
8.9 
!).OÔ 

9.8 
6.8 
9,11 
.,.ı;a 

9.1 

8.9 
9.~ 
98 

9.1~ 
91 
!).11 
s.9 
91 
9.1i 

JS.f 
ıı.• 

ao.B 
9,6 

:ıo.• 

S(l.9 
49,6 
ıs 1 
19.6 
ı'-' 

·ıs.• 
so.~ 

40.6 
ı&.1 
ı9.fl 
ıo.• 
t..S 
ı3-• .... 
(9.• 
uı.1 
1,.1 
ıs.9 
t!).1 
ııı.ıl 

ıs.9 
ı.e.B 
211.4 
so.J 
49,I 
211-4 
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[ ·. PAZAR 

İDARE YERİ 
Nııruo'<lnalllye: No. 17 

Telgraf Yeni Sabah fst.anbul 
TP!ı>fon : 20793 

Bepnci Yıl No. 1503 Her Yerde S Kurut 
GÜNDEl.JK RY A.si HALK GAZETESi I! Q__ 7 un -- s-·PEFEi c. 

eisicümh rumuz 
Milli Şef & d • rl , il amıa vefatı miJnaaebettgle Devlet R•lale-

ndeıı gelea telgraf /ara teşeklıilrle mukabele ettiler 

G .ç & ız fı__ - - . 
5 

- .- - '· 2 - • - z 
I 

HAYIRSEVER R. AYD 
bulunduğu iki evi sağlığında 

Darüşşafakaya ve Kızılaya teberrü ettiği anlaşıld:ı 
Merhum Başvekilin sahip 

Sovyet Yüksek Şurası Reisinin telgrafı ŞUkrO Saracoğlu, taziye telgraflanna 1 BAŞVEKİLİMİZ 
Aı.lta.ıa, 11 IA.A,) Re' · .. -------· 

1 

l.ı!l• d\vletreislcrind -· ~c~ur 1smet İnönü, Doktor Refik Saydam'm veC-atı münasebe- te~ekku"rla muka'ıelode bulundu 
M K 

en gelen tazıye telgraflarına teı;ekkür telgraOariyle ınukabelc: etmişlerdir. y lJ o 
• alinin'in telgrafı Şiikrü baracoğlu, cliin Başvelu1lette 

Arılura, 11 CA.A) R ... ümb •---· •-· Evvelki gün ArıKa.ıwla <·bedlJ etmdt ın.ere ı•'ransa hıikümer /J:'"re.:af Çakmakla y .. ka'leller 
lttıl•:ı.<l Yüksek~ · - .. eısıc ur >=et uı.Onl1, Doktor Sayda.m'ın vefatı dolayısiyle Sovyet 

1 
istirahatı;aluııa tevı ı olunıın ı·ı·ıt.ı ve harıciye nazın I..ava1, 'I,,. '1' "' 

le "'ukalotlede b 1 tnı'll Reısı Kalenin tarafı.nda.n gönderilen tazive telgrafına te;;ckkür ttlp-a!i- merhum Başvelol r IV>fik Sny-ı ltaJy,o hariciye nazu; Kont Cıa erkBR llllll febrih/er/ni kaba/ efil 
.._.

1111111
oa u unmıışl:ı.rrlır. damın kemalin en ~ılhıek m.er- rıo. Ameıika Birleşik Devl<-tlf·ri A . 11 11 . f;·b h h b·,.· d ) G Jk »•a-
-.eıoııaııııeııııııııeııııııııııııı•ııııııııııııııııııııııııııııı t.ebesine ,-aımı~ tıl<1uğunn k~rı- harıc1y<: na.zJJ.t Hull, Mac;-.x b: ~- ruin.~· - .. cııı . ... a. ~ nıu a ~:ın __ ~n - ene urma)1 ~ 

- - - disine ka.-abe1.i bulunaıılr.rdan vek.iJ, ·ı< Jı:ı.rlciye nazın Kaıny. k~_r.~nıJY. llı':;,;şal J~~;~-zı .~a~m~,;;bugun ogleden ~~":el Başvekfiletır 
::1 birin.in BÖ)'l<.'d.i# 

1111 
BÖ.l<ler ne ı;i.i· 8uudi Aralo"tan baridy" ,.,,~1 ,.. ~cıtıcn. Bru;vekıl .,,ükrı.; S .raco-,Iunu tebrik etnıi,1tir. 

M l
ı-----------,ı ı zel i~bat etmektedir: Fıı.y..:al, Çın ıut1 komit..,,i re -i - ==1 U_mum müdürler, vek!letler 

uı lefıidc. H G ti • d Lır d A FRI KA r DA "Merhumun, .b,t:ıntı.ı..ldn nilı- :Mareşal Ç~n·I<ay-Şek ve Yıım- [lll ~ 1 &kam, - banka vesnir ilrnsacli, 
r~~ti~~ arp ay re erı n~ma:~ıı~~.u- ııinden tevarü~ c-t1J. bır evıe Jo~ &'l dıvlel na7.ııı Bı 0noit .\!eclıın RUSYA'DA mnlı mu<'fS'.eaat crkiınu.ııı tel>-

1 ı ~ lı "- ---- bedi Şef A•-ıu· 1»,·un· '-·"ıı"«ıla tar~J;:;.rmılaıı ı·ckilc·ı. tclgr::ıflnra rikleri öi(lcye kadar d.f'v:ım ~ 
"l .. r.ı . ı ~T~t- r Asıl .ırp =- El Al ~ r Ali" J v lı ltr 1 ki ı· emeyn şr·malı"nde htıdiye eltigı-· ""r LV o]m-': İJ?A;ı·c B:·ıp,eldl V(' Jfanciye Vc·ki e- mı~ r. ı:ou;f'r ka• _ I m ı arma g,. ın I ~ ' "' · · - r 

. ı.ııyur Bııtün Muıwı, .... bc !lle""OOtı.l<ınııtn ce, bu barta bir iki e\"İ. vardı. Btınwnlıı.n fstan- l•ıli ljukru Nır~cu~l_u _tara,ından Don mey da D Ticaret Vekil" ı.ııık t ,,.. / k ~ f'k' d" b'I buldakini, m0mJ~kht.e bırc·nk de- t~<'k,k,i.ıT t<lı;ı.-..fl.u·ıyıc füek:ıtx>- )"--nı· •··ıc•-A.t Vekil_', 
1 Dı· n .. ı.. 

ı · a l•ıııhare- ,,..ra · <Qferlcrin.i miiltefik- 1 ·ır < ""' 1 - •k• t t d ' ' v ~ ' ' ~~ """'' 
. '" ''thııları- kı~tı '"'"'-'«•tıı hazırlıkları mek için valnı>ı 1 1 ara a yıne ğerli elemanlııx y('!jjştı.mıiş bıılu- it """"''ştJr ı çN Uz buı;ıl'l s-ı.at 16 d İ . 

)rıla •,.·vrıl.niştır. fr·miıı etierektfr. Bu da sıı- Ameıika biitçe- nan Turiişf}:l!r.Jrn'y; ıd•H'f e<len Jl.a'1Vl';lillimllbı T"'ı't'1<knrlfori muhaıebesı'nde ckn şehrimize gclwş, b~y= 
ar,, J!. V•dlcıi- dece wmc.ıra b<ığlı l>ir i{'ıi... sini dü";;nmck • d d t ı • b ı Tllrk Okutma Kıınımuna, An i•J1h:ıı-a, 11 \A.A.) - Ba.ııvc- lkt.ı~at, Sıhhat Vekilleri ııe rn&-

ııı .. l'.ilVf ı:. ( ep!.cluı/Plf4 11ıüilrfik <>rdu- kafıdir. ~imali s 1 e 1 1 r karada bulunRJl evim dl' Kızılay ij] ve Barıdye Vekü.leti Vd<ili Al 1 88689 . b:ıslar ve Ticaret Vek&.leü rrk:1-
~~\:'<I· ukıq g:ı tAt,-\ ıbi't>.,aııt iir, sınr C"'<I· Arne.ıl<aı.:n ka- Cemiyetine ba.f'.ı~\amış ve firoğ Şiikrü S~,oğ!u, rn:ıht<:!if dev- man ar esir W tarafından karşılaıunı~1ır. 

1 
• •Hr,ııııy~ ln.mak, ı>ur·efilt• bı• 1,111,, !'"'" bul cttiğı hart> muharebeye tutuştu muamele.sini ~lığıııd; ilım~] ietJerı nhıiküıııet reıderıylc h?.- YMd FraıL'llZ Ei<.'lı:ıi 

ır..ı .uf ~' 1 , . !/< ır·ctl . . , . i tnbsi~Jtı»ı zi.iı!n ettirmiştir. ricıy.- rı.:ızırları t.ırafıncLın Dob ald ki b'ld' • 1 y · F b"yük L"rn} • .·hı.. ı• e!t- a.rtı.rı.·an tVıı iJei'. f 1 arını f ırıyor c~nı rall.RlZ l1 t•ltıqı rle 
)Ar '"'I ı • ret- Bı f/a!JtctlPT <it! &:r ,,,,ı,;11,-t lero 11ığ<lıralıi!- Başvekllimiza gelen tc•r. Rem, &ı.~d. nm'ın_ va atıı_ıı 1 bu so,bah <clu·ıır..i.ze ·1>lını«tı~ "ıı •ıe •· h k ··-·~ t ·u mr·k ko'•y bir ia ta>.iye ~tmel< "'6 re "'Ol1d~nlıni• ı:; ·, • lnı'- . ..L .a ·- ... ~ • .,, f "'''";ı 8<n•rı• "''' - ., 1 t · t 1 f' ,. ~ " · ' Biıvük elç ö 'le üu · H •. · 

' 
~f e<>"lı rou- lıumL'C. u ıııwnı,, 1~ 111 ,1 .,,

1
, .. ,-- değildir. Dii'l, ngilizler demiryolu azı ye e gra ıarı olan telgraflarl'. ayn ayn te· ,. ; ~· . T; ı; , • n. :ı ıcıye 

r L • - "' mil- '""'"t -'-k" 'l uk• l'"'-"- .. ; K k h . d h' e ..... etı ..,mumı Kiiıtibı Nıımaıı 
.. an.ırnt,·rle ı,.,-;,,, grtı'"'""i""·,rr . radyolar..,. . boyunca 8 kilometre Ankara, 11 (A.A.) - ... v .... <ır ş.,.. w em a .. """"' •. uı. ron.ııFr urs cep esın 9 ne ır J Meneme.ndoğlu'nu zi :ıre et-

;·ıı.ı ı ı m<'vılı, L . _J yar !olarlık m:ıs il 1 x. Refik Saydam'ır vefatım taziye ti.ur. boyunca çok büyilk tank miştir. 
·• • ,..,. •·Y<> ka ı'ııftan bahse<li er emelie muvaffak oldu 

'
1 

• tatıı, el.;~~ H{\SEYIN CAHiD YALÇIN yoıfaı.·dı. El.mu c k ki •ı 1 muharebesi oluyor Yali, T'anıı Gt4i -<>? 
~.ı.tı Halhu. işitince mühim Muttefik bomba uçakları o ocu u 1 e er [ıı;,ktor R1>fik Sayôıım'ır. ('8-hı ru\li)'-~ lia 

1
,.t • ;,;r p:ıra mev- . l . d Al ~yle ~J-.. rirniı.e ~dc:n İt-tan .. 

Jn~ıyetkr h=~~ 6-:.r.aı: nıı•vaf-1 ıuıuha.hi, ok1u;1unıı anları~ aın- Tobruk'a hucum elti enıngra ' man topçu- bul Vali.si Doktor Lütf1 Kırdu 
ndıruııt kıv qı Mih" ta- ma, bu kr,dar bü"iık bır' ra1'am t • il d yann lstanbııla avdet ed~nof<.tir. :ı.ı u. 1r1. , h ı· t " , ---~ sunun a es, ı a ın a .. , ı•ttr.fı~J~rıı - 1 , . "·. u e ıe ~.zim 1.ibnimizde hiç mıtddi w IA.A. telgra[laruıdan - Eski Londra ~ 
''.O• ı !'e1 HUlbJ1, ·Ur~ı h•Y«nına'< 1 mü~ahlıa. bir filur uyandırmaz. . 1ıulcisa ~~lm_ig,tfr] - 1603 vatanda•a 935 Senesinden iti ha- iA.A. t~ly-J'(J.f/arıtu]«r. Öğrendiğiınize göre, eskı Lon-
ıaı~ı, Z..Zme.J,.nfe/~~k~~ı~mad.ık- ~utlaka <lii~ıiıımiy<' ve bir mu- Kahireden bıldirıldıgırın gore, .~ • • " • ltvJcisa edU1uL'<l'ir.] dr:ı büyük elçimiz Tevfik RüırtU 

alı1 at IU'lld~ sır-..ıda m~thı t 1 . .syesejy~pwıyu mecburiyet du- C!=-a.. giln~ El .A~cmeyn hatları ren mÜferakım JStlhkaklan odenıyor Alınan tebligın"" e g>)ı·e. 7 T-- Arasın tekaütlük mu:ını,·'esj y .. 
>.:. ~ .. bazı ,...,,...,, ıa a yarız. şıe, bir küçük hcı:ap ya- fmlalındekı kesımınde ç~ıar • CM• lm ktadır 

\, ıı:le;, dık1<at «lılıı ~ v". Jı.o. pılrn;:ı. ılJjl•~ıhr ki, bi?.im lnr l'E· lar ba.şiam t . B h beri in . Hiikümetçe venJ.e:n bir kanrla çok ~vculclu ailelerin, 935 een~ muzda Voronej'in zaptındani_P1 
__ a ___ . ------

iık ııwııJckeUP.ri h >;<; tuttl'-
1 
~lik umumi de,·let büt.;Ninb ıız ıebıı-· ~ş ~· ii:uedl a .~ •ind<'.n bu~~ kadar teral<üm «len al:waklarının tesviye e-lik•·e- soma Alman kıınetlerl f:t'hrinl 

ııc J !'- · n arp nfrrıını':ı. aı • k 
800 

)i- .. K• İne ~~ yor.! . ğini !'l eı ,\ll h ıu·ıwlZ< >~ Slbh ve l~timai Muavc- cenui:ıunıla Don nehrine "ıinru~. ALMANLAR 
"

11 
"'111 ıı;rnaz f ı..ı·>'. .. ' ~::.gı yu arı misli bir mas- ~!!,!':...':ı'arıagiliber:ı: a~ı:vvedt eı:ı bu. n.,. Müdürliigun-·· llıı bu busn-;talıi ernrinırı ı,ilayetlere teblı!! ~iild • 

Y:• in.ıhla oıdulı:l•- • aı1 , !ıklar r.ıf kartıınında bulunuyonız Ya· ,,....,..,....... ...,r emıryo ~- ·· !ardır. Bu ku eH nelır1n 
1·~ lı~·· Dım, nu.J):;; 'ı._~ rl ·~~- m,ı- ni Ü"manlı Türkleri hliktımet lu boyunca 8 kilometre kadar i- ğini bildirmiştik. Wıırk lı:ıyılarında birçolc köprU 
Ve1<U l<ı, oıınlar bizı M .. ı~' a? '~ 1 kıırduJd~rı t.,ınhten itibarm her leırieıni-,lerdir. Bir miktar esir ,.. ı .Adalaı, Beyoğln BPı;i.ltta~. baı;l.annı elde et.ını~le.:-dır. Ruı sk 
rır. harp g"yr1:tı h<tk~ı~~ıkıt- ~~r,e bug-ünkü büti;e c kada.r bü- b.nnıış, dilşınana kayıpla• verdi- yeni c:.ayialar mıBaknolrnku·"°,YEyii', ~JlykozF.,,tı"fat:ı.Kaı:--ırtal,' F~ - Harkof hattında artık Rus 

•ıl<.<;a. ayılınL.t.rrııv• } . a ol- '·1ık b'r maııraf ihtiyar etmiş ol- riliillştir. Cenup kesiminde İngi- Y - " lı.uvvoti kalmamı:ıtıı·. Bu ınuhn-
dolııli.. · ~ ,ı:z.r,~ l:· ı ":1:1.ortlı, daha birkaı; yüz sene lizler, doğu isti.kametinde trerli· Kadıki:ıy, Sarıyer, Silivri. ')il", ı'tl:ıekmle Ruslardan 8.'l.689 esir, 

M...,rla, p,. ~, . ı.·uddc-tçe ayni bütçe tahsisatmı yeı:ı Mihver kuvvetlerin htlcum lh Üııhi.idıu ve Yalova kıual.uı Ja- 1007 zırhlı tsnk, 1688 t.ıp alın-
~.ıtıdı. 9()( k .. ; -Oad ıle Şatı ara-. bııara 'a getirip biriktirmeliyiUk e1mişler, birçok tankları hasara H itler SU lıilinde bulunan çok ç,·cuklu ıınşt.ı.r. 

Belçika' da müda· 
f aa bölgelerini 
geRişletiyor/ar 

?.un ha ,., · nınetre!ık nıun.ta- l ki Birlfşik AmN-iknnm birkaç ııy uğra.t.nıışla.rdır. 1603 ailenin 30 ıu- lira h~,,obiylt' Oı•el'ir. !Şllnl.llinde Rııa hücum 
yapıltl:ı;ıı·. ;; ~m :ı~ılrna töreni iı:•nde kabul edivermiş olduğu 8 av tayyaresi düşürülmüş, iStı•yormuşl, ıst.ihlınklan olan 48.900 lirmır:. la.rı pihıkürtillmü.'lfilr·. Twiye Londra ıı <A..A.) - l'c:·b~ııt 
i .. ı..o.;. zam ıJ ıenı~ oruz. Bu, a-! harp tah,,,;~atına müsavi bir ayrıca Akdenizde bir İtalyan tor ahakkııl,un~ esıı.ı. olu.ıı cvıü, dınnıadan devam ediliyor. AI- Belçika aj~n;;ının bıMir<liğine 
ı .. u .. 1,'<<'-k h i~ka bbile <lık"kali 1 pıu-a tophyabile!in1. pito muhribiyLe 5000 tonluk bir Sıhhat ve l~tlmııi muaveııı:t Ve- man tayyan J('ri Ka.fkkas l'o&hil gore, Almanlar Belçikndaki mii· 
1
.,,, 1 ı . · ,ıı ır no··;a · ..,_ t tam · '--tl klllığınce İ1Jmnbııl Sıhhat MU- t ·-·' , __ ,_ dafaa bôl<·t'<<c'>n• ır_.:mişJnte•·ck 

. ,~ ". ır. Şııııdi lıo,.,.. za..:, • ıc- Mi~ter Ruzyelt, Janon baskı· ""'are \'llpııruna ısa"" er • eaıwerlJile ="'-" lıınanlnnnı- " ... ' , 
Y 

... 
1 

h ~-,, •. ,amnd r ..... .. ..... _,,_.,_ Nevyork radyosu diyor ki: dür!ügiine gonderüıııiş, bur:ıdıuı m bc:m'--'--·~'·-'·r. <BrugesJ s.chriı:ıe: >tadar· 1, .. t . 

I
·,'. 11

1
'· :u·p. ~:ıyelt-.·ne hı· etal nınd<"1 sonra ilan eitigı·· silflh ve .... y~Kı·;,,m~ Bir. ,..__,,. ' .. _ a.ıt old--'-'-- ..... _, ka,mıa- ~"' -ın H bt.liı " znı .,,,~ .,_.,,.,._ "" lllUA>.• .....,,.. " q mı:olardı~. Bu bc.ıgeler d:ıhılm· 

l(:,n l ( ij edil,-;:iş ve ha cephane prograımnda o kadar Dün, düşmanın ilk h;;tl.arınt kıunlıklıı.nnıı tev.t.i edilmiştir R~'da ç~len Rllilhır daha de sefer lıircok tahdidata tfıhi· 
1 ' { "'-.'<il c:ık:ınlın" bi m, u~aırta.n, top ve tanktan ve harp 1 bi Ame..:•·anın kurdu ... gu Teha• ıimc meydnn veruı('l'llt>k ziyade sıkı,.tırılıyor, bunların dir. BölgE . kinlrri husu~i lı'ı ;;h. lalblll<ı Milit<'fikıerir "''er- g~mi~inden bahsetti ki, bütün düzenlemekle meşgul 0 ur g; llA üzere teruye emirleri kaza mııl ~ıkış teıı.::bbilsıleri akim Juolmııı- miiFnıt<le almadar. erl,.rindrn 5 
fü 1:~' fit~tPjik yollar ~,i;;;;;, dunya hayret içinde kalırken _____ ıaon_._ .. _._._. _au_._•_d_•_>_ makine 1943. yazında müdiırlilklerint peyderpey gor- tır. Leııiııgrad askeri tl'l'i.•leı· kilflmetre UZiiğa gidcmP:ller Al· 
E-l t :ı.cl - Şanı !!<>~•·•ine uiıı· Mıhver propagandası zoraki bir <l rilm ktedi 15 .. zarf d Alman topçusunun !;i<tdetti at.e- nı b 
t;~:~~~ "~u;r ~un(!T]\ ilc-l"le~~~ k_ah.kaha atarak bu hayalleri is- BÜ yük harp Almanya için cehennem ~l~ öde~n vaf:daş .~~ 1 şi alundadır. Şinı:LJ. denizinde 3 r::~n~: v::'1!~~t~i~~ka k:~:. f~c;.~~ 
\•irlc"lı '· 

4 
ıır~ mendiferk:ri;ıi t~:r.ı.dıı.n ba!jka bir ~eye lil.yık k' l cak 4.0 kadarllır. ) 1942) mali yılı l gemi tahrip edilmiş, bir gemi ~aatındn. kullanıl"" bu ~n P>'-

va<>;',,d';:'"', ı~ın en sarp dat"lal' gorm~·ıruşti: F_'a.kat altı .ölünün t• saçan bir ma ıne 0 a tır zarfında bütün borçların ö.'len· batınJmıştıl'. la.yı<:ı ma.Jd..Jeı-. Ju.ydPcl.iy<•T• 
bır d!'Jııi'.' ~;ılja e.lilnıe~te c;;ıan ~ay;ıh buglin_un hakıkatı o!ilu gayre 1 miş olı.cağı aıila.şı!ınaktadır. <-· a •. s, aı. .• ~·ı !ar. 
ve i ·lalı~ . vardı~ ki Aııkaca 'e Mihver ı~ın de yarının uma.- Ankara, 11 (Ek yo G<ı%ete- -----------------------------------
rme bP<>lı"'•A~~tııKabıre~'l biribi- cısı... 1.;:~..;;;... __ ..,, si) - Londra radyoounun Nev- B k l 

. .,, "-"" H york radyoouna atfen macarc:ı. •• •• t 
yc~:~v:"~a Ö\c~e İran demlr- lan İZ~e~..u!a!ik~vı:,~ Şamak·Badğdat 'ıosası ınır~~~~tı::~~R~;~: u dUn u a garış arı 
hynr Hıını Yl"lca ııo"eler yapı- ecnebı me~nleke~ere on bin tank y ID a açı ıysr Nazi Şefinin bu isteğinin ~ :6 
J\ 1, ""nLar ıı:a b:"llandı~'l zaman yardım gonderınııı olduğu haber bini ,,ö•"ft izah t'diyor: 
l:ı.r lıit:metl eı«-nını~l<:>rdi ve yol- venyor. Harpten sonra lngilte- ~ ;y~ 
l"-1.a ('r en ke.n.lileıiıun Tah- rede ne kadar fabrika kunılılu, Amerika'da gemi inşaatı "Hitlerin iııt.ediğl sııllı muıvak Koıııular OD iki hafta devam edecektir B " ı ·-
el Fak 'f'~~eı1ni söyl,.n:ıişler- ne kadar işı;i çalıştı ki, İngiltere, kat bir sulhtur. Bitler, İngiltere '11' • ugun yapı aCa.K 
ıı,....ı1u..O:ırıara _a. TııJıranda.n çok hem kendi ihtiyaçlarını temin et- için 8,5 milyar dolarlık n .Ameri~ ile ~ yaparak yarıtlann programını okuyuculnra bildiriyoruz· 
~"lla:r oı,!arı \·~ ı~~ bitirilen ti, hem de müttefiklerine bunlar tahsı"sat kabul edt"ldt' Rileussyaulhya .:~~~t.!...ıtereut !.USf_a lsta.nbul at ya.rışlanna bu~ Velid_eııdi çayınnda. aaa.t 15,30 J • 
~ııt.rııı}a tıi ta randan Uzak rı gönderdi. Dunkerk ric'-atin- ,_.,..._ .,..,. ,~ ...,.. da'-•·" caktır 12 hafta fusıliisız dev ed kolan 

h 
zm" edecek liiliıh den lngiı•-- h h eccüh etmek istemektedir .,..,..ana . aın eoe yanıılarda ~ 1 

<:ep i1llq'l hıısyal ~ ve sonra ...,.., emen e- Londra 11 (A.A.) - Şam- v.. ü Bitler Ru.eya, 1n 'iter; hallmı her~ ~h'lti ?~lllm~ tzen eeterleriııe i!Ave- LJ k D ... d 
dır 'a ıınakta- men si!Ahsız kıılmıl gibiydi. dan alınan bfr habere göre Çünk .A.nıerika ile beşhyıuı farbin ler yapılın!§, bahsi mı.ışterek gışeen ihtiyacı karşılayacak ııekilde za og u a 

nırr""1Jrn•- J Şimdi o günlerin yoksull!iğu ye- Şllmdan, Şam • Bağdat şosesi- ve çoğaltılmıştır. Bugünkü ko~ programını okııyuculıınmmı bil· 
1ın.I . . ·::-- a.pcınlar tara- rinde bir çağlayan halinde akan (&onu 11• a 80. 5 d•l ıaoau 8• a. ıu a ele) diriyoruz: el an ıstil:ıııından sonra Hin- silatı bollugu· go"rülüyor. Bunun ____ _.:.. _______________________________ , Biı1ııd Kop: 

'"1-~n ılo Çin araBinda. . • 3 t-~~!aşındUi yerli y.anm kan .,ııı,,, bır yr,. ınşam . . Y!'lll ve ne kadar gayret ve fedıikfı.rlık ~~ ~uu. erkek ve dişi taylara 
c,alı~ııu biliyo~ın ~~ kad."': b'Jı~~ulü olduğu tasavvur edil&- mahsustur. İkramiyesi 200 li· 

Çinde 30,000 
Japon cevriliyor 

1 dıinya.nın en d - . t gıb: su·· NGER AVCIL~I radır. Birinciye 130, ikinciye ııo. Ytrl•·rın.ı aglık ve uçurum Bu dar ve ıııkışık günlerdedir - 1lçüncüye 20 lira verilecektir. 
· . •tn geçecek bu modern ki, ~--'>+6- bizim siparişlerim.i- __ ..._ - Siklet: 56 kil<>, mesafesi 1200 21 Japon tayyares·ı Porf F'n lüzııın gö&ereceğj "'6"~"' etredl ı.' rna yck"ınu, cesaret ~ zi yaparak denizaltııarn:nw ve ;~ ~ AUar: Moresby'ye hücum etti 

aılar kalıanJctır muhriplerimiı:i ayağımıza kadar M h f M vf ' d • d d 1 _ ......_,'" Jci1oıııı 156, ""'"' V · gt.o 
dan ~abn · • fak.at durma- getiriyor, Halbuki harpten evvel e me e a nın se yesı ar ın an ~M;y---. J-.- 8§211 n, 

11 
(A.A.) - Çin-

"k ı lorlar. Alaaka.yı 
8

. 
1 

••• 3, ııahlbi Kara Oııman, ~ ll1er Kiangsi eyaletinde .lııpon 
Ol .Am•tika k ır e- ısmarlamış bulunduğumuz ve lıfwrtafa. ta.anuzunu durdurmuşlardır. 30 
ro<ı,k H,'tıı Yl\py•~-·-~~yca bağJa. bittiktmni duyduğum"~ ticaret 2 • • bin ~""'lik bir J ->---~ 1 ~ dal • k k b J d - ,..,ar, Jı:ilosu 156, yaşı 3, "'9' apou o .... ""u ~ev-
dünyaııın en büYilk o an ııoee, gemilerimizi bile Alman tezgAh- Büyük •an a gırer en, artı t Of anma ığı ısa.bibi Ali Ertek, jokeyi Baha. rilmelı: tehlikesine maruzdur. 
a.rnsınd:ı. Yer alabilir teşc,blıiiıı!eri lan ellerinde hazırken bize yol- J "t.. .. J b• • "bi 3 - Ceyl&n, kilosu M, YILBl ~ bedfyorlar 

Halbuki "ii .... ·~w· iamadılar. bir ziyarete zor a go uru en ır ınsan gı s. sahibi ııı:ust:ata F..kin, joJı&. Loııdra, ıı (A.A.) _Çinliler 
"' ''''ll yi Ahmet. Ktımgsi eyaletiııde ilerlemekte 

'lOOC ve şimendifer y er Ylllııız İşte muharebe meydanlannın isteksizim. Gözlerim o sedyeye ilittikçe 4 - Meneviş, kilosu M,5; ya· oJıııı iki Japon kolunu durdur-
Bu ınoo't "-'-"-a .. - :Pınıyorlar. pa.ı·Jak -·'Arıenru· . bu bazı-'·'-'·- 3 -·'-'bi S v-- ""--'- . '--• .,,...,. .u=ııı: • ..., ~lllh _,,~ • ..,....,. .. b.. b 111 , -....ı · . .n;w,. ._.,...., JO- lllll§...,. ve mütea.k:ıben ilerlemiş-
larının işidir. Fakat sulh~ te.ınin edecektir. Bu da ııadec:e içimi karartan bÜZUD US ÜtfiD artıyor keyi &kolay. lerdir. 
ilinde bu h:ızırlıkların evre- zanıa.na bag-lı bir i<\tir. Cephe, 1ıdııci Kop: Çin Ba§..lmm8lldanı Çangay-

l YllJ:>ılıxııa "" Üç ve da.ha yukan yaştalri ve eelo Bııpek:il ,..,;..,."'in ınesa:ıın· a 
1ı nıanıaııı şımdi Müt' tef'kl . lerdelti Müttefik orduları d"•- Kah · ~,._..._...,. -L- YAZAN •--·narı bir dig"er ""'"°'"ci tarafın·· _ _,___, ,_ __ .._ ,.,....,,... JalıJanm ) ere 81- "" Veyi &gir~ .......... """"' r l IW h- 1942 senesi ,_...,...a AAUUJWğı C8Y&p ,.ererek, teııekkl!r ebniı,I' 
bı ta ak zorlukları arasında manı üç f!('Ue oyalamak swetiy· ııafak aydınlığı, ışığı ııöıı- doo tıı.~ınan ııedye, kahvenin or- ikramiyeler yektınu liOO lirayı tir. 
d r raftan ıla nafia işlerini le bu muazzam gayretlere im· meden silinen gemici fenerioi, NACI SADUUAH tasında, yere konuldu. doldurmıyan saf kan İngiliz at .ıııı.ı-ıarm Moreı.by'ye 1-rruztı 
~...:.mck ınecburiyetirJ ,,.,,_,.. kin verdiler. Bu gayretler de -perde kapandıktaneoora.sah· _ _ Bcn

1
, ir~~: Bu sc-dye de ve kısraklara ma.hıru.stur. İkra- Londra, ıı (A.A.) _ 21 Ja-

Yor. Harp esn . .YIUUU· bir müddet da.ha dov'.lll1 ettikten nede kalmııı dalgın bir aktöre :ner<l( en çıAJ.Wştı? Hareke-! llnı- ~Ye:ıi 230 ~·.~~e l.M, poın bomba uçağı Port Moresby· 
bıı.~erk- hıı:ınr ~~!°taıı:ııtttan sonra muharebe meydaııl0 rınnı '---·~ıe-1- - gül''"'~ ederken, gemici, b'.r sedyer.ın 1kl kolunu ~ ibJ!le kçelııüğiıniz bir mrada ak- il~ıncıye. M, ~uncuye 20 lira"".'" ye ta.arnız etmişler, fakat bom• '" ~ .......... ti • ....,...., ,.,.,. ......,. ... ~ rd 111 ;r azaya mı şahi-t oluyor- rilccektir Siklet· Uıç yaşında.ki 1 balarını _ _.~ ı 
da gctırılınekt v CU· zaferi ıtıı getireceklerdi:'. dışarıdan, kalabalık lleSler du- """'S"yo u. duk• Yoksa, "Halikarn:ıs Balık- · • ·· · • ·~.,,,e e atbklarındmı 

e olan uçak mey- J u ""'.in c···hi·' Y .. T r<n: nı~er ııihıgcrclleı>t· uyarak, " b gUn ler .55 kilo, ~rt ve yukarı. Y~ biç bir basar· verdirernemiş!er 
.• - u ~-· yuldıı: Sonra kahve kapw U-• ..,,,. çııu nın u kü lıarillulacle takiler 60 kilo taşıyooa.klardır dir. 2 Japo.n bomba uçai:'l tahrip 

dına. kadar~: keriye gireıı Jılz de ııyaıfa lınlknııııblr. Al'lı:ı (Sonu: Sa. S; Sö 1 d<) l&nıı, Sa. !, &l, j de) ediln.Jı,tir. 



1!!!!!!!~~-~~~~!!!!!~!!!!!!!~~~~~..,.,..._~4~====·•:.::::i~:.:~==:::::::~========~~~~~5;,;M~l~~6~A~·~~~~~~ı-.~E~~~~ ... ~~!!!!!~~'!!!!!~~~~~~!!!!!~~1~1~Tt~~~--
20 ~~~ ( HiA HABE-Ri R''I ı!-1 FIKRA 

..-..~--. 1818 denbert lngtliz Politikase ~ ..... ~--~-~-----...-.--------------~----~------' ı 1 
~=ı..r:..:=:=:,:,.ea;00~::,. Çay va Kahve Sanat .okulunda Okuyucu::...---= Harime dil uzat 
91 pek .uratı. yttrödft. EylfilDD mmdaa inkiaamı sözlerinin b ... a Oı'yor ki 

8 

lılriDcl &ibJDnilıı ilk saatlerin.ld. luiuma g'ÖBt"T'iyordu. o tarih- Sah~ hazırbktanna 1 ' r ..... , 
Jet.tanın istil1s başla4ı. ~b- te Ahnanya ta.rafından bu ha.- T Emektar 61...tmen c.&Aj Arkun şerefine tert"- ı 
..., tabii kendilerine verDmJitl reket umumiyetle cidd1 bır ııa.. devam olunuyor "" KömOr meselesi -'-- ı~'-- BU edilell JOblle _.,. parlak oldu E ski devirde softal 
-- garantiye B&l'l "u.a. .. ta addolunuyordu.. Çünkl ı. Çay ve kahve sa.b§la.nms m- ~ ''tl'ç gündUr kômttr almak iç!n ·ıırf:lk Britanya Leh toprakların- pıa.'Q7&. Japonya, hattl belki hJ-.rJ..a,. idaresince yapllm•-• 1900 senesindıenhtri 1~ Yüzlerce sanatk:Ann iştirak Nuruosmaniye sok.atındaki kö- softa kafablığın i 
~_?~aln·~uoçekilmh""ı lrtedikmeğJtııı.ial Italya gım memleketleri At- karar verilcligindaı i:nhisarlaııııi Panat okulunda (B&p ~ ~ bu topla.ntı)ra okul dok· ıııürc'Ö ôsmana müracaat edl,-.- kin sil~ vardı: Biri dl ~-~1erı'ni ~.- ... .:ı~-~ Al maııyad&n uzaklaştıraca.ğı düşü- bu hususta icap edcu 1.ıamiık· mektebinde) biltfuıla ._:. toru Cemal Loıar.ıt Hekimin rum.,, AJqam gel kalmadı - ıık- biri namussuzluk. Soft ~ u ........_"""~ nUJtlyordıı. Harbin ilerlemesi lara süratle devam olıınnWrt. limlik yapan Cell1 A.ıimıı tpa royledilt bir nnt.:lrlda bas.lanın'• ıam gel kalmadı. Ne :yapalım iki dini, renkli çocuk balonu 
manyaya bildirdi. lzalı edfhni· ~ki J"'llhrer durumun re- dır Türkiye sanat mektepleıi mtmm ..., yilz ta'1• \'erdiler daiıttık işt.! dı. Kıravat takını~. ıvay 
J"Cll birtakım sebeplerden dola- &llteami kendi m.llttef'ılderindeu Bu Ticaret ı - .. - ları cemiyeti t&'N;;;Jkll dna ... _ ve ezcUmle muma.ileyhin okul • koçanı., gibi ı;öl:lede adeta alav vay. Bıyığını kırpmış, va 
~ ba tehdit baklnnda. daha iJi aııh,yordıL Çünkü Al- t:.mrinde ~ kahveh 

1 
,, at 18 de Sultanahmetteki tıbl Ga sebkeden hizmetleri bellrtil· edilme~. vay!. Oruç yemiş, va.y 

1

-

•maa tayin otmımamıştı. ll1llZl aflihla.rmm muvaffakiyetl möhbn bir kıe:mı lnhfMriar W.. binaauıda biz jtlbHe yapıt " _ nıiş sonra bu vesileden istiladt! Haki.kat bu mn? Beyanı:ıme ay tü kafir vay! 
trada tftrlft ~ garip pyi RuBya miaaJom ııemıiyen t... resme devredilmif bulıınD">h- tır. ederek cemi~ bir yıllık ıoo- mat Ne saman çat'" normaı ola Onlarca din, bir çocuk 
)ar dolaşıyordlı: Bazdan Mr. .rsfsudan ~ içlerinde dır. Oftsiıı Mersindeki depaıta- ısai bilhı.çosumı muhta.su bir cak Db kl.aürcü,. lıerle utr~ idi ki, bir yanmış sig!lr ~,. yine ses cık netnt. pWM çalmağa sevk&- tmda buhmaa bhıvelens. blJll - l\lüıteri almıvıa• lisanla ifa etmiş " emeJltar makt"nsa ~nkpdee almalı -- iğne ucu, yahut ipliğinin mıyacağmı sl)yIDyorlar, bazıbm ti. Barlara devri muamelelli aas1 1· J .T- hoca.ya daha uma yıllar "Yui • dh eöeriz. ıtği ya p::ı.tla.tır, ya uçuru 
:wla F'rruısanın işi karıştırdığını 1939 senesi e~ftlünde başla- olunmak üzeredir. f0 Or erin Vaziyeti fesinde muvaff&ldyetler ve saf! ()Are'tmen N;mrosmanlyt ca4. taki dinin sağlamlığına.. 
jddfa ediyorlardı. Sonraki va· y .. - ha.•p ı..... .. •ndan ı"tı'baren b'ır B ·ın belle rrr. """' lıklar temennı· ettik~-n soıır," N 59 libfrine, ollll' olına7: ı::.eyle 
"L-1--n serptigı"'' zı'ya altın ~ • UWZ" u mı ase .1.ıcaret vı.- Emniyet albncı "'iıbe nıelmR'- ~ .. o. kat 2 Mtrat Aykın .-uı' paradoks idi. Kahinleri tekzıp sinin alakadar memur1~--..&..- lan du··n Y"Ptıklan'Y' kon~---- cemiyet tarafından hcdive olu- ____ :ııııı::ı ____ _,,___ mıyaca~'lna. alcl erdfrt~m 
eşüuUlürse bunlann o zama.a ctm.ekte gecikmedi. Senelerce mürekkep b.ir heyetle ın· .._hı.--~..ı..-r t• . d... ~ rıan blr altını İstila, bir "ımrşu•ı - -- Daha doğrusu ke .dı dınl 
höyle olma."Y n<>k nıuhfomclJir. hr ureti d t · ed"l ı· ~ ne ıcesın c müşteri almaJı: h- D K' I' K O 1 ··1 · · 1 cl. d , l ,..~ ma em S ll e emııı 1 l•l• idaresince intihap olunan ,:ı,.._' t . '> dolma kalem Ve ~•- çakı takdı"nı eve ın 1 a ın CCllCU c..-:ı şup 

1 

l Ol lll~ "l 
kuhakkak olarak bilinen bir şey ğ' ·· bt A d U-16- ~mıyen ..,735 mnnarah otomo · edi ı.KI. b~cıı.a.ıarına. atıp tu~~-Jar 

t 
ıne gore, gar 1 vnıp:ı ~ bir hey"'t yaı:"n Mersine .,... ...... - 1··1 r- ·· Tr "lmlııtir """" w:w Yarsa o da talyanın sulhü ko- h' b" b' dah h ı " • ~ ı)J şo oru iya.nd&fili .... ı.-a.. • · • lıııl .. hı '"lZlll e·· s~

1

11b1'11 ıı: ır zaman ır a arp 0 - rek kahveleri mahallinde kon- ı rdı :r.,._ ' 6 
.. teak"b ~ • :..u ' nınıak jrın nevnıidane gayret- mı -~~1·tı H H·tı ,. h nıı~ a r. ŞofiSrt\n ehli_.._ - .mu ı en ola:ıhnı eon sım! lilMl gı'bi. 

x Y~ • err 1 er ın ara trol ettikten sonra d--...ı...-M · d" t gUn :r--- taleb · d b' Jer sarfotmesi idi. Eylfılün ikin calu bu kehaneti yalana Ç\· mevcut kahve .... -~ıannı~~,. mesı or için elinden aho- esın en ıri de arkadaşla.- KoınSL'~Unun evı'nı' Nami.L,; ta bö:ı-lcyiı. { 
ci gönü bir Cumartesi idi Bö'-·· k dııc.. akit akıl d n.ı.uA ~- mış ve otomobilizı plakaa • n na.roma hocasmı tebdk edts- 1 

1

- • ct>redrn ba.l:tı: Asiete! Ka 
" ar 6• v • ve anış ~- lar emrine verecektir. JriümUştür. t 1 k k 1 d , le olmakla. beraber, parlbnerıto babı ınilnaza.anın. hiçbir ihbar -.-o;..-o;.."• B rek uzun yılla.r sağlık temcnııi- a CŞ er en ya a an 1 zünl\ yarım a~tı: Y:.Ibz! 

1oplandı. Avam Kamarasının vuku bulma.dan alevleneccğ4.ni undan bnşb. be,, şof{Srla de f.inde bulınıınut ve bu suretle Hasköyde Cami sokagı-ndı 1 ta J~~ntI"?tu: ~~llık ! Yolda 
lıavası pek elektrikli idi. Yaln medeniyetin gaz ve yangın bom- K •• ••} ayni şekilde cemlanchnlmalan toplan.tı nihayete ermi.~tir. - bir kuli'ibede oturan Fntm i &.."'Ciı. Orospu· .. Başvekil kayıtsız görünUyor.1u. baları tufanı içinde bir ~~ UÇU :tpazar için Beyoğlu kaymskamhiJ.a -~ minde bir kndın komsufa.rı!d::ı~ . o. kafalarıu .~oztın~b 
Pek çokları bunu mevsimi g ... ..ç. de mahvolabileceğini temin ey- da.n talepte buhmulmuştur. Eminin karısı ıle bir müddet ~\'- bir 'ln~e ım c:ıı sur . dır .'{ 
miş bir vaziyet diye telakki et· len:i!}lerdi. Hakikatte, yakl;:ış.· yangınında İki gündc."llberi yapılan kon- Ku d .. t .. 1 k ed k k I d'• deyse .nnlır. Bu ha "wr:ı 
tiler. Mr. Grenwood endişesini tığı bundu. daha açık suretr~ _ troller neticesinde ırs ~ yuya UŞ U :.~ tv~ ere nra rnla t~ ., kilerine güre dUny~nın er 
tshar ettiği zaman. kamaranın avaz avaz haber verilmiş bir - müşteri almak ~ • ~er · ğil, kır!~ mikon kö.:ıesin<l 
kendisiyle birlikte olduğu aşi· boğuşma. misaline tesadiif et : Cemı·lenı·n SUıP'll den veya fazla para istedüieria- bog"' Jdu O zan1arıtlanberi komşusuna muslu hdın bulrrı:ık ::m· 
lir idi. Diğer taraftan, Mr. mek zordur. ÇUnkii harp a.. ııır- den para cezasıaa çarpbnJımo. karşı kin besliycn Fatma bun Ge."K;liklerini en •yicc g 
Amery'nin. şöyle haykırdığı 1şi• darbeler indirilmeden evvel a!._- olmadığı anlaıılch lardır. Katiririjyde Yektefkmerıi:aJ! dan intikam almak. için uzuııl yenleı· lı,ttularhı.r k", ""C 
tlldi: "Bu endişeyi İngiltere farca meha.z bir halde me. Ayı'lea <lOn amhteltf 8l!!llltSer Ferit.bey aokağmda 39 numarr rnilddet tlüşümn~ ve diin ak- ı'in mnmıı b 1mlun ılt' r. 
hesabına. da söyleyiniz,,. lılr. cuttu. Şilphes1z ki İngiltere- Dttn.ktl nüshamızda Klıcr9k- de tramvaya atla:J'llıt M ldŞ h evde oturan m-.m yaşla.na- '1nm da Eroinln evini ynkm··k leri sıkı .t khın zatı.an n. 
Chamberlain'in aşağı atlaması• de birçok kis;ıi eylfilün üçfüıde pazar halkını ciddt bir korlm ?e yakn!anara.k pera cema alla • ela Letteryaki ıdmda bir kadın gibi çok tehlikeli olan bir isi rına yen.ün ctlerlcrcU. Mn 
:na pek az bir şey kalmıştı. gerginl~rin artık geçtiğini an· telft.şa düşürerek 200 kadar fto mıştır. ku:Juya dlllmU& ~ &· tatbik edeceği sırada elinde ha. biribirinc katan ıskatçı sı 

Halkın hllısiyatının bu suret· layınca ka.ti surette rahat ("t- tan~ açıkta bırakan bir J'U· lkt" htrSIZ a..-L:I eL"I& "-'«• 2:1 ladı ~ ~-1 ı t d sakalını tutuo ırzına. a.ndi "- d k iması ı h d' · ı~.;;..... _._A._ LtfllUI Utm m.....,.. r gı g"o.t.ıl paçavra o.r u :v- O k .: ı · t' ıııc mey ana çı mış o n 11 mişlerdir. Nihayet bize yirml gın ısesı o ... ..._ ....... u ~---- riye gezen memurlar tarafm - . ara gun er geç 
1

• 

tesiriyle midir, değil midir, he!" beş sene evvelki stratejinin te't yazmı§hk. 1,5 ay Jçinde strteci oteDııdal oı·ıencı·ıer c~an cürmü meşhut halinde Y·L· ~lr'~Sl ba~ rubla~a ka 
.hAlde Başvekil o gece Sir Ne· rar etmiyeceği söylendi. yani Yapılan tahkib.t neticesbadı 3 ··eya. -i gün ta.la ile hare& kalanmı<>tır. ~ moda bır ırz d.uşm .• nnlı. 
-.ille Henderson•a ertesi sabah hiçbir İngiliz hükfunetinin Av- ateş bildirdiğim.is gibi Ya'9ft- ke .çn ve girdili ür ot.idem S 1 ~ ·r oi tm• . dıne vol açmak 1stıyor. 
tiat on birden evvel Lehista.n:il rupa .kıtasında harp etmek u cinall mahallesinde (ile) ~ Nrk~ç elbiee ile 911ııtn Jı1ui1bı1fa toplamyor uç u su~u 1 ır e ıştır. edelim. Bu seferki de 
ltarcn her türlü taaruzi harel•"· zere büyük bir ordu servketmek rada mııvnacı Hasanın. erind~ ve ömer isminde iki ymsa. >ıuc--- ccmiyt=-ti alet ediniyor. 
te nihayet verildiği ve Almaa cesarnt.ini kendinde bulamı\b· patlıcan kızartılırken yaba bir hırsızın duruşmam dün bRtnd Dün sebrin. ımlrteJif ~ 8 • k Bugünkü ağ17., dünya 
kuvvetlerinin Lehistandan ~e- rnğı yolunda teminatlar veril- denbire parlaması Uzerine "-'! l'ez.& mallltemesinde yapıbmlJ.,. rinde 2 ~e 50 Y9IJ ..ıarmda <tO ır ÇCCU tramvay edepsiz bir hırsızı gibi • .kildiği hakkında. teminat alnıa· miyeceği anlaşıldı. Maamafi1' olmuştur. her ikisi de teftif edilmqıtlr. dilenci yakalanna'ft•r. alhr..da kaldı eve giriyor, ve o ailenin sı için talimat verdi Bu teb1if.a eğer Nazi rejiminin ilk giinl~- Sorguya çekilen HalBtlla 81- ·-------·----__::...:.::.:.-~==:-=..=~:::~:.:.--- uı nanrnswıa iftira ctn1cyi z 

:~ :~~p :r:u~~:a~~· gü~üı:r trt ~~ ~~::a~~~ i~t!:~f :~:~ b~~ı~fı!:rv:~ Bugı·,· nku.. at koşuları u~n:ay v::a~il~:t~cc:::ıc b;~ ~~.~~i.~~~~.ı:~~ır:~ ~ 
-t.anya i1e Almanya bir kere cia• mühlet vt-rlleceğini ve sonra se:ı1best bırakılmU)br. Bil blı- ___ yaşlarında bir çocuğun iki ba-1 sızle~ < ok~a. ra-,:byoruz. 
:ha harpte idiler. Bir çeyrek saat bunları fiile koymak üzere sekı3 yük yangında ntt:tusça hiç bl: ~ . . . . ., 1 oldu~umıız ıqın dalı~ se 
•onra, Mr. Chamberlain rady<> ay za.maı:ı bulo.cağını söylemis zayiat yoktur. Açıkta Jreleele. - Baf .,.,..,. t....., _ 4:, ~ 'J'- v-ı ~ ~gt birden. 'keetlm~.ştır. Y n;ptı- nuŞU'"')rlar. Bir evde ail 
He bir hitabe neşretti. Nasıl olsaydı kahkahalarla ka.np.i.ı mı ias,e ve bannmahm içia .ıtr Mesafe.si 1600 Dlılltredtr. , met. · .. --. ~, .. .Ü- gımız uhkıkata gore Falıhtcl toplnnma olur, ertesi · 
.son dakikaya kadar munsifar- nırdı. kada.rl&ra gereka emirler .. Yanşa Glrcoet AAar: 8 _ K. Hi1ll. idi.- M,5· __ Malta. ctı.ddeainde oturan 10 yaş. reelin iimbiırtüvU. R.ad 
ne bir lıal çaresinin mü.mküu Büilln bunlann efkarı unuı- rilmJ.ttir. 1 - Umacı, aı:oo..ı oo, ,.. it 11 4, uhilııl z. Aa , ır ~ larında Ali ismim'le tJir çocıtlc honlk dü?.en pro~ ~lduJunu, fa\tat Hcrr Hitler'in nıiye tızeriııde bUyü.k bir tesiıi DelidolD filllildew _.._ aahı'bl F. Ath, jaıbJi. •tssrt B-.... ' .J-ı• Veznecilerden geçmekte olan

1 
gramofor.larm flts.deni 

böyle bir şeyi katiyyen iste.ı, e· oldu. Harp, askeri ve havacı- Y- 2 - Huma Bgbm, ~ 11.1 J>6nllmdl &Gfllr Harbiye · Fatih trnnıvay ıt'\I larmdan lllitl..'llnlŞ ta ev· -diğini anlattı. O suretle ki Fllh- ltk bakımından ilk andan iti~ intihal davası y~ 4. sahibi Pnra B•Dm. _. ü~ ... daha yabn yaştaki sat 1ıareket halinde atlamuk i~t·;- s~z tr-rti~ etmiş. Sabah 
"ttr'm har<.'keti bu adamın aızl..- ren memleket özerinde bütün yı Davut. kan ~ at 11111 tun.klıarma miş, fakat tekerleklerin altıun 1 

nckr de neler . 
.-!Unu y •pınak hususunda 'knv· ~iddetile kanat gen.aedi. teck Cemal Reşit ve Ekrem Bıllit 3 - ~kı' irilıam 58,:5. ,... mah.-W-. tıu ')ad 25& lira- düşerek iki bacağı birden kco;l- Bir '!N:~.bek.Ar a'"kada.: 
'\"et 1 ııllanmak adetinden vaz· <:en geldi. yamız denizde. h'l•:: k~tt tara.fmdan lpMıcıi kar şı 3, sahibi K. Yıbhnaa, ~ dır. Birinciye 181, tldaciye 55, tl- miştir, ı biri b-: ni i:l:-wet et nili:ti. -geçeceğini ümit etmek i<;in ~ bin illıu anından itibaren ı:ıcı!l d~er 1aıe,tı1ine açdaa--~ 'Mehmet. dt~ 20 ııra -ua.... ~- Küçük ,.....,.uk ifade v"'l "I""'l'-'"· .kd·ttk, 2 <\e .tanımadığını 
bir ihtimal mevcut olmadığı ta· derece şiddetll hareketler ın.t- dun a."I ıye DCl ceza urrsın- Vçüuc.ü troşıı: ~ 1800 ıtJJb";...-...-. - k k !>~~- ç •• ~ ~ rık vvrch. Zil çalındı, ev 
ha.!<l..Llk etmişti.,, Başvekili din- l:ıdı. Havnda.n hücum gibi y~- flinde bnktlımşbı'. Döıt vıe dalla )ilwı = y_... Q.reeell ~c ~-~dar :ıgır ya.r~lı o! .. t 'l ~ u;11 tc-'difli bir tanıdığı 
ı İC! l 1 bey•n<>!ffilll v---'• n •• Davayı QMI"' sanat:Jclr 1-~ ve 19.f'> ....6 --.L. '- ~~& hastanl$11\e k• l lı- "L°'.'-· ~."'''t'b't t..,.,ya-

1

··-1, t: 
am...,, o an ar - ISCUJ"' ı;i bir tehlikenin 1 r.um gost!r- lerin veklll~t Eı!sMI-; ~ sent:111 .-ı:.uoua - 1 - Da.nd1 ıı:u... 7.2, nş 9 nimı tı .. _,, ..... ~ u.wu. ı: tı nct'eeyi uzun ıuiiddet hatır1a- diği ihtiyat tedbileri olmasaydı fll kaza'DJJ"WP"4 ""! ba .Aıw• abllll Ham 'Atı1m• jcakeyi ııe: ş r. 'rk~N .. n oda.ya sürgün yaea:klal'dır: "Fena şeylere, '\'1lh ve petrol istihlal"J tahd!t edil- md:ztd~~kl·.dDnldl dm_y.· ve kısraklara -· "lhlr. tiıa,. elc1 === lifli taNdık epevce y.tpı' şi kmı.etc, fena niyete, bakflız- meseydi nleW.de \'8.ta.ndaehr ... ~LM:l•·u. ~y~ 155 ~· Bir11ıciJıa lJI, 2 _ Korn'iui';L .._. 87, y.. jokeyi SaA<lor. yılıhl\ ı bidymiş. Bir sa llğa, zulüm ve taaddiye kar- mtıca.delenin ilk beş ayında 

84
• - M'üekkillerlna., Şeıbtl' tiJat-- ikincıy~ 30, ?çftDei):e ~ U.. _. 11 7, .:hiiıi Dr. ~ -1 .... ı..-.-ı 3 

- Pulat, kiloıru 53, ~-:ı:}ı 2, du v• 'br·l'n elli n&NnrJn şt mücadele edeceğiz ve eminim sıl evvelki harpten haberli bQ. roeunda mti:teeddlt defalar Um n1ecektir. Siklıet: Dlrt J"IP + Arkadi. -.--. .ıv-,~ ~!!:ınTp. SiIMnroğlu, jok,·yi l:ın la ,ok Kötü. ~ 
ki onlılra karşı hak galebe ça· ıunmamışlara bunun da !det.:ı. sil edilen "Deti Dolu,, Oflll eti- kiler 5&, be4 ve daha. yubn,... s _ om.. ı.:..nı 6İt Y8ll .r-- Bu ralı'· f"V .aibi lacaktır., Avam Ka.ma.rasın~ hiç farkına varmıyacakla.rdı. nin müeHif ft ~. 18.l' 60 kil<> ~ -. 1 sahibi A>ı:met Ataman jok:e.-

4 
- Gürsoy, kilow 53, ya."ı 2, biraz. sonr.ı geltti; e f · 

l:ir adam ir.in kabil ol<lu~u de- BiWhı buftlann halkın zihinle&i~ 
1 
~~ ~-~"--ı:-1-- eafeıll 1~ meıtreılr. ,{ Şaador. ' sa.hiT"bi A. •Haydu, jokeyi Z~ki.. al-}. 'a b!ı:-l!tuıma 81 

recede kalbini a<;tı: "Temini i· ü7.erinde bir tem yaptığı şil~ Wll U1-l uu- .... __, Yarıp Giııeeell .&Mir: • - Koeca, ldbAı 60 Y3ll 5. cnı• misaba- teklı ;i nı.isa.f\r de d 
~in calı~t.ığım her ~y. ümit et· heeıiacllr. Halk vekayiia o ır..,. peg~ ka

1
., 10dea11~.__ ~ ':: 1. - Tana. .._ 8' ,.... 1, sahibi Ahmet Afaman ' 1oUyt Eı tcai gdıı ~ ~iğim her eey, bütiin resmi ıa· - Jratl,.,U• boldeıoen ~lı:lini ~ u~ ._ ~ ııalıibi t. H. Tolqıe, jnUfl ıııı.t. i'lliı& ' kalan di ki: "Ne yaptmı WJSr :ya~ müddetince il121lıru.1j o\. dmadılı:lannclan dolayı ttted· "Çam SakıZI., adlı fi- ıı.. 2 - yıııı:.ı, ._ .. ,.. 5 - Yawo, - 58, yal' Şehrimizde bulunan A iman Cd<tım, biı· kili>dm .. 

-dugum her şey bir harabeye düde dtiştü. Diğer taraftan, hi_~ !!!.~~jsmu' .,;,::;. Gf• "'' T, ~ Ş. -p, Jııiııli S. Mlıilıl Eadrl y_._ ~ tenioçileri il<inci ıniisab l'.o!aıırı n yazdım: (Dendi. 
münkalip oldu... bir İııgllis hükfuneti hiQbir :ıa ıuw.u..cu, ?.eki. Davut. dün saat 16 da bölgenin Tak- ahlakına, nal'lnl88tl teea 19~) A~Tustosunuıı son Mayı· man k&rı,HIL"lda bu kadar muti Btnaenaleyh 8UÇhılana t..m- 3 - KıS""'t, kDam .. ,.. 6 - Alıı!imda: .._ 151 yaş simdeki korthtrıncl:ı vapmLc;foı- me, dlln gece M& filiJitla 
Bl ve Eylülün ilk günleri zarfın· hır ha.Ik bulmamıştı. Birbiri- yesi llzımdır demiştir . ., l&Jıı- 14, sahihi K. aa.r, ~ Jı6.. s dahibi SaJik Tmıe1. .joıu,yi dır. ~ u!uorta savlll'8'ke& 
da Britanya hükumetinin alrı..ı:j ni mMeakip birçok tahditler keme başka 1111" rOne lıeeK kidi. ıİon..t. Müsaba.lmlar seçkin hir me- nın yandaki ,..... • <Olduğu tavır Ye vaziyet yirm!. kondu ve btml&r o kadar siln.t- 1rgbr. 4 - Sarim. 1dlom. m.li ,.. .......,. &Gpı• raklı kütlesi t:ırnfından ·1lıık~ı He na kıkır kıkır güıiJ OOfı sene evvel Mr. Asqutll ıaı... ~ vuku& geldik ki Cronwell S!l· hmdu. Hiçbir n--ekil l9ff 5, sahibi 1.t. Tspt, jaıllılfl Bir 1ki yy;n,,,,.,..'1 ... • ft - lira bzaıı- takip e<lilm.i.~ir. pu::>la.•:ı pa~ 
'binesinin takip et.tig-i hattı hn· -.. da be · t ·1· t ·h· ...ı .....,.... ha. ""ji>........... - n" ır,.,.vduın. ...... m n n ngı ız arı lfü~e senesi -Illli1 ile A 1 ....... - 12 5

• _ ,,.,,._., __ ,.. _ ~ .. .__u -- 'L- 1'--1·11·1 -- Alnuıın ı-•= ... ~1-.· "" n.v,, _...a 
a"Cketle tezat teşkil eder. Bu te- trir mit'Jline dalta tesadüf edile- tmcs.ndin';vyayı .isti!~- ~.-- --.. uvt ,,_ kek"~;;..:;-m~us~ Eg~rot :F: karsıl şnıa}.11: Ba§ka uıe.ınlek~erln :ıat Mr. Chaınherlain hülı:fımt:ı- mez. Böyle olmakla beraber clald dıavredeki ·:Mr. Cb.,,...• ~·, -... 1.kramiyesi 500 U:radır. Birincly~ 3/6 613 6 2 6 2 E rafla.ı. ya.nlıa taraf!an ~ lehindedir. Almanya ile Le- henai hi ... 'hır meriyetslz kabıtl lain kadar n•a. . ..:a.. ve ~1~ '• 1 R • AN\ .__.;ı_ ---...a.. .ıı...ı....ı· . ...:ı ıl:...~ıı . ... .. ' ' ı ger~ t t :ıl p. Bi~i.tn de se~e v o ~:~~- .:ı-t-: •• ı:--· 'it"'• .u.ı.U61u .-.--. L ) !L ~ .unMUU1 .11- lilllUV ıy'C'Ier ~ - i"'!ışa:n ~arşı.l.a.ı:;m: "'' · k bir u •• -
.au: ... a.u araSlllu&ıu muna.zaanuı. olwıau. Vataad&§larlJl ha.ya- clJMmıMır. ey e ~ •• u ---n• ti...ı-_;- '7tı;. •·t'ttu··ı1cl·m. 6/0 6 l t:.'. o Y? "' lete arşı ~lıl'" 
'lnttzakere yolile halli icin heıı t h"'J\- ti ··d h ı...: v• -e ...-..--~ •u, ... "' .,,w ' • ~ '-"'ocu g lıp. dır. Bu ha.ta:r:IUZ1 ~ ına uAurue n mu a aıa:;ı o HilkOmetiıı dahi dmleülri9 25 tira verileoaldlı. Siklet 53 ki- 1 H~~ - Fehmi çifti ite Sc-;g:ı.yret sarf olunmuştu. Kom dereceye va.rdınldt ti Dört Se- münasebetleri fttaJnde be 11a· 15 temJD• .. 1 2 5 • .... 1.....ı-. Afil\ ı;- 1ua•nnu .. 1ara 4 mih - Ben t-.men c.:ıfti karmıa~ ne yapmalı? Niçlıı dz:tlml 
4JUSU J.elıislan& karşı vuku bg. harbinde (;-' 1..: -·'-- ltec:ep a1lftl9 WflM wll m el- ıuuu,r;; SN '-'• -- ~ .,... r " knsL!llll servetiD4e ft 

B
M •• n1r Br ne ,..e uır şey nuunıı liıı derhal tesiri pludll. ır.. .............. kilo illve edilir. Me&a.fosi 1000 m:l'.:>ı: 6 8, 6 2, 6 2 H&E..uı - .a 

laca.le bir hücumun Uy,_ ı gelmemi6ti. Bu tfüift hareket- kit dttrdu. Lonl Hılifak Ne- ~k~ - paı 'ı .... metredir. Fehmi çüti galip. b~ ımaua, 
unya ile bir harp demek ola ler ancak etkin umumiyeyi bll zarete gelmeelndenberi ilk <)&. 8~ (cm...-> 14111 .... v.np. Giıe<d Mllr: Kooh - Egon;t çifti ile Suat - olmın? i'a.zilct. tefecileri. <.atı ..J3eı linde ~<:& anlablmıs· }Ü bir itina ile huzrl&dıkt~ıı fa olarak, kendi vata.ndlıllanna PIP oldutu iJlııa .._,, ı _ Vorad. k1kJau :>7, yaş 2, Kris çifti ka.:r!=}lla.~mJ.ısı: 6 2, G 2, sel-er de kbu sakat hrıl.ftll tı. et"S< Y an sonra geçen '3e• tonm yapılabilirdi. Bir kabi- ka'""' ınfo•ase~-"e-.. ... - p-t 'hbmıl MMtlıııl. -'-"'"' -nıı. A.tla v.ır....,; Ahmet. K h E t ·~ti l mir etse . ııeler zarfında Britanya devfot · ·stif etmesine ·11: T •s-• ....... ·~ nuuıııı r • th- _.._ • --. ,,,_..,,. oc - ger;:;. çıı g· il 
adamla.nmn hatalan doludur. r>enın ı a saı o a- serbest kaldı. '· v.,,- 2 - De6l:.egill. kilosu 5:'.'i,!5; l.fliss.ba.~alara ya...-ın sa.at 16 'bllecıek fa.bit hataıv bile affo- (Ark.Mı Ylll') &. I vıuıı 2. sahibi Tp. Simsaroğlu, da devanı ooılece'ktu·. 
:Başlayan bu münama esnuın- " ~ ,,, __ -. Galatada kaaaP 

övkkiuıma ~tın 
oda da dooa birçok hata yaptl• 
cktı. F::ıkat harbin patlak ve,,,. 
-ınesinc takaddUm eden bu}l.. 
.ranlı günlerde yaptığından ba 'l" 
!ka ne yapmak kabil olabılece· 

_.*M*F~ Bedir cengini haztrlzy'.U'[ık bi- dan bilistifade ~ 

jini söylemek zordur. 
Teısllın edilmesi icap eden bU. 

dhet, ahlak! milli.haza.tar bl~ 
tarafa bırakılırsa, Hen- Hitlf.:· 
Tin kurban olarak Lehist1rnı 
seçmekle gayet meha.retli ha.o 
ıreket etmiş olmasıdır. Çtink 
Almanlar her zaman Lehlilv.. 
<den nefret etmiş.terdir. O saf-
hada Führer Büyük Britanyaya 
w Fransaya karşı harbi erer• 
-te}tten düşünmüş müydü? Bu
nu kestirebilmek imkansızdır. 
Fa.kat herhalde Almaıa kaY.. 
minde garpte bir harp lehin
de şevk ve galeyan ~ra .. 
bilmek zor olabilirdL Diğer ta
raftan Lehlileri ezmek fikrin· 
dm Almanyada umwniyet 
haolamhyvrtiu. Lehistan mu. 
harebesi bir umumi harbe miID
<er olursa bu harp 'Veka,yliıı 
Almulmaıa imkansız bir neti 
<.'e8i olarak ka.bul edilirdi. Rtıı 
J'& na· anlaama 1Duhakkak · 

Şahımerdan, Meı-dimeyd... Şiriyezdan --- - bbramanlaı'! Ey Mek
kelller! diye~ Sü•ak<tnm t?~••ııııli• ribirine pek yakın olM 1."IBanfa.. isminde bir ~Ajlll 

n bir macer ... :-a ı.;ürUkliycıı Eb!.~ d .._ 
Cehil için bir tek kur.tttl\l.~ f:l:l ,,sulı H1'9.n ;parnn -'9' ka.çm3 "1 mi neden müteessir et

sin? Onun Muhammet ile li{izli 
bir ittifala olduğu n.rtık. anla-
11lmııbr. Mekkeye dfüıdüğtimüz 
zaman l(nbaınmet ile anlaşıp 

--==HAZRETİ ALİ~ resi kalmıştı: J{Mma~.'... del!tll\i alıp ...... _. ~ vtJcalqnu.' 'M Qalltf,. M 
E\et! Ebu Cehil kaç~adıkça İ(ıahkeraesi ~ ~J 

3•kasuu kurtaramarih Facia a.or~usunu m~ '• 
yerinden bir gölge Mbi ı::ıyrılıo cilmi"tir. tüze oyun oynamanın ne demek 1211•••••••••• Yaz.an ; M, Zeki Korgunal 

olduğunu ona soracağız ve 18.yık 
olduiu ce?.ayı vereceğiz "\."lne 
teknır ediyorum ki zafıer bizhn
dir! Elverir ki siz Muham.nıet 
ile esbabını mecbur knlmadıkça 
öldürmeyin! Diri diri ele ge~ir
miye çah31n! Onlara sürükliye 
silrUkliye Melekeye götüreceğiz! 
Sokaklarda bin blr h.?J.kar tle 
dol.'.ı.ştıra.ca.ğız! Hamzayı ka~bn
lannma, Aliyi en ubk çocuk
ıa.nmıza dövdftreceğiz ! Nihayet 
hepsini. clğeri OD para etın.iyen 
kölelerlınlze ltSe edeceğiz! İn
sanlara öyle bir ibret dersi VO

receğls ki bir daha h~ kimse 
peyğamberllk iddiasında tJUhma.. 
mıyacak ve hiç kiııuıe dinini ter
ke<l.i.p yeni bir din PC3inde k.ot
mak cesaretni gösteremlyeeek ! 

, __ _ 
Her hakkı Mahfumur 

ınİ)1I& muvaffak oı.myası JııWı
kelileriıı ı;.yıplannı örtınek için 
böyle söylüyordu. Hakilı.!ıttte, 
MUslümanlanıı tamamen kılıç
tan geçirilmesine ta.ra.ftaıdı. Bil 
hassa Hazreti Ali ile Baxreti 
Hnmzanın mutklk& DPtmJaı> 
kalkmaaını candan ~ ediyor
du. Ne yazık ki boşa kılıc; sal
la.mıyan, hor kılıç salln.yuJta, bir 
Mekkelinin canını öbUr dliny:zya 
.ısmarbyan bu Jki kahraman ko
lay kolay öldtırıneoeğe benzeoj. 
yordu. Hele Hazreti Ali Fethe
dllmetı bir kale b(lar fJ&tlaıa .. 
heybetli kü. Bu 9br ga;rtlaı" ~ 
de harp eden Mekkelilerden clil
manı Juhçta.n g~yl bekle
mek havaya yumruk salia••lr· 
tan br..,ka bir şey olanı.azdı. 

Çok kumu bfr adam ~lan E
laı CehiL MUallimanları öld\ir· 

J)iıtün ~ 40ıünea Du 
Cehil. kendilerini Hldürmleri 
öld.~ tnuva.Uüı~ .... 
terem· yen Mekkelilerin bu he.
:rekc ıJ ~ tltelnlyenı:ık ~ 
gfu'U .ı. ve on@r.ı, ut.mdınnamak 
için '11\.u..~~ ilo ........ 
mecbur kalmadıkça öldürmeyin! 
Dir~ diri ele ~inniye Ç.\lıgm!" 
diyQ!Xiu. Halbuki MtiBlümular 
vazifele.rün ~ ve m~~ 
YaımYQl'la.r: ~. --
ca Cildürmelt ~ de 6ldlft-
miyenlori loyasya ~ gÇ..· 
r.\,vorlardı. 

Ebu Cehil, hl .cttb.il·...-a
ya atılırken Bureti Hmmay.ı 
hesa.ba kat.ouf; fakat pe.k .-ç 
" toornbesis al4ui\u. attw 
rak H.:ı.zreti Aliye layık cıı1daiu. 

gitmiye ll\C\>burdu. Ne r.~re ki -::·::;;:;::;::;::;1 :•ı=;M;;:_.~· 
ehemmiyeti vOJ,"JllllSl.işti. Haz('&. bu, onun için ölmekten daha a.-.Jr J 
ti Alinin Ifa.zrett Hamzo.cl~.n ge- ğıroı. Thvkalacle mağrur bır a· T A e V 1 M 
fi kalır bil; vuruşkan olll'.IAdığını dam nasıl kaçabılirdi '? KacUğt j 1\-.. kanlı muharebe başladıld~n son- takdirde !:ıickke sokaklaı'l!lda Hınr 68 Oum- • A! 
~ nihayet aı\}amış, ne yu-ık ki 11et<l{enin en büyük aoanu ola-j 1961 11 1 .. 
o Z"m:ın işişten ~i!:iti rak nasıl doL .. ~bilirdi? 0~111cten • <ı1 

Daha fenası, Hazreti Alı kc:n- yaralı dönen cengaverlerin, cenk 
diBinl, yani Ebu Cehi.li öldürnı~ ı te b1Lbalarmt, kar4c!1}ermi, ko
yi gaye edinınifü. Ayni ~u·hı gi- oall\filU kaybeden çoculdarm, 
ye.rek k~ı'ŞUi.\.~ ~nla\t lıak.a-. kard~erin ve k'-L:lınlarııı yUzlc
ı·etle QlAUru-ıe~ 'bu gııvt.:.ini a- rine nMıl bakabilirdi? Onlar • 
çığa vurmustu. Hazreti Alinin "Sen <ltlnyruun ~n ko .. ka.k ada
E!>u Cehil zannı vıe niyet.lyle öl- mısın!" der gibi kendhıini da.i
dürdüğii pehliftalar Araı' diya- m!l hakaretle sfusmezler miydi? 
rında. parmakla gıöaterilecc~ ka- Ebu Cehili can r\ri.ndezı ya.ra
dar büyUk -ye mrlu kimst'>lerdi. lıyau mini mini Müslüman cırdu· 
Bu yiizdM ~ c.lıil. Ua.ıreti su cleğil, bu o.rdu gibi bir Içaç 
4üdeB müm~ ..-t.<tl>e kaQJlll· ordu~~a bedcl iki k!~ idi: Ali ve 

c.ahir Tm•ı -. 
2a,_ t'C J 

PAZAR ........ 
....... J 

18.11 tUI ......... ...... ....... 
GIMI 
8.57 
5.89 

ü.-
12.00 
oo.4t :t"- pe3miye, ltlç olm~sa u· Uamıa! ... 

.zak bulu.nımıya C&~lYOl'JLl 
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lll\: 

lıo~lan-

VCl rı 
Q ne ıal:uı.ınıştı. . rafımda 0-

lnp hi.t.eı:!eri g~iiyor.. konuşu· 
lanlan duymuyordanı. ~u siin· 
cıı:r a.vı. artık cıı.i. bir sıuıt ev
Vel:Jti gibi sabırswandırruı, he
=nlandıran bir macera de-

Dıılg:mlığımdnıı, Cevatlın ko
hııı:ıa giıi~iyle silkindim: 

.. _ Haydi, diyordu, k~.nmne 
gel; Uykıınu ıJamadın galiba .. 
Pardesünii al da yürll.; Gidi o-
.ruz! •• " y 

Sllylcııi!eni küskün küskün 
)rapi.yordwn. Sabahki ™16emden 
_. · ka11Mıııvp EZ eden 
~denya çıkıp, limıına bakınca 

--0-- --

Başvekmmize taziye 
telgrafı çekli 

Ankara, ll (AA.) - .bıgil
tere B3!1Vekıli l:.IL<;ter Çürçi! B:ış
vekil ve Haric:iyc Vıkfıleti \'e
kili Şükı'ü Sııracoğlnnıt, ltC'fik 
Saydamın vefatındJıı de.layı ıtel
grafla taziyetlerini blldirıniş ve 
Başvekil tarafından kencliı.iııt 
teşelrklir telgrafiyle u·kabek 
olunmuştur. 

•• 1 
o 

Aı::kııra ll {.A.A.) - Tilık' 
Dil Iiımunıı Genel Se1rret lı
ğjuden: 

Bugün Til.rk D:I Kuru:::-· -
nun oı.wı.:u kuruluş ;111ldii.'IÜ· 
ır.üdür. 

a 

-

lsmetpaşa Kız Em;•; o 
serg:sıni açtı 

Ankara, 11 (A.A.) - fıımet
Paııa Kız Enstitüsii ile :Kız Meır 
ı. k Öğretmen okuluıııın 1941 • 
1M2 ders yılı ser;:iai dUn <iıayuı 

T ·~k !::urt:tncın:n:n a'·tıgı Yol B::>.yan İnönü tarafıııda.:ı açll-
1\!illi ~finnz sev li hur -ı nı,ı~. Açılma reninde Mlllt 
re:simiz k-et lron;.·,.ıın de eş. Mudafaa Vdtili Ge~rul Ali Ri-

. -~• _., 1 .. ··ttt•.. z:ı. Artunkal, ·~ Vclı:!li Ha-
' ·~ ·~ C..w..ı.-.wlD§ a yuru ~ ~ san Ali Yücel, veltliletler erkan• 

.. 
' 

.HER SABAH] 
Gnn do!fu ile 
Patlıcan Tavası 

~ıs: A. C. S111r111ç0Jl• 

Yaııt ı-ıı pek tınmc:ı: aınmaı 

ne glireyim? 
Yaııalh "Mehmet .Mevta" nın -----------

=:~\u::~iz mı~dala BiR ŞA YIP,f 
Türklüğü tarihin en otlmnr. 

)'Ol IL::ri" e calllan Türk Dil ve birçok davetli1.."r bulımmll§
K rumu bu yılılöntimü dolııyı· tur. 

rn~. A:t:ı.t'" r.ın yüce ruhµn:ı. AFR1KADA 

bir ..,,,_nılı eilıe.ıı har~' 1 

ııi delllmnlılılr Ç"i!nıdn idr 
eden lmıiın nesle Dhml!U;> ola 
ların pek iyi hatırlannt!:ı, o~ 
gerektir ki, 1stsın bul !\ üyü 
yaııgııil&. '"!, yil:::de kG !ı y 
kuvvetli bir gün do.o~ , ruzga< 
rıı:ıa, yahut "ta patlıcan t v 
nıevııinıire l'llS!~tır. O"ıuı i 
çiıı hlllk arasında, fu; _ • ,. r.i.., ~ 
doı':up batacak ka uz Sut" 
mliş büyük yangınların m İ• 

Artık dayanamıyorum, ve Ce
vad:ı.: 
"- Yahu, diyorum, sizin, bu 

adamcağLZin canına kast1niz mi 
var? Nereye götüriiyorsuT?uz o~ 
nu?" 

Cevat Şakir, ayni Bakin gülüş
le. ayni ı:ario cevabı tckrarlı
Yor: 

";- Bi~az sonra görür~ün !.." 
\ e bcnı kolumdan siiri;Jtlcyiı; 

admılannı sıldnştırımı.k ilıive· 
ediyor: 

"- Dııvrnn biraz, kırra:la biz
den başka kimse kalmadı' .. " 

Ce\'lrt Şakirin lwlmırla, v~ 
"Mehmet Mevta" nın sroycsi 
ardından büyük sanılala gir.,r
ken artık, ho~lanmadı,i;ı bir zi-
yarete 7.0rla götUr ·· lılt- insa 
gibi istelr<ıirim. w·ıe~im, o sed
yeye il'ııtikc;e, irimi karartan 
hüzün lıfü;blitün artıvor· 

Şafağa doğru e\ ien, · deif iine 
gider gibi çıkan ben. 6inıdi' ar
tı.k .•. Bir cenaze t:ıkip ediyor "'İ-
biyim: " 

. . . . . . . . 

lspanya'da 
sıılt.ana.i yeni en 
lı:ırulacah1111.ct! 
Brrn 11 (..L>\.) - Bcrlin dip-! 

l<ırnıı.1ilt ıııııhlilı inde İı;panyıı
fi'l aalt.aıı.ıtın yenid~:1 kurula -
rni:ı .lıa.beı:i d·Jla4imaktadır. 

Ihsler Nachrichten gazetesi· 
r.in Berlin ınu.habir~nin vcrdifi 
bir lınbe!'~ v-örc, Kral namzedi 
Don Ju:ı.:t <le Bourbondıır, 

·---

RUSYADA 

L 

telıllitııs'.ııdcn kurt r::ır<ık 
rokmüş ve bitmiş bir wp .. ra -
torl.!!ltt'n dine ve ttıZC ı:1 ıı:.oı 
-ciı c'L ıh..u!-·:rl.;!' y.ıratuı ı, ty" · .. 
Atı? tiirk, <lıl i cı ne bug n k -
r _ı cH!'; yeni •, kr.ymw tu. O \ 
~ndC:nbcri o.ı yıh.hı lJÜ}':··, ı 

r~ lli"ctlcr diltt, 1ı önünün yil · 1 
sek varlı~ı, öniiude sonsuz say .. 
""l ve sevgflerlc <·1ili.r ve sayr.ı c 

':ilfirk l!!L .,unr ,..C 1rı.ırdUL.ıltzt 1 '1 

tüt\in d:! scverlcrine cnncl:ıu 
yürckt~n lııUamnlnrını sıwar~ 

- Batf lııınıı 1 i:JGlde - yeti ya deB deli esen gi n ,. >.:• 
gö7lind.~ii. ~=up kesimindı. rııGllllA, yahut ta 'l;;! ~er !!;;" <l 
.Muttcfı.• seyyar l:oll!lrıy 1 Mih- Wl'!l'Sll'.·a yük.:'tilnı. re bu m-.f!J 
T~ ~rlıh kuv,·et.crı arasını!ıı. j h::sıl olmu.« y 0 ;::üruı.t>:m: riı::
<uç~ L'U' 9l;I"P1Şına u~ştıır... gül'la bıı ıruıs=ı .b•eyE- lıak:,a 
.. Dıg-er kcısimlı:ı , bütiln guıı brr ~eıımet ır,. ·ıe;:-t> -rt·~, 

ı.uren n~ırt:ıd io çu v!l devrı_:ı-o Hnl'.:mkı g-ilr ıl• gi• d 1 ·ı~ 

A H 
f .. !~ti '.'.~r;ç ol::n:ı.l: u::<=• dört p :. rt~ cJ~J: lnr e '•· 

ı; ~a s ~ ""P rı: yreti gu ur hın:um sın en nısbi silk I• f,er e\"e ltalıve uaı ıl ~ •• 

Z• ~ _;w;.;ı 5 ıtuıeı'·. devam etmekte bulımınuır cd-, dar -sok. ak!. r:ı.. a 
ı,·m.ıu a ı ..,.ro -Ba, 'arefı 1 iudılo - 'I) bnı!.;"fıa g ,1 ı.-mı 'r n ı:or~ 

fe -IB ından nin ~ç:lı,ı u::-eni i<'-1 lıaLirlıkLız ı ... üttefik boniba uçaklaı:ı T b· 
11!~· ..:av lııı!ı: ,r:-e.m ~h ' 

ı ruta taa= etın'Fle!' re tnsıl; n nu.-ını;ı ~=ı>uru. h:ı.I_ on ı• • 
ç: {.Sf'lld? l '$1~ ....,, ,l'r. B;ı yolun uzunlu- l:ır aı suıda iıx; k ~lar::ı cı-_, mntfa .. h me if • 

(l' "';() l.i\ırn sedir. Yaıııa sebel, t ~;,1__.,_ • c-ııqnJı: ~l.ın~:ı patr.;:-
Ankam, 10 (Teı~fonla) -- ,,ye v~.~...:.. --- ı ıı ·ı ... 

1 

t, riyedo yal'! ı lr k bulunan Alıı: (j'" • z..., ..... ıya m. =ı !ı:L my.-· .,. r 
!3uikn~~ da: r'l d;ı r.u•)t1lar<lı:ı A'-·- •~'·ı····de d . 1 . E\ ~'!iti "' :ı Kür'"!:n nrl!<ı l u yo. ın Snriy< , ki kı8mtnı uu=ı """ "!111 enı mr ::ı • " ~~., Abdurrah ·ıc'l nıudaf:wsını y.ı. . ~ .,,, ~ . . • otuz l:üsur -ııe bn :'!Il n "~ ,. 

lııı;:lizlcr ynptır:uı tır. "Mııııroa El A.161!ll!~'.ll nıııı- ı.-'.,,..,~. 
-.Ba!J rafı 1 olııciılıı - Pan Avı:ıkat a1tir Zi_vıı.nın ad4 ele ı,iadetti m'lJh ~ aiııyor. na t~ıaınuı ''e'YU 

"·""·-a· '-'o"'ı:e ı da ya.zıh · · · · Landı- 11 (A.A.) - Reis dl!.·m va..,,,mn, bır .......,,...,. "' n ,~~0 • "ne t·.·sıfü ı·.'ı.ı ·~ Dı·'- 0 nın Alm n 1"- 1~ ce"--~ ~ Roo•~eıt, dnnı·za•t·'"• a l<ll'""ı 1 ""''." • - ı."kez.....,,-1 .. la"la patlıe:ın l=t 11.'l: • ,,v~ .Mıukova radyosunun hi'<lir- k •· · B l" · ~· ' "" • ., · ~ ~ ·ena sme aro Mcc ısınce ııerı- kıı' ... :rı.Jae•k lO"O d. eıı f:ı.zla C·, >esının ııın Ye = . rnıır_n· s:n kıı.ırbmmının ir nrli:LC""' 
dif"jnc g~)l't·, I-\..ur.':i.!· ce11hc::.İ!'Hlc - " ~ 1 1 L · ·'eili h.. ~ len '""et ı· t., ... , ı··ı··ı ,, "' r· ıo d ,._l arına tarşı Yll. P ıgL !il!'-' u- ~· ...... , .• -.,"nn•ı ...,,.,..•-ı-. v 'Ot!·." nehir battı boyuııca çc;k sidud- """ n ' · • ~ " mhin, <>l en ...... 7. a uzun men· 1 "·l ··rt·u~,,....... ,..,_ v =·· ' '-''""""" .,. ' • 

ı 1 d ' 1 t ı· ·' cum ar P= ,u ' ......,.UT. vcnutı ..,,_._tn. ı iti b'':- a ,. •- '•h. 
li bir tank ve t::ı,.v,nre ıııuh•re- "v ıasın n çı.:arı mm ır. ,ey. zilli t.:ır·1J _ı;eınisinin iny0:ısı i~ k ._, _ _, d Al ""' "·' ,,..,. • -,, ,. eı>ıuıw.uo " ıınma;ı \ e Iıın= :ırıumıdıı: • -
besi olmaktadır. Yon Kleist mıı- fiyet !J:tlddemmumilii;.; bil(lir';- G 'l!liıyar 500 milyon dolarlı'· ltıılys.n kıtı lar.nın bir b flkm 
harebeve bin<len faz!a tımk ve miştir. 1nlHsat ıveri!m 'ue müsaade<'- h:ırekl•tiyle geri atılıııı;.-tır." - K'Or ola.:."! ,p::tbcan, )ıne 
külle ıinlinde tayyare kuvvetleri de:, l:nnun lıiyihr.sını i=l:ıınt'] ~=====.:...:..====--ı yilzk.rce h:ıulinıana ~ di• 
sokmuştur. G _ .1 v _ t tır. ~ •.. u~~ u- yerek ouuın ı;fuıahı i.'lssnı ra. 

Küçük bır gemi boyıındal-i Don ftll'~-dan !II:ılı:ırebcsi . eneı:a.t aa i"U Dunun 7 ınily:ı.r 500 milyonu ji;i:ı' - : 1 sala.tasıncLın 'beycndisine lmd r 
kocaman .s.ınd:ı!ıınız Bodı·um li- Don nelırinin orta mecrası i-1 500.XO tc:ıilatohık uçak ı;ent- ı:ııı; Y • u ç:t\llk 0<0.Yliııden ı.- birçok leziz Y<'m~k çc '1 1 ~ &t-
ma.;ıındnn a~T'.lalı jj i Bll:ıl bile çin yupıl.-rı:ı.kta olan UL vJ:ın azledil. "-""•oq r'. 500,000 tonilfıtoulk krııva-j mail Ba0 ct ,.e .&mine BJ!ı:ı, ile o, ~iden ·Jını,,.ı:,a b1:° Slll:U olmıyan 
olmadı. Fakat buna ıağmen ~an mub:ırebc:ti nazik bir .ııa•lıay:ı - ı o~doı saıo;rmıı .. 1'laıl:cttlln G~·ıın ,P:ı.Uıc.aIUl yüklcnır, fak'lt ruııl 
dala, hbir l:<'ll8«e ~kip eu-~ '''İ- girmişliı·. luı.kam ıı fR.ıJ.y,·• gazete- .zör ve 9:00,000 tofillatoulk refa- ~.., ~,.., muıa.an bWımdu'• .müsebbib" yani köhne ahşap ev• 
bi." a&k. suratla giıco. beıı, ş;~. Muharebe s:ılıa.sı, son Alınan ·ı k ,, 1 d kat geıni~iııiıı iaııaııı için ayrıl ıon bir ~ • tabi.mı it ı olmııcb- krd~ lıill3. taIAi ate;ılyfo Jl'ltiıcıuı 

P..ı.ıocsıoc giilüyorwn. I''ııkal taarruzu ile Roasoş'un 7ıı kil<>- mıı;tır. gmdan saUlar;:ılı: ı;u;yuurı lz;.ltt;rıe kızıırl:ınıya kalkfm lfı.ka}'t zilini· di d ·" . ı.u - Mihver .o.yı:.aı> .11ın :;.u 1 
zinhar, dE>li olduğumu sanınavın metr:e cenubunda. lCe.ul.~mlrovlt'l verilen hu.hcrlcre g·· Sutiyc - ~·-· ...... --.-.·---·--~~·~•N•~-N•~-N•~-~.. ıınit{du.r ~.ıga auuı bıı!~uk htlk.Cıı- \VC'Ü ltc'Ja.ba l~\.,vnnlar olm\!Ş"' 
sad H" ı.·k t• ·· - · deki Hür Fransız.!ur komuta· . ece... ""' " ı ogTendim !.. ile da.lıa cenupta Donetz nehri- Davet :•tıııden "''dır olaı;. G/ö!UU t.ıri.ııll tur. 

Limııııdan çıkı., tUZdan pok nin cemıp batı kı,vı;:;ınJa v.:ı nı Ge.ıeral Kııtru, İtıgılizler t:ı- ;ıiıın uzerwo: 'Zıı.\·allı p:ıllıcan! Daha ne vaıı:. 
az soura, "Hal.ikarnas H~lıkçı- İzinn:ı'un 100 kilometre doğu- rafından vcuJfe;;iıı.Jen 111.lcdil • Kadoköy ilkokul Yokauı Çoeukl•· T;ıııunuıı 4/411141 tu:.n v• 13 .-. t' kadar ınsan ~tinin masum 
sı0 : sunda hulunan Lican~'ik cevrc~i- n1lşLir. ra Yardım Cemiyeti Reisliğinden; 1 7/3/9.tl td.r.uı ı:c 2: No. auııdd. Kı- bir kuıbauı olm.a.kta devanı edeı-
"- Şimdi, dedi, ınWıaadt' et ne kad:ıı· çok gc.nlı,!ıoruiş.tiı:. JJuııa sebep, :::lw:cy~ ve Lillı- Cemiyetimiz umumi heyeti U yıtlı Yeni ç!ltllL. lttccfuırle .ı;o~ı <•- ceksın iıatrn!ıııı? .. 

de,_ saı.ı:ı. gi>riip f~irdiıı:krimir.c 

1 

Alman kıtal:ın iki ı:tt•ktad~n nc.n;ı dalgalar lııı.Jııı; ~ ,,luı.ılı: Temmm 11142 Pnmr g{lnü suat an a vel"" Cine; Sta~ ;Boca ve fi= 
dair bf az izahat vece.\tint Göz Don nclır1uin clo~u .sahnı~e lir l{adı~ .. ôyc.~e (i!ffic) s.ı'C'ma ;~ l• lT~l- d• dsuı.nch MtW:l!o.ı. e & l-1.tr-ı 
1 · h iaüye ı yahııdJJJll'!l klLl'!ll G e -enn.i ı;c'1ycdeıı biç 3Y=· dıgı-. meydau mu arehesi vcrc.:ck lca- sı· da Cüır.hur1J1•t H;ılk Part:si bi- cı;lu o.r."" ·e solu cHelı:o l!a 
na ·· ·· uu~ı.. u ta" d '· t · · ,.. ,_ rolin °ü~'U;f, m ve _..,_ ~ lan k.tı A b - gure, soz~ ıu.ınımrt ru.et· • ar huvve geçırnııye nıuvnll&.~ b ._. tı3 ·•.ıu.,., ı. ... o aca r. ::a ve · t.- Slı1eymen '-e ciınd., s 
dan ha lıunak lizım. Ona ''ı fev- olm~_clı_r_._________ tir. ler nıUmMSiHerinfn bulumı 1-.ırı, cıglu ve önu yol ile çevrili t:.~r 
ta" dcn:~.ıi, sat.le sjm,ıs1nın ö- fn ı:.slek yol n.rlnıi· kôın a"lusufl-

lüye ~'\Ze}-iı. deu cte;:il, bir ta· H" .ı.}e ulh K~il o .. y OPERA su·nem~s•n a La ktıyllb"' 8-10 m:-y""'1lır ·~ 
ribte, diri dlı-i ım=ra v.öıniil- ı l r s !!~~,, wU u u Hl ... !C'lıli,. o bulumr. iki. dükk:ln vo 3 ""~'"' 
müş olmaauıdıu:ıdır. hl< ve b!r duıru pmll 7"0 .lira k.,. 

nu hikil.yenin tafsllltıııı pek istiyorınuş ! '7 "' met' mılhommmell hır(!!'; ılt. ıırl· 
nıemk edl:' ~~-ini sanroıyurum. & tırınnya ko!:ıtiltnuş. ve 1ımabn t.<Vlct 
Zira, Jıi1irsin ki, llehmed!n ge· - BA'i taraft i il ııiJe - .ı;arı.ı:uım .. t <lohi bu;ründcn ll''>a 
ç,irdiği bu soğuk macera hiç de kendisini mutlak bir h•'ziı~'ete; Tem.slllel'i -8ffw.1m~ ıfo\ııın ed.;ytır. B r ~'l seıuı~lıır on nı-ş gün müdd'i1:1" """' bulun-
orijiMI de;'.:ildir: siirükliyec~·ini arıla.ınıı,tı.ı·.'' darulmaktawr. ll!tiham= 1'.lJ'Ul<-

Bir gün bkarenin vilemıııııda, Ne\'YOrk raJym;u Hitleıin bu, ea.ıı.t 9,30 da bııf!h•·. :1' ·rlerini;i hıımtın teılatik ediniz. Tel: 60821 l'nin ~ 75 iui b:llilıü':u l.akd·,,;,, 

ölümün biıtün arazı J';Öı-ü!üyor. arzusuncla ınrnvaf • olnmıyıı- ~~~~~~~~~IS~~· ~~t~~G~~~:~~~~~~~~~~ hole 7/fJ/M2 """"' ııunll t 1
1 

Ve bitmbi onu da tıpkı nyrıi e!I- cağını sö::ledikten sr,nr~ ~uıİm-j: ltKWl s~a 1 ıı. 0 
d•n ı6 " kadM ve buh ~,;, ~ 

der hastalığa uğramış buhmvıı n ilave ctmi~tir: i duJe m ç.ıit ıu:tt un lıııil ı 
diğer talihsizleı- gibi, ölmii~ "Amerikanın eliııdtki silahıf 1 t l'lll<f kelıwlr. .;;a: a ·ıtır ~" ı;; • 
sanarak gömiiyorlar. Biçcre a- bıral<.ması, ~c,ak lliltt&'fıkler nhı"sarl~r U.Mu"du .. rı-,au··nden temdlt ~clı: aı:retlle 17/ 
dam, mezarda kt"lli!ine gelince. tarafından niba1 zııft>r kazanı!- ~ 'b 94\! ıımart...i ııiiı ü vlııe ... nı H rl ı 
feryırt ve fignnı kopnMytır. Eu, clıktan soura olacaktır. Aıneri 15 e !tadar .malı!<....., kalemıude 
feryatbr, _ bermutad wı tesa- kanın kurduğu mıkine, 1943 yıı,. j ı - Muteolıl•.t 11.,11. ve lıeı:abı.a. olmak ~re ıılimune ''e tarloamesı halesi ynpı!ac&!:t.r. A ~ ~ 
düfen _ ınczarlıkta o;yıın.~au <;.".. zındfl Almanya İGin ölünı ve cc- ucibiace (2J000) et un lüfe~ı pazadıltJ 3 satın ahııacaktır. l\!üf'-ı deli pec!mfu'. 

ı~ı n mııharnmeu h.,yınetirtin ~ 7,1 
z ,pey ıı!<.çcsl y~tırınaı.ın 

c.-,p e~, ~U:::raklıu. \'"trt:\ VP. tın

ı.:..bt ve t~imt bQr.!:l3n mUlk sa
h plerin~ aiWr. 

l!i.1:-.ı~ırı t ..-u sh .. ıllle n.bı~ olm ... 
~ım ıJ.ıc l:.lll<lrla da~ al~ndara • 
r ve irtli;..k l'ıltkkı sah«11k'rbin b4 
l ıkL-:-·ı.ı, f,._.. Y(" m~~ ·a?a t!~ı.ı.r o
Jıın 'ia ve ,1:1ı::uıarını l a tar·· 
hindL"'l tın· r~n on b"!S {:• içlnc1 ı 
~- kt n:.~~ıthtlt::d.le. IJıfllik:tc D~tı:• 
m4hkutr.e b:J.s1~l4.i,'ine 1.ıı ctnı\('lt
r !ltı:.Jnôtr, ..,'\.f::'sı t..-.ki:ııt'd.e hakh.ı'"I 

t-ttpu ~lc.:•li .ile &010U olmıy:ullar:ı ,~ ... 
l'3 "'--<kimin pa_m,,;m,-·ındarı rnal>
um k:.lular~ :t'ru.tp olnuları:ı. ve 
:o d•h fi :ı. ... shat :ıl:ı:ıa.'lt ıy,,.,. 

.1.t...rın de.ıı:eıJ•_' ullLrı..-.:n a"'ik art~~mu 
,ıaı:tnamesin· veya Lcna mtıtc<>U;J 
<) • .... _g~m'te.JI:. tJ?.CC(' h• 
~ sait~ .d1.ı..1w7.d ·l·ıtt k:ıda Bu;o 

ınchl.: 1e L :ılı! ne .... ~..J:recs.aı 
elıue1e.ri uf&...-ı ol ur 

Cilklar tarafından dıeynl k ha- hennem saçan bir mak:n~ ola- ka~ gircee ~oao "611<-<ll içın d-. leklifte tnıııınabillılcr. A."ttlrma$a i,lirok o:nıo· 
ber \·er mı;or. Ve Mıehm t te ~ı- caktır." 2 - P.ıaı:ııl< 2V-7/ilil2 salı ıliı0 li soat 10,50 de Kabalaşta Lev-ı ' ,,a,mmlll•tms;;;;;ı;;:::;ı;ııı::ı::::::ı:ıı:ı:ı:ı:ı::=::r31::ı::ı::ı::!!I:!!::!li!m1E1•B-'lô::ı 
karıl~p kurlnnlıJ'Or. Londra radyosu; "Sul}ı için :fUbeeindcki ın• k "Z 1111 koınj!.yo1Jnda yaplla~tu. . ,. -- -, 

Bundi1n Viı'mi lti.isUL' cenc O":- Almanların ba~lanndo.11 I-Ti.tler.l :l - Nümu • vr: 1ıa::!nanıc h • · gün öğtecteu. sanra aözü irt.>tı.:n S\JIJc'!~ Saman ve Ot alınacak 
lnnfµıidillı.ta Erağti Kömürleri ~etm~inden: 

ve! kefeni yırtılmış lıulwmn bu ve onun adıımlanıu etm lan !il- &ikülobilir. 
adam., Rintdi mer!ltç bir halde· zımdır'' diyor. 4 - 1stl·k1ilı;riu rı~ı:Iıl:: i~in t.ıf ı.ı. olunan gün ve snattc tckllf cı.l~ 
dir. Altı yıldanberi, iki hacaitı ('(!kleri fiyat Uurind ·11 % 7 .5 gi.i\ cı:uuc parasıle birlikte rr~ez!alı: komLo:-yo-
hlç tutmamaktadır. Palci bu I m:::ıı:ız;;ııı OOKT<!>R m!mi!21Jl ıw müracaatta>. (7c•laj 
kötürünıllij\ün, onun vaktilc at- HA'.'l::'WZ C MAL =====::--================! 
!.attığı varlayıa ru~ bir aıak~ı r .a K. rı ı.,11.-1 B l d · ·nd 
yoktur. Ve onun b~cal:larım l;ii- l fiJlS.O e e t! lgeSl en 
ıu.-üm bırakan hadise, kefeni Lokman 1 kim 
yırtışından çok zaman sonra, de-
ni?.d e vukubulmuştur. l 

Sünger avcılarını diyen bü-
yük tehlkelcrden biri i de: "De· 
niz '~rrıası" dır. 

Dıı.h e Mil.Uıao;:
•. yclu 

llleledi~·ece i :r.~:- e ' n •.ır-ln. PJL'ke yul, Bordur, taoıarile l.ıclon ptlk~ 
~rdwı trctu:ır in;.os~ &.il 2J ... 1J lıt~ C7 kur~1uk. U;:t \'C ~tnilnı...-.ı:i' 
mucibince 3!/7l 2 ._"tml.a eitn'J. saa.15 de açık eksılt..a:le J1e ihalesi yHp• 

C'l"ğ nd~ın istcliliı., .. rin, ·hra ınu ::at temirut~ını y;ıtırdıklıırına drı'i;ı1 
bc1edjyc \'czrıe n~ı.kbıızıı ve ~490 .:.a. '.al. kanun ahk3mtna giire vt'Saikil 
lirlikte Kırı!...:~il'e bcle·Jııc-L~? ınlL tC~atları. 7524) 

lşlt.'t'llr ibllyacı iı;:n ıono t·Jr. sun n il -o .... t9n n. k =' 
iatm ::ı.Iı.nac:ıktır. 

Eltsllune 24 Tc.m.!'1.ttZ ~~2 Cıı- 11 C:imtı . ::ıt tı t1,, Zorıı;,ı 

~-t e ll•u ,:;,ı.: ~rct uıl• Jı de Y'lP'""'"'''"' 
Yalnız meıkılr .SElllte .ı:ıdar . .., t8!l ltT 'll't1: :ı. 

::trtname "'c muka' ele p >LJd ı \rutac.~. t 1 

liiiil ()la ı .Mfulılrlıı!ündı:o ulda 1 -v. • n • 
Bank Bllr011,j.t1ı..1aı:ı \iC Zoı:ıı:ul ~k, :l 'f c~ret ~ı uJ l 1-Hi ıııden ıilaa 

lin.i.T. 
Talıplerın te!;;lillarile lıır!U<lı! t 'ili! eti,-.• - .• -

'% 'i .6 ıı.lsitetinde tarr...iııat akçe: \ ~yıı ma\e!>cr lfknt e. en 
tubu t d i etnle:lcı:.i. ı t~t lu r 

ceklerini saomışlaı:. Hele "Dt-· jcZ:mmmma•mmmsı:;ıı;ıı;;ı;m;ı;;:tt•IZ!!!!l<!i::::ı;:;g:a;:r"l:ııı:ıı:m;ıo:rlii 
de" nin a!ı~kın ve muti hali. b ıııı;s;;~:::ıı:a:ı:::ea:::!l!::a::ı:::::ı:ı:::ı:;;:!!lD!o::!E~::::::::~m=:ııı:ı:s:ı::qh.ll!I ~r= __ ===-======~ı~~=======i~N=·o.~\~ 
hususta kimsede şüphe uv:ı.n- '
dınnamış. 

Yalnız g:ırsonlard :n bit-;. 11ril G:Sı:!lll:al:llllU-:ız:E==::ı:ır;ı:sııııo=:mzı!lirll = ı-48- ıı 
y' in dimdik dıırıışuıı ve gö:t

latlıJı olan Ferhrdın so.ı: tkl.nn- balıf,a, billıa:sl5a &••-s ı.. o- !erinin bir nol..-t«ya takıl•rı.mı 
Iılığ"ı onu biraz -elli etler gilı tel müstalıdem'.lerinc lx-.zı su~!- ikkat ettiğini, maamafih btı-

Aıa. __ Bu onun öldürülmek i.'· i 
taımcd" • ·ni gösteriyOl". ÇUııl<ı.: 
bıı. ae.fer "Dede,. yi burada p,:I, · 
~!& öhfürmeleri de mUmkünJ~. 
Onu«ıu~ götüren adam sim. 
dilik iııtcdiğ· i y:ı.pıı.bilir d~ -1 
-Onu a§l?ıın lıir katil ruwil, bir 
~~ıı·. Biz "Dc'Cie,. yi bulaca
~ "l)ede,. bir po,;;ta. pulu gibi 
~ ıız. 

IWL.-ni ı;u miilfı n:ı:ııda b lt..I'.
du: 

- E::et ıuna. ilindi ta.< o ka
d:ır büyillı: bir ülkedir ki .. 

F.erlıat bu millilliazayı kt.':ıul 
~eıniyeı:eğini şu ke!imckrla 
iZ&h etti: 

- Doğru ama. heıı:c.e DC'dc 
Uiı:ıdiııtand d b.. ükt"' <ı · "D a. uy ı:.r •• um 

ede., yi bula.cağımızı sö ylü
~ . C-öreceksinfa. Dedeyi 

bea~. ! kat kendimizi r.y
tm.iyıalıın. Bu kılfi. 

"Jlmuşlu. Fakat cıidindilkçe ~ı!· kır sordular. !iJ:_elc nı!luııılilı · 1 u <1a genç seyisin hoslu5ıın:ı 
dıracak gib' olııyoıda; Bunların, tur saat v , clı•- atfsttiğini söyledi. • ., 

Önüııdc ~ sc~s öliı,gibi 1•.ı rm sokağa b&kM.n k1pımu.ın ı<e- Fcrhatla :ıtkadaşl.ırı "1s'ı:ı:ı, 
reketsiz, c~\·ıı,p:ıız, duygu.:ııız ya- 1 ~:is tarafınclıuı .ıı.çıl~ J(rüt- bilibütün donmuş, 'ka:lmışLı>·,h. 
tıyor~n. O koca ~üvdcli ıckfj :ıııii§, kapı ardına kadar~ ı.ııw, Etrafl:ıı·mı saran ve ne oldı•itu-
mahluk ns_.ınl_mıgtı. Hem d'-' N·

1
· i"n•'~en cvvcil iki Y"""""l el•.- k ed ı •··- ı..· f d ,........ -~ nu mera en ere .u.u:§l ı ·ır $<'\'!': 

ra ın a yırroı otıız otel mc,•:tı- n çıkmış. :ı;: iki ı · · biri ıuılabnak ıazım geldiğini fahli..4 
ru bulundugu luı~de o.;tn~an, 'l~k taba a 111 bir - 1 
Y.ok .olmuştu._!.: u. (;vdllııı~ş. ı;0ı- =-tıi, diı;._.1. bir ~•-~ ;~:a. etljyor, fakat ŞııtJunlıJ.-tıl:ı nkitl 
til d - leli ,..,,. ,,,.... .......- ...... ba.lamıyorlaı·clı. BirWın Ce n~it 
m~ş .şey . cgı · .• _! Bu fakirin atelin Tcranda~ı.'lda genç prensi kolundan ylk<1l~c1ıl 
![fı.şim b~cn ahırın ~ '--e par~ b!!-ill:riiıldct ı:ıtı!l ~- \'e onnn bab:ı.lığma !bir i~rıre1 1 

da .lıs3 kıırmıı»a başladı. kinlerini yılıaı1arla v• tür •. L;;_ j • ,., çakarak arkasından gelr.:.!!lel'irı 
- Gelin, koşun bur:ıya ! . 'He nerl.erle eğlendİ!'l'n liinth oldu- bildirdi. Sonra yüksek sesle· ı 

piniz gelin, çabuk .•• Hiç biriniz. "ğtı d:ı. tahkikat ne ortaya çıktı. - Anl••ıldı, dedi. !'er "·,""' 1. 

"Dede,. nin uittii'ini 17örmedinizl Bu iki" k;osı·nın· M4,.~~ ı . ....,, ' ...,, 
1 

.,.. • " "" __ , "11 e- -ı-ydana ". ıktı. Bızım" • d---.+•· .,,_' 
mi? çilıizdü göreıı yok mu! de" sa.nl<" el~ · ı ' · ~ ' ......,. ,~ 1 sen crı n ış, ~ .ilwi gelip Dedeyi götilrı •· .;lcı:.. ı 

Parkııı her tarıı.fındnn. ~NO:n- iki fil mür<ıbbiiı" · takip cdiVDl'- ~yis sarlıosluktan .ı~a· ta-t 
lal.', uşaklar, arslıacılı>r, Juıtta muş gibi yola Ilı:r ·; 'bu!ıların kim old ·• ne 
otel mü!lterilerluöen buılan me soııra seyis ka mıı.ks~.tla fıli göfürdill:lş1 in: bi-
rak.la koşu!liular. Bu ı:ıntu:dı ·e iç~ kalmış. ~ } ze ı:ı5yE,·ecaktir. s~ ·· · 4k ıldı-
giiı:ültü arasında kim$.Cde.'1 lr se~ ına~n .. ce!lı .ı..ı '?"!O otcldc!ü bir odaya götİn'diıı:. 
~ey ö;':rc!lllıek ıkabil el~ ~'ldi. memış. Çünku :&3ıı seyis.:: l T !aş e::!ccek bir şey y • Fili 
Cem,; • sraya girdi. Evva!ıl Ha- 'IDede" yi tanıdlğı. ıll:i kl'iy.; yakında :::-etirecekleri de tabü-

Zi 
aı:urn.u.~ tıuilıi: 1.SSf> - "D<'.mılll 

Ştlbe vc 

Zir:ıi ve icar! her tür., 
Para biri:lrti:~ıılel'e 28.füı 

Zlı11Al ııauıı:aııında -:ııınhara 
en ao 50 ıır- b!Jlunııulara 
pl4na gUp. ~ d:ığıtıla tır. 
4 ...... ,_ LlNlıtc 4..°'11 ... n .,oo - eo 1.INll!ı: 

• llın • " • .. - . -
4 • - • • ... 

40 • - • ' 

: ~'ISO • 'IO • 

C~KK.a.T: Hesap~ar·~ µ 
dü;nııyeı!h::-e ı~..,, =tliı:ıil1' . Fenıat bu eın söJe i 'I ımc 

hı~ben söy1üyoril:ı, H i1Il 1ı;..I 
mu~ctlettberi cok ~ km ve tl'-ı 

ar. fAUiye muhtaç li~ h ' ~ ı ı ı:v 
siıni sust u1ar. "'cııl-ine ı::ı!ı:ı- Um E!ttiğini, bunbr.n fili a:r. 
tıla'r. ı toT>l<a n l; lo.· müddet git irUp tnkrar g~tı·e-

ıır's!"H !le:ıillİe 
ı·;ı ,.~ 1.1 

(Arkısı v~rl iıl(a .. 1111&1ı;;ıl!S:m::~:D'.le!!:==::sı::ıı:>::O:::Z::ı:ı:&:ı:!~Cl!~tı:nitı::!!:'.:2;~~a 
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AÜKAL 
Nakil ve iktibas hakkı mah!uzdur ,: ...... ~ı 

- Daha. dikkat etmedbn. Far bir !idamdı. lki pehlivan Adl:ıta 
kat r,ok gilrel güreş ~ıkat"dılar blribirini. yor gıöi b~uyor
w !.. Bak Kel Memiae h9.kl.t11 gtl- l.ardı. Birlblı'leriııe öyle katı bo
rcşiyor.. Hacıyı biçimine getir- yuııdurnklar çekiyorlardı ki, ta,. 
mi.1. Sa" i elli seuelik ba38}tt h.ammül edilemezdi Yörılk Ali, 
gür.;ş~i. •. Jl.fu.tnfa da iyi güre. gerek Musl'a.fanın ve v;erekse 
uiyo;·.. Kel Memişin giire::$1erini •likka.t-

- 1.;te~ misin bmılar da p- le takip ediyord1L Memo ile Hı:,. 
lıp gelsinler... BIU1 odun gibi güreşiyorlardı. 

- E 1 •• Güreş böyle gıderse Güreşleri heyecansızdı. Cazgır, 
~~a ve Kel 'Memi.'.! gaUı> go· Yörüğe sordu: 

hege benziyor. Doğrusu lyi gü- - Yörük, mwl buluyore•ın 
reş çıkarıyor. ııim.di gllreşleri? 

- Ya, bera.bere kalırlana... - Dediğin gibi uııta.! Afmıiı;, 
, - OJ.ı.hilir .. Fakat ben, ),{u,g.. Hacıyı kolay kol.a.y çıkaraınıya· 
t&fa i~ ·{el :Meınişln gıı.lip gel- cak ... Musta.f&ya gelince: blle
m~lı-riııi iı;tel'im .. Lakin, K~l MP.- mem ... 
nıi. n~ k.ıd?r nıatçı ıse !facı da - Must fo da çıkaramaz h•.ı 
C• ·ı·ıx-tdA ınah:ı ve c;ctiı>Jiı-. Ö· herifi .. O, ne uomuz sarılır. Ne 
lıi r. y;ııe m~· 1 an.ı Kd Memi~e tüyü bozuk !ıf'riftir o ... 
lıraknıaz. :..._ Sarıyı bilmem amma. KPl 

- b'vet .. Hacı öyledir. Fakat Memi~. güreşi b<:ro bere siiıükl> 
Kel Mem;~ de iyi güreşiye>r .. Bi- yebilirse mııvaffakıyctlır oıııın 
raz 'E:Vvel kt";ilmi,,.ti, şimdi 8Çll· için ... 
dı. Ve, güre~i d..,nkleştirdi. Dedi. Tam bu sııada :-lem~. 

- Ya! .. Öyle mi? Haaanı tek pa~a kaparal< silr· 
- E\·et! .. Hacı, ;;ok fena ol· dü ve, bastırdı. Altına alır al-

muştu. Yeni toplrladı krnuini. maz da paça kıu.na;;ına yapıştı 
- Ne de olsa eski pehlivan.. Bu güreşin hiç heyecanı ye>kken 

İlikleri dolu herü ! Ne oldu da birdenbire gözler bu iki )'Ph!iv~
boyJe oldu? run üzerine teveccüh <'tli. Pavul 

- Buyunduruklarla birfoirle· zurnacılar işi km~tırm~k i~in 
rinı bo~dular.. faaliyete geldiler. :Memo, hasını-

- Kel de haindir. Hem çok na iyi bir paça kasn.ık fakmı.;tı 
ham! .. Fakat bana yapamaz. Hasan kurtulamadı. Memo, ha ı 
l>aı.ma ters gelirim ona!.. mmı b~dayarak dön<lüriip maı{-

JJedi. Cazgır, ağzını açnı:~ Yö- lüp etti. Zavallı Hasan m•ğlfp 
rüğü hayrarJıkla dinHyc>rdu. olmuştu. Beraherc gıder ılı:ve 
Yöriiğün Uzun Hasanı y<'.nmesi· düsiiııülen bu güre&, gnrip bir 
ne buyılmıştı. Alnından öpüp du· ncÜccye ermi~ti. Mı-ıno, galip 
ruyordu. Ve: gelmi:;tl. 

- Yörük! Sen, Uzun HJs:11'1 Memo, iri bir adaıl1'lı. Sa11ı o-
mağlfıp ctm(']( ne demektir bilir dun gilıi bir şeydi. Giirec,ı az hi-
wı~iB? lıyonhı. Fakat tuıt uğu yr."i ko-

- • • . • • parıyordu. Ha.<wı yeni!inre Yö-
- ogıum: Urun Ha.<>anı mey- rük güluii ve: . 

dandan çıkarmak demek '>aşal· - Usta! Görüyor mııs•.n ! H•ç 
tına hakim olm<..< demektT beklenmedik ve tahmin r.<flmc-

1.K,yin~e. YvrÜk Ali: dik ""yler oluyor. 
- Usta! Hacıyı ne yap.>c'tğız? _:Evet! .. Aptal herif! Dmııp 
- Evet! O ela var .. O da be· dururl<en yenildi. 

liı.lıdır. Hak! Kel lemiııin ya- - Memo! Aptal amma .• H~· 
n:ııda kın!ıp duJ,tiJdügü halde san, ondan daha aptal! .. 
na . .ıl top::ırladı kendini? Çok - Her ikisi de ... J;'akat Memo 
!JO:hli\wı her;ftir o... hamal gibi herif! .. 

- D.:mek Uzun Hasaııı yen· -Ne gövde var he ifte? 
ıntkle ba~,ıltını almış o!muyo- - Meşe sopası ... Calut seni, 
ruz. Daha bel5.lısı var.. uğraııhramaz. .. 

- Hacıyı düı>yada Kel )fenıiş - Öyle söyleme ~sta! .. Bo:;le 
ytJl<•me~ ... Ya, güı·eş berabere •heriflerle g-üre~mek daha giiç 0-

1,1<.ler, veyahut Hacı, bir riçimi· luyor. 
ne gelirır, ı.ı:emişi yener... - Elbette accmı :ıe gürc,nıek 

.. .. . güçilir. . 
- Böyledir. Ona ne Hacı deı'- - Usta! Ben, U8ta bır pdı-

ler?... 1 Jivanla giireştiğhn zaman çok 
Dedi. iştahlı oluyorum. Eğer Mern» 
Haklkaten Hacı, çok usta bir düşerse bana, ke}ifriiı güıe ·.i-

pehl:rnııdı. Ve, giireştı> pişmiş riın... ;Arkası \ar) 

J::.lı,"3 Malı kt'me Ba~kii.tlpli· 1 • l • 1 ğiuıteu: _ Aakerlik ıt erı _ 
Bı.;. nın Snkarya mahallesinden ö- 1,.~.;;.;;,;;;;.;;;.;;.,;;--.ıı.----' 

Hı ilacı Ahmet kızları FatmA \'C 
Jiuriy~ ve Ruklye ve torunu tsrn3il 
J:."rrn .. şlc ayni mahaUedcn Hacı Ah
n1~t ka.-ı ı Ayşe ve vcliycti altıa i.;. 
Dı..·lun:.ıı kü,ük J.iı.:.:.ı Ayşen~n şayian 
ve ınü!-jtercken muta~arrıf bulunduk· 
)arı bit dtikkAn ve bir f'V ve bir 'tt:ı
gın taKsıL•i kabil (l!madıgından s:ı

tılalc1 .. ;uytıu n izr.ılcsin~ müted.nr 
Bıga c-ı ' hukuk h1'kiml\(ı:tnae11 r;~

d1• "1 ... r~ 15/6/942 tarihli lliun uzeri-

L4..: 

l T;.nurıun t~rin~ani 927 tari ı 
'c 1\9 nurrırtr .. :nd:ı kayıUı ka C:tban·n 
C·narlık ınc. \iıttinde şar!i ve ıhnali 
Yl'l ve r~rbı Omersi oğlu lfacı M~h · 
nıl'L C( ı.ubu Fatu oghı Mehmet ba~-

Beıtiktaı ıubesinden: Aşnit1 <.!~ 
isimleri ynzılı subaylann 24 &l .. ! 
zarfında 6Ubemiz.e milüracaat1arı, 

etmedikleri takdirde hakloıınd• 
(1076) sayılı kanun maddeyi mah· 
ııusana &öre muı:ın:ıclc yap1lacng1 ~

lian olunur. 
Top As. Tl;m. Hasan og. Ali Ziyo 

~5987, top. A•. ttm. .Mustafa o~. 
lbrahiır. Tütüne-Ü 55698, top. fil.. 
tgm, ?tlehmet ot(. Cahit Narlıca 

52801, piyade tfm. H . Matlum o~ 
Mustafa Naili 39456, istihkam ıtn-.. 
Abbas Oİl. UıUi 50794, s. 8. M. M. 
Hilmi og. 1-IaFMn Tahsin. K:ıyıt No. 

:ok. 

lo"lc çcvı ı, .. ç•n.ıntı• 5 meyv,, Bu yıl üzüm bol ! 
h ı!ut 11 ı ılcr:<!ık dut l ceviz, S 

İzmir (Yeni Sabah) Önünıiiz· 
uı.L'iırıuı . .c rtıali 1 9 erilr 4 vi~h". 1zm 
., • .,, • ~ ı.n kadar bail çubufunu deki hafta içinde ir piyasa· 
) ıvı :!!lU ı r .. t kıyrrPti muh;ırnınln.!'ıl sına yaş sataniye Uzümünii·ı 

gelmesi beklenmektedir. Büt;;n 
b · ı· .. ~ 

:? T .• purun ı1.3nunueani 340 t.ı bağ mıntakalarında sataniye Ü 
• n H 7 N ı. ve yine mnvıt 926 ;a. zümleri irileşmi.<ılerclir. 
rıh ,. 1 ~ Hh•narasınd~ k;:ıyıtlı Bign.. Çelcirdeksiz kuru üzün de a· 

1 
r. ıı. h•k~ya m<' kiince cami y.1- ğustos sonlarında piyasaya foz. 

).: ın1nda poyr.:u.ı evvelce Hacı Ali l::ıca. gelmesi ve piyasanın ar.!!· 
og!u M(~lunet ve hLlen . ~ret:esiıvl ,1, ~m~n~m~ku:.::,vv~etl:o:;;,e~m;,;,u;;,;;h,;;tem:;;.;;.,eo;ld;;i.;.r;.. _ 
7.ı.' tlı \P Ali. Ye kıble.!li evvelce bcr• dab:• telli'ld!t f-dilmt-k sarL;t: 17/8 U .. 2 
b<-r %kru ., hlı>en değ;rmenci s.~ pazortesı k.7 lik "8At 15 .'•n ıe ya 
rl vc .. crt'J:ı ,e :-:ı.tl<\'.:ıtı eyı.·elce kocı kada..." mahlt?mc kolemir '" ihal••' 
Salın ~glu Hıiseyin ve hAlen MU- yapııacakt:.ı. 
rı:ıu1 vtlu Kılmil ve kard ... ~ı Sobriyt.: Arttırma•a Jştirı.k etm& istiytn 

e\·lert ve i'n •41r;_.ft yol le çevılı. leıiıı nıuhjn.'T!en kıyme'f!Jin % :,5 
oıduk~~ı genjş bahçeei ve bu bah~f !Wbı;tinde pt y .:ıkçesi y tınnai•r 
i1,·(:risinde muhtellt meyv:ıdor nğ&('· icap edeı-. 1ı!üterrkim v 171, tan t • 

}Arı l'e su kuyusu ve asması buln- tat lt tenTira bo-~l~r.ı nü.ilk saPJp
non bir kiler ve bir matbah ve beş leıL'\t. aittı.c". 
oia.n ş~m•ı :i50 Ura k•~metı aıu- Hakları tapu oicilile sabit olmıya:ı 
lu1.11,ın1.0 °" l'" ev elacaklıları diler allkdaranın \'S 

2 - Yı?:.t tapunun k~nurı~nl b1ifalr: hakkı aahiplerinln ve hakln.• 
t.ıo tarih vfl 9 No. ve mayıs t28 ta... nm faiz v.e masrafa dair olan id
rih ve 3 Ne ı:unda ltayt: ı BJ~ .!••'\ dla ve lüra:ılarını il!n tarihinden 
Kur1u~u, ctdaeı;i ı.de Po..,.tn:zı Uoz- it.ibaren on be§ Ciln içinde evrakı 
)tlrh Re<:~p!~. l\lolla Re'"'cbe ge~~~ tnüsbit.elerile birlikte Biga mahkeına 
~"kkiin ve Necip çavuı; damadı O.· başkAtipl!ğine bildirmeleri lizımd•r. 
ıııao<lan kor1.>ı Nuriyeye geı;en dük.- Aksi tal<clirde haklan tapu sicill'e 
lıon ve kiblcoi Tekkeci camı.ına •ablt olml:!'anlar satış bedelinin ı>üY 
eiı v:ıkıf olup İbrahim Kaçara ıe· loşmasmdan mahrum kalırlar. Talip 
çen chikkln '• diğor iki tarafı ıa olanların veya daha !azla izahat 
ranı yol il< ı<vrll; ve lslel ild ~·' ümak loliytnlerin dairede bulunsn 
d•ye nanr 12SO lira kıymeti mıı- •çık artbrma şartnamesini vey 
hamnı eli bir dUkkAn. Açık artUr- tuna ınuteallik do•yadaki l!fum gi;r
rrı.ı.y~ konı:11T' ı~ ve t.anz.Jrı. edilı-• mek ilıere her ıün aaat dokuzda.n. 
ıa nom.,. c ,, ou gıindto ıı;bareo ona kadar Biga ma)ıkeme başkatip· 
<ın l c.:; gun )nurlt1et.1e ~çıl.. bul110 tlğine müracaat etmeleri UAn olıı,6 
dtır ... ım~ktadır. :P.lubJ.mn1en kıymet - nur. 
1el' Jn % 7S lnı bL 'duiiu takdir<le ---------
lhal • 7/8/94' cun a g'Jr.U 9.1at 10 
der, 16 ya .k J~ v~ bul•uadıiı tur, 
d!ıdt. eu c k arl.ıran:n t:ıa."ıh·lı!t 
bo k lm l' cnrt 1 art1tı ..,, ~ a(lr 

lahlbk A. llamaltddln 8aM1Çolllu 
Nqrl1at MUdUrU: M, 8aml Karayol 
S001ldoilı yor: (H. Bek~ QOl'lloylar ,,. 

A. c.r.ıatoddln 8auço~lu ırıatbu11) 

. . 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askert Kıtaat ilinları 
Aşnflda 7'l%1lı ınevııdm kapalı zerfln ıoksiltmeler:i hlz;ılannda :f'Zl'I gün, saot ve mahallerdeki aoke•I 

ıatın alma komisyonlannda yaptlaC"r.1~tır. T~liPl<"rin kı-nunJ VE'dikala!"l)e t(klif mekt.uplarıru ihale saatinde, 
~lr saat evvel alt oldu!u komhıyooı n-erruelhi. ( 4~9·7rıı31). 

M i kt;oıııı>ı Tura,, Tem;ruııtı lhalt gül', ıaat ve ft1afı•lll 

.cınat 

Odun 
kllo Ura llra 29/7/9•2 15 Eı:ıincon 

ı,eoc.ooo 46,000 4eoo 
40,0\lO ıt4,000 J60ü) 8/11/942 17 Siirt 

40,000 20,000 1500) 
Koyuo eli. 
81~ eU 
Balyalı saman 
Döküm saman 

1,165,900 ft8,!l95 4E94) 3117/842 16 Buroa 
\,1~900 84,077 328(>) 

Aıi•iıda yazılı mevadın pa.,.ılıd.o elı.>ıhr.l<'lcri hizalarında yazılı gll.ı\'e "ml•rde Gt'lılı~lıı<la 11akerl -ntm 
alma koıııj,yoounda 7a~r. To!iplerin be)Ji vakitte komi,eyona ge1n14 n. 

Miki!iıf' ı Tutarı Temı,,atı J"'aıe gün ve 
Cin el kilo Ura lira e.aatl 

Tel balyalı kutu ol 400,0<.ıo Jl,000 i650 22/7/942 16,30 
Saman 4-00,000 23,000 3~5C 22/7/94.'l 16 
Kuru ot l,000,000 70,COO 9~00 3/8/942 16 

Ekmelc p;şnnıe lal ~ lı.Rlem 16,420 1232 20/7/942 17 
Balyalı ıaman 500,000 27,500 4125 20/7/94.2 15 
Kuru ot 500,000 87,560 562~ 23/7/942 16 
Kuru fasuly; 15,300 4981,80 748,17 21/7/94.2 16 
Saman 400,000 n.ooo 3~:;0 21/7/942 16 
Kuru eot 
Kuru ot 

1,000,llılO ";tt,OtlO 

: OOtl 
.!0/7/9•'2 11~ 

7,1I" 1!.l4:Z Jb.:JO 

(475-75431 1 

K. lığa bafrlı birlikler ic:ia a. rğıda cin>. Vt m..ti<tııı !rrl W ,_. [,.,, kol1'n, 1 :-.ı; H•bı.t'ler 15/7.'!142 giJ.1 
nü saat ll ,30 da kapalı ucf suretiyle ist.olilısirıc ilnle en e~~kle!dir Şartnameleri her gilıı Komls
yonda görülebilir. İstekllle~iıı belli gün ve saatten en az bir >ı3't önceye kadar teklif mek~,ıplarmı 
makbuz karşılığı Fındıklı:ia Satır,:ıJmıı Korn.isyoııtınıı. vernwl•ri. (265-6'187) 

Cin;! "tiktan IIP(.;ioin tutan MovaiJ<al tıetninatı 

Ay~e kadın farnlye 
Patlıean 
Bamba 
Yeşil biber 
K. domates 

Ton Lirn Kuruş Lira J{urıış 
180 

96 
10 
5 

25 90155 00 6762.00 

Aşaı,'lcla. cins ve mjkteriarı yazılı beş kalem yaş sebulc-r 1517 / 942 günü ı.ıııı.t 11 de kapalı zarf 
suretiyle isteklisine ihale edileceklerdir. Şartn~meleıi her gii11 Ko.rJsyoııJ:ı görülebilir. lstcklilerill 
belli gü,. ve rotten en az bir ııaat öncfye kadar teklif mE-ktnpl:ınnı makbuz karşılığı Fındıklıch 
Satıııalma Komisyonuna verm"1eri. (268-6890) 

Cinsi .!\Ilktan He1ı00ıin tutan l\invakruıt teminatı 
Ton Lira Knnı. Ura nuruş 

90 • Ayıw kadın T. fasulye 
Patlıcan 

Bamya 
Yeşil biber 
Domot.e::; 

4.5 
5 
3 

12 '4(;560.00 3417.00 

A.:1:-ığıda yazılı ır.evad.ın ek..-iLT..ielrı-t 1-.iu.ı;,,ruı<la }'uZllı {,U!l1C_ ve ~t'~ıPtrti~ t..n..bzede ac.:kerl ı;a.bnalrna ko· 
nıisyon:.;1cJa yapılacaktır. Taliplt'ıi:ı kc;.p;ılı .._;ırO~ır 1.,:jn ihale s., ... 1Jerindcn bı: s:-ıat cv;ıcl k.ınuni ve~ikalarl1e 

teklif lYlf"ktupların ı komiıcyona vcrn.c:lr.rl. Açııc ıe' s!Jtme i<:in ayre .. aattr: l<:nıni~yo \~ .. celnlCl('ri. 
CINSJ Miktarı Tutarı Temfnat• ihale Gün, Saat ve tekli 

Sıiiı: eh 
Koyuu et 
Yo._n.ı.rı 

Sllt. 

Kilo Kurvı Lira 
15,01)0 90 10!2,50 
14,000 120 1260 
10,000 4v %U 
8.000 30 3GO 

23/7/942 11) 

23/7/942 16 
16/7/942 l~ 

16/7/94~ 15 

Kapalı zarf 
Kapalı zar! 
.A~·ık ~lt~iıtm~ 

Açık eksiltme 
(340 ~ 7123) 

Nişantaş Kız EnstiiiJsll 
JJlüdürlilğilnden: 

1 - Oknl binasında yaptırıJ.ıoqk bıu:ı ~&irat ve ıadiiô\ i~l•ri atrk el<· 
f.iltmeye koııulmuiitur. 

2 - Keşi! bedeli 8903 lira 29 ku.tu3 muvolı:laıt 1enıinatı 742 lira 71 
km-uştur. 

3 - Ek.ciltme 1941 :yıh Temımmır.un ı7 incı Cuma günü a~şamı saııl 
14 de YID<sek meıtteplcr muhasipliği binasında loplan.ıcak ko1lli yon ıara· 
f.ındon yapılacaktu-. 

4. - Mukal'ele genel hu~wı ve fenn1 sartnomeleri proje ve k"·Jif bulA• 
• .,ne buna müteferrl evrak Pozm-te'!i ve Pereembe ııünleri ,.._ı, ,. h 9 d•' 
12 ye kadar id•remlzde görUlebllir. 

6 - t.ste-klilcrin en az bir taahlJülte 6000 lirslık bu işe bt·;r/<'r bır ıt 
)&ptıgına dair idarelerinden alnuş otlukları vesiknlara dnyan;ır ık İft.:ın• 

bul v1ldyetine müracaatla eluıilbnc tarilıinden 3 gOn evvel alınnı ı-; ehLycf 
\'e 19.f.2 mali yılına ait Ti<'aret od.ast \Ol.-s.ikalnrUe koınis,-ona gelmL·1trj. 

(?060) 

5CO ton tel baly .. Jı kuru ot laı.OiHı 7arfla eksiltn]eye konrr.ı.U§tur, tbaıcsl 
=.t•,7/94 • ., Pı-ı .ııt(.' <;i gii!lii saat 11 dt>Eskışt'hird~ a~keri ,:ıtınalına komi!' 
·cnu uT <1µ,la1.-ı' .. tır ı~.lı tın;.:.. ıoıl ,. n bedel 7 ı...urut,tur. 50 tondan oıı;:P" 

;·,ı ~ L ı•un.ık 11Lı~ıe d)r~ rıyrı t .ıiıplC'r'l. f1C' ı\ı;;Jc• tdd· bilir. Taliplerin kanıuı! 
VE·-.ıl\,.ı. ı ıic tt.·r. ti f nıt>:<t1.plaritı:i. ;h'ıl-.: s. Jt ıHlt'ıı lıir r,a:.ıt t'Vvcl komisy'JfJ.J 
\('·1nc ... ıı. (341 - '1124) .. . . 

. Cinr:; 1 Mlk•ar ı '-•uhammen. bedeli ilk -re 
Y~il rııC"ıt ııı·~·!c 1000 K« 2S kuru., 18 lira 75 .ur\11 
'.:\-tınut 3000 1, 32 kuruş 120 lira 
Guı f"o.1 hcJ:~t,,nc~ıne ltlzur:1hı ol;ı:1 yuk<irıda ..:in~ ve miktu~·ı ya7.ılı ilıi 

l.nl<·r.1 ı•r7akın Y••Pılan cko:ılt~n-;nnd~ ı:,tckli"i çıknıa(hğından ı:ı~ıl"sı J11 
7/~42 tsrihine mlic.aüil cur:."a L;lınü < c:ıt 15 de 1.·t~ınbul Vakıf3'"! B.ı~nıil' 

{t11 )ılgı bin;.o:ınd: .. ~vpl.1•.an hvıYıJS\•lr.da Y<'•)ılmnk üzere ek:siltm('>t.ı. 10 guo 
\1:1_,ıtılıı)l..,t... S·ntııanıe~i lı~ b;ın l.C\t,zını kalrminde görü1cbUir. 

(7413) 
• • • 

Kdı.•.111 zaı·f u~.u1ile 3vl) ton nı ı~ üzere ft.Yrl ayrı tekUflc-r d~ kı:t: 

k.:.rn.:ı jınul ettiı 11.!ce!ctı.t Evsn ve bul <'dilir. Talipleıin kanuni 'fff· 
t.ususl ş:ırttırı koınisyond.-ı gı}ı 11~ - ;:;ika.lariylc teJrlif nıektupıaruı' 
bıiır. Muv[ıkk:1. tPn1inJ.tı 13!11) lırı- ilıahl s3atinden bir baat <"V'lt"'b~ 
ôır. 1 1 11ıel~i 30/7/'142 p(·n;;cnıi•P ı;ii· n~ kadar Kon1iHyona vernı~ıeri 
~ii •o<•\ l1 u" yopıla<·a.ıa-, T;,Jipl>- \339-7122) 
rin ih~ıle saatindC'ı1 b.tr sn;,t ('VC\·l tc< • • • 
fü mcktupıarııe H.ırbiycilc ~od<"' 1 (1000 J er tnrı luk V<'ya rl:ılıS 
,nlJay okıı llıntl ·ı ~tın nlm:ı !'\on 1i 1 az p::ıı·ti!C'l' hal;nde •'n bir n~rtı 
yu~ıunn ı1u1r~<"'i);11i..ırı, l43Ş- ... 402 ;;-ıuu ot Trakya ve lstanb1.1l i~· 

• • • t:ı. yon vey:ı iskelelerinde te"ı;ııı 
l2UO ıon b•I' .. >ı .rnru ot V·"·" ·- edilmek ~artile kapalı zarf ugu· 

lır:la ı:;ntın al:nr.c~kt1r. Kil·>~uı ı·ıı livlc nıün;.ıkaMya konmu.~tut. 
t~hıııin fi:ıtı 7 li'ıırtı'1 kıti 1rn fnrı'1! 1 1~\ ~.:,f \·t< hustt$i ı)artları 1orni=· 
12,6UO lirH<lrr. Tai.ıpJcrjn 17/7.'9'• \ yonda i{Ü'"iilüp öğrı:!-ıHebilır !r 
µaı.art('sı gvnu .... '3t lti ıi.1 flT"." 4 t balvalı klını otun ~cmınn i. tnU· 

p11sbh;.u1e ı....a!~ı: ırıda. ;ı-.·krri ~at·ı \' J(k~~a·~· t J500), tel hal)ra:1 Jcu: 
1ı>a .•ı :.11-..,0.-.• uıa "·,,.l•rt'lf'ıi. l'lı ııtun !4750) liradır. lhal~1 

.,,H-742' 20 7 · t;42 pazartesi p-iinü ~a:ıt 
• • • 15 dl'.to r~JııJn.caktı:r. 'I"aJipJ~ri!ı i~ 

T<·':tuf <tJıitn. ııy1tı v.,.h h ~ı :r ı h:ı.le ssatindt.n biı- :-;ant P\"V~ 
500 Ki:o bt'yaı. pt•yııiı 17/'i/942 ı unı;ı teklif n1l•ktuplariyle Hf\rl.J~·e<Je 
gı.ıııü &lt 10 d~ p::ı4urJ::.ıa .t-:<lh1~ :ı-ı Yt·flck Subay okul·ında 8,i.Unal 

~~&ıda m.i'l;.tarlan yazılı (9) ka2em ıauu ot ve (5) k.rdeın sa.11-.n 'kar:ı.4 i.drfl:ı ek:.1Jtn1eye; konuln1uşl1Jr . hna(;ıkbr, J.-'Iuh;ıınınPn bP<lı:-li fil(l"O ma I'o~n~!>lVOnuna müı·at:nntl::ı.11 
Mt...ıhammen bedelleriyle ilk ten.inatt•rı ve ihrıle glin)f"ri cetvc.'ldck\lıiz.alar:ında g\•stE>riln1iştir. lira olııp kati tt·n•i1.c.t. 765 lir:ıı r 1 , (334-"/103) 
Tek.lif. m.•ktuplar.ı ihale tpr'.h.h.·rinin ı·1unyyt:n vaktirıd<.·n bir ~aatcvvel kfJıni~yona verilmis olm::ıhlı.ı_•, S~ı lntın\('Si h<·r ı·un lı.ı>ıTıi ~·oıHl g· 1' • • 

Geç geh.'!l mektuplar kabul echlmez. T"klif inektupltırına ~"lrh1amf'ıün 4 fır<:il J<'ıa<.lde.sJndcki ;.ctenilen kanuni rı.:t·bilir, i ·tı:'ı<lılt'rin b(•lli J..."lin vr SÜ() t.;Jlt J\O~?JT;l takını• 17 7 
,.~aik konulmalıdı!'. ! (l te F'ırıdıkh<l ıtın ll,lı" .,a kon 9·1~ ı;iiıu1 saıt 10,30 da. rırıınr .. 

İsttklilerin artnameleri görmek içjn İU.e.rıdcruntla A~klrl Sntın~a komi~yorıuna müracaa.U~rı. Jiüllün:ı gclı.ıt•lc·ri. l~61-73Q6) ı h!rl:.ı. İ".:.tf'kht-;ı:ıe ihale caılrt·el<· 
CIN&I Mıktarı Muhaım'ltn Bd, 114< Te1". l~a lo tarihi Saat • • • tir. ~fuJı ;, rııınet bedeli 96.001) h· 

Ton Lira Kr. Lira Kr. 10,t'IJO kilo. el<ınk_·~lı. 'tıırl hı.urrı ra olup icat'i temin3.t.ı 14.400 li: 
4rıı;oo 00 '3037 50 ) ;:.11nn('<'ld.tır. Tı.hırıin bı·dc11 7111 1 ı r:-ulır. f)a1 tname ve nümu·ııt"S1 

3A230 oo 2868 '75 ) 20/7/UiZ 10 ına tcoııınoıı ı oc .. ı lıradc. T"'.," - lwr giiıı komisyonda gürilll•biJir. 
31%0 00 nıı~ so ) rin .18/7/942 CUI"""" gı.nti o 'I tstrklikrır. !>elli gün ve Nanttf 

Kııru o• tel bolyalı ) 
,, , lı> balyalı ) 4~0 

40500 00 3037 50 ) 10 da EoinP<lC ,,., .ı n SJtm n],. FııHU<lıd:ı "atın alma komisyo-
38250 00 2863 75 ) 20/7/94~ ıs ko>ni<yonuı;a ~ch··~l•• ııuna g-elmPleri. (433-7400) 

,, 11 dô!ctln1 halinde ) 
,, ,, tel balyalı ) 

31500 GO ~~62 t'O ) (Jt>7-7.'l' - ... e; 
9 

17lvll ııo 1282 50 ) ~1171942 • • • P.Ptr·ı- l<ı~ ""1na 135 kuru~ •;1 .. ~· 

" ,, ip balyalı ) 4~0 
11 ,, döküm halinde ) 

16150 oo 2JI 25 ) ıo B<lıc• pnrtı;i ;;o ooo i<il" .ıo ı "''° t'dilı ıo 100.000 lirı>lı:. ,;ığıl 
15750 00 1181 25 ) 21/7/042 ı' P' ı·ıı 200,0tlO kilu k .. yun, ke(; ve, 0 ay"kl;:ı p .. z:ırl.kla satın ıılın?.· 

,, " tel ba1yalı ) 
,, " ip balyalı ) 190 

l'i'5 
234.50 00 1758 75 ) s•gı.; c·•i pı.ı?.~'ıı·hk la st:.tırı •·lına•·u _ e<.1İi.tn·. ı ı .lesi J5. 7 

1
942 ~ar~arı· 

21775 oo 1633 13 ) 2217/942 ıo IH'. thale,. 24/7/il42 cuma günu , -J b.1. gi:nu rat 16 da ldı'''" 

,, ıı tel balyalı 
,, 11 tel balyalı ) 

15075 00 1130 63 ) at ı5 d~ 1-IadıınkPy ;ı~ktri P. 35 s - ı-;ir Aühl·r 1 .\n,tınalma koıro' cıy b-
19250 00 1443 75 ) 2217194l 15 tın oh>'a kry,,,; ,y.,.ıunclo yopıJ. ,.,,, . 1 nıı ncla y;ı1 ,1-ca.ktır. 100 b'"· Jıa)' 

,, ,, ip balyalı ) 335 
,, ., d~·'{ü;n halinde ) 

17875 {JO 1840 63 ) tır. :fstcl\lıh'rin it!Iıün~ı:lcırile bi • ı \an: lan ' ':' Lgı olmo.mak ·.:ı,;eri 
31500 oo 2362 50 ) likte kl)ııüsYl'na r,f'l!Y';t'lcı·i, ayrı :ı~·r .. t'1liplere de ihale e<lilf" 
292'0 oo 2193 75 ı J3/'7/94l ıD 1406. 7034 , t.:ı"" Ev~. ı ve şartname3i .Ali'. 

1
, , tel balyalı ) 

,, ., jp balyalı ) 27:1 

1, ,, tel balyalı ) 

20250 ~o 1518 75 ı . • • k .. ı n, ı~'""' ul Lv. Anıirliı<leı" 
70000 oo 62~0 oo ) S •• tınalma Komiqyonlarınua gıY 

.. .. lp balyalı ) i50 
n " döküm halinde ) 
1, ., tel balyalı ) 
.. .. ip balyalı ) 1000 65000 

45000 

i\.<;.ag-ıda ~:1.1111 ln('\ .ıdın rı:-.ı . .ı.rl .- 1 oo i875 O<J ) 2~17/1142 ıo ı ı·lili"'. T»l:r•kı-in teklif ed cPhlC 
tıo S'.l75 ()fJ) ı., ti--~'lltınt'lcri ıtı/7/9-t2 per ·\.·nı1 2 ıi mıklar ~uzcrinden tem!na.Uıı· 

" " <iöküm halinde ) 
,, " tel balyalı ) 
., ., iP balyalı ) 1600 

701100 
65000 
45000 

Of) 0250 00 ) Y'""' ra>t 15 ur füııl"i °""'""0
' C"r:-ı ri.\'l~ bel!: \'R.kitte komi.~yc>n·ı gel· 

487
!5 

00 
) bf'Ci .k~iytind~ .--ı~l\erı !:Jtın dlına kJ• mı·lılri. (BOfl 7016) 

l'O .l4/7/9-42 15 misyoııunC1a yJpılac:ıktır. T;-1lipl"'- • • • 
., 11 döküm halinde ) 

&man yıgın halinde 
Saman yığın halinde 

390 
380 

19000 : ~!~~ ~; ) 25/7/942 ıo ~:,'ı. L<ll; nkitı., :,omı,;von . ı;r.Jnı • ı Bl'heı· k;ıo>;una 145 kuruş tab· 
(ı() H25 oo ı 25/7/94~ 11.li Cio&ı .., i~tarı m:ıt P•lilcn l(ı(i.000 liralık knyul' 

,, Balyalı ) 
19000 
25000 
15000 
15000 
37500 
225ti0 
40000 
24000 

oo 1875 oo ) ayııkUrn n:uarlrkla satın nıınn 
~o 1125 00 ) 28/7/942 lO :O~~ cak ır. 1.ıı:,lesi 15 7 1942 ~a. şıın 

" Döküın ) 
, 1 Balyalı 

,, Balyalı 

., Döküm 
,, Balyalı 

,, Döküm 

500 
300 00 ll25 og 29/7/942 10 Sığır vey< 1<~~ '"' ..ı b• giinii A>Utt 15 de Balıkesir AS 

oo 2912 50 ı Ot. 
30•000 kPri Sat.ınalma Komisyunund• ) 

) 
) 
) 

760 llfl 1687 50 ) 30/7/942 10 Saıııan 30•00" ~·apılacaktır. 500 adetten a~~~ 
Odıın 10 rrıf oo 3008 vo ı olrnamnk iİ7.ere ayn ayrı talil' 

800 
oo 1800 oo ı ac.17194~ 15 K••t;,;, lt-rtlen de alına.bilir. 1!.."vsr,f ,µ 

(324 _ 7054) Patııc•n şartr.~mesi Ankara, İstanbul L"' 

"Aş~ğıda yazılı ıııevadm kapalı zarfla eksiltmel..rl hlznlormda yaz.lı giliı, .,ot ve mahallerd<ki asker! &ı
tıt>alm• komfayonunda yapılaca.l;;t.ır. Tolipler!n khn"nl veıikalarile toklit nıektuplonnı ihale saaUerinden bir 
ıaat evYel ait oldııiu komisyona verll'elcrl. .<t<l4 - 7323) 

CiNSi Miktarı Tutarı Teıninm INııe QiJn 
Kilo Lira Lira Saıtt ve Mahal! 

PaUıcan 42,500 ll,900 892,50 27/7;942 15 ) 
Bamya 6,500 4,225 316,87 27 /7 /942 15,30 ) H•li<alı 
Bilber 6,500 3,250 243,75 27/7/942 16 ) 
K. Domates 7,500 1,050 78,7D 27/7/942 17 ) Yeııilköyde 
Sivri büber 10,000 533 24/7/942 l4 Muhaköy. 
Dökilm saman 600,000 18,000 1850 25/7/942 ıı ) 
Balyalı kuru ot 700,000 • 49,000 3675 25/7/942 ıı,so) Kiltahya 
Kuru ot 650,000 24,750 18ft0 2,4/7/942 11 Doğu Beyııııt 
Kuru oı 800,000 ~6,000 2700 24/7/942 15 Dot'U B<>yaıit 
Kuru ot 650,000 24,750 1857 24/7/942 16 Dojlu Bey•zil 
Kuru ol 800,000 93,000 1700 24/7/942 10 Dot'U B<~azll 
Saman ~30,000 22,360 1677 29/7/942 16 Trabzon 
Samon 650,000 !R8,601 11145 ~8/7/942 ıı,so Trabzon 
KoyUn eti 18,000 21,609 1620 23/7/942 16,30 Dolıkcsir 

Odun 10ı2,000 25,300 1697 ,30 23/7 /942 16 Balıkesir 

Aşağıda ya.zıh mevadın pazarlıkla el!"lliltmeleri bizalar:nda yazılı giln, saat ve mahallerdeki 
'.Askeri Satınabna Koınlııyon.lannd& yapılacalktır. Taliplerin kanuni veeikalariyle teklif mektuıılıı.
rmı ihale saatlerinden bir saat evvel ait olduğu komisyona vermeleri. 
()iıısl lllktıan Tutan Teminat\ 

Odun. 
Odun. 
Odun. 
Tezek. 
Tezek. 
Tezek 
Odun. 
Tezek 
Tezek. 
:Muhtelif nakliyat. 
Odun. 

ruıo Ura Lira 
350.000 21.000 1575 
800.000 40.000 3000 
200.000 12.000 900 

ı.o:ıo.ooo 20.000 1000 
500.000 12.500 938 

1.000.000 25.000 1875 
500.000 25.000 1875 

1.000.000 20.000 !500 
1.000.000 20.000 150:> 
2.615.000 1505 

11.061.000 U.111 

ll.ale gün, 118at '\''fı mahalB. 
zı,17 /942 11 Doğu Beyazıd. 

22 " " 16 " .. 
22 " il 10 " " 
2011" 15 " .. 
20 " " 16,30 " " 
20 " ,, 10 .. ~· 
~ ,, u 15 u ,, 
20,, .. 16 fJ tt 

20 u H 7 ,'l!J H H 

~ ,. ., l6 Kars. 
20 il .. 15 Sarıkamış. 

':!16 7023) 

Dom,,tc• Amiriiklni ::latınalma Kc.mh 
Bioer .Yunuııda da görülür. Taliplcr;r . . ·~ 

tel:!if ech'<,ekleri miktar üzı>riP' 
Zeytin bumu ha5ta han~'i için 

3 ton koyun eli 13 17;942 güni! 
saat 10,30 da pazarlıkla satın ,.. 
Jınac~.ktır. Muhammen h<><lelı 
~500 lira olup k.at'i temin.ı.tı 670 
liradır. Şartnaluesi her g[in ko· 
nlli;yonrla görülebilir. lst.-klil" 
rin belli gUn ve saatte Fındıklı· 
da satın alına koınIByomma gel· 
ıneleri. ( 462-7507) 

• • • 
Unu ciheti askeriyeden \·eril

mek üzere 1.104.000 kilo ekmek 
pişittirilecektir. Kapalı zarfln 
eksiltmetıi 2017 / 912 paza~t~i 
günü saat 16 da Bursada Top
kanede Askeri Satmalma Ko
misyonunda yapıla~:ı.ktır. T:ı.h · 
min bedeli 17 .223 lira, ilk temi
natı 1885 liradır. 'l'~liplerin ka
nuni vesikalariyle teklif m.cktup
larmı ih&le saatinden bir sıı.a.t 
evvel komisyona vermeleri. Ev· 
saf ve şartnamPsi Ankar~. İs
tanbul Lv. amirlikleri ve lne!!,öl 
A.skeıi Satınalma Komisyonl:ı
nnda da görülür. (338-7121) 

• • • 
1000 ton tel balyalı kur-.ı ot 

kapalı zarfla eksiltmiye kon
ınuştur. İhalesi 22/7 /942 c:ır
şanı'ba günU saat 11 de Eskişc 
lıirdc AHkeri Satınalma l{omıs
yomında yapılacaktır. Beher ki
locun un tahmin fiyo tı 7 k ı ıı·uş
tıır (1 tondan n,.ağı olma.mal< 

den Leminatlariyle belli vakit11 

Komiı.n,,,ıoıa gelmeleri. 
. (310-7011) 

• • • 
Muvalıl<aten isti~dam edilme• 

ve yapıiacak imtihanda göste
recekleri liyakata göre ücret vr· 
rilmek üzere iki tüfekçi usta!' 
alınacaktır. Taliplere daha faz!• 
malumat komiı>yoııda veriJpb•· 
lir. İstekliler aşağıda yazılı ve
saik il~ H.ırbiyede Yedek Suh~~ 
okulunun Sat.ıııalma Komisyoıııı· 
n'~ hemen nıüra~natları. 

1 - Ahvali sıhlıiyfsiıı!n tnı~ 
olduğuna dair heyeti s1hlıiy1> r5 
poru. 

'.? - İyi ahlB.lılı olduğun· •1 

emruyet ka~'ldı. 
3 - Başka bir miicsı;r~0rrlc c$" 

lışmış ise hüsnü h:ıl kağı,Jı 
4 - Vekfiletc;e terbi~ eı!ilıfl' 

eeye kadar vazife gÖıt'<'rii'ııe 
dair ncter kağıdı. ı 412-73:SJ' 

••• 
2000 ton tel b:ılyalı "'l yv. i~ 

balyalı kun ot paznrlıl"a , t>, 
alınacaktır. Talipkrin 20 7 ' 
pavırt.esi günii saat 16 d. ı e 
bolnd'.l Merk~z ~atım 
m:i."'yO}!Unn. gl1 ln1eh·1 

Tel rı. ly l . 
İp b I; 

'[ .ı...U. • l 

4 101 
il co 


