
Meyd~na çıkarılan 15000 
teneke beyaz peynirin halka 
sablmasına karar verildi 

Kömür havzasındaki 
ameleler için 

mahalleler yapıhyor 

Sene 24 - Wo. 8368 - Fiatı her yerde lS kuruf CUMA 8 Şubat 1942 Sahibi: Necmeddin Sadak - ~yat mQdürll: Hlkmet Feridun Es - Akşam matbaaa 

Elektrik ve havagazı 
sarfiyatı azaltılacak 

Sarfiyatın hakiki ihtiyaçlara 
hasredilmesi için bir plan hazırlanıyor 

Ev, lokanta ve aaireye gece aaat 23 e kadar elek
trik verilmesi, elektrikle iıleyen: nakil vuital&rl

nın da bu saatten ıonra seferlerini tatil 
etmeleri muhtemeldir 

Ankara 5 (Telefonla) . - Hava-ı d'ell de warnaf etmek lmkAoı elde 
gazı ıarfiyab ile elektrik sarfqatının edilecektir, Ayrıca elektrik •~ 
halu1ti ihtiyaçlara. hasredilmıesi için lannda maden k.ömUrl )'erine lin,tl 
bir plan hazırlamak üzere muhtelif yakılmuı da düıünülmebedir. 
Vekaletler delege v~ teknisiyenler Ankara elekıtrik idaresi fbndid• 
i,tirakile kurulan komısyon toplantı- bazı. tedbirler almıt tehhde ya.aaa 
lanna devam etmektedir. Haber al- 2400 l&mha:rı 1200 ltmhay& incfu.. 
dığımıza göre, bu g'ibi ihtiyaçlar bi- rm~r. 
rinci, ikinci ve üçüncü derecede 
ehemmiyetü olmak şartile muhtetif 
gruplara aynlacak ve sarfiyat ona 
göre yapılacaktır. Birinci gruplara 

Komiayon çalıpnalanm bkir&k
ten aonra kömürle elektrik i8tiMal 
eden mıntakalardaki cadde tenvir&· 

en mübrem ihtiyaçlar, ikincide sa· tının kabil olduğu kadar tıı.lulit e-dile
nayi, üçüncüde de geri kalanlar 'kar· bileceği gı'bl (halk ve millt müdafaa 
11lanacakbr. ihtiyaçlan ıiçln çalııan faLıika. .,.. 

Bilhassa lstanbul. İzmir. Ankara. imal&.th.anoeler hariç.) ..... lokanta ve 
ıehirlerini alakadar eden bu sarfiyat NÜ.reye gece sa.at 2l e kaeiar elektrik 
bahsinde kaloriferli binaların da na- verilmesi ve elektrikle itleyen nakil 
zan dikkatten uzak tutulmıyaca· vasıtalarının da bu aaattım ıonra •• 
iı ve kaloriferlerin muayyen za· fe-rloerini tatil etmelm mulltemeldfr. 
manlarda yakılmasının bir karara Bir kaç güne kadar ~n1 bitir .. 
J)ağlanacağı tahmin edilmektedir. cek olan komisyonun. ~layacaiı 
Lüzumauz ıarfiya.ta mAni olmak için rapor •• pllnJar Koordinuyon lııe
almaca1c tedbirler u.yesinde kömür• yeti kararına bailanaeaktır. 

Japoolann umumi taaru zuna uğrayan Singapur şehri 

Almanlar 
Kafkasya'ya 
saldıracaklar 

Bahar taarruzu, daha 
evvel cenup cephesinde 

hatlıyacak 

Singapur'a 
hücum 
başladı 

Bombardıman dört misli 
arttırılarak bütün 

gece sürdü 

BU • 
S.&BA.ııe .. R .. I 

Singapur'a 
ihraç hareketi 
yapılmadı 

Şimdilik muharebe, 
iki taraf topçmu 

arasında yapılıyor 

'l'BLGB.A.l'LA.B 

Rusya'ya malzeme 
verilmediği 

tekzip ediliyor 

Londra ve Vaıingtoncla 
dolaımıı olan ıayialar. 
esaaaız tavsif ediliyor 

Londra 6 (A..&..) - B.B.O.: 81np-- V~ 6 CA.A.> -İYi mal~ 
.PW'1l bradan A7U'&ll Jabıor:ı bofazının ma.h!iller Raaanm ha.rp maız..>.lıİI 
sahtllıtrinde,ld. ta.m.f topçma arasmda te3ltmatınm gecJli!lkıe dalr .an K 
top dGellosu eerepıı etm.*'8d!r. A1u saat 7.&tfmda Loo.dra n Va.ş!:ngton
İngilta tıataryaJen lı:az1l ml\.IJd& dftt- da dolqnııf olan pytalann ea..-s 
mamıı top ve ta.ruaud ~Tzllerbı1, oldatımt .bıbul ~. Harici~ mt»
ta.aıM naı.ta1annı top atetıu tutm111- tep.n B. Welles mıııııt!>uat konferan
lar ft dÜfll'lanııı birçok babryalanııı ımıd& Harlclye Neza.retlne Rusyndaıı 
susturmuşlardır. h1ç bir flkl~ gebnediğ1nl söyle

Stnga.pur üzerinde dün büyiik b1ı mt.,tl.r. 
ha.va. faaliyeti olmuo, ta.YJV&ler1mbt, Rusya.om llkb6har Alınan t&a.nı1-
bir dtış!ıan tayya.res!n1 muhatta.k, blı zuna Jı:aqı koyına.t içln ordıılanru 
lkinclcı:!ni muhtemel olaı'K diiş~ilt- sü.ra.tle Mkrar teçhiz etmek için ar
ler, bl: üçüncüsib:ıft de haara uit'at.- ZWN nt kadar Pld.etU olur.ııa oı.un 
ınışlrad.ır. Japonlar, b.entıa Stngapuı Amerikan sana.yUnln ve nuılzemenhl 
adasına asker ihracına 11etebbü.s e~ 1 npurla sevkinin lmk1n derocesi.nl de 
mıemlşlerdir. bilir. 
Mareşal Ça.ng Kay Şek Slngapur- Amerikan sanayii :yıenl bl.r Almaa 

~akl ÇJnlllere çektift bir telgrafta, hamle.sine dayanmak lçin elinden ~ 
Ingillzlerle birleşerek mn,terek d~- le:n.l yapma.kta ve Rusya nıuayyew. 
mana karşı sonuna. kadar harp et- mikdal1d& mal?Jem.eyt almaktadır. 
melerkıi tasviye etmiftlr. İyi malCmatlı m.alıa!ll, Almanla.rııı 

Vlehy 6 CA.A.> - O.F .l: Slngll.pur Kafkasya istlkametlndeki mevzllertn
toplan. Johor boğa,.mıdald Japon toP- de uttunmat hususundaki planlarınlll 
lulukla..rını l'e mevzi!~ fldd~ suya dilftfitüne ve petrol yokluğunun 
bombnrdınıa.n etmekt.edlr. Japon top- Alman.yan yen! bir cephe açmat& 
çusu da milsta.hkfml kaleyi topa tu- ve yahut geçen sene1ı:1 ölçüde bir taar
tara't biiyük has.rata aet>eblyet ver- ruzda bulunmasmı m~ül kılacatına 
mektedir. kanldller. 

Emniyeti suistimal 
İngilizler, büyük taarru

zun baılamadığım 
bildiriyorlar 

Btikret S (A.A.) - O.F.l. : İlk- Tokyo 5 (A.A.) - Singapura Sinppm 6 (AA.) - Vaziyette 
bahar taarruzu iti daha §imdiden kar§ı umumi taarruza çarıamba ak- değiıildik yoktur. Topçu düello.u. 
günün meaelea olrnuıtur. Filhakika. ;:ııaıru saat 18 de ıiddetll bir bora es- d'.!V&m ediyor. Japonlann Sini'apu
Ruaya lclflllm her çevrede ayni uzun- nllsınd~ ba,Iandığı Japon ajan11nm ra hücuma kalkıf!l'lak niyetinde bu
lulııt& devam etmediği malilmdur. verdiği bir haherdea anlaıılmak lunduklanm ~österen hiçbir allmet 

Smolensk'e 
doğru Rus 
ilerleyişi Urfa mebusu Refet. Ülgenle yegeni 

Zeki Ülgen haklarında amme 
davası açıldı 

~at ıonunda eenup, Mart ortala- tadır. yoktur. 
;;:\da da merkez keaunınde bo k r Jıaa;ahi) S (A.A., Domei. Loeclra 6 (A.A:\- _ R~tet"Di, Londra 8 (Radyo aaat 'l,JS de) -
-'~-•-- d Halb--'-· Le · d • s· ._ ı le • / ~u:ı eec• yansı Mnelwvada neşredJ. Y-...-u· urur, u.;1 n.ı.ngra &Jansı, anıı:apura &.&rfl yapı aa as eri muharrırl ya%'1yor: Japonlar 1 R 1...ı .. 

Jtfll4mlnde Mart tonuna. hat~ ~isan umumi ~uzun l>aıladıiım haber Si.ngapura i,üyük taarnazlanna b..: ~ ua ~:~~~t~~tın:;:a~d 
Ankara S (Telefonla) - Tüdt Maarif Cemi,retinia Ankara Yem- batı.na kadar •o~ar 11ddetını mu· ver~e-lted~r. . . __ ladıklaını iddia ediyorlana da ba t.e.arruzlaruu kıra.ra.k Uerllem~ğe ch-

ıtehir k'.ollejinde bazı yolsuzluklar yapıldıit iddiasilo Cemiyetin eM r ... ~afaza ed
1

e._r. Bu ıbbbarlak, ~lmdaınhBaş- k .. A1anu, ~.ga~u~ .ıaı:ililt~mdnın.~bun· haber, resmi lngiliı: menbalan tara- va.m eylemişlerdir. 36 dü.~an tayyn o-
İIİ Edime mebuau Refet Ülgen hakkında ta.kl>at yapddağuıı ve bu ... omutan liPJlln, m eımn e a~~ u çarpın a ırunu aaat en ıh. a- fından teyid edilmemittir. sl tahrl.p ettik. 

ak tı t ·· • ~!_ı_ kaldın1-·- old-·lL.·-u •azmı..-1. Öireodi- tartlannm normal hale gelmesını ıen Japon topçusunun altı ateşıne m sa a e§ru masunıye'Wllll UU&t .._'"" ,, r-- ,.,. __ b -LJ ·"'- b ,_
1 

• .,. . ~ ., .. l ı_ted• Londra ı CA.A.) _ B.B.C.: Ru ac 
t.imize göre. Refet Ülgen ile yeğeni n kotlejin eeki ve2aledan Ze1d VIF'ft ~ e,,'i' eıı; ~yece_gını. u~umı tuttugunL ıoy emeıL ır. • M • h • ı fa.ı:'k cephesinin muhtellr koomuer •· 
hakkındaki eıvyak Ankara Adliyesine ıelmit "' müddeiumumilik lıazar- ~~r. taarnu; emnnl verıp ver~ıy.ece- Bombardımanın tiddeti 1 ver c 1 er de ilerilemete devam ediyorlar. B r-
11,_ tah'-!1-atın_ bitirerek Ürüncü A.liye Ceza mahlcemeeJ nezdinde lm- ırmı yahut evvel& cenup kesımınde 1 d •• t • ı· tt llnden gelen haberlere göre en c. nl.I 

iL llU6. ,.. • • w. • bil or mıa ı ar ı T b v me davuı açmııtır. Refet Ülgen· eı isnad edilen auç ıuüathnal V'• evr~ taarruza geçıp ıeçmıyecegını - T.. 5 (A A ) F . k . o ru g a fa.allyet, Lenlngra.d cephesinde Vl!K\I 

t& aahteU.rlıktır. Zeki Ülgen de emniyeti ııuiietimal maddesinden .u~lu- mek. llzımdır: • . l <...t~o . · · - ecır va tın- bulmakta taarruz ve mukabil taarı u~ 
·..1 D l ,_ _,__ d b••la'a--•~r Eaaıs hedefin Kafkaıyanm ııga.lı 1cenberı Singapura karıı yapılan top- y· aklaşıyor 1a.r blrtılrlnI ta~p etm-ektsctır. '.l&-uur. uruıme. ara peıL y&JUn .. ..,. .. Clll&!U • 1 h --'- ıl d•W k t • .dd .. a·· . ı· o masına göre a~catın ıger e• I çu a e~ı f1 etinı ort mu ı artırmıı- ~üs Rusların elindedir. 

L 
•b 'd ırimlerden ziyade «mup cephesin· Itır. Kranj batarya mevzileri, düfD1an Ruslar, Su.3elburg'a ya.kın bir n it-

Bulgarlar 
Rus taraftarı 
Amerikanın Bulgariı .. 

tandaki eski elçiıl 
. böyle söylüyor 

i ya 8 de batlama.sı ihtimali çoktur. 

1 
ı..tet açmnğ" muvaffak olamadan tada bulunmakta. ve Vlaııms. - Sıno-

- Ka.ffcuyanın anahtarı, ha.len Al· tahrip edilmiıtir. Ay ıııiında, top- On bet günde lenıfk yohına yaklaşmak J~in çok Ul'-

taarruz 
mao kıtalanmn 50 kilometre mesa- çu ve hava kuvvetleri tarafından 600 kilometre raf!D.akt&dı.r. 
f d b ı dukı R alı: 1 !x b b d b Ruslann sağ cenahı bu demlryeılu-esin e u un an ostov olar 

1 

.ngapurun om ar mıanı ütün na. 120 ktlometre yııklaş.mıştır. 
kalmaktadır. Hava prtlan, motör~ ~·ece devam etmiıti.r. Seddin cenu- ilerlemialer 

b d Jci 'S' Mosb>varun cenubunda KW'ı:dt ct-
lü birlilderin kullanılmasına müsait I un a · orman tutuıturulmuıtur. varında şlddetll muharebeler ccrcy:ıa 

Son muvaffakıyet ağİr olduğu zan.an Roatov'un zaptının Ufuk. alevlerin panlhsile aydınlan- Vlcby 8 <AA> - O.F.1: Libya.da. ediyor. Rus1ann bumd!l muvaffa'.u· 

t l l .. bbe 'kü ük bir gün meselesi olması çok muhte• mııhr. Saletar harp limun da ate,• ll&rileımakıt& ola.n. mthveıc kuvvetleri ~t .ka.1.anmış olmaları muhtemeldi::-. 
Op ar & muce z Ç meldir. ler i~dedir. Tobruktan 80 kilometre ua.kte. bulu- Ruslar Karkofun cenubunda nıuh-

tanlclarfa kazanılmıı Rt18lann Kafk.uyayı müdafaa için Yomiour Chimboun'un neorettiği nuyorıaı:. D.N.B. aJa.nmnın blr teb- telif muvaffakıyetler knzanmı.,lar.iır . 
ellerinde bulundurduk.lan kuvvetle- huıust bir tebliğde, Japon topçusu- lltfne göre general Rommel kuvvet;-, Rus süva.rUerl, Alınan müna.kal!t hat-

. 5 (A.A.) 8 . 1 ik . ıin ehemmiyeti ııöz önünde tutula• nun, Seddin cenubundaki hav~ kar· J..erl 1G ründe 1!00 kilometre mesafe J Jarmı 1ntlmmsızlık ve kAmıklıkla.-
Vatinctoa - u eı 8-Ua S (AA.) - D.N.B. &JaD• k ı k · · · ı k llerllem1şlerdir. · ra u~tnufla.rdır. 

Amerikanın Bulgariatandaki eeki el- U. general Rommel'in Afrikad• ~ lo udraa.dc~~p f~mdının,kge'~be_ (Devaı-.1 aahife 2 aütun 6 da) 
. Pi M. Earle, gazetecilere verdiii mailö.p diipnam Denıeden öteye gun er e, o.-; .. •e e~m e atı }ı •-1tt1mıto•11-"'"'''"111 .. ..._ ... nwııı-1111._,.. .. ...., ..... , ...... .., ...... m•--w·-

demeçt.e. Hariciye Nazın M. Hull' e kadar takibe devam etıtiiini haber ro~ ofamak zaruretınde bulundugu .. :1. .k .k a ı; I e .rı 
raporunu vermek için Vafingtonda veriyor. an aıı ır. • • 
bulunduğunu 9öylemiı ve demit' 8-- 5 {A.A.) _ Tribune de Lenıngrad tehrı 
tıir ki: Geneve gazetesi. Roma muhabiri- bombardıman edildi Fatura 

cBulgaristan Ruslara o kadar ta• nin verdiği ıu haberi neırediyorı 8-lin S (A.A.) - Askeri kay· 
raftardır ki Bulgar kıtalan Alman· Miaver kı'81arıom M>ll günlerde naktan bildirildliiiıe göre, Almaıı Piy...du öteberi .. tın almaya 
larla .~irlik..te .~~vütm.ek içim Ruqa· Libyada kaundıldan f&lllacak ma· topçuaı, diia ~mber altındaki Le- mec~ b._i it •hihine ~: 
Y• gond~rildıgı ~·k~de ha kıtala- nff.kiyetler'in çok ıiz1i turulao bir ninıırad uk .. -ıt hedeflerini tekrar ~20 ~ fatura alc1ım., 80 lira 
nn kendi kendı~erını . bo~cak&.n ıilah ·~•inde elde edildiii flmdi bombardımana bqlamıttır. Sınat ye ödeda. •• Kilosuna 7h yirmi kunıt
muhakltalttır. Tarihte hiç hır zaman açılça. anlaıılıJ'or. Bu .ilah. iri çap• ülterl tea.ial-er elı.emmiyetli ha.sara tan fatwa aldım. iki bia kunq ver
J>ugünkil kadar Almanlara karp t t 1 la .. ~t.t. t.~- it l L. uXramı•lı.rdır. diın:. ıibi IÖzl•I• yamp aulamyor. 'dd t1i bir ki d r ...ı:l--lm a op ar muceo.nez PU' a yan na ~ " 
fl ~ n a gaaı ,._... e-- fil 111.Vaf tankıdır. Bu tank. çöl har-- Alman hava kuvvetle- BuıGnkü harp 'V111'811DCulan. en .. 
miıtır. > bine bilhuaa müsait KÖrülmiiftiir. • • t 1 rincieki aidi ltOlclan el altmdan aa-

A • k d Mücehhez olduğu iri p.ta toplar ~ının aarruz arı tarak. '" aabte fatwa ver~ hem 
merı a a sa.yeıinde bu tank_ t:}iz O.Vat ~ ~, (A.A.) - Alman rad: Yergİdm_ hem cezadaa nrtulma JO-

h 
• t ıta.nldarUUJl e'beriıindeu çok daha Y?,80 büdiriyol'J :A_tman tayyarele? lunu IMalanlardır. Bunların taJ"IA da ta sısa uzak bir me9afedeo itibaren maila- d~n Şark cepheemm. merkez k~· pek çoktur, 

rebeye hatlamaktadır, A,ni zaman• mm~• b.ilhaMa. faalıy.t aarfetml§• Kendilerine muhtaç. mnİa :ratak-

8 hr• • • 26 "l da. boyunun küçükliiil dolayıeile lerdır. lar 1.-t---- ~ı- a -"'-.: • ba· a ıye ıçın mı yar pe'-' ufak b. h d E -Ln d. B Her nevidc:n 350 araba. 6 taııe 1..! _ ~~ ~1' ...... pı.yaaaya . 5 ·ı d 1 ld "" ır e e t,...... e ryor. u 1 IUIDUoncr. Bu sahte faturaları alma· 49 mı yon o ar ayrı 1 yeni tank. tekerlekler üzerine otur• tayyare karşıkoym.a topu, 2 sarnıç J ya r•""" _J __ J__ ha . • _ ....... _._ 
'- Al 1 · · - ~a. ı•ça nsçm ıoıcUYL . tulmuı bir çelik kaleden ziyade sfir- Jf;.amyon, m:ın aava§ tayyare ennın ld ki bı eri 

Vasıngtou 5 CA.A.) - Ayan m.ecllal tl degwı·tire'· ·ı u ._ hücumu neticesinde tahrip edilmiş· 0 lu arını sor.sa.na fU c:eva. • • 
b ... 'h..ı ...... 1 in 26 nıll 49ır. mil do a e yer -v uı en ı:::ı:ır topa m· yor ar· c:Ne Vllll·pa'"""" ınal p-asada 

"""..,,v C yar " YQn - aı edilebilir tir. Ayni kesimde, 33 Soyyet tayya• • • • J- J- v 
J.nrlık tahsisatı kabul etmt.ştlr. Y • • d t h . d''-- -. d." 30 ta hıç yok. t,ım kalsm mi. fabrikam, · Al h ı · 'dd · · '- b resı e a np e umı~ ıger y• ··• ..ı_ __ Bu suretle bu içtuna. devrestnın 1lk man amıes.ı oı etim .-ay et- d . ., ' alo1yem uunun ma 7> 
ayında harp 1ç1n ka.'bul edilen ta.hsl- mektedir. Bununla beraber İngilizler yare e .asara ugramı~hr. İstanbuJda iki türlü al.ıtverit \l'ftl'I 

ant yekfuıü 39 m1lyar dolanı. çıkmış çölde bir sıra noktayı ve bu arada Nahaa paşa yeni Biri açık. dürüst. fakat mabdut. 
oluyor. Demeyi boııaltarak yeni bir müda- k b • • ku d Cteki gizli, sahte, f~t ne istersen.iz 

Kanun li\yilı.ası imza odl~.mek üze- faa hattına çekilmişlerdir. Muhar«> a ıneyı r U . buluyorlar. Ortalıkta çoğalan., altma 
re ş!mdl .Beyaz sara.ya gonderllmlş b '-" d . • b. k m fırtı Londra 8 (A.A.) - B.B.C: Kt\.hırc- eml~'-- h'· _ _ı -'-ut abal 
b e arasız ve ıLOr e ıcı ır u • _ aK.e ucunı cuen. yan p ı· 
ulunm.alttadır. . . d d _,_ d' C • den gelen haberlere gor~ Nahas ~ 1 d h !_t--!-! b , __ _ 
Meb"'""" :rnecllsl. de 12 nıli""" 550 nası ıçın e evam etmcıAte ıt. erı yenl '·ft"'lne•" k N la lls- an ıran arp zene~ u ....-a 
~ J- kil" l · d 1 ·ı· 1 k b x. ........, 3 ' unnUŞ ve a.ı.ır r • . • • Dlilyon dola.rhl:: yeni tahs!.sat kabul çe ış enn e ngı n: er « ur a.-;a teslnl t:ı..sdik için krala takdim etmiş- pıyasa yetiftiriyor. 

etmf4tlr. Bu para. ne önümll.OOek.1 altı •ıçcayışı> adı verilen usulii kullana• tir. Öğrenlldi~l.M göre NahM paşa. lhtildn. dükkinde •• açık tica· 
1.1' tçlnde bahrlyeye yeniden 25.063 yorlar. Bu ıuretle Almanlar dalına Ba.şveldllikren ba.şka Hariciye ve Dıı- rette defil el altı .W.ven.inde, sahte _ Doğru durr ulaııl ... Kaıolifeıli apartumc:.n kaıaçw 'b' 
tayyanı ve diıtec' malzeme alp&rif hrııılarında aağlam bir müdafaa hileye N-ezar$tlertnl d• ibıerlne al- fatu•alarda ... amalı, baaa karii ted· ıı• 1 

ae 
bir t.lmab dtfeyip dlll"\O'OIWD) 1 ... 



AKŞAM 6 Şubat 1942 

( _____ D_-a:_·i_n_G_e_c_e_k~i __ v_e_D ___ u_llllils_aaı:m, _b_~mm• h~k-i-=:rıı•~~~Ui!I·~~~; Bllemıa~..,.!~e_r_~MM1') 
Harp tebliğleri A~ Yunan r H ;,;;;an~ ~fi) Kömür Birmanya'ya 
lngiliz tebliği halkına yaTclım ""'-"- &"""' "'.,,.,,..,,.,,,,_, ~-..... '5!'L · 

havzasında Japon 
Kahire 6 (A.A.) - Orta l}adt İnli- Bir~ kllmeler ot Japonlar Singapura 

11z kuvveUeri mnuml karaıPhmın • --•- ~al ~ 
pqembe tebliği: Dün btıttin cephe- J"lYeı:w& K_. arını b d 

1 Jerimlzde seyyar mııa.rmm ve kııll.f temlıa ediyorlar t l 
Amele kurslari açıld.i, 

amele mahalleleri 
kurulmasına baflandı 

::.r:~"~~e:~ aarruza aş a ı ar 
tayyareleri ileri btala.ı:ımm Ozerlnde Lıoaclnl ' (A.A.) - ı..p IJIÔ.• Aakara 5 (Telefonla) - İktisad 
devamh taarruz ~lan JÇ1D1şlar yııoamun din ~ ~ ~ V eık&leti. kendisine baflı fabrikalar-

hamlesi 
Cava hava meydanlari 

sürekli taarruzlara 
uğruyor 

'f'e bomba tayyarelerimiz de mütead· nmıiııtanda ao aı.aH,.. Nneli bır ,e- Libya' da General Rommelin kuvvet- ıa kömür haTUSJnda çalıfmu.ta 
dld arabalan tahdı> ederek dlşman 'kilde yudlıa edebilmek mabaclile oltın bütün ameleye aıcak yemek ve- Chanıfıay 5 (A.A.) - Birm 
tollarlle muvaffakıyetli sa'flUJbua tu- Km1b.aç tuahndan Wr taJmn ted- JerİDİD taarr-OZU DerneaİD şarkıllda rilmesi için bir taknn kararlar al- oıada. Japon kıtalan, eah günü Moul 
tuşmuşlardır. alQHmfbr. Mulıuip deTletler IDlfOr. Vek!lc bu kabll ameleleriıa mein'ia 30 kilometre §imalinde Sal 

Al t hı•.., • ~ ıwlc:lelerima Ywoen;..na devam ediyor da.inıt im ıurettc i~erin• bağlanma- ven nehrinin doğu eahilinde kai man e lg1 .,&ıd~ iPn aereken kolaylık. Jannı temin içia .Mbrika yeya havza.. Paan ıdırini ~wJ etmişlerdir. 
. ula.n: lan g&temıeıfe lıazır oldaHmmı lan. yÜ.m mahallerde amele mahal- Japonlar, Sa.iven nehrinin aiz,Mıd 

Berlin 5 <A.A.~ =·ord Doto bidiımit .,... ~ Kmlha~ kon- DOIMi •iamma tar• !bııppur.a ı.r TO tdıııre n c:iTarm& 30 liomt:>a leleri ricude gedrmeğe baflamııtır. bUlunan Bılugymı ad•ı ile dahtı 
!~::ı~~ tuvvetıerhı.m ys.p- tııohı altmda dıağıtılwı hıasmmı~ ıku11 Japon taa~, ~a p Mmıt!ardır. . . . Aynca amele,.~ için km ... bath adalar. da işgal etmişlerdir. 
tığı müteaddld bilcumlar dftşnana --.bık blmıtl~ •• Hdedilmeııı D8 ak,amı tfddetb bir bom wıum- Lib~ e.pheuıd.. ~nrm. taar- lar açıldığı gibi bu mıntablarda bu- Tokyo 5 (AA) - Domei ajan 
ağır za.ylat nrdl.r:llenlt pöskirtülmiiş- cenluıa tek maele lia ite yeıaecek da hatlamqtır. ~l'MLuı celen ha- aı:.. • de-nm .. etn;ıekte<ID'. Alman ve lunan hastahane Ye revir miktan bir 11 Rangoon radyo İştasyonunun b 
tür. Kıtaıaruruzın kartılıtc taamızla.- .adar vapaır WmaJaı.r. b.l• ele bunu. teyit .derelt ~ .l.t.aJyan tııılJliilenne nazaran aeneral _!_,~ b ı,::;. •• tır Am-"-! sabah.tanherı· sustug~unu haber ver · J L..- ti......&.....!- J-L _ _,__,_ _, '-- eti • "- ile . · --.u u nu.uv . -n apora 
n bazı mahalli mavaffakQdlerle ba.· Landra ' (AA.) - Benden aporı. ~e ~ ouvr 7onv7- onımcs ıu.ıvv en. ..-nıe mın- alaka. 1c bi ett temin edil· mektedir. 
pnlm}ftır. ona kUimde b1r düşman bildirldiifnıa t«he Mit.da bir ooıı adaya lditJe halinde hGeuma t,q1a.. de do~ doiru çeYen İnediz kuv· ekt l h:t;" k ·~:ı ~ . 
blrU!;t sa.nlmış ve t&b:rlp olunm:a~tur lcbmel.-r gıc:lalannı ot ,.emek --~ dıkl.rmı 'biJ.dinnektedir. Aalafılaıı "'9tlerini takı"be dernm ·etmitl• ve ~ ~-· Imk:n edn 1 e il~_._ ~;~aya Tokyo 5 (AA.) - Binnanya 
AJman hava. t~ düşman toplu- ta. temin edl:ror. Japaalu, 1IZQD hazırlıklara ikam diye kadar İJl8fli:derden 3,.500 gitme~ ı a ver ıncıctcıcnr. dan bildirildiğine göre, bir Japo 
luklanna, yürüyilş halindeki :tollara görmeder. Te İnsdhlerin .r.ı 4aha lllir, 370 mhh araba, 192 top zapt tayyare teıkili bu .abah Rangoo 
ve hava nsıertne mtrVafr&klJ'etll ta- İ tn-:ı• Ba ._ı...!i} Eİyade tahk.bıı etmelerini ,,. fazla a tıııluip eylemitlerdir. l.tanbul tüccarlarindan istasyonunu ve tayyare meydanın 
arruzlar yapmışlardır. ran ve arulZ fV..u" k1IV"ftlt cetinnel.ud l:ıcJemeden ta- General Rommefin eol ceaahile bombalamıştır. Bir çok yangın çık 
şımaıı Amer11ta kıyılan açıtmda. leri araamda telgraflar ı:amıza a·~eıt tercih .,.1omqteııdir . ..w1 bOIJ"Dldak.ı yoldan yapbiJ ileıi bir heyet Ankarada mıştır. 

Alman denl.zalt.ıla.n, arala.nnd& de- ~ b.~ederl. tıirifileın lııu ta.ar- · k b k da ğ Ankara 5 (Telefonla) _ İataııı- Bütün J:ıpon tayyareleri üslerin 
m ir madeni yüklü 15 000 tonllAtolu:k .Lea4l'a 1 (AA.) - B..B.O.: iaıı a.~ &--h- 1..--.::t.. ID'e etten &f a eıeııuptan 98 bul f. dönmüştür. 
tıl e dahil olma.k 'Ü'llere topyekün BılıP*il1 B. P'lnıg1 !mı.~ - f.rıs1· nıma 11~ _. Dlfllfl& vu7~a. me-- een.alUle Te çöl yo1i7fe yapmak iste- mani atura. madent eaa ve çay 
{7r0g0 ~llA.to tutannda altı dilşm.an Us - Rtıa tttıflılmım imzalan.maQ mtt.- re:kla l>eklenıyor, Japorılar, ilk ham· diji kıskaçvart ikinci ileri hareketi. tüccarlarının delegelerinden mürek- Tokyo 5 (A.A.) - Umumi ka 
tı~aret gemls1 ba.tırmışl:ı.rdır. nuebetıyle :tıcm& Bafvddliıııe btr lede Singapunı dü,üzmeğe munffak Vichy':en gelen haberlere eörıe ~öl- kep bir heyet Ankaraya gelmi§tir. rarg~hın to'bliği: Japon deniz tayya 

Atrlka fimalinde ricat halinde bu- telgraf çe.brek: cBll sulh lletfn1n ol~araa, mwılı-.a:ra ile ilıtifa et- de Jngiliz mukavemeti karşısında in- Heyet bugün ~ müırteşasbğı e:rka· rele: i t-~~~lleri, 3 Şubatta Sura bay~ 
h-..nan düşman tuvvetlert Deme ııe- mti*al>ll meınfaatlemı& l'e uıımerl D' ego meeb1H' blacaklarchr. Cenubt kipf edememiştir. Bilikia M9m ha- nı flo bazı soruo:me~ yapmış.tu. d~z uesurıe ve Cava adasındaki 
r!sinde doğuya dotru takip ed1J.ml.şt1r. do!sUul'a ~lmb ve B. Cht*fli'e Pa.eıiiik. ba~ akıbeti. evvelki nlisinde bulunan lncillz ıeyyar kol~ Talunin edildifine göre ller deleae Malang haıva üssüne toplu bir halde 
8ava3 tayyarelert Tobruk ba.tı.smda ~tun~. gündenberi l>aflayan Singapur mey-- lan hala ta.arnızi keşiflerine devam kendilerine ait L.uausl:ır bak.kında hücum etmişlerdir. Japon tayyare
İnglllz kunetlerlnl da~tnu.,lar ve . cİlk ~c;~ =~ dan •uherebetı6nin ~e bağ- ediyorlar. müıatqarhia bazı tekliflerde bulun- leri, hava aavaşlannda ve yerde 85 
düşmanın rlcat Yollannı bombPJam.If~ ::;. lca.1'lhkh ~ kdır. Şıuk cephesindeki Ruıs ileri hare• mutlardır. dütman ta"aresini düşürmüş ve 
lardu:. ~';~ Te ~iti J ponlar JJirmanora ~es.inde ketine gelince ilci tarafın da resmi tahrip etmişlerdir. Bu tayyarelerden 
Şimdiye kadar gelen re.parlar. 3,500 teJıra;ft.an <lrılQı beşdı::k&.ierlnl tııll· d ~un ....:..JdetJ-->:.-:-ler- td>~erinde ~ zlcredilmed:x.: ci- Liiaat filoloJ•ı• kolu 6 81nın tahribi haberi teyit edilmiştir. 

esir, 370 zırhlı araba, 192 bopun mp4ı e """ ........-uuoı "'K"' • • qµ • e J h d b f r ... 
veya tahrip olunduğunu bUdirmekf,e..:. dlnntşttr. dir. Tokyodan celen haberler doğru hetle, earih bır filcir edinmek kabil "ki 1~- ti da~on ahva orkusunutln . u. ba"alkıyc 
d!r. iee, Jap0ttlar daıt 1:,q glin eıvvtıı değildir. A1mMl1ar, R1111 taarruzları· 1 ye ayrı uı . . üşma ~v~ uvve erım ı uv: 

Alman denizaltıları Sollum açı~- Gazi terbiye enstitülü zaptelıikleri Moal.mein şehrin:bı 30 Dl püakürttülderinf bildirdikleri bal- Aııılııara 5 (AA.) - l"urk Dil y~ ımha ettmştrr. 3 Japon tayyaresı 
da, muhripler tanrmdan hima.ye edi• I t,e.• U1 d vd kilometre §İmalinde Sa1uon §ehrinin de. Lendrada.n ve Moslı:ova.<lan ge- Kurumu sekreterliğinden bildirildi- ka~~tır.-' •• d d k "f h 
) 1r n~ ta e ı u ag a t__ • ~ L_L ] LJ __ t.. f • x_:_ - K .__...... .. '-'4Va cıenızın e yap an ~ a• en b d~an lı:a.tUes.lne taarruz et.- dola byumda bulunan Paan ıdın· JaD gı / •. reanı naoer er nar&O cı- ~e gore, unun ana •<U.Ugunun dt lerl d J 1 mişler ve top ateşlerlle ka.filedeJd D8tt öfretme refakaııinde hulu- n.i 'ft uıu.iuı aizmc!a bulunan ada- T-umdaki Alman b..tlannın yanldı- on altıncı nul<.ldesine dayanarak ge• r. et efll\8S1n a ~~on tayyare e-
muhtellf b1r11.kleN tam l.sabetıer t:a.y. MıD Arıkan Gazi terbiye ~tü- lan da ele g~lerdir. Domei ğmdan Smolenske doğnı Almı:m nel meı-kez kurulu, LOgat - Filoloji ~togünnJ~rfı3nda . bOO, lO~O dve 
detmişlerdlr. BJr düşman mUhrlblnin .ünden .30 taJeb d- Anlaradaa B" kezi Ran eh kuvvetlerinin püakürtülmesine de- çahpna koluna fkiye ayırmif, JG&at ~v to uc. gemı atırmış ar ır. 
battığı muhtemeldir. gelmifler öğlede: 80::. kalkım lft• ri ~=::edün eabat!::ni~: va.m edildifinden btthaetmelr.tedir. kolbaşılıği]e terim kolbllfl vekilliği-

Malta adasında, av tayyarelerlntn parla '"' Mudanya yolile kayak ren aunuğunu 'bildirmittlı. B·: bi:. ibitiıne zıd iddiafann ne dere- ne yayın kolhapsı Ga%iantep aayla'Yl 
himayesindeki AJma.n •Vat ta,yya.re- '-- --L u UI d ,...;, "t ceye kadar dox._ oJcluX--u anlamak Dok.tor Mehmed Ali Ağuayı filo-Jeri ağır "~lr alW• fa bombalar 9J>CM"NUI )'ay.- zere U &5m gı • J lar • (An • a 15nı 15u11 ' 

ve ~ ._. çap • • l rdi • apoıı • yenı enm cenup o- için retmf tef>liğlerde veriteeek aa- loji kolbaşılığına Gaziantep say1aTt 
ladl ValAdanetta llmda~.~ etml.şler.- Dllf t: r. • iuean<la bulunan Port Moreaay'ya raLati be]d~ek ihtiyata daha mu- Ömer Asım Akaoyu, raynı kolbaşı-

r. ln u15 o.w...uda ha.Ta S8.V&.Ş• '- } ) " da D!-- lil V' -~ - ) ddin 
larında üç İngiliz av tayyaftllıl dDfü...ı Wfl hava akınlarını tes;Tar amtf'" •atik olu=. ıgm.a ~ ~ ,,-ı ~ e 
r1llmU§tur. B1z1m ıııç blr ka.yıbunız 01_ ~ ve diler blr ~o& mallleme ele Kamuyu seçmıttır. 

mamıştu. ~! :nn:e!~ Re·ıs-ı·cu·· mhur Yer sarsıntısı Rus teblim t.ıaatll ettalal ~ dQfnw»n a Eksile tartılı ekmekler 
O... l&fe tren.ınl tahrlıp etm:lşttr. Galata, Eminfınü, CapJollu, ~lk-

Çin -Japon 
muharebesi 
Çin kuvvetleri Vayşof 
limamm geri aldılar 

M k s CA A rik b) F -- bö..:~L ı · · · Aldıiaarda ufak bazı taş. şışu, Fatih ve B~ civarın-tık: ;,;e~ hava.A.~et:!rı~ -~~ me • 80 te İ"'İ r~DalZ • ,-~ e ÇlllDl da tmnıarda. dtln yapılaıı. lrontrolda Çwıklnr 5 (A.A,) - Ç1n tebliği.: 
1 .......... ll kabul etti hasarlar olmU§sa da bfn tadar ekme~ noDa.n tartılı Cenup Kn.ntung'da. vanoı llmanı-

tank, asker ve malzeme yüklü 230 \'qıbı,.ımı a (A..A.) - Balır~ ~ insanca kayıp yoktur oldutu görülm.ftf, etmetıer mft.sa.de119 nm be.tısında. ve dotuallndaki Japm.1 
kamyon, mühimmat yüklü 160 vagon zuwUDin tılbllll: PIUPııler: 9on 24 edtJerek sahtplert haölmla tK!bata aırma. hareketleri geri atıl?lllftır. Vay-
Te 14 top tahrlp etmiştir. A:rnea 1kJ ııaaı içinde llaıtaan muharebesinde Anbıa fi (A.A.) - Rıeistcümhur glrlfÜm~. fOf Japcmlann elinden alın.ml§tır. 
tren~e yangm çıkarıJ.mıt, 15 "8.i'OD Mıb1 ldr lllttnet h-1 olmuştur. Mu- i6met tn&ıtı buctbı sat 18 da Fran- Ankara 5 (A.A.) - Din gece Va.not•e. 18 kilooı.etre mesa!ede, Pok· 
tahrıp edDnıl§ ve iki piyade tıd>uru h&rebe n1« ı1bi tlc1ncl derecede ayı- ma ....- el......._. blnı1 bnwn""'n•lar d hah l k d M lo ..... -ı....ı-e varan yolu ÇlnlUer y<ml· da~ıtılmıştır ... .r- ..,..., ..... , ___ ...,, - yansın an aa 8 tıya a ar us~ Bulgaristandan kömür ~'"" 

· lan k~f ftııdrettn. 1Dh1sar etmif- dır. ......_._~ tafakemalpaşP , Turgutlu, Salihli, be den ele geçlrm.lşlcrdlr. 
Düşman batı eephetımiıı b1r kesi- tır. Bu faaJIJıH 11101D iti hafta ~de Blı.1'1t elçi, mareoaı ~..u tara.tm- Alcfusar, t . lık . Du kleniyor P-0yang gölüne akan Ç:ıng nehr'min 

mlnde kuvvetli sumtle ta.b:kim edil- hemen dmmadan devam eden :DlU- dan ReiafCÖDrıhQrmn gönderilen zmır, Ba emr, rsun· batı kıyısında, Çtnlller, bir stra.tejık 
nılş S mesk!in yer önünde taarruzu. haııtt>entn flMıetlııl buJım.amı.ştıP. Bal bil" t2al:lı tat;d1m et.mJş~. Bu kabul- bey, Çamıkkale, Simav ve E:skişeıhir- Bir taftaya. kadar Bula.rlstanda.n 500 noktayı mptetmişlerdlr. Aynı nehrin 
~uzu durdurmata ça.llflWftır. AI- oem.bımmn bqısında bl&l.unazı 3a- de~ vetm B. Şiikrti ~u de muhtelif fasılalarla yer eareıntı.aı bin kilo mangal kömiiıilDan gelmEBi doğu tıyı,ınnda. da. demlryoluna bnğlı 
manlar yanlardan ta.şan knnet.lerl- pcm tıtaıan ~ Akira. Naranm da ?Nlunmaştur. olmuştur. ~eniyor. Kok kömürü sarfiyatına bir şehri ele geçirmişlerdir. 
lnlzfn baskısı üzerine bıtlmımaz bir ve 801 eeotb'Wll12!da);l :tttvvetler gene- Akhisar 5 (A.A.) - Bu gece aa- gelince İsta.nbulun bir senelik kok Nn.nkin. hükfuneti kuvvetlerine 
tekilde çekilmişlerdir. Dilşnan bura.., ..ı Naokl JC:lınmıa'mn lmmandıum>da.- Mahldimlarln at 1 ile 6,30 arasında burada ikisi kömilril illtıyaeı '15 bin ton oldu~ mensup 600 asker, kaçarak mareşal 
da subay ve er olara.k 1800 öl& ve ya- m. Bu ti Jıılııllımln bit blrlnde kay- __ 1 __ .__1 ahf, üçüncü•Ü oiddetli üç yer ear- halde kanunu.ni ayına. kadar 83 Çanka.yşek kuvwtlerlne lltl.hak et--
talı verm~ir. 79 top iğtinam ettik da ctıeter bh' ıaaıı,- olm~ ~ucumaaı 1 B" k d h bbı ton kömür 89.tıldığı tesblt edll- mtşlerdlr . 
.. aş•·- bl k '-de · .1ı.-L-_ ,,_ ( ... _ ... _~ l ) ,. ..ıı· ınnttın o muvtur. ır aç ev e e em· ...... lr 
o ...... r esuc general Ze.ha.rof Pelemet* Blhd1stanı: -• J ı-OD a - .M;Q ı:re • . b d t ,_ :ı.. ........, .. • 
kumandasındaki blrllklerlmJs d~· Jaft ıtaı:lude 50 mutmcıa.n tan&- Voklleti Dalaman çiftliğinde oldu- ımyet9iz asar vu ır. nsan a..a.roı 
manı ebemmlyeW blr mutavem~ ~ mtlNbp kGfGk bir Amerl- ğu gıibi Adanada ve memleketin di· yoltiur. İngiliz meclisinde gizli Bir İngiliz denizaltısın-
merlceztnden !ölı::üp atmıştır. Dftfman tin 'Cef!dll ~ adetıçıe ~ ier iki muıtalıc.wnda mabıkWnlaıı M 1 G · dan habe k 
ıooo den ıazıa ka11P Tennl§t.lr. 15 ... ., taınunel'l ı-t)htlnıde JMll- c.aLttnmeık içi tedldlıder yapmak- are§a önng toplanh r yo . . 
tamy~n, 9 top Ye• m.Jkdaroa. ailAb 1ltıe ~ apm bomlmdımaıı. ıa,- tMlır. Bu ır. ... :ıı.,da çals,tınlaeak Almanyaya dönüyor Londn. 5 (A.A.) - Emin btr Loaıdra 5. (A.A) -;- Amirallık 
Ye mühimmat ele ~ aepbenm ~e -.M! ., ve ce~ .___ • _ı._. •• _.. 'ldi"' _ 1 . makamı Trıumplı denızaltaırun ge-
eenup batısmda btr ke"'-d ...,_ • ......_ ~-....- ·--.... d~ oLuı mahk.Wrıı.ann adedi aort yuzfi Roma 5 (AA.) - Mareşal Go- l-aynaktan ogrem guıe gMe, nga- .-:Lb·v· • b . . k b l 

"'MU e _. ... ,. ~ m....__. ~ ..__.,ın h 1 __ L.__d V-'-"l b"" .. . Al d.. k ü R 1. L.,,_,._ • "- Lrt • • .• ga, gmı ve u gemının ay o mu' 
9(tkilen dilfmanı bmt.lıyaıı tlıtk1llerl- bir bomtia w 1ftr a.T '-"•reBI dfttft.- tı ına&ua ır. ~et aynca, utun er.ıng manyaya onme zere o• ız 1R1&vıneti oan vazlyetin muza- eayılm lazım l ... . biJd' 
mlzden b1rt 3 köy J.tgal etm1f ve be§ rDJmıllttlr. Bl!I ta~ byıptı:r. Deııolet çiftlikkrlnde mahlrumla.rın madan ay-nlmı§tu. M. Mu .. olini biz- keTesi maltsıtdile, pek yalanda par- kt: ge ecegıru ır• 
top, obüs yüklü 8'1 kamyon, HulleıMn Illa.r lıG&ele:ıde ~ d.,-er bltl çalıftm).maıa ~ Ziraat Vekaleti ile zat gara gelmiş ve mareşale nda IA.mentonun hafi bir cel.e alttetme- me r. 
halktan alclıklan et:va ne dolu 10 .., jocöu. temu halindedfr. etm'İ§lir. eini teklıif edet:ektir. --------

Singapura hücum 

:ET KADBR! 
ve macera romanı 

dıın evvel Em.inenin ki:hya Hafız ~ mağazasında. aaf ve masum du. Doktor .Hqmet:. genç kızı eline 
ale,hindeici korkunç idumılanru çif- Gııl~eyc karşı çirkin Lir auikut ha- düıüım-ek için tertip ettiii plAnı, bi> 
likl411l kaçan Ufaklardan du110uolar. zırlanıyordu. zac Şahinin afzmdan duyduğu za
öl~ıleıtdi. İnsanların türlü türlü ihtiru1arı man. ısrarla onu bu taMTVUrUndan 

başladı 
(Bat tarafı 1 inci sahifede) 

Cevd.t_ ibdtru bahçıvana .ordu: vardır. Bazılan parayı, baaılan ka- vugeçirmeğ-e çalıfh n: ~oyma batır.rya}arile petrol deııo-
Tefrika No. 161 Katleden: (Vl o N6) - Bu bdınm, Hafız al.,hmde- duılan, bazıları içkiyi, diğer bazları - Bunu ,.apmıyacaksm, dedi. lan üzerinde atıflannı tekaif ettiğj 

Aşk 

. , ki iıtlwuılan aoaha doiru mu) da lıep birden üçünü severler. Yel- eTYelem.ircle aamuelu "Ye nf kızlan bildirilınelr.tedir. 
-v Bır daha ela glSnnt,.eıeebfa. ~ ~"Ylll. lbtipmı uzatbiı ite- • - DOMl?irudur. Bundan au.reti pueci Şahin, hep birden bu 6ç ili- kötü yo!a aevketmeie tepbbüa et- Adaya asker .rwkarma 

~ugum. d1i elini tılktı: ka~., emmim. tirasın da müpteli.ı idi. Genç kızlara nıek ahlak~. r 
• Baba_ De~ keyfi. ~ 7~ -. Nuı1mı b.ba Cerv.if, i:Yi mi- - Deınelı. bu H.hz Oelll.. . hayılayordu. Ya~ çok ilerlemiş oldu- - Adam._ ele... teıebbüsünden haber 
rındey~ Çunku Hafız~ ~~ a dq-e sordu. . -. Velıbi paprun P.-iban Jiaııı- iu cihetle, kadınlar nezdinde mavaf- - Yapmak ielediğin, ...UU. 1iir alınamadı 
lf.yık hır adam olma~ılJDI ~ıgı • - Tcı p~nında aelıyonun.~• ~a. "H kız]~nna .vumelıc iizere _ken• fak olabilmek için puaya n ayni harekettir. Siz kafaları aopanlma• Londr.-: s (AA.) _ JaponlarÖi 
e~etle, ona _ItArf1 denn Te llOJQJlez ~e olup lıiterd&ıdeıı ha.btır'IDIZ clieine tevdı ~ olduiu 1 S bin H- zamanda •efahet için liz:ıınaelen i• li,,.k ineanlaNUUZ. &..ngapura asker çıkarma teşebbfi. 
J».r hınç beeliyordu. 'ffr mı) ı•yı ~ 'beyım. kuvveti elde edebJlmek ~n :-L:..·e A'L"-- • ·· d "-ul d-'-1 'L kk daki ha Baba O · L.ıüb • cl-X-. r •-'f ___ ...ı -.ı___ A.-.1.._ H ıt.J_ .. • • • ..,... .,;aq - .. nna Pf&YJlll eema. eun e o un ua; an ua ın • 

C1VJJ. ~ C9llle U11•u ...... çaT11fUU .T-..-.a CR1PU1 - ~ aruı gorebilir uuylz) ihtiyacı vardı. .• • ·• • b4lerc ait olarak · eli e kadar bu 
p~ek üzere iken uzaktan nal .-- Ceırdet, b..ba Derrite cevap verdi: ~tiyar b~ıva~, parmaiti)e )'lika- Şahinin Galibeye eon derece tul• 1 :- Ne •oyl~m •. aıenı .. ~3·tü1...:~: huausta. lliç bir ~!İ~ gelmediği 
le~ duydu, ltulak kabarttı, aonra Me- - Hepaini biliyorua. nki oday1 gooerdi: ~un olduğu malGm. İlıtl::rar yel- en:...d- .• yazge.;umıy~ .. usu:r MIAL:- tli mahfiU d ö" jJ • 
mite dönerek• y uk el d d• la rum. YaJnı.: sana eon bir aozum ıYU: mre er ~ gren Dl1!f-

Ouru · M . _ıa. Cevdet. Utif ça'VU§la beraber, - Y J an a ,ı' ıyoı r. pazeci, gün geçtikçe, Galtl>eye kar§> lLtiyatlı davran tir • 
. -firl yoıfy mu.sun enı.q, 15.......,a teber Ha.im •orguya çekmek için - Tj,~1z mı al G }in t.: ihtirasının büyüdüğünü hissediyordu. Şahin d kt • b na.aiha.tleriııı Singaırar S (A.A.) - Neıredilen 

DllBa B~,_.re 1?'· d _...ı:_ iki gün evvel latanhuldaıı hareket di-ı-ı b ıki y:pay. nız. e &en- Galibe, yelpazecinin hayalha.ne- ı__t_'-- ·hal• 1° ~ld'. u O ilik1en~ resmi bir tehlii §Öyle demektedir: 
- enu, ge ın av et c•.uror. • Söke . d ,,.nı rra ıp a.açtı. . b' . fi • .ıuuı~ ara gu u. • • O.. el ü.luek J k 
lhtiya.ı bahçıvan gözlerini kırpa- ~- hinec:ekl ~taayoo~n •n o-:ıa· Sonra Baha D~iş, Mmıi§e ~dbe aha: cıt ~~ L kud.0!~u~ul. JG~di~ ne kadar aefabet çamuru İçine hat· . ~ ~aı .er_ı r 1 ;.e. ça 

ak cevap verdi: ...,,;:.~ . •V• en ~~r~ a, - a- döndG: ~ız. e emenb.l &.en ı.mnn o ma ı ı . m~b. Onu, bu fena itiyadlanndan ır a an pı e lDlf ~r e, ·• mgapur 
. mı-· çıfliğinddd duğündm donen ihtiyar ae.fih. bu ihtirasında ah lali 'L t • _ ,_, bil. di ~L!_ ad.asına bomba Te mıtralyozlerle ta• 

- Buna mana:rn.arn. L f t '-- _ı_ k-L b' . k"" 1.• C't f d' •· ] B iki' 'L - ı.ncaıı: eneşır pa.ııı: ıya ı ır . ..,..Dlll, • ' a.a es en &.a<ll-4 er ~ ır .Urii oy ıve ve - 1 e en me • 0 Y e. u oey bir mahzur görmüyordu Şahin ma· Calib ın· · f kız anuza devam etmekte ve nnıbeten 
lcQrtulaı. kuı biT dzıha geri dönmez. itlerini bırakıp giden upklara ru- keııJisini görmek için İsı.nbuldan ğazaamın bqtezgihtan · ve ~adm l .. e 1~. 1 nıce 

1
98 kvel mhukumJ • ı az hucu ve te)efatac sebep olmak-

T d b" ba •f1•V• 1--·-l •n"-~ • gel • le ar gorrr. ~ 'V& on an o ay a tuza- d 
anı o •ıra a ır ara ' ~ ıgın ~ar ve çınum!I cereyan etmış mJf r. 'f:ntrilı:alannda .sal eli mesabeainde v d"" .. ""ftii s· d" b l . ta ır. 

avlueuodan girerek büyük kapının olan ha.diaeleri bütün tefenüatile. ••• olan Hayriye hanıma ve hovardalık ~mıı 0~.u~u - · .. · mıd 1 ~ t cızdd~de İngiliz topçusu Jolıore - Ba1uu 
onünd d d 1 . d iki" ,_ . ık. ..... v ·-1 ..I.! ,.. __ d I ı"' "f esız 1tız onun e nu ere u . d L· d"" d - l 

e ~ u. çm ~n .... JUfl Ç •• ''.: ogren~ı~eruı. ~ ~t e LAb • çavu- Cevdet ile Uıif çavUJ10l Hahz arkadllflanna. bu husustaki düşün• gos~recekti) çevresı.n e .. ı uşm~n • ~nız la§Jt arı• 
B_~ba Dervı§ geJenlen gorunce, yuzu §Un Sökeyıe bu ikincı aeyahali, tam Celali ıM>rg\ljta çekmek için D~an ederini ve arz.ulanru &Çık.tan açığa Doktora bita ederek: nı tara.sut mcvkılerım ateş altına 
gulerek haykırdı: zc..manında yapılmıotı. çifliğine. ikin.,i defa olarak. r,iıtikle- eöy-lüyordu. Yelpazeci, bidayette, p elmış ve Japon bataryalarını awıma• 

- Ho,, geldin Latif Ç&VUf) bu arlr:ad.t, claM. çiflii• vanaaz-~ lıirkaç sut ev.ol 7~}p;)ı,cç.i .. arbdatlamuıı itirulanna hedef ol- (Arkalı var) ia meel::.ur etrnitti;ı. 
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AKŞAMDANAKŞAMA#9 ... ._~~~~-----------------------------~------
Jw.lann aa. $BBiR BABBRLBRi 

luıvgaları 

(Vl - Na) 

S--ıln - ....... flml 

DEMiR 
MASKE 

•- .ı. 
HANS MOSER ue 

THEO LINGEN'in 
oynadık.lan 

7 Sene Bedbaht 
Filmirrin 7aratbla lrel.lr+-le,.. 
dır... M.,.limiD k.......ıu 

Fllıni .•• 

Bay Amcaya gl:ire _ 

BiR DOKTOR'un 
ROMANI 

·~-w:. 13ıltt rnmını 
... H-'ta DUa Göeteteceldlr. 

Bat Roleerde: CAMİLLA HORN • MARtA. ~DERGAST 
S.at 8. 30 da: Şarkın en mUkemme1 Orkellruı 

IBRAHIM öZGUR 
ATEŞ 

CAZ H 

B 0 C E K L E R l'nin 
TANGO KONSERi 

SEHZADF.BASI 
TURAN 

GD>IKPAŞA 

AZAK 
~I iki biJilla Film nt-. .. 

1 • P E R 1 K 1 ZI Türltçe aöz)ü ve ıarkıh 

2 - ÖLDÜRMEYECEKSiN GEORGES RAFI' 
~dan timdiY• kadar ~evril• Ganaıter FJlınJerinin en ctlzeli 

rteei dnıl e1qema Sienetlg&p NASID ÖZCA.N Taran Sinana
tmıda..,.. ....... ••eclidir. 

BUGUN T A K s i M Sinemasında 

Ma~aın La Zonua Ya~ayan Mnınya 
Bat Rolde~ 

LUPB 
V.&LBZ 

Giz kamqtıncı bir Hnainlikte 

olu bu filmde 6 ,-eni elana 
söreceksiniz. 

&.t Rolle-de: 

DICK FORAN ile 
Wallance Ford 

(FRANKESTEIN) den daha 
k11VVetli ve daha müthlt bir 
tilm. Tilyleı ürpertici sahneler ..• 

Yürüyen ölü 

- Dersle en çok. ölçüleı b.bıM-1 ... Matı. ile L:l--u. --1-ftlrl.l--·· 1 ... Biı .• x...t.L LL~ ··-lıı-L il-' F-L- __ _ı Jı•-11- 1 nla h l l'\...L._d L ' l.. n • ... ~A AL ~ 91UY-__. .... l&llıt U&U-AIA ı ••• a&11t ncuen -- O e- ••• '-"'IUD a çeıU aa aım17orr... . • - Rımdaitndaki oclan1e-
.Ae ppnyonua --··- tlMll... ıap ecfili.Joı da.- Celd ne elemek}... na iP• ~ea k-.,,• oJ. .. 



Salııfe .ı 

1 Günlük Borsa 1 
3 Şubat 1912 

,1' 7.5 933 Türk bOrcu l. Il m 
• 5 1938 ikramiyeli 
• 5 1933 ikramiyeli Ergani 
• 7 1934 Sivas-Erzurum l 
• • 1934 Sivas-Erzurum 1-7 
• 7 1941 Demlryolu ıstlkrazı 
• 2 l 932 Hazine bonolan 
• • 1935 Hazine bonolan 
• • 1938 hazine bonolan 

A. Demlryolu tahvlll I - ll 
A. Demlryollan tahvill Ill 
A. Dernlryolu mümessil senet 
T.C. Merkez bankası 
T. 4 bankası nama muharrer 
T. 1-' bankası (hamile alt ) 
T. İş bankası mümessil bi8, 
A. Demlryollan şirketi (" 60) 
A. Demlryolları şirketi (~ 100) 
Esklhtsar çimento 
Kredi Fonslye 1903 

• • 1911 
• • Amorti 

L. K. 
23.40' 
21.1s ı 
23.05 
19.8'1 
19 97 
19.90 
56.50 
18.50 
27,25 
51.50 
50.75 
47.25 

151.-
12.75 
1U5 

170.-
26.75 
48.50 
13.25 

132.-
129.
. 61.-

» • Kupon 
Osmanlı bankası (banknot) 
Londra üzerine 1 sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Mı.ıdrld üzerL>ıe 100 pezeta 
Stokholm üzerine 100 kuron 

1.35 
3.15 

5.22 
(29.5275 

12.81> 
S0.75 

BORSA DIŞINDA 
Turk altını 
Kiilçc altın bir gramı 

35.75 
5.05 

Yoklamaya davet 
Fatih Askerlik Şubesi Ba k.t.nlıtın

d.&n: 
ı - 338 doğumluların ilk ve son 

yokla.masına başlanmı.~tır. 
:! - 337 doğumlul:ırln birlikte mu.a

m eleye ttibi tutulup da ertesi .seneye 
terkedılenler de 338 doğumlularla bır
liktc muamele yaptıracaklardır. 

3 - Yoklamaya gelecek mükellcCle
r n nurus cuzdanları, polisten musad
d:ık ika.met senedleri ve 4 .kıta. fotoğ
rafları ile birlikte aşağı<l.a gooterllen 
tarihlerde şubeye müracaattan. 

-t - Müddet! muayyeııesi lçlnde 
yoklamaya gelmlyenler hakkında. As
kerlik kanununun ceza maddesi tat
bik edıle~ektir. 

Fatih merkez nalıivcsile Kumkapı 
ınahallitı: · 

Tarıh Giin 
5/ 21942 Pe~mbe 
6/ 2/942 Cuma 
9/ 2/ !J42 Pazartem 

10/ 2/ 942 Salı 
11/2/ 942 Çarşamba 
1212/ 942 Perşembe 
Fener n:.hi~esi ile Aksaray mahal· 

litı: 

13/ 2/ 942 Cum& 
1612/ 941 Pa.zartet."1 
17/ 2/ 942 Salı 
18/2194? Çar~b& 
29/2/942 Perşembe 
20/ 21942 Cum~ 
Talebe tecillerj: 
23/ 2/942 Pazartesl 
2412/942 Salı 
2512/912 ÇarşambL 
2612/94~ Perşembe 
27 / 2/942 Cuma 

DERMOJEN 
YANIK, ÇATLAK, l<'KZE.'\IA ye 
CILD YARAL.\RINA fevk.alide 
iyi !:"lir Derinin l:ızeleıunealne 
n Jenilenmesine hizmet eder. 

Her Et":ıanede bulwıur. 

KUR TUL US 
BİÇKİ ve DiKiŞ 

DERSANESI 
Mudlrt:si: Bayan Papazya.n 

Haftada dort gun kıı.dınlara 
guude üçer saat Fransız usulü 11~ 
biçki dikiş dersi tedris edilir ve 
4 ayda Maarifçe musadda.t dlı>
loma verilir. Ferik5y TepeQstU 
116 No. Pavazyan A art.manı 

ZAYi - Istenbul müttillğlnden al
mış olduğum 366 ı1umnrnlı mrıq cüz
danını ve beraberinde .nuı.aşta. kullan
dığım tatbik milhrünü kaybettim. Ye
nilerlnl alacağımdan esk:ılerlnln hült

- . ~ -..... . . ·-· . ------

& B IJAM e Şubat 1D4a 

Enı08k ADıce ve 
SatocoDarona MuJdel 

Ankaracla doğruluiu aayeainde kazandığı ıölı!'ete müsteniden 
Beyoğlunda açtığı ıubeainde 1ıerek Ankarada 'Ve i'ere?uıe l.tanbu
lun her semtinde emlak almak ve aatmak iatiyenlere d\irüst tekilde 
ve sor. süratle hizmet etmeği vazife bilir ve sayın müıterilerlnin 
teıriflerini rica eder. 

NEŞ'ET ŞEREN ve Şki.(Ankara emlak ıimaari) 
Merkezi: Ankara A.nafartalar caddesi Zafer 90kak No. 51'1 
Telefon: 2'06, ŞUBE: Beyoğlu İstik}il caddesi No. 98, Kat: ı, 

Tel: 41571. _ _______ .. 

Kültür bakanlığından : 
ı - 2251> ayıll kanunun tatbikine dair olan tallma.tı:ııuneye göre Hok 

okulların 4 tlncü ve 5 1nc1 sınıflan f91n Ud ciltten müteoek]dl bir Coğrafya 
kitabı yazılmam müsa.baıka.ya lronulmutfıur. 

2 - M\Mıaba.ka. müddetı 1 şubat 1942 den bqlamalı: ve 30bazl.ra.n 194!? 
salı günü bUmek iraere bet aydır. 

3 - Müsal)akaya. l.ftl.ııUıe karar venımler sı mart 1H2 salı günO. ak.şe.
mına ka.dar bir dllek.çıe lle Ma&rtf Veldlllğlne m.Oracaatla bil milabaJc.aya 
cLrecekler defterine a.dl.annı yud.ırarak blr namara alacaklardır. 

4 - Müsabakada blr1ncll!tf. k.a:nıwı lcltap ..W (iıo 7ıl ilk okulUarda 
okutulacak ve müellifine her de'l"'S yılı lçi.n btnıer lira tıellt hattı verllecclt
ttr. İkinci çık.an kitap ser161.nl yazana blr defqa uı.ahmJI olmak Uzere bl
rlnciL.ln müellifine verilenin bir yıJlıtı, Uçünc(l, d.ördünctl ve befıı,cl çıkan
lal'll da birer defaya mahsus otmat. üzere dörder yii% 11$ mWclrat verile-
cektir. . 

5 - :Müsabakaya gireceklerin · eserlerini üçer nilıitla olmak ~ ma.kl
ne ile ve kdğıtıarın ya.lnı.z birer yilzOne yazılJlllf oıan:ıc Maartt Ve.ldllitl 
Neşrlyat müdürlüğüne ma.kl>uz mulcabllinde vermelerl ft1a J)Olt& Ue ta.
:ı.fıhütlil olarak gönderm.elert lı\zımdır. Kitaba lr.onulacaJc reıdıa, fek.il, ha.
rlta. grafilc ve sal.renin nsı.llannın yalruıi bu nftehalardaıı blrtnde ve yerle
rine konulm~ olarak bulunmam kAtidlr. 

8 - Mü.saba.kaya girenlerin eser mü.wedde~ te.ılm ederken. klta.p
lan kabul edildiği. takdirde bunlan Uln edilen telif h3kb mukabilinde ve 
her tiirlil ta.so.rru! hakkından vaz geçerek Ma.al1.! Vetdll!A'lııe üç yıllık blr 
devre için terkettlklcrlnl ve kitabın o devre 1çinde4d. her baalışın.ın son tns
hlhlerinln kendileri tam.tından yapılıı.cağını gö.stertr nı>rertlkten tasdikli 
bir taahhüt senedi de vermeleri l!zmıdır. 

7 - Kitaplarda bulunması az:ımgelen pedagoJil'. ve teknik vasına.rı 
gösteren şartname, yeni kabul edilen ilk okul coR"rafra desrlert millredatı 
ile noterliğe tasdik cttlrllecek taahhüt senedinin foımülO. Maarif veldl.llğf. 
N-eşrlyat .Müdürlüğünden alınabilir. Mektupla isfJeyenlerl.n. beş ku.ru.şluk blr 
po..<;ta pulµnu da birlikte göndennelert llzımdlr. (8()2) (994) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 
Kurumumuz enstltül-ert 1çln aşa~da miırredatı yazılı yerlere 19 asLstan 

alınacaktır. 
Müsabaka imtihanı 2/Mart/ 942 tarihinde yapılacaktır. Fazla malılmat 

almak l.steye11lerin rektörlüte müraca&tlan Uln olunur. (8788) 00393> 
Nebatat enstitüsü ı 
Umumi Kimya ı~· 
Zooloji ı ı 

Nebatı L1t ve bOya n köy El aanatıan Enatltüsil 1 
zırat ham maddeler 1 
Ziraat ma.kineler enstlto..tl ı 
Bat - Bahçe • ı 
Siıt ve Süt mamulltı • ı 
Toprak Eıutltllsil ı 
FizyoloJl Enstitila11 l 
Patoloji 11 ı 

D!J ha.stalıklan En&tltftstl ı 
Zootelı:nl Emtltüaft ı 
Orman Muhafaza EnatUüd ı 
Sllvlkültt1r :a t 
AmenaJ man ve Slyuet Enst. ı 
Geodezl :a :a l 
Orman İşletme İktlaadl En.!t. ı 

Şirketi Hayr/yeden: 
Hissedarlar Umumi Hey'etinin Toplantiai 
Hissedarlar umum! heyeti 194.Z yılı Ma.rtcm. ~ OUma.rteS 

günil saat (10) onda. tlı'Qretin Gala.tada Fe~ tlbı meıtted 
idare.sinde suretıı. M1yede lçtlmaa davet olumr. İfbll t.oplantıya ell1 ve 
daha ziyade h.l.9se sahlbl olan h!aedarlar l§Urlk ededtl " rf11 sahibi 
olurlar. 

RUZN.UIEİ l\lVZAXERAT: 

ı - 1941 sene.si hesabatı hattm.d& İdare MeclJll Tt mQraktp ra.
porla.nnın okunma& ve m~ tııaedarıaruı tadc!.lc1 ne tdire Mecll
slnln ibrası. 

2 - MUddetlerl biten Azalarm yerlerine la aeçıkneaL 
3 - Nimmna.rneı dahllln1n aldren tadU edllen IO uncu m&dda&l 

muclblnce İdare Meclls1 huzur Ueretln1n taıizı1 ~ 
4 - Müddetleri b~ mümld&>lertn yerlerhıe m1lrakt.p ~ 

ücretlerinin taylnl 

Şakir Zümre Türk Sanayii Harbiye ve 
Madeniye F abrikaıındanı 

Fl\brl.kamız An.bar muhasel>eıı&ode ~~ amn Amml so -
35 ya.şlannda tecrübeli blr muhallbe ihU,ao vardır. 1)1.!plerln evvelce 

bu gibl ı.oıeroe ça.tı.ştıklannı gö.nedr vesaik n ~ t'ebı9ı:&
mıa müdüıfyetlne mtlraraatlan. 

... . 
...:.. ... .. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağnlannızı derhal keser 

icabında giinCle 3 kCl§e alınabilir. Her yerCle Pullu kutulan i•arla uteyinis. 

İstanbul ikinci icra hildmlll'iııdea: 
941/1921 

Bir alaca.ktan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrl.lm.eslne karar verilen 
işbu ga;yrhnenk:ulün a.rt.tııma şart.na. .. 
mest 10/2/"2 tarihinden itibaren 114 
No. ile İstanbul lldncl Jcm. dalresJ.n..ln 
muayyen num.arasıruia. berkesl.n gö
rebilmeai için açıktır. İllnda olanlar
dan fazla malılmat alma.le isteyenler 

.EmI11dnJz:l EMLAK iŞ' e somıadan sa.mıayınıs. 
En son verilen fiatl bUdlrlnU. Bu suretle fİ.zıa menlaa.t teni.la. 

edeblllrı!dn1z. 

1$>u şartnameye ve 41/613 dosya. No. ~--••••• Sümer Bank 
sile memuriyetim~ mUI'acaat etme
lldlr. Merinos Fabrikası Müdürlüğünden: 

iN ŞA AT TEHiRi 
2 - Arttırmaya. LştJriUı: içi.n yuka.rı

da. yazılı kıymetin ~ 7 ,5 nl.tbetlnde 
pey ~est veya Mllll bir bankanın 
tem.J.nat mektubunu tevdi edecektir. 
(Madde 124) 31 İklnclk!nun 1942 de ya.pı.lmasl mukarrer olan Cillmboz deresi 

3 - İpotek sahibi alac:ı.ltlılarla dl- kapatma ihalestn.!n görtllen lüzum üzerine 16 Şubat 194.2 pazartesi c1i-
Ö'C.l' aıakndarla.nn ve trtıtalc haklan iilll..,.'P.!!"ımıJ'l'P ii ""at 14 e tehir edildlti ilanen tebliğ olunur. 
sa.h.iplertnın gıcyrlmeııkul \Wcraıdıeki 
haklarını hususile faiz ve masrafa. 
dair olan iddialannı işbu ilan tari
hinden ltfbaren 15 gün içinde evrakı 
müSbitelertle birlikte memuriyetlmlZ'c 
blklinneleri icab eder. Aksi halde 
hakları Tapu sicili ile sabit olmadık-
9& .satıı bedelinin payla.şma.-.ınd:ın ha
riç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttmnaya 
iştirak edenler arttırma. şartna.mesınl 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
ve bunlan tamamen kabul ebml.ş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 31/3/ 942 tarihin· 
de Sah günü saat 14 ten 16 ya. kadar 
lsta.nbul ikinci Jcra memurluğunda 
üç de!a bağınldıktan sonra en çok 
arttıra.na ihale edilir. Şu kadar kl, 
a.rttımıa bedeli gayrimenkul için tah
cıin ed.11.ın.1.7 olan kıymetin en az 
3 75 ini bulmak ve satış isteyenin 
alacağını rüçhanı olan diğer alacalı:
War o gayrimenkul ile tem1n edilıniş 
1ae bu suretle rüçhanı olan alac&k
Wann mecmuundan fazla olmalı: ve 
bundan bqka paraya çevirme ve 
paylaştırma masraflarını teca.vfuı et
JJıelt .şarttır. Şayet böyle bir bedel 
tıekllf edilmezse en çcık arttıranın ta· 
ahhüdü baki kalmak ii'lere arttırma 
1D gün daha. temdid edilerek 10/3/942 
tarihine tesadül Cuma günü saat 11 
den 16 ya kadar İstanbul ikinci icra 
memurluğuna arttımu. Oedell satış 
iSteyenln alaca~ına rüçhanı olan ala
caklılann mecmuundo.n fazla olmak 
ve bundan bo..ı,ka. para.ya çevirme ve 
payla.ştırma. masra!lannı tecavüz et
mek şartile en çok arttıran:ı ihale edi
lir. Böyle fazla blr bedelle alıcı çık
mazsa. ihale yapılmaz ve 38.tış talebi 
dqer. 

6 - Gır.yrimenltul kendısine ihale 
olunan k1mse derhal veya verilen 
müddet içinde parayı vermez.$e ihale 
karan fesbolunarak kendisinden ev
vel en yü.ksıet teklifte bulunan klm ise 
arzetmiş oldutu bedelle alnı.ağa razı 
olursa, razı olmaz veya bulunma7.5a 
hemen 7 gün müddet ile arttırmaya 
çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. 
Ik1 ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için 3 5 de hesap olwıaca.k 
faiz ve dlğ'er zararlar aynca hiilane 
hacet kalm.aksızm memurtyetimlzce 
alıcıdan tahsll olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedell haricin
de olarak yal.ruz Tapu ferağ harcını 
ıo senelllc Vakıf taviz bedellnl ve Jlıale ı 
karar pullarını vemıeıte mecburdur. 
Gayrimenkulün bulunduğu Beıyoğlun
da Asmal.t mesçlt nınhalleslntn pre-ı 
meci mahalen İstiklil caddesi ve pre
mecl sokağında. eski 408, 410 yeni 1, 
3. 5, 334, 338 sa.yılı altında. 1ld dük-

ViY ANA SERGiSi 
8 - 15 Mart 1942 

fffiimessili: K. A. Müller ve Şeriki 
\Minerva Han Galata Tel: 40090 

Dokumacı, Y azmaci, lılemeci, Trikotaj ve 
Çorabçılar Cemiyeti Başkanlığındanı 

Senelik :kongremiz 7/ 2/942 cumartesi günü saat 10 dan 11 e kadar Be
lediye clvannda 10 No. da ~af Cemiyetler!. merkeorlnde yapılaee.i:ındaa 
hü~iyıet cÜ1JC!anlarlle ~zanm. gelmelert llln olunur. 

KUZNAı'°tt: 

1 - Heyetı ~ raporu ve bütçenin tetkik n tara.ra rapllll. 
2 - Nizamnamenin tadll1. 
3 - İdare heyetinin tamamının seçiml 

Maden Tetkik ve Arama Ensti 
üsü Genel Direktörlüğünden: 

Yatılı ve parasız olarak Zonguldakta açılmıf bulunan 
Maden b8f çavuş mektebinin Mart 1942 de bqlıyacak 

devresi için seçme smavile talebe alınacaktır. 
Bu tekılik mektebin biri amel! diğeri nazart olmak ü.Z&

re iki sömestre ayrılmiş üç senelik tahsili vardır. Amel! dev· 
rede talebe madenlerdeki kazancı ile geçinir. Ve kendilerine 
birinci, ikinci sını! amel! devrelerinde 100 kuruş, ü9(lnctı 

sınıf ameU devresinde 120 kuruş yevmiye verilir. 
Aşağıdaki şartlan haiz olan isteklilerin nihayet 23/2/~ 

akşamına kadar Zonguldak maden Teknisyen mekt.ebl mü
dürlüğüne vesikalarile bizzat müracaatları lüzumu ll!n 
olunur. 

1 - Türkiye Cümhuriyetl tebaasından ve Türk ırkılP 
dan olmak, 

2 - Doğruluk kAğıdı göstermek «1940-941 ders yılı

mezunlarile halen mektep talebesi ol.anlardan. bu gelge 
aranmaz. 

3 - Bulaşıcı hastalıklarla malOJ. olmamak, bünyesi 
maden ocaklarında ameıt çalışın.aya müsait bulwımak 

~sağlık muayenesi Zongµldak.tayapı.18.caktır .• 
ı - ilk mektebi bitirme vesikasını göstermek. 
5 - En az 16, en çok 25 yaşını biti~ bulunmak, 
6 - Nufw hüviyet cüzdanı ve dört adet vesika fot.ot-

rafı vermek. 

T .. ki c·· h · M k ba-'---,· l ıcAuı oıan kArg1r aı.partımanıdır. istik-ur ye um urıyet er ez naa. ıtanbul 111 caddesinde 334, 336 sayılı 1Jd dük-

Bu şartlan haiz olan istekliler 25 Şubat 1942 de ilk okul 
derslerinden yazılı imtihana U.bi tutulacaklar ve muvaffak 
olanlar amell stajlarına başlamak üzere ocaklara dağıtıJ.a,. 
caklardır. (704-974) ıubesinden: kAn halen bir mağaza. halinde kulla-

tstnnbulda bay Zet1 adına ya.alı n suutmdan bllla: ı.. ıro. la ban- nılmaktadır. Dük.kanlann cephcaJ. vıt-
Hayrullah Doruk kamlz bir h.lııae R!led.1n!n k.a.YbedJlmtt oldUtundaıı ~ h&:m• tra.Inwjı- r1n ve !stor kepen.kil bırtncl kata t.a.-

~ ve yerine b&,fka. No. la. reni bir senet veıtleoelt blldlıtlf. (2002t dar mermer taplamalıdll'. Zem.lnt Ka.-

rnu yoktur. 

Z \Yl - atanbul Mıntaka. Liman 
reısli~inden almış olduğum reis şeıha.
detnamemt zayi etım.ı., olcJu~dan, 

zenlsinl al.ııcağımdan, eskisinin kıy
met! yoktur. 
Jn~bolu NigeNe köyünden Tersbıçak 

okullarından AH oğlu Davut Sertdemh 

r& Osman blrlnbı ta.va.nı ka.rdembu bir dııJıoe da.ha vardır. VI No. ludur. Çatı: Mermer merdlvenlo çıkılan blr 
Türkiye Demir ve Çelik f abrikalan mie~ıl tahta, dJter.ln.ln volto'dur. A.Yüa C290> Birinin tavanı karton piyer tç içe Lk1 koridor i.1%erine zemini. k115\ll'IS\W çtnı 

mu .. du'·rıu··gun"" .. den•. · ı.ı - --- · ıın. ile Z&h&ryadls klmcmdır. Preme- oda duvartan kAğıttır. Asa cephede döşıeU. sabit kazan ve mermer tekneJI 
el 1110katmdak1 l, S, No. lu. ka.pılar ka- diler bir oda. mutfak hell mevcut ç~aşırlık ve belA, bet efJIY'f. odasldır. 

20 metre m1kA.bı kayın, 217,Q40 metre mıtt.bl ~ n :181.18' metre palı olup matazaya aittir. (7) No. ıu olup ayda (2'1) Ura Ferit Ramiz kira.- Zemini kırmızı çini d~ell, ii.9tll kapalı 
mlkibı çıralı çam kerestıe lı:apalı ıuf UBUllle ebll...,., lımı.ulmUllCıar, apartımanm methalldir. Sokaktan 1k1 cıdıt. tarMadır. Bundan birer kısım u.ertn-

I - Salıaıruzda temım. k.a.ym tıereıstıelerm m.utuwnmea. bedel. ~ Ura, mermer ba•makJa çitt kanat deım1r hlnıcı kat: 11 ve VII No. lu bu da.- de ü.rtll açık tara.saya geçlllr. Mozaa 
köknann 14166.10 lira ve çpmm 19982,60 lb:adır. kapıdan zeımlnJ. mermer d()tell taf}ık, lrele:r 1 ve VI No. lu dalrıelerlnln a.yni merdivenle çıkılan çak kımnmda. blr 

ZAYi - İstanbul Mıntab Liman II - Eksiltme 2/3/19'2 ta.rihlıM mt\sa.dtt ~ etini saM 11 t;e merdiven altı bodruma. lnllen merdi- teşkilAt ve tertibatta. olup VII No. lu koridor üzerine zcm1n1 kın:nm ç.b:ıl 
reuıllglnden aıuu.ş olduğwn 94113215 müesseseml2lde yapılacaktır. ven mahall olup ta.şl.ıkt.ln ınermeı: dairede bany0 mevcuttıur. 1 No. lu döşeli satılt kamu maz:aik telm.d 
numcralı gemle! te2ikeremı 'Za.yi ettim. IIl - I.ste'klilerln eksiltmeye gireJ>Umelert 191a tetııl m.ektuplaqle bir- merdiven ftı demir pannaldık korku- dairede ayda (38) liraya. BUA.l ve VII ça~ırblı: alaturka. hcll, be.o efY1L oda 
Ycnı ınl alacağımdan eukl.s1nln hük- ll'ktAt muhammen bedelin 3 7,S u nlıılbetlndıe mava1*at tıeımma.* tllfi.tUpta.- luktur. No. lu dairede de ayds (30) liraya üstü açık tarasa. olup merdlven. ~ 
mu ·oktur. , nnı nihayet e.ksllbıne saatinden blr sa.a.t ennsan1t 1cadaı mües8eseml?Je Bodrum kat: Zemini çimento kaplı Lcznri kiracısıdır. da potreller fuCrlne ıoovcut lkı1 vd 

Ahmed Özdcmlr tevdi etmiş olmaları l!zımdır. bir koridor 1lııerlne sıR'tna1t. helA., kö- tTçtincö lzat: 1 ve VI No. lu dairele- su deposu vardır. Mozaik merdiven-
-----------.......:.:.:..:._ Postada. vuku bulaca.Jı: teahhilrler muteber ~ mürlükler, sarnıçtır. rin aynl evsa! ve ~kllA.ttadır. 111 ve lerln kat1n.rdak1 sahn.nl~a.n ~ 

Refik Fenmen'ın' lV - Karestelere alt §Qrtna.meıer tallplerlae İstanbUJda Sümer Bank Birinci kat: Zemin kattan 25 mer- VIII No. ıu dairelerdir. vm No. da karoslmars merdivenler dem1r PM'-
şubestnden, Anknrada Sümer Bank: umumi m!idilrlüğilnıden., Xanıbilkte mu- mer basamakla çıkılan bir koridor banyo yoktur. m No. lu dair-Ode ayda m:ıuı.klıklı korkulu:ıtludur. 

t'ç dereceli elektrik kit:ıplıın essesemlzden bllA bE.'del vermr. .2006) üzerine 1ld da.lre olup, 1 No. lu daire: (40) liraya Ayetullah kiracıdır. vın Binada: Elektrik. Terkos, Hn.vasna 
1. Elektrlğl ruılrunn.k için 60 K. İstanbul p. T. T. müdürl Ügu .. ··nden•. Bir koridor üz~rl.ne tavanı karton pi- No. lu da.lrede a}'lia <M> lire.ya Bekir tesisatı mevcuttur. Yan cephe dla.,. 
2. Ycnl clektr lkçlllk 3 cUt 245 :a yer blr salon, blrl iç içe geçllen 4 oda, kiracıdır. çatısından sorua kısmı ~p ka.pl~ 
3. Elcktrt:ıtkenik, cilt! K . 1 30 :a İdaremiz nakil vasıtalarından l No. lu moboıi>otım. te1ifn~rMı51 da.bilin- sandık odası zemini karosman mııa IV üncU k::ıt : IV ve 1 No. lu daire- malıdır. Pmncd SCJl.:.nğında blrind 

cllt II: 145 K,. c!ld m 200 » de tekM tam1rl nçlk 61c.s1lt.mcye konulm~tur. telmaslfon duvan, pa.ynas kaplam.alı ler olup ı ve VI No. Iu dairelerin ayni kattan 1tlbarcn !Ul'u.§lar üzerlne nazır 
Tilrlk.lyenln Elektrlllk 40 :a Eksiltme 2312/ 942 psıı:a.rtesi s:ı.a.t 15 te Bü.Tt1k ~ blııMı birinci emaye tekneli banyo mahall duvan, evsaf ve cşlclldedlr. IV No. lu dairede tıulanJ çahnifi mevcuttur. İst1kHU cad-
Madde ve Ziya, tabı 2 60 • kat 1darl muııvtnllk odasında toplanacak Alım satım lromisıyonunda yaoı- kt....<men paynan kaplı alafrang:ı hel~. (38) liraya Se-zıır ve IX No. lu dal.re- desinde yine blrinct icattan 1Uba.rea 
Termodinrunllı:, malırıknt laca.ktır. sa.bit demir matllip ocak. tczgrth ve de ayda (25) llraya Mar1u klracıdıl'. ayn aıyrı lk1 §Blı.nlıl mevoat olup pen-

2 clld 1~ , Keşif bedeıı (1265) lira., muvakkat tem.ina.' <H> l1m (88) fcuı!uftw'. raflı mut!ak, olup depo halinde ayda Befincl kat: V ve X No. lu daireler cerelert olap btft ıırwıtonlu O'ZUmanh 
:Yeni Maklnacılık I 30 , İsteldllerln olbaptakl keti! ve ebsllt?M IU'tnamel!flıl görmek ft mu- <40) Ura Ue Zaharyad.ls ttracısıdır. Bu olup 1 ve IV dört No. ıu dairelerin &7- son atta ht.Q ye.ııJ&n kııp:UMin'. ze-
Modcm ordu (motörleşm&) ıo • vaöat temina.tlannı yatıımü: llzezıe ça.lıfmA rftnlertnıtle ~ Mftddrl.tllı: katta dller bir koridor üzerine katlara. rudır. V No. da (35) llra:v& Ka.rasu.,. mtn kM ptnceır-ıert dlPllr pe.rı:na.t-

Nqlrl: AIBA, ~ İdari talem ıc.niila, ebü1rn. rün .,. aUndıe cı. m.Q1!alılıat ıemı..& m&lc- çltı1an Jldnc1 bir cnerdi't'e.n mahaU X No. da (25) llrara An9e1l.t:l kiıut- htlldp' . ..,._ tunlr 7oldur. bina kl'Jfıt 
--• • " ~ odMı ' ır • ne mıhıpma alnın • • ~, cııb9 mı r tar. aa taıııda lk1JMıl dJI. bltmdad& 


