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K d Tazyik Altında Yeni 

Marmara Piyasası da 25 Şubatta Açılacak JaponlarGarnlzonun 
Çiftçiye lcab1ncla in.- Kuvveti• Temin Ecllecek • ZiraGt 

Bankası Malisuli Yerinde Teılm Almayı Diifüniyor 
\.., _____ ._. ______________ ____, Teslmini istedi 

UALLI 
CEYAPLI BiR 
kONUŞMA 

M. Zelcerl11a SERTEL 

Dün lörüftüjüm bir yaban
cı gazete muhabiri soru -

tordu: 
- tıkltalaartia JaarWn bu tıa

ı.tlara yayıhnuau 1aekli7or •• 
.... 1 

- Hayır, dedim, Beklemi)W' 
'9 zanııetmiyoru. Bu harp aür
ı::rıe dolu oldutu için her ne 

kat't bir ,ey söylemek 
-do&ru değilae de, bAdilelerin 
~fıkı ve seyri harbin ilkba -
-ava Türkiye ilt.ikameıinde ak -
DıJyacağuu gösteriyor. 

Hitler ilkbaharda prt cephe • 
llnde yarım kalan taarruzuna dıe•am edecejini bild:innifti. Şimdi 
4lnıanya var kuvvetiyle bu ta -
lnu için hazlrlanm•kla JDeflul
*'r. Degil yalım AYl'llp9daki eon 
1'dek kuvve~ falW haıtl, 
tlindlJe bilar Jradilerlm ehem
llli,..ı vernıedftı ve kunetleriDe 

_anenm.ıedili kiiçük mOttıefal! • 

llaıepl lla•nerhei• 

Ticaret Vekaleti Celebes Adasına da Ankara, ıo <TAN>_ Hfik6meı. uraı idihA- eük6met. tobmnlak temilli ıçna çifte•,_. 

Piyasayı Tanzim 
için Lüzamlu 

TeclblrleriAllyor 

Yeni Japon Kıf aatı u iki misliae ~nnak lbere bir plh haarN- z,10t,tH liralık bir knMll açmaldaıllr. ~nca 
Pdf veba plbln tatltlkine ıetllllliftir. ldad eski ltortlar aaura alınma.tan yeni krMilwde 

Çıkarırdı, Birmanyada tefkitAta , .. 9Ulfeler ıveril•ltl .... , memle- ftrileeektir. MllU baililar straaı ........... 

Martaban lfgal Edildi ~ =•:.:.:ı[:_:;:;! -::ı_:; :1 ,=:.- ıp. ........ o1aa ._ ..-
s1nppur, 10 (A.~. ) ....... "Remıt bMI, ihatdDe •• luit'd kan:ed temim Zina'' JbınkeM, iaBmWeki .......... dnıe-

tebliğ,. Japon bukıamrn artması iDUudiyle de harekete ıeçllmq lnabuuuk • aiau k~yltWen maballnll m•JJiNe aliMk 
Ankara, 10 fA.A.) - Ticaret üzerine ~ fttman ~unnan -... bnkbluım aramaktadır. DJl9 Sonu: Sa: •: sa: ~ 

Vekiletinden bildirilmiftir: kesif atefi neticesinde tngit. tuv ..,_,......._~_.. ... ,.......,.~....,.,..,.......,.~ ................ ~ ........... ,...~~--... 1 ;11 
Bir müddet evvel vekaıetkniz vetlerl yeni bir ricat barekrii yap -:--·--:------------_;_-~--------~-

tarafmdan yapılan tebliiıle Mar- mıya mecbur olmuılardır. 
mara ve Karadeniz tütün rekolte OOfllWl dün .-. adaya ywnl • 
leriabı en müait prtlar içinde den asker çıkarmıya muvaffak 
AÜflDI temin eclecek bütan im · olmUflur. • 
kblann mevcudi,.edne ipret e - • 
d1bnil ve •lınmakta olan hamlık Londra, 10 (A.A.) - Londra • 
tedbirlerinin yalnnda tamamlana mn •Wıiyetll mahfillerinden 
rat piyuanm açı1ıf gününün ilin bildlrfldillne ıöre, Japonlar pek 
edilecell bilıcürilmift1. k!/r SOnu; Sa: 2; SQ: 1 

Bu yolda 7apalan muhtelit te
kildeki hazırlıklar tamamlanarak G 1 Fr 
11armara tüıq.n p11uuımn ıe fU n • anco 

Mrl. Çang 
Kay Ş k 

batpeıpmbe ~~ tü 

llilial· ::t1yaS::~:::.; Portekiz Ciimhurreiıi 
~ ,,,..,,,,._.... n,at ile Y.akmd• B or . 

Yeni Delhi'cle 
Hind Rlcaıı ite 

Görüpiy r 
ı.rı tladn edebtıa.l için ,.,.. Bıra:talVA 
..-ıı ...... ...,. ediJecet -
tir. 
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No. 17 

Bunu düşünürken içinden sakin bir 
ses sôyleniyordu: 

- N::ne lizrml., Bırak kızı eğlen
sin! .. Tabiattan daha mı kuvvetli o
acaksın? Bütün dünyanın ahlak ho
caları, dinleri, tabiatın sesine k?şan 
msanların önlerine kale bentleri gi
bı duvar çekmek için asırlardrıhr.ri 
ugraşmışlar.Muvaffak olabilmişler mi? 
Nıhayet cebirden, tazyikten başka bir 
eyle sözlerıni geçirememişler .. Ve 

bu cebri, tazyiki tatbik edenler de 
kendilerini "gilnah,, dedıklerl zevkler
den ayıramamak ııartiyle.. O halde 
ırak kızcağızı tabiata ko&~un. Aşk

ı • olumü anlamıyan itikatlarla uğ
aşma ... 

Fahire, içinden gelen bu sesin şimdi 
pek doğru bulduğu mantığını dinler

en birdenbire yolun kenarında duvar 
ıbi yükselen çitlerin arkasına s:ı.kla
an Saim beylerin evini gördü Koca
ı bu köşke "Çiftehane,. derdi Saim 

beyi.n eski kansından iki yetiş~l!i kı
zı vardı. Yeni evlendiği hanımın da 
lk kocasından iki dalikanlı oğlu var
dı. Hanımm sık sık İstanbula &ıdip 
bazı bir hafta eve uğramaması da bü-
un bu vazıyetl karıştırmış, bir çok 

ded kodulara sebep olmuştu. O kadar 
kı şehır kıyafetli köyde hanımın oto
mobilinin geçtiğini görenler: 

- Hanım, döndü. Yorgunluk çı
karacak! Diyorlardı, 

Kızlar, etli pembe butlarını goste
ecek kısa ve fanila pantalonlarla Li
kletlerine binerek çikolata almak i

çın buyuk bakkala gittıkleri zaman, 
dukkanın bir kenarında bir iki kadeh 
eken müljteriler, bu kısacık donlu 
ızların butlarını ııöz mezesi yaparak 
st ı.iste bir jki kadeh birden yuvar-

lıyorlardı. 

Delikanlılara gelince: Biri sinema 
{metoransen) i, diğeri de senaryo mu

rr:ri olduğunu iddia ediyorlardı; fa
kat işin doğrusu ikisi de boş ge.ıenin 
oş kalfası idiler. 

Zaten ıkisinin de hallerine dikkat 
edıl ne onlarda bir fevkaladelik se
lıyordu. Uzun ve çekik gözleri, krr

mızı dudakları aralandığı zaman ine 
uleleri saçan muntazam dişleri, giyi
ış tarzlarındaki fazla ihtimam, on

lara bir başka şahsiyet veriyordu, 
Beyaz inre elleri çalışmak için de
gıl ancak okşamak ve okşanmak için 
yaradılmış gibiydi, İkisi de ütülü, ter-

Yazan: iRFAN BEHCET 

Belki Saim beyler hakkmda söyle
nen sözlerin büyuk bir kısmı yalan
dı. Fakat yalan da olsa bu dedıko
dularm dillerde dolaşmasının vukuu 
kadar fena tc:s r bırakacağımı şuphe 
yoktu, 

Fahire, ağaçlar arasına gizlenen 
koşke bakarken bunu du~üniıyor: 

- Bazı hayatlaıın kendılerine mııh 
sus karışık şekillerı var! Diyordu. 

Bu sırada ta uzakta açık pencere
lerden süriıkleylci bir dans havası 
kuvvetli ahenklerle taştı, yayıldı. 
Genç kadm tekrar sık agaçlıklar ı
rasına gomülen bu eglenceli hayat 
kynağına baktı, 

- Hakları var! Dedi, Neden eğ
lenmesinler? 
Ağaç kumeleri o kadar sık idi ki, 

rüzgar onların aralarına sokubyor. 
ancak üzerlerınden akıyor, sekiyor ve 
sanki bunun i.ntıkamını almak için 
pencereden taşan dans havasını alıp 
uzak mesafelere kadar parçalayarak 
dağıtıyordu. 

Tabiatin sıkı bir dekoru ile örtülen 
köşkün bahçelerinden danseden genç
lerin kahkahaları geliyordu. Fah.re 
köşkün bahçesine girml~ olsaydı Ce
mileyi aramak içı n ta Duriye haııım
lııra kadar uzanmak mecburiyet•nde 
kalmıyacaktı. Alt kattakı salonun pen 
ceresinden taşan musikı ile S, im be
yin kızları karısının ogulları Cemile 
de müteahhidin oilu ile bulunuyor
du, Genç kız kendisini bir val$ ilt
fınl fırıl çeviren Faruğa gülerek: 

- Artık yeteri Başını dondu ... Di
yordu. 

Birdenbire çiftler, etraftaki srk a
iaçlarm arasında kayboldu 1 ar. Kö~k
te kimseler yoktu. Cemile. taş bir 
sıranın üstüne oturdu Faı-ue-a: 

- Hayatta ne kadar mesutsuııuz ! 
Diyordu. Gam yok, kasavet yok ben 
Sai.m beylerin yaşayışL.ırına bay:lıyo
rum, Ne güzel bir "bohem,. hyatı. 
İnsan böyle muhitlerde eşyanın mo
bilyenin esiri olmuyor. Bilakis e"ya 
onun esiri oluyor. 

Hakikaten köşkiin içi bayılanacak 
değil, sinirlenecek kadar karışıktı. Sa 
!onda koltuklardan birinin üzerinde 
hizmetçinin tamir ederken unuttuğu 
bir gömlek duruyordu. Banyo odaı.ın
da Yerler, yarı içilmiş clgaralarla do
lu idi. 

<Sonu var) 

sıcakhiını hissettirdikleri vücutleri _ : f;.Tt)Y{ e 

Mezbaha Resmi 
Artfırlldı 

-o-

Yeni Resimrer Y akmda 
Tatbik Edilecek 

Şehir Mecli~i rllin toplanmıştı!', l\-Iez 
b:ıha resimle!·iniıı ıırttrrılınMı hıkkın
da ha:url:ınıın nıuhtelit enciimen mıız
b:.ıtıısmln müzpkercsinc> geçilmiştir 

lWazbatııd:ı: 938 yılında hııyatı ııcuz
latmak için mezbaha reslnılrrindP 
tenzilat y.'lpıldı~ı. hiikumetin, bu ten-
7Jlfıta mııkabil belediyeye bir yıJ 
yard?m ettiği bildirilmiş fakat bu ten. 
zilata devam edilemlyeC'eği yazılmı~~
tı. H.:ızırlnnan yeni mezbnha respıi 
merlisU> şıJ şekilrle lrnbıı1 tıı:lilmiştlr-

Maniadan başkıı bütiın canlı h av
vanların kllosund n 4.5. ı.-~silnılş hııy
\·an etlerin"len 9, canlı mandanfn ki
losundan 2.5. ransızırclın 4,5, yPrli 
domuz etinin kilosundan 1.'i, ycıbani 
domuzun kilo~uııdan 3 kuruş ıılına-::nk 
tır. Bu nı ikdar buıılinlerde ilfın edile
cek \'e ilfınclan bir gün ~onı·a yürtir
liiğe konulcıcaktır 

Bundan sonr::ı riyaset ınakıınıı•ıı n 
bir tı>klifi rııznanıeye cılınıntş1rr. Bu 
teklifte sıhhi ve psikolojik sebepler 
vü:r.ünden biitiin lnknnta \'e benıeri 
yerlerin sokağa bcıkan camekilnların
da pismiş ve pişmemiş yemek teş"'liri
nln yasak edilmesi istenmektedir 1\T('c 
!is bu i~teğln inl'elc-nııır irıi nıUlkıye 
encümenine ha\·ale etmiştir. 

o 

Celtikler Toprak 
Ofisi .Emrine Yerildi 
Yeni bir karara göre İstnnbul, fz

mir, Diyarbaktr \'e Mersin vilayetleri 
ıniistesna olmak şı.ırtıylc diğer biitüıı 
villiyetlerdcki çeltikler toprak ofi:;i 
emrine verilmiştir. Ofis bu r:eltikleri 
pirinçe kelbettirerek ve onn göre pa
rasını müstahsile ödeyel'ektir. Pirinç 
tevzi;ıtmı da ofis yapacaktır. Çeltik
lerin alını fiyatına on kuru-ş zam ya
pılmıştır. Çeltik fabrikaları toµrak o
f's hesabına r:alışacaklardır. 

Un Beyannameleri 
Verilmiye Başlandı 
Hükumet tarnftııdan yapılıın tebliğ 

üzerine ellerinde un ve hububat bu
lunduranlar beyanmırne vermeve ba~
i:ımışlardır. Her ailede ntifu::;. başı~a 
birer kilo un ic;hl beyanname veril
miyecek fnkat diğer hububatm tama
mı için be&-annnnıe verilecektiı-, 

o--

temiz ipek gömleklerinin içinden ıı ff 1 
nın tenasübünü ııöıtererek ııezme~e - • -- -·-
çıktıklan zaman onlara rasgelenler, eur.frNKÜ PIHH~RAM Maracın Kurtuluş 
kısa pantalonlu, pembe budlu genç ıs.:.ıs Konu~ma 22 ss Kapanı, ~ 

--- -

TA~ 

Bir Helvacı Du~kanında Talebe Birliği 

F . 8. c· t ·ı I d• Kuruldu 
ecı ır ınaye s en ı r , b -,. ,o-. 5 .. +ı 

ı a e e ş erı ura e 
~-~~~~~~~~~~~~ 

Bir Genç, Bir ihtiyarı Boğarak Öldürdü Neticelendirilecek 
D[ın iiniver~itede rektörün baskan

lıi!;ında yapılan bir toplantı sonunda 
"Üniversite Talebe Birliği., taınaıniyle 
trşekkiil etmiştir. Rektör, birlik reis
Hitine fen fakiiltesi dekanı Flıhir Ye-

Ev\•el:Ci gece saat ikide Galatada 
N ecatibey caddesinde 209 numaralı 
helvacı dtikkilnında reci bir clnayet 
işlenmiştir. ;\lehmet isminde bir hel
vactnm ölümü ile nihayetlenen cina
yet şöyle cereyan et~i&ttr. 

Maktul Mehmet Inebolulu ve 73 
yaşındadır. 

Kendısi etr:ıfta zengin olarak ta
nmmıştır. Kasımpacada bir evi, ço
luğu çocuğu olduğu halde umıııniyet
le diikkanının üstünde yotmaktııdır 

Vaka _gece,;i Mehmet yine evine 
~itmemiş ve dükkanını kaoamadan 
evvel de eskiden taııtdıgı Vehbi ismin
de birisini içeriye almıstır. Mehmet 
\'e Vehbi geceyi berabeı· geçirmişler 

ve uyumak üzere yatmı~lardır Saat 
bire doğru Vehbi uyanını$. ihÜyarın 
girtlağına sarılmış ve onu boğmuştu:. 

Vehbi. Mehmedin boğulduğuna ka-
nııat getirdikten sonra aşağı inmiş' 
kasayı kırmış içindP bulumın 130 li
rayı ıılmrş ve dükkand::ın çrkmak is
temiştir. 

Ancak dUkkanııı kapısı kapalı bu
lunduğundan kapıyı ac;amaınış ve kır
maya karar vermiştir. Bunun üzeri
ne kapıyı tekmelemeye, itmeye baş
lamıştir, Güriiltii bekçilP•·in dikkatini 
celbetmi<tir. Bunun üzerine bekçiler 
tertibat almışlar ve dükkfını bek
lemlye ba:şlamışl:ırdır. 

Fakat Vehbı diil<:kanm bu şekilde 
ac;-ılamıyacağınt anladığından yukarı 
r:rkmşı, ôlünün cebinden anahtarı al
mış. kapıyı açmıştır. Tam dı:jari çı
kArken bekçiler katili yaltalnmış ve 

Katil Vehbi 

karakola goturpıüşlerdir. Karakolda 
Vehblnin üzeri aranmış ve ceplerinden 
çaldıi:ı p:ır:ılar çıkarılnıı~tır. 

Bunun üzerine katile paraları ı.:ıe

rede bulduğu sorulmuştur Katil Meh
nıedin dükkanından aldığını söyle-

l nic;ayı tayin etmiştir. Bundan sonra 
hirllğin haysiyet divanı seçimi de ya
rılmıştır. 

Birlik riyaset :iivam bu ayrn 25 ln
l"i günii ilk hu~usl toplantıstnı yapa
Nıktır. Birlik rivaset dh·anı bütıin ta
lı!lıe cemiyetlerıne nit ist€·k ve şika
yet'"' i inrf'Jiyece:Ct;r, 

nnrı bir'· ~in konferans. temsil, y :.r
clıııı kooperatif ve spor komisyoııl "ı 
ela seı:ilıniş, bu komi~yonhıra lazım 

l!el~ıı direktifler verilmiştir. 
T:ılebe renıiy<?tleri teşekkül ettikten 

som·ıı viicud~ gelen üniversite talebe 
birliği bıı ckr~ vıh devresind<.> bil"ıas

' s:ı talebe~ lokantatiı, talebe sigortası. 
yurt işi 'şlerini kesin olarak nettcelen
dir('cektir. 

Erlere Hediye 
Hazırlanacak 

Vali ve belediye reisinin sanayi bir
ıniştir. 1 igi kongı•eslnde yaptığl hayrrlı bir 

Zabıta Vehbinin bask~ şf'yler de teklif ittifakla kabul olunmuştur. Tek 
çaldığını düşül\erek dükkiinı kontra- Iıf erlerimize gönderilmesi lfızım gelen 
in gıdince tııtlrcının cesedini bulmuş- hediyelerin bir an evvel hazrrlanma
tur... . . ~ına aitti. Kongre bu kararın derhal 

01111 yapılan tahkıkatta katıl suçu- t tb"k ·ı · · · t · t• B h . . . .. . a ı ·e geçı mesını ıs emış ır. u u-
nu ıtıraf etmış ve Ben Mehmede mı- l t · b" ı·g-· 'd h ti . . . . .. sus a sanayı ır ı ı ı are eye sa-
~a fır gıtmıştım. G<.>ce b~n~ tc~avuze nay!cilerin, ticaret odası idare heyeti 
ka~kıştı. B_en. de kendımı mılclııfaıı de tacirlerin listelerini hazırlayacak 
ettını... deınıştır. vt' tebcrrlilerin teminin~ çalışacaklar-

:--~~------------------------~~~-- dır. 

Dün Sanayi 
Kongresi 

Birliği 
Yapddı 

Sanayi birlıği kongresi dün ticııret 
oda,,ı salonunda,, toplanmıştır. Vali ve 
bel('diye l'eisi, viliıyet parti başkanı 
Reşat Miınaroğlu ve şehrimizin btitiin 
sanayi eı·babı ile ticaret odası reis
leri ve erkiınt bulunrnuşlnrdır. 

Kongrenin raporu okunarak k·ıbul 
edilmiş. eski idare heyeti ibra edil
dikten sonra seçim yapılmı~tır. Eski 
idare heyeti azalnrı tekrar seçilmiş
lerdir. 

Bundan sonra idare heyeti toplıın
tısı yapılmış ve milli 5anayi birliği 

rcisligine doktor Halil Sezer ve tıınu
rıı! kıltipliğine Halit Glile.yUz tekl'Ar 
seçi im işlerdir. 

<>---- -
Maarif Vekilinin Tetkikleri 

Dün Mahkum Olan 
Vurguncular 

E\'iııde dükkanında ve Kasıınpaşa 
hamamında 800 kilo beyannameslz 
kesme şeker. 27 teneke zeytinyağı. 25 
çuvııl patates, 25 ÇU\'fll sabun snkltyan 
bisiklet tamircisi Ali Kenl'al 50 lira 
para cezasına, 15 gün dilkk{ınınmın 

kaputılmasınıı 7 gün hapse mnhküın 
edilııııı;;tır. 

Bundnn ba~ka \'Urgunl'uluk suı;u i
le mahkemeye \'erilen Gıılatııcla de
mlrcı Panayot ev kirasını arttırdt~ın
clnn 70 linı pııra cezasına. Ki.içılkmus
tafnpaşa da kömürcü Yunus kömür, 
Beyoğlunda kasap SaHet et vurgunu 
yaptıklıırmdnn beşer lira para ceza
sına ve yedişer gün dükkanlarını a
~·f!mamnya ınahkiım edilınislerdiİ·. --- --o--

~~~~~~o~~~~~~ 

Devlet Demiryollarınm 
Verimli Faaliyeti 

Ankara, 10 (TAN) - Devlet demir 
yolları idaresi planlı çalışmalara de
vam etmektedir. Bu arada memur. 
işçi ve amelenin ikameti içln 939 se
nesindenberi 440 ev ve baraka inşa 
ettirmiştir, Bunlardan 40 tanesi kar 
mücadek ekiplerinin barınması için 
şebekenin yiik~ek ve karlı bölgelerin
de kurulmuştur. Şiddetli ve ııürekli 

yagınurlardan hastı olan su bas1iınla
rına uğrayan çevrelerde, hattı koru
yabilmek için, eski şirketlerden idare
ye ger:en köprülerin tahkim, takviye 
vcı tebdiline devam edilmektedir. 

H.2.!l12 

, ........ DiKKAT _ ..... , 

Ne Kadar Yiyecek 
Maddesi 

Bulundurabiliriz ? 
Milll Korunma kanunundaki 

son değişlkllkler, hü kQmete bir 
t•kım geni! ealJhlyetler vermlıtlr. 
Bu araclıı, her vatandeşın evinde 
ne mikdar yiyecek maddesi bu
lundı~rablleceğl de tesblt ve llAn 

1 

olunabilecektir. Nüfus başına an· 
cak 1 kilo hububat ve un buluna
bilecel)I şeklindeki karar, bu yol
da alfnmış tedbirlerden biridir. 

Ancak halkı "kanuna ve tedbir· 
lere karşf hareket etmek", hatU 
"hareket ediyorum., zannı altında 

bırakmamak için, salahiyettar ma
kamın. bir evde bulunmaıı[nda 

mahzur olmıyan yiyecek maddele· 
rirıin mikdarı hakkında bir an ev· 
vel bir liste neşretmesi faydal? o· 
lur zannediyoruz, Meselii bir ev• 
de kaç kilo yağ, kaç kilo şeker, 
yahut kaç kllo fasulye, nohut. 
mercimek gibi hububat bulunabl
lir? Ve bunların ne mlkdardan 
faz(a91 istif telakki edilecektir? 

Hükumet, yine ayni kanununun 
verdiği salAhiyete istinaden ev- = 
lerde de arama yapabileceği için S 
bu cihetin vaktiyle aydınlatılması 1 
zaruridir, kanaatindeyiz, j 

Maden Kömürü 
Dün limnnımıza iki vapur maden 

kbmürü getirilmiştir, Vapurlardan bi
ri olan Erol iki bin ton, diğeri Akbel 
vapuru beş yUz ton kömür getirmiş
tir. 
--- --o--- ---

lluzhanelerdeki Peynirler 
Buzhıınelercle bulunan on beş bin 

teneke bc>yaz peynirlerin elden çıka
rılmıı kta olduğu fiyat mürakabeye 
hnber verilmiştir. Bu peynirler hak
ktnda buzhanelerden alınmış mlkdar
lar malum olduğundan peynirlerin ne
reye ve hangi şartlar içinde sevkedll
diği ara5tıdacaktır. 
~-- ---o--~~--

r .. ·i<ocüi< HABERLER 1 
: ~ i ......... ·---··-···-·- . 

+ HASTANRLF.RTN !ASESi - Belediye 
~ıhliat mudurl~ıiıl, ha~ta'1elcrin zaruri ırıda 
ıhtıyaçlırrııın ıaıc mudiırlllğü tarafından tcmı
nini istemekh•dir .. 

+ ESKiŞEHiR MUDDEıUMUMTLIGT -
hıanbul Mlıddciumumllıfı ha~ muavini Sabri 
Ko chay, Eskiıehır mılddebınunıllıl!;nc tayin 
edilmi tir, r 

..__----o---

Çocuk Esirgeme 
Kurumu Balosu 

kızlara hak veriyorlardı. ıa.4s Çocuk klubn 1 Jo Proaram Yıfdo··nu··mu•• 
D lik 1 1 1 19 Jn HaberltT 7 33 Mil 'k p e anı ar iç n bir çok dedikrıdu ı 9 .45 Serbc•• · ıı ( 1.) Ankara, 10 (TAN) - Maaril Ve-

,. 7.45 Hııbcrlcr B ·· M • 
vardı. Bazıları büyii(ünü kaç defa ııus Faaıı s.oo Mozik <Pi) uguıı araşın 22 inci kurtuluş kili Hasan Ali YürP.1, buguıı F.tlme-

Bir Kamyon DeYrildi 

Bu şene 136 köprünün tahkimi ve 
dere yataklarının ıslahı yapilmaktadir. 
Kı~rn hatlarımizın fazla kar tutan kı
sımlarında yolun kapanmasına mani 
olmak üzere Sivas, Malatya, Erzurum 
mıntakalarında 2 sene içinde 2400 
metre uzunlugunda kar tüneli inp e
dilmiştir. Yine bu mıntakalarda yar
maların karla dolmaması için uzunlu
ğu 65000 metre tutarında kar siper
leri hazf;lanmıştll'. 

İki defa geriye bırakılan Ç, E. K. 
balosu 11 Şubııt 1942 Cumartesi günü 
akşamı Taksim !:ıelediye gazinosunda 
mııhakk:ık surette yap!lacaktır. O ge
ce için bi.ıyilk bir eşya piyangosu dı> 
hazırlanmıştır. Beyoğlunda gençliğe fazla kuvvetle ~g:!~ ~~~~o ı~:ı'8!~ıl 8 15 Evin suıi yıldönümüdiir. 21 sene evvel bugun sutla staj yapan yüksek mühendis 

sılmış düzgünlü, büyiik anası yerin- 2ı.oo Zirut 1 ~::~ ~r~~~~PI.) güzel Maraş esaret zincirini kırmış ve mektebi talebelel'iyle göı·UşmUııtür 

Şoför Ahmedin idare ettllti 4157 nu
m;ıralı kamy ı dün sabah Dolmabah
ı:ede Gazhane yokuşundan cıkıırken 

:\Hıhendis mektebinin önündeki viraj
da devrilmiştir. Devrilme sonunda 
kamyon hasara uğramı§ şoför ve ikl 
ı1ınele ağır surette yarafanmıştrr. 

de bir kocakarı He gördüklerini iddı"a zı.ıo 'Mlltlk n 33 1 ur~uıcr böHiniııez Türk vntanınm bir parça::ı Vekil !:>tından sonra Etimesuttnki te~ 
21.30 Konuşma ı 2 45 Haberler ld · · b t · t 

ediyorlardı. KüçUfünün hakkında biıs 2ı.45 B•ndo 113 00 Şarkılar 0 ugunu ıs a etmış ir. Bu yıldönü- ı sısat.ı f(ezml~. gördüğü intizamdan do-
butıin başka sözler cereyan ediyordu. 23 30 Haherler U.30 Mu~lk CPL) mü münasebetiyle Maraşta buytik layı mües::;ese rne'nsuplnrını tebrik et-
________________ 2_2._45_0_•_n•_m_a_"_1fi_1 __ 1_s_. o_:o...:_Pr:..:o.:':_:'•~ın~--_:t:ez::a::h.:,:ü~r_:n:t _:~~·a~p:ıl:ıcaktır. mıııtir. 

Kağıtlara El 
Konuyor 

Kararname Bugün 
Neşredilecek 

Ankara, 15 (TAN) Bugün çıkacak 
b r kararname ile, İstanbul belediye 
hudutlan içindeki iazete ve mermua 
ahıplerinin ellerinde bulunan kağıtla
a hiıkiimetçe, milli korunma kanunu

nun 14 üncü maddes.iııe dayanılarak 
el konmaktadır. Evvelce, sahipleri ta
afından beyanname verilmek suretiy 

le tesblt edilen bu kaiıtlardan vasıf. 
arı tayin olunanlar satın alınacaktır. 
Hiıkılmet bunun için "basın iıtih!ak 
kooperatifi., ni vazlfelendirmi~tir. Ko
operatif, bu kağıttan satın alarak, 
matbuat umum miidürlüiü tarafmdon 

zırlanacak listeye göre ihtiyacı ?

anlara satacaktır. 
Yine yarın "bugün,. çıkan başka bir 

karaname ile de İstanbul belediye hu
duttan dışrndaki gazete ve me.·mııa 
sahiplerinden de ellerinde bulunan ka 
gıt miktan hakkında malumat istene
cektir. 

Roosevelt, 
22 Milyar 

Tahsisat 

Yeniden 
Dolarhk 
istedi 

Vaşington, 10 (A.A.) - Pazartesi 
gunil M. Roosevelt, fevkalade ahval
den dolayı kongreden ordunun muh
eill şubeleri için takriben 22 milyar 

889.000,000 a varan tahsisnt istemlş
·r. Ciimhurreisi, deniz komisyonu ta
aflndan gemiler inşası için de 1 mil

ya 502.000.000 dolarlık tahsisat ve 
3.350.000.000 dolara vuran mukavele
ler akdi için sall\hiyet istemi~tir. Or

uya venlen tahsisatın 167,000.000 
doları hava $Ubeslne, 288.000.000 do
l rı kimya harbi ııubcslne 13 mllyar 
252 000,000 u topçu ve levazım ıube
ıne aittir. 

Amerika Sahillerinde 
Batır.tan Gemiler 
Berlln, 10 (A.A.) - Alman tebli

ği: Alman denizaltıları, Atlantlk de
nızinde biri topçeker olmak ilzeıe 
o 500 tonıltıloya varan 8 dü§man ti-
a et ııemısi batırmtşlardır, Dığer bır 

buyük ıemi, bit' torpiı isabetiyle ctd· 
d hasara uğramıstır. Bu ı;ıerrıilerden 
14 500 tonılAto tutanrıda 6 sı ş'ma-
1 Amerika sahıli önunde batı:rılmııı-
br • 

H•B~RUR 1 

Gnl. Rommel 
Hazırlanıyor 

-o--
Libya 'da Almanların 
Yeniden 

Geçmesi 
Taarruza 
Muhtemel 

Londra, 10 (A,A.) - General 
Rommel'in Libya sahili uzunluğunca 
yeni bir ileri harekette bulunacağı 
zannedilmektedir. Bu bölgede İngiliz 
keşi! kolları bıiyük asker ve malze
me toplulukları gıirdlıkc>rini bildir
mişlerdir, 

İngiliz denizaltrları, orta Akdenizde 
büyük iki malzeme gemisini batırmış
tır. 

ltalyan teblir/i'fle göre 
Roma, 10 (A.A.) - ''Teblig": Ga-

7,aJa çevresinde ileri un"url::ır arasın
daki çarpışmal r lehimize neticelen
miştir. Dtişmanm ağır motörlü kolla
rından bir kısmı hava aktnları neti; 
cegjnde tahrip edilmiştir. İskenderiye 
tekrar bombalanmıştır. Doğu Akdeniz 
de bir kafileye refakat eden ağır bir 
kruvazöre bomb:ı isabet etltrllmiştlr. 

Hasara uğrayan gemiler 
Berlin. 10 ( A.A.) - "Tebllğ .. : Tay

yarelerimiz, doğu Akdenizde bir kafi
leye taarruz etmiş, hafif bir kruvazör
le bir muhrip ve iki biıyiik yUk ge
misi tam isııbetlerle hasara uiratıl
mrştrr. Bu gem ilerden bit· kısrntnın 
kaybolduğu tahmin edilebilir. 

----- -o 
Vichy Hindiçinf deki 
Fransız Gemilerini 
Japonyaya Veriyor 
Vaşington, 10 (A.A.) - Tunus i

şine ve D('cux'nnn Hınd'c;lnl .;uların
dakl Fran.,tz tiraret gemilerini Japon
.vaya teslim etmek hususunda karar 
verdiğine dalr Vichy'den haberler gel
dikçe Vlc-hy ile Birleşik Amerika a
rasında şimdiye kadar husule gelen 
en ciddi buhran genişlemektedir. Bu 
hususta Vaşinı;:torı ile Londra arasın
da her gUn temaslar olmni<tndrr. Mn
Hlmat verilmesi lı;ln yapılan miiraca
atlarn şimdiye kadııı tatmin edlrl hlr: 
bir cevap vernıecligl sanılan Vichy'nin 
dunımu kar~ısıııda vaziyetin vahame
tini bildirmeye hacet yoktur. 

o----- -
Pasifik Konseyi 

Ankara. 10 (Rd .. yn gazetesi) 
Pasif ık hartı r konseyi bu.ı:iııı Londrada 
toplanmıştır. Almacak karıırlar Va
~lngtondaki nıUte!ıkler yllksek askeri 
komisyonuna bildirilecektir. 

PASifiK HARBi 
~ Baştal'afı 1 incide 

muhtemel olarak, Singapur şeh
rine 17 kilometre mesafede bulu 
nuyorlar. 

Yeni kıtaat çıkarıldı 
Tokyo, 10 (A.A. l - Son gelen 

haberlere göre, Japonlar dünden 
beri Singapur adasının muhtelif 
noktalarına durmadan takviye 
kuvvetleri çıkarmaktadırlar. Dün 
işgal edilen Tengah hava alanın
dan Japon kuvvetleri doğu cenup 
istikametinde Singapur şehrine 
doğru yürümüşlerdir. Siddetli 
muharebeler cereyan ediyor. 
Düşmanın yalnız tayyare kar

şr koyma atışları ile iktifa ettiği. 
~imdiye kadar hiçbir hava mu -
harebesi olmadığı bildirilmekte· 
dir. 

Teslim olma teklifi 
Tokyo 10 (A.A.) - Ögrenildiğine 

göre, Malezya cephesindeki Japon- kuv 
vetleri başkomutanı Tümgeneral Ya
mas Hita, bugün Singapurdaki İngilız 
kuvvetleri başkomutanım tesli.m ol
mağa davet etmiştir. 

Singapur adasını Johor Hııhru'ya u
laııtıran köprü ve set 9 - 10 şubat ııe 
ceıi tamir edilmiştir. Bu sabahtcıı. 
itibaren Sinııapur adasına durmadan 
harp malzemesi ve yeni kuvvetler ge
çi.rilmektedir. • Şanghay, 10 (A.A.) - Askeri mü-
tehassıslar, Singapurun sukutunun bir 
saat meselesi olduiunu ileri sürüyor
lar. 

Şiddetli muharebeler 
Tokyo, li) ( A.A.) - Son haberlere 

göre. Japon kıtalar!, Singapur şehri
ne 14 kilometre mesafede bulunmtık
tadır. Esas cephe şimdi cenup doğu 
istikametinde Tengah'tan Seltar harp 
limanfna kadar yayılmış bulunmakta
dır. Bilhassa Seltar blllges!nde şid
detli çarpışmalar oluyor, 

Merkez kesiminde e~as lstlhktlmlar 
için çarpışmalar şimdiden başlamış
tır. Bu çarptsmalarm çok ~lddetll ol
duAundan şüphe edilemez. Bilhassa 
bendin cenup batı ve cenup doğusun
da bazı d!işman milstahkem mevziler! 
ve adanın şiııınl batı kesiminde İngi
lizlerin ~on harta içinde kurduğıı mll
nfaa mevkileri. Japonlıw tarafından el 
bombaları ve yalım makineleri ile 
nlmmı~ttr 

BIRMANY A'DA: 

Tokyo, 10 (A,A.) - Domei ajansı, 
Japon seferi kuvvetlerinin Salı saba
hı Martııbant l11al ettiklerini blldir
ml"ktedir. 

Oldukça muhim bir liman olaıı 
Martaban, Saluen tıehı·inin aktığı kftr
!ezın garp sahilinC.:eclir. Birkaç giin 

Almanyada Bütün 
Sergi ve Fuarlar 

Kaldırddı 
Berlin, 10 ıA ~\ ı - Propagırn

da nazırlığı, iktısat nazırlığı ıle 
anlaştıktan sonra 1942 senesi ıçin 
bütün sergi ve fuarların kaldırıl 
masını emretmiştır. Almanyanm 
bütün iktısat ve taşıt kuvvetleri 
istisnasız olarak Alman orduları
nın zaferi hizmetine konulacak
tır. 

o--

Et Narhı Değişti 
ft'!fr Ba;?tarr.lı 1 ıncıde 

\'e kesilmiş olarak toptan 90 ve 
perakende 100 kuruştan satılacak 
tır. Keçi etine de narh konulmuş 
t.ur. Keçilerin perakende kilosu 
80 kuruştan satılacaktır. Kuzu 
manda. sığır etlerine narh konul
mamıştır. 

Diğer taraftan şehir meclisi 
diinkü toplantısında mezbaha res 
mini arttırmıya karar vermi~tir. 
Bu da et fiyatlarına bir miktar 
tesir edecektir. Bu husustaki taf
silat ikinci sayfamızdadır. 

== 
evvel zaptedilrhlş olan i\lulmein şeh
rinden giden demiryolu Martabandan 
geçerek Rangon'a dayanmaktadır. Bu 
hattı Blrmanya yoluna bağlıyan bir 
kol vardır. 

DIGER HABERLER: 

Batavya, 10 (A.A.) - "Felemenk 
tebliii •. Celebes ada~arının cenup batı 
çevresinde Makassar civarında dü1 • 
man karaya asker çıkarmaia başlamış 
tır. Emredilen tahribat yapılmıstır. 
Müstevliler şiddetli bir mukavemete 
çarptnıştır. Borneonun cenup batısın 
da ve cenup dotuıunda küçük düşman 
devriyelerinin süzülmeled devam et
mektedir. Amboin •da11nda mukave -
mete devam edilmektedir 

Yeni Britanya adasımla 

Normandi'de 
Yangın Çıktı 

ftai Baştaı alı ı ıııı.:ide 

Yangın çııktıgı sırada gcmid~ 
takriben 2500 işçi bulunduğu ve 
bunlardan çoğunun kurtarıldıJı 
zannedilmektedir. 

Sonradan alman bir haberde, 200 
kişinin gemıde alevler ortasında kal
dığl anlaşılmaktadır. Yangın uç saat 
kadar devam etmiş ve bir aralık yana 
doiru fazla meyille batnıaya başla
dıgı için rıhtımdaki gemilere oradan 
ayrılmaları emri verilmıştir. 

Bu sabah, Normandic s<tncak tara
fına de\'rilnıiş vaziyette bulunuyordu. 
Şimdi. ateşin söndürülmesi için gemi
ye slkılan sular tulumbalarla boşal
tılmaktadır. Geminin kurtarılabılecc
ği ümit ediliyor. 
Yangının neden çıktığı hııkkında tah 

kikat yaptlmaktadır. Hadise esnasında 
ıemide çalışmakta bulunan bir ma
rangoz şu ifadeyi vermiştir: 

"Yangm, bir lehinıciııın Utmb:ısın

dnn alt güvertedeki tutuşur bir mad
denin ateş alınası neticesınde geminin 
ortn yerinde çıktı. Ateş çabucak ya
yıldı, ıştk tesisatını kullanılmaz bir 
hale ı:tetırdi ve gemide bulun:::ı insan
larm canlarını kurtarmak için yol a
rayıp bulmalarını güçleştirdi.,, ,, 

Mrl. Çang Kay Şek 
{t!fj" Baştarafı 1 incide 

Çang - Kay - Çek, verdiği cevap
ta Birmanyanın Hindistanm müdafaa
sı için Çin kıtalarıntn Birmanyoda 
yaptıkları hareketlere temus etmiş ve 
şu sözleri ilanı eylemiştir: 

"Mü~terek düşmanı yenmek için 
müttefiklerimize dostluğumuzu ve el
birliginıizi vadediyoruz. Tecavü:r.i.t bo
şa çıkarmak ve demokrasi cephesinde 
zaferi temin etmek üzere hazırız.,, 

Mmc, Çang - Kay - Şek de zevcine 
refakat etmektedir. 

Görüşmeler başladı 
Yeni Delhi, 10 (A.A,) - General 

Wavell, pek muhtemel olarak bugün 
öğleden sonra, Mare~al Çang - Kay -
Şek ile görüşecektir, Hint milliyet
perverlerinin lideri olan 'N'ehru da bu-

Camberra 10 (A.A.) - Neşredilen raya gelmiştir. Öğleden sonra Çin 
bir tebliide bildiriliyor: lideri ile görüşmesi bekleniyor. 

Dü,man, Blıımark takım adalarına 1 * 
ait Veni Britanyanın cenup kıyı'.lınrla 1 Batavya 10 (A,A.) - General Wl-
Gasmataya .. asker çık~rm.~ş~~r. Bu ha-lvell Birm~ny~~ı -~iyaret ettikten sonra 
reket dünku pa:ı:artesı ııunu yapılmış - Cavaya donmuştur. 

~İLIPINLERDE· Birleşik Amerikanın Yeni 
-------· Moskova Büyük Elçisi 
Vaşington, 10 (A.A.) - "Tebliğ": Vaşington, 10 (A.A.) - Amiral 

Snn 24 saat içinde FlllplıJlerde Bataan Wllllıım Standley, Moskova bilyilk el
varfm adasında muharebeler fasıla i- I olliğine tayin edilmiştir. Amiral, 70 
le fakat bilhusa biiyi.ık bir şiddetle yaşındadır. Geçen yıl J\losknvada ya
cereyıın etmiştir. DUşman ağır zayiata pılıın goruşmelere i:ştirak etmiştir. 
uğramıştır. J'arbln başındanberi Fili- Pcarl Harbour hücumu dolııyıs!yle 
rıinlırde tııhrlp edilen Japon tayyare- tahkikat yapAn komiıynnun a7.ası o-
lerinin sayısı 163 il bulmuştur, !arak da vazife görmUştl\r. 

Sualli Cevaph 
Bir KQnuşma 

ft".ü • Ba~tarafı l incide 

komşularının zararma olarak gcl · 
nişlemiştir. Bu yeni aldığı lop· 
rakları korumµ.k, ve yarın bir Al 
man mağlı.ibiyeLı kar§ısında elin
den alınmasına mani olmak için 
elinde bir miktar kuvvet bulun
durmıya mecburdur. Bundau 
başka, bugünkü Bulgar hükümc
tı, mı.ittefıki Almunyanın harp 
gayelerine uymıya mecburdur. 

Almanya. Bulgarıstandan bir mik 
tar asker istemektedir. Bu askere 
Balkanlarda jandatmalık ve bek
çilik yaptıracak, ve bu bölgedü 
bulunan Alman kuvvetlerını çe
kerek şark cephesıne gönderecek 
tir. Almanyanın Uaikanlarda 5 
fırka askeri vardır. Bulgarlardan 
da bu miktarda l:ıır kuvvet iste -
mektedir. Bu suretle Bulgaristan, 
Balkanlarda Alman kuvvetlen -
nin yerıni almak uzere kuvvet
lerinin bir kısmım da Almanya -
nın emrine verecek demektir. 

Yoksa biz bugünkü Bulgar hü
kumetınin, Almanyadan emir ve 
yardım almadıkça, bh maceraya 
atılacağına inanmıyoruz. Alman
yanın ıse, yukarda da izah ettıği
miz gibı, ilkbaharda yakın şark
ta yeni bir cephe ':lÇmak istiyece
ğini zannetmiyoruz. 

.AJtı.n Fiyatları 
Altın yavnş yavaş dlişmektedlr. OOn 

bir altın 32 buçuk liradar. ve bir gram 
kiilçe 440 kuruştan satılmıştır. 

S RK CEPHESi 
tlfj' Ba~tarafı 1 incide 

Hava kuvvetlerimiz, kara or
dularımızın müdafaa hareketleri 
ni dcstckliyerek müessir netice -
ler almış ve pike tayyarelerimiz 
yaptıkları savaşlarda doğu kırım 
sularında muvaffakıyetle diişman 
gemilerini bombalamışlardır. 

Leningradın önünde düşmanın mu
hlm kuvvetlerle yaptığı çıkış teşeb
bilslerı neticesiz kalmtştır. Topçu kuv 
vetlerimız Kroııştattaki mühim askeri 
hedefleri muvaffakıyetle topa tutmuıı
tur. 
Düşmanın toplu halde yaptığı fev

ka!Ade tııarruzlar esnasında 52 inci 
motörlü Vtirtcmbrok piyade tümeni 
ve Flaınıın lejyonu bilhassa temayüz: 
etmiştir. 

Fin resmi tebliği 
Helsinkl, 10 (A.A,) - "Fin tebliği,, 

doğu cephesinde son iki giin zarfın

da yapılan savaşlarda 367 inci Sovyet 
tümeni tam bir maglQblyete uğratıl
mıştır. 6 Şubatta kuvvetlerimiz 5 ki
lometre genl<iliglnde ve 3 kilometre 
derinlitinde bir sahada bu tümenin 
külli ktsmını çev!rmlııler ve mütea
kip günlerde de tahrip etmişlerdir. 9 
Şubat akşamına kadar bu kesimde 
3775 Sovyet ölüsü sayılmış ve milhim 
malzeme ele gcçirilmiljtir. 

Sovyet resmi tebliği 
Moskova, 10 (A.A.) - Sovyet teb

liği: 9 Şubat günü kttalarımn: taarruz 
muharebeleri yaparak ilerlemişler ve 
birc;ok meskun mahalll işgal etmiş
lerdir. 8 Şubatta 5 Alman tayyaresi 
ha\•a muharebelerinde düşürülmüı>tı.ir, 
Biz 3 ta_yyare kaybettik: 

S - Almanlar, Libyadaki ln
giliz kuvvetlerini takip ederek 
1\.lısua gircceklerinı, Süvc;rşi al.l
caklarmı, orta şarkta isyanlar cı· 
karacaklarını söylüyorlar. Orta 
şarkın karışması siziiı için rahat
sız edici bir hadise teı?kil ctnıiye
cek midir? 

Har kof çevresinde 
1\Toskova 10 (A.A.) - Moskova 

radyosu diyor ki: Batı cenup kesimin
de -Hakov- son günlerde Ruslar 30 

C - Şimali Afrikada..Alman meskun mahalli g~ almışlar ve.~ 
ordularının İngiliziel'e kar·: ka -ı Alman ta.burunun kulll kuvveUerını 

. ~ imha etmışlerdlr. Kurmay karargfıhı, 
zandıkları m~vafI_akıyet, hL·ııu; tahrip edilmiş ve 200 motosiklet ga-
bu kadar genış ı:!kıbetlere yoı ~"" nimet aıtnmıştır Almanlar alelAcele 
cak derecede ehemmiyet kes.,, l çeldim ler. erzak depolar~ı ve kiil
mış degıldir. Filvaki Almaııı,, liyt•tli mlkdarda harp malzemesini ve 
İtalya ve Sicilyadan Lıbyaya nühimmatı bırakmışlardır. Bir knç 
yurelcrle külliyetli miktarda ,.. •ıılr olırımıstır, Bıınlıır arastnda 3 su
ker, mühimmat, malzeme gönu,·ı '11 Y vardır 
mektedir. Bu sayede Geneı <ı •!!'"'lar--"!!!'"'!"!""'-~""'""'~-.!!!!!!!~""'!!!!"'"!'!!!!! 

Rommel ordular~ günden gü i erhalde burada harp uzun sti • 
kuvvetlenmektedır. Alrnanlar.ıı !'tbilir. 
hcde~i şüphesiz Mısıra g.iri~ ~ü • 1 

Halbuki önümüzde daha pek az 
veyşı almaktır. Fakat Ingılızl~r bir harp mevsimi kalmıştır. Al -
de Mısıra her taraf~n k~vvct manlar rk cephesinde taarruza 
çekmekte ve buradakı mevkılerı- g~· nra ise buradaki kuv 
ni takviye etmektedirler. Alman '1illı uh•faLaya devam edc-
ordular~ Mısır hud_ud~na d_ayan- •ezlf . Onun içın biz Libya har
salar bılc buradakı şıddctlı bır binia fimciilik orta şarkı •plılike
mukavemetle karşılaşacaklardır. ve koyduğunu da zannPtr · ruz. 

... 

' 
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ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR ) 
ıı . z. 942 

TAKViMDEN 
818 YAPAAa 

''Yol Kesen Akçesi" 
Yazan: ULUNAY 

AÇIK TEŞEKK'CR 
Babamız ve müıfik aDe r 

doktor ve ldm7aıer Mustafa Mubl 
Onal'in rabataızlıtı esna ında bü 
bir aefkatle tedavisine çabpn kaym 
doktor Fazıl Şerefeddin'e ve cen•-
sinde bulunan VQ'& llOIU'&dan pre 
bmat ıeJerek ve ıerebe teıcnt. me 
tup ve sair auretle acılarımız! PQlaı
mak h'ltfunda bulunan bQtOn mub 
rem dostlarunm •:tn 87rl minnet ve 
ıilkranlanmmn arz ve iblAl!na te.
.ar ve elmılmlı mani oldulundan bu 
bumsta l&7ID paeten1zfn tavamutunu 
rlea ederiz. 

Efl: Ha)'l'fye Onal, K-'&N lleh· 
ilke ve KIMUNft 011al ve Melllla 
llorlt••· Da••dı Dit doktoru Oe 
111a• 8urhaneddl11 8orhan 

................. ...... rlft artisti: 

JEANETTE 
MAC-DONALD 

NELSON 
E DDY 



( ASKERi VAZIYET) 

Singapur Düştükten 
Sonra Uzak Şarkta 
İngiliz Müdafaası 

BAŞ, DIŞ. NEZLE. GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRJKUK VE BUTON AGRILARINIZI DERHAL KESER 
le.b.I. Ga.le 1 Kille A ....... a. T ...... ~ ..... ....,.._ 

n.tt JıleJdıshrlnde okumul. u.. ~ .. _ ııa.. 

la tcu Afltnwyor 

.. •-----En 80ll modllya muvafık ----•ı• 
BOTUN MOBILYALARINIZI 

Çefit.leri çok olan, İstanbulda Rızapqa ,okuşunda 88 No. 

Ahmed Fevzi'nin Asri Mobilya 
Malazasmdan alnur. 

TÜRKiYE COMHURIYETI 
ZiRAAT IANKASI 

Kural ut Tarihi: 1888 

Serwyeai: 180,000,000 Türk Liram 

Şahe ve Ajans Adedi : 285 
. -

Zirai ._ Tlearl Her Neri Bulkıa llaameleleri 

...... .- P.. K.OlllltlVOllmd• ................. ...... 

lstanbul Belediyesinden 
Şart. proje 
't'esalNev
rü bed,. 

lSO, 00 '1812,IO 1, il Panıaltı lilabaD.,tnln 8ehlt muhtar 
llGkaiJnd• elk1 meurlık anal1Pcka 
ınQfra 2 panel numaralı •e rıı 
metre murabbaı ..ııah ana. 

llO. • 7f11,50 1, 11 Panpltı mah•l'._Uıln Şebtl mubtar 
llokai!nda elk1 mezarlık U'A8llld8a 
müfrez 7 panel numaralı " m 
metre murabb9ı Aha1r ana 

110, 00 830$.00 1. Ol PanP26 maba11•inln Şehit muhtar 
dalında elki mezarlık anallDdllD 
mtlfra 8 panel aumarab ve 9'1f 
m.tre murabbaı •balı ara. 

ıso, 00 1106.00 ı, Ol .Panpltı mab.u.mın 8ehlt muhtar 
IOkalmda elkl ıneurhk UIMJQdlın 
mcıtres t panel numaralı w l'M 
metre murabbaı Abalı ana. 

ıao, oe '7220.00 ı, n PMpıtı maballeıdnln Şehit mubt.* 
eolı:alındll eilld meurbk ............ 
muır- 10 panel numaran ve ne 
metre murabbaı Abalı •na. 

Tahmin bedelleri ne ilk teminat mikdarlan ve meubu •th1· 
hi7..ıerl 7\lkanla 7&ah Tüafmd$l meurlık •nanndlln mMNz 2. 
'1, ı. t 11 puwl numaralı 1 parca ma, ~ veçlllle binalar tnPı 
edilmek Ozere np.1ı zarf tlaUlb"le U'ttırm•J'• konuımuttur. ııa... 
Jeri ~J-142 Perfembe IOnO ... 11 te ı.tanbul BeW17ed X>ünt 
~ odUJDda •palaeakıfr. Bu analara ut ~ .... 
vtMfr evrai'. ,,._. tımı.nnda Pterllen bedetı.r OııertnMi S.-
9P' ftWt il~ aJmılcaktlr. 8enltl atre11rrıek ~ 
ber #Q Beled17• imar mOdOr~ malamat alablllrler. Tallp
llırln Dk teminat makbuz ft7& melı:tüD}an. lmzab pı-tnmne. J!l'O
fl 

0

niııal:re ._ kanunen ibrazı llzım ,.ıen diler veAik ne 1411 •· 
ınanh bmmUnuıi tarifatl ceYNS(nde ~ teklif a.t-
1'ıplümi !bale lilni1 sut 1' e kadar Daimi 6ıcümem ftl'lftewıl 
,......... (20l'J) 

: stanbul Vakıflar Direktörlüğü Uanlurı 

l+K '8 1• '00 B176k c:erll ~ 86kalıada 1, 1 No. la ,_,.. ıs.. 
mer dM"'""' tamamı 7W 

ı• 10 H QO Bfb1lk ~ KamJar IOlralmda fO No. Ja 781'9 ke
mer dOkkMijıi taniunı '72M 

• ıı IO 00 llO:JQk cartı Jtavuıırcuıar llGkalJnd• t Ro. 111 --'• 
nın tamanu '1• 

ın 10 1a oo il.an ~tun m•lıı•n.tnde Yalcllllı ı-. lml1A 
katta 1 No. lu odamn tammnl mı 

• 00 150 00 Gedlkpqada Mlmar BQrettln maballestnde CJcxUqlP 
hamamı caddesinde IO No. Ju il metre murabbmdda 
buluna aıwnm tmnarru. 1111 • 

H'T lt 2'1 Ol ~ çarp Sıra odaluı bam üst katta 1 No. la .... 
nm ·tamamı 'll40 

200 11 11 00 lhbınut paİada Mahmutpe,. mah.Uesfnde Çifte ...,_ 
lar caddeainde •ki 12 ıeni U No. iv dök_.. ~ 
lliuell. 1111 

151 11 H oo Mihmut pqada Mlhmutpqa ~ ~ .._. .. 
lar caddesinde eü:I 14 19ni 10 No. lu dOkkt-. -' 
blam, IMO 

Yukarda 79zrh emllk •tdmak a_.. on 1*t itin miMetıe • art-

-~~"' .. ~ ~ ~-:..~ v•Wet w • af t~ı., 

' ]942 


