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11 Sı.ıb, t Türk zafer t ı ıhine altın harf- 1918 yılnun lkincite~ıin ayının 28 iııc.i cu-
krle isienrn b r giimin yıkkmiimiidiir. 22 se- ma giinii y. tağından kalkan Tiirk çocukları 
ne EV\ el bngiı ı giv.el Muı ill;I esar t zincirini kale burcunda dalgala.nınası ınuta<l olan şan-
Kn nuş ve bölunmcz 'l'iırk vatanının bir par- lı bayr ğınm.ı goı emt mişk·rdi. Birdenbire galc 
ça ı oldUf.'Unu cıhana illin etmişti. yan ~tlen Tiırk nılıu Ulu camide toplandı 

Fransı~lanıı işgali nltında. bulunan Marn.- ve Myıağ1n kal<lırılmrsiyle burnun. 'fü.ra. ha-
şın digc:r ıstilaya uğrrı) .uı yurd parçalarmuz !\iıniyetinm kaim~ ü. ına karar vcr"rcl· iki bı 

LİBYAVA ·ı n 'da r •• gun 

ı ARE E 
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Telgraf; YEN} S A BclB lı anlnd 

TELEFO N: 20795 
e Yerde 5 Kuruş 

··n parolası 1 RUSYA'DA 
gibi acıı f kat kahı amarıl.k bakımından gö- ı1i wc. \"Uı. eden lı tlk kütlesi ell~rirıde bayrak-
br\i5;lm imizi iftiharla kabaıincnk hn.tıra1at'l la.nmı, Cll<lugu h . .ildt.: kaleye doğnı ıleıl('meğe mm 1 YRUİ hı' r 
vardır. Bunl rdan biri ini aziz oku~ uculan- ba~Jadı. Bunu göı en kaledeki Frruısız mu- v E U 

ruma .~~~d~~l~~~o~ruz~: ~~~~"~~~~~~~~~~"~ 1taar uz hazırlan r 

,., . ... 
aç?nma , sına v z raı 

· i i ı i ·n e çıka nıa ı: ••• ,, Har f bölgesinde 
iman a cekir or 

bahar taar uz -, 

Pasifik Harp 
Meclisi toplandı 

Her hald11, Mihverin ba- ı J . 
harda ne yapacağı a:. rok aponlar, Bısmar 
kat'iyet ile k c tiri/cbiliy ot. ada a'i n an 
sa da Mültcf iklerin bu do b . . ı 
beye n suretle karşı k oya. 1 ııe a ask er 
cakları ifşa edilmiyor v• çık l r 
iyi crdiliyor. 

Si gap r'da 
-o--

apon un1andanı 
adada i ino·nz ku
mandanının teslim 
olmasını istedi ___ _j 

Yazan~ Hüseyin Cahid YALÇI' JUacassar şelıri 
e ıiikeli 11 z iyetl ! Aiüle rz·ız in vuel -

ı..ondra, 10 (n.a.) - PMıtık le r, Siııgapıır a ııgılter ntn Moskovu se-0 firi olup ahiıX'n isUfn e-
den ,.e ngiltcrc~ c di"nl'n 

Sir Stafford Cripps Rus - Al· 
man hnıbinc daır çok dikkate 
değerli beyanatta bulundu. 0-
mın fikrince Almanyanm füıs 
ceophesinde mnğlfıp edilmooini 
ntıc:" k gelccM sene bu ztıman· 
lnrda beklemelidir. Bu ımfüa
le yı g0ne bir 1ngilzln af,'llil • 
dan bundan evvel de i. ıtmiş
tjk, Görülüyor M Doğu cephe
sinde Sovyctlıı;r Birliğınin saı f
N tiği g.ıyı tlcı i ve el dl· c~t t>ği 
ıı uvaff kıyetlcri derin bır alaka 1 
v m mnuııi~· ·t ile- takıp eden 
r-ıcldi lngiliz muhitleri hiç bir 
hayale \'C CS."ssız hır ıimide 

hurp meclisi öğle llt'll soru-a b,LŞ· se 'ır/ne dog'Jl"U 
\'i'kfılct binamndn tGpJ:ınmı tır. '* ı, 
Bu toplantıda. Çör~il, Atı~. 1<~- ilerliyorlar 
ll n, Hollanda bn1j\•eki1i dokt or 
Gcrbrmıcly Ho H ollnnda naı:.11fa-
1 ın Jan Jonkhoor Michiels \ "an 
Vcıduynan hazır bulunmnşlaı· • 
dır. 

MACACCAR'IN V AZ1YETt 
Bangkok, 10 (n.n.} - B:ıtav- , 

ynüan öğrenildiğine göre j •• pon 
kuvvetleri Cclelx s o.daları et nıı
bunda Macassar şehri vicnrmn 
çık1111 lardır. 

BlRMANYADA 
nungoon, 10 (a.a.} - lngıliz 
(Sonu. sayfa 3 siilun 4 ile) 

lngiliz müdafiler ric'at 
etmeğe mecbur kaldı 

[A. A. t Igrafln.rınd. n 
hulı1s.ı cdılnu~tirl 

U1.Hkş.u-ktan alınan ha~rlere 
göı e. Singapurda muharebelt'r 
şidcfotl<'nmi~tir. Malezyadaki ı 

(Sonu ııayfıı S sütun 5 de) 

----0<>-

G za a' da 
çarpı m a ar 
şiddetlendi 

A;nka:ra, lO (Yeni Sabah) - edecek olan Tayyare Cemiyc
B.1.Şvekil Doktor Refik Saydam tini ziy:ıret eunişler ve <;alı~a
bugiin Cü.mJıuriyet Merkez Ban- lan hakkınd:ıı izahat almı§}nr -
kasiyle Zirao.t ''e l.ş Bankaları dır . . 
unıwn müdiirlel'ini Ba~.,,·~kaletıte AN l\ARADA G · • 
kabul ederek .kendileriyle bir P UO.l ... ı\81 
saat Gm.da3· ~alış.mı&lardır. Baş.. Ankam., 10 (Yeni Sabalı) -
vcikil bu sabah ayrıca bu ayın Bug'iinün ve gelecek günleıın 
16 ıncı gUııü, 15 inci yılını idrak (Sonu sayfa 3 sütun 3 de) 

Londra, 10 (n..a.) - Geneml ----------
Hoınmel'in .. ibya sahili uzunlıı
ğu~ca yeniı b ir ileri harekette 
buiunacağı zannedilmektedir . 
Bu bölgede !nb'iliv. kesi( kollar.t 
b.iyiık aHker ve malzeme toplu -
hıkları gordüklerini bildirnıi~-

Jc.uiir. • ğ t' ) t B İ •hl A k tNGtı...ız 'l'EBLIOt a ı ıarı a p sa maya ası a , 
K. hire. 10 ca.a.> - Ort.nş.'l?·k Koo eratifi me ur edildi, toklar 20 1 

İngiliz kuvvetleri umumi lmrar- ı .. "' • ,. •• 
......... , .. tı-h.1:,ı:r • l 8 ' '- ·~·-do --ı.-.,.-. .... olw,,,_aı ~aı lr 
• eyyar d · '!f :\; e tl rın117.o f .-M .... ~ 

'fmimi, Mekili ile Tengcder La· Yarın (Bugün) iki Koo dinasyon he-y"-ti Jrnran I'" mi ~tc-
1uımdaki umumi hntta ve geni~ (1e nı>Aroiunnc:ıl tır. Bunlardan biri İstanbul Belediycs_i hudutları 
bir çt•\Tede yc·niden faaliy~t göa- ~ k cd 
1ermişlerdir. içimie clerind kağıt bulunanları ı>1akadar etme t ır. 

lTALYAN TEBLlG1 . Beyannameleri alınmış olan -ı - -----

Roma, 10 (a.n.) - 1talyruı or- ı' bu li~&ıtlardnn vasıfln.ı1 tayin c "pps• g .. re dulnrı umumi karargahının ül9 oıuııaıılnra Milli Korunma k_auu n e 
nımıaralı tcbligi: uumın 14 üncii madesi mucıbın· 

.Ain • el • Gazala revresindc cc d konmaktadır. Bu kağıtln.r1.!1 ----00.-

ıle:ri :unsurlar arasındaki ~a11)!Ş· 20 gün zarfında satın a~macagı b 1 A 
mnlar lehimize ııeticeleıtmit,ıtir. • viµlerinc bildirilccektır. 1 üs t a ,.. e vru-

Alman tayyurcleri.nin Malt.aya Kağıtları 3.lnınytı. Basın Bidi- t b • k •• 
knışı yaptıltlnrı tnarruzlarn de- ği İst.i.lılak Koopcrn~ifi ~ı:enmı· pa R :r ro U· 
•ıtı.H\ ooiJmiAtir. coilmiştir. 1 oopeı·atif kU!-,'ltları DİZDl te ikesi 

(6o~u sayfa 3 sUlun 3 de) 1 (Sonu .ayfa 8 sUtun 6 daı 

ye u 

VAZİYET 

J 
--00-

Kü liyet i alzemt 
ve mülıi mat 

alındı 
Moskova, 10 (a.a.) - • OV} et 

tebliği: 
9 Şubat günii kıtalamnız tnr· 

ı'll.Z muharebeleri yaparak ileı-Je .. 
miF;lcr ve bir çok meskun mahal
li ış"'al ctmi lcrdir. 

8 Şuba a 5 Alman tayyaresi 
hava muharebelerinde düslirül • 
miiştür. Biır, 3 tayyar kayb t -
tik. 

HOSKOVA RADYOSUNA 

• ~()Sk VS\. )ı{\fıf. ' - O l'O· 

va radyosu dı3 or ki: 
Batı cenup kesiminde -Hnr • 

(Sonu ı:ayfa 3 sUtun 3 de) 

-··--
e r i ·ıd ge
to pil enerek 
ha ırıh ı 

I...ondıa, 10 (n.n.) J 1~,ılt.ere 
amirallık dairesinin tel li,..ı: 

kl:i1dı1C'ı ini kJpbrnııyorlar.. ö- ı ...,.~--=l"!!!::sı_.,,_!!!!1!!!!!!!!9'~..,.sr:::"""""''_n ....... ~ 
-nrmUzje dnhn çok çetin b ı bo- duğunda. şüphe edilemez. Ce
guşm.ı. rlc\ n. i bulunduğunu a- j nuıı ıtaraflaı ında kışın crl~l:n 
<;!.kç.ı ı·abul ediyoı lar. lrun doğ- bıtmesi ihtimalkı Alınn.n.l:u-a 
nıbu d:ı bu olea gerektir. mcı kez ve ~-imal ccphel<.>rmtle 

l-
e=----...-----------------------------' 

Bristol, l O hı.a.) - lngiltel'e
nin sabık Moskova büyük elçisi 
Sir Stntford Crips, Rusyanın 
.'\ vıı.ıpayı bolşeviklcştirm('ğc te
şebbüs e<lip etmiy"eeği hakkıwla 
dl'mi.f;tir ki: 

lngılrL Akdeniz fll uu men 
sup denıza1lılurımız, Oı ı .Ak
d nizcl diı.'ı"lllan k fil 'er·ıı" mu 
vaffnk 0 yf'tle üçüncii l ll t arıuz 
yapmıFlnı'<.lır. A~ır yiıklü bii
yük b.r malzenw gem"· ı faka· 
tind.. • il:.hli. bir tıc·:m. t knıva· 
zörli olma ın.. r gmtıı tut t ıl· 
knmiş 'e b. tu ılmıstlt'. a eh r Bu g<'mill'l den en bu,> it~ Ruslann 17imdi yapmakta ol- mUd..ıfaada. kalaıak orndan <:e

<lukl:ırı hiicunıla.r Almanları kc-rukler i kll\TE'llt>ri de J{nf
ırı •ğlfrbiyeto sevketmt.ı-. için de-1 kasya Uzerlne s. ldırtnmk imka
gil, gclecek lıahar ve yaz me,·- nını ,•erecektir. 
eımindeki boğllşrnalarda kendi- Almanların yalnız Ka:f\\<ıs
lerine hydalı olacak stratejik 1 yaya hücum ile iktifa ctmiye
mc,•kileri ele ge<.:iı mek ve Al- rek ayni zama ıd :ı Mısır für.eri
ınan ordusuna ha.zırlığııu ıahat ne de başka koldan ~bir :uuu1'11z 
ı h.ı.t ynpmak iizeıe meydanı yapacakları sö~ .eniyor. Gen ·ral 
bırnkmamnk icindir. H\L~aı· Rommcl ordusunun Libynda.n 
~ımdi n • kadar ilerleyebiliı 1t: ı-se Mı ıı iizerinc yürii;m('6i ile 

1 

Adaı1111 elden çıhnıası /ngiliz prestijine ağır dar
beler indirdikten başka Uzalı Doğuda 

t e l a f i s i g ii ç · r a h n e l e r a !~ a b i I i r 

"Sovy t hlik(un tinin Avrn
padı=ı diğer hiikfımctleriıı işler nu~ 1 
k;ı1 ı mağ1 kat'iyen istcm('(ii*in. 
den tn.mnmilc l~minim. l\:omii -
ıııstlik t c bir çok h yrnn kalımı· 
t.:nk şeyler vardı. Ayn i znmnnda 
insanın kendi meml ketinde gor 
ll' c:'lı: iı>tcnwcliği bir ı ,ok şeyh•ı· eh" 
mc\'cuttur. Şu cihet silphesizdh· 

(Sonu $8yf:ı S ıiitun 4 de) 1 

torpillenmiş \'C kat'i oh nk bat· 
mı~tır. Yine be~ muhr"p 'c b y
yC'ı c-lerin himtıyt.'sin<lt>ki diğ..:r 
bır dii nıan kR.f•lt i ara.-..ınd.ı. i.ıç 
malZl.:'nıt- J?;eınisin torpıllt ı alıl· 
ll"W? w bunlm dan hırım• isabet 
olm~ur. 

(Sonu s:ıyfa 3 ıartun 4 de) 

ııım·----ı Yazan: Emekli General KEMAL KOÇER 

ve bilhassa yr.kın btikb:-ıldeki baRkuımandnn Hiller or<lnlnrı- ---------- --
rnii<'adelcler bclümından -kıv- n!n Kaı:ırnsy~yı. çi~eyı•rek Ka-: ycL5izliğc kolay kolay göğüs ge-I 
metli mcvkileriııi ne kı:ıclnr clt> hıı c~ e nunesı aynı zam ana te- ı t mt•z. 1 
g c:ir 'biliı leı~ zaferi k .7,nnnıak · sadiif eitiıi!eceı,'1 ':e b\~ ~u~lo Bir knç ay sonra muhnkk lk 1 
b:ıhsinde o kadn.ı.· garnnti iopla- 1 ~ı tn ... ~r ktakı lıı~ılız !~aln~~l:t>-: goımn n Alman telllikesine kur- ı 
ınıfi ol:ıca.klnrdır. tıııc mhayet verılee~;.;: . mll!dı şı İngiliz , e Amerikalılar ne 
1.~ bugün cereyan ebnt ide elden ~.ırakıl!l1amı~ gıbıdll". ~ a.- dü:ıiiniiyorlar ? Sir Cripps, H.uı-;

olnn mücadelelerin gayesi bu lmt. bö~·lc bır_ plun_ ınulı~yyile- lann dayanabilmeleri jçin çok 
suretle tnsrih ve tahdit olun - leı i~zennde ~a~ıp bır tı..,;n') p- ciddi yardınıhırııı bol bol temin 
cluğu b'kdirdc So~et kuvvetle- sa bılc m_evsn~u;~ ?.uı~~ mu::scııd edılmci'inc liizuın hissediyor ve 
linin Rus ccpl~esinde ehom!mı - olmıyacng1 du1ı1 ıı~_uı( oılıı · yapılaııbrı kafı bulmadığını 
Yetli neticeler elde etmekte ol- J{nfka..,yaya hucurp ı~ in bn- ~nklaynnuyor. Amerikan kuv -
duk ları ve daha da edecek gi- harı , .e yazı bekle~~t.~t i,•a.p etU- l vı:.tleriniu Şimali hlanday:t çı
bi göründiikleri teslim edilir. ği halde 'Mısıra. hucum ıc,ın kı~ karılması ve A'·nıp.aya bir ih-

C'~ecclc baharda "e yama nıc,•siminden istifadt- etmd:; la- ra'} hareketinden ba.hs('(}ilıne
Almanlnrın şimdiye kadar gö· zımdır. Abnanla:r onltıi nm Mı- si Alın. nlnı·ı tereddüde düşür
rillmcdik bir ı;iddetle hücumlar sırı hedef gös'iererek ılel'lean~-..tc mek icin bir blöf müdür, )'Oksa 
yııpacaklnnnda kimsenin şüphe- emıi verebilirler. ~'iııKat 1'lbıa- Ruı::lara knı'Şl yapıla.ca.k taıırru
si yok gibidir. Mr. Cıipps bu tin icaplarına nasıl gall~ ~ala- za maııi olmak üz<'ro ııaz.ırlan
hiicmnlann bilhassa cenupta bilecekleıi meçhuldür. Onun mış bır tedbir midir? Eğer 'bit· 
l>aşlayactığını ve hedefi Kd- :için iki kol il.7..crinden Mısıra. blöf yapılıyorsa Anıerika11 kuv
kssyııaaki petrol kuyulurı ola- uof,rı'll yürümek pısav\"urunu vetler.in.e h?.ş ~e~ bir sc.:yah~ t 
cağını zannediyor. Bütiin ıku\- şimdilik pek hayali buluyoruz. zahmeti yükletilmiş de:nektir. 
Vctlerini bu gayeyi temine has- Her halde Almanlar Mısırdan Çünkü bir çdk tccrübclerıo sn
ır~eceklerine o kanaat getirmiş- evvel Kaflrasyaya. varmayı dil· mt old_u ki ~ih,•cr casusları 
tır. Maı~al Tiınoçenko kuv- şUneccklerdir. Petrol eksiklibri çok dogru mal~~~- topluyor
\'etlerinin şu sırada cenup cep- Alman ordusuna ciddi bir endi· lar ve her şeyı ogrenıyorlar. 
lhcsinde gösterdiği büytik faali- ee mevzuu teşkıl etnıeğe başla- Abn~ya bir_lblöfü ko1fı,yca ~~: 
l7et ilıtimalki ilkbaharda bekle- mıştır. Bu b.":ıkımdan, ilk\mbnr- roebılccek bır haldedır. Bır ıki 
nen hu çok ciddi Alman saldı· ve y.az taan'UZunıın geçen sene- ay zarfı~ nrtaca!k ta.yr,:ı:-e 
lısııu imdiden önlemek gıbi ki gibi akiııı arnıma.sı Almanya. kuvetlcrirun Almanyaşı butun 
llfr maksadn dayanıyor. hakkında gerçekten bir felftket f;iddetiyle Ruslara yüklenınek-

Abıruıl nn ilkbaharda aza- vücuda. getirebilir. El değmemiş ten ımenetmeğe l:Sfi gelcce.ği de 
n1i bir gayret sarf etmcğe ger- ve seııelerd nberi ıha.zırlanmış pek i.unit edilemez. Hor hald~, 
~.cktt>n :niyetleri vardır, denilebi- Alman ordusu ıbir yaz taarruzun Milıverln baharda ne ynpa.ca.gı 
Ur. Nol'\·cçte, Macnrictanda, da sc.ndelersc alelacele hazırlıa.- az çok kat'iyet ile kestirilebili • 
'.Bulgari tand ve E:ıir küçük fnaca.k ve kıynıatçe hiç.bir zn- yorsa da müttefiklerin ibu dar-
devletıerde gözden kaçmıyan man ilk Alınan n ·erlerinin de- beye ne suretle karşı 1~oyacak
~ lı'kbı n ilkbahaı· taarruzu rccesine yükselemiyecek yeni lnn ~~yor. ve iyi edili-
ıı Ynkındnn bir :tlül1. ı bulun- bir ordu ikinci bir muvaffakı - yor. Jluseyın <Jabid YAI..CIN 

N c birbiri ardınca. sırala-: 

nan ve ülhclı.:ı· testnrnıe 
imkan veren mm41ffakıyctler 
elde edilişi, .ne de bir <'.ok mem
leketlerin değıl, h ıncn biitUn 
bir kıtaımı baş eğişi, harbi ~o
na eJ'dinmdk ~yle dursun, ) a-
rınki hru .,i 008leyen nu~ai:ve 
dıuııklıunaL-u· verememiştir. Bil-
8.kh; v gü'ı:ı geçu"kçe m"kyası - - - - -~---- ~--

Vişi ile Amerika 
arasındaki ihtilaf 

En ciddi buhran -g•tti çe ge ·ş "y r 
Va~gton, 1 (a.a. ) - Tunus 

işine ve Dccux'nun Hindiçini 
sularındaki Fransız t:icaret ge
milerini japonyaya teslim et
mek hususunda karar verdigine 
dair Vichy'den haberler geldik 
çc Vichy ile Birleşik Amerika 
arasında. şimdiye kadar lıusu
lc relen en ciddi buhran geniş· 
lem ktcdir. Bu hususta Vn..,ing
ton ile I..o,ndr~ arasında her gün 
:temaslar olmaktadır. Maliınıut ı 
verilmesi için yapılan müracaat-
lara şimdiye kadar tatmin cdi- ı 
ci ibiçbir covap vermediği sanı
lan ;vıc.'ıy'nin durumu imrşJ-

(Sonu yfa 3 eOtun 2 de) 

biiyU.müı;t. harp geı·~ekt<'Jl diinya 
ölçiis: .. 1de bir \.1.i.s'at knzanmış

tJr. :Mulı:ınipkr saflaıına. h~r j 
giın )enileri k t.ılmakta, en dog
ru.<>u, uzak .ıl.tiı• h ar p için ıııön si
liüı ve vasıtayı d a bru:vm·ulma.k 
şaı1 iylc bir hıraftan bi.itün kü
ı-e t.mlU.nJ~ri bfıı iıreye :ı.t ılmal<tn.
dırw. 
Avıı.ııl..'ili arı epheıiliıi k ur mlnr, 

itkOOlıard: t ~biisle.rini :bütiin 
sirldet ve Abşctiylc .ileriye gö
tiirnH~C iız.t"re, y~ıri ordular 1.e~
rkiliyle u ~:ra.şıyorlar. Almnnyn, 
iki bu~uk yılın Hanlı denemclc-

1 ıin · daynnara.k, 160 t ümeıılik 
.Mt'ihip ordu kuruyor, Bu kuv
v~ 3 anily<Xııluk n?..ametli bir kilt 
ledir. 

Alm:myada b "r sıruf l mil
(Sonu ~yfa 3 ı;utıı n 8 d~) 

4 aydanberi 
--00-

a ilk defa 
t e tikesi 

t" verildi 

-- -----
Marmaradaki 19 şubatta, Karade~ 
nizdeki de 25 şubatta açılac k v 

fiyatlar tanzim olunacaktır 
~~---~--.... -~----~ 

Maarif ·Vekilinin dünkü tetkikleri 
Ankara muhabirimiz telefonla bildiriyor 

* Marmara tUt iin piyasasının JO Şubat Perşembe gilnü 
J\aradcniz tütün piyasnsının ise 25 Şubot çarşamba günü acıl~ 
malarına karar vcrilmi~tir. -

. Müstnhsi~in 1!1alınn değer fiyatlar Wnin edebilmesi için 
J!ıyı:ısa J?Crckh .~ılde ~nzim. cdiıecektir. Bu fiyaUa.ı·dan fay
onJ&nabılmek uzeı c mustalısıllcrc, ı)iyasa açılmadan önce mal
ını mı elden çıkarmamaları bir lwre daha hatnfatıknası fay
dalı görülmüştür. 

Bir Koordinasyon Kararı 

* İlkkil.nunun 10 unda buğc1ay, ~vdnr, arp:ı. ve nohudun 
21 111!-kan~ncla. da mısırı? fiyatına mmmcdi~şti. Yarın çıka
cak Kooı dınasyon lmrar:ıle evvelce mal teslım etmis olanlara 
kilo b~şı.nda 2 kuruş fazla \'crilecektir. Bu, yalnız müstabı;iJ. 

J\.1dWi, ıo (a..a..) - Pazaı-tc. ıore a.ıttır. 
., gunu ö~ den sonrc.. Hayfa M "f V k"I" · 
linı mnda b. va t.c"!Jlıkc;:ıi işareti aarı e t mm tetkikleri 
verilmir:tır. 'fa.yy ırc kanµ .koy- * Maarif Vekili Hasan Ali Yücel. bugUn Et.imes' dd 
ma topçın.u J li~cte geçince , sf:aj yap~n yüksek Milhendis mektd;i tah er41 görU~ü""~ 
:X.~~~Wa,yf~4 ~YX=~~ t~.r.:.:'~kı.ı bundan sonra ~imes'udc tesisatı gemıiş, gör
yerl1en h ' tehlikesi işaretidir. l l:ld~u31gu::o:;~ın::Jti::.:zam:::::t:;:d:::::a::1n;:::ıııd!liolii:a:;:;~~millU!:ei::;,:ıse:::se~m=ensu:::::P::l=::an::=n~ı ~te~b~ı~'i k;· ;2C'~tm~{~· 
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' Hakikaten Rafız, fevkalade 
bir delikanlı idi. Yani iki 

naz ıt.llki lbir araya. gelmişti. 
u s6beple iki pehlivan beş on 

'1&.kiko. §Öyle böyle hafif yokla
nraln.rla. güre.5tiler. Nihayet 
'bakwa.r ki olacnk şey değil .. ild

i de fdire:ıe girdiler. 
Çalık1 Cazgırın yanına. g~

llş turmuştu. Bu beş. on dakı
alık durgunluk devresinde Ça-

_: Usta! İki cambaz Pir ara.ya 
di degıl mi? ' ~ 

- Öyle ... 
.- B n H1fı n gür ş1 rini 

bllu m .. 
Ben d .... 

- Bak lın1 n ynpac .. klaı? 
Bueun .. He iki giircş de 

) ıı. ı ulncak.. İki tı: raf da çe
ıtın ... 

- Yı"rlık, bu isd n kolay çıka 
b ... !'. . mı acab ? 

h.olay okam 7. amma, her 
halde b r ~yl r }apar .. 

D lı . Güreş hı1Janmıştı. 
Bt. on dakıka )1oklnmalaı la 

e<;e güre. şimdi oJnnca hızil~ 
R J lct lu~sb<:'tmi'- ti. 1J i kurnaz 
ııchli\. n nafile ) ere birbirlerini 
•x ti mi tı. İffin tuh fı gürese 
ıer ı . af ta lıiı d1,;n gırmişti. 

Ca ı hoylendi : 
,__ Ç lık usta! lki i d<" b"ı tı"rine 
tül yutturayım diyo be l diler 
.ı.mma. faydri. 'etmedi. 

Öyl "'·· Bizim oğlan ilk gii
l • stıgı pehlh·anı.ı. girmez. 

- Hafız kurnazı da ayniui 
yaptJ ... 

- Yaptı amma iki, ininki de 
p ıo. etmedi.. Nıhıı.)et dalaı::-;-

girdiler... 1 
- Dur b~kalıı:ı- ne ofa.cak? 
- Sıkı hır boguşm.ı olacak. .. 

P..aşka ne olur? 
-Öyle uenıc ... Allah muha

faza etsin, Hafız, Yörüğü bir 
luıvdmrsa. j 

:._ Eh! Pehlh·anlıkhr bu ... 
Olw' mu olur? 

- Yörük, yenilhsc çileden 
ık.ar .. 

- Yalnız çileden ~ık'maz, 
deli divane olur b ? 
Derneğe !kalmadı, Hafız, Yö

l'Uğtl toparladıgı gıl>ı Ç<!prazla. 
ai\rdü.. Yöıiik, hayatmda. böy-

1 le caprnz.'!. girmemişti. HDfız, 
:kendisinden boylu olduğu için 
tf'peden inme bir topaı·Jama ol
nıuştu . Yörük, vaziyetin teh
likeli olduğunu sev.ti. E"akat 
çapı·azı sıyırıp !kurtulmak u 
gti~Ul.. U<:uı> gidiyordu. 

Çabk, olduğu y 'den söyle 
bir iki defa havalanır gıbi ol
du. Şa.~mı.,t.ı. SöyJeniyoıdu: 

- Ulan! Fena kaptı oo ! 
...... Baka Cnzgır be! Gidıyt>l' 

Jx?l. 

- A dilin 'n • tutuldu be? 
- Dur be! 'Ne te.üş e<lip du-

1\lrsun be? 
:O iye l&fmı bitiı memi.şti ki, 

Yöııık Alinin birden dönf'rek 
} ere .) at ıgı görüldıi. Bu da 
bir rnuvn.ffakıyetti. Y o:lınn. yüz
d yiiz m.ığ!Cıp olacak.tJ. Ha
fız ol ınca hıziyle ha mma gir
nıiştı. 

FKRA 
(Basf<(ılfl/t 2 ıwi .~ıJıi/ede) 

Çocuğun isyanının ı;ebepled 
yı ı ine -biiyük insanına Hl müııa 
ka :aları imi.,. gibi- ortaya bir 
ı;;rı.hsi hakaret meselesi at.Jldı. 

8ir öğ1 etnH n neden bır bü
::, lik ıııcan biı ul i insandır? Ni· 
çin omnim\iz oldukç öğretmen· 
Jer.miı.i hayır il anaıız hih· -
lllPt ederiz? Eline ve kıılbınc vc
l'ilc1n vatan <:Ol'Uklarını öğı ettik
Jerı ve İ) ı ) eti~tirdiklc ri içit 

1 Çocuk; o bilinmey€n ce,·heı i 
milluo . i~lemek gerek. 

[ * l Birinci yaz.ı 10 Şulıot tn
rihli ,.. hcmıı::da {1ktmst11·. 

( RADYO PROGRAM! 1 
11 ŞUBAT 1942 -

1 

'1 30 Pi"Cgr:ım 

7 S3 1-I.1 f if 
p .. c 1:1r 

7 45 Ajan 
h. bcrlcıl 

fi 00 Hnfif 
pnrç lar 

6.15 faill a ı 

ti.30 Iu k • 
12 30 Progr; m 
] 2.83 Be , bCT 

12 

l 
l 

te ı 
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ALI 
Hafız1 !hasmı alta düşer düş

mez derhal üzerine atlldı. Yö
riik, müthiş altçı olduğundan 
hasmını bir lalçıkla, ve yahut 
~ka bir mukabil oyunla ~
lfıp edebileceğine kani olduğun
dan bozulmadı, olduğu yere 
mıhlandı. Sağ aynğını dikti. Sol 
Q.ıyağı üzerine oturdu. lki elleri
ıti de yere koydu. 

Hafız, hasmının bu açık du
ruşuna sokuldu. Kemanelecli ve 
tcrcddiitıe bekledi. Küçük hns-1 
anının böyle 1.-abadayıca. duru
şu onu filıphelenclirmişti. Zat:oo 
1.lZffi{tan uzağa Yörlik Alinin 
altçılığı okluğunu i~ittınu ti. 

Yörük. ııltçılığı ıle maruftur. 
O bn pehlıvnn olduğu znmnn 
bil" onun all<'ılığmdıuı herkes 
yı lnı dı. Küçük gilreşçi. füe:ı. b~
Ie Jtçılı,;:'lndan herke i yıldır -
rnı~ı. Z ten böyle kli~ük gel
mir. gecmis pehlı.anlann hep
sinin n ltcılıgı m<'c:hm dur. He
men hepsi de ılt<:ıdır. 'l'uhaf 
'bir şey ... Bu, ned n ıleri geliyor 
aeab=ı ?. 

Bu, o kadar mühim bir clf va 
ve mesele değiktir. Ne 1 çük ol
duklarının \ e n de t a se
~pl ·ıin bu küçitıt pehl \•Jnların 
nltcılı~ıında biı· rolli yoktur. Bu 
11c.h1ivanların nlt lilf,ı knd. r n
) ç.lığı da olduğu muha.l{kak
tır. Bunlar fevkal· de u m ''<" 
oyn k pchlivnnlaı· oldugu cıhct
le h u,,ıml trını daha ziy dC' oyun
lariylc idaıc etmiş bulumıyoı
lar. 
Anrnvutoğlu dn, Yor ilk Al • 

d , l<aragöz Ali de, P mnk Dt 
Mur.ıd da, Çohk Moll d . He-r-

1 a b 

MW"l SABXR 

.. 
• 

- ahçekapı, ~faş 

Ü .. üncü Kat 
an 

11 ŞUBA1r llm 

BEYA . NAME 
2395 sayılı kazanç vergisi kanunwın göre beyanname vermeye 
mecbur olanların ilcrıdc müskldilii.ta. maruz kalmamalan içbı, 
bir defa da mali' istişareler bürosuna müracaatleri. 

KAZii\~ YURDAKUL 
Sabılt hesap mut 1ıas ıs1 

Galata, Bankalar cad. Bozkurt haıı 24 

Muh en bc.d lı 33,2"0 (otu;ı: ü~ bl11 Hd yüz elli) lirn olan 149 k<ıleGl 
muhtelif cins lıılynJı ynUıkJar 25/3/1942 Çnrjj:ımba günii s:ıııt 15 de k:ıp:ılı 
z:ıri u ulu ile Ankar. da ıd:ırc biruı ında topl mın Merkez 9 ııncu l<oml yo
nıınca sntın nbnncnktır. 

Bu iı;c girmc?t isUycnlcrin 2.403.75 {iki bin dört yüz doksnn üç l"ra yet'( 
mli\ bc3 kuru~) liralık muvnkltnt teminat ile kanunun tnyin ellisi \ c iknla. 
n ve tekliflerini oynl gün a:ıt 14 de lrndtır :-dı geı;:en komisyon rcl liğl~ 
vcrmelcrı ıtwmdır. • 

Sm·tnamelcr pnrnsıı: ol:ırnk l\nknradn Mnlzcrııc d:ıircslndcn, H:ıyd:ırp:ı.4 
• • T<.' cll \ e s ' • ş f gındeıı tem n olunuı·. (2r03) 

, 1 Jile. in kklıf mc\ tuı l:ın ne blr
.1ynı gı n t 15 c 1 ıd r kom sy !l 

·mıt 

1 ctt 
nlın nı eh 1 Y<'t 'c ' sı ehliyet \·e-

cn nz st>kiz n C\\ el bir isttd l ılc Mun. kal •• t 
ı. > (803-~95) 

u ı 1ı t knin it ir.e: i Lı mma yo, ı-a 1 orfngn e h.y> 'l 

nl ıl 115.\ C ro }dı~mc d ıh C~tın tarif Ze)li 15/2/942 tarihinden 
kti .. 1-'n.:l 1 1a !s 1 ıt l\,in h;tasyonlnra ınılr. en. t edıl· 

n D./~fıJ ı unrnrulı odun tnılrc~i ısnıcı-12 t •• ııhindcn ilıb.wcn clcgi t'rıl

ı ,ı tır F:u.l.1 ı , h. t ul n ı: ır n lstn .. ;>o llıırn nıth. c nt cdılmelldlı·. (2179) 

i de, son Sulwn H.ını;d 
devrinin başpehJivanlaı mdttn 
G. zhaneli Ali Ahm ·t de OYJ1ak 
ve ustn. pehlivanlar oldugundan. 
bunların altçıhkları d ımn ha
sımları iMn tehlik i ol mışhır. 

Hafif ve usta bir pehlıvan 
alt.t d ha idareli guı esebilir. 
Çünkü govdesiylc yet yapı. -
mış ve ist ·natlaşmış bulunduk
hmnd ın harekctleıini d:ıhn deo.. 
tekli yapını.'i bııhımıyfırlar. 

~---.a::1111 .... ~~ ........ ımıı .. •=r~3liı:lllm ............................ ... · ı Dliniz ıuazım satımılma kom,syorıu ilanı rı 

Kısa Telgraf adresi ı DOGAf. T Ş- İSTANBUL 

(Ark-•!o.ı \1 r) 

30se11e 
denberi meşhur 

BiR 
..,_llE!111'1DlllWEEm ........... m• .. m .. aa:i!l!ıoll! ... l!llE.a .. !l!lllll ........ ., 

. ,.,,.. I 1 

GÜZELLİK 
REÇETE.Si 

KUSURSUZ 
'eiR TENE 

Malik olmak için 
· Tecrübelerini \ 
GEÇİRMiŞ REÇETE: 

so ER BANK 
İplib: ve Dokuma 
Fabrikaları müessesesi 

Bakırköy 
Bez fabrika ına 

Kadın - Erkek 
DOKU AC 

ve An .. dolu Fabrıknl. rımı:z. i .n 
Tornacı, Tesviyeci, Dokuml ı\, Jıto 

delcı, plıinyncı ustol:ırı nlıru • uk
tır, Cı_'rctlcr dolgunduı·. tı11tilırın
ln liynkııt göre tnkdir cdıllr. İs
tcklılerın f<ıbrlknyn nıuroc;ı.ıtl.ırı. 

= 

Kt. 

Bal hh maktu olarak '700 

Birinci sayfada MatlmJ 500 
,., tf 850 
,, 

" ıt !00 

) 

I. şt ; donuk ve sert. bir clldl be~ 1 
yıı.zl:ıtıp yumuşat.m:ık ve bu ııa-t ================ 

~ecle şaynnı h:ı~"Tet. bir cilde mııllk 

olmıtk için tecrubelerlnl geçirmiş ye-! 1 aı••• DOKTOR ••-.ıl I 
111 bir tcdbh"... Meşhur bir :ıktrıs;ı FJZ CEMAL 'neııçllk m:ınznr:ısını ldnme için bıı 1 HA 
güzellik reçetesini kull:ınırdı. 70 yas Lokman He k .. 

1 
m 

şınd:ı olm:ı.sın:ı. ratımcn genç kız rol·,. 
lcrlnl oynardı. Onc Peııkrcntın ııl 
ııazmcttlrUmlıı bir mlkt:ır sut. krcma1 
sı ile nynl miktar yine hnzmettırtl~ 
mlş zc) tin yağı knrışt.ınnız ve buna 
Jki misli taze süt kTemnsı llAvc edtJ ı lımı•••••••••••r • 
nlz. Bu trrtlbl Eczacınız da hazır~ 1 
laynblllr. Fakat az mlktnrdn pahalı· 

Daldliye Mötehaı 

Dm.ayolu 

Jstanb11l Elelllrih, Tr amvay ve 1. une 
1 işletmeleri Unıum JJ!iidürlüğünden: 

L - ldnrcnln ı murL-ıl"ın:ı vcı-llmı '< iıı:cre dıktirılccek olan dtib J;.-ıt 

:ırnrw.zc elbise <yclt Klcı bcıabcn 16 nclct 1 fükct wı 6 rıd<'t pnltQnun dikl· 
mi mektupla tel.ur istcırıek surctil.? ihale edileccJ:.t;r. 

2 - Lüzumu kadcır kumas :dıırc<"" temin edilecektir. 
3 - Muvul:knt teminal teklif " ı t'k ıi,.ıt, ıizerlnden tnhakkuk cd··

cck tcdelin ';{. yedi buı;:uğudur. 
4 - Bu i için hazrfannıı muk:-' ele llroJcsi idare Lcvazm Miidüılüglln

r1c pi l"likbillr. 
5 - ckliflC'rln mtıavakknt tcmln·t 'ı' cloi!er k:ınuni vesaik le birlikte en 

!::• ç l 2/2/942 p ı şcmbe gunil saat 17 ye k dnr :Metro h:m dörd11nctı k ttaki 
I.cv:vm MüdUl"lugimc \•eritme 1 Hb:n dır. (2095) 

KARAR H0LASASIDIR 
(' 41/1436 - 1440 

Milli Konunn kanununa muh:ıJcfclt<'n ~yoglu Yenişehir Dol:ıpdcN 
l2 No. ı=üçükpazar Kercstf:ciler 287 N<', dn scyyaı· koltukculuk ticarctıle 
m~ul Akif oğlu Abidin \C Lnznr oı;ıu Alcksnn Pmıcaynn hakkında ı ... 
t:.nhul Asliye 2 inci <"eza nrnhkcm inclc cercynn ooc>n muhakeme ·i ııetice:;:n 
de nıclnııun fili sabit oldu.:undan !•lillf Koıunnı;ı kanununun 32 - 59 uncu 
il" :ıJdl<>ıi mudbincc yirmi lıe~f'I" Jir:-ı pawı cezıısı iidemelt'rinc ve hiıkilın 
k. t 'ile~tiğindc ikretı su lul::ıra nlt ol•nok fü.erc knrr.r h015.sasıqın Ycnl Sa
t.. 11 gazctcSindc m redilm~inc 16/10/IJ41 tarihinde lmrar verilili. (2130) 

BRO~t ŞİTLERE KATRAN HAKKI EKREM ' 

il Veni neşriyat 
Aslıerlih işleri 

•---------- Patolojik Anatomi 
Elefikt•t As. Şub11lnden: 

Şut.cınizdc kayıtlı Yrl. Ölı;:me Tcg. 
Fıhmi oj?. :MuammCoı Yol ı-ıır (4215 ) 
ı•. Yb. tı.zet oilu Mıhri (S21 236) 

Jandarma biııb:ı ı~ı Mehmet oglu 
Snmi Sönmez (1313) bu uç sub:ıym 

1 
ocel<' olnı·ak 15ulıcmlzc mlirncnrılının 
1cm,1iııi ricn olunur. 

Sahibl: A. Cemaleddln Saraçoğlu 
Neırlyat r1UdiJrU: M. Sami Keırayel 
Basıldığı yer: (H. Bekir GUrııo)'lar ve J 

A. Ctmalcddln Saraçoğlu matbıın•ı) 

Ders Kitabı 

CıLT 1 
ı;. Ilousııy • Rogeı· I..eroux - Cll. 

Oberllng 
Çcvırt:n: Dr. Besim Turhan 

l'.ıtolojik A11:ıtomi kitabının bidı:

' i • ıl<li hiirrt? nıt.t bollzmtıRı ve hücre 
• , ,151 mr.dılı·leıi bozuklukl.ı1· ve bun-
1. \0 h. kkmcla tnl beye ve praüı:;iy~n 
cırktoılıır. kMı deF~cdc genel mn
liıır.r.t verilmcktedil". M:ıodf Vekılll
f,i ~ :-ı,yıııevleı ııııJc snlılmnkt. dır, 

f ya mal olur. Beyaz renkteki <ynğsızJ 
~Tok lon kremi tcrklbttlde snı Zeytin' 
)•n 1 ile hususi surette h:ızmettlrilml!J 
sut. krem ı vardır. Cidden cildin hn•t 
klkı gıdası olan bu tertip sayesinde 
cıldlniz beslenecek ve ona 6dcta lnn~
nılmıyncak derecede bir gençlik te 
W.cllk verecektir. Yuknrıan resmi 
nl gbrdutuııüz kadın h\zc yazıyor: 
',Kendim bile inanamıyorum, Toka 
ıon kreminin uı;: günhık 1 Umallnden 

tsdnra cildim beynzlnndı, tazelendi ve 
'güzellcştl.ıı Siz de (yağsız) Tokalon,; 
kremini - tenin güzell1ğl için tecrü~ 

!be ini geçlnniş ve zamanla trıkıırrüt 
~etn1lş bu gu::clllk reçetcstnl tccrilbc 
cd nl.z. Bugün dUnyanın her tarnıın
~a ·mUyonlnrca kadın her sııbah 

,di , nezl • izma ' ,r 
ljl, iL r.tklıA ıte B tan Ağrılarınızı derlıal keser 
Gnde .8 ka§e tınabilir, Her yerd pufru kutuiarı 'muntaıııman bu kremi kulla.nmnk• 

tadır. Tokalan kreminin memnunJ• 

):et b hş semere 1 teminatlıdır, .Akı:l İl~i:~l!!l~i!il~~~l!~-!§-lii'.3 
~alı:dlr!e \>aranız inde ol ınur.-;:=;:z:;;a r: 

1 - Tıılu) n olunan .ıccmuu b.:dıfü ot41l2JO lırn olan clO.OOfü kilo kô· 
lcrıiıı 14/Ş 'b .. t/942 cuııı .. tc i güniı .1nt 11 de paznrlıkl:ı ek ıltmc~i ya

iııl.ı<'. l\tı.-. 

2 ıın: tc ıı u;tı c8Gl5 1 rn <'75 ı,uru;ı olup şrırtnnın l 
m ı a. tıcrı •lı hilinde «241 • kuruş bt!dı 1 muknbillıulc nlınnbillr. 

3 - lsicklılcrin belli uıı Hı c;anttc lmnunun jstcdi(ll vcs'1ilt 
İl" bhl kt ı... ı p:: da bulunan k 

. . " 
1000 kılo kuyru ı . y. ğ• alnııcaktır. 

ı - K.>rıı yondn mc\ıut vasıf \'C ~ı1laı dahllındc 1000 kilo kuyrıı" 
y. J. ı :ılın. c .ık tıı-. 

2 P •• ı hl< ck~ıllı c i 14 Şub. t 1) :2 Cuınaı tesi gıınu s at ı l 30 d<ı 
yr;l') 1. <'. ktır. 

::ı - Va ıf \eş ıtl ı .sonnck fı.ı :ıcnl<r"n heı· gıiıı 'IJC p.z. •lılJ' l Ur!. ~ 
c.1 <" klıvın d(: btlli gun \C .d:ıtt" tc.kM cdccekleıı f yatlarm ' 15 ni•~· 
tlı dı ki kot i tcmin:ıtlarıle b"rlıktc K.1 .. ı>ll!'D :ıd:ı bulunan komls)omı mür • 
r:l. tı. ı ı, (21448) ..... 

JtıO mt't ı' h~z hoı llım •10 1/2 nn:ı 1 ı,ulı·uNi. 
Yuknrıı1.1 dns ,.c mlkt.ırı yazılı :ııı· ı .. lf'I tuın 13 Şut;.at sn 

I!:I 1 ,•,t 14 d., p.zaılıkl:ı s.ıtın .lı n~ 'ıı.·.1 td.lltr'n belll gt111 \C 

bulumııı kon İ!:yond.• h;ı1n· bulun 1 .ıl.m. (%1"19) 

lstanbuJ Lnazım cım·rı ği satma'ma knmlsyanundan 1 
ll her kılo unn 2 kuruş 32 nntı 1 liyC1t t ıhm 11 <'etil n 814,GOO I<il.., f,nrı 

Ullunu aiınıı aktır. Pazarlıkla eksilt U.'sı 13/2/942 cumn gllııil nııt 14,30 t&ot 
rJ\>ph:lnc<l İı;f. iN. :imirllği satın .11111:\ 1 on.fı;yonund.ı yopılnc;ıktır. ilk le !• 
n:ıt.ı 1417 lirr.ı 40 kuru tur. ı-:v ·ıf \ "C t H tlJ'I 1 oını;yond:ı öı hl t .ı. :· 
l• rm bdli :ı:ıttc koml~~on ı gdmckr,i '550 20U) 

. . . ~ 
JJt•hcr kit<)Sun:ı i5 kuru t:ıhmiı1 r<lilt I' 5r;oo kilo k:ıram •• 1 ~. y • l lı 

ı.hn~uktıı·. l'.u.:ırlıkln ek ıltınC'si 12/2/!J42 pt.r C'ınbc gumi s. :ıt :4 tlc 1 •IY 
h::ıne<lc L\·. f.mlrllııi sıılıtı .-ılm:ı ko"lı• .yonıır.d • y. pıl:ıc~ıktır. K. ti V ~tı 

Grn 1Jr:ı 75 kuı uştur. Taliplerin belli '. ':!!:<' ı,o 11 °:.')'onıı 1 < I nele ı. 

(556 - 2Hi2) 
• • 

HC'hcr ı,ılosuna 22t1 k11r141 ı:ıhı ıia c<'hlo~ -llOO kilo idrofıl p .. mu ı1 ,ı· 

c~ıkt ,., P .zarhkb ~ks:ltmc~i lfi/2/!.'t'.? ıı:ı:-:ırtt'l! gt mı • •-..t 15 d'-' T plı 1.:
ıtc !' . .v • ."mlrliı,i • tın olm. koı 11 yon.:n.t:ı y.1p,l:ıc:ı~.tır. tik l"'ntlıı. tı c;ı;(I Ji· 
1 .. dır. t tt-klıler:ıı bt•1ll \ ı l•ittc km ı!ı,yon:ı ı•l il<'!• ı i. (5'>3 - 2 • ı ı 

Askeri Fabrikalar Satmalma Komisya:u ita·ııari_"3T., ----=---------------.... _ _..,., 
Kırıhluı/ede yaptırılacak inşaat 
K~! b<'.'Cl.'li t 20572 lıı-n ''25,, J,uruv olnn yuk:ırda ynı:ılı ı~:ınt AsMrl 

}"~ıbriknlnr wnum mudUrlu il mcrl>cz .ı.ılmalma komi yonunc:ı 25/2/!Ml 
(ıır{ nb giınıi sant 1.:> d I>. pah znril:ı ih. le edile<: ktiı'. Şartn:ımc •ul.S 
kunı~tur. Muvakııt tcmln:ıt c\542• lira .ılJ2 lcuru~tıır. Tcklit' rnelttııplıı • 
nıı•zkı)ı· giind,~ • :ıt 11 ele lrnılnr ı.oır.isynn:ı 'cmıelerl, 2oı:ı ıJ 

• • • 
:?250 adet 2, tx 1, 25xôx012 metre ebaclında karaııjj:ıç veya beyaz kC'ntrp14'11 

1260 adet 2, ıx 1,25x0, 008 metre cl:adında karaııQaç veya beyu kontrplıi'
alınacak 

12 , c 8 mm. kalınlıklarında vcı!lntcdiği Uıkdirde adeUcri iki m:. li oJ 1 

r. ı. ..ey:ı 4 mm. k:ılınlıkl:ırında da o1abllir. 
T.ıhnıin edilen bedeli •21.000> llrn olan yuknı-d,\ yazılı knrn ğJç WJ:/., 

be)nZ onktrpıtlk Askeri Fabriknlar Unıur.ı mrldılrl!\ğil merkez ı.<ıtınnlnl1 

kı•ın ~ onlllh'U 16/2/942 p.ıuırtcsi g{infi sant M 1c p:ıznrlıkl:ı ihale ı.:dik • 
c:ktiı. Ş .. rtn .. mc parn v.dır, Kot"i teminat t3150~ lir:ıdu-. '211811• 

• • • 
5000 çift erat fctlni ıılınııcak ) • 

'l':ıhmln cdılcn bedeli 40.000 lirn olrın yuknrdn ynzılı 5COO .;.ft m •• t t 
founi A keri 1-'obrik:ılar Umum müdurlil&<il l\Iokcz sntm:ılma kollll~ 
nunc:ı 17/2/S.t2 snlı gUnü s..ınt l<J dcpnz:ırlıkl:ı llınlc cdilcccklfr. Ş<ırtn 'ı 

230 kuıu, 111·. Knt'i lcmlnnt 6900fü::odır. 

• • • 
KUçilk Yozgatta yaptırılacak lrı§aat 

1{c::ıf bedeli clQ-06711 lirn c17~ kuruş olnn I<uı;:ulc Yozg. lt. y:ıptııı1. ·"'ft 
in ant Asl•crl Fnbrıknlnr Umum i\lild ırlügil Merkez S:ıtınnlmn kom...r..r• • 
ı•ı.ın n 24/2/942 Ealı gunn sant 15,30 da kopalı z:ırfi:ı ihale cdiJccektlr 
ş rioınmo 51 kuru:; tur. Muvakkat temi rnt c753) lır:ı c4.> kuııı;ıtıır. 'T < 
m<-ktupln ını mezk\

0

1r gılndc sant 1 l,3G n lmckır komll:yonn vEırmelcrl. 
(.'.!078) 

• • • 
Zc-yUnbumtr silah tnmirlınncsl fçi.'ı mOtchn sıs top vıe mnltlnoll t 

tıır:w elsi almucaldır. Bu iktidarı haiz oLıniarın i.stid. lnrı vo o\SOMI .,], 

le tnrnlryaneyc milrncnntınrı. C?.147) 


