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lngilterenin 
beklediği 

Japonlar nihayet Singapur 
tiayandılar. Bütün Malezya ka
rası diŞnan eline geçtikten son~ 
ra, daracık bir boğazla ayrılan 

küçük Singapur adasının neka
aar dayanacağı kolayca kestiri
lebilir. 

Singapur 
şehri alevler 

içinde 
Japon kıtalari taarruz 
için büyük harızlıklar. 

yapıyorlar. · 
Bu harpten önce Singapurun 

Japonya eline geçebileceğin! söy- Tokyo 3. (A.A.) - Sinsapurun 
~iddetle bombardımanı devam et• 

leyene deli derlerdi. Böyle bir _ ,t di '- -u:-' h'lh da-• .. . mcx: e r. .w.g ""er ı aaaa a -...... 
kaybı göz önüne getirmek Ingil- şimal .ahı.ilinden Japonlara mubb .. 
tereyi, bütün İmparatorlukla bir- Jo Qtmektedirler. Japon kıtalan mü· 
likte altüst etmeye yeterdi. Acı- temadiyen ıimal<len Johor • Bahru 
ıann daha büyüğünü karşıla- kesimine. ~elm_ek.~edirler. Singapura 

k d" i lı t 1 İn taarruz 1çın ıhtimamb hazırlıklar 
maya en ın a ş ırnuş 0 an . - yapılmaktadır. 
giliz milleti, bugün, uzak denız- Malezyarun cenubu garbt vo ce-
1er kapısının elden gitmesini bile nubu §arki sahilinde vaktiyle Singa• 
olası sayıyor ve bundan dolayı pura. çekilmeyen İngiliz kıtalarile 
zaferden ümidi asla kırılmıyor. son muharebeler cereyan etmeltto-
Ası! kuvveti bundadır. clir .• 

Singapurun düşmesi İngiltere- Sıngapurda yangınlar 
ve ne kaybettirir, yahut Japon- . Tokyo 3 (A.~} -Tokyo Aı~ 
• . ·? . Şımbun gazetesının harp muhabın 
yaya ne kazandın! · Bu teknık bu sabah Singapurun müteaddit 
meEele bilgimiz dışındadır. Ja- noktalardan alevler içinde bulundu· 
pon1ar, Hint denizinin kont.ı:olu- ğunu haber vermektedir. Ayni mu
nu tamamen ele aldıktan sonra ha.birin ilave ettiğine göre, ketif 
Sürys kanalı yolundan Alman- uçuşu yapan tayyareciler, Johor 

..... ·İ ~ · Ba.hı-u ile Singapuru birib.irine bağ. 
ya ve talyaya degeceklerın!, on- Jay n v l "f · •• d ·· a e yo vazı esı goren ae uze· 
larla alışveriş yapacaklarını şim- rindeki tahribatın gitgide arttığını 
diden resmi ağızlardan ileri SÜ- görmü~lerdir. Seddin düfJJlan tara· 
rüvorlar. Bu sözler gerçek midir, fından atılan parçası evvelce 20 
voksa olanı fazla büyültmek mi- metre gero12liğinde .ikon ıimdi yeni 

d. . b"l . J! h ld s· infilaklar netices"1de ta:lc.riben 40 
ır, ı mıyoruz. er a e ınga- t · l · t' . . me re genış emış ır. 

purun alınması venlmesi, ıki ta- Singapurun askeri limanında §İm-
rnf için de, küçümsenecek harp di hiç bir harp gemisi görülmem-ek .. 
talihlerinden değildir sanıyoruz. tedir. Fakat adanın cenubunda du· 

Fakat, lngiliz Başvekili M. rum öyle _d_eğildir .. Kalede 20 - 2.5 
Churchill son nutkunda Pasifik- harp ge~·ıs~e denız taşıtından mü-

y rekkep bır filo toplanmıı bulunuyor. 
ten kara habcl'ler geleceginl Tokyo 3 (A.A.) _ Genel Kur-
açıkça söylemiş olduğu için Sin- may basm şubesi erkanındaın yarbay 
gapur elden gitse de, İngiliz et- Yoshiaki Hodda, Japon ordusunun 
kılrı bunda hiç beklenmedik bir Singapur taarruzu için §imdiye ka-

. ·· · t· M Ch . dar görülmemi~ ve dayanılmaz bir 
hudıse gormıyecek ır. . uı- t t .. t tb"k d Y• • •• ı ·J: . • . , . . . . s ra eıı a ı e ecegını soy emı~r. 
chıll, P~sı.fıkteKı çekılışın hem Hodda, Singapurda bulunan kıtalar j 
sebcnlerını anlatmış ve Parla- mevcudunu 14.000 kişi tahmin et4 
mentoyu bunlara inandırmış, mekte ve müdafaa hazırlıklarının 
hem de Pasifik harbinin kötü gi- ağlebi ihtimal n•ihayet bulduğunu 
dişine rağmen gelecek günlerin ilarıe eylemektedir. 
• • • y. • • Filipinlerde Bata.an yanmadasın• 
~yılrn:ıne sımdı her zamandan faz- daki hareketler hakkında Hodda, 
la 0,Üvendiğini söylemişti. demiştir ki: «Aıiıerikan kıtaları, ora• 

M. Churchill'in Pasifikteki acı da çok mükemmel tabii mevziler j§. 
kaymlara gösterdiği başlıca se, g~l etme~tedirler. Jap~1?' lı:u;vvetleri 
bep Uzak Sarkı tutmak kaygısi- duımum •ımha etmek ıçtn bıraz za· 

· - ·· d · 1 man sarf ederlerse buna şaşmamalı• 
le Sovyet Rusyaya gon erılen d B h d k 11 l ak 'k . ır. u cep e e u anı an t tı , 
yardımı kesmenm daha zararlı yava, fakat emindir ve son zafer ya
oJrcağı dü~üncesi; sonra da, Rus- kındır ... 
yanın yükünü hafifletmek ve Bern 3 (A.A.) - Neue Zurcher 
Mısın kurtarmak icin Libyada Zeitung'un Berlin muhabirinin bil· 
ikinci bir cephe aç~aya karar dirdiğine göre Berlinde- İngilizlerin 

. . . . . . . . Singapuru müdafaa edebilecekleri 
verılmesıdı_r. Ingılız Başvekılıne ümit olunmuyor. 
göre eğer Ingiltere Malezyayı ko- Singapura hava 
rumak istcszydi ne Rusyaya yar- kı 1 
dımda ·devam edebilir, ne Libya- a n arı 

Singapur 3 (AA.) - Uzak ,ark 
da taarruza geçebilirdi. salı harp tebliği: Düımanın son 24 

Anlas.ılıyor ki M. Churchill'in 
açık sözlerinde beliren İngiliz (Devamı srhifC!' 2 ıütun 6 da) 

Normandie 

Milli korunma kanununa göre 

Kurulacak hususi mahke
meler için tedkikat 

Bu mahkemeler kurulunciya kadar her merkezde 
bir mahkemenin bu davalara bakmaai kararla§tİ 

Ankara 3 (Telefonla) - Bugün lk.tisad Vekaletinin bir çok. da.ire
lerindo top1antılar yapılınıı vo milli korunma kanununun tatbiki için 
Ilz:ım gelen tedbirlerin alınmuı haklcında incelemelere devam edilmiştir. 

J\dliye Vekaleti do hugünd-en itibaren meriyete giren millt ko
runma kanununun verdiği aallhiyetlo, hu kanunun ıümulüne giren ıuç
Lı.ra .Jd davalara baltmak üzere nerelerde hu.uai malıkemeler kunnak 
kap ettiilni t.xlkik. etmeie baılamıfttr. Bu mahkemeler kmuluncıya 
kadar her mer1'ezde bir mah.lcemen[n bu davalara bakman kararlartınl
mırbr. 

A 

Banka memurları 
T ekaüdlük için 30 - 35 sene arasında 

hizmet görmüş olmaları şar~ 
Ankara 3 (Telefonla) - Ziraat ba.nkası. Merkez bankası, Etibank 

'\te Sümemank gl>t aennayeainin bir kıımı veya tamamı Devlet tarafın· 
dan verilmiı olan teıek.ıküllerdeki memur ve mUatahde.mlerin tekaüdlük
leri hakkındaki kanun layjh:aaı bütçe encümenindedir. Bu layihadald 
e9a.elara göro banka memurlarının tekaüdlüie kt!lhlı:alt ke9hetmeleri 
için 30 - 35 sene arasında hizmet görmeleri p.rthr. Memur ve müatah
<lemlerin tekaüd maaılannı kar§l.layacak sermaye için do bankalar, her 
memurun almakta olduğu maa§ın yüzde be,inl telcaüd sandığına yatıra
cağı gibi, aynca her memur da .kendi maaoımn yüzde berini yine tekaüd 
sandığına yatıracaktır. Eski memurların haklarını korumak için de lAyi
haıya bir madde illve olunmuştur. 

Kırım'da 
_Alman 
taarruzu 

Kerç berzahını zorlaya
rak bir çok yerleri e!e 

geçirdiler 

Avrupaya 
asker ihra
cına hazırhk 

Amiral Roeder müdafaa 
tertibatı için Norveçe 

gönderildi 

Biikrq 3 (A.A.) - Müttefik kuvv~t- Stokholm 3 (AA.) - Alman 
ler Kerç berzahını zorlamı~ ve kilo- d k d · 1 R 
metrelerce ııerllyerek Kerç - Me!itıopol o~anması uman anı amıra ae-
demh"yolu üzerinde Vladisl•::ı;~-=-.• c!e 1 d'!r in müdafaa i~leri yüksek idare• 
geçirmiştir. Son hab<'rl ~. t göre Kerç sini ele almak üzere Norveçe gönde. 
yarımadasının cenubı..:ı· ıı:aki BJ.İd'lr rildiği haber verilmektedir s· Al-
mevkil Alman - Rumen kıtalan ta- · ır 
rafından gerl alınmıştır. man k.ayna~ından gelen rivayete 

Sivastopolda vaziyet göre, Ingi]iz ve Amerikan kıtaları, 
Londra 3 <A-~) - Tlmes gazet.?'il Avrupa kıtasına bir taarruzda bu-

yazıyor: lunmak üzere lslandada toplanmak-
Almanlar Sıvastopolda az ilerlemiş- tadır. 

ler fakat Feodosyayı tekrar zaptet-
m.lşlerdlr. Ruslar Kmnu geri ala
maz.lama. Harkofa doğru bir lleri ha
reket üınld edileblllr. Fa.kat büyük 
Britaııya Rus müttefiklerini alkı.şla
mıı.kla iktifa etmemeli. onlara biran 
evvel tank göndermelldir. Bunun için 
bütün gayretler sarfedllecektir. 

Mareşal Göring 
Romada bir çok 

görüşmeler yapıldi 
-·~ Roma 3 (A.A.) - 2 Şubatta 

Romaya avdet eden mareoal Goring, 
Sicilyadan ge1erek pazartesi eabahı 
Veliahd Prens Umberto'yu ziyaret 
etmiştir. Bunu müteakip mareşal, 

Libya' da 
muharebeler 

Mihver kuvvetleri Cyre
nenin farkında ilerliyor 

Roma 3 (A.A.) - İtalyan tebliğine 
göre Mihver motörlU ve zırhlı müfre
zeleri İngUlzlerin mukavemetine rağ
men Cyren~'nln P.t'k.ında Uerlemekte
dir. 

planı, bugünlük herşeyden öncE', 
Almanyanın yenilmesini yahut j 
yıpranmasını hazırlıyan Rusya 
harbine bel bağlamaktıı·. Libya
da bu maksatla ikinci cephe açıl
ms, Uzak Şark hazırlığı bu uğur
da savsaınıştır. 

Yardımcı gemi haline 
getirilerek asker 

taııyacak 
, genel kurmay başkanı Kont Caval-

Çölde baygın bulunan 
hint askerleri 

Demek oluyor ki şimdiye ka
dar yürütülen tahminlere uygun 
olaıak, İngiliz Başvekili, Asya ve 
Uıak Şarkta kaybolanın geri 
alınmasını Amerikanın büyük ve 
uzun hazırlıklarına bırakarak 

harbi sona erdirecek tek çıkar 
yolu Avrupa ve Afrikada aramak-

Nevyork 3 (A.A.) - Normandie 
Tr~nsatlantiği, Birleşik Amerikada 
yardımcı harp gemisi haline, ifrağ 
edilmektedir. Bu gemi, asker taJı
yacak ve 12.000 kişi alabilecektir. 

Atlantikde bir Alman 
denizaltısı batırıİdı 

lero ile askert mahiyette meseleleri 
müzakere etmit. 2 Şubat öğleden 
sonra Duçe' nin nezdine giderek 
k~ndisile uzun bir mülakat daha 
yapmıohr. 

Kaloriferli apartımanlar 
iyi ısıtılacak 

Berlin 3 (A.A.) - D.N.B. nln askeri 
bir meml:ıadan ötrendlğino göre Bln
gazinln şlmallnde çölün bir kesiminde 
Barc;e lstlkametlnde ııerliyen Alman 
ve ltalyan zırhlı blrllkleri tamamile 
bitap vaziyette yerde yatan Hl.nt as
kerlerinden mürekkep bir gnıpa tesa
düf etmı.,Ierdlr. Alman askerleri btm
lara 1çeceıt su vermişler ve arabala
rına almışlardır. 

tadır. Nevyork 3 (AA.) - Horta 

1 
Afrlkada açılan cephe çöller- (Asor adaları) odan Amerikan "(alOt"iferli apartımanlann iy.i ısı-

d k" b "d" 1 1 1 ' 1 ajanslarına bildiriliyor: Dün, Pico I tdmaaı hakkında Şehir Meclis.i muh· 

Bu Hintliler Blngaz.i.n1n zaptı sıra
larında çöle kaçan dördüncü Hint 
tümeninin pek az kalan baklyelerl 
arasında. bulunmakta idi. 

e ~ u gı ıp_ ge. me er e, umu an 

1 

adasının bir kaç mil cenubunda Fa- teli\. encümer.i tarafından hazırlanan 
netıceyi verdı mı? Saldırış kud- yal civarında bir Alman denizaltısı mazbata. bu meselenin bir an evvel 
retlerinin hiç klnlmadığı, yalıut batmlmıştır. neticelenmesi için Kavanin encüme-
havadan ve denizden diledikleri nine 1-.u 1.: edilmiş. 

Kaloriierli aparbmanlarda. oturuı:> 
T orihten sa~,. fe ~er lbu "'.>guktarda titreşen bütün kiracı· 

1 lar b 1 işi süratle halleden Belediye
ye minnr.ettar kalacaklardır. Said Halim paşa 

nasıl öldürülmüştü! 

Hint askerlerinin şefi şunları sôy
kmiştlr: 

~Bingazı önünde yapılan muhare
beler esnasında 7 nc1 piyade tugayı 
da dahil olmak üzere kıtalarım:zın 
külll kısmı lmJıa veya esir ed!lm~
tir .• 

• BU SABA .... B .... KI 'l'BLGBA.l'L.A.B 

Filipinlere bir 
Amerikan ta· 

buru gönderildi 
Japonlarin iki ihraç 

teıebbüaü, ağır zayiatla 
püskürtüldü 

Lonclra 4 (A..A.) - B.B.O.: Pll1p1n
lerde Bataa.n yarmıada&nd& J'aponla
ra. mukavemet eden Amet'lbıı kuv
vetlerine btr ba.h.rlye sllAhendaz ta-
'buru yardım kuvveti olarak gönde
ril~ ve mahal.llne vannıştır. 

Ja.ponların. pazartesi gecesi, Ame
rikan hatlarının gertıerıne a*er çı
karma.le için yaptıkları Ud t.eşebbüs, 

boşa gitmiştir. İlk hfu:um akşam üstt1 
yapılmı~ ve Amerlbn topçusu tara.
tından püskürtillmü.ftür. :bdncı w 
da.ha. clddl teşe-bbila, gece ya.na yaı
pılmıştır. Salapurya.lara btndtrilmlt 
Japon kuvvetleri, denlz Jruvvetlerlnln 
himayesinde sa.hile yanqmü ıstedl1t
lerl zaman bcımba, nıltraly&ı: ve top 
abeşlyle karşıla.§mıflardır. Bu tldncl 
teşebbil.s ~ Japonlara. a~ zayiat ver
dirilerek püskürtillmlift,ür. Hiç blr J"a.
pon sahne varamanı]ft.ı.r. .Taponlanu 
başka bir kesimde yapmata. ka.Jq
tıklan yarına hareketi de ptlailrtill
mUştür. Bir Amerikan hilcum. botu, 
bir Japon genıislnl torplllem~ır. 

Singaourda ne 
kadar kuvvet var? 

Japonlar 25 bin aıker, 
ve 50 - 60 tayyare 

tahmin ediyorlar 

Vicby 4 (A.A.) - OF.İ.: Pasllik ha
rekA.tında bütün dikkat S!n~pura 
hiicum 1ç1n Japonların yapmakta bu
lunduğu hazırlıklar üzerinde toplan
maktadır. Japonlar Slnga.puru mü
dafa!l. eden kuvveti 25 bln ki-11 ve 50-60 
tayyare tahmin etmektedir. Japon 
hava akınlanndan S!ngapurdakl pet
rol depolan ateş almıştJr. Asker, polis 
ve halk müştereken yangınlan sön
dürme~ çalışıyorlar. 

. Birmanyada harekat 
Lonara 4 (A.AJ - B.B.C.: Blrman

yada İngiliz kuvvetleri Moulmein'ln 50 
kilometre şlmallnde küçüır: blr düş
man kuTI•etiyle çarpışmışlardır. Ja
ponlar, dün iki hava taarruzu yapmış
lardır. 

Sovyetlerin 
taarruzu 
durmadı 

Rus tebliğine göre tid
detli mukabil taarruzlara 
rağmen devam ediyor 

Londra 4 (Radyo saat 7.15 de) -
Dün gece yansı Moıskovada ne12redl.
ıen resm.1 Rwı: tebl1l1: Kıtaatımız. dlln 
cephe:nln ekser ke.s!?nlerinde t.aamızl 
hareketlere devam eylemişler, diişna
nm yeni takviye Jruvvetıerinln tştlrl
klle yaptıltı mukabil taarruzları püs
ldlrtmü.,ıer, düşmana. a~ zayiat ~r
dlrerek llerlleıneğe devam etmt.,lerdlr. 
Pa'l:artesi günü 6 tayyare kaybetme
mize mukabil, 5 l havada ve 16 sı yer
de olmak ürere 21 düşman tayyareshıl 
tahrip ettik.. 

Londra 4 (A.A.) - B.B.C. : Şartc 

cephesinde Rusla.ıın en esaslı hare
ld.tı Haı1a>f şehrtnln cenubunda. tnkl
§8.f ediyor. Bu lı:esLmde Ga.brllofka
nın gert alınması, Rusların Alman 
cephesinin oldukça gerilerinde !aal.1-
yette bulunduklan ve Aza.k denlzl· 
ne doitnı UerllecUklerl anlaşılmak
tadır. 

Son Rua muvaffaloyetlerl ıüvarl 
kıtala.ı:ı ve yahut beygiler taratından 
çekilen kıza.kiı kuvvetler tarafında.ıı 
elde edilm1'tir. Rı.ı& beygirleri, Alman· 
lannklne üstün bulunuyorlar. 

Libyada lngiliz 
ricati devamda 

:Londra 4 (A.A.) - B.B.C.: Dün ge
ce n~edilen Orta Şark Ingillz karar
gA.hı t~bliğlnden başka Libya muhare
beleri hakkında yeni bir haber alın
mamıştır. 

Vich:r 4 (A.A.) - O.F.İ.: Llby:ı.da 
İngiliz rica.ti ve mihver kuvv~tıerinln 
tnldbl deva medlyor. Mihver kuvvet
leri Elablar'ın şarkında Hind kuvvet
lerine yettşerek muharebeye icbar et
mişlerdir. 

Donetz • Moskova 
yolu açıldı 

J.ondra 3 lA.A.) - Doni:tz ha.vz:ı~ın
dan Mosklvaya kadar giden demiı-yo
lunun bütüıı uzunluğunca tekrnr ı,._ 
!emeğe b~ladığı ve Donetz'ln kl)mür 
yüklü ikl katarların Ru'i hükumet 
merkezine vardığı haber alınmı.,tır. 

İtalyaya hava akını 

J b•• • Roma 3 (A.A.) - lngiliz tayya• 
apon utçesı releri dün gece Napoli ve Palermct 

Tokyo 3 (AA.) - Japonyanın üzerinde akınlar yapmışlar, bir kaç 
normal ve fevkalade bütçesi 6 mil- bomba atmışlardır. Hasarat azdır. 
ya_r ?98 bin yen olarak kabul edil· I Napc.lide insanca hiç kayıp yoktur. 
mışhr. Palermoda 3 kişi yaralanmıştır. , 
.......... 1111untı11ıı1ttt1tN•__,ulftı,...t1UD1111111urııtt•tuıııı ııır • 

kadar taze yardım aldıkları son 
hareketle ,meydana çıkan Alm:ın 1 

- İtalyan kuvvetleri tekrar Nil 
çevremine dayanırlarsa, bu cep- ı 
hede, Uzak Şark kaybına denl: 
bir verim elde edilmiş olacak mi: 
Bilmiyoruz. Yalnız unutmamalı 

Y:ı~an: Eski İstanbul valisi 
Süleyman Kani irtem 

İsim asu iyi tarafı, yalnız kiu.cdar 
c.;eği!, hı. sefer apartıman sahipleri 
de BelE!Oiyeye müteşel<kir kalacak
lar. Çün~ü n>..al sahiplerini kalorifer
le. i . i ısıtma mecbur eden Beledi-

Cenevre 3 (A.A.) - (D.N.B.): Ce
nevrc'nin Amerikan mahfillerinde 
Libya harekfttı hakkında gittikçe ar-

1 tan bir memnuniyetsizlik vardır. Llb-~ 
yadu.kl vaziyetin sa.ğlamlaştırılması liii•-------lllliiiiİİİliflıiiılııı----------ı•iillıaıııim:dl 
1 in Amerlkadan malzeme gönderil-
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Geceki •• an ve Ba Sabahki 
M' 

Haber er 
• MiiS\M*kW FW pç;\ • 

lngilterenin 

beklediği 

J 
~:~zte~~~:;i ~;: (~~QIC~vü~~:c::.~na 

J 1 C ' (8- t.ralı 1 lnd ..Jmede) 

~:.ı:J ~:.=:o taarruzu apon ar a.va ya hava akını ki son Libya hareketi bO.yük gü-
.... ~ 11e11 ve &vönle i1An edilmiş llZWl 

Msus"tın dotu §lmal1ndelc1 ~ böl- • ta b 1 d 1 . ıhazırlıklaroan acmra be.şlamıştı. 
~l:a=dr._:;~~~ ~;mıı:et!:ıekcı:e:!:iİ arruza aşa 1 ar üss::W~1u.::ı!:~ar. Rı. cephmine geUnce, Alman· 
...... ...., er ve ~s. ne.çvç • .._ ...... - ~ mut, ...... ı- hesap neticem çok 
lernc gelsinler onu ha.ıt>e 1cbaı etmif- haber Yeriliyor atblar ~ 
lerdir. K 'd .dd ti __ L beJ 1 a.mı1ı ve çetin kıl gerilemesine eebeı Akdar oolgeshlde •üncü Blnt ırım a fi e i muuare er o uyor, ...... _ aovy tJer takdir değ bI 
H tümenlınJ:ı: düşnruun devamlı taz- ()mkinc 3 (A.A.) - Bug\inldi BMM' ... ı ~> - Rollandıt'•Je• __.v.. e e er r 
ylkJ altında. hail gerilemektedir. Bil bum toplantısında Çin resmt eöımcfl· Almanlar mühim surette ilerlediler alt oa..a edaeınd& ~ 180 bu hızla ilerlemeye ve toprak kazan-
t ümen, hava kuvvetıerlmiz tara.tmc:bn .n. yaksıda büyük ~üde bir çın eabeh Japııo ~ -..fmdan maya çah.şıyorlar. Bunun n erede 
-ye bilhassa avcı tayyarelerimiz tan.- taarruzu yapdm.ı lrtinuJinf ~ la: dllla <tarak IWWt.. tılNllluıt- duracağı kestirilemez lki ta.rafın 
tından takviye edilmJştfr. Bu.nl&r, 4 ten bir kayıt ppmlfbr Ualı: doPd•ı Suraıı..,. e..an. T9 civ~ tır. asıl ka l ti· 
~cü Hintli tümenine ve kollnrımım Halen Çin ordusu bÜyük luemınm . ere de ıılddeıtli '* .km 781>"' U..tavla a (AA.) - BueQnkft ah rşı aşmasını ç ay sonra 
butün gün sıkı ve tcsırlt bir yardııri- ed lc:l-L- ceınl:> Sinppurda İngjlii IH Japon~ ımtlaıchr. Londıa dem. taıleatmda stm11 Band>aya. 1ımrln.e yapılan b1r göı;eceğiz. Almanlar, ön.ümüzde-
da bultmm"•1ardır. ncr e 0 

'"ll .. 90rgu8UD&. en • .. • • alon ~ :tıtr J~...,... ... -._.._rdı ki yaz "'"'tün ,. kl- ...;1 
"9' eömı:6 cot'dunm1 yeri bır kaç gün vetle:rı aruında topç11 duellosu de- nAim M.arlar ~ deımı _..... .._..._ - , uu ve son varıı c:.ı .. u.ıe 

içinde vuk.ua ae}oecelt olaylarla aııJa.. Yam ediyor. Adadaki İngiliz aiır tan"areleııinin de baadan zarar P. ~~:o:~: yapacakları t aarruzda sert bir 
tdmıt bulunacaktır> dc:aıi, n bu t~plan Malezya ~~ "Ye d6ifiutl bildir..Cted!ir. ıııtıor, Japon hedetıerln1n Bura.ba.ya kayaya çarpmış gibi gen e d urak-Alman tebliği 

Berlin 3 CA.A.) - Alman o.rdula.n demecini goeni,letmekten btina et- ~mgapurun brfWD<f.akj eahı~ Sanıbay, üwa adamımı tfmallnde denlB ftıııs6 ne MaDang, Mad1oen ve larlarsa o zaman Avrupa harbi 
başkumandanlığı teb~: ım,tir. ıiddetle bomb~rdıman ~tıcdir. mfltfm bir deniz ,... bava tiPüclth. ~ tayyat'e meJ"danlan oldu~- bitmiş sayılabilecektir. Belki do 
~11c cephesinin muteaddit kesim- Amerikanın Çine Japoıılar da AP toplar getirerek Singapunın teiJikeli ..ayeti izf.sine nu b.bmın ediyorlar. Bu &derin hep- İn . . 

Jerlnde bilhassa Tagnnrogun doft1ı fl- , adayı bombardıman dmeğe bqla- mGtte&k deniz )ru.,,....etleri banıya al milttenkler tarafından kullanıl - gilterenln hiç söylenınıyen, açı-
maltnde Sovyet hüeumla.n. dilşnana yardımı mı~lardır. Bir tarahan da Malezya• çdtilmişlerdi Japonlann burunu mette"". Malang'da .Japon avcı ğa vurulmayan asıl hazırlığı o 
&Çır ~yıplar verdlrllmek suretlle pils- V.,.inatoa 3 (A.A.) - Müın~ dan cenuba, Slnppur adasının karp barıntlarnJ)"acak. hale eetirmek Wte- tnyyaz.elert tanar• meydtım et.rafın... saman t~indir. Çünkü, Rus har-
kürtülmfi§tilr. Daha belska. kesimler- •ı1l• meelin hariciye encümeni Çine sahiline snütemadiy- Japon kuv· dikleri anlıetJO""or. da duımaıdMı d&lreler çlmılolet '9e blnhı neticesi ne olursa olsun iki 
de Alman hücumlan düşmanın inat- yapılacak yarnn milyar dolarlsk ._ vetleri gelm~tec:tir. Fllipfo adalannda m\lhaııebeler bomba~ meydanın bu - - ' 
la yı:.ptığı mukavemete ve lı:arın .ııe- tikran ittifakla kabul etmiotir. Londıadan verilen haberlere al>- deırmn edi lunc:kılu nokt&11 teısbit etmelerine dev arasında a ylarca surecek YI· 
beblyet ve.rdl!U büyük güçlüklere ral- J 1 k dol 3 .ali Joho yor. prdmı.da bultmme.k ~::dlr. kıcı, yıpratıcı bir çarpışmadan 
men mevzii muvaf!a.klyoıUer ka.zan- re apon M aa er u a r Dolu ı...I• ' hlısarla.r hant ohrıtı1, Jı1!; tele- - .. .. .• 
mıştır. Sovyet hava kuvvetleri, hava 1 • ı • H b boğazıı:.ı g~ek Sinppar adaaına cep • fat olmamıştır. sonra, açlık, yıkıntı, çokün tu yu-
çarpışmalnnnda '!e tayyare meydan- ngı iZ - a eş ~.ık.mai• tqebbiia ~~l~rdir. İngi- D .. hesinin mtılıtelif nokta- Borneo Japonlarin elinde ziinden bitkin ve d ennan:51z d ü· 
lannn yapılan hucumlarda 23 ta.yya- lız toplan Hllardan binnı bwnnlf" ı. °J"1 ...:~ ,, _ _.__ L_ı 1 ,.. 

3 
( şecek Avrupa karsı.sına Ingiltcre 

re Jcaybetm~erdir. Almanlar h!(:blr 1 tJr Bunun 6zerine diğer iki eal gerj n11 a .~etn mwıareOC'ler o mut• llyo A.A.) - Bomeo ada.!z ta- ~ . 
byıba u"'---n ...... la.rdır ' an aşması _;_,1 . . s· d ,,_ M tur. Alman tebliği Rwdarın Tagan.· ına.men .Japonlann eltnded1r. Bu ada Te Amerika, harbe yem hazırlan-

&•~0-....... . ~Cll(,J. mıfbr. ıngapur a an ;uc .... • .. T81,000 kflom 
İngiliz sa.hllı açığında d~ cenup- lezya yarımadası araıaındaki Johor roa un dogueunda yaptıklan taar- etre bı'e biiyül:latende mış taze kuvvetlerle çıkacnklar-

ta savaş tayyareleri himaye altında b w 
800 

• 1 ..... _. _ _ı,_ ıuzlann t.ardediJcliğini. Alman lınr..- ~ 2,TOG,000 ntlfueludur. Adanın 1 mll- dır 
.~ bir uh-# ı..ı bfl•·- ogazı metre senq ıgmuoaır. ~'-~- ı_ __ L • ,_ __ ._ - 800 000 ntifuals 035 000 lldkımetr • 

~,, . ... ""n m .... ız gem..,,. WJ.- İ •ıt H be • t d Bo" . . L!_ L...-.L LJ Ysucnsruı U11Z1 aeeıı11ucırr~ taarruaa ~ • • 
ınışlardır. Büyükçe diğer bir tıcaret ngı ere a tıa an a paı en gemf yen~ ..._ .... ıu• aeçeıek meın:it ınuvaffeıldyetlcr el- 1ıaueı.: :ren Hollalıda -re dJler kıl'llm Her tarafta h a rbi kaybeder gö· 
gemisine de aR'Jrca bir 1.!abet olmU§- asker bulunduracak, lometreden fazla d~iııd.ir. Bu sebep. d et~ • b"ld" • AJmuıl ta• da tngUtz 1'Ömürgectydi. rünen İngiltcrenin kuvvet sım 

)e Japonlann yemden adaya llion e ._.nı ı ırıyor. arın , 
tur. • . Habeıistana mütehu te,ebbn.leri ,-apmalanru beklemek uruz. ettikleri yerlerin ilimleri a5y- b1ç bir harbin kendini h enüz ye· 

Alman hnva kuvvetıenne mensup 1 .. d k lhı d lemniyona da bu taamnlann Kı- Pası·fı•k nememiş olmasındadır 
keşif tayyareleri gündüz İskoçyarun aıa ar gon erece m ır. nmda olmaeı muhtemeldir Dön • 
farlc aahlllnde blr fabrika bln3.Slllı __ Japon bava kuvntkri Singapuru BüL t _, bir t-'- ı" - Necmed<lin Sadak 
teslrll surette bombalamıştır. 1 

• bombardıman l!tmele devam ~ uq en gaen -.ra a eore d 
Si ika'd rı t ~-'ınd b 1 Londra 3 (A.A.) - lngıltere ile Son t-----' :.._. ~ k Alman- RUDlen htalan Kere; yanm· onanması rena a ea • ..., e u unan . yor. ..uuzıar •u""rme 111r ~ d u1,,ı d Baidar 1di 

düşman tekrar muharebeye zorlanmış ~aICfYtan ·~·,~~a b~ ani~;. yangın çıkmıtıtır. Joailizler yangınla- a. uı~ıa b~ ~ a b rzab mtJY " 
Te püskürtülmüştür. Dü.,ınan telefat d :-~ıttıf:ı--ı: h~~ 8':11\~ıu nn yabuJc .c>ndürüldüiünü, U-nn i:u:r • ki~ ;:çl e il ıj z~
~ malzeme kayıplanna u~nuruştır. et ~auır. t"'°z et;l• J se- o kadar büyik olmaclaimı .CSylüyor- le di arA"'i:...nt m e.erce ~ern'i--

Almnn snva.ş tayynre1erln1n Malta n~J zarfılnd~ı_o_ mliparat~r~ ~ır buçukb" lar. Japonlar ak.mi iddia. ediyorlar. ~- r. 1 - "ndar ~b' ~"'- ·1 ı-
ad:tSJndakl tayyare meydanlanna, 11- mı yon ngınz rMı. ikincı sene ır . . . •• ~.opo on.. e ue ır rmıdar J er-

Amerika, harbi düıman 
topraklarının kapıama 
götürmeğe çalıııyor 

Singapur'a taarruz 
hazırlığı 

(Bat tarafı l inci ıabifede) mnn tesislerine ve da.ha bq'ka. askeıi l milyon .terling bruı mali yardımda Bmnanyaya a-elmce t1Mo~eın1 1 ]eftllİf~dir. Son haberlere göre Kı· 
hedeflere yaptıklan hücumlar cma- bulunmaiı kabul etmiftir. Anlaşma. zapted~ Japo~ k•vve en ııma e nmda ~ auharebeler olmak-
amdn irl ~.apta bombalar bir milhlm- iki seneden fazla uzatılacak oluna doğru ilerlemege bqlamı~lar<lır. İn· t.adw. - eaat zarhndn Singnpur ü::ıerinde 
mat ve petrol atölyelerlnc de isabet L-""- hükumeti ı:-ünell -e ~ gilizler Moulmefo'm 50 kilometre So __ı_J:!C.: R '-- •'-....!_.,_ Hoaolulu 3 (AA.) - Amiral yaptığı bava faaliyeti çok fazla ol· 

~ '°" - . lind Ma L--..1- • • vyot t-._ Ye au~eucrrunu p "''· "'k k k 1 etmiştir. lmparatora yanın milyon İngiliz li- tıma e rtauanga yenı m'"'zı- il . ,__ 1_ • • ..l .... • Remite'in bildirdiğine göre. asiıUr. mu§, yu ae ten uçara yapı an tııar-
+~• l rl · J "" J t en nare~etinin aevam ettigını ye k l h la ' '- b b d 1 b ""9l>ü.ı altındaki arazı .sahllrerlnde ruı dördüncü eene zarfında çeyrek ere ye eımış eraır. apon ayyare- . l . . .. donanmasının bütün uvvet eri a- ruz r ve pK.e om ar ıman ar, ir 

gnrpte Alman avcı tayyareleri dün ·ı' t T r ele: leri bu mevzileri tiddetle bombala· yemden bazı yer enn gen alındıgmı reket halindedir. Amerika harbi düı· kaç yangına sebebiyet ve::miştir. As· 
3 İn o-lllz tayya.--esinl dn..;.nnM·lerdlr. nuMayonı· ngıdız 118d81 Yerecd tır. ___ , rnıatrr. Di~e· taraftan İo..iliz • ........ a .. bildirmektedir. '-la k ıl k " k 1 ~ f"f } M"·d 

"'i... Y.Y ı yar ımın erecc erece ~- --. • · , •· -J.J man topraıı; nnın ıy arına götür· ei'ı ayıp ar na ı o muttur. u a · 
DÜ{llltın laşc gemilerine karşı yapı- mumdalci .d>ep Habe, maliy..i- releri .ae Moulmein i l>ombardıman Libyadaı mek için büyük gayretler gösteriyor. faa hatlanmıza dü~man tarafından 

:lan mücadele sonklmun ayı zarfında · d d ' d.. 1 . 1---'=- etlTÜfdr. Hadiaenın· müttefı"k harp .nateJ"isi kara taarruzu yapılmamı•br. 
1 nın ereee et:ece uze me111 "'-"?'~ J . y 

muhte lf denizlerde muvaffa.kl~tle etinin d "kk t al d ngüizler Japon harcılı:etinın ehem· Libyada muhardle yeniden fid· içinde Pasifik kuvvetlerinin ne ka-
devam etm~Ur. Bıı.hrlye ve hava or- y Anl ı ~ e ı~muı u . . m;..,..tini küçük oöeıtenniyorlar ve: detlenmi .. tir. Mihıver kuvvet1eri Cv- d•ı ehemmı"yetli ld w •• Uzak §ark kumandnıılı!ı.~n men· 
d to -""fut 400 600 to llAtol k: 83 •ıma ile aynı zamanda bar ae- J . - .. " J .. 0 ugunu go$ter· b b ta 1 · d "" usu p,,...,. • n u k · cRangoona karp bqgösteren teıhll· rone'nin prkında lıngiliz kıtalarına · · B h p •fiw• • _ sup om a yyare etı un gece 
ticaret vapurunu batırmış, denizaltı eri mukavele de amz.alanm.ııtır. .• . . . . . mı§tir. u arpte ası gın geruş •a Pluang tayyare meydanına hiicum 
gocmllert yalnız I>aşlanna t.opyekt\n Zannedildıiine göre, bu mukavele ite büyilme1'Aedin dıyorl~r. . 'hücuın ederek on~an muhareb~• nasında hu gün, her gece bqanla- ebniılerdir. Düvnanın mo:örlü bir 
367,000 tonlltıtoluk 5fl gemi batınn~- trereiince Habqİatana bir u1tert ı... Japonlar Felemenk Hındiataıuna ve ~u muharebenı~ ao~urıda ~kil- eak ifimi::ı olaeakhr. Bu çevrelerde 
lardır. - aönclerilece&, strate:.1 sebepler- UJ'fl tauru.zlar.ına da . devam edi- me&e. • mecb. ur etmışle .. rdir. lng_ ıliz. le- bilhassa düımanı hırpalayarak dı- tqıtı da alçaktan uçan tayyareler ,,_. • ,..... J y ,...,_ d b le: _L d D d -'- )-1!'-I tarafından hücuma uğramıştır. Bü· 

İn,,.Ulz donanması ayni mtlddet le Hab-i.tanda muhafaza11 ]üzmn· yor ar. ent uxıe e ır. ç. 0 nOJ1.ta· nn. ıım 1 erneye ogıu çeıı;·ı·cn"' e- ıardaki emniyetimize dalıa teeirli 
"' -,.. la bo-L ı l_.-i ı_., F 1 nk '- 1 L d B d !.L tün tayyarelerimiz sal-imen dönmüş· 

zarfında Alınan donanmasına men- la olahiJecek İngiliz ltuvvederi bu- ~a . ID'Da ar atı aı ı. gıı;rı e eme ". an1t1Jı ma&ta ır. ura an ıtKJaren bir surette yardım edeceğiz. )erdir. 
aup brlJlklerle yaptığı mücadelede 3 lundurulacak, İtalyan harp esirleri Hindıatanwnn merltezı Cava adamı• yıne susuz ~l bqlar. iki Japon taııt gemİıİ 
torpldo muhribi. blr denizaltı Ye blr tabljye edilecek.tir. Habeı ordusu ha ld Birmanyada vaziyet 
aerl Mcwnbotu kaybetıJ;1§tlr. Bun- Habe, lıaı4n anaaanda iğtinam ed'ı- T k fi • Y • f b •k ) brı 1 
la.rdan ba.şka bir kruvazor. 4 torpido len malzeme il t-ı..· edil ektir Opra 0 Sin ser- eni 8 fi 8 ar Londra 3 (A.A. ) - Cenup Pa· Tokyo 3 (A.A.) - Birmanya 
n1uhribi. bir denimltı gem.lsf, bir İm e_.a_-;:'ız J • ecd _ ~ • sifik kumandan)•:.. teblig"i: Son bir cephesinden alınan son haberlere 
ma t ....,_1 ..ı bir--~ 1 paı&tor, m~enıe enn e .aa· 30 •J - - -- - ..... .. J k 1 · M 1 · · · yn anıma 6 ..... uoı.. _.~ ... o ge- • • d d ebnelt .• I • kaç gün iç:inde Makauar boğa::ıında gore, . apon uvvet erı ou meın ı 
mısı ve 2a tıcaret gemJs1 bom.baıa.rıa ,.ia.;::'m;ı ~ un uzere n· mayesı mı yon Ankarada künk ve tuğla düıman gemileri üzerinde kqif i>,lal e-tıi:..en emua Saluine irmai:-ım 
.eya torplllerle ha.sam u~mıttır. ~ en bulundarulmaaını da 1 ,; fik · l bir çok noktalardan geçmişler ve 

Sovyet. kayıplcn bu n.>ramtara da- iltemiftjr. Anlatma gereğince, beT Of" ikr . ı· fabrikaları a91lacak ~u~.·n yapan müt~e d-t~~e _er Marta'ban limanı istikametinde taar-
bU de~ldtr. yabancı kendi davaaJnm bir İngiliz IS, amıye 1 veya dupnan tayyaresı UfUTIDUftür. b la I d 

hakiminin de dahil bulunduğu bir ikr • • talı ·ıı lta)'lbımız 'bir tayyaıed.ir. Pa::ıartesi ruza at mıı ar ır. 

Mısırdaki 

kabine buhranı 

Habq mahkemesinde gıöriilmeaıisü amıyeaız. V1 er ~ 3 (Telefonla) - Nafia günü Amerikan ~yya;eleri Ba~~ İngilizler Moulmeindeo çeltilc:hk· 
ietemelt haltkma malik olacaktır, çıkarabılecek V4aleti, Ankarada yaptırılacak pan açıklannda hır dUfIDan kafileu- ten eonra yeni bir hat kurmuşlardır. 

Habeıiatan esareti • olan k.analizuyon tertibatının pl&n- ne ~i. defa hücum etmiftir. ~ ta~ Bu münasebetle Martabanm itgalin· 
.kald cak A.abn 3 (Telefonla) -Toprak Jarmı tamamen hanrlamııtır. ~m1111 babnlmJt!1r. Ba.S~ mr g~- den evvel şiddetli muharebeler ola· 

• __ ..1_ 3 (A A.ıra) H iL.- im- nıahaulleri ofim kanununda yapılan Bu ara.~ ~raya c~ar vilay~ nm de batmklıgma ihtimal venlı· cağı sanılıyor. 
__.... · - •"""I ... • • • • • lerden tugla veeaırc getirtmek mut· yor. 

pu.tonı kanunlar nepin~ imlr.la buı deijpkliklere ııöre ofie111 ser- L"'~- •• l k . . ""-'-- d L!_ Dün Japon hava kuvvetleri. f! ' 

K . . • &UHh•d on e~ ıçın nnır.ara a au .. ltı d b 1 d w 

ral, kendısıne sorulma .. balar bulmaz eeareti katdmnalc üz~ mayea 30 milyona çıkanlmııtır. prese tuğla fabrikası ile künk fahri- Ra• .. dha-e uzakta bır· topçu ateşı a " a u un ucu 
1e ka 1 tm k l - 1111 da Martabana şiddetli hava a l ı dan Vichy ile münasebet- d ra~~md ~ ıaeıre - e !~avv.- Diğer taraftan ofis, cra V ek.illeri kuı inpaı kararlaştınlr:u,tır. Bu işin zelzele Kaydetti n yapmı§tır. E.sirlet"in eöylediklc 

ı . k .1 . . ıun a ~ un uguna ıoylemıfiır. heyeti 1-rarile itihart eeırmayeai ba· ikmali İçin 7 müyon liralık taheiaat l S k d b 
erın esı mesını . ı:!!.ı...e kadar fa.izli -a faiz.iz, ik- ayn. lmııtır. Vekalet, fabrikalara tstanbal 3 {A.A.) - Kandilli göre, n~lizler 2~ ~n iinun ao crı 

f k b l d Norveç'te •. kı• ~ -·~ -!_. 1• 1 h 1 F brik rasadltanesinden bildiri1-~r: Dün Moulmeındi:n çek.ılmış bulunu_yorlar· muva ı u ma ı . li ~ . . •-h .11 IUQ P an an azır amııbr. a · a- Uil'"t'U d B d d J l ,_ 
ıaınıye veya .ram.ıyeaı:ı - 'Y1 er lan . -'- ak•am Mat 19 u .f dakika ve 48 sa· ı. un an a an a§l ıyor .-:ı o za• n ınşasma p~ yakında başlana- ,. d b • ..:L • Aı 1 H " 
çıkaraf>ileceği gibı-)'llhk mübayaa calttır. niye geçe merkez ü.ttü l..tanıbuldan man an .en şcn.ır, ~stra ya, ın • 

Londra 3 (A.A.) - Londra ga· suı•kast Ye atoltla· için muktezi mütedavil K • 1080 kilometre me.afede bulunan distan, Bırmanya ve Çin kıtalan ta· 
zetelerinin diplomatik muhabirleri- kl'edüer fevkinde 1, Mneye kadar :.·nnalızasy1 .. onÇçukkurladnnınbaçı1Irna- kuVV'Ctlice bir ::ıd::ıele kayded.ilmittir. rafından müdafaa edilmiştir. 
Diıı bildirdiklerine göre. Mısır ltahi· eı o12tne evv a an aya an aş ana• 
nesi Kral Faruk ile Nazırlar araıaın- •addi llıt.ikraz akıt veya bu maksad· oak ve itk kısım olarak Yenişehir ) k k 
da çıkan bir ihtilif yüzünden iltifa Bir İstasyonda yaagİn ı.. honolar thd.. edcülecdrtir. kanalizasyon iDf&&tı bitirilecektir. • Londra Halkevi Ankarada Genç İ par 1 

etmİftiı. çıktı, bir iataıyonda Ankaraya aid bu ilk lnaim dört .e- J..omira 3 (A.A.) - Lonclra Anbra 3 (Telefonla) - şehri· 
M .. ır hültUıneti Büyiik Brita1')'a bomba patladı nede ikmal edilecektir. Halkevi 19 Şubat giinü Tüdqye Bü- mizde yapılmakta olan Gençlik 

ile doetluğunu belirtmek için 8 Soa- yük E.lçiai tarafından ~laealttw. paıklnın uıp.atı hemen hemen hit-
Ununda V"ıdıy ile nriinuebetleriai ... Elektrik aarfiyatinda Halit Pa.rti'i Umumi Kltibi EY için mit, parkın yalnız ağaçlandudmuı 
lıııeemitti. Fakat Kral. ıc.Liredetö ~ J. <~.A.) - No, .. , ıla lıbtntn aece m~eıı çıtıp.e- güzel ..,,a aeçmit Ye qyalar gelmit- işi kalmıttu. 
Viıcby elçiliiinin lı:apatılmua -~ r~ .,.~ bil<liıiyor:. Pe airi Time Pi lam ••edllı b1rl tara- laaarruf tir. H_allum, Ti!My~ EI~in~ ,a· Nafia Volı:&leti. bunun iıçtlı lS bin 
le.inde lr.endiüyle wu}ü Yeçbile .. o.lo GUD W ~da ir.i 1 

eecf )'a• fmdaıı IJlçUl& allr ml'etlıe JVIL)andı- Yıırdmnmd& el9"rik aıftpblıı bu bir yerde ,,. .,.ael - biaa7a acled mmteJıif cine fidan elcm_,e 
"'--- _..ı,,ı ~:ıı:..:-! .. li _L D-~ ptlmı,br. Nu;o..ı • S.mMns putl- • J"I"'- "hl>IJıuı taMrUrat &O• ..A..M!. __ _..,._ .__ ~ ~ -., -e cuum~ 80Y~eK L-r' ...!___!_ • • .ı....:.,_ı_ _..1 w-. • &..\ ""' ....._... a-• ___ ... - ~· f!kllde yer'"'"1'.,.or. lı:arar ,...m~r. Parkın ag"açlandml-
--'-'Jd H . .. a.L_ .._--L......_ ~ sept we ...,... ... .uea er-- - JD J9 wP"?m o ..avar ..__.._ .._-. ----·- .. ---A- b'- ...-
~ en ancıye ı-..z:ınnmı ~ ı~ -~'L'---la L!'IL ...__ ~ - _......_ ......... old-x __.. ___ ....__._..,. ~ maa biti-- Anl:ara ...ııseı1 Wr eeoM 

• • ~-ı.....! B • a.___ ·..: m- nnı UUK.lmet me .... -.- - - - .-o _u ı.&. • , -- ... •eant -rnuwu. UDUll üzeriae MUTi llind götürecek ola J. t an)pp> il ~ 6ı yalralawnıp:ır &:ulııı!lnJda hal ell 91:l:ı1ıı1l:lk Jıda~ &rbaJ"08 laeykeli dafıa eah;p olacaktır. 
p~ ile I.~ istila etmıİfl~. ~ 1:riri, b.nket :ı.:: = .. ,,.;"med blrtnet suJb ~ Dl, SJIA.htan(la flılJrlcall ıntwırtl B. ihale edildi 

Dıplomatik muh.Lirler parllımeo- ... p.ımın bir biawnda birdeaıbi. mq,t? ı 'ıda 111 1 111. aaww•Jda =b~ -:..ı ~ ~ WaD00.1 ....tt.....ı 1aıafıwlan Bat 
toıwn emniyetini haiz~·-. ı.a- -L....- L_ L· ,,__'"'" Jluıot: • bel~ • - X•-sıl •asmah' 
iumetin ne suretle buhJDa--:ı.. le... .,. ~ ~-.Ye vu asuuun 1Jml .-rr. ~ .._, bu llusud&· baroe ınıeı,duımın mDmuılp bir ,erine , _, 6 
. . -.•na ~ tamamen harap olmupur. - JmlıQin l1lmJm ~. bıSı" prole ~lıDlll.,. ~ Jle.. dikil!Mk Uııere yapıln:ıcw ~tı- •-------------a 
tir=-~rks-~ah~ l itfaOı-e ae6ewi !.afif ::ra•laam~ O.,.. benııılSer ~ ıç1p meytw>ad«n ~ ıeıvd1 etmlftlr. J'll&n BarbalOS lıeffleH, dim 30 bbı u. 1 cKüp•, bildi:O.imiz toprak kap-
:'~- ~ -1-- L L__J • ~ dar. Hw.r öalennıipir. ~- ~lda Pieılreıı &ıOmb - ~ mfb'.:t taıih1 llle*iller Jile- •J"& lhaJe ed1hrı r. Abide btr ~~- tır. Kiib ,dcerdek.i küb, - bpkı 
~nlya s-nı aM>er e.rm ..du>t At,,m ıramand. aç- ~ bl3e lll»um eltfleır. 1l8lt de Hıma1 olunmuşt,ur kübik kelimesinde olduğu gibi -
brr telir 'bın.lmiun çimkü Snn Pa- el mefti hokJOID. sar:.=a hl; ile lılw>dlmlll! ktınammk .l;tn ~~ )l'8U tıarafmdaıı bnı.r)8ıftınlıı.eaktır. --·-- eh:& ile yazılıp b und an ayırd 
tMırı fnailiz - Mıar müouebctle:ri- lbosnba patıaım., Ne.j al & li çd:mftthu O sımda ~ ~ Diler tlııısıııa.o ktanblllda elett.rik Kanade. Sovyet Rusya edilmeli. 
•e ,_Ptıiı hiıınıetlerin burada tak- · · L.__1_ l on ım · r;tt ~ ll1l>'lBmlt o!acak. Bın =11 .-:Oyatını -1tmak için &JrlU bir d ·· k Küp .,eker 
cJrr edildiğini ltayd lemcktcd:irl~ 1 partisi ta~a11DQ1111 o up tren erıaı~ vurmadım. rıroıe ~lf\U'. ~ muetbln- arasın a muza ere ~ 
~ 

1 
. . ey • tlare.ketinıi beklemok.te bulunan hır Demiştir. Hüseyin.hı "rilcuc!I*'- 19 oe. <MI~. mata.'Ja ?e mftesseselerde Ottawa 3 (A A. ) - Kanndn yazmamalı, 

mudrH11.fu~ 1e:'81 M_uhzm~me~ M~- 90k kfm.c)er ~~ bir ki~i ağır tane ağır bıçak yarası vanht'. Ha- '*1ltn "RJ dıf tenviratı kaldırılacak, Sovyet R ııya ile diplomatik mü- Ki.ıh şeker 
~ ?'em kabın<31 tqk.1- yaralanmıı. mu~ddit ~M d a t tC\ tlf ed11erft ~e tön- f!Ob.k J!\m:balarmda taaamıro. rtnyct messiller rni.ıbı:ıdele etmek üzere yazm::ı 1. t 

le memur ~uıtır. ıh.lif :J'U6 alnu,lardır. ı uer:lılmJetiı'. edtttıc8'."tl~ ı müzakerelcıc ba§lamıştır. , L., ________ _,,_..,.._J 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Staeın Balıii 
ve 

[~_-ş_m_&_i_a __ a_ .a __ n_m_a_ L __ m __ ı _ _,) ıı-::.::::;:·n 
Tükçe kitaplar. 

~ tecellidir ld. Awlolada do
latbiun ..da. bir do.ta cH....,_ 
c.Jaid Yalem .ad• .......... ı. ·di
ye. elime, aon ..,,....... 'Wr c Yedi 
GUa• mecmuaum mtb. Nud olmat 
da bunu intifan zurw,,nda sörtme
mitim. •Bapnalralesine s& attım. 
Kokoca hir aerlivha: cVa - Nu'nun 
çii bahis•· 

Edebiyat 
lakil.ltesi 

Beıiktaıtaki binanin 
muvafık olmadıği 

anlaşıldı 

Sütunumda balık ve b.ahkçdlk ttniversite Edebiyat ve Fe:ı fıı.killte-
mevzuu etrafında o kadar çok yuı lerlnlıı bulundukları Ze,nep hanım 
)'azdun ki, devamlı olrurlanm. bil· konatının. :tazla talebe mevcudu ytt
mem ki bunları biribirile kanttanm- zikı.den çökmek tehlikesine marus 
yacaldar mı? Japonların bizim latan- bulundutunu ve bu ltlba.rla Bdeblyat 
bul balaklarmdan bazdannı çii çii fakültesinin Dolmababoedekl daJml 
yemek kabil olduiuna dair iddialan- resim ve ııe,nı sergisi dalres1ne nak
na fakralanm arumda ruladdana ledllme!ılne karar verlldlllni yam\lf

habrh)'acaldar ım? Ostad Hüseyin tık. 
Cahid buna ele almq, f&fdacak ne ttnıverslte tarafında.o. JV-Ptınlan 
var? Bizim lüerda pİfmİI midir? ~er neUceatnde ba. binanın du
Hatti çii eti de J'W: Pubrma... varlarma aob& bol"UllU eeçlrmek için 
Bmilar, habr icin çii taYUk ,.....ek- dellı: ll4,'ID&Jlm l.mklnaıs oldutu an
ten ballice te7'-··· Ve P--. bir lqıJnuftır. Binada talodfft \ealatı 
1_1 __ _._.. L!..L... HL--1 a-.ı- da olmadılından, i1zıh'eaıl&e J!ldeblıa' 
-• ~ --• ~ tü1lltıeshıln nan mae· I' HSe J'llll ~~~~ Japon J'emtıPri ,... bir dçlOk brtmnda ~.,nr. 
.... ---.ayor. 

Halbalö benim an1atbi1m ........ Vul7et Onheralte 1**'161tl tara-
imla pİfİrİlmİfi cleiilcli- HaJW. Tap- fmdıuı etld edllecelctlr. 
tm bahk. ~ Oserine .. Diler tan.ttan bu b1ned•.1rt da1ml 
döküp yenecek. itte o. res1m. " heykel aergWntn Yl1dız a-

•• • re.yırı& naltll tararl~ır. 

Ev anyorumL 

Tarihe karışan levha: 
" Kiralık apartıman ,, 

Fırınların 

kontrolu 
Ekmek kameai tevzii 

kontrol ediliyor 

bir baımakale ..• 

1 O ..,... evvel aaozetelerden birin
de çakan bir b&fmakaleden tu ıatv
lan alıyorum: 

cŞüpho etmiyelim ki yeryüzüııüıı 
m büyüL ıztırabı ıudur: imanlar; 
ıünden aiine muazzam bir hale ae· 
len &erek SllDaJİ ve gerek ziraat U. 
tibwılibna kU'lı yeni pazarlar anyor

Beled.lye müfett.lflert fırmlarm tef- lar ve maalesef bulanuyorlar. ht. 

Tavsiye mektubu ile gelenler 
güç halle ev buluyorlar .• 

bı. Je tlflne devam etmeıktedlrler. Bl.r haf- buaiinlrii dünyanan derdi: ParulZ
ta.danberl yapılan teftıı.şleı neticesin- lak! ... 
de noksan vezlnll, 1yt plflr11mem.11 " · Fnbrikalar ifliyor, ıeri bal:Ode 
etıket.slz blnleroe ekmek mOısadere e- mallar çakanlıyor. tarlalar ekilip biçi-
dll.mJftlr. li)'or, mahauller toplanıyor... Fakat 

Bu etmek.ler fakir halka tame mu- bütün Lunlara mahreç ed ? B 
T ........... bul· ..... ·- -'--'-a.zndan bl diye be---'· mlna.sı vardı Ne- kabilinde ucuz tlatla satılmakta ve 1 ntr e un-

~'bı'; mekiu; ..;:;:'t4ie11do1a: tekim :;;;;~··• · elde edllen hasılat Darüllcer.eye te- lann satılacaiı. LPMCaiı, harcana-
ylSiyle 7&kınd& hlP blrden, allece is- - Telini buldun da duT&tı lcaldıl .. berril ediİmektedlr. caiı yeri söstereıcelc büyük iktisad 
ta.nıbul& gelecelderdl. Kendllerhıe mü- Bu büyiik tuutı kaçırmayınız!.. dedt Istanbul beledlyesl müfett.lolerl ya- miintisi yeryüzü sakinlerini hakiki ve 
nu1.p b1r eY bnlnwmızı rtc& ediyor- Sonra yanımıq çıratuıı b.tarale bJs1 pılan bazı ihbarlar Uzertne, eJcmet büyiik bir abraptan kurtaracakbr. 
lardı. cbüyütc fırah m bulundutu sotatc kkrneaı teni tefkllAtım mk1 aurettıe Lüin ilimler ne kadar çaıq .... 

:ratanbuldaJd n buhranını ka~en eötürdü. kontrol etmete bqla.m.ıflardır. Mil- ça)Jpuı. n~ kadar air.,.... .......... 
bllmiJ'lll ptll ünılNıaı neler de ne- UJdn dahi. blz .tOka.l'a gtıer gtnnes fettlfler tarafından tablrlmt aoınm- awyi.,. Ziraat Ahaamclaki ameden 
ıer ı.Mm17ordu lı:L Tutulacak evin kara h&berl &Idık. :ec,. evden sll.lnen da huırl&nacak rapor dolradan dol- .-.e)'e bir heyiili aibi bii)iJ• iı
clenlB mmzatamna bd&r her f97l t&- tahtalann 199'rek llCırhn etraf& J'&- ruya V&li ve Belediye Reı,t doktor tilual bclnlini din)'anm müteTaa. 
mam ft ftaU dl etfertll1 olacaktı!.. yılıyorda. Pencerelere perdeler takıl- Li\tft ltırdara verllecektlr. malııdut ietihlik küiliyeti lrartday ... 
cehalet fltıef. mata baflanmlftl ... İçeriden türü Böla-e İ•~ müdür)wicni ..,.or. bbrap hwada .....,.or.• 

Bu mwlede ...... -. ıinenemedl- kahlmb&lar sellJ'Ordu ...... tutulmat- • ~- -- ·~ L2-L. d ... 10 
lbn tqtn ulamn almndan lobııuuu tu ... Ve bundan dolayı da ,.mt kiracı- faalı·-ı ..--.: •• UUJ'- .,,.... • sene eY• 

r1kll 1r ı - e •'"6,... ,,.a Mp==hle tôJ'le bitiyor: 
tapacat.: dereeede bece b azb- lar mesuttu. D&ıdilk. İatanbul bölge fafe müdQrlqü faa- •llaida.Ylu brtLuu,,.or, Mri ha-
daflDU yanml& alarak ey aramala Baktığımız ikinci ev.. llyete geçmiftlr. Bölce tqe mildilr- tinde ~ .... Meta el ar-.. 
bafladnn .. Belk1 brulerhı nütrot>mıu Bakkalın çıratı galiba hallmlze lüğiine tayin edilen eski tkt1Ad ve- fialin eril otomot.iDer •. • . 
aramata kallmar<ldt ve üurlne bu acıdı. Yolda mühim blr tavırla: kAletl iç ticaret umum mildtıril Müm- e ~--•~...1 ~.ı-.m 

Ve. o. fiiphesiz ki. aa.u.n balaim- ,_A .. A- d~~.--ı~ mQhlm bir netice el- t R..... rlm seçen --• IOIU'll ..-as-
........... ._...,....,.. - Ben bir-.. eY bUlyonım!.. dedi. az """• şeh 17Jde tedk1kler yap- L---L-...1' *---LlL-dan pek de u «yemeli• olmıyacak. Siitlu·· ı·nekler de etmek mimıldm olurdu. Fakat bu . ....., ... h ... - K d'-' • ..,. .. ,,_, _._in u &aJ'-~· ~ a:tı.raplarma - Aman!. Söylesene a yavrucutumt maıı..oı.u.u. en ""' ~enn ~ -

( cYemeli., bir A.,.i tabiridir. keaı·lmemelı·dir günlerde İstanbukla bot C!'I aramaıc, lAdun' Sö 1 1 cesinl alalca.darlara blldl.mıek uzere canlandara:ı ziraat •e sanayi stoklan 
cYemeie layıln. minumadar.) Diln m··'-•Arem bir a• matba- Şark ~esinde lcanatlı sulh perlleri- Söylesene al "s" ~· _!,esen~ a c - tekrar Ankaraya gidecetctlr. yii)ueldiıçe yiibeliyor... imanlara 

'"•"" ~ nl araınaktan dab& mlnamz b\r teY- ter parem .. oyn;u<;ue .... anım... lar 
Ha)'abmda biç sazan baJıiı yeme- İst&nb Bu seter bi~ sokak daha. geçtik. lqenin tedklb.t müdllrUlt6ne B. J'enİ paur limn ..... 

• • ..:.- (1:'-=-=- b" --L t baU amıza telefon ederek ulda da- dlr... ~hnyet blıt>lrlnin .,.., olan fakat deh- Ek.rem getirllmlft.i.r. Tevslat ıtlerlni, a..m.Jcale burada nihayetleniyor. 
DUr-- -ıuuau•a, D"~ atan u- mızlJk ineklerin kesildltınden fı.tiyet T- Well clvannıdan bqlamıştık. "~ •-t bul .... ı.n& 
lar d L_!__ -"L"d" ) B _-1._ Orta ._ -tıı __.._. 1kl evin önünde durduk . .LS an 1qe t.._...,.tı kuıııklutundan Henüz 10 sene evvelki diiııyuun bü-a uaum gııul r. a -.:r etti. cBu ynzden dt ualaca.ktır, Başlanm.ız pencerelere kaibk sokak- Y"' ~ beri u · 
AnadoJacla yedim. lntibaam sorar·ı !Jimdlden tedbir almak IAzundır• dedi. lardan geçiyorduk. LAldn boynumuz Bunların w.ııt de aynl adamınırut... m dur muavinlltinl muvaffaki- Jük aztırab. bucl..... Dail• Phi 
ND&'Z, doirusu. eti hiç de fena deiil- Hütmnetln bu meseleyi Jlyık oldutu tutuldu. Bir tek .ıralık apartıman• Blrlnde eT sahibi oturuyonnu.ş. birini yetıe yapmakta. bulunan Hurşid Ko- yiibe)en stoklar! ••• 
Amma. bir kdçak, bir kılçık! Maa- ehenmıiyetle tedldk edecetıne ve Jil- ıevha.s.ına ra.alamak kabil olamadı. de kiraya verlyormu.ş... Llklndl tıptı roi.ı=:::tının bafına, hl- N, aztırap!! .. Ne ıniithit .. f~et!L 
sall.ıh ... Oatelik de çatallı lalçaldar ... zumlu tedbirleri alacalına emlnlz. Meğer cld.ralık eY•, cklralık apa.rtı- bol oldlltu halde bayra.klan ln rllmlş len Murakabe Bürosu şefkıinden olan lnunlar o zamanı. bu mülhit •tih· 
Dile bakyor. clamaia. dit etine, kü- mana levhalan artık tarlhl birer ve- tak.sller glbl bu tvln tlstünde de ek!- bavan İffet Halim Oruz getırUmlştlr . ..ı bolluiunclan o derece korlanut-
..::.ı_ dile bir L-a-or •..!.Hele__....._, __ Od k •• •• sl.ka hallne g1-'··- ralık• levhası yoktu... Çii.nku yhıc İ vz1 - lar ö,.ı.,, dm.et d-•-- ı..: b~ua "ır-ull. _.J' &lo J'U~ un omur ....... taksi glbl, evin sahibi OllU nasıl Olsa aşe te at bUl'OStJ, dün toptancıla- o • 0 UJ'~ -
cak oluna vay haline sırtlaim. .• Peti ' Bentl onlara tari1ı veslkalannın :ı.r- ellni öpene klralayucnğına yU'ıde yüz ra çay. kah~. çivi datıtmJ4tır. de bazı. ilimler İç)erİnden: 
sara elemde içi de para etmiyor. tivlerlnde raslamak lı:a.blldlr aı:ı.a Is- emindi. - Acaba birer ameliyatla midele-

"'""* tanbul 80bklannda değil... • Evvela. ev sahibinin oturduğu kapıyı Hırsız çırak rimizi ni büyütsek?.. diye diitiin-
Bu sazan balıldannı Türkçe kitap- 7 yerde halka yüz kiloya rı::a,I"ede~~l"de aı;.~:ı:ıcı ~:ı~~~ ç:ı.ldtlt. Yutan kattan blr pencere mütl~ ve bunun etrafında projelft' 

lara benzetti~mi de gizliyemiyece· kadar kok kömürü Ue göa çarpan cklralııc. levhaları? . :ı.çıldı. ve çıplak bir erkek b&..$ı uzan- bile yapm141ard... Ve hakikate:ı o 
sim. Netriyabmız, tercüme olsun, te- satılacak İstecJtll'lne glr. . tatedlğlnl gez. B<?- dı. M f ·ı . h günler bütün dİİD)'a ..mı.;. hepi-

o un. eıuensı. ar nevi sazan ba- ~enıne ... Etrafta rnrla kusur ara.. .._ ._.., ,...__. .... lif ı. .__ .. b" & Aşağı Jnmete tatıyen Iiızum gör- acera ı mıne evesle· ı -=· söld' - • .:~•·--•en stoklara a· a··ta 
1 ~ M---• iU ah 

1 
1 w bl meden blze ne l&tediğimlzl sordu. Ev k t k k il d-L--'"' tiiy" 1 • • •. 

ıa'I··· cuwarı. m i y ut arn- Bulamazsan icıı.d et!.. Kiracı ıgın - lçln geldlğtınizl anlamıştı ... Maksadı- nere US asının parasını or u e, -cue. ennuz urpe-
ulusal oldum• : .. :.. eerçı" 1-zetli •.. ille 'DAl""' 'ye, odun v"' kömür -ı.ınt•'""' ricik sıı.lt:ınııtı da bu ldl. Şimdi onuı: d-... 'ka 1 rerek bakardık Banlar ne dacak· .. - ....... • ...... ~ ~ .. ...... ....._ mızı söyleyince bir ıuu teped~n ça mıf ., V L!-- •• • ~ --J:.-.ı: ki --::..:ı._ 
yutmak, hazmetmek iatiyorsunuz. önlemellt ~in tedbir almakta.dır. Ev- da yerinde yeller esiyor." "Czdu ve sesini çık:ırmadı. h. •. ..: ugc oyae gıo:ucua ,...,..,, ........ 

Fakat iki satırda bir, of, eyvah, v~, veW gün felırlmbre Slnekllden 120 Nihayet becerflill arko.da~ım · " Arkasından bir sual ya~uru . ço- nün dört kÖfesİncle J'iibelen ba ca-
caz. .• Dilinize bir tertip yanllfa. )'abat bin kilo mangal tömüril plmiftl. Dün - Ba böyle olmJyacak ... ded!, na!l- cuğumuzun sayısı? ~z?. vesaire.. Burss.da kunduracı Yusufun yanın- navarlar, bu dn1- bii)'iyecelder, 
bir cümle bozukluiu. yahut çok es- -de Alem datından Üsldldara 70 araba le yere yoruluyonız. Şurada. bir bak- Biz tiatını aonnadan 0 söyledi: da kalfalık yapan ve geceleri de dük- büyiiyeıcelder .•• Ve nihayet iıuıınlar 
kim~ bir tabir. yahut ula benimıe- ve 6 kamyon odun ve kömür geUrU- kal nr. Ban:ı. da geçen sene :ıpo.rt..ı- _ Elll Hradır ... dedi. kanda yatan Süleyman bir gece Bur- kendi ellerile yübelttilderi bu stok• 
nema ciminden ek • bir kelime miştlr. Iğneadnda.n da bir motor odw1 manı o bulmU§tU. Mahalle bakkalı- Fakat bir turlu gezdlrmeğe yanaş- sada slnemnyn gldlp bir macera füınl lan , altında kalarak can veec~-

•• P yena getımılft,ir. dır ama qağı yutan böyle ltlralıık ev mıyordu. Adeta evi gezmek hususun- seyretmiş. ve ondan hevcalenerelt gece lft'! ... 
takılayor. Ym ~onanm... Etibamc dün sabahtan it.ibaren mu- deUaıııtı da yapar_ Ona utrayalım• .. daltl ısrammm kımıı.ş gibi idi. Nlha- ya tmak uzere dükkAna. dmdüğü Z&- A -L- bir .. -.::..-: • 
Tam minasile sazan balaia )'er SİLİ ayyeın köm.llrclllere km: k&nüri ftr- Küçücük blr dMklna girdik .. Tam yet· man ustası Yusutun para. çekmecesi- c~ A ~ ~ ... ,._.. ~ 0 

bir vuİ)'eL.. melctıedir. Bu kömuder ppl.ls nezaret! bir maıhalle baöalı ... CamekArun o- __: Betıe,.ınız .. geliyorum!.. dedi. nl kırarak lçlndeld 3500 llr:ıyı alıp tekildeki ~etli sini~ tekrar ka-
Bir umanlar, muhterem Yakup altında. ve en çok 100 tllo olmak uze- nündeki mlntmlnl ltannozlarda b:ı- Ve beklemete ba.fladık .. Ne uzun kaçmıştır. ~ ma ··; Gene danyuun her 

Kadri: re halta. aatllacütır. Bu aa.baht:uı yatlılttan teffaflılm.ı bybet.m.14, lde- gelmek'. Bu esnada yaıımııma 1k1 Suleyman orada paranın 250 lirasını k~e ~aim ızbrapla~ 
- Yarnıi senedir T'ıirkçe kitap itibaren bu prtlar altında satı.ş ya- ta. bir nevi kabuk ba~kuruf akldeler ... yaşlı bayan da bellrm1ttı... Eyvah~. Klmil adınd& blr arlmd!lfllı& h~ temsıl eder silR siıraat ve sar'l)'I 

okumadan! - d..U.. hayli tenkicftere pacak kömürculer "1Jılardır: Bakkal, te?ıgahınm arkasında. oturu- Bize ratlptller ... Onlar da evi gemıet ettikten sonra Oemllte gJ&mJo orad& .tokla,.. sölden doira yibelecek 
uirUIUfh. Beşiktaşta. iskele caddesinde k.ö- yor. istiyorlardı ... Buna canımız &kıldıM kendl&lne elblae 1'e33.lre almıftır. Bu mi? 

imanın kendi.ine hak vereceii mürcü Tevfik, Fındıklıda Fa.hrl Dô- Arkada.ştm ona yaltlııştı, ne dU Nihayet ev sahlbl elinde eskl kocaman suretle kılığını kıyafetini dizelten Sü- Cihan o mesud cfeliket Pr.l• 
eli e·· "k dill rİncl b" len. Sadullah, Kas.ınıpqada. Hüsnü dokmeler: ,altı paUar. kadar büyfılt kapkara bil' leyman paranın geıi,ye tala.rom da rİ• ni ymiden y~-L 1111? •. 

ırrindyeor:.. •• ~-•-~~ _1:_. •ed"!-._:i Tür'"...ıı.lu, Çemberli•a-+• - Ah ... ı. .... ı- - N .. olursa senden olacak bay ı\b- ----- uaunua MrY1Miii 
111111 

..,. .....,,_ .... ~-.. ~ anahtarla geldi... Blzlmle beraber eğlence !Uemlerlnde yem« ti1ıere Is-
. bu kita ı la 1-ı~ L-•--=-- da. Osman Tunç, Be:razııtt& Halli Ha,y- bas• .. diyordu. bekliyen yeni kiracı namzetlerlne de tanbula gelml.'jtir. Hikmet Feridun r__. 

nu. • P ara bp "'""""'i _.......,. dar, FatHıte Buıiıan. Bunun 117.erlne bay Abbas derin bir gayet ehemmiyetsiz bir tavırla ceva? Diter taraftan ustan Yusuf da. Sü.- ... ..,..,.. __ • ..,.....__.......,..., !1!11 
lop et.ine al1tır lrİ1>İ alqyor. Dilin ela- Bu k&nllrcfilerden BeJoA'lu mıntıa- diışunceye daldL O sıra.d& arttadqım 
main. ptlajm, miden f!lllllİ7elte .•• kalarmclMlkr ltömütün taıunu 22,5 pek çole ,eyler aliylllyontu ama. batakl veriyordu. Kocaman ana.htannı ya- leymanın Istanbula kaçtılJ;n.ı ta.hm.hı KOÇOK HABERLER 
Korlamıdan bir iki çiine, JaL-0 ve İ.stanbul tarafında.tller 25 liradan bunların hiçblrlne cevap vemıeden nındaJd b.pmın kllldlne 8Dkarken: ederek vapura binip l$tanbula ırelmio 

• t cakJ -- - Bu ev hemen hemen tutulmuş ve Z&bıtaya müracaat edeı-elt vak&Jı -------------netnyabn yanında, bi:aimki t..n mi- sa a a ... u-. di}fünO,Ordu... sayıla.bilir d1 nl 1 +...... * nn. ..... &-ı __ .,_ ....... bul·-.. -
naaile w. .. Çatal çutal lalcdıı.r Ve düşündü, dOılllndil. dü§ilındÜ, am&.. 10 u. an a......,..ır. ........ a ... .._ _ .... r ........ u ... 

..,,.. d"-""d.. nı....o.... ....._._ - 1 rknlz Biz 1k1 kiracı gnıpu lçert glrdtk. Dii.n Süleyman burada -... .. ı .... - •• h&lde befa,ııname vermlyen Ojen, 
İ(İnde... -•. A.-- bi"ziımlöl-· -'----!-!-! "'9'"' w ... ~ AY--· goız e · Aman T bir hak kuran tafe$. ,,_.,..... H"-yln - Dimi• .. _.,, __ _.._ tL. ...._,__ Elbette h • • ._ .........., --- ~ onda heyecanla betledUc. Belki de . ... am • • Yusuftan çaldıtı paranın 2000 l1ruı ......, •v w• ---~ ....... -. .,... 

epaniz: «Balralun bizim bu tetbih bile ifade edemez. Arşimed meghur kanunlarını ararlten ıçlnde 1d1tl. Namütenahi g1Clrtılı tab- Ü'IJerlnde bulunmuotur. Sfile)man Sul- kal y&kalanmJ,!Jlar, uUye Bdnct cam 
dilde neler yazılıyor, nel• baads.,.or, Umamiyetle lark~ Dell'İJ'ab. sa- bu tadar diif0Dmem1şıtlr. NUıayet tıı. merdivenler .. Daha kapıdan içeri t.~nalımed birlncl .sulh cea mahke- mahkemealnde yapılan muhaba:~J.e
mütefekkir ve .;anatk&rlannm ne in- zan b.:daiile ıa.,... ettidm aoan, bafını kaldırdı. EsnLrenclz blr tavırla glrer girmez mlltlüt bir tüt kolcusu., mesfnde aorguya ~ mntufen rinde y1rm1 beter llra para e zaa 
tibalar alıp neler yaratıyorlar?• me- bunlar arumda terc&meleri ...,. ve ya.vq aesıe : Ve sant1 lnısanm bol'azma y&plflyor- Bun&ya gönderilmek il2J8N Jandv- Memelerine ve dtmtlnlanmn iiçell 
-•-..ıı Malradd -•-t dedi m\lf 11bl bir ta.net... maya teslim edllm.lıttr. ıihı bpatılmu:ın& tarar ftrtlm~tlıl. 
r--ayız. es mer-. benzetecetimi l&fll'IJCMW: Çurçura - Bir yer var am&. .. sözlü• .. ... Yukan katın merdiven aahanııtı 
Aman. sönmemesi serekem bir me- mı, lipina'ya mı?.. ·~mü!• ... Am& da p.ıip ti.bir ha ... sınlsıklamdı ve hlll tavandan bir * Şehrimiz Fn.mız ve isvıç~ kon-
rak! Yoba, bir sarp diline sahip Ol- ..... Nifanlar ıl>l.~ Ka mı. apa.rtmıan şeyler damlıJOrdu. Kız mektepleri soloslan dfuı aabah TllAyette Vali " 
daktaa sonra bizim kitaplan oJm. Millete alabildiiine bu kadar lal- mı? Lakin ev sahibi buna katıyen ehem- voleybol maçlan Belediye Relal doktor Lütfi Kırdan 
malı. cidd Karad • L--'leri Devam ebti: mı ziyaret etmı.perdlr_ 
d ___._ ~---•- ,.,,,_~ ... _ 'çak )'llltünmıaun imkim )'Oldur. Ta. - Ama. dün al>aha kadar kaparo yet vermedi: ,_ _ _.ft_ ...ı- Kız mekteplert 1'0leybol m~ 
uruıraen, cı-~ad~- ~~ mi aralarmda lellölitluuP di- fılı\n ptlrmemJfler.- Bir kere oraya - Kar .. dedl, ..,..._ e • ..,,vr dal. dun Emlnonil Halkevlnde dnam e- * Kmltoprakta oturan ah~ı İsmall 
plalanmatı aramasa benzi1ecelı. 911plinlmli? l>eYlet mi bir kontrol gkllp baksanız._ Soyu, elelttrltf. hava Ne kadar ehemmiyetm bir mau~t! diıınlftır. Ilk maç Kız muallim. mek- evindett odaıına ~ k&nllrtl dol• 

Hele tercümeler .•• Ah bele terdi- Cc07M'alr. o -'d: cMurif Neunli gazı fllln hep& tamam... ~~ ~~ ~z:-:;;: teb1 ne Boğaziçi araamda ıcıı.. Kıs maltız toJup yatmıt. gece zehlr~n· 
meler... celh" ıin nııluatile t-heclilmiftiu e Bu sırada altrabunnı mektul>wıdakl Faka\.-çl:nm nerede?.. mualllm mektebi oı:vunu 11-0, 15-e mlftlr. İmlall Ntb:nun& hastaneaaıe 

Son :uunanlarda ful.ca okumak hemer bir teclkik tebelı:esi ko~? bir ctımıe h&tınma geldl Doktorlar Evden ~en yanımıırla.Jd 1.k1 ltazanm}ftır. taldırılnuftır. 
fırıatmı çok buluyorum ela, sek.iz on 5-iir fena ~··· Bana ~ ltencilıdne gün atın banyo t&ftl)'e et- yaşlı kadma bakıyonluk. Onların da İttncl maç Çamlıc& ile Erent.6y an.- * ~et.1 HayrlJenin l'1 numarala 
cildi .c;,.ı. bir eldm aeçirdim. Va yiz. •• Fakat ilim ve smt ._....._. m.lıllenll. Sordum: gözleri btme .. içert girer1ren blıt>lrl- sında kil. Heyecanla ~ edUen bu npunınd& ç&llfall ibrahJm dOn ft..-

efendim n)' ... Vah efendim vab ... Y ~ ~ canü söailclen isteeek = == !:nZ::ı vat .. - mlzl k1*andıtunız halde flmdl nere- maçm Ult tısımı ~k6Jln 15-10 D- parla BolUdan Köprilfe pllıUD b-
Terc&meler haldancla .....__. bir )'midir. A •• _Fa.tat doktor_ de ıse : zaıunulle n.lhqet buld1I. ıtlncl tı- zaen denllıe dilpnQfttlr. Dedıal ft..-

letbila nrchr a-çi: Bir •er, asim- Ba lalçildardu milli kiitüphane- ctımıemı tamamlıyıunadmı Çün· - İ.ıııtenenlz slz tutunuz efendim sunda Çamlıcalılar dab& 111 OJD&(lılar, pur durdurularalt and&l in~ 
cl.,.be, ......... -- ----L-- •, t-- mm............. ........... ku" ba--ı sı.vıe bir-""'" ~· .. b. unda·. diyecetımtz gell.yardu. .. fakat yalrulduklan lör1lltbonln 1fe.. !brah1m botulmat tmre iken kurt&-

,,_ ---- ____.. .... uı .-...... ~ ticede Erenköyıtller 15-1 OJUDU ka· nlmlftıt. İbrahim tıa.stanere kaldı-
me edlince ise. t-. tanfma --... (Vl - NU> cÇlngeneye 1ııyu Tennlfler de çarpık (Devum sahife 4 siibm 2 de) zandılar. nımıttır. 

Bay Amcaya göre_ 

- Doktor Celil Muhtar, bütün ... Topkapı tarafında oturan yok· .. . Soiana kadar yakacak ve yi-
varlakhlara örnek olacak, hayırla bir sullara kömürden tut da.,. yecek daiıtb ••• 
it yaptı bay Amca ••• 

• . • Bu ea7edc bir kaç fazla ocak 
tuttii ••• 

• . • Bir kaç fazla tencere kayna• - O tarafta ela 7obul yar an-
dı !.. dır) ... 

B. A. - Beyoilu tarafına da bö)'• B. A - Hem de naaıl) .. ha ıüa• 
le bir )'ardım eden olal.. lük ömrü olan çoraba, pabUca •vat 

dolusu para verenler daha çok ora
dadn I .• 



1 TARiHTEI SAHiFELER 1 
Sadrizam Said Halim PatNl 

naal öldürüldü? 
tıaatHıgJer, :t.uaı.d w T8IUlt1 )IM'ti- bae&ıaıne.111 &Müriiklil. 

lbiln mdrlzmu MJm'h pnm Bnld 'llal!ı)'lbt IJat)ıdı. ~al
·~ ptll&Yl 'lıllMa.J& aö'lk<IDMen lama.lrt.a olUL Tevflık Alımi beydea de 
mr mlcMn .mm ..._ blm"rrll'ar- ~lıian .......-U t&en JMmurlaıdan 'biri 
da. P8I& Me1t•n ~ Slgllya J'8N8IDKl wede oldulunu llOl"du. 
ilde "!'da PalıenDo .,.ııl'lna geJmlt. 8011- Said llallm pqanm bqmde.n ab.n 
a Rom&7& pıoerlllk »sıWror o&eU- lama. Tft'llk ~ peıltonodım iferi 
- iDıDıJftL ..... ewtı •'•şıJdı, 

Sa.ki Halim pa.ga. Ron>aoa katJ.edildi. Teıı1ftk beJ' polis ~ tıaakıl-
l'a.kat bu hMisedSf~esı&t pel'dcsiı At~ tadar Ramada ~
Wl tamamJyle ~ beet etmemete davet edildl. Bir!Ok 

Vaka E'SD.aSlllda ~nm yaamda mbıt varakalan tanzim olundu. Ga
lauluıımuş olan İatlnyede ,ak komfu- ate mutt>trlm Tevflılc beyin etrafını 
m Tevfik Amı1 ._, ıaratınd&n. 'b&na alcblar. 
'Nrilen malftmata IÖN: İngilteııe aü- VWAda. peıprın yatak ve yuı oda
k(Uneti, Said Halim. paşa.ya. Mı.ıa.rdaki lan o gece lıfiktimetçe mühürlendi. Üç 
iradından aylık o1a.ra.k 154 İngil1z ».- gün ııonra. ınüddıeiumumi paşanın M.
raaı. 8 §llln, 8 pena talı.slıs eyl.w.p.i. t1iıı ewetnnı aldı. Tevfik bey vak&. 
Bu pa.ıa Roma buWMn>a. ha.vale .,.._ alıılUU paı•m istanl>u1da 'bulıclar. 
llllnüttl Mmr1ı prem Yusuf K«Ul btti1t otftmıa. ve Mıaıdrak1 diler eııt

Şehzadebaşı · ______ _. 
I• TURAN 

Çarpkapı 

AZAK 
Slnem.alazmda bugün ma.tinelerden itibaren 

1 

PERi 
KIZI 

2 
Emsalaiz 
Fılm 

hirden · 

t o 2 

-~\ 1 itrltce sözlü • 
1ÜRKÇE 
/llJUSIKJLı 

Büyük 8ı§k " fü&un fllml. Ha
kUcl ve y~ aşkın nağmele
:rmı \eııenaüm eden büyük ml
Fıwmll emaı.ts filin. Ruh ok

f&YlCl müzik." Gönüllere nq'e 

ı '{!\ ..,. C\ 
~~ ~ 
~~ 
~ ~ 
~ ~ 

Büyük lltr tehrl dehşete, balltı 
heyecana. polisi harekete geti
ren, f~alAde macera, harlıku
llde sercfuıe§t dolu senenin en 
güzel b1.m1 ve ha.rebtli bilyilk 

maceralar sinema romanı. de pafQ. namına bu ba.nScq& 300;00& ıw. ~ halJeı' verdi. 
frank yatırmıftı. Pqa. aJda (14,980>' ~ poHa1 ve ~eti JraıWin Jıl1llr 1rurufu -.rfec!Qord.u. ~ bplıı1nMa mal(!mat aıamı- ~~~~~---••••••••••••••••' 

Said Halim pepnm llaltadıllın çıls- Joııdu. 81.ld. Ballm. P8f8. aya.lı:1mbHa.- 1 .. -------------------;;;;;;;;~ 

ııaça.n şarkılar. 

lllmı büer alan Tevflk Amal beS' rmı Jılom> tJmbert.o'da lüks bir kun- 1 ~ Elr.le1slJll)r •llade mülAıti dalacıda. J'&ptmrdı. . ~plere yapmak zevki veren büyük bir qktan gönüllere yırtıcı 
o1m\l§tu. TllDdan lırlr hafta uıra. Tevf\k hır kudret qlayan 90MUZ bir knikançlıkta.ı mevzuunu alan 

Saki Halim p&ıl& bir müddd llOüm .Amı1 bey bu dükkiııa ~. KARA 
bil otelden Rmıa. el?annda serin bir E1ndwacı J'UIDJ. saat evvel üı!ltU, ba- V 1 L D 1 Z LA R 
J'8I' olan P'resDtl köyünde Taıılmlum f1 perifaıı blNln1n kendlslnden blr
otellne nakletti. Bomda Tevfik As- ~ Pft püalı kuodara a.radıluu. 
mi beyle blrlllte pek '8lkle bir hayat '*"'""'nln de bu garlJt m~ ba
~rdu. Salıehlan miillalb ile mıcılarda mtııadp kuü:dum buldliıe
meşgul oluyor, 6t1eden ammL a.rka- eetlnl söyledtllnl, fab.t heıUin. pa
dafmı yanma alarak Mpma, buan. ra.sı olduinntl beyan ııe dörtı 1fiz ll
sece yanlanrıa tadar ekafta göriil- rete altı çift :tundura. seçtiğinJ, 1kl 
ııaeğe, slJaret edUmel'e liyık mevtdleri rivare llkwpl.ni de ı.smarla.~ı. 
dolaşıyordu. Bu ıı.ya.t 1921 ~- kuııduralann hangi admle gönderlle-
yellne kadar böyle devam etmifti. cel1n1 sual et:m.esl berine de evveJA: 

Teşrlnlevvelde Said Halim P848. ge- - Şey ... Sefarethaneye! 
ae arltada4iYle blrllkte Roma.da Palas I».ve tereddtld gösteMiltten .-m: 
oteline nakletti. - Dumın 1 Ben gelir almm. 

Sald Halim pqa Vahıkleddlıı -.e Dedillni hal>er verdi. Tevfik bey 
111dlv Abbae Hllmi paşa ne araamın bertftn efkllkı' aordu. Aldıtı cnap 
aplc oldutunn dalma söylerdi. lbbel!lhıi UJ'Blldıl'dı. 

MADELElN CAROLL - DOUGLAS 
FAIRBANKS Jr. TULLIO CARMINATl 
Kibİ 3 bii:fiLk yıldızın sinema dünyuımı yaratbğı en miilrtema 

bir filmdir. 

Yanr;ı akşam 

L A 1 e ıinemasııdı 
Herkes aabıraız Afrika gecelerinin ılıklığı ile mest olacak korkunç 
Ormanlarından beyecıwı toplayacaktır. Lutfen numaralı yerlmnm 

timdiden kapahmz. T-el: 43595 

İtalyan mimar Denari mütareke Mataza ahlbi He birlikte polis mil- -,_••••••••••••••••••••••••' 
gin.lerlnde Hldiv Abbas Hilmi paşayı diirlt'etlne glWJ.er. Polis terUbat al
iırtanbuldan kaçırm.ıftı. Abbas Hilmi dı. Herif ertıesı günü düttA.na. gelir ••••• 
p&f8. da (Nif'azl bey) müstear ne.m!yle IÜD8Z yakalandı. Yanında. yüz b!n

OLGA TCHEKOWA--.'I 
ŞARK Palas otellne !nmlşti; bir ara. otelden den ıriyıule Kret bul~u., 

Qnldı'ktaıı sonra gene ayni JDAst,eu Ya.pılan tazylkler merine herif bu 
nam ne avdet etmişti parayı .Amertkada umumhane lşl.ete-
~ Hllml pqa, 8akl Halim pqa- ıW kamndıiull söyledi. Ameritadan 

mn lnglllıdere meylederek Hlıdiv ola.- aonıldu. Maznunun sbıkalı bir Bul
eatmı haber a.lmıf, bundan endişeye gar oldutu anlqıldı. Fakat 9a1d Ha
düşmiif ve hakikati anlamak üzere llm paşanın katıl meselesinde allkası 
prens Basan Aziz pqayı Bd defa Said hakkında. bir emare bulunamadı. 
Ballnı pqa nemine göndermişti. İtalya.da tiç senelik bir mahltümiyeti 

Said Halim pqa: oldutu meydana çılmıasiyle ha.Pi! tı-
Ben Mısırdaki erazlmden başka- ~!11· Bundan BOllra tahkikat ha.yli 

mıı d~üyoruml müddet daha C' ~ metti. Fakat ao-
Ceva.blyle Hldlvlllc t.çln hırs bealeme- nunda tatil - ·namıyarak meeele 

sinemasında 

Al\TGELiKA 
(GONAHSIZ KADIM) 

Filminde szözleri kamaılhrmakh devam ediyor. Mevaim:in en Çzel 
zşl: filmi 

iPEK • 
sınemasıaın 

dlğl ha.klanda teminat vermişti. Dl>andı. .. .. Paşa bir müddet sonra otel hn,ya- Vatanın erte61 gwıu Osnun Niza- B.. ••k b• •• • • • tından bıktı; Pala8 otelini bıraktL Ye- ~ pa.şa Vemarl :isın1nde bir profe- uyu Jr SUrprJZJDJ 

: 

' 
1 
1 

4 Şubat 1942 

ı.t-1,uı Sia_.. H&yatmda Göriilmemit bir Muvaffakıyet: 

Şahane bir Filmin 5 inci ve sonuncu Haftaaı 

REBEKA 
Bat rolleNe: 

Laurence Olivier - Joan FontaHae 
MELEK ·emDS~ .on Wtw bueün .,... 

lıyor. ...._: 1.30 • 4 • 6.30v _ 9 d11o 

DiKKAT: RE.BEKA filmi gelecek. hafu. Ankara ve İzmire gönderi

lecek. Programmuz katt olarak 11 Şubat Çarıamba günü ak

tamı değiıtirilecektir. 

~ ÇE~~~~ı~~!AŞ 1~ü~1 
Seneain en güzel Te en muazzam 2 filmi birden. 

~ıldızlann JJldızı memanın emsalsiz sanat-kin MASKELİ KA· 
DiN' m 1U1utulmaz yaratıcısı 

PAULA WESSELY 
GUSTAV UCICKY'nin 3 iincü taheseri 

1 - BiR OMOR BÖYLE GEÇTi 
F........arca ~ 

B• filmin ölmez bir &§kın hiklyeai, kalpleri büyüleyecek bir gönül 
ınaceran 

2 - CamiUa Horn ve Güstav Fröh ich'ın 
en çılgın en tehlikeli ve en qık.ane bir macera yaratbklan 

GiZLi VAZiFE 
Şahemerini her halde görünüz. 

Bir Vazife .•• 1001 tehlike ..• Muhtetem ve büyük bir aşk 

TAKSIM Sineması 
Bu cuma matinelerden itibaren 

Mevaimia 2 büyük filmini birden gösterecektir. 
Şen ·ye fUlh yıldız Dehşet ve korku itibarile 

cFRANKF.STEİN> filminin 
feıvkiınde olan ve 
DİCK FORAN LUPE VELEZ 

MADAM LA ZONGA 
ile 

WAllANCE FORD 
tarafından yaratılan 

Zenır;in ve mulıtetem filmi YASIYAN MUMYA 
Bu filmde 6 yeni Dans 

gösterilecektir. Tüyler Ürpertici bir film 

Dl ya.pılmıf vlllAlarda.n mürekkep bir aorıe ce!edl tahnit tçln 15·000 lirete Yarınki nüshmızda okuyunuz. 
mahallede via Bartolemeo östaitl'de mutabı:k kalmıştı. Tevfik bey bu pa-~dl = !a_~ye~~~: ~im~~ :=e:~=d~1f!11:m~~=~ 6AN6STER'ı•n BABASI 11 E LYarHm maAtineleMrden RitibarAeD 'md,._am awwwı:ı 
tadın, blr ahçı ne yamağı, zenci hlz- he.stanenln bir odasına. konulm\lf\u. 
metkln BllA.l teşkil ediyordu; Tevfik On gün sonra Said Halim pafa.nın BAYAN 
Azmi beyi de yanından ayı~rdu. ktiçtik oğlu Mıslrdan, bir a.y .sonra ~--••••••••••ım•••••••••••' K Q M şu M 
Burada mlsa.flrlerl de eksilt olnıu- büyük otlu İatalıbuldan geldlter. İtal-
:rordu. E*i levazım reisi İsmail Hak- ya httki\metinden resnl ruhsat abna.- N E V z A D A K A y (La Maiaon D'en Face) 
:tı, eski Paris btiyük elçisi Salih Mil- ralcB cenaize tst.a.nbula cöııderlldl. :--, j Eın sevilen Fransız Yıldızlarının bir şaheseri 
llir, Roma btiyillc elçl:Sl o.man Niza- irine cihan harbinde Osmanlı l I b Ç mi paf8Jar, Cellleddln Arif, Bekir devletinin ~iifmanlan safında yer aı-1 ıu at ARŞAMBA akşamı .Ankf-<rada YENi SiNEMADA 

1 

ELVIRE POPESCO - ANDRr: LEFAUR 
8amJ Hamdi beyin otlu Etem Hüse- mıııı olan Italyanm payıtahtında vu- İLK KONSERiN! VERECEKTİR. Parisin modem hayatı - Zevk maceraları 
J1ıı Tasını, R.eşld beylerle ~lılar- rulup öldürülen bu Tül1t sadrAzamı- ~~~~~~!!.2Z~e~n~gın~· ~v~e~seçm~~e:_b~ı~·r...!p~r~ogr~am~__..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#~ Herkeain tekrar tekrar göreceği nefis film 

dan bazı zevat bu meyanda idiler. nın ktıalll lfte bôy'l.? meçhul k~ır. - .----------.. ...._~•-••••••••••••••••••~mll!l!~rl 
Said Ballm J>848. 1921 kAnunuevve- Suteym~ KRni ırtem 111 ISTANBUL Senenm" go""ru""lmemi• -JlllJIJiWJ!i&~ lbıhı altana kadar vu evde sakin ve Esba.k Istanbul valisi ~ • ...,. -1 MARM ı B U L M C müsterih ntı• ,...ırmı.ıı. Mllzeterl, ....... _ .................... -.... Çalkanıyor " enisalıiz 111 ,., ARA ı.. A A M l z 

..sm ae.rgilerlnl geziyor. tiyatrolara, Ev arıyorum' büyük programı ı 2 3 " s 6 -= s 9 10 s1nemaıara gidiyordu ... Mühim Han : I I! B u G tt N 
O gt1n de Tev& Azmi beYlıe birlik- (D--•--t. 

3 
•• .. sahifede) Bir haftada.nberi bütün kalbleri İstanbulda 942 n1n en pp.'alı 

'9 bir müzeyi ziJ'a.retten acınra Ro- ~-. uncu İstanbulu çalkalayan heyecandan durduran yılmaz programını sunuyor: 
manm en kibar kahvelerinden Fa- Kapının önünd~ ev sa.hibine teşek.- R Gangster cesaretlnhı en btiyült 11 
ragolls'te biraz oturduktan sonra. çı- kür ettik. Fakat o hiç yoktan yere HARUNu·i REeı·o•ı·n timsali ı ı - 1 -
tarak arkada§lyle beraber tek atlı bir rahatını bozduğumuz için anlqılmaz Y A L K A p o N 1 i (BAŞTANBAŞA RBNW> 
arabaya bindi. Ara.bacıya evin adresi bir şeyler homurdandı... Gtl"ZOE .. sı· , , ı ı 9 yıldl.Z tarafından çevrUm1ş 
-.erlldl. o gün pek beşuş olan pafB. Gezdiğimiz üçüncü ev.. 1 

1 
' dilnyanm esı ytio1alek laisBi 

arabada Tev-flk befle şakalaşıyordu. Yolda bir müddet iki yaşlı baıyanla \ ııaııeseri 
Yolda gelip gıeç«ıler az kil Said Ha.- konuşa ~muşa yürüdük. İkisi de eski fllmlne hayranlık gösterıeın hal- (Yt1zV DAMGALI ADAM) ; •SON YARIŞ 
Jlm paşa: cbii7ii:k hanım» tipleri .. Biz onlara: kmıız . aslındaki harikulade A- PQL ·MUNı• 

Te\'fUc beyi Bu a.rabacı bizi ne- - Beyotlu bn kadar dolu detilmi.f!. rapça şaı1tıları da dinlemeyi 1 
ıeye götınrüyor? Sakın tenha bir yere Öyle söylüyorlar .. dedik. lt!l'tlrla 11..."'ZU ettiklerinden bu Borı·s Karlof 1 Bütün İsta.nbula. KÖS yaşlan 
mötürüp 80ymak 1.ste:mesinl Güldüler: hafbakl programımızı tehir t!IOO- 1 dökttirecektir. 

Deme&lyte Tevfik Azmi bey de: - Biz oradan geHıyonız.. Her taraf rek bu müstıes:ıa fllmln bu 1 
Cannn efenıdiml Dat-başmda mı- f*lım tıklım!., giinden ithbaren Georges Raft 1 - 2 -

JJZ? Hem de arabacı ihtiyari Hay- Kendlleı1nden ayrıldık. Bu aefer BiR HAFTA MODDE'l1..E Dünyanın her tarafJDdra.n gör-w.n 1rı1e JAğar mı, Jltar! b1r del1A1a baf vurduk. Bizi bir apar- $aıimı Ses 1Ulhe61 ın müşterek temslllert her gün mele için servetler ~rek Soldan sağa ve yukarıdan aşatı: 
Mlit&belesinde bulundu. Nihayet 1ilmana götürdü. Ü •• G••) •• ve her seansta gördüğil emsaımz hücum edilen dillere destan ı - Yenllge. oturdukları ...... gtrildl. Jffe kırk Kapıcılal'a da. bir ı.tJAna plmif... mmu u sum ratbet. büyük muvaffaıkiyetvuku K'FE I PAR·s 2

-üye - Bulpr parası. 
metre kadar bir me.te mımca. Tev- Genç &dam ne nazla bire apaıtımanı ün !Ahfı i bulan umumi istek üzerine q 1 3 - Yenmek., 

~ ~ ı:~ ~ı-e:ı = ~ da b1men bafka h1r klmcı ~:m:::.a:~:m~ 1 eı·r Hafa Daha l şaşaalarlle göder kam&fbracaktw : = ::e~~~~:ın~rlciereoe-
ldraz elUdl. Tam bu anda. blr sHMı DMmedl daha vardı. Ve işin tuba.tı .. -----·• •---- ., de kala.n meseleler. 
-1 duyuldu. vvuıan 8atci Jiiallm mılar tavave ııe geJııın4tlerdi. :evet it 111 IEMOAR MiLL" .. A L K A z A R ı. 6 - Olmankat emir - 'Ö'st delil. ,.... bir: arv _gibi Umıl,.e meMt\lltu ile... lllkl- l IRl, - -ı * şehremin.l Balkevlnden: Genç 1'& 'l - Hastalıklı - Sorgu edatı. 

Baay... dm bu apartmıanda °"1ran Jıiıacılar- .. _____ _. , I )'allı bütün ~ kltapla. om- 8 - _ llayVan yiyeceği - Beygir • 

Jndası Çllıı&ruak adıadelP'Y' omu- d&D btrı, mal .sahij}ine bir meatup ,a- DİKKAT· Yı.km eaı1DIM' Sinemasında .m.....,.rllecektlr. ma ne llgileadirmert 1'e 'bu .nretle J'UI'- Tenemıüh gemisi. • 
w yaslaAdı. 8llıAhı tunwaa ı.erif amit yeni klıacı n~eftnl ~ rapça film. TtlıtıQedlr Bu .. ~:- dun tok. m~ o1dulu bUıP11 temtn 1 - Bveller - Bir erkek Lmı.1. 
~ JIP'ti''ftt. KllflURUDlSl '-i>et etmlf ... 0nJar W. naııara.tı ..,_ ll- . fel'&flne· • etmlk ga.)19811e ııtvlmls ~ 10 - Böliip dıalltma. 
edip etmldllhıl anlamak ~ bir. Uma.ah idiler ..• Apu!tıman fena d!ilil- ABl<J.&. İ8lıalılJ • ' Oeteıı bqlmaeam• 
..,._ vırxı yllıO:ae b8ıktıidan 80ll'l'll. dl. atın tlat ~. İltıiıaıldı ve . uWa ut dete. İstanbul ...,,_ ... ..,._.._..ft_,ft_ baftum blr pi: .nıtlr toıp:ı..w- leldan .ala ve 7UIUmMa ..-it: 
...._. lı:wvet mı .p bqladı. ~ll ldracılar bizfm flkrlmflde de- Hl1ı batma lı6r l8lW olan ............ r.1.~ lll:t ._ tM8l Mil , ... , Bir blııfta. 

:a:n.- --ıd ..,......__ pa-nm ........ tmerdl... Onlar hemen _,-~-.ile ÇAM C AKfZI rının veklll bulunan Ortaköy -=· l - fe1*gomak, 2 - Bti]I, A~ -,-. - __... --..--- -- "' ~ l"'I\ ~ Eca.newt .aııbi ça1'1 zha 8inled ...... caM.... 1 - likmıml"elat, 4 - illa, Apolet, 5""~ 
~ etmlıl. 7"ftlt Amnl 1'ı,tu. bu görüıgmete ve mrmıatı yqmı ... ha- tııEQNGQ'da BAY OTON otl.ACYAN ..,.._ kiltıfiph 11' l , '• top. ~. 8 - Çaııplm., M.. T - ~ 
mda el'Umll buhmmuı keadlabd tllb- zll'lanı1C>l'ludı. 'Vefat etmiş oldutandan ceDa- ....... .,,. ........ ... ... • . - - trıitm, 8 - Mail, "-'· • - ....... 
lbden tonmıllltu. Apartıınaııdan çı.kt:ıık. Bö;pie kıeDci1 ,.,___ .• 8lllL, lO :malt :lıınllld AıWa dmmar.c> ~ ~ bafUDım bir ne~ aı~' Ultıe ~- rıe meraslmt bU«Dn sa.at H mrzımı· i3eıııln* trz pıs·t- JllDI- - • • 

.Amnl be:r yere atladı. KaWt talııtbe aıı.J&yınca bit 7', taııınıtmuıı; liıkçi- ------------- de se,oollımda ~- lacaMır. Ça·:-,,,,,,_ ~ MWn 
~. Pabt yetişmek -.n ol&- lento delllllMa haber bımkt:ıık. •• LA.kin _.... 'JIR.lıal98U T-«·r' de tllıı prot.ıeMan ~ ~ plmıelul dla .._v. 
IMdı. J:Mll mualddblnhı dQl &ıin- bla bir py OlkmadL" ,__ ,... icra lalınacalmı ve ondan 
.. talıl1 tarafta. bir da.Av. girdi. K~ o lfiinil ~J111ıl aıpı. döıııe*-1 gö- ~ ap. 1ıaıımwk sonra cenaz.ee!nıtn Fel\lkö-

1 
ll'MdJm.....-ı. ·-•: ........... 

Yer Miifm.eek 
kiMcalua ta• sq e! 

11 'befmda barekefe miihena duraJı rimiize heıtil tamaml&n1118a1f bir Oeaıe--* .->da y\inde Protestan meu.rııtın-
111!' 41tomoblle atlı--.,,. u..+ı. Tevfik bina ilif'i. lsiııelet hlllibde idi. --....... il 1' z G la ES t Jf e E da aUe makbeıılııe defnedlle-
"'1 de tteıın.p a.::ba.';. biooı. Yana BtiMin katıiar t.utulmuttu! .,.,_._ Wldll Ctlıdtlıetıl 1licmedl. lılitsm:tlda. celinl teessürle Un ederiz. 
JIMzNf olan Bald Halim pqanm v\1- Her gilıı. blır '6.rafından ~ı et- oühdfloı! saat. 14 ~ t.tanbul umum TÜllk 
eodftntl düzeltip beşmJ. k-endi omu- til1Jn evime geilınce Ol'talık ~e ç e c l1 I 6 y u N u Protestan cemaa.tı.Pl 
suna da:paıdı. Mıaba meyda4lıia. çııc+ı . saraş iibl ıiriinctii... Ooooh.,, ~ir.,, OeCe 5Ur>Ai 20.30 d" 
Polbler :v.etı.ştller. Said Halim pa,a lllkmet Fen•- Es K. i B A. L f'lt o D A L A & 

............ : 
1 -WIH2 /M'Pf-M. ...... llıl8'a 
PMttı llB.lkeW --·.... JIM'dlm. ... 
l'fJBler lıMa '°'*8 ,.., .... P.llıııı 

Alıır··· .._.LAM· 
kMU'm clllııkade ok
Hnclbaime • el'Yeritli ,..-. 
~imadan be1abi1minlz. kawa91dakl JVdJm l!ll8'f'Elll ..,..._. 

~ eDelelk:r1....... ·----------
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4 Şubat 1942 

Deniz 
1 8111>M 19tt 

1 Günlük 
(Bq tarafı 5 inci aahiEede) 

vardır ki, o da kı§ aylarında datga

'1?' h~e rasl~nmıyan A~ en- ~ '1,15 931 TQ:t borcu ı. n. m. 
gınlerı?dc denızaltı gemilerinhı mf1. J > 1 ım Skmm1yell 

li. K 

~~ 

AKŞAM 

KOCUK iLANLAR 
hvka!Ada aı"ıft!Sn deva.mı 

mildt!ettnee Pırt muanm gtln
lerde baft&da iti yeya Do defa 
nqredllecetUr. 

• 
EllENKÖYVlı."DE - He! 1ld tar.ı'f'l 

Ud muhtelit uran yol ilzıeriue bulu
nan Te muhtellf parsellere ayrı1amk 
bl.nalAr ~ mftlaiıt olan 2'1 dö
nüm~ sntıhktlr. D. >ro. '1!8 oeıa.
~ K°'6 &pe.rlman l!mltkif 
Tel: 4Q010. - 1 

Sahife 7 

Adli Tıp işleri umum müdürl .. ğ .. nden: 
Muhammen Muvnkknt 

~ıui!zamı !Jyutıı Tutarı teminatı 
Kilo Kilo Kunı.ş B. L1ra K. Llro. K. 

-- --
Sade'y~ c Urfa. • Eltstr&> 185 175 165 00 288 75 21 6G 
Plıtnç cE1cstm-~ tOO 6CO '4 '12 223 60 16 77 
Ymnur.ta 120 150 8 00 4 60 o 34 
Kunı !6sulye cçalı-l>trlnob 100 150 i7 00 40 60 8 04 
lfdhut cB1r.1ncl nıert. 100 ıso 2'1 32 "° 98 i 07 
Patates c'Blıincl nuh IOO 250 19 00 47 50 8 66 

temadı eallanmuından vo b.porıta.- 8 1931 B:ramt1el1 Erg ~ 
lan:. kapalı ibulunmuilo dabill bava- : ' 1034 BlVM~ i 
nın bozulmumdan. mlirettobatta, , 11 tsııat ~Erzurum 2-1 
deniz tutmua bile, bedeot Torgwı· 11 T 1061 I>emb;polu ı.utrMı 
luk ve dolayuı:ı1e ainir ~ergin)iii hasıl > 1 19H Baz1ne bonciaft 
olmasıdır. Bu hal kaptan<ian dümen > > tQH ııazıne banola.n 
•eferine kadar bütiln mlirettebatm > J l9S8 haslne bonoları 
m!neviyatı üzerinde bUy{l]r. tesir A. Demlryolu tah"flll l • U 
gösterir. Bu fC'?ait altında gemide A. Domiryollan tahv1U IH 
iaşe iıi mil§külleılr, silahların ve di· A. DomltTOlu mftmcsall .teneı 

ll.0!5 . 
19.85 
19.95 
19.90 

Yeşll mercimek 
mını soltıı.n 
Beyaz sa.bmı cEkstnu 

Koyun etı U>Qglıç11 

"lö 
100 
n 

650 

100 11 
150 8 
100 M 

eoo 72 

00 il 00 1 67 
00 12 00 o 90 
00 64 00 4 80 

60 435 00 82 62 i
M 1 - İŞ ARIY ANLAR OSMA.NBEYİN _ Kibar blr muhi· 

. 

.u

!._o TEcB1hml.;t H'UBASİP ntR BA· tmde tadllft.t.ıa. a.partıman yo.pılabllen, 
- Y.&M _ B1r 1k1 aaıt eaJışrıM t\rıe.re tramva.r caddesine ı dakika mesafe

fo.'brtkf. ~ bir ticarethanede ıo an- de 4 b.t 1lr.er1ne :tArgtr bil: ev sa.tllık· 
lfOl'. ı:,ı referana "fe?'Cblllr.. Akşam'a tı:r. D. No .• 858 ~tasa.ray KOtıe 

'8.'11 mektupla L. R. apa.ttrrum Emlft.ldş. Tel. '9010. - 1 1 - Mll t1l> mtışshedeıbanes1 1a§8ıS1 ıçın yukarıda mtktartarı rnzıh t 
ğer eçhizen'İn bakımı normal bale na- T.O. Merkez bankası 1§0- kalem enalc ve et açı:t ekslltme Uc satm alınacaktır. 

~ı.ta Tth\KÇE, FRANSIZCA, t:Notı.ız- ka~~ ;= tJ::!8 1~ ı - ~ eb!ltme 19/2/ M2 perpnbe günü saat on beşte &$ıkçcç.nıo-z.aran ak.sar ıve binnertico ıemioin T. İ4 bankuı nam& mnhamr 
umumf harp kifayeti matldp dere- l'. İt bankaal <bamlle aıı ) 

d uh f edil A..L_.!L T. İt bankası mftmessll h!.8. 

ll.20_ CE - Hesap b1leıı b1r Emı.en1 bayan de Adll T:ıp ummn Müdtlrlatü b1nnsmda }'apılncakt.ır. 
Jfo bum1ard& h'IJSUal dere ve mQnıbblye- randımanlı kArglr bir han ıatılıktı.r. ! - AÇllc et:sllt:ıneye lxmula.n )'Ukntıda yazılı maddelerin muhammen 

M.'m llk 1fl a.nyor. ~'da (.Alaı.sı) rü- D. NıS:Em. 661A!•~Tel~01Y0 K* ape.rti flJat.lan ve muvatta.t tamın&'t mtktıırlan hizalann.da gösterllm~Ur. ce e m a aza emez. ~~to A. De 1ryol1an f1rt tı ( 1" } 
günlt.'Tco kalan denizlerde dövünen A. ~ryollA.n ~ (9' l~) 
deniznlblarda ufkt dilmen n Jmla Eskfhlsar ç!mento 
yelpazeleri anzalara uğrar; bu gibi Kredi Fonslye 1903 

fıS.60 muzuna mektupla mtıracnat. - 1 ma.n cwu;ı· : "" • - ' - Şrutna.me 1ç1n Satmn.lmn komisyonuna. miiracnat eclllmc11dlr. 
11.JO · VANİKÖYDE tsk leye lld dald 5 - İsteklller bu maddolmtn tamamı 1çtn tıekll!te buhmnbllirier. 
j Tt1RX4;E. ALMANCA FRANSIZ- - e - 8 - Eksllttneyo glreceklcr1n Ticareti Odası s1clllnde ik:a.yıtlı olmalan 'ti 

.,, ıt t.ı~:: CA - Bilen ve ilQ lls:ınd~ gqet EC1'.l k:a, bir katlı 6 odn.lı içi pa.ıb, yıı.~ buna dalr 942 senesine alt. Od:ı. ve31knınm hrı.m.U bulunmnlan lA.zımdır. 
D daktilo Ytl2llU1 referans vereblllr tec- boynlı bahçeli nhtunı olan ahşap bir 
eı.- rllbel1 ba;,an 'cıddt mftesse3ede ça.Jı.ş- yalı satılıktır. D. No. 538 Ga.la.ta.sarny ı. (1056) 

&nzalar geminin dalma.sına bilo m.l- > · > 1011 
tti olur. 11 11 Amorti 

Diğer taraftan devamlı yaian kar > 11 Kupon 
tekne üzerinde kalın buz tabakalan Osmanlı bankası fbanknot)' 

1.86 mak ı.stıyor, .AlqJam'da BX. _ 1 Köşe ıı.p:ı.rtmnn Emltıldş. Tel: 49010.
1 a.ıa Devlet limanları iıletme umum müdürlüğünden: 

'YÜcuda getirir: buzların kınlıp temiz· 
lenmesi l&zımdır. Öyle soğuklara 

BORSA DIŞINDA 
Tftrlt altını IS.26 

uo ra.slanır ki; derinlerden au U.tilne çı- Klllc:e altın bir gramı 

lbın denizaltı gemia.inin güverte ka- ------------.. portalan soğuğun tiddetinden inci-
mad ederek, ancak purmozlarla da· 
J-.ilden mtılarak kaporta açılabilir. 
Velhasıl IJ..,ş seferleri ~imizaltıcıları 
tahammülf craa mqak ve mczahime 
auçnr ettiğinden, bu acbcple onlar• 
dan beklenen randman da azalır. Bi
nacoaleyb Alman denha.ltılatuım 
aon zamanda az gemi bahnnalann
da kışın bilyük tesiri olduğu muhale• 
kaktır. A. B. 

......... Doktor ......... 

Bahaddin Latfi 
Varnall 

OPERATÖR CROLOO 

Beyoğlu Şelı1r Tlyatromı paaj 

Splendid Palas 
RESTORANINDA 

Yann üpm .saat 20 de 

GREGOR'un 
Temslllerlne bq)amwn 

m ünnsebetlle 
GALA TAAMI 

Saat 21.30 da 
ONMARTER GECELERİ'nln 

Uk :tamsill, fevb!Ade, oriJlzlal bir 
demr arumıd& Parlıs'fn bDttın 

ruh "Te nüktesi: 

BiR ANA iKt KIZI - Kızla.nn llk
mektep tahsül olnn ve müşkül vnzi
yetto kalan herblrl nyn nyn çalı
tabillt ev ~ yahut müruı.sip ı., n.n
yorlar. Ferlköy Batı cad. No. 57 
Havvn.. - 2 

KIRTASİYE PARFt1MERt - Pul,, 
tütün sa.tan işlek bir dükk~ hastalık 
müruı.sebetlle devrcdll«ektlr. Her gtln 
s. 13 den 14 e laıdar Divn.nyolu No. 
188 e mfiracnat. - 3 

Ke$! bedell 1840 liradan ibaret Kadıköy köprilsilnden 2 numnrali roJ. .. 
cu salonu önilne lk:ndnr olan caddenin asfnlt döşcmel.Crln1n tamirl :1.§1 a~ 
ekslltmeye konulmll§bu.r. 

Muvakkat t.emlnıı.tı 138 liradır. İhalesi 16/2/942 tarlb.Jne rastı:ı.yan P{l.r 
zartesı g{tnQ saat on ~ Gala.ta. tıhtımındakl Umum Müdürlük btnnsm• 
da toplanacak Sa.tınalma llıxım1syonmıda yapılacaktır. 

Şartname ve tefc:rrüat.ı her gün sözft geçen komisyonda görfilcblllr. 
(928) 

İŞ ARIYORUM - ~im orta de- BİR BAY - Terclhan İst:lnbul 
recededlr resrnl hususi mftesıeselerde ta.rafmdn bir nlle nezdinde mobllyah 
~daktilo lbllirtm o.Slrerll.kle Ul- veya mobilyasız ban-yo ve teshlnatı 
§iğim J!Qlttur. İstlyenleıin Akşaııı'da da.hll blr oda aramakte.dır. Acele Ak-
B.O. rümı.mına mektupla mnracaat- ş:ı.m'da M. Hatip riimuzuna. mektupla Üniversite A. E. P. komisyonundan: 
ln.n. - 1 _m_ü_ra_caa __ u_nrı_. -------- Btrlncl cerrıı.ht kllnlğlno ya.ptırıla.cn.k 28145 llrnlık. muluı.mmen bed.clU 

VCRETSİZ GVZEL BİR ODA tahta qya 23/2/194.2 pa:r.a1"teıll güntl .ııaat 1~ de ReW>rlükte kapalı zarfla 
2 - 1ŞÇ1 ARIY ANLAR 
6 CI SCNIF TALEBESl - Bir kız

la sabah saat 8 den ak.şanı yemeğ1ne 
kıı.d.a.r meşgul olacak, derslerine neza
ret edecek ve onunla. artt.ndaşlık ede
cek bir genç bayana. tyl bir allenin 
Jhtlyacı vardır. Sabahlan 9-10 ve ak
p.mlan 8-'1 arası 41378 No. ya telefon-

Beyazıd cJvannda. lyl bir alla nezdln- ihale edllecekt1r. 
de güzel bir oda, akşamlan biraz İnak- zartıann saat 14 de RektıörlüR'e .,erilmesi l!ımndır. Resmt l.16tc, şa.rina.-
glllzce mUkA.leme ile meşgul olunm me Rektörlükte g!killür. (850) 

maksadlyle KolleJ mazunu veya iyi ltm••••••••••••••••••••••••• İngilizce bilen bir kimseye ücret&z 
olarak verlleeekt.ir. Arzu edenlerin 
(Akşam) da. CA.B.C.D) rümuzuna 
mektupla ısım ve adreslerini btldir
meıerı. - ı 

Şark Kromları işletmesinden: 

DOKTOR ARANIYOR 
la miiraacaa.t. - ı Bu 1JAn üzıeJline müracaat etm.L, 

0
_ FABRİKA VE MATBAAYA ELV.E- Mr.dcn Gulemandaki ıletmcmiz Merkezinde istihdam edilmek 

Böbrek, mesane, idrar Ye 
tenasill yallan hastalıklan 

mütehasınsı 

lan bayan Çulaşanın tekrar mftraca- RiŞLİ BfR BiNA SATILIKTIR - C:ı- O.Zere bir Doktora ihtiyaç vardır. Üpe.ratör olanlar ve ulcerlikle 
.. ___________ .. atlan rica olunur. PJoğlunda. fabrika ve matbaa itt.iha.- elak~ı olmıyanlar tercih olunacaktır. 30C Uraya ltadar maao 

------------- zına elverl.şU betonarme ,.enl bir b\na verilecektir. isteklilerin lüzumlu evraklarile (Şark Kromlan iolct-

CANS CONFİDANSİYEL 
Gö~ bir Orkestra. 

-Beyoğlu, İş Bankası karşı-
sında. Emtr Nevruz sokağı. 

Panafya aprL No. 2. 
Tel. 42208 

Doktor 

Fethi Erden 
LABORATUVARI 

M:tlki.fat ~ 
Kayıp olan klnnızı renk

te bir m~1n cüzdanı ve 
anahtarları Yeni Şehir Palu 
otele getirene iyi blr mükA-

fa.t verilecektir. 

. ANAPlYOJEN 
Dr. İBSAN SAMİ 

t.reptotolı:, istafllotok, pnö
otok, ton, p1yoalyan1klertn 
ptııtı çıban, yara ak:mtı n 
clld hastalıklarına taraı çolı: 

DOKTOR YANINDA - Yardımcı satılıktır. Akşam idareslııe müracaat. iİlllııiimiilesiıiıiii.IİMiııiiaidieniiıll-•Giiu)iieiiimaiiiin•aidiiriiesiiiiiinieilmilıri' iaicaiaitlaiiirıii. -------
olarak çalı§malt tlzcre genç ve Telefon: 20681. - 9 
zeki blr bayan aranmaktadır. Tah-
&ill olan terclh olunur. Pazardan baş- SATILIK APARTIMAN - İ.k1 kat 1 1 
ta saat 17 - 1e arasında. GalatMaray üzerine kl>§e başı bahçıe ve kuyusu Devlet Demiryo1lari ~e Limanlari lıletme 
Avrupa pasajı karşısı Parma. Ap. olup tramvaya. 150 metre mesafel U id il... 1 · 
No. 23 blrlncl kata §ahsan müracaat. 8,500 llrayıı satılık: Kurtuluş H:ı.cı Ah- mum areai an arı 

met mahallesl Er Meydanı No. 37. ==-=---==----------==ı::m:=--===-==-=======~ 
ATEŞÇİ ARANIYOR - Fazla buhar ! 

lstlhaal ve kuvveUl ıstıın tutturması- ------------------- Mnbammen bedeli 3580 Ura olan 400 tılo vermtyon toz boya. 13/2/942 cu-
nı bllen vapur "feya. lokomotınerde ARANIYOR - İstanbulun her sem m.a. gfuıU. saat 14 on dGrtte Haydarpapda gar btnam dah\Undekl komisyon 

tara.tından açık eksiltme usullle satın alınacaktır. 
çalıŞDllf mahir ve usta bir ateşçlye Uı- tinde muhtelif flatıerde AnkaradakJ Bu Jşe glmıet ısteyenierln 268 lira 50 k~luk muvak'knt teminat ve ka
tlya.ç vıy:dır. Dolgun maaş verilecek- müşterllcrı için acele ıatılık apartı- ·mmun tayin ettiği ve&ikle birlikte ek.slltme gilntı saatine kadar koml""ona. 
tir. Bahçekapı Ta.şhan 26 numaraya. man, dükkAn, ardiye, ev, k!)şk. yalı, mfuacaatlan lbımdır. U.J 

müracaat. vllll aranıyor. 
------------- İstikIA.l caddesi No. 98, bJr1ncl kat Bu Jşe alt tartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

BASTABAKICI ARANIYOR - Or- (820) 
[Cerrahpaşa hatanesı bakt.ertyo- Ankara. Emllk slnısan Bey~u §Ubesl 

taköy Şifa Yurduna hast:ıba3ocı alı- Mu-racaat: Telefon: 415'11. - 2 * t.aırll taze aşıdır. 

loğuJ Kan, idrar, balgam, me- Pr f D nacaktır. İstıeklller1n tH!r gün Öğleden 
vaddı ptta tahlilleri ve (idrar o. r. AP sonra. mnesscscye mürıı.caatıan. Orta.- ARANIYOR - İstanbulun her .sem Muhammen bedeU (2578) 11ra (50) turuı olan muhtelif §ekil ve et>'atta KEMAL CEN - 2G24 adet kunı pli Cl8/2/1H2) puarte31 &ilnü saat (14) on dörtte Haydarpa.-
nsıtasiıe rebelltin ilk günlerin- köy Muallim Nncl caddesi. 115. - 1 tinde her bedelde ve her ebaddıı. An- ta.da Gar b1na.'ll dalılllndst bmıtsyon tarafından a~ık eksiltme usullle s:ıtın 
de bil teşhlsl) 7aptlır. Befolla, Lamartio caddeai 5. Doğu MEMUR ARANIYOR _ İstanbul karadaki mtl§terllerl 1ç1n acele satılık almaca.ttır. 
Takdme ıiderken Meşelik soblı PaJu No. 1 ... T aittim. Telefon ı Fatih norer dairesine memurin kanu- arsa, bağ, bahçe, sayfiyelik aranıyor. Bu 1şe girm.et :lsteyenlerln (193) lira (24) turu.şluk muvakltnt teminat 

Ferah apartıman. Tel: t0534. 43963 Herg{iu saat 1 S • 16. nundald eY.sa.fı hab olup as1terllkle İstlkllıl caddesi No. 98, birinci kat ve tanunun tayin etti~ Teı!ltJıtle blrllkte et.slltm.e günll saatine kadar to-

;============~::===========~ Ulfili bulunınıyanlardan ımtuıanıa. ve Ankara Emllk s1msnn Bcy~lu §ubesl mlsyona müracaatları JAzımdır. 

SUMER BANK 
Sermayesi: 100, 000. 000 Türk lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi IST ANBUL 
Baıilı:a muameleleri yapar. 

Vadeli tasarruf Ye tleard JDeTduatına en müsait prllarla 
fals Yerir. 

Müesseseleri: 
Sümer Bank iplik ve dokuma fabrikaları 

müessesesi, Ankara 
F abrl kalari: 

B~y Bez Fabrlka.sı, Bilnyan mensucat fabrikası, Bursa. Merinos 
fabrlkuı, Defterdar men&uea.t fabrikası, EretU Bez fabrl.kası, Gemllk 
Suntıı>«* fabrlkas:ı, Herelm mensucat fabrikası. Kayseri Bez fabrllwn, 

Naz1lll Basma l'aıbrlktısı 

Sümer Bank Deri ve Kundura Sanayi! müemesesl 
İSTANBUL 

Sümer Bank Sellüloz Sanayii müessesesi, 
tzMtT 

Sümer Bank Yerli Mallar Puaı1an müessesesl 
İSTANBUL 

· Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları ınüe.ssese.al 
. KARA BOK . 

Fabrlkalan 
Kt1tahya Keramlk i'abrika.sı, ~ Çeıtılr J'abıib.Bj,1 

Bıvaa Çimento l'abrlkuı 

AJ'ftea b~ mihtm .aaa,.t .,. tleaıt ~tklerde lft1rald ftl'dır. 

40 lira maqla.pıemur alınacaktır. Jm- Müracaat: Telefon: 41571. - 2 Bu 1fe aıt prtnameler tom.Jayondan parasıs olarak dıığıtılmnkt:ı.dır. 

tıhan 1'12/942 tarlhlne müı9adlf cu- KELEPİR SATJLD: ARAZt - Şiş (8'73} 

martee1 günll aaa.t 13 de Beyazıtta F:ı- llde Bulgar ha.sta.neal kar§lsmda '17 * 
tıh noter d&l.reslnde rapılacattır. im- bin metre arazi, metresi 80 kurultan Muhammen bedeli (600) Ura olan maden lçln 4 kalem muhtcllt clna 
t.llıadna muvattak olanlarla noter satılıktır. Müracaat: Galata HaT- ve eb&clda Amerlkan mat.kap kalemi (23/2/19il) pazartesi günü sant (14;30) 
kanununun muaddel 86 ncı maddesi yar han '17/1 No. da A. Yettte. _ 1 on dört otu2'da Ha~ Gar binası dahlllndek! JromJsyon tnrafında.n 
muclJince yapılacak mulca.vele şart- taahhtıdilnü Ua edem1yen mMeahhtd1 nam Te hesabına. açık eks1ltme Ul!U-

lannı anlamak tb1ere 1mtıhan rtmlln- EHVEN FİATLE SATILIK EV llle n.tm alınacaktll'. 
de enet müracaatları. _ ı Bostancı Dar yol No. D. İataa}'OOA 10 Bu ife girmek ~ (S'7) l1nL (50) turulluk muve.kknt temına.t 

3 - SATILIK EŞYA 
Te Çatalçeıame tramny duralın& & ve kanunun ta.Y1ıı etutı -.-lkle birlikte ekslltme e{lnü saatine kadar ko· 
dakika meaatede e oda Jel NJı boı:fa mtaycma mllnı.cnatıan llmndır. 
n mnoambalı klrgtr glirmek n an Bu Jte alt prtnı&meler mnlsyondaıı paramz olarak da~tilinaltt.adır. 

8.&TILJ][ KAllYONLAB _ 38 noç, 11.fmak 1çtn içinde oturan .ahtbllıe ,1057) 
S9 Opel. Motörler1. btıttln Msamı ta.- mnracaat. - 2 
m1r ettırUmıtttr. ı,otör ma.baill ~ SATILm APAKTIJIA!C - BeJol' 
sert yeni ~. Aydın oteli. lunda. Fransm -~ ka~ 
Telefon: 20995. - 2 manzaralı ve 3 t varldatlı bir a.partı 

SATILIK KAMYON - Şevrole mar
kalı. F1at garajı bay Gali.be milracaat. 

-2 

A.l\fERİKAN COGRAFİ MAÖAZİN -
Mecmuam aranıyor. 5 veya on aene
llk koUekslyonu olanların Ak.şsm'da 
4.Kolleksiyonu rihnuzuna. mektupla 
muracant. _ 9 

4 - Kiralık • Satılık 

man satılıktır. İstıeklllerln saat ıs 11~ 
15 ara&nda 81838 telefon numarnSDla 
müracaattan. - 2 

HER SF.MTI'E HER KIYMETl'E 
Acele satılık emIA.k almak isteyenle 
r1n Ferdi Selek TtttlRK EMLAK Bil 
2:'06Una mümcantıan. Galata Ömer I 
Ablt han knt 2 No. 23 telefon 42368. 

-4, 

SULTA.SAWJED l'tfEYDAXINDA 
Son dlldll ta.ş knrşısında. parka ve ı 

HALİÇTE - 1400 k11sur mert.e 11ze- denlııe nazır 68 numaralı bllfımum te 
1 

rlne muazzam fnbt1ka blnalarlyle rıh- .sıs:ı..tı havı mıı.hiye 75 lJm tıra getiren 
bmı bulunruı arsa. aa.tılık D. No .. 734 küçük bir apartıman at.ılıktır. 8 den 
Gala.tasarq Klişe apartman EmlA.kiş. 10 a kadar eve mtlracaat. - 2 
Tel: 49010. - 1 

ŞEBZADEBAŞINDA - ty1 btr eemt>- 5 - MÜTEFERRiK 
tA 1stlld:>al1 puln3c olan 4 t:U nzerıne ORTAK ABANIYOR - İnp.at "f9 
bahçeli bir~ atüııktur. D. No. '130 aanayt Stlertle metPI olM1 n J>IJU&
Galataaray Kl'ıfe aparlman EmlAklf. da. işler vuiyette madeni ef18. T• 
Tel: 40010. - 1 aa1re knal eden bir ct6tUnı olan bir 

LlIAt - Tmmn.7 caddeakıde e genç 3 • 5 bin 11r& Ue ortK at'IJOf 
lıU berfnıt, bt1t11n konforu ht.vl iyi AJı:tanı'da H.M.B. JU!lnuun 

Ttlrkl~e (Jlmburt,.eti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul~ taruıı: 1888 - Sermayen: 100,000,000 Tilrk lirası Şube ve 

ajans &dedi: 285 
Zirai ve ticaı1 her nevi banka muameleleri 

Para blrlJdlrtlllere 28,800 lira ilaamiye veriyor. 

Zlrut :Bankaıandıı. kumbaralı.,. tt.ıbarsıs taaarruf hesaplarında~ 
.. 10 lfraa bulunanlara .enede ' defa cetnecek kur'a 1le a.taiıdakl 

plln& s6re lkramlye datıt.ılacaktır. 
' •det 1.000 llrahk 4.000 lira 
4 • IOO • l.IOO • 
' l 159 • 1.900 • 

100 ailet 50 lirabk 6.000 lira 
1JO • '° • 4.800 • 
160 • ıo • 1.200 • ruıdnn:;h ~ tlrctr bir a~ BiB tNotı.tz BAYI - Ehven le

m 9!L.tiır. D. Mo. 840 a.Jatua.n.y ?etle mnkemmeı tngru. ııaan dıeılterl 
•••••llli••••••••••••••••••ıl KÖfe ~ 11ml4klf, Tel: 480l0. Terect*tlr. QOk kolay ., • .en metod 

1 1 
___________ ;:;--=..1 _ cJl!nglLshman• rQmımına ~ 

.(0 • 100 , '9800 , 
Db:B:AT: B .. plarındat1paralarbl,rlflJle191nde 60 liradan atalı 

dDlmJ1'eoıer. ttramı1e çıktılı :takdirde 1' 20 fazla.sile vertıecekUr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyldl, 11 b!rlnclkinun. 11 mart n İstanbul Belediyeıi ilanları BlmEK.TB - Qok enteresan b1r raiı milracaat edllmesi. 

ltepf Bed. tık Tem. 
1&48,GO 12M4 Ştşllde Bulgar !bal'tlan~ bahge dııva.nnm .-e 

çekllerek 7enJden !n§a.sı. 
4353,21 328,49 Em1nönü - YenlcamJ aramndatı 70lltınn ~ 
2804,62 210,35 tstlnye ıtra!y& 1BkeleSlııln tamirt. 
Keşıt bedeller! ile ilk temlna.t mlktarlan yukanda JQ.Z11ı !oler ayn ~ 

açı'k eıtmıtmeye ikonulınuştur. Keşif TI! oeırtnc.melcrt Zabıı 'fe Mua.melAt 
Müdürlüğü ka.lemlnde görülei>Ulr. İhale 16/2/942 pazartesi gftııü .a.a.t 14 
de Dalınt Encümende yapılacaktır. Tallplerln ilk teminat ııuıltbu:ı .,&ya 
mektuplıın, ihale tıırlhinden .sekiz gün evvel Belediye Fen İfleri Mödtırlü
ğüne mürac:ıatlıı. alacaklan fennl ehllyet v. on yılına eJt TıcaNt Oda.sı 
vesikal:ı.rlle ihale ıfinü muayyen saatte Dalm1 Eııollmeııd• bulmııaaıerı. 

anan atdıırıütadır. Tamamı lU28 
M2 d1r. D. Ko. IO Ga.latasııra.y ıt~ FRANS~A LİSAM llttrmAs 
apıı.rt:man Emlft.""· Tel. 49010 _ l PBOF. ANJEL DERSANESİNDEN 

..... . • Evl~ Framıf.ıca.sı myı1 138 bla 
TOPBANENiN - Merttez:I. b1r yetin- yollayın12. Çabuk takviye edertz.. ha.

de e Jca.t ftzer1ne 2Y1 mndımanlı k!.rgtr mı 8 - 4 mevcutlu m~terdc der!ler 
bir apartman satllıktır. Do. No. 73'7 ı 1ç1n a.ylık 15 Um.dır. Bahçekapı tnm
Galat.Matay Köşe ape.rtımnn Emmk:fo. ny Y._Olunda Scltım.et hanı. HtJSUSl 
Tel: 49010. - ı ders dahl ve.rllir. - B 

İSTANBULUN - En mutena. ve 8ATll.IK JNGiLİZ TAYI - Koşu-

11 hnlran iarihlednde çekilecektir. 

had lçln iyi ıcllrll :ııı:ı.tm:ııılar. KuU:ın~lı her tüılü istlralıııtt 
tcmln edebilecek aile evleri. Kı.,mctıennılye müsait arsalar. me:rkezt blr yerinde halen fe.nllyetto 1 lıım hazırl:ı.nmış saf kan yerli İngiliz 

olan hruna.mla 5 dllkkAn aa.tılıktır. tan satılıktır. Kadı\'.öy post:\ne sı- \ 
D. Ho. '1M Oalatasaray Köşe apartman ~a. beıi>er bay Ali~ ~t. 

~·~~~~1111111!11-----~~~~~~--J 

~ ?ti L A. K i Ş' hı bu haftad"!.i satış ll•fl"Sini mutlaka tdkik (>dJnh. 
ı: M L A K 1 6 keııtlisi~le müşterileri arıwnd:ı. mutavassıt kabul etmez. 



Sahife 8 

Istanbul 2 ci icr:ı memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa.

rıı.ya çevrilmesine karar verilen ~ ta
mamına 3860 lira kıymet konan Bey
oğlunda Huseylnağ'a. mahallesinin Fe
ridı}'.e sokağında eski 32 yeni 36 No. la 
evin bulunduğu mahalle saat 10 da 
gld•ldi. Ehli vukuflara kanunun ta-
1 fntı daire.sinde yemin ettirildi. Gay
ı·i .menkul görüldü. Gayri menkul k!r
gır evdir. Elektrik terkos te.;!sa.tı var
dır, binanın beden duYarlan kirgtr 
ct:ıhıli aksamı ahşaptır. Zem.in kat: 

• Sokaktan iki basamakla çıkılan ve 
çift kanat demir kapıdan zemini mM
:mer döşeli antreden iki basamakla 7.e
mlni mermer dô,jell mermar bilezikli 
altında sarnıcı olan ta§lıkta. lki camlı 
dolap olup merdiven altından ön ~
hedeki odanın altındaki bodruma ini
len merdiven mahalli ön ceptmie 
camlı dolap ile b.ir oda arkada camlı 
k~pılı kömürlük ve bir basamakla !nl
len zemini aşınmış Malt.a. taşı ~ell 
maltız ocak gömülü bakır kazan sa
bit tezgAh ve dolaplı aynca alaturka 
helası ve arka bahçeye çıkılan kapıst 
olan mutfaktır. Blrincl kat: Ah.,<ıa.p 
merdivenle çıkılan bir sofa. üzerine 
knr')ılıklı iki oda birinin şahni.şi. olup 
t:ımam yağlı boyalıdır. İkinci kat: 

d , 
Nevralji , 

.., , , 
Kırıklık ve Bütün 

rrp, m 
ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 hQfe alınabilir. H« yerde Pulla lıutulaii israrla isteyiniz. 

Ahşa~ merdivenle çı.k.ılan bir sofa 
ttzerine karşılıklı iki oda birinin önwı
de zemini çinko etrafı demir parmak
lık korkuluklu balkon olup sofada 

YANIK, ÇATLAK, EIZEMA ye 
CİLD YARALARlNA feykala.tJe 
iyi relir Derinin taselenmesine 
n yenilenmesine hizmet eder. 

Rer Eczanede bolunur. 

K., gece1erüade bot vakit 
ııeçirmek için mqbur 

AR SEN 
LUPEN 

Büyük ve heyecanlı romu 
ıeriaini okuynus 1 

• Bu seri 6 büyük ve resimli cilttir. 
Beher cildin fiati 80 kuruı. 

6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

fiati: 4 liradır 
I evzj veri : AKŞAM matbaası 

tel : 20681 

Yüzdt virmi iskonto kuponu 
Bu kuponu kesip cAKŞAM 

Matbaası Kitap servisine:t ge
tirir veya gönderirseniz fiat 
ilzerind'!n ıize yüzde 20 iskon· 
to yapılacaktır. 

Tasfiye halinde 

istanbul Telef on 

alaturka mermer taşlı hela, musluk 
taşı ve kileri vardır. Çatı arası: Ah
.şap mt.!rdivenle çıkılan bir sora üze
rine iki kiler bir çatı altı zemini kır
mızı çini önü duv::ı.r korkuluklu tamsı 
havi olup ön cephe çatısı fuJtü Mar
.silya kiremidi ile ortulüdür. Bin::ı..nın 

arka cephe ile ön cephe bodrum ve 
~ınin kat pencereleri demir parm:.ı.k.
lıkh ön c~phede birinci katta hır ş:ı.h
nişi oluıı ön cephe sıvası ile ark:ı cep
he sıvası kısmen ta.mire muht:ı.çtır. 

ı - '4bu gayri menkul~ arttırma 
şartnamrsi 412/ 942 tarihinden itiba
ren 939/ 1281 numara ile i~tanbul ikin
ci lcra dalresiııln muayyen numara
sında herkesin görebllme.;;i için açtk
tır. Ilıinda yazılı olanlardan fazla ma
H•mat almak istlyenl-er işbu .şartname
Y' ve 930/ 1281 do.sya No. sile memu
riyetiml.ze mürac:ı.at etmelidir. '.? -
1\rltırmaya i.;tlrak için yuka.!1da ya
zılı kıymetin yüzde yedi buçuğu nis
bı:? t'.nde pey veya milli bir ba2ka.n•n 
t eminat, mektubu tevdi edilecektir. 
!Madde 1241. 3 - İpotek sahibi :ı.la
c:ıklılarla diğer alakatiarlann -:e irti
fak hakkı sahiplerinin gayrl menkui 
üzerindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan idcUalarını 1.ş~n 
il;,ı.n tarihinden itibaren on beş gtin 
lçln:-le evrakı müsbitelerile birlik~ 
m: mur!yetimlze bildinneleri icap e.der. 
Ak i halde hakları tapu sicllli .:.le sa
bit olmadıkc:a satış bedclinln rmyla..ş
in:ı~ından hariç kalırlar. 4 - Göste 
rııcn günde arttırmaya i.ştırak ed,,n
ler arttırma şartn:ımesini okumuş ·ıe Türk anonim şirketi 
lüzumlu malumatı alınış ve buıılan • • • 
t:ım:ı.men kabul etmlş ad ve itibn.r olu- Sermayenın ıadesı 
ııurl:ır. 5 - Gayri menkul 27 2 9·1.'.! ı 
t~rihlne miı.sadlf . cuma güıııi saat 26 Mayıs 1936 tarihinde f evlrnlıidc 
14 den lG ya kadar Ist:ı.nbul ikinci icra olarak Loplanmış olan hlssedarlar 1 
m muıluğun:l.ı üç defa bağırıldıktan 1 hey'eti umumlyesi tarafmd:ın ittihaz 
so rn en çok arttırana !hale edilir. olunan mukan-erat ve 22 Tınnnıuz 1936] 
Ancak arttırma bedeli muhammen tarihll itililfnaıne nıuclıbince "'o 6 Fa
k:~ metin yü7.de yet.mlş beşlııi bulmaz izli Tahvllatın 5 numaralı. kuponu ile~ 
veya s::ıtış lst!yenin al:ı.cağın:ı rüçhanı % 6 faizll Deyin scnetlerlnm 5 numa
ol:ı.n diğer alacaklılar bulunup da be- rall kupouunu ve hamiline aid h.ifıse 
d 'li buı:ıarm bu gayri menl~uı He te- senet.terinin 11 numaralı kuponunu 
mln <:dılmlş ıı.I:ıcaklarının mecnıuun- tediye y:ıpılma.ıı: ü~~e 13 t;>ubat 1942 ı 
daıı fazlaya cıkma:r.~a en çok arttı- tarihinden itl.ıbaren btanbulda Gala
rnnm taahlıudu baltf kaime!: üz~rc d:! tadıı. o.nnanh Baııkasına ve yahut , 
arttırma 10 gün daha temdit cctlJ~rck Loudrad:ı 123 Old Broad Street E.C.2 1 

9 3 942 tarihine müsadi! paıarlcsı kiı.lıı Baka şubesine ibraz edilmeleri 
gı.inü saat 14 dl!n lG ya ic.a.dar Istnıı- lüzumu ilfın olunur. 
bul ikinci icra memurlt~ğu _oclasıııua Mezkür adreslerde hamiller emrine 
arttırma bedel! satış lstıye:un ıı.ıac.l-
ğ• nn ruçhanı olan diğer nlakalılarııı bordrolar hazır btılundunl;1ııca~tır. 
bu ~ayri menkul il·z temhı cdilm~ ala- 4 Şubat 1942 tarihinde Şırlretın def
C.lkları mecmuundan fazl::ı.ya o:.ımıa~ terlerlnd'.! .zr:.ukayyet bulun~ nama. 
ve muhammen kıymetinin yüzde yat- muhıı.rr.er hıs~~ senetleri !çın tedıye 
mi§ beıııini bulmak şarti!e en cok arl- emlrl.erı cw.arrantsl • 13 .Şubat 1942 
tıran:ı ih:ı.lc cdUlr. Böyle bir bedel tarUlınd~n ilıbaren .alakadarlara J>OG
r de edilmezse !hale yapılmaz ve sı- t'.'\ ile gonderilecektır. 
t:-2 2280 numaralı kanuna tevfikan Londrada ibrtız edilecek kuponlar 
geri bırakılır. 6 - Gayri menkul ken- tediyeden evvel berayl tedklk Üç l4 
disine ihale olunan kimse derhal veya günü ve tediye emirleri CWnrrn.nts) 
vcrlfen mühlet içinde parayı vermez- da tam bir iş günü alıkonulacııktır. 
~ ihale kaı-arı fesholunara.k kendi- !staııbulda ibraz edJleceık kuponlar 
s inden evvel en yüksek teklifte bulu- ve tediye emirler! (Warrants> ibraz 
nan kimse arzctmiş olduğu bedelle gtinündekl rayiç üzer inden Türk ll
almağa razı olursa ona, razı olmaz rası olarak tıed.lye ed ilecektir. Kupon
veya bulunmaz.5a. hemen yedi ""ıin ıarını kendi bank erleri vasıtası lle ib
m üddclle arttırmaya çıkarılıp en ~0;c 
arttırana ihale edilir. İki ihale arasın
daki fark ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve diğeı· 
Z3rarlar ayrıca yükmc hacet kalmak
sızın memuriyetimlzce abcıdan tahsil 
olunur. ıM:adde: 133). 7 - Alıcı art 
tırma bedeli haricinde olarak yalnız 
tapu ferağ harcını yirmi senelik vakıf 
t a viz bedelin\ ve ih ale karar puilannı 
Termeğe mecburdur. Müterakim ver
giler. tenvirat ve tanzifat ve tellaliye 
r esminden mütevemt belediye rüsu
mu ve müterakJm vakıf lcaresl alıcıya 
alt olmayıp arttırma bedellnden ten
r.ll olunur. i,bu gayri menkul yuka
rıda gö.~lerilen tarihde İstanbUl ikinci 
icra memurluğu odasında Lşbu Uan ve 
gösterilen :arttımıa şartname.si dai
~esinde satılacağı ilan olunur. 

KURTULUS 
BlÇKl ve DİKİŞ 

DERSANESI 

raz e~melcrl hamlllere tavsiye olunur. 
Yapılacak tediyat ştınlardır : 
3 6 raizli tah vilat ile 3 t5 faizli de

yin ıtenetlerine: 
Kıymeti muharrereleı.inin 3 4.30 u. 
Bedelleri tamamen tediye cdilm~ 

hisse senetlerine: 
Kıymeti muha.rrereıerinin % 2.25 1 

yani 5 İngillz ıtralık beher hlsse sene
di ~çln 0.2.3. 

TASFİYE MEMURLABI 
F.. E. Ford, A. BilloU.l 

rna 
Ankarada doğruluğu ııayeainde kazandığı ıöhreto m üsteniden 

Beyoğlunda açtıiı ıuhesincle gerek Ankaracla 'Ve gerekse lstanbu
Iun her ıemtinde emlak almak ve satmak istiyenlere dürüst ıe1dlcle 
vo son ıüratle lıizmet etmeği vade bilir ve sayın müıterilerinin 
teıriflerini rica eder. "1 

NEŞ'ET ŞEREN ve Şki.(Ankara emlak simsan) 
Merkezi: Ankara Analartaıar caddesi Zafer sokak No. 5/7 
Telefon: 2406, ŞUBE : Beyoğlu İstiklal caddesi No. 98, Kat: 1, 

Beklenmekte olan 

o 
Traş Bıçakları 

gelmiştir. 

Tel: 415'71. 

DlKKA T: POKER TRAŞ 
BIÇAKLARI 

~~:en;:r~~~~ 5 K u R u ş T A N 
fazla ııatılmıyacaktrr. 

T. iŞ BANKASı 
Küçük la$arruf hesapları 1942 ikramiye planı 

KEŞİDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos 
2 lkinciteşrin tarihletinde yapılır. 

1942 İKRAMİYELERİ 
1 Adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
3 » 1000 » - 3000.- • 
2 » '750 • - 1500.- » 

3 ,. 500 • == 1500.- • 
10 • 250 » - 2500.- • 
40 )) 100 • c: 4000.- • 
50 )) 5'() • - 2500.- » 

200 • 25 .,. 5000.- )) 

%00 ,. 10 J) - 2000.- • 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 

Mühim ilan 
l•tanbul'da Havagazi ve Elektrik ve Teıebbü
satı Sınaiye Türk Anonim Şirketi cSatgazelıt 

(İstanbul ve Anadolu ciheti) 

Levazım mü.şk:l.!Atından dolayı kömür tasarruf etmek ma~ 
dlle İstanbul Belediyesi Riyaset makamının tensi.bile 1. Şu

bat. 1942 pazar gün.ünden itibaren yeni bir iş'ara kadar 
havaga2llllll normal bir surette sabah saat 7 den 13 e ve 

.....,~.u. 19 dan 22 ye kadar verileceğini sayın müşterilerine 

bildirir. 

Başka saatlerde gaz tazyild azaltılacağından bir kazaya 
mahal vermemek üzere bu gazı kullanmamalannı sayın müş
terilerinden rica eder. Aksl takdirde vukua gelecek kazadan 
Şirketimizin hiç bir mes'uliyet kabul etmiyeceğinl beyan 
eyleriz. Mf.tDttRİYET ,1 ....................... --.... r 

KUŞ TÜYÜNDEN 

ı -: ;aiRIUSTüYü"YASiii.2 iiRioın 
Yastık, yorganları da pek ucuzdur. Adres: tsta.nbul Çakm.a.t.çıla.r, San 
dalyacılar sokak, Ömer Bali otlu Kuş t üy(i Fabrlkası. Telefon : 23027. 

·Afyon Vilayetinden: 
Afyon vUayetı hilkiimet binası ça.tısmm 15260 Ura 88 kuru§ t-ettt bedoılll 

ta<illltı kapall zart llilUJlle eksiltmeye konulmuştur. 
ı - İhale 10 Şubat ~42 tarihine müsadJf salı gUnll sa.at 15 de vUAyet 

nana blnasında toplanaca.Jı: narta koın.tsyonunda yapılacaktır. 
2 - Muvakka.t teminat 1144 lira 56 kuruşutr. 
3 - Keşifname, plan, umumı hususi fennt tBrtna.me bayındırlık. ~lort 

genel şartnamesi. eksiltme şartnamesi mukavele örneği n ana müdürttıgün
de görülür veya alınablllr. 

4 - İstekli olanlar bu işe g1rmek üzere a.J.a.caklan ehllret vesikaları lçlıı 
ihale gününden en az üç gün evveline kadar vllft.yete istida lle müracaatla 
\·eslka alacaklardır. 

5 - Eksiltmeye lştldk için alınan ehli~t veslk.ıı.sı ve muvakkat wminatl 
havl teklif zarflarını yukarda yazılı ihale saatinden bir saat evveline ka
dar komisyon reisliğine vermeleri veya posta ile göndermeleri illn olunur . 

c509• 

T. H. K. İstanbul tubesi batkanlığından ı 
Muhamm~n Mıahammen Ilk temlna.1.ı 

Mikdan tıyatı tutarı lira kurut 
Pirinç 
Şeker 
Sadeya,tı 

Zeytinyağı 

Beyaz sabun 

10000 kilo 45 Kr. 
10000 • 52 w 
5000 ) 170 • 
4000 • 120 • 
200C • 70 • 

4500 lln. 
5200 • 
8500 • 
4a00 • 
1400 • 

Yekün 24400 • 1830 00 

Ankarnda havacılık okulu talebelerinin .senelik ihtiyacı olan yukarda 
ciruı, mlkdar ve fiyaUan gösterilen ceman 24400 lira muhammen bedelli er
zak kapalı zart usulile eksiltmeye konulınu.ştur. Eksiltme 5/2/942 perşembe 
günü saat 15 de T. H. K . genel merkezi satın alma komisyonunca yapılaca
ğıcdan istekliler saat 14 e kadar 1830 liralık ilk teminatı muhtevi usulüne 

1 

göre kapatılmış kapalı zarflarını mezkur komisyona vermelidirler. 
Bw1lar::ı. ait şartname v~ evsaf evrakı her gün merkez satın alma. ko

l misyonu başkanlığından ve Istanbul T. H. K. şubesi baft;a.nlığından paraıslll 
olarak veri!'~. {597> 

KUPONLU· VADELi ·MEVDUAT 

VARLl61NIZI TE .N EDER 
v. 

MER·AYIN·BrRiNDE·PARANIN · l="AIZI ·VERiLiR 

TURK·TfCARET· BANKASl·A·S·, 

Ticaret Vekaletinden: 


