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Silah, birçok silah. 
Fakat herşeyden 

önce ölüme 

hazır insan 

Chur~~ill'in Her nevi madde ile su s.A.Ba asi TBLGBAFLAa 

zafer~ '!~madı pasta imall yasak Japonlar 1 Ukraynada 
buyuk - Singapur' dan Sovyet 

Bu harpten önce sanılırdı ki 
büyük donanmalara sahip olmak 
bir devletin denizlerde hüküm 
sürmesine yeter. Bu düşüncenin 
doğru olmadığına ilk şaşırtıcı mi
sal Girit muharebesi oldu. Akde
nizde hiç donanması olmıyan Al
manya, Akdeniuieki kuvvetli in-

0 
.. lük .. ak 

1 
Hububat, bakliyat, patates, pirinç unu 

ç c'!:ben m;m e~~/re ve ezmelerile de pasta yapılaıDıyacak 50 K.M. uzakta muvaffakiyeti 
nutuk söyledi 

Churchill hükumetine 
bir muhalif reye karıi 

464 reyle itimad edildi 

gillz filosuna karşı koydu bu Londra.~9 (A.A.? .- Avam .~a: 
' mara.aı. hukumete ıtimat takrın.-u 

adaya havadan indi. bir muhalif reye kartı 464 rey ile 
Pasifik harbinde İngiliz ve ile kabul etmiştir. 

Amerika donanmaları Japon fi- Londra 29 (AA) - Avam Ka
losuna üstün iken büyük gemile- maraaında üç günlük müzakerelere 
r1 Japon tayyareleri batırdı ve cevaben .. ~ Olurchill'i? söylediği 
d i d d 

.. t" 
1 
.. k J nutuk, hulaşa olarak aşagıya nakle-

en z e e us un u aponyaya d"I · t. . ı mış ır: 

geçtı. Bütün lngiliz ve Amerikan ka,y· 
Bu hakikati, Amerika Mecli- nakları §İmdi bir araya getirilmiı bu. 

sinde deniz kredileri komitesi lunuyor. Birleşik Amerikada Nelso· 
reisi James Serugham ortaya at- nun va~ifesi~~ benzer bir vaz~fe i~
mıştır. Onun söylediğine göre Adıu e~kılmdelıhdır. .<~helsalo? kBırleşı~ 

. . men a a arp ıstı o atı onsevı 

Koordiııaı]On heyetf.n.1n bil kara.
rll•, un aarflyatının önün• geçllme61-
nl temin lçln, puta ve çörek yapıl
mB.'Jl )'aaK edJJmJftl Bu karann 
neşrinden sonra hububa.t, bakliyat, 
patatetı ve ptrlno unlarlle ezmelerin
den past.& ve ~er yapıldılı ve 
bunlara un da kanflınldıl'ı görfil
mftştllr. 
Bugtın lntl.gar edecek olan yeni 

bir koord.lnuyon kara.rlle bu gibl 
maddelere. de put& ve çör~ ya
pılmaaı yasak edllmektedlr. Yalnız 
hububat, bakllyet, pata.t.ea, pirinç 
unu ve ermeleri kullanllmamak ~i
le kura.biye 1'Q.pılabllecekt1.r. 

Eldeki put& ve çöm!erbı l&de
dUme!d. içln yenJ kararname netrtn
den üo gQn 80DJ"& yfir11rl{lte ~ek
tir. (Radyo gazetesi) 

Yurtta elektrik 
istihsal ve istihlakin hakiki 

ihtiyaçlara uygun bir şekilde 
planlaştırılmasına çalışılıyor 

İngiliz ihtiyat kuvvetleri, 
şehri müdafaaya 
hazır bulunuyor 

Ruslar, on günde 100 
kilometre ilerlemişler ve 

400 yeri geri almışlar 

\"ich, 30 (AA.) - O.F.İ.: Singapur l'icby 30 CA-1\.) - o.Fı.: RU3 ccp-
istlka.metlnre Ja.pon tazyiki artmak- hes1nde sı.tırdan a.şağı 30 derece soğuk 
t..-ıdır. .İngilizler but.ün cephede rico.t ve şiddet.11 knr fırtınnlnn nltmd& 
:hnllndedlr. Blngapur 112>erlnde de ha- muharebeler devam ediyor. D. N. B. 
va faaliyeti fazla olmuştur. Slnga- ajansı müdo.!nnnın milşkuli\tından 
pur halkının b1r kısmı, Hlndl..stana babsediyor. 
hicret etmektedir. Londra 30 (A.A.) - BB.C.: Ukrny-

Londra 30 (A.A.) - O.F j.: Mo.lcz- nada Ruslar büyuk mu\•arfakıyct.ler 
ya'da kıtnntımız rlcnt eylemişlerdir. kazanm~lnrdır. Moskova'da neşredl
Japonlar Slngapurda.:n 50 kilometre len hussut bir tebliğe göre mareşal 
uzakta bulunuyor. Layang şehri et- Timoçenko kıtaatı 18 sonkAnunda ba 
rafında, Çengel omınnlannda çetin cephede tanrrU?.a başlamış ve 27 son
blr mücadele cereyan ediyQr. 6 Japon k..l\nw1a kadar 100 kilometre llerllye
tümenl, cenup lstlkametınde Inglllz 1 tek 400 den fazla mcskün yerl ve 
kU\'Vetlerini tazyik ediyorlar. İngiliz eı.cümle Harko!'un 200 kilometre 
ihtiyat kuvvetleri, Slngapur şehrine cenubwıda \'e Harkof - Kırım şlmen
karşı yapılacak hücumu püskürtmek dlfer yolu üzerinde Lomvayn şehr1n1 
lçln müdahaleye hazır bulmıuyor. geri almışlar ve bu on günlük hare-

Glnt harbi ve «Pnnce of WaleS» başkanıdır.) lngiltereye Amerikan 
ile <ıRepulsen znhlılannın batı- kıt.alarmın gelmesi, Birleşik. Amerı
nlması hava kuvvetinin deniz kada talim görmüş ve techiz edil· 
gücüne üstün olduğunu meydana miı büyiik çölde kıtalann düşmanla 

Kalküta ıehri de kAL csn~ında Alınanlara 25,000 den 
Ankara 29 (Telefonla) - lstanbuldan gelen elektrik mütehauıala- • • • fazla ölu zayiat verdlrllm~. yüzlerce 

r.ile Ankaradak.i Devlet teıkilatında bulı.man elektrik mütehıusıalan lkti- tahlıye edılıyor esir alının.ı.ş, 40 tank, 980 sa.hm ve 
sad Vekaleti müste§&rının riyaseti altında toplanmağa baılamıılardır. Vicby 30 (A. A.) - O. F. 1.: havan topu, 6,000 taşıt, nıühlmmnt:a 
Toplantıda memleketin ele1trik istihsal ve istihlalcinin haillt ihtiyaçla- Hükumet makarnalı, Hindistanda ~lu 8 

tren iğUnam edilml.ş, üç Almaa 
ra uygun bir mabada göre planlaşhnlmaama çalııılmalc.tadır Bu ko· Kalküta ıehrinin 20 günde halktan ~C::1 ~ağlüp edilmiş, bir Mncar 
misyon hazırlamakta olduğu raporlan pek yakında Koordinas~on Heye- tahliye3İ için tedbirler alml!llardır. deUv~ Af ayı de klınhblal edllml.ştlr. Şld-

çıkarmıştır. kabil olduğu kadar sıkı ve çabık te· 

d 
. mua geçmeleri busuıunda Ameri-

Bundan olayı Amerika, bir ta- kan milletinin ve Amerikan Jiderle-
raftan 18 milyar dolar barcıya- rinin besledikleri arzuya uygundur. 
rak 383 harp gemisi ve üç bin- Amerikan kara ve hava kuvvetleıi
den fazla yardımcı gemi yapmaya ni~ şimali lrlandaya gelmesi, Büyü~ 
karar veıirken 1943 vılında l25 Bntanyadan Avustralyaya ve Yem 
bin tayyare de h · 

1 1 
Zelandaya takviye kıtalan sevk.ini 

tl ·· d '-tır• K din H . . Ç. k I h ~ man mu ıı ıa.arruzalanna 
ne son eroces;. · o~r . ~yo~ eyetman tedkik ve tasvibinden in ıta arı enÜz rağmen Ruslar merkez cephesinde 

aonr~ memleketin .e.lektnk ıstıhsalı haldcında alınacak btr takım yeni harbe irm d"l ilerllemeğe de\·am etml§ler ve Kalu-
tedbırler beklenehilir. g e 1 er ganın cenup ve cen rkl5lnd 

Ankara vl1ayeti elektrikten bazı tasarruflar yapmağa baflamııtır. 5~nklnr 30 (A.A.) - Perşembe gü- kAln Sohlnici, Nn.kla.vo~~ c:mp ba: 
azır amış o a- kolaylaştıracaktır. 

Ulus meydanı ile Hacet tepe gibi yerlerde müntazaman yanmaltta ~u öğleden sonra gnzetıecller toplan- cephesinde Barjenovoyu geri almışıaı 
olan büyük e!ektrik lambalan bir kaç gündenberi aöndürülme.lctedir. s~:~ beJtnatta ~~lun~nd~ askert Moskova - Smolensk yolunun cenu~ 

rma~ya ~:ı .. gon e len Çin bunda açmış olduktan gediği da.ha st-
caktır. M. Churchill, şöyle devam et-

Milyarlara mal olacak ve bin- miıtir: 
Ier, yüz binlerle sayılacak silahlar Rutyaya gönderdiğimiz eşyanın 
hazırlanınca Amerikanın hem bi.r kıamı, bizi kurtaramazdı. Fakat 

d 
·zd h h d Bırmanyada ve Malezyada çok d~ 

enı e, em ava a Japonyaya h b .. "k h l ld . 
k ddt 

- t·· ı··;;.;\ a uyu azır ı ar yapmamıza ım-
arşı ma US Un U6u elde ede- kan verebiJir ve müteaddit defalar 

ce~i şüphe götürmez. ~ nenden daha baılca malzem; 
Fakat iş bununla biter mi? isteyen Brook Potham'ı derhal mem-
Amerikalılar, sayıda milyar- nun ederdi. Bütün meclis, Rusyaya 

dan aşağı konuşmayı sevme en bu malz~menin gön~erilmeai ~ara~ 
. Y rını tuvıp etmektedır. Ve netıcele-

insanlardır. Amenka, her yaptı- rini bile tekrar tasvip edecektir. 

Mihverciler 
Bin gaziyi 

işgal ettiler 
General Rommel'in 

rütbesi yükseltildi 

Merkezde 
Alman muka-
vemeti arttı 

Cepheye yeni Alman 
kuvvetleri getiriliyor 

ğım fabrikada seri haline koyup J ohor muharebesinin yahut Sin• 
yilz binden az çıkarmaya alışma- gapur adasına yapılan taarruzun na-
mış bir mPmlekettir. Herşeyin s~! ~ir ıekil alacağına da!ir bir şe~ Ankara 29 (Radyo gazetesi) - 1Son Stokholm 29 (A.A.) - Q.F.t. : 
doğruluğunu ve iyiliğini pratik ııoylıyemem. Fakat h4 ftalardanben gelen ha~rlere göre, Alman ve tal- Ruılar, Ckholm bölgesılnde hücum-
t tb'k w • .. akın akın devamL surette t.ılc.viye yan kuvvetleri Bl.ngaziyi işgal etntl4- lara devam etmekte iseler de aoo. 
a ı. at degenle olçen bu Prag- kıtaları gönderı·l ..... io.tı'r. lerdlr. . .. l d h' _ _ı 1 ··o.oy rt ş k In gun er e ısseui ir teraklciler elde 
m~tız~. yani iş v.~ hareket felse- Libyadaki İngiliz taarruzu, düo- gll!a~':u: (Aı!~A~n~ a{ebllği~ edememişlerdi~ .. 
fesı zıh niyetine gore paraya çev-

1 

manı°; Rus cephesindeki hava kuv· Son 2, snat mrtmda Msus bölgesin- . ~iman_ Hancıye Nazırlığında de· 
rllmcyen bir kıymet, yahut mil- v~tl~rınden mühim bir kısmını çel .. dekl düşman kUlll kuvvetleri batıya nılıyor ki: Ruslar, galiba Kolm ile 
yarla elde edilmiyen bir amaç mış.tı~. Muharebenin istifadeli :mahi- ve batı şimale do~ Jcıvnlmı.ştır. Könisberg arasında kuvvetimiz 0 1-
yoktur. Bir kaç bin yıllık eski bir ~~~a~c:rar ~lmamaaı. §ukta ve Ellerindeki tankları bulunan düşman madığını zanncdiyorlaı. Fakat Al
eser karşısında ilk önce bunun k ki harbın ~iman ve İtalyan kollan Blngazı cenubunda ileri kuv- man ordusunun çelik duvanna çar-

k 1 
w ' • i . ayna • annı tehlıkeli •urette tüket· . vetıerlmtzle temua girmişlerdir. Ay- pacaklar ve bu hatları yaramıyacalc-

aça a ınar.agını soran, ıç zengın merneaı ve dü,mana kapanmaz bir nı zamanda kuvvetli bir düşoı.a.n teş- lardır. 
bir müzeyi gezerken benzerinin yara açmaması için hiçbir sebep yok- kili Blngazinln takrtben 25 kilometre Diğer taraftan Ruslar, merkez ke· 
kaça yapılabileceğini herşeyden tur. cenubunda ReJima'ya ~~rmağa mu- aimindeki Alman mulCavemetinin 

. M Churchill ·· 1 · . .. l b' . va.ffak olmuştur. M.$U.s bolgesinde her .. 1 d w b 
fazla merak eden Amerıkanvari . : . , aoz erını şoy e ıtır- iki taraf keşif kollan faaliyeti . devam aon gun er e artbgıru ve azı nokta-
tlplere gar.p edebiyatında cok ras- ntt~~r · b' .. .. . . et.mit ve tldncl derecede blr çok sa- larda Almanların mukabil taarruza 

1 
· ıç .. dır ozur dılemıyorunı. Hiç bir V"Şlar olmu,..ur geçtiklerini tasdik ediyorlar. 

anır. şey va etmiy iti f d' - "" · ' M k 29 (AA ) k' b orum. ra e ıyonım Bütün gün avcılanmız 1'e bomba oa ova · · - Reuter 
Bu zenginlik ve bu teknik var- · ı, u muharebeyi memleketimizin tayyarelerimiz kara. kuvvetlerlrnlze muhabirinden: Danimarka, Fransa 

ken Amerikanın bir kaç senede ~enfa~tlerini ve dünyanın istikbalı- gene yardımd~ bulunmuşlar, düşman vıe Norveç aarnizon:anndan topla· 
yapacağı maddi hazırlığa karşı nı ~emın edecek ~ek~l~e eona erdir- kollanna kesif taarruzlar yapmışlar ~an Alman kuvvetlerini ta.ııyan nak-

. me hususundaki ıbmadım, şimdi ve bu taarruzlar esnasında bir mik- lıye tayyareleri bu lcıtalan Kızılor-
koyacak bac;;ka bır devlet tasav- daha büyüktür dn.r arabayı tahrip ve diğer bir mlk- d ·1 • h ' '- · · . . unun 'l en ares;etaru durdurmak 
vur edilemez. Bu bakımdan dannı da hasara. u~tmı.şlardır. • maksadile Smol k ·1 Le . d 

'.Amerikad~ hiç birşey eksik değil- Havagazı tahdı.dı• su!~~·~~~c~!:utanı~!1:~1A~~ araskında açılan c:he 

1 

~edi;i~:r~-
dir. Amerıkanın, asıl çalışıp yetiş- mel'!, büyük hızmetıerlnln mükAfatı ma tadır. 
tirmeye gayret edeceği şey, bu- o-eri kaldı olarak ordu komutanlığına muadil Bu kuvvetlerin büyük lr.ıamı halen 
Iwıması ve harcanması onun için 6 olan koloneı general rütbeSlne yük- cepheye gelmi11e de daha timdiden 
kolay otan bu milyarlarla fabri- ~ava~azının muayyen saatlerde seltmlftl.r. gayet ağı~ zayiata uğramııhr. 
kal da 

.. bi l vımlm~ıne bugünden itibaren baı-• 1 00 kılometreden çok geni§ bir 
arın yapacağı yuz n erce l '- 8 1 k • • f uz l·-

1
- b ı · .... t.naca~tı. u karann tatbik' · d' t• un wda u unan cephenın butun 

türlü sllA.hlan kullanacak insan- lik tehir edilmiıtir. Caz v~~im ı: 1 1 S 1 a kesimlerinde Sovyetler, ltütle halin· 
]ardır. Güç olan da budur, çünkü eıekisi gibi devam edecektir. mea de geri çekildikçe tehirleri ve kasa• 
bu işin fabrikası yoktur. Para ve late müıteıarile Sümer ~aları yakan Almanlan püskürtme· 

emekten ziyade uzun tecrübe ta- Iaik •-a 'I-,...ı bank umum mu··du··ru·· ge ~evam ediyorlar. . ' ....._ ., ~ .-. · Bır kesimd.: düımanın geri çekil-
rih ve anane meselesıdir. Ameri- •f 1 · d kild·ı h '- · b ·1 • · 

Ç 
•ı Vazı e erin en Çe ı er me ares;eli ozguna ÇOYTI ffilftir• 

kalı gençler, vatanseverlikte, ı ter çil ter i•imler _ _ _.__ Almanların Rghevde çevrilme tehli-
yurtlan için can vermekte hiç Ank 29 (Telefonla) _ la e kesine <lüıtükleri Kannine cephesin-

btr ml
.lletten geri kalmazlar Bı'r B' .,_,_. . • .. ara . . . ' de, yapılan muharebeler esnasında 

, · ar cep ua&YlllUDe ilave edilmif musteıarı Şefık Soyer vazıfe8'1nden son 24 t fı d 'd 36 k 
kere askerlik yoluna girdikten minimini bir Türkiye .haritası Oze- çelcilmiı ve yerine Hatay valisi Şük. aab s~a hzar n a b~~u en ha-
ve bu çetin işi öğrendikten sonra, rinde, Türkiyenin ,ehir ve k~aba- rü Sökmensüer tayin edilmi§tir. rcbea rngenyda nmdııtır.900u1':?1~n mbu ka· 

ı ·· .. · .. e anın a o u ıra -
yüz kırk milyonluk zengin Arne- .. n.1rorunuyor. Yuzde kırkının ikinci Ankara 29 (Telefonla) - Sümer mış' r. 
rtkaya meydan okuyacak yer yü- umı parantez içinde ~aret edilm~ Bank Umum Müdürü Bürhan Zihni --------
zünde mmet kal kt B Ağn (Karaköse). Kızıltepe (Koç- vazifesinden çekilmiş ve yerine Zira- Ankara ekspresı· 

_ .. mıyaca ır. u-ıhiaar). Yayla).: (Hevenk), Şar1<1'la at Bankası Umum Müaür muaV'ini 
~uııku fa:.kı yapan zorluk, Ame- (Tonus), Artova (Çiflik). Bulan· B. Hulki tayin edilmi~tir. kardan gelemedı• 
rikanm duşmanlarının hem din cak (Akköy) . Cildir (Zunune)ilh... - --
ve felsefe yani zihniyet bakımın- Hatta üc isimliler: Haymana (Ha- Gediz gene taş ti Ankara ek.sprcsl. bu sa.balı şeh.rlın17.e 
dan ferdi hayata hiç değer ver- marn). (Sivri). İzmir 29 (Telefonll'l) _ Sürekli gelmemiştir. Sebebi de k:nrlıı.nn yolu 
meyen, büsbütün başka bir illcm- .. Soka~: isim.feri, ev nwnaraları da :;·ağmurlardan Gediz nehri tekrar kapanmış olmıı.sıdır. Ekspres treni~ b l üt ift s 1 ki.şeh) rden llnrcket etmediği cihetle, 
de yetişmiş, hem de harbi. uzun °~~ ı .. e\ç b.er. 

1 
d, 1 taşmıkştırd. L.u

5
ar bdemkiryolu ve şos.7yi şehrimize ne otaman geleceği belli de-

• • Yl! r zaruret o m.a .ı«ça, aşma ta ır .• u as ınınıı karsı koy- ğl!dlr. 
1'\ecmecldin Sadak ıhııs. ısım ve numaralan değıştırme-1 !erde tedbirler nl·nmı tır . ı Daha evvel kalknııı; olan Toros eks-

ırelıvi=. İçin<!~' çıkılamaz bir hal lzmirr kar yağıyor. Soğuk çok presi vaktü zamanında H~darPe-
(Devamı sııhile 4 sÜlwı 1 de) alacak. :ddetl.dir. §aya gelml§t.fr. 

kıtalannın henuz duşmanla temasa ya.de geni§letmı~ıerdlr 
geçmediklerini söylem.iştir. · 

Bin gazinin 
ötesinde şiddetli 

muharebeler 
İngilizler, acele takviye 
kuvvetleri göndermişler 

Borneo'nun 
merkezi 

tehlikede 
Makaaaar boğazında 
30.000 Japon askeri 

boğuldu 
Lonclra 30 (A.A.) - BBB.: Binga-

7.lnln mihver kuvvetleri ta.rafından Londr..ı 30 (AA.) - B. B. C.ı 
~rl alındı~ ha.beri, Londn. mahfllle- Japonlar Makassar boğazından , .. 
rınde ne teyld ve ne de tetzl.t> edil~ çerken kurtulabilen vapur kafilesinla 
ınektedlr. Mn.amaflh asked miişahld- bekayasile yaptıklan !ihraç hareketi 
ler, Blngnzlnln sukutu lhtimallnl glz- yüzünden Felemenk Borneo·sunua 
lemlyorlardı. . _ merkezi Pontiak 2ehri tehlikeye d~ 

Reuter muhablrl11ln ışaratına. gore .. .. J •ı.. 
Binga.zlnin sukutundan ziyade orada.- kuştur. ~pon tazyııu artmışhr. Ma-
ki hava mcydıı.nlannın zlyaı, Kabl- ~r bogazının cenubunda, taamı• 
rede endl§eyl mucip olmaktadır za ugramıı olan kafileye mensup 

Londra 30 (A..A.) - Blngazlnln öte 30,000 Japon askeri l>oğulmuıtur. 
tarafında şiddetll bir muharebe ce- Vichy 30 (AA.) - O. F. l.ı 
reyan ediyor. İngiliz takviye kuvvet- J~ponlar, Borneo

0

da Kuşing
0

i almı.
lcrl, !icele muharebe meydanına geU- lar, tazyiklerini arttırmışlardır. No11-
yor. Inglllz tayyareleri dllşmana ağır velle Bretagne adasından haber yok• 
zayiat verdlrtyorlar. tu:. 

ristanbulda kar mücadelesi 
münnsebetllcJ 

Fırtına ve kar! ••• 



Sahife 2 AK!ŞAM so Kanunusani 194-2 

1 Gecek· ve ki llaber er 

Harp tebliğleri ilk lngiliz 
Japon deniz (

~iGiiW5iii5iF A:&üa#S 5 Sii5 
E BiJi5

5 iii5 ._,_5iiiiii'l 
HaırtP va~nvetn ~ 

~l!!!!!P---- - 'A .i!!!§G!§ 99 JJ 

Meclisin 
kış tatili 

Berlin !9 CA.A.) -Alm&n omuları muharebesi Mihver kuvvetleri Milli korunma kanunu 
ıııqkumandanlıQmm tebllğ'I.: b ·· •• t }" t 

Alman tebliği 

Makassar boğazın
da Japon kayıpları 
44 Japon harp gemisi ve 

deniz taııtı batırıldığı 
bildiriliyor 

Kı."'l.Dlda. ve p.rlt eeph~ cenup - - ---- - B 
1 1 

ugun mus ace ıye 
l:Mlmln® kaıl tırtmalan 1'(1zfinden İngilizler bir Japon ı"ngazıoyı· ı·şga ettı• er kararile görüıülecek Lonclra 29 (A.A.) - Sidney radyo.. 
ıanaş faaliyeti u olm\lftur. BU, Maea~r boğazında yapılan mu-
Kırrmm cenup flA.hlllnde cereyan muhribini batırdılar, harebe esnasında Ja.ponlann 44 harp 

edip dünkü ordu tebliğinde bUdlrllen bir diğerini de hasara Ankara 29 <Telefonla.> - Büyük ~misi Te deniz ~tı batınldığmı 
n blr düşman kuvvetleri grupunu.n l b l Paaı"fı·k Okyanusunun Cenup kesı"mın" de mu··t- Millet Medlsl DWıaflllnde talıı:nln blldlrlyor. Mezk.f.ır radyo, Japon de-.-~ın-'"' Alman n~atb ar, İr ngı•liz .. n1z ~tıanmn en az 25,000 asker tmııaille biten p.rp~...... -e• ecllldlğine gore, elde meviud kanun taşı.makta. olduklarını tl§.ve etmekte-
n Rumen kıta.lan 840 esır almışlar, muhribi battı tefiklerin harp faaliyeti tiddetleniyor l!yibalan ve tefsirler blttttı takdirde dir. 
12 top, 111 mitrnıyaı. ve mayin topu ön1lmüzdek1 paza.rtesi g{hlk1i Jıçtl- Londra 29 (A.A.) - Maka.ssar bo-
sapbetmlşlerd!r. 

Donetz cephesinde Alman n Slovak Londra 29 (AA.) - İngiliz ami- • Pasifik cephe.mıde: Uzak doğu- Japon teşebıbüsüniln le.olay bir ıey m&mda ~ tatlllne kara:I! 1'el'llecek- tazında. k.oendilerine btr yol açmağa. 
teşkilleri BovyeUerin mevzil hücum- .Ibk dairesinin tebliai ı Thanet ve dan gelen aon haberler; Japonların olmıyaca&ını gö&tennelctecl!ir. tlr Meclisln cuma. günldl ruzname- teşebbüs eden 20 gemiden mürekkep 

_. 
0 

• bir Japon deniz kafilesi deniz ve ha.va. lannı püskürtm\l.şlerdlr. Kendi kıta- V .mıpiro torpido mulıriblerimizden Singapur müstahkem mevk.iinden Bundan başka, ealci j]d İngiliz tor- sinde bilhassa. m1ll1 korunma. kanu- kuvvetlerinin taarruzlarlyle vahim su-
lannu.zın mukabil taarruzı.a.rı seme- milrelı.:ker bir teıltil Malezya doğu 10 • 80 kilometre uzakta bulunduk- pidoau, &ıdau açıklarında bir kru- nunun bazı maddelerinln değiştiril- rette hasara. uğratılmış veya batını
.reli olmşu1tur. ,. kes1mln'!- 4;1.,_ byıaında Endau açığında bir Japon lan ve muhtelif yollardan cenuba vazörle üç mulıripten mürekkep bir mesi ve bu kanuna bazı maddeler nuştır. Diğer Japon deniz taşıtlan da 

Cephen n mera.ez _____ uv ·""i' 1--- .. il il U id hr..ı.. · • d v ' v d ·1tı · J h fif l.!J ·· t.k" b. katl Mı-·~ .. ,,~ rilm1 ~t · ht lif kllero.e muvn.ffeJu- 11;.rqyazor e 9 toıp o mu ıoını ogru mmege ıevam etti en mer• apon a 11 osuna cure ·arane ır ekletlm.esine dair kanını 1Ay11h.a.sı Ue sa ao.ı..u.ıu.,ı ve a.""9e ve "i ır. 

;:-:ız~~e~la:ev ge~. Alman l yakalarnııılardır. Torpido muhriple· kezindedir. İngilizler, merkezde ye- lıücum yapmışlar, iki İngiliz torpido- muva.ttat enctımen mazbatası vardır. Müttefik bomba tayynrelert 6 veya '1 
hu-cumlan ıse şiddetli rarpı=nıııla.rd.an rlmh derhal çarpışmaya başlamış- niden hafif bir gerileme yapmı;ılar sundan birin~n bahnasına rağmen kruvazzöre isabetler knydetm~lerdir. 

' y ~ _,_i, B d Mal d Ta.hmln edlldl~e göl'<l yarın (bugün) Bir düşman tayyare gem.isi değilse bl-
aonra mtiteaddid mevkllertn mpt1J.eJlana da düpnan ÇCJU1.miftir. un an ve ezya yanma asının en cenup bir Japon muhribini batırmağa, bir MA-••- ~ı to 1 nn-•okll 

1 
bir b' ... k 

JlCticelenml~tlr. Bir mlkdar top ıgtı..ısonra f::ıı.ir t.aklp muharebesi başlamış· noktuında, aon muharebeye giriş- diğerini de hasara uğratmağa mu• ~ ""JJ anır p anmaz ~· e, uyu kruvazör batınlmı.ştır. 
nam edilmiştir. br. Japon torpido muhriplerinden mek için kuvvetlerini toplamakta vaffak olmu§lardır. Dr. B. Refik Saydam bu kanunun Bu muvaffakıyet haberleri Lo11drada 
Şark cephesinin şimal kesiminde biri bab.nlmıı, diğeri hasara uğ.aw- ! bulunmuşlardır. Malezya tyanmada- B. Roosavelt, Müttefiklerin Pui· milsta.eellyet 1ı:ararlle mt\za;keresl.nl memnuniyetle karşılanmış ve İngiliz 

h..t~t•- b Mecllatıen istiyecektlr. MalQm old .. ıor.. filosu müttefiklerini tebrik etmiştir. d~man hücumln.nna. devam e~ u. mıfbr. mıın cenu unda büyük bir meydan file Okyanusunun cenup batı keaiıni- ""t>... Londra 29 (A.A.) - Reuter aja.nsı-
Çarpışma henüz kiııımen devanı et- Amirallık liai. Th t t id muharebesinin arefesinde bulunul· ne takviye kuvvetleri görıdermeğe ftr.ere milsta.cellyetle mtızak.ere ed.llen nm askeri tefsircisi, Annallst yazıyor: 
ınektedlr. _ .. ~ uhrib. . =ldıtmıab\rorpekl: duğunu gösteren diğer bir alamet devam ettikler.ini teyit etmiıtir, Bü- kanunlar Mecllste bir defa müzakere Merkez cephesinde hafif bir rlcat 

Ilmen gölunun doluh~~dunda. ~- m ,.. __ ~rdir Vamp'-e t :.dınn uh de S.iıngapur aduınm batı kıyıların• tün bu alametler, Müttefiklerin ce· edU1r ve kanuni~t kesbedere.k he- hareketi 1sttsna edilecek olursa, son 
ningrnd k~atma cep .,.,,,u e ve ......,.. m ...... ...._. . ır or,..~ om - d h.alkrn b. .h. db. . b• p 'l.!ik J 1 . l tl l'd Mal d ühi bir h di 
ponyadakl Alman - Finlandiya cep- ribinde basar ve telefat yoktur. a otu~~n ır 1 tıyat te ın nu ı .. a.aın te apon ann a:enış. e· men mertyete girer. sa.a e e ezya a m m a -
besinde Alman _ F1n hücum kuvvet- Thanet muhribinin m11rettebatından olmak uzere boııaltılmış olmaaıdır. me planına karşı koymak. içın §ıd· se olmamıştır. 

u t d li b. h _ ,_ _ ,_ · d Maka.cıs.ar boğazında parçalanan ka-
leri faaliyete geç~lerdir. Sava.ş ve bir çoklarının kıyıya ulapbildikleri ıngiliz!erin, Singapurda fevkalade et ır arCKet~ g~CK ruyetin e M 1 filenin bakiyeleri de Amerikan cuçan 
avcı tayyareıerinden mürekkep önemli ümid olunmaktadır. Bunların akra- tahkim edilmiıt mevzilerinden başka bulunduklarını ~ostenyor. . . em u r af 1 n kale• lerJnin taarruzuna uğnya.rak ye-
teşklller, bilhassa merkez ve §imal baları mümkün olunca hemen lıaber- Mal~nın cenup noktasında bir Llôya cephesınde, •oıı İngiliz teb- ntden kayıplar verml§lerdlr. Ja.ı~n 
keslmlerind~. cereyan eden kara. sa- dar eclilecek.t:ir. müdafaa hatlan daha vardır. Anla~ liğ:i?e. göre ~ihver kuvvetlerj, Bin- servetleri kayıp1an hakkında henüz sarih ra-
Taşlanna mudahale etm~er ve taar- ııılan İngilizler, bu hatta Japonlarla gazımn 25 kilometre cenubunda bu- kamlar 211.k.re.tmek im.k~nı mevcut de-
ruzlar yapmı.şlardır. Müteaddid Sov- (Akpm: Vampire 1917 • 1918 esaslı bh muharebeyi kabul edecek- lunan Rejiınaya varmışlardır ve İn- Ailee de, görünüşe göre, harp gemllerl 
yet tayyaresı tutuşturulmuştur. aeneainde inoa edilmiı f 1 20 ton1uk ı ]erdir. Bu müstahkem hattın gerile- giliz iler.i kuvveti erile tematı etmi;ı· hariç olmak üzere 12 veya 15 vapUI! 

Madenler 
eski bir ~uhri.P olup, nizami >:qı 

1 
rini Smgapur istihltamlannın uzun lerdir.. . ·v • • Kanun layihası encÜ· batınl.ımştır. Bir Japon zırhlı.sının ba .. 

doldurdugu cihetle, kadro harlcme. menzilli topları himaye ettiğıi cihetle lngÜız tcbüglen harlcınde gelen mende inceleniyor tınldı~ma dair verllen haberlerin doğ .. 
çıbzJarak Avustralya filoauml dev- Japonların, adetleri veçh.ile, Jngiliz- diğer ha.ber1erden ise Alman ve ita!- ru olması mümkündür. Düşmanın heı 

• • .... • redilmlştlr. Saatte eürati 34 • 35 mil- lerin gerilerine denizden asker çıka· yan kuvvetlerinin Bingaziyi işgal et• halde iki veya üç kruvazörü, dört ve .. 
Nızamnamenın degıı- dir. Subay n er olarak 1 t O müret• rabileceklerine Jhtimal verilmfyor. tikleri öğrenilmiştir. Ankara 29 (Telefonla) - DeT- ~ab~fut~~~i~~~ ~~~Jiıiıa~e~a~~= 

tirilmesine dair bir kanun t(.batı, 102 miliınetr<elik 4 top, l ta- B .1 C 1 b d d k.i Rus cephesinde, Soıvyet ileri ha.re- let memurlarile aakert mensubinin le ,_tirildillol muhakkatır. Bu kayıpla· 
h d fi "' . al •zü omeo J -e e e es a asın a k tin. • d .... M k ut tl • i ti ld .. ~ 6 }" •h h l d ne ava e topu, J mıtr yo ve Maka.ssa b .. d k . e m evam ettıgı os ova ve mevc serve erın ne aure e e e nn ise, Japonlan, düşünmeden Avus-

ayı ası azır an 1 altı torpido kovanı vanilır. r og~ ~n ~e.çme.. ıst: Londradan gelen haberlerden anla- ettikleri hak.kında Hükömete ver- tralyayı istilft.ya teşvik etmtycceğl 
- - - 1Yen Japon gem'l kafılesının ugradıgı şılmakt d Al 1 b '1 1 .• mek mecburiyetinde oldu.klan be- muhakkaktır. 

Ankara 29 (Telefonla) - Made~ 11ıanet iae, 905 tocluk ~ir torpi-lkayıplann t~hmi~erı çok ağır oldu· lerine k:r;~·laka1;t~J~am~~t':, :;_ yannamdere ait kanun layihası Mec- --------
mevzuatının tek cep)ıelt olarak yal do olup 1918 - 1919 aenesmdo inşa 1 ğu gelen mütemım haberlerden an· h ak . '- l . r dahil' .. . ..J t dkik ed'l 1 k •. cerh 
Jl!Z imtiyaz esası üzıerine tanzim edil- _ı,,__,._... B f t id I im k d eye t vıye ve topçu ,..uvvet erı ıs ıye encumemnue e ı -

ewunı ... ı. u aını a meruup orp o- aşı a ta ır ·· d k d. Ani ı AI ktedir 
nıesi yüzünden müşkülata. uğr1yan lar 1936 . d l I fil d · goı., erme te ır. a§ı an man· me • 
hükumet tatbikattan alınan neticele- '--~] 1 •dene.Mmü etta: 

0

98ank~
17 , Amerikan ve Hollanda hafif harp lar, bu takviye kuvvetleri ile Rus -------- Kahve para•ı yu··zun·· den 

11 .. .... d t t _,_ d 1z ıuuı mış ar L re eoatı ışı ·ı ·ı .. f!'- h k l . ·ı . h k .. d d k l o gozonun e u aı...,,. ma en n am- l 1 O" 'lim )ik 3 l l gemı erı e mutte a. ava uvvet en· ı en are etım ur urma eme in- A d J • 
namesinin bazı m.addelerlnin değişti- o UD d f' ~ e~e •t It~~· tay..; nin altı gün mütemadiyen yaptıkları de bulunuyorlar. Önilmür:deki gün- na o u ajansının iki kişi yaralandı 
rllmeslne ve bu nizamnameye bazı ~ar.J.1 ~ 

1 o~u, il ~~a Y;.z1 ve hücumlar, Avwıtralyaya bir ihraç ler, Rus ileri yürüyilşünün devam 
maddeler eklenmesine karar vernı.lş orpı ovam e rn c ez ı. hareketi yapmağı istihdaf eden bu edip etmiyeceğini gösterecektir. merkez·ınde yangın Ka.sımp,ıı.şada Cem.al adında biri 
le buna. dair bir kanun lA.yibası ha.- Gala.tada • Arapcamiinde Hakkının 

Erlamıştır. K b • • k kahvesine kahve parası borçlanmış, 
Yeni layihaya göre, tabi! teşekkül ara u Şeker narhı y k t••t•• l aradan uzun zaman geçtiği halde 

netıcesınde gerek yeryüzünde gerek apra U un er Atatürk'e ve Milli Şef'e borcunu ödlyemenıış.ır. 
Yeraltında. bulunan gümii<• p,..tin fabrikaları •d kı l• b• k ih" Dün Cemal yine kahveye gld.ince ~· u:ı. ' aı ymet 1 ırço tar l 17n•·•• .... alaca~ını iste""''", Cemal para-cıva, bakır, demir, kalay. bizmut, K k 115 İh d 1 ~ " ... ""' 
manganez ve emsall maddelerle keh- esme ıe er ' toz racatta yüz e üç filimler ve resimler yandı 

1 

sı olmadığını söylemiş, bu yüzden 
ribar, kükürt, şap, her türlü maden ıeker de 95 kuruıa nisbetinde vergiye aralarında kavga çıkmıştır. Bu kav-
kömürü, petrol, petrol istl.mallne el- .. ··- gad.a Cemal bıça~ı çekerek Hakkıyı 
Terişll olmıyan astaıt yata.klan, zım.- Çiftçi malzemesinin satılacak tabidir Ankara 29 (A.A.) - Bugun og- ba.,,ından ağır yaralamıştır. Bu sırada. 
para, lüle taşı kaya tuzu, sıcak ve so- d kull l k leye doğru Anadolu ajanamm mer- kahvede bulunan Ahmed araya gtr-
tuk m.:ı.den sulan vesalren.J.n anıma yapımın a anı aca kez bin~ındakl foto ve sinema da- ~. Cemal onu da. kamından tehll-
ve işletilmesi bu ntza.mname ve kanun ha dd • k Fiat mürakabe komisyonu dün vali Ankara 29 (Telefonla) -Tütün iTesiııde kontakt neticesi olarak bir keli surette yaralamıştır. Vakaya ye-
hükümlerine tabı olacaktır. m ma eyı verece mua.vinl B. Ahmed Kınık'ın riyase- ve Tütün lnhisan kanununun 115 yangın çıkmıştır. Filimlerin yanması tlşen polisler Cemall elinde bıçak.la. 

T,.,.. ocakları nJzamnamA .... -e •"bl tinde toplanmı.ştır. Komisyon bu toP- inci maddesi mucibince Türkiyede ·· ·· d d h t fı b" "k kaçmak ısterken yakalMD'"liı.rdır Ya-_, = """ lantısında ra.lrende ke e şek r1n yuzun en uman er ara uyu -.. . 
maddeler vilftyet husus! 1da.relertne Ankara 29 (Telefonla) - Dün kil 1•1pe5 t k i smkll eda yetiııen yaprak tütünler ihraç edilir- bir süratle istila ebniş ve Umum Mü- rah Ahmed ve Hakkı hastaneye kal-
terk .ııı ... ı.,ti bah z· V kal · d Zir osuna ' oz ıe er n osuna k t·• ··k il f ld " k dır''""'"lardır e...,,....~ r. aa ıra.at e a etin e aat 95 kuru§ narlı koymuştur. en .11;ccan.n mu e e .. o ugu a~anç dürün üst katta bulunan ailesi ancak ............ ':l .., • • • • 

~den imtiyaz sııh.lplert hilldhnetln Vekili Muhlia Erkmen·in reisliğin<le Şeker satan ba.kalla.r, URı,d olma- ':~rgurı h~nç olmak .uzer~, asıl gib:~- itfaiye merdiveni ile dışarıya çıkarı- Ekmegın çeşnısı kontrol 
müsa.a.desi olmadıkça. madenlerlı:ı.1 mu.teııar Abidin Ege"'° Vekillik ile- dığından, t?kerin müşteri tarafından rük resmın~en gayn ~az:ı~.e'.. beledı~ labİ.l.ıni§tir. Blı taraftan bitişikte bu-ı d·ı· 
~kalannm maden.Ierııe blrleşt.ıre- r~ gelenlerinin i§tirak.i ile bir toplantı getirilecek 'kaba konmasını tstenıl§- ye, hu:usi ıdarelere aıt butün vergı lunan Merkez komutanlığının ve di- . e 1 .~yor 
~~~=::~~e~ takdirde 1mtıyaz- ppılmış ~e Muhlis Erkmen'in K~a· lerdi. Komisyon bu lstel'l redd~tm~ ve tesimlerden muaf tutulur. ğer waftan itfaiyenin aarfettikleri Belediye, son gunle:de fınnlarda. 
~Ietme nıhsatname&nin del ti bük fabril:alanndald incelemdenn• ve ötedenbert oldu~ glbl şekerin ke- Fakat hülUınetço rvaki tefsir ta• çok büyük gayretler neticesi olarak lmal edilen ekmeklen çeşni bakı.-

mu e d lan il V kill.ği alllid se tAlhdlan l"inde satılmasını :rnuva- le'bi üzerİlle Meclis encümenleri ih- ı___ b. d ·• d'· ··ı... mından sıkı bir kontrola tAbl tut-beş seneden az 10 seneden çok ola.- en sonuç e e ı ar :im v • •• •• •• • yangın .ıuısa ır zamaın a aon uru nıa.k.tadır. Blr çak fınnlarda.n alınan 
mıyaeak, müddetı blten ruhsatn.a.me- eden muhtelif qler üzerinde görilfül- fık b uştur. raç.edılecek ~utunlerden ~zde 3 nıs- mü~ ve Ajans tesisatında hiç bir za- ekmek niimuneleri tahlil olunmak 
ler tecdid edilebilecektir. Maden !§- milftilr. Köylilnün muhtaç olduğu ~~~nde vergı alınmaaı lazımgelece- rar husule getirmemiştir. Yalnız Ebe- üzere Belediye kimyahaneslne sevko-
letme ~annnı eheınmlyetlne görelçiftçl malzemealnin yapımında kul- J h S it k bold gını hazırladıkları mazbatalarda be- di Şef Atatü.rk'e ve Milli Şefimize lunmuştur. Beledi~ bilhassa ekmek-
fmtıyaz sııh.lplerinden 5000 lira.ya ta- lanılacak bam maddeyi Karabük o or u anı ay u artmişlerdir. Bu husustaki layiha ait pek çok foto ve sinema filimleri- ıertn rutubet dereeeıerı üzerinde 
dar bir temlnat ve ifletllen maden I fahrilc.aları temfn edecelt.tir. Aynca '!1oldo W M.A.ll - D.N.B.: Male~- Meclisb yannki toplantlSlnda aörü· nin ve Ajansın çok zengin olan foto ahemmlyetle durmaktadır. Malftm oı .. 
cevherlertnin ,erindeki. Jc:vm.etıerJ muhtaç lr.6yl6ye her tllrlü ziraa.t lle- ya cepheslılden haber verildiğine go- ııülecektir. koleksiyonunun yanması zayiattan• duıtu üzere bugünkü ekmek çeşnlslıı• 
iizerinden de yil%de 1 nisb1 resim ah- tJ de verilmektedir. re Johor sultanı İbrahlnı, bir müddet dır de kaıbul edilen azami rütubet dcre-
naeaktır. Zir • . tib.a]' 1 ı.:._,_ evvel esraNngiz blr .urette kaybol- Sanayi birliğinin Yangın esıasında AJ'anaın foto ve ceın yüzde kırktır. 

Bu kanun neşrlnden evvel taş ocak- a& ıa ın arttın ma.sı ~·· muştur. Telıişa. dillen a.Jlesl. kendlslni k . . -.ııııırnmıuınııumnmuuunııııııııııı111111111M1Mt1UU.-
Jan nlza.mnameslne 1ıevt1ka.n m.anye- mından alınması kaıulaııtmlmı~ aratmakta.dır. Bulta.nm Japon taraf- ongreaı sınema operatörü Kemal Çaku§ yü· İrtihal 
lll.t, amyant, çlment.o ve asfalt nıh-J olan tedbirlerin tatbik.ine derhal ııe· tan ola.ralt §Öh?eC kazandı~ söylenl- İBtanubl milli sanayi b1rl!ğhıln. yıl- zünden ve ellerinden bazı yanıklar 
aatnameler1 hn.kla.n mııh.fmldur. çilmlj buluıımaktadll'. yor. 1 bk kongre81 bugün f&Pılaca:ktır. almıı ise de sıhhi durumu tyid:ir. Tüccardan. Şiihudi Fahrl Birol, İl

han BlroJ, Lft..m.1 Birolun valldelerl, 
Fa.1ır1 Gôtselin kayınvalldesl, Naşir 

EY KADER! iıaretler, llltiyar bahçıvanm bir çok 1 dq.ini geçindirmek içdn namuaile ça- diye yalvaracağı geliyordu. Fa- Demireı: hem~~ BİROL 
şeyler bildiğini g<Mterir. lqıyor, sah.ahtan akpma kadar di- kat erkeklik gururu, kınlan izzeti vefat e~~:. Cenazesi bugünkü cu-

Aşk ve macera romanı 
Utü çaİvu§, söyledikçe cıo§uyor, dinip duruyordu. Fakat Cevdet, ml nefsi, böyle bir harekette bulunma- ma günü mat on beşte Maçka.da Tee

çolt mantıkt fikirler ve ihtimaller nasız bir hü}yaya kapılmak. istemedi. sına mini oluyordu. yJklye camis1 karşlSlllda Dilek aparti
ileri aürliyordu: Melihanın vefaaızlığmı gözlerile gör- Fakat. Utif Ç&'YUfWl sevgilialnin manıruta.n kaldınlrp cenaaıe na.mazı 

Nakleden: (Vl o NA) - Beyefend~ b• meselede mü- nıü~tü. Zaten Meliha, hatıuını inlr.8.ra adını eöylıediği andanheri. ondan ~ikiye cam.isinde kılınarak alle$1 
hiı:ı bir adım attıiunıza kaniim. Fa- kalkı~ idi. Yalnız. Melihanın, t~ hr.haedildijini duymak ihti- bbmtıanına. detnedllecektir. 

- Noter Danit beyin ııac:l:indıa gidip d09)'aYI tedldk .ımek otac.k. kat son bllfllrıyı elde edinc:jye ka- lcıendisine ıönderdiği parayı iade yacı içinde ~muyordu. Çelenk gönderllmemesi rlca olunur. 

ı'e.frlka No. 155 

bulunan Vehbi pap aileainbı doe- - Şayed doeyanm teclkikl neti· dar. süktlt etmek ftıtiyatla hareket ederken yazını§ olduiu son mektup- Cevdet bu mahadla bah.i taze-
:raaını karııtmrken. Perihan banımm cetıinch zan Ye ıüplıelerim dofııı etmek Te bu taliMb: ild lr.ızhrdeııi ta, fU cUm1e1er. thndf habnna seli- leyerek eorduı 
ılki kızım. aid hi9 bir kqda yeya çakana, on bet aen• Hd kudtardefi, ve RU.u!U ~ nktindeJı evvel yorduı - Demek Meliha ile Oıalib&, 
ıt't.ei.k.aya ıaalamadnız mı) nezdinde bilyütınüı olan Erenkö- tlmfde <ICtürmemek l&zımdır. ÇUn- clhtimal bir Kiln teeadUf, bh:l ayı• domımuz Riiauhl beyte ayni ıewde 

- Aferin çavut, bu nokta. hiç 3Jndeıki pamiyoncu Hayriye hanı- ılcü tahminlerimiz, doğru ~kmazaa, ran Ye beni wçlu glWeren meıtnm oturuyorlar. 
aklıma celmemiftl Dosyayı kanıtı- mı ziyaret ederek sorguya gekmelı:, duyacakları hayal lnkiean çok feci ahval,,,.,. ıer~tln .iç,..n..bU e:lze 8ğre· - Bunu bilmiyor mu teliniz~ 
nrlr.m. bunlara aid bir kayda raala- iPı siiratle ayclınlanmuı bakmım- olur. tecektir> - Onlann nerede oturduklamu 
dıiım timdi aklıma geliyor. Fakat dan b'i. _?lur ea~nm. v - Çok doiru <Jiioünllyoraunuz. Meliha, bu sözlerU. •• demek ia biJ~or<lum. Bu iJd nemfirenln bat· 
o :zaman ehemmiyet vermediğim - Duşilncenız çok dogru. 'Söyled:iiiııiz teıe'bbüale:rıi yarın tek ti,yıordu> <Avdet mutuLu aldıiı sa· kalmı1e münasebetleri yok mu>" 
için i.mı.leri şimdi bir tiirlil aklıma - Dalaman çifliğinde bi2Je yaz- bqunıza yapacaju ve lı:lmaeye bir manlar, omuz ılilkerek okumut ol- - Bu evde iJcf kardetle Rllauhi 
selmiyor. dan edecek. bir adam da var), rey •Öylemiyeceğiz. Noter ve Eren• duğu bu dlmloyo, flmdi büyük bir bey'" bir ayai:J çukurda bulunan ih· 

- Bunun tahkiki gayet 1'.o1ay. - .) :kim) köy pan.eıiyonu .lfi bir günden fazla lqymet ve m&na Yeriyordu. Meliha tiy...:r ressamda.o ve k.apıeı kadından 
dosyaya b~ göz gezdirirseniz kafi: _ Çifliğjn eski bahçıvanı Dervia sUrmez aanmm. mn rztırap n 'Vakarla dolu olan •on ba,k.a kimseler yok imiJ. İki kız 
Şayed Perıhan hanımın aranau ikı baba. Onu uzuıı aenelerdenberi ta- Cevdet, çok beyecan1ı tdt Latif meıktuhUDU. beru ~ defadan fazla kardq, .ihtiyar re.ama karp büyült 
lı:ızınm adlan Meliha ve Galibe iae ruyoıum, Dervif baba, diğer köyli1· çavufUD ltendDine yapbğı ffp.at Te obunuı, •br, aatır dmbıe h&kkct- bir ntinnettarlık besliyorlar. Şevket 
hu tesadüfe ne diyeceksiniz~ ler gibi Hafızın lr.eırıdiaıini t,inden bilba.ua eevgilm Meliha ballında mifti. bey Gatbeyi, kızı gibi 91eV'İyor. Bun-

Bu şimdiye kadar içinde çır- ! ovmasından korktuğu cihetle, bu- •oyledi.ği sözler, ~ .llik1erine Meliha, meydanda olan bir fha- lan baına aöyliyen Riilıuiı:I beydir. 
pındığımız karanlığın orta.smda ilk güne kadar dilini tutmll§. Fakat kadar sanımıfb,. neti baklı göstermek için acaba ne E. ueıı bunları kim sevmez ld, ben 
1tık ofocak nzizim. arkasında noter Dani§ beyin n Demek eönmez b!r a§kla blll aev- bu.han .. bula.cakb? Cevdet, acıltlı r.r bile onlan bir defa cBJ'dliğUm halde 

- O halde yarından tezi yok, çiflik sahibi Rüsuhi beyin hhnayeai- eliği Meliha, domı ve a.rh.datı Rü- nlık aalıneafnl daima hayalinde ean· ııevmeğe başladım. 
noteri ziyaret· eder ve dosyayı ted- n! hissederse. bi1dikled.nl mı.dıak- mb.i. ile .,.m eyde oturuyordu. Bu la.ndınyor, 'bir cok del.alar Meliha- - Onları. adqa gedre.n Rttaubl 
kik edersiniz. kak aöyliyecek. Çiflikten aynlırken garip tesadüfe ne demeli fdH Meli- nm yanına koşarakı bey mU4 

- Yarın aabah ük i~m, notere b.na iÖZ. n .;llerilo J'aptıiiı m~ ha. hfllDl ken~ ~.el.bakar- - J(sdiıı,l m!lda.faa ... e@e! .. 

Bu bulımıl"!ayı çözeb1llr
m1slııiz? 

çöZenlere 

m 

vereceği hediyeleri yine 
burada okuyunuz 
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Sahife -t AR!ŞAM 

Silah, birçok silah. 
Fakat herşeyden 

önce ölüme 
hazır insan 

(Bat t.rah 1 inci sahifede) 

neslller mllıt anane edinmlf ve 
tannlapnış bir devletin tapan 
olmalarıdır. 

IRADYOI 
ASKERLİK iŞLERi 

Taksim Askerlik Şubesi Ba kanlı
tından: 

--:-LJr. Tak.sim Askcrlllı: oubeslııde kayıUı B_ ..... u proıram 

12,3o: Program, 12,33: Karışı.it şarkı ycrlt 338 doğumluların ve bu d<$ım-
" tilrldller, 12,45: Ajans hal>erlerl, lularla muameleye tabi bulunanların, 
ıs: Şarta ve türküler, 13,30: Müzik tecllle lcJA hlmıete tabi olanlann ev
CPI.), 18,0S: Jl'uıl heyeti. 18.40: Fllm ra.tlarlle birlikte 'J'Oklama ve muaye
pe.rçalan (Pl), 19: Konupna, 19,15: nelerltyapılmak 1mere Puarteel, Çar
Mllıılk (Pi.•, 19,30: Ajana haberleri. f8,Dlba, CUm& güıılert aabah saat 9 da 
19,45: KlAallt Tilrk müzlll. 20,15: Rad- ıubede hazır bulunmaları llln olu.nur. 

yo Guetesl, 20,45: Muhtelif 1&rtı ye -----------türküler, 21: ZJraat tab1m1, 21,ıo: BU PAZAR GONO 
Temsil, 22: Balon orkeltraa. 22,SO: 
Ajana baberlert n bolalar, 22,46: Maçhda yapılacak iki biiJük 
Salon ortteetruı. ve mühim. artbrmah ıaatıı 

Düşünmeli kL. Japonlar, hlll 
«Harakiri» yapı7orlar. Kendlsine 
verilen vazifeyi yerine getlreme- Yana sabahki propam 

baklandaki illnlan :rannki 
nidbanuzda okumayı unQtma· 

miş bir Japon, kendl lsteğlle ve 7.i/0~~rl:;3~.M=k :;t;: a.••••lliıiiiinıziiiıı. ••••lii 
serinkanlılıkla karnını deşmeyi -------------------------
kutlu bir ödev sayıyor. Japonya-

Eti Bank Istanbul Bürosu'nun 
Telefon numaraları 

MODORlYET: 24082 - SANTRAL: 24095 

run bu harpte, bilinmeyen tayya
re veya torpillere canına kıyan 

insanlar bindirdiği söylendi. Bun- ı 
lar masaldır. Gerçekte her Japon, 
her silfıhın b&.§lllda bir fedaidir, .. _____________________ _ 

ve öyledövüşüp,oduyguileölü- MEMUR ARANIVOR 
yoc. Böyle bir düşmanla çarpış-
mak için, hiç §iipbesiz, silA.hın 
faydası büyüktür. Nihayet, çelik, 
tternir ve alev .maddesi, yıkıcı, ezi
ci ve yakıcı bir kitle hAlinde ge
lirse herşeyi yok eder. Fakat so
nunda. herşey gene insana, insan 
kullanışına, insan özverisine da-

lstanl»al Verem Micadeleal Ceml,etindeaı 
Yuı.sı dfbgfln daktilo, dosya ve muhabere ftlerille e1'•ritli bir memura 

ihtiyaç vanlır. MeydancıJc Yeni Vakte hanı • numaradatl men• büro-
muza acele müracaat edihneQ. (929) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
ltletmeler'i Umum Müdürlüğünden: 

yanır. Madde ne insan çarpışma- 1 - 9200 adet c128.095• kilo dökme takoz mektupla t&tl1t istemek sure-
tııe imal ettırllecektlr. 

sının, Pasifik harbinde, bir taraf 2 - Muvakkat teminat 700 lira maktudur. 

a , di , nezle, grip, rom tizmi 
Nevralji, Kınklık ve Bütün ağnlannızı derhal keser 

icabında günde 3 luqe alrnabilir. Her yerde Pulla kutulari ıararla İ•feyinis. 

için p a rlak, öbü r taraf için hü- 3 - Tetılflerln Levazundan parasız tedarik edilecelc şartnamesindeki ---------------------------------------
zürı J(i misallerini gördük. tarlfata uygun olarak 3/2/ 942 salı gtlnil saa.t 17 ye kadar Metro hanının 

4 üren katındaki Levazım müdürlütftne imza muka.bUlnde verllmit olması 
Harpte, hele yeni harplerde lazımdır. (760> 

İstanbul Asliye 1! nei Hukuk Mab· .. ••••••••••••••••••••••••I 
kemesinden: 941/802 

Erkmen Cep Sobası maddenin ve makinenin değeri 

büyüktür. Fakat, insan ruhu ge· ı ı Devlet Demiryollan ve Limanlari lıletme -, 
Müddei: Fazıl Gül. Müddelaleyh : 

ne en önde geliyor. Harbi, harpte 1 Umum idaresi ilanlari 
yenmeyi ve yenilmemeyi gme --------------------------

Panayle Aletaandır& Gül : Galat.ada 
Arap Camll Fütuhat 80kak No. 9 evde 
ııten ~ya kaıçmatla ikamet
gahı meçhul. Kıştan, Kardan, K-0rlru Kalmadı 

alan milletler maddi silah kadar, Muhammen bedeU 15.000 <Elll bq bin) lire. olan 50 ton balık yatı 
9/ 2/1942 pazarteal gtintl saat 15 de tapalı zarf U8Ulü ile Ankara'd& İdare 
binasında toplanan mertez 9-uncu K~unca satın almacaktıır. 

Müddet Fazıl Gül tarafından müd
delale1h Panayle Alebandıra aleyhi
ne açılan ihtar da.vuma alt arzuhal 
sureti müddelaleyhe tebliğ edilmek 
üzere yazı.h adresine gönderilmıtae de 
mumalle,ııtn mezldir ttametgAhıru 

Odun, K&nür, Elettı11e lhtlyao yoktur. AlacalmıS bir .oba De &n
riintıs mtlddetlnce evde, ,.ataltta, IOb.tda, dalda LEUrllDJS. Bon1mu 
ve ttltenmez: Atefl bedavadır ve muhe.nerdlr. tJctl8l4 Vetlletdnden 
2953 No. ve 21/1/Ml tarlbll lhtlr& beratı almmJft.ar. 

belki siWftan önce, sağlam ve 
ölmeye hazır insan ruhu dökü

Bu ı,e girmek isteyenlerin 4.000 (Döıt bln) llralık muvakkat teminat ile 
ununun t.aytn ettıtt vesllcalan ve tetllflerlnt aynı gün saat a e kadar 
adı geçen Kom1s)'on RelaUline vermeleri lazımdır 

müne çalışmalıdırlar. 
Necmeddin Sadak 

Basan Depon ve lahlerL Flatı 1 Uraclır. 

t.erk Uıt amnU mıeçlıule gitıttnlln be- ·----------------·----.. 
Kadm hekimleri aylık 

toplanbsı 
Turk Glnekologl kurumu bu ayın 

toplantısını Beyoğhmda Tıp Cemiyeti 
bln:ı "'nda yaptı. Bu celsede aşatıdakl 
tebllt ler yapıldı: 

Dr. Asını Onur : - İri çocuk ~aer 
amellyesl yapmak tçln blr aebep tıet· 
kll eder mi? 

Dr. Leontıyadls : - Yumurtalıtın 
Demıolt kisti. 

Bu konular etrafında yapılan gö
rütmelere: Orhan Tahsin, Asım Onur, 
HAdl Gediz, Ziya tlstün, Leont!yadls, 
Abraham Salamon ve Kıntçıyan Lt
tırat etti. 

Şartnameler param olaralt Antara'da Malleme dalrealriden, Baydar-
pap.'d& •reeeııo.ı ve Sevk Şenttfnden temin olunur (884) 

* 1/ 2/ 942 tarlhlndeıı itibaren e*1 D. D/ 211 numaralı dlır cJllmler• ta-
rifesi lAtvedllecek ve :veıtne ayni numaralı yeni tarife tacbllt edilecektir. 

Yeni tarife Ue c.Alu' clatmler. e mlihlm temilat ve t.olaylıtla.r temln 
edllmlttlr. Yeni tarife tartına tıevfıtan 250 kilo veya daha fazla alırlıtta. 
olan denkler demiryol nakliyatı bKımından catır cisim• sayılmıttır. Fazla 
tafsllAt için tstasyonl&r'a mllracaat edilmelidir. • . C818 - 887> 

1 inhisarlar U. MüdOrlGğilnden: 1 
ı - tctaremız ihtiyacı lçln 200 metre band& bezi puarlıkla satın alına

caktır. 
2 - Pazarlık 13/2/ 942 Cuma güntı saat 9,30 daX&batatta Levazım blna· 

anıda Malzeme mübayu. ~unda yapılacaktır. 
3 - İatetlller1n pazarlık için tayin olunan g6n n aatte tekllf ede

cetierl nilmune ~ 3 '1,5 dvenme parasile blrUkte mesktıl tomıaJona mtı-
reuatlan. (880) 

:ı~e ::l= =:ıu!~:. ~- MAHDUT MES'ÜLiYETLi --. 
1.a, Hl ve 1as üııctı maddelerine tev-

~1:1~ :11 ~~~~t~: ·GARP LiNYiTLERi iSLElMESiNOENı 
vara.ta&ının mablceme divanhanesine 
asılmasına ve 941/ 862 numarada kayıt. 19/ 1 / 94 2 tarilıinde kapalı zarf uaulile ihale.inin icra olunac.aiı 
ıı ifbu daTa.Y& mliddetaleyhln ıo gün :.ildirilen HURDA TEL HAlA n.AR1N teklif mektuplanada 
içinde cevap vermesine karar verllmlf verilen fiatlar haddi ll711unda aörülmediiinden müzayedenin 
ve bermuclbl brar anuba1 ile dave- 16/2/942 mt 14 de ltletmemtdn TAVŞANLI MERKEZiNDE 
tl1e varakası malü.:eme divanhanesine ;; .. :rriö,.. . açık artbnna usulile yaoılacağ. illn olunur . . 

asılmış olmakla mumaileyh Panayle :::::::::::::::::::::::::: Aletsandıranın yukanda yazılı mlld-
det zarfında davaya cevap vererek 
talıtllı::at için ta.ytn kılınan 9/ 3/942 
cuma gllntı aaat 9,30 da mahkememiz
de bulunm&ll veya tanunl blr vetll 
ıoodenneet lüzumu tebllt yerine geç. 
melı: tlzere llAn olunur. 

POKER 
Traı Bıçakları Hava kurumuna para Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanlan ı.tan1ta1 Aa1179 • -ca &akak Bl-

kbnlltb111ea: MlltSB 1 gelmiştir. 
verenler şııe kaza.sına tabi Avcı Koru vakıf omıanlannın Mudarlı meTkilnden Betikt&f Valide ÇepıeQ. Akdar 11>· DIKKATı POKER TRAŞ 

bu
T
1
uünrkanHazavtalaKnnuru

15
m
1
mun

1
ean· :1rdeı~r·. blr sene mtlddetle kestllp lımal olunmalc üzere beher kentaııİhal52 kurut 21021~: tak 18 No. d& m1*kn. Bahriye Züm- I BIÇAKLARI 

• radan 6500 kental k&nür açık arttırmaya çıbnlmıftır. ell 5 ..._ bfllgöm tarafından Bef1ktafta Valide 
Mihran Ohanyan Margal"OIS 5000, Perşembe günü saat H tedtr. İstetlller1n ın Ura ınc temhıatlarlle Kadıköy Cetrnell Akdar sokak 18 No. d& muldm j P~-=-~ı.:.t. 5 K LJ R U Ş T A N 

tsa k ve Robert Esklnazi 5000, Oryo- Vakıflar müdürlütüne mflracaatlan. (575) Ra1t aleyhine aeılan niklhuı telııclll - a..-
polos 1750, Murad Hun 1000, Ali Yegl- dava.mıın J&Pılmakta olan muhüe- ,.. fula aatılaupcakbr. 

nı ıooo. Avram Hobq '150, Adler lak T. H. K. latanbul ıubeai baıkanlığından: mcatnde: M. alefhe c&ldertlen dava •--------------------.. 
'150, Corcl Mandel 700, N~rlni :istemi- Mnhamnıfln Muhammen iıt:temtnaı.ı amılıall 'N daveUyeıfe veruen metro- •••••••••••••••••••••••••I 
yen bir zat 800, Mehmed Nacl Kelçtk Cinsi M.lkdan fiyata tutarı Ura kurut hata naaran .lkametllbmı teıtc ne 60 K ....... Tabldot•. 4 Kab Yemek ve Ekmek 
500, Şeref Çapanoğlu 500, Kombyon - - -tt ........... ..ıtttı"""" mah..._ - -s-_ _,_ 10000 '-'•- ""' V'.. """"' 11- _... m,..ıt-161'1111' &• aa.._tn,AAUe 
tontuan 500, Artın ı>e.reyan 500, Ep- rıuuÇ ...., .... - ._..., -· tırfh.(l olarak ... ..t ... edll 8/2/ 18 K BiRA b.:1-1:.L d".bl bol il 
rem zare Hol'Mancıyan 500, Şayk.ovf.ç Şeker 10000 • 52 • 1200 • tıt,_ ""'"'" en 942 Cu· uruf& u7ua U e, meze e 
500, Slnto Santıyel 500, Yubanna Be- Sadeyağı 5000 • 170 • 8500 • ma ctıntl aat lO d& mahkemeye seı- Bu ucuzluklar, Beyotlu Aanaimı.eecld Yenı Lebcm ~ aokalt içlnde 

dlk 300, Şanovlç Şara 300, Dolan Tiltı ~1;!11~ 40002000 • 
1
7
20
0 • ~ •. ::S: ~ c:::de= TUNA SALONUNDADIR. BİRED~~tfn 

Kürk Mağazuı sahibi Aram ve lozef --ı- wıun • 5 
"llUV edllecetı davetlfe mabmma kaim ol- aau.. 

250, Karatın c;oıat1an 200, Aram ml- ·- _ mllk ben UAn olanar. •••••••••••••••••••ııiiiıiiıiıiii•••• 
mar 200, Darid SsktnaZI ı20, Tanq Yedn 24400 • - .,., Onivenite A. E, P. Komiayonundan 
Takrezl 100, lak Benauon ve ort.atı Ankarada ba.vacı1&1ıc Okulu talebelerln1n llBDel1k th"11cı o1ID JUt&rd& 
100, Robert Etnayim 50, Nlyako Po- clD8, m1tdar 118 flJat.ıan 16derllen ceman HIOO Ura m•.._llMl bldlll1 •· ZATI - KemA'P'f& ııilfua memur- Ya~ it ll•b••'i:. lledell 
llhronldls 50 lira. Teberrilat yetünu zat kapalı zarf u.sallle etalltmeye toııalmqtm. Dllltlllıt 112/MI petpmbt =-~~~~ Madeni hastahane levammı aıtCUO 
21,720 liradır. günfl aaat 15 de T. H. K. pnel mertezt atın alma kcmtlfODwıca ,....ıaca- lbıden nrtıen ubrlt. WS:remı'u · Metal haat&bane etJ'Ul 3980. 

lmdan :tstelclller aaat H e kadar 1830 Ural* ut temln&ta muhtınl ...ıtme beWm Yenlıbıl aı.caturıün ~- B1rlncl Cerrahi Kllnlltne yaptınlacak 1t1 levazım 18/II/lHJ ~ 
Günlük Borsa s6re lcapatılımf kapalı zarflarını m.eztOr lı:omll)'ona vermeJfdl.ı1er. _._ h.;.._tl - - günil --• 1"' •- Rettörl~ ............ •"ile etllltme ile 1bale ed1lec*tlr. 

Bunlara alt tartname ve evsaf evratı her ltbı meıtcm atın elma Jııo. - -.- 1--~ur. _., v - #·• -·· y 
ınUyonu be-nhtmdan n t.taıd>uı T. B. K. f1lbeal b14ıbnh1Dıdaa .,..._ K-eelpafa 'l'af mphau.I Llae ve prtname 8*törltıkte sGrilltır. (851) 

!9 Ddaelklıum 1Mt 

., 1 .5 m Ttlrk bOrcu ı. n. m 
• 5 1938 lkraml1eU 
• 5 1933 ikramiyeli Erıanı 
• '1 1D34 8lna-Brıurum ı 
• • 1934 Slvu-Brnrum 1-T 
• T 1941 Demlryolu lltltruı 

• 2 1932 Bulne boaolan 
• • 1~5 Hnlne bonolan 
• • 1931 hUlnt bonolan 

A. Demlryola tabvtll I - D 
A. Demlryollan tatnlll m 
A. Demfl'JOIU •ilme.il ... 
T.C. Mertes Mııtaa 
T. it bantuı nama muhaıN 
T. İ4 bantaa Oıamlle alı t 
T. İt bankan atımeaaD ııı.. 
A. DemlryoDan ..ırıcetı < 1' IO) 
A. Demlryollan t)rtetl (" 100) 
38tuıbar ~lmento 
Kredi Fonslye 1903 

• • 1911 
• • Amont 
• :t Kupon 

Türk altını 
KOlçe altın blr gramı 
Osmanlı bankası (banknot) 

olarak verll1r. cwn Yatar elha Dnlılm Mütekaid, dul ve yetimlerin nazan dikkatine 
L. K Afy v·ı" . d tn.nw Defterürhlmdan: . 
23,40 on 1 ayetin en: ~ MJ7e u ... ·-:ı::- ...... ciilıdanlannm. tehd!Jlne Şubatın JinD1Dc1 gtlııt atrfemJDA bd&r 

~·.,-5 Afyon vtıl.Jeti hükt.met btnaa cıatımun llMO U. il brQ1 ...., llildllll Mlddel: Yuuı AnlDal. .lılDıddel- defUD edilecektir. Bu m.lddet lçerlllııih cOldaDlarmı ~ 
• tadllltı ta.palı mrf unUle ebıllt.m8J'I konuJllmltar. lle,tı: lalmıe: a.n, oanı. ll1)ae. mumeıeıert 6o .,tıtıann tenllnden IOIU'&Y& bınln1acalmdaıı. Z&t lll&lf-

!:~ l - İhale 10 lubU MI tart1ııu ma.dlt ala 1b1 au J1 .. *"' l1Ula 'Mh•'ltıll l'ırm o*Jn- No. lan llhlplertıdn ba taribe bdaı: wıp balundutlan MalmOdtlrHWertne 
- nail& b'"Mnda topıan'CÜ' nafta tımdqonımıta 1*JMlldlr. ne d& DEm. bAlıllL lmmetdlıı m19bul. mtıwatia co.wııanm tebdil ~tttrmelert rtca olunur. 

lUO 
1 

- ııuvattat temınd 11
" Ura 

11 bnlf*. "lddll 'IWaf w.tmdÜı DLDdde'- Dil ve T aftb.Coır..-~a F akülteai Direktörl•~O.Wr...ıden ıuo ı - K.,.atnune, pJ&n. umuml bulllıl ıı.mt llll&nuaıt lllp:ııdol* Jllll& _..,. lllme ...,.._. 8Cllul d&ftll .... ~ -.-
1uo ıeneı ~ ebUalM eutnamtlıt m.-... amtll Mfla ... ,....... 1g1a mftdclllaleıJldı »il/MI OU'l&lll- ı - Dil .,. Tarih • Co1ratJa l'atlltell ve mıwı bUlller okulu tglııı iN 
n ,21 ele drillflr V'91'& aJmeNllr. .. -· t)O -" den JJlı içinde buemlaclk 1dtaplarm tab'l,. 11111'1 aolt euuıme,.. mıaı-
58,50 " - ı.tetıı olanlar ba ste ııtrm* tseı. llM'"•n tllBrl' ' 3 len • blm ....::.. ı.:..~ ID.Qltar. 
41,75 lbale stmtlnden en u lo sin enellne tadar...,_ lllıld& U. ....._.u, eıtnmlll e..ıtae llUDalle,tdn 

0 
gthı ı - Bu Jcltaplar Ul&d ao lııaml •formadan ibaret olacak" her fCJll-

41,50 "9IQ alacMl&rdır. ......... ffJ& lılr t'ld l&ldıHme- maduı da up.ıt 100 uaml IOOO ad9& butınlacattır. 
141,- 1 - -.n-.,. llU* 1ıOJn a1maa ebll,.& ftllka.a tıe ...,..... 1 5PY IDlllaıt 8lllıDl be ....... R'llt lıanft 3 - Kllıt Te bpK tQldı Faktlte tarafuıdan Yerilmek tutDe b"-
12,'71 h&Tl tetl1f arflanDı Jabrc1a 7Udl ihale aa&lnd• lllt llU ., o 1' w lıa- nuı:au otamn111• da.nema flhldlel1 fonnellfttn mqhunmen btdıllt 21 llft.dlr. 
13,211 dar mmı.,. rellllltm TellDe1ed ftP PQlta U. ..,,... •111 illa cılm-. ~ llnde ~. Ve lmlA 4 - tıt teminat UPıt forma tmerlnden 111 liradır. 

ITO,- .... IDJman n bıal'& _.. llDnlamenın ı - Ş&rt.name11n1 cik'mek 11te7mlertn faktllteJe mflracaat.ıan. 
21. 11 '* D4llbul da """*'IDe dttanlwı&- ı ...:. tbaıe s11111M2 cumartest stmD aau ıı de Aııtarr. M'aleklPfıbepler...ı.- 11u-
4UO Yükaek Mühendia Mektebi Setmalma: 11ne uılmll " D.tftıetlıa on bet hadeclllllnde ,apıJecalmd•n taliplerin Uıaleden bir aaı eneUne tadar 
ıuo Komisyonundan ı ' * mlddetle uanı ._ ...,,1r11retm temınaı aqeıel'lnl ,.atuma1an llzımdır. .su. c4ıs. 
::.- Metteblmlım 1c;1n ıo ..ın tıtap clollbı ~ aaıtn1ıa mw- tll/HI JllRrtell ctlDtl ...ı ı,19 • 1 İstanbul · Belediyeai ilinlan 1 
11:= NmmelL bldell 91 ve 1llc '8mınatı '12 llr&dlr. Dllltme 1111 /MI twMıtndt .. ~ :!ı~ ~ 1erlne 110- ~ • 

1.25 at ıı de yapılacattır. Pula maltlmat lçtn lıltldlrtJete mlrul&ı. <as> m mmr. Tat.l1m tn&ıtl cezımıın mtıtebül toprü tem.veet. dıftl', 1torltululı: ve 

~ '15 Vakıfl U M. d.n.-11 .. d atre lntaatı. 2480 numaralı kanunun 40 mcı maddesine göre puarlıtla 
a:U ar mum il untliOn enı un - Denli netu memurtutun- yapClnlacaktır. K8fll bedell 18547 Ura.., lc1ll11f ve ut w.m1nett 45'1'1Ur&11 
3,20 ZeJUnJ'81ı .,,. pdna fabrUcalarill ab1mtıwlerde 'lndknJJg mMtM, dan aJchln nltal telbleml ve bera- ku.ruftur. Muta11ele, ekslltme, Bayındırlık f41erl genel. bu.sual ve fennt pıt-

------------- tasan, llt.tm. taam. bl'*1 n bomba?J&. tı1f ellll tıanm. • ., .... ıen. bertnde Dnell Aa1tetm: tubesln<t• nameleri proje ketlf hullasUe buna mtitefen1 diler evrü ı lira 33 kurul 
ZA ~t - fabe,ı ayma d etmek TranlmJQm, a.ıat ve b1ıl1al' mabteltf kuturda bcınlu', ,.. bbplın. ndlen ~ telbreml taJt>etttm mukabilinde Belediye Fen lf}ert mlldOrıtıttınden verilecektir. İhale 10/2/ Da 

ttmeım •r. •'tim. Yentalnl alaca- 118.bım ta;rnat:ma tazanı ve tefirrlatı, prlnadul Ja1-..,.. •eBM el- :~ı.tm1 -..~ eatllertnJn Salı ııtıntı saat H te Daim! encümende yapılacaktır. Taliplerin Dk tmnlna$ 
lıtnd&ll '*'"'•in hflkmtı 70ktw. bular atın ahmcKtır. Ba llbl malzemesi. ol11p ta atmak IMJıtnlertn .,. UAW ~· matt>us veya mektuplan. ihale tarihinden S ırOn evvelBeledlye Fen ffled 

... tecatıan maı.menın adını, martuını, kabDIJn dtrwlKlnl n tı;Jnwtl ft llt ........, ......._. Efeltm&fl m1ll1lrtt111lne mlracaatla alacülan fennt ebllyıet, 941 )'llına ait Ttcare& 
·'akara eadd.U 71 Ne. da eıı lllll boa verebtJecelıl ... ,_ıa lılr MidK 119 Vü:lalr tJm- lftdlzta. klJıt&t• Kan AIN1ll eidanndaa odla Teafblın ft lcammen ibrazı lbmıgelen diler Tesalt lle Dıale ctınl 

Alamet (11111 tine mtıwt etmelwL .trr• ~ All ... llaeı Balat muanen ..... Daimi IDClmendl balunmaJan. <•) 


