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DONANMAMIZIN ÜYÜKKA 

B" ıyatlarına 5,5 kuruş zam yaptı · 
rını~,.a~~~~nl~tlıubat fiatı.;- ruıı 7..ıınt yapmı~tıı·. Bu itibarla Çanakkale bog""azı o••nu••nde talı•m vazı'.jesı·nı• yapar .. 
dun fiatlarını •ı::ı:.r taraftan o- bugünden itibaren 600 gramh'< 
Dll•k fiatlarının ~~ıks('.lmeııi ek- bır ekmek 16 kuru~ iizerindc·ıı 

~r1~~a~ra~i:tt~i~h~~:~l' ~~~· ~1~~kb1~~~~~,.~a~~"ın~n~~~t!: ken daldı ve arıza yüzünden bir daha çıkmadı 
_ ,onu ekıııeğe be b 0 - a adarlar taı afından tf'l;bıt e 

9llıı _ _ _ •J~uk ku-, dilmiştir. 

!i~~'M;;;-P~o~ 80 et re deriill ikte battığı tesbit edilen gemi ile 
lri ı·J~~~;tı\l;~a~ r ~Vft' OhnU$- mürettebat bütün gayretlere rağmen kurtarılamadı 
!lalını ye diiny,ı. Alınoı . \'alm. !Hitte- • l 
Y1 .. böyle bir l/ar. ı Proııuga>i.dt .. 'tnın t.ıfllı- file iruvvetleri- " 

!~,~kit ~ört- ~;r2:~~r~::f:;t'.;;~k,·'.ııı~~ı- ~~~cbı::fü,~~ 38 sulıdY ve erı·mı·z vazı·ıe u"' ı runda sehı·ı du··sıu·· 
1 

ncnan !':<dyo- h.ıh/,• tc~; ' 1!/' nıusr .. 1•h bil' yaptığı yokt~ıı-. 

;:: ıı~~~ea ııı, do/a,,. ... r, .. e~ .. ~~;;:. t::ı'(;';,~ r~k~ on~:. ~~- . 
b ·N~'J ~q~u~.C~H~~•r dn.,~~lll·~-~------~~--------------------~~-------~-------~~--

Acı kayıp __ 
\ 

r ka rşıs ında 1 .ı lil'iJrJ; • . . ıl- 11•'•krmmd r · , ... . 1a ı e 0 aya a- Ankara, ıs. (A.A) - F:ı.şveikiJı:tten teblij;· edıbni,,ı:ir: Ça- Dabp da c;ıkarnıyan gemi i<;iııdeki müı,ette·bııt ~ sub'.ıyl:t-
~"rli :fı"' l:<>t • 0 • tlıı. iiç "a..~ ~!':' ~ -~b111 

• ~,, tılınış V<! teca- nakıkal.e lıo·,.,•a.zı önünde 14 Tc:n•nıllZ .,.;;.,ü tıaJıim vazifesini yap- mı nWıtan 38 dir. Bunlarnı isimleri bilahare b'Jdiri}e(!ektir. 
n e Harici- '"~'k lo ' ' ' .'. "' ' L•lır- ~iizı; kalkmış ,,_ 

~c N~za.'.'~' tnah 1,a,, 'lnıılı . .D"•l.4ııy11 oo.ş _ rlei.>iJdirl~· . . M lit- makta olaıı Atı!.ı.y deuıroltı gemimiz dalış yaımuş ve sclıcbi nnla- * 
•İllt'1'1 gtınü !Ju;l"ıı /,..rı .•J<ı~-., 1 :;afı r ttru·- n • §lla.nııya.n biı· anzado.-..n dolayı lılr dabru çrktnamıştır. Geınlııin 80 YENİ SABAH - Bir dalma tecrübzsi esnasında rM~.llees-

:J)l ı..~ hn.;nan ılwıi:t:.c·itumrı 
••ahouU-lh l<' nr tk•·len~ıı ,., 
mı"·~~f · kll.\111 ı.a r•,ı ınchı ~.ı.. 
ulNııir., h•u~te )J illi S..i İ nor.r 
(.{<mıJk llR'T" hiit!in" lf,~l\pl;.
~ iJ! İ'I Tıır\; <koOIUlnıa~ın~ . .,.... 
lıillnlfııbi.iıı ı .. ·ık·rli Njjt·la;ııt
f'ın th· r\ıı t~.1.i\'et it- r-iui hiWU
m~~ i lıir ,·.uif~ ıwl<Wn. 

kı•ri dıı nas- ''''" rliıılrtfilfı- m 1 tcfık kuvwtlerı m<"lre deri•ılild<' b:..ttığı tcffitJt edilmlı, ir. M€1lllek<."tinıi2rle bulu- süf lı.eytıold~u .bildirilen "At.ılay" de.n.izaltı gemimiz 1939 yılı 
i<"•" 1111!111 ... n1

1unu lwıı.'<i l>o.-1 •·ı"'ı' • ., 1'." ,'1_mı biı- taarTU>i h:ı.r- bil" .._"',. · "1 ,,._ • ...., --·'" mau"""'" 19 uncu günü İstaııbuld~ denize indirilmis "Ay" El-
li

,,, ... ,,. . ., ,,, '" , "'. "'"·• .,,, 11 _ be b "' na.n umum ,...,,.mıye v&>!l ..... arı, en ..... a zam .... ,,,a ..... ama- .,,-~~· . 
Yor· " · '•! ·'>'•m .. , Mrıwlc a · ·· 1 "~ayıp mu- halline göıı..t~ ise de g<'rıı.inin ve miirt>t.1d>ıı.tııun kıı..r113rıl· nıfı dcnizalblanın.ızdan biriHidır. Bu sıııü gemilerden ikisi Alm2!1 
ı ' ,., j '' ttı<mo.w~ ı "' . !/IH .~r,z '· •aywn bir gı>vc· nıa;:ı münıJoi.ir.ı oJaro:atılf;fn·, mühendisi ve i.şçileı:iııin ya.rtlııniyle İstanbul<la., diğer ikioi de Al-

....... ~ Agıt \c 1o·t ~ ı1-t kuluıı.~- Yf'~t.-\i~mt·k İf::~e- . ada,...,.""""' .--ıa.-:-.,1--'' •.~ b•'"" milli" ·~..l • :~.~thış bır kıı L · " .: 
1 1'. Atılay detrizıı.lıtJ gerıüm:ı.z rlluı'61."t.ıibıı.tmın bu rıut·(,-tle şeb.ti vl· mıı.ny .....,.. ~ ........... "'""· ım.m luua te.rsancını.o<,e ın~.ı 

...,.eıınd"'1 _J He."'"" on ııu .an . ld , 1 •~-... " ,_ b 1 li .. ,_ . ı· _., ''"""'-·· .. edik<n rlıi gani ile .Alnııınyada, Kicl'deki G<·ınıanyn. kzgiihların-
r.ı Alın ~oı,. HÜ niı;ııı huı"ı ya- mu.ş 0 • nır arını ~ur,., 1 ' ro "eıı.c-t 1 ""'""''"'°" ;;c·auz ,.a.- da iıı.~ edilmiş olan "Saldıray" dananm:ııruııda. hiznwtc girmiş-
\'~ rnuıı~Rt~:ı SEViN CAHiD YALÇIN rntııatlıklaı1nın ztl~iilia ,qunıı.ı~. (Sonu S o. 3, Sil. 2 de) 
n:. -n- • _ hr.,.abı ı;umlnıak -- - -- - - ~ -
mu,

0
, tnhluları daha lll<'.J.,~, l I tnbii olıudu. Fa-

' ·~ ' kı 4'< (" 1'1 kat M"Ltt'f y . B ı· l'IU'J'r!aııa . e 1\ Yelli olarak • il . ık!er. nu.ıık<l<etkrirıi, enı er ın ve A FRI KA'DA Vaff.,k..- 1~1 ıknıışla;c \'t• ,.,.ri m ha.y.'ıt ve ı1<tiklıillf'nni ko:ı.ım;ık 
,, t .,,,, · ıı- vaı-ı·ı·~ı·yı J"· ı 2 Al ~u~ dlll.L'>l r .. ~ e "' •.ııa harı dıl3l' •,'(' 

Japonlar 'I RUSYA'DA / 
Dut.eh Har~ou~'a 1 

Almanlar Rosfof istı-ı1a~a Y• ninı;1"1 hava kuv,~~f~ri nı~dafıı.a i~tilrn.mctinde .,!Jeriıı- K be f 1 •ı e e · 
·ılıJnrta h ~(l ~ mütckitmi! ~·n gelenı ~lli>nııya. ba~!adı'a.r. uy ışe e çı erımız .. sa.~ı·ı .. mınta,k~sında \, rra t aı p erlı ·orlaı- ve ·• ırı.<lıye ka<>ar ayakta k:ılmala-
3 . k""'° ınıı- rı d ıaJ . . 1 

. Prı,... ,n urlar. - • ayar:ıı an bir mu ·n fnkı- ust 1 k 1 1 d ılq let~rni h+ lnlfiakını Yap ~ i"l ,,, bır b~ıfudJ-. - un u noı ız er e karıı yenı hır _ k t. . . 
hava taarruzunda ! ame ınde ılerlryo rıar ~kı izi ı ,, ~o ~~;~ır~~ri°~ih~ . lnı;ıliz adaıaıını bir ..ıü .•• in<? Bu memuriyetlere Saffet Arıkan'la _ 1 

" t r ... ı:ı.,~ilttaı· k rı.:k. Ka- Hm. Hu 3<laların kenr.lil<e<ıru be.;- b .. "k 1 • c d A k ı ' bulundular .ı\,ıen l.'~.<'İ1lcı·ini k , Su\'eyş \'e ltyenıe<lıkl!'li, gırh lhtiyadarıııın uyu . e Ç I eva ÇI a in ID 
it l••ı'. ontro! <>tını k- IM•Wn hcm<?n hcpBlni dıı$arı<l<ın t ft y İ D 1 e I' İ Y 8PJ1d1 

4 -· :\Lh\11 r ı,. 1 getwdıkleıi ma.liıın. Halbuki Jıu 
n. vı kun ,Jt'!i ;,,.~ ~tl<'ıirili; m , odalar ;,..'te üç m."ne<l<>nbt·ıi :ı.ı; lı\.o:- --- - · 
·~•ha Zl\ d ., •1 <.ırrıankınrJı:n L.ın olıM1foıı yw;ıyorlar Hmı dr• T• 

ı, 1· ~g amdJr old k · ' · 1 t 
' •l a W:ıJ, ~lihw · . U Ç8. .'?111Va11ıl ktyetler ka:.<.,n- ıcare 
l:arantı l.•riılir. .r zafenııın nuş,. lıut11n Avrnı>a.ya h:ikiın ke 1 
ı~.~ ~lınnıı pr.. - . .. ~lmıı; !'lmanyadaa oa.lıa ..aha\. 1• , oyluv«r. \'c ~g r.ua.'ll oo,-. \'e ı::eııı.• bır ;,tıl"t'lte lıffllffiiyor- v k •ı 

•l<ııı bu Jar.ı ina 'lllllJ halkı~- 1.a.r. Halbuki Almanlıum sözle- e 1 
Alınvn hı kının nnıayı .. istiyor. ıi.ll<len anlıyoruz ki, btllün de-

l Anl>f.ı-a, 18 (Hu&1111i muhat.;. 
rimız.Jen) - En:im·an :Meb'4l"'ı 
Sa!föt .AnkM Berlın Büyiik 
Elçiliğine ve Hı:ıriciye V~Jah 
l,Jnıunıi KA.tip Muavıni blrincı • 
sı .u! Büyiı1ı. El~i Cevr. A 'ıka
lının d.ı Kııyl>lşC'f Büyük El~ili
ğine tayinleri Y'ıikııek taıı<l ik<ı 
ıktiran etmiı;tiı·. bılııı.,~:i~, Lıı on~ <lu. UnPccğini n17.ler ve boğazlar hep Alman Ad ' 

b:1· lıuıılaı'I .tınllxl u;ıd.,., Yalnız kontrolü altında inıı~. O halde ana da 
~ I:}' .... za,. ~eık 0ıın<1ıı fi<ını-a "" btı lngilizkr nasıl yaı;;.yorlar? H · ti· ı 
lnıulıı;nıı . k. ıı tllloiın can ,. 1 n 1 er 
ıııan "".lıyarnı.y~ • ,- • nlnız ya~as11!3r Il(' ise ... F'r,. , . 
'"rl <>ıılu ı1 en "'•1'l~z .. !'.- kat tıir taraftan dn ı,,~lıih •~cep· A?nn" 18 (A.A.) - I'it'arPt -
b • a muc ·hlı~. ~ . 1'11 ~lfı11- hane yapmak iı-'n lı!'r türlü mal- Vikıh Beh\H Uz bu sa.hah fay· 
n:~.k~'.'~'" ~ .. F:Jı",,~j.~t J~uthiı; 7-eme buluyoı·~ll'. headilerinin yan ık. Ankaı:-.ıiıın . ;:elınrıı 17-" İııgiltere üzerinde 
J"h U<·n daha müı :~m:'.- eksiklerini t.aınaml:ırlıkları rrihı gelmıştir. Vekıl !'elmmızd<' sn 
"l~r V" 1 ' Cnı:kki • ,, +~ · 1 • 1·'" kaJ .,.,_,..k wf k il ! .. r. )ı-ıı:l.:ılt 1 .. fil· her tarafa siF 1 t.ıj\ tank 1 l""'ıı; erııı; Vf< !\ı•rı arı ""'" 1 DU UZ UDU U an-
ı ıuzler, ve lıo ' ~- 1 arı bııtlhl hı .. 1 · a 1

• • yo - etınıf', bllfı.lıare C, H. P. l':l·o- , • A • 
d.l'!l<l" tuuıvoı~~."~ ~onfrtıl le~io~~~~c~ug:\~~~.:~m bmadcle- nunda ınüstahsilll"rırı iJF.irak·J,, ması ıçın merı-
'1"' ı ~u,· vet! · · : "-' Hıın m~.- li , _. . " '. u, u rea- M.illi Setimiz L:ınet İnimü'niln d 
,ı~.n ıl.ılıD .,,,~~· 11'~::_>.,.nrankin- ı!~~·~dk::_•kw}ı. ~AJclı. 1~teı ·ve ~vekılimiz Şli.ımi. S.ırt\- ka'nın yar ımını 
Sı ıyı· h ,., . ><Wl:ırtn h lu.u~ ı~ ın uC manJ"ı~n ' l Çuk 'ft il · • 
f1tkat.bıı<'L':!ı dı; tlogıu <i1'cli;~1: hklialan kıyme.~~zdir, dc·nizl~r :ı~~c ~v:ı~;i~i 1~1J. e~~~~'. beklıyorlar 
~~··~rneı bir 0~1;u\ \·Hl.ı \'e m~- ~1~!11:' k~ntrohı altında. olma'.Jı- ten S.:•nra koylWerimizlE> sami- Yeni De!h, ı.s. (A.A ,~ - Hr ıt 
r;ıı. u ı: ~·'•kdiı· nil• ~e ~yeı 111 gı fıihı. ~1.aklan \e de".ıZ<ıltıkrı mi bir f.'Ör\İ.'l11JE JR.l<lllllJbr. Ti· J.onp:r~inın reı8ı Mevlana A·ı..ı.cl 
rc ıınıyoı·7 :ı za.et·t ka7,a. ~ ıgılı~ ~ııJ~nnı t<>Cnt edw!!- caret Vekili yarı.r. ı«ıbı;J-, M....-•i- dur. beyanattn bulunarak .milh-

~1ın~cr miiclar, . . . ekt~n a.cı7.<.liı~ demekten b-at;k'.l ne har.·k~t edf• ektıı yetperverler taı:ıfındaı:ı Hmdıs-
ch~J!ılıl', ~-JıP.lf'}.'(': 'uZlyetJıH\e r:re. \ar.~ılıdn ~ Bır ~OO::n t:ız· __ .......,._, .. _ .. ___ ------ ıanıc. derhal lıurnycıtt.~ lraVUE:· 
"~:-~.'n• lkııni dü hazıı.l:ınmış . hı.: muddettenl:ıend:r kı _ ı...,.~- At 1 m;.sına. dair bazırlanıu. kar.ı.ı 
dupı. l;(•'HJI gelşın~ fnık güı- cı::ı uzerme hır Alman U~.ır:ı l.eK yan~ an ,,urct;nır.. ~k'.1- _memleketlere 
ılugu hir :aınıun:rıın~ erıı:m '.''.- bu bomba atıurıanııştır. H•lbuk, • 'l cklupı knıl.cr Bı!.ıeşık Ame~ka-
tır .. _I< l'llU;ınua da h aı ~ gınnı:,- ı;on zamanlarda. İııgılız tıl;~kla,.;- ya da hitav ettıgını. söylemıP, ve 
tt~ııpnd<'.n ıkılıa • · b tta tahmin run ~hur ha,~r.ası , -e gemi iıı111c•t Bugün yapılacak koşula- eımlan ilhe etnıi~.tıı: 
dıışına,n bul az :ızırlılıJı bir tezgahlanna malik Alman F-

Tobruk limanında bOyük 
• yangınlar çıkarıldı 
' A I 

Hava faaliyeti 
A 

Merkez cephesinde bil· 
has9a çok şiddetl i oldu 

Va,iııgton 18 <A.A.) - Neş.I 
re..blen bir tebliğde ~öyle deniı
mekte<~ir: 1 

Tayyare gemilerinden havala
nan 18 bomba ve 16 av layynı ,,_ 
si Dutch Harbour ve Port M< 
ars'a bir akın yapmışlardır. J,1-

Şerir doğudan ve cerıur
tan çevrilmek üzere 

R u s kuvvetleri 

Doğuya cioğru kit!e 
halınde ge ri lemektediı 

. Lorıdra, 18 (A.A.) - llıaıı· pon tayyareleri bir geminin tep Be'1in. l~ tA.A.) - Alrı.;,ı; 
ee,:ıiıooirule blliunan B.B.C. nin larınııı ve sahil liatarvalanı.m I 1.<-blo~ · • 
huııııtıl muhabiri bildiriyor: şiddetli baraj ateşiyle ·karşı tas- 1 _Uo~eu: ın sa:dilil<la m hlı ·,,,,_ 

İngilıiz!(lı· Rıweyr 1lepreini el· ını.9ardır. Morthwe;ı.,,tern sahil kiil<-11ııı:ıızJe nıo'tÖJ'Hi piya<' • · 
kııınde tutmaktadırlar. Cuıııa gemisi bombalanmış ve bir y~·ı-1 me~e·maz wnuba doirru ! , . 
günü MilıverM ya.pQğı tı:ın.rruz gın neticesinde harap olınıı~lıır. hareK'11.:ıc>ıın" d~wm e<1"" ı; r~ .. 

k · B ' . . · t<>fun ,;;ı·kmtla. gcn's bir P.tr 
a amıc:·ıe nı,-ramıştır. Dün yeııl- ır antrepo ıle benzın depohrı <l<> no~ ndır· · •· • .,. 
den ta:ırrum kalkıuı MJtıver · · · mın aııagı rnt?<'rr,• ı-
lru.vwt.lori püsltüı1ıiilmilştür. Sa- ve boıı bır tayyare hangarı y~n- n vwımş!ı::nlır. 
'hıl k. ında ' '"-'ünl' "k A· mı~tır. Kara. ve deniz kuvve•le- Piyı<Je tii<rwnledmiz c·(·IM,. r 

mınta aı; ""'" u u- . . k l .. "!" 49 , . alı 1 . . rının ayıp arı -... o u ve ya· ıeme rwm~ <•an dıi.-<M ıı k ... 
16onu Sı. 3, S il. 3 de) ralıyı bulm uştııı·. ı • s 3- s · • oonv a. , u. ~ C;.> -----

iki mühim kaçakçıl k 
~~~~~~~~~~~ .... ~~~~~~~~~~~ 

Jrak' tan iki bin yüz seksen beş kutu gramof on lğne&i 
kaçıran bir Musevi Haydarpaşa garında yaka/a11dı 

Sehrimizden lrak'a llac ve tıbbi ecza kaçıran ikinc; 
l~ken .ı\ lma'::u"t~~r .. Heme ba~- manlarını ne hale ~evirdiklffi rın programını 3 Oncü B;rlf."lik Amerikanıı; harbe! 
~unl;ııya Y'akı~;~ı:;e~; ~ltt.ün meydandadır. sayfamızda bulacaksınız ginoooi eo nun diinyanın deınok-
h~"tir. Şu ha:lde nEU! 1 vadeıt- Alman orduları bırer haıik· 1_ ............................. - ................ -. ıSc;ru s ... 3ı &u._4_d_•_> ___ _ 

a la bu '-"feri ke~~rı~lııyor da addedilebilir. Fak.at bu kuvyc•~ı· - -- -- ---

bir şebeke de Kapıkule'de yakayı ele verdi 
1 

Giimrü.k muhaf~ Wıkilfıtı / 
ot, 

8
\ s:ıali sorwwa pe!lo;;; .• !er tekrar tekrar v5de.Jileıı v~ 1 Mevsimin en güzel röportajı : 26 

tl .ı. I;'\l .,.u cevabı ''ettr.<.'k "°r::ıı !X'k yakın olduğu her zaman te- vvvvvvvvv-.;vvvvv.vvv..~ 
il<) kı l\oruz: IA<mek ki Mili . 'l- nun oluna nnihai zaferi k:ımna- •• • 

ıu,.,.a:''~r lruw~tli v~ r~üthL~"~'. ıiıadıktan, İngiHzleri aç bıraka- SUNGER AVCILARI _ :>.:ırJı<sıoz tıun, Mıitt~kle-.- en h,. ır_ıadıJ:ktan, İnf!ilizlerin harp .ı~: - .1. 

iki mü!W'n ~ak~ı P,ebeket'ini 

r 
ele geçırınlş bulunmaktRdır. 

Öğrendiğimize gi>rc evvelki 
gün Gazi Antepkn <ıehrimize Al . 
gelen Şuafranko isminde bir man denızaltı 

Hava harekatı 
ııııu a ve \ <ı e.n .gafı! dakikah- tib"lllat.ının çog~Jm.ı:~ına. nıar·ı - -
ınnı;;ltıp 1haiıeı-ınde bile onla"a olamadıktan, Mtıttef>klenn ku\'
Vt tlid;,. i: 11ll,Vacak k:ı.tlını· ltu;,._ vetıenmEfıine i:mkılıı. verdikten, 
''aıffak oı;;,::1rr li<'y Ynprnıya rnu- :_:~a biitUn. fırsa.tlruı kaı:mhk-

».·l"t, J>ek Y<ırlar. Villl sonra ruwika ob11alaıı ne iı;e 
lanlır, raz-~0k !Jı'>yk>ı yapnııR- yarar ve ne mana ifade eder'! 
k:ız:ı.ıımışlardır nı~\'llffaluY'&l~r Alınan propagandaımun anla
bir tiyatro seıı'n~ aka.t, mesele, nıaımş g?':İ"'düğü nokta fıudur.: 
haYl't't Yet't':ek JM!e akıl!aı·a Koodılerını ne ktıda!'.' k-uvvalı, 
l.cımek değildi . ~fetleı· gö;:;. ne k.adar iyi müselliı<h bir halde 
ıırnda.lti d~ Ctitle, karşı- tasVlr ediyorna diiı.nanı, dı>
di l<·nmiye nıecb eze~k onu S1ı!h layıınyle , O kadar b üyültmfü} O· 
:i!atbuki Mütter~~l ır~:ıktır. luyor. Çünkü bu kaılar mül.~
~<liye kadar ~ı t;rden _h;ç b>ri mel ve muazzam bir ordu, üç 
~ır.~ buıu~r ınaglubi'ı'.tt ~edir, harbi bitirmek liıznn<lı., 
~k nıi~ır. Hatta~ eulh ıı;., Dünyaya başlangıçtanbeı"i yakın 

lennıt.'dik Ylkılm anın hi~ zafer ııarkısı dinlettiler, bunla-
ra bile İr.gilizleı· nıülUllndan son- nn hepsi ~ çıkb. Artık buı.
'1-.ım etmış!r,. \'e Anı c:ı~clcye d"- ~ som·a lriınde a.yni sözlere 
larınct1 IllÜttcl"ı!t ~bı.yı Y3-"I- ilıanaca.k kuvvet kalmıştır ? 

11,,.<dardır. Ilü~3in Cıılıid :YALÇIN 

bir alemi 
ı . 

seyreaıyorum: Deniz aynasile yeni 

Mehmet Mevtayi denizin dibinde görünce, b ir ölünün 
tabuttan fırlayıp fokıtrot oynadığını seyreden bir 

inıaa ıaıkınllğm duymaktan kendimi alamadım 

Üzeriıııöı;:iQ ağırlıklar tamın: 
dan müthiş 1ılr sür'atle denizin 
dibine çE!lııilfrı "Mehm1't Mevta", 
derinlEtitikçe koyu.Jıuıan lllcivert 
sularda - bir gece bir istasyon
dan hızla lıallı:ara.lı: karanlığa, 
dalan bir eJaıı>reg peooerMinM
ki yolcu gibı - im- ıı.ndıa bybo-ı 
1oo ~tL. 

f YAZAN-, 
~ACI SADULLAH 

o ıı:;rr.ıın, Cevırl Şaklr: 
''-Vakit Jm:ytıalmeo, dffli. ıtV
V1 al da trııVJ'\"t ! " 

Cevat Şa.kirin Uı.vıJye.sini dn
f'"'n "Hü,'l{'yin Yıldız" ın uzatt1-
gı "Dcnız ayn;Vlı" ııı aldım: P.u. 
bir m<m-e uzunluğunda, ym•aı·
bdr .;;inko hir oonıydıı. Büyi;;,. 
«' tı .. r bahco kovası kutnında o· 
lau. :bu ~ınJ:o borıınun b~r tarc...__
fIT~a, f.'l:milcr1n. gÜ

0

\'&t.: Jcnpr;r-1 
ıs. Dh: sa ... ~: Sıı. 1 dı·) 

M?oovin,in Hay~farpaşa ı;arında tezgahlarına yeni 
iln .buyük rnlizıyle 1{>Jaşlı biı 
•~"1Y~.Lte tren.den indiğini görtn akınlar yapıldı 
gumrük muhafaza mı>murfarı Londra 18 (A.A.) - Dür. 1 
$uaf~an~o·~un valizl;:i~i ıı.rnıı•- giliz ha'-a kuvvetlerine me~sı~; 
lnr 'e .~çcı;s~de kagıtlara sa- u~aklar şimal batı Alınanyadiı 
nlı olarnk ı.;Lif edilen 2185 kı.•.· l!edeflere ·taarruz t ·~ı nı; 
tu gram f · - · b 1 1 e mı.,,e r . a on ıgııef'ı u mu~ ·u- Flenderbe-rke denizaltı tee.g:lh-
dıı-. , .. . ları taan-U7.a uğramıstır. B>ı!ıı!-
.A}Tıca ~u~fra~u<O n~~n u.z~ı; lar dolayLqiJe u~al<la~ 200 met-

baı:vı1 mıs, tc1~,~de1n, Esltit şfınchıdr<lc re kadar aşağıya inmişlerdır. 
ıı •.ınım .aı",,.,aş e.n ara nn Bombalann .tam hedeflere di;•

ç~kıl<>tı hır telg ı -af ~lllunmuı;tıır. ü:ğünü geri dönen pilotlar sns
Telgr3fta, ke~ıd!"~ı g<ırda kar- l<?mişlerdir. 
şı l) 3;ca.klaı~ bıldmlmekt~lır. Londra 18 (A.A.) _ lngıl!€ 

Hactı: ey: ehemmıyetle el k~ı- re hava xıazırlığmın Curtıart~ 
y~n .. g_unıruk ımılıafn:ı:~. ba"mu- tebli;b. 
dı;ıfagu bu kacakçılıgın \<llnız n-'-:ır(Jırn .. 
~ - k t ·r , - =~•"' an servısıne men-
~uııı ra ıı o ara ımıan l ·ıılnu sıııı •.• ı-·arı d" _, 

1 . h k 1 ı · ' ~,• .ı, . ımz un rr('('e .. ~ J<P 1ır ~ -1" ıa IUt](' c~l!cilr.ı- 'u•rıan r " l' r !.-, d . • b • •. . . u ~ .. .- ııı mavn eı· ~· -t!llli \"C U r: ;:ıcaht ' l o.:elJ<-kesırun • .. ...,~ 
bır ırı:ldd ttı.. il~Pri I~~ ':1 r. ~ı- ınegc "" , ~TJ1 l'tmı~lerdir. B. ba-

- rc<ülc~ ~n ,da uçaklarırn 'V 
(.'f11114 ı"l r:) ~ t. (;) ıl ... n ıki~) r-k~ı 1ir 

• 



erınııye-

\.r ..... .;"'"'"' fen btr tesir na-
bU ara ne dar 

tn.zm nat "I: ril yme ~ 
ıa. lu <.'dilıiı lidir. Zenginler yi· 

e · i:ırl 
sevnh t ederler • .Acele L')leri o· 
aaıi ı ad:ınilarma ince, bun-
lar kendilerini bil' 
nnkıl vası 3br.nağ 
m bur kalı bö le yap· 
ma.kla i lcriniu bomb:ıl rla mah 
"'ti p · an edilmem · ni min. 
etti0 i duşünmek l·abilı ıni i.k· 
· p ederler 'c bir m 1 et dün
~ onyn.sını ele geçu- ek 
filu'nc s.-ıplanırsa başlo..rm:ı bu 
Akı tin geleceğini takdirden 
g ı; 1::: lm::ızbr. aamaf h, ıçak 

' fard n vazgeçmek fikrinin ~!!.
dece bir tavsiyeden ib!'lret ol
masından korkulabılir.Çoeu l r 
ruı.sıl ellerindeki kibrit kutusu· 
nu endi ihtiyar ri) bıra 
m.:ı.z1 rs:ı. iiınanlar ıii ar· 
zul., riyle uçaklardan v 
ler. 
Ahnanyanın • n ı · ti 

Lelıistnnın fethinden beri Müt
tcfıl!lerle Reich ar n a i dur-
gunluk haline nihayet \ reli. 

Büyük Berit::.ın}lada ~ • ni.s· 
bette en rjfk lt!lr keller 31 apı!· 
m2sı hakkındaki i teklrr her ta 
rafa yayıldı. Efkarı um~miye
niu. liderleri 1808' tru:ılıindeki 
l<ı m~:ı ile Norv~'in hrut ara· 
smda bir münasebet g .. nddı.lk· 
1 ·rini söylüyorlı:!.rdı. ı ı diış· 
ren.oda öldüre iye kan akı cnk 
tır harbe b ~lnınanın tam sıra· 
B1 geldiğini müd f edıyor'rL' • 
dl. Mr. Chamb rı:ı·n b muh'l
kemelere kulal· a ıadı. \ e ç • c 
geçmeden 'akayi on hak ver·I 

·. Strn...,. rraJô ~"' · ~ li"rtl 
Hitlcr ne mak~atıar ta ıp e • 
nıi . olursa olsun, bunlardaıı t,•. 
ıh in büyilk İllgiliz ve Fmn~ı~ 
J:ı;uvvc e ini garp repı e ınricn 
~ehta c olduğµ süph · .. .dı. F<>·ı 
lı:ct buna muvaffa& o run3.d. 
Fa 'e ilin bu tarzda ha k"t 
ctme:ri a bı rpta olı"ak ~y· 
1 i hah r ı bti1 unma an 
ı:u ilt.r· lmi tir, yu a tPn-
1 ıtl re k as rnak i ·ya ~ı-
nın mı n ıdır ua.llnı · r;ıj · 
<-tme'c il tiinal hi rn> ı ., ıl: · 
lcr. :F' knt onun poııf k sı y • 
y, ne do ru por 'ka. ı ı. 8,.,. r 
.Alma.ol -rdan l.cr hu uc:;ta c.· 
detçe a n.f,ıda. bulunan mü tc· 
iiklcr Norveç i"linc e lı bıc 
surette rılmış o sa. ardı. Vu· 
ıma gelen felaket çok daha feo 
un bir ekil alırdı. 

Büyfilt Pitt, Duke of Devo'l 
My f..cırd: Shire'e, demişti, -e;.1 
""lemi keti benim kurt;araca ;: . 
ma veya ba.'}ka hiç kimsenin hu· 
n kadir olanuyacağına in:mı
yorum." İşt 19 O sen . i ma:;ı· 

.n M . Churchill bu ruh ""n· 
ır ınd r~ Ch:.ı.m rlain'c kı· 
l f oldu. Aradaki m~behlt 
hınıdan ıha.ret değildir. Çfuıkü 
yeni basvekil, büyük Cour.mr-
ner aibi, parlamentoya IDLID· 
Jcketin SGV"k ve a.ı:.zURile gelmiş· 
~ Thi de.vlet ada.nurun ikfa1ıı.ı: 
:r!le\'kiine çıktıkları zaman m0 v· 
cut haller v şartlar bh::lJiri.,e 
b l~ ez değildir. Çünkü ge.rclc 
1757 de, gerek 1910 dn. İngilt:e· 
renin karşıla.<;ruış olduğu mese. 
lelel' son derece vahimdi. Ye.:li 
Sene harbi fenn başlamısl1; au
rt·m yalnız Minorca ad by
N!dilcliğinden ve Britanya, Ht.1-
crstan \' Anı 'R.a ela tehdit e-
a.ildiğindcn dolayı değil di.h ik 
"'en kuvvetlerde garip bin iirl.e 
m· v terccldüt görillduğru,1 n 
colayı tehliJ·eli idi. D ha evvt-'· 
ki vak'alard en sonuncu ur.d 

Miinakalat Vekili Amirnl Falı Hasa Ali ucel yarın llulü 
ıi Engin ve n•tisa.t Vekili Strn ' 
Day dün sabahki r.esle An· VB SpOFCU/ar/a bir gÖrİişme 
lro.radnn · elm · lcrdit. 

Vckill · Vali ve Belediye P.e
. · Ltitfi Kırdar, mniyet 'MU.· 
diiril ve n.Ietl bağlı 
reler er!,aru ~ılnmışlardır. 

ahili e Ve tilini tetkikleri 
Şehrimizde bulun DnhilİTe 

Vekili Bay Fikri Tü.zer dün 
balı Örfi İdare Komutanlığı ile • 

reisleri 
yapac k 

Hurmctlcrimle 

' 

jand ı ma d ı,un evinde tetkik- ilk lJ e 
l rdo. bulundukta.u sonra öğle 

i.izeı-i "Ç"iüı.yettc me gul olmuş· 

rta tedrf satta sınıflarını geçn ; : 
-0[er.in i pl rı top 11 iaşe müdürü yarm geli <Jr 

Birkaq gündcııb ri Anbra l .ı. 
bulunan Bölge i ~o miiJ • tur. 

- -->Ul<~---

s • 
ıs ar 

Maarif V<:>kıllıği kfiğıd yok· Bu kitaplar 1942 -1943 dem 
~u k- mı ıncta eski ve talebe yıll başında talebelere t.G\zi e· 

~ bulu•ı n kid1ı.'p'inrd!ın is+.J- dilecektir. 
fade ctı"' m ksadile ok ıl ko- Diğer taraftan orta tcdrhıat 
operati(lt, ri t rafından sınıfla- dkullarmda da ayni faaliyete 
rını tcrfı c len talelied~n ~eçen devam edilmiş ve mevcut 70 or
yılrua aıt ·ıtaı)Jnnn bedelleri ta okuldan 10176 takım kadar 
mul ab lınd toplattınlın ı ka- ı iliı. ô mcı sınıf kitapları tüp· 
rarl· • ı mı ve mevcut olrul- Iammştır. 
lara yapıl tebliğat ncticcsm· --~---------
de bu i · unal edilmiştir. 

t tanbul tik oku.Uannın 1 in
ci sımflaıı da okuyan takrilren 
10102 erkek, 9116 kız ve 2 inci 
sınıflarda okuyan 8709 erkek 
ve 79'12 kız 3 ilııcü sınıflaJ'loda 
okuynn 7864 erkek, 6717 Jrn~. 
4 tlnci.i sınıflannda okuyan 

5 

Bölge 1a.şe ~iidürlüğü tara· 
flndan elektrik bulumnıyan ev
lere teni edilen petrol fişleri· 
nin dağıbmı sona ermi,Ur. 

Bu defa 150 bin eve petrol 
tevzi edilmiştir. 

Kızılay balosu 
77l0 erkek ve 6715 Jo.z ve 5 in
ci smıfla..Y'lndn okuynn 549± er· 
kek ve 4?59 kız olmal üzere 
cem'an 74678 talebed n t.akri· 
ben 40, tal:un ilk okul kfüı.· 
bı toplatt:ınlmıştır. 

Kızılayın muta.d balosu bir 
Ağustos 942 tarihinde Anadolu 
Klübünün Büyüknda şubesicde 

------·------··• verilecektir. 

H b b t 1 r Her sefer İstanbulun kibar ve 
u u a caçırmış. seçkin hallnnı tophyan balonu:ı 

y-.....-..x. Adil.na (Yeni Sabah) _ Mlif- bu Yll da: güzel ve eğlenceli ol-
lZmir, <Yeni SJbah) _ Sefe·ı tü köyünd mnciam Sa:rsofun ması için çalışılma.ktadır. 

ı 

rihi ar cıvarmrlnki ormnnlarJ:ı. çiftligindP külliyetli miktnrda Pansiyonlu müesse eler 
çıJ.an biıyiık y. ngın söndürül· hubub t- aklı olduğu iddia edil- Maarif- Vekilliği pansiymı:u 
miştür. Beyler köyü .. civnrın·lo. m:iş, yapılan araştırmada.. çift,. mü esc!erinin temivliğinin bir 
yangı korkunç hır 8ekilde bll· liğe aid hubıtlıattan başka civar :nmtod ve intiznm de.bilinde va
yiimc istidatlı gosteımişse de köylerden kaçak ala.nı.k getiri- pılmasını temin ma.ksadile rru
önlenmistır. Ycııiköyu··n Fc."il len hubt.Ibattan da. stok yapıl-, famıal ve teferrıüatlı bir klarvuz 

, nlıdek.i "angın· dığı aııJacıUnı. tır. Tnh1 ikat de- nesrederek alakadarlara tebliı:; 
J vam k ~·r. etmı·..+: .. 

n gayret edil- ---------- -----~ı._u. ________ _ 

Çocuk Esirgeme 
urumunrlaki tören la r Çocuk E ·rgeme Kurumu E

minönü kaza kolumın Divanyo
ltm ı bu uu:ı.ıı 0 uk:: kitaphane- r rıi d ıs scneBi yar.Jasıycn. Türk talebe velileıini muht lif 
sine dnvam edip de bu ders yı- ol:ul!nrı.n girme şart'lamıdan h:ioordar etmek ii.zero her giiı1 tru 
Jınd:ı. ı1k okuld n mezun olan ta 1 siitunla1 da okuyucuüı.rumza bit olı:u.luıı kayıt ve kabul şemilini 
lebenin kitaphaneyl ter.Ketmclc-- bildircccğL. Hcrha.ngi bir o1;.ılun r.ayıt ve kabttl şartkınm 
ri münn.sebetile bir tören yapıl- gazct"d ?l ~.ıdcn, da1uı eW!',l öğrenmek istiJ.ıtmlor, bize "Okul 
mışt.Jr. S61"t 'si . namına mektupla nıürıauıt cderltYt ve 8,5 k:ur.ııqluı: 

po8la pu.lu da gönderirlerse crınblnı alırlar. 
J,fera.sime kita.ph.a.nenin bitişi ı 

ğinde bulwınn çocuk yuvasııım ~a gedikli haitrlama okulu 
işgal ettiği binada ve bu cemi· 
yetin cidd n faal ve ha.yırseve- Ha\'a ildi rumrtam Yu-~ zamlarının miktn:rliır 
reisi olıı.n Dr. Ihsan Sami c;. l"a..<sı'na. gjrmo şartlan nlar- riyle diğer esas ve şnrtla.r bak· 
ranın söyl · ö-1 losa !.Ve veciz bir dır: kında da.ha fuzla; ınaif.ıma.t · ·• 
nutukla ba.~lanmıstır. Bundan A - Türk olmaX; am.sı ve ~-Ol'ta oh.Ll.l, lise ve-m..1.Srit'. 

babası Türk ve Tüı:k. soyundan müdürlüklocino, askerlik şnbe-
sonra kurum tarniından kütüp- olnılk, 1 . ba ,...__1 •1.,.. ...a.... H 
haney devam u ilk okul me B Bek" yaşı en a.z 16, er1 ~JWJILll.l\.mnna, .uu~ u-
zunu talebe arnsında. yapılim - ar, va Kurumu ile Türk Kuşu flU· 

okul kar.ne müsaba:lcnamda pek en. çok 18 -01!nak, balerine gönderilen matlru tro-
C - S vlık dunmıu uçucu- ·• 1 · görebil· l 

iyi derece alan iki t.n!ebeye orta luf;"a elveı:isli bulunmak. fı,RlrBuen lrul ,1:.. · k-h-
1 okul birinci sınıf kitapları cHd· ç ~ ty.i hal saJı.ilii alın ·, •. o. tın. A(.l.yıt ve &1.~ 

li oUı.rak ve içlerinde 15 şer lira E _Ana. ve_tdmsının, yok- müddetı Ha.zira:11 .sonunda. nı-
bulunan ziraat bankası tasarruf sa. velisinin nzasını tesbit eden bayat ~..Utnu.ş ıse de 1341 ''e 
kumbarası. ırerilmiı:;tir. ndresli v ilm. göstennek, 1926 doğuntlu olup orta Okulu 

İkinci derecede muvaffak o- F - Orta okul mezunu ol- ö~en l!ana.n:ti ve en aşağı 
lan dih'"er üç talebeye de orta o. maR iyi deroce ile bitimd:ş, fakat 
kul kitapları cildsiz olnrak ve- G - ffiLva Gedikli Ha.zırla,. devlet orta okul imtihruılıınna 
ritmi ;tir. ma Yuvas'ru ve hav: okulla- gir.mcmiş olanlill'l~ 1926 ve 

Bil.-.ı k'. ük. le . h 
1 

rım bıtirdikten somtı. ha.va bir- 1341 doğ11mlu olup oda okulu 
ı:u.ı:a.re . u rın ~r.:ı- likleıi:ldc 12 yıl ıraw. g"f}dik:li öğretımen kB.Ila'ati ile bitir.mü • 

~ar.ı t.emsıl. ve oyunlar. buY1;1k erba. ola:rak vazife görmeyi devlet orta oAtıl imt:tlınnınd:ı 
bı! muvaffakıyetle temsıl edil- , 1tı.ahiıüt etmek. ikmale kalmış'talebonin ckrr-hrl 
~ış, dav~tlılere ve talebeye _çay Gedıkli olınndan evv l ve ol- Ha.va Kur.umu şubelerlııe md· 
ıkram <;<Iil~rt;Jc toplantıya nıha- du.k1an soıu·a, alınacak aylık ve racaatl:m lazımdır. 
yet vcrilmıştir. 

Mümtaz Rck yam1 chrım · _ 
dönecektir. 

-
rıayı ça ıı 

s·r yanıt sici Kartalda güreşler 
Beyazı:ida Yıltlız ot:elınd" mi 1 ll H:ılk Odam. So ... ~ 

~llircten ikamet oc hm .ı Y:~ mı Sube<..i mcnfatin h 
oğlu Nın-i Tep~b ındı. Tı ra· i gü. Pcncİik:d,. Bfübiil hııltç ı 
vay dur.a~da. cebinde bulu ıo d b " pr.-hr n güreşi t ı1 ·\" 
00.5 lira parasının yankcsı• l.'ı"t JıJnt" dr. 
enretile ça.lındı~nı r.abıta.yn m:.i --- -------
racaa.tl:ı. haber \ l'nni:?, mc 1

' ~ı r 
hırsı1.ın aranmasına. başlann ı TAKVlfır"l 
ur. 
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PAZAR 

Gem Olla lklııdl 

9.0 1 4. ~2 s. ! 1 btuJ 

1 :>.'.?O 
'ft.!a 

17.J v 
lını!&lı 

1 .:::;() 6.;j() arJ 

22.:;J 3.3 l Va.sad 

Hal bö~le olunca r. Cham· 
berlain'in kendi~inin haklı va 
miinekkitlcıinin haksız olduğu! 
bir meseleden dolayı düşnıüş 
olma ı şüphesiz ki mukadd ra
tm bir. cil\•esi diye tclii.kki edıl·I 
mek k p eder. Reye F lemeuk 
ve Bolcikamn istililliından e\'vel j 
değil de sonra müra at eJ1

• • 

mis olsaydı :vam Kamarnaındajl 
hiikfımctin ekscrl!reti bu kadar 
küçük mıi olncnkdı? Bunu "j·ı 
tıl'ebilm k 7.ordur. Fakat nas l 
ols ergeç bır d ği. · djk vu
kua gele ti. Bôylc olmakh 
ooı-a.b r W t Minstcr'de corc-
ynn eden miiza.kcrc garip bir 
müzakere idi. Çünkii hücum in
kiflai eWk<'e, bilhru:ısa Sır Ro· 
geı I<c~t>S'in nu .. kund:ın ~:onra, 
hticum Mr. Chamb rl:ııtı'd~n z:. 
yndc Mr. ChurchHl'e tevcih c· 
dilmis bulunuyordu. Halbuki 
yeni b k.illı ~ r. Chu~ill 
geldi. H lbl.lki münaka a.. me,·· 
zuu o .ı.n y b., 1 katte N rveç 
sef C'ri de-t:ı1ldi. hükumetin büWı;. 
dahı i ve haı icl politi m idı. 
Bu ıun m 'uliy ti de fr. Ch :n 
beı l in'e t vcccilh edr>rdi. A ~· 
Jiı.de vatanda la.r bizim d im.3 
ge kalmakta oldu~ ımuz net.· 
cesine vnrını. !ardı. Bunu da kıs 
men Başv<.>kılin yaşına kısme..ı. 
de m ı ın.a. atfudiyorlardı. BJ 
mfü.a.le ının büyük bir kısmı 
doğru itli. Fa.kat hesaba katıl· 
m. ı icn.p ed(D b ka. funll!erı 
var ı. Bıllıacsa lıl'-cU15lz hilkOlne 
tlııin tavır o hareketi vo r:csnı1 
maJmmlnrın Wlti tcha.11' in. tılsım
lı ma.h Ueri lıarH:inde hiç kizn. 
8Cl2İn sözünü dinlenıek i eme
mesı. 

'Jlduğu gibi, d~ anın kudreti. ============================ ===:=--========--: --

B ad hiq münıilitı.7 göt.Ur 
mı k noktalnrdaıı bld Mr. 
Clın.ınbcrl 'n'in Ba.şvcltfı.1 ti teı
ketmesi kadar münasip b · y 
olmamasıdır. Hepsi bu kad :ı 
kalmadt. Çünkü 8 Mayıstaki 

y net!eesinde tahadd" CÔ"ll 
buhran ile bHl a allı.kalı olaıı 
lar 1916 da Mr. Asquith'ın sıı· 
J;utıınd mündemiç bulunan 
d 1'Si öğT diler. Mr. Chambcar
lain'i tenkit edenler Av m K::.t· 
mnr '!lln karşt kısmınd n sJ~ 
söyfü orln.ı'tlı. Başvekilin taı"\f· 
tarla.rıııda.n bir kısmını d ke:ı· 
di taraflarına.. reknti lerdi. Bll 

• ml!Ellluniyet verici bir l 1 do 

pPk muzlim tahminler.e yof acı-
yordu. Ohester Field şöyle ya· 
z:tyordu; ''İster i eridc olalE. 
:~ter dışarıda, eminim ki h:ın 
rlb.J1Ude hem haricte işimiz fı•· 
nadir. Bize_ nrt..ık bır mil1et dc:ıi 
lemez. şimdiye lmdar böyle müt 
ltif1 bir ma.nznrn karşınında k ı. 
nıanru Um.,,. Diğer ta+aftan Sir 
Andrt.~ Mitdıoll'in M. de Knvn 
hauseıı'da.n. naldattiğine gıJre 
Fransızlar M3.drasa. hücuma ha· 
zı.rlanıyorlardı ve .Amcrilmy.L 
bir ~ok .er gönderiyorla.rclı. 
"Şarki ve ga....'"hi Himlistan<ı:ı 
rransralar tarafından ayni za
ınııuda icn edilecek dalı bir· 
cok tasavvurlar m cut olt.lu· 
ğunu, Fransızlrmn henüz de•.i· 
7.e hakim bulunmadığını,, s:.>y
• rdiğim znman şu cevabı V'?r
m işti: "P<>rt Mcllor'un zap ile 
ve şimali .Ameri!U'daki mu..vaf· 
fa,kiyetlerile o kadar m~au.1-
dürler ki b~ herhangi bir 6& 
ye teşebbüs etme;1'e kudretleri 
voktur.,. Ufak d ğişiltlilderle 
hu mukay pek doğru idi:. 

(Arkası ver) 

Hazreti Ali denince DUldül.. ile 
Zülfikarı hnzırlanuunak .nüm • 
kün değildir. Ef sam.eler kahra
manı Hazreti Alinin cenk mey· 
danlarında. Düldül ile ZU!fıkar
dan daha. saclı k, da.ha vef.nlı ~ 

--==~HAZ 

eydan, 

kadası voktur. Bu iki a:rkadaşa 
mlik olıin.Ali, ~imseye danışma- .... ICH•er-hcınkllkıımııMl!iahfu-•zd-ur~d Yazan: M. Zeki Kcr~unal 
da.n ve .kimsenin ynrdımım ~ •ı.-----------...;.;..-_ __. 
lem.eden ekseriyetle gece yarısı 
yola çık.ar. Dağlardan. ovo.Iaı.-. 
d::uı geçer; bilyük kabllelere ras
gelir. Oıılıır.ı .iınaııa davet a
der; imana gelirlerse ne fila, gel-
mezlerse hemen cenge tutuşur 
ve mutlaka muzaffer olur. Bin· 
lerce kişiyi yere serdiği halde 
ne kcndiaine; ne kılıcı.na ve ne 
de sevgili atına .zer!'e' kadar ~ 
rar gelme'L. 
H~ Ali, raatladlğı bıl ka.

b'lelet' hallwıı İma.ru\ getirdikieıı 
veya imana gelınediklerlııden do 
layı kJbı;tan geçirdikten sowa 
yoluna devam eder. Gtinleroe aç 
ve 6USWl3 aaı.Iır; laze!D giinee 
altuıd!ı. yılacak haJe gelir, ha,.. 

linden ~et etmeyi yine ha-
tınrulan geçirmez. Nih yet bin
lerce kh~ilık ordularla f~edib 
mesi imkunsız bir kale ile kar· 
ş:ılaşır. Bilmem kaç bey tQrafın
dan ida.t:e dilen bu kaleyi za.e
tctmck hevesine kaptlı.r. Kcııdi· 
sine garip bir yolcu süsü \"erorek 
içeri girer; baş bey;iıı. veya. kı'a\
illn misa.fin olur. Ondan l:endisi, 
yani Hazreti Ali hakkmp.a. hikA
yelev dinl r. Kidıaib. beyi 
veya kralı anla.tbğı bu hikaye-
lerde eti ll@Q, Bitayişlıe 
~ NUı yet g!lnlerdenOO. 

ri sarayında: misafir ettiği ada.
mm · n başlwil olw.ııdı~ 
anl . t"rt:e o strada 11.azreü Ali 

onu, bütün kale halkı ile bıı lik· ı 
te imana- da:· t der. Kalen tı 
yi, föş beyi ~ cya. kralı ço!J: 
fa imana gelmez. Hazreti A i lr 
bir kolayım bulup kcndiı:. ., · 1 
looen ı atnr; bir.k·ıc- · ı 
sonra, hatta cıt?si gun k • l 1 1 
kına harp ilan eder. Bınlcrc h ı 

§ilik ordularla günlerce su-.:· ·n ı· 
.onları çayır bfoer gibi bil:t.r 'ıc > 
sarp kaleyi zapt.eder . 

İşte. Mtislü.nıanla.nıı ~er: ıl 1 
eo~ eren bUyilk ~ ~ıgmir 
®şt ve. qti~ana tanıttığı f •· 
reti Ali böyle bir lmhre,r.ıan •. 

( At'k:ıısı vıır 1 



Gazetecilerimiz Sofya'da 
Sof\ a 18 (A.A ) - Alnı~n

yn.ya P;ttmc 1 .. ,p o n Tuı k ga.z(.,'
tecileı ı dun oğl deıı sonı n bura· 
ya gelmi . .,lerdir. Hey' et gru J ı ı 
Bul"ar Mat.buat l'mnm ~ılüdiir i 
M. ~·ıkôl, yef, :muavinı hl.] !J.· 

nef, Alman Elçıl:gi Ma t 
• fü~viri M. Bern'". Türkıvc El· 
ı;:ılıgi bSFk'ıtibı Ek ı r t.ı· 
rafından ka "ıl:ınn1~tır. 

l 
~~------------·-~------~-----

1 kinci hafta koşularının mesafelerini ve yarışa 
girecek atların isimlerini bildiriyoruz: I 

At yarı-,l:ırınııı ikincisi lJ t· lo siklet olan bu yarı~1 1-Ya· 
gün \relicfendi ko .um ha.llim! ~uz, 2 - At m r, {} - Buket. 
y~pılacakttr. • t 15,30 da b:.ı.-.. 4 - Demet, 5 - Şenkı7, '6 -

---o--

alım 

Atlttler bugi.in ı: t 16,"0 dJ. 
Plu mey ::ı.nm ı Aru 0 
•. .ı.ca 1·Jar v0 sqat 17,30 c 
200, 40!l, 110 manialı k!) 

- Baş arafı 1 iıır "d( -
rnt milletlerine karfiı me 'uli
yetkrin~ arttınn1. tır. Çünkü A
merika arazi ka1..amnak için ,ı "
ğil demokrasi idealleri irin 
hnrbediyor. 

Hf" lnna Azad şunları i h"C 
etmi t r: 
Jimdlıl~r. İngiltere fu.enml" 

ııi~fuzunu kullruıın ... sı H~in. o-o/.le 
r.ıni Birlesık Amel'ikava €'e\ r
m.i l rdır: 

Akademinin 
60 ncı y_ıw·· 

kutl ndı 

A 
Tokat l ( ... \.A.) - Japc.n 

1i tebliği: 1 Haziı ındn.n 1 
Te.nmuza kadar J pon denizaltı 
lan 11 l tor 1{Un 2 . n loniln· 
to tutı.nııd 2:5 "' li b tmlı -

u tll ır. 

innel:t dır. Bu gem; 
i bau P ifikte batı-

H rbin ba ın , nb ri Ja-pcn 
d~ lmn· t! ri tarafından lıa· 
tırıl an gemileıin ~ cltfuıu 1 mil· 
y .1 tonilato~ nnnakt dır. 

ir hırsiz yakalandı 
"11ö'1ii T .drd. , . t 1-. i'1-

d 21 nurnar da li ·r ü Ali· 
nin dükl fımııda bulu n.n 5 1 a
d f bo ~ n·.ı.h Acem Mc..c'l:ın-.ct 

. . l 1 
çalıp k:H ınrkl'n rur ı tu 
) .alat 1 r.a.k "ldlıy \ · v ril lİ~· 
tir. --------- ~~~----~~~~~~~--~----

s 1 ... 
Erkek Mektebi: Nişant ş 

\'"lt i ri: Pnzart i, P.erş.._"mlıe giııılt>ri sant 10 - 1 ı 
~- ır. 1 )li:.. .lerlıniı mahduU r. 

lngfüzce kısmı 1 9 Hl!'.:! d 
Tiirkce kıb"!ru 17 9 1912 dP (0 ı 

1 9 191~ e (L 
b.calttır. Telefon: 810i~ 

Ycrzan: la 

l .. 

- Bvet anı:ı b"zim , .. s.:-i\.1t 1 
rncmi ... idn scı n ıhh tinın '· 
7. m o1duğunu • unutınamııl • 

\ 

d3 girmı, c.ı 'l "· Yı:Pı 
at f ıhı. nı t• ıileıt: ı l 

- " cm , ... j c- n ıc \ u ıl 
ral t ıal1 ·1 rörı..ce: ll clı~~ 
istediğin kacb.r didm dur. B 
kaı~ııı ki 'tat c..ı da ~ le el ? t 
on bile c- ~'Tel• '· ln ~e ir. T h. 
batün program it u~1 o!·:r. " t 

Finn h:ııdıkçe ı c te'efon k 
rı. ır. Ugr <rtıffeın m~sck ıle lıı 
aliilmsı olmıv n bir tla\•a 1 ~ c 
kıncta bir •·y sor~rlar. l'0mz,.,. 
b,ı.:,;urı i i orada bı akır. bu .. -Oı 
ltin b:ı lra bir lnE'\ ,u ıh rt ı 
zihin vor:ar, kafa ııntı"ltlr 1' muıı bildh İ) oruz. Üciincü kosu: =~~-=-=-~~----~~-

rjz 
hyacak olan yan~ların progı l• K. Esoex i liralı: t"rdır. 1 

Birinci kosu: Dört YC daha yıık;: rı y it.akı m tre ikı a.t!11Ye.,,i 500 lirarll'' . ._,_,,,......, 
Üç yac;ındaki ycı li yarın.kan safkan Aı·ap at Ye kı ·rnidanna 5fı k\lo cfület olan bu yarı 'ı mühümUz.ün tcessUsünlin 7 nci senei deyrjyesi mün eb -

T 1efou muhavcr sintlC'n 
kolLU,.{UDn g\lmlilı üi • M \t!lh. 
ıım dı;;\•aınını bGklh c>n m•ic;I 
uin i:;ıine c.fönebilmÖk için '' ı· 
bir zi.iıiıı gavıet. y:ınmarı k ;. 
-eder. Hii.lıt bır tek \'atırncla ·ı 
fü~ c;evrclc sn.atlık g;edkıııesi biı· 
tün bir ~ününü zchirleme~e ' 1 
fı ı;:-clir. !!)te bu ~artlar i• ı l ~ 
didıfü•n bir .adam vıklarn d 
ne \apar? Çıldıı maaığın J bt:t 

lngıliz C'ı kek ve d" ,.,i t.ıy aım.a m hsuslur. M~ af:· i 1600 met• l - Polat, 2 - Gürsoy. 3 tiyl baloya iştiıak edecek aza '\:C g t.irect:klen misatuieı ni 
mahı<u~tur. Mc"afesi 1400 met· re, ilmı;.uiye ... i 255 liı.ıdır. B•t Varadin, 4 - Zehrim n, 5 - 21 'l.'cmmıv. akşamına kadaı· :li.iptc acıl n d tere kaydettir· 
re, ikra1ı1 iye ,i 300 liradır. 11.-.u. y,m.:.~ 1 - S..wa, 68 kilo, 2 - Re'll, 6 - v· do i.;ıtir::ıir eı.iece·{· oıcl ri 1 ·oa olunur. 
dikaplı olan bu ynıışn 1 - Me Twıa 58 ltilo, 3 - Yavuz 58 1 i- lerdir. Ada ve ş hiıden gc-leceklerin n~dei!eri , temin edılecek 
nevir. 73 kilo, 2 - 'l.'iryaki 7~ lo. 4 -. Sevim 5u,5 kilo, 5 - r>C! inci koşn: (S: t 100511 u) ~t t:üa.ıik cdilnıistir. 
kilo, 3 - A<'ar 56 kilo, 4 - A· Bahtiyar 56,5 1\,ilo, 6 -· Tanon Dört ve !daha yukarı yn taki~iJ~~~~l!ii6~~mZi:m!lla~::::r..;;;m::mrı:.;;:ms.'l!!CE3~3'l~D~ 
c::ır G6 kilo iııtirnk edeceklerdır. 56 kilo ile iştirak edeceklerdir. safkan Arn.p at '~ kısr kl nna 

tı · · kmm: Dördü .cii koşu: m:ıh · st ır. Masa~ i 2000 mEt- 1 

Üc y ındaki yerli safka.n ln- İki yaşında v-e sımdi~e kad.aıı 1e, ikra .. "lliyesi 155 lir.arlır. Bq ~Ml:ıli'J:ıilııet~ıı/tti~MlıWliiılı!~-
gilh: crl E>k ve di-i taplnr1na hiç koşu l:aza.nmamı;, )Crli sa{· v.arı. 1 - Ynvuz 64 kilo, 2 -
mahsus"ur. :ıı.ı fe i l 00 met· kan İngiliz erk 'e d"~i tav1

• • imai 60 kilo, 3 - Fidan 60 ki· 
re, il ramıy i 350 liradır. 58 ki· rına mahsustw·. Mes..'I~ i 10()0 Jo ile ~ştir k ed klerdir. 

Şimdi b nde bir şey yok. &ıl"I 
bir ığne •battığı zaman duyulan 

1 acıdan b a bir y his tı 1i· 
yorum. sağlamım. 1 

Hep i tl ın bır nefes aldll r. ı --
~ 
l-51·-I 

. Fa.kat Ferhat, ynı:;h dostunur. I 
boynuna tıldı. Sevin~ içinde oP O l tutmak kabil 1 ,Ferhat her tarafı aradı. Y.'-' k6bra yılanını be.s on dakika· 
duğu göıüliıyoıtlu. Adeta göz- narı 
leri ~ annı tı. B:r aıı onun 51• olmadığı halde i.i<; dö.:t k~ı:s1:':•ı-ı tağını kaldır.dı: . . 
düifüne dhip olduğu anlnsılı- la yok olmak dn mumkundur. - Hayır, dedı. Ba k:ı yo .. 
yordu. ö duğü 6allılan bir do'-· Bırakınız, -~efolsunlar. . r Tek olacak.. .. .. l 
tun yacıadı hm ijğrencli-imiz ~"l·' Sonra egılerek yerd kı yıl nıl Ceıuşit dil ınuyordu. Ducln ··' 
~an duvdu211muz t, in için~, daha ya.kmdan tetkik etti: lannı bükerek: 
ıdı. Bir l"hıa hiç bır ' sö\li·, - lıJvet, dedi. 'l'ft k<.'"ml..::ı.1 - Bu I~obra. F rh dın y. ı· 
yemcd". S rıra: • GoZlıikliı yıl::uı. Bu kotk"""C• ğ'ıua k~r.di ba.ına ,.,eleme.z. Fı· 

-· Alı do tum, se\ gi 1 ü ta- maliika Portekiz fatihleri fi, b· kat göndezılebilir. VJ l(ırı Hin· 
dıın • biraz evvel ne kadar mu .... I ra Kapello daha doğrusu h.ob· ı dıstandayız ve bıı 1 orunun ı· 
tarip olduğumu bilmez.tiniz. Bu di Kapello ismini vermi.·lerd·-. , çind" bulwmyoruz. Bu k )r:ı 1.ı 
hayduU r beni öLdl"ı eler ne i· Asıl ismi Naga'dır. Poı telüz'•· birt. ktn1 yilanlann bulunma ı, ı 
Si!! Ji' • t siz, lu;piniz bu i -ı•e lerın koydukları ismin m: n:ısı bunlardan birinin t sadüfen F~r 
bir fenalıg uğrarsanız ben ö- Takkeli Kobradır. Böyle isi-n hatın yat ğına ginnesı akl::ı. . e 
lünccye l-adar ralıat ya. nya· konmnsınn sebep me:yd nda. lcbfür. Fakat bir kere buluııd1~-: 
mam. Dikkat ı:-diyor musunuz? Bny· ğumuz semt Bombnytn n lta· 

Dışarıdan keskin iki ıslık ae· nundan uzanan deri baŞlndn t.1"< labM.ık sem idir. falaber HU'o 
si da.Iıa i§ltildi. Fcrhnt kin \•a ke gibi bir şey vücucl~ g~tiri· kadar bir Kobra nasıl ge~ip g .. , 
nefretle odadan paı ka ıkmı yor. Bundan daha tehlıkelı yı- le.bilir? Bu Mn~ mnhllıklnrın bu 
kapıya fırhyaca.k oldu. Dı~lcr• lan yoktur. Hintliler .bu mah'·"t·I şehirlerde viicu<lun:ı çok mstl n 
gıcırdıyordu. Gözleri hiddet i· ka l>ayıhı~ .~· Hatta tap rh!"•, nuştır. Fakat damıa bir sandık. 
-cinde ate!? ı üsküı uyordu. Cem· Onl~ı-ın gozu~_de bu haY'·a~1 mrj bir bavul iC'indı:-. l{obralamı 
şit onu kolundan yakalıy ıak: ı !3:.hrıp se~bo!u ve :? ha. ~ıyade me5kenlcre girdikleri de hiç gö 

- Ne apıyorsunuz? dedi. ılahlan Sı\'tı mn gozde ıdtr. nUmemiı:ıtir. Diğer taraftan . n· 
~<;ndinize geliniz. Gece karan· r H~iın lıayretıe sordu: nu da hesaba katmak taz.ımdı ·: 
lıgın~a b:ıhccyo ~ıkıhr mı? - Acaba bunu bur~ya yl\l· Otelin ba.hç-e. inde bir çok chti. 
Hattft hf'p bir arada bile c:ık :· nız nıı soktular? Sa.km bir ıki !esmiş Siynm maymunlan g "· 
.mavız. Hc>m faydası yoktur ki. tane vılan dnhn olmasın? ni!k."Bu n1aynıunlar b~:Jk bfr 

d n fazla oaniı olar~k dvarırt· 
rındn bırakmazlar. Siyam tnay· 
ınunlrı Kobra yılanluııylc m".t. 
his bir harbe tutu ır, 11eti('O(İ~ 
hem olur, hem öldürürler. Bu 
mulahazalardan su n~tıce cııu· 
yoı : Bu Kobra dcli~ınd l ık. · 
rak Fc>rhadnı yat;.ı ,ıı' kendi 
rıza.siyle gel ı ıi t r. Bu ıı:ıd • 
scyi diğerlcrıyle b; - ,a J, n 

1 
gerek· Bu sah h bır f .. kır ka 
tan Gabcson'u ziya ~ c~nıı, 

kaptan biraz som ötmü tt:r. 
Öğleden som•o., bu otele bir fa. 
ldr gclrois, yılru1 oynatım , ou
d:m bir:ı:zso•ırn da "Dede, k~v· 
bolmuştur. Nihayet Kobra lVı· 
pcll()yu Ferhadın yatağında bıı
Juyoruz ve biraz evvel dC' bııı 

ıslık s- !eri i _.itiyoruz. Bu ta· 
limli hayvnn efendisinin emr n·., 
itaat ederek pe>n<'f>t C'Vİ tn nı1 l· 
ınış, od:ıyn ginn ·. t 
lnıimu l1ı. Perh t ' 
cc onu ·1 ı3 i iı'l 

Yt'rm ien ,.. ' ı 
nı da k th"<'miv 

ukür et 
- Sen u oluı una b:-.ğla. 
(AYukat bıtkiıı b"r tavtrlJ 

şapka nı gıver e' dE>n ( ıkar Vi 

e peneeı lrn vorgun ad • larla yv~h nC'Sir. a 
çlkıp dend·~ine gıd,,.ceklı. f yolunu tutarken pt:ıd-e ·ııer.) 

li'erhat p.n ylı y n d"h·,- -- ---- - --
t ~ fadc: 

'ay ennma, dedi. De lzc/ MiLLİ 
fösyö .Maks\:el bana bir kart•i· 

zıt gönder6rek .ziyar time ıı. oyunlar 
yor. Olur ~ey degil. Bahs"tti !· Festivali 
n · z fıkır, b ım yatık mhr ı bi· 
1 öi{rc mıi ·: 14 - 22 
Haşim ba ını aı; uru ic,inc • • Ağustos 

larak: 
...._ Ah dc:>cli. \ allahı de'ı 

<'ağ m. F Iaketler b rbir! a 'ı 1· 

dan ·nğmaya ba.c;ladı. He ta· 
rnfınuz t hlike içinde. H r ta· 
rafta bfr felaketle karınla ca
ğımızı sanıyorum. Y n b<'rı 
d~ karıma ne söyliycyim? O 
bın: nlıire bu hiıdiSl'Vİ i :;ı l" ··~ 
artık u~lnı gözüne g~rcr mi? 

Ccnışit, IUşime ..ı tnvıst~t:· 
de bulundu: 

>·:ııcUeı· Milli p"yango g).."i • e
ı i fcuth J.I y!lpılaeak gazirw· 
larda satılınaktndır. 

Her tütlü izah.Rt Tel: 23340 

Beykoz kazası tapu 
sicil memurluğundan 



• 

lstanbııl Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat ilAnları 

Al8Pla ;ıttılı -4Jn kap.ılı :ıarlla eJn!ıtmeieri hizalarmda yamı gün, ııa:ıt ve mahallerdeki .. ı.erl aa
/m ll1- koınll)'Ol1lmmc J'llpılac><tır. Taliplerin belli va!<Ulerden bir ııaaı end konun! v..Okaforiyle tek· 
)lı.. me&tııplerııu il# tıldailll komi•yona vermeleri. (399 - 7292) 
· Ohllt ~ı Tuhııı T.min•tı 

Kllo Lira Lira ihale gün, aat ve mah•fll. -JlalJ'lllı -n. 
llalyalı ltaru "'· 
Slltt -'t. 
r&ru ot, 
l!aly•lı ınmu>n. 
Odun. 
Kuru ol. 
Xunı ot. 1 
T<I belyalı kıınl at 
Tel balyah lnırıı ot. 
J[nnı et. 

, 

tp balyalı kuru ot. • 
ip balyalı kuru at. 

('inı,i 

Muhtt-lil nakli~ 

z..,ytın yağı. 

Patlıcan. 
I:>.ımıı.tefı. 
D. Biber, 
Bam~a. 
Tıızc fasulye. 

"'2Gı000 
9,1110,000 

:llif,000 
:J.188,000 

894,000 
1,080,000 

500,000 
500,000 
600,000 
100,000 
ll00,000 
800,000 
!100,000 

121,000 l 
2111,700 ) 
2118,009 

35,000 
19,500 
84,000 
14,800 
19,500 
28,000 
26,000 

25.000 
50.000 
50.000 
25.000 
15.000 
50.000 

' 

31.075 
17.500 
11.000 
10.000 

9.000 
15.000 

21/7/942 
:12/7/942 

11,seo 21n1942 

16 Yalov-. 

8237 27/7/942 
4023 29/7/942 
1417,50 31/7/942 

25/7/942 
1~2~0 23/7/942 

l~ 

16 
17) 
17) 
17) 
11 
11 

2550 23/7/942 il 
2S50 ııl/1/942 15 
Hr.l,10 23/7 /942 15 
1960 23/7/9-42 11 
19!!0 !3/7/942 15 

Yalova. 
G~libolu. 

Gı.:lıZ( . 

E.<,lu{}et.? I'. 

Erı..inctır •• 
Erzincan. 
ErzJncar. 
Eran('aı:ı. 

.Er;Jncan. 
Erılncaı .• 

İbıüe g\ın , '186t n mnl.alli. 
23. 7, 94:' 11 lzrnit postahanP 

4652 
1312) 
825) 
75')) 
67:}) 

1125) 

2S ,, 
" 

":ırt'I"'· 16 Çaı ,,kkete. 

17 

Aııağıda yanlı mevadın laı.pepWı zarfla: el!Hiltrneleri biz.Wınr i.a yazılı gıın, saat \·e maballer
l!eki keri sabıı ahnaı komisyonlarında yapı.laoa.ktır. Talirlerin kanuni vesik'111n)'I" f<'klif mek· 
&;uplannı ihale ııaatkrinden bir '12 •t ('!VVel alt olduğu kontlsy<>oa. veımeleri. 4541-7799} 

ııı.-tarı ı'otan TffilİDB h 
CinN 

Koyun eti, 
&ğır eli. 
Kemiksiz koyun eti 'kavurnııı. 
Kemiksiz koyun etıi 'kavuı'Jlm. 
Buğd:ıy öğütülmesi.. 
Buğday öğütilnesi. 
Kemiksiz koyun eti kavu.."'ma. 
Kemilwiz koyun.eti kavurnıa. 

He<.ıe odunu. 

hilo Ura Ura 
50.000 498S) 
50.000 3750) 

100.000 200.000 ll.250 
100.000 200.000 ll.250 
800.000 2604 

1.750.000 5962 
J 00.000 200.000 Jl :250 
lilO.()llO 200.000 11.250 

1.500.000 45.000 4218.75 

İhale gun, Al mahalli. 

7 8.'IH2 15 H köy MııJı-... koy 
7 ,, ., 16 ıır~w-un1. 

14. ., ., lt, Erzururr. 
7 ,, 17 Kare. 
7 ,, ., 16 Kars. 

10 ,, ., 16 Erzurum. 
12 ,, ., 16 Er1,un..nr. 

7 ,, ,, lu KonJO.. 

·""•gıda yazılı kuru ofumn kao,lı .arrla eksiltm .. i 31/7/943 Cuma 
ıfinil saat l 1 de Trabzon ask{'rl saıın c.:.ur.a koınisyonundn yapılncttlt.tır. 

!J'ıi.?ipleı:in k10nuni vesikalaıilC" 1c-ırt J)\f-1'.ttıpJ~ırını ihale ~a~linı1en lıir sar1t 

tuplaıını ıiıa:c ~rı1m<bı Oıı sa
at E:·Y'VC"J ko~..n":'>yon· ,,enneleri 

t 524-77&1) 

CiNSi 

Yıiıın halm<le 
lp bal)alı 
Tel balyolı 

Ten 
240 
24U 
24 

T&oıU:n 

Lira 
il ı;,2 
ltı,.l24 

ı~ 472 

Tımı,,ioilt 

Lira 
842,~0 

l2Ib,f.i0 
1310 40 

(376 - 7:144) 

••• 

• • • 

E;,her Jolora 20 Ju.ı::'lll';<lıı.n 
30.000 lrılo ooda kapa:lı zarfla 
eki;iHmiye lwnmuştur İlıaleo,\ 
7; !< 942 curııa. günll ..a.-..t 15 de 
Ar,kar:ub::ı M.M V 5 .N•) , lu E.a.tın ı· 
alm, koırm~yonuD>.l~ y&.pilarok
tır. 1& lemin tı 4fı0 hraJır. Ta· 
liplt-ım be!Ji \·akrtten bir saat 1 
en·('} lmmiı<yonf! "'"1leleri 

Aş~ıgu.ta y1tzılı ctlarıu epJl~ :u.ıfla e iitrr.f'leri S-0/7/e42 Pt.·l~cn;.bc 
lfinü Fü~t 11 df' Trabzon abker! sa\1·1 eJı.-ı.\ konlisyonund~ı yı;pıl.,çvkt.t". 

Tallpl,·.rin knnun1 veı.ık;,;ıl,1ı-iJe tf"~lif n·tk11Jplrırını ihale r.ailıinden bii" F~<'t (523-77M) 
e'V\·tı knn1i ynn.ı \'erP~l'}Pri. (375 - 7243) ••• 

~iNSi 

DcikUnı b .. li r!P 

1ıı balya · 
'Irl ba)ji<ı 1 

Ton 
611(} 

fllw) 

6~t 

• • 
P:l7."J'lık gtir.ii talib~ rlk:ını· 

yan 4(1 ton SÜtiin y~nıden rozBI"· 
lığı 22. 7 942 (ar~n1ba günli 
ııaat 11 •le yapılac;ıktır. M1>ham
mı>11 b..'<lı:li 14.000 lira olup kat'i 
tı:-rıtlnatı 2100 lir~dır. Şartname
si her gün kı>misy.:ın'l:t gi;rülebi· 
Jil'. İst~kl!krin ])f,IJj gİİ.n Ve EMI.t· 

te F.ııdılrlıda ~atın alın~ konıifi· 
yonıır.a g-:lrneleri. ı 4"~·i:>ll3) 

• • • 

Komut-•• nhlt bnlıklen i~ı:r. 40 
ton r ... taıt~ 24 7ı9'12 cııron gtiııii Lıra 

28 oRtl 

.. 

Teminatı 

Liroı. 

~1 fil) 

1 

S:l.ht 15 d0 p. ztı.rlıJda mı.tın alı·· 
nnc.ak"'!ır. Malı:ı!l"ııın"1". be<lf'li 
~! !lfl\.I Jmı ·~ur; ı t 'i ter,;ını.u 

. . _. . ~~ 45 lıı-Mlıı. .,:ı.rtm.mes.ı ner gun 
. &>~ıkta.ştakı dl·gırnıe·~ı:ı·ltn komi,~·onı. gnrıiı<.C.ılir. ı~tekli· 

Sırkecı anbaıına ka<l.ıı· on bın' IH1n ·lJ<>lli ~ün ve .s:ıatte Fındık
ton un Ye ~epek .n:tkliyc.;,i karn· Jıoın 4'.tın" almı: iromi"l''"·llULll. 
1ı zarf u•uliyle 1?-ıunakn~a'-" kcn- geinıderı. "17-7741>) 
mu~tur. HlL~W!ı ş:ır1.larJ. J~om:!':i.. • ,. ,. 
yoııcla görülebilir. l\lurnkk.t te 
miı:.atı (4750) liradır. lh:ılE-.,i 1 
21 i 942 salı günü saat 15 d~ 
y~ı·ılacaktır. Taliplerin ihole sa-1 
atinden bir saat evwl leklıf m("k 
tupl"ı·iyle Harbiyede Yedek Su.1 
bay okulunda Satı!ıalma Korrn"
yonunıı müracaatlan.,345-1128) 

• • • 

• • 
Amerikadan lngilizce 

Radyo Neşriyatı 
Amerika Radyo ŞirketJeri Türkiyedekl 

· Dinleyicilere lngilizce 
Ha~erler Neşriyat Saatlarını bildirir. 

Program 

Bııberler 

" 
" 

. 
' 

Haberlerin Wılili 
Haberler 

,, 
lS:Ia - 18 30 Haberlerin tah1i.li 

19:00 - 19:15 

19:U - 19:80 
20:00 - 20:1 \ı 

" ,, •• ,, 
,, .. 

Baoorll'r 

" Bal>Prleıin 1alıllli 
lJl\berler 

., 
" 
" 
" 
" 20:la - 20 :SO Jh\berlerin tahlili 

20:45 - 20:55 ,. " 

20:~5 - ıı:oo 

2h00 - 21:15 

21 :lüi - 21 ı3(l 

21:30 - 2JAü 

• 

·" " 
... .. 

,H.abeder 

" ... 

" 
" 
" 
" " 

" 

,, 
" 

JL'l.lıf>rlerlo tııhllli 

" ,, " 

• 

llalJerleriD tahlifi ve müzik 
21 ~•fi - ıı:oo ııalıerlerin tahlili ,. 

,. 
,,. 
,. 

" 
" ,, 
" 

~ " Jbbeırk.-ri.ıı talılili \>e mimk . 
22;00 - 2'Z 1!'.i Haberler 

2S:OO - 23:15 

"' ,, 

" 
" 
" ., 
" 
" 
" 

" ,, 

,. 
J1 

Günler 

Pazar 
Ueır ı:ün 

" 
" 

" . " 

" Pau.ar 
H!Pr gün 

" 
" Paızar 

ır~ glin 

" . Pazar 
Parıartet.i, Çwııamba, 

Cmnart.esi 
pııırarıe.,;, Çanıamba, 

,, " 
Pa~.ıır 

" 
" 

.. 
l'laııart.eııi il& Cumart(ll)I 

.~ ,, 

" .. 
" 
" 
" 
" ""gün .. 

Pazar .. ,, 
" J~ @n 

" 
" Paııar 

" 
" 
" 

" 
" 

Jkr giin 

" 

" 
" 
" 
" 

.. .. 
" 

•• ı-

Radyo 
Merkl"d 

WRCA 

ı\VNBI 
WBOS 
WGEA 
WLWO 
wcw 
WRCA 
WNBI 
\VBOS 
WGEA 
WLW<J 
wcw 
WGEA 
WRCA 
WNBI 
WBOS 
WGEA 
\VLWO 
wcw 
WGEA 
WRCA 

Wl'l."BI 

WBOS 
:WLWO 
WBOS 
wcw 
WL\VO 
WBOS 
wcw 
WRUL 
WRl>-W 
WRUS 
WRUL 
WRUW 
WRl1S 
wı.wo 
WCBX 
WCRC 
WRUL 
WR'1W 
WRUS 
WJ,WO 
WBOS 
WCBX 
WCRC 
WRUL 
WRUW 
wıuıs 

W"LWO 
wı,wo 
\\(.'W 
WLWO 
WBOS 
wcw 
WC'DA 
\\'Rl'L 
WRUW 
WıtUS 
WRUL 
WRl."W 
WRFS 

•ı. 
"') 

f' 
1 

Dalga Uaıııkığu 
Klloıılld Hetre 

16,ll!O 19.8 

17,780 
111,210 
15,330 
15,2.50 
15,850 
15,150 
17,780 
15,210 
15,330 
15,U)() 
15,1150 
15,330 
15,150 
17,780 
15,210 
:.15,330 
15,2.30 
15,850 
15,330 
15,150 

17,780 

15,210 
15,250 
15,210 
15,8.50 
15,2:;() 
l!l,210 
15,850 ' 
11,790 

9,700 
6,040 

11,790 
9,700 
6,040 

15)250 
l!l,270 
17,830 
11,790 
9,700 
6,010 

15,250 
15,210 
15,270 
l 7,831) 
11,790 

9,700 
6,040 

1.;,250 

rn.2:>0 
15,8,)() 
ı;;,250 

15,:tlO 
15.>!.)() 
17,830 
l l.7!l() 

9,7tH) 
6,0.10 

ll,790 
9,700 
ı;,o-ıo 

16,8 
19.72 
19.56 
19.• 
18.<) 
19.8 
J6,8 
19.72 
19.56 
19.7 
18.9 
19.56 
19.8 
16,8 
19.72 
19.56 
19.7 
18.9 
19.5{; 
19.8 

16.8 

19.72 
19.7 
10.ı·ı 
18.9 
19.7 
19.72 
18-!) 

25.'1 
30.9 
49.6 
25.4 
30.9 
4!1.ti 
19.7 
19.6 
16.8 
25.4 
30.!J 
19.G 
t!l.7 
19.72 
19.6 
16.8 
25.4 
30.9 
49.0 
19.i 
19.7 
18.9 
19.7 
19.72 
18.!) 
16.8 
25.4 
30.9 
49.6 
25.l 
30.9 
49.lj 

Eminönü Yerli As. Şul:M'l'İ,.ıeııı 

Eminönü 7eril askerlJk 
ltııyrtLı barp malıll!l ouba,y ,., ~ 
ile ~lt yeüoılerinin 942 u;!Ôll ;; 

hlyye i~ne 'UJ/?/W _ _. 
zarlıe9i ı!lnil teYzlata baolı"n~ 
Harp mal(U\\ subaylarına 1'! ııt 1 
harp maltllü erlerine 24 !IA lf. 
bit yelimlerlnt!'·:ı3 na 31 dı r. 

Hasta veya &Wr nı'"•nı1f'~frJI. 
akrabelar1 nezdinde bı.;.\unnnJtıf 

llmımlyelerini almak ıı·' neti 
"!!:_yekilet çıkartılar•k 11<1"' 

CÜ7.danlle blrl!lrte IU~Yl 101 

~~=· 
' . , • • • , 
~ol!lu yerli 

<len: 

1 - Şubcn1izdc -'ı.ay ı" l ! , \ t-JI 

ikı·anıiyesinc mü:stahak m,,Jiıl "'· 
,.c malül eratla şehit ·y<'tiı ı1lc 

I 1942 yılı tütün ikranllycJ(•ı 1 <A4',t! 
l ki günlerde sabah srır-t rl"k'jı.ııaı 
;· ikiye kador doğıtıl.ka~.n<lon ..,!. 

1 
Jerine tahsis edilen guni<:ı<1<. cı 
deki vef-aik ve döl·der Q41M totı.'1 
larile birlikte şubeye ffJır,, t 

2 - Tahsis e<lilcn g"o•l ~ f 

den başka z:ımanri:ı te\ :ı.H • 
rnıyacagını:ı kat'i olar.·< v: 
sayın :ıliıkadal'lara il:l ı.Ju ı\ 

't.fl fı 

1'.fal(ıl subaylar : 21/7, ~ 

" 
" 

·" : 23/7/912 f,; 
ı• : 25/7 /94~ 

M .. lül erat : 28/7/942 
ti ; 30/'i /!·4~ J t 

,, ; l/B, 946~ ( f " 
" 

Şehit .-ıelimled : 4/8/944~ 

,, ,, : G/E/94Z l't 

" 
" 

" 
" 

,, : 8/8/94! 
" : 11/8/{l.t~ 

., : 13/8/942 } ' 1 

,, : 15/8/D : C' 
., : 1B/B:9•l: _./ 

Şile C. MOddeiorl'lır 
miliğinden: 

l\lılli Korunma krun :lü. •• 
1 

harekette buluncluğu iW-1i;ı.t!Jl f 
nun Şilede bakkal Rı.d\ ~n <'tır1" 
tara Koca.bıyık hakkıhda yo1orf$1 
ru~ına ~onunda: 

:rı..taznunun 5440,5 kuruş.~. r:.1ıi1' 
liizım gelen bir teneke cc:ııi 
Jiı·aya s::ıtttic'ı sabit oldui,'Ur.ı1:!1l ıl 
ketinc uy~n 4180 sa}·ılı rı·ılli J\.

1 

n1a kunununun 59 unlu rıı.·c 11 l 
ikinci fıkrasına tev!ik:ın 50 )'' ~ 
para ceza~ına ve 7 {(Un aı " 
hapsine ve ıs gün müddet e dl\ 
nının kJpoıtılmnsına \'C tı'3 ıflC ıı 
<lenin tatbikine ve ticart·tt\·r ' 
ne dajr karar itlihazın:ı n1~ı)ı 

1 "madıgına ve gaz bedetı ol. '" /' 
nın maznundan alınıp r,Jıcı ü-' 

1 

verilıncs.ine ve Adliye r-r•1"'' t' 
bulunan gazin müsnderesın~ V 
zin satılınruana ve usuliinc t'" 
sa tılıp bedelinin hnziııey~ L . ıı 
clınn ve masarifi n1uhakenıt·ııu. 

1 

nundan alınmasınn Şile .I\· l!)C 
nuıhkcn1cci.ncc 5/3/942 wrı. ,,ıc~t 
rar verilmiş ve hü'kUrı }t. t' 
olıno.ıkJ,. k~yilyet ilıin 1.;}u ıı/ 

l\•1' 11·1,1 1 kuruş fi,~at t.-hn .;n 
ediil'n .ıt>rıı ton "dun~ 20 'i !J :! 
pazarteBı ~ıir·ü snat 11 d<' knı•:-,. 
lı z·.ıı ııı-;uli ckFıltme ile i~tckli
eiı» ıha!., "'likı 'ktir. l\!t1ranı
mı·n b(·t~li J \li.0111 !ıra cılııı ılk 
t.M(\ınntı 10.552 iiradır. $;,ırtna
mt~ı hl'r ~iin kon1isyondoi !!f°rü
lE-bt ır i stt•klill·rın ~n: gü'ı•lc 
ı11U <l.\'Y"n ö.1H.ltl·n t:n az bi" ~~;ıt 
Ölll yı· ~ ,,.\ ıı· tekli! mektı.pl; .. 
ruıı ~·l! O ~ayılı kanun h•iH;iru
Lcı ·ı ıh\IJt"sintle n1c1kh!.1z knr;-;1L:.:;ı 
FındıK~ıdı:t Satınt,Jma l{OlfıI~yo-
111.111 \"f'tTnf'lPl ı. t3·~8· 72t"J) 

3G.086 lira 70 ku111 .. hı;.f bt·· 
ddli r::tiıM<;ut'ta bir depo iııııa~ı 
k. palı zarfla ekı;iltmiyc kon· 
nııı.ştur. İhale..i 5. 8. 912 çar,,a.nı
ba günü saat 11 de Aıık11rıı.ıa. 
M.\tV. 4 No. lu satın alma k'J· 
mfoyonıuıda yapılacaktır. 11.:ı. tc-, 
minatı 2i07 liradır. Taliplenn 1 
k;ınuni vesikalariyle teklif J11(·k. 
tupl·u·ın1 ihale ~a.a.tin<len bir ;,a· 
at f'\"':el komisyona vcrnıq!N:. 1 

13 202 lırP lıeşı{ b<-..ıelh Polo.t
lıc\a. su tf:Sl>atı ve :r.ıı~ııte f-'lile
cek dizel poroııa grupıı i~i pa
z~.rlıkJr, ek,iJtıru-ye k6nrnu~tur. 
tl:!a'ı·-i 27 1ıfl4:! yıau.rte;:i güni'ı 
saat 15 de Anlrnrada MM.V. ~ 
N(). lu 'atJn alra:ı. J,oıw,,yonıında 
y~pıfoc .. Ittır. K«t'i u>min:ıtı 1980 
lira. 30 kuruştur Tal'·plenn bel
li ,·nJr.ti e lromı"~"•La gtl:nelı-ri. 

1441·743(\) 

•• 
f 7/94: f!llJ ı...nf (' ,_. ' iJO,n oı:ı-

(: Bu Listeyi L1itfen Kesip Saklayınız) 
~~~~~~~- ~~_!l!---~~~~--1, 

.. hlbl: A. Comaleddln SarloÇ .. ~ 
NcvlJ'at MDdUrU: M. Sam1 f".llr: 
-ıldoiı yer: (H. Bekir Gu,..<1

1 

A. C•malıddfn Saraçoıllu rrı•'"~ 

• 
()ı-Jı;ııııy..,ı.- !IH muhabtı t ta· 

buııında bıılıuıan 50 araba güb· 
1·.- ":'1 7 !lt2 günü saat 15,30 ~ıa, 
p.ı.1.~ı·Lkla saıılac-:ıktır. İsttkli
l<·ı"ı he!h ~tın, .... aatte Fın<lık
lıtl<t f~lın alnı,, komi~yonun.ı 
l;t'lıoı h·t'ı. (516·•741) 

• • • 
:ııı. ısı hın 80 kuru& ke~ır bt>. 

dı·: iw anfı"r m-;a:-n kapalı z11rf
I:• ... ·,sıll "'"l'" l«ınmmıtur lhn
lı:b ı :!X ; !1-12 ~alı giıııii ,~~t 11 
dı Ank;ırnda M.:\l..Y. 4 :Nı:>. ini 
satır n.ln1a klrnıi~}·onutı<~a. )'apı~ 
laıo;ı Hır. İlk teminatı 2938 lira' 
63 kurıI<ln•'. Talıplerin kanuni• 
V('l;ık;doriyle tt-kt:f mekt~plamıı ' 
ü11I» saatiııden bir saat evvel 
Jcıırni!":\·ıın:• \ ern1eJeri. 

- (437-7426) 
' 

* Ku) •••.!';°iylı~ lx'raber 10\l.OOi'l 
kılo koyun eti ve 100.000 lıiln 
Rıj!n- eti paıarll.~Ja satın ah111t~ 
oktıı-. llıalel~ıi 7/8ı94~ cıml3 
günU saat 16 <la Erzurum a.;ke· 
ri satın alnın komisyonunt'a ya
pılaca klır. Koyun etinin tahnıia 
'b('d•~ i 10:3.000 lira, kat'i temina
tı 13.000 lira. Sığır etitıin tahmin 
bt><ldi 55.000 lira, kat'i teminatı 
8000 liratlır. Taliplerin bclli \·a
kitte l«;ınisyoııa gelmeleori. 

(538-7796) 
• • • 

120.000 kilo süt pazarlıkla. ea
tın alın-.ı.caktır. Taliplerin 24/7 .' 
94.'.? günil saat 15 de Ankarnda 
Lv. iimiı lii;i binasmda lif .M.V. 
Bir No. Ju satın alma komlsyo
ııuna gchncleri. Tahmin bedeli 
42.000 lira, kat'i toniııatı 6304) 
lm;dtr ("llrJ-76571 

15'.?6-7757) 
• • • 

Silici aranıyor !'ıJ ı 2S'l trn ~ur o1. <tlıp JkıY"ır.

d·ğ;.-~ • ., tekro pa1 . r'li k .. 'lITiu;;;:
tY • f .. v ;ıf \E' tv'iU ~rt);tl';~ tc-.:
lih ıı :ıhc l r .• nı· yı,tıÜt eo-:ı.ıli\p 

·~tf1u·cbilir .. O',~· ıP vey;, ~f-1 ta•
)' lı .:·' c. '".tır. Ot:ı .• ı.n \jrıı::JE>-r;n .• 
bcf;rr;ı.ın k ~u f ... t;d<•ki ~t:ı.ll- j;..,l'-'tııı<·l~rırrJiZ -şio.; ü , Bl>tıikt.. , ve Aı .•·arı\y aı-.,l);lhkl;.;ırı iı;i1ı iıntihanJa 
d(f. r. 2.'l(ı ~... c t r ıt.~t )<.'\,ye .ıl.:..lı: f,:.a:ıtcx·ct.:tt;.i liytık<.ıtn gene ~a .. ttc l~ \r.ıı ı·ı:-a karlar tiı·ret veriluH.'k ~uretilc '2 

lstanbul Elektrik Tramvay ve Tilnel 
lşletmelerl Umum Müdürlüğiinden: 

E-fJtf·1..>ı;f"\Pği ~ıcı. d&Oi- :ız rf,ıkt~rını silı<C.iye 1t,1.Jyaç v:ırdır, 
da t1:11.11f f'(lt·D tal.ple.c- ıl. J f"<l~ll'- ~l\.skt"rlıkle (l}üJ..:n.ıı <ı"hı1·)'dr 1~U·l1iıf·ıiJ nüfus hü\ıyt>t cüzdanı, hü.<:n\::.~ı .... l 
bı lir. Jh.l.lt:Sı : /71'!'-':. ç.,ı •·Tııb:ı ı !ıg.,;ı.., 4 adet \'f<..Ji~..ı fı.tı·b'"rafı ve )r.ıdiye kadoa· t;al1.'jOl1Ş o1clukları mlie..;re ... 
eünll sa~t 1tl ~. Ji~oıııcnl::tı.r. T •-r · · .. · ·· 

k 
. ll b 

1 
selrtO<n ~l1n1rııe '.fıY ı l'ı•.ıııe-t \~ Jk.alan~ bırlıkte 20/ı/942 günu 15aat 14 d«> 

lJplf'rın ~ 'f.l t<" r.r 1 ,ıı ı .ı 1 ıytt e . . . . . . .. _ . , 
, ..... ı ., Ok . • 1 • 17 ye kt•tl .. u idtıtt·ı ... P M•-t.v h;:n .:.·rn1n kattakı z.ıt ı~lerı ve ı. ıı:ıl nnuituJı, ... 
"tVt'." # ~(.t_;,.y U ur.ıu.~ ı;~ .... n ""'"" ı J • . • ... 

3000 ~t er fotiıı.i kapilı zarf 
la t•ksiltnıiye konmuı;<tur . .tha
IPSi 6 8 912 pct":;embe günü ın· 
:ı.t 11 de Ankamtla M.M.V. 5 No. 
lu satın alma. komisyonunda )"il.· 
pıla~alrtır. Beher çiftinin tahmin 
fiyatı 1150 kunış ilk rerninatı 
2587 lira 50 kıurııııtur. Tali:pleım 
kııııtıni vesikal6riyle t<;oklif md: 

' 
1 

.,. , ,
3

,
1 

>Jnc rıı...ı.ı ıl tırı1.J . , ı nı2urı1a bıldırıh'" " 633> 
.ı,•nlbyor.n ~u ..... ,.ı .:.r· t~'2,. 'Y c =·=========:-..:::c..;.....:===-'==c:==========I 

JOI •;ı~.Jı fo \>;.l~i<J.ı -- , 

s.s 5 lstanbul Fiyat Murakabe ) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETİ ıı:.,. N< 
11

< Komisyonundan: 1 

Z I
• R A AT B A N K A s ı ıu Tt:ıf\lJl\lL 111,: t'-''Uııılt'n ihbJıe1• ~ -40 ruiuhclh \<' liOO ~ı.ını t•l<'•'· 

tinde.Ki bjr cdct f·!ı •ı-"t)n fıy.-,tıoın 1 1 t on;1llı lUtı1 or.Jro..k te·,i ~t. f:'di.l·fJt;i 
i)ltll CılunVJ, 4:İ'i86·:t 

Ko.roluş t&rihi: 1888 - Sf.nııa,-e'>i: 100.000.(lfıCI 'lurı. tinw 
~ Şnlıe nı Ajans adt'<ti: •wı; 

1 Zirai ve icari hcı· tıirlü baıık1l. m ııurıtıPlerı 
Para biriktirenlere 28.800 !ıra ıkraınıyc veriyor 

• 

.... .. _,,, 
Ziraat Banka:;ında kumba!'alı vr kumbarnsız t~~ırru1 bt iı).ll<:.T1ndc:ı. 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 df-fo ('rkİlPf<"lr ;:ur•a ı1f :>";ıl,~ıU;ıJr.1 

plana ı:ö<e !kr:uııiye da!ıtılacoldır. 

4 .... J.-0 Lllelılc ..-0 lMa l 10G - IO L..,_ . . - . .,_ . .. . . . 
4 • - a U100 a 1 flO • ., • 

44! • t• • ..,_ • 
Ofl<KAT: H'e5';ııp1er-ınd.:ık pa ölar bir !.e.nc ı~t.dc 5f J,.rc,(l .n aş:ı~ı 

düşmiyenlere ikramiye çıktotı t•J.br<lc ._ 20 f37Josıylc vn•l«rktır. 

Kıır'alar te-1e dWi defa 11 Varl, ll llazlran, 11 Ey
lill ff u Bb'inciklinı.o wilıJednJ.e çekiJecıelıW. 

Malul ve Ş~hit yetinılerini davet: 
A,ıfliko_) A"~t.·rlıfr. ~ıJbfı.ı.>ir· 9•2 '.-,·r<'~ine ;ut ttıt·in _ ik .. , ınİY<'"ii a'l -J 

{.ı<1,\ go5terılcıl t.'lırılerttc tc\ı:t eoılPC•·ktiı:. T{-\Lİ ı•uulı-rınrlı n ::,~~ıyrı gıın-ı 

l<• rlc s;ılı;ıht.<.•n ,.ğlt")'C . .kııd«r. ntnı~ ır~ ~Jn1uk ı<;in ~llhf•yr nıiır:u ,1at ~t'TH'• 
1\·rı, wvzı,.L. rıı] VC' nutus cu..:.ch+r•''1' ııc 4 ;ıctct iı,ı:e kaı•Hhı '."ıkarı!n1ı~ t:ı1to~
rtof, r ,, _eı•t-t \'t: .&kı;•mi c rü.1.ci~iı'l:lrının g<>tirihn\"ıd. Gliuli h;ıricincicl 

'1.e\l.!llt ,)"oıp.ıln>l~·l• .. .,g1. 1 
.. U/7/942 l'azrırte i gunu. 
22i7/942 Ç';•r,; • .ıırıt::. g\infı. 

14}'1/94~ Cuıı•a fiıı:u oKlrden 
21/7/942 s~11 gııuü, 

·ot r'l Şt·hıt Yetinılc·rine. 

23/7,'942 P~ c _rffi tunü ö,;lf<\Pn ronra M.l)(ll SuUo;y \"C t· -JC'rl! \'t·r 'c 

ce'!iür. 
Bl C'f~ ı,;tı1 .l1.ıı-.uc rııural:eo~l et'Yliyen ŞC'!··t ·~ . .'<'timlerin<' 28/7/942: 8:ı!ı 

gııntı, 't. Tıl•l;l:\ii:lt ctnayen 1't;.ıitll ~uLay ve l•:rlt·rc 29/7/942 (';ır.~.<•nılı'I 
gıil1u tt ,. , cıı.t; ( l~ ,\ftn olunur, {529 - 7760) 

'Hava Gediklisi olmak istlyenler 
J - lfl:'('; dt\j":ıuı u olup nt ·a o~ ılu ögıe1n1cn kan::ı;ıtı ,Jc_. en 1ş.ıgı iy 

dtıTt'<t" ,t 1.1ıtirroıj, ıtılo.t olguıılttk irr1ihanın:ı ı!L ın ı·ıııiş o?.ınlHr, 
2 - J!l7.6 doj§uuJll olup ırta olı:t ·u öcrctmen )t;Jıi:t:ıtile b~t rıııt Jı:ıın-

}u),.t;, i'' rr ... lı k Lnı.: o1arı19ır 
3 - 1341 dı ğ°tı.nllt.1litrd.trı bHlnc• ve ıhi ı~ı r.. ılf!l:' 1 t:lt ı·, , fl ı ı "I 

'. ~ "" ll K .f lfv ro;" . ,.... ıH • ı,. T •ı ' ''4l 

1 

l 

T. 1 Ş B A N K A S 1 
1942 İKRAMlrHEdl Küçük tasarruf 

hesapları 1942 
İKRAMiYE PLANI 

KEflDELER: 

2 Şu~o.t, 4 Mayıs, 3 Ağuatoo, 2 lkin
\·iteşı-iu t&rihlerınde yaptlır . 

1 adet 2000 Liralık= 2000..... 1 
3 > 1000 > = 3000..... , 
2 > 78() • = 1500 ..... 
3 > sou > = 1500 ..... 

10 • 250 > =2500 ..... , 
100 • =4000.-- • 

1 

40 • 
50 • 

200 • 
1 ,00 , 

50 > =. :i:500·- I 

25 • ,,-- ŞO()(V' • 

' 


