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Türkiyenin 
sulh 

politikası 

BU • SA.BARKI 

Manş'ta bü
yük bir deniz 

TELGB..A.PLAB 

Bir İsviçre gazetesi 
''Ankara hükfuneti ve 
Türk milleti kendileri
ni emniyette hissetmek 

için ciddi sebeplere 
maliktirler,, diyor 

~~~~~i muharebesi 

Singapur'da 
kanh 

muharebeler 
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Fransa ile muayyen bazı hallerde 
yardımı tazammun eden bir muahe
de imzalamıştır. 1941 Haziranında 
toprak bütünlüğüne riayeti ve iyi bir 
dostluk ihtiva eden bir pakt imza
lamıştır. lngiltereınin Irak ayaklan· 
masını bastırdığını ve Suriyeyi işgal 
ettiğini, Almanyanın da Yugoslav
yayı ezerek Yunanistanı 'Ve adalan 

Uzak Doğu harp sahnesini gösterir harita 

işgal etliğini görmüştür. 

Singapur 
alevler 
içinde 

Türk - Sovyet 
hududunda 

hadise olmadı 
Ankara hükumeti, ancak hududu• 

n:ı tecavüz edildiği takdirde harbe 
gireceğini yüksek sesle söylemiştir, 
ve modern silahlarla ve çok iyi ruı
kere malik olduğu için her fey, kor
kacak hıç bir tarafı olmadığına onu 
inandırmaktadır. Bununla beraber, 
guetelerde sık sık Türkiyeden bah· 

Şehrin dıt mahallelerin- Tas ajanai, Havaı' (Ofi) 
de tiddetli muharebeler ajansı tarafından 

devam ediyor verilen haberi yalanladı 

aedilmelte ve durumu hakkında çe• Tokyo 12 (A.A.) - Japon kuv-
ıitli mütalaalar ileri sürülmektedir. vetleri tarafından Singapur şimalin· 

de istihkamlardan çevrilen rve 5000 
Muharipler Türk.iyeyi, her taraf- k.işi tahmin edilen İngiliz kuvvetleri· 

tan çevirmektedir ve ekonomik du
rumu zordur. Bugünkü harp, Skan· ne verilen teslim saati bitmiı ve düt

man da cevap vermem.it olduğun· dinavyada, Hollandada veya Şimali 
dan kıtalarımız yeniden tiddetli" taF ransr:dl\ cereyan ettiiii müddetçe, 
arruzlara baılamııtır. Askeri mahfil· 

ltend~ln· ancak karıı darbe dalga· l M l s· d .. b" · 
1 ·ı .. · · · F k 1 1 er a ezya ve ıngapur a uçte ırı 
arı e mut>Ccssıı ctmıştır. a at ta - . k 1 d.. ü 100 000 

h b · · . d v. • O eaır veya ma tu uım ı . ya ar c gırınce ış egıştı. zaman· B . . . v 

d b · A'-d · d f 1 · rıtanya askerının bulundugunu sa-an e,.ı g; er.ız e vapur ııe cı en l 
pek ziyac! • sıkılmıştır. Almanyanın nıyı: aci;, 12 (A A ) s· 
Rusyaya karşı muhasamat açması d . n1 ~ . · · .- . ıngapur-
K d · · t hlik ı· k l t A · alu ngılız kıtaları ıımdı alevler 

ara enı:ı:ı c e ı ı mış ır. ym .. d b l h · d h 11 
d l .. k · f" 1 · • · ıçın e u unan ,e rın ıı ma a e-

zaman a u s mısa ır en ve ışı ace-ıı · d ·dd 1 v d 
1 · O Ek · erm e şı et e çarpıımaga evam 

le yolcu :...ı getıren ryant spresı. k d' 1 J 1 ki 
k · ı k d. l k ·ı . . etme te ır er. apon ar tan ar ve 

artı ış ememe te ır, yo esı mıştir. h fjf . I .. l 1 - chh t b . . . . . a mıtra yoz er e muc ez a ur• 
Karadenızın ve Hazer demzmın larla hücum etmektedirler. General 

bütün lımanları için bir dıı liman Percival' e teslim olması için yeniden 
Vozifc:ıi gören, Londradan daha bü- ı yapılan bir teklif cevapsız kalmıştır 
yük bir tonajı transit olarak geç.İ· Batavı·ada b'ld. · 1cı·v• ·· • ' 

1 b 1 b l n ı ırı 1gıne gorc ıcap 
ren stı..n u. ya ancı vapur ar tara- ederse gamizonları tahliye etmek 
fından bırakılmı~tır. Fena karşılaş- için İngiliz ve Hollanda g nıil • 
mal .. rd- · korkan Türk ııilepleri de Keppel limanında bekleme~

1

ted7;~ 
pek az kar sularından çıkmakta, ler müdafilerin en mühim ka Ia-

h t •• •• d k d B ' yıp 
n hm.ar onun c yatma ta ır. un- rından biri ahaliden i00.000 kiJinin 
ların dn sayısı azdır. ve garnizonun güvendiği su hazine-

lşte biıyük bir .~ısmı _itib~rile .. bu l~rinin şimdi Japonların eline geç
hale çare olmak uzeredu kı Turk miş bulunmasıdır. 
~ükun:.et Almanya ile bir ~nlaşma Tokyo, şehirde süngil süngüye 
ımzalamı~tır. Fakat Rumen lımanları muharebeler cereyan ettiğini bildiri· 
üze.indeı., olan münasebet evvelkine yor. 

nazı..ran pek nzdır. Avustralya genel kurmay 
Türlciyt.: A vrupadan zor vaz ge- b 

çebilir. Bugün bunun tecrübesini ya- aşkanı ne diyor? 
pıyor Dış ticaretin gittikçe gerileme- Camberra 12 (AA) - Avus· 
ııi gÜmrü!. gelirini azalhnıf ve hazi- tralya genel kurmay baıkanı gene
neye bir deHk açmıştır. Bir çok fab- ral Sturde ordu nazırlarına §U teb-
rikalar ham madde bulunmaması ve liğde bulunmuıtur: ' 

Moakova 12 (A.A.) - Tıua 
ajansı bildiriyor: Havas (OH) 
ajan51 Bordodan verdiii bir haber· 
de Tiirk • Sovyet hududunda bir hl
diıse olduğunu bildirmiştir. Bu habe
re göro Batumda bulunan mütead
dit Soıvyet taburları mülteci olarak 
Türk topraklarına sözde geçmeğe 
teoeıbbüa etmiıler, ölenler olmuı voe 
yaralı 300 le.adar Sovyet askeri Türk 
topraklarına ccçmiftit. 

Havaa ('Ôfi) aJanaının SoCya;•dan 
aldığı bu haberi ancak ismi Fransız 
olan ajı.n 1 tarafından ekndiler.i 
Alman fqistlerinin emriyle ve tah· 
rilc makaadıle bqtan başa uydurul· 
muı kaba ve becerilcııiz bir yalan ol
duğunu Tas. ajarwı beyana me-
zundur. · 

Anadolu a.ianamm notuı 
Anadolu ajann da salahiyetli 

mahfillerde yapbp tahkikat üzerine 
Türk - Sovyet hudoch.mda b~ bir 
hadise reçmemit olduğunu bildirir. 

Hindistan 
Harp kabinesinde 
temsil edilecek 

Londra ı 2 (A.A.) - Salahiyet
tar bir menbadan bildiriliyor: Büyük 
Britanya hükumeti Hind hükumeti· 
ni kendisini harp kabine.inde ve Bü· 
yük Okyanw harp meclisinde temsil 
ettirmek için tedbirler almağa da• 
ve etmlttir. Bu suretle Hindistan da 
Dorninyonlara yapılan kolaylıklal"' 
dan istifade etmlı oluyor. 

lrlandada 
gürültülü 

münakaşalar 

Bir mebusun Mihver 
aleyhindeki sözleri 
şiddetli muhalefetlej 

karıılandı 

DubJin 12 (A.A.) - D. N. B.: 
Dublind.o kongrenin bir toplantııaı 
esnasında harici siyaset hakkında 
gürültülü bir münak.aıa olmuıtur. 
Muhalefet lideri f jnegael, vaziyet 
en fena bir ıelcilde tecelli edecek 
olursa milletin kahramanca buhrana 
k.arıı koyacağını .öylem.iştir. Lider: 
cBununla beraber heyecanlı nutuk
larla millette endiıe uyandırmak 
doeru deiildır. Hükumetin vazifesi 
müdafaa ve orduyu silahlandırma 
projeleri hazırlamaktır. Muhalefet 
partisinin hüld1mct hakkındaki ka· 
naati ruç bir muhalefet azasını rne.m
leketc hizmet için elinden geleni 
yapmak vazifesinden ahkoyamaz.> 
demiştir. . 

Finogael partisinin diğt-r azalan da 
söz almıılardır. 

Mihver aleyhinde Jam~ Dillon 
tarafından aöylenen bir nutuk fid· 
detti bir muhale(ıetlo karşılanmıştır. 
Mebus O' connell, «rnemleketi harbe 
sürüklemek rve onun bitaraflığını ih
lal etmek isteyen> Dillon'un tekrar 
intihabına itiraz etmiıtir. 

Mebus Lindsay, Arnerikadak.i lr· 
landalılara dayandığını iddja eden 
Dillon'un bu İrlandalılarla İngiliz ve 
bütün dünya kapitalistlerinin dostu 
olan İrlanda kapitalistlerini biribiri
ne karı~tırdığnı ıöylemiıtir. 

Hicaz Kralı Mihverle 
münasebetlerini kesiyor 
Amı:ara 12 (Radyo gazetesi) -

Hicaz Kralı İbni.uud' un Mihver 
davletlerile szyut milnaıebetlerini 
yakında keseceği bildirilmektedir. 

mü~terisizlik yüzünden durmuştur. Japonlann büyük kuVV'Ctlere ve 
Münakalattaki güçlüklerle navlunla- çok geniı malzemeye malik olması 
rın ve sigortaların yükselmesi dola- dolayısile Singapur ıehrini aldık.lan 
yısile herke.in yaşayışı zorlaşmıştır. hakkında iddia inanılmaz feydir. 
Bu halle: bilhassa orta sınıfları bü· Singapurdalti kuvvetler, Filipinlerde 
yük darlıklara sokmuıtur. Türltiye· general Mac Arthur'un gösterdiği 
nin Yunanlılarla harbettiği ve büyük mukavemet derecesinde urarll bir 
devletler! ı ~kısından kendini kur- mukavemet gösterebilecelc rnC'Vkide 

ııııııısıııı~··~································································ 

tardığı uzak günlerdcınberi devlet bulunuyor. 

( Dennu aalı.ife 2 sütun 6 da) 
.. :l.kka ~Ierı 

Mısır'ın vaziyeti Pişman olan küçük hıraiz 
B. Litleton er Tehlikenin 
arttığı doğru değildir» 

diyor 

0a alL y .. anda bir çocuk. para 
kazancmacfıfı için eviaden kovu
hmca, bayabm kurtarmak &zere bir 
banwıia Rİrİtmit, Fakat sonra pİf
man olup çaldıfuu lııendiliiinden 
poliae leslim etmit ve tevkif ohm· 

Tahrar. 12 (A.A.) - Buraya ı mUf. 
gelen Orta Şark'taki İngiliz Devlet Kanw böyle. 
nazırı B. Liıleton demi~l'ir ki: tİkti- Fakat kanun, ııyni zamanda imme 
ar.di görü~meler için Tahran'a gel- sezit ve dü,üniqüniin bir ifadesidir 
d~. İr~r.'ın buğday ihtiyaçları ted· ve bütün şa Türkiye balkı içinde fÖy
kık ed1lıyor. le demeyen yok gibidir: «Aferin ço-

Mısır'ın Libya seferi baıılamadan cuğa! Nedamet duymut. Affedilme
evvcle nisbetle daha büyük tehlike lidir. Hatta bir baltaya sap edilmek 
içinde bulunduğu söylendi. Bu doğ- için çalışılmalıdır.» 
~ değildir. Mısın örten mühim nok- Şu dünya cenneti Türkiyede o.
talar elimizdedir ve elimizde kala- dece mihaniki kanmı maddeleri ha
cnktır. Libyc. muharebesi bir malze- kim olamu; böyle bir intiba karp
me işidir, kuvvet işi değildir. lran'ın amda teffı;a·. kucağını açan. yavrulan 
timal hududunda görülen tehlikeler ba••klıkt.-:.:ı çıkaran, ruhlannın yük
Mç olmazaa geciktirilmiı ve Kızıl- aelİfİne yardmı eden makamlar, mü
orduaı.;n muvafakıyetlerile ortadan weeelf't' de bal••DMlulp. 
bldınlauttu.> Ve k Uıfla kehn-wWw. 

- Ete 100 kuruş narh .korun~!-
- Acaba~ satılacak?-

İngiliz tayyareleri ve 
hafif kuvvetleri Alman 

gemilerine taarruz 
ettiler, bir miktar 
hasar verdirdiler 

Muhtelif noktalard~ 
İngiliz kuvvetleri 

şiddetli mukavemet 
gösteriyorlar, tehir. 

duman içinde 

Londra 13 (AA.) - <B. B. C.) Londr& 13 (A.A.) - Sl.nga.pur'da 
Dovres boğ'o.zında. büyüle blr da- kanll ça.I'ÇlfIIl&la.r bAll devnm. ~ 
nlz muharebesi olmuş Almanlaru.ı ve Slngapur radyosu :llllyor. BoınbaT
Schamhomt ve Onelzena.u zu1ılıla- dan Reute:r ajan.sına blldlrlld!ğlne d
rlyle Prens Eugen knıva2lırti torptdo re İngl.Hızler deniz ti:sısündcn ıem. 
vo bombalnr isabetlyee ya.ralamnışlar- kadnr olan hat boyunca mu'lrovem~ 
dır. Bu üç gcml aylardan.bert Fran- ediyorlar. Bu hat §lmnlden cenub& 
sa.'daki Brest ü.c;sftndf) bulunuyor ve doğru uza.nıyor. Bl.lha.ssa Japon sol 
devamlı hücuma uğruyorludı. 3 ge- cenahına knrşı muvaffakıyetle mu}ta..
mi Almanya'ya. dönmek için Breıst'V-11 bele edllmektcdl. 
hareket etınlştir. 

Derhal toprldo muhrlp~rl. hücum 
botları. nınyn tarayıcı geımUer ve ha.
va kuvvetleri hareke~ ~şlcrdir. 
Alman gemileri Douvres bo~azına 
yakl~en lteştedilml.şlerdlr. Alman 
deniz tayyareleri gemileri hlınaye edl
yorlardı. Oö~ sahası azdı. Ancak 
5 - 8 kilometreye kadar görül!ıyordu. 
Gemileri Jnglliz sahll!erlnden görmek 
kabil detildl 

Evvell to11>ido tı1l41yan t.a.yyııreler ve 
torpkf.obotıar hücum et.ıntşlerdir Şid
dctıl top baraj ateşi ve duman. ne
tice hakkında blr ş~y söy~meğe im
k6.n lbıralı.-mıunakta ise de gelen ha
berlerden tayyarelcrLrı oorpldolann -
dan birinin bir ~nılye isnbet et
tiği, hücum boUan tara.tından da 
b3.(lka. bir gcmly~ isabet kaydedildi~! 
nnlaşılmaktndır. Bu harekAtı esnasın
da 6 torpido tayyaresi kaybettik. 

Muharebe esnasında Douvres'dakl 
İngiliz ağır topçu bat.aryalan ateşe lş
tlrfi.k etml.ştlr. Fransız sahlllerlndeki 
Alman toplan da mulmbele e-tm\şler
dir. Bu sırnda lruvvetell av tayyare
leri re!n'kntınde bombardıman tny
ynreler1 tarafından Alman gemllcrı~ 
ne u:ıamızlam devam edllmlşttr. 
Almanların çıkardıklan bulutlar 

neticeyi görıneğe mAni olmu,s:ı da 3 
torpido ve bombalar Lı;:ı.bet ettl~i an
laşılmıştır. 

Düşman avcılarmın ve toplarının 
ateşiyle 20 bombardunan, lG avcı 
tıı.yyarem kny.bettJk. 15 diı.şman a\·cı 
Uı.yyarem avcıln.nmız tarnfuı.dan, 3 
avcı da bomb::ırdıma.n tayynrelertm!z 
tarafından düşürüımüştür. 

Müteakiben sn.at 16145 de torpido 
muhriplerlmlz hücuma g~Ier ve 
yağmurdnn ~ifade ederek hücu.mlıı
rını şiddetlendlrmokted.lr. ı torıt.
lln Lsabeti muha.kk:ıktır. Torpido 
muhrlplerlnde kayıp mühlın değUdtr. 
Nşredilen tebliğe göı-e Alınan gemi

leri son görüldükleri zaman HeUgn
land koyu lstlk.:ı.metlnde gidiyorlardı. 
Daha mufıı.&al haber beklenmektedir. 

Birmanya'da 

Londra 13 (AA.) - Suıgıı.p~ kCndl
nl müdafaaya devam ediyor. DUu 
Slngapur radyosu, om sa.atiyi~ 22 c!e 
hn'berler bültenhll okumuş ve spiker 
demiştir kl: cJnponlar yüksek !ddia.
larla hakikt va.zlyetı glzlemeğc çah
şıyorlıır. Hakikat şudur kl blr düş
man hücwnu yapıl.mış, ddşman na 
çok ilerUemlştir. .Tapon tııyyarclerl 
kıtaıann teslimi lç1n bir nota nt.
m~nrdır. Buna cevap verilmi!ınlştir. 
Şehrin batı ve şlmallnde şlddclll çar
p~alar oluyor. Doğuda dvşnıaa. 

topçusu susturulmuştur. Dtl!l şehr.a 
plke bomb~rdıman tıayyarelcrl taıırnuı 
e-tm~}lerdir.ı 

Spiker blr muddet susnrn~. sonra: 
cHnrbl kaznnncnğızı demiştir. Bun
dan sonra bir müddet gene spiker!ıı 
scsı lşltilmemt, ve nihayet Çin \ c Ru.s 
tıcbllğlerlnl okuyarak radyv neşriya
tına nihayet vermiştir. 

Adayı terketmeğe 

hazırlananlar 
Tokyo 13 (AAJ - Slng:ıpur'Jn ç-:r

pı§Illalar devam ediyor. Yıı.mııı p:ıtrul 
depolarından çıkan siyah dumnn ~~
h1n1e harp vazlyetını cormeğe !mk n 
bırakmamaktadır. Limanda bulun~n 
so vapurun hııreket hnllnde buh:n
mnsı ııdanın terkl fçln çalışılchğı".lt 
gösteriyor. 20 bin düşman askeri çe:n
ber içine alınmıştır. Harp gemllerh
den ynrdım goren blr kısun düş:m n 
Mk.erlerl Ş1ddetll IDukllVentPt CÖSl '
rirJten :nponlar şehirde çemberi d :i
raltıyorl::ır. Umumt blr taarruz b ~ ,_ 
lamak üzeredir. 

B. Hitler'in tebrik 
telgrafı 

Vichy 13 (A.A.l - Tok.yo'dan bl1d1-
rlldlğine göre İnglllzler su depolan 
clvannda şiddetle mukavemet ediyor
lar. İsUhUmlar atır toplarını şehre 
vo Japonlara tevcih etmLşlerdlr. 

lsoanya. Portekiz 
İngilizler Japon hücum- Sevil görüımesinde tam 

larıni tardettiler bir anlaıma oldu 

Ran~on ıs (A.A.) - Remı1 tabut: Londra '' (AA) - Portekb 
Japonlar şiddetli hücumlarda bulu- Baovekili B. Salazar, ispanya d~ 
nuyorlar. Bunlann hepsini tardetttlt. Jet reisi a-eneral Franco ile dün s~ 
Kayıbımız mühlm de~lldlr. Mart.aban vil' de 2 defa göriltmlittür. Madrid• 
mıntaltasaında plyademia allneü Ue de bildirildiğine göre. iki memlek• 
hücı.m ederek dtıemaru kaçuttı. J&- ti alakala.ndıran aiyut ve ilttiaadl 
ponlar sllAhla.nm attılar ve aRır ka- meacleler samimt '" anlayıcı bir ha· 
yıba u#radılar. Bu ~e dü.oman tayya- . . d . 1 • . t • 
releri B1nn üzerinde örünmedl. va ıçın e ınce enmiftir. utıld>alde 

any& 1 f tJ • • !_ · ---L • • :..L.: l!~ 
Dün Marta.ban mıntakıuıınd& bir dÜf- men aa ennı .:orU1IU1&. ıçın &gU&r ... 
man tıayya.resl düşürülmilft11r. hakkında ilti hükWııet adamı arasın

da fikir birliği olmu,tur. 

Marıal ve Gilbert ada
larına yapılan baskın 

Londra 13 (Radyo 7.15) - Va§lng
ton'da şu tebliğ neşrcdll.ın1ftlr: Ame
ıika. harp gcmllert tarafından mare
~l ve Ollbcrt ndala.rınn yapılan hii
cum esnasında 17 bin tonluk blr Ja
pon tayyare gem1st. ı hafit kruvazör, 
ı muhrlp, 3 petrol cemıst, 2 <k'ntznltı, 
5 şilep. 3 ,• lh küçfik gemi fena halde 
hırpalanmıştır. &arı Ha.rbour'un 
intikamı csnnsında 38 Japon tayııre. 
sl düşürülmüş, tayyare hangnrlan, 

Almanlar Romanyadan 
300 bin kişilik kuvvet 

istemiıler 
Londra 13 CA.A.) - Stok:holm'dıul 

haber alındığ'ıruı. göre Almanlaruı 
yüksdk harp meclisi Rcmanyndan SOO 
bin ~ll!k ye-n1 blr ıc:uvvctı ~-

Şang Kay Şek'in 
görüşmeleri 

mühimmat depolan tnhtlp edilmiştir. Yeni Delhi 13 (AA.) - $anı 
Amerikalılar 11 t-ayyare lmybetmlş- Kay Şek dün Hind lideri Nehru ile 
lerdlr. yeniden görüşmüıtür. Nehnı, Hin-

12 Adaya taarruz dista.n taamıZL uğrana bütün Hind-
Londra 13 (Radyo 7,lS) _Kahı.rede lilerin birden müdafaa için ayakla. 

n~redilen tebliğe göre İngU!ıa tayya- nacak.larını söylemiıtir. Hind ordu· 
releri 12 adadaJd. ü&lero tMl1'ID et>- au geçen eenedenberi çok. kuvv• 
miflerdlr. lenclirilmiftir. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA [ • -

Makinelerin zekdsı : ŞEDıR &.&BBR Ri ) 1 SiN&APUR KORSANLARI 1 
nı:::ns:..~ = lhtikarla Zira.Al seferberlik 'l'e!rlk&No.18 ". Yazan:İSKID.'DERF.SERTELLİ 
Frawa tabiriyle cebire> elenilen - mu•• cad e 1 e n.tıancı m~er.ı ı:a.pm.zı • ı liamdun lı:n."'E:Wm trr.;ını ~a 
1-aplan yapm•lı:tan Jddım. Nombr· raıı Obılı blr teqrthtar: tnrakmak ~rdu. Vi~ ~ 
mı bulum &ça., mn,.oaıu11: 1aane1er1 cz.ehrlmlz için bı·r. program - Buyurunuz UUzadem,, ııu~ ıapmca. dunMm on0:ne ytızıerce m· 
darp w taksim etmek .-ekiyordu. Y )'.ID&.. ~ tnmaG'MJD en dZl'- an b1rlkmışti. 

Kafam tittL Sobk ortumda selir•is 5 kiti mahkôm oldu, hazırlanıyor, programın ana ~ ~ı ~ bulabl- neKB.d:a :mse:ı• mı. bD.Slcın mı.. 
lraJmak ...,,..._ ... ...,dma olmva- 4 ı..:.• alık verildi ka ld 'l'd:KD ile Hamıdug. ~ blrell Kalma ahlbi ka.puUn &ıünde l».-
nık. ..S.. bir~ ildfayı 1Ufl m emeye hatları rarlaştlrı 1 bam kolt$ oturdular.· AJhJenn- tınp 4urul'0:rdu: 
bubm. Esasen o aralar pfrllie de dan plen Japon tı:ıı:mmıı ~· .,._ - lıılalemmm c&mlll1 tı::u:a.n tim-
...,._mcliiimd• bra cUınJe.re hiç Y1*sek ıı.atle kunduıa -~- IOkO Şehrimizde zira! •fe~ fı.az:ıJ"" iWl&i mmtıılialaıa ablm•mnm ma- din:ıseden dfitHnın bpm enünde d11'7 Onu gören )"Ok mu? Y1rm1 )'lldıll 
btJanamu oimu,tmn. u1Qe ıtincl e«ıa m.alıbı:ııeSlnu. aıu- l·'-' L ,,,_ b L._1 d _.ı, -LL ld-X..- ~ L.L lb. - ıO>e'tııc'1 cl>l- do18 f1l'91a bqla.d.ı. burada~ lllhib1yhn.. böyle blr 

G atin. bir ahpaht • t bat.me ed11mlt bet lira pe.ra oal&l ııuanna u{b'U& lr uma OY-.m. 9Q.J"' TimA 
0 ..._ ... u •.,.-• _.. p Bw IU'&cla malaza sahlb1 miıfter1le- re:alet bqıma ge!ml<l. ~r1lerlml 

...::: bir b.nkq . • j,:;:, Memesi.ne n dÔ:tk4nınm b1ı' batta ltyor. Dün ..balı VJJ&yette Vali n bazırlanacalı:tır. mı nmna gıe1d1. BIJl b8'b ~ taçırtmak mı~? Şehir muh1l-
- • • sıttim,, tapatümu:m& ura.?" nrllmlşUr. Beledi,'• re:W Doktor L6tfi ICJrda.ıuı 1 Ziraat itl-mde plııtaeNlara n• dettıaı tıo ııncmı ~Y gethd1. MaRua mıan ınerede1 
:~·~ .::~ 0= heaap St1nıe kômtır doldurup J11bek fta.t- ıiyueti altında mtıhhn bir toplantı ldfelerinden ekim v• biçim aünleri- a!ılbl orta ,afb, mun llıCb. seki bl.- Ta.kılla> d&yana.ma.dı.. kapıya çı'Jt1.ı. 

• • eaman am lf M7N- le atarak ttıtil:Ar JaP&D. İbrabb.1n yapılmıfbr. Toplantıda z.aıaı •af er· ne """'- olmak ttırcıre miilaadıe tJlh bir Çhılt idJ. t!kooee mtışterllerln Kııln.tıalık atasında birkaç .es yfik-
~~d '7ı_bu :~~~ da-= - oın bet Ura para. cezam ödem.estne n berlik $çin aarfolımacak faaliyetin v .. verilecek.tir. Bu hueua Villyet .ıa.. hatunu sordu: lleldl: 
~ e Dil" t __.. ay bir hafta ~Ue diHı::Unırun ta.- rhnli olabilmesi fıçin ıel:uimiz:i:D ~- ,kadar makamlarla tımnaa edeceJrtbo. - tl'Zak bir yerden geld1tınlzl tah• - Yaşsmn korsanın k:ız.ı.. yqasın 

••• patıımaauıa tarar ?erilm1ftJr. tived__. ... ..._ iti"'-·-- - 1----ak bir A:_.,.. tohumluk tecLuik1o.de ı- m1n edtyoıam, dedi. Ta.tako.. 
ETVcıli töyle diitündümı koordtn hey t1 te.- ~ "'" --· 1~• amıaı: rv~- ..,, b1rdeii 
_Makine. ,.Jna in.andan kuv· Motörlln~ olarak~ısı: 98fer pr~amın teablti k.araılaıtııılmııtır. b.lmmaınuı için, mmtak.alara söre ~~ı:,:9:!'.m:: gellyanız., ~=bu~~-

fttli lmalda kalmıy ...,nJ ~ bptan Ceım&l aallye ıtmcı Dilnldl toplantıda bu proaramm ana m.UTafık sörülen Wıa:m dnahsiııln _Çok uzwı b1.c Yolculuk Japmı.o- ZBıllA gelen bu müşterileri ben Japon 
da d~ d a.lıı:ıliı. ~ b.:- = malıbmeslllde DllJ!».kerııe idil- hadan lcararlaıbnlmıftll'. • toplu olarak alınıp. ajlratle halka da: sı.un.. 81ııga.pura yenı mi ~ldfn.!z? asf!zadelert sanmıştım. Meğer onlar ... 
Uatün ~·kuneİi, daha lce m1t. elli Ura para cemmıa ma.httm :Z.Uu.t Müdürlüii yazlık ı:~t iJtılma.sı iQıl 'O bm liralılt bir kredı _ t.tı ıün oldu. S<Szilnft tamamııyruruı.dı. Rıı.mdunun 
... • d ınanc~ olmlJltur. aıa%ilinin hazırlanması tobumların temin etmek Ü%ere Y"Jllyet allb.daı İlt&ıce erteklerhı mnupna.ll Ldb- eli mataz:ı. sahibhrtn atanı kapat-
dş= =~~d '"zükü A.1lık &atıf beyanna.ıneeı w~n tedarilci. T• tohumlaıa mUaa.it mm· makamlarla temaa edecelttir. tine riayet eden Takako msuyordlL m$ UfJ reldl. 

b... • .Yeti. e So . - ytın ~ t&clr1 .Ardqes'1n ytrmt be§ tahlann tayinini çabult bitirecektir. Şimdiye ndar eıkiim.em.it tialunan Qay ıhıca.nl&n bopldJ tıetrar taze- Bfrlca.ç ~ Hrunduntın ilzerlne çul-
7~1 Bu }ıesap ~esı.,~~ ıuceke Ura para w ödemealne kataır n- Toprağ1rı hazıılanmaaı için k&ylerde Pe.Tlet n içtim.at e.,ell:Ullere ak lendl b:tncı f1nca.nlı:r, içilmeden J.a.ndıiar, 
~ ~reaazyon tJetlenııe &q· ~.. rlJm.lşt1r. • tetJdJ olunacak heyetlerin. kaylilnün l::o, arazXıbı iıletild:iıi!mai için Vil&- alıperlf baö:mda b~ n aöylemıek Tıı.talto ta.ıabelık. arası:n.d döğÜ.Şıeı1 
91\tipüftetı> ~ (1 ). Halbuki. bütün Limon !btikAn yapan Perokop\llo8- bonık. tamire mub~ n ekaik zira. yet To BelocUre acele tqcbbo.Iar ayıp ayılııdı. l'atat Tü:U:o lldnol J'&p0n kor&a.nmı g&dü. Fakat hnd:ı.
benibeter anumcla.. Üç bw1i d.~- un beo Ura para cezası MemE'Sin• ve at vwtalanm bu ite to.hma edilecek ya.pacaldaıdır. Bu tlefd>bUsiorln en &.canı bltlnneden, ~ snhib1ne dına. ~Mı Blrdenblre genç kızın 
mı ~-!>ilen kabiliyetliler bile ıaüs- cmtt.lnmm b!r batta :t:apn.tılınıumıa avansla tamir ettirecek ve tamamla· yakın bir zamanda netice Termeal dand.11: ba.§ma b~r ~ örtü örttüler .. Ham-
DaDJD ıstianuı aayılıyor ••• Bir İtayan ta?ar ver~. . hal mııh ld' - VıtrlDdeki ı:ırmızı ~etll t;umqı dun döğu§Urken Takako blr anda 
ocak aüpürücUsii, aparbmanlarm Et ihUkArmdan mam'lm. kasap To· na~ vıo ~opralt ekilecek bir o teme U:·. . . beıtendlm. Ondan blr t.lmonoluk ol- gö-Lden kayboldu. 

c;ere1 • • ....ıı: 'dman ma. 71hı 1plil1 thtll:lnndan nınmıun aetırilece.lrtir. ŞehiT de!ıilinde ecbı:e ~ aaıre ! .. m&k ı.tlyorum .. gOreıbU1r mtymı? dedl. Biraz sonra. şehir muhafızlıın ko· 
pen = ;?1_ 1 

1
• eev!bpa za.re, ShtaQ tasWe sıeytlnyalı, teııs- Ziıaat Müdüılüğü lıtanbulda mın- dftirecek olan khnsolere Bolodjye Mataza lahibl ellnl vurdu. te?.gih- ~tulnr, vaka mahalline geldi.ler, ka

PP:.,a~ ~- ~~ad mı 1181>. sabun n ph1.no a.t.ııyan Leon, takaların hususiyetlerine aöıe en iyi n Wlyet uıeccant Sde daJrta.cak tat ~ld1. Malam sahibi, teqı\htann Iabalığı da~ttııar. Hamdmıla. döğü§en 
~~Türle b d b ·d b" 1_~ tıllmilr l'htlkArmdan ımuınun Melımed netice Tereeek tohumlar ayıracak ,... eli~ bGtün .....talarla uamt nıatuu. bir pıyler fısılda.dı. &damlar da ~ır:r l.lı:lşer ta.çtılar. Şlmdl 

• co an ~ ~ . ~. • ~ )'Bblanarat: ma.hkemeye yer1lmıfler- ve tohumların c:inllerine aö~ ber 7Udun yapacaktır. _ &tedfM .. ı- '"'"'"''"' .. a •••• u -lecekl ortada Jiizil gozü :knn içinde kalıın 
eme evvel ayni dirayeti Kc»terdiği dlr. & ............ '".._ 9 .......... -~ B.amdunla mağua. sahlblnden ve blr 
lıçin. marifetini para kartdıimcla lle- TMgA.htar çok geclbıedl, elfnde Japon den~den bafka kimse 

öst . eli -'-tum. 15 b .. .. ı t b 1 kir k bir 1ıop kumııfl& depodan 111.lana girdi. ....,.,,t me g trly011DQf ye...__., K.,..ÇOK HABERLER fU at pazar gunu • an u OfUIU Tab.ko bu kum.aş ook betenml§t1. ., ...... u. 
Fakat bu tan kaç adam Tal'? Üç V l ak 1. l - b" • •ı•"' • u .. .....,_ Yerli muhafızlann b:ışında bulunan 
L:-·ı. '-- ı.:..: M-'-!.....cl • yapı ac ıg maç an ırmcı ıgı -- Eh1lıl : İngiliz çavulU Hnmdunu yakntadı : 
-. u.,. ~.. 1UL111 en aoranaım la &Janbl ıı.. - Bmıun an ~ de n.:r Arzu 
eeri halinde. .• Hem de binleri deii}, * Beolttafta bJr gar;1noda ,em.ek İstanbul Futbol ajaolıtm4an~ tanbal .A..tıeUmı ~ı:ı 

10 
ed._,,,. onu da cetlrs1ııler · - Yliı1l bakalım.. M:ılczyn DY'..Sl. 

m.ilyonJan 'YUl'Ufhırup tolrutturu or- meselet1nden p1r.al~l&tbn tavga Feı:ııerbahçe .stadı: Saat ıı,so: A. Hl- tanbtıl ~ tıl' ~ •• · Ortal~ karıştıran scnshı, değil mt? 
lart cMakine insand ır!ı ~P artD.dqı. Mithatl bıçakla alır aar - Beylerbeyt Hakem: BaWıaddln, ~at ~ ll8balıı aa.t 10.SO da Dtfe 10rdu. J'ü:at, Tab.to bu t.n- fngnm ~vUŞtmun tel kamçısı Hanı-

•• • an ne ar aurette yaraiıyan Btlrha.n ~ye Hallt Sadık 4000 n ,500 metre tbertnden llfll DlAl1 ~l. Almn.ta k:ara.r ftr- ttmıun ~ atınyınca, maR'aza, 
kuvvetli ıae. o kadar da zeki. .• > de- ?tı1lm1Şt1r. D1ln Sultanabmed blrlncl ~t 13,30.: Galata • KumıJul. Ha- mtlannda yapılacaktır. d1. ~htar kımı.aşı ~sırada abl'bl dayanamadı: 
-" fazla muaaJata olmaz... • • t'Ulh cem mal*emaa1ııdıe IOmısu kem: 2'etip, Mfteyyet, Nlbat. N l K A. H matuanın Titrin.inde bir p.ngırtı - Onlar mağazama müşteri olarn.t 

l>eriul. aklnna, mukadder iliru- J&Pılmll ve Bi1ıtıan tevtd! edllm1ftlr. Saat lS,30• l!lyilp _ ~ B.akem' b:ıpta Matara ahti ~. mftşte- geldller_ yanında bir de ıcnç Japon 
la: ıe]di. Meseli: *Maarif müdtlrü B. Muhsin B1nA1 Nejat Zeki Pazıı . ' hmır h&J:ı tikca.rm4an ba.7 Olman rlletl bırakıp bpıya. bıfW: b.d.ını vardı. Vltrtniml altüst eden-

- Ne saçma iddia. .. Unutuyor- VeWetle tıuı temaslarda buhmmak K ' d• .. "f. 1 1 - km ba:ran, Ad.ue f1e '1'fıCaret mahb- - Ne oluyor? Acaba. bir zenele mJ ıer kaçtılar. Ona. el uzatma_ öteki 
lall ki. imanmı zekası müstakildir •.• imre dün Anb.raya sttmlftlr. upa omı ma maç an me.ıl •·smchtı tıq Ahmed Remzi var? n hayd.Ddlan yakala..! 
Meb'd" biziz ... Makine ise bizim ya· * B8fikta.f Kızılay cemiyeti bımdl Şeref ıt.adı: Saat 1~: Feneıtıahçe - Bettmen'1n 12/2/~ ~ stıntl Bamdun ıuphe ve teredd.M ~inde Diye bajttrdı. Inglliz muhafız çn.-
pDDJZf ••• Bizim emir n iradanizde... m.mtata.sı d&hillnde bultman fakirlere İatanbHauırt • Hakem. 8ellm1. ft!rl- =enı:n Be.10~!,~~ b1r m~t etrafın& batındı TU§Uba.yretıe malı;nr.a s:ıhtbtnın. yüzti-

Gül.. itir d v yardmı 111De devam etmektedir. Dl1n dun. · n JaP---.ı-· A .... ""1'- - .._azaya bir t>ukın mı var .. ne- 11.e batıl: 
Boı:::: ~·b"tün 175 tifiye eıu.k, aabun, töm11r n Saat 1&: Gt.lataaaray • Bqiktq. ne saa.detler dllerız. dil bu ctırrutü? - He db"orsun, Ban7 Ka.vcaYı çıka-

meJd ala, :. u Y• odun dağıtıl~. Ha.bım: Oazl, Neodd. Mustafa.. şEBtR TİYATROSU Temsilleri Valamnm Tit.rinlnddd ~cam- ran b'll .c1am ~mi? 
er ay er... M hah • • .....-.. n- bam. cfa lu P&ıÇ& parra olmuştu. - ıra.ıır .. hayır.. onlar . .ııoka.kta 

c- Hele bizi yeme de. yalnız ez a resmının PATte A.Sınmı.tıc IUBESDO>EN Tv~-""l· -·..,.. m Tlb.t-o: b.vga ~en. m.a#Uamda çay ~ıyor-
..W detil. zürri.yetinin de halini Kö- aratbrılması karari ŞubeJ• cJant: 8 ~o ı.&~ ıo.s~: ı ıır 0 • - Acaba. blc ka.ve& mı ?ıı.r? ded1. lardı. 
reyim. •• > diyecekler elbette.- V k"'J t b0Jdi 0ldi K ----ırara.c Muh1dd1n Tes- Pelr yakmda (PARA) Eel6 tılr kere bakalım, 

Bir yazı okumattum İmanın. VÜ· e a e e 1 rı aA_ ...... _ Cl -=--======================---==-
<Arkası nr) 

cudundaki kir d : k"miir ilb Meztıaha remnıntn 938 .9e11es1ndeld tcrecller Bok. No. !8 de B. 8. tüfetıçl İstttlll caddesi ~<l91001 kummd& 
• eç, emır. 0 

• ustua ömer ot. oem.ıı <328-1) 111fıud cıec. aat I0,30 da 
maddelcn noktanndan hesaplıyor- hadlere yübeltumeıst hattında. umu- (321-1) .. ta a L 1 J[ OD a L a a 
d I:". fi ahlAka -"- mı mecll.! tarafından Tm'llen tarar - ,. • • 

u. ·~~ m u ~· m zavaı.u· tudJ.k olunmak 11.zere Ddılllye VekA- "'----------------------.. ~ himı yuzune Tilrall bir hesap... letlne ıönderilm1.tttr. Xa.rar V*ilet 
Lpanak: tarafından tudlk edlllr edllmeıı tat-
- Senin c;elik inden mideJ• in- btJc olunaeattı.r. 

dird.iiin bcDim demirim aayealnd. ~~-----

clirl. deM ne cenp Terirbı? Ankara - latanbul 
..!:n~erıdi hesabnna itiraftan b- aüreı müıabakaıi 

Balık ve et Yedilim atmJer d.İlna· htanbul Gllrei AJanlılmdanı An-
L.....- ı..•-- • :1...! • lin -1-- b.ra - tstanbuı ınreı tıRımlan a.ra-

ŞehudtıMp T U R A N Sinema • lqatronnda 
Sanatlglr NAŞtr T9 arbdatlan 

S E V E N K A D l N komedi 3 perde. 
Büyijk ve yeni ?aryete numaralan 

Siaemadaı Şarkın ıea balı ABDOLVEHAB'sı • eoıa t•vfrdiii 
muazzam •eri: 

MESUD GÜNLER 
.......... 1tKUJesı UY IDl6 e ,,......-. anda terttp edilen~ ve lrela>:o-

Kezl. ~ild cild eseri~. ywnlm~ men ctıref mftımbablın lG/J/942 pa;- illlİTnrkıiiıiiiCiı1i1öiizliiiİIİvieıiAriiaWi1iiıiC1iiikıilıii'llliıı1 il1 ııidiieniiıii.tibi. iiariıeiinİldieilviiWiiıiiimeiiitibıiieiiilerii.iıııııi 
sula .-ıi1e _.&nm mama...a..tlen sar gDn11 aat 1' de ~u J:ralbıoyJ 
anlatıhmtbr. Hatta mil.tt tabahatla alonun.da yapılacaktır. 
milli sek.lnm milnasebetl... Hakem ııamsed1 a.ıtatta,olarm m.es-

ÖyleyM. makineler haldmıda biz. tar c1ln ft aatte m1ısal>e.ka. melW
lerin söylediğİmİzin ~ kasap, Hnde bulummlan riea olunur. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Balosu 
14 fUbıat 1H2 caınarlıd pil akpmı Taımm ~ sumoıunda .,... 

rneeettır. <2220) 

bakkal Te ıebzed ile mana.- dük· Jlj••••••••••••••••••••••••••••••••••llııı lcinlanom aakinleri i1eri ıUnel~: 
- Yahu. •• • deseler.· Ne~ 

iddia.. Unutuyonmı ki inıaamn ıre
U.1 mlbtakil c:kfilclir ••• Meb'de bi
ziz... Ademoğlu tepeden tımaia 
bizim yapımızdır •.• 

NO,NO,NANETTE 

-----· C. E. K. Diapaueri Menfaatine 

DANSLD ÇAV 
IBRAHIM ÖZGÜR ve 
ATEŞ BÖCEKLERi'nin 

lltirü:ile 11 Şahat 1942 Pazar aünii saat 1 S de Be,-az:ıtta 
MARMARA S/NEMASI alt aalonanda 

.. ___ Duhuliye Sinema ıifeaindra temin edilebWr.-llm-llllli 

Sinema l>Onyumm • parlak iki Yaldızı 

JEANETTE e NELSON 
MAC-DONALD EDDY 

Bacüne bdar çerirdilderi ea nefis filmde ı 

Birleşen Gönüller 
~~h~~~ ·------------------------~----·-----, WILLYFORST Diier bir mukadder itiruı ~--· •••-. 
- Amma. bizim kabiliyetimbt... BU .E:. :J :ı:ı Sineması Cevabı ı Kedinin fareyi .-iıinden. 

atın tehlike ka,.mnda kulak elik- , BU~ meraklaıi ır;raııdıracall 

:::.=:lç:-e~~ akşam . J r:ntr~blr ,.Lıi !:~: 
tınp mare ikram etmesindm daha · yeder clalga.aı ...... Bu miltb.it anı bir kadıu LüJ;ror ••• b:m: fırtına-
n üstiin? • anmnda iJd erkek buhmuyor. •• .l,t.,_k3,.lo fıanıketU, hlell tn mUeedr 

<Devamı aahif• 4 ~ i 'J:~ M i L L E T N A M l N A 
Filmlni takclim -4i;yor. Bat Rollerdoı 

tıua.E.ıc:lan Tiicudo aetfrileıı l>u M.-neniıı J Ondi eanat a.bide.i 

ÖLDÜREN RESiMLER 
ş A R K Sinemumda 

B8)'6k nurn.ffakl7etle ôenm ediyor. Sahne arlia.daoı 

TRUDE MARLEN 

U> Bir baş-an bana meöup ru- CHR1STtNA GRAB " RUDOLF FER.NAN ELHAMRA SiNEMASJND A 
mı§. Bu tablıt ıdntrlxııe dıokuntıJU'Dl\lf. Saat 8. 30 da 

a,~~~;$ ıs~~!~R?z~~G.1:l~.;~~~LERt'n1n Ali BABA ve llRK HARAMiLER 
tenkera.nL. Fakn.t aıuhatb.k tt.. bu a, 
da. ayni~ l:ııofuna cıtml1eettttr. •a5İİİİİİİİiiİİİİİİİİİİİİiiiiiİİİİlm•••••ıiiilıiıilİılıiiıiliİİlliiiiiiiiiliiiliiiİİIİİiiiiiiiiiiiı•••••• ~----• BaısiiD n-1• l • J..30 .. 6 • 8.30 da 

Bay Amcaya göre ... 

tertibinden ekmek ıstiyorlar ııa1 m1tvezzlln BalllAl1 ~ 11811 t$- • dan na.mı f&hrln dôrt bucaQ'ıpa Jeilş- ~l- nasıl 1tllip k:ı.kıldıklan da düşünülurse 
- Gazete müvemllcrt de atır işçiletl - Evet. tı:oltuğu gazete dolu blrl ·-Bo~ ~ ~el ı:ibl d.olaf- - Gti.nti.n bD.vıı.dlsle.rlnl bayaUama-ı - Bu dileği. es!.q:cmct mümkün de- B. A. - Hele vnpurda., trı.ıı., yda 

Amca_ nasıl koştulıa - tlrdlğl diltftnilltırse.. bu işin en r..ğır işlerden olduğuna §UP-

B. A. - Haklı bJr isOOkl.. he kalmazı_ 



Sahife ol 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Makinelerin zekası 
(Bq tarafı 3 üacü sahifede) 

- Tabii. yahu .•• Bizim ne tef .. 
rüatlı f aaliyetinıiz var! 

- Makinelerinki bizİmllİıDcllll faz-
la ... 

I L rA N 
Acele satalık Lib r&dyola 

Faal yazl7eHe 

Taksi Otomobili 
Eminönü Yen! Moda Kundura 
mağazaaı. Yanında. No. 22, ka' t, 
saat 13 ten sonra. Mura.t Ta.njuya 

milracaat. 

-~ELFAAf 
nıedlr? 

Bir harikadır 

«el itler ilet öğünün deiil. «ilet ill••••••••••••ii 
-- Dr. lHSA.N SAMİ 
Gonokok aşısı 

itler el öğünün ! KAYIP EVRAKLAR mö<eıa<llNıtltılu yt Jhtlll.tlanna karşı 

ıs Şubat 1941 

Bütün o: «Sunu yaptık. bunu be
cerdik b diye medeniyet ıtaslaY141a· 
rnnız cmakine :zekiıııt ma mahsul
leridir. Tezgihlann besapl•Yıtı. mik
roskopların ve telleıkoplann cöriifü, 
zelzele makinelerinin kulak verifi, 
uçaklann atılganlığı, uçak aavarlann 
müdafaası ••• Say aayabildiiin kadar: 

Iı:va. Dercslnde bağlı bulunan 9 ton- pek tesirli Te taze &11dır. Dlvanyolu 

::~~;r:;~~~==-su.ıt.an•mahm-•u•d•t•Ozbell-•N•o•. ı.ı3- 8BŞ, d/Ş, nez/e, grip, romatizmr 
ZAYİ - ütanbul Sanay! mektebin- N } K ki k B } J nından,ı~~.~: ~~:~r:iörü reial: den aldıtnn fehadetnameyt kaybet- evra ji, ırı 1 ve ütün ağn arınızı derha keser 

·· tim. Yerılıdnl alacağımdan eskisinin 
Rııseyin Gıinrör hiikmil yoktur. icabında günde 3 kaıe alınabilir. Her yerde Pullu kutulari ısrarla iateyinis. 

Telefonun '1JIU, tayyarenin baau de
nin.hının osu .•. 

- Fakat "endim ..• Bunlu bizim 
emir v.: irademiz altındL •• 

- Haydi bakalım, rtY insan, bütün 
bu harekete" gelen maddeler, gayri 
.zirubl&.· dünyuma: cDur! Artık 
Yatama! Artık da.ünme! Arbk ha
reket etme!» emrini ver... Dinliye
oekler mi?... Onlar, daha timdiden 
ıu küreni.. efendisidir .•• KurYetlerile, 
zekilarile, kotUyor, UÇD'J'CW, hesap
lıyor, .eziyor, d~ünüyor Ye INzleri 
kurduklan medeniyet içinde, açtık
tan mubareberlerde anaık ancak 
yardım, ve maiyet olarak,. lınıllanı
yorlar. 

- insan olmasa demir bqey ya· 
panıaz •.• 

Söyledik ya: 
Der.ıird~. aapanak, aape•aktM\ in

san, insandan makine, bocul-.ı ma
kinede.. pas ve yinı.. ıspanak; basıl 
oluyor. «B•• devri daimin bir halka· 
sıyım!» diye öiünmek olur mu ... 

Muhakkal olan: fU kürenin en 
kuvvetlisi, en zekisi. en hakimi bu· 
giin.kü giind'- insan değil, makinedir. 

- Canım, onU11 umumi bir hayat 
plinı yok... Makineler lıiribirinclen 
habersiz olarak çarp11ıyor, itliyor ••. 

- Gülerim: Sanki inaaahim pli
m. hedef;. pyeai •amut gibi. •• Onda 
da bir kör döviqüdür sitmiYor 
mu ? .. . Biz de tesadüflerin o)'11fteaj1 
değil miyiz? 

{Va - Nu) 

ZAYİ EKMEK KARSESİ- lC/2/94!! 149 numarada mııkayyet 
günü ekmek aldıktan sonra 3 ldşUl.k iıb:ımi Onaran 

e'kmeok karnemizi kaybcttı.k. Yenllerln1 •••••••••••••••••••••••••••• 
alacağımızdan eskllerinln hfıkmü 
yoktur. 

Necip lübatepe. Ahmet Nııri 
GönKür•n, Emine Akıncı 

ZAYİ - Samatya nüfus memurlu
eundan aldığım nüfus tezklercml ve 
beraberinde Kocamustatapaş.a asker
li.le şubesinden verilen askerlik tezke
remi kaybettim. Yenlııinl alacağım
den eskisinin hükmü yoktur. , 

3?0 dot11ml11 Abdallab otlu 
Ki\mit izli 

Mahdud mesuliyetli 

1 - BU YOL UÇURUMA GiDER 
Her Türk kw ve her Türk kadına bu kitabı dikkat 

okumalıdD'. Fiati: 30 Kunn net. 
ve ibretle 

2-HAYATA IŞIK 
Bir çoldarum:;ı: İçin karanLk olan bayatı aydınlatır. Fiati: 50, 
ciltliai: 75 karat net. Sabt merkezi: Muallir.ı Fu.d Giicüyener'in 
(Ana.dola Türk Kitap Deposu.) Yeni Pa.tane k......-da Meydaacak 11111----.. -... hanmdc_ ...... ----~ 

lstanbul Emniyet Sandığı Üsküdar - Kadıko··y ve havalisi halk 
memurları kooperatif 
ıirketi idare heyeti ramvayları Türk anonim şirketinden 

reisliğinden : Hllen mer'i ıcı.o tarllelerlmlzde bazı tadilat. icra ve aı-aba seferleri 
Şirketımlzln umumi heyet.t, esas tahdit edılmlştlr. Muhtelif hatlarımızda yapılacak Uk ve son :;:.-ferlerin 

mukaveıenamemWn 40 ıncı maddesi \"aktü hareketlen 1ı9ağıdakl cedvelde gösterilm~tır. 
mucibince ııı;ı 942 tarıhlne tesadilf 1612/942 pamrtest gününden itibaren tatbik edllece-k ve yeni bir 
eden çarşamba gunü saat 16 da aşa- l ilana. kadar mer'iyet mevkilnde kalacak olan yeni tarıre~rtm17 plan-
ğıda yaı:ılı hususatı goriişm"k üzere tonluklara ruıılmıştır. MuhtrJrem yolcularımızın bu tarifeleri l(ıtren 
Jdare merkezi olan: tedklk etmeleri rica ve llıln olunur. 

Emniyet S:ındığı Binasında il A T İlk hareke~ 
adiyen içtima edeceğinden ort:ıklan- 1-Tİ'sküdar - Kısıklı 6,15 
mızm hazır bulunmalannı rica ede- 1 Kısıklı - Üsküdar. 5,45 
rtz. 12 ti'skudar - Kadıkoy 6,05 

12 Kadıköy - Üskudar 5,40 
Ruzname: 22 Batlarbqı - Kadıkoy 6.oo 

ı - 941 senesi bllanç06wıun tıed- 22 Kadıkoy - Bağlarb1ı4t 6.35 
kiki ve Idare heyetinin ibrası. 4 Kadıköy - Bostancı 5.20 

2 - İdare heyetl izalarile ınura- 4 Bostancı - Kadıköy 5,50 
kiplerin yeniden seçilmesi. 6 Kadıköy - Fenerba.'hr,e 5,50 

6 Fent>rbahçe - Kadıltoy 6.05 
İstanbul AsUye 1? nci Bulıulı !\lah- 8 Kadıköy - Gazhane 5,50 

kemesinden: 9U 740 8 Gazhane - Kadıköy 6,07 
Müddei: Rasim Molvall 20 Kadıköy - Moda . 5 50 

tton hareket 
22.20 (1) 

21,50 
22.20 
23,15 (2) 

21,01) 
21,35 
23,15 
24,00 (3) 
23,15 
23.30 (4) 
21,30 

Kendir ve Keten Sanayii 
Türk Anonim Şirketi idare Meclisindent 

Serlevhaaile dünkü nüahamızda ne,redikıı ve Şirket ortaklarınm 
senelik Umumi Hey' etinin sureti adiyede içtimaa daveti mutazammuı 
iliıınındn müzakerat ruznamesinin 3 üncü fıkrua: 

3 - Nizamnamenin 2 7 nci maddesı.i mucibince vazifesi hitam b.
lan iki idare Meclisi uaamın yerlerine yeniden aza intihabı ile idare 
Meclisi azalarına verilecek huzur hakkmm tayini. 

Şeklinde yazılmuı lizım gelirken tertoip ıehvi olarak bir aabr 
nok.~.il~ yazılmış oldııiunu tıııvziı vıe tuhibi keyfiyet olunur. 

KUŞ TÜYÜNDEN 
Yastak, Yorran, Yatalı kllllanmak hrm kesenize hem ele 

·::::a: BiR KUSTUYU YASTIK 2 LiRADIR 

1 

Yastık, yorganları da. pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakm&kçll&r, Ban
dalyacılar sokak, Ömer Bali otlu Kuş tüyil Fabrikası. Telefon: 2302'F. 

Devlet Demiryollan ve Limanlan lıletme 
Umum idaresi ilinlari 

Muhammen bedel , muvakkat temlnat ve m.lttarlarlle cinsleri ve ebl1'
me gwı ve saati aşatıda. alt oldutu listesi hizasında yazılı ahp.p traversler 
her listıe muhteviyatı a.yn ayn ihale edilmek üzere ve kapalı zart usuUl ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin llstesı hlzasında yazılı muvıkkat temı:u&t Ut 
kanunun tayin ettiği vesika ve teoklltlerlnt a.ynı gtln e-tslltme saatlnde1l 
bir saat evvellne kadar komisyon telslltlne venneleri llzımdır. 

Şartnameleı parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde, Haydarpa
şada tesellüm ve sevk şefiltlnde, EK.lfehirde w İzmlrde idare maıtuaıann
da dağıtılmakta.dır. 

IRADYOI Müddeialeyh: Vllılsta: Gedikp.~a 20 Moda - Kadıkoy 6,05 Liste No. Miktarı 
Plyerlotl caddesinde No. 60 cta iken 1 > Avdetıte Kınk.lıdan Baila.rt>aşına. kadar yolcu alır. 

21,50 (5) 
23,\5 
23,30 (6) 

Clnsl 

Beher adedlnln 
muhammen 

bedeli 
Lr.Kr. 

Etslltme 
Muvakk.&t giln 
temlnat ve 

Bıırünkü proıram halen P:ı.riae gitmekle hUen ıı-. ... mct-J 2> Köprudcn Kadıkoyw11e hareket eden 22.45 vapurnun yolcusunu alır. adet 
12,30: Program, 12,33: Isfahan ve glhı meçhul. 3) Bu araba 00,30 da Cy:ı.rımd:ı) Kadıköyünden Bağlarba.şına :yolcu alı;. 1 17717 Cart hat kayın 

Karcığar mak:ımları, l!!.45: Ajans ha- Müddei: Rasim Molvall tarafından 4) Bu araba Kadıkoyw1den 23,45 te B1~larbaşına yolcu alır. travenst S.24 4120.15 • 23/2/lHJ 

Lr. Kr. saatt 

berlerl, 13: Karışık şarkı ve türkuler. müddelaley Vilasta aleyhine açılan 5> Bu araba Ko.dıköyilnden saat 22 de Bağlarbaşına yolcu alır. 2 3115 • • 1.19 745.28 • pazartell 
13.30: Mfızlk (Pl.), 18,03: Fasıl heye- bo§a."lma davası için mllddelaleyhln 61 Bu araba Kadıltoyunden aat 2t te ~& )'Qlcıı alır. • gOnil aaat 
ti, 18,40: Blr konçerto (Pl.), 19: Ko- 26/1 942 Pazarıesı gUnn. saat (14) Ce 3 44000 • • ça.rn 4.40 10930.00 • 15,30 dan 
nuşma, 19,15: Muzlk: Tlno ~ı ve mahkememizde hazır bulunmnsı lü· • ltlbaren 
Zo.ra Leandcr (Pl.l, 19,30: Ajııns h:ı- zumu ilanen tebliğ cdilmest üzerine .. ••••••••••••••••••••••••••'!' ı20M• 
b"rlerı, 19,45: Klasik Tiıı1c mtiziğl, mumaf'leyJıln o gün ~lmemc.!:l veya 65 Kuruşa Tabldot: 4 Kap Yemek ve Ekmek * 
20.15: Rndyo Gazete3i, 20,45: Kan.şık bir vekil gondermemeslne mc.l>ni hak- lS K Bl-RA b.. ..k d .. bl bol .1 Muhammen bedeli 19.500 lira olan 6000 metre bez hortwn 25/2/HJ 
ş rk: ve türküler, 21: Ziraat kııvlmi, kında gıyap karan ittihaz olunmu,e. UrUfa uyu U e, meze l e ('arşamba günü .saat 15.30 da kapalı zarf usulü lle An.karada. idare blnasın· 
21,11): Tt'tllSll, 22: Salon orkestrası, (Davacının şahitleri dlnlenccektlr. Bu ucuzluklar, Beyor•ıu Asmalımcscld Yeni Lebon karşısında sokak içinde j da toolanan Merkez 9 uncu Komisyonca satın alınacaktır. 
22 30: .l!Jo.ns haberleri ve borsalar, Ev!lllğlnlz hakkındo. ııu!usa da yaıı- TUNA SALONUNDADIR BfR TECRtlBE Bu işe girmek istlyenlerin 1462.50 liralık muvakkat tem.inat ne tanu-
22 45: Salon orke<ıtrası. l:ı.c:ıktır.) ve imli kılınan bu karar:ı. • E D j N i z nun tayin ettiği vesika.lan ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar adı 

ı:arın sabahkiproıram :ut ihbarnamenin bir nüshası da mah- ••••••••••••••••••••••••·-·-· geçen Komisyon Reisliğine verrneleri lA.zımdır. 
7.30· Program, 7,33: Muzik CPIJ, keme divanhanesine :ısılmış ~·.e kcyli- İ Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dalreslnden, Haydat· 

7.45: Ajans haberleri, 8: Muzlk (PU. yetin on beş gim müddetle nanı içln Sipahi Ocağı dare Heyeti Reisliğinden : pşada Tesellüm ve Sevk Şentğlnden temln olunur. (2084) 

tahkikatın 2 '3/942 Pazartesi günü Ocağımızm 18/1/ 942 t.a.rlh!nde içtimaı mukarrer yıllık kmıgres~ eksen- * 
zıı.vi •:KMF.K KARNESİ - 9 ade- saat 14 e bırakılmış olduğu te~l!ğ ye- yet olmadığından 1512 942 t.arlhlne talik olunm~ur. Ankarada yaptırılacak Ziraat Başmüfettlşliğl binası lle depo Işçlleı1 

dı buyük. 2 adedi küçuk olmak üz"re rine geemek üzere ilan olunu· 0631 Sayın azalan.mızın mezkür tarihe tesadüf eden pazar günü sant 18 de soyunma, yıkanma yeri ve yemekhane binası inşaatı kapalı zarf usulll• 
11 adet ekmek karnesi kay"oolınu.ştur Kliıbü teşriflerlnl rlc:ı ederiz. (2220) ve vahidi fiyat iızerlnden elr.siltmeye konmu~tur. Bu inşaatta döşeme ,,. 
Yenilerini alac:ığımdan k lerlnln Z n·ı - Bt>şlktaş. Hasanpaşa deresı Jentolar için muktazl demirler idarece verilecektir. 
hukmü yoktur. 32 numaralı hanede kayıtlı ekmek İ b l El k "k T T l 1 - Bu işin muhammen bedeli 50.000 liradır. 

\'l'fada ~foll:ı Husrn mshallesl karnemi kaybettim. Yenisini çıkara- atan U e trı , ramvay ve üne 2 - İstekliler bu işe alt şartname vesair evrakı D. D. Yollan _...ntara 
Akif11:ı•·t <;rık:ık 2! num:ıt.ada cağımdan, eskisinin huk:ınü yoktur. işletmeleri Umum Müdürlüğünden : veı.ueslnden 250 kuruş mukabilinde ala.bilirler. 

J,ülliye Kalavt·ı ı-·ehmi Bircan 3 - Eksilt,me 2/ 3/ 942 tarihinde pazartesi günü saat 18 da Ankara.!a 
---------------------------- 1 - Muhammen bedeli 81,300 lira tutan 100.000 aded ldi ve 1.155,000 D. D. Yollan yol daireslnde toplanacak merkez birinci J:omlsyonunca yapt-

G 
• k } •ı A adet ınozaik ~e taşı mektupla. tekllf istemek surettıe sat1n a!ın:\cııktır. lacaktır. 

ayrımen U satış ) anı 2 - Muvakılrat teminat <53l 5.-> liradır. 4 - Eksilt.meye girebilmek için isteklilerin teklif mektupları ile blrllkte 
3 - Tekliflerin Levazımdan parasız tedarik edilecek şartnamesindeki a.şa~ıda yazılı teminat ve ve.nlkl ayni gün saat 15 e kadar Komlsyon Rel.t• 

İstanbul Emniyet aand ığı müdürlüğünden: 
L•ınall Nazif Ander 392 hesap No. sile Snndığı:nızd:ın ııldığı (Ul7) li

raya karşı Üskudarda eski Aıtunizade yeni Pazarbaşı mahallesinln Veysi· 
Pa.ta sokağında eski 9 yenı 35.37.39. No. lı :ıh.şap fazla bahçeU köşkü blrincl 
derecede !po~k etmlştir. Dosyada mevcud tapu k.3.ydı suretlnde • mezkur 
ga}Tlmenkuliln aynı semt, mahalle ve sok~kta aynı kapı No. lı hududu 
M·ıstata ve Haçador bağlan ve t.ırlklam ve tnrlkihas ite nı.a.hdud. 7352 
m~tre D}Urabbaı mesaha& olan 18132 hissesi mulk 14 32 hlMesi vakıf fazla 
bahçeli köşk olduğu beyan edllmiştir.) 

Ikraza esas olan muhammin raporu mucibince mf:'Lkür gayrlmı:-nkuliln 
umum mesahası 7352 meLre murabbaı olup bundan 6432 metre murabbaı 
fazla t>ahçe 920 metrC6l esa.<ı nrsa olup bunun da. 117 metre .murabbaı üze
rlnıe bina ln.,a edllmt.,tlr. Blnanın bir katı ltAglr bir buçuk katl ah.,a.ptır. 
Derununda blr taşlık. bir aofa, bir mutfak. iki helA blr banyo ve on blr 
cdnyı ve kuyu ve eleoktrik t~tım havidir. Içi boyalıdır. Vadealnde borç 
ödenmediğinden yapılan taıtlp üzerine 3202 No. Iı kanunun 48 cı maddeel
nln matufu 40 cı maddesiıie ıore aatılması icap ıeden yukarıda yazılı fu1a 
bahçeli köşıkün tamamı blr buçuk ay nıüddetle açık arttırma.y& konmuttar. 
Sat~ tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Artt.ırına:ra ıtrmet iate,en 
(~) lira pey &kçest verecektir. Milli banblannll2dan blrtnln temtna• 
mektubu da kabul olunur. Birlkml.f bütUn vergtl'?rle Belediye .-imleri n 
valut !caresl ve taviz tutan n tellı\llye rüsumu borçluya aittir. Arttırma 
4&rtnamesl 17/2/~42 tarihinden itibaren tetkik etmek i.stıeyenlere Sandık 
hukuk işleri servisinde ıMt* bulundurulaca.ktır. Tapu slell taydı vesalr 111-
zunılu ınalfımatta şartnamede ve ta.kip dosyasında. vardır. Arttırmaya gir
miş olanlar, bunlan tetktk ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hak.kında 
her şeyi ötrenmlş ad ve telA.kld olunur. Birinci arttırma. 13/4/942 tar!hlne 
müsaalf Pazartesi günü Cağaloğlunda kiin Sandııtunl.7.da saat 10 dan 
12 ye kadar ya.pılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilıııesı 1çln tıekllf edilecek 
bedelin tercihan alınması icab eden gayrimenkul miıkelleflyetil~ Sandlt 
nlacnğını tamamen geçmı,, olması şarttır. Almi takdirde eon arttırmanın 
tcahlludü baki Jtalmak şartile 2!1/4 94.2 tarihine müsadlf Çarşamba günll 
aynı mahalde ve aynı saatteı ı:.on arttırması ya.p!.lacaktır. Bu arttırmacfa, 
gayrimenkul cn çok arttıranın lıstünde bırakılacaktır. Haklan tapu s.\cll
lertıe sab!t olmıyan ali.kadıırlara ve irtifak hakkı sahlplerlnln ve haklarını 
ve hu uslle faiz ve masarlle dair lddıalnnnı ilan tarlhlnden itibaren ylrın1 
gun ıçlnde cvrnkı mü.:ıbltelerile birlikte Sandı~ımım bildirmeleri liizımdır. 
Bu suretle hnklarını bildirmemiş olanlarla haklan tapu slclllerlle sablt ol
ırıyanlar satış bedelinin paylaı;m.asından hariç kalırlar. Daha. fazla ma
lômat almak lsteyenlcnn 940/ 143G dosya No. sıle Sandığımız httltuk işleri 
servi., ne müracaat etmelert lltm olunur 

DİKKAT: 

tanf::ı.ta. uygun olamk 19/ 2/1942 perşembe günll saat 17 ye ka.dar Metro llğlne vermeleri lA.zımdır. 
Hanının 4 uncil lı:atındııkl Levazım miidürlüğ11ne imza. mukabilinde ;eillml~ A _ 3750 liralık muva.kkat teminat, 
olması 1§.zundıt. (2180) B - 2490 sayılı kanunun tayin ettiği v-esikaiar ile bu işe mahsus ol· 

mak üzere Münakallt Veiklletılnden ahnm14 ehliyet veelkası ıehllyet v@-
İıt. Lv. Amirliğinden: sika.sı için ihale tarlhlnden en az sekiz gün evvel bir istida ne Münaka11' 

Kıldan gebre, torba. belleme dokutmak üze-re blr mutaf ustasına lhtı- vet&ıetlne müracaat olunması. (803-995) 
ya~ vardır. Sa.n'ata. A.şI.na olanll\nn ellerlndeld "8tbJarlle Topbanedıe tst. ____ V _________ _... _ _.;. ___________ _ 
r.v .• ~mırııtıne müracaatıa.n. <562 - 2231> akıflar Umum Müdürlüğünden: 

1 inhisarlar U. Mildilrl6iünden: 
1 1 

l - İdare ihtiyacı lçln mevcut liste mucl.blnce 118 blem muhtelit nevi 
ecZ& puarlıkla a&tm alınacıılı:tlr. 

2 - Pazarlık 27/ll/942 cuma. güuii sa.at 10.30 da Kabatap Levazım IU· 
besindeki meıbs m~a.yaa komisyonunda &JPtlacaktır. 

s - l!'A:-. ılatell her gttn adı ıeoen ıubede 16r1llel>Wr. 
4 - İstetlller1n puarblc için taJ1n olmıan ctln ve aatte tekllf edecet.

lert ·flJU ber'lnde " 7,5 PYerıme paralarile blıtltte me*6ll tomı.,ma 
mtracaatlan. (222'1> 

Yapı işleri ilanı 
Ankara Arkeoloji Müzeıi Miic:lürlüiünden: 

Antanıd& lıllılmıutpqa Bedeatenl kubbelerlnın tQl'fUllla kapatılması lfl 
20/3/1942 ta.rlhl1 cmna güntı saa.t 15 de Maartf V9"1etıı Antalteler ve Mtl
zeıer MlldilrUll'Qnde kapalı zarf usula ne etadltm&Jt mnulaclktır. Ketlf 
bec!eU e18725.02• liradır. 

isteltlllerln Jtıme yedi bııçuk teminat ve bu ite a1' ehllJ9t vesi.kalan De 
adı geçen giln ve yerde tıopla.nacak tomfayoın& aat H e tadar telclif met
tuplannı vermelett veya yollamalan Jlzımdır. 

Kef(f her gtın Ankara Arkeoloji Mll?JeSind• ı~h1llebülr. Ve tasdikli 911-
retl beda.va edinlleblllr. ,2074. 

Galatasaray; Lisesi Artırma ve eksiltme komiıyo· 
nu reisliğinden: 

Tahmin FL. Mlktan 
Cin.si Kr. K.llo 

Tahan helvaa ı 10 2000 
Tahin 90 700 
Pekmez 60 700 

İlk temlna.t.a 
r.tra 

244 

Galata.sarar Ll.sealntn ltıtlyacı olan yukarıda cim!.!, mJttari, beher lı::llo 

Zeytinyağı ve prlna fabrlkalarile sabunhanıeıerde kullanılan maltlne, 
kazan, sltım kazanı, butı ve bombarya, taf ezgi takımı, su tulumbaları. 

l'ransmlsyon, kasnak ve kayışlar muhtelif tutunla borular, yat kalıplan. 
sabun kaynatma kazanı ve teferrüatı, prinadan yağ çıkamuya mahsus rJ
hazlar satın alınacaktır. Bu g1bl malzemesi olup ta satmak isteyenlerin sa
tacakları malzemenin adını, markasını, kab111yet derecelerini ve kıymeti ve 
en aoın kaça vereblleceltlerlnl yazılı bir teklif ile Vakıflar Umum Mildürlil-
tüne müracaat etmeleri. ,447,. tı6.'44• 

Istanbul Fınncılar Cemiyetinden: 
Cemlyeti.mlzin senelik tongrıeslnln 2/S/942 puartıesl günll Mat ıo dan 

18 1'& tada.r Oalatada HaTJV hanında 22 numıcıralı oemi}'etlmizln malMN8 
dalreıslnde icram. multa.rrelı oldutundan, Cem.lyetl:ml:ı mensuplannm yuta
nda yazılı olan gün ve aatıe Cemiyet merkednde bulunmaları llA.n olunw. 

l\ltfZAZKDE PROGRAllI: 
1 - Çallflll& r&ıt<>nL 2 - Hesabatın tedkit.l ve Idare heyetlnln lbraL 

3 - Nlzamnamecltti bazl maddelerin tıedklk ve tadW. 4 - idare hoyetlnln 
birinci rallŞma yılını bltlren 5 lmsının tebdtll için seçim yapılması. 5 -
Dlletıer. 

lıtanbul Vakıflar Direktörlüğü llinlan 
Ça.talca valcıtlar memurluğunda açık 10 lira asil maa.şlı kat!p·ve vea

nedarlık tçln 19/ 2/942 peqembe günü saat on dortte Çemberlitaşta vakıf
lar Başmüdürlüğü binasında tahriri müsabaka imtihanı yapılacekbr. İs
tıtklllerln en az orta mektepten mezun ve memurin kanununda anuıılau 
vasıfları haJz oimalnn ve daire dcıkt(\rluğunca. yapılacak muayenelerinde 
sıhhi flrızalan bulımıru:una.lan lazımdır. 

Z&bıtaca. alınacak hüsnühal kıiğıdlle mahkfuniyetl sabıkası bu!unma
dığına dair müddeiumumillkten musaddak vesika imtihanda. muvaffak 
olanlardan aranılacaktır. 

Ist.eklller 18/ 2/ 942 akpımına kadar aşa~ıda yazılı veslltalan dllekçe.lt-

* tahmln rıyatı ,.. mc temlnat.a yazılı J17ece~r. ~ eladlt.meye tonmuttur. 
rine bağlıyarak Vakıtlu Ba.şmlldürtütüne miırnc:ı:ıtıan. 

1 - Mektep şahadetname.si veya tasdikli sureti, 
F.nınl7et Sandığı: Bandıktan alınan gayrlınentulil ipotek go.stemıek Eblltme 24/WM2 salı dn8 aai 15 de IJaeler S&flrVnA bıaıJQozıu blna

taıeyenlere muhamminlerlmlzln koymtıf oldutu ktJmetln 3 . 40 nı tecavüz sınd& toplanan ~ japılacaldır. İatelrllledn ,..ı J'll tllaret odaa 
etmemeı here lhalıe bedelinin yanama kadar ~ nnnet sureülıe mı.,,- v~ w ut tıemıınat ........... .,,. b1rUlcte ........._ ........ 111111 ... 
l:t: ırf\ ...... fittedlr. <mi) fiil lllededlr. . (mllJ. 

J - Nüfus cümanı veya taadikll sureti, 
s - e x 9 eb'admda d6rt fotoğr&f, 
" -Znelce. bl4b bbı 7erde çal•fP'•t olaıılann &Jı21ma .t>eplertnı 

IÖIMl'll' ftllb. (itli} 


