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14 ŞUBAT 1942 

1Cumartesı1 
4üncü Yıl No. 1355 

GÜNL (}K. SİYASl HALK GAZETESi 

İDARE YERİ 
, Nıımosman1ye: No. 17 

Telgraf: Yeni Sabah tstanbal 

Telefon: 20795 

Her Yerde 5 Kuruı 
J 

Fransa'yı 
asıl 

yıkanlar 

ayetler o um ve para gönderiliy r 
Jf 

'llteloncle işin bozulması 
korkusi!EJ telô.ş eder gibiydi. 
Tattlieu. 'yu bır hay ı nıef .. 
hetti. Bıı meseleyi 1 llrk 
murahhası ile Tardieu'nün 
ayrıca görü~"'i!rek lıa! !t'dcbi. 
leceklerini, aralarında ve
riluek kararın konjn<nısra 
da kabul c,/unacağını , icop 
ederse İrnolski ile d" /.ir
lcşip görüşiilecegirıi söylü- ı 
gordu. 

Büyükbirden~Ziraat Vekileti, v-;.iliklere bir tamimrr 
muharebesi göndererek istihsalin iki misline nasıl 

Singapur 
müdafileri 

_ _J 

Yazan : Hüseyin Cahid Y UÇIN 

F ran.<ız matbuatın Ye
ril,..·ek para h"kkındr. 
Pariı;te yapıh1 n uyuş- ıl 

Manş'ta İngiliz 
ve Alınan harp 
gemileri kar

şılaştılar 
-o-

Çarpışmada: 

1 lNGlLİZLERE GÖrlE 1 

42 /ngiliz, 18 
Alman tayyaresi 

düştü 

A imanlara göre 

çıkarılacağını iza etti 
Köylüye verilecek tohum uklar-avans 

ve primler - tedarik m ameleleri 

RUSYA'DAl 
1 . 

Merkez cephesinde 

!
Sovyetler bir şehri 
1 

daha aldı_lar _, 

-----·-----· 
Ziraat Vekaleti, ziraat istilı-

1'"-ahn.in iki mi!·-line n<-:t-ııl c:ıkarıla
Chğı baldnntlff. bütün valiliklere 
~ok mlihhn bir tamim giınder
m.iı;tır. Ani<aı·.ı radyo~undan 
ktMt ettiğimiz bu tamimi sa
'\'ll! okııyuculanrnıza aynen bil
diri) oıı12: 

daıı, patates h>lı mJıığu tah-,--
sıs e<lilmiıılir. u. ~o_!ııım.lı~ ş • I" 
lann tedariki ·~lll vi.Jayetiııız 1 m a 1 
hissesine diiMt-ll tahRl>!at Ziraat 

Afrika'da 
Bankası Umum ımildürlüğü 
tarafından ma1alli şube ve •a
ianlara gönderilecektir. Vila
yetinize yukarı(la yazılı. miktar
lardan daha fa.Ua eKim yapıl
ması miimklin gi'•rülüyoı·fia bu 
çe~il tohumluklardan daha i~
teyeceğiniz milıtar tahsis edi
lecektir. Bu rr.:..h.~ı.ıııerden bıl
ha.,,ıa mısır drimlf'.t illr planda 

lnoiliz tayyareleri 
Trablusu şiddetle 

bombaladılar 

Şehrin tahliyesi 
• • • 
ıçın azım ve 

cesaretle 
çarpışıyorlar --

20 bin asker 
1 JAPONLARA GöRE 1 

Adaıun doğusun 

da nıukavemet 
gösteriyorlar 
1NG1L1Zl.ERE GÖRl: 

maya İstanbuldan nr •·<" ap 
geldiğini anlamak i~in ıı·:m . du 
iki defa Türk murahirn· lıı-nıi ' 
reh'.!ini 7Jyart:t etti.~ Tiha~ f1. ken
disine şu ce' a p t.ebliğ ohudu ; 
Osmanlı hükünıcti altı •Y müd
detle, her ay peşin olnw!! iizere. 
iiç milyon frank ''erH·.-kti. Pa- 1 

risteki müzakereler bi· ·! t"w'i· 
nat me<ıele~i bertaraf L-<ldir Ye ' 
Osmanlı diinınu umum ıy..,,.in
dcn Balkanlıiara en a• JlOO ,,.,ı. 
yon franklık bir hisı>e hyn!ırsa, 
matbuata ikı milyon frı;ıık <faha 
tct!iyc olunacaktı. • ayn Os-j 
nı.aiılı düvunu umumi,·t~in<lt: n 
Balkanlılara 4.00 - 70Ö milYon ' 
frıııılık bir lıh;ı;e tahmıl d,;1ek 
kabil olursa matbuota ilk y ı.pa-ı 
cağının: istikraz hasıliı.\Jı.tlan 2 
milyon fıank daha ·~riJ•,·eği 
gi!>i istikraz ve sairt- rıı .kabili 
olarak da a vrıcA. 3 nıii "• n da.ha 
ödenecekti. ~F.altat 081İı>ııııı ilü
kfımetinin fcdakad1i;~ ,,,h 10 1 ııulyon frıının ge<;miyl...: .- · ; Pıı-

1 riı:;.te yapıla ak mukavt:>h ~u:r. -
hnin h~dik edilmek fü:-=r~ lo
tanbula ı;imderile.·.-ği li<· IJe-

Bir Alman kara
Jıol genıisile bir 
/ngiliz ıııulıribi 

battı 
r~I\. A. telgratıar;ndan 
hlil2..;:a edilıni tir j 

: (.,'enupta Almaıı 
taarruzu tardedildi 

1 - Yazlık t'kimin arttırılma 
~ı ve en aı<.ığı iki k•tıııa çıkarıl
Tnil."1 ı<ı>yın Baı>vekilimizin 
7 12 l!.112 tanhli 1 165 sa.yılı 
tetıliJ!'!eri ile emir buyurulmu.ş 
v~ bunun i~ııı Koordinasyon 
seıw:.y~~ind~ıı iki milyon altı 
yliz bin liı-~ c.yı-ılmı~tır. 

2 - il&r~tı<>r de yapılmak-
tl'. <•fan m11<ır, ı<kdarı, patates 
islih~ıı.lini bu ~'l! iki katıua ~ı
k2rttm:k i~in \'iJiiy,.tinize kafi 
nı. kt.11«fa mı><1r, akdarı, kunı 

önem verilecektır Al l b t 
3 _Bu tohını.iııJ<t.ı.rm taşı- nıan ar eş ay-

ma kiHfetini a;o:ı'tu.alı, iklim uy- yare diişüroıüşler 
g-unluğunu tl'Gl"ıJJı .. tmek, z.a.~ 
.inand:\t\ kan.nı .ıJ, ve diA"er 
vilayelleriıı tolımıılı·ll durumla.-

Japon kuvvetleri 
yeniden ç11h 
ağır zayiat 

verdiler 
f A. A. t.,.J.grafhırından 
hUlü.sa cdihni~tiıJ 

londe'e anfa tı ltıı: raı.1 ,., " ' · ı 
Dcloncl ,,ctm.lıği r tVll!Jt'l 

Dün ~balı lngilteı" Hav.t 
• \,:.:ırlığile İıı,.iii~ anıırallik 
ciairesi müşteı·~k bir teblı~ 
ı.P~ı·etmi>1lcrt.lı. Bu tebliğe ~ö 
Jl'. rx.-rşembe ~i.inü ~A.Ht 11 de 
ln~liz tayyarel,ri, n·fak"t 
lt·rindtı muhripler, toıpido-
131' ve mayn gemileri olduğu 
ı,. ide Almanlann Sel:unı-
hüı ı:.t, <;neisenau Ye Prinz ~ 
r.· ~~gen harp gen\ilerinde!l 
ı.ııırekkep bir Hlonıın batıdıııı 
!.'dmekte ve 1 ·ı o fa t>ye y~. 
IH,;makta oldı.0 unu haber ver 
m\Jerdir. Alı.ıaıı lilosunuıı 
h iyük bir av tayyare ~rupn 
himayesinde ilerlediği gfü;il
ınii~tiir. 

Bu haber alındıktan ısoıııoı 
r,. .uvres deniz komutanht;ı 

enıı~ııdeki sahil müdafaa o;. r 
Yisı gemileri, Alman harp g.ı 
n1 ilerine taarruz iciıı göndt>· 
nlmiş, bu harekata ~yrı c~ı 

tnı:;ôliz hava fllohn da i~tirak 
~tmiııtir. İııglliz gemi Ye tay-

(Sonu eayfa 3 sütun 6 dııı) 

arkadaşlarının .-;oraki ınil 'lın
lAr İ((İll sade... c Lir ı-töYÜ 

0

kiti ı 
ı:cirtceklerini, fakat m. ,;, n;.J
?'0'1 i~in her u: t<>~'~ye (' ıııı~k 
u .. erc alt1 honn inle~('"{ . .. t-·rini, 
biı muka\ clenn.mc imza c.t'Prni
Jii'Ceklerini J,Jldil'Cli. T~ı k nıu
ı-Rlıh· ı Frıı..-..ı:z ın tb" :ı.t mf-11-
xı.:pları ııa~ıl bize l·ıTiıı .. ~··~~ eri..:
roiyorlaro..1. },;.,;"' de rmh.ı :ı , · ı..ı
ııiyc:t t1dc n1iyt·c · ğiı~ 17. İ , ın· tb ı .al 
miimeı;ı;illı•r; pP.r31ar ı alıp da ------------

ı.onr:ı. d:·, :uııı.:1.1 miidafaa etJne/- ı·nnı·ıı·z Kabı'nesı'nde 
lc·ıw• mii \·ili nir ml'vkıde kHla- y 
t·ngını vt: bhyle bır n1c.>ı-. 1uliyet 
::ltın:ı. ~·' <-miyec<>.ğini .,ylt'di. 
ı.; .. ı,.,ıtıe !:' ~~., ~-nü lı''l'~ieı- il<; 

1

1 

"Esaslı tadilat ya-
rı,_ ııkte .• olıp ,;oruı;e<"dde11nı l k d 
':y!eyortk ayııldı, pı ma ,azım ır,, 

~' tıldil.ır, Rt>gniH mı; :& ·de -o<>--
imz.a etmek faydasız "'' uj!unu 
sôyl.1iyor, lst.-:..-ıbulda J.,.1;; .-.ıuı Daily Mail gazetesi 
ıııkutu ihtiın"l.ııe ;; on . ·endi- zaaf gösteren na· 
lf'rınc Bon du tr~.-or Yf'Mlm.sini zırlarfn pattİ telek ki 
i.<t ıyordu. Tilrk rour.ıhh ı mat-
bnnluı sownde durnıomat-ı \ ' C lerine bakılmadan 
F'ıauııu hiikilmetinin h ttı hare- ki 1 ( 
t<ttini değiı;tirmesi ihtimali uza aştırı ma arı n ı 
kc.ı·~ı~•ııda bize ne gibi bir temi- istiyor. 
nat vetwik~eklerini i'<lı·Ju. Loııdnı., 13 (a.a.) - Daily 
Rel{nier matbuat •Öz verir,;e Mail g-azetesi başyazısında, M. 
muUaka 'Ö7ün-le dur8e.ı~nı ve Çör~ili kabLıesinde esaslı tadi-

ö·-. verın.!yccek gaYKteler uluı'- liıl meydana getirmesi için ken 
~" onu da gelip haber Hr~ce- disine yanılan tavsiyeleri kabu
ğini temiıı ~tti. Onun k;;naatin- le daNet etmekte ve şöyle de
ce• Pr:ıııaa lıükiımeti de hkrini mektedir: 
de:llı-tiı"t'.rnl•.od.İ. Anı,turyP. Pa- "Nezaret.siz olarak dört beş 
ri.~te bir M<tikraz al<delııwk e- veya altı kişidC'n olarnk ve her 
melinde nldağu için ta=ıinat ml'Selede kat'! karar verebilecek 
me"ele:-inde mutlaka 'l'iirkiye- ve yüksek hakemlik ~ apabilc -
ye tarnftıı.rlıık edecekti, İi<volsky cek ~ahsiyetler<len müı ei<kep 
d~ m.ut:Nk" Paristen kaldırıla- bir kalbine kıırmak l;izımdır. 

H~viu Cahid YALÇL~ Nezaretlerin başmd:: bul ınan 
''°·'1.ı ııyf• 3 ı.atun 7 de) (8onu sayfa 3 alitun 4 de) 

-----~~ ~~~-----· .. -

av aş 
YAZAN: ÇEViREN: 

KLOD FARER ILHAMISAFA 

Bu roman rk lutgecanlı bir -nu irinti•, Jc• 
pon kaJınının cı• Japon deniz m&qıınm Mcigr 
•ini Japon rııhrmu v• fedakıirlıfı11ı '-ir eder, 

Yakında Yeni Sabah sUtunlan~da 
iii .- - - . ·.~")- t :~~·~ 

(Sonu eı;yfa ~ l l tin 3 de) 
Donetz bölgesinde Rus 
kuvvetleri inadla mu· 
kavemet ediyorlar 

(A .. A.tt-1.•(rafl;.:ıı-Jndaıı E 1 1 C u MHURUMUZ 
~~ ::ELii~i~;~;::~~;~: 1 .. --------
~ikJ .. rı. me~~.un ~ir ~ok yerlerin 1 Jtfilli ~et lnöııii dün ko11servat11vaı·ı ı 
• · 1 edılrli111. bır çnk mo..J~ V ' 
ıt1Ul<llı1 olıuıdugu \'O 11 -;ubat-, 'f!:F('f/entlirdiler Ve /;'ideliO OperlJ1Sl/llJ1l 
ta.ki hava. harekatında 13 tay- , . 
v.ırenin dü.;ılirülctüğii, 17 tayya- tenı!Jı/inde Jıazır bulundııfar 
renin de tahrip edildiği bildi
ı-ilmektedir. 

( Svnı< sayf<t 3 lriilıoı 4 do) 

Yazısı üçüncü sahitemi2de 
.. .. ~ . . . ·- . - .. . . ·- ~ 

Miinakalat Ve ilinin beyanatı 
•• Kara ve deniz nakil ııasıtalarımız arasındB bir iş 
birliği Jıazırlıyoruz. iş ve pliinlarınuzı bugünün ııe 

yarının ihtiyaçlarına göre tanzim ediyorıız,, 
Aı:kara, 13 <Yeni Sabah) -

:Mlinakalfıt Vekili Amiral Jo'ahrl 
rnuhtelif meseleler hakkında ga
:c~temize beyanatla bulunmuş ve 
wn haftalH zarfında deniz ve 
k:ı.rn münakale işlerinin kal''ll• 
iıı•tığı güçlüklerden ve bu nak-

Seville Mülakatı 
icin bir tehliQ 
' 
neşredildi 

liJalta r;örülf'n tealıhurlara ve yeni bir vaziyt'l dof:'lınllıll) ve 
bunlorın izaleııi çarelerine tenııts bıınu karşılıırnalr icap etrnİ1jtir. j 
ed~rek demi~tir ki: ?.ItSl'lô. ithalat ve ilıracatımJzın · 

- Kara ve deniz nakaiyatımı- lıüyi\k bir kısmı ceııup vilayet· 
ı<ın karşılaştığı güçlüklerin baş- le? inde temerküz ı.1 miştir. Tama ı 
lıuıları fevkaUide ahYal ve son- m•ıı yeni ve mrmluketimiz için 
ra da m<>mleket nakliye hacmi- (Sonu •'''" ~ """" 1 do) 
ııin ıutmasıd:r. Geı-ek deniz ve------------

~.~~kil~l~~~çl~ı~\~~i m:~ Norvec kıtaiannın da 
bu• iyetinde kalını.5lardır. Memle 1 ı 

ketın •.ılnş"" 1?Jı1ş kapııannın Sark Cephotıı"ın0ı go"n ı 
Jı3ı·p rloJayııtlle. değişmiş olması ~'1 Q • 

JAPONYA 
~ . derileceQi anlasıhyor 

' İspanya ve Por· 
tekiz istikbalde 
de sıkı bir iş 
birliği yapacak· 
lar. 

. Singapur'dan sonra 
ne yapacak? 

Almanlar f(ı;ı 
ling·HWer mü- 1 

lakato hal<kon- ı 
da ketum dav-
ranıyor la• 

Madıid, 13 (a.a.) - Franco - 1 
Salıar göıtişmeleri sonunda ı 
nı:ı,redilen tebliğ şöyle dooıek- ı 
ted.ir; 

18 Mayıs 1939 ta.rihli dostluk 1 

ve saldırmazlık muahedesi ,.e 
ı.snanya ve Portekiz hükfunet- , 
!eri arasında doğrudan doğruya 
görüşmeler ya pılınasıııı derpiş 

eden munzam protokol mucibin
ce, general Franco ile Hariciye 
nazırı Stıner, Portekiz hükfunet 
reisi doktor CAiveire Salzar ile : 
buluşmuşlardır. Müzakere esna- i 
ıııında bugünkü dünya durumu 
karşısında. iki memleketi siya
si ve iktlsadi bakımdan ilgilen
diren umumi mahiyetteki me
seleler iki memleketin iyi mü.ııa.-

1 ııOOetlerini belirten dostluk ve 
kavrayış havası içinde incelen
miştir. İspanya ve Portekiz hü 
kfuııetlerinin, evvelce inız.ala
ııan muahedeleri h!ikümlerine 
göre müşterek menfaatlerinin 
korunması için. isöldıalde de sı· 
Jı:ı bir temas mnbafııwı etmele
rine ıkarar verilmijtir. 

Çin harekatına 
son verilmek 

isteneceği tah~ 

mln ediliyor 
Japonlann Siııgapurdan 

sonra A vustralyaya hücınıı
lan, Hindlstana yüriiıneleri, 
Almanlarla birleşerek Rus
lara hiicumlaıı veya Çinli
leri kat'f bir mğlfıbiyete uğ
ratarak bu gaileyi kaldır
mak için biiyiik kuvvetlerle 
!ıarekete geçmeleri düşünii
Iet.ilirse de büyük engeller 
dolayısiyle, en kuvvetli ihti
mal, s>irüncemede ka:lan Çin 
har katına bir son vermek 
i,,;n büyük kuvvetlerle bu 
iı;ıe guişmcleridir. Fakat 
Çin!ileıin mağlftp edilmesi 
de nek kolay olmıyacaktır. 
Dört buçuk senelik tecı·übe 
bunu göstermektedir. 

(Radyo gıwıtesi) 

Stokholm, 13 .ı.a. ) - lııveç 
gazetelerinin Berlin muhabir 
!eri Quislinu- ile Hıtieı arasında 
ilk mülakatm i:ıugiln yapılaca -
ğuıı zannetmekt!'dlrler. 

Quifiling ynrır G<ırinı;in mi
safiri olacak ve hundan sonra 
şerefine verilecek lbiı ııua\'erede 
hazır bulunacaktır. 

Pazar sabahı Qui.slir.ğ Oslo
"8 gidecektir. Alnıar; mahfille
rinde buyüıı \"eya yarın neı;redi-

· lecek olan n•mni tebliğe intiza
ren şimdiki görüşmeler hak
kında pek ihtiyatlı davranıl
maktadır. 

Stokholm Tidnıııgcn gazete -
sinin Berlin muha!biri Bolşeviz
me karşı teşkil c-0.ilecck bir Nor 
veç lejiyonunun Muıunanıılı: cep 
hesindeki muharebelere iştirak 
etmesi beklenff·ekt.e olduğunu 
yazmaktadır. --. - -
Bugün ikinci sa1ıifede 

Çocuk, o bilinmi
yen cevh r ••• 
Yazan: Aka Gümlü · 

Mekili mıntakasmda 
keşif kuvvetleri faa· 
liyet gösteriyorlar 

[A .. _'\, t~lgr~t'"'·-ı tlon 
hUlilsa eci!lm ı;_r ı 

Düıık\i iııgili>1 Ortaşırk tebli
ginde umumi vaziyette kayda ı 
d<'ieı· bir değişildik olmadığı bil 
dirilmı>kt~ "e J.."'lif JcoJlann, u 
'l'n1iıninin ceıı böl ..ruvı... v .. 

Melıili•e do~rn yt>n:ııc•ı faali··..t 
göst rdiltleri ilive olıınm•kl<t
dır. 

AJman ordulaı·ı b•,\c.umaıı -
daıılığının tebliğin·le "'" Afri
ka l}imalinde her iki t..ı-afın doı 
keşif faaliyelleri bulunduğu, 
savaş tan aı elt-riııln T<'bnıiı. 
liınarundaki P?lı:eri k:ı l.:.l'e 1 

bombalar iaabd etliıdi'~i biltli-ı 
rilınektcdfr. 

Bu tebliğe gör., H..ı:mıu-ıka}• J 
yapılan havıı taarru.zlannda 
yerdeki lııgiliz t:l)Ta!'eleri tah
rip edihniş ve 5 tavv:uc dfu;ıi.
rülınüştiir. &mu &ı. 3, ~.;. 3 <k) 

Rt!::imi tebliğe güre, f;inga
l'llrda Japon baskısı tk, m 
.,Jiyor. Japon top•;ıısu setın 
durmadan dövınli.;tiıı'. ı;?elırn 
ci\ ıır kaa:ıbalarda muha.rebe
~H şitldl'tl<:'nmiştir. Lundta•la 
müdafiletiıı dayandı•:{ı nı , mıı 
h1ı.1·~lcrc İngiliz harp r:c
nıilc·ri bombat·dımanmın ı.la. 
ydrrlın1 eıttigini, Jap<.·nla._ ııı 
~t sat"llH·la.f"ını ·~le gcc;it ı1~ 
+ r~h~,;; ... lq.....iw..:- ... ı~i,....., .,.. ... ~ı •l 

dığıııı, Jarnnla.t!ll ağır kı· 
yıplıır wrdiğiııi, tngili~ kııv
"~lleıfoin bılanuı cloğusumlı. 
ropıandıklaMnı ve mnı;a;a " 
,...,bı iui öi-tthklerini bilıtiı i
yor. l.\ugün {Diin). Sing•ııuı· 
ntctyosu nl'ilriyatto 1Jnlun
ıı1lilf, ha111 haberI('l·ini \'C-r· 
n:ı.,tir. 
.JAPONLARA GÖl!1'} 

Japonl:>ra göre, 20 bin lı:
giliz a.olu•l"İ Singaııuı snl<ıü 
luında v" &imdi d~u nı: 
ballt"k..-!nde-aııudane hıı ıı ıı 

(S-.• &L 3 !iıl. 5 ,if) 

'MANif iiü···;rE· .. y· .. ····ı 
ithal edilen ;;.:Tı"arın y:Ml.e ilr" si 1 
şehirlere, yüııde biri de köylere 

tahsis olunacaktır. satış Valiiikierirı 
• kontrolu altın!._a yapılacaktır. 1 

Yüksek Sıhhat Şurası ictin1alan 
' ~nkara muhablrimiz telefonla bildiriyor: 1 i 

* Manifatura birliklerinin mıimeıısillet'indeıı müıelıkep J 
bir heyet bir kaçgüııı!m beri Tkaret Vekaleti ile yaı>tığı 
temasları bıtirmiş ve şehrimizden ~rılm<ıııtır. 

Vekalet Ye birlik miim~ssıllerinin mutıı.bık kaldığı Vt"<.;hi- ı 
le ithalatçı manifatura birlik!erınin merlı.e».i lırtaııbu! olacak
tır. 1staııb~daki. bi.rlil-Jer .m~tkezi, i0a.1 ~en mıuıifatuıa. eş
yalarını nüfus, iklım ve ıştiı-:>. kabıhyetinı nazarı itibara ala
rak memlekete müksııviyen taksim edecektir. 

Tesbit edilen esıı.;a nazaran ı;ehırlere it.hal e<lileıı manifa
tura eşyasının yüzde 2 si, köylere İ8" yfüıde 1 i talısAıı clile
ı.-el tir. Manifatura eşyası doğrulan değruya valiliklerin ko~
trolü altında halka satb ı)acalıtır . 
Sıhhat Şurasında 

., 1r Yüksek .Sıhhat .~ilrası bu[!liu sa.at 15 de Sıhb.i;:e Ve
kaıetınde, Sıhhıye Vekili B. Muhlis Ala.~ın reislifiııde 
~krar toplaııaraJ<: nıznamesindg bulunan adli, feunl, iu • ~le
n ~ııllz.a.kere etmış, memleketin bugünkü durumu ve ~&~a 
Sıtn. ~khr m~erini tetkik ederek bu ·.ili,~ m.-m. 
rıunıyeti mucıp bir halde olduğunu ~htıde eylcmi!ltir. 

Şftra, yarın da toplantısına devam edecektir. · 

Merinos Kongresi kapandı 

* Ziı~t Vekili ll~ E:"r~~'iıı reiıııliihıde t.oplaıınuş = ~:Z.~ongrea l<I gwı [i!f'Cfi bir ~adan 90llra ' 

Ankara ~~ymakamlarınm içtnnaı İ 
* Başvekilin. yazh!t ';*;!min e.ıı aııııiı iki nlliiliııe ç.ılsar-J- f 

ması hakkındaki tamımı uzeriııe Anlı:araya b<ı:ğlı kazalıtrın Ci: 
kaymakıı.mları cuma günü viliyet meı'ke-..:inde '!lir toı·laııtı v:ı- '/' 
pa.caktır. ıı: 

" 

v 



Ş~ · bayatından notla1" 
'~~~~~~~~~~~~~~~ 

[' e n d i k e n d i n i y e t i ş t i re n 
(_s_.,._E._H_"'_~ ___ A_B_E_R_L. __ R_i ___,) =l,_F_ıK_ .. R_A_F 

COCUK; 
' beynelmilel san'atkar 

~~~~~~ .. ~~~~~~ bilinmiyen c vher .. 
Umumi Meclis •••••• Balediye yeni varidat ararken •••••• ====: sPoR-/-

- Kupa maçlarının O 
Ar ist Bürhan Tep- dömi finali 

toplandı () -4-

Bizzat saat imal eden bu mütevazi 
vatandaşı korumak bir borçtur Üsküdar Tramvay

lanndaki Evkaf si 1 milyon lira . 
Bilmem bu merak sizde. de 

var mı? Saatimin ileri veya ge
ri gitmesi beni fe.<kal&de üzer. 
Bir saat satıcısı dostum vardır. 
O:ıa müracaat ettim ve mağa
z.'J.Sından güvendiği bir saati sıı.
tın aldım. Vay sen misin doğru 
gidiyor den n saat! Kafir tay
yare gibi koı,mağa başladı. 
Günde tamam beş dakika .. Be
ni aldatacağını ummadığım bu 
dosta tekrar müracaat zaru
reti hiisıl oldu. Aklıgım ce~ap 
gayet basit: I<'abrLtral:ı.rında 
kontrol ediıcn saatler gittiklen 
memleketin iklimlne göre ilerı 
veya geri yürümeı,~ ba~larlar
mış. Bunun için ye;ıiden ayaı 
tanzimi icabedermiş. Fakat dos
tum bu tanzim işini kabul 
et m i y o r ben diyor, bu-
na senin hesabına ce-
saret edemem. Meraklı dost
la.ra Mustafa Şeım'iyi tavsiye e
derim. Doğru ona koş. Her hal
de arzunu yerine getire<!cktir. 
Ve ilave ediyor. Memlekette her 
lletı yerli o!arııık saat yapan ye
gine san'atıkılrdır, beynelmilel 
şöhreti vardır. Hıı.)lret etme
mek insanın elinrlen gelmiyor . 
Doğma büyüme fatı>nbulluyum, 
itiraf ederim ki şLndiye kadar 
böyle bir san'atkarın mevcut 
olduğunu bilmiyordum. Saati
min ayar .tutmayışı bana bir 
liıstad nıta.caktı, dostuma bun
dan do yı teşekkür edere-k 
!Mustah. Şeın'inin yolunu tut
tum. 

verildim. Merhumun yanında hi • t Ga1atasarayla 
'bulunduğum ilki sene zarfında ssesı sa ın 
fazla bir şey öğr~ deği- alındı Beşiktaş yarın 
!im. yaşım ilerledikçe bu san'a· İstanbul Umumı· Meclisı' diun' k 1 
tın nazariyat ve esasa:tına vıt- arşı aşıyor 
kıt o:ıma.nın ıüzumunu ıı.ıılıyor saat 15.30 aa reia vekili B. Ab- Fakat,· bu paranın yüzde onunun 

diilkadir Karamiinıelin ri'"'- Futbol ajanlığı tarafından 
ve yeni saat yapmağa Ç<>k he- J- k d" • "/ tertip edilen kupa maçlarının 
ves duyuyordum. tinde toplanmıştır. Ruznamede en lSlne Ven mesini istiyor dömifinalini yarın !'.!oref sta-

Babam da benim yeni s··~ mevcut bulunan bazı maddeler ,,,_,,_ ,,,., 
yapma.mı pek arzu ederdi. F: afilalı encümenlere havale olun Bütçe, müşkuıatı yüzfuıdell ~ yüzde onunun 15 sene .,...... Beşik~la Galatasaray 
kd bunun iyi bir hocası olmak duldan sonra Beledienin 937 - İstanbul Belediyesinin yeni müddetle kendisine teritini is- tııkımlan yapıyor. 
lazundı. Nihayet kil<'Ük bır· 9:~8 mail yılı bütçe harici idare varidat temin1 imkanlarını a- temekte<lir. 941 • 942 liğ ı;ıampiyonluğu-

' h b ı 'k' h -"- · t"''· B ı nun en kuvvetli iki namzedi sarı dükkanda k e u d i ba~ıma i>;e 
1 

(;M atı ha rkında tctkı ı esap r..wgını y:ızmış ;,,., Belediye- e etliye Riyaseti Burhan k 
ba~laclım. Bu esnado tesadiif enctimeni ma..batalan okıınarak nin bu ~le uğraştığı sırado. tlJ>o Tepsiırin ıteklifi ile yakından ınmzı ve •iy.ıh ~azlı ekipler-. ~ ı k 1 1 l hn t" tı · l'k d den h:uıgisinirı silt J'iualine ka· karşıma ln"'iliz Ali bey namın- -a ııı o unmuştur. ı nınmış sa e ar ıs erımizden a a a ar olmuştur. San'at-
da Ji'ı-arısU:arlan b·""" İngiliz- .hlüteak. ·.ibe.n. Ş;,h. ir tiyatrosu Burha. n Tepsi dün !stıı.n'bul kardan varidat temin edecok lac ığını bugünden kestirmek 

_..... tl -ı ı B ı d ı · · ~ bir hayli ı>:Ucttir. ce, Türkçe, Arapça ve Farsça ,bi aı:trn erının ucre• .. ı . memur ve _e e ıye:;ıne ço c enteresan. proJenın mahiyeti haıkkında 0 - • 
len bir şahsiyet çıkardı. Bu m'13tahuc~ler bırıKtırme v~ yar-ı bır teklif~ b_ulunzııuştur .. B. bazı ifşaatta bulunulması is- ! Dört senedell'~ri İ.9l:anbul 
zat Naınık Kemalin Fransada d;ın sandıgı tulırnatııamesı mu-

1 
Burhan tep.ııı, Belediye Riya.- teruniştir. ! liğ şampiycnlağunu muhafaza 

ahbap edinıliği ve ihtida ettire-ı' cibince terkcttiklerı paranın ia- setine verdiği bir istida ile, Fakat B. Burhan Tepsi 0 eden tl ;;,ı . .ı.ş bu yıl da çok 
re:C çoluğiyle çocuğiyle tstaıı.- <fozi lazım ~.elmi~eccğine dair 1 lıelediye?'e sened~ bir milyoll: bunun. mu~avelenin ~kdin~.en 9 kv ı.ınyor. ~utör for -
bula getirdiği, bir l!"raıı;;ı2 ra.I ~-ıvımın encumuu mazbata~~ o- lira .varıdat _tem:ın ~d~e~ ~ır evv~ ~kansız olacagını soy- ı ç .<uvvetli müdafaaya 
hibi!..i.ı saı,.,~,Jiğe pek merııklı :.ıınmuştur. Mazbatanın muza- pro ıe buldugu.-ıu 'l:ıildinnıştir. !eınıştır. maı.ı1< viAn Galata.ôaray <la si-
oğlu Al. i Kc,rcs' esıuı.sınd':.' söz alan umu- Bel~cliyeye bu kadaı: geniş bir Bel~iye Riyaseti, Burhan yalı beyaz takımın en kuvvetli 

(lüSJ yaşında Kuınkapıı:hki mı meclıs da.ımı encumen aza_ - "'.trıdat ı;e~ et.o;esıne ~ulı:a- Tepsi ile aktolunaca:k mtrka- ve yeg>J.rıe ı·akı."Di olmağa liıyık-
eviııd2 vefat eden ve (1°'1) smaa.'I. B. Fuad Fa.~lı, kavanm bll, san atkıu- ,;.de edileeek vele haklnnda umunü meclis- ı tır. 
ı-aşında Kten buglin genç bir ->a- er-cü.me~i . mazbatasu;ın esbıt~ı 1 varidatın hasılatı safiyesin- ten sal:ihiyct isteyecektir. Her ikı ekıpuı ııınunıi durumu 
at~imizin yapamıyacağı kadar rnucıbesmı ten kıt etmış ve demış ıeıııtıı1111111111ıaeıoe1111111111-ııot1111111-oeıııı ve hatları arasındıı. tıir mukaye-

=~ ;:p:,ük~f~yı;aı:!rA::;I tir}t:.Bütün hata memur keli- Ziraf seferberlik ~:cr:r::ıi;\ı:c:~~a e:';;\i~~= 
bo.lim ho.kiki na:.ariyat ve !lan-

1 
ı:ne>:ınm yanlı~ .. anıaşıı;nasında.n Feci bir kaza yet ibresıııı ıehiııe çevireceğini 

at lisam hocam oldu. o tar:hte ~ıkar. Devlet butçe>Uncıen para --o- -<>-- l:ıulmağa çalı~aluıı: 
bu ı:.::Un uelfiletiyie J<'raıısadaıı ala'! her adam memur değildir. Üniversite genlçeri ekim İzmirde zavallı bir Kalecilerde. 
getirttiğim za.'lllLnın r.ıeıı!ıur: Binaı;naleylı Şehir Uyatı;?SU ~a- Beşiktaşlı Mehmet Ali tecrü-
J<"ransız saatçilik hocası (Klo- uatJrnrlannı, Bcie<lıy<> !>utçesuı- işlerinde çalışmak amele dinamitle beli oyunianyle lıer zaman mu-
düis Sonye\ nin ıkitaplarıyl~ ıl"n para almalarına ragnıe_n Be- istiyorlar berhava oldu vaffak oluyor. İst!m'lıulun en 
a:ğer müteadort eserlerdeııı e- k lıye .mem.ur_u addı~leıneyız. Pa Üniversite gençliği, Başvekil kuvvetti ıki baki arkasında sarı 
tüdluımi yapmo.ğa haşladım. ı t'a'B:m ;ı;.ıesı,_1.~;-'ındır.ilnı . . _ Doktor P.efik Saydaııun direk- lzm·r, (Yeni Sabah) kırmızı kalenin belıçilığini ya . 

Çok büyük mera:k ve gl!yrct- , u ı '.','e "~ -5e ene. .eı:! reısı Korbıu'un kaz•sında cıva pan OR111an da fedıı.kilı· hanıle-
le ço.:.lışıyurdum. Bazı doııtla. _ C emaletun Fauı! <1' ıştıra~ et - ti.fleri 1ü"'.:'.:~n.e elf'1 işlerinde ~t madeninde çalışan amelede !eriyle takımına faydalı olmak-

bulacağını bildirdi 

rım ilk yaptlğı..n saatin AbdW-1 mı~t,r Bımo. r~gm<en meclıs ka- m~ mi 'Y""'-"" ça lşTUalı: istem.,..- Ilagıp oğlu Şliıkrü elin<le tadır. 

lşi kafamda o kadar büyüt- hıı.mide verilmesinde israr e- 1 va".ın eııcwncm nrnzbı .taqını ele- tedirler. 'buluuaıı dinamiti at~lediği Beklerde: 
diyorlardı. Ve neti'cede o"yle de E.CrıyeUe kabul el;nıı._~tır. iinıversite Tal~b<- Bidiği aza- sırada dinamit ansızın patla-muş·· tüm ki düklriindan i_çcrı gi- · ı 1 bu h----·--' Ü · ·ı ,,_,_ Galata.o.·1cayın bek hattı lıi•' 

* 
Oıd '.L Abcl"u--tt· bun-'an c,.-'< Müteaki~ıı Üsk'1da.t - Kadı- arı .... ....,a nıversı e ~- mıış ve zavallı adam pare»·- • JinCe inkisarı hayale ugradıJ'll. WOM.<U " _<I< t" j" "" " t tın' !erdir ><"_... şüphesizlı:t Bcşikt·ışJnikinden da• 

· d 'k nıemnun olmus ve hM al'' t.•-. kö•_: ve bavalisi lıalk tramvayla- or ugune muracaa e 1~ • narak derhal ötruü~tür. ı k 1 Burası alelad-ı bir saatçi iı - • """ '-' .~ 'l' , bel · til 1 dan " ıa ·uvvet idir. Far'lık'uıı yerin-
"'8.nı idi. Bay Şem'iyi aradığmn ne daha saat sipariş Vt!rnlİ~ti. 1 rındo.ki 4.68 .b.in liralık vakıf his- rue er ım ıaıı ar sonra de çılmıt=, mükemmel kesiş-

- BunJo~dan btr' •--esı'nı' ve en ~ooının 200 bın lıray ve 15 sen" billi;:in koııtrolu altında zira&t -------------- l S . söyl"""'gım-· zat elini kulagının - """' · · d lı k •·- ktedir eri alimin uzun vuruşları ,,~ mu""nı'" olanım o zaman Al- de müsavi taksitler'lc ödenmek ı~ıerın e ça şma ıs""'"e -arkasına götiirerek: - ~ 1 Qd sarı kınııızı kalede beliren teh-
- Mustafa Seım'i benim, ne man İmparatoru Vilhelnıe he- 1 ~art ile satın alınması hakkınıia- er_.---------- UDa zam likeleri uınaııında önliyor. Si-

için aradınız? -diye cevap l'<!r- diye olaraık göndermişti. Al- ki mukaveie tasdik olunmuştur. Çı"çek verı·ne hub••· yalı beyazın ~'eyzi ve ·ı'aniden, 
di.. · man ~mıı>aratoru takdirle ve M~clis pazartesi gı.inil toplana- ., ,- ] k mlite,,;E:kkil bek naı.tı :.ayıftır. 

Kır saçlı, narin yapılı, ihtiyar (Kuron dö Prüs} nişaniyle be-. caktır. bat ek;l"'cek yapı mıyaca F'eyzi bı1gilı faJ..,ı't ııdessız, Ya-
zataı ziyaretirmn ı;ebebini 4l1t -/ ni taltif etti. A!m8Jlyadan tıı.1- 'I ~ • "" _ ııi çıku;larınıh. ınü.teı-e<ldittır. 
!attım ve tabii saat faslını bir tif görmüş, buradan hiçbir şey Yer:i İtha!fıt eşyası --o--- Müdaftıada: 
._... a.ru v ... --t.__ı.. e---"-... ~, irı;n e-örmeıniş.t.im. . B l d• •• Her iki ttrkım.ııı. haf hattı d:ıı 
bir millilkıııt istedim. Güldü w: Mevzuu ba.hıs saatlerde çu- Dün :,ehrimize Pıre ve Bur- Çiçekciler cemiyeti e e ıye, muraca-

- , --n efendim, dedi. ~ Jıut.gım" ~n .. "c. 0• 1.r gun" ato' ly<,. gazdan mUhim mi!üarda ithallt k . d l ti d d" ku.vveladiı:. Eşfa.~n de..tekl"'h-
~ """' ~ .... - gcl · t' orıgre:;ın e verı en a arı re e ıyor ği Gaıatıısara-' müd:üaası fiıve-

~-ıerde böyle l:>ir hOOise dah,, mc bir seyyah geldı'. Yolda k'>- ı eşyası ıruş ır. " 
..-- - •Q l'' ed l t"rl 104 t karar rin güzel kesı'}1erı ve Mınıanın "·"·-a geldi.. Şimdi ziyare•r\-. zaen d"oüı-'t'iV<;> e~p ~aatı· rıı·n ır en ge en m<ı 0 e on f P.t.anbul odun ve kömitr tilı~ -

1 ..,...,.,.. ~ •· _,, u .. - '~ ~ k'm ' ı:ı -" ı mükemmel paslltrı san kırmızı 
l•re dert anı·~-•- k-"'il oıa~··- lnı·ılan nıı'hverın· ı' b ı· z zat' 1 yevı ecza ur~a,,_.an g-e 00 D"· ç· k ·ı Ce ' · eal'ları B~Jediye "·tisad Mildu'"r-, ~ ~.,,_.,. ..,, uu 'k' t" 1 d kıill' tli "kta 1 uu . ıçe cı er mıyeti sene- 0 

"' forvetine ıw.İı:;;l.it oonl fırsatları 
yor. Elin& bir U>neke saat geçi- t a m i r etmek fuere iUetleriın- 1 ı ' ıı:.0• or e e ıyc mı . r lik kongrelerıni Esnaf Cemiyet- lüğiine müracaat ederek mangal vereceıktir. ..-
ren soluğu burada alıyor. Hal- dnn istifade etmek miısaadesi da kagıt. karton, :ınıpul, demır !eri merkezinde yapmıştır. Kon- kömürü kıt-0suna 2 ve odunun 

· · · d ·u · k. - 110 k 1 Beikşta.~ rııutlafaıwının yegil.-
, f . · · 1 · ne meziyeti ço1t enerjik olrna..:;;ıM buki ben saat tanurcısı eg , sa isteyen b~ı ada ı . Isvi.çrede b_ir Va l:k-y Kızılay kongresi grçue cemiyctın cıenelik büU;esi- çe ıBıne uru.ş zam .yapı· ı 

at imaldsıyım. saat a~rlk.ası salııplerındenıııı~. , Kızılay ccıniyetı Kadıköy mer tetkik edilimş bilahare Başvekil ma.sım ıstemış erdi. dır ç · H 
Bwıu halkn o!Cuğu gibi mero Bu ve;ıile ıle yapmakta oldu - 1 k< ,· • . , .. Dol-.1:oı- Refik Saydamın yurdwı Belediye llctisad Müdurfüğü · açı ' ' 1""'Yinin güzel yeı· 

!-'-~'- b"yük' mu'" ~o=cler'nıı - tl . ," d" Pek takdi ı ·'"' umımu ongresı pazar gu- ~ı . d .___ bu hı:ısuet~ ~,· t·•'-ı''-lerı·ne devam i tutuşları Ca\atıı.:;aray fülbolcu-
""''''""" u - ~ ı g;mı saa .en go: lL r- 1 nü C. H, P. merkez.inde saat 10 her tarafında ekim i,,.enn e uu.• ., ~n """ "' lannı gayeletiıı _ u•.a ~-otımJk-

de anlatamadım. Oııl:ır dıı. be- k,..- ve m~cccp _olaı-•k. uzun <la yapılac:ı.ktır. liyete geçilnıesı hakkındaki pro- etmektedir. ı taı - k lı 
nim saat imhlcisi olduğumu bir; uzadıya tetkik etlı. Ve cıddeu je!et'i kongreıle mevzuu bahsol- Maamafih odun ve kömiircü-1 

1 gerı a ru,r.ıcaktır. 
türlü kıd>ul etmek istemiyorlar. .;ok giiZ<"l olup burada j imsenin Feci bir kaza mtıstur. Bunun üzerine bütün çi- lerin bu İd.di!l.SU'\l makul göstere- For hattmd<t. 
Hfü<fımetimiz yerli malın di- ı eline verıneğe cesaret edeme- çckcller çiçek ekimine hıuıredi- cek hiç bir sebep mevrnt değil- Şeref ve Haldilll,u takviye <>t-
;terlerine tercıh edilmesini ve mekte hallu bulunduğu sa.atine Samatyada Avnı <lolmma fab- len topraklıı.ıda Jıububat etil- dir. Bıı itibarla talebin reddedil- tiği Beşiktaş forveti g-olciıdiir. 
halta yıii7.de on fazhsiyle alın mihver yapmak işini bana 'bır:ıık 1 Iikasında çalışan Ayşe dün ma- mcsini karar\Jırtınnışlardır. mesi muhtemeldir, Şükriinün söktip göturerek or-
mas= Wı::>:ı.ını etmi.ş bulunduğu tı. Yaptığım işlere bakarak ba· / ki neler çalL\'ırken altlarını süpü? Diger taraftan şehrimize 

0
_ talayacağı topların m sık Ga-

lıalde bir kısını müesseeeler na kazancımı sonluğu uman, mek istemiştir. Bıı esnada saçla- dun ve kömür müvaridatı devam lataıııuıı.y 'kıılesıni karıştmıeağı 
bunu her halde ters an- ha.ltiki kaz:ı.tı<!ınıl bir misil rı iplik taraklann..q, takılarak Ay Yı"ne ı"htı"ka"' r etmektedir. Dün de bir çok mm- nıulıakkaktı.r, ;5iyah beya;ı;ın 
lanuş olmalı ki saat siparişle- fazla söyledim. B a n a .,u Şenin ba~ınd:ılti deri soyulmuş- takahırdan kömür gelmiştir. üç ortıı.sı iyi marke edilmediği 
rinirini Jı.iili> ecnooi firmalara teklifte bulundu· "SU:i Tuıviç- tur. Ayşe Ceı-rahpaşa hasta.ha. - takdirde topun saı1 kırmızı ağ-
verrnekte iıırar edip duruyor - reye götüreyim. Şüphesiz orada 1 nesine kaldırılmıştır. Yeoi inhisarlar Müdür !ara 'kol&ylıkla tııMılınıı.s.ı bekle-
lar. Halbuki b<.ınim memleketi· hu 'kazancuı dört, hatta beş.-~ ............ --...... ~~~ ........... Bır" çorap .ı!!abr:ka- muavı·n·ı nıfuilir. 
miziıı bir çok yerleı'inde el ile 111İ8li fazlası sizin içindir. Bu- f S<l!ll'atikll.r Mııstafa Şem'i, hi· ıı. • Galataııaı'll-y foıveune ~tin· 
ve elektrik ıle kunılar:ıK işle- radıı. size y:ı.zıktır. 'f&kemnıill e- mayesizlik yüziltıdım Çemberli t~....:; yakaı'.andı Bir mfüldı!t evwl vefat eden ce: 

t•ota1ti lklicilcük dükk8.nında ..., .. - !nhisarlar Umum Müdür muavi-yeıı iki yiizi\ mütecaviz kule, deme1..aiıı:iıı.,. diyordu. ....,, . Sarı kırıml.lldarın .>aldan in-
beyük bina cephesi, meydan Yaşm genç olruaıkla 'benı- çürüyilp gidiyor. Dün Kezap handaki Grandilşez ~~~~t;ı~!n ~~~~·~1~~; ltişaf edecek olan akınllln Be-
. aıı.tlerimlc diğer saatlerim ve her evli oldugum" u ve çocukla- Ben bu aan'atkarın bazı mil- çorap fabrika3Ulln sahibi elinde - şiktaş k lesinde tehliık.el<ır yara-

li tın ınakt Refik Yaltkaya tayin olunmus-bunlıı.rdan dolayı da takdir - rıın bulunduğunu söyledim. ve 1'all:ıırikıı.lıı.r1Dll7.a viı.ki mü- malt oldnğu halde sa a a . tır. Arıf gol poz.isyanlarına 
ruıımeleıinı mevcuttur. niJ~yet israrlanna kar~ vata- racaatleıiyle aldıgl cevaplara mevcut mallarını el altından yük tur. girmek fırsatına kaı'Uşıı,bilirse 

Vaktiyle ean'at ortağım o- rumı terketmiyııceğimi ileri .•ü- , ait dosyayı da g6rnıek ibcdbabt- sek fiyatla s.ı.tmakta olduğu Fi· inhisarlar idaresi yeni savuracağı toplarla Mehmet A-
lıı.n Ni\şit bey merhuma. süt- rerek teklifini redettim. O, t lığıııtla bulundum. Ne acıdır ki ynt Münıkabe biınıswıa bildiril- !iyi sıkı bir lıntihandım geçire-
kardeşi "Naımk Kemal,. Bul- "hepiırizi götüreyim. Size fab- bu müesseseler Mustafa Şem'i- m:ştir. Mahallinde yapılan talı- bayi almıyacak cektir. 
garistandan bir pergel takımı rikıunıWa iyt bir mevki viıd- nin mün.c~.tlaruu nazarı itiba· kikat neticesınde fabrika sahibi Son günlerde tütUn ve ir,ki İki ekıp arnsındaki muka.ye-
göndermiş ve pek adi bir yapı- ediyorum,, diye uırar ediyordu. ra almıyarak iki misli para ver dıizüııcsinin 17 liraya satılması bayii olmak için İnhisarlar ida- seınız bıze gösteriyor ki ikLtvvet-
d.ı olan filet için de: "Şu pergel * mek suretiyle hariçten saat lfııımgc!en jorapları 23 liraya sat resine müracaatlar vaki olmak- !er hemen hemen mü.'3avidir. 
taıkınunaı bak, bu ,ta.kını Bulga- getirtmiıı!er. Çok zaman bile tığından ibtikar suçile fabrika.- tadır, Ancak güzel, . henkli oyun 
ristandıı. yapıldığı için dışarı - t~te aziz okuyucul.anrn dev - geçı:niş olsa bu vazıyet. üzerin- nın mümessili Alupaslan da an- lnhisarlar idaresi hiç bir su- çıkarabilen ve nla~ta u~nslı 0 • 
aan pergel tPkmıı scıkmıyor - rimizde yüziiroüzü ağartacak ve de ehemmiyetle durulacak bir dan da imtina uçile adliyeye retle yeniden bltyı ~ınmamasına lautakıın saha.:lan ·b~ahp .,...,,..,_ 
ıar ve yerli sruıayü i;ıte .J>öyle göğsümüzü kabartacak olan tetkik mevzuudur. --k te&lim edilmişlerdir. karar vermiştir_ ımağa muvaff:ıık lacaktır,-~ 

hlmaye ediyorlar.,, diye yazı - "'.:!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!'.!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' vordu. Hakikaten bu pergel • 
takımını e:öı:sooiz yüzüne bak- - Bi" ;ıey yok, dedi. Aklınıa _...__,, -- • - ~ '" - - - - - - - - tr?> - - -· - -==· ftte k::::t ~yf: ~: :~~~i~~r~~ğ~e ~:;~ J TEFRiK:• •HWMiVLAZ_R_,..E-•T•--ı· M---u--S-A=--,,:-;:; ... , l 
maye ile in~ eder. rum. Rahat rahat uyumana b:ık ) No: 79 · K/!!:~Jff§AL ıi 

Bu dertli san'atk&rd.an mes- güz~im ! \ J 
[eğe nasıl atıldığını sordum .. Asye, koca.mnın yalan söyle- '- - j hfu ı 

h - ı tı F k t do" ..__..,__..., Nakil ve "ıktibas hakkı ma zduı·--._.....,,. .. Bana ay&WU şöyle anlattı; digini an aınış . a a gnı . 
"Baıbam devrinin tüccıırla- söy lediğino inanmı.ı; görünerek 

nndan Hacı Mehmet efendidir. ses çLkarmadı. Gözlerini kapadı, 
Rahmetli ekseriya saatinı üze- çok geçmeden uyuya kaldı.. 
rioo alııuaz, evde, odasınüa a- Velit bin Mus'ap ta yatıp u
r,ıkta. blr yere :ısıır, bırakırdı. yurııU§tU. Yine rüya gör!lleğe 
tık ı;ıı,n'at m~akım tbu saati ka haşladı. Gizliden gelen ayru BCSi 
rıı:tlrınakla başlar. Ya.şun ç-Ok tekrar işitti; 

çektıkleri cezayı t<afi görerek bu 
scier de oüıara fırsat verecek
tir. Mıaırlılann Beni İsraile köle 
olacakları günler yaklaşmıştır. 
!!;fendinin köle, kölenin efen4i 
olmam pek mühim bir Mdise teş 
kil etmez. Ll.k:in sen ne yapacak 
sın~ Bu saltanattan nasıl vaz ge 
çeceksin? A.cıa bir mahluk oldu· 
ğun hı.lde tanrılık davası güdü
y<'mııı? Büyük hesap güniiııdll 
bu kü.stalılığın hesabllll nasıl 
vereceksin? 

Diye emrettı. Hacib, son sü
ratie gidip Haı:mını çağırdı. Bir 
müddet SOO!'l). gele.n Hlimıın, Ifl. 
ravunu perişan bir halde görüıı
ce hayret etti. "Sana böyle ne 
oldu• .. der gibi. yüzüne baktı. 

Firavun, baı;; vezirin kendlııl· 
cıe hayretle baktığını göriiııce 
oordu: 

- Benci& hır başkalık mı gij.. 
rilyorsun Haman• 

- Evat, wtanım! YUzttniiz 
ı;ap$arı olınuş. 

- Haklısın Haman! Kötü bir 
rüya gö. düm. Korkmadım de
sem yalan söylemiş olıırwn. Hae 
bendelerimin derhal hıızıınıma 
gelmelerini emrediyorum. 

sonra ayağıı. kalktı. Heyecandan 
titreyen bir seele.: 

-Ey benim hllS kullarım! di
ye bağırdı_ Görüyorııuıııız ki bu
gün hende bir fevkaladelik var. 
riiva görmek M.etim olmadığı 
haldcı bu gece bir rüya gördüm. 
Amm& müthiş bir rüya.. Gizli· 
den gelen bir ses, bana fena wz
ler söyledi ; bir Beni İsrail ço
cuğu tarafından saltanatıma ni
hayet verileceğini bildirdi. Bu 
ı;ocuk daba doğmamş, fakat ya· 
kında doğacakmış, Beni İsraili 
kölelikten kurtarıp efendi yapa 
calınıış. Bugiln efendi olan Mısır 
hlıır, yarın Beni İsraile kölelik 
~ceklermiş. 

disini göşteı:n;ek ce.ııaretinde bu
lll11mayan o sı>.sin sahıbi bana 
bu S'.i>Jeri 11e maksa.dıa söyle
mıştır? Hepinizden cevap isti
yorum. 

'J'opıantıda bulunanlar, _,as
kın şaşkın birbirlednin yüzline 
i>ı..kışmağa ha. ladı !ar. Firın'UII 
kenJilerine "ben bu rüyayı niçin 
gii rdüm? .. diyordu. Buna nasıl 
cevap verebilirlerdi• Sual ayet 
sa <;ma idi? Yoksa hem Fira vuıı 
lan, hem deı ulu tanrıları olıu:ı 
\'elit bin Mus'ap aklını mı oy
natıyı;ır~':'? İçlerinden çok iht.i
yur hırısı kalktı. Çekingen adını 
larlu ilerledi. Firavunun önlin
de yere kapamp se«fo ettiktoo 
~onra: 

- Devletli sııltaııım, ıfodi 
Haddim olınaya"k fikrimi söy
lemek isterim. 

Firavun emretti: 
- Söyle bakalım ey Piri 

fani! 

YAZAN: AK4 GÜ.VDÜZ 

G eçende ıat y:ı.rışlannday
dım. Bir liralık, hasır 

koltuklu tribünde ayakta duru
yordum. öniiınde derli t.oplu 
iki aile oturuyordu. Biri kız, 
ikisi erkek, üç çoouldarı vardı. 
Henüz ilk okulda olduklan bes
belli. Temiz, şık, te!Myeli üg 
yavnı.. 

Solum.da ve iki ailenin elli san,. 
tiııı. gerisinde iki süslü, püslü 
- herif değil - bay duruyor. Be
nhn gibi aya.ktaJar .. Yirmi 'beş, 
otuz yaşlarında .. Tek gözliil<le
ı·iyle pırlanta y'Jzükleri eksik. 

Birisi biteviye yüksek $esle, 
hatta biraz da etrafa işiıtinnek 
hevesiyle k•..ııuşuyor. öteki de 
bite·•iye ıkıpkımıızı ·k~iliyor ve 
ikide bır Jwnuşanuı kulağına 
fısıldayoı·: Rica ederim !:ıir" 
yan~ söyle! 

.. Dinleyene hak verdim. Çün
ku ben de kızardtnı, önümdeki 
bayanlar da, baylar da kı.ı.a.r -
dılar. Arkamızdakiler de yüzle
rini buru,ştura.r.ak çekilıneğe 
mecbur oldular. Çücirü yiikse:r 
sesle konuşan, dünyanın ve lıu
tün argoların en edepsizet>Si!P, 
en utannıazcasıylc, en yüzs-üzce
siyle konuşuyordu. Kendi oyııa
dıı•-ı at geı-i kalır kalmaz attan, 
cokeyillden, &'llıibinden, idare
den, seyircilerden, başka atlara 
oynayanlardan başlıyor, silme 
SJvıryo. gidiy<H''Clu. Bir a.r:ılık ııa
ğımda aile.siyle otm-an !bir sı:ıyııı 
subay yunu-uğunu hazırladı ve 
ayağa kalktı. Anladım; s•hJü ~
depsı.ııin handiyse otuz ikt dişı 
dökülecektı, Subayı 4nı.Jığını 
için .,,ı>lm verdim, kaşla. gözle 
rica etum. i3u sııretle cdepsiı<iıı 
di.,.<;Jerini - burnu ile beraber -
k u rtarduu, 

O g1in lteı halde fena ve feci 
hır tcı<a<lüne t"rbıyescin a.rkl\
daşhğuu em.ek teliiketine uğ
rayan öte.ki terbiyeli bay iıin 
zorltJic.la çek:ıp götürdü. Ortalık 
~h .. t bir ucfoo aldı. 

Olgwıun en feci tarafına geçi
y<mım: Onümdelti iki aile dör
dimcü koşuda J..ir ata f>ynuyor
laı-mııı. At geri kaldı. Eraek ço
cukloır d e ğ i 1 lruı ~;;euk 
siı:ıirıendr. deıninld edep11izin 
söyledikleri kelimeleri harfi 
hsr fi ne ve yükseık sesle söy !e
meğe baf.!lamasın ınt? ! . Anne
si mendiliyle yüzünü kapıııdı. 
Babası s&P"arı kesildi. 

Yoı.vl'ucağıza çıkışmak iste
di. Hemen iı:anştını : 

- Af b>ıyurunuz, dedım. Ço
cu.~J kalabalıkta utandırmayı • 
nız. E>urumu daha feci olur. 
Mtia3ade ediniı: ben konuşayım. 

Bay beni g·özdE'll. tanıdı6,'ı iç;n 
ses çıkarm::ıdl. Bon komıştlun: 

- Kızını! dedim. Bu sö)iedilr
(Sonu Sa. 4 Sti. ;:; de) 

Tıraş ve ha.marn ücret
leri arttırılıyor 

latanbul berber, hMuamul8rı 
ve ıııal;ine aksamı gelmiştir. 
B~lediye İktmat Miidilt-lilği.lııe 
mıiracaat ~rek fiya.tlarıaa. 5 .. 
10 l•unış arasuıda zam yıı.pılma-
ını istem11lertlı. 
Belediye İktisad Müdiı.diığU 

bu mü.raeau.ti kabul etmiş ve ha. 
&ırladı"1 bir raponı D<ümi En· 
f)timene \'~nniştir. 

Dit~er taraft:ı.o. Beleılıve Ikti• 
sad Müdürlüğü odun ve lwmür
><ÜZ!Uk yıiziinden kapanan htt. • 
marn !arın .ıcılm:uıı.ııı temin ıçıu 
tedlurler almaktadır. 

(" "' Yeni Sabah 
-·~ 

ABONE BEDELi 
TOr~lyo EcnQbJ --a•PH!LIK 

1 AVl.IK 
1 AYLIK 
1 AYl.lK 

14&0 Kr,_ 270l> '<'1, 
760 ~ t4'-0 • -. 
180 "' 

;ıııo • -.. 
TAKViM 

Ko•11n 99 GÖN 45 Ay 2 

1361 14 1357 

Şubat 

1 
Muharrem ş u 8 A 1 
_2_8_ 1942 

CUMAF.TP.SI 
G4iın•ı ôtfe lkh14.l , 

t ,[7 6.48 9.46 Ea•nl 

6.58 12.:18 15.21 v ... u/. 
A'qaft\ VaW.ı lm•k 

12.00. 1.32 11.J? s,,.,, 
l'l.11 19.12 5.18 v • ..,,ı 

DiKKAT-

ilrliçüktil.. Bir iskemlenin üze. - Mağrur olma Velitl Bu sal· 
rine çıkarak saati aklını. Alet- tanat bir gün elinden gidecek
lerini karı;otımıağa. başladım. tir. Senden sonra gelenler, senin 
llittabi ııaat durdu. Ne kadar halinden ibret alacaklar. Niçin 
ıığra;ıtınısa da işletıııek kabil ve ne hakla mağrur oluyorsun? 
olınaw. Çamfı.çar usulea. yeri- Beni lsrailden bazıları Allaha 
no koydu:m.. Rahmetli hiç bir isyan ettiler. Peygamberlerini 
ş_,yın farlanda olmadan saati yalancı çıkardılar. Allah da c~ 
l>!r mecidiye vererek tamir et- olacak onlara seni musallat etti. 
tirdi. Ve bu bozulma. ve tamir Sen de o gafilleri Mısırlılara 
rdilnıe keyfiyeti bir kaç defa kul eyledin. Ağır işlerde çalış· 
M'•ıı.m etti. Nihayet bir mağa, dağlardan taş ve ağaç ta· 
giln yıo;k~a.ııdım ve bir hıı.yli !llm.ağa mecbur ettin. Senin ve 
Hi r ~ ııoora. ci senin kadar zalim olan Mısır hal 
mektapt.aı ıılınarak o zamanın la hesabına çalıştılar, büyük bü 
ı. ıe{ihur Hll~i Söğütlü M,eh- yilk binalar yaptılar. Fakat sana 
ıııet efendinın ya.nına çımJtlığlıı ve kavmine fırsat veren Allah, 

Firavun, yine kan ter içinde 
uyandı. Baktı ki sabah olmll§. 
Aeyeyi uyandırma,,.i>a çalışarak 
hemen kalkıp giyindi. Arkasın
dan atlı kovalıyormuş gibi koşa 
koşa makamına gitti. Tahtına 
oturdu. Sakalını eline aldı Bir 
mUddet dUşündükten sonra el 
çırptı. !ı;eri giren bir Ha.ai~ 

Haman, emri yerine getirmek 
üzere huzurdan ayrıldı. Çok geç 
meden herkes gelmiş, büyük di
van kurulmuş.bulunuyordu. 

Firavun rUyasında duydulu 
sözleı·i harfi harfine tekrarla.· 
clıl!il:aıı sonra dovam etti : 

İhtiyar dam, Y~'Ullaktau 
bıkMış. ölümU rzulamıs ol:ıeıı" Gazetem:... g<;nd.,.llen • "'',.,. 
ki. büyük hır OO:iarf• .; ~ 1 11eşıedilıin cdil.Jnt:ııin ia<ıe <'-iU• 1 

- Çabuk Hamanı ~ Firavun, :tKde merasimipdm 
- Şimdi size sonıyorum: Ben 

bu rüyayı niçin gördüm? Ken. 
t"erdi: ı mu- ve ;ı;.y~o\dan ~\iliytt i.& 1 

,_ (Ara~ı ~ ~..-) J 1-t.-uzl a.:dE!~hn~""-·-------~ 1 
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Anka.Ut, 13 (Yeni Sabah) - D vlet Kı>oservatu:ım:. talebe- (ll:ışt:ırafı 1 ) 
leri ~ Efa!k.evin:l.b Fidclio Q ,ı.:.asmı, bilyll!i bir. muv~o - ka:v:enıet göstermcktediilcr. 

!! • 

Fransa'yı 
ası yı ,,. nl ı 

(Ba.~n amJ 

ye: 1 tem.sil et.ınn ·r. J'a.pon ltuvvctlCI!i., b:ızı muıı:a... 
vemet nolttalarını teslim ol- (Baş artı, 1 nci saltJ~) 

~..-:m ~~;,"':" İsmet lnönii 

cak.t;ı. Türk mura.lıhnsı. sefirIQ 
görü neden VQ Is mw 
ho:bere etmeden Bon dı.1 tresor 
mesclcsinde bir taahhüt altına) 
gi:'emiycce<flnl bildirdt 

'1,.lıU ~~ ~...... gili• ıw , 11:.._ • ... maya mecbur etmişlerdir. yarcler.i, Alman gemi ve tay,-
~anJaı:mda. refikaları oldıığ_u ~ AM:S: D :n. e Resmi tcbli re göre, Japonlıı.ı'." yı.relerinin şiddetli 'ile surek-
ıhakle temsile şeref vcr<lıler. (Ba~ tıırnfı 1 ıneı cayfııda) şimal batısında şiddetlı ta- Ii ct~lerine rağmen taarruz· 
Büy.ü% Wl'llct Meclisi nemi. .A.b>- naz" • .rln.r bu ıt:aL 1ı:Lın tat .~e llrl'lızlarda bulunuyorlar. H.L da: b !lilmllŞlardir; Bir !ngi-

' .. )- 7 - du"llınlik Ron,do BaRv-'·il Dok 1 mecbur tutuJ1rnh vı. ıınzırlar -- va kuvvetleri limandan ay- Jjz tayyaresi, büyük Alın...'lll: 
1 .... ~ ...., • v!\ • ı:.ı.lma"-'a: hazır ırenıilcrv hii- b 0 

• v.: 
1 P tntesi çiml"'ndirmck ıçin: Patatesleri ta.hta kasalara tor Refik saydam, Maarif Ve- aan Jiri ~ar. gdste ... rc'k olur.sa. cum ~tmektedir~ genıil~inden ırme en ::ı.z u.ı..: 

yany.ann. !koymalı, sıralamalı ve havadar, ziynsız bir bodruma l 13.l:ti tclli.klti erıııe !.:ukılmaks.ı. - ısauct kaydetmiştir. Bir tor-
.kasaları )'erle§tirmcli. Ka.~alar bir müddet ar.ada bırakılmalı, kili Ilasm Eli Y.lı.c ·~ scf.:ır~-1 :mı iu baaındaıı uzakl §tıı:ılını. Iüleyi miidafiıa. eden. Imv- pıdo d..'1. muhtemel olarak ha· 
~unlar orada yirmi beş gun zarfında çimlenip y,eşil ye il fi.. ler e.t'lti'cu ve bir çok tanınmıtıi lıdır. Memlekette bu değişık - vetler J"apon ileri liarcltetinı ı:-am uğratılmıştır. 
li7Jcr hasıl ederle~. Bu ı.u: tle oi.ınlcnmi~ '"""'...,''&?" ta.tılaaına zev:ab tema~ hazır bulıınuyor-' liklerin M. ÇXiı-çılin itibavmdaq geciktirmek.. ve. sivil halkın Almn.ııla.rın şiddetlı baraj 

" 3~,- ib. k b tm 1 J.?frılauda Hındistanma doğru talı .,..,,,...:1 
ocııl~lnr yaparak dikillrl ıı. .IJdwıı~ patatesler, §Ub.attan ııı.rcıı. ır şey ay c clmızın ynpıla - Jiyct::ini kolaylaştırmak için bil· ateşJeri ve du.m.e.u L,,..., .. ele· 
itibar il ııın.yıs ni' .cy t· ı..a r- dilotiı:l r. Çulıurlan as.ın- Bu ııJ;:ı:ınmki temsilde luı..kika- bileceği kmıaat ve intibaı varcltr~ ·.üJt bir ceınuetle Ye carcye baş ıiudeıı dolayı tn.:ı.rruzun ne· 
d '· L ~~ (An ) "t · f ı1-- ı Ç" ~~ Her halde, memlo..ı<t.> .. iı1 ··u W- ,, · ._ 

' • .u.c ~ • v n .un ., · uu; • u• ten c. ~ bir mm affakıyct l.aza ı.: ~ vurarak çarpışmaktadırlar. tıresi görülememiştir. 6 m.• 
kurbun bir istik:4mettc olm na. dil~:ı\at ctnıek l ·~ındır. Çu- k ~ tal h 1 . 1 yük temenni ı. i:m ~·ğı:- tecı: U c 0,~,·ı·.·z tayyarcsı· us·· ı.--ıne du·n-
kur ocak.1rın içcrısu e ir.cr avU\,; Çlll u.ın~ giu)t'C koyarak nan .ınser'VJ.lllRl' c e ('rl ı].-vırlcrinde M. Çörçiliıı cok kıy- Dig~er ada.hu a u::ı 
toprak! ı ar:ı~ırılması. f vr.lal!dır. lkr ocag_d pc ı u ük olur pa.zar giınü aı şrum Iııdolioyu j ır. .. tli <>• ı " y.ı.~ va.Sttıarmd.m JM:mi ,tir. Sahil mıldtı.f;:ıa ge· 
sa ., · J .. t ..J.. tte lur .ı.. 4 "t k t .J•- " ·ı ·' kl d. 1 I, ıfud" tde .... um h .... r. ,, mıicrinin hiç biri z.:ı.ıa.ra uğ· 1 .ı P """es, 01 w.ı. ~e 0 sa oU.r pa~ es ouur ve cıuar ~eınsı e;.ıece · t;'° ır. n.ı.ı Jyi haber alan mahfııleıe gö- ıamnmıştır. İngilız gcımlerı-
7 · 8 s ntiın gömilliu', toprakla örtülür. h .. f •;• re. Pusi.ı.ık l.ıalı cenubunda m..ıt- nin l ücumundan soma Douv1~· 

PataUsin çimlcnmis k ınu çul;urun yıı" arı tarafına gel- .. riore 11.n 'I ·~ ' ~r O~fi( ar· J r te!lk deniz kuvvctleıı baş ku . teki uzun m••nzilli sahil müd~-

Patates nasıl ekilir ve top anır ? 
Deloncle! ild g"'"ün som 

g ldi. Piclıon ile konuşınuJ. O 
fikrinde sabıt imiş Mi ciisi m;,:l,)< 

UEanda. t kil edilecek ıkomıtcmıı 
bir an cvv. l teşkil ·ım · 
~~ııda Vı :uevil .l«> 

lerin yhittde oid ~un n u 
ruı. lrorç1 &\ bir Glre ibullıllrtası 
nı •e vakit fuı.ytoo.ulll{!ı~ 
matbuatı yi\rütın.eğe b.ı.a ... ;u:.ı.ı.ı.ı· 
!Il1.1Zı Rövlem · 
Sefar~~ - bır içtunu :.ı!l. 

lİl"li. ~a) et ortasmda.n uzunJ nmıısma kesil iş be J,csıleıı u Jı- U 1 "" U u ti . le 

1 

m~,ııoaulıgma yem tayın edılc;ı ı: topları ai açmıs.. buna 
kısım alt tarafına O'l'illl"k üzere dıiJlir . Kumsal to.rı.rnRlarda. ) ı • ' 11 ı ::.- ~Ha t .. rafl 1 h:w.•::ı I ·-.ı '-'"'' ' .. '•· •lUu.u, .... a c1. ı - ıu d!ıaa 'v isamırau Hcu.d~lı ya- l' re:tnsa sa.hiUerindckı hır- ı ı 
YUnıru patatesler (15) sanlını kadar götniılir'elıuir. nm d.1rl:ı.5tmmrunaı~ bakmnıı . , m l~rı, n Kıtieu ve d. ' fu1ahırı kıncla deniz takvıye kuvve• h.:ri batmyalcı.rı ceva:ı> veı'llıifit_ir. İ 

Patatesin bman - Topra-ktan (lOJ s ntim .idar yiikscl- daıı vilu c..-tiıuz d'lhilin<lcn teda- husus:.ı.JJa ya11Jla.: : b.ıtun al::!ıg1 tal~dirdc .Tll{>On muv:ı.sa!cı A '.fil. nıu.-ın kam müdulaa t )p 
~ş patatesler, filizi ri zedelenmeden .,. hı o.arak çapal:.:ıııv ve rik.i ro.rt..i..ır. Vilfı.yct içinde lü- ın.ısra lcır vilıı.yetinkc avr ılım~ 1 lmtlanna hücum edµrek duşmuu larıı.., llnva filoiarıuın şıddctli .ı. ı 
biraz d ... b ğ'3.Z '\'erilir. Bundn.n sonra ikinci hlr çapa ve- boğaz "ımltı "''.8.'}tırmalar '-'~ nıldlklan 

1

, olan ti.ıı1An1ıui, t,ılısi .ltn; an o-I ırı..~r-ı w.unu son derece za.yı nat- k~.lerine ragmw en al't"\lz a.ztı.nle 

geldı. Bundıı. Regnier- de ha.. 
zır ıdi. Bir ok goı uşi.Jldukten 
svnr..ı.. tL .,..cltll karurla tınldı 
.Hazıne bonolo.rı: her iki tara.f:n 
cnımyet edeccgi 'bıı· ele tevdi o
lwıncaktı. Matbuatın taahlıw.tiı 
ne mu.h.ı.yct"c ıncagı bir •• u ·ı
da yazııacs.k, ımza. cdilmed~ 
biz~ veııiecj'.\ üi. H.azuıc rn nola· 
nuı. hıf.z ~c'- k .c;:!;t; t>ır nev.i ha
~ıilll Z•L-C uu lfa, t>Ji ley ,jj. 
Bu emuı cl.u.ı. kını oıacagµıda; 
ck'l.. it.ılaf eilildı. doldurw1ur. ,,u "'''"":ıd hır· de ıroı -, su veıwrsc ÇG't' f ,,d ı dır. '"' ...,. • J. r: d n c ve t,..ı.,..,....ı ı "' -ı 11 0 ...,.., ı..:; sonra. bw.ı çcşitfo, lı' ya. biu v l! ı..ı.; uü...,u..tı t ue•..ıe e· MaJa muvaffak ohı...:ağt kanaa- ,ı,onuna ıtadnr idume edilmış \'el 

Çiç~k acmıya baQL.ı:vı.'lca. üçuzı, ü bir er p ve bceaz d ıcluru- ya kl'ôfı" mı· .~" .. d',L l•ulrnmıı.n •• 'ı ı ine ~metlılrruye<·c!{tir. 1 tındedir. ncticıede ln2ilizlerin 16 tayyare• 
lur. bir de bol su vcdlebılir. Bılhassa kurak zamanlarda bu su ...... ı.<~ o) ?\ ı ır tont'"""' ki t 1 ~ olm~sı mucip s~ooplı.rle v:eka- • • uutU. Ril opraı! Ec:.hriye nezrctinin tcbliJır..dô bi .'e 20 bombası kaybolmuştur., 

Ddoncle matbuatın y.ap.. • ğı 
ı~ haltl;.mda ınıu:a.hhrı ımı 
ra.uııdan hn.zırlanan mlitıv"'d. 
deyı almak tizeı e ~3 nısru 

verme pek faydalı oll.ır. TOyı~;lU:; Y~'Jlle çıkan sür dlnler lctimi"'ze bildirik'Cek v.e en "-'MID ro.!.113u!H~l 1 oııı:ıi t.ı.rafındtuı te-
1 

Amerikan kuvvetlerinin 1 .ubat lngiltz av tayynr ·leı i 15 Al-
kurum1y., b!'IQ.la.,_.,,.,c:ı pat!ltcsler kem!lfo gelmiş deınckt:Jr. Ar- ""' .ı. 111u1 oıun ~-... ·ttıı· .,..,u t" B ..... "" "- .t.... n~---~"" ye ne sur ..!e tcd.ırik · ·• ..,... · n nu:.us ... ta üyuk Okyanus.ın cı-;ııuhuu· tY tı av tnyvaresi t:ı!lrip ctmış-
tık: J•n..--A- ı..,..ı~_. .. ın"'. 'l:h. 0sı.-.- oc-'·lard:ııı c.1karıl1rken kıt'iy- _ıı..'"1..1 . .. n •rr-,'tl'ID.1• 'ıı·r.-• sullcı,; Of ı d J 

..... ~ v.u:.- '"' ı:c<.. ' wıc <.illi cdı!ebilPCeği de ym.ıl:ıcr ~tlr. '"'r •• • .... ' ısı e • - J. .1arsııall ve Gııh rt ada!· rm lcrdir. En z üç Alma!l bombar· 
Yen zedelcnnıenıclcrin" '.tik.l\at etmnk ~dır. Tuprakt:.ın 4 - Tolıun1ların t~arilti: bitJiıi y·ıpılacn.l,tır. • da ki J.lpon üslerin bir nkm yap d•rnan tayyaresi cfl.iBÜI'lllmüşt.ıu.r; 
~arılan l ata.tcsknn blı· iki g,ün krulıı.r bü;hçede g·· •ıeş;n a- a) Bu tobumluklar.:lan nata- c) L:Cçıı-dlğlıııiz •ddetU kış u ... i,ırı ve bu akında !7 bin t:u u- İ•ı.gitterenin Camı•ellc !lıthtibi 
Unda ka].m,ısı Ia.. m . Bv~Le :ıı apılmazsa yani güne,gc kar~1 bı- tcs ve darılar vil~ etinizce ta- dola~ıınyle paı;at<=>_.~ tolıt mıukla; !at• hık bir genıi, biı' kruvaz:>r, Al an gemilerini u:uhp ebniş 

tele J!Cldi. 8..ı.Lı •vl rıa k ı u-

ZUl 1 Yin edHecck usu a.11 n c '\ie +<, • d'l · k u _., ~ .., '1.v 
w- ar. hı.bul ed'l,_ ·ek fiyatlar mık ı - ... ~v7..ı. e 1 ınelye ·ad·b.· muhafaza tı, 11 yardımcı gemi e 11 b •:n· göt müştür. Şidde h ate~ 

1 
rakıloıaz.ş;ı. i~y<:. ulmd.ığ1 zam. n teuar. ç;ruıcnirlc;- ve bo- 1 d 1 ·ı· d rımn donu.ı: ohnarııru;ma vo 1 hir torpi·ıo muhrilıı, ifn dı.mizaI·' a .. a. 1",,.ı:c de Alman gemilerini 

• (.•) nu dtuı CV\'dlri ) :ı:r· 7' • 9, l:O, 11, 13J Ş;l.!bn-t to- i>;Hnde mlo"llın.!li Ziraat Han~uı! ~rını:ı. g<!t'tll.li ılma c.'OStcrılındi· ! l'ard\m•rn tayyııresi kaybettı ) ı.ığmen taarruz..'\ goesnıış. 
ı-.ı.hl.i ni~ lı.tlanımzcfa. !:Jımıışur. 1 i vaeıtasiyle ! iynsn.daıı: satm a- u·. le"ı Lild.ıilnıektcdır. yn:f:tıur altında gôı·u ş. rtla.rı-j 

T h l J l d) D.ın V" :rttıı;ır tbhıınılutc - Ayrı ... :N1akın, .f••luıt. Wot.İP.. 

ulduğ"unll ıı tırhmı.ıyomu.ı.ş 0 ı
bi davrannmk deği. tiı:tmc't. 
tedi. tab.ii, mUY.nfaknt cevnıhı lr 
lrunadı. O ,.tin Con~s.se de M 
de Bclçıka basv.ekili bulunac~ 
için. gray.a murahhasunızı g >
tUrmektc an sıkacak kadar W· 
rar etti. BızirrııAılercle bu ada.
nmı samimi olmadığına daır ilk 
9üphclcr doğ:mağa b~la.uu tt 

;·~i'.:Jf2~::S•i&!•Eme!!Ga!lf:m~e-ll!al:ı:11tJl~ll!iliK?i9~-;.i' li.11..\.C3!ttıı:. O um ı\ tarın sn· la uı ı ·1 ucıu· o.:r.... ı - ..._ nın (enaltii-ı yt
0

iz.ünden nct:.ıcc P.3 
- • • 1 u. L J '"""''-" uı wsuuı v Kwajaicin, Roi, Mc loeltıp Mer- tY 

s ~ıfl.ın ol1n11SJna ve lüu kokulu j c. ,1 ad:ıfa• ına taaı ruzüır y<.tpı ..ı· iı 1 t edu ımm i'1tir. Dı ;er nıuh • 
oıtııumumuu ayrıca <l!k ı•t e..lıl·ı r"lk clı:smnna mühim zarat'l.tr , !11··r.i.n de yardımı ., yapılan hu Ge 

na 
( un f..t ı incide J 

l'heııımiycti gittikçe artan Bas~ 
ra hnt1:mt..ıı yükü de hatlarımı- l 
an omuzundadır. B:ısra haı;tı- 1 
tun memı ket için, gerek ithalat 
Ve g<"r-ek ihracat ehemmiyeti bi· 
Zl bu hattn bir çok vagon has
ı etmek mecburiydinde bırak
ın1şhr. Diğer taraftan evvelce 
deniı. taıiki~ y.antlan bir ç_oit: 1 
UlÜnakal8.J:. da kaı n yolilc vapıl· 
ı:ıaktadlr. ır-eseJ't ZougµIdllk kö· 
ın;ır aıavzamızm il;tihsallnin üç_ 
tc birini aiınend.iförlcrimi.z na.k
le~Hyor. Bu nnkliynta., diğer mn
dc!ı cevh.!ri ve evvelce kısmen 
deniz :yoıne yapılan hayvan nal:· 

,..~_,:Bu salı S O 
.,.:- akşamı 

liynt.Jmızı da ilave ederseniz iş
k rımizin ne kadar ~Jaldığım 
rrılrrrsııuz. Yalnız 15 k:uıunue\'· 
\'~ltleıı 1'5 knaunusaniye lredal'.' 1 
ofon biı ey i<..ind şal'k vHayct.;. 
leriınizden şimendifer.le 50 bin 
hayvan no.klettıik. 1937 - 3 se· 
ııe8lırn, yani haı pten e~velki v.a:
ziyetc nnzııran bugünkii şimen- 1 
dift r nakli:-;atımızın hacmi i!:i 
ı...1 1sli arlm

0

ıştır. Meseli a7 - 38 
s.~m !'ınde şimcndıfürl1:rimizin ka 
b·ttıği mesafe M küsur milyon 
1..ılometr" iken bu milttann bu 
seni.! 25 milyonu bulacağı sanıi
ı•rnktadır. Diğer taraftan har? j 
cll'll\Yısile hariıtı.en istcdiğimız 

Sinema ı w ., j 

beyanat 
knd .. r vagon ve lokomotif it1 alı 
t'dc:meyü,imiz de naltliyattn te
:ı hhura ·cbebiyet vcımektedir. 
Ma.n.mıılliı gı:ır~k Alnuınyad ,,n j 
gt~rel: İnglltered~n vagon ve lo
lr.oml)ti.f geltni. ·~r. Bir kısmı d.t 1 
yolll:ıdn:. Bir taraftan nıemlekc-1 
tin, Milli Müd:.ı.ıaaııın ihtiyc.çl • ı 
mu temine çalışırken ~iger ta
raffruı har: türlü ü1tiyaçfüra <la 
ct:vap vcnncye ça.ll• yo"uz. I!J ~
liy,a.tumz bmız giiqlülderc, t ·ah 1 
lıu.rlara. uğra yor. Fakat neticedu 

1 

ın.ecbill'i v.c herkesin tıulayrı.cuğı 
~}Nplcr ve bilhassa şiUdetli kış 
dı,b .. vı.siy,!c de batıin zodtıklara 
r$ncn L1I~rimiz yUrti,>·or ve yü· 
ı.;U v;.:cokti r. 
Bır çok nuldiye ınalzf•ruesi 'e 

:y.: .del paı:.ça,sıp:ırişlerimiz meın· t 
le~ı;ttimize zamanında g-<!lmcı."le· 

Bütün dünyayı cezp ve te;hir et•n• >, • aı k!ları berkesin ağ
ZUıda dola.şm.IB olan mevsimin · ı n ':1' ·li \ c en fazla ınırnikili 

· lcu ,rn dünyanıu .ıı..eş ıçindP b•,· 
lw1ma..<U. ile a.lfil{a~!ı.r olciuğ-µ·ı ı 
vaıond"aşlnrıı.nz l ı~ bn za · t ı 
u ıııtn amalu.lıı·laı·. Yu~ııtı buı.;ü· ı 
n:i d~ğj.l. y,:ırmı Jil.,.Ulıüyoru&. lş 
kriıiuzı ve ıstikhul pl§.nln:rt .. ~ 
ou~l.nlm ve yarının lhtiya~lı.rı- J 
rıA giiı uınzvn ~n·yorur- G • 1 ~ 
w .,,z. ı ,ı,. ltaı:a nakliye vasıta-

Operet filmini t.alcdtnı edecclctir. Ba~ rollerde. 
~"lNA. NEAGLE ve l!:~NE'in ? ill:-!!r ~ !dl~ 

lt' O I. A D O U N H v._. 
Meşhur Rus dcn.<.:1özU li''A M A U A alt> 

..... ____ OORDEL Vlll'l'E'in 13AI~Eml QE.imiml'.l!!ft!llE!lii>.i, 

Il~her ltllosunıı 495 ımruş mhmın cclwnı .w ton ı.ııdurı- pcnc:cm: kl.lııcl.ı.ı 
l.l&nacaktır Paz!n'likltı cksiltrncsl lG 21942 paurı:tcsi güaıu t; 1:4; cic 1!op
~ede ısı: :t.v,. Amir~I saım alma klıl ı > •ı.u11(\..ı yapıln .tır t tekhlcrin 
'klit e~ miktar: ür.cJ:lndeu teınına'lıu:u cllı saatte K.Omicy ın gel-
lll~lcrı. (554 - 2120) . .. . 
~ Il~hcr kilo.iUna, llO kruş tahmin eJılr"ı 'lıı on ıfır etı lın..ı .. .ıLlır. Pa
t<lrlıltJ.a. WUtmesl 16/2/942 ~az.art i gi-lnil t>liUt 14,;jll d~ 1' ıplı nede ıst . 
~· ltrıirllğt satın alıı:ın komiayonun4a :;.npılocal.t.•r. tik teııı111atı >:.!:>O Ur.a
tı\ • Ş.-.ı tı.ırunesi k(llllisyondn görüli.lr. t":>tck{ılerln belll s;ı tU! '>mı yon• gd-

C!lerı. (55'l - 2121) 

• • • 
d Davutımşa ve Bcailcta~ nsJteıi fırnu.ırınJu bırıl~mi~ ı n '11 o 
'~ ~ ao,m\.iu k.ömQı-U snUlııcnkuı· ı-.v ... rllkln tırttıırrıa L 17 • 1'42 
c ~n sa:ıt 14,30 da Tonhanede Lv. imull.ğı ntm lıno komls' •n •ıı·J ı 
aklı_r ~teklilcrin nW.-bedcllcrile b ili • lı··tte conu pınu gc-lnıd.. . 1 (557 - 21<1"] 

• s • 

ta Beherıne 1456 kuruş bhınin e.aılen 300 e_t cıoinlık .:ılı il .ıl.tıı Pa
li't~klQ c'.tsiltmiltl 1'7/2/9'2 stıJ.ı mımi snnt. 15 de. 'i.'ophnnl'<IC L li mirliı.1 

.&U:. ıılrna kQ!ll~onunda y,ımılncaktı.. tık tcnıııı ılı 32G lıro J5 kur•J t~. 
itti •UılOsi isyonda ı;!iJ:ülür. 1st~il"l.İn belli va~tte ltılllll">yon CL'UC· 

• (560 - 2220) 
t ••• 
171 4XGX3,3 "'h'adında 500~ adet lata ıılıoac&ktır. Pauırlıklı;ı ksillıY'esi 
ı-ıı~D'l2 sah gUnil saat 15,30 da. 'l'lopht1nede Lv. amirlie\ s:ıtın olma ko
'l!:va 0tı.tl!ıda ":ıl!ılncaktlr. Tahmin bedell 4000 h:r;a knt'I tı:ıminntı GOO llPc'ldtr. 

ııc, ltoJn4yonda g5ril1ür. tstA::klllcrln belli saatte ltomlsyona ({r.!lmelr>ri. 

ıf {516 ~ 2291) 
• • • 

~a~r Met mutbah ocnğL alınacakltr. Pn1.arhkla ek6fitmehi 23ı2/9i2 pa
~'l l Cilııü saat 14,30 da Tophrulcde Lv. mirll§l s:ıt1n olma- komıııyonunc
:l"~:ıla.oıt1::tır. Tahmin bedeli 26!i0 Ura ilk temlnau lBB lira. 75 ıwrusıtıı:. 
lı,.,- it v. reamı JmmU;y,onda g!kiilllı: İJ;l-eklllctln-belli v kitte komiayonn 

.,..ale.ı::ı 
~ (565 - 2290), 

Sipahi Ocağı idare heyeti 
Riyasetinden • 

..,.""t ~cng1nU7.uı 18/,1/.042 t:ırihinde icflınn1 muknrre:r. yıllık kongr.eaı ele crı .. 
~ l"nıtdı!ından 15/2/1142 tnrlhine mnı~ ol\Uınıustu. 

l:.!ij,ı, ;ın &znlnrunızın mezkı'.ır tcriho ~dllf edf!n pazar 18 de 
~ rica cdcriz. (2220) 

a:c mw .;: ı>r.ılm" 'tmr.y.e c::t ıı-tı· 
vııruz... Eıın~ mu!ln.rımızı.n t1 • 
. i · ltı' ,\o~_,_, malla.c•mı~n lrn
rll.ı"~u r:ı.-:ı.klcdıle.!e.Y ni tef'l3\t "· 
dıyoı K •ra v' ıfoniz vr.sıtal:ı.rı · ı 
m;z nra. mdJ. bır iş bırlif;~ ha ır I 
!1•µıtUZ. 

ı~l,,a,l:.)o l.. yam vapurun b ld • -
mr i. ~, .... ,ıuin de lt:,ıı.uı,l,·ı·1 a 
b~'h\\J ım.11 ()lô.i ğunu söyliyen 
\ t'l ıl. h .'ılt ıı.Lum ve S!lb .. ,, ' 
4.,ld~1r.. ı 11 • .-ı.~ı lw.'..~. ' .ı 
ha.nnl .. iı>ı' • :b.r ..ıu cc•vnbt • -• 
ufr;::nr 

- B >V1t! l ı; ınhiflSl .. t le fi\' n 
dı;ı;uJ l ~.,) ! • •'·"ı;1 tu · ·ı• • • -

• 

Şimali A1ıika'da 
(Baş ta:ftlfı 1 incidcr) ı 

1w.lvaıı oı:dUlıw.: wnumi M
rargfilwıın tobli@. şu malumatJ 
ihtiva etmelrtedltr! Bat:(lia.ı ci
vana.da. Balbiaı yolu ~rinde I 
dilşpıatı. tovluluıklan lıav.a ltuv-

1 vetıori t.u ıruianı bombalnamış t 
tır. 

\fıah.:tta. cwannda. bııı depo 
tanı is.ilietle hava~n uqurulınuş· 
tur. DiŞncı.mn. Trablus üzerine 
yaptıi'l hıı.v.n. u.kuımda bir :ka~ 
sivil biruı:.znrur g .. nnılş ve \.:Odi 
sivıl bıııa zar gormü.~ ve yedi 
zarf ıııcllı. dii.')mamn Katanya 
civarında ya:ptıkla.!'1 hava aJ ın 
h.i-;r '.lir zarar te 1lit etmemıştu . 

.. 

nı-oliclir. w '-ettJiı ıldi~· uuna nwic bil 'vm •· nı. lda en az bır torpılin hedaCı- 1 
o - .ı:ohuraiuk vu '\l ruı dagl-/ rikan kayır rı bir k:ı.• ölu ~10 ""' "abet ettıgı t!O.D.ncdiliy,o • 

L>tn.nbuld:uı e\rarı beldeni~ oc
du. Dclonole .. "ile. s;k bizimkilerı 
vörÜ!IOl, oty ! )Hı.betler g-eiiı l· 
yoı u. Teminutına balulırsa !n
gil~re Harfoıyc Nrum ı Edw:ırd 
Groy de Tüı•ldyeııin B ılk ulı .. 
lam tazmin t v rmesioin ev• 
hinde idi. Bwıu bizzat kcnclisiıııl 
söylemi.,,ti. Mura.hhruıuıuz lıntıı
rn defterinde .ş9yla y zıv.or 
"Bende bu o ~k1ett1ğı seylcruı 
çoğuna in. runumak lui.lcti rllhi
yesi hasll ldu , 

trlru.nsı · , l'i tayyoı"~ •n İb3.t•et lmluııd ıgn 
t) 'J.:ohumlu~lır hruınd zaLla.- 11 :ı:L~ vel'il ;ıektedlr J;u..:umda.t sour Altnan geıTll-

m aynen \'e gerı lınm-tık üzere - ~.. - - 1 ri, ayn ayn B.ol 1rolmıd kort~· 
çiftqıyo a:vcrıs )ima t • r • •ek- V"rilrnı.:ti· zı ı..,tikametinde gıtmış1erdin. hı-
tir. 1 uı fhU', p:ıtatas. aJ~ ~ kum· gıl•z muhrıplerıuin l..'l~ntı ağ1t· 

b} Tolıum!uk ıstey, ı.,,•k.icr bu· darı zm:ı.:ı.tiyle bur.ı.lru:dmı .bal"l·' 
nu ihtiyar lnıyctJer.ın vc~'R ma: kıl f zlll.Lelam ya.ırac klarn uan· olrnDmıştır. 1 
holle mfune..:;siller111e mür:a.csat kaya lnn::çlan olsa da.hı bu t)r)t:Ç Amiı-.alllk dlıire.->i dı~er bır 
euııre)c ayrıc4 gondaı·ilmiş olan laı: rözctil:meı~~iv.in ı·ı._. 11 lllıt- tebt: ~de t2 lngıltz v~ 18 Alınaıı 
t:oiium: i.stch v.e bor.ç o..:tveUerinı knl_annca. ycn~.l"ıı. çr: :ınn., kre- t::L_", ıı.-: nın aıı~tiig nu kay · 
1. 2, 3, 4 \o 5 n:ının.ı.'lili aill.unlur dıSı \rer:ıleeekt:ir · de n ktc ·ır. Lumlr;:ıy. ı gl r , • 
ı--ını Joldunrnk 6 nunritt1lh • b) Patates ekenlere en z hır 

1 d · • ı · J ı '·nq• u~ Alın.ıtı hurp !•'ırııc:ı de txım 
::;utundakı adırııu hızu.ı;;ını im?. t:o.ar oım.ı. t uzcı'C e •ar IJ.....,u-

tdc'"'ek \'ey,\ muhürle~ <!l"lı ir.1 n ı fui lira prırn v"rıll'l •f!ktn bs n: t ıı p1l \ldl ~I ı 11 i n m•l-
Bu sureı.l~ doldurula.caı • ..!eı.vt>l-ı K · trler naeen dık.c ıtn- ~ .... it· .l:n ıstw·. 
Jerın arko.sın<lakt _yeri de ıhtiyar m.!1nculctu·. n ı\t'i're ~·m 
h '-'Cti Ve'-·a nıÜ.tne&;J!ı -tl~ir: e· ı C) Pafutes!cr ılıp ye C' • 

J J k ı ·· • dik D•ln Fa <le C:ılaıs 1<> ya•nl n ciccc.~ ve bwıdun snnı cı::t el- ı ele sıra annı gos"er ren vo r 

b. · ld i dcııız \ e luıvn mutt u·ci>esi mı~ !er vilfi '-'ellerde v.ıJiJcrt', k.• -.ala r n'ln~ı çap.ı:H yup. 11<•.dı.t wn· 
J fıti ı diw•ı0r1'11 .mıatan Rtiyt:er, ım dE4da. kaymakanııara unul..ı.ca!, r 0 ., • yar ıc~yct:ı v Y mumes-

tu'. $İl rdm ce :-vclinı dald1.1rup iı;irıı muharcb mıı B nkel'iodt>11 b ıı 
• ı -ı . . ı ı · a en nıühım mufıarc.•u•• oidu2unu el Vnli ve l{e.ym!l ıa:ınlar bu ı.w:.ı ıııw.u.t1ru ı:p ı!nn um~ , ~ 

cetvelll-'l·i wı.,k ıdııı veıeoile . ' ettiıclikten vey;ı nrulıüı'eLt.ı.tr · söylemekte Vf' toplU h.llnu tay~ 
1 it d •- - ) ı t y tM hırlıkterıyle. hafif lt_.rn 

ceklı--:ri wlı.ıu luk veı a.v.<ms ten \.c cet\ e n mı .. ı.Suı c e . . t· 
r: 

1 
, ırla.ı:ıııı retvdın .,. 11 ,.1 sü- lıkten sour.a bu prım cct11elın1 g.r.mterimn refH tinde bu!U· 

uı.•ına vaıdlım·ak ar;.....:;,..ıııanm nıa ,,ıllin en l1üvlıh mülkivc u· mm Alm.m gNmlt:rmm torvıl 
şerhe gÖre tatıdlkuıi y mtı ["\ll lllİl'Ln~ ;runaaakhr. 1ıiilki 'e L· \C bo1ı1b.l.lrıria yapılan CUZ

1

l ha-
SO'lr. ~ı. a.U. ı.r.auk ~vdı miıi tarafındt.n • .. hı muvafıh gö- surdan lP,.,..a lııd~:r saKatllğ 
eder ->!tleıiliı!. 1 ruldugü 'ti! tdıı'<l~ tssdık P.<lile · uJı mao..ıa P .le C.utus lf.l 

ç) Zh:Jnt G;ınkürı:eı •ali w~ı cek !in bu p:im cetveli Zıı.:ıat gcçt'ıı:dc.ını lfayJ•tlneJU:edll'. 
y, k% ~ldkamlcu t.arııiın ! .n Bankı sına ı t:; J.l ..ılt:.'l'C jı:;m lc.ı·ı hmın b!ifu, 
tnsd:l;: ~clıin1ıı-ı, cctv~Ucrı vJs ... ıt. • 1 hizalaı mu Uı'.l 1Jrımlt:r .inpl/'\n-

il ı 1 11 hn n l•'lilfgitnde de "'uııl ... r 
t.:\lı v., .~~~ bi•l'" ><>tı•etlez:ıri 

1 
ne V.!r ee c ve un t· ·e ı n· _,. kt kaydedilmi~tir: 

.,ı u ~ı tahaj<ıoılt '; 1mn- nı~ncu ıı. 
duo yaıılL ., 1 a. nuıu 1 ıı;.n s;;p- . - Av.u.n,, olar k venleu to· · .\inıatt deım: kU.\-V"'tler ı. ıl 
ıc tohum alacrui!ara num·d1tık hıunlukların geri nltm.ııa.'il, lrıgiliz kuvv. .. tleri aı~ı.sm<l~ 
t4n vovtı miitwnillttık !u. s.on- .A - Çiftçi_re n:rnn,,, ol z;:ık Mluı~tcı bıl' {ilif1H;;rı.ın ollıı~tur. 1 

tll her:esjn tohunılıtlt.1unm ve- :ımnr, darı, patatt.'s, tohun tUklR.· a~ ı Unıu\ il ıiiureba gemisı. 
r'l kltıl dil'. U,46 tt.~kıl · t.ı bu~ u ve t•Jhıımluk tedarik etnıdt Kur anın-al Cllrl.Kl.n ·um nd<:l:
lun.m yHl~tdP n 1511• 1 ıılıunıluk j İQJU verılen parn avansıtırı mnn- .sınJ.ı ~uınfjı g~ı. t•'en öır tdtk 
lan cm Utı~ l<! ~buılıı;1 , 11 - ı ,ul w.matıı aynen yaııi m:ıh al liz mulıl'ifüuı hatır rı • e diw·r 
a ur.. 

1 

eıJ:mıl\ geri alln caltl.lr. unun btt muhrıbı d"" lef.l!ı v~rnı~I r -
:Ll 'i'ohumhtkı .ırı;-;1 ·um i in tolwnıtwt ve rohwuiu' - dk. bıgillz: !ı cıv l\u ... -vi'tk.n 

inr.:i :.m '<c. ıt Lİ :l muık~ıuon to . van;.., d,ağu.Lı'ktan sonra Z'irant' ?~yıat:la Rit ki.it'>tLl.lmilş_tür. Bın 
h nlıı~ tcJ ırık , 9 '!~lor" buı F.wl«v--mCi. r..ıttuntlul< eya UJ· Altnan tor ~id )Su. tahrip, ~ılmı~· 

t'>'lıtnıiul,I.mn nı .b •. Hı nı.y .ce hıu, l'.ıtit ü 'd !in~ R • }l va:ııs ola tü· Btr AJtn,uı ıl cı kcıt\ı.kot 
ı :ıı. '-!ıfü;ıler e veri Cll uaro mu · gı;um:i b tmıst:ır. llPJUı.1 ·r 43 j 
~..ıbl • ı alınan ~ ·v ın ud r m<.ı '1 • ı r:ra_ raybt:tml l· r. :lı~ AJ. -

!l1:i ınukabilıııı.I.- ıahaıli •)f ~e maıılaı!ın irn.v.ıbı 7 yar.· ı 
V<'J Hec" :t vl .st r Uu ro '• U ·ı · D. N. B. 6\Jaru ı, an.~ı \il;· 
t · yuzılı tGl,lım!u.k rı n. h ul ınei!"p muv .ftak. >hın Afmnn 
~ na.uınd borçllll.ırdun ı" ti haro: ... ~ılennin ş mdı k:ıı:lıır: 

~ l· R bud~Un: Z\ı'l.at Bat•ku .c-, fogµı~ "J_apuı:tı l't«dı->ırıı, 
r .. iuı 'I • pi· .tt' n4 ~l'ye"ckl1>1 dit: oıı g,:ımil~t m .. ~r ilın rık 1.1..11· 

!3 Eld·~ ,.dı'N·ek m v ,..;:ıi i ····l ti t dtl:;i ıı • tmrı.:un~ )ı~ ---.- ___ __.. 

l\ıfo . ..;knvaJau 
Oe't! • CC hf tüt ıı.. l • ıl 
~ le lha . 01• t"l JH. ı t • • 

L..:nın"r ıd 
Zil biı· L. ll ! ü.il '~ıı lo ll lll. ;f).) t 
.ı lm~n oillU!'rtıUH, :tıll'U{ lı l 
ceph· ()in ıı • 111.._n 'f m ı:.~ .r 1 
tank ve t"pı ır• JJ_: csı:.•.ldcun.ı. 
tanrruzUuı pu.·dwrttihuu.-:ı ve hu 
turu!ruz n ~ ır za.~·":11'!11 ı"ılül 1..: :hl-

iŞtİl' . 
Kalini 1 cepht"'srn :f P yarı1ları 

bir taa.r.nız hal't_"i<Ol3 Aln\atı( -
ra 1200 ölü vcı •1.t•nıış V" l!u 
ınilltinunat treru .w. ıtolunuw 
tur:. 
Me.rk~ c~P ınd? Jüyıjk 

zorlnklarla. karsıln.1madn.n ıler
lnyen Sovyf't kı.ıvv"tıeri se-vkul
ccyş lba.kmıtndtın ehemmiyetli 
'biı· nokta olan Kfuıtorn - Al ·k· 
sand.rovskiye mcvkiini almış -
lar<lır. 

Cenup batı cephesinde ise Al 
mnnların mukabil tanrı-uzları -
na Sovyet topçuru geniş miky;-as 

'bir müdah le ıımmşttr. / 

L ı 'nwa.:.t H: toltuıııhtk .K :· du !Unu oıldıt ı!kı.• tu· 
! ııci ~ :ı ı s~Jl\'1 f zı.l.n ';) 7 

'j lı l• l!' U:O" ul 

t· (' ~ uı ıııi->• •'" r var ı-

ır 

~ - İstıU:.-~1 ar 
•.!mdım z,ı:.ot Bımk >:?'in ~ ıyı:ı
l.. Ş<J:?l~l .tJ.<l.; J iL lllJ TQ " 

,,.,:• :n·.::n ı·~ r n brıluı .,. ' .ıl l-
k ldar larn tPblığ edt!mi tır. 

- ÇittçUcre verile,..~k 110 
ır:..tyu kadar kr.edUer ultn-:1 ak 1 

ıfa 1 l. 19.~~ taı ihiudı::a ıtttl" - ~-llll!!Sı 
rıJn yli1.t.le S(>ihz öuçuktan yl1 ~d 
11lt:~fl wdiı:ılmişti.r. 

p - Çi!~ye ayrıill.n kr oı 
ımkt.'ll'l 1ll 194-2 dı;'J.t ıttba.rı:n 
daha yüzde t'llt arttu·ıitııı(itır. 

C - Bn.nka ile muam0lesı iü
ı::Ust. ohufn.r:ı ve bilha~ !! ata 
011"1nlarn borçltı olsal ı: d:ıttı Cf'-

\•ırmelc parası verıleceltP:r 
9 - I,Jer :ı.vın._ başında ve o 

hel(incl!! •ils.~etiniz ziı:aı:ıt d mı
mYJl-V~ tohum at.: ~~li lia:klnn.clı:ı. 
Ir.i\lfUnat \•erilmesini ôilll&asa 
rlca ed?.1' .-:ınıdidCn..b~'}:J.t'lin..- dt-

ı im. 
Ziraat, V 1 ıli 

Mv.J'JW Erlcmen 

lstruıbuld.ıu ınuv fa.Irat ı,: •a
bı golmi.. ti ık at P u,is fii. 
rLRifo± pa.şn il Tüı l u u lılıu. ... 

F n.eız mat.l>uatınııı 62.ürula 
w:::ırn~ınn.. emniyet cdemiy;oc-

luzxlı. Bilhn.s a Le 'l' mvs ., 
zetcs h v.e başm uharriı i Tll"Clicu ·~ 
dan pel< şüpheli idılcr. Clin~tiLLe 
Teınp;ı hc.r!din aleyhimizde. Ufl i 
~ta buiumıv.or.du. &mu xat•t 
ı>u ı dtc D lo, 'it:' C-! aul ttıltıı:... G> 
gene bol bol trmmah veı di. s~ 
leı ·uc bak. ıı~'l '.L°~u·dl u ıs: •it~ 
!inu·: lat:D.:la har k" ı e ~ 
.ıazı dı, ahuz ıızıı 

nc+ıuı nıı 'ik IJ.r b t 1 mul , .. 
ıb;Jind 'l 1uJ ~ti.> oı tu. 'l? -

h •n . T • 1-' ' • g.ırtıp rua 
• ıvnc.U!.. IUUru::Ju :u elonolo 

J,1 T~ıdfou ı ~ goı !.l !hl r.ıt c ı '.l{'.l 
dwu o:.. · •ıuı ht> ' n u !i.ı 

Uzermt! 'I' .!r• hPu ı 
kur daı_\W 

V1.1Jsin 

k 1 :d 

Deioncle illin bozulması km~ 
kusiylc t"i!lfUi ode:r gibiydi Tar
d ieu ''.\(U biı• h lıli ıactiıotU BU; 
mc::!al"yı Tilr:lı rnuı~üıha.aı ııe 
'l'aı:die!ı'niin ~ıcaı gfirı.işerek 
hallcJebil<"ccklcrini, aı :ı.lanntfa; 
ve ... ilO<'ok {'\m::ıırın konfo.ran ~ 
da.:bllul oiuancnğnıı, ic b d mc 
Isvo!sky- ile de biı:lru ip gQJ:fi§i.i.~ 
le.ıe@.ni söylüyordu. 1.'ilrle:. · mu .. 
r.ahhası hatz. ~ deftenuo s tı
ı ya:Gıiil·: 

"Btı miilılkat: bir neti~ tı»dit 
ct:madh M'Rımafih Deloncle p~ 
zi~o ümit!i.i •• , 

Ba neşciyat dt.vam cdeç1.:R· 
th. 

y 



Nakil ve 

tki pehlivanın alt mücadelesi Künteci, boyunduruğu ıbırnk-
uzadı. Hafız, ayağa kalkıp kur- mıyordu. Hasmını sürükliyordu. 
jlulannyor, YörUk Ali de zorlu Boyundurukla ve zorla altına 
hnsnunaı bir şey yapamıyordu . almağa çalışıyordu. Çopar, va
Oyuııdan oyuna geçip duruyor ziyeti !kötü gördU. Boyundmı.1-
Jardı. Müthls bir boğuşma ol- ğu da kurtaramadı. Bilmecbu
du.. En nihayet Hafız yaıı ka- rlyc dizleyerek ve hasmının 
zığında duran Yöriiğün ko • zoriyle alta düştU. Kıünteci bo
hmu bu ]ayarak kalktı. Ve çır- yunduııığu çözerek derhal has-
J)ına · bir nfırn savurdu: mının yanından ikema.neye sıç-

- Havda Yörük be!!. r.adı. Çopar, sallanıyordu. Aklı 
Hafızın bu narası ölü idi. Yö- başında değildi. 

rtilc Ali de nii.royı boş 1Jırakn1a- Yörük Ali boyunduruklara 
Aı O dn. cırpmdı · baka :kalmıştı. Gaddarlıklarına 
·_ Ha)da Haf~z be!. ra.şm.ıştı. Hatta ibab ına döne-
Diye sf'slendi.. GUreş bu su- rek: 

ı etle ayağa intikal C'tmiş oldu - Bab2., bu ne hal? 
Hafız, Yöri.iğü bir kere bastır- - Öldurüyorlar birbirleıini .. 
dı .. Fak, t bir r:ıey yapamadı. - l{iınteci, çok azılı be!. 
Cürc .. ın üçüncü saatlerirn~ doğ- - Bu çmgeneye böyle Jıare- ~ 
ru Ha p hlivano. bakıldıgı za- ket edilmezae iiste koyar kera- 1 
man ):oriiğim güreşi bindirdi- ta! .. 
ği seziliyordu. llıtiyar pehlıvan- - Ben, bil.irim ona ne yapa -
Iar, u ta pehliv .. nlar bu farkı cağımı? 
sczclıili,rorlardı. - Krnabalta bildiınıişlin !. 

Cazgır, işin farkına vardığm- - Eğer gaddarca hareket et-
dan tıs tıs glilmcğe başlamıştı. sin, vallah ölüsünü bırakırım 
Çalık da Yörüğün gi.ircşi bin- meydan ycıinde .. 
dirdiğini sezmişti. Hafız, kesil- - Doğ·ru diıriist güreşirse 
:nişti .. Es'tisi gibi tutuşları yok ne ala? Güreşmezse ~iddetle 
tu .. Çalık Cnzgıra dôneıek: mukabele e<ler::in!. 

- Usta! Ölı.iürdü görüyoı·· - Baba, bakalım Çopar mı 
musun? 1 kalP.cak ba.~ar? 1 

_ (..~rüyorum.. - Şimdi öyle gösteriyor .. 
_ İyice bindirdi, yarım saat Çopar giire.şi biraz bin,lfrdi. 

Eürer _güreş.. - Belli olmaz.. Bak ne yap-
- Öyle zannederim. tı Künteci? 
- C:opardnn, Kiintcci<len ev- - Hakkın vnr.. Giirelit ir bu .. 

\•el bitirirse iyi olur. Bakarsın nı;ılır.. Bu ·efer Kiin- ı 
- Onlann güreşi çok sUre • teci bindirir güref}i.. 1 

cek daha denk güreşiyorlar. Dedi . Kiime"İ, hasmını alt:ı 
- öyle .... alır almaz künteye geçti. Ço-
Dedi .. Yörük, hasmının dura- par, Ki.inteci Hasanın, künte- 1 

Iadığını s~ru .. tL Bu sebeple sinden yılıyorclıı . Hakikaten ı 
k urna7. Yörük, üst üste ham- Hasan küntcciliktc mahir<lir. 
leleriyle lıasnuna güreşi daha Herhangi bi.r pehlivan istedıği 
ziyade bindimıeğe g,vaşıyor- çalunda kHntc takarsc1 muhıcl!
du. Hafız da vaziyetini anlamış- kak ıaşı rır<lı. Fakat Çopar, Kim 
tı. Binaenaleyh, güreşi müda • tccinin klinteleriııe alı.;-tktı. Bu 
faaya dökerek berabere götür- sebeple kendisini korumaı:;ını bi- ı 
rneğe çnlısıyordu . A1tık, açık- liyordu. 
çn güı eşin vaziyeti belli olmuş- ı Çopnr, J{ünleyi yer yenwz, 
tu. Seyirciler bağırıyordu: dönüp bud.ıy. ı·ak söktü. Bir 

._ Haydi Yörük .. Bıtir i.şi ni ! i ki mücu<lcleden sonra dizlerinin 
- Ha\'di durma Yöıiik !. üzer ine otur<lu. 
ç lık da. bağınyoıdu: Ki.inh.·ci ltemanPde idi. Çüpar, 1 
- Yörıik! Seni göreyim!. kapandıgı a)n ıı.:rt:deıı oyun a-
Künted ile Çopaı· b;ığırula- lacağını cliı linüyordu. Kilnte-

BEYA NNAME 
2395 sayılı kazanç vergisi kanununa göre beyanname vermeye 
mecbur olanların, ileride mUşkülata ınaııız kalmamaları f4(ill 

bir defa ds, Mali İstişareler Bilrostma milracaa.tlan. 
A 

K A ZIM YU RDA KUL 
Sa.btk Jle!;ap Miitelı3661sı 

Galata, Bankalar cad. Bozkurt han 24. 

, 7 nezle, grip, romatizma Türkiye Sigortacılar dairei merkeziyesi 
'A.Tev ır-afriı·, K ı ılılılı ve Biltu··n Ag'"'r .. -arını,,..ı deı·lıal Leser G<.'rc': cmlı'ık gerekse mobilya, ev eşyası, zail ~ra ve her nevi Uc:u1 
l \ .ı ' J ,.. .ft cmti:>, mal.ine \'C al:ltiı ede\ nt Ye saire :fiyatlarında mahsüs derecede b.ı· 

icabında günde 3 kaşe alınabilir, Her ) Jı Je pullu kut· ıiarı ısrarla isteyiniz. sulc t;<'lcn teı-cffu hesabiyl!.', Tllrklyc Sigortacılaı· Da!rei Merkeziyesi, mr:ll:ı• 
rının yangına kar~ı ol~n sigorta bedelle:ini klymetı hnzıralan ile mutena· 

~~ı.:,. sırı bir surette arttırmaları hususuna alftkadarlnrın nazarı dikkatlerini chetı 

G k 1 ı ~ 
m~ycUe ceibeder, 

ayrimen u satış i anı 1 RADYO PROGRAMI Bllfnrz, bir 8'1Y?i füe.nkul ~e~ !nUhtcvlycıtı 10.000 - Türk lirasına sıgotı( 
ta cdiJmJ:ı olur da yangın ~'llkuundaki kıymeti 15.000. - Türk lirosı olaraJ 

İstnnblll Enıniget sandığı tesbit C<lile<.'ek OhU'A Sigorta kumpanyası, lttnanm tam~n ztynı balintİ 
;.su._ 14 ŞUBAT 1942 - $İ"nrtn mukavelenamesl umumi şartlnrmn ve mer'i knnuni hükiimlern tev· 

Müdiir lü lX ii ndt~ n 
v 7.:.o Pı·oı ı .m 

1-lalil, lteilnde, .Irh•net !'ehmi v~ Nadire 289/5!161 he .p .-.,,~le Sn- 7.33 il.fit 
dıf<,Jm-.d:ın dchklaıı €00 liraya ka ... ı ç,ır,;amba B<'yceğlz ı h .. lle~ındr C. · pro ı. 11. 

:;arı.tın cadde. inde <.':.ki ı :ı, ısı Mli. rtni :!07, 209 No, lu ıki , ht :ıp C\ 1 b · - 'i .45 :\j .. ns 
riııd derccı:.d • ipotek c.-tm ~h rdir. lı be ı. ri 

Dv yada mevcut •rapu kayıt suı etlndc mezkur "ayrı nl<.'nkuli.ın n~ ı ıı.o:ı ::;.,, Juııık 
se'nt \c n nhalle \'e sokJkta \e ayni ı:apı No. r alar'Ic mür .. k mn b•ı· ta 'ı pıu ıaın 
M.e cit • ası \'e bir tara!ı tariki h. s \'C bir tarafı ('emile ITI<.'nı.ıli \'e taı·.ı rı 13.30 Progı .ın1 
ı:.ılı'J t:ırıki am ile mahdut iki e\' oldu~u bildfrilmektedir, (Yeni sok.ı't ı, .. '..I K:ırısık 
j5•ni fonyaszade \•c 1 npı No. sı Si, :5a dur.) . ı·kıl:ır 

t •raza esas olan ı uh:nnmin raporu muciblnrC' rnerhul'\ • yri menkul- 13.4;.ı .l'\jnns 
lcdn umum mcsiJlıaları J 100 arşın murah\>~1 olup b ndan 21 O ar,m ınuı·:ıt;ı-1 lıalıeı leri 
b'lı l.• mı u~ap iki E\ in 7.cnıiııidir. l!iıın!aı· ikişer s tıhtan ıb:ıret olup 2U9 ~ ,4.00 Riy:ıq•1J-
No. lu hanede dorl oda iki sofa bir :nntb:ı:ı \'C kuy..ı 207 ı.·o. hı haned' 5 cumhur 
oda il ı sofa lıiı· m.ıtbah ınc\ cuttur. l.!r.ıurc:. binabpda elektı ili: tı>~ satı \ •• ·- Land•J u 
chr. Vadec ndc borc;laı mı vermedıklt.'liııden dola~ ı l..,Jumıdrı Y•o:)ılan t ıkı;"l 14.50 Şnrkı 'c 
focrinc> :ı:w2 .ı.'fo. lu kaııunun 46 uıct n .. Cıciesinln m;ıt ıfu 40 ıncı m:ıd<lc> !ne turkıilı•r 
g;>l'c .ıtılnı:ı ı iı:.1bcdı.:n yukcırıda ; aıılı iki :ıhş~p e\ ln tanır.mı IJir buçu.~ If, CIO Progr, 11 

='" 111 ıddcıle .ı<;ık nrtı rmnya konmu;:ıtur. ~atıtı t:;pu sldl kayı1ın:ı g<lrc ya- 18.tı3 rasıl lıey~t.i 
}'lmııkt.dr. Arturma.).l giımek istiyc •, 2:i) Ura PE"J akçn ı \erilcccı-t.-·. 18.-10 Dans 
l\I.llı l .. rıl.ııl.ıı1mı7.dan biıinln tem:nat n. . lulııı c1,\ kabul olunur. Oirikıı " orke-h·n ı 
but ;'1 n ·ı;.ler!c heloo.yc re -imleri, rnkıf J, arc:.:ıl, ta\ iz tutarı ılo tellfıiiyc' 19.0G ( Riiyiik 
ıi'rnmu bo d ıy.ı oittir. Arttırma şartnamsl li /2/9442 tnrihınden itibnre:ı adnn'l:u·) 
trt'; ı~ etmek 1 l ycnl<.'re 8. ndık Hı.:k ll" Jcl<'ri servisinde ::ıçık bı:lunduruln- 19.15 D. nıı 

u•.30 AJ ııs 

h. c>ıleri 

19.45 Scrhc'>l 10 
d.ıkik.ı 

1 ı 9 5,, $ "l '•' 
1 

turkuler 
20.15 Rt ·o 

) 

gıızdc,i 
20.4ti BP~. t.ı \"C 

I ır., k ma-

l 
ı.~ml~rı 

21.110 7.in.ı. t 

1 t.ık\ iıni 
ı 21.10 Dİi ltVlCl 

j htcl.l~rı 
21.4.5 Koııw•m.ı 

ı., ... '5 s l l-~.-: .. <ıl 

orkc tıa. ı 
22.30 Aj:ıııs 

lınh~rl<'ri 

22.·IO S.ı hm 
oık -trM;ı 

:!~.;,5 Y. ı ınki 

).'l• gram rrklıı. T:ıpu ;, ı lmy<iı \ c :ık Iü, unılu ız-ıhııt t:ı 18rtn:ımedc 'e takip clo.,_ orkı'-'tra ı 

y~ ı.ul:ı \", rdır. Arttıı.nayn girın:r o:nnl:H', bunlnrıı tetkik ıdc· ık s:ıtıllı;:ı 1 =======~=========== 
cıı :ır ı:-ın gayri mrnkul lmkkında h• r Qc; i <.{;re mit ad \'e tcliı .ki oluııuı·. f!lrRA 
B•. 'nci artt mcı 13/4/ 42 tm"hine nı:J,,.ıdif pazartesi günU C'.ıt" loglıı 1<!.1 Ji lı.. ... 

( Baş tarafı 2 i ııc:ı uy fada) 
l<'rinin ııe Clemek oM\ığunu -bili
yor musun? 

- Geıide k~lan bizim at h,in 
s(;yled iırı .. 

- İ yi <•mma, b u n lar ne de
nıt>lrtir '? 

iı'>; ıı, .,; nı t:ı s.ılıib ne ıınc:ık 10.0üı). - '1"1"1' lirası ôdye<'ı•kt•r. Ilın.• kı-.mcı 

h d • uısr ... dı.,ı t.ı l.diı de, ı:.ı ->rtalıııın kt np:m) adan alaeagı ~miıınt, .,i· 
gıJ. t' C<lıle r .1ın y nı 1 •' ıırl ki 'u: cııylc lgortn cdilm ol •ı kıymet 
:ı1'., l'ld ılti ıi bc-tc .!:O"<: tı •• p edılec .. k or:ın prrndır. yf'ııi eksper tarafır. • 

tia ı u ulı.ı ela.in i ti{' ll· bit , cl'lccclc ol n lı.:ıs. r kı)·ınetiııin il,; • ıi1üsılduı:. 
Bu lı.ctlc 'l"oı t ılı hc•r ild nlwaldc • la<. ı trıııniııntln ne sı.gorta ettirdiği 
•ı•, lı ,>Lr>ıl )elı k.:ck \c ne el.:- v .... ki n rı tuın· miylc t<ıınir e:tlireb k ektir 

Buna blnnc>n yangın \klmnda al.ık:ıdı rl.1rııı bu gll>i mnh7.uılaı·a marm 
k. ;., • ınııl,ırıııı tı•mincn ,.ilı kiye Sı .orı, ı ıl:ıı Dairc•si Merkezıytsi, muınniley. 

h' in enn. ı, c> y;ı ve mulklt?rlnin .,Jgo ·ıu cdilnıif olan lıedellerini t.ekr:ıı 

•cııdl. ccltrck bunlarm h, li h. nr kıy, tlc. ıne gıiı c tezyidinl sigortacılaı ın· 

d n ı IPıı dc>ı iııl ehemmiyttlt tavsiye e "r. 

• 
J.41fa11bul Hav.11 JJ/111/c'ika 

depo amirliğinden 
1 - Gi ' •• ıleın elt ı~tri.~ ııı, lzeınc ·İ ıtm alınac .. klır. 
·~ - l lt>kJiluln k. t 'i ten in:ıtı olan bir. iki yıız yetmi.ş üc; lirayı Bakır~ 

k'ıy l o 1 uc üı luguı\C yatıı·. ı ..... mııkhı zl. ı ill' biı likte 20/2/1142 cuma eünü 
r..ırıt ı ·I ılı Yı niposl:ılınnı J\, ısısıı -ıa Bli)•iık Kınacıyan lıa•ıı lkinei kat 9/10 
d:ı !lııvıı Sntırı alımı ı~oın' yonuun ın ·rnı. ı tları. (2256) 

bir 
adet "A,1 fişi 

Topı·ah Mahsulleri ()/isi 

Bastırılacak milyon 
ilan' 

Jsta11bul Şubesln'den 
K:"gıdı taınfınm:d. n 'ı ıılı ~k :;ıı,ctıl, • ('ık p.ız .ırlıkla bir milyon ndf'\ 

«A tisi lı.ı tıı-111<·. ktır. Scıı tn.ıhc>:>i .ııtl I 11 ol.ıı·ak ~Ubf"mizlıı Le\•:ızım ser· 
dsıııı ı.;ıı \<•ııl:'.lıd.t<.•dır. P;u.ılıl 17 ~ub. ifl4:! "'ıtlı gilnii saat 14 de fiUbemiz;
dı: )• pıl: c«l.ar. t~teldilcrin Sirk~iclc l 1 n. n hanımla dördün<'Ü knU ki dt11• 

ı e.11i..:c miir:ıcratl. rı il:'ın ol..ınııı-. t?255) 

k:'ı n :ınö ~ıınızda :;,ı:>t lll dan 12 ;c I{ ıcl .r y:ırıı~tır. M.ı\:cıkkat ih ie 
y:ıpı1ııbilı1H.,i i,ln teklif edilecek b"clt-l'n lerc·'han alınması icabc-<len ga.}'- ı 
ı"Jmrnkul ımıkcllefiyctıle sandık a':ıc;ığııu t:ı nen ceçmıa olT.. sı ~rttır. 
Al, i f"lkcl rd" son nrltı unın t:ı'1hh..ıc.u ~aki ı~. 'mdı tarUlc ç. «ımlıa tıırihı
ne r \l ;:ıdı! 20/4/ 142 ı;unil :ıyni m.-ıh.Ud ve ... yn.l aaatte son aı"ttırmn.<;ı ~· - 1 l ıln~. ktır. nu •• rttırrn. da ,:ıyri menl:tıl en !;'ok arUlranın ü {inrie bır:ıkıl:ı
c:ıktır. Haklnl'l t. pu ı ıllerilc ı:atı:t c1)ıuy:-n alakadarlar ve irt•f:ık hal:kı 
sah.p'<.'rinin bu ha'<l<> ı ve hı:su,.ilc t::ıiı 'e ma arMe dair lddı, larını ılrn 
t.:ırl!•fnden 20 gün jçirı le evr-;ıkı mi. f t<:krilc beraber dalrem!zc lılldlnnc
lerl J! ımdır. Bll mıı•He hakl:ınnı bllt'lı rıırı....,~ olanlarla hak1ıı .. ı t:ıpu si~jl~ 

k•·ı!P abit olıı ıyaıılı:r utı.ş bec'lel.lnın p~ıyl:ışm::ısından hariı; Ju .. lırlnr. Daha 
"a;1.\, rnalüm:ıt .ılmak ıiyenleriıı ıtCi/H'1 l dosya No. sile sandıl'1mız hukuic ı 
1 il ! en·~ 11<' mür, <'.. t etmeleri lün:n•u ilfııı olunur. 

- Bilmem. Demin arkamız
da duran Bay söyk.mi!)ti, bl'n 
de RC>yledim. ! ============== . .=.:.===================-

H ikU.yeyi uı.atmayım. Bu, ı . ~ " böyle oldu i11te .. Şimdi d~ün • l.flla ıı b11 l Belediye."iinden 
rın vcrdh~i fikirle, Hafızla, ci, hasmının dalgınlı!;rından is-
.x oı uge l:~h~tılar.. H"r füi.ı;i tifıule e&rek ılıirdt>n kernan<>yi D 1 K KA T 
de Hafızın kölüledığini görtlii- sıyırdı, Jca~ıkJara kadar indi 'e Fınrı·~ ~ ı>.ındıgı, s.ınöıkbn rhnan ga~ri mı!fl1ni1ft ipotek o.öte n <k ı ·-

<l iiğimü siiyleyim: Bizim ce-

1 

IIc ;ııı lı;lt>ll MudıırliiL!ll ı..:. d~o:-;111 c;· ı.ıiıııh:ıl bulunan (50 ) lira ilcrt•Ul 
z~ lkanumunur.da gl"nt>l yerlerde ,.e {15) lil'a ın:ı:ışlı ınl'ııııırluhlnr ıriıı ııı/:>, !14:l cunu ıniııii ımat 14 de yalı1f\ 
ed psi:dik OOfflllere, genel teı'bi- ortıı mı.:ktt p m~ı ıı lnrı ıır, ~rn d, ımın, nk'l imUh;ıııı )npılacaklır. 

ler .. Yörük hnı;ını ezmişti. Hem knsarak Jrn~ınıııı havalandırıp trvc.rlc> ,. nuh·m nıinkrımız.m koyınu;; oldt•ğu kıymetin % 40 nı teea' az et-
de Sızdu·a sızdıra ez!' i"li. Ni- kucaklamak Ye knldn·ıp iİ" a- · · • d b k tll k ı 

Yt'Yi ve durumu bor .. a.ulara kar- A gıda y .. zılı e\ aıı h.ıız olanla ın ı~/2/942 çarşa .ııha günü ~k.,~mı~ 
şı t·e<h&lı.lı vw:dır. Sivil po1lı;ler, kndt'r Hel<"<ilyc Riya ••tine i tic'la ile mır .:<ı··t cd<'rrk isteıılkn vesaiki \'e!'· 

adliy<• konln >küleri \'amta.siyle ınd"ı ı \'C t:ı~ in t:dileıı glın \ c ı;;..ıtie h J..n l.ııhımn.ılan lt'.ı7. ı mdır. 
'!>' " mrmc. i. iı t re ilı.ıll' hcd• l 111 ın yal'ls:":ı .:\a :ır or9 Yernte .ı:ur e e <> «Y-

iıayet biçimine getirerek bir dım yiiı iimelt · •\'ı1asma el~- lık fi t rınchtc.-diı·lcr. (2253) 

çapraz topladı. Hafızı, diirt na.- tü .. Eger bu hareketi yapabil - =====:================================ 
ln sürdü. Hafız c:engelc gelme - miş olsa idi, Çopar mağlUp a<l-

bu g'bi e<lepmzliltleri ''e edepsiz- ı - Tmk ol ı ,k, 2- /ı.c eılı!det• ::ıı:. •. ,,, olın:ımak, a - On ekiz ;osmı 
lt:ri ~ madd ~<.'-ıin içine soktımza ı~mnl ı:.tmi• buhınm:ık, 4 ııtuz y:ı~ ı.·l;ır yulrnı ı olınnmnk, 

mek için çabalamyordu. Bin dolunuıclu. Fc.kat Çingt•ne tetik 
mliqkillfıt. ıl kendisini idare c- davr.mdı. Birclen daha 7.İya<le 
debildi. rakat Yörük, yiımi büzülerek olduğu yere çalulı 
adın conra çengeh yeti.c:tirdi . kaldı. KUnt-Oei, mane\Tesinde 1 
Lakin Hafız canını di~ine fa- muvaffak olamamL:ıtı. İki peh
karak tuı:; dönerek yiizUlwyun livan altta o kadar boğuşma<l.ı
yere ltendini atabildi. Yörük, Jar .. 
durnuyordu. Hasmı ylızilkoyun Çopar, bir baskı ile ıfürıiip 
yere düser diIB,n.ez üzerine k:ılkmağa muvaffak oldu. Ve 
çullandı. Hafız, doğmı.ılup top kalkar kalkma.z da çırpınarak 
lanırkt"n dı•rhal kiintelc.....:li. Ve bir nar :ı sa\ urdu: l 
beklemeden askıya aldı, gene - Hayda, Kilnteci be!. 
!bekletmeden p~1rdı. Hafız, el- Künted de çırpındı. Hasmına 
siz a) aG<!:ıız sut Ustii .)'cre vı.ıra-ı mukabele etti: 1 
rak mağlup oldu. - Hayda, Çcıpar be!. 

Seyirciler hep bir r•ğııdtın ba- Danıku ve zıını;ı,cı çinl;t'OC·· 
{;'ll'ıyordu: ler hnddinden fazla nırup t;alı-

- Yaşa! Yörük!. yorJmdı. Çfüıkii çingtnflcıi 
- \"nrol! Yöri.ik!. kuı tulup kalkmıı.tı .. Dıwuicular 
Yörük, galibiyet tı:ı.mennasmı zlmıarılar c:in5enc olch1kla1 m -

bastı.. Mevdandırn a) ı ıld· .. dJ.n Çopaı ı ıkollııyorlardı. Ço
Çoparla, Kiinteci HaN n şaı:;ır- par, hasmına hakim oyuna gi
m15hLrdı. Yörüğün galib~yeti riııC'e h('p birden canlaruyoı lar, 
onlaı ı ürl::ütmiiştü. Hafız, ko-1 da\'Ul \'C zıır nn ların ~adası clc- 1 
!2y kolay yt:nılir pehlivanlardan ğişi\·or-<lıı. Bu Fefer de alttan 
değildi. Kiı~ük Yöriik bir sıç- ka!l~ıp kurtulan Çopara, Çin
royıtjta babasınııı y:lnına nı cdı. gene ıu kadaşları bir C'E-mile ol
B~basmın elini öptü. Çalık ma.J;: ii.zc-re lx>ğaılan yırtılıncıya 
mPnınundu. Oğluna: 1 kndnr, da vull;mnın derileı i pat-

- Aferin oğium !.. laymcaya kadar vurup ~alıyor-
Dedi.. Hafız, fevkalf.de me- lnrdı. 

yııs olmn~bı. Davult•u ve zuı n scı çingene-
Me~ dan Çop..-.rla, Jrnnteciy~ lt r Çopann her gi\rcşinde böy-ı 

kahnlfı'lı. Yörük Ali, Hafızı or- le yaptJkla11ndan seyirdler gü-
tadnn çıkardığından rahata liiı;ü;yordu. Hatta i ·lerindt-n ba-ı 
\".lımıştı. Çoparla, Künteciden zıla.rı davulculara ve zw·nacıla
lınngisd. ba§U kalır::a onunla ka- ra bağırı~ ordu: 
pı~acaktı. - Baka be! .. Çingene düğti -

Çopr ve Künteci Hasan, Yö- nü mü oluyor be? 
rilk Alinin Haf17..a galebesi ü- Çop.'lr, ayağa lı:alkaı· kalkmaz 
z ·rinc gürer;i dalıa ziyade şid- ~ııpmıp narasını attıktan oon
-Oetlendirdiler. Bir an evvel işi ra Kiintccinin üzerine yürUdü. 
lbi.tiımek istiyorlardı. Güres Küııteci hMmmın bir boyundu -
denk gidip dururken Ç-0var, nık mukabelesinde bulunacai:'l 
y:\\'nŞ yavaş güreşi bindirnıe- nı bildiği cihetle oyununa diiş
f,e b ladı. Bir aralık Çopar memeı:'.;e çalışıyordu . l<'akat 
lı .smmı kaz kanadına aldı. Çopar, durmuyordu. Hasmını 
Künted Hasan da lfaz kana- mütemadiyen atıyor, cl en.seçe
thndan sıyı ılarak çift paçaya ki yordu. Hele tırpa11lar1 miid
dtiştU. Çopar da. paçalarını kur- hişti. Kliııteci de hasmı boş bı
tnr nnk için hasmına boyundu- rakmıyordu. O <la tırpan ve el 
ruk vurdu. Çopar çok gaddar- enseleri mukabelede bulunu
Jık ediyordu. Kiintecinin el~-ı • yordlı. Bir aralık Künteci hasmı 
den paçalarını almak i~·n fliddet 1 na daldı tutturamadı. Copar, 
le boğdu. boyunclunığa koştu, yetiştire -

Kunt ·. boyunduruktan kuı- medi. Fakat ense enseye gelince 
tuldu~ mf n mt)r:ırmıştı. zorla. bir aşırımı. boyunduruk al-
11: 11 'e bogulrr.uslu. Künteci, dı. Lakin Küntcci de bu lboyun-
lıa' 1 \t rn bcleci biı adamdı. duruğa boyunduruk aşırdı. Her 
o (t JnJış mukabi'i o- ildsi de lıavadruı birbirini kenet-
1 lr.ıl. Çopar hır boyundw·uk Jemiş oldu. Nih l'et galebe Ça-
vuı du. Öldü <' iye boğdu. Çin- paı dn kaldı ve hasmını boyun
g-..;ncı · ı ı cf • oru u tıkanmış duıııö-a aldı. Öldüresiye boğma
lıın1 \'C u. Öyle olduğu hal- ğa b:.cııadı. Silke silke boğu-
d I te bi r himane boğma- yor ye süıiiyordu. Hainliği, 

y rdu. Çingene- gaddarlığı a?ikardı. Hareketi 
. Çünkü Kün e- fazla k"ç!:ığından ahaliden ba-

b ğrnu tu. ğırtılar b ladı: CAruı var) 

U sKERLiK işLE_Rı_· _I 
Yedek subaylann şubeye daveti 

m n'1z? r teıllkn Vc>:ırılk, ı - llm 'yet c 1 ıt.ın., 2 - Askerlik vcsık •• sı, 8 -
İx-<li ındi, g~ ııe elerim: Çocuk n •• ı-ı, ıı ~,.n , cıı·hı~ıne:<i 4 - Doı;ruluk ı :ı ıdı. 5 - 4,f\Xll cb'odııı<l:ı dlirt fı;.-

terbiyesi kiığıt \iı>t.li pedngr,ji to4'.r:ıf 22!ıti) 

n.1.wriyele.ri~ le -0lnıaz. .Toprak 1 ======:...:::::::===================::::::==::;;::::;:::;: 
Eminönü yerli askerlik şubesi nden : 

1 _. U42 "'i d. Sub:ı; 'e Askeri ınc- !'.5 ~ub:ıta kad .. r, (topçu. olçn c, ıı.;ıl
n ı_. 1 ve s. n'atl atlnrın ııc>rl'lik yol~- dnk, si"\ a ·l, nakliye isilh.•.im.) 
ı.ı:n, ı .. rı JG :;;uı:at 94.! tmilılııclc b;.ı'i· l!.: - 21: Şub. t. persf' ı o. rl..:ıı 3 ınm· 1 

ınauık 15 m ıt 942 giiı de n lrnyct ta ı~ndar. Lev.ızım, mı.o. bere, dı niz, 

iistii ) umrvk li\tbiklenyle o-

1 
IUt'. 

Genel yerlf"rde cemiyet ha.yn
tımızm kanunc4. konh ol edilme
~i faıN.wlmur::h1r. 

ı •ı Bund n "''v1elki y. 7.ılnr 10, 11, 
12 Şı.ıbat tı.11hkrindc 1·11mıı~lır. 

bul f :ıKtır. ~:ınurıı m:ı. 1---------------
2 _ Hcı Yel . su~a) yoklaınnya hız- l? - 4 Ma rt çm • 'b •• d. n 7 Maı t. 

zut gl'lmek ıı1cl·bu1 iycıindcdir. Gclır- cııınnrteı;i gQııiın~ lrnd:ır hes:ıp ve 
ken nüfus dizdanı, ı;ı;kcri ""s~iki 'c rrımımelc memurları, di t.-ıbib, \'ek
f,ı! b! sub;lyl. rd:ı. d ploma ve iiıtL "i.S ı lno., •• nnyil harp. 
H:t;ıkalarile birlil:t~ şubeye gelt"Co?k· I 1'I ~ 9 Mart pauırlc · nUnde.1 
k;dlr. 12 :1. ıart rerşembe Cilntın• ıııl, r. Ta-

~ - Ah\ :ıli ıhhlyt•leri dola~ ı ile bip, eczn\!ı, lömyag«, h; ıiuı, adlJ ınü
:;tıhlyc geleın.iyccek tere<:e<le ha t,\ f'aVirler. 

F) iki .-ıdet 6X5 eb'aclındn ~ ··sı· 

kalık futoı;,·ar 1 
il - Yoetl.•k su ıtay v e .:11,k e ri nıe· 

mıırloır: 

A) Nüfus hG\ :yet .-uzd .. nının las-
1 dikli sureti , 

b \ Ao.kedik v..sikası ('l'tl his lc7.· 
. keresi, yedek sub;;y diplıımıısı) ı 

C:) H~r hangi lıir fen şubesinde ih-
. d" 1 1 

Tt.>h11ih Okulu Aliidıirliiğiinden: 

AÇIK EKSİLTME iLANI 
20/2/0~2 farih cuma gfü1U s.ı.ıt l:; de tst:ınol!lclıı \'ııksck Milhendı• 

nıcktebi rnulı::.s.,b<'siııdc Ek~ıtn ... kJ ~ ::o •u uda,;mda (i49.86) lira ke;-ı t 

bcd,.,ıli İı;tmıbul Yıldızdn bulnı • n Tekı lk tJkulu tc>dı i at binnsı 2errıin katıml.ı 
y;ıptıı ılal::ık taminıt ı leıi n•ık ek ıltıı <'ye lwnulınu0tur. 

:\1ukın ,.ı~-. ı'k• iltnw. Bayındırlı.: ı.;kı ı gt·ncl, hus,ısi \'c frınıi ~aı tmm ' 
lcıi, pı oje kl'"lr lıii15sncflc buna ır.IJtctı•r 1 dig('r C\T:ık Yıldızda ulrn1d<ı 

ı;ö. rıh'<.'ekt.ir. 

Mu' ;ı ·kat tcmin~t (57) Ilı . dır. 
hteklilcrin en az bir ı. nhhıittc ('iOı; ı 1 ra btı işe benzer iş ) aµtıjınıı 

ur ~r ıa .. re!t'rind<.'a nlmış oldugu ve,,:•.rılar:ı. istinndcn istani.ml Vil3yet:ı e 
rı.ıüı ac;:ıau. eksntmt> tnrlhindf'n tatil gilnlt ıi hariç •3> gı.ln e;. v~l alınmı: 

<.·hllyet \ c 942 ) ılının ait 1 it:ırc:t Od ı.ı vc~ik:ıl:ıı ile gdmelerl. (998) ol .. :ıı •. r bulunur"a bunl.1r (mal.allı 15- 13 Mart Cum. ctiı ünden '-l 
!ıu!,ünıet t.'lb.plerindcn nlacokln ı Mrat Cunıartc5i gilııunc 1 •. um·. r:Cııa
mu"• d<lak rnııoru gt>ndcıeccklerl t:ı- f"ı IDeır lrcl, makinı • ı>ıar:ıngoz, 
;,h.1\lthl mektuba baglıynrıık "e şube- . ı r:ıc, inıam, mühe:•ıı ı , k.ımıwı, a~

tiı:a .. yapını11 lfc ıp om;ısı ı 

!.J J Sıhhi ~llbaylann diplvına \'c 1 ====================================== 
ihtir.ruı veslk. sı l it f f lıı k f S 1 K ':"" 1 'I.\ 1 1 

de ı nyıtlı bulunduuu defter sıra nu- kı:ri nıuallim. 
ınar.ısım bild.rmek suıetilc ııubcye * ı 

F) 1ki adet G x 5 eb'cıdımda ve "Sdr aurı ı.ar 8f i'.11 ma onıısyuu l til arı 
ve~ikalık fotuı:ı af -

p:ôııııe-recckUr. f minônü Verll As. Ş. Bfk. dan: 
-ı - Şube mıntak:ısı h~uidndc o- Lv. Tğrn. Ali og. tı ·1 im (52505) 

lu~ yo lamasını yaptıracak olanlar '.ı'cp Tl!ğm. Tevfik ı:ıg u Ahmet Ke-
ist<:r•ilcn \"e~ail,: bir dilekçe ne bu- mal {36063 
luıı<luk l:ın nmh.ılll Af., Ş. B;ık. Jıgnıa ı t>. Atım. Mazl\ım o,ıu Mı·hF ı•t Şc;,
rnlir:ıc .. at vcyahul tn:ıhhutlıi mektup.. ldr (31747) , 
1:ı wiıeye göndereceklerdir. Vesaik, P. Atim. Sül('yman utlu Ahmet 
( H:ıl tercüme i, 'ferlıls tc7.kere su- C<:ııap (13388) 
reti, nıi!us kiıHiı;iinde k .. yıtlı oldu- I'. Atğm. Ahmet oglu 11'.ikkı ( 48084) 
f;u ır.;ılı •• Ue, <'ild ve sahüe num:ır:ıla· Tbb. Yzb , Setrnk 1:;!u Arme-nak 
rını) bildirccek lercür. 300 (333 - 71) 

Jlolen i st~ınb.ıldaıı hariç mahall<-r
d•' bulunan enwkli ve yoo•·k sub:ıy
laı la askeri ııw.murlar yuk.ında ya7.ı· 
Jı 'rı;ikaların bırer suret\,. in! buJun
durıhıkları yerin a~keı lik §l.Iİ.>c:.ine 

mım-.caat Nlen•k pul ilrnk eimeksl-1 
zir, t:>sdik ettirip f:>;thhıitlü bir nıl'k
tupJa •ubemirn gönder.oegc mecbur
cturfar. Mf'ktuplıırmd:ı bul11nduklan 
n <ıhııllin açık :ıdresirıi yazmakla ınü
hllı•ftiı ler. St'nl'lik ihtiyat yokl:ım:ı 

5 - Yoklamaya gelmeyen veya Df'niz GUverte Ylb. 
lısulüne tedikan mektupla yaptırma Mehmet Cemil (1041} 

met o~lu sına iştirak etm.-ycn \'<'~ a taşrada o-

yanlar (1076) sayılı kanunun madclei Bu sub:ıybır h üviyet cfü.dnnlarile 
rnahr.uı;una yöre (50) lira para ceza· birllktc acele ~beye t;rı>lme]('rl ilfm 

1 .• ıılrır yukanda yazılı vesn~a sureUc
rilc Luhmduklıın yerleri bildirmeyen 
kr JQ7G <-ayılı kanunun 10, mntlcle
.lnP tevfik:ın 50 ı:"ra p;ıra cez~sı t. t-sın:ı 1abi tutulacaklardır. olunur. '.. * 6 ...:. Yoklamalarda aı;aı:ıdnl:i vesa· 

ik a!:'!llarile birlikte \'e tnscliksiz oln
rnk ber'1berleriııde bulundurulacak
lnrdır. 

A - Terhis tezkeresi, tekaüt enul 
ve diier askeri vcs:ük. 

n - Nüfus cüzdanı, vars;ı ahvali 
sıhhiye raporu. 

C - Müheıdls, kimyagerl erin han
gi kısımda ihUsnsları bulunduğu. 

(Su, elel<trik, yol, inşaat) vesıılr 

hik cdilec<'lU llfııı 1>lunur. 
Enleld\ ,\'e ~ suha.~ larla * 

ruili.f' rt memurları ttllheye Beı;lkta9 A s. Şubesi nden: 
tt.wt Ycciek Top. 'l'cf;meni Keııar\ Ai>rli 1 

lttçlkt .14 Askerllk ıubeslnden: (3()7f.5) in ncclc olarak Ş\ıormizc mi\ 1 
llcl}ılttn AakerUk rubemnde !,ayıtlı ratı r ı ehllt'~ ilim olunur. 

heııil2' yo:ııı hatldine uğr:ımrımı ş olnn * 
Cllltkli \'C yedek ( k i birle birinci ı. Tüm. Aı;kerlik D:ılresinJcn: 
ve il lnr.. ınıf ihtiyat t tanbul ve Beyoglu semtinde m<'.v-
muıini o eıiye) l rut yerli ve yııb:mcı şubelere men,;up 
meınurı. ı n senelik sında bulunmak üz'!rc 25 Şub • .J; 9.<l2 

J>°"'y.u;ana haj?;h iki kı1a lis t.edc yımf.t ;')ıl kakN l'iehhik 
nm.tz..·r.ıeı-.i alınar-ctk 

'J, lıh11n cdılen lıt'<leli 274J8 lir.ı ol,ııı ~:ukarıda yazı lı ek-Kb·lk m;.ılunıc· 

ti .\ kt?ı 1 F;ıl·ı ik.ılar \Jnıum l\hidtırlii~ i Merkez satın rı\mn lwmi•yonuma 
4/U942 1;<ırı::ıınb.:ı giinli !'::ı; , t 15 <le p:ızıırlıKla ihale e<iil1.>eek ~iı•. Şartıınrr.11 

133 laınıtlUl'. Kı.t'i temin;ıt 411 R lil'a 7iJ kunı:ıtuı·. \2266) 

• • • 
J )o.-;) ~UU• t;,.A lı i1'i kıt~ li~t~ tle )'1Uru 88 kMmı lmktrit, 

malzeD1t•-;i a ltnacai\ 
'f. hm in edilen bedeli 51064 lira ol. ıı :yukorıtln :><allı l•lektrik H:ıalzem • J 

Aı;l,cu Fal>•ik .. lıır Umum .fiidiiı ıu.,:ı n1c r':ez ı;;ıt.n ıılıoa konıis-,fonunt.:ı 

:!a;.:/942 rnınaıt i günü s. :ıt 10 <l.ı I?"''' ııı:w ihcle ı.'l.ri1eeektlr. Şaıinııme 

25•1 kvrufıtur. Kat'i temiıı .. t 7659 lir:ı CO k,ııulitur. (:!267) 
••• 

1 O fon c:i i{ h:-:ıir ana.c.k 
'l'a1ın1in edilen bedeli 17.500 lira o1nn 10 ton çi~ bofv..:ir Aa~rl Fı.ıbıikn .. 

ını· vıırnın Mfülilılilli!i merktz satın ::.lına l;<,misyonunr:ı 24/a/H 2 soılı gunı• 

6;ı 11t 15 de p •• z.-ırlık ln ihale edilecl'klır. ~:ırtnıı.mc pıır~sml.ıı-. Kcıt'i t,..mJn. t 
262J lir:ıdıı'. (21Si) 

:t • • 

l<trıkal~de s u tesi ·rıh ~·aı>tırı~ 
Kc,ıC uccleli 4531 O lira 65 ktınt<j o'an ~ uk:ırıd:ı y~ıJı t ilSiMt Ar.1rn 

F'ııml f!lr.r lfmuın ::\Hidürlugü merkez ~atın nlma koı:nlıiyoııuı-ıca :l/3/!M2 .. , ı. 
günv •• fit 15 de knp:ılı zarll, ıhalc cdi!eceklır. Şnrtname ~~7 kuıuştur. Mı -
', .... ı.a teın.nrıt 3398,30 llr;;dır. Talipl<.'riıı teklif mekhıJıkrmı ml"i'J..."\Jı· e 
cc sarıl 14 de k;ıd:ır komisyımr vennrlui. (2188) 

gibi " esikala.r. 15/Şulı, t/942 gününtlf tnrihınde Yccl<'.k Subay Ha1.rlık kıta· -------------------------911!!~-~:-
7 - Heı· sınıf içln tayin edilen 

günlerde yoklamaya gelmesine rln
yct etınesi mm olunur. 

8 - Yoklarruılar sabahl:m saat 
(.!)) dan (12) ye k~dar sabahlan yn
pılacnktır. ~leden sonra yoklama 
yapılroaz. 

D - 16 Şubat pazartesinden 19 Şu· 
~t pcrsembe g{lnüne kadnr piynde, 
oto, hava, demir yol. 

10 - 20. Cuma günU General, Kur 
maylıır. 

11 - 21 Şubat. C\lmı>..rtcsincicn 

lanornk \ c 15/Ma.rt/ . " • k rmı nı- sında bulunmak fü.ero 26 Şubat 9'!2 ..... ----••• • 
lıayt:i bul •caktır. Ye .lama un le ·i gii ünde şubelerine mtirncaat etın. • 
C.nfüın•n ı ı.ımarteııı guniı hariç diger lC'ri il:'ın olunur. 
gü'l~ • l 8,30 dan l&..c k. el ıt n,a- ı. Tüm. As. Dalrtslnden: 
f.ıd j ıı vesikalarl:ı bi ' de llizznt 1 t nbul 'c Beyoğlu semUcrind" 
mtiı acııat <.'dcceklcrcür. " bul\ nan askf:rlık şulıefori ile Bakır-

1 - Emekli svbay ve lTıemurlıır: 
A) Nil us hi}vjyet euzc nnının uıs-

dik 1 b'lll'eti 

B) Mn rcsmt se""' d (Bcr :ıt) 
CJ T ı nslterllk ve ikru:ı 
D) Her ngi bir fen ftlbC!::'ııde ilı-

f' a • pmı~ is t lplo • ı 

liöy H' Snrıycr sı:bcle i mıııtn1rnhrın 

da 1 ulunan :rcr'ı 'c yabancı ihity .. t I 
cr:ıt;n yô'dcmabnna 16 Şubat 194!! 
faı !hinde boşl:ınıkcaktır. 

BH lhtiy:ıt eratın mensup oldul-la· 
rı f\lbclcre müracaat etmclcıi fldn 
ol ırıur. 

Sahibi: A. Cemaleddln Sarnçoğlu Neşriyat Müdürii: M Sami Karay 
eacıldığı yer: (H. Bekir GUrcoylar vo A. Cc.ına.Lcddin S:ı•oı»oilı.ı •ı:oıtbaıısı 


