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Bu sabahki 
haberler 

Blrmaaya 
blkllmet 
merkezi 
dlşmek -uz ere 
Yeni Gine ve 

Salamon adalarının 
merkezıeri alındı 

Bir demiryollı üzerinde dövi.işe?ı Japon askerleri 

Bırmanya hükumeti 
Kangoo .. ı' u ter ketti 

Vişi, 24 (A.A. - Birmanyada 
~ aponlar üç istikameten süratle 
ılerlemeıktedirler. 

İngiliz oddusunun ric'at hattı 
kesielmek üzeredir. 

Japon ordularının hedefi Çine 
giden Marıdalay yoludur. Japon.. 
lar Birmanyanın baş şehri olan 
Ra1'goon · a doğru büyük bir süra~ 
le ilerlemektedirler. 

Tokyo Rangoon'un süratle su.. 
kutunu beklemektedir. 

Japon asker! sö~üsü dün gece 
veridiği beyana Ha Japonların 
Ranıgoon'a varmak Jçin tek ibir ma 
ni 'kar.şısında bulunduklarını bfl.. 
dirmi.ştir. Bu mani Saloen nehrL 
dir. 

Blnnanya hükumeti Rangoonu 

Japonlar 
Teni Gineye 

de asker 
çıkardılar 

Dört Japon 
harb gemisi 
bombalandı 

Bir Avustralya nazırı : 
"Japonya adeta kapıları .. 

mızdadır,, tiiyor 
terkt:tti Melbourne, 23 (A.A.) - Bura-

Vişi, 24 (A.A. 1 - Birmanya da neşredilen bir tebliğde Yeni 
hükumeti Rangoon'dan Mandalaya Gineye ve Salomon adalarına b~ 
çekilmekıtedir. tün Japon kıt'alarınııı çıkmış oL 
Yeni Gine ve Salamon ada'arında d$ bildirilme-ktedir. Bu sabah 

Londra, 24 (A.A.) - Japonla. Jaıx>nlar bu bölgelerde dağını'k 
rm Yeni Gıne ve Salornon adala. noktalar üzerinde faaliyetli hava 
rına asker ihracı tafsilatı henüz keşifleri yapmışlat"dır. Hasar oldu. 
geıArıemiştir. ğu ıt:nldirilmemistir. 

Bu adaların merkezi olan Ra. Çin hava kuvvetlerinin akını 
ban ve Kieta'n.n işgal edildiği Çunıg.King, 2J (A.A) - Bu. 
tahmin edilmektedir. Japonlar an gün'krü Cuma günü neşredilen res.. 
sızım yaptıklan bir hava hücumun mi t~ğ: 
dan sonra işgale b~şlamışlardır. Dün Hindi Çinide'ki bir Japon 

Avustralya harbıye nazırı ver- tayyare meydanma muvaffakıyet. 
mi.ş olduğu beyanatta 'Tarih~e li lbir hava hücumu yapıldığı bil. 
ilik defa olar~k Avustrafyanın hu_ diriliyor. Çin bomba tayyaresi fi_ 
cuma uğradı~·nı, bununla beraber loları fena hava ortasında Hindi 
haııbetmeğe hazır olduklarını ve Çini ıhududunu geçmişler ve d4 
.sonuna kadar çarpışacaklarını> man !hava meydanı ile civardaki 
söyletniştir. (Devamı 5 inci &ayfada) l 

Çin Harbiye 
Nazırının 
ifşaatı 

Çin ordasa 
300tlmea 
"Çin kuvvetleri Siyam 

ve Hiı1diçini üzerine 
yurumeğe hazırdırlar,, 

Çu.ngıking, 23 (A.A.J - Hu.. 
susi surette beyanatta bulunan 
Çin harbiye nazın Generııl 
Ho Ying Chin demiştir ki: 

Şimdiki buhranda Çin or
ıdusunun rolü taarruzi bir rol 
olmuyor. 

General ilk defa olarak Çin 
ordusunun 300 tümenden mü.. 
reklkeb oiduğunu ifşa etmiştir. 

General vaziyet hakkında 
pek iyimser olduğunu söyle
miş ve demiştir ki: 

İkinci derecede bazı hatalar 
nilhai zafere engel olanuya .. 
.caktır. 

Qin ordusu için tatbik ed:ı. 
lecek en iyi stratej. Japonları 
zayıflatmak ve bu suretle Ja. 
ıponlarm cenu.b deni'Zine tak. 
viye göndermelerine mani oL 
ma!k! icin taarruza geçmektir. 

(Devamı 5 inci sayfada) 
) 

Arjantin ve Şili C Havacllık mütehassısı diyor ki =ı 
mihverle alakalarını H h k---~1- . d 

kesmiyeceklerini ava are et erın e 
Madrid,~~l~~~ile~ün &qam görülen gevşeklik 

Dünku Meclis 
müzakereleri 

ı·•••U•••••••••·-· •••---••••-•••·-·-• ..... ••---.. ••••--•••-.. ••••••••••••••••••-••••••' . 

Ellerinde fazla i . 
kömürü olanlar i 

---
2mell'asan 

beyannameye tabii 
Mevcud/arını ··~ksik gösteren ~ 

i hapsedilecek ve 10 bin liraya f 
Eski harflerle yazılmış 1 kadar da para cezası verecek ~ 
kanunlar hakkındaki i .... ~ 

teşrii 
masuniyeti 
kaldırıldı 

sual takririne Başvekil 1 Ankara, 23 (Hususi) - Müesseseler ve meskenlerde nonnal : 
b d• 1 mevsimlik ihtiyaçlarından fazla kömür bulunduranl1trın bükUm.ete 

ceva ver l ! mevcudlarını beyanname ile bildirmelerine dair bir kararname neırl 
An'kara, 2J (Hususi) - Mecli. : karar~ır. 

sin . bu.günkü toplan~ısında Baş. ! Beyanname vermlyenler veya mevcudlarını eksik göstt!renler 
ve;'lci} Dr. Refı;{ Saydam i hakkında haplı cezası ve 10 bin liraya kadar pars cezası konula • 
mıllı korunma kanununun bazı ı --L k" ·· ı ı ·· d d'I ı ı D - be 

(D 5 1 1 yf d ) 
..._, omur er musa ere e r ecel\l r. ogru yanname verenler 

evamı ne sa e. a - . .. • 
---·· den ihtiyaçları fazlası dt'gerı odenerell ahnacak\ır. • 

Partin in geni \. .... - .................... - ................ - ... -.. - ....... -........................... ) 
meb'us 

namzedleri 
Havagazı sarfiyat. 

tahdid ediliyor . Ankara, 23 (A.A.) - Açık olan 
Istanbul meb'usıuğuna Maliye Ve-
kaleti tetikik heyeti reisi İsmail --
Ha:kkıı Ülkümen, Denizh meb'us.. Sabah, öğıe, akşam yemeklerinin hazırlandığı 
!uğuna Başvek3.let Müsteşar Mua- h h . 
vini Haydar Günver. Tokad saatler aışında şe re avagazı Verılmıyecek 

(Devamı 5 inci sayfada) 
-~--

Siagapar 
19 dela 

Maden kömüründen tasarruf te- mahallerde biriktirilerek ihtiyat 
mini maksadile şehrimizde istihlak aepolar tesis edilecektir. 
edilen lhavagazi miktarının da tah. Diğer taraftan şehrin muhtelif 
did edilmesi etrafUlda alakadar. semtlerinde tetklk.at yapılarak e
larea tetikilklere başlan~tır. lekıtrik lambalarınm kiıfi görüL 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Lut. düğü yerlerden havagazi fenerleri 

il il 1 d 
fi Kırdar dün havagazi şirketleri 'kaldırılacaktır. om a an 1 ı mümessillerini kabul ederek iken. Havagazi idaresi şehrin muhte. 
dilerinden bazı izahat almıştır. lif mınta·kalarındaki sınai mües. 

Havagazinden yapılacak tasar- seselerin mesai tarzları etrafında 
Singapur, Tokyo rufa aıd aımacak acn tedbirler te:kfkiıklerde buıunarak buraların 
ve Vaşingtonaa cümle.5iooen oıaraıc dunaru toplan. günıülk ıgaz istihlaki miktarını ve 

• • tıda bazı kararlar verflmi~ir. faaliyet saatlerini tesıbit edecektir. 
neşredılen teblığler Ezoüıınle, sabah, öğle ve akşam Bu tetkikler nı:!ticesinde umumi 
Sin;gapur, 23 (.\.A.) _ Uzak. ven:ı~klP.rinin hazırlandı~ı sa~tlı:r b~.r tarife haz~danacak ve. bu.na 

•şaı;k tebliği. 1 '"'ar'rın<le ı>f>hre h~va~az1 vPrılmı- gore şehre Yerılecek havaj!azı mık. 
. Dün Me; ing böl · d d .. jvecı-ktir. Günün diğer saatJerindf' tarile cereyan saatleri halka bil. 
m.anla te~ ........ 

5
:;; .:ı . getSIJ?-şt: Tuş.. istih.,al edilen havagazı da hususi dirilece.ktir. ....... <ıP'i.·am e mı ır. op-

çumuz düşmanı tesirli surette ve 
şiddetle hırpa:amaktadır. 

Mertkez cephesmde ileri kuvvet 
lermuı; Şiah böl,gestlru:le düş.. 
man~a çarpı~maktadır. Bu t-Olge
tle. şımdi bir muharebe cereyan 
ediyor. 
___ (D_ evanu S inci aayfada) 

Şeker satışlarına bu 
sabah başlandı 

Lo~draya oöra: r ................ Fırsat düşkünleri faaliyette! ····~ 
Rus ar Smolenske Helva ve reçel yapan bazi e~nal yeni liatla ıeker almadan 1 
120 K f d 

liatları artırdılar, karamela ve çikolatacılar da eski 
.m ffi8S8 8 8 liatla mal ıatmamak için Jifo dükkanlarını kapadılar. Bu f 
-- dükkanlar mühürlendi ' 

S .. l . A ' on gun er d.e iman- , "'-··············-·-..... -...--......... - ........... _._ .... _ ...... -.. --··----···--"' 
lar 17 bin zayiat 

vermişler 

Rio de Janeiro'da ani bir buhran 
çıkmıştır. Arjantin ve $ilinin mih 
ver ile her türlü münasatlarmı 
kesmek teklifini reddetmişler. 

Londra., 21 (A.A.) _ Sovyet 
ıkuvv~tı:ri son yedı hafta içinde 
~~ bu~ ilerleyişlennı kaydet. 
mişler~r. Bu ilerleyış 100 .kilo.. 
n:etreyı bulmuştur, bir seri ınil.-

fngihzler Almanyaya niçin kıyasıya hücumlar =i:.tratejik şehirler ele geçJr.U.. 

yapamıyorlar ve Almanlar neden eski .. MoS'kov~ radyosu son günler 

lerdtr, f • • ıçınde gerı alınan şehirler arasın.. 

Bu suretle birkaç gün evvel 
aaliyeti gosteremıyorlar ? da Kohn, 'l'oropçe, Staraja, Oleni .. 

YAZAN M(TAT TUNCEL 00 ve Zapatnaya'nın bulunduğu.. veıımiış olduğu sözü Şi1i geri almış : nu bildirmiştir. Bu son h · S 
bulu~maktf~r. Şidli ;sk~rl ~elik.. Bu harbin asıl cephesi garb el'an da ediyorlar. Müttefikler bil- ~nsk'e 120 kilometre ş~~af~~ 
tısaıdı mu:t a yar ım.ar. a u un.. cePb.esi idi. Herkes Alınan, !ngiliz tün ıbu va.ziyeUer karşısında :fütur dır. 
malk . t~ınatı i~temıştır. Fak~t kuvvetlerinin bu cephede hücwn- getirmemij. gözüktüler ve her şeye Ru9Jar Valday tepelerinden gar 
kendısıne hu temınat verilememış !arına devam edeceklerini, harbin rağmen Afri.ltanın şimalinde!ki ba ~ğru ilerlemektedirler. Rezev 
tir. netiıcesinin de burada alınacağını cepııeye ehemmiyet verdiler, kuv. şehrı sarılmış bulunmaktadır. Şi-

H
. k w 

1 
. . ümid ediyordu. H~Lbuki hiç te öy., v~lerini ıbura.da topladılar. malden Smol~n~'e müvazi bir 

Ü o met yag ar IÇf n le olımadı. Adeta bır ~ıknatıs kuv. ~e bu.güne kadar geçen hare- hatta varılmıştır. 
veti Almanları evvela Balkanlara katın kısaca hülasası budur. Yü'k.. Gene Moskova radyosuna göre 

tedb.lrle 1 çekti. Alınan hava kuvvetl~ri. bu- 1~~ derecede haZıırlanrruş ve tekni- Alman.ların eski mü~af~a hatların r a ıyor racfan Girid ada:>ı~a kadar ındiler; 1 gın en mükemmel şartları altmda dan rtnr nokta')ı kesılmı-ştir. &m yeni fiat!a şeker satışı, fırsat dil~k~nil bir ~lva~mm fiat lev1ıaları 
? • .. diğer taraftan da Italya üzerınden 1 teş!dlatl~ndırılmış olan Alman günlerde .. Almanla~ ı:.~oo ölü ve ":Je Tahta.kalede mu.hurlenen dukka:n.lar. 

A.n'kara, ~3 (Hus~ı) - HükQ.. Afrikaya kadar uzandılar.. Çok h~:Va~lıgı şar~ cephesinde daha yaralı. yuzlerce esır, 3o0 top. .25 Hüklımetin şeker satışları ıh~~ 1 nuyac~kla.:cın. Elle.:ı~~~ fazla şe. 
met, gıda mad.deler.ığl olarak ~lla- geçmedi. !bir de ~ark cep~e~ı açıl- muessı; iharekat yapma~ ve gar;b zırhlı araba ve taı:k v~ mtihım kında alınış olduğ~ ~n ~arar d'un 'ker bır~ti.renler gorulurse hakıa. 
nılan !her nevı ya ann ıJısal dı· Alman hava kuvvetler1nın sık.. cephesınde de daha kat'ı neticeler malzPme ~ıeavbetmışlerdır. vilayete tebliğ edılmı.ştır. Fakat rmda millı korunma !kanununa 
ve istihlak: ışlerini tanzim maksa.. Iet merlkezi buraya ~ekildi ve iki,almak mümkün iken acaba neden Bu sabahki Sovyet tebliği vilayet dıenüz kazalara ve kazalar gfoe takibat yapılacaktır. 
dile ibazı tedbirler almağa karar bin 'kilometrel:k b'r cephe üzrrine eski faaliyet! gösteremiyor? Çün- MOOkova. 24 (A.A.) - Bu sa- dahilindeki alakadarlara bu kara- Diğer taraftan, şeker fiatlanna 
venniştfr. yapıldı. Burada altı av gibi uzun 'lcii Almanlat kuvvetlerini çok yay. ba:Jııki Sovvet rPsmi tebli~i : n tebliğ etmediğindPn yeni fiat- yapılan zam, şekerden m:ırnul 

Bu tedbirler cümlesinden ola - bir müdd<>t devam ed~n cet;n mu- mış, çok daRıtmış w Rus cephe- 23 Sonkanunda kıtaatımız ileri larJa şeker. gatışınıı dün başlana- maddelere de müessir olmuş ve 
ra'k yağ )stihs:ıl edilen ,:runtaka. lıareblerden ~oııra beklenilen ne- si!lde de h.ı1:Palanmışlardır. Ancak lı.<ırf"ke<tlerine devam etmf-şlerdir. mamı;ştır. Öğrenildiğine göre yeni bu arada tahin !helvası 120 ikuruşa 
!arda ihtiyaçtan fazla yaglar~ va.. ticeler alınamarlı. Bımu ad'etrı. b;r Ş!mal denmle AtJcıs denizjni dai. nüsınanm ;;apmrs olduğu mukabil fiatlar üzerinden şeker sat•sı bu satılmağa •başlanmıştır. Alakadar 
Uler tarafından el ıkonulacak. ".": vollkan gibi patlıyan~non hava m1 bir kontrol altında bulundur- hiicuımlar akamete ufu'atılmrş ve sabahtan itibarcın başlıvacaktır. makamlar bu hususta ihtikilr ya. 
bunların miktarı hükumete lbıl<lırı ktn"'•etlerin;n harnkısi takib etti. mak"ia ve Plymouth, _ Pcrt1and, kendisine insan VP nıahC'rrıflce ırnü Diğer ıtaraftan bakkallar her müş.. pıhnaması icin trdbir1er almakta 
lecektir. Bun14U' Ol~yanusu ·altüst eıt.iler ~ (Devamı 6 ncı aayfad'l) him !ka.vm1ar verdirilmistir. teriye lbir kilodan fazla ~eker sat. (De?lUlll S lnel sayfada} 
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,. 
Hergün ~ Resimli Ba.kaleı 

paıbrleoeği. gibi bir çok'laTml da if. 
r a air.üldeyebirrdiı. 

Poiıncarıe meclise geldi, frMıgln 

fi-.tını tMii ed~ti. Daha evvel 
tdk kim.eye eöylememltti, e988CD 

kendisi de bilmed"ğ} için söyliye-
me~ mec!fiwtıekl çafı"flll1l odasına 
gilreırek tieWoni& F....ıız Bankası 
müdürünü buldu, fnrngın boruda o 

(l)n&IDJ A D4'.I a:rfad&) ............................ _. .................... 
TAKVİM e 2 inci Klrıun 

R-ı- 24 AnıW-• 
1811'1 

Cmnarte.I 
UMU - -ı İM• Ki•an R.ımi ıe:te Kuam 

11 1942 78 

GONr.Ş Muharrem lMSAK 

~. o. s. LJ. 
'I l9 7 i li5 
2 00 a 11 

Ôtl• ikindi Aqam Yat.. 
b u. s ""· ~. D. s. u. 

I· 12 26 16 "° 1'7 16 18 

=ı v. 1 11 1 '6 u - 1 

Kanın kıymetini bilenler 

~ bey~ kuşy«Dleri,. 

1 mı bet&nB tAbl ıtuıtıtıla<:atı hakU:ıda.. 
lr.i 249 ~ kanm aşağıya dercohm • 
cm.ıştnr. 

ı - M.iılll kıorun.ma lwuımı'1Dln mu. 
addıd- 6 na. \ile 26 ncı ımadde1eri'nıe m.il6 
t.enfrjen T.icı&rot VekAleıtınlıı lOzum so. 
:recetı ahval ve maha.Lerde :tu§Yesni 
mdııa.yaıa ve lddl.baır eıtmete va l:rJ mad 
dıetY'i T.icaret Ved.letinin Uı8b1't edecei1 
zaımın ve mahallerde sa.ıt.ınağa TO(Jl'ak 
~ Otisl manw edimıişıtı!Z'. 

2 - İBtAlnbul eehrlnin belediye hu_ 
dudJııırı ve ~ca. an vr• kaza.Jıa.nn:.n 
km1 m.1lld1ıan dahllindıe btılurı.an ta.. 
c r ve mılisbarhsll bHömum haki!ld ve 
hiiltm1 .fJ8hJs1a,r cerdlısııiınde bulunan 
veyahoo b!ır m:ıha.lde olup da kendi 
~ a)Çınd& lıtrkmıaın kuşyem_ 

(DeVllD 611 •> 

• cilaau f,f 

Sabahtan Sabaha: 

Eski de olsa eldeki 
Malın kıymetli 
Olduğunu bilerek 
Kul. ana. zm 

'---- Burhaa Cahid _ 

··················································-
Yeni lıtanbul meb'uau 

Emekli amıraı Dr. Hakkı Ş na. 
siden açılan lstanbul meb'us tığu 
için Partice, Maliye Vekcleti tet. 
!kfilc heyeti reisi isma ·ı Hakkı nam. 
zed olarak gösterilmiştir. 

Yarın saat 9 da Ünıversite kon.. 
ferans salonunda seçim yap lacak. 
tir. 

Ç. E. K. balosu 
Bu Mıııam 'J'&alm Belediye gazlno.. 

aında ~ ıııstıveme Kurıumu tara _ 
t~ &eıntl> edilen baılomm blltün 11' 
llllriı*lllBn ~ir. O gece .. çok zen.. 
sın'* ewa piyangosu da bazu:lalllllll. 
tıır. 

RADYO 

Daha rahat 
Daha emniyetli 
Daha ferah 

Yaşamak 

kim istemez. 
Bu arzunuzu 

gerçekleşt ·recek 

C)CJÔAl'J 
Size arkadaşlık edebilir. 

1 



P k 1 • C A ATIRALARI 
ahalılı mese esı 0 ··ıb d .,. 11· •• 1 . Bugünkü realite, J!~h~lıl~ğ'! aru e B!!~l:OHali!!~! o!!! erınde 

ı•st•bsal azlıgı"' nın degıl ıstıhlak XVI · \:ea; an:larnnda konup•ıni bırak. - 1.- dedi. eldebt haptınia 1 ' «Baykuıp hazırdı. Nefl'JDİ da • tı VO ben. derin biT •e.izlik için. yinn.i .eene.i.ni adayan bir aen;t 
PlÜ7'ocr. _fak.at. o!DIMmıail benü:ı de ~ bafladını. San.kı bir Tebrik eııleıriın. 

ki v b b ld v d aklıma b.iie geUrmıyordum. ()ynaı.. köprüden geçiyordum.Köprii yayı. Eİı ~ bir üeıtaduı b te?: 

Ço ugunun se e O ugu ur ma.k için. yal~ H~ Bata~~·- itrlacak. ye beni .ita~ uhile çıka.. cühü 0 anda tuiriai. gösteıdt. b: 
dan adapte euığb Cıcı Anne ıaım nleektı. Yılr.ı1ırsa bır daha edebi taraftan takdir ve tabain ı i 

v . Ah d u :J. B . bi.T pb-eei Darübed~':i heyetin.e bayata çıkı, yokt~. Bunu himedi • 7iibeıldi ve Hüaeyin Suad s:·; 
.6 QZQn • me namal 3.ŞQT okumak taewvurunda ıdim. Bu pı. yordum ve zaferı biı'lün niıumla ne ll!D'!lwrıaJın arzusuna teTC6man oL 

•• ,.. . Ml'h. BataiDe'ıa Maman Co.. ara.yor. içimıden ta1&n mı.alarla du: 
- 1 - lmet memur maaflarına zam yap..'DUyten blmacb: Matımız azıdtt. E. i'bri"ei. ~ ki. yı.flardaıı eonra, Da.. çaiırıyor; çaiınyordum. itte bu - Haydi bakalım, öteki esd p ~ılık ~~kesi. ~ık.-:r: helemaHa ~ harcamı. ~üınü çoğalt.. im' h.edte8in. iet~ii~ kader mal pi- iil>edayiin .i.ki~ ~~esi ~erL heyecanla .ilı: perdenin son mı.raı- leri d'intiyelimf p e.. 

..b!ıl gcl:rlıleır lçı~. lf d~a ~ v_e ~halıl'ıkla. n;ı~~de!e etmek~ oln. fıetlu yükselmez; ia ~· bir bım artl~lerınıa te,kil eL ~~ okuyup bafım.ı etranm~ çeviıdi- Bunun üzerine ikinci ve ÜÇÜnCÜ 
açıktı: E4Ya f ıa.tları yükselmıye1iib1 b.hbirine zıı:l ıkı 1ıfl bııden. te.. t.eclıiinden. fazla ohna fia~l• d · tıil Tüık Sahneaı.nde uHazan Yu.. cım :aman. hakkındaki hilcmü peırdderi de okudum. Pi:yea o\ 

&l'fl, cel.ilr ayni kalınca., fiiplıesiızlif edemiıyeceği için biT ehveni ter peri ~inden av: oluna çıkaT. :v- i.nile 07M-nmlftt, beHiyen bir maznun halinde idim. nup bi'lt.ikten eonra, bana nez u • 
yapılacak iı daha az eua alarakleeçmift'ir ki. memurtuımızın hayat 1J1ıe büttin lttt•d kilablıııırının ba.. Hası!ı. kolmnun altındaki çanta. I HGScüm beraet mi. yokaa mahkU.. keılle. biraz clifilrıya çıan'amı a • 

ıntı çdmıekb!n ibarettiı-. lenÇımterine yard101 bakımından. &.\et tıemel Iaı.;desı .. Bunu bi- nın bir stözünde Baykut. bir aözün.. lmiyet m'i. ohcaktı) bhazdan çaiıracaklarını bildiTdil;e 
Oüıı,-aı Mr kan d~ içind-e bo-'bu yolu doiru ıörm.eme*. bbil de.. len. ~ bJmıyank itinin ve~de Ha.zan Yu\'"UI, her ıün 1 İlk .. İ'bııinefik ALmed Nuri Difanya çıktım. Kalbim., ilk d.: 

"'1~rm:-. inN.n~n ideal rahat ve bu1~. . l~ı'Jlln bın:ok ~rında tıaL Bakı~~!1 l.ta..,ula bu ha. beyden yilmelcli:.. v fa bir qk müllkatına giden hir 
aıru bdaleım.e.ı clütüniiemez. Bul Bendim paıh~hk .• llar? ~~on~ı- h.ik ~ gö--. ve bulan L 4 e ile ı.niyor~\llll. « Bay .. -1 - Yahu. bu kopegı sahneye na. lf9\ helecan.il~ çarpıyoıdu. Hamdol 

ımdaın aıkıntıla.rı yenmek, her-1 ve ibtikw UZ01'lrwlelci1 flJtırlerım- ll!dmn, pahalılık kaql8'1~ nıe ted- kut» u ~im içın, trende go.z,aı1 eokacaiız) eun ki çok beklemedim. Nihvet 

~ tiki.yete ha.kbnız'!eır batinde Defl"edı?mışt".. Bunlal'l çekmeıı. en.iden tuhıhler ;yaparım dıye h~p dotduııdu. Oatad, Baykuf'ln ılk per. Deıba? La.her geldi: 
·· .ı...ıı... hayat -lııaına ..,..ak!.ı... - bu. ali~'"'~~ ...ıu.ıe.; ı.ı. ..,._aiıaı ...,........., cüçlük~.,. ~elkl but m'""'!-'1..la Bioden, bGtlln oalonu ltoh_kahalar 6ç - dakikalık bir penle .... , • ., 

tur. Bununla benl>eı- hük6met1Clııkil> etmİlt olanlarca bı::lli olan! Şilrricli dıprldaa mal aelemedt.. tafl1orcl•& Bazaıı pek de.inde. ya!nız perdemin eonunda.. - Sbd i9tlyorlar. 
· pliıdiı vatandat'-r ... k-orumak~· .. h.i. yeniıemed~ mıe -iine göııe, Avrupa Jll1lıh taıbiall1e umimt bir doat.a parçalarında.o ki köpeie lakıtımıtı. Evet. Nail Tdaw salona atnlfm. Büt6n 

.. memm meaılarına yüzde 15. ~na zam veawealle, bu ~dtr. Kendi. . yetittiMliimla c:ıltuıcluium da. ola,.cmla. ~n te1rre d~ aetirıneğe aittiii hal- çdnder dostça giitüımseyor, bütiın 
s ıxiılhedncle biT Dm yapma:yı dönmİlye Jib.um aördül1'. Hat~ paıb~ıhitt .illet bunlarfn da Y~na ~elı~e. okunm~~ ıçhı ele sdmliıvoıdu, çocujwı yalnız ltö. nanıalaır. bu İçeTİye gfl'en ve kal"fı-

fılt gönlB; ı,.. -.de en çok~....... önemine ,;ıphe olmıyaa ı.&.o ,_. mıktanla olm~ındao ....... eclobıy~ın epof - ı..L !pei! dönüyonlu, hbt bu köpek, ı.....ı.. ...,,,..,.,. en deb,.tll im. 
•hud. ofduiu bl>u5 ohımm bir koruya, o:Bir mecleni'Y.etin sonu_»~. ~hr. Kench iıltJbaa1. lemekte i~ ~ıhayet bir gUın o mtı~· o1up da aktör 1ribi ..hneye tihanın.ı geçİ'ren gence ünıld verici 

,__ ftlllllınc:latlr. ~ılık kar- ~ ,.zıt.rımdan- da ü.atiln bnll!'!T',.....'IZ b'l'>.le iltcı ~ dolııo-11'9 geldi ve 'be:nı Letafet •partımanın.. bır ..b.ttık yapmadan ve rolünü 11~ parlıyordu. ft11Ad:lılcll"& ~ı eıtmeie koftU. vemdye mecbur oldum. Her ~Bil': Ya lııııt!Lsali~ ~ld- i höyük ..Lona ça,iıııddar. la&mmadan girecekti> itte bu, ha.. Hükmü gene Hüaeyin Suad Bey 
Memur ~ıoa yapılacak hayat pahahhiı ile~ .ör.1.e- 1~en arzdrr; yahnd iıet~ırn~ ee ~lona gi1'diğim zaman ıaıııdı.m. kika~ pek mühi~ ~4:8ele iclit tdılii etti: 

il paha!ıbk anısın<la akeıi bi'f ek üze~ hükOmet tedbı~rı bıT. ldi.~en çolttm. itte tedbırlerın e. Genıt. uzun m&Nıltn etrafı yimııye ı Vazı')ret bu neı e ıçınde devam - E.erlniz ittifakla kahui edil 
~ nl'Clır. P.bablı&. efY11 . . kO'\'dı~r. Ekmekten, ,ekeT-' ., ' ro r .. ,.;_nden arz ittih.saı~ sebeb O- yaılan ~~ ile donanmıtu ve en e't9eydi. ~UflQD talihi ~htim~. b~r d!i. Cilmlemiz eizi tebc-ik ederiz. 
~ doiaT. f.tya, ne kadar ~ patatetıten başlaya!' 'Ye her h\ fe'Y'leırİ ~ çıkaran& onu c;o. &§ta. ilıtıtam m&kamında Süley~ muthilk.e ~avas~ .. 'boiu'lahilı~ı. CDe\'all\1 ~ neı aa~aıtaı 

~ımıra pahaılıtık 0 ni.ııbette ~ 11erl~ı «~~~ ia'tmak; eak.iıınd.erı çok .. istih1.~ke man Nazif kurulmu,tu. Bereketven1ın kı. Süle~ Naz1f, 
a.za!ıır· ~ ı:akdiıde bir çıi ıibi el k'OIJIMI ve t~m itınde hu.. aebeb olan ~lerı d.e -egeır mum- Heyet azasını .dimıladım. otur. deıbal ayağa kalttı ve Vıctor Hu. .----8-.-1--------:ı ~ büıvür.Demek pahahbk. kar &nete yva'ım hepimizin h.o~ küme. ~kten, değiJ"~e halkın dum ve içimden: tıo'mm bir !emn.inl ha.tı~ biT 1 mecemiz 
.-rtdıa ,.ıpı;lac&k. tıedbfır .ınıalı ço • Benim itbi bu konuda. fild~e deıba • mal b~camaaını ı-nta~ ede _ Hayreti dedim; bütün bu ka- jeetle ve eesınde romanıtilr. hır • • Bagiin 4 6ncil •)'fımuzdadh' 

#llbım. kaMl oh8dıiına c&re.. baıule ywrıdım yapscaiına ioenan va- odk yemi todıbıirler almaktan ıbaret :laıhalık. biT aıda.pte piy-eai dinlemek heııkle: -------------' 
__ cilcünü ~. Hal:>ulci .,J..nn. aydınlatıcı yazıları tam tİ'r. · in mi toplanmıı) 
~ermıa maqlar!na ~ zam. ~ elnlal'Cla her konudan üatün ota~ı L.ihaalimiz. yekGn itibarile. Fakat kafamdaki düğümü, der • 

aiicfinG çoiaJt,an Dİr t~-rak ~ilmerl1iiT. Or.ur. İçin. lriı.imd~ az olmua ırereıkık. Vakıa hat Hüseyin Suad bey çözıclü: 
biırdiır. ZıammedMen nılctaıla me. «Bir medeniyetin aona. acil\ aeri bmm ~k. battl c;oia}tma~f - Bınlt ,imdi adapteyi, dedi; 
lnım-IH mal alacak.Tardır. Yani pL 1'ıırım:ın anasında bir ili maka- huswıunda vakunde, ~akıada yetı- ili çamanda iezdirdiğin manzüm 

uıaaıdtlııllıtı' mel atma gücü o niebeot.. •~ l.tedim. ı~ ~ tedbır alın~:ı piyeei çıkar da onu oku! Hepimiz 
~t.ca.k. e§T& pahaiılaf&C&lt. Bu h.....,.., dört auel'e k11a"1:o& ee- ~ması v~~ı.r; fak~ buna rapnea tayız. 

andan dolayı da itk zmnaıılarda vennıiye çahf&Caitm: JBtibaaMnrd"' ılzı~ g~~ş" een~~ :;- Ha.)'1'ettm büsbütün ziyadelet • 
zaımıdaın ~dalanmı• oha memur: 1 - Pa!ıalılık ned_?n oluyor) ~~ 'üfmut o ıg:.nı .. . e 'ııti. içimden de: 
bu llOn.'ra bundan l>ir feY' i.ıila. 2 - Ahırı. neden yübel•yor) bıll~ıız. .,Şu halde. buıgu~u. or~lıte. - iyi ki de/terleri evde bırak • 
e eıtmemd! vaziyete gi:rec~. 3 - Fiat nad a.yarlanrna.iıd1r~ p~ıthga .. ~~ ~iyaıd~ ııtıh.!~ rz... mamıtıml 

-.ı yeni pab.tılık • nisbeti, 4 .- Pahabhitn 8niine nasılllı.gı~ değ21, ·1'9t!M&k ço.klugunun Diyordum. 
(memarlaTa zammedUen mıkdaTdan geçilir) eebeL oJdugudur. Nilıayeıt. heyecandan titreyen el 
lfu!la dıa ola.bil\r. St! halde Jı~~'.._ ~~.1!12'~e_!. cili!u!~ ~i!:,. - - .-<Ee..!.~ ~_ne!.'~..!~~ edrn&e ~~ orıa,a ÇıJtıu; her. 

~wxw.x.w:WJW.x.•.x•+•.nw•wrwrWA4>"4?4FWF+.-~ - -. .. 

Herkes kapısının önündeki kan 
temizlemelidir 

lstnbul Beledlgeslnden: 
Şebıım1ıae y1M çok rnlk.tarda yalan kanı diAun&oatı zcdı*la.n önlemek 

üzere ~ alAka.dıaatarın yine belediJe Jle btaber' clüıkki.u, ma.taza, ev ... 
h"bi w m1istıee'Tlerlnin de ~dıl mapa ve e\'Gıedo:ln önlerJıııe cWeen. b.1dı .. 
rm bsnıım 11emiZLemeılt sureti~ beledb"e 7J8bltlaa tıalimatnemes.ııı n esasen 
~ bBtı umum.t mesatye :ıştirelclıerdı eh~ rica orunur, 

Ntaı ıt.Mdirde bymaJtam ve belediJe tube IDOdürlWt1erince ceza.1 tatW 
"81>ıılecall ıı&n oıunur. ııse. 



YADALI E4'DEla 
Yazan: Francit de Croiaetı - 31 - T erciime eden: H. V. 

İJ;Dparatorun huzuruna kabul 



Yeni bilmecemiz ______ , ___ _ 
Baıtan üç harfım: Lezzetini al 
Son:lan iki harfım: Vilayet 

Bel bcf:m var. Beş harfim bir Dotru bttenlerden lılrfD*e Jllt.. 
&nida ~ ~ aonra ıeliftl"eCek. 1ı tıoya. toP.Vuı » AWO* .._ 
Ve mEtiebdeki tıOC11tlıır, b.1l>&1an.. lo&u, ltinciye bil" fite laıılııırJ:tıa, 

Qç~ a.; düzttDe kurwan b -
mı &rlıllelıer.ftıbı bülunduklan ~- lem, clller 31 tıiefJe de -.rı .ıırn 
lelde, tatlı Cilnl".!!' ıeç!recekier. ~ bi:rer hedire vertJecek • 
Ben D!Yım bWnla. tir • 

.......,.~- ~ 

Ellşl koltuk 

on Posla,,nrn bulmamı : 12-

lstanbul Sıhhi Müesseseler artbrma ve 
eksiltme komisyonundan 

Balt ntoıııy eıınra7'1. • ve a.<ıabfye ~ c'i919• 1b IO turQIMat 
tıemir ve te.dil ıt: a1;ık etE. l)(!J'e kııq+.a9 ... 

pılmıştır. 11'" ............................................ , ı - Ekalllın.e 4 2 9-42 Ca!'~ba glloü --. ıı de Oatak>tlunda llbhat .,. 
Erk k çocu ıa:- tem masa tllmnd0 

• lç1)imLt una et m~ blnıwnıı. tnır\Aa lıfllıi--- JapıjecN:Pr. 
kullan lacak k tıdlfc, tı~ çocuk.ar c Geçen bihrecemizde 2 M e e, e tme, ba; dJr k •en 8'mlll. lJmwıl 19 temı ~ 

1 

d~ y=..-':!t "~°!:; 1a'l'dımı do kazananlar ::w:;.ıe. keş f h e bulwı mtıtefeni cQer evraic hergün tmailronda 

lnmar, hem ele ifin'• rar Y cat b 3 _ M t tftn:nat 450 Umd r. 
eşya ede etm ş o unıunıız. ıruavv ~ 1t1bneema ıa1e bsananla-
ktrt.u her zaman el n ze recer, onlar_ na isimleri h.ariaı 1'1011 ~iluwü 4 - 1Eı.e:c in eıı az blr ta:ıhhUcna c300h llralık bg iıll .,_ il 

,A • ıa-.a ...._.. t • ımızda d n ed ıe .. 1ı; lr. lledl1r Jacıtlim& ctıı.:r idaJ'e1 nndeo alime oktuiu T~ l3tinade:l ı..n- _.,. 
dan hir ko tu • o .. ca :y,u ""'" 

8 kazananlardan htan'Mllda '-I• - .,.. ,.,,_ 
nes!nl rt mle,.d · g b tutkala bh1J nanlar. bedlyeJerinl Puarleal ft Jtt ne müracaatb ~ t.arihihdea. Wil cQl:ıleli harto ıla &'Un ene1 ._ 
r ne Jco uk şek de Yaı:nşt rırs nız. '(ı Perşembe cünlf!rl ldarebanenılzden 11.nım.-s ~ v 942 yı)ııne aid T caret odaa ve# ••ile bel1t sim ft --. 
zerlerine renkl ki\ğıd ar y:ıpı ırmak alabffrler. Ta: r da bulnnanlann t.wJmt.syondla ha.zı'" bulunmAla.". c49311 
S11retile süslers n z. K:\l d toyaratsa. hediJ'Phrl INM!ta ile adreslerine ............................................................. -··---.. -· ..... - .... _ 
nız. resınıde görtlnd tfı ~k d kitid ı silldelillr, Son Posa Mstbıuısı N~triyal Müdürü: C'had Baban 

~ toltutlar. 1Ördlln1b: m1l.ı J(1t iman oturabilir, De de QOCUt. 0Qn. toyacağmız kııwnların mUU\'\'&lannı \ .) 
ille' delil mil Yallus 11Hrıncle ne bO.. kil bmılar :mu.kana tut~ 1•. lııeeenlnis. , ....................................... _.. SAH1Bl: A. Ekrem UŞAKLIC.lL 



Memleket Haberleri 
Borsada da ekmek Şubatta sındırgıda 

karne ile dağıtılacak = :-
~~~~-~-_..-- -

Ankara dan bir memur gönderildi k~ırii ~u;i~!..: !:ıı!~:lT. 
B (H •) ürra lr.eeif küme, küme toplıımnııı 

. ura ıı:n~ı - 12 v~battan de mııe.ımde yaptığı aınlqırmıftlT. İnhlearlar. ™ L' . d r Ü. 
İltl>areo tıehl'lmizde ~aı . kame Y çılan tıetkikata n8ıZllll"8.1l ~oçen ae .. ' v ımı:e ' . Y~ 1 

• 
~ daiılma muın tatbık ed1lecek- aıeye .göre bu eene oeiu'.imizde 600 riinı1m; Onbaııoglu, Huseyın Sabrı 
~. l,ia nizamlan.dırılmaaı içhı An. den fazla doğum badilleli. k.a.ydc- 'Tönen. ~ biraderi., 8UTova1ıler; 

. tdııim.iz.e bu itle alakalı clllmift.iı-. HMtatoi'Jıı: Herman l.pi:rer; Ali 
. ütebe=ıs bir memur aöndcrilmiı Çocuk Ealrırane Karmnamm Rd ve ,eriJcl miiewueierinin me-
ır. Ne IUl'etlc oluna olsun balkın fu1J eti 

lav.,... beriıanai biT mü§kulata . J urları 2 mityon k&o miktarında 
te.diif etmıemeai için vıllyet ma.. .. AD. t.ahhüdaıtı, ~r VCSındJTiı tütünferiDİ (120) kurut • 
bmı ~-ı:. _ _ı b".. dbiıl m~rclen dde edi!mıı olan 65 L-~ L-.l-- b' 0 ._ .. 

~mıaan ütün te er a.. 13 077 linl'ık b' drl faeJ.iıy &UI~ ~ ır uçu"' ~n 
lınmıı bulunmaktaclır. 1~ olmı ~ ~~ KU: ela.emen üınilen denecek tekil. 
a.&.d~ bir yal içindeki b'~ l · · d ,._.n i de _::ı_ ___ etmı~ir Her ıene 

çabpnalan munoa ıs- yı ıçıa e "'""" <,ocu a ~-:- • • .. 
B l ı l\vem'iz mahaftlt itleri biL d>iae. 3 t çocuia çaınat•. t 3 ço-~uiu sfb:ıı bu ~- .de 1erlı &run.. 

ro911 bir yi'lda bap.rdıiı iıleriıı bii- cuia me.kteb lenzımı. 56 çocuja leırıo. müct"urii. ~·11e7"tn ~~:n~fı • 
iewi4fiimi yapmıırr. Bu iatatiat.ii~ .i1lç 88 çocuğa p&'N. :yardımı yapıL nm memltdr.et!imıze ven:hıı muba.. 
m ....,,.Dit lıtler mımnur.Juiu Dllf, 13 f*k ya" runun da obrmıuı yaa mldarı diier alıcılara takad -
~ 1:ıiır sene zariıoda 2700 bemJn ed'ilmıl'ttir. Çocuk Esirgeme ·· etmehe. yedi ürünlerin iki 
do~ 650 adli ,ardım.2447 ha&. Kunmnanuz 'bunlardao batka 102 i!r Sındııriıda mübayaasını 
ııa. 2900 hüsnühal, 1960 mifue za. çocıuğun dai!mt hekimim temin l"t.. pa.n Şani Kli9e1De11İn halka göster
., 2100 doktor ıauarenesi. 108 miıt, 21 çocuia biT eenede 115 5 d1ii ...,.. ve pİyuaya ahı 

t. ..., 4)00 mebebe byıd. kilo süt, bet ve yuWa-r haTiciude · ~ahı omarı dikkati cel 
80 cf111pem.9ercle muayeue, 1 Q7 ta.. ,.dıana muhtaç yavnıhn. da L ~-1-.. _ ....n.... • nd Ofa_. Bmiih.beri vererek bu 66,869 bp aıcak yemek daiıtmı .. ~ ve ~·aln ca an me 

17 bia kümr e'V1'llk üzerin.. tJr. ~ııunlyetini muoib olmaktadır. H" 
Gmetıilnitrin rikün müatahailini hl 

enilontla Çocak Enrıeme meı,yode 8 öeterdiii ciddi alaka tü 
ICarama miiMmerai Taşra muhabirlerimize tüncileriıı minnet ve tübaıJannı 

Meıziloo (Huaual) - Çoeak muci> -oimuıftur. SıDdıri!; bu •ene 
Eai ..... eme Kunmıu menfaatine, iki ffiıı9ok mubablırler.imiz bu.. 

•• .__,_ı &!lı-~ ( d b-'---1- en L::-ıtL :L~§acli 'ba..,...n.lıll -p • milllunere verilm.iı Te her ikisinden .nslW' ...-rı yer er eu M1Cl"ı.cr voq..-. .ıuı;ıı:ı ~ ·- ,,_ 

altı yG.z Dralık mühim biır basıliiıt ciiıncllmıidcen mektublarına bir ve plyan•lz sevinç içeri.in.. 
elde edilmirtlr. Bu para ile 226 fa. mlcım memler de ilave odi!Yor de y111f811uılkıta.dır. Tüık Limited a.. 

r çocuk siydirilmi.t ve birçok ço.. lm. Bu Rı1.imlerin bir kısmı ltıcı1ı ile Ha.eyin Sabri T"önen ve 
~:ıklllrl:D da mAteb levazanı ta - ~ gelmiyecek derece - Ali Radı'f ve ,eriıld atacıları da piıya-

emlenmıttır. de fıem. o~"<>r ve biz buo- .,.._ &mıfl olmutlerdit-. 
~n laıaa.namıyoruz. Her fey'den ~-

12'111it •por lmrelıetleri evvd ale8knlcrin düz fotoğraf Kaklıneli lıöylüdinün yemek 
b.na. (Hu.uat) - Şehrinıizde Uiı.d'ı üzerine .iyah olarak 

Çoktandır 8ÖlıÜk ve barek.taiz du • gektıiıııilmeai. aon dereee net ol- lik oe tohumluk ihtiyaçları 
llpOI' im cünleı-de canlarunııtır. m..ı Szımchr. Mubabirluimiz.. K.Hııırdi (Hueuai) - Bazı köy 

Mıdaılı>m:arl ~ileri merkeze ge. den bu hususa dMtat etmt-le- lıııWltb'l-n yemeklik ve t-ohumh* 
' •rek ga'hştırılacak ve iyi dere- ~foi rit:a ederiz. ihtb-.;ı.t fizerinde teıı!ld&aıt yap_ 

......... Türk't,.e ıür~ı mii.ab~ • \. J üıııMte Vili et Mektubcueu M. 
~- ettJrılecek.lodır. ~ . .• .. 

A7rw:a bl.ldeı ve lltle'lizm ajan _ bllıAJeı ve atletizm mtilabakaları fifik Ôıkaya ille Ziraat Müdiirü 
~ ~~~~~IJid!...~ ~!·~-~....!~r!- _____ !:_.fl~g~~c!!.1'~ ~ 
W4/~.,..,,,.., ""'.&.A4A&P4/ .. A ..... A4A&.F4A&F~~~4-74>4A&T4?4-- - ,.._... .._.. 

Kuşyemi için 
verilecek 

beyannameler 
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)<ocAfllusüE 
Yusuf- B:anadah giiretl 



L 

Telgrd, Tele~on Ve Telsiz Baberleri 
Rusyada şiddetli 

muharebeler oluyor 
Alm811 V8 

Sovyet 
tebUllerl 

Sovyet ·er yeni yerler 
işgal ettiklerini 

bildiriyorlar 

Dünkü Meclis 1 Tebliğlere göre ı·ç ~ Ç~T· }1. ~~ 
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Harb sahalarında l'mia Waresindedlr ft ~1tteren1a (Battanfa ı had aa)'fada) 1 na 'Ve hikmeti bir türlü anlamı.. A.geda b•a'V'I lııi;yle korku.ne bir &ebliken ~yy· 
maddelerinin değiıtirilmesine ~ yorum. Bana yapılan isnadın hiç ol ~ - meydana Çlkan yeni meydaa 'ft1'11liyeeetl, llODJ'a enu ilk ı.. 
bazı maddelerinin de kanuna ek- btr mantıki delili yaktur. geri aldılar ~ lıÖndiirecetJ muhakka.«tır. in.. 
lenmesine dair kanun layihasmın Relet Ü'-'n tazlerl bir tahrib amili cflia kuvvetı~inln &emaata. bulund.p 

k!k ag_, llllDtaka ikinci derecede Irak. lraa. ~va . at b·~ encüme~de tet~~kL Bundan sonra Reiet Ulgen S l S ea ~ A'fl'QIMlaa aeını Ka.lku7a, Basya, ve daha llcnıle Çin,. 
.ru ~~lif t!!m.ş ve Adlı~, • Butçe, (Urta) sıOız ~arak Büyük .MeclWn "10 tank, 4 top Q znmzş ~ ~ 1ıe1M1e aavq dir "'9 Jtihayet Iİ9et'a kamplandır. a.._ 
Dahilıye, .,ıhhat ve 1çtımaı Mııa~ .YÜl.K3e'k hw:ı.mına. bir kaba.haUi ı.. h "b d.. . . ala"'™'• ltlllnea ve~ her liir • ..wtıD. .Aft'llP& D.fua4la htladıi• 11tiy • 

venet, Maliye, İktı!=:ad ~nC'ÜmPnle- ı nu.ş grbl çıktıgımoan daha doğr~ veya ta rı e umıştır,, li& sil§hha. -- bYNt.ii >'tld lııir t.&b.. ~ cor~ &'-'lD O..JlllUD nrre9 
rinden üçer aza seçilmek suretile su çıkarılaıgımdau ~layı çok mü. rilt 1.11mba ... , ..... Wia7a ~ ol. ~lmif e&aJııiJttıeli dıı,.".'ııluriu~ H. 
muvakkat bir encümen teşkil i ka. tee~un. Maruzabmia teşr:i ma.. Kahil-e., 23 (AA) - Ortaşark dııtaaa ~ c~""~~~k--' birer ~A CUll4mine 
b 1 ed'l · ti L_·.ı.:_ n.----derl. • k.uw A --• .-'.re """ versuı vaın Ka u 

1 mış r. . , sumyet.imin kaldırılması veya kaL .uıglıu..:; ~ uowmı ga • Ba 7eoi &ahri~ ~adı ha$t& • mıuıuımda 7apdao ddocı blr au;ıJ ..; 
Bundan 90-ruıl Mnn ~a mebusu dırılmama-:u hak.kında bir fey dL illnlD tl:ıı'.liğl!: .l.dı;br, lll4uı haliade tif~. eevab ara.s&.ırma sahasını biru cıaraıtı. 

Refıiık İncenin ~9ki harflerle yazıl- yecek değılim Bu hususta verile. Bir gün evvel Mama Bııeaa'mn Bllıwfwle 1aa1a tar.u&tl ~-. yahııa 1er. 
,.,.. .. L-nu i t ı· .: .. . __ _._ doy . ..ı._;:_. ilerle • feliketin Avru.pa. bant'.i.cıdc kendini •--• . • • ....., - n, n zamnam~ ve a ı. cdk karar Buyuk Kamutava aıd QCllJUUUJmı '9e auJa vvg•v öa&eımq elılllf1ıt Wii7 B da .a:wı meb'usw Milner tarafından -.. Alman mukabıl taarruzu matnam~ıer hıtıdtmda~i sua1 tak. bir baktır' Ancak meseıenin haki. mit oı..n düşn•a koııaerı dün o.balı :., İndis meli.::._ :;:_ U:ı. ralan iNi nalden ~onuı ki, 

_ riri~e :Sa~I tarafından cevb katini, i~zünii bildirmek için er'kırmcWn. avcıların tdebıtli:nd.e • - J'W1la. 0 ,..... bu tDciUa wb'..; Bad•bk. anh11bn As7a iuafmclaa 
B lin rı') (A.A.) - Alınan or~ verılmiştfr. · l küırsüye ~ıd.im, demi.e. ve 100000 çaın AJıımn Ye lta}yan bomba tayya.. balMd alır a1maa 1a1ı1im cibA ~·e ıelmif ~ . . 

er ' ""' R-r.k t B ki' ta f d ıı.- -.c __. __ • • L_ __ tl' h" . _1.1~ .ı ..._M ı ....... _ ... ld ...... ıı. .... _ •• •-Q.. - «Sarki Auu}lllda tehlllı.eU Dilibel,,, duları başkumandanlığının tebliği: e.LJ • -nce. aşve .. ra ın ~n li'ralıı:k bir i~ıtilasın, bir suiistima. ~s.ıln .ıı..uVTe 1 ımayeeı ~ naa ~-m" - • w.,..nıı mua._-uı_ ıe.. a.bn
11

, ~ada da keu.dhlni cös. 
Şankta ~ıddetlı muharebeler de- ft~e1?- izahattan dolayı teşekkur lin yıa.pıldıkı şayi.alan üzerine .5 .illerıı haırelkıede~ine d~am etmııl.eT- ~ Avnapa harieiD.Vld Wtı.c s&lcmı. tennişt.ir.11 

vam etmektedir. Cephenin merkeı; e~r. . . . . \maliye müfettişını11 Türk Maar1f ~ Akpımleym ha!ıfv kuvvetlnı. • 11:m. 11'7ılmw lbtöna.llue laY'p Orta. Şaıtı;i A't'l'Qpa Buya, Le.lalatan, JJi. 
~- . . d b" mukabil ta.. Tli;nk Maarıf Cemıyetinde dı- Cemiyetinin muhtelif ınüessesele. mız .Ag~bytının dogmuna çelrJi. _......_.... .__ ... ~ ---- .. b&J'tll Baman:radır Jo'akat bu --•-11.esımın e yapııan ır ktör k "i· b 1 d ğu l d 1 . d.. A-~L- tekTaT --.-. -- ... u-.un -.onnuııasa • ..... ....., • 
arruz netıcesınde diişnıan yeniden re ve 11 u un u ~ra ar a rmi teftiş ettiklE-rinL tahkikat yap_ ~ ~ ~an ~.....,,. .. ,.. 1ç1ıa WWr a1rnıp Nmınaet.t1aı aona _ keüerln ber birı nrbı Avrut»a ile ıe. 
biı :k k · ta uaratıl:ıruş.. resmi kayıd ve defterler uzerınde t*lannı söylecli·kten sonra bu tef. dioe ııeçıırmış bulunuyordu. 7•, 1-nb• ın~ eenbı .m.liıl. maafaduo ve bag;m hududlann kaP& • ~ ve anııb zay-ı: ki eli t.ü- tahrifat yaptığı iddiasile suçlu sa. f""' ,,,.. t::ıht· ırn~~ aiti verilen rapor Alman tebliği beUlr: tılan.t maınm.i:reün temin edllm"ı ba. 
t:.r. J

5 t~p .ve ırço. J:'a n nılaıı Tokad meb'usu Hasib Ah- rründPricatı etrafın.da uzun uza. Bed!iiıı. 23 (A.A) - RetRJJ.t t~ - ·~tald incllls lnınotlerine· his menau tletlldir. 
fekler e~ımı.ze geçmı~ bİı •1 med ,Aytuna ile bu cemiyete bağlı d'va iz8t'hat verdikten sonra raoor lii: Şimd Ahi.kad. Al'man ve 1 • AYrUpa harlcıiadeki Ufa 'Jalı'muıın Ja. it net Ull"Cla medeni nsıtaıara -., 

M stk avye~.,ıec(J....Ae) g Sovyet teşkilleroe vuku!l getirilen suıjsti. rr-iirı.A'f'rirı•·ııı VP Tiihavet 'kt>ndi~i- ~ kıt'a.Lut yeniden d"ıi,nlanı J'1kmm lhtlmallne bı'a k.ol'amak ise. !..: tmıJa ldılıterde tifös b.lo 1dr sa • 0 b01;'~!. """ · - maller hakkında yap~laıı tahkika. ""' ic:rı:ıti eri!Tı>n sucnn da dol!nı ol. tUiibe d~ e~:r~. Şim • !'!_ hmasl Wltlrlerilı a.lnubttnto 167• lönce ~~~lir •ak'~ &iri. 
gece te .gt. ' ta -x- · ti k " -ı·.,.· Urfa · d' L_....:ı 1 O ~_ı_ 45 t 100 • ...,or. ane •"11& • Vak a ar • 25 Sonk:anWl<lci kıt'alarım.ız t. ~c cemtye n es. 1 .. ~ "~ rr-P~'ı'h"'' "'n~rl,,.ıııi...+~r ~ ~• --. op ve OllYülD fl!kJi aiA iJw lı:I. lıı•at.hk tuuıa 1lllllllDi ~ -. Vllr'llhll', fabl 
l l d t ·"ıerdir .AL. mebusu Refet ÜI.genın te..şrıi mas:u Mazbata muharririnin izahatı &n f.aila kamyon almmış ve,- recmJtth- "Pe ~ ba ~e br. hub esnaauıda ~mizlik ve athh~ ~ 
er emege evam e mı~· · . tt . · kal.ı lmas na d ır ~-•'---·=._ _ J~ııı..__.· • _.___L. ....__ ..__ ..._,_~. •--

man kıt'alarının bırkaç kesimde nıye eı:_mın -.ıır~ 1 
d ! Bunu müteakıo muhtelit encü.. tmnw:> cuuıı:ml~~· • tı hmıasi tec11>1r - .._ ..... un11 uu;y. ~ ....._ olarak tatbik_ edemtrm 

ınul hil + a ge"mek .suretile Başvekalet ~e~kere'M okunmuş ve ı men .maz.bata muharriri Fikret Si.. Almım ve lturan ha-v. ~k~L maş!ur, fakat haat&lık ııercdeT Afi"MIP& ~~ için TaSlnt bö:rle delil • 
rn .aarruz ... . · kalbu1 edilmıştır. j A .. Je.i ~n oenıb bolgeaı.ıı. dışuwı hanci nokiaaında onu bflmlyo. dir, bu 'b&Jmndan ~ brbedea 

Sovyet kıt'alarınm iler.ı hareketı.. Ahmed A tunanı 1 batı lay (Konya) ~z almış ve aıita- dıe _-.!:JLA.ı. eıdhn L~ k.ıt'alarını na. Orieşıu'ktıald inctDs 'ktt'alarnım Qt'alaral ook bibiik 1lfr *-'hllke ae 
n.i d'lllXiurma teşebbüsü akametle . 1 n za , d~ar, Refet Ulgen arkad:ışillllzın ...,.l&I DlK'urx , t.emaste buloncluiu lld"tah birinci cıe. br11laştlldaruu aö:;temekte batıı Yok. 
bitmiştir. Kıt'alarliDll%ln hücum. .. Haslıb Ahmed Aytuna ('Ih~kad) 'ı bu ıkürsüde:ı izah ettiği meselcle. y.eınıiıdıen aik zayıiata uira1mı1lar • NcefJe Abtb4ır, .W .Afıtb in,ııte_ &ar. - '** 
ları ıkarşı.~nnda düşman ric'at ede. so:z; alarak, ~a.zba~an da 1 ~~ rin piyangoya taalllık edenden chr. 
rek ıh.arb ıneıydanında techızat ve la_şıldığı veQtııle teşrii ~~-ıyetı- maadası tamamen gayri variddir Maha ecl.ı.nda dtipmtın 1'aT1l • ı y • G• ş k t ı 
küJ.Iioyeotli er ve sübay ıfiliisü ve ya.. ~n ~a_l<i;ırtlmasın~ ~e?d~sı~n de 1 ve biz;m mazbatamızda yoktur. Te chıiız: .&ıılerı Alman muhan~e Japon ar enı ıneye e er sa iŞ arına 
ralısı bırakmıŞır. Birliklerimiz istediğiıni ve ~u dileğini. f2Dl~ . t~!; 1 ltdınıı::ihi, gerek vi!liyedenleın ge. ~ tara.f~ndaın. a~..e ve gun b 
nıüteaddid mesJ.:tln mahalleri ~al nurla~ soyle-:;)J,~e k~nı~ıs~e- ~ vıe. gerrıek bur.ada ~fınd_a t~ düs bmııt.ıdıauuı ed:ılmitt1T. de asker çıkardllar u sabah başlandı e~erdfr. Bu arada Demno, ~ ıy~~ .ısnad ba- a şoy l bıt. ed'i~..,, saıtılmayan ?iletl~rı~ l~ • 

cfriapol, Holm Toropeu, Dl-rina, ~ lefteSinden 1936. ll"Jle ~ tıesı... tıara-f~sn 9Jt;~ t::~~L / ngılterden <~ 1 .İne{ sayfada) (Bat tanlı 1 inci Sll7fada) 
Zafadnaya nrdır. yılı sonuna kadar Maarıf Cemıye. I Bu~ . ' .. rn11--~ -..n-- • h-..l-~- 20 to ka.. ve tekerden mamul maddelexe ya., 

• • 1 __ ,môştiır Tahrif vardtT. ~c.ıı ~n ~e n pılaca1t zammı .,.,.ı,~ fiatl 

S. T k ti.nin A.nık:aradalti ılk ve orta OAU. 600 lb.i!lebe d.; bu Latfü Tan B lgarı·stana dar iııfilşk maddesi atmışlardır.n ~r arına ıngapur Q yo lunun müdürlüğünü yapmıştım. !tc nce _d .... N 'et U Görünüşe gör<? aüışmaıı gafil av- y~piılan zam ~tinde olmasına 
7 Müdür vakfiletinde bulur.duğum ~ .ve m . ez .~u uru . . eş Ar b • •hı 

1 
zn.a,' kar d n ha.. dilkık.at etmektedirler. Bu c.rada 

Ve Vaş·ıgtonda bir ~tebden ayrıldıktan üç sene ~-ın i'faıd~erıne ıı~r~-~ecli-;,~ ır l ar ~:.ı..... ::.a at~ '~lme- reçel gibi maddelerin fiatlarına 
sonra Halil Veda·i ~1ıratlı adında gır;rın Refet heyef~ 171'&Q&U v . a_n 1'::~ m :veme b~ru. . yapılacak zam bazı münakaşalan 

d•t bl• ...,, bir maanf müfettişi geliyor, teft:Ş &fımnış gelh Meclise .•~a~aşlartna Ankara, 23 (Radyo gazetesi) - ~· B~tün. Ja~n _tan~.relerı mudb olmuştur. Aliııkadarlar re. neşre 1 en le ıg er ~or, o teftiş esnası~da detterısallal!Un·~ O d'a emnli gıb: ~°'nwf. Londra radıyosu bugü.nku türkçe salim~ uslerıne do:ım~eroır. çellerin, şekerın ucuz zamanında 
ve cetvell'!!rindaki bazı .hale-l. si. rur. BıT mmaın sonra Mec~ n · ne.şriyatında .Ingilterenin Bul.ga.. . Tebliğde,_ merkezı Ç!run ~te.. imal edilcliklerini nazarı itibara 

(Ba,tarafı 1 iaci MJfada) l\tltiler ve düzeltile:ı.· görüyor. Bun. dıeın J?lnı.aıt Baınkast 'ftlelta8'le 2~0 ristana bir ihtctrda bulunduğunu lif ~erinde mevzu mahiyette alarak bu gibi maddelerin yüksek 
Gari>de düşmanın faaliyeti Ba- larm bir kısmının yanında benim llra giltırrı1't ve 600 Piıraden 4oo li • bildirmiştir. İhtar §Udur: münıfend .çarpışmalar olduğu da fiatlarla satılmasını münasib gar. 

~ahat bölıgesinde artmıştır. Ve imZam bulunuyor. Bir kısmının ımııırıı ~ •o~lu._ a.1dım, ., .-Bu1gar kıt'alannın Sırbistanda illve edilıyor. memekted.irler. Yeni fiatlarla 18-
d~ istikametinde bazı sızıntılar yanında benim itmam görülmüyor laıceğırn. vı:"dım ifad'~ n~~ • Alman kıt'alannm yerini tutaca.. A'tUltaralya m•beme DUll'tnhl ker satışıııa başlandığı ha1de tahlil 
olduğunu gösteren belirtiler var. Işte yanı başınd.ı imza olmıyan mn ••~. llUftlte Brım:etı • ğmı haber aldık Bu takdirde Bu~ ....... helvası fiatlarınm arttınlıwi ol. 
dır. s*nıtiJ.er ve düzeltmelerden dolayı kakhfı denılıyor:.~~ ~ garistan İngitt..ere, Rusya. Amen.. c..heııa 23 (A.A.) _ 8agüa. muı da itirazla karşılanmaktadır • 
.. Şimal .:ephesinde Bukıtpayong bana bamı yapan sensin diye suç mmn ~~ t.. 1 

• OOa. ka ve bi~a3Sa kardeş Y~~lavya kü Qm aüDii Avuatu.alp kah.ine.. Bu hususta dün Fiat Müra.kabe 
ci.vannda siddetii bir muharebe fsnad olunuyor. Eğer bu sonuncu. M~ bugünkü ~- milletine nrşı harbe girı~ ola- .lınla YllPbit içtimadaa smra mal. Bürosuna muhtelif şildy~tler ya.. 
cereyan etmektedir. Jarı da ben yapmış olsaydmı hfç aaken taymat ve yem ~= caktar. Bulgaristana şı: iki nokta zısnıa mıon Beutey, ...-iıd-ki be- pılm1'br. Bu arada Tahtakaledeld 
Düşman bütün ~n ileri kuv. ~phesiz ki onlan da imza eder. '6 W 3'.9 uncu maddeleriDe bir ikinci hatıriatılmaktadı: y-u. bubmıuftur: karame1A ve çikolAta imal eden 

vetlerimize !ca.>"ŞJ büyük bir hava dim. Binadan binaya taşınan, bir U.~. da~=- aid ~ - Almanya, bu suretle, Bul. jepooyaı, çdeta bpımızıdadır. düldııhılar da dün a~lmamış ve 
faaliyeti sarfermi-'tir. de üç sene ortlda dolqq> elde~ ele madd~ birinci miizeka-~ ha.rt>e ~ ve felike.. Mah:y. iıçôıı yapt.lan muharebe. ha aa!ıibleri bu gibi madifel(!ri sat. 

Japon tebliil geçen ve birçdk kiitnse!erin ~linde k~un ısmın tin! hazıriamaJc istiY?r. f'lli ~ bliimcür. A'YWltl.I • mntan imtina etmişlerdir. Bu va. 
Tdkyo, 23 ( ı\.A.) - İmparator. kalan bir d~ ü~ınde ~ rem.~~ lfinü. top1au-~ ~~~ b~aı;8, ~uL nı1ya ubr, tayyare ve semi ver ~ ziyet karşısında Fiat Mürakabe 

11* umumi karargahının tebliği: olmayan ~ak sil~ler?en ayı caktn1 lar arasına n~ ~ ı:;;: mdt mnelliıle müdafauı için keD<li ~ kapa~ •. eli~~ poli8 
21 Sookanunda Japon donan: bana SW: ısnad edilmesiııdeki ma.. • lar. ...,_ine dütenıı yapmıttır. Avua • marifetile mi~luı~letmiştir. 

~u r:::ub01~:. ~~;;:~ Pasifike Amerikan 1 Kanadada mecburı ;..!'~~) - ıı.ı.... &. ::-=..-..=::zdlt..u:ı.. izmitte bir mote-
bombalamı,tır. Asken ve resmi • h• 

1
. JCnl Bori..in pkında 1abaoc1 Wal ba ımiiııııtemleUJıer ibum 

~nlara isabetler olmuş ve bü~ takv·ıye k't'a1arı asker ık ızme 1 ~ bit ee,..hıııt ~caiı llBvd'i ediWw bulunan MJkQmete ahhı·d tren altında bır yangın çı~ıştır. Sıng~pur li- 1 • • hcılfc'lbda Off.JfaTU ajaıneınıa Neue ~. 
rn.ınında bir d~man gem ·sı batı.. •• d ·ıd· Ol!tawa 25 (A.A.) - Kmlın ZUidııer Zdltung aazetmt tan.fın - k ı k ı d 
n~. bir diğeri de ciddi hasara QOO &rl 1 ~ oklinMl ~ ~ • ~ ~.beri ~ ..aı • Belçika Krahnm bir oğlu 1 ara parça an 1 
ugratıhnıştır. Tenga h~va alanı .. K..dada mecburi alkerlık ilimle. .ırzm... . d" . 
t~~~ olunmuş!ur. pu~an~ 11 Vqington. . 23 (A.A.) - ~ ti ~ biır p)abi'ıit ~·iın' bl- dünyaya gel 1 b:mi~ 23 (H~) - Bugiin 
bi.iyıiilc tayya':esı tahrıho edılm1ş ve- salalh.iyettar bir memur, Amerikan d!ilnniı,tJı.. p •k , şehrlm.i?Jde çok feci bır tren kaza. 
ya yakılmıştır. Bir Spitf"rc tayya.. takvı,ye kuvvetlerinin cen.ub-ba.1.ı anamen 80 . Londra, 23. ~) - New ~ sı olmuştur. İzmitin tanınmış mü. 
resi düşürülmüştür. Japon hava Pasi:fi~ne dalga halinde g]tmeje F A ikaya k b• mele gazetesının yu.dığına gore teaıhhidlerinden uncu Rasim ja,. 

'kıuvve"llleri bfr tayyare kaybetmi'ş.. başladığını bildir~ştir.. . .. • ransa V~ m~~. l ODf eraDSJ Jl Be~ kralı ::~~un fu~nl ~~ tasyonda. hareket eden Toros eks. 
lerdir. Bu memuruo so~ledı~ne gor~, ıhraç edılen liltUD er ~_!rens~ıı;.... ) den rilmiştir presine binerken ıvagonların altı. 

Amt-rfkan tebliği Havai adalan ve Bırleşik Amerı.. +__. __ L__ 23 ("- "-) - Bize ve- çıkın a gı·rmı·ş ~·~ve .......... ~ a 1 ve . ~*- k alanmı tır Tahki-
Vaıpington 23 (AA J - Hemi.. kanın Pasif.ik kıyıları Pearl Har. . 1~1, ~ ...,_, ikinun az Price de Retby unvanını taşıya.. ~~ .........-d re Ped~--... -diş. • 

• • • -'L. • k zıyade nen .1.1.14lumata gore, .uunc caktır ~<ata evam ıı.nl.C'llo.K r. 
ye oaızıırfüjmııq teblıii bour taarrı..ıı:u.ndaıltl.Jerı pe 942 aYmın i:kin.ci ıha.ftası. zarfmda Rio..de..Janeiro,. 23 (A.A.) - ·==·~----------------------==::-

Jepoıı.t.; Ba.tea:n ~ı~ adıııı.111. ta:Wkim edilmış ve Japonların. ani İstanbuldan Fransaya 102.ot>S45 Şili ve Arjantin tarafından Mih.. ~----------~~---••••••••'\ 
da ~ Arthur m4"'1Z'llerıne kM'!ı tım:umıa kaıandrldarı avanta] .. u. lira k:ı.~tinde 173.244 kilo ve iz- verle münasebetlerin kesilmesi - 'D • 
ağır ~...,O.nna devam ;tınekte~li' zun mesafe 'bomba ~r,ak~an. ~n- mirden- Amerikaya 387.777,14 lira projesinde yapılması istenen W:dıi. Bu Salı akşamı s u 1'I E ~ sıneması 
ler. ~ ~ k• •1111: ası! dermek !~e telAfı edılmıştı. · kıymetinde 3,n.aoo kilo yaprak le cevab vermek üzere şimdıye öl 
b(yıLlıar 'W!l'Cfirilmek MIMtlle ger'l • • tüWıı" ih edil ·.w- kadar hiçbir hal çaresi bulunama- Bir kaç gün evvel bir tayyare kazasına lbırban olarak en 
~iiıtUlmü,tür. Görünüte ~öre: Çin Harbıye Nazırının ıfşaatı u raç mı . :rmş Ne Panamerikan konferansı sevimli ve sarışın, büyü&t ve dehaldr Yıldız 
~~81111\ ~af=l~:r~~ k: (8- ~..ıı ı lnoi aufadal T Eş EK K Ü R halen bir çıkına!' girmiştir. CABOLB LOllBABD'ıa 
eıımıdt ümiıd!i:nıi aüderek byıblara Kwang&l,.Y~ hududunda ve AılJlııı 81WW!n!ı?nn ölümile utracbiızn,lS A "k d 1 
Mı; .....,,_.,,. deovam1ı hücumlar YUiınan'a.a m~inı. Çin .kuvvetl~ 1ih!ek e.cJSm P&oYla4ma.Ya. ~ bü. merı a a merrur ar ROBERT MONGO MMEFIY 

••-.it ~ kabul etımitt1T· v~. B~nlar ~ k~~e~~ile ~. ls.dlarunıa, ark&da1llıı. günde 8 Saat çahucakiar 
,... bırlikte Siyam ve Hindi Çını u.z.e.. rm, ~ Aştnalanan• o bd&Z' y- ile berabei" çevirdiği en son ve en güzel 

S J rine yürümeie oa~dırıar. Bu ~· ki buı:ıı1ı&rm hA'va o kadar .t Vaşington, 23 CA.A> - 2 şu.. ES• ovyet - apon ımvvet.Jıer sıkı bir ta~ eörmek.- ib!ın cena.M töreninôo Wunanl&rma battan itibaren bütün devlet me- AŞK MUHAREB 1 
tedirler. Bundan bqka ılen hatta ve ~ tacı.ar zaıhmı!lt edip se. murları günde 8 saat çalışacak.. 

münasebetleri ~l, :faka~~::n.~~ 1m1mıbe eoırı un 3itv8* Wı4e e~ lard:ıır. Filmini takdim edecektir. ZavaUı Yıldız'ın bütün ve parlak 
lamı &;te m eö:vle dlllam ~ıı:c:ı.ert tıeıı&ııeJJ&ra, 1oı.. • .. ğ affak olduğu son filmi 

Tolı:jyo. 23 (A.A.) - Japon lerine müstenid taarruzi Uı:biye ~ lıııııao ~IM'a t&l'llllk vmmete b1.. Partinin yem meb'us ~ dehasını gost~. e mu~ t darik ed·niz ·----r 
ı..lıc~ QBı1!tl1 embtıl Togo bugün liml . yapmaktadırlar. Çın kıta.. :ııe bu 6CS.1lı h8ıl:l.nı.z lntin vertm101'· nt dl . ~ Yerlerınızı evve en e · 
meb'utıııMa ınecliebıde elem- kit lan ~e ve ne zaman llzım O- TeM.liai aıüı:t*an olmayan ka.yıbı • na ... ze rı . 

Scr4()4l'Jlh' ·Birlili ._.~ hırsa mtıkabn taamız:lar ~pmağa ~ b.DJl btııdıe.n ~.,en bu•·- <8aftarafı ı iact sayhıda>. Bugün EL HA M R A Smemasmda --. 
e-t1': ınaahedethae bıt"~ d. hazırdırlar. Bununla beraber ağır cak <bstllı* ve ~ g~ ce_ mbe'usluğuna. T:care~ V~letı il n 'ttll Jl'"ılml - 2 saa.t t.alhlkaha, Ca;>anoğlunun em.sala• 

tMw eıcL *'*dair y.apı&iı ~ mh tayyare noksanı dola.. aant a.le.ı1* h~ btr sçıdrtaıı tefS.. Müsteşarı Hal d :Nazmı Keşmır ve SeoeDill en ~.tekrar ı&ra.r l'öı11 ecek ne1ls !i ... m 
~ 1111 Jeme ve . i müdafaa lıöl' ve mıbo.etıta.rl~ 6lmllll&Y• mtısude İçel meb'uslujtuna da Bursa Valisi U N Ç 1 R A K dlolatFı mtı1'•lGDtm.hdndo ti mem.. ~ ~ke~ ~~/Y yapılacak rica ~ ve bi21im Çll1lıU!nra1ı:: ıste_ Refik Koraltan P~rti namzedi. o7 Ç O Ş K Türkçe sözlü 

&bk .w1 m~ı ~ de me9'ZJe şı a.. ~ ve cıaa her Z8m8J:l na oh& larak seçilnuşlerdtr. Sayın ık>n<:ı Pa.r's·in en m .ııur KO!lJıPdi &rtist;erl 

Mıett .. ıındaki ~. - ~!_rı.-taarruzalol~~ndFa"g~~ ~a.. iti ~ betim doellllıa.raauu yatm müntetı!blere bildirir ve ilan ede. DUVALLES - FLORELLE. ALERME • MONA GOYA 'ftllll .+ıoeldııe ..., &-.u._po. m •~u-. a .,......,,.. ıalmen on.un dlıılıa ço.t U7& rmi . . 

Ga;ea -• bir J;;n~ ~~-tahkim ettiği b~: carnw'ıım- !lmrilnU lıaıdlileRJ.e bü : • c. H. P. GP'Ml B~fkan Vekili ~==~~~:~;e~~epı..::s·~~~C:e:a:; 
Rol ~ çwıpat • hiL. · ~ çıkmaz ona yo tıDn ~ ~ d'lleyona. Başvekıl dıuı. '" 1 ele .._.1111 matine ·-----~ Mu•"'G"'i ·~ 1çiD her ild melı: lkola-,dır. Hurman aeferi bu- .,_ nı oram u. Buim 1Ja T>r. Rcff.k Scı:yclam Bustm 1111& 
.... ........ ' ,.. 1 5 ıh. .na liııbat etırıqtir. - - -



mütehassısı diyor ki 
<Bae &aralı ı Wc:t • ~yfadaı " . vardır. Hel' şeyden evvel Ingilizle. 

(TIYATBOLAB) 
IST ANBUL BEi· EDİYE.Sl 

1 
ŞEHiR TiYATROSU 

T epebaıı dram .k.ıamın<i• 
BuiÜJı aaat 16,30 da 

Tür1t ~ ıtM6hl 
~ 

Portsmou~ ~over. gıbı askerı J.i. rin çoık soğukkanlı olmalan ve 
manları, Büyük Brıtanya aclıts.ı.nın hislerine kapılarak hareket etme.. 
sağ ve sol tarafında.ki endüstri meleri nazara alınmalıdır. Sonra 
merkezle~ini arasıra bombar.dıman hava harbi.om dehşetim ve yaptığı 
etmekıt:c11rler. Bu bombaraıman.. tailribatı gözönünde tutmuş ve 
1ar kesıf ve deva_m.lı . ol~akla bunun acılannı görnıüş olan 1n.. 
beraber çok te-knik bır şekıl al- gilizler harıbi dalına uzaklara at
ııuştı.r. Bunlarda ~ümkün ~erte_b~ ! mayı istemektedirler. Belki bun. 
az telefat vermelt ve daıma ıyı Iartian ba•a 'bir .sebeb daha var. 
netice almak hedef ittihaz edil- dır ki o da Alman efkan umumi.. 
miŞtir. Bu bo~barc;t_ımaı:Iar ufak yesini mümkün mertebe 'kendile. 
gruplar ve hatta munferıd' tayya- rine düşman etmemek ve bilakis 
reler tarafında~. yapı!maktadır. onun sempati.~i kazanmak iste
Her 'tayyare muternadı surette mektir. En sonuncu bir seheh de 
telsiz il~ . kendi üssüne bağlıdır. Almanya üzerine yapılacak hava 
Her an ıçın gerek hava, ge_rek tak- akınlannıa İngiJıizler elinde en 
dk durum hakkında talımat al. son ve en kuvvet:i bir sililı ola
ma:kta ve her müşkül vaziyeti ge- rak Jr.alınakta deovam etti~dir. 

AQaın ıut 20.ao <1ıa 

YAŞADIC.lMIZ DEViR 

latiklil caddesi komedi kısmında 

Bugün -- 14,30 da 
ÇOCUK OYUNU 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTUN A~RILARINIZI DERHAL KESER. 

Ak.fam 20,30 da 
tşçt KIZ 

lcabmda günde 3 kate alınabilir. Her yerde Pulla lıatulan urmla i•tevi11iz. 

Pahalılık meselesi 
riye bildirmektedir. Kazay.a veya Mitat Tmıccl CBat tanlı 311 de) 
hllcuma uğrayan tayyareler içjn l.tihm.k neden çoialdı) 

gücünün çoğalmaııı, onu istihlak eş. 
yıa.sı a.hna'k, birctz da korkunrw ip~ 
Jıila11a. bıpı.lmak. ıyol\:ma götürüyor. 
İınıamaızsa.oız inhisu bayil.eıine ao-

gert!ik havadan, get:ek denizden r· t h t 1 Bu bahııll derin ıelkiıl'de incelemek 
tahlisiye teşkilatı temin edılmiftir. ıya ro a ıra arı haıyii uzun olacaktır. Çünkü bu, 
iarı.ınalı havaalrda tayyarenin de. Türkiye dk.onom.isıode temel olan runuz; raıkınıın imıın.ı iti·tm~nıit 
nize !batması gozöııünde tutularak T~~~ ~rı !ı d~·rk k buı OU8U8.İ:yeıtkr~ biYın.iye bağlıdır. köyteıde, naaıJ yeni ajanlar buMuk 
her tayyareye lastikten şişirme 1

1
. .,,.,...ur ~ amı ı aç e.. Faık:a.t itin bu 'kadar incesine git- lıaınnı e~e ~n}a.ta~nlarl 

ıL.~tı l .. . .. ı··· k b b r ıme fıırılcl.a<hıığımı hadrlayorum. meckn.. dıı eebeblm üzerinde bir B·-·· '--bahati ko""y''"_ı_ mı· ... A-
vv ar a .i.ltl gun.\.l.A. erza era e 1 a· ü.dd" L~ f -- ...... jUQC f' ~ 
ver lmelktedir. ı.ır m cı·~~t eond~a, .""da et adpar- lo.iia talhl.i'i yapm.'.lılda da davay! ay la.. kaha:ha.t onda olmaz; kabahat 

İn~iliziere gelmce Alman hava !~manılnın 'l~ 2"?be.r ı_venınk ekn nıda _.et~ dınlMnıak mürnıkündür. benıcled'iır; bizdedir; münevveTde. 
~mlarına karsı İngilizler en ı&ana; anmı! gl 1 ınere '. e . ımı İet.ihlaı1cin ç.oğalmaaı b&fhca fU'll- dir; niıhayet hiikümettedir. Hepi-

. . · 1 rd y l aok .. aa attıoım zaımaın aevıncım • 1 • d. 
genıs tedbırlen almışa ır. era - - • . w.' . aroan neteıt e ıyur: miz suçluyuz. Şair ((Köye doğru» 

tı t · t k ·1 · n"tmış' tir Mil den neTeye gıdecegımı, neTeye, 1) Zaıruıi aebebler: Ordu iaıesi di_,.,,.. deı"enere, takli·d, züppe biı· li. 
esısa ı :o . ı erkı ,.,ehiı . 1 . . 1 - kimlere .kOfUp aaad.etimi bay.kıra - 'P 

yonlar sar~ed:lere ş r erın at. w lb"l . d H 'lbuk" k ve sarfi)"81tı; / riz yapıyor; alim «Köyü kurtara _ 
Turı oyulmakta, birçok imalatha- ıagımı ı emiyor um. a ı w o. 2) I.kıtısadi aebeb~r- Köylünün, ı..üıı diye davayı ula anlyamamtf 
neler bl·r,..ok depol ...... buralara yer- ~umun akın. da aı'kı ınltı'ya tuttcgum amde:nİın fazla maı; harcaması; · · 

' " ..u i d B k d f ol<luğunu aınh•a.rı bıT sürü miıceT-
1......+irilmektedir. Bu yeraltı tesi- çant~ın ıç n e, ~< . ay uıııun e - 3) BUhraın aebobleıi: Taaanuf-
~· t 1 ı 1- .J Cı ı Anne boymı.. ___ J _ ,_ rcd f~ldıııleır onaya atıyor; münev. 

sah !harbden sonra otomobil gara... ! er er yan nua, c • . . . . tarın ha.ıcaıunıui; ~et dı~ın-
b,~1-.·· f lı · ı ı ıçın ver (tKö··'lü bu memle'.k.etin. efendi. "ı fabriıka atelyC! ve emt1a deposu nu l.Kllll'Uf, ve eaız g.ma ç n da istiıl:ıılak yapan valaıw:latlaun ve ' l' ' 1 ~• .J B yk sal n•dekı ~:_ı;....,, t-~ ..... ·ı'le ~- iriını, ne dışını Olarak kullanılaca•ktır. <,. "'?HJU. 11 a U~ ıı un. 1 ' . ecneıbiıiefi.n yurdda İ.stİnlak yapma. .,,ır.;ı,., u• ...... ~~ '"" .... 

Bugünkü vaziyetin ~arib taraf. kurbanlarından evvel, ıl'k kurbanı la.rJ. llllllam.edığı bu memlekette kana-
lanndan biri a~ İnnilız bava kuv- 0 olmuştu! Zaruri 9elbeb üzerinde duracitk !yan yara.ları şifa kaynağı gıibi ae. 

'"' rin.; tutuşa.n derdleri biT gu:rub kı. vetlerinin Almany.i üzerine kıya- k• değdkz. Ehmizde-n gelİTSe ordu ia-
sıya hücum yapmamalarıdır. İn- Doktoru soy an i l fe ve saırfi.yıatı iç:n ciah.ı büyük öl- zıllığı giıbi ferah verici görüyor. 
gilJz !hava ·kuvvetleri her ne !kadar hasta "!,, çüde bir harcamıya doğru gidece. Büıt:ün ümiıdimi:ı: hepimizin ü.tünde, 
Afr'kada, Uzakş<ır'kt:ı ve hatta ~ . . ğiz. fakat hepmfzdcn ibaTet olan dev-
Ru yada yav1lmı5 bir durumda bu. Beyoğlunda B~lo sokagında Ezı~ lkıinc.i k.aıta.goriy-. aJ.dığımız iktı- 1 .Jıetıt.eıcliır.Onıun, köy davası.nı anlayıp 
lunuyorlarsa da İngilizler !bugün 

1 
ne apartunanınaa. oturan ve aynı adi eebdbler e.n mühimınidir. Bun haıl'lıedecelk tek çare ve kuvvet oldu 

için garb cepıhesinde Almanlara ı yerde dloktorl~k Y~~ ~~rr•· 1~1? la.Tdan itıöy}Uye aiıd kıamıcı incele- ğuna inanmaktayız. 
karşı iki misli hava lkaıvveti çıka. ı muayenebanesme ır n a ır )'elim: 
raıbilirler Büyu·· k b:r yekun tut- l erıkek gelerek hasta olduklarını 1 _ K ··.A:: i--' .... Lad _ ._ 

A. H. 8. 

• . . 1 ·· l · } rdir . o,.,,. 1 ıa-ve & •T, ca.. 

marn~larına rağmen Amerıkad~n 1 SCJY0em.ı.ş :ıa ~kt r diğer hastala- eeri3-a piya-.ya maı uıt.v; fakat pi.. HergÜn 
gelmı.ş olan uçan kale~:r 1~ bı~ 1 sır 0 ekt ld w n. yaeadan çok a.z mal ak.rch. O sere.it 
metreYi geçen uç~ yuksekliklerı nnı n_xıaye~ :~k. ~ u~k.. bo-rçılıarı, gerek ve11ıi vesaite için (... tarafı 2 net .,,...., 
ve uzun menzi.lleri itibarile her dan bızmetçı, u 1 1 yı e~ ne va,_, bun.ların on iyiairı.:. ı 
halde büyük işler görebilirlt"r. tn- leme odası~ a~ıştır. '9'e en çoğunu aatauk kendisine ma daddta 81"uıttiii cıymeıt.i öirendi. 

,alizler, Almanlar giıbi pi·ke bom. ~-:~ bir~udde~:ı:~a~ hnın en ltötüleri..ı bırakırdı. Et ye-!= :=~-ç~~ l>!yl:1i:Jı:a 
bard!!flanlannda muvaffa~ olama- Re bun :~~ ı:;:a rada olmadık. miyeın, aüt kullamml)'&n köylü ço.. 
m-1.anıa da buna mukabu •alçak lan ~ .~8 •. ın ° Pfdıkça, pıyassda eder v.e siiıt j - Efendi'~, fr&'Jl4ıın mü.&takbe1 
bombardıman• teşkilleri vardır. lannı ıgomıü.ştur. ~-1. 1 hl mahauıl«i ucuzı.tdı. Onu bu duzum k.ı!ymeti .bu d•!cikada boN1L111n ~-
Çdk süratli olan ve çok kuvvetli Bu wziyetten ~·e en~ be~ duı .an beab vazi.reci kurtaTdı. I deıetiii fie .. IT, dedi. Fi:at da yJllaırca 
zırhlanmış bulunan filolar pek aı. metçi, meseleden dolkıtlanoru .. ] ~ Mal para elımiye baılach. Eııkiden ° .-tide kıa.klı. Ne bi'r ki9i zensin. 
çaklara inerek ba*ınlar yapabil- dar eimit ve YIPl. 1;f;:;~et"le ~ on &;ıo mai aataorak aldıiı ne de biır ki:tl fakir o.......,a, 
meıktedirler. Böy]e olduğu halde ~nunda ~~d aıd ~inde para paırayı bu aıefer be~ kilo ilıe temin Teılmv eıclelim: 
tm~n;.,.1er nicin A 1manvava karşı bll' mil~ye aı v;i~~e eller edince 0 da. yemiye, harcamıya, Bitzıdle kararl.l.rın sızmadığı mu.. 
hticı1,.,,larda korkak davranwor- bulunan cU?:dıınm Y y rnıaılindaın b~T kı1NI1ını kendiısıne ve halkblk. faıkat buluttan nem kapan-
lar? f<!llte bunun birç~ se'bE>bleri estiif 'R6rlllmilztür. çoculalanna a:yırmıya ~kan buldu. laTln bu1unduğu <la muhakkaktıT. 

1 
Köyllü ~ahı açık tekilde gözükü- On. oın bet bakkalın zenginlepnesi 

1 istanbul Belediyesi ll&nlan :ror. Mante'ketin yüzde eebeniıne mme1e d.ei•~. fa.kat onların zen-

11--------------.;.-----------.. yaıkın.ını 11ef&ha götüren bu yoldan arinre.m-i, 111izin benim .tolk yapma 

En*W'oft. Patlı 
Beıvvib. Beo:W... 
ıc.. Kö1', J!:YG>, Cetlldal' 
Adıallel'. ıwr.ııtııöy, S&r~er. BeJkoı 

lG 
11 
13 

38 
30 
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• 
• 

11 
12 
11 

3t 

<'132l 

Davlet Demiryolları işletme U. M. den: 
~ bedeıl 10680,8'1 '1ı'& ola.D lH,181 113 ıı:erear.e 10/2/19'2 Salı 

ıünıU ıaıııat 16,30 da Gpalı sarf \l8IMi ile .An:JıMa tdare bma•nda tıopMmu 
Meıtkm 9 uncu komiaYODCX\ satın aımacalatW. 
· Bu işe ımnet ia'!'en.lerln ca1Jı.os. !imi* JDUNı)ılmlt temiJMılt He ltanumm 

t.ııYdn et.11iii Vflik.ılan ve teldi1lerm.I .,m ctn ..- 14,30 a kadar ads ıeçen: 
~ ftllalıftine veımeıen ~-
Şp.~ 1>S"&SIS olarak Anwada Hw'W">'t ~'!lA:len ~-rpaea. 

da Te9EllıtD ve Sevk ıeOt.lıoden temin -.ıur. ct40• 

•• Muhammen bedeli 1 '1188,50 ıu. ol.an s taJem tıreate 10.2.942 8ab ıonu 
-- 16 de IDalıa& zarf U8UMl .ile A:lkaNd& .idare bılm"""ta, ıtoplellall illi:? • 

m 9 lDCU kxımiaıvoDOl. .ı.ııı almacakta'. 
Bu .işe 8"rm* iat.etVeoierdn 1289.14 1İn8llt ~ WN°M ile kaınDlUD. 

fllrln dlbija veısiDJan ve tıekllfJıerlDl aıııa dil 9M 14 det.ada' edı eeoen lw.. 
mtsyoo ~ ftllllıel4!r1 lUımdılr. 
~eri paıru1Z olarak Angrad& ---- dalre&hldell, B&1darP& • 

..- teMIOöm ve aevk teflJi.iDdıım tan1n oıun-. cıısa> 

•• Muhammen bedeM (13'13Sl ıtra olaıı mıı:htell:f eb'eı1111& (20500> 1(1. Kur. 
tımı boru (2/2/1M2) Pazartesi Cilnl _. (18,19) CID bet buıoutöı Hay • 
~ oar bl.ııall dahlllrıdeld 1rA>m18JoR ~ Jc&pab zarf ll8U.. 

.ile ..... al~ı:r. 
Bu 1fe gl.ımıeit ıstlJ"m}erin (16.Wl tu. US> IM•oıll'ı*: Dl'll"ft.'kb.tı ıtıeml. 

ıım urumun ~ ettıtı ft8lkallada ~lıırl mubt.ıewi l!&l'ftannı 8'111 
g1lıı .at (14,30> on dön otu-. tadar ilroıDdll1Q8 aıelaUilne ""'" e1 ııi Il. 
ınmdı.r. 

Bu ıoe Uıd faıtmmeler ~a.n pa.ı8ıSl8 cı1ı1ınıt dfa'lmıWıtW. (411> 

Üsküdar C. müddei umumiHğinden: 

fi.kayeıte hakkımız yok.tur. mız hem ba,ka sabaleroa da fiet.. 
2 - Fe:ka.t köylü yalnı:ı. kendi ı Jaır,ın .mma.aını mucjjb oluyor, hem 
~ eıttiii malın Itır kı.mını ide veıqıdden beıklıeneın faydanın u
plye.a,.-a yol'laımemakla kalmıyor; ~ ~~t için geri kanMl neti. 
IWYn.İ zaman.da. eliıne pwa aeçmeai n c~ln) veır.lly'OI'. 
dlen dolayı eak.iden müşteri olma- 3 - Bu yııl teker rekoltemiz 87 
dığı pİ(yuıaya alıcı eıfaıtile de gele. biın ııon o1cluğunıa göl'e ye'llİ zamla, 
relt plyıı-.nın mal hırrcama. gücü- eğer ietih.'lak azalmazsa.. hükumetin 
aü çoğıaltııyor. Eski elbiaeleT, ucuz e?iine taık:rfben 50 milıyon liralık bir 
lwmatbu timdi köylüye gİ'tmiyor; •va.ri·dat giırecck d·emek.tiır. Bu paıay 
bHtiJds bunlar aıtık tehirlerde ve 1ı.._ paınıcaNı yapacağımız zammı önle 
ıehiııtiler İçiaı •atılıyor. Şu hakle dLkten b~ son günlerin zıa'l'uri 
~ numan bu vuiyet fazla biT haile getiırdi:ğ'İ fazla masraflaTl da 
ham:ama gücü doiu.rmu,tw ki, ge - lcıa111Pll.aoraibilliri-z. [o"aı\at paranın 11a. 
ne mem&e.ketin aaııl ..bibi olııın köy tıın aı1ma kalbiliyetini bugünün had 
lümüzün refahı bakımınd'au bu du.. 
rıum he,pimtzi. ae-v~ndlrecek bir fey ti in.de tutımak dc:ğil, artırmak ıartİ-
d~ ~ 

3 - Köylüyü biır saftan ken. · Türk~in ·tedavül mevki inde 
di malını.. itbiir tıaraftap da piya. ı butunam bank.notları, bonoları ve 
eada*i dilğar etyayı ve mamulatı bugijn dah.t muharib .v~a h~ h~ 
haıaımıya götüren bu vaziyet, köy. rid h~i-r memlcketınkL ile olçu 
elle biır k&lk.ımna. yapıyoraa, hepi- bbuıt ~k kadaor ndır. Bunu 
mİIE eeMiniır, ve aıkıntı iç.inde olma.. mft br gun&T duyara« söyliyebili .. 
mızdan _.. ıikayet etmeyiz. Ni~ riz. bu; böyte olmaı'!da beraber pa.. 
t.ebn meımleketLn aanayileşmesi raımıtaıı muharebeni.1 •bütün dünya. 
için fıedıa\artığın en büyüğünü köy da küçÜk büyük he'T semwryeyi reel 
1ü yaptı. Ağ~r himaye gümrükleri k ... _......._re hücuma aevkeden umu 
koX]!ll'llk yerll sanayi fiatlaTını ko. l'Y

111
""" ...... 

~muz zamanlar, bu farkı 0 si mi kaiıd'eısin·iın tepki'lerinden· koru.
nesine çdke'l'dt, kend: maiıoı ucuz meık ze:rut'etf.nd.e olduğumuz da şüp 
eatıp ~i malını pahalıya ala.. he.tiızd~iır.Fiaıtıa.rı diişiirerek kıymeti 
mık eılnntıı İç.İ'nıde luAh. O, memle. tıa'bi'i ıtıedbirletle aaıbitl~imı.ek b~ş.. 
kıeıt --:yİİ'Dln lrıuınJdmuında uiJ lıca heclıe.fiımrz olmak. icab edeı-. 
brir fedakarlık )'eptt. Şiımdi de birz > / "7 J I i1 
k.öYfilnün k.Jkınmaaında biır feda- C!7ktuım 1.A-tfaklı9 • 
Uıfia ka1iammıalıytz. 

Febt ~et hiç de böyle de.. 
i!tdiır, ve oGmuyor. SanlQ'kle köylü .... 
nün fecleilırlıiile biır •nayi kapi.. 
fıııli.zmıt cfoidu; ~ tıebittinin fe.. 
dalkaır'l~iillıe ltöyde brr ziraat aer
mayıeıc:Lıı.r1ığı doğmuyoT. K;;ylü. aa.. 
deoe hmıcama gücünüü çoğaltıyor. 

lstanbul boraa 31 
-··--

23/1 /H2 a.çılıe • kaıpanlŞ ftatlan 

çsıu.•a 

Afllıl " kap&."\ 1 
1 ISterUA 5.22 

Bu panfYl birik.ti·rib onunla daha 
fada iıMıiheal yapmak üzere tarlaaı
m. :il.tihıaıl aletlerini çoğaltmıyor; 
-.ım. kooperatifler. biTnkler 

:-~ew-Torlı: 
1aJrid 

132.20 
12.8~ 

3J.75 
32.'l5 

:~h.)l.ın 1001ave9 K& 
ımr aı!taıı ıUra 

kunmak bilr ziraat kapiltalLirmııt tesis 
~. F.6ıne borçleırını ödeye

24 aya.rlık bır gram 'nı.ym edin ~a.tıten ~ k&nÜ!l' salma4t 8UNll1e m1ılH ~ ir.unL cek. bndfine eytiıecek para geçin 
DUD& mtdlwlif hareket.te ~ lddiMlll'e llWKllD Bost&ncı Baidad cıa.d.. oe baııd iılltilısalıinı kıaıyor. Eski.. 453 ~ ai1ltm 

-... m numaralı e\ltle olılırur kömtftU ...ıın.cteD Bam ol'Ju 313 dol den on. d"ônüm dterek al.d ığı paTa. Sabam .,. Tah•lü.• 1 
amllU Cafer ÖlcsllzUn Öaküdar esl17e eeıııa. mat+ınwW>c• 1cm k:ııl.ııı.an durui ,.. Pnııfi bet dönümden alınca a.r-

9llOID!la 25 lira &iı.t" para cezaelle ~ ve 1* beıt.a cft2k. tık on dönüm bile ekmiıye lüzum ASllaıı Çimento ıı.ıo 
tAıı.ıın.ıın bıpaıtılmaaına ıkaıW verllınlıl w lıB .._. at..._... 942/18 gönnü,vr. Köy1üde mat hucama. ,,_ .... ._ ___________ .~~ 

Askeri fabrikalar umum müdürlüğünden: 

iki elektrlkcl alınacaktır. 
Kırı.kk&led.e let.ihda.m edilmek üzere sa.n'at meöebi mezunu ve bobin llU'. 

rı işlerinde ı;alışmıış bnı.ci .sınıf 1k. elelalrikç.i alınac&k ve röster~calerı U.. 
blliyet röre 2,5.5 lira yevmıye verile::ek:tir .. Taliblerin yol parası ke:ıdilerl,. 
ne a.ld olmak eıartile evra.kı müsb.telerile imt.han olm&lt liZere Kıı ıdtkal• 

mu> mildü:rlüğüne mUracaatla.rı ilin ohm.ur. <448) 

Bronşitl~re KATRAN HAKKI EKREM 
İstanbul Umum Bahçiva.ı Sebzeci 

ve Manav Esnafı Cemiyetin~· e ı: 
~ nlzamn&mes!.nin ~. ~et heea.blaıruıın v~ bütçenm tetkiki 

ıipJın 'lllDlllDf heyet.imiz 3/2/942 ta:rılh.ine müsadlıC ae.ıı ~il aa:ıt ı-ı te Babı.. 
aJ.1 Türbe caddesbde Eıı.nal Cemly~leri btrleŞlit bina.sında. y414Plla1:uur. 
BAııYlCDl ~ cam,,s cüııdanlal'lill.e bllııtllkıt.e ~l.meleri rlca OiUilllr. 

l LAN: 
Askeri matbaada. 108 ltm M!ık ücr~ b&ş ~ı lle ıos Ura aylık 11~ 

rıertli ı.ıo maBrineJıeır ustıaıııtı müıılıaldir. Bu miinhıa.!Jere lmtiha.n.la eh; yet. •.e_ 
~ edeı:ı.Jteır aılmacaıkıtlT. Tal~blıerln latblil şeıral.tini ve D.f: g b• vea>t k:i ih.. 
tltyl&Ç Q(ldutımıu hergi.lrı ıaıaıat 10 dan 16 116 ikada.:ı" Stlleymaniye e&m.U c#.ı _ 
rındıaki ASk:ıer1 matbaa m11dtlrlütUnıe mUnııca.aıtla öğrenmeleri llzundır. 1m.. 
t..1ıan 2/Şıibalt/942 ParlAllrt.elll i'ÜDÜ ıfıı8&t, 9 da Şlll)ılacaktu. (4852_681> 

lstanbul Mıntıka .Limanı Riyasetin .. en 
R8nl ceddenm 19.1.H2 ıteıih ve 5010 -.yıılııı n.Ush.asmda m&:lılar edıeD 

2/17JJ'l Ollllml1iıll lcanınııuDeoiD birinai ~n Wnc1 fmaamda y&l.lılı 

~ ıOıııın 60 cdab.iM ıtmdı&n 110 ıhaıb ba llldar motörlıer deır!Se Vt'J& 

Allme ldletb M! her hanci bir h!mıetkı &ful ılıL*ı YıatM& Llmaıı Re1tılı!1r.. 

len ~ .ren aevkol~ eeteır JlllP8C&k bu tonilt.toılardaki 
mot0r aıbl) V91'& ~ ~ ~ etmelert il"1ı olun\W, 

ı'13b 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
Racbolc>Ji en811tDııüne 7apeıruacaıı: c 90I• lir& muhMmneo bedelli ta.ıM 

.,. 6/2/H2 PereeaılNJ stlnll ..... 11 de~ aoık ..aıtıme ile Uıale 
edileollııtir. l.l8ıe" ......... nlı:Ml'1Wııte ~. ..., •• 

1 lstanbul Vaklflar Direktörlüğü ilanları 1 
Kiralık Kasalar 

Yem PoatıabaDe ~ 1'EDi V&Mdlıı amı. .....- 7aptmlım ttlo(lt a., . 
B8ıls' ~- Talib ol&nlum ve ıazıa mplOmeılı aimalt iatelveolar mnkQr 
rnebeıMcht t.iı:aliık tasalar mem .. !uiu:D& IJlilınlalıat ~1. <386> 

Gayri menkulün sabş ilanı 
Sa~ 111emur Atlapaııarı kra llU!llllll'a .K.,mal Dirim &ararmdan 

941/109/öU 
AÖRPM'r'r.ı t1iı1JU iQıııre8niıı Tqrınlı&alli HO c.1lı w 82 ve 83 lliUlll&nPJM"mda 

baikıkat c.~hl ve Zıya Şen ile Yaalu ko7tilıden Y:uataf.& o&uılarrı <>amau . .Rifaı 
wı 1braıh:.m Tuzla ve kıu Fatma namlar.mıda m.Üjııe:ekon Jaı.yıdlJ. Ada;azar, 
Yaıa.ıılt ~e 1töy1inde Yazlllt m.evkiinde \OMılı ~ Saiüı verese& 1&rJut. 
f'U!4Ü(I'\ OolaJt Mustafa \"e Fa.una ılten .bıa:lm ~lait Muataı• venaelert Ue P». 
madan geçeA &ım tarlası, garbell Şak.ir vareselerl Wla.aı, cenuben Kırla 
Hasan ver~ıri tarıaaı ve &ı$Dlt. n yol ile 98'Vı'iı1:1. ıçilııd.e 4600 metre murabbaı 
kııudaır mru.ıu ve ı. Utta .ıkı o® b!T sata, blT ~ ve &lı kau.., :t.ı odtt, 
blı" aa., mr h8'& ve bir mudatı bulunan 600 ılil"6 deifl'll biı: e1 iıle, .lıld oc1ıır. 

ve biı:r abııııdıılıD ibi.reı. 150 .Llm clıeier-* faiıııc1 bir evıi bulUDa.:ı: tahmina:ı 130 
dönüm tarlaYı ha.vı <4500 M . M. lı.oruıuk 130 dönıüne dahil oı~u gıbi sanl 
meııllW1ler ~ucW. oesna.n 4 heıkı.ar 8707 M.. murabl>al.ı o:.arak Lı.yıd:;dır>. 

Çit111.& ve müştdlnilı:.•ı.nıı:.. ,juyuurı ızaieei Allllıcda Ad~ sulh bu .. ut 
ma.bkeınesi.:ı:.n 5_9.941 car!h ve l 1:9.636 8lil6'W .terwıle aat.ıımaaına karaır ve • 
r.üm4 ve ~u tevhid edilen lk.1 kıt'a tapu eeoedi ile tuıunıf olunaıı 1Ca.vri 
mıenlkuIUn tamamı i:t Şuba·~ 942 tarilııne r8Blıyan Qaroamtı& günü aaat J:>.Jl 
dle Ada.pazaırı icra daıreslndıe aa.'f.lıla memur .ic1'a m~uıu Kemal Dirim tal'a • 
fmdıaıl açık ıartırma. ile as.tıla4:a.k.tır. 

1 - .\rt.ırma·,a iıetlra'k edecekle:.n. IBoYl'i mes:ıkulıln muhamme:ı d.-i;e~:erl 
mıecmuu bu!unı.ın 3J50 linı. üzer!nden ytbde l'l!'di buçuit nisbet:cde ;pey a ... çe_ 
sini veya ru;!ll bir bananın teJıılna.t mt'lktubmı.u ve:meıeri !lzmıdlT. Sa~ be. 
deli pe}iııı oıup ~ memuru al1cıya :ao günü ıeçmeıneılt üzere takdiri o'aTü 
münıasib b!ır nııehU ve.rebilir ve ırabınd11 temcıaıt ı.a. ist.iyeblllr. Bu milhirtln 
rerlılmesi hllr a.rtır.llılı ı ı:ln mecb'U'rl d.!t:ld:llr. 

2 - thate bedeli t.Deri~n hcaabAınacak ylWlde lkı!. buçuk del.1Al1ye resmi 
11.e 'ta!PU. ııesci! ve g.a;ı·rl menku:ıiıı t~vhid. ve tesltm mıa:.N.fları a.i8114l a ;ddir. 

3 _ :işbu iAYrl m«ılruli.iın ar,ık e.rtırma. şıı.ntnıaımıesi tJ_'.L942 -taı·.Uılndeo i.U. 
tıareın heı•ke::;.n ıörebilmesı .ç.n ıcranm muaıyyen nLllllara-.ınc.!..ı. ıa';~lı:tır. Artır. 
mıaıya işt:rait edeııie.ı· bu babdaki şa:-aıametıı olrunı~ ve mı.lndE."rira ın.a vlkıf 
dlmUş ad ve it~ ohınurLa.r. iha:e saaıtf.nde a.r•tımıa yerini terkedeu~r ar. 
tıınnıa.dBn ·xı.ıg~~mtş sayııu·1ar. 

f - Ga.yr; menla.l 3 d€h b~[ır .oıkt&n 80llra mua.:nı-.n s:ı<.itte en Ot'k artı. 
tı,r.a.na iha.le edl.lıl' . .Ancaok b1rtne: artııl'mada ver;ı;;en bedel ~l merıltu.!Un 
mn.j]8ınme!l delerinin ytl2ıdıe 76 şin: bu.maıı1 wtVa saıtı.s jsteyen!ıı a4acatına 
l'lkıbıı.na o'laıı o:.ter alacaık·ll.ar buluıııu.p da bu g8Ş'lıl menllı:ul iılıe tanin edllen 
aı1aoadtle:rımn m~ tazl:a:ye ç~ en <:e* a'!'llııırarNn ta.shhl.lıdU be... 
k:I 1\-.ıJ,mıak l'l!lır:t.iJıe a.ııtınna ıo gün dtt~ t.emdtd edilm:t) olul'. Ve 5.3_942 te.. 
~ine 1>e6aıd1lf eden ooıurıcu cumartesi gUnü a.,vni maıha•l w saaıtte d1t!!ıet açlk. 
aır'mnuı yaıpıla:rdc en QOk artını.ne. lhalıe ed!LIT. Şu'laldlaır ki iltillcl artımı.ta 
dlıı-hi vdecelk bede1kı. aeıtış IM.eyenin aD.acaima rüçhıaoı olan d ğcr a.Jecalt. 
lllıı.r buılunup d'il bu g~ m~·k'G.l Uı> t.ecn!n edi'lm'1; a:acakla'!'!llm mecmuun.. 
d.mı fezlıaı:va çılkmıası ve aatıs paylf\ştıTlna mesrıa!tlarUe vergi borçlannı geç • 

mes! arttlır. 
5 _ V811'1111. ipa!ıı.ık sah'b, alaeaklı1tı.Tla dl~ ıaIMtad&ıfa.raı ~ mentul 11. 

ze:ıııı~ ~ı. husu.sile biz ve ınasreJ'& daıir olan id~..k<ıaaınnı evralc1 
mustTMeıiae 15 gÜ'n iıçiırıde icra d· trı> 'nı" b"•'.1'1'1!'1•'" om· l.\~r' • A1{S! tıa.t.. 
dl!rde h.al!ilaını -tepu sı.cıııerme oob:'tı o:medıkıça saıtış bedel'!Ul ı>a.vlaşn,ı:asından 

heıt'l!ç lkııı"'ı'lilar. . ·-
6 _ c~ an~l keru:I'9'..nı"! iha'" 01uneın kimse dlerhaıl veıys. venlen m .... ._ 

ıet tı;'ı:ıdc PBT'SG'l wmııerme nı.o.~{'- k• ~ıı,.. fr :ıro ·ıır. Ve Goe.-ıd'slndm evvel en 
yı{ltk'sl'4k tte'kl'lfte bltluınen k:m~p .s,.,,~tm'~ o'ıthW,ıu bedle1Te a.lm:ılmı :raf'-1 olursıı. ona 
lh<lle> ed1lılr. o eh :mrıı oIDı'llz ve:va hnhmanı<ı7Sa hf'ıtnffi 7 gUn mild~t'le a.T -
tııınDMııyıa. çıJtanJ.ır. Her fqci h~~~ ltf'.,d•S.ne btrllnd dlelts ih<ıle ed'!len kimse ıkt 
Iha~ aımı.'J'ndsl!d te.ı1kıtem ve % 5 fa~ llt" d 'l\:er za1M1ınlıamlıın m.oı;•uıd'\T. Dı 
z:ınııı.r'lısır 8lV'l"lCS. lhll'lmıe. ha<:<'lt lro.1madsn teheil olunıur. Daha. f801a ieııııh!l.t el. 
mak: i!f-4v'en'!le.J1ln fl81tılş memUTUDıa. m~ MAn olUDIUll". 19.1..42 

• 


