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ıtunelt S•YJet lta8J&Y..& ve Çine ııtlinıetle yardım edi&mesl bahsi üzerinde 
unda •urmustur. neıunlmlz İngilt«eden Sovyet Rusyaşa yollanmak üzere 

,.emllere Jijk!t.nen tankları ııöaterlyor 

Alman ve Sovyet 1 

tebliğleri ) 
im Dl 1' 

5 glnd 
5 

Rusların Leningrad 
civarında geri 

aldıkları mahaller 

Almanyanın arzusu ve 
6 devletin iştirakile 

Tuna 
konferansı 
top anıyor 

italya ın davet 
edilmemesi ço 
manidar görüldü 
Konleranıa i§tirak eden 

devletler, nehirdeki nak
liyatın tanzimini 
konuıacaklar 

• 
lagillz 
kab,nesı 
yeniden 
tadili ta 
uğradı 

Harbiye Nazırı da 
dahil olmak üzere 5 

nazır açıkta 
Londra, 23 (A.A.> - in,-ılb. kabine. 

siude Japıldıtı dun sab b bUdlrilm ·c_ 

kişlklik neUooslnde harbiye nazırı l\far. 
f'CS30n da dahil olmıık Uzere b~ nazır 
a~ıkta kalmıştır. l:'cnl harbiye nıı.ı:ırlı. 

tını harbi)e nezaretinin dılmı seknterl 
olan Slr James Grlcq ıetirilm~1lr, 6im. 
diye kadar bu makamı ı~:al elml5 olan 
bu ut kabineye gireu ilk daimi mc-
murdur. 

l\larıesson'dan b:ı ka kabineden uzak. 
lastınlan diğer nnurlar şunlardır: 

Devlet nazırı Grecmrnod, nafıa nazırı 
ve n. B. c. nln «inı:füı. rad)o Ua f'Skl 

dlrek!örü Lord Reltb, mıl temlckat ı.ek., 

retcrı Lord !tloyne ile lstlhsnll.t nazırı 

l\loore llrsbazon. 

Yeni harbiye nazırı 
l,ondra, 23 (A.A.I - Yeni harbiye 

nazırı Slr James Grin 51 ya,ını b!raı 
geçkindir. Enerji s:ıhibl ve ı tl'illlli kııbL 
llycllert ile tanınmı olan Grlgg uzun 
eneler birçok maliye naur13nnın ve bu 

arada Snowden ile Çör~ilin lıu ll!li ki\. 
tiblltinl ifa etmlşUr, Giımrükler ıntcllsi 

rei.sl ve maliye meclisi rcl 1 m:ıknmla. 
rını da. 1.şpl etmiştir. Hindistan t>CJa

hatlnden avdetinde 1939 encslnılc har. 

(Devamı S inci sayfada) 

mız vagon e 
lokomotifler 

İdare f.tJcri telefonu: 20203 Fiatı 5 kunıt 

r····- ... --.. ············;;··-·············· ............................................. , 

ı M1lli Set ı 
'-. --·- .... _! __ ···-··········; 

llalkolerinln kurulusnnnn 10 un 

cu 7ılılöntimü milna betile An. 

kara llalkcvlnıle yapıllln 1opbnh. 

ya Milli Şefin dr: liCrcl \•erdlklcr.rJ 

diinku sayımızda yazmıştık. l.'u

k rıchld resim l\lllli Set~ Başn-kll 

Dr. Rdlk Saydamla beraber Riya. 

scllcümhur locasuıdiln turrnl ta. 
Idb ederlerken ıô tcnıırktcdlr. Di-

ğer resimde de Parti Ge,nel rkre. 

teri Dr. Fikri Tüıcr, açış nutkunu 

söylerken ıöriılmcktcdlr. 

-

• 

Talebenin ziraatle uğraşması 
için valinin riyasetinde bir 

komisyon kuruluyor 
Bütün talebeler jimnastik derslerinde ve boş 
saatlerinde okul bahçelerile yakın sahalarda 

ekimle meşgul olacaklar 

( Harb okulu gençl ri Ebedi Şefin ) 
muvakkat kabirlerinde 

Harb okulunwı blrlncl sınıfa ıeern talebekrln Ankanın ~ •n:r:~lıt 
abide) c çelenk kol duklarııu ve ~bedi Şenn muvahka,t kabrini .ı7areı eWkh,. 
rlnl ynmuştık. ~ bu dı'ardteıı ı.ır · tııı.ıda. 



eı ~ Elimizden her şey gelir r •• ergun 
-···--

Çin liderinin 
Hindistan seyahati 

\. ___ Ekrem UıakJı&rll _.) 

• an-Ka1.6ek Jllndis&anda sawldı

tından fa:r.la bir zaman kaldıktan 
sonra meıııklletdıe dönmeye hazırıanı_ 
1or. 

Bıı Çin liderini tam1anlar onun hak_ 
kında şo1lc derler: 

- aŞan..Kar-Sek bir kö1lunün oğlu_ 
dıır ve 1887 plında bir koy e\·lndc dol
muştur. 

« 5an.KaY.Se1 ilk tabsılinl kl'ndl 
mcmlckct.ınde yaptı. 1907 de ZO inci ya-
5ın:ı bastıb zaman Japonya1a ciderek 
llarb 1e mektebine gtrdi, birçok yıllar 

Japon ordusunda hizmet eUL Siyasi ve 
milh dUştincclcrlnlıı cd!şm menn 
ı.ılaUa J ponyada bulunan doktor San.. 
l':ıl-Sen ile tanışmasına borçludur. 
eŞan_Kay_~k bu Cin mfillyctaeveri

nln davasını benimsedi, onunla Cine do. 
~k emri aUımLl (Alışiı Fakat sfr.ısl 
emelleri tatmin etmenin bii)'uk paraya 
tcvakkur ettiğini rörilnce vazifesini bı

rakarak Şıını:-maya rtuı bir konılsyon
cwıun )azıhaM.51.nde iş alda. 1921 de 
tar r poliUka hayatına d dil. Yıldızı. 

nın ıı;ırlaması o zamana tesadur eder. 

Sıfırdan başl~ bü.rik bir otomobil fıt" itası turmus olan bir İngfllz ~ 
acbnıma 11111ftflalu)·ct yohma ne vak.it ırfn oldulımu sonıyorlar. Şu cevabı 
veriyor: 

- Bisiklete bhle bine &amir etmesini ~ ıtrenmlştim. Blr t mirci dükklnı 
açmayı düşündiınıı, bu, ıüo Mr te$ebbti shı, fakat kemli kendime: 

- Neden ,.ap&ma11Dl1' diıe eordam. Benl muvaffakıyet 7oluna rl>tilren iste 
bu saaldtr. 

İnsanın ihtisas ,.apmak istedlif ..ıtaya alcl her bll&'fyf i)ğı'cnmesl hayat ser. 

m:ıJCS(nln ilk temelini &$il eder, fakat bu p:ıra rlbl kaybolması mlimkUn ol. 

mayan, parac1an daha mlihlm aerma1ede fayda ve~bllmek loln nefis itimadı

na dayanmalıdır. Bllmell:rtz kt kendi kendimhc rUvcn1nce her şeyi yap!\blllrlz, 

fakat güvenimiz 7oks:ı hangi servete, bllrlye, kuvvete dayanırsak dayanalım, 

eJJmfzdeıı hiçbir SCY gelmez. ---,·-·---... -·-------·--------·------------....... ···· .. ·------------------·-----
] ehir ( a er:a Şan.K:ıy_Şek alkol, sigara. çay, hatta 

kahve lcme:"Z. Tek cilencesl okumaktır, 
sab:ıhl .>in ~fakla kalkar, &'111'UJ)a ka -
dar dinlenmeden çalısır, yemekten ıonra 
od;ısına çl'ldlcrek ~l cnmofona bir 
pl!k takar, pi" blt.ıp de- ~mofon cı -
zınhmıya ba ladıtı zaman bitişik edada 
o•ur.ınlar bilirler :ki, şef uykuya dal • 
mıştır. 

Gece yamı başını Mezbahada az hayvan 'istanbul bölge iaşe" 
taşla yarahyarak k ·ıd· v. . . ··do ı··\Ju ·· k d 

Ş n_Kay-Şekin tek emdi Kln'n btrlL 
ı;ni rmaktır, nrakterlnln başlıc:ı 

hu...,uslyetl de ıufm, irade ve sebat kuv
,·et.inde toplanır.• 

bir adamı soydular esı ıgı ıçın et mu r ug nun a -

b 1 k 
.. .. I 

1 
rosu tamamlanıyor 

* Şan.K y.Şekln 19%1 den ltlb ttn ba-

Büyükderede de bir 
adam e~ki karısile 

u ma muş u • Bugün laıe Müdürlüğünde 
Müddeiumumi, Polia Mü . 
dürü ve Mürakabe Komis
yonu azalarının İ§tirakile 

mühim bir toplantı 

:yalını taklb ed~nler kazandıf:ı biı) lik 
muvafl'akı)ctl b3$Iı<:.' lk1 aml!e borçlu 
oldutonu bilirler. 

Bu amillerden blrlnclsl 192t.1930 ta-
rıbine kadar momlekct nln ~ sahada 

arkadaşları tarafından Celebler, zayıf ve cılız hayvan getirdiklerin· 
soyuldu den kasablarla aralarında ihti af çıkıyor, 

Ticaret Vekaleti lstanl ul:ian izahat istedi 
birliğini temin etmekle: m~~uı olurk<'D Evvelki aece. ıchWe çok cür'et
dı.ş tehllk den hemen hcmcıı tamamlle karane i~lenen ik.i soygunculuk 
masun kalmış olmas dır. ş n.KnY-ı:>ck vak' ası olm~tur. Son zamanlarda aatl§l serbest bı. çİn nakil vasıtası temini hususunda 
bu müddcı .artında Çını kendi arala. Sirkecide, Medrese çıkmazı eo - rakıfan kuzu eti fiatlarının gittik• Münakalat Vekaleti nezdinde te.teb 
rıııda plQlaşmı& olan umamt ''alilcdc kağında 14 numaralı evde oturnn çe arttığı görülmektedir. Alakadar. büalerde lbu1unmuşıtur. Birkaç gün 
ordu kumand:ınbrım birer birer ya or- ve Nuruosmaniyede kunduracılık laT bu hıışusta tetkikler yapmakta. evvel lstanbulaı getirilmek üzere 5 
tadan kaldınnış, )3huil da kendfslnelyapan Mdhmed Said adında biri dırlar Diğer taraEtan, meıbahııda bin koyun yola çıkarılmıştır. Bu ko 
tıatlamanın yolunu bıı\m11s ve bir idare evvelki gece aaat 23 de Suhanah • birkaç gündenberi az miktarda ko. >:1nlar gelince et bolla~cakttr. Dün 
makinesi lı.unnaJa muvaff \; olmutıur. medd': Çıli~ir .~~ğından geçe!- yun kcailmcktedir. Celchlcr zayıf hır çok kasablarda et bulmak ka • 
şan.K Y .Sclı:ln mumffııkıyctim temin ken bırdenbıre onune meçhul bır ve cılız hayvan getirmekte. bu yüz.. I b11 o.~amıştır. . A • 

eden ikinci amile «eline", bu da 1930

1 
adam ç:kmtştı:r. d k !hl ~' l , ih .1• f Dıger taraftan Tıcaret V ekilletı 

t rlhl den IUbaren ~ış tehlike yavaş ya Elinde bir ~k taf bulunan bu ~~ kas.aıd aıua ara arınaa tı a et vaziyeti hakkında tehrimizdeki 
a n • ç.!;11;;ma ta ır. lak d rl d fi · h • 

vas kendisini labsettlrme1e başladıtı u. ıahıs Mc'hmed Saidin yolunu kes - . . • • a ~ ~ a arr. an. et.ra '.!~ at iste.• 
man, menfaat icabı Rıısyad n, ingUte- miş ve olanca lcın;'etile tafl kundu~ Bel~y~ fdhrimizde ~~ mıkt~r- mlştir. V ~kaletı~ ıs;t~gl ı~at bır 
reden, AmeriUdan yardmı ıonnlye baş-' racinin bl\flna inclırmlştlr. . . da keaımlık. bayvan gettrtılmcsi l - rapor halinde bıldırılccek.tır. 
lamış oımasıdıt'. Bu ani daıbc Mehm~ Saıdın 

uli.ş&rk muharebeıii cını işte ba başında derin bir yara açmı,. za - ( ............................................ ,_ Arpa stokunu 
noktada buldu ve onu iki iıktan blrinllvallı kunduracı kanlar için<le yere : 1000 t d : 
aeçmclt mecburl3c:inıle bırtıkh: Japon_ yıkılmı1ur. • on ma en : k k . . b. 
larla anlaşmak veya AD&'lo.S.ıksoıı far. Soygunculuk kasdile . Mchmed : oruma ıçın ıra 

yapdacak 

iaşe l\lüdılrlüiUnlln renı ealışm.'\ 
kadrosu iiurlnde.ld faalf.yd oldııkç:\ 
iltrlemıpir. Haber aldıtımıza ıore 
İstanbul bölge İaşe ?ılddurluCünun 
kadro u mustaıdllen ızo kişiden mü
rek.keb olacaktır. Bu ka4rocla.ra rt, 
receklerln büyük bir lı:r>mı tayin e. 
dilmiftlr, Diler münballer 4e bu.. 
rlinlerde tamamlsnmı,, olacaktır. A. 
lllıaclar makamlar, İstanbul mınfa.. 
ka.'!ının iaşe ihtiyaçlarının son za. 
manlarcla fet'kallde &r11D.1$ oldulanu 
nar.an ltlbara ıı.l:ırak Ucrlilc kadroyu 
senlşlctmek lmkiinl:ıruu da cözonün,, 
de bulundunnu,ıardır. 

Ankarada bnı temnlsr )'aparak 
şehrimize dön~n böl~e iaşe l\lüdurii 
Mümtaz Rek diin rıat Miirakabe 
KomkyonancJa, hah:ıtta ltulunmuıs

tur. Bundan aonrn Flat Mdnlluıbe 

Sabahtan Sabaha: 

Şair Ziya puşaya 
Dair düşünceler 

'-""--- Burhan Cahid 
~debi.)at derslcrlııdc zın paşaJI 

ı:en1llutı nasıl tıuıı'.ı1orbr blluı.IJO• 
rum. Ei'er bu halk ~ınnl de kasıdeclld'ı 
cazelcller ara ına atmışlarsa yazıkid• 
Gcr~i onun lisaıu hallı: dili de ldır. Fa.. 
kat işleditl f1k1r hiitlln ıslklarlle ııaDnll' 
dır. Onuıı Icindlr kI Terkibi ncnd.n bir 
çok kıt'Jaları hafızal:ırd~ yer etmiş, Jef• 
balar yapılıp du,-ar4u asılmıştır. onuo 
bu lut'alarmda ahllk. f • efe ve lctıınal 
a.klde t-Oı1ubrmı karıştıra> haldka ı ayt.. 

ra.n bir kimya formlılu vardır. 
Ziya paşa yalnız devrinin &:ıiri detfl. 

dir. llas&:ı.sl eti, lıl.nl ve hıncı d., şaıısl 
lmlı:nanuetır. Dayat davamu munsırbrl 
gibi kendi cephesinden &'Ol'JDıi.ş de ıJdit• 
Bunun Jçln blr devrin ve bir dimrenhl 
malı olarak kalmamış ve nesilleri kendi. 
ne ma.hatab Japmak kuı!retinl go ter • 
nılş lr. Onun bahs tU im Bcndlerdeld 
herhangi bir kıt'asını tarihin her def
rlne tatbik etmek kabildir. 

Butun bir felsefe &arlJı.lni Uadcı ede. 
cck bir kıt'a: 

Ey kudretine olmar.ın ~aır:B tmahi 
l\lımıkiin dei'U en.atını lılri.k km:ı bl 
Her nesne kılar vaT'h ınn hllsnu şe. 

had et 
Her neanc eder vahd~Une arzı gevahf. 
~ri ihtiraslara omek: 
B1D böyle cihan zer 6 sim olsa yetiş .. 

me» 
?tlümklln mü k1 is'at oluna matı bı 

l\lcnı. 
Alınış ftikünü ~yle kt ı;cyrlnd ha

lt'lsis, 
Bir F.en'C dshl kııldıt'amaz merkebi 

lem. 
Hele vicdan ve ask davasını $1l mısra.. 

lar ne cüul Uade .. der: 
Saki lçf'lbn aşkına rlndaıu hildanm, 
Rlndanı hfidıı Yikılı esran nlh ndır, 
Saki loellm ra~ına sofil harldn, 
Kim maksadı keV5er, emelJ buru ce. 

ruındır, 

Piri meye sor "mCS'eledc var ise şüphe. 

''alzlerln ef's:uıeltti hep hezeyandır. 
Zalüm ve fııC.lbdada karşı devfrlcrln 

ldını.bmı ifade eden eu p:ırç:ılar ne kuv. 
vetlldlr: 

İkbaline, ldbanna dil b:ığl:ım:ı d hrfm, 
Blr dal.rede devredemenıs çemb rl 

dC\'flln, 
Zalim 7lne bir aulme r!rltı:ır olur 

nhar, 
Elbette olur eY yıkanın hınffi dran? 
tctlmai haya& sahneJerlni t'.&nlandıt'an 

şu 1ı.ıt•aıarı da 1lllUt:rnam3k ger k 

Bedasla necabet mi verir hio üniforma 
Zerdm palan UJ"An eşek sine eşcicfu 
l\lllyonla çalan mesnedi iDeUc sr:rer-

ru, 
Birkaç kul'D$0 mUrfektbln e:ıyı kti-

r..ırtlr. 

Z1ya ~nın tah!lle, haha muht841 
daha ne lı:adar letJnıni, elsdi Tc prıaml 
kri'alan nn111' ddı1 ralT 

23~/,~ı. Calıı'd 
damına ııhcnereır. donı'iC devam etme&. Saidi ağır surette yaralıyan bu a - kömüru·· geld•ı semt~ 

Japonların h~ Cin t>:ıtaklıl:mdan dam, kunduracının üzerinde bulu· '.... ı·maıı· azaltı ıyor 
Kootl yon ana !\t ümta~ ltek. rtya1et. •••••••••••••••••••••• ............................. . 

eaecektır. Vali Ankaraya gitti 
kurtularak bulun kuvveUerıni Anııpa- nan 500 lira parayı çalmıı ve aü. d 1 d t ld 
11)1 A!lyndan atmıya bıısrcdebilınek lçİO 1 tatle. Va~:· yerinden \JAza~la§mıştlr. epo arına an 1 1 1 
tasavvur edllcbılccek her turlı. 01sallı,\ı Bır muddet aonra hadıae mahaL :J Memleketimizdeki arpa stokla • 

lannı korumak maksadile İnhisarlar 
İdare.i bira imalini tahdid etmeğe 
karar vermiştir. Bu karara göre. 

Dltn taraftan bnciln saat 15 de Vali ve Belediye Reisi Or. Lütfi 
1ıasc Müdtlrliıliinde bir &oplantı )ıa. Kırdar dün akşamki ekspresle An.. 
pdacak, ~plantıv:ı İstanbul Mlidilcl. karaya hareket etmi,ıir. Vali ve Bo 
umumisi. Polis MMfirii. Flat Mi- ledı~e Reısi, Ankarada, vilayet ve 
rabbc Komisyona aza1an lştlrat e.. Belediyeyi alakadar eden muhte • 
decıe.ldlr. Ba topbntıch mUli komıı. ! lif meseleler ve bu arada ia§e vazi .. 
ma lıanun1n1un ta.tblkatı JaakJmıda yeti ve belediyenin mali duıumu 
&'6rtlşmeler J"llllılacaktır. _J hakkında V ek.i.letlcrlc temaslarda 

Oskii.darda kömür ve odun 
bol olduğundan, bazıları 
buradan luanbula getire. 

rek lahit liatla hiılka 
aatıyorlann11! 

g~reccklerl muhakk il oldu.una gurc ı line gelen za:hıta memurları, bay -
Tokyo ile anla~ak '<olaydır, böyle bir gln bir halde lbulunan l\~ehmed Sa. 
anlaşma san ırkın A51a1:ı mutlak su- idi Cerrahpaşa hastaneaıne kaldır .. 
rette baldmJyetlni de temJn eacr, asır. mrşlar, cür" etlcar eo~ncuyu tid • 
lardanberi içinde besleyip bii)ii tütü bir dctle ar~urmağa bqlaııııtlardır. 
ruyadır. Fakat Şan-Kar.Şek Japonya., Bundan ba,fka, evvelki gece de 
nın verecell &Ö%C lnan:ıbtllr mi, lstilı.~- Büyükderede :buna benzer bl~ ~Y-
llni emin glittblllr mi? Bu suale menfi gunculuk valr.'uı cereyan ctml§. lÇ· - f 

1 istihsal caklye nazaran muayyen bir 
nisbet dahilinde azaltılacak ve ay -
ni nisbet dahilinde azalarak ietih. 
lake anedilecektir. ----... ------ l 

ee\"Ab vum.lş olacak iti, Japon bllşvckl_ lerinde bir de le.adın bulunan üç ki- Diln ~hrirnlze 7enldm ıeee toa ! Kocamustaf apaşa 
linin srırih bir sulh teklifi 1aptıı;ı, Siyam l}i lbh adamın l 50 liruını aıınn~ • maden kömirü cehnls ve eemt depo. i 

Tophaı. e cinayeti 
d;ıvasına dün de 

devam edildi b3$Vektllnio aracıhjı iiıerlne alarak bir lardtt. lanna, halka Verilmek ibere clatJtıl. ~ yagınında yaralanan 
bulusma aradığı bir ı:ımand:ı ır.al1np Uln Bu vak' anın ~uıbanı da Büyük.. mlihr. : 
dı ana gıtnıtş, orada soııuldıiındıın faz- derede Yıılı cadde.inde oturan Mu. 'tlsköclanla bol mtı.carda odun .e i ana kız öldüler Tophanede pyritabii t~mayül .. 
ıa bir uman lı..alarak bir taraftan ill&'iliı zaffer adında binidlr. IDA"....,,1 kömDril butundulunclan bıa. f leri bulunduğu iddia olunan helvacı 

... - C\llllartesi aeeesi Kocamusta a • Mch d' b w lı:. ld 
dcT'et adamlarile konu mıli;, blr tarartan Evvelki gece geç valtit evine git.. zı ttınselerln t}111:1J:ıl'd:ı ucuz odun e me 1 ogara ö ürmek.ten 

paoada Alifaldh mahallcainde vu -, Vehb' · uh ,_ · ı d:ı Hind mtlllyetperverlerlnhı b~arı De mekte olan Muzaffer, yolun tenha Te kömür alam!;; fs1anbul &arafuıa maznun inin m a~emesıne 
k. kua gelen yangın faciasında vücud. da d d d 

temasa ıelettk rfklrkrlnl anlamıya P- bir yerinde eıs ı kansı Hatice Sel.. .. e,.lrdlklerl ve razl.ı rtatla sattıkları inci a.ğırceza ün e evam e -
• lnd b ı "' " lerinin muhtelif Y'Crlcrinden ağır hşm , galıb bir ihtimale corc 11nıU1z. ma ile beraber e u unan iki vah.. cörtilmllştiir. All'&lt:ıdular bu husııs- el.ilmi tir. 

ıcrle Hindlileri anıatırm:t) ' çatışmıştır. sın hücumuna uğramıttır. sutette yanan Ha.tice ile 20 yaşın.. Dünkü cel&ede suçluyu muayene 
ta tahkfknt yapmaırladırlar. Hava daki kızı Selime kaldırıldıklan Ha. Şan_Kay_Şetdn bu arac,lık pyretlnt Mütecavizler, neye uğrndığın1 eden Tabibi Adli tarafından ver.i. . b' h r d d&n açtığı için buıünlerde şehre bol ı ıeki hastane.sinde dün ölmüılerdir. 

llindlllerc hitaben ncerettıtt Jllf'S&Jcla şaşıran MuZl;'fferı . ır av ı öv - miktarda odun ve kömür ~rtlrtllece., ; Cesedlerl muayene eden adliye len rapor okunmUJ, maznunda ce-
gııyet aç* olarak &öriiyenn. m:;..,}er, üstehk cdhınde bulunan t 5 O ,... tahmin olunma'-•-"ır. •,' K d f' l • h zası üzerine tesir edecek herhangi 

u~ t.. l d ıı;ı IU«U tabibi Enver aran e in erlne ru n~n ı tllisına 1taı1ı ntanınm lirayı çalarak ıı;.aQ!lllŞ ar ır. \.. bir akli maluliyet bulunmadığı an. 
müdafaa edlrıiI, diyor, ayni omantla Muıtaffdriın müraıeaati lützc'rılne ............................................ ,; sat vemıiıtir. )aşılmıştır. 
anlıyorm: Iı.i, eski mub:ırebede yapıla.n zabıta hadiseden iki saat sonra bu ;,===============:::::::::::::;::;::;::;:=====:- Müteakiben mahkemeye gehni • 
,Mı~rin b• muharebede t•ta1JDUı itin küstah hırsızların üçünü de yaka - 1 STER ... yen bir p.hjdln evvelce verdiği i. 
1n Jlzl~e de lıUl tanl;reknle balan • 1amıettT. ( N A N, fadcai okunmqtur. Şahid bu ifade. 

l S T E R 1 N A N M A I ıinde, bizzat kendi başından geçen mu tur. 
Şan-Kay ..Şekhı 9CJ&Htiltden mnual 

···················································· 
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b L>. S ..J J, D. 
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1" :,ıs 
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blr netice t*1P çıkmJ;JUatını. ("ini 

tcfbu1en •J'lftlllJ& caltsan Japonyanm 
ela ba •hada ••Dftalc elap olmıya -
catmı .... ıa röreeei1z. 

&k11•m. Zl,a~luıil 

t bir vak'ayı delil olarak göstermek 
suretilc, maktul helvacının gayri • 

18 Şubat tarihli Ulm ca~nl o. haWe belediJ'emlz bl1ıfnler rfbt ;ı,o_ tabii temayülleri bulunduğunu te. 
knyarak ötrenlYorm: slnlerin uşaklanıım da dalıtn adam,. d' 

B .... ünlerde Ankarada bulun~o pro. la yid etmekte ır. 
.... '" r oldaiunu bbıal eder de profesöri Mahk d · ğ b ı ..,.hidle 

fesör ismall Hakkı Baltacıokhı şah. ekmetuıls bU"Mman cll7or. eme, 
1 

er az ,..... • 
sına afd ekmek umeslnl kaybetmiş, rin de celbine 'karar vermiş ve du.. 

Ba tancnnı,ı bhc ~ tekrarlarken ruşmayı başka güne bırakmı§trr. 
43 liralık bir mal 150 liraya ~ni almak iize:e bir ilinla keyfi- Tilrldyede kame kaybetme rekorunun ---o-

aatıbr mı 1 yeU b!ldlmıl~r. tlı:nclllik sayın profe9iircJe bulundun. Ekmek ka-•ı' mukabilinde 
l 

zo Şpba.t tarihli Ulm . ..ta bunu ta. na işaret edelim. a .. _ 

Emniyet kaçakçı ık bürosu me • :mamla)an bir b:ı$ka h:ı~r var: Ya profl'SÖr, ;r&hn<l da ıısatı dal un verilmeıine batlanıldı 
murlart dün Sirkecide yapbkları Proresore ikinci dl'tn. olarak bir et.. &'ınlıktan va:r.ıeçme7lerse bu rekora; Ekmek karneleri mukabilinde fı. 
bir cürfnüm~dda 43 liraya aa - mek kameszl verllmls. bu da profe- da rene kendileri tarafından kırıl- rınlarda halka un verilmesi kara • 
tılması liiıım ~elen bir otomob·J ı.oriin ~iı tarafından kaybedllınl!Jill'. ması tehlikt"SI bulU.lldutu.nu arnca Tının tatbikına dUn başlanmı~ır. 
yedek parçae!nl 1 SO liraya satma - Amtlaşunız bu münasebetle: cıller blldlreUm. Bazı ~tlerdeki fırıncılar öğleden 
ğa kalkan bir f8Ml yakalamlflar - I evvel kendilerine bu hususta bir 
c:lır. 1 S T ER N AN emir verilmediğini söyliyerek un 

Suçlu, Sirkecide Dcmirkapıda ı 1 vemıek iatememitlerdir. Bunlum 
Dervi,ler .okaiında 13 ownaralı 1 S T ER N AN M A f vaziyeti alakadarlara bildiritmlı ve 

maiazadıa otomobil levazı~tı • - l~-------------------------JJ bu fırınlarda a ~ika • ~rdir.il 
tan Salih adincla b4ri.dir. mittir. 

bulunacaktır. 
Lut fi Kırdar bu haf ta sonunda 

ıehrimize dönecektir. 

1 1 RAOYO 1 
SALI 21/!/19ı% 

'1.30: Saat ayan. 1Jl3: BAflf müzl1' 
CPL), '1.45: Ajans haberleri, 8: Senfonik 
pargalar (Pi.), 8.15/8.30: Evin ı:ıaıl, 

12.30: Saat a;rarı, 12.33: Türkoe plaklar, 
U.'5: Ajans haberleri, 13/13.30: Türk. 
ç.e plaklar, 18: Saat ayıın, 18.03: ~ 
•lon orkestrası, 18.45: Ziraat TakvhnJ, 
18.55: Fasıl beydi, 19.30: Saa& ayarı, "' 
aJam JaHerlerl, 111.45: (Jtltab sa:ıU)I 

19.55: 0111n ~ülerl, ıo.15: Radyo P4 
ııete8i, ıe .4 5: Piyano ıololan, 21.151 

J[onllŞIDA, Zl.30: Klirfnd ve piyano kd 
oerto.u. !1.50: Karışık Tün müztı' 
procnmı, H.!O: Saat aıan. aJam ..-. 
ı.erJert, ve boralar. 

lstanbul borsası 
-····-

23/2/942 a.çı!Jş - ka~ flatl:ı.n 

CEKLKJ& 

A.cılıl ,.. ka J 

.cndra ISterllD 5.24 

1 ~·ew-1'odı 1000olu 132.20 
~:adrtd 100P~ 12.9375 

'-0kholm ıoo tanı Kr. 31.0050 

B1r eJbn Nra 33.00 
24 ayarlık l>!r gram 

klQcıe aOtm '50 

I.abam YC T :tbYUll 

Teıb.di.t iDdne mıp.mele ~ ... 
mlıtlbr. 

~ 



24 Şubat SOft 1-'0STA 

• e 
lVlussolininin\ Hindistanda endişe 1 B a.vo Alman ve 

düşmana Yardim 
BaııPok, 23 lA.A.) - Dtlbl rad7u_ Tasarruf ·,~·ın (Ba~tarafı 1 ind sayfada) Şimali Afrika Şimali AfTlkaya tamam1lc hakim 

sunun y11.1dıtı haberlere t:iire, Japon ;ı Bir Sonktınundan 20 Şubat ha k .... f d .. olarak Fransız sömürgelerine ka • 
donanrnumın htıcımılar yapın ı ihti_ • k b 1942 yek dar 56.80t> cair aLnml§.. re a 10 a QOrÜfan dar dayanmak istediklerini kendi ed·yor demektir,, mallle Bindistaııda fll)"Ulan eı.ıd~ler, ıpe çora tır. Düşmanın uğrııdığı kanlı !k • durgunlUQ ... UO lcrl sö!lcdller. Bu hedefle yaptı~ 
~e daha ş!d eUem:ııatcdlr. Kıılkuta, yıblar bu esır aııyısının birçok mia.. ları iki tC§ebb .. , dÜJmnna buyük 
Ko!ombo. Madras ve Kan~' şehlrfc.PJ- rrı·ymiyece ler lıdh. Ayni müddet zarfındn 960 Sebabler.i kayıblara mal olmakla beraber 

A Roma~ 2.3 <~·A:> _ Mussolini; nhı talıll}'al ırtn tedbirler ahndıkUn ::S t~. ı !89 "top v.e her neviden ac.. n öl .. .. . tlc siz kaldı. Şimdi bir tara t 1 °:= 
lı Vrupa unıvereıt.eaıteleri genç mu- sonra BombGT eyaleti nl ", z..oeo.ooe kız bını mut~a~ız arnb zapt ve- y ~harebesl fOYle böyle iki ncra1 Romcl'.iıı tqebbüslerlnl ~ • 

at-iblcri mecmuası olan uGiovnni dan fasla nüf o Bomba.v tthrl Zonguldak 2 3 (A.A.) _ Yar- ya .tahrıb ~ılmııtır. Düşman cep- oluyor ki, lamamlle bı.lamak, bir taraftan da · . •. 
et Europa>ı• ımeıcmluasındo. §Öyle h&lbnı cıa. şebrt kabll oldotu L.adar dımsevenlcr Kurumunda münevvCY hesınln . gerıainde hava hücumlnrile dW'lmı§tur. bir tefebbüse ilrlpnek için = 
~ıyor: tertte!mete davet dm Ur. . . bayanlar tarafından yapılan bir top ~a bı~ç.ok tank; op; kata~ ve sn- Harekat yalnız kCJlf L:ollarll lık yapıyorlar. 

Vatan bir öki:m ve <lirim mü - Mabatma Gaııdhl, R4".tu 19imlı ken. lantıda· dünya durumunun gerek • ıre tahrıb olunmuştur. Aynı rnüd. tayyare kuvvetlerinin faaliy tk ı e Bu iki, hatta üç tahminden ban.. 
cadelesine gİnniş bulunurken: sulh. dl ~ pu.testnde bü>~ Dlnd şc- tirdiği 'tasarruf dü ··nccsine uyarak det zarfında Sovret h va ordusu inhisar etmektedir. e r n g si dogru çıkacak? Mart ına 
len bahseden dü;.-mana bılerck ve- bitleri abali!lnJn m elket lçu1deld k&- ipek çorap gİ)'memeğ karar ver - hnva mu'harebe1erınde düşüriilmüı Bu durgunluğun sebebi ne Ol bı yaklaııyonız, M yısla birllkt ~I • 
h bihniyerck yardım ediyor de - s:ıbabu'a çekilerek &aarnn:IM esnıastud3 mişlerdir. 699 tayyare; tayyareye karşı koy. lir? a • mali Afrlknda cehc:ınnem aıcağı 
l'ncktir. Şt-hlrkl'de umumi bir rıani~ .. m!iııl olma. --o- ma topçusu tarafından düşürülm.. Muharlblerfn tebli"l • d h hatlar. Aakeri harekat lm.ki.nsıa 

Zihinlere bir tek fikir haki~ ol- Jannm daha fyf ohıcatını yıızma)dadır. Ja onlar Su mat 1 ~9 tayyare ve yerde tnhrib edil - Din fenalığından ~s:::;i e a;a. o'~ bile güçleılr. İki, batta üç 
lnalı, sinirlerin zi bir t.ek. ~~e · • mıs 331 t~yynrc kaybetmi§tir. AL rdcatın dllnllUf olmasını ~~ ~mınd~? hangisinin doğru çtka • 
~Vrn.rnalı, bütün ümidlerımızı b.r Sta}İnİD d L h t' d man kayıbıarmın t 2 7 tayyare ol _ üzere öne aürülen yalnız kum fırt 

1 

Cl\glnı gonnek için bekliyeceğlmls 
t~lc aöz hülilsa eıtmd. dir: Zafer fık.. fa a a a ( a masına mukabil Sovyet kayıbları muıdrr. '- zaman ç~ urun değildir. 
rı, z~fer iadesi, zafer ümidi .• ~ulh: Kızı orduya b~ suretle topyekfın 1189 tayyare.. Bana karı• bitaraf müınhldl . Harekatın tekrar baılıyarak kat>i 
~erın tnbü .,,.e mantıki netıcf!'!ll t td"I d1r. kanaat) I harekiı •. erin b r n t "' b lana ılecc •I zama.. 
olarak sonradnn gelecek ve dü.ş - zap e 1 er Lenlngradda bazrrlıker .ın munhasıran n kadar geçecek müddet zarfın -
rna.nlarımızm mağlUbiyeti d:lbn •• ı ·· k • Moslrova 23 (A.A.) - Lenin. fa.arlamn yapmak l~ln durd ~'U ve d ti.mali Afri a iki tarafın emelle.. 
~t'i olacağı için 8Ulh de daha u- gun u emrı (&,tarafı ~ .inci ıay(ada) grad ~trnfındaki Alman çenberini zırlığrn g;mu·~n ~e ho. rlne ' d Ç"ken bitaraf bir toprak 
:ttın ve (eyiz]i olacaktJr. Galebe g.a- {Baf{arah 

1 
incJ sayfada) P:~u dernlryolu. ıhıaak noktasını ya~agıı çalı.şan Rus kıt'aları ş·d- Bu nokhı.d lg ldugudur. halinde kal~. Fllhııklk Af • 

l b gelmek. iateyene mukırdderdır. ~ ıtlr Bu orta4an kal m:udnfaa eden ımparatorluk kuv - detlı muhardbeler cıeticcainde bir. • a kanaat ikiye ayrılı. rlkada İngilız kuvveti kaldıgı müd. 
E.n fazla hedeni kuvvet kim götı • ~ ~a~ csıcİ vtlen Bilin ve Sittang nehirleri a. kaç köy daha zaptetmeğ muvaffak yo~I k .. I detçe, Mihver devi tleri l~ln Sü • 
terirae 

0 
galib gelecektir. Eğer aa • kar dre{lnJ uhaf et 0 ec::ınun hf&- rasındaki bölgede müstevlilerle §id.. olmuşlardır. Almnnlftrln iki maka. eJ•{ .. •sm~na go~ genqml Ro • veyt vasıtaslle Hind den zlne çı • 

:iterler hücuma atılacak kabiliyet.le !':cıer ısm7 etmlşilr m. iOD deNe çarpıçnalctadırlar. bil taarruzu ıgerı püskürtiilm .. W-. m 1 nln~e aldığı vulfe, ~v • karalı: Japon müttelıklerıle birlq. 
değillerse. eğeT umnnında oıtayn So ı mlllet.lnl h~liz bekliyen elim Felemenk Hlndiıtanında Sovyet mühczleri düımanın geri • :ı~ ~la ve 1~YS~~lurının kif yel m k gibi um~ hayallerd~ v zge. 
ç.ıkıp ölüme göğını germek. ccsa~~- mnc:eJe,, dt'n bahsedeu Stalln ~an Batavia, 23 (A.A.) - Pnzartc.. lerfoe sarkarak Almıınlar arasında meğ: çalı ~ ed~eT~a.r glL çelim, Akdenizde serbest naldıya.. 
~ı.nc sahih bulunmuyorlar ıııe. yu:z liÖ 

1 
~· si Felemenk tebliği: karşılıklık çıkma&ına ıebeb olmu., kı da 

1 
tunara.k • in bir tı yapmalı: suretlle Avrupa lktıaa. 

uın top lbile aizi zafere ulaıtım • YZaf ..... ~la .. 
1 1 

M m! Pazar günü Japon tnyyareleri, !ardır. . dlsmd ın ~-~ L-•ı d daimi bir teh. dlyatını Afrika kaynaklarile ~i-
m aı m&a Ç n cep ye 1 ,-._ .. L b' k b l -'- • • Vtıslı.w.1 DUl ll e kalmaktan f lnmak tasa cfah• l.~~..I • 

az. birlWcrln ~ ndttllmesl 16.&ımdır En.. '-Alvawı ır ço ava a amıırını Kalının cc#hesinde ıiddedi bir bar ttir B bö. l 1 • vvuru 
1 ~ıu uze • 

• L __ ı__ • L..;: • ak h .. L e · U. Ye o unca kartısın. rinde kalını mah1-"'·-~-- A ı 

1 C 
diistrlnlo daha büyük .:ayrcUcrle ç:ılış.. DOITl.Dt\ ve mıtra.,.uz ateşine tubn mu arcue cereyan etmektedir. Bu. dakJ . ühl kay bl ~ "-wnuur. yn 

U "'tra ya avanın IDll& lAmndır. Onla herı;uo a:ııı:ı bU.. su~tile. son derece hlaliyet sarfet. rada tanklann h·mayesinde hareket geri;; mMi:rd~ 1 ,::a uı:::marak ~tle Afrlkad Mihver kuvveti 
7fik ımrfanla &azık tanare top, ıııltral- mışlerdır. edn Sovyet k.ıt'alarr iyice tııhkim bu def da kend' Uf, undukça İngiltere için 1taıyan 

m:•dafaasına ı·şıı·rak yöz ftGlr s1~ ahıulsdır. Ordununf ~atavia civarındaki Ojojaka.rta. edilmiş bir düşman mevziini ele gl~I 1 • blrıa:!~ tehlikeye don.anmn~ını kendi Um larında ha. 
lıcavveU bu mabrmeye balhdll'. Buıtenzollt, Sumba.ya ve Mo.lang geçirmişlerdir. çddlml§ll çın ar da geri 

1
p~s veya imha ederek Cebelültarık. 

etml
•yecek mı·?. staUn Kııtılordunao Alman mlllcünJ hava alanları hücwna uğnunt§tıT. Sovyet gece tebWi Askeri r. münaldddl • • Suveyı yolund m~ryl yuıya. 

70k etmdt ıstcdf1ine dair ortan atılııo Bazı basarlar omuştur. 3-4 Japon Mosk.ova 23 (AA) - G kt d.. •. 1 erden ikl.~cı rı kı~ Uz.3.kıarkla temasa 
Nevyork, illt\.A.) - on. fikrin dıatn ve oma bir lftiıaıı oldu. tayyaresi düofirülmüştür. Telefat az. neşrdilen Sovyet tebliği: ece mfz7!nı~cesaks~:yd: "'L gelmek, lta!ya top.rnklanna asker 
Sidn«=J"den Amerikan a nna bil. l'1m1I bdlrteıa dtmlfUr ki: dır. 22 Şubatta diŞnanın muluwem.. Iar ki· ' yor. çıkararak yeni bır cephe açmak, 

dlrlllyor: Bu muharcbcsıln Hltlcr zümresiofn so ~ bava meydaribr! . tini kıran kıt'alarımız ileri hareket- ceı:eraı Romel ilk bbilsü ile f8l'k milletler! ararımda prestiji ar. 
SaWıb'et hibl Avustralyayı bir nu ol muhtemel lıır ele bu zümre Ue Batavıa 23 (A.A) - Pruıifık \erine devam eder k bi kn d.. 1 b d lqe b tırmak bnki.mızdır; ayni auretle 

li=lhsi>et. Japoll)'a~ Tlmonı Jşınli ne. Alman mllleUnı Ye Alman devletini şa. doğu .. cenubu '?~.ttefik başkuman • k.Cin mahalli işgal :tmişl:rdı.mes • btffi;~erı:?' an::::;um;;:. ~ F~_ı:ı. .~~ dayanarak, Fr~ 
rlnc Avustrıılyanın kendisini rok tdıd.L ~ndırmak aiililnçtür. mUcrJ.n röril- danhg~ın t~lıgı: 2 l Şubatta 16 Alman tayyare _ la k&bfilyetl yıkmak 1' ı in muhta •:z somurg~ cl .... geçirerek bu • 
de mıırw. ~tt4tinl ., ckı'cccde ld C'a. nup b1boldo.klarmı. ra1at Alman mU. .. Pasıfi~ d-o~ cenubu kwnandan. si dii§üriihn" ür. S Sovyet tayya. olduğu kuvvetin derecç ini tesbi~ tün Afrilamın idaresln~ ?.1: almak 
vanm mildafaasuın ı.,Urak lçln asker letinfn bu Alman derlctlnin yttlerinde lıgı emrındekı bomba tayyarderi. resi kayıbdır. 1 ebnlıtir Şimdi bu kuvv U l da hama g~emez. Gorülüyor ki, 
Côndermem~l muhiemnı buhmdutmıu bld1klannı tarih bhe rösttttyor. dünkü Pazar günü ):9.ponların işgali G tebltğt ek makla ~·· T lac lop a • Afr Y~ h8kimlyet iki tarnfın 
aöylemlştlı'. talin a:Kımorduıum Al n hr.r altında bulunan Denpes r tayyare ece ne rar saldırı ur. op .. yınca tek. harb planlarında h t baıına btr 

Ayni mı eıanlan ili.ve etmiştir: feJ'e karsı daydatu klnl• Al..nlan J'ok meydanını yenidcın bombalamış _ Moskova. 23 (A.A.) - Gece 18 geçerek Suveyfe ka • rol oyntyacak derecede mühimdir 
Japonya, AV11StnJ,ılıı n Amerikan ewti - bwıwm lobı blobir esil- aıma- ]ardır. Banka boğazıruı. bir pike DC§rolunan Sovyet te!bliğinc ek: mı gftmeğe çalı_pcaktır. ve terazinin kefealnde böyl bir a. 

takvi7e kuvvetlerloln cavaya ,,okra reo. dıtu 7ohmdald ldallQl cb teıan. eba1ş.. bombardıman hücumu yapıhnt§tır., RuJar, Almnn mukavemtini kır. nglllzlere rdince. onların he • ğırlık tcıkll edecektir. 
inek bere lndbDabUecelderi şaB J'°"'- tör. Abwınlar teslim oldoıdan saa.,a P- 10.000 toniliiıodan fazla hacimde dıktan eonra cenub ce:pbesin ·n bir defleri wihtirr * 
llu keınıf$Ur. sir almmakta takat ~ olmalı; ls&e.. bir ticaret gemisine iaabet vaki ol-' kesiminde bir günde 15 lı:öy .İjgal 

ml!dlklerl ftldt imha edllıoelıedirler. Kı- mufhlr. Gemi, y&IMlr bir halde hıra- etmişlerdir. Ahnanlar bir tek köy. Bazveltin Azi Ak ·ıng·ıı·ız kab·ınesı· a1on1u ba Abmmtan. Alman oldaldarı kılmqıtı~. AYni. bö~ede d~ha ba.t-ı de 600 ölü bıraiı:mt§lardır. Ruslar Z 
'4ıia lieif1. ......wlrMI eur.& altloa aı. ita ııemılere m.lt:ralyoz ateıı aç:Hmıt- burada 1 6 tank. 14 makineli tüf de, nutka vefat ettı• •d t d•ıAt mat lsha1eri irlo lmb.ı rimdı;tedtr. tır. 3 aiper havan topu ve 39 sahra to. 

Yeni en a 1 a a Battkı orcJubıı' ıtıııı a:ıa.ıı. ..... da ıneml&- Bali adasında pu almışlar ve tahrib etmitlerdir lı:ctl i&illi edenleri hanai ..Uletten ol•r. B&tavla, !3 <AA.) - Bf'SIHIJ haber B tk b. k::" d l b' · (BaJtarafı 1 inci aayhda) Tecaürle haber aldığıınua gö • 

Ug
..., radı larsa elıııun.lar. 70ll etmdl luıldrma ına- Yerlldlt1ne &'Oft., Bali adasına Miler çı pı~a a ır z e ır"pı an . ır ~ar7 tını muhafaza edecekUr Cunku banu re; c. H. P. l.tan:bul vilayet ıdazo 

llktlr. kannalııa muvaffak oiau Jal>Oll tıt•aıan: bo
70 

a eerıa..aınt im ume_n .~~ ~~ı ~bedecek olursa biitfuı r.ırlıtını kav heyeti ve Şehir Mecüsi azasından 
8talJn _una ugra l ış ve üçuncu 4lllr .,. Azi Ak. d.. k lb k · 

(Ba,tara.h 
1 

lnd .. yfadaJ So.,,.d ..wetWn ~ ~- ad .. m bir "-'1lı lstni e~er wı ha., loö d Alm nl . . bedeoeldlr. A.mail:a ve ~ten SoTJ-et z un gece. a sc tesın. 
lııi).e nesanıUniD 4ami ~ ia.. 't'eDd. Alman taarrmlarını lııatırt.,.,-.Jt .,. alanmı cle l'eolnnlslffllfr. m~;dir a. ar 200 k11ı kaybet - Rus7an J'U'dmıı keaecdı OlllTlarsa bil - den vefat etn;-ifUr. A.z.a A : 1319 
tin ed. molatftneı tulTUSların mtıkaYemet lıJln Bana mabbf1 Japon donaıımums • • • tin Y~. Afrib aahtDerloln Mtıı yılında. Ha.rbıye ınek.tcbindcn iyi 

ıım:;bu.t memnmı basll'laıunış oldatwau 81iytiyerelı n•tkn- karsı J'&ltdan mfittdUı deniz ve haft ~ l ~~n~u kgarhı ~~·aıınde Alman. Yereller tar&tmda.n ı.u~ prdım et terece ıle çıkmı&ı: uzun müddet Ma. 
ton.ıra, Que4der bllL na~. arnmı o kadar maftftllkt7etrl oJmaştur ar ır . ere. m ~ ı taarruza ge. 1114 aılacıklanlar • edonyada aakeri '1azıfelerde bu • 

tledekl 7UJJU. ~lcri ve ~ Stalln ei)7le df!ftlll tılınlftlr: ki.' Bal c:fvannda bir ıelı: harb remkl ~ere~kiD!n~epııd e do~ru yapıla~ Rus N~ c6çliittl n munluiu lunmuı: MeırutiyeUcn &Onra •ker. 
Ilı- JllJMs Grla'ln bariılJ'e ıaa:ıırhiına Almanl':ır sm Mr ne•tee almak iıalt11.. ftJ'& ~ blJllMflı.,tır. zrs: deu m=f~!k :!:: l et. 4ola,...ue barin düsmıı.nlar:ımısb ie _ likten çekil~ek İttihad ve TeraW 
~ ~Ue ~· le b!ııe hain« t.rrm etaJm wıaan Japen b:rılıılanna dair obn babericr, da 1.§ ar- mas hallude)'b. B&yük mhttanla bom. fı~k~~ aıyaa vnifeler almıştlT• 

'l'"ıınes ruıekslnln parlamen&. 1.-rı. mtlft' yem dtl:smanıas ıl711t oldaiıı lı:ıJ'- ltentb n<ıtrsln obnMh bttalttl', zanne.. • . . bardımaıa tııe avcı t&)'Jvf'll'riml:ı hergün Mılli .M.ucad~ aenelerindc; istan. 
~J'e kadar parlak 1'ler pnDÜf olan metı ~ Bla rrrl oekHdik. Pa. cıtktfthte «Öre lııa kaydılar pa fuladır. Ekte. fUD~?' ılave edılmekteclir: faaUJ'd'e ba.hmmaktadırW. Bhıkrce A- bul gı~li teşk.ılatında ~l~ıt. bil. 
's. Grfa'ln ~ tok ınvkan•"'dlr ık. kat bmnı ppat'ftn ~ata' darlle. v Sovyet kıt aları düşman taarruz. meriblı ~ yalnu havalarda ddil, yül; hızmet.er ifa. etmlt .hır 'aran -
~. ler lactlrdfk. J>ltmuıım Chdandacıatan._ Kauçuk fabrikatörleri lar1ın1 geri püaöirttükten aon.ra !leri Oralarda dahi düşmanla prpışmakta. p~rver, merci. iyı kalbh kah aman 

1.eçı pariisiDdea DallJ ııuald cl170I' ... 1'P. nfhs)"t!C. bMımıa •irah!at"atm- haerkctlerine devam edCTek 8 kÜı. d.ırlal'.. bır .a~amdı. 1930 danberı Şehir 
~: dan hiçbir Blll:DAD sbhe etmedik. NU.... beyanname müddeti- çük köyü geri almıvlar ve Alme.n .. R....ai. Japonnnuı .traieJlk üslerin_ M~ı·i.ndi·~=ayo:d~ .. Cena. 

P.siı hartıi,,e -.sın M. )lır.rP8IOD, oır. yet Kısllordu tçtn taamnsa &'f'flllelı: sa.. nİn kısah}maSJDI ları ağır kay1blara uğratmı.fiıırdır. dım Deri celeu ilsUlnllltii haUında :,;~ yz.;;n: haataneaa lunu Bey • 
cl~un aaalı lhilyaeianm anıaına.kt& " ati plclı. ~ Tthlı* ft llostotta, Merkez cephc.9indc Almaı>ların dikkat naıı.vlanııı cekıiılş n ba harbde aimle lcaldırılaca ı~ en .. mera -
~ d~ aiin.Ue ia&&lrdd• ~. 911ftra Moeıwada ınstlub e. ı"st"ıy~rlar b. kabil t S J•PGDJ'aıFa qmdırma wıullrrinln tatbJ - lı::.t,ır. Kendıaıne Ce.. 
llaat clll41. Hmlu"a "" Tu1s ~elmi k1lrta- v ır mu aarruzu ovyet top • kinde deftlll edil elfnJ bUd1rmlt " nahı Haldan rahmet dl1cr. ailesine. 
'h...~~· nldı. Y1bWce tehir Ye :risl•ce .lıııiiy _ K di h . . b. L- çuları tarafından müeuir bir suret. p-_. ,..._...._ .......... CC: ... n....._d olan erk1ldatlarına beyanı tr.ldyet ede 
..,'""'Y Exıan:- diJor ld: ..... oor n~n eyetının ır ..... te bert af dihnitri Açılan ba ,.._, .,._.,..or .u~n• ...,._ ... " &11 • • 
'1. CörcD. d~ Jı:srbba südiim rl abDdı. . rarı üzerine bazı hakiki ve bühni . ~; e r. .. • 16ylemJtUr: rız. 
~ ba4ıkJncb ~eki clMlli Jaal'- AlmanJ'aam ltenclisl lofn oarııısan phı.alar eainde bulunan ham bu • mı at.~ı e tanklan:lan murelc~cb o.. -Japonya Pear!Darpounı,.alnm&IJ&D 
ı.e 9on vermek~ e8rdli ~ m&UdWa1 nr. Bb '°*"7e kadar ba çuklar beyannameye tabi tutulmuo- lan duşm~n ordusunun ucu .PJY~de.. BJs~.Ba ıaecumoınıasa bUe Keite] Sloyakyada 
~. .&llıQ tleweUia'hı ~ ~te artws. Baıa1. ralJnen kenc1i_ tu. Beyanname ventle müddeti ya.. !erden murekkeb olan bakıyeaın • Japoun PM1tlk cJenbfnc1c hlrrolı a4a • Bratial.va 23 (AA.) _ Al 
~ıtıua ~ tok _..., nnlıd misi midafup JDPllllhk olduk. nn ~ bitmek.tedlr. Hüldimet den ayrılmıştır. Bu muharebe eJ1 • 1ara malik oıc'hıl"lm4aa dola.11 orada lıL OMURl genel kumla b şk. man 
°tttteıdlr. SfAUD, SOY1d ililUrtalııııbı ~ 1ilnım gö'f'düiü mallara. beyanna • ıiaeında 400 Alman aakerinden mü kim 1ıılr mevkide icJl. J"Cl§lfl1 Keitel· SJovai b"k~nı 11!18: • 
t .. ~&7, inciMere romareı.e.l .,.......,,. J'e ~ olıılaPa• bfııila~ meMrin Ticaret Ofisi namına po9 - rekk~ bir ııruP yolı:. edilıN, veya Pe.ı1 B8l'botlr 1ıMkım neileesl tuıa. daveti üzeri~e bu sabah B m~. ~nı.n 
~ Mva boeüainlıı lJ~ -.ıara ~ ~ ll&mlıtir: ._,.... v.erlldiği tarihten idbaraı '° aağıttlmışt~. ille m& Hp edflmlsür. _ vaya gelmittir.. nı. ı a • 
lll a1anrncıa bibtik tecrılbel« rirmiiıl*'· ·~ ~ 11 mrnıta ,.ı.u bumı gun ıçin<kı el ka,-acaktır. Ancak ka Cmnartesı srürıü Sovyet kuvvet _ Pa.ıl Baı'boanla ar!lb. ~. bant 

e.tinıe ıör• ballı dıfiUlr. Da .. da:ıw 11"" ... bD- oçult fa.briuton.n diin alakadM" ıeri şiadetn bir taarruz neticesin.. kra~ o1ara1ı: iç remlmlz ı.e yara - Lord Beaverbrook hasta 
~ l3 lA.A.l - U. N. B.: Yan bal9a ~ bılr tecaTtb harbi de... ııesmt makamlara müracaat ederek de 2 Alman taburunu dağıtmıo. mü mu 1lıiır hale ~lr. Pasltnı ()ban•. 
~ bir~ lııl141rll~: tü. mHll bılr lnlriarllla bArW ,.apma,, bu 30 güu lta.,dınm k1ıaltılmu1nı him 'k da l.z ah ih ...wı:t lıl~ ıemflerlmf:ıı o A"tcla Londra, 23 lA..A.) _ ŞlddeW bir ne-
~fs bbi..,,.;nde ,.apsiao ,.aJ t,a0.- 9IJMiaa fJeft l'Jll7ar. ~ yazl istemiıler, abf takdirde bu müd • . mı b~r ma re t r et • Puı"I llal'bmlnla .,_ıhınmaymiardıl fetı da.rbtmdan 'mmiaıib olan Lord 

1-, >"aııt beş DA5l'Ul bbi.neden omarııa. fell 8MJı"d &opn.Jdana& Ye eneloe kur- det zufında fabrikalarının :ımıat - iDii ve cepa.ne eposunu hava. Peari Haıbour· da binden fazla Bea•ertııroolı ~ kalmab mecbur 
~ 1~ertn.e Jtmllert.ın ı&ı'fnf bio te bnbml olup ilıısaAca bh ba7M reolnm tal kalacağmı eöy{emiolerdir. İktı • ya uçunrwftur. tayyare kaybetmiı olduğumuz hak- ol"'""•· 

1 
~ bir bA.4lse deitldlr. ~ rn.l ve~ salüm a1tuMla inleyen.; aolılt ce. aa.d Müdürlüğü dün ak~m bu mü - kındaki haber de yanhttır. ıı:::===-====-====:aa===-
~ raweıeıtn ve da1" bqlı:alanuıD keu Ye J'&lm3.nm Jlfl~lerine kaüanan racaati Vekalete bildirmittİr. Ge - , ' Bl.z. Japonların imha ettiklerir>i tayyaJ'e irnalau hakkında bazı adecl 

bir d~lltt onelce 4e ihsas et_ fdılrltırhnh&*t ve k!Ylcrtnalz4eld ~m. lcıı cevaba 1ıÖre lıııreket edflecelt - T A K s ı• M bildlrclilderi ;ayyared.en fazla Ja ler vermi§tim: Mihverciler bu ra.. 
~ Oldllkian Alınan ııJyasl maıııene- terllerlmbi Alman m.Uı.1.evlDertnln cllt.,. tir. pon tayyucsi ımha ettık... k.amarı hayaiı saoml§lıırdı. 

1'de ha.tmat1lı7or :rhl4en ~· Kt:ııılordımVD her ı Ruzvelt devamla vunları aöyle. Bu rakamalara varahilec wimizi 
l't ISerilndekt ınma~te rlft, b8 ~ masııırn a4ilAne bir ınolaarebe. lJir rı ~~~~~·törle S NEMASINDA mittir: . . hu gece emniyet ile eöyliye~rli.rim. ... !'!_~enin eDSJUJ &eşkfl eclen te.. karluluş ~ ~it=O' bllL n• z E B • B L • - cı:Bırçok şe!~cr kaybcttık. Da- Müttefik milletler aeıbe.t millet. 
~~haris vasıf tafr7U Dikta, tim.. J'fl/C. Ku;ılcda a.111 '1r P79 utıınmb cıerDbn*tedlr: Jtnılord U tinel 111 ı ı ha da kayhedecegtz. lerden müteşekkil bir camiadır. Ho 
~:_~.,. lsffhsaJ oaan .ıasa Kan carınw« 'ftl lnımm lcln4lr ki ba hadı ~~betUe. mı:ı tebrik ~ Fakat lı:.udTetimiz her gün aTtl- pimiz birbirimize bağhyl.2.. Atlım.tik 
b-~ b1llMbn bbbo .,.. en.ı ~ ~ 61tbae butr b4m ~ m wt:q!ai Almanla ltal$1 ç ı ç E K ayor. Pek yakında taarruza geçecc.. anlaşması bütün dünyııyn §amild' 

0~. lna.hfellude boJşevi&m aleJ'btnıle rftek lııbUenıe kahrSmau mr)'daDa CI- rlm. blYaillJM&f ,__ __ nızı ~ e41 iiz ve zaferi kazanacağız.. Sulhli bl.z Ruzveh. nutkunun oiha" etın' JLd 
""llkoa tam r za er --- - k ğ 'T' h' • . .; e 111«11' aeık buı dider ..,....,. oJma.. ııanı-. JoraL yqasm kmlorda, yapsın oete. urtaraca ız. y-. • ıngton un bı.r cümlesini tek.. 
8~ ı.ın.Bn ~ ld.: pDb vataıılmls ve anan Türkçe Til Arapça 1&rloh - Almanya, Japonya ve lta}ya bu. rarla~lT: 
~ Statr~ CriPPB'ln tn,rtu.ı.. b1ıl.. ~ Klln. ~ bdreaııol lıer, 7atUID tamami1etı. ,.,asın btl7ilk Tü*çe aöz)ıj film.ia yalnız ÜÇ gün top, tank. tayyare imıılatında e:İstibdad cehennem gibi kola.y 
't ,.__,t~_J'fntrıtn BbDnın amalarma rl. n TOftllP8b"cle Wnnan Al- iMJd:da. = :,a.. ı.afa'lıı ~ altın- ııünü lı:.a.\dı acele diniz. hamt hadde yaklaflllıprdır. ca yenilemez. Fakat zafer ~ ka~ 
---~~bir iıut179 tetıldl eta1ia1 a6a- ıa.naa ..um .........-nn tsıır "-'fUr. ..-ı Soıı Kanunun altıaında tank. top, cüç -. o k.adaz da parlak olur.a 

-- ._ MMrtu.r dıe ...ıııır. ~ 1ııll ~ ı.ma reddıeWJde.. 4a _.... -



( ASKERLiK iŞLERi J 
ihtiyat eratın yoklamaları yapıhyor 

Fatlh A*erlik :::)üella4ileaı lnma ... Olmak iiılere malOI ıüky n 
l - $11kmme •eDSUb l.Wbat eratı. el'M • .. ıaı• 7-'lıa!eri.ala sendik yok

am qatMla ;yasılı ıiinlerde _..11 --' l&maı.n.. 2 Mart 942 tieo IUbuen baf. 
9 dan 12 ye, 14-17 J'e katlar l'llMı Waa. lanarat 15 MbaJl H'! de ••na ttecektlr. 

•mcla yapalaefktar, _ Ba MeWe S.uver .. H*nie l..ayHllı 
2 - Yeklamaya relecet erat aüfus maJiJ _.. en&ın z Martta l5 

ctbdanUe lkame-&cih te.ttal blrJik&e ........... ....... .,.'! '9'e • .....;a n n .. 
Ur -- .... r l'f.9llU ee.-. ~r Ye -. 

reürecıek • .....ı,e ...._larile Ye ,elll4il ;yeu .. ıert-
7aptırmapnlar onalı .ıao&ıı llill elu. 
nm. 

25/S..mi/94Z Carsa..-
313, 314 ılolumluhtr. 

26/Şaltat/HZ Pe~ riiMi nt, 
315, 116 dotwnlular. 

Din ıc ~ 15 Nisana kMlar baleıı 
hl ft "*Ar eiıl9kbnaı te"9lk etler be. 

IN'7e ~· ili~ lmİİllailerl, nliru n 
lkramffe eli ' •larlle birlılde Cumartesi 

ft Pasa~ ..... lterriia .. w1e reI.. 
meleri. 

45 
DAKiKADA BİR TEDAVİ 

BELFADI 
Jtallanılmatıa olar. Cildin.lain 

· Sıhbt1ıı.1 kaandılmm hayretle 

ririlralinilL 

ZATI PLAKA - 1108 numaralı bl. 
lllklei •likamı kaybet.Um. Hükmü 1ok 
tur. 

M~lyekö7ü Hanımlı:adıo 

apartı.manı 11.ecal 

1 
latanbul Beledlyea 
Şehir Tlyatre>MI 

Bu akşam .ut 20. 30 da 
PARA 

Yazan: Necib Fazıl Kısakürek 

' Nevralji, ' 
ez 

Kırıklık ve ' Bütün 

• 
1 
' r Ağrılarınızı Derhal Keser 

icabında ~ünde 3 i~ eluuıbilir. Her yerde l'alla lrratulcuı ınaTla Weyinis. 

Z7/Şubat/94Z Cama riıril 331, 317, 
2/Mart/942 Pazartesi ciiaü 331, S19, 

321 dotamlular. 

Kocaeli SuJla Hllkuk Mahkeme • ,_.___ K } Z J L A Y 
··:~ mii«a~Jllt .. mit ve Satlık ANKARA - MAMAK GAZrtASKE ' 3/Mart/94t Sah riinii 332, 3Zl, 322 

dotomlular. 
4/Mart/942 Çarpmlfa l'llni 332, 323, 

324 doturnlular. 
5/Mart/94! Pel"Şt'mbe riınil 3&3, 325, 

326 dotumlular. 
6/lfart/942 Curu rinü 332, 3Z6, 

327 dotumlular. 

Malul ve yetimlerin 
yoklamaları 

Fa~ Askerlik Sabesl.oden: 

Ere veklU aTilkat N-.U BUcl tarafıntlaa 

Be;yetlu A1aal~lfme Çatıkkaş aekak 
YorılrNia apartıaan Xo. 11 4ile oturan 1 
İzmit Kuala çtrtlltl ııalllplerlnılen Ali 
Kemal Ennuı aleylllae açılan (297) lira 
40 kamış alacak ılavaaının muhakemesi 
sıraaında ılan ohmamn llalen ikamet. 
ıilu mC91aal elup teltllrat ya)lllma. 
malda •ı-••tanhn U1nea te11Upt 
lcra11aa karar vernmıı, elaasıaa binaen 

FABRİKASI DİREKTÖRLÜGÜNDEN: 
Fa-brikamıza, aşaiıda gösterilen İ§lerde çalışabilesek SA..N'AT. 

KAR ve USTALAR alına.cak.tır 
İsteklilerin vesika suretleri ve ikişer aded fotoğrafları ile tahrİ. 

ren Mamak'ta Gazmaske Fahrıkaeı Direktörlüğüne müracaatları: 

SOGUK 
KAYNAKÇI 

ve 
ve 

SICAK DEMiRCi USTALARI 
OKSiJEN KAYNAK USTALARI 

ÇELiK~;ş 

1 - Fatih ıuıkerllk eubc8ln•e lrayıtih m~yllln U/3/942 P~mw rün• "'••••••••••••••••••••••-•••• .. ,. 
saat lt ıla K1tC&eli S. huklak mahkeme. 

Her nevi maklna, değirmen 
yedek parçalarr, tazyik maki
nalarr, el aletleri, manivelalar 
silindirler, her nevi otomobil 
yedek parçaları, çelik 

malül siıba7, malül er ve tehld 7eUm
lerlnln tutiin ikramiye ;yoklamalanna 1/ 
l\lar /942 den ltlb:ırtn başlanacaklll'. 

2 - l\lalül ubay ve mali! erler son 
devre muayene raporları; aene411 resmi. 
teri Ur şehld yetimleri ise mr.Jeni halini 
l'~rir nufustan alacakları llıııü\la'ber. 
lerle Cum&rtesi, Pınar hariç bergün öğ'

lr.dm e\"Vel 9 dan 1:? ye kadar ~-ubeye 

müracaatları ilin olunur. 

si.ne ,ebncsl liımmu lehllz yerine kaim 
olmak ilZCft ilin oluaur. (%4%/146) 

Kocaeli Sula Hukuk M-1ıkeme -
alnJen: 

lunlt Tabakllane mah.ılleslnticn 

Musıara otlu K&z.ım ve llilseyın k111 
HıL'ınl:re taranarından aynı matıalleden 

Şaban oğlu Ra:ıit aleyhine açılan bir 
ev hakkındaki inle ı:'iı.Ytı dava anın mu

F 
. 

KRI T. ~ARDEŞ 
OTOMOUİL \ E MAKbıiST OKULO 

BomoaU Tramvay durağı kal'IJSI - Telel.n: 80259 
l ı Mart 942 de açılacak ye:ıı devreye iştlrilıt edinla. Bu 
devreden ııunra okul, Hazirandan Eylüle kadar raı tatlli 
yapacaktır. Bu makine devrinde motör bilgisine ve 
otomobil lrallanmasına yabancı kalma) ınıı. il nuz bir 
meslek tutmarlınızsa; o'omo\>llclllJden d~ha çabuk el. 
ele ~llenlnl bulamaısınu. Vakit kaybetmcylnlı. Talimat. 
namemizl isteyiniz. Adresinize röndereUm. 

yedekleri gibi 

ihtiyaçlarınızı 

SAGLA , UCUZ ve ÇABU Şubeye davet 
Taksim Askerlik Şub lndrn: 
Enlncan ukerll.k fUbesl yedek siiDıly 

defterinde kayıdlı iken kaydını T.ıks!m 

askcrlık 5ubcslne nakle'tlrcn 48:?97 ka. 
yıd No. Ju demlryolu tefmenl Narl oğlu 
Sadi istidasında co tcrdli'l aC:resıe bu. 
lanamamaştır. Kaydını yaptırmak tizere 
hemen şubeye mliracaatl, aksi taUirde 
10'76 sayılı kanun hükmüne cire cua 
görecdt. 

hakelllftll sırasında Kastamonu jandar. ----------------------------
rna okulunda birinci bölukte iken teb • 

338 doğumlulann yoklamaları 
Sanyer Askerlik Şubesinden: 

1 ıat yapılıp mahkemeye ıelmryen dava 

olunan Ra,ıde ııyap kararı tebliğine 
karar vtrlbnlıs ise de halen iıtamet:ihı 
meçhul bulunmuına mebni il.inen cı. 

yap karan t.eltlliine karar Yeribnlş old11-
tundan d•ruşmaya clc~m olunmar ü-. 
zere lt/1/942 Sah saat 10 d:ı Kncaeli 
!!öUlh huk•k 111Ahkem~n .. ,dmf'SI lüza. 
mu gıyap kararı te~llği makamına kaim 
olmak &zere Han olunur. (94!/116) 338 ılolumlular Ye bu clel111Rlalarla 

muammn ti.bl olanların ilk ve sen ---------------
.roklamal n ~ra~r olarak Şut.at ayı- ,. G Ô Z DO K T O R U 4 

nın 27 sine kadar clenm edecektir. N · f h · A berk 
Jll',.niız o\lamaya cel .. ml'yenlerln bu urı e mı y 

mliddrl orrında yoklamalarını )aptır. lill,)'ciarpafa Niimune hutan&. 
mıthn. göz mfttehullsl 

Tütün il<Tamiyesi alanlar İltıanltul F.eletlye ıtarsaaa. 
Sıır•vet" A-wl'tllk Şubf, inden: Tt'L 23!1Z 
942 yılı tün jknımlyeslnln tahak'ku. \,, 

, 
Üsküdar Askerlik Şubesi Başkanlığından: 
Şubemizde 'kayıdlı olup vermiş olclutu ikamet acltt.Sinıle bulunamayan e. 

mekll topçu binbaşı Abdulkerlm ofla Ahmet Fevzlııln (3Z8 B.G8) 24 saat 
urlınd:ı bC'he-mhal ısabeye maracaat etmesi. (2264 • 26'1 l) 

TÖRKİYE İŞ B.&.M'KASI 
KUçUk 11sarruf hesapi~., J 942 iKRAMiYE PLAHI 

'-

ıa@IDELER: J Şubat, 4 Mayıa, 3 Atustoıı, 2 lk1Dc.ltefl'uı 
tarihleroıde 7apılır. 

1942 ikramiyeleri 
l adet 2000 L1r&l1k - 2000.- Lira 40 • 100 • c:: 4000.-
1 • 1000 • - 3000.- • 60 > 60 • .,. 2500.-
2 • 760 • - ısoo.- • 
1 • 500 > - 1500.- > 200 • 21 > -- 6000.-

10 • 250 • ..... 2500.- • 200 > 10 • - 2000.-

• 
• 
• 
• 

.1 

..-İŞÇİ ALINACAK--., 
DEMlR VE TAHTA FABRIKALARI 

TÜRK ANONİM ŞiRKETİNDEN: 
Fabrikamız lmalithanelerlnde ~lıştırılmak Ur.ere 20 Dokümdl, 10 Tor. 

nacı, 10 Tt'SVlyecl ve 3 Modelclye ihtf:taç vardır. Bunların derece1erlne 
cire saatta 30 Ul 50 kuruşa kadar yevmiye verllecekUr. Taliplerin mıista
eelen Adapazarında Falirlkamız MudiiriyeUne müracaatları ilin olnnur, 

Nafıa Vekaletinden: 
1/3/942 Cuma siinu saat 15 de Ankarada Nafia VekAletı blna.•ı içinde mal. 

seme müdiirlul'tl cMilasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda •G09ıt Ura 

muhammen bedelli cldmyni maddelerin beton lilerhıe tdlrl.o adlı eserin tab'ı 

işi pazarlık usullle eksiltmeye lrenmuştur, Kitabın kaplık kartonu ile kfı~dı 

\'eilletçe verilecektir. Diler tererrüat malzeme miıdürlüillnclen ötrenlleblllnlr. 

Munkkat teminat miktarı dSıt lira 675 kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat makbuzlarile birlikte ayni l'im aaai 15 de 

mezkür komisyonda batır buhmmalan lhamdar. c252St 

lstanbul Levazım Amirliği Sabn Alma 
Komisyonu ilanları 

Beberl.oe 15 Ura tahmin edilen 1000 add kadar cibinlik .Uanacaktır. ı•azarlık 
la ekJıiU.mesl 2/3/9.t2 Pazartesi runu saat 15 de Tophanede ist. Lv, .\Jnhlıil 
satan alına komlsyl)llUnda ;yaııılacak.hr • .tık ıemiııah 1125 liradır. Numu.oeal 
komisyonda rorulur. iste&Ulerlıı belli saatte komisyona sebneleri (582.2664) 

Beberlne 15 lira hhmln edilen 750 adet kadar cibinlik &hnaca.ktır. Pazar • 
lıkla eksiHmesl 2/3194~ Pa:.2rtesi &UDtİ mat 15 de Tophanede Lv. Amlrlltl 
•tın alma komlııyunund.a yapılacaktır. İlk teminata 864 Ilra 75 'kuruştur. Nil -
munesl komisyonda rörühir. Taliblerin belll nldtte ldmbyona relmclerl. 

150 Çlrt listlk .a;y:akkabı. 

lst adet atlet ranllast. 
150 adet atlet donn. 

28 çlrt koşu aya!ı:kabıaı. 
20 cilt rutbol kundurası. 
20 çift futbol çorl\bL 
20 adet rutbol donu. 

(583.2665) 

22 adet futbol raııiliı;a, Kırmazı, Y şU. 
Yukarıda 7azıh spor malzemesi paza. ııkta satın alınacaktır. llıalHI 3/3/9'2 

Salı ıilniı saat 14 de :roııJıııncdr. ı,v, Amirlii1 satın alma komlsyonund:& 7apı. 
lacaktır. Tahmin bedeli 2033 Ura 50 kuruş, ilk ~mlnatı 153 liradır. 'l'allblerln 
belli vakitte komisyona reJmelerl. (f\84.2G6G) 

Davudpa.'j:lda askeri fırınının kapı, penr:tte. vesaire tamiratı miiteahbld nam ft 
hesabına pazarlıkla ek.~lltmt>Ye konmuştur. İhalesi 3/3/9'2 Sah ıünii saat 
H,30 da Tophanede Lv. Amlrliii satın alma 'komlsylnunda yapılacakhr. Kr:şlf 
bedeli 995 lira 28 kuru.,, ilk teminatı 75 liradır. Keşif evrakı komisyondan rn-
rüllir. Tallblerln belli vakitte komlcyonı relme.leri. (585.2667) 

814,600 kilo fınn odunn alınacaktır. Paurhlda ekııtltmesl 27/!/942 Cuma 
&"iinü saat 14 de Toı>hant.de ist. Lv. Amiıllti satın alma komlsyonund.l yapıla. 
caktar. OdunlU' pl)·nsad~ bulunabilen odunlardan olup l~kllJf'rln teldir l'de 
cdtlerl miktar ve rtat üzerinden lemlnatlarile belU eaatıe koml11yona celme-lerL 

(580.2639) 

Beher kfl0S11na 95 kuru' tahmin edilen 60 ton sıttr !'ti alınacaktır. Pazarlıkla 
f'kstltmesl 25/2/9"2 C&f'!lamb:ı rfinil saat 14,30 da Tophanede ı,v, Amlrlltl 
•t•n alma komi ynnunds yapılacaklar. İlk teminata UOO liradır. !$arlname ve 
evsafı komisyonda ıörülilr. htekhlerln belll vakitte komisyona ~elmelt'rl. 

(578-2576) 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 

Türklyede en az rund• bir defa intişar eden gazetelerin birer muvezll için, 
raetcnin tn•tsar etUtl şehrin en ;,akın istasyonundan her istikamette azami 

olarak yapmağa amadedir 
Adres: Mercan Yokuıu Onlvenlte kapası karyıaında 

caddesi No. 50 Kahraman Barbaros 

Fuad Pqa 

Ormam Umum Müdlirlüğünden 
Devlet orman işletınesine alınacak 

makineler hakkında 
Devlet Orman İfletme-lerlndeJd ataçlıırm mukavemet derecelerlnl tarın ha _ ı 

1R11111nda kullanılacak bir adcl makıne He hacim. irtifa, boy Vf! oap o'cm" 

malısaa «232» adet muhtelif ilet satın aJuıacaktar. Makine ve AleUer hakkı •• 
da tarsllat almak ıste7t!nler Orman Cmıım Müdurlütii Merkez Muba7a;a Ko 
misyonuna mliracaat etmelidirler. 1 

Teklif mektublara en reç 9.3.942 Pazartesi akşamına kadar umıun müdllr. 
luk merttez mubayaa kom s' onuna vermeleri ilin olunur. clOUo eZ651.ı 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
Karuhıı tarihi: 1111 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve aja.D9 adedi: 265 

7.iral Ye tluari her nevi banka muameleled 

PARA BiRiKTiRENLEtiE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VEriiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı Ye lhbanıs taarraf heaablaraada en 
.. 58 ıtraaı bulunanlat"A ae»ede ' defa çeldlecdl kar'a ae aeai1da.lrl 
plioa ıore ikramiye 4ilatılılacaklır. 

4 Aded 1 000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 }) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 ,, 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 » 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 ); . 

Dikkat: Heaablarandakl paralar bir sene içinde 50 liradan qatı 
düşmlyenlt're lkraınİ)e çıktılı takdirde ~ ZO fulaslle verllecekUr. 

Kur'alar senede ' dela, 11 Mart, 11 Haziran, 11 E7UU, 11 Birinci 
kanun tarihlerinde çöilettktlr. 

yirmi beş kilometre mesaf Pler dahilinde mu~ber ve 1.3.042 ı.arllı!ııden mer'ı ol. Son Poa:a Matba"sı; Neıriyat Müdürü: Cihad Babaa 
mak uz re uçlincil mevki «•Ylık abonuman kartları• tarifesi ihdas edilmiştir, 
Fatla tarsııaı alnı.ak üzere istasyonlar-.& ınüracaat olunmaaL U297.2bU) SAHİBİ: A Ekrem UŞAKUGlı. 


