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Singapurun 
bombardımanı 
devam ediyor 

İngilizler, J ohor boğazı
na hakim tepelerde yeni 

istihkamlar yapıyorlar 
Singapur 7 CA.A.) - D~man, bu 

p.bah erkenden bombardıman& ba41&
pıışt.ır. Mermiler, önce tehrln dı§ma 
düşmüş, takat sonra birkaç menni 

Dış ticaretimize dair 
yeni tedbirler 

Dış ticaretimizin inkişafını ve aynı zamanda da 
inzibabnı temin edecek mühim kararlar verildi 

BU 
• 84.BAB...._B:I 

Kırım'da 

kanii 
muharebeler 

Almanlar Kerç 
yarımadasında 

taarruz ediyorlar 

TELGBAPLAB 

Rangon'a 
şiddetli 

hava akını 
Japonlar Surabaya'yi "

tekrar bombardıman 
ettiler 

't'aroşlare. düşmüştür. 
Slnppur 7 (A.A.) - Akınsız geçen TÜf'k - ltalyan ticaret maalaede.i bir •ene daha uzatıldı. Macariatana kuru 

.. lr geceden sonra düşman tayyarele- d kl · l'~ •ıı.-l ·· d • l l - l'ı!ı- l l..ondr.& 8 (A.A.) - B. B. C.t Loadra 8 (AA.) B B C.ı 
;ı, adayı bu sabah tekrar ziyaret et- meyva gön erece enn evve" ı "" mıuaa eaı ama an ~ım; a mıyan• Moskova - R.iga ıimendifer battı Sina-apur"un bombard~anı. ıkld ... 
ınlşlerse de bombalnrını atnuıg1l vakit. larin paraa ödenmiyecektir. l6Viçreden bir ticaret heyeti geliyor üzerindeki Rjev ıehri civarında ııid- lenmiıtir. Şehrin oturulan mahalle! .. 
t>ulamadnn t.ayynre karşıkoyma. toı>- detü çarpışmalar devam ediyor. Ce- rinde ha.ar varsa da inaanca za}'Uıt 
çusu tarafından karşılannıışlardır. . ., •• . , . .• nupta Tımoçenko ordularının hi1- azdır. Dünltü bombardımanda daha 
.Japon tayyareleri, kilçük bir yangın- Arıkara 7 {Telefonla) - Tıcaret umumi kltiplerile yapacaklardır. nayn mue9Se9ea, kendıaıne arzecfı cumları kaııtıaWtda Almanlar ilk.ha· . d l .li b la f 1• dnn başka görünüşe göre az hasar Vek.a~i dıı ticaretimizin inkişafı. Hiç bir aatıcı, umuınt kA.tiplerin tes- lecek balık yağlannt mübayaa ile I har taarruzu için hazırladıkları kuv- ~~~ ::ru;r z atarya " aa ıyet 
yapmışlardır. Slngapur clvannda .iki bu arada da inzibatını temin edecek bit ecfeceği yek.na.ak Fiat haricinde tavzif edilmiştir: Dahilt ihtiyaçlar l · ·· .. v b 1 gos ~ r .• 

. d"ld"-- b .. vet erı one surmege me<: ur o mul"' Bumıı..ıya nın merkezi olan Ran-
düşınan tayyaresl yerde parça1n!11111!- bir takım yeni ve mühim tedbirler mal eatmıyacak, akai takdirde Ve· temın e ~ ıa.ten ıonra u mueaese, la d Le · d k d R • d'" "dd ,. b" L_ 

BI t in d ize d uş lind b l lr. v k ld v kdi d r ır. nıngra mınta asın a us- gon a U!l 'ı elu ır na va akını ya-
tır. r a:rYnren en u.şm almııtır. Bu tedbirler meyanında kaletten ihraç lisansı almıyacaktır. 

5
e _ eb a ~ yihagı 

1
.a ıgı ta .

1 
r ~,~· 1.~ taze kuvvetlerle hücum ediyor- pılmı§tır. Gün ı~ığında ı 2 tayare 

olnınsı kuvvetle muhtemeldir. dıı ticaretimiz ithalatçı ve ihracatçı A T" V k 1 . lk . d umer anmı;r. raç ısansı verı ecaı;· 1 20 k"" • ld ki 1500 . .. . 
İngilizler yeni istihkam- birlikleri içind

0

e teşkilltlandırılarak , r k!1l ıca.ti •. 
1 

ıcartct'-ıkekal etı.,_ .thısa · ar: mev 0 gen a 
1 arı. ıchnn uzerınde uçmuştur. Tay· 

. d""'. . ib . v-e .a e ı e mu a11 a ara11; . ı raç ttr.
3 

Eg d .. _ . . Almanın öldürüldüğü ve 1 1 tan km yarelerden ikisi muhakkak, ikisi 
1 k 1 zamansı icab ettır ıgı ınz:ı at tesıa - e e uzum ve ıncır tarım 1 • 'ld'V• bildi ·ı · ar azıyor ar edilecek. mallardan bazılarının ne· k ·n . ·ı ç k d k." e e geçırı ıgı rı ıyor. muhtemel olarak dütürülmüotür. Ja· 

Tokyo 7 (A.A.l - Japon hava kuv- edii.~ektir. Bu maksa~la Abirük~er vileri üzerinde ıu kararı almıttır: satır. kooperatı e~ı 1 .~. u .~kva a ıı Kırun"da Kerç yarımadasında çe· ponlar 1 ~imdiye kadar Birmanya"ya 
vetıerl tarafından müşaMde edildi- hanemde kalmıo olan ıthalat ve ıh· 1 M 1 •~ • "h . . b • pamku mbü~escsb~ ~ıg~tdmu edyaadet· tin muharebeler oluyor. Burada Al- kar-ı yaptıkları hava taarruzlarında 

· h t b l · k k d b"r\olkler - em e.K:el:in 9 tıyacı nıs elin· me ve un"' . ırıncı erec e a- R k ı ·ı · h k · ~ine gore, Inr:illz.ler, hfılen Jo or yo- kracda şu .e _erı ple ya,_lın da ı de bir stoku daimt ıurctte elde bu- h"I• 'h . 1 d .. k l kl man ve umen ıta arı ı en are etı 132 tayare muhakkak 42 tayyare 
lunun takriben 3 kllometre cenubun- a rosu ıçıne a ınacaıı. ar ır. 1 d k d h"lA 1 . . ı ı .ıf 1tıynd~ ~Ira. logd~ sev ey eme e 1 için çalı~maktadır. Sovyet Karade- muhtemel olarak kaybettikleri, 4 3 
daki dat;lık nroz.lde bulw1an ~ is- Bundan sonra bir elden veya un urma rve a 1 1 satı' ar ıçın ta- vazı e en ın mı~ er ır. · fl "h ·ı · · b • .. v • • •• 

tlhkô.mlan tamir için hararetle ça- mahdud eller vasıtasile Türkiyede yin ıedilecek fiati kabul etmek şartile Bu ihtiyaçları karoıladıktan sonra ~ız d ı osu ~ı v~r h m:kzı e~ın~ .kom• tayy&re.~ın ~asara ugradıgı bıldınlı-
lışmnktadırlar. Burnd::ı. modem bir mübayr.ad:ı bulunmak üzere gelmif yalnız palamut hülasası imal eden bu müesseseler ellerinde kalacak ark ı::ı~n c ere ar ete ı~linı et- y~r M~ttefikler 12 tayyare kaybet• 
istihkam şebekesi vllcude gctlr'.lmesi- olan ecnebi firma mümosailleri fiat müesseselert: bu madde için ihraç miktar için ihraç lisan11 alabileoeek- me t lTSo. t t hl•.... mı§lerdır 1 tayyare de hasara uğra-
ne çalışılıyor. Bu istihklı.mlann Sem- tesb"f . . • d .. b ta lisansı verilecektir 1 d" vye e ıgı re.ıştır. 
boln ve Seletnr tayynre limanlannı 11_.,,~ ı ış~~~ sa ccekmlu day,~nıbn. 1.k- 2 B ,_ _ı . k d er (ıDr. ahif 2 ~t 6 d ) Lon<lra ,, (Radyo 7, 15) - Gece Japonlar Cava adasındaki Sura-
da ihtiva edecex.ı "nlnşıhyor. Bu ke- a ~ cttigı mınta a ar au ır ı - ey11;oz aeri ve un ura sa· evamı s e su un a I S ıba •• .. • ı_._ k I 

c;• .. yarw Mo.skovada ne redi ca ov· ya ussune yenı ınr a S'I yapını§ ar-
stmde blnlerce nmclenln çalı.ştığı gö- yet tebliği: Dün cephe boyunca anu- dır. Hasa. azdır. Caya adasının do-
rülmüştür. Şimdiye kadar ateşini bu . L·ıbya'da ' Macarı·stanın dane muharebeler olmu,tur. Alman• ğu Lahilinde Japon hava kuvvetleri-
mevkiler üzerine tevcih eden Japon lst•ıhsaıı· lar bazı bölgelerde mukllbil hücum· le l"lÜt.efik. lc:uvvetler arasında bir 
topçusu §lmdl yerini Japon ha.va kuv- larda bulunmualaraa da bunlar tar- çarpışma olmuştur. 3 Japon tayya• 
vetlerlıle bırakmış bulunuyor. Bu • t h ... ı A. b h h b • " 
tayyareler, bu utlhkirnları ayni de- vazıye a a a ar ar ıne dedilmiştir. Cuma günü 7 Sovyet resi dü~ürlilmüştür. 2 Amerikan av-
recede tesırıı bombardımanlara tut- arttırmak tayyaresine mukabil 21 Alman tay· cı tay;·aresi kayıptır. 
maktadırlar. h 1 v yaresi imha edilmiştir. Perıembe 
•Japonlar, Borneoda bir kararsız azır ıgı günü imha edilen Alman tayyarele- Amerı·kan 

----- nnıL, evvelce bildirildiği gibi, 34 
t ıehir daha aldılar Dün B~ıve)plin reisliği değil, 46 olduğu anlaşılmııttr. 

Tok.io i (A.A.) - Domei ajan· İtalyanlara aöre Radyo, bolıevizme donanması 
ıınıır bildfrcliiine söre, Japon lata· •1 2 _. altında mülaim bir kar.tı aa-aıta Macan·a- M ISlrda 
ları Bomeo'nun doiu aahiliade Mihvercı er .. saatte 1 ı ' ""' 
Dall'Vel korunda Lahat Dato tebrini 100 kilometre top anh yapı dı tana büyük vazifeler 
ftgal etmi,lerdir. ilerlemiıler -- düttüğünü belirtiyor 

Ankara 7 - Bugün Halit Par· 
tisi merkc.unde Baıvekilin reis· 
)iği albnda bir toplantı yapıl· 
mııtır. T oplanhda ParlS genel 
sekreteri, Ticaret, lktieat, Zira
at Vıelcilleri, Parti umumi idare 
heyeti azasından Afyon mebusu 
Raıid Hatiboğlu, Zonguldak. 
mebusu Hazım Atıf Kuyucak, 
Cümhuriyet Merkez bankası ve 
Toprakofjs umum müdürleri bu
lurımuılardır. Toplanhda istin· 
aali arttırın . içtin geç vakte ka

Baıvekil ile İngiliz elçisi Paıifik'te 3 kumandanlık 
kucaklaıtı ibdaı edildi 

Mısır 
parlamentosu 
Kral, parlamentonun 

feshi kararını imzaladi 
Kahire 7 (A.A.) - Kral Faruk 

ilci lı:aramame neıretmiıtir. Bunlar• 
dan birincisi palamentonun f esıbi ile 
yeniden JYapılacak umumi seçimden 
sonra Meclisin 30 martta telı:rar lop· 
!anmasına nittir. Seçimin ne zaman 
yapılacağı henüz tayia edilmemiştir. 
Kral, ikinci karamamesi ile Nahas 
pa§ayı Mısırın askeri valiliğine tayin 
etmiştir. 

Tunua ı ( A.A.) - Mısır radyo· 
su, yell'i Mısır kabinesinin apğıdaki 
tarzda teşekkül ettiğini haber veri
yor: 

Ba1wek:I, Dahiliye ve Hariciye 
nazırı Mustafa Na has paıa. Maliye 
nazın Makram Ebcid paşa, Milli 
Müdafaa nazırı Ahmed Hamdi Seyf 
Enn.11r, Nafia nazırı Osman Mu· 
harrem paşa, Maarif nazırı Ali Hilaü 
par. Zirnat nazırı Abdüsselam Yu
ma, Münakalat nazırı Ali Zeki Ara· 
bi paşa, Adliye nazırı Muhammed 
Fahri Ebualam, Sıhhiye nazın Ab
dülfettah paoa. Evkaf nazın Aü Hü. 
eeyin pap, Ticaret nazırı Halil paşa. 

Mısır talebe cemiyetinin 
bir telgrafı 

Cenevre 7 (A.A.) - c:Misru 
ismbi taşıyan Cenevredeki Mısır 
talebe cemiyeti Kral Faruğa ve 
Nahas paşaya gönderdiği telgraflar· 
la Mısır hadiselerine karşı cephe al· 
mıştır. 

Krala gönderilen telgrafta ezcüm
le şöyh denilmektedir: 

Vııadlcr ve cahillik devri şimdi 
tamamile geçmiştir. 1914 yalanları 
rnaziniı· malı olan hazin bir devre 
aittir. Şarklı kardeşlerimiz Japonla· 
nn bir nsırdanbcri bildikleri gibi biz 
de şimdi zalimlerin ancak kılıçla 
yenilebileceğini biliyoruz. Kurtuluş 
eanti yakınc!!!:.__ __ 

Şili, Amerika ile işbirliği 
yapacak 

Santiago (Şili) 7 (AA) - Ye· 
nl Reisicümhur gazetelere şu demeç· 
te bulunmu§tur: 

Şili, beynelmilel planda Amerikan 
memleketleri ve bilhassa Birleıik 
İ\merika ile iıbirliği yapacak.tar. 

Loncka 'I (A.A.) ...: Libya.da \taziyet 
hlll karat"S12ldır ve Alman Uert h&
retetinln durduğunu gııı,,tıeıım hlçbl.r 
bellrtl yokbur. tnglllz kunetıert, gün
de takriben 40 k:Uometre sO.ratle geri
lemekte pok fazla kayba utramamak
ta., buna mukabil düşmana a~ır k&
yıplar verdtnnektedir. 

İngll~ hava kuvvetleri, düşmanın 
muvasala hatlarını tahrip ve bUha.ıısa. 
benzin taşıyan arabalarını tahrip et
mlf gibi görlinmektedlr. Auch!.nclt'tn 
düşman ileri hareketine muk:\vemet 
etmek üzere nerede durmap karar 
vereceği henüz tahmin edilememekte
dir. Filhakika prkta Bollum Ue garp
te Ageyla arasında blQblr tabll mft
dataa hattı yoktur. Bundan dolayı 
muharebe, kaI1llıklı lkl ordudan blrt 
harekete geçer geçme-ı, bu l.k1 nokt& 
arasındaki bütün bölge dahilinde yer 
de~lştınnektedlr. Sa.hll boyunca mev· 
cut her mevzi k:uşat.ılmak tehlikesine 
maruzdur. Geçen sene Tobruk'un 
muhasarasına muvartak:lyeUe gö!il.s 
gerebllmemlzln scbebt, buradaki gar
nlmnu denlııd.en takviye ve lllf& et
memiz saft!Sin~ mümk1ln olabilmif
tır. 

ımıano 7 CA.A.> - 24 saat zarfında 
Mlh?er kuvvetleri. Libyada 100 k.llo
metre ııerlem.l.şlerdlr. Ll:>;va arazbl
nlıı beşte dördll, bu kuvvetlerin ellne 
geçml,7 bulunuyor. 

Berlln 7 (A.A.) - 5/8 OUba.t gecesi 
Alman tayyareleri, Tobruk bölgesinde
ki çadırları ve İnglJ.13 topluluklarını 
şiddetle bonibalamışlardır. Ay ışığı, 
taarruzu kolaylaştırmakta ldl. Ha.yll 
çadır ve kamyon yanm14tır. 50 kadAr 
yangın ('ıkmıştır. 

Almanyada 100 bin 
Fransız işçisi çalışıyor 
Berlin 7 CA.A.) - Ya.rı resmt k.a.y

naktan blldlrillyur: 
Fransız Başvekı'ilet mfisteşan B. 

da. görüoülmüıtür. 

Bir hanın 
merdivenleri 

çöktü 
Handa bulunanlar 
kurtarıldı, 1 kadın 
ayağından yaralandi 

Oala.ta'd.a Şair Ziya caddesinde Mal
tı:ı; h&nınuı merdlvenleı1 ve bunla.
nn lstlna.d. ettl(tt duvarlar bu sabah 
saat yedide bl.ntenblre çö«mll.ftilr. 
Derhal itt&lyeyıe haber vertımlf ve 
itfaiye yetlşerok ~ tahlbtye 
merdivenleriyle odalarda kalan 51 ltl
fl)'i lrurtarmıştır. 

Sultana adında 76 ya.şında. bLr ka
dın enıkaZ altında blal'nllı: &yağından 
yaralanmıştır. İtfaiye bu kadmı dA 
kurta.mıış ve yaralı Beyoğlu hastane
sine nakledllrntştlr. 

.. :l.kka~Ierı 

ilk ve son vapurlar 
Benolst Mechln. Alma.n)'D.da çıı.lı.ş:uı 
Fransız ı..~ııerlnln durumu hakkında Kömürden tuarruf mabadil• 
müzakerelerde bulunmnlı: üzere blr bazı batlardar. Dk ve aon vapurlu 
müddettenbert Berllnde bulunmakta- k~Jdırıldı. 
dır. Bu cörüşmelcrln wnwnt netice- Fakat unutmamalıdır ki ilk ve son 
ler verdiği öğrenilmiştir. vapurlar ıehir bayabnda büyük bir 

Salahlyetll kaynaktan blldlrilcliğlne i!:tiyacı karıılıyan aeferlerdir. 
göre, bugün işgnl altında bulunan ve Şehirdeki İtin• erken bqlamak, 
bulunmayan FranS!ldan .Almanyada !o mektebine yetifmelr: zorunda olanlar 
mukavelelerile çalışan Fransız işçisi· için ilk vapur neyseı 4ini bitirebil· 
nin sayısı 100 b1ndlr. nıek için geç vakte kadar tebirde 
Yanlış tahminlerin önüne gıcçllmck kalmak zorunda olanlar İçim aon va· 

üzere §urası tasrih edilmektedir ki. bu,pur odm. 
işçilerle meşgul olacak ve blrt Berlln- Tasarrufu Mb.ıı ye aktam vapur· 
de bulunacak olan ofislerin slyaaetıe!lannden deiil, glnGn ölü saaderin· 
hl~lr UgUert olmıyacaltt.ar. tle ..,._ ........... 79,ı. 

Ankara '1 (Radyo gazetesl> - Ma
car ra.dJQSU, Macar halkını llltbahar Londn. 6 (A.A.) - B. B. C.ı Londr& 8 (A.A.) _ B. B. C.a 
harbine alıftıımıaRa bqlaml§tır. Rad- lngiltermıin Kahire elçiai dün yeni Amerila Bahriye Nezareti Pasifik"t• 
yo, bol§e'Vlııme karşı ya.pılan savaşta Mısır Eaşvekilini z:İyaret ederek teb- 3 lcumandanlılı: ihdas etmiıtir. Bun• 
~c:_ar~~ da büyüt vazifeler düş- riktd bulunmu,tur. Bu münascbetlıo lardan birincisi Cenubu gar.bi Puifılt 
tu~nu soyllyerek: dikkat.- •ayan nümayişler yapılmıı· fil k a 1 .. d B fil 

K tlarula k fed-'-• 1.... _,.. bo ır osu uman an ıgı u. u onun 
cı a en ....... r .... ar ..... a - tır Baovekii elçi ile birükte balko- ı..-- · ı Gl d • ·1 · 

şa çıkmı)'t\caktır. Bolşeviml. enkazı · • . N-ı._ _ ~ f.Hli'Wla amıra anor getın m•f-
.. !nd bl A '"··-ı~'- 1 na çıkmııtı. · Baıvelcil awu pqa tt" r ikincisi F elcmenk Hindiatant w.er e genç r vrup& y......., .. vem.- l . . ı_ ki h lk . dd 1 . 
tır. Bu aavlU}. Avrupa mllletlerJntn e çıyı ~uca ayınca, a ıı et .e mın~akasıdır. Bu filoya amiral H!'lrt 
y:l§amak hakkına malik olup olma- alkışl~~ştır .. Nahas .~~fa kıaa bır kumandaı. tayin edilmiştir. Üçüncil 
dıkdıklannı meydana çıkaran blr tın- nutuk eoylemış ve bu tun halk c Ya· filo Avustralya ve Yeni Zeland mın• 
tlhan olacalcttr, Macarlstanın bu lm- psın Büyük Britanyu diye bağır- ta.kalarındadır Bu filonun kuman• 
tihan~an da parlak çıkacağını. biran mı!tır. Elçi de cYaşasın Mı11n diye danhğın~ da ~miral Liri tayin edil-
blle şuphe edUemez.• bagırmış ve çok alkışlanllllfbr. "ıtir. 

Demektedlr. Bu s&lerln delA.letll.e Elçi Başvekaletten çıkarken oto- mı Mihver deniz.altıları Ameri..lrna 
Alm:ın ve İtalyan Harlci19 Nazırları- mobiünv kadar üniversite talebeei kar. sulan da dahil oln:ak üzere At· 
nın Budapeşteyı son ziyaretlerinde taraftnd•. omuzlarda taıınmıştır. l ti"'-"• • L - ı· et •· 1 • 
neler götilşilldü!ü kol&yc& anlaşlabi- • an ~ .e ~~I 111.A ıy go.s enyo.r. 
llr. Bir Alman generalı Bunlarla gıttiltçe artan ıekılde ınii-

ı h d ··ıd·• cadele edilmektedir. 
ıpanya • Tanca cep e e 0 u Amerikan hava ordut>u 

muhaberab kesildi Beri.in 7 (AA.l - Blr Alınan pl.y&- • 1-' _,,_. 
de tümeni kumandanı olan General Vaamcton 7 (A.A.) - -ıarnıy• 

P..:adrid 1 (A.A.) - İıpanya ile Geltner'ln Şa.t1t cephesinde &ldı!ı ye.- nazırl~ğının bugün bildird~ne göreı. 
Tarca. arasında telefon ve telgraf rala.r netlcesindıe öldüğü haber verill- Amerikan bava kuV't"Ctlerı bu sen• 
muhabera~ luilmi1tir. lspanyol hü- yor. • b.ir milyon eubay ve ere, bir müddet 
mnnınıntıııı11nHHIJIUIHllRIHm1tllllllnttlllH""""'111n._., .................................. - ....... __. ... _ IOllra dr. bunun ilci misUne çıkarıl.,.., - · 

Aylarca hasretten sonra: 
- Ottnet. güne,! ı •. 

caktır. 

Rommel ordusu 
Amerika, Tunus yoliyle 
yardım görüp görmediği. 

ni aratbnyor 

Londra 8 (A.A.) - B. B. C.ı 
Amerika Harkiye Nazır muavini 
dün g&.zeteciler toplantısında soru• 
lan bir auale ıu cevabı vermiıtir ı 
cLlbyadaki Rommel kuvvetlerine 
Tunus vey& Tunus eahil sulan vaaı• 
taail .: malzeme gönderildiği hakkın· 
da ~mdililı. tam tafsilat alınmamır 
br. Bu hususta V!ic.hy" de tahkikat 
yı.pılıyor.> 

İngilizlerin bava akını 
Londra 6 (Radyo 7, 15) - Ka

lıirede neşredilen tebliğe göre, Bıi
tanya hava luvvetleri perıembc ge
cesi Bingazide liman tesisatını ve 
Berka tayyare meydanını bombardı
man etmiftir. Bin gazi liman tesisa
bnda yangınlar çıkmış.Berka' da bir 
patlamıı olmuştur. 

Ayni gece Trablus Jimanı, motör
ln nalliyat toplanma ~eri bomhard1-
man edilMi1ıtir. Trablus elektrik san
tralında yangın çıkartılmıştır. Bütüa 
Britanya tayyareleri ecri dönmU.· ..•. .. . 
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Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 
KahJıe '1 (A.A) - Orta eaıtr umum! 

brilrtft.htnıh tebutı: 
Dün lld taraftan yapılan devriye 

faallyetı ne topçu düellosu:ndall başka 
b.ra durımıunda. hi9btr dıeRlfikl1k ol
ınamı.ştır. 

Uçaklal'lml2l dün de pek z.l.ye..de 
memnunllilt verıcı bir itın aeçlrm.1.ş
Jerdlr. A'f T& orta bttyükliıti& bomba 

Mrl. Petain 
Madrld'e 
gidecek 

Portekiz ve İspanya 
<levlet reisleri de 

Madrid' de göriişecekler 

uçaldarunız llerl çevrelerde pek çok . 
ayıda dilşnıAn taştı tahrip ett1kleri .Londra 1 (AA.) - Tlm. ... ıaze-

,---------~-------""-) 

l Harlf) va~Ryeto ~ 
~§!!!!@!!§!5§~9!~~ us Zi!!!f!G~Jl 

Singapurda iki ordu 
henüz çarpışmadı 

Libya'da vaziyet kararsızdır. Romaya 
göre Gazala ve Cialo geri alındı slıbl ağır oomba uQakJ.arımız el& düş- teihdn Franeuı bududundakl mUba· 

m.a~ b~ca münakale hatlarında biri, marep:l PetaJn'iıı general ·Fran· 
bulunan daha uzak hedefler ü.zer1nd.e co ile görilpnek il.zere 12 tuhatta Uzak D ~ 'd Libya cephesindes 
ltl ne\l.ce alfiliŞlifdil'. İısp~aya a!deceğini ha.her veriyor. . ogu aı . , , . " 

Roma ' (A.A.J - Popolo dl Roma ~pur mub.are'beaınde y~nı ?ı~ Londradan selen ~~erlere ıore: 
~ Bulelonadaki muJıabilri- gelirme yoktur. Harekat. pmdılô vaziyet hrarsızdır. İngı.Jz küYVetİen 
D1n blld.ırdılSae g&e, Porteid.z Devlet halde ilci taraf topçusu arasında ce• kumandanının, dütmana kartı koy• 

Berlin 7 (A.A.) - Alınan orduları Reisi General ca.rmMe ve Oeneta.l reyan eden dUelloya ve Japon tay· mak içiı. hangi hatta dunnağa 

Alman tebliği 
~k:umandanlıtınını ıtebllğ1: J'ranoo 10 flllbatfan 9tV~l Madtltte tyarelerlnin 11k sık mUstahkem mev- k. ra verdiği belli değildir İtalyan 
Şar"kta şiddetli bir ~lığa. ,_ çok buluşacn.kl&ıdır. · 1 Jde yaptıkları akınlara ~~r ıedi- t~li~, mihver kuvvetlerln.:ı Gazıı.la 

fatıa yatan katır. t&Amen sav..ıar de- MUhıı!rtie ~ bu. D}_OJA.tatta d~ yor. Sinrapurun &Jubetinı tayın ede- . 
1 nm etmektedir. haib1 etratftlda ~ecektlr k , __ J'l..t _ ır. i d k ti 1 kasa.hasmı Ye Cıa1o Tabasını g•ri a • · ce OUlD :uu ta.rı:u p ya e UV!Ye er I . ,_ _ -" Cephenin mer111!11 kesimlnda 1kl ___ _... __ ..._.~ d h ,._ u . t ku b 1 dıklarını bi dirmedca.ır. 

lk>vye~ tümeıUnln mühhn Jtısınılan arassı a en\Q oır erna.s vu u • 
k ~tılmış ve l.m.b& edllmJ41;1t. lG top Amerı·kada madıii tibl. Japonlar da Johor bo- Rm cephesinde: 
.. ~44 mltralyoo wı ma.yn tot>u ellml- iazını geçmeğe T• Singapur adaaı~a iki tarahn tebliğl«'İııd• mevcuCI 
se geçmiştir. uke-r çtkamıala t~bU• etmem1t• tnüphemiyet kalkmamJttu • Ralar, 

Son .Lki ha!ta. zarfında cereyan eden 8 sk e rl ,. k l•dlr. Uerlemeğıe devam .ılr.lerlni, AJ.-
mnliarebelerde yalnıZ blr ordunun Birmanyadaıld b.arekAt iseı Japon manlar itıeı Rı:.. .. lıUcumlams ptiakUrt· 
bulunduğu kesftnde 8() mhli a.ra.ba., Ye Jngi1lt kuvvetled aruında Salu· tükletinl bildiriyorlar. Tebliğlerde 
too den fazla top, 1000 fültralyÖ'Z ve Bütün ihtiyat birliltleri en nehri kıyılarında vuku bulan çar• yer ismi ıtihedilmediiine eöre Rua· 
mayn oopu, 400 m~Il ai'iliti ve 850 plf?DAlar ve Japon tayyareleri~in lann neıteye kadar ilerledikterini, 
lizak gan~ olarak almım.t, ya.hat il"''-, lb"' "' · ıd· RaY>ftona hr•ı hava akınları tcldin• 
tn'lha edllm1ştfr. Alnian mtitee.ddlt 1 an a na çagrı 1 d ~d... _ ,;. J -lan S l • Almanlann hangi noktalarda ha· 
esirlerden başka düşman 18,000 öUi e ~rfnaml ~1~!; ..,kalp"

1
"' .ı~ı aL u ınnlarım l'eri pliskUrttllklerlni lceıı· 

en ııt:1111 geçeıwKD er ne <MUT ne• , 
•ermiştir. . VapngtOn '1 (A.A.) - :B. Roosefelt. ntla bir haber gelmemiştir. İng:iliile- tirme'k kabil değilclır. Fakat Rus ta· 

Cephenin şimal ke&imlnde A1ma.n Jmi eöıfrnam& neşfederelt henfts tın. Birm .L Od f hatlar b arru:r:unun eTVelld bmnı muhafaza 
~talan. hücum kuvvetlerinin ya.ptık- bliöıette bulunma; an bltlii lht;iyat rln, anyau. m a aa ı u .. 
Jan müteaddit savaşlar esna.mıda bfrllkletıtıl .Olb Yılım at:ı:rımıltU' ırmaftr.. batı ıamlindedir. Japonlar etmediğl, ~ıtmaların menit bir 
düşmana ağır ve tanlı kayıplar ver- Bu bl.rliklertn ha.n~ ~e~ hilln.e~ bu hattı zoılıyara1r. nehrin kaYjı aahl· mahiyet aldıiı ~~vvetll bir ihtlma] 
d!tmişler ve çe>k titlktarda blokhavz te gtrec6kletl 80Jli:'8.dan Hallblye Na.- lhie aıeçememlılerdlr. olarak a<Sylwebilır. 
tahrip etmlşlerdlr. zırlıA'ı tarafından blld1i'Jlecektir. eım-

Karell ceptie.shı<1e Alman ve l'hl ha- ctıte tadar sll4h altına. alına.tilar Bibi 
~ tttfveııerı, Mornıansk demıryoıu- bU b1rllkler de harp bttt!kten attı ay 
nan ıestslel'lnt muvaffakiyetıe bom- ıaıtaya hd8r stıAh altında. Jtalacat"
ba1:ımıştar n düşman tiarataıanna Iardır 
.S~ hücum etmlşlerdlP. Dün 34 Bovyet • 
'8.yyctresl, hava muharebelerinde dil- Amerika kadınlarından 
ıünilmüş yahut yerde tahrip ed~ I.= 
-.e blzfm tarafımızdan hiçbir zarara. sefer &ıtaaı 
uğran.ılmamıştır. Vqlngton 7 (A.A.) - Ayan 

Ingıltere etrafındaki dentz bölge- ukerf komisyonu bir kadın ıefer 
lllndc sav~ş ttt§jattıerr, dtışma~ kıta.. teşkili hakkındaki kanun lly(-
10.00I) tonlla:tôfük 1i1 ticaret gemisini . . 
batırmışlardır. Diğer 5 yük gemisi hasını tuvıp etmıştlr. 
bo!Ylrmlatlai tf~ Qı" baMrll •Rra- D . I d 
m~~iterenin batısında btr denıza1tı entz er e 
cemisl, bir İnglll~ 1ıorpldo muhrlblııJ 
batıtınıştır. 
Şimali Am~rikanm dotu sahlllnde 

Alman dentz~!tıian tof)-ye~fuı 38.000 
tonllatoluk ıs ctii.şm.an ticaret gemısi 
bntıl'frıışlardır. 

ŞhnaJ:t Afrlkada p.rka dıotnı ytiri

Bir Aöietikan hafif 
kruvazörü haıara 

uğr•tıldı 

Jiişü.müzde Aynelgazalaya. vanlmıfiır. Töltio 1 (A.A.) _ Umumt la-
.Alınan sav~ tayyare kuvvetlen, müf...; ..=n L=d dil et;lix.. 
tefırt kıtaıatın tatibl esnasında. yap!- rar50u tarann an neşre en t ". 
Jatı savıiŞtara fı).rııtm: etı'ltlşıet ve Mal'- Alman aon malumat& dayanarak 
ea :Matnın•un bat1Sıiıda mafzefri.e de- tabit edildıiğİnle göye. Marhlehead 
poiannı boım~tmış1ard:ir. Bir Al- halJl Amerikan kruvazörü ile, Java 
IM.n dt!nınııı getn.Mt, Sitetida. aqt- 11DJlından bir Holtancla kruvuC>rü 
tında blr İo~lfZ kafllestiıe hftcum e&- 4 tuhatta Japon hava ktlV'Vetlariılln 
m~ ve Mi gemf11 torpill~. atbiı bombalardan ı.ab~t almıılar 

Malta. adMiı'ida denizaltı 1lsleı1ne ve i§e yuamıyacak derecede haaara 
n vaıetta limanındaki dokla.ra yeni
den iri çapta bombalar dllşmi.\.şiiir. u~ramı,lardar. . Bunlardan .batka 
Haıtar tayyare meydanına hava hü- Tremp admdalu Hollanda hafif lnu· 
curiılan yapılmıştır. Ada fuııerttıde TUÖrU de bir deniz muharebesinde 
hava. sav~Iarl esna.sında düşm.aii vahim ha.ara uğramııbr. 

Çifçinin 
bankaya borcu 

Faiz hadleri yüzde 8 
buçuktan 6 ve yüzde 

5, 75 e indirildi 

Mal saklıyan 
bir bakkal 

100 lira cezaya, 3 ay ağır 
hapse ve bir ay kapalı 

kalacak dükkamna kara• 
liate aaılmaaina karar 

verildi A.nkai .. 7 (Telefon) - Ziraat 
ıhankaaı küçük çifçlnin darlığa düı- · 
memesi için mtihJm btr karar almış· İzmir 7 (AA.) _ Milll kor11'tDl• 
tır. Bu karara ıöre, lirecli koopera· kanununun muaddel ıekli, ıehrimiz• 
tiflerinin dahil ve haricinde kalmış de ilk defa olarak dukkanında mev· 
olan n bu kooperatiflerden 500 li- cut olduğu halele olmadığını .öyliye
ta(ta kadar borç para alınıJ olan rek pirinç ve gıcla maddelerini aak• 
lr.Uç&k tifçilerin faiz hadleri jüzde 8 ]ayan Murtaza Tuna adında bir 
!>uçuktan yiJzde 6 '\'e jUzde '· 75 e bakkal h:ikkında tatbik edllmiıtir. 
indirilmittir. Suçu meşhu; cürüm halinde teshil 
Gaziaııtep köylülerine edslen Murtazr. Tuna yapılan mu· 
tohumluk dağıhlıyor hakemesi neticesinde yüz lira ağır 

para cezasına, üç ay ağır hapae ve 
GaZlaniep 7 (A.A.) - Ziraat Ban· dükkanının bir ay kapatılmasına ıv~ 

kası t.ohümluk temlri1 Jçin müStahsU .. . . 
b 

1 
uzerıne kara liste asılmasına mah· 

kôyltıye para. daR'Jtmala. ıış a.- Um olmuıtur. Sakladığı mallar mü• 
nu.ştıi'. Yaı'dımdı&.n fa.ydalanan 200 kör d d.l . . 
flallfi çok memnundl11'. ısa ere e ı _m_ı_ob_r_. ---

Yüksek ziraat mühendis· 
leri birliğinin kongreai 

Hanlar sıkı bir 
kontrolden geçirilecek 

ltalyada 
askeri ve sivil 

maneviyat 
Bir Amerikan mecmuasİ· 

Kadin yüzünden 
bir cinayet 

Cafer, tanıdığı artist 
ile beraber oturan 

toförü öldtirdti 

na göre halk Mussoliniye Ankara 6 (Akşam) - iki aün 
k evvel Şölen birahanesinde. ilci gene; 
ızıyormuş arasında, kadın yüzünden bir kavga 

olmut, l.tanbuldan metresi Servetle 
Nevyork 7 <A..A..) - (Brtta.nova.): buraya gelen Cafer, taksi ıoförlerin· 
Llte mecmuasında B. K. bq harfle- dm 26 yqında Ahmedi bıçakla ya

rile imza atan blr ecnobi ajanı İt.al- nJamı~tı. Ahmed tedav.i edilmek 
yada. halkın rüııde SiS 1n1n Mussol.lnJ üzere kaldırıldığı Nümune hastane• 
aSker1 ve sivU ın.a.neviya= r.a.yıfiıı.- sinde ölmUştü.. Vaka etufında top-
dı~ dair son zamanı a.lttla.n ladığım malUnıat ıudur: 
haberleri teyl.4 etmektedir. Bu aJa.n, Ka .1 . 1 Ro da. Mil" ~,.~ .. _.__ b zı İtal- tı Cafer, metresı Servet e Jo 

ma • ~n,,....,. ve ~ a b I ak " A k 1 ' · O yan oehlrlerlnde M.Uıver ~de 30 um ıçın n araya ge mı~tır. 
ay cuusluk ya:pmlf ve yll.k.sek mevki- gün metresi ile birlikte Şölen biraha
ler .işgal eden İtalyan ve Alman şah- nesine gitmiş ve bir masaya oturmuı· 
siyetıerlle temas etmlştir. Ajan, İtal- tur. Cafer bir aralık diğer bir masa· 
yada halkın ~ 85 §inin Mussolinl d-. İetanbuldan tanıdığı Perihan U
tejlmine aleyhtar oldu~u. hatta miınde bir artistin bir erkekle otur
Hitlerle Mussollnl arasında. ya.pıla.n duğunu görmüı, yanında erkek bu
mfilAkatlarcla ha.zır bulunan baflıca lunmasın, ehemmiyet vcrmiyerek 
İtalyan Nazırlanndı:uı blrln1n de Cldi Periharu masasına darvet etmi,tir. 
bir fa.tlst aleybt.an bulunduR'Unu te- Perihatı, Caferin işaretle vukubulan 
mtn etmektedlr. b d t' ald · · Fak t Halle İtalyayı Almanya.ya. aa.ttııı u ave ıne ırış etmemııtır. a 
için Mussolin1den nefret etmektedir. bu ıhareketler Perihan ile beraber 
ttalyanm hakllt1 dlktatôrll Almanya oturaı. Ahmıedin gözünde~ kaçma• 
Btlynt ElçlSt von Mackenaen'dJr. Elçi mı1tır. 
her aahat sa.at ıı dıe Duçeyt E!.yaret Cafer, bir aralık birahanenin 
ederek ona Alliı.anlann o gtl"lktl 11.f~ helasına gitmiş, biraz sonra da Ah· 
Ziı.latını blldinnenctedlr. Von Macken- mecl ayrıi yere gitmiştir. İhtimal kJ 
sen C17 bln 1d.f1llk bit Alman 1.fgal birlikte oturduğu Perihanın Cafer 
orou.mna dayan.maktadır. Bu ordu- tarafındaı çağrılmasının ıebebt.inl 
mm 12 bin k.lfl.81 §imendiferlert elle- soracaktı. İki genç hela .kapı~mın 
rtn5deKbu1Munmalln~~- ,.,___ k _ önünde karşılaşınca kavgaya tutuş• 

· ·• usso uuu. .n.wuı.uya.yı:ı ar- l Caf Ah d' b kl 
fl hareket tamının başlıca. faşist §ef- !11~ş a . v.- ;r, . me ı ıça a 
lerl arasında bir ikilik do~u~u iJc, yıern.dm agır surette yaralamış
reJ:n.l.n etmektedir. Muthıliı ta.yyarcsı br. Ahmed hastanede bu yaraların 
MUS90llnliiln emrUe baltala.nmı, fakat tesirilt. ölmüştür. Tahkikata devam 
Nutı ftllmlden lrurtulmutf,'111'. fJlmdJ ediliyoT. Cafer yakalanmı, ve tevkif 
bllflll bir menfa ha.ya.tı geçiıımekted!r. olunrnuıtur. 
Ta.sslranl ile Beren~ cepheye gönde- --------
rUm.l.şt1r. Badogllo ise Albano gölü 
kıyllUldakl B&yflJ'esinde oturmakta
dır. Balbonun bafma gelenler ısıı ına
lümdur. 

Fransada 
Bir Alman nöbetçisine 

ıuikasd yapıldi 

Dış ticaretimize 
dair yeni tedbirler 

(B*' tarafı 1 inci ııahifede) 
Pamuğun ihracı ise Ziraat banka· 

aı ile Çukurova pamuk mUstahsilleri 
kooperatifleri tarafından yapılacak
tır. 

Yapağının ihracı memnudur. ş. .. 
y.d bu maddenin ihracı imkan tah· 
tma girecaL: olursa bu i9le Ticaret 

Cenevre '1 (A.A.) - Ftn,ıvısu:la. 1şgal ofisi meşgu~ olacaktır. 
altında bulunan bölgeden gelen ha.- Türk. Macar ticareti 
berler& göre, bu bölgede ~ nblar Ank 7 (T l f ı ) T.. lci 
olmtlfttir. ara e e ona - ur • 

ToUrS'da. blr Alman nöbetçMdne ıut- ye • Macar ticaret Amu~edea karııı· 
kA8d yapJldıRından gözübne yasaızı ~ında Ticaret y~~aletının . konten-
ııaat 20 ye lndlrllmlŞttr. ıanların tecavuzune manı olmak 

R d Alm ot 
•. -.. . üzere almı,ı olduğu hir 1'arara göre, 

ouen• e anların uı"utu bır Ma ı~L · tta k l d 
binada bomba bulunmut ft 800 t~l .. car • ~ıye ~- ma ~ arın an 
tevıkif edilmiştir. oınced~n ıthal .. mus~acl~ı alınarak 

Macarıstana gonderılnuş olan kuru 
meyıva]ara aid bedeller kabul olu

Ratid Ali Geylini ile nacak, müııaade9i alınmadan Maca• 

K udüa müftüsü Roma' da rietana ithal ed.i~miı ~lan }turu .~6Y· 
vaların bedeUerı sahıplenne oden-

Roma 7 (AA;~ -. D. N. B.ı miyecekti:, Türkiye ve Macar tica
Es~I. Irak B~ııvelcilı ~~tıd Alt Gey· ret makamlarının ınutabılt kaldığına 
!Anı ile Kudus baıımUftüsU Romayıı. göre, bundan aonra her ihracatçı• 
varmııılardır. mır: kuru meyva göndermeden evw 

vel oradaki ithalatçının Macar ma• ~rar 4 tayyare tayY>etmfştJr. F l nk d -e eme onanması 
Ankara 7 (Te1efonla) - Yük· 

Londra büyük elçiliği Batavya 1 (AA.) - Tebliğe sek ziraat mühıenc:U.leri birliği sene· 

Odalan döşeli olarak kiraya verilen 
hanlann, yenl belediye ta.11.üıatname- Tanca'da bir bomba kamlarındarı ithal müsaadesi alıp al-
sliie tamamiyle riayet etnıeleHhl tıe- d madığını tahkoik edecektir. 

Bazı arka.da.şlarımızın ya.zdıjpna. gö- ekl!lr: Felemenk Hindi.ta~ı dona~· W: kongrelerini bugÜn Kızılay bina
n LOndra bilY\ilt elçisi. B. 1'mlk RU.,- muınm batkumandanı, filoeun hır ıında Ziraat Vekilinin reisliği altın
tft .AtaA teıı:atrdlüfttri-6 1sfıeınıŞ va bu hava Mlc1iiiiG ile tamamen ı.hrip da yapmışlardır. Bu kongrede birlik 
IBteğ1 ka.btd edffi1ıJşbfT. ~ öftY61t edildiği hakloridaki Japon haberle- nizamnamesinde yapılacak değişik· 
eı9:ıtın& B eı:!ar~:lri ~~ rinin tersine olarak, Felıemenk do- likler görüşülmüı ve kongreye B. 
~osu~ ve 16tlınzaca fuglltere nanmasının denizde -.ğfam bir hal- Muhlis Erkmenin muvaffakıyetler 
h~eM tar&fmdan mnafa.kat ce- de ve muharebeye hazır olduğunu temenni eden bir nutku ile nihayet 
Ta.hı vetlJm.Lştir. bilclimıiııtir. veril~tir. 

mln için sıkı bir teftlt ve kontrolden patla 1 Türk • İtalyan ticaret 
geçlrllmelert tararlaftın]ıru.ştır. Kar- Tanca 7 (A.A.) - Dün akşam muahedesi 
J()la. ve somyeler saRtam bulunacak, Tanca nhtımıtıda bir infilAk olrnuo, 
odalarda eşya koyma. dola.plan bulu- 5 k" ... im.. 25 ki . al Anla.ra 7 (Telefonla) - İtalya 
nacaktır. Sofalarda, odalarda a.teş T h

111
• 

0 d~fd"'" D~. yu C:-:J.1.'hr. ile aramızdaki ticaret ve seyrisefain 
yak:ına.k memnudur. Hıır handa yan- 8 mın e 1 ıgıne gore, utta- muahedeai .3 1 ilkklnun 1941 tari
gm söndürme tertibatı bulunacaktır. nktan gelen bagajlar içinde saklı bir hinde hitam bulmakta idi. Bu müna• 
Bu hükllinlete rla.yet etın1yen hanlar saatli bomba bu infilaka aebep ol- «betle hükUınetimizle İtalya hüku· 
k.a.patılacaktıt muıtur. meti araaonda Romada teati olunan 

notalardc.n aonra bu muahedename 

ET KADER! 
v .. .. • M b · k I bir sene daha uzahldığı gibi ıu an .. la inanmıyacagım. gotureyım. e rurenın satıcı lZ ara verıece- I d l 

F b '-' k t d b .. . A ban b d " v· . l .. ıı. G l' qmayl\ a varı mıııtır: a r1 uu at re ceva· ı uzerıne - ra ız ura a mı.- gı emır er, epey uzun aurm...,, a ı• B d h d . 'h 
·ı.....- .' ~di d clakla.r d E ~ k .. .. b ·ı F h · · d'" d...... un an aonra mua e enın nı aa 
uaşıı_ud önbü~e '-eg .: bul' di Gın l~ d -b kl~et, magazanm ap111 onun· e ı e at -~mınb Y~~a ~~-~auB.za· yet bulma tarihinden en az üç ay 
tnanı ar ır teoessum e ır . a ı· e e ıyor. man aaa 1Utı uçu5 u geç .. uvu- ıraz l f h" ta f d b' • ta fı 
b . dal ld v · · B .. ü . G ,,,._ • .. .. k .. .. ha b' 1r. C:-L: • eVYe es ı ra eyn m ın ra n· 

Aşk ve macera romanı 
e düoı.inceye nuı o ugu ıçın, u eoz ıenne auuenın yuzu s• sonra uçu ara ya ınere ._-.urun d i t _ _ı, ... t kd' d ah d 
' 1 · h 1_ö k:ü h L •1 A L- an s ennıeoıgı a ır e mu -e e Nakleden: (Va • N4) muhatabının dudak ıırındakı te • ıardı. .. 1 ne area.et etti er. raua, lı: d'l·v· d b. _t!.L d l 

d ·t.kıı- "l" . f lu Mb .. .. d 1 ki ı_ x. d 1.a•- en ı ıgm en ırer .eıneı.u: evre er ı <U gu umsemerun ar na var· ıure sozune evam ac ur:a aıır~~. ma~aza a ça..,.,.., ta• • • 1 dd dil ktir 
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- cSa.adetin yanındaJ Onvanh - Onlan bana gös.terlı misiniz? m11dı. - Galibe hanım da bu sayede hcı kızlar, kapıya çıkarak Ga1ibenin ıçıTn ukiu.tı mit al e. ece • · 
~bı okudunuz mu) - Memnuniyetle. Tam o sırada, Mebrure yazıhane- biraz hava almış olur, dedi. Sonra arkasından acı acı bqların1 ısalladı- ür ye • ıvıçre ticaret 

- Hayır. CaJil>e, canını ııkan bir mevzu- ye girdi ve Fahriye hitap ederek: genç kıza dönerek ıordu: Iar ·re Me1nureye arkasından ağır bir anlatması yapılacak 
- lıte o kitabın bedbaht Jiahra• dan kurtulmut olmak •evincile pa- - $ahin bey gelmiyecek, Galibe - Bizimle beraber gelir mas.iniz} küfür savurdular: Ankara 7 (Telefonla) _ Şehri· 

iıiianı bana benziyor. Ben de o ldta~ keti açtı ve: hanımı beyhude yere beklettik. Dönüşte sizı evinize ndar götürür, - Kaltak, gene bir masumun m!izdeki alakadar makamlara gelen 
tm kahramanı gibi, aaade.tin yanın- - Şahin beyin bana ıverdiğj re- Fahri, •Öze kan~rak sordu: bırakırım. Zaten köık buradan an· kanına girecek; diye aöylendiler. malumta gÖl'C yeni bir ticaret mu-
Clan geçtiğim halde, ona kavuıama· simler ile, yapbğıtn kopyeler bura· - Şah.in bey size telefone mi cak yirmi dakikalık bir tnesafede- Ara.ha, İstikl&.: caddesi. Tak.sim, alıedesi akteı::nek üzere İ.sviçreden 
dim. da. Bilmem muvaffak oldtım mu} etti} dir. Harbiyeden geçerek Şiıli yolunu tut· memleketimi2:e dört kiıilik ve geniş 

Galibe, delihnlının ıözlerine ta- - Buna fiiphe mi var'? Siz teva- - ETet, biraz evvel telefonla gö· Fahri, Galibenin menfi veya müs- tu ve Mecidiyeköyünden eaparak salahiyetli bir ticaret h'f'yeti gelmek· 
ınamile kayıtsız kalıyordu. zu gösteriyouunu:ı:. Kopyelerfo asıl· rüştük. bet bir cevap vermesine meydan hı· uzakta görünen yelpazeciırln köıkft· tedir. Be heyet 22 pbatta Ankara• 

Fahri. ümidsfzlik ifade eden bir lanndan katiyen farkı yoktur. Bun- - Acaba Zincirlikuyudakl köı· rakmaclan ıöııe atıldı ve: ne doğru süratle yollandı. Fahri, ela bulunacaktır. 
lavırla sözüne devam e'tti: dan emin ola.bilirsiniz. künde mi? - Arabam emrinize lmadedir, arabanın bi- köııesinde büzülmüş dü- .................................... .. 

- Zorla güzellik olmaz. Dediği- - Doğru ma söylüyorsunuz efen· - Evet köşktedit; beni de oraya dedi. ıünüyor, ağzından tek •Öz çıkını• O L O M 
ah gibi olsun. Artık fazla bir söz cl.ifu'? davet ediyor. - O halde iki dakika bana mü- yordu. C, Şahinin ne kıratta bir 
aöylem:iyeedğim, sizt karoı besledi- - Ben hakikati söylüyorum. Sizi - Acaba niçin'? saade edin:lz. Salıcı kızlara bazı adz. .. ı ulduğunu, yıelpazecınin hile ile 
lim derin muhabbetten bahaetm.iye- l.araretlu tebrik ederim. Günden - Vallahi sebebini bilm!iyorum. emirle;: vereyim, sonra yola çıkarız. genç kızı kö11küne niçin celbet.tlğini, 
et.ğim. Jk:mizi de saadete götlirecek güne resimde büyük teTakkiler gÖ•- Fakat zannıma göre, köıkte mühim Mebrure bürodan dışarı çıkar- orada Galibeye oynanacak çirkin 
olan teklifimi bir daha tekrarlam1ya- terzyorsunuz. bir işi olacak. Gah"be hammın ken- ken, Gahbe şaııırıp kalmıştı. Bu na· oyunu biliyordu. Kendisi sefahet 
uğım. Fahri ile Ga~be. iki arkadat gibi disini mağazada beklediniği aöyle- zı1c.ine daveti nası1 reddedebilirdi) içinde yoğurulmuı olmasına rağmen. 

F:ıhri, bundan ıonra mevzuu de- konu::nağa başladılar. Fahri, bun- dim. Benden G:llibe haı:ımu da ya· Hemşiresinin kendisini evde bekliye. köııkte hazırlanan yeni faciaya fiilen 
fiştirerek sordu: dan ccs ret alarak gene izdivaç tek- nırnn alıp, otaya götürmemi rica et· ceğini düşünüyordu. Fakat evden çı· kanşmak lstem.iyordu. Bunak, sefih, 

_ $ahin beyin size ısmarladığı lifini ortaya a,tmağa t~ebbmı edin"' ~i. Kendiııine miıliim b:i:T.ı siparişhr karken kapıcı kadına biraz geç ka- sarsak ıhtiyar, masum ve u.f bir b• 
resimleri getirdiniz mi> ce. Galibe katiyetlc cevap verdi: verecek. lıraa merak etmemefini Melihaya n ilfal ederek h.ayvant h1nla.nm 

G . d' f .r·~- ı - Rica ederim bu bahsi ta:.eele· - Köşl· o kadar uzakta değil. ıöylemel. tıenblti etmiı olduğunu tatmin ~ek latiyordu. - etır rm e en= . ' 

Zonguldak orman müdürt~ünden 
müteka.ld Meftmı Akmnnel"in ql İb
ra.him. Taşçıoğlu ve orta'klaıı muha
sibi Enver Akma.n.er'le askeri h1kimle
rhn17lden İ!br:ı.hi Akmaner'ln anneıe
rl Ayşe Akmaner vefn.t e~tir. c~
na:z:esl bugfuı tklndi namazında Kur
tuluş'ta Bo:dkurt maha.llesılnde 106 nu
maralı evinden kaldırılacaktır. cenaze 
nsmazı Fer!Jı:öy camls1m.te kılmtlıktnn 
aonra Fer~ kaıbrlstanml'l. defnec'lile-
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E k 1 d M·ıır . Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 
Hn• tuunı11cin bir t-r dllta- kmek arne erin e 1 pıyango =:~:..,erek bttün Ja.- munda. bu tadar suyu neden eakla-

clOldanm L.L. lira S L--L-} 'ela pon ınmıJeketlerlndekl ~malta- 4Jn? dl.ye ~ı. Fil ııahlbl genç bir .... ,.. .. Bu=.";.,..... w: f 1 ... a~rllllUU u v.aJaDM• eıılldden kalma prtp b1r Qlnllydi .. gilldü: 
........ miDI t h . t I• J oeoızo ali nrdı. J)Mr1rt.na l1ı'dllla1z zaman - Bu benim kusurum değildir, dedi. tWıl .,..,bit se.I bir kumqı ~ a rı a yapan ar ...... • .. ~~ar ~'bir sa.İon"' birkaç koıtuk, 1.sk~mle Geçen g1hı Ritka ile giden bir yaban-
.... tö"9 dedi: balete duıtu ve bir masa.. burada hJç bir kunıat ca, ellndeki bastonunu - şaka ola-

- P• mUiı••...ı f8Y ... Ne de .- yoktur· her rey arkadaki depoda. rat - flllm.1n karnına dokundurmuş 
-=ak tatuyor ... Ilı •ua amc:ık b- ~ u __ ı.;_ 4 lıÇJIJ PlJanaonun 9 uncu tet.Up 1 in- M~ depoya götihiilmez; Titrinde ft canını yakınl§tı. Şimdi yanından 
baca amma ..... ,.,lr. •• -. kahn Memur .. 8 HDeden 20 aeneye, luı 1111' ...... .. ~ dtln Ankara Sel'gtmnde hangi kum~ı be~nm~ maAaza. sa- geçen bir Rifka.yı görünce, ldn1ni bu ........ l&cİY..., ilpha boyatarak -·~ 16 kadar • azr hapİa Cez&ll lfÖreceJi: 9M ltl,30 da yapı.J.mwW". Kar.anan hl>lne aöyler, Te)'a nümune$ln1 gös- ınıretıe meydana vuTdu. Deme'k ti, k.nç 
...., . .y. k....._.,; a,.ı amanda aeneuen ıeneye -. 1~a.r IUJl)ardır: terlr, bımql depo.9An çııcanp müşte- gündür bu fırsatı kolluyormuş .. içtiği 
... da ~ etmeli. Erkıekhr I0,009 Ura kaıanan numua 1'1n1n l'Jnünc açarlar. '3unun ~bl .ruyu midesine bo§altnıadan, hortu-

..L-s.. Yelma.... iyi Son ai1Dlıa* fımlNW'a.n fazla •- Jnı eeNeklrt* ~. ~ ·~ ogo120 Ş'Udur· Müşteri çok defa. zllmtndc munun haznesinde saklıyormuş . 
..,, hana 11•7-... .. mı* almak 1P"-d1yle bazı lı:1mıde- dan lfleDJne ~ ~r muct~ ıe.ooo Un kazanan numaralar; brar~ ve arzu ettİtı kumaşı Etrafta toplananlar tllln rıekılsıııı 
••· • • tıta t1rme1t ~ tlbrlfat JtP- Mnoe ,...ıae1111: ........,,, lliJll --~ JIG!l'J 388llM ala.mu. önüne serilen bhoot kıl- derin bir hayranlıkla karşılarken, Ka-

- Acaha 7 ... • d1Y• ....:ldüt et· ıat1an 8&CllmıDI 'N bunlardan b!rtaçı ma tanmıumm M tmctı m:addemnde ı.eoo Un bu.nan numaralar: maşlar karşısında mütereddld kalır ve va - Mura, fli sahibinin omuzuna bir 
itim. J&b}ma?Q m&bkemeJll vertıntıştlr. yazılı ea.ra.hat cWreshl~- memurin MlSSl, m939, 30'.M62, 344137 nihayet hiç b~cnmediğl ve .ıstemedlğl yumruk vurarak: 

_ Fanle&i kabilinden zarafet ltir mSlli bllmmıdeJrl lllienS1me tabı tutul: J.000 :u.. tannan numaralar: bit kum~ alnıağa mecbur olur. Böyle - Şehir içinde beni maskaraya çe-
tarafta· saruret IUJ'etinde iktisat Bu fElld1dı9 telllUai ~ mabızın 1cra edllir. Bu suç, memw; 11634 17~~ W43, 16426, 61W, 63980. olmaması 1 ı.n. b1lyük kumaş mağD.1.&- virdin, köpek herlll 
ite ~ •• İki pktan b•NiUrd ter· Jııaranm& ~mı unu ihlAl eden~ olmJi1anla.r taratnıdan 1f]lenec~ olur- ~KO'. 7028e, 85764 ve 88598 lle biten lan depola~ ınUşterlden saklama- Demesiyle ortalık birblrlne girmişti. 
eih edeceiimiz ma!Um. •. Elbet lükaU bncla JllPl1iılllt tilıll'.lill& 91 

da sa ftıtr: cea. lıammunun MI ııel ft fO bllet. ~a. lüzum görmUflerdlr. Çinlller derhal fU sahibinin tarafımı. 
ti !!:!t oarPtınI&c*1an cez&kr ba.klcn mütedd:p madıdeled ~ gö- ı.eee Ur& kazanan numaralar: Kava_ Mura vitrindeki kumıışı be- gt?Çm~U. Kava - Murn, Rlşknyı iten 

eKu· mtldc1etumuDıı B. mtmılt Onat dtın l"8 1JMlı> olunuz 'N ceıı.e bu Jmınuı;ıun Son 'bel rM.amı 06839, 06252, 07210, tı ve .,l.r klmonoluk Çlnllden bafka bir yardımcı bulamı-
- Dotru .•. F~at... ..'18tecller. IU 1rahaQ ~: 84 a.ıe maddeısdne tevnkaıı da. Türk 19019, 22275, 36032, 39325, 82299, 84928 ~::!1~ ~rada m~terlyi izaz yordu. FiU bir tarafa cek~rek yolun 
Ba silli crhr .. M'•llır •. 8- - ._ tılll"tl 111111 "'11' tlı9 n- ceaa llııaununda yamlı ola.o cezalar .,. 96870 Qe biten 40 bUet ve ikram faslı da tıltmljtl, Kava _ üstünde kavgaya tutuşmuşlardı 

• blrvok .-de- maaaıı bmW, mllU ==b- iki 'llM olarK ver111r. Me.wıA; sası un: IOO Ura banan numaralar Muray'ya kuma,, alıncaya kadar ta- Ke.Ya - Mura, Singapurdn mesele 
ldrteri ...... an-;_ il ela a:aıı ııe ,,_,. '*1eMlll un cu maddenin ı Snci fıkıumda ~ı lo*1 döıt rakamı 3822 Te 9089 lle mam dört :fincan çay lkram etm~,ıer- çıkarmak, herkesi kendlsl~le meşgul 
katı..le Oltaya •-ı•·•~ ı ma .. ıae111m: cBU ~tat- ollfl 1Uçu hlr memur ~ ftt&Al biten 80 bllet dJ Mat&zalarda mtifterlyi karşılama etımek niyetinde dcğlld.J. Istemıyerek 
ele.dm brvaletl ..... 90k ....,. 'p 'mA •• rft .._.. lıdlilule.n halde cezası tlç lellCden on aeDe78 H0 U.. llr.uanaa aamaralal'r m~rastmı Japonya layılannda asırlar- ve tcendi lradesl hnrlc1nde oltırak düş-
ror. Onl.ı da _,... A W.I• bilr tıltltl erl'lk ftY&~ '8tlh- kadar &tırtıaplstlt. Boo ilç rakamı 98'1 ile biten 400 ca devam eden bir anane hal1n1 aı- tüğü bu vaziyetten çabuk kurtulup 
lliililll asıi... Fak.al elbettıe ollımwa, IRl WilU4 olpm IQllOdıllere mtı- Memur olmıyaııl&r& 342 nc1 madde- bilet. ~ı · bu ldete yabancılar bile rla- uzaklaşmak ıstedJ. O, Singnpur gaze-
Mmad•, bıtawad• Zira. skeıiin ai- MaUlıt u.m. "J'& v"t•1

n N8ln1 ev- nln 1 Jncl fıkrasındaki suçta.n dolayı 50 lira kazanan numaralar yet etmek lüzumunu hıssederle.r. anı tesi (l) n1n dlllne düşmekte,n de kor-
rab kostümü ile renk renk, tekil te- rak ve~ madud olup~- 'Nl1lecelc ~ a:1 aeneden aetttı eene- 8on öç rakamı 843 De blten 400 bl- takdirde müşteri çıekemezlerdl. kuyordu. Zira, QlnlUerden bl.rl fil 
IW kadm kıhldan wderde MI bir 1ar &lertzıde lıf\enecfjt ahtekt.dık ,. bdar et1.f J:>apl&lr. <B-.ırm ıt1 let. Kava - Muta. çok pahalı, çok zarif sahlb\n!. har'klı göstermek 1ç\n: 
bir tenakuz letkil ediyordu. F.ier bu c1tt1lmleri haölnda. Ttlft etm. ika- lldal1 tıdbtk eı!1llcel1ıaıe maran Terl- lt Ura karanaa namanlar: bir kmnaş almıştı: (Arka ı nr) 
tasavvur tatbik edil.eydi. im ~ nmanun !Wl evrak berinde bJleneo lecK oaa, d&t ~ 11 91rle.Je ta- Son af rakamı BO Jle biten '°°° - Bunu Takakoya veritıce klmbllir ___ .....,..., -....----
babçell,, ~ anbw kuntli IMıteklrlık ctlrtıınıeılne mt1tealllt dar a.Rır hapis ceııasıdır. bilet. ne bdar 1evlnecektlr. (J) Japo.ayada ilk gazete, başka 
'-1" çenilmif olanla. ~ t.aa: otamıu denım..it- MIJI lııoumı• bnunUD& atd IUO- 1 illa bn•H •-;:: IJGet Dlyıerek mağuadan çıktı. Bu sıra- mWeUerde.n çok önce, yani l0-15 tari-
.:. yelcna1ak elbiael.... dola tdr. Jarda, mef}ıud ~ler muhakeme = = : ~l~ = ..O 000 btJei da ~ btr fil geçiyordu. 1'11n lahıde çıkmıştır. O taı-ihıeD 1615 ta-

IMr ebir d bancl farklı lmu. Rtmı1 9'fDıkt& ~ a.btet"lıt mull kan.ununun tatbik edllecetl da al :ı · sırtında bir adam n!'dı. FU -90k ulsu rlblne .kadar lplidailJilni muhafaza 
....:........ e t:ib ım icllCI 

0

.._.. da TQm cw. bn.unUD11a 119 wa ve SeQt bnwnm mmcldel 111 inci mad· ~J .ır. ar. d•• I yfüilyordu Te gldeoeğl yolu 6lrenmJ4 etmiştir. 1615 sonunda meşhur <Ou-. .t~~· a::::n.. • · mftteaklp Dl9ddelerlnde )'Ullıdır. ıı:ter desinde tMrQı tılmmatiadır. kramıye UfeD yer er gibi, bastığı yere bakmadan, b&şı )'U- ka) muharebeşi Te gene o tarihe ras. 
bbiliyetlerı old Uf 

0 arı ı~at· '" Bu çeklllfte ,a.ooo Uralık büYOlc le· kanda. gidiyordu. lıyan büyük zctzele cazeteler4e re-
lara derhal bir abusluldur cöller mmı,eyı lıılanan :bUd 8atradK>luda Kava Mura tekrar .el ile it.ilen kü- simlerle canlandınlmıştu. Gazetecl-
..... a0•h... Şehn·n temı·zıı·ği KOCVK. HABERLER tG.006 lira tııızanenlar: Malkara, Te- - .ttl tearletl1 araba.,a bJauli. llkte Japonlar dalma JHHlan ziyade 

Yüsiinii.ü kupbru bir duvara. .. ~t. Tam bu sırada caddenin ortasmdn remıe e~enamlyet Ttırlrter. «llesınin 
rabat .&mriit mibi bir ~ çwir- Dıp•NE -~ • '.l'..- Klibia- G.000 la ~NZlanlar: iıcıter llUP5l bir gilrt11t1l 'koptu: Caddenin 6t.ft>a- t11U ftrt'lar .. :resim konuı•r! n sözii Ja-
.-nin farla Tardır el~ Ayni •• •• • • - ._: ı.tanbul, birer pa~ı ZOngQ)dalc, §mdan uslu u.sıu .,elen fil, Kaya - Mu- ponJarda meşhur bir darbaınetellir. 
11ırz elbiseleri .,,.,..i, bir ..wrfe. fııa. Çopçü)erm ınjlrcl•n Rtseriyet temin edllemedlli cihetle 0nyede. · nnm bindJA1 Rllkanın içine kendi On beşinci asır ortalarında tahta k:ı-
ralbaneainin alaJ>ilditine tiWemnit (2000) e çıkarllacak ~ H fUbaıt cumaı1ıeel aat 2000 Ura kazananla,r: 11 tanetl fa- hortumunu uzatarak hemen hemen lıplar kUltanıınk gazete çıkann Ja-
blr ehirde yaıamanm ra1t lzerinde · 111 ,.. lmUıktıtı ayın talan ldldl- taııbulc!a, t>et b.neBt Anb.ra, 1 t&- sektııı on teneke mikdannca su bo§alttı ponlar 19 uncu asrııı ilWıd yarışmdR 

' • • fark hmıd ---s. delil· rillr. a.ı :t.aınle, ıt1 tanlB1 Kal'8, 'l'Gbt ve ~dan: cFlllerbı gülmeslıı de- ıueiecllftf taemmüJ ,eWnniflerdir. ~ eltili an ...,.. t.tanbuJ. beledtı1ell """fzl\lr 2'ler1 * Kas&mı>a,7a belediye tahsUdarlı- - taneai Konya. :bmıt, Gaziantep, dikleri müstehz:t lblr homurtu çıkardı. 1868 4e saray tarafıa .. n miit.elwnll 
•ır. ••• mMtrlQltı. ~ilı1Jettn Mı ma.11 Jl1l tında bulund* arada lCD Ura llı- 1'Ant:dlya, Mana, T*irda~. Kllldn, Ka.va - Mura bir anda su lçlrıde bir ruete çıkarılmış, n IHt iarillten 

o:r-AL!L. ~ llir _... u Mtoeahı1 bazırlıyara.k ibeleıdJye m'llba.- 11lA.s etmetr:tetı mumın MUIMfa döt- JiMaba, Enurum., l!skl§ehlr. Zlle, kaldı. Ellndetf. ~af, mtmda.Jtl el- ııonra bir.çok haftalık n a)'hk mec-
• - ~ • 1•"

0 ~ lllbellne tf!'fd1 etmışt1r. • c!üııcil a:>rgU .hlklmll#ine verllroif, aor- Jtemalpap.. Buna, ıllazl.lll, AJı:dal ma- bl.te n kunduraları, bNındM1 f8.1*&- malar ft Ttsaleler neşrine Nşlan11Uf
lanma da tavaaye edenm: Hayat dm Teni bMcede temılUlt işl.ert a~ cmu yt,ptlarak tevkif edllm1tt1r. M~ deni, xajieri, ve Qıduda atıım•·· sı taııumu,yacalc l>lr hale ,Pldl. • tır. ım da 1teıtıectllen matbuat lka-
Jair 70• delildir. Olut a, hir Sin; ken- ~mımı (2_,., • ~ıtı ul ;. ta.ta ~dald WVl'&k alır eeza matı- l.000 ıı.a ba\laıılar: 10 tanell ta- ıanmadı!t bir yeri kalmadı. nuau ... ••setelere: «Bjik.et ve 
amm bir initiıı pek attmda Whirth- tedfr. Şehrin temw.ı.ıtı için !>u mıDr.- kemeslne t.evdl Mltm1ftk. tenbuJda, tMrıt tane Anbrada, Sici RJtb.yı 9eketı tuir Çlııll blrdenbi- IMkHe ....... e ~at ,.apıl•a-
~· ~ ..... tnJS ki. .,. CIU' iiitest;. btt lttsutii TQıhr. h * ~ Y• CMldeainde ...... --·· 1-ar. an\rdaL Jll· re f84ll'tnl4 ve ko~udan titre~ mak, :J&•dıraa ıe;&.e&eleri kap:ıtılaalt 
....... dWU .... tdiiııa ~ lılbarla ~edlye tettıliHı: 1'terl at- battal Stlleymamn dilldtlnını tamlt l'eı' t&ıııeıll J1,U'dummlgn muhtelli ee- baş~amııtta. kaydfyle• hürriyet Terilmlş •e 0°'3ll 
~desiniz. Maazallah, ~den mi dürlüğünün ,e.nı b\ltçeıst 480 bin~ etl!Htie -olan Za.rl'nln d1"6ra daya- hlr ve p•llalannda satılmı,tıt. K&n. Mura Rlfkadan yere atladı: soua ~kü •Menı f$14ni al· 
flkanlımpuu, ...maymİKİ ked'1e ya kadar yübeJµı.ektedir. dığıımerdiwn ka.Y.ıP diişnUI. Zari ıba- f1ll durdurdu ve üzerindeki Mla.mı J~ mqİ.ar. Japon matbuat tarlh\n4e: dik 

• )'iikl ieaiak? Y nac.ıa- • fllldan aaır yaralanmlftır. Oniveraitede aöme9tr re 1ndlrcH: ...- .....,_ millB ....... cllı6'•r-
:.. ...., ~ .., Karneler sıkı l»ır amelle * tlrotnUaıdM1 ~ oocukla.r tatilı· - Bu ne Jealet? Hayvıinm hort~ "* .illmndfte ~. 

•: h -!!.-t..::_..1 daha iti t. -'-ol ..J!1 ___ ,_ mmmd klttp mmTlnt 'B. Amt Abalı 
Cüzeeel. • sunauuuen • 11:0......-, e~ odanın ı.ıerı etmtında. aJAtadarlara tbıivenitede aömestr v.uu, u p- . - ~ 

Dalı yWaıunum. Tır1a4UUZ1 shey!~ :tatanbuı ~ MrM ~- 17.ahat Tennek ~ -"*anıra -- -· ı .. • ... w6den4en baflıyaClllı Te Ptıailik adolmı ile z..,k ıelrri Singapur' da 
..... ol1ı11w. ~ iıli blma mlnl olmak Ye mhteltfırht ıs.- ~lr. 2.aıt _.. .... :bC1ar liNcsek&fr. R E P-P C 
taranma. Sonra, ÇUDaflf d~lan- IJll1lan tllb1t etmek matsad.11ıe fth- *İlkokullardaki :voksul çocuklaı ........................... 72.... .. MA L NE Dic. 1 Ri H 
namı, prdrohanmun öniiDde dura· rlmizde mı bit surette teftif ve himaye kurumu dün saat 15 de Parti s E s 
nk. en ~ ~larmm, m J• tontroıa ~- 'ınerkstnde scnel1k llongreıdn1 J'8P'" _ s.n.... rizellil •• illa 1 I• wıi jle 

............. .._ .al pek Bu ........... mmrt.-udadY- mJftlr. - G •• h k .A 

1 llC8D gÖmlek Ye bo~ aya- le bltlltte l20 Jqe bQnılu memunı da * Bu aydan itibaren flbrim.izde Slnf&&Sit.4'. 7 u n a a r a r - a..ir , • • • • 1 illaia ea lftlrlk etmektedir. Şel:ı1i' dahlllnddrl alaçlann budanmasına 'bqtanacaktır. :.::- -==-', • ., .. ..,i çıkan•- biltün evlere nırııen ekmek kameled Ağaçlardan çllı:a«"*: odanlar. beledi- aıa DO"TOR'un 
C.._ •.&.Wr u ı..ı • • muti • nleıde buluna.nlann hüviyet cilz'dan- 7e " ~ ıatı.r: •t>abdfımine fJt a 

-. _.., __ ,-: ,. eram a lariyle tal'fllqtınlmaırt.adır. t\cret.lls düıtılacaktır. 
.. ....._ .,..aı....ı•n .en IOft badeli • - * ManUa.tura, eay. kahve Te ma- llOMINI 
Mla!'n'ı iri~- Azgın bır mandanın 41enl ef}'a ithalAt blrUklen mensupla- n M t 

Fr ··- cnesliP> dedildeli yapbklan .rmduı mtlrelılmJt .blr .blt'eb. ~ Pl"anslllCl. SÖEJÜ filmlnl yaratuı 
...a. m e1 PYinmek. wa1r ba· 1a sttım.lıft.lr. ~. An&aTM1a ııııaı&t M1 HORN ,,_ Wr ileri atdmada balanmıya· Evvelki gün koollnıelc 1lııere mezb&- klitlnlan etratında ~ 1>11- CA LLA ft 
''• ._.--.ıen kamDanıl41ara haya göttırtııen bir manda oradan Junaeaöır Man·a Andero••t ___ .., -.-YU tacIP soka.la tırlarnı_ıtır Azgın man- · .--

.ı..lr. Yal lııUayani kuahalıl~la, da Yollarda gtlJ,p ~ere hücum * Be§Httq askerlik fabeslnden: Büyük muvaffaldyet kazanı_J'Gl!-"aıll 

.. , ... Amerikaldara. •. Gömleiia edeıP :lf.uMiıtg dıMrmde. Şark Dert Ubb. ~ hlnl>a11 ~ rah&iıl _.._.t u .. ı ı ma .,.., 
,... INr tarafta, boyunbala öte t.. fabdtMma --,. 2 7 pıawla:a 19e- ........ LMft .AktıllmdD <m .. ______ ... ____ ,,, 
.... ••• • .,., ~lelerine :Jlllalll' " rı tlrtp ..... /'$ " • o Slrad& 'IS) ~ oıaru~ ıllllı'aoaHL ... .. -

m!.rn ....... ··-· • Yma. ............ - t. o ...... amele C.elep •e toptancıı... ...,._. Bugün --.~ 
len JUi __ de wk-'r• .. sısutis ıl ' B. ı;IQ, -*7 • 1

1
1 1aı lııaçama.- Celep ve toptana&lar dön de """1 • 

dibcllrlı.eie ~ .... _ ~ ~ ... -":!!..,::.:: ~Tar- ~koyun &eth;:mtm1A]erd1r. V.1- fatanbulu ~yan 
Wr ~ek olmalıd ..... z.... ... -·\ ,-.~ aa.u au- !Ayet makamı et itine ehemmiyetle BARUNu··aRE$iD'm' .-,. da a,te illll mWlr! llMt 1IA• Jlk. ım.rm Balat el kQ9'M~ur. Puari88l dnll JMS-

H• a ...-ıemııt ~. M.cın........ iti bin~ ~---
t.te ... d~e .... bl6lnuı maıa ... tJa ııaJcalanarak mıema.- ü:mid edilmektedir. ıınzDEsı· 

............ ini h tffi .. _,. ~- ' ._ oeJepler, metıbaba:ra taaaplılt ;g 

.... .. ... • .. .............. • ...... müdürü ba,)ofttı &l'lleRnmıek\e -- ederleNe 
t • z...hıl. ID:ı8'rlrı .. .....,.. y N 'Wllt -.wrü Müm- civa.rda bulundurduklan koYUnlar, Ti
.. 'M ...... t , _ ol 1 

•••• - 1'tt, , bRilla .Ga.... 181- 1""' tel'af1ndm seti~ met.il&: 
• ed •! ..aıt .&.ı1.. Mr ...._ mi 11 1 4llıa ~te haT& 'le?tedllmek ftBere tıeıdlJjr alUl 

.. 5 -ı - .. ..-. -"· ._.. L nuştır. 
,.. ........ faıdllla ..-.. llP ,..,.,..,.. ..... ~ ~- "' •• 
....,....,. ............... 11111.ınuıaı.s.aıuo1s Pw•ıt- Behice, ~ak dütfirmek 
-... .,.._ NQııalıf, ........ rtt• lllfık IMdll be tll>llil.,._. ta-, ıiltedwa mi öldii? 
ı• • . Yu ........ _., w a\rJl••- ~ Munıd!Jıe me1ı•relin4le 
'-· A9k tııvU·J- oturan Behice adında oım Narm-

ftlmiD• ııa,nnıııt t&ıtıeren bal
lı:!nmı Mhndü1 barlkulAde 
AnPça 1&rkılan da dlnleme;yl 
JINr1a arzu ettlkler1nden bu 

ı..n..k1 progmmuıuzı Mb1r 
,ederek bu m.Wesna ~/ 
llD. BAF.l'A lltllmnu 

§edun .8eıl :UAheıil 

OMMOGOLSOM 
4ın lAh~l ,oaıtcı&rla ~ 

' • ! ... t.::S .! :.ı..:::. ı; :-- ~~vew'==••PZM·•M- ::ır=-41n=~~ 
.... 6ilıa fndr- ..__ 'r' 1 :.:C .....:=:-~ -== toru B. Enver Karan tara.tından ya.
._ • ':allı: mı• • f ıa . , .,.....,. ,_ _ _.. ._ n -.n ım_,_.e bıdBlın ırlcwdlnfin 

oWı. topaıası ~n:nete . 
ba.tıanıwotır . ... --..... 

s.c.k *1iı '•• ........ tıeh•ea.siz 6Jmiıııde 

Bıı hafta SUMER sineması 
S.,tac:leaioi Pt:vetmekteclir. 

Bu,cibı aaat J 1 .le tenzilitL Datine 

- auaan: TAKSiM Sinemasında -
2 _,.. nJwts.liıM film...._, 

-t- -2-

Madam la Zınp YASAYAN MUMYA 
Delatet. ICorb •• ~ filmi 

S., roWe: Bat .rollscleı 
LUPE VELt:Z r D&cK Fcan • WAI •ACE F-4 

BqiiA aat 1 J .cı. •enzilitJı matine 

J.wd,ulmı .bütün ·~~ m~aklıları 

BAYAN KOMŞUM 
(La Maİloll d'en Face) 

da -toplıınacMtır. PuWn "4 muhiti • Zev1di macezaları • !n eevilen 
F.ranaaz yıldJ.zkruwı pbesori 

'ELVIRE POPESCO • ANDRE LEFAUR 

ELHAMRA Sinemasında •ı-. .... .___ a ' L ıA, R ?JS • ...._.. baa eba.mında tan lekeleri görül- AUMOAR M'ıllt 
.. , ı w r .... , ,... D • 11f11ıııı1 ıı .. 1 1 ıtır;tn m1ışt11r. Beh1cenln çocuk d~~ -
olduiuna inananlardamm. ftmta nJmaepı rica ederiz. · •1ts1Dde 6bneıll iht.ırn.ıl ~ ._ __ ...,. 8q6n aut t 1 el• tw46 ........ 

(Vl • Nu) •= P1Aıer1ıa Cakftllu n evlAtlıaıtl •lltıWaJt~ pptlmak oae ee.ed Dl g ıf.& T: Ya.hm ı~ '-------.. ~!1!11~11!1'!111!~-~--~!""-" ----------..;."""-·••OJlll. pdertbniştlr. ""' AN . d -=-=--====-======-===~ Hazin Jrtihal yeni limanlar tar.ifeai Arapf]QıiJ!: :ıı::~· Ba ,.. Şehzadebap TUR tiyatrosun a • 
V E F A T ltırşehlr mebusu mednmı M!lol 1'.Aaııbu1. imıtr, 2'n.bmn .. imen- .&"DUCA : ı.tanbulda tık def& y arm alqamı Şehir &ıyatroaa ...wkirlan lam _._. 

E*1 Nanubr 'Val1Jel1naıtn Beli-~ s-. ••• eı .. "Otlu oaıaaua.- derun llmnnlan ıctrı hazırla.nan :vıen.ı )qh ~ blr plıeser olen · O K A D 1 N 
Dikli Hıf'zl PaŞL ~ a.. sut&A OfAN ftf ~ mut talebesınden 1lrol tanı., t>u &)'111 l6 mcı.ı Mıuen tat- 11.A • SA.B iZi 
?efat etmlşttr. , &omer'Jıı henth 14 :ratmda iken mit>- blk ..vtılne girecektir. Bu tatlfe Ye 'Y 

cenazesı bugün ötle namazından 1ıelA o~ hutalıiaall lcurtuıuu- bopütma, yükleme. su ve palamar De- K.OJIGO'da. 
.mra 'l'efvitiJ'& eamllnden bldml&- :raRlc t.eda1t altanda. bultmduRu Bay- retıeı1 btr ml~ltumektt'dlr. 
rak Batırköy:üntteki ıatıe ma.kbereslne dm)B§a Nilmune hMlaneslnde 'din - --
detnedlleccktir. .-..i 14 de Ta.nrmm nbmet.ine ta- F-azia içıki içmekten 

Allah gnrlkt rahmet eylesin. ~u teessürle haber eldik _; ı..,d=? 
Henüz pek genç yqmda. ebedtpetıe ·- -U. u 

V E F A T bnfan bu DlQk, rıelE1 ve ça111tan ~indfı Molla 'Şerif 1Mballe. 
Bay ı t ıı o N .. .A L FA y A N 'l'6lk yavrusunun nAll bugün :llıhıdi ll1Dda 1 ntu:llBIÜ evtn bodrıımunda 

vefat etmiş 014\lllmdan cenaze töre- namazını mtıtea;Jdp Ttp1k1ye camftn- ,.atan 1'tır1 admGl.1'1r adam cmn •
n1 a 4ubnt 1942 bugfuı.kü pazar güntı ~ kaldınla.ra.lı: asrl ~mer- batı ~da 0111 '!0laralc bulwımıw
saat 100 tm Jl'ertkôy Ermen! var- h9ll baba.mım yaıum '*fnedilecek- tur . .IJtollk olln;Nurlnln mn zaıoa.ıı
tamanz' kll!sestnde icra olunao&ğı tıe- Ur. = ~-~ 1çmeıtte dlduta 
essU ı IIA olunur Merhuma Tanndan m&lf1N • ~· 
r~;_ ~az~ına\1 Y. Beclıt)uı - -- • 5 •--••nsı ~ k .._.........::!..!!..!....,: 

Tel: '1• mil dl1tltt. • - DllOlla ~~· 

-

IBBia DIA'ftOSU %r-d11Ml 
~ Dl'UD t:;wmmda 

Olndiir. saat 16.10 da 
Oeoe saat 20,SO da 

anzoııt ıı:"B11fO• 
•4' plnncle ı(PARA) 

t.aıM .-.ıaest x...aı t1sm1Nk 
~·.at 1uo da ......... 

lliB&Llll ODAL&a 
ı 

1 

iV• 4 perde. Yerler u.wnaraJıc.W. Tel: 2% 12 7 

5 ARA Y Sinemasında 
T Y RO NE POWER' in 

LlNDA DARNEU. :we BASlL RA THBONE ile beraber yarattıkları 

ZORO 'nun iŞARETi 
l)iy.ük ggr Helrıpet\e .,,.. .e~. 

..... eut ll .. te•-'Uh ...-. 



--

Sahife 4 

1 Günlük Borsa 1 
7 Şubat 1942 

~ 7 .S 933 Türlt ~orcu 1. ll. m. 
• 5 1938 ikramiyeli 
• 5 1933 1kramlyel1 Ergani 
ııı 7 1934 Sivas-Erzurum 1 
• • 1934 Slvas-Eraurum 2-'l 
• 7 1941 Demlryolu istikrazı 
ııı 2 1932 Hazine bonolan 

L. K 
2'.40 
21.50 
23.50 
20.-
20.10 
20.05 

56.50 

AllŞ..lM 

• • 1935 Hazine bonolan 
• • 1938 hazine bonolan 

A. Demlryolu tahvUl I - ll 
A. Demlryollan tahvlll ın 
A. Demlryolu mümessil sen~ 
T.C. Merkez bankası 

18.50 B 
27,25 ' 
52.50 

ş, diş, nezl , gr/fJ, rom ti m 

T. 1$ bankası nama muharrer 
T. İş bankası <hamile aıt ) 

51.50 
47.75 

158.-
12.75 
13.25 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağnlannızı derhal keser 
icabında günde 3 hllfe alınabilir. Her yerde Pullu kutulmi israrla isteyİni%. 

T. t, bankası mümessil his. 
A. Demlryollan şlrkett < 3 80) 
A. Demlryollan şlrketl C % 100) 
EskihLsar çimento 

170.-
217.'75 
46.-

13.25 ~-· 
131.-

AYANLAR ve BAYLAR 
Kredi Fonslye 1903 

• • 1911 
• • Amorti 
• • Kupon 

Osmanlı bankası (banknotf 
Londra üzerine ı sterlin 
Nevyork üzerine 100 dola.r 

Maclrtd üzerine 100 pezet& 
Stokholm üzerine 100 kuron 

128.-
61.-1 

1.35 
3.15 
5.22 

129.69 
12.89 
30.72 

Mllessesembde dalma KADIN ve ERKEK kol, ceb aaatıerl nıaaa 
danr saaıı.t. al&uı ve plitbı nlpn yüsliklttl, klJ1Detll &atlarla 
ıriblll ·çtçn ve Pı.AltLAR Te yeni •ISevaUyeı. yüıüklerinln 

unclA ~ bulımdurdutumaıu bildinnekle şeoref duyuız. 

BORSA DIŞINDA 
Türk altını 34.25 SAAT MAMZALARI 
Külçe anın bir gramı 4.50 

Bugünkü program 

12.30 Pragram, 12.33 Saz eserleri ve 
oyun havalan, 12.45 Ajans haberleri, 
13.00 Muhtelif ş::.rkılar, 13.3() Salon 
orkestrası, 18.03 DaM orkestrası, 18.40 
Fasıl heyeti, 19.30 AJans haberlel'i, 
19.55 Meşhur piyano Virtuoz'ları (Pl. ı, 

YANIK, ÇATLAK, EKZEMA ve 
CİLD . YARALARINA fevkalide 
iyi gelir Derinin tazelenmesine 
ve yenilenmesine hizmet eder. 

Her Eczanede bulunur. 

• 20.15 Konuşma, 20.30 Karıştlt ma- lı••••••••••• .. 
k::'..mlardan şarkılar, 21.00 Konuşma, 
21.10 Şarkı ve türküler, 21.45 Dant 
müziği <PU, 22.30 Ajans haberleri, 
22.45 Spor servisi. 

Yar!n sabahki proır:ım 

7.30 Program, 7,33 Hafif parçalar 
(Pl.J, 7.45 Ajans haberleri, 8.00 Haflf 
parçalar (Pl.J, 8.15 Ev•n sa9.U. 8.45 
Müzik CPI.). 

Maruf bir aileye ai.t 

Yirmi Kıratlık 
Blr çift nadide tekt.aş 

Pırlanta Küpe 
Belediye Sa..ndal Bedesteninde 
teşhir olunmaktadır. t Şubatın 
on ikinci perşıembe günü saat 
14 de :Ment salonunda satıla
caktır. 

ZAYI - 31 - 26,041 satııı ikamet 
vesikamı zayi ettim. Yenisini alaca
ğ'undan eskisinin hükmü olriıadığını 
nan ederim. 

Aksaray Horhor cııd. Yugoslav 
tebaasından İsmail oıtıu Avn1 

KÜÇÜK iLAN 
okuyucuıanmız arasında 

EN SERi. 
EN EMiN 

EN UCUZ 
vasıtadır. Alım. sabm, Jci. 
ra işlerinde iı ve işÇi için İl· 
tifade ediniz. 

SPLENDİD ~ 
L·ALA ~k 
Restoranuıda. ~ı 
Her akşam 

DİNE - KONSER rı 
GEORGE ve CAZ 

ltONFİDANSİl'EL'lnin o RE o O R 

MONMARTE 
GECELE i 

Büyüt muvaffakıyetle devam 
ediyor. Bugün saat 17 de Matln& 

ve Suare 2.1 de 

KURTUL US 
BİÇKi ve DiKiŞ 

DERSANESI 
~lüılirt:sl: Bayan Papazyan 

Haftada dört gün kadınlara, 

gün.de üçer saa.t Fransız usulü ne 
blçk.1 dlk'4 dersl tedrls edilir Te 
4 ayda Maarifçe musadda.k dlp
loma verilir. Ferlltöy Tepeilstft 
116 No. Papazyan Apartmanı 

Zayi - Devlet Demlryollan 1.da.re-
I sinden almış olduğum tasd1kll nüfus 

tezkeresi suretinl zayi ettiA'Jm cihet.ıe 
yenisini alacağımdan hübnil olmadı
ğı Uan olunur. 
D. D. Yollan 1 in.el işletme işçilerinden 

İbrahlm Karaıyel S. N. 26589 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
------------~--1 - İdaremiz ihtiyacı için 200 metre banda bezl pazarlıkla satın alına.-

caktır. . 
2 - Pazarlık 13/2/942 Cuma günü saat 9,30 da.K.abataşt.a Levazmı blna.

sııı da Malzeme mübaya.a. komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede

ceklezl nümune ve % 7,5 güvenme para.sile birlikte mezkür lrmn.tsyona. mil-
rae:aatları. (800) 

A D B B 8 : İSTANBUL, EMİNÖNtt CADDESİ No. 8 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 

Talebe Alınacak 
Maden Tetkik ve Arama Ensti
üsij Genel Direktörlüğünden: 

Yatılı ve parasız olarak Zonguldakta açılınl§ bulunan 
Mad~n ba§ çavuş mektebinin Mart 1942 de başlıyacalt 

devresi için seçme sınavile talebe alınacaktır. 

Bu teıcruk mektebin biri a~ell diğeri nazart olmak üze
re iki sömestre ayrılmış üç senelik tahsili vardır. Amell dev
rede talebe madenlerdeki kazancı ile geçinir. Ve kendilerine 
blrlncl, ikinci sınıf ameıt devrelerinde 100 ~. üçüncü 

' sınıf amell devres~de ~~O ~ yevmiye verilir. 
Aşağıdaki şartlan haiz olan isteklilerin nihayet 23/2/942 

akŞariiÜıa. kadar Zon~dak: maden Teknisyen mektebi mü
dürlüğüne vesikalartle bizzat müracaattan lüzumu llln 
olunur. 

1 - Türkiye Cüm.hu,riyeti tebaasından ve Türk ırkın-
dan ol.n)ak, , 

2 - Doğruluk kağıdı göstermek «194(}.-941 ders yılı

mezunlarile halen mektep talebesi olanlardan bu gelge 
aranmaz. 

3 - B~ıcı hastalıklarla malfil olmamak, bünyesi 
maden ocaklarında amell çalışmaya müsait bulunmak 
aSağlık muayenesi Zonguldaktayapılacaktır.» 

1 - İlk mektebi bitirme vesikasını göstermek. 
5 - En az 16, en çok 25 yaşını bitirmiş bulunmak, 
6 - Nufu.s hüviyet cüzdanı ve dört adet vesika fotoit· 

rafı vermek. 
Bu şartlan haiz olan istekliler 25 Şubat 1942 de ilk okul 

derslerinden yazılı imtihana t!bi tutulacaklar ve muvaffak 
olanlar amell stajlanna ba_,Iamak: üzere ocaklara dağıtıla
caklardır. (704 - 974) 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme 
Umum idaresi ilanlari 

Mahammen bedell 3580 lira olan 400 kilo vemrtyon. m boya. 1S/2/K2 cu
ma günü saat H on dörtte Hayda.rpa§ada gar binası dahilindeki kom1&yon 
tarafından açık eblltme usullle satın alınacaktır. 

Bu J;e girmek lsbe~nlertn 268 :ıu:a 50 k11rU4luk muvakk.a.t tem.in.at ve 1'&
nı;nun tayin ettiti vesa.lkle birlikte ekSlltme günü saatine kadar lr.om.'4yoaa 
müracaatları JAzm><hr. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak daiıtılınaılttadu. 
(820) 

Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet * 
Sandıgı"' Müdürlüğünden. Mnhammen bedell (500) l1m. olan maden için 4 kalem mu.htıeUt cfııa 

ve ebad.da. Amer:lkan matkap kalemi (23/2/194:2) pazartesi gün.O. saa.t (14,3()) 
3575 sayılı kanunla t~ekkül eden sandığımızca kendilerine gerek taz- on dört otınxla. Ha.yd~a Gar blnW dahlllndeld la:ım1Von tarat.ıodazı 

minat ve gerew muhtelU suretlerı.e istihkak te.hakkUk ecilp müracaat et- taahhtldlinü Jta. edem.iyen müteahhidi nam ve hesabına. ~ eksiltme un.
memelerinden dolayı emanet hesabında saklanan parala.rm uzun zaman ıue sa.tın alınacaktır 
beklcrr.csi muvafık görülmedi.tinden bu suretle sandıkta. ala.cağı ola.nlann Bu ife glrmelJt ~iyenlerin (37) ııra. (50) kuruşluk mlıva.lcka.t ı.nı.na.t 
en geç mayıs 942 ortasına kıı.da.r sandıR'& gerek ya.zı ile ve ge~ blzza.t ve kanını.un ta,y1n ettiğl vesallde blrllkte ek3lltme günil saatine k.ad.a.r m
m~~racaat e<ierek hak_lannı almalan ve bu tarihten sonra vuktıa gelecek misyona mllracaatlan llzım.dır. 
rnuracnatlarm redde'Ciılece~l llfm olunur. (862) (1050) Bu Jşe alt şartna.mcler komisyondan paraaız olarak ıfatıtıı.ıne.k~. 

,10&'1) 

Belediye Sular idaresinden 
İdaremiz kndrosunda. açık olan yerlerde çalı.,tlnlma.k: kabiliyet gOster

diklerl takdirde sene sonunda. esas kadroya geçlrllmek ~re tmtlhan ııe ve 
60 lira ücretle stajyer olarak memur alınacaktır. 

I;tekl1lerin .şartlnn öğrenmek üzere 12/Şubat/942 pe.['IJıC'Dlbe gününe ka
dar Tal;s!mdc Sıraservllerdıeki !do.re Merkezinde MuamelU şefllitlne müra.-
cnat etmeleri lazımdır. .20ss. 

BALO TEHiRi 

* Muha.mın.e.c. bedell (2576) lira (50) kurut olan muhtelif §ekil M eb'aıtta. 
2624 ade-t kuru pU (16/2/1942) pazartesi. günit saa.t (14) on Mrttıt Hayd~ 
şad& Ga.r binMı da.htıindeki komisyon tarafından açık eksiltme usullle sa.tın 
alınacaktır. 

Bu 1şe girmek 1.%eyenler1n (193) Ura (24) kuruilu.k muvakkat tem.Jnat 
ve kanunun tayin etti~ vesal.kle birlikte eksiltme günti saatlııe kada.I ko
misyona. müra.caatlan l!zımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(8'13) 

* Istanbul verem müca.delesl cemiyetinden: Evvelce tal.Lk1ııt gaz.otelerde 
nan ettiğjmlz cemlyetlmlzln Taksim Belıediye gazinosunda ya.pıa.caıtı balo es- 101 numaralı yolcu ta.ri!oo!nl.ıı ~!.§ dönQf bilet üctetlerlne aJ.d olan 
babı mucbireden dolayı ıı mart 942 cumarbest gününe tehlı' edilıclşt1r. Udncı k:ısm.ı. ile bu biletlerin mıer'Lyetıerlnin temdidi 'haJtkındak1 ta.rıte şal"tı 
özür dileriz. ,2099,. 10/Şubat/942 tarihinden itibaren liğ'vedllmiştl.r. Bu tarUıe kadar alınmış 
--------------------------- biletııer gidiş ve dön:i}ş seyyalhatıer1nde mutebel'dir. Fa.kat met"ly-et mtld

Devlet lim~nlari itletme umum müdürlilğündenı dıetlerl temdi' ettırtlemez. Da.ha fazla. lzaha.t 191n 1Stasyon.Ia.ra. ınüracan.t 
edllnıelldlr. o:97'h «2038.t 

Denizcilere ilan Unıted K.ingdom Commercial Corporatıon 
Karadeniz boğazı Rumeli feneri civarında bulunan ra.dŞQtar lrıııre. do-r Paurteli 9 Şubat 1942 tarihindem itibaren İst.bui'da J 

layı~lle işlememektedir. Teleloa numaramızı 44774 olacaktır. 
Tamiri yapıldıktan 8001'& fU.llyet& aeotllt &YnC& tlln ed1kıcelctlt. CIO'n) 

8 Şubat 1942 

--. B L .A. K İ Ş •.,--=..--
Galatasaray Köşe apartman. Tel: 49010 

İrad için iyi gelirli apartmanlar. Kull:anışlı her türlü istirahati 
temin edebilecek aile evleri. Kıymetlenmiye müsait arsalar. 

B 111 L A. K t Ş' in bu haftadaki satış listesi.nl mutlaka tetkik ed.iııb. 
B il L A K t Ş kendisiyle müşterileri arasında mutavassıt kabul etme:ı. 

Beklenmekte olan 

POKE 
Traş Bıçakları 

gelmiştir. 
DİKKA Tı POKER TR.AŞ 

BIÇAKLARI 

ı;::-;;ı:= 5 K U R U Ş T A N 

Pek 
Yakında 

fula aatdmıyacakbr. 

e 

CiNGENE AŞKI 
50 kiıilik büyük revü 

Şakir Zümre Türk Sanayii Harbiye ve 
Madeniye F abrikaıindan: 

Fabrikamız Anba.r muhasebeslnde çalıştırılma.le 117.ere lzamt 30 -
35 :ya.şla.nn.da tecrübeli blr muhasl.be ihtiyaç vardır. Taliplerin evvelce 
bu eft>i işlerde çalıştıklarını gösterir vesaik ve bonservislerUe fabrt'ka-

' mız müdüriyetine müraraatlan. 

Meyva Amatörlerine 
33 yıldanber1 iştigal etmekte olduğumuz ve son partisini haf!lten 

evvel Fransarun Orlea.ns şehrinde'ki E. Turbat müessesesinden celbet
tiğinı1z ve memle)cetl.ın1z1n de mümtaz yerlerinde ~ti.şen seçme nevi
lerden: 

K.aJ'lSt (Avrupa - Malatya), Elm.a (Avrupa - Anu1sya - Ferik), 
Armqd (Avrupa. - Ankara.) Ayva (Avrupa - Kara.nlıkdere); 

Ağa.çlanndan a.şıla.nma1c suretile fidanlığımızda teksir edilen 1 ve 2 
yaşındaki fidanlarımız, Etiketleri üzerinde olarak, ıneyvalannm enne 
zamanı, nefaset ve cesametleri izah edilmek suretiyle satı.."ll. amade ol
duğımu nadide ve nefis meyva meraklılarına arzederlz. 

ADRES: AFrON - BEDESTEN ÖMER L. TİRYAKI 

nııO~k AOoceu VI 
o<eo O ıro 011©1 M lYl]©I ~! 

Ank.arada ~oirului'1 sayesinde .lc:azandıiı ıöbrete müsteniden 
Beyoğlunda açtlği ıul>eairıde gercık Ankarada ve gerekse lıtanbu
lua bor semtinde emlak almak ~e satmak iatiyenlere dürüst şekilde 
ve ıon ıüratle hizmet etmeği vaı:ife bilir ve sayın mü~terilerinin 
tetriflerini rica eder. 

NEŞ'ET ŞEREN ve Şki.(Ankara emlak aimaarı) 
Merkezi: Ankara Anafartalar caddesi Zafer sokak No. 5/'1 
Telefon: 2406, ŞUBE: Beyoğlu İstiklil caddesi No. 98, Kat: 1, 

Tel: 41571. 

T. 1 Ş B A N K A S 1 
Küçük tasarrul hesaplari 1942 ikramiye plani 

KEŞİDELER: % Şubat, 4 Mayıs, 3 Alusto-
2 tıdnclteşrin tarihlerinde yapılır. 

1942 İKRAMİYELEBl 
1 Adet 2000 IJralık := 2000.- U,. 
3 • 1000 • ::il 3000.- • 
2 •: 750 • = 1500.- ~ 
3 • 500 • = 1500.- • 

10 • 250 'i = 2500.- • 
40 • 100 ». = 4000.- .. 
50 • 50 .. = 2500.- • 

.eoo • 2s • s::z sooo.- -. 
%00 • 10 • = 2000.- • 


