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STAFORD GRIPPSIN 
.SÖYLEDIGI NUTUK 
Basınımızda 
Can Sıkıcı 
Tesir Yapmı§! 

~ Sonu; s.: ı: sn: ı Somatra ve Cava adalarmı ıösteren harita 

*** lngillz ve Amerikan eMrmı 
bu hldiae münasebetiyle 

meşgul eden ildııcl me181e de 111 

dur: -•""'--.Almanya, donanm.pn &»'jMA 

ş1male almıya liiZUin go-.._ıü§tür? 
Manf boğaım4'Jı geçm.~ · 
-eaini göze alabilmesl ifil A1nupı 
~ Sonu; s., • sa:f 
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Sovyetler 
ilerliyor 

Japonlar 
Sumatraya 
Paraşütçü 
İndirdiler 
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Singapur 
o ·ayamyor 
Japonlar, Seletor 
Harp Limanını Dün 

lıgal Ettiler 

Birmanyaya Yeni Çin 
Kuvvetleri Geldi 

Sfafford Gripps 

BaıvekD, Dün 
Koordinasyona· 

Reislik Etti 
Ankara. 14 (A.A.) - KCMmll5 

nasyon Heyeti bu~n saat 10 
Başvekil Doktor Refik Saydamıa 
riyasetinde bir toplantı yaPJDJt
tır. 
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HAFTA KONUŞMASI 
-- (B.. taNfr a 8ftc0ı:l-t / lmranfilli lohusa şerbeti kokusu 

malh. sonra buna da şaşnuş - yayıbrken bizim sokaktan bir 
tun: Dilenciler hastalanmıyor._ dilenci geçerdi. Onu görmez -
~ bu adam ydlarca, düdüğu dim, sesini ürpertilerle dlııler _ 
nu çalmak ve zamanında sokak diın. Sadece "Allah! derdi· ba
t.an geçm~. ~le tam bir na, sarnıca hay~ı da 'son.. 
SJbbat sahibı oldugwıu meyda - ra içeriden aksi dinleniyormuş 
na .koymuştu! gibi yer altından ve ıslak bir 

**~ 
rasıta Dilenci: 

yerden geldiği sandıran derin, 
uğultu bir hıçkınk... Bu, bütün 
bir ahret, mezarlık, ceza, cehen 
nem alemini, aynca öksüzlük 

~devirlerin Feııerbahçe ve yoksulluk dünyasını anlatan 
I; gezintilerinden tanır • bir inleme idi; sonu hiç gelmi -

dun. Sakallı, sarıklı, kısa boylu, yen bir son nefestl- DamarlL 
arsız yüzlü bir adamdı; araba - rmıda kanımın karardığını, ka
dan arabaya haber götürmekle raltya döndüğümü görür; bir 
geçindiğini bilmiyen bön1erin, daha güneş yüzü göremiyeceği. 

BAŞ, DIŞ, NEZLE. GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
lcabmda Gfinde 1 itll9e AlmaMlir. B• Y ... Plilhl Kllhdm lwaılll ..,...... 

Allah rızası için para verdikleri me !hükmederdim. Bugün bile o ı Askerlik lclen· 
de olurdu amma asıl kazancını dert kaynağı ses hilil kulağım- _ s 
aşk postacılığından çıkarırdı. 
Fakat ...... ı.. ; .. 1 ... ı.. ka * * * Tam Ehliyetliler . Çafınbyor ~VA "9'"~ Vl'°clVJCI ~ FATiH ASKERLiK SUBESINUEN: Y 
lr8smdan dolayı vakarlı ve na - da, ürpermesi de sırtımdadır! dek_ auba,. .vetiıecelı: derece t•b•ill olaa ta:; 
muslu arabaları bilir. havası Dilen il O_.__ d eb1ı,.etnaıneıııeria 1 ... " ııu tarıbiı:aı1e ba· 

' D - C er .1. wuılD a: ınrlık kıtalarıDda balumnalan -ınntar. 
dan sezer, onlara yanaşmaz, gaf Bu ııebeptea pabeml.ıe -up kıaa hlnnetll 

"""" .. ~ Ala v .. ~ n tam ehllJ'etnamelilerdea aslı:erlifiae karar 
~a~ Cagı UCretin, suııf zavallı fikrimden şimdi, ŞU vuilmit muhtelif dofumlulana MYlı: muame-
:Ve derecelere göre "maktn ol- dakikad k' u'· . lelari ,..pılmalı: ben 25 .. bat !142 . ı>erlft>be 
ı • • • • ..,, a 1r , ıgreDÇ, dnOndea itlltarea allfua cGadanlan,.le be • 

~ .. 
KIZILAY 

lstanbul Deposu Direktörlüğünden : 
Ankara dvarmda bir Fabrikanın GalvanopilAstik 
edecek - NikelAj, Kromaj ve bilOmum Galvano 

BiR USTAYA iHTiYAÇ YARDIR duğunu ışıtmiştim; Tek atlılar. çıplak, yaralı, saralı ve saıyalı raber ber &(la Hbab aut 9 daa 12 ~ b
elan tek atlı arabalara beş ku - ne kadar dilenci geçiyor! Kavuk dar ıu~ mtlncaatı; Ula oıuıı .... 
ruş, çift atlı kira arabasından luları, kiilAhlılan, koltuk dey _ JPATIH ASJCEJitLIK &UBEStımEw~ Tbb. İsteklilerin ıimdiye kadar çalJlbklan 7erlerden aldıklan evrak suret-
te)[ a~ on, ~taraf da çiL nekli veya teberlileri, çarpflısı Ba:iJ'ô~LU'°Y19:tı' l~e'7ue':ı~2Ji~: 1erini baflıyarak bir mektupla Büyük Postane civarfnda Mimar Vedat 
iter altı :ıse mecidiye._ Konak ve yeldirmelisi, her çeşidi •. Ki. Ds. :rcı. makine Ttm. un dolwııla JCoa,.ah Caddesinde (KIZILAY) Hanmda Din!ktörlillümilH mOracaatlan. 
arabalan "lüks sınıfa aynldı- . n~:ı..: k ~:-: zikredi Pervu ol. Cahlt SQdaa (H0-600S) aa - ...._ı•••••••••••••••••••••••' ~ . ,, mı .ı..usu.1 o uyor, AU.&U - a. eabemise mGracaatı (MGı) .... 

ğmdan tarife dışı! Memlekette yor. kimisi şarkı söylüyor lti.. ti_ 
.Meşrutiyet ilinından zararlı çı.. misi tesbih çekiyor. Yerıerde siı :-81~~ ~~~ :_rr. ~:'~::!: 
kanlar arasında Abdülahmit ri· rüneni, elinden tutup sürükle _ ~ aımaıı:ıa mııı.eıı.t olen abrı> ıaa1oı11 
-t: ile lberabe b dil ,· • de • . . •• 1&hh .vetlıalerlaln 1142 yalı yolı:lamalan 
4'G&-' r U encıyı neni, ağlıyanı, inliyenı yakama bfr ma" 142 deıı 15 nisan 942 tlODlllla ita• 
saymak lazımdır. Zira Fener • yapı~nı peşimden kn:aııı. dua dar dev.,.. edecelı:tlr. Bu tarihlerdem ..... 
ı.. .. ı-... y., .. ~;ı; • ~:1 __ • oy--, -r- müracaat lı:abaJ oluamu. 
uau~ç ve ... ~ gezın~1 ye- edeni küfür savuranı, ninni si>y 2 - Jlezlı:Or taribtea tdbuell cumaneal 
ni rejimle tarihe ve sal.a11: dilen liy ! -~ h-' I sflnlerl mOateana olmalı: ilsen ahftama her 

L.Ll.I. enı, meıne ve.,~ "".t-" Var. aOaOacle ,ube.ve ıaOracaat edebWrlu. 
9' de ~e karııtli ı - Subede lı:ayıth oapta baric ;renrde 

Kor:lr-.. rüyalanian a ........ edi ba-nl•r daderecelı:leri taahlıtltltl _._l11pla 
.lııf. lııl lııl lemiyecek ......... ,.k dar .. kü.._{~." :rolı:lamaall'ı ,.apılır lı:asnıtarma !taret oluaur. 
tır: T' T. a ur "w.;U ve 4 - Yolı:lman aelecelı: olanlu aDeriadeld 

.rarnıan ve Hafiye Dilend: 

Ba tipe eski devirde rast • 
lardık ve korkardık. Hat 

!ili halt o derece ürkertü ki, ma
hallelerinde ilk defa goriuuniye 
t aşhyan yeni dilencllt:z'e. ne ka 
dar mmmi çehreli ve yanık sa 
h oJsalar para verme~ten çeki -
m,'"'Cfi. Biribirlerine 50ranlar " -
mdla: '"- Tanıyor musun şu 
he:ifi? - Tanırım, korkma. on 
bet senedir dilenır. sahici, na -
muslu dileocıdir!,. Ahalideki ba 
~hafiyeliğe karşı te~ltilit.. saye 
BJDde gerçek clil0 ncilenn hakla 
Jll ;,eınek jurnal.., cüleDeüen 

terl t "ci '"'~- ha.._ d 1.-... • ilrnnı~ teni dbdaaı n atıfuıı httvbet -e 1 uu- w..ı-o a-s- geçı lı:anleri .. malGJ olanlarda ..... raporlanm 
riyonım. Afrika onnan1arında n maaı dUdaalanmıcla blrUktıe eecirmeleri 
yamyam köyüne düşmüş bir yol llnmdrl'. * 
CU gibi .kendimi, etrafı çevril • JIBl?ETAl9 ASDR~ IUBSSIWDB11ı 

. le -.i..iJ .... ;.., A .. tıda iaim1eri n•tlı ....,...,.... .:ele ot .. 
mış ve e e'-~~ sanıyonmı. rak '°'"" mtlracaatlan. 
Yüzüme bakıp hainceaine 11111 - Pbade lat tfm. Zahit~ (H94l) 

·· • Pinde Ti& Haaa Cobaab (26114\ Harlta tan, sopasuı öfke ile sallryan, Aa. Tfm. Ahmet Necad (S0951) Mulıabera 
~;., gcı:rdatan, .-..f.lam-• ilk AA Tfm. Jtee .. of Zalı:f (S0951) Pinde itin· 
~ 6""~ • bapm AlıdDlbanıit otla Fehmi (S26·100) Yd. 
mak ve daha fenası, boynuma O'içme Ata Pelmtl oll• ·- Yolacar 

muhabbetle sarı1mat istiyen bu < 421~ * · , 
iğrenç çehrelerden kurtulmak San,.er Askerlik Sabesin&n 
ne ferahlık! Fakat düeocinin sa Mı ......ı ,..set. _.,.,, 70ı.ıam...... " 
daka a~. gibi ~ilenclye sacla =~~ "ı,~,=~r. ";=::a:.:'ttı 1~ -.: 
ka ıverihnesi de bir SUÇ sayılma b.,..a eDeriacle bvanan aalı:ert veıdlı:a " var•• 
""-1r- '--- "--'L~- • lbtiMa vesllı:aan .,. dofmn ctbda-1n n -
~ UUllll .lüUUID mı "81' • Dı.nıetalhlannıa eaıud7etlndea alacı.lıkn fo. 

lnhism·lar Umum Müclürlüjiinclen 
imtihanla Memur Alınacak 
ı - Tasra tıeeld1Atnn1zda1d mtınhal 50 nr. ticretl:I ~ 1-

cln fatanbulda bir mfhabaka hntfhanı açılacaktJr. 
2 - Bu hrıtiban 20.2.942 Cuma f(lnO 6fleden 80IU'a aaat U de Slr

lteelde İnhisarlar memurin kursu binasmda yapılacaktır • 
S - Talip olanlar bir dilekçe, evrakı mOabftıe 11e Dd fotıoeıetla blr

IDctıa z.t İtleri Şubemhıe mOracaat etmeUdh:Jer. 
f - tmtthana ıtrmek fstiyenlerln 8ıf8llda ,_. ft8lf - llllt1arı 

bllk olmtllan llznnchr. 
A - Orta tahaWni bitlrmlf olmak. 
B - 21 J111Şmdan •tı ve 40 nımchm 1'Ubn olmamak. 
C - Vazife Hasma mAnl btr haU bulumnamak. 
D - Her Bı:lhnde nzlfe gijrebilecelı: derecede ınbbatH olmak. 
E - Akrabasından olmryan iki zat! referans olarak «Ostennek. 
P - Aalterlltlni 1'8Plft1' obnak v~ mileccel bulunmak Te mnı

her ilci halde de MJD yoklamalarmı nilfus dlzdanma ka,.detttrmlt o1maJc. 
IS - Mfiracaatlar 19.2.M2 g(lnQ ak'8Mma kadar lıı::abul edflir. (2078) 

Maliye Vekaletinden ~ · 
Eski nikel S. 10 ve 20 paralddann teda

vülden kalclınlmas1 halduncla lcin 
~ az nmı:ip okı:du. 

.Mefrutiyetten soma• ' a 

.Aml few.a §il ki, kafamlzm toıtraflı ili:- _.s,.ıe ((:-ı• ve Panr) 
t;fnde mmdar dilenci tipleri, :::::ın,.::,r1c '- s1a fllbede ~tmaJan• 79P 

~· • ;;..t-ı;;ır.;._iz . t ıaabal w Ywt ""1lda bahn-1w bıl
~™ Te ~u.u. ınsan ıım:aırtan ,..,. ,..,. lt amlrtllı:\erinclC1l aJa. 
lannkinden daha kuvvetle sak- ca1ı:1an -nı.1um1 taahlrittJCI ..ııtuıtı..i:rle • l!lk:I nikel IS, IO ,... 20 paaldclann ~ dantelli bir turu,ıDdarla 
ı.mp !ııııııııbr& Zira çir.kinlik ve a&wterifttr. bronz aa puahkla:- darp ve ptyuaya kM miktarda Ç'lkanlmq oldutun-

polis idaresi i& ~ eli
ne ~ ne idüg! belliııiz bL 
21 sivil menu&"J.m mak.yaj J'ap 
luarat dilencl kıyafetine Slık:ır~ 
bazı şahıslan knllamalrta kulla 

lpellllll!ı, ,._.,,,k w sevgiden Dt. IHSAN SAMI• dan eski nikel 5, 10 ve 20 parabklarm 30.tl.M2 tarthlnden IODl'a tıeda-
fazla zihinde iz bırakan bir man vaJden kalchnlmasr kararlqtırdm1$br. Meddlr .ıaıc pualm' 1 Temmuz 

Go k k A •151 M2 tarfhJnden tt:lbaren artık tedavGJ etmb'ecelı: " bu tarlbtea itibaren 
zara ve bir duygudur. nO 0 ..... mnt bir .ıne mlddet1e Jallm 1U1 - MMtJ .. C. Merkez ...... tıa-

ll!l'dı. Yerinden işittim Buular- YENt allŞBIJAT 
dan biri. elde keşkül, başta sa. ------
-ı. --u+ .. .-1.,..,.,.;., hJrk .... ~ .. 1 DUYGU~ - Bcıa .... 
-.-.~- -·~ ası, -.Aa. - .. ,.. .. 
~karışmış halde bir ay ka- * 

#L 

dar ça1ıştıktan, epeyce yar.arlık dlc. ~. ;- ..... ~~ .... ..a 
gösterdikten sonra birdenbire .......... .,._ ;...: .. ,,.._. •M& lad 
:iJrtflasrm basmış, polislikten çık M7l9 .... 'I .. 

1 1 

mr- JJeden acaba? Mesleğin t&m llUftlft ~.sar _ ...._.., 
ılıcabl Olmakla beraber velev ki, Balbw MtriJ-atmdaaıbr. let&Aulw fe~sini 

dil ·uği b.l h . •"'-1ı1p TOl>kaııa ,.. ~ Mmtleriade y&pma enet 1 e aysıye • tavatwa etmit TOrlı: bG,cık~ Yuu 
~yedirememiş mi? Hayır, bu Sınıd Yalı:u Ebu..t otwur. 
d . bakın k 0 di * 

....... wR57' .... ........... - ...... ~ 
11 l t ...._. ... IU 

Kongreye Davet 
l.tanbul Verem MDclldeleel Ceml19-

tlnden: 21.2.M2 tarihine raatbyan Cu
martesi gQnQ saat 14 de Calalotlun
da ~ m!ntaka etibba odası salo
nunda 1'8pUacalt cemiyetimizin ııene
llk kongresine sayın lzalarmırzm hu-
zur vermeleri rica olunur. (2258) 

~ memur, 1§ ı, sanr 1nu (JIA.Nllll - .... . , Raı 
lencilik kazancı, maaşına kıyas lıevi netri.,.aundandır. Seh-W ve Toıılı:ap1 aeyo61• 3, DncD 8ultı Hwkuk Hl· 
ectilJnce birkaç misli fazla.! Sa- da ,.......,. _.,._....., dK, Y- Hamdi klm1161ndeta: M2/'15 - Mustafa Hak-
~ değiştirmek sayesinde boğa ._ Enelrtk. * . . - . kı tarafından FilorimoD Lusl Ortam 
:Siçinde döşe1ıi dayalı, kutu gibi DalZ llWCWUA8l - ..... "" .. y~ ~ 'M!ll8ire a~ açılan 
I>. ~..ı...a..;. Jd•Mitıı- ~ - Je.. -.. tlad ..,..., +="cA .. ....,.. barbiae izaleı şüyu davasmda: 

bet..1ne - c. ıı.rke& Benk99! 8'ıbeml alım..- J•lııade Zlr9M .._._ 
Şubelni taratmdan kabul edilebilecektir • 

Jmelıel inde lııu afak pualarduı bulnnMdenn bunlan ..... --"~ 
rlJ4e C. lılerbz Ban!rw ft Ziraat Bankuı Şubelerinden tıebd11 ettir-
meleri ntn ohınar, ( f 121 - 5805) 

lstanbul Elektrik. Tramvay ve Tünel 
lıletmeleri Umum Müdürlüğünden 
İşletmelerlmh Tramvay k181DI mOteharrik malseme pıbesl için trnU

banda Ptereceli liyakat ft derecesine töre saatte 85 kuru,. kadar ilc
ret ftrilmelt suretıyle Tesviye, Toma, Freze Te bQUbı tamir işlerinden 
anh:J'an bir usta bap muavinine ihtiyaç vardır. 

.Askerlikle alAkası bulunmtyan isteklilerin dilekçe, nQfwı hilviyet c:Qz
dam, hüsnühal kAlıdı, sağlık raporu, iki fotoııraf ve şimdiye kadar ça
lJfb)darı mOesseselerden almş olduktan hizmet müddeti vesikalan ile 
18.2.M2 tarDl.lnde •at 14 de İşletmelerimizin Metro hanmm alt katında
ki Zat 1ıleri ve Sicll Mildürlfliüne milracaatlan lüzumu bildirilir. (2309) 

~~o ---s:J:J ait~ ..ww ~ - .. ... Da-- ed"-1_..en Ankarada Elri 

milP_?ti. ~=~~ -~ = S m=~~ Galatasaray Usesl Müdürliijünclen * * 1' :-'ı..="'.::...D:.=.:-1 ,-'; ~ '* veçhile 15 gOn mOddetle gıyap kara- Parah talebemizin 6çQnc6 taksit za:nam 1 Kari M2 dlr. Tabltlertn 
...... tısti Dilendd: * rm!b DAnım teblillne karar ftrllmiş ha tarfbe içadar 79brıhn11 olmam llzımdır. (2151) 

9' .. ~ &. - w.a.t Tedıa w Ar.- s.ıt mabk,.,.,.. &ilnO olan 27/21M2 tarihi- ·------------------...-----, Y
1..::ır-.ı. ~ .. '.Lşaml n _ pı. tesı ~ l/26 ..,... _.,... ah de- ne milsadlf ODna ,cmCl ..at 10 da ~ 
.. ..,... -..., öA::MU,uı.&•n fertl ,....;r .,. .. ...., lıerita .,. snftlı:lede mahkemede hazır ft'78 bir yeldl g6tr 

• -yer Lotinin ara ~W:!: t~~ u:"~~ .!: dermesi abl takdirde mahkemenin --·;a hoşlandığıller-~ ı. -.ı.-iıtiL ... 117Bbmda l(ıırillecell ll7llP karan 
lllabalda kınalı e ~ı cam llllıU TAnlll _ - ...... ...._ malramma bim cıbDak fben 11An ~ 
ima o+ıpnıba ~len çeker - .. "M •ırt .......... k• n ·0 '• banar. 
k~ya-şimdi pek yakın ............. ..,._, ...... =:::..:.. ________ _ 
dma.~ gibi oluyorum • tef.De .,. • c • ıt ....... •••;•t•-... ~ a.,ollll a,, IRoO ..... Hakuk Hl· 
-==:Jrh askmnnı ~ w ta m z · n tdmllilndell: M2/'1'l5 - Mustafa Bak-

~~;.;;.İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi:İİİİİ;!iii:İ;;:;, ıa taı atmdlllı 1'Dcırtmon Lusi ~ .. '" Osbr wısatre aJeJb)ertne llÇllan 
' lzalel .a;,. davumda: 

Kadıköy - Haydarpaşa • 
Köprü Yapar Tarifesi 

1 Tapa b7<b mucibince bl r iM ol-
dalu an1aplıın Genpo"nmı ikametgl
b! mectml oldulundm talep ftÇbDe 
11 sDn mikldeCle l1lnmı tıebltpt ~ 
- mahkemece 1wv ft!l"ilmie mah
keme ıDıl6 ... l'l /2l'M2 tarihine 
m6ıı8dlf cama ıDml ..- uo> da 
mablı:emede bam' bdlunmımız "'711 

ıs - Şubat - 194! Tarihbldea ltibarm 
lillJp&Cı&N - BAYDAB
a.şA - KADIKÖYVNK 
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Türkiye Cümhuriyeff 

ZİRAAT BANKASI 
ıturulul TarlbJ: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Tart Llruı. Şube .. 

Ajana adedi : 285 

Zirai n Ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 18.800 lira ibamiye .eri~ 

zır.at Banbıımda Jrumbarah ve lhbarm t.arruf belıaplarmda • 
- • Liram bulunanlara aenede ' defa 4)Mkek kur'a ile •PIJdalı:i 
p11m 15re 1knmıf7• daiJblacaktır: 

4 edlıt 1.000 Llnlılc 4.000 Lire l 1GO edlıt 
4 " IOO • l.000 • 1IO • 

• • • 2IO .. 1.000 .. 180 .. 
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DiKKAT: 1fıe9aplarmdald paralar bir .... leilMle IO Undm llPil 
~ lkraml7• çıktılı takdirde y. 20 fulasb'le verilecelı:tlr. 
ltan!ınr senede 4 de& 11 Eyl61, 11 Blrlneikhmn, U Müt w 

11 Buiran tuiJılerhMle çekilecektir. 

Mağaza-n1Z, - Atelyeniz.- lmalath"ane-ve 
Fabrikanız için Muhtaç Olduğunuz. Sınai 
Tamirat" Montaiı lıletme Gibi lılerinizi 
ve Her Nevi Otomobil Yedek Parcalannı 
Arhk~ 

SAGLAM UCUZ ve ÇABUK 
Yaplw abDeceksiniz 

Bu lı için Kuruldu 
Adres: Memm Y okup U'nivenite Kapuı Karpsinh 

Fuad Pap Caddesi No. 50 Kahraman Barbaros 

Bastmlacak Bir MDyon Adet "An Fiti ilana 
Toprak Mahsulleri Ofisi 

lstanbul Şubesinden 
ltllllh tarafımızdan verilmelc suretiyle açık pazarlıkla btr tnfl7an •

det (A) tlfl butırılacakttr. Şartnamesi ücretsiz olarak IUl>emfzin leva~ 
mn ııervisinden verilmektedir. 

Pazarlık 17/Şubat/1M2 Sah ınnn saat 14 de 111bemizde 1'8pdacaktlt• 
İsteklilerin Sirkecide liman hanında dördündl kattaki dafremhe mil'" 

recaatıan rica olunur. (2255) 

SÜMER ·BANK 
Sermayesi: 10010001000 Türk LlraSI 

Merkezi: Ankara - Şubesi: lstanbul 
:e.nıaa muamelelert yapar • 

:V aadell tuarnıf ve ticaret mevduatına ea 
müsait prtlarJa faiz verir 

Müesseseleri: 

Sümer Bank iplilc ve dokuma fabrikalar 
müesseses~ Ankara 

1 FalHlcalan: 
~ bez tabr11ı:aa BOnyım tnenaae1ıt fabrfkuİ, Buna Meri· 

nm fabrikam. Defterdar mensucat fabrikası, Eretll bez fabrlkul. Gem 
llk Suqtpek fabrikası. Bereke memucat fabrlkul, Kayseri bm fab
rlkal. Nazilli buma tabrlkaa, 

Sümer Bank deri ve kundura sanayıı maeslellelli 

lSTNBUL 
Sümer Bank telliilm aınyü müessesesi 

1 Z MI!' 
Sümer Bank yeril maDar pazarlan müessesesi 

lSTNBUL 
Tiirkiye demir ve çelik fabrikalan miesaeaeal 

KAR ABUK 

Fabrikalon: 

Kütahya keramik f abn1ası, Tosya çeltik 
f abn1asa. Srvas çımento f abrikasa 

Aynca bir p m&hlm unayi ve ticari tefek-
ldillerde iftirald vardır. 2224 

Sipahi Ocağl idare Heyeti Riyasetinden: 
Ocatıqpzm 18.1.942 tarfhlnde içtimaı mukarrw 7lll* tonpeA ebe

rtnt olma3ılıddaa 15.2.142 tarfblne Wlk olunmustu. 
SQm lzalanmum meztar tarihe WilıdOt eden Pnllr dnG allt 18 

de JOüb1l tepitlertni rica ederiz. (2220) 

T. B. K. Merkez Bafka1llığından 

lllfCICd we Taclnat Yap+.ntac• 
DIS1....t eana •hlkwnuıda ~ 18808 Ura. IO ~ 

'8dlllt iti kapü aut 1llull7le eblltme7e konubnuttuf. tur tanlnab 1191 
Ura M kurut olan ba itin ekalltme.I 18.2.942 Puartest IOn1l saat 11 de 
yapdaealmdan Wteklller' o ıGn saat lf de lı:adar usulOne l6N kapatdnuf 
kapalı zarflartm T, ~ Merkes Satmalma ltomilyonuna nmıelldlrler. 
Ba ile an ...ık ...... T. R. it. G'°el llerketlnden " lstanbuJ T. R. 
K sube9f baskan1 ...... ~ 'flJ lnmls "9df'I .mukılhnt~ ""1tr (118\ 
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