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Denizaltı 
Harbi 

Genişledi 
o -

Müttefiklerin Gemi 
Kayıplar1 Arflyor 

M. Knox, Atlantikte 
3 Denizaltının 

Batırddığını Söyledi 

Amerikada Yabancı 
Tayyareler Göründü 
Vaşington 25 (A.A.) - Bah

riye Nazırı Albay Knox, Atlan.. 
tilkte 3 düşman denizaltısının ba
t"ırıldığını ve dördünün hasara 

Türk Kara Sularında 

Bir Motörümüz T o 
Ateşiyle Batırıldı 
Mütearrız Denizaltı, Filika ile Gemiden Uzakla~makta 
Olan Mürettebatı da Topa Tuttu, Fakat Ölen Yok 

Atlantikte harp gemilerinin himayesi altında seyreden bir gemi kafilesi uğratıldığını bildirmiştir. Nazır, 
sonkanun ve şubatta düşman de. 

il nizaltılarına karşı 56 taarruz ya 

Urfa· R f t 
pıldığını söylemiştir. 

e e Amerikanın batı sahilinde 
Vaşington 25 (A.A.) - Beyaz 

evin sözcüsü. bu sabah Birleşik 

•• 
Ulgen Tahliye Edildi 
Dutuıma 12 Saat Sürdü, Şah.itler Dinlendi, Mahkeme; 

Her iki Suçlunun Muhakemelerine 
Gayri Mevkuf Olarak Devam Edilmesine Karar Verdi 
Ankara, ZS (TAN) - Urfa mebusu Refet Ol- len piyangodan artan biletlerin imha edildiğini 

genle yeğeni Zeki Ülgen hakkında sahtekarlık, gösterir bir zabıt varakası, cemiyet dosyalarından 
emniyeti suiistimal ve zinuııete para geçirmek id- buldurularak mahkemeye tevdi edilmiş ve bu 
diasiyle •çilan davaya bugün ağır ceza mahkeme- zabıt varakası da evrak arasına konulmu~tur. 
sinde 'bıaşlanmııtır. Muhakeme, bir buçuk saat- Bundan başka, Refet Ülgenin Büyük Millet Mec'
lik yemek tatili mU.tenıa olmak üzere, sabah lisine verilmek üzere aldıiı 600 biletten yalnız 200 
saat 9,30 dan gece saat 22,40 a kadar 12 saat 10 tanesinin parasım cemiyet vezn~ine yatırdığı 
aakika ~ürmüştür. ve geri kalan biletleri zimmetine geçirdiği yolun-

rürk Maarif Cemlyeti tarafından tertip ecli- tlfT Sonu; Sa: 2; sa: G 

PASiFiK HARBi 

Japonlar 
Rangon'a · 
Yaklaştı 

lngiliz Kıtafarı, Sitang 
Nehrinin Gerisinde 

Yeni Mevzilere Girdi 

Japonlar Cava'YI 
Boyuna Bombahyor 

•e:===- Yol 
aı::ıı.-:m::s:.:ı Dem;ry olu 

' . 
. 
1 N 

B/Jl:MANYA'DAı ~11-iilbC~!=~::d~ Rangon 25 {A.A.) - İngiliz te~ . 
liğinde deniliyor ki: · 

Cenup cephesinde Bilin ırma. '8 . d 1 . 
1 

iki • ı · · 
ğı üzerinde çok şiddetli muha- ırmanya a Japon a!'1n ışga ett en . y_er -~'" .ve yem cephe 
rebelerle geçen günlerden sonra hattını teşkıl eden Stang nehrmı gosterır harita 

Amerika batı sahili üzerinden Batırılan motörün ,•;ın 1iınanımıza gelen mürettebatı bir arada 
düşman tayyarelerinin iki dalga ----.....------------. An.tüira, 24 (A.A,) - İstanbul r 
halinde geçtilclerini söylemiştir. R • • • • A dan bir Bulgar limanına müte-1 IH• d • t ...., 

San-Fransisk:25 <A.A.) - Ba uştu ras veccihen yola çıkan 200 tonluk! lft IS an 
• tı bölgesi müdafaa komutanı bil- "Çankaya,, motörünün İstanbul ' ..... 
diriyor: Milliyeti meçıhul tayya- 'Londradan boğazına yakın Türk kara sula- M 1 • 
yarelerin ~eldiği 25 şubat sabahı rmda bir denizaltı tarafından ba e 5 e es 1 
bildirildiği vakit Los Angeles tırıldığı ve mürettebatının kurta. ~ 

cevresındeki şehirlerde ışık sön- Ayrı ld 1 rıldığı haber alınmıştır. Ele Al d 
dürme emri verilmiştir. Hiç bir .JI ürettebat neler anlatıyor 1 ft 1 

· ~ Sonu. Sa: 2: SU: 5 Ç ık ·· ·· z ld k a.:"'s ---" - aı aya motoru, ongu a -

TIMES DiYOR Ki : ~d!!5 a~n36~:eı:~d~e !f::~ CRIPPS DEDi Ki: -- on beş gür kadar evvel Burgaza SA·RK CEPHESi 

Rus Hususi 
Tebliği 

"Ru·· ctu•· A F gitmiş ··~ oradan 170 ton demir 
:J ras, ena ıı:u !ıorusu ile 30 ton tuğla yük- "lngiltere HiikGme 

Bu lıle Esasll 
Şekilde Meşguldü 

Günlerde ı .11• liyerek 23 ş1;1batta ıstanbula .h~
re.ket etmıştır. Çankaya, denızın 

Dostumu7 'Jlmu•tur fazla o~asn~an yold:ı ~ZC.?_?li-
~ 11 de demırlemış, ertcsı gun ogle-

16 ncı Alman 
Ordusu Çenber 

içine Ahndı 

3 Tümen imha Edildi, 
Almanlar 12 Bin Kişi 

Zayiat Verdiler 
Londra 25 (A.A.) - "B.B.C.,, 

Bu sabah Moskovada neşredilen 
hususi bir Rus tebliğinde cephe
nin şimali garbi kısmında mühim 
bir Sovyet muvaffakıyetinden 
bahsetmektedir. Tebliğe göre, 
on gün evvel General Koroçefin 
kumandasındaki Rus kuvvetleri Dr. Tevfik Rüstü Aras 
Starayorussa bölgesinde on altın Londra 25 (A.A.) _ Tımes ga-
cı Alman ordusunu çevirmeğe zetesinin diplomatik yazan, "fe-
başlarnışlardır. ·· l d t b lıkl 

St Le · d 200 na gun er os u,. aş ı yazısın 
. arayarussa, nıngra ın da diyor ki: 

kılometre cenubundadır. Çem - " _ .. .. . . 
berleme hareketinin tamamlan - .. ~rkıye buy~k elçısı do~r 
ması üzerine Rus kumandanı, Al Rustu Aras, bugun ~ndra dan 
man Generali Von Boch'u kuv. Ankara):a hareket ~ıyor:. Dok
vetleriyle teslim olmağa davet et tor Aras ın ~.rek.~tı tees_s1:11' uyan 
mis fakat teklifi reddedilince dıracaktır. Çunku kendısı, fena 

~· s s 2 s·· 6 günlerde iyi dostumuz olmuştur 
~ onu· a· · u· 
~ • · ' · ve İngilterede bir çok dost bırak 

ye doğru tekrar yola çıkarak sa- Londra, 25 (A.A.} -
hile 2 • 3 mil mesafeden seyret- Cripps, Avam Kamarası lid 
meğe koyulmuştur. Akşam saat sıfatiyle bugün mecliste beyan 
22 ye doğru motör kaptan ve tay ta bulunarak demiştir ki: 
faları torpil atılmasına benzer "Bu mu·· ak r ı k B z e e açı ır en 

~ Sonu,· Sa: 2,· Sn: 4 kil h b" . dile fh A:G ve ar ın şım i sa ası 

karanlık olduğunu söylemişt 
Bugün uzak doğuda bize yard 

M. Hitler V. Papen'e eden müttefiklerin cesaret ve k 
• • • • • • ramanlıklanna rağmen, Alm 

T ebrıklerını Blldırdı ya ile tabilerinin esasen mu 
Berlin 25 (A.A.) _ Führer, zam o~an gayretlerine katıla_n 

b ·· ük ı · M V p , b. pon hucum unun sırtımıza hıç 
uy e çı · on . ~pen e !1 zaman taşımadığımız derecede 

tcl~~f ~~erek .kendısıne tebrik ğır bir yük koymakta olduğu 
lerıru bıldırm.ı~ır. haklı olarak kaydeylemi§tir . 

. Alınan Harıcıy~ ~azın~- Von kat bu ilave yuk Brita 
Rıbbent~op _da, buyuk e!çıye, ç?k ya milletini yere düşürmiyec 
hararetli hır telgraf gondermış-
tir. t;H? Sonu: Sa: 2: Sü: 

SARIGI YANDIGI SIRADA 
REFi K 
HALiD 
KARAY 

Bir çoğumuz, kitapçı camekanlarını do 
duran yan yerli dilcişçi kız romanların 

bolluğundan, kıymetsizliğ!nden, kapışılıp elde 
ele dolaşmasından sızlana duralım, ben bazı te 
cüme romanları - hem iyi seçilmiş, hem de pe: 
güzel bir uslüpla dilimize çevrilmiş olınaların 

yıplar verdirerek 20 şubatta ge- ............ __ --.._. 
İngiliz lkıtalan düşmana ağrr ka. n 
ri çekilmiş! dir ' 

l;ijJ'" Sonu; Sa: 2; sn: 7 

dan dolayı öveceğim. Bunlar arasında (Salavin'in Ruznmesi 
(Ana), (Rebeka), (Gurbetteki Kadın) gibi zevkle okuduklan 
var. Yakın ve uzak tarihimize dokunan bazı eserlerin kıymet" 
ise münekkitlerin• bir vazife olarak belirtmeleri llzım ... Mese 
eski sadrazamlar serisinden <Ahmet Vefik Paşa) adlı kitap se 
me bir eserdir. (Ill. Sultan Mehmedin sünnet Düğünü) d 
1582 tarihindeki 1stanbul hayatını, adetlerini, kıyafetlerini pe 
iyi canlandırıyor. Hele sonuna konan bir düğün davetname 
sureti - dil meselesi bakımından - dikkate değer tipik b" 
örnektir. 

22şubat~ünUve22.23şu- 1 HALKEVCILER 19 MAYIS STADINDA ' 
bat gecesi ricati örtmek üzere \. } Yeni Fransız 

Zırhhları 
Sitang nehrinin şark kıyısında - - ... ._ ..... - .... "' 
bir köprü başı tutan İngiliz kı
taları şiddeti ibir hücuma uğra. 
nı.ışlardır. Köprü başının müte
addit defalar elden ele geçmesi 
r..klinde devam eden bir muha
rebeden sonra İngiliz krtaları, 
Sitang nehri gerisinde müsait 
nıevzilere yerleşmişlerdir. 

Bugün durum sakindir. Şimal 
cephesinden verilecek haber 
Yoktur. 

1:tir Sonu; Sa: 2; Sil: 1 

ı Karadeniz Tütün 
, Piyasası Açıldı 

Bafra 25 (A.A.) - Bafra tütün 
Piyasası bugün açılmıştır. İn. 
hisarlar İdaresi limited ve Türk
tab şirketleri tarafından mah -
•ulleri iyilerine 201 buçuk,' .,gGr: 
nıezlerine 32 buçuk kuru ,p.r 
fiyat tesbit edilmiŞ.jr, · · 

Jean Bart Gemisi 
Süratle Tamamlanarak 

Hizmete Almacak 
Londra 25 ıA.A.) - Daily Mi

ror gazetesi, harbin ilanı sırasın
<la inşa halinde bulunan Jean 
Bart isimli son Fransız zırhlısı
nın Amiral Darlan tarafından ve 
rilen bir emir mucibince en kısa 
zaman zarfında Brest'te ikmal 
edileceğini haber vermektedir. 

Schamhorst ve Gneisenau zrıh 
lılarının Brest'ten ayrılmaları Ü
zerine Almanlar Fransızlara bu 
müsaadeyi vermişlerdir. 

• 
Ba:;vekil ~e Vekıller, Halkevlerinln yıldönilmü dolayisiyle Ankarada Halk Parllslnln ziyafetinde Halkev1Ilerle Vfchky, 25 t

1
CA;A.) -el kFransız 

~• . • denız uvve erı gen urmay 
A~k ~5 (TAN).--: Halkevlerinin yıldönfi. oyunlannı hugiinsaat 14 de 19 Mayıs stadyomun- 1 başkanı, Toulon da Strasbourg 

fıyatlardan mT_n • 
al.ıcılar da piy~ya g· 

91un•9ebe.tıyle Parhmız tar.afındao Ankaraya da oynamışlar ve büyük bir muvaffakwet kaza-. lve Dunkerque zırhlılarını ziyaret 
. .et edilmiş olan Halk.evleri mümessilleri, milli mı~lardır. etmistir. 
~~.. .. '.: it •. •) 

Aman Yal".abbi Ne ağdalı lisan, ne özenti üslup, ne tim 
hane kaçkını laflar, ne boşluk ve ne kofluk! lki buçuk sayfalı 
yazı, tam manasiyle, bir incir çekirdeği doldurmuyor ... 75 
tırda öz türkçe '.kılındı, gösteresin, olıcak, sen, bu,. kabilinde 
ancak yedi, sekiz kelime bulabilirsiniz. Ust tarafı hep "felacere 
Jasiyyema, emarellahü,, cinsinden neler de neler! 

Bu davetnameyi okumağa çalışırken aklıma bir hikay 
geldi; doğrusu, uyduran iyi uydurmuş, o zamanki medrese v 
devlet kafasını pek hoş belirtmiş: Bir mektep hocası varmı 
lügat paralamadan konuşan talebesıni fala.kaya yatırır, eşek su 
dan gelinciye kadar dövermiş; bu sebeple zavallı çocuklar te 
kipli "seci',, li cümleler bulınak için lugat kanştırmadan, "miı 
vedde,, yapmadan ağız açmağa yanaşamazlarmış. Bir gün, o 
tadaki mangaldan bir kıvılcım sıçramış, hocanın kavuğuna düş 
müş ve sarık yanmağa başlamış. Fakat bunu, düpedüz ha· 
her vermek kimin haddi? Sarık ya dursun, talebeden biri 
kitaplardan araştıra araştıra hocanın istediği gibi bir cümh 
duzerek ezberlemiş, aya~a kalkmış. demiş ki: "Ey hacei bimisa 
ve ey zikemal, bihikmeti Rabbi Müteal, nan mangaldan bu 
şerarei cevval sıçrıyarak seri alül alinizdeki kavuğu ~·aı eyle. 
miştir!,. Hoca elini başına atmış ve yerinden fırlamış: "-Ulan 
~arığın yandı desene!,. 

Düşün~üz ki Osmanlı saltanatı, ıniD.etine asırlarca bu li· 
san1a yazdıii!ı ... Hem de sarığı yandığı sırada bile! 
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()vUNCAKLAR§~~ Dün Fazla 
Hayvan Kesildi 

Yazan: fRI' AN BHHCE'l' 
Fahire "kurtarıcı sına bir ıiın pllj - Bir te1 mi lsti1ordan Fadile? Kasaplar Eti Narhtan 

da raılaııııttı. Alı Safi, iki a1 için Kıs b• aaalln kaqı11nda birdenbire y·· k "' S t k 
bi Ram karısı ile seyahate çıkm11tı. kızardı; tekrar yutkanarak: U Sege a amıyaca 
B kaç ıün evvel karınm fotoğrafını - Se1.. Bir ıe1 eöyliyecektim de.. Dün mezbahada 1800 karaman ko-
abıre)'e ıhterm ı •e kllıt herin- - Böyle kuım.. nna, 510 keçi •e 800 kuı:u kesilmlı-

deki çehrenin hatlarını b rer b rer in- - Beyefendi duyar diye korkayor- tir. Koyunlar fiyat miirakabenin teı-
celemııtı. nun. bit ettiil fiyattan aatılmııtır Hava-

- Dudaklara bak.. Kaim ve ıeb- - Be,,.rencli burada dei 1 iri.. lar clüzeldiii için iiç dört ıü.;e kadar 
vetlı... Göalerdekl minaya dikkat e- - Geldtil aman dayarsa, bir kaç bin koJQD ıetirllecektlr Et 
diyor muıun? İki aY yaııyacatu.. - Nereden duyacak? iıleriyle meşıul olanlar, hayvan ıe-
kteşnnde buradayım... Mektap bek- - Siz IÖylemez mlafnlz? 11$1tı azhtının uzun muddet devam et-

i me •. Beni bekle! · •· • "-''I B .. Fab' ..ı bl d b ~-1.. mıyeceıını •e ı ..... erden kesim lçın 
Ecer kendı baıma kaluydı onan 1 ~ IOZ ıre,. r en ıre --u- ayrılan haJ"V81l)ann ıehırlere ıönde-

d nıneaın.ı beki yecektJ.. an rdı. Nazmlnin bazı meselelerde rllmeainin secikmiyeceiinı bildırmek-
Fabıre11 uçunundan Nazminln kav- çok mutaassıp oldatana blllyorda. 1 tedi.r 

TA~ 

Ekmek Karnelerinin 
Dağıt.iması Bitiyor 

l Ayllk Karneler Yerilmesi Düıünülüyor 
Mart ayına mahsus ekmelr karnele- ni kaybedenlere pek uun inceleme-

rlnin daiıtılması yarın tamaınlana- )eren ıonra ancak 1eni bir kart verl-
caktır. Vilayet ve bölce iaıe mUdllrlU- lecektlr. 
ili her ay yeni bir karne vermenin Şımdi her dört bin lciti1e bir in• 
iılerı c;oğaltacaiı neticeııne varmıı ve bet eden iaıe biiroıu memurları, a1 
Vekilete vaz yeti bıldirmlıtir. Nısan baıından itibaren bin kitlye bir me
ayından ıtıbaren halka üçeı aylık ek- mur ıaabet edecek niıbette arttırıla
mek karneleri verilecektır. Bu kar- caktır. Ankarada bulunan nll ba ha· 
nelere tı m yaaılacak, ekmelr kame1i- susta Velrlletlerle temaı etmektedir. 

kolu ıerıye çekti.. Bu kadretli Fadik'in anlatacaiı teYin koc11mdan A,."nı suretle Mart içinde kaza eti-
uya kendinden ce'çerek ya1lanmak. aaklanmaamı istemesi ona ıilphelen- · d boll "'- • • Ö .. 

1 Dllf hayatın ilrperticl fasıllarını dirdi Dl~ e a .. ca.. ve fiyatlarm b r Bır lu Mezara Urfa M-Lusu Refet 
A ı t çajı k mıkdar ucuzhyacafı muhakkaktır. WU 

ıu:~~ ;ıı;::~=:· Bundan Iİi- mi;tli "m~t D teY o adar ehem- Yeniden Be nc~ret Götürülürken Dirildi Ülgen Tahliye Edileli 
Yavaıça Yerinden kalktı. Bir ki- .. Factiaı birdenbire kut parmaklannı e e 1 Beyoilunda, İrfan adında bir kadın. ~ Bastarafı ı ıncld• 
tan açıl11Q11Dut ı bl kollarını ta- ıozıerın. e ıötürdtl. Yuzano ıöıtermek Lısesı Afılacak ıa miına1ebette bulundu&.· i"ln kahve-

d i -L b la ... " daki iddia ile allkah diler bir e•rak 
• 0 ra uataraa u ltuıla ıe- iatellliJ'Ol'lftq ııbl elleriyle "ehre11nJ ci lbrahımı yarahyan İrfan iımlnde bir 

d " M if v kll · d da mahkemede okanmuıtar Murif 
L ıaklıyarak için için ailamıya baıladı aar e etı yeni ers yılından erkecln muhakemesine aalıye altıncı Cemiyetinden Bii:Jlik Mlllet Mecliı re. 

Nazmi ıitmeden evvel: Hıçkıra hıçkıra ailadrtını omuzlarını~ itibaren, İstanbul, Kayseri, Bursa, ceaada bakılmı•tır 
M Ü d 1..ıtıt ., .,. k' h!rd " · iıll~ne yuılan bu teskerede Meclise - aumın ıtun e ....;ıtlan kar· unmtısmdan anl10rda. ":'on,,. ve •• ışe e .birer ticaret Ibrablm bir etin lrfanm odaıına 

mabrıtık bıraktım. Onları topla, h1eıl açmıy~ karar vermıttir. Vekilet kahve götiırdıiğu zaman elektrikleri yalnıa 200 tane bilet ıönderlldlii bll-
aya ko1, bldırl - len niçin aflıyonunl tehrlmiadeki ticaret liseıl ile yüksek sondurup kendisini yaraladıklarını ıoy diriliyordu. 
Demiıti Bunu yalnız koc11ına ata- Padlk cevap veremiyordu Fahire ticaret ve iktıut mektebini ayırmayı lemııt r lbrabimın anlattıftna ıore. Buılinktı celsede, muhbir vui1etln• 
etmek tein yapmala karar •erme- kızın derdfnl IJfrenmek icln ~nu bi- diif~edir. ~ter. Velrllet tehri- yaralmn İbrahim haıtabaneye kaldı· de bulunan cemi1et mabasebeclıi LClt
Onlann ara11na ellerini daldır • raz .tlktlnet bulmaıını bekliyordu. mizde mun11lp hır bına bulursa yuk- nlmıı ve sonra olduiu sanılarak 0 _ fi ve daktilo Meliha ile Refet Uııen'in 

lıla, ODiara fula temas etmekle Ahretlik kısaran barnana, ıöderini Mir ilrtmt •e ticaret mektebini bu lulerın konulduiu yere ıotıiriılmuıtlir. çocuklan da tabit olarak dlnlenıniı-
1811Jd Numbaln elleri7le bir noktada eliain teniyle lilerek kesik knik: binaya nakledecektir Sabahleyin lbrabimin cenaı:ealni kal- lerdır. 

letiJ'Ol'llUll llbİ oldu. Yanı ypq - Ah huumcıiun. Di70rdu... Sis.. llumafih :rtlbek iktıaat •e ticaret dırmak üzere gelen hademeler onun Bu çocuklara piyaqo ikramiyesi 
ıctıaden kabaran bir nedamet ba- Bana 0 kadar bi daYnndau.. Bana mektebinin Anbraya nakledilmesi ib- yattıft yerden doirulduianu ve ''ben çıktıft iddia edildlii için pbadetlerl-

ta sklerlae kadar J'lbelcli. o.ha hutalılnnda nllt slbl bUtnua... t1malt ftl'dır. Bundan batka ticaret neredeyim,. diye baiırdıcını görmilı- ne müracaat edilmlıtir. lhmlardan A1· 
ru 9"el neler dfiıflnmllftflP Bo- Fahire: melrtelıhlln baıtlütl bin kiıllik kadro- ler ve korka ile kaçı,mışlardır. Bun- tekın tabitlik yapmamalr haklmıı kal· 

ınclalııl clllPmlenen teeaıirl bir _ Banlan nisfa tekrar edlYonan la bin bet 7ÜH ~kanlacalrttr. dan sonra tbrahimin ölmedlii anla- lanmıt, Aliye ise kendisine lkrami1e 
Hl siderem11orda. Xocaunm ma- bam. Aarl neden afladıtınr anlat.. Hun Ka oklan -1 1- tılmıı ve b r milddet daha haıtahane- cıkmıdıtmı, evraktaki imaanın kendi· 

llDID berinde duran periean ewüı- O, deı1dlal aalrl~ allıtt mabfua- uç n ' enme de yatıp iyi olduktan sonra çıkmq- ıine alt olmadıfmı söylemlıtlr. 
na baktı; sonra ~dairi mtlrekkep le- 1m1 bir tllrltl clotraclan clotnaya aca- ıine Müıaade Edilmedi tır. Davacı İbrahım mahkemede "Ya Bundan 10nra Refet Uııen'in oilu-

kk:~~ dola olan bllytlk bnatma nuyordu. Fahire bana anladılr Jçin Beyanname,. tabi tutalan bu,..,'- maazallah cömülseydım,, demekte ve nun esiri nişanlısı Yedne Koçak din-
-·- herine bapm koyarak yap.. kın söyletmek • f Jftırclı ,,_.. kendisini vuran İrfanın cezalandırıl- lenmiş, iddia edildlii a'b! Refet Uı-

tıfı •ctan nedamet ıetıren bir co- tecil• ıe n acmak iı- fabrikalannrn .mallan haklmıda yeni ınasını istemektedir. ıen tarafından kendisine bir bilet ve-
cak ıtbl af talep ederek ---- htin· ' bir emir ıelmııtir. Yarı iılenmiı ka- M h .1 ed 

r • .ıı.•---JL- "'··la.._ .. __ - Fadlt, ~- bir eabilllk mi et• •cUlann buıllndea itibaren itlenme- a !reme ıahıtlerin c;afırılm111 lc;ln n m iflnl ve 250 liralık bir ikramiye 
.. _ -. uı tlnP baıka siine bırakılmıştır almadığını, lahit E 1maa da, Refet th-* * * . lerlnı mflaaade eclllmiıtir. Ham ve hiç _,, • ıen'in kendisine iyilik ettlifni, lıir ço-

- Nec1en aihJorıan hannncıa-? Xu ballftl ~dı. itlenm~ olanlar icln enelki kara- Bir Kabzımal Portakal -JL.. 
Flhire batını '-aldırch Fa..o•L •;,:- - BanUD !çın mi be1den korlıa- rın tatbiln devam edecektir. .._ .. nu okutmak için yalnız bu Hne 

·Makarnacllar 
Un istediler 
Ha~ada Bir Makarna 
Verilmesi Düşünülüyor 

Makama ve ıehrlye fabrllı::atö lerl 
Toprak mahnllerf oflıine milrac at 
ederek kendilerine de haftada bir defa 
un verilmesini lıtemiılerdir. Un veri
lirse baftanm mua71en bir ıününde 
halka tabri1e ve makarna dafttılması 
mflmkiin olacaktır. Fabrikatörler bu 
IUl'etle fabrikalannın büıblitün kapalı 
kalmalannm da önllne ıeçileceifnı 
ve ballan ana olduia kadar undan 
mamul maddelere de ihtiyacı olduiu
na ileri ıiirmektedlrler. 

Bu teklif incelenmektedir. .. 
Altın Kaıakçısı 
MahkGm Oldu 

Edirne, (TAN) - Bacaklarma ıar
dıtı 91 Tiirk altınını Balıariıtana ka
çırmak iıterken Kapıkale Gümrük hu
dudunda :rakalandıinu blldirdiilm 
Raın'in muhakemesi diln netıcelen
miıtlr. Rate• altı •1 hapse ve 2500 
Ura para caa11na mabk6m edllmlı " 
91 altının da mflladeıwine karar •e
rllmittlr. 

Yağ, •••r Saklıyan 
2 Kiti Tevkif Eclildl 
Ardlyelinde yapılan aramada 1000 

teneke aadeyaj, 150 cu•al brab ber, 
150 çuval reçine bulunu Retat Oiaı 
ve Yorıi Papaduplos adliyeye veril
mitlerdir. Aslı1e ikincı cua mabke
meıl ilr.i ortalı tevkif etınıştir. Fazla 
fıyatla mukavva satan ve bu ııte do
landırıcılık da yapan Y11ef adında bi· 
ri ve fula f17atla ot.mobil malzemeai 
1&tan llrkecide caraj uhibi Hayrı ve 
Tallt ela teYklf edilmi•lerdir. 

28. Z. HZ 

( l»IKKA T: .. ~ 

1 Niqin alis Kahve 
içemiyoruz 7 

Memlekette kahve utı11 ıer· 
belttlr. HUkOmet kahveollere bol 
bol da kahve veriyor. 

•ıyıe otdutu h•ld• ıatultlnls 
&aman kahve almak imkanına 
malik detllılnlz, Kahveciler gD
nUn ancak muayyen uatlerlıtd• 

kahve atarlar, lla lılnlal 9UcO• 
nUsU bırakıp o Matlerde kahveol 
dUkklnıntn ISnDnde bulunmaya 
meoburaunuz, 

lonra bin tllı;lllkle aldılınts 
kahve halla delildir, içinde no• 
hut mu, arpa mı, yulaf mı, ne 
vardır bllmlyorust Fakat halla 
kahvenin nefte koku ve leaetlne 
huret kaldılımız muhakkaktır. 
Memlekette kahve bulunma• 
veya kahve kftblı olaa, diyecek 
yok, Fakat hem kahve bol, hem 
halla kahve yok., 

itte bunu anlamıyorua, Acab• ı 
bu ı,ın içinde bir vurgun oyunu 

--~cık mudur? 
~·-··········· .. , ______ _ 
Ziraat Seferberffğl 

için iki Toplan+. 
Yapilacak 

Cmna ıfinil vllbette nli maavfn!
nln ba•kanlıiında, ekim aeferberlltl 
için bir toplantı yapılacaktır. Salı 
ıtlnii de bütün Ji1e müdürlerinin ve 
bat atretmenlerln lttlrak 1le bir top.. 
Jantı daha yapılacaktır. Bu toplantı
ya Puar ıtlnfl AnlWadan plırimlae 
donecek olan Valı baıbnlık edecek
tir. 

Ziraat miidiirlüiti tarafmdan Flor
yadaki yeıll ıabaya sebze ektirilmesl· 
ne ıan venlmiıtlr. 

Ar as 
' "' • u.. -pı- 70rdan? .. Sandıklarının Altında Kaldı mektebe kendi namına ıso lira taltait 

yaıımda ayakta danıyorda. - Evet. Yeni Adliye Tayinleri yatırdrtını söylemiıtir. 
Gene kadın. ahretliiin kaqıımda N·-"" 1..... Sebze halinde kabzımal Ali porta- BI L ••'-"ti r1 d" 1 Itri 

Muhtelif yerlerde yapılan araıtır-
mada Unkapanmda Abdi Öztatın çini ~ Baıtaratı 1 incfdl 

la ıib kalmıttı. Kocaıma kartı • - .. u 0 
<111 bakaJ11D? Benden çe- Ankara, 25 (TAN) - Açık ol n t - kal undıldannı iıtlf ederken sandık- r ço .. ..,..ı e n ın enme " 

eiinde toplanan minpettarhk bJa- 'kiı;°adi~ek olcluh lfbi anlat. tanbul müddehmıumll!ii muavinlıtl- lar yıkılmış ve altında kalmıştır Mub muhtelif mtlvaceheler ıec:enin aut 

fabri~ıında 3 çuval buiday, zahırec:l maktadır. Doktor Aras haleftne 
Eşrefm diikklnında S çuval arpa. mı- . ' 

en)'le dölrtilen ık yaılanna bır bq- .. llfraclıir bn11, •akit nldt ne, Balıkeaır müddeiumumi muavini telif yerlerinden yaralanan ve kalç111 22 40 
• kadar dnam etnılıtir. 

kaunm •elevki bir teaadufle ol111n ha- etiz yatlari1le aalayarak anlattı. Nail Özhao, Ambar hukuk hAkıml _ kınlan Ali. Ce r hpaşa hHtahane1ine Muddelumuml muavini Kemal Bo-

llr• =1' ve kırma, Sltlide llecıdi- guzel bir itimat ve cloetluk mL 
yekö de Hlılmin evinde de 207 ki- rası blftlkmaktadır. 
lo buiday anu, Sirkec de benzmcı Hassas kalbli olan doktor A· 
$eYketin dükklnında 8 teneke benzin ras, bununla beraber, harpten 
bulunmuıtur. Bunlar hakkındaki tah- duyduğu nefretm, zulmet kud • 
kikat evrakı adliyeye verılmiıtir. retlerını yenmek ve devamlı bir 

r m olmau ODU miiteeeair ediyor •e O>eftmı ftl') lhıe, Bozö;yük hukuk blkiml Şerif Jraldınlmııtır. ra, Zeki U1ıen'in tabliyesini. Refet 
deta rulnman aaaletbu, hllrmetinl ih- Ust06y, !Sos&yak muddeiumumWtı- Ulıen'in l1e. ıuçunun mahiyeti itlba· 
ı ediyordu. ne Merzifon milddeluınumtsl Mu tafa Tevzi İşleri İçi.n Yeni riyle mevkufıyetin n devamı taleb"n-

Fadik, ıoziine cevap alamadıiından ~'kMerzifonmOddelumm~~~llwnTe~~·i~e- Şekiller Tesbit Edilecek dbe buıluben'!1u'tar.tml8açlulannt T a~Mkatı 
~ sıbi tekrar etti: DUOıv,;ru .... ..., vuA vv. a ta e ıtiraz e ş, za en lir.. a-
- Sö)'leıenfze hannncıftm! Bir ye- Jı:erı tayin edilmiştir. Tevzi işlerinın idaresi c;ın yeni ıe- arif Cemiyetinin 1940 1enninde me-

1% mi airıyor p İki Tayin- killer teıbit edılecektlr Tevzi ışleri- nafii umumiyeye hid'm cemlyetlet" me 

lıtanbul lhtik v, kaaçak fabribım- ıulh kurmııJk lüzumunu unuttuıo 
da da beyannamQi verilmemıı 432 k1- racak kadar kendısinin tizeriııde 
lo buçuk balanmuıtur. Fabrika hak- tesir yapmuına müsaade etme 
kmda takibat yapı!acaktır. miştir.,, Kızın ıöıtercliii ba l8lllilnt a1lka ~ Prosraa ne esa1 olmak üzere f'yat mlirakabe yanına ithal edildiğini, halbuki iinat 

L ..,._,. __ _._,_ -• Ankara, 25 (TAN) - Merkeı:de komiıyonunda yen kararlar verilmnl olunan ıuc:un bundan evvelki senelere "' ..... uuclCUU&ll t-.rini azalttı Sef- f .IO p,qr... 

1 

Jl.H •tı.ı 
katli bir eda Ue: · 7.u Xllailı (Pi.) il H 8,ı!ı:rPI.) ıeklzind derece memurlardan Hik - beklenmektedir T caret odalan reiı- aıt olduiunu, binaenaleyh miiekk!ll 

- Hayır, lmım. Dedi. Hiç bir Je- :::: :=ı.(PL) ıt,41 llG•lk met Hayri Londra Büyük Elçil'ğl terinin bu lı:om ıyonlara devam etmesi Refet Uııenln tabliye edllmeainln a-
r m atrmıı10~.. 1.ıs 1:.111 1Ud 20 u a.41yo au9teal Bqkltiplilhıe tayin edilmlftir •e ayrıca liç veyıı beş k'şiıten miırelr- dalete uyıun olacaimı üylemi,tlr. 

Faclik'in halinde bir batblık nnlı. :~:: :::::= ':i~:o ~=:.. • kep tali komisvonlar teekm de dli•ii- RIİı Sabri Yoldıı. mahkemenin p 

Altın Fiyatları 
Altın otuz tlç buçuk liradır. Bır 

ll'•m kulçe altın 45 Skuruıtan aatıl

mlftır. B leJ söylemek lltt70r llbi 7Dtlııan- u.41 llalıerW aı,u Tlfteı. Ankara, 31 (TAN) - Ticaret Ve- niılmektedir Mülkiye lmlrlerl ba ko- karannı teblii etmittip 
117or: bauna entariıfnin bir Jmmm.ı :~gg ı:;:: aı,ao 1Co1111.... klletf teftiş heyeti kadrosunda 1 mUn misyonları mttrakabe etmek- earett,te ""Dunqma 'dfhanna, 4tft!hrtn tn· l.9-.-------.-----
e 0~ Ahretlltla h ~ "·°' Çifte faul 

2~;4t0 C::!::f!r hal müfettillijt, bu heyet qdr:qşun· lı'erin dıi%p;° i temin edebilecekler- mı uamının t9j>lanın11 olup tahkikatı tahllyelerine karar verildi,,, 
1 dikkatini çekti. 11.u zırua tan1a1 u 41 K&NllJI. da mOstabdem olanlardan SalAhattln d r. tqe miıclitrliliti de ayrıcı mü- !tirli edecek bir vulyetinm bulema- Yamı 1a&t onda muhakemeye tekrar 

öıetman tayin edilmlftlr. rakabe i•lerlne bakacaktır. masına nazaran her iki munan\Ul ela cSnam ohuıacaktır. 

PASiFiK HARBi · Türk Karasulannda Denizalfl Harbi SARK CEPHESı 
~ Baftarafı 1 lnclde ~ Ba&tarafı 1 incide U" ı:sqıaratı 1 ıncıde 
al!S bo ~ Baetarafı 1 incide 

M. Maiskg'nin zigaletl 
Londra, 25 (A.A.) - loYletiee 

BlrJitlnln Londra 1eflri 11. Jlalsktt, 
Türkiye 1eflrlnia ulmetl clola~lı 
8ab itini Mfarette .-.ıiM bir aı7afe& 
..mftb'. IMtw ~ ....... 
Çın ve Sih buyiik elçileriyle Yımaa 
•e Buu• arab ıtan el~crı bahanmak• 
taydı 

Hindistan Meselesi 

Rlom Divanına 1 

itirazlar 
Japon Deniz 

Kuvveti eri 

30 taggare dU,llrüldü bır aes duymuşlar ve bir torpi· mba .. a~.~amlf .v~ hiç bir tay. hücuma bqlamış ve 210 290 ve 
Rqon 2S (A.A.) - Resmi teb lin yanlanndan geçtiğini gormuş Y.are duş~ulmemı§tır. Hava teh 30 uncu Alman tümenl~i imha tir. Bugün IOl1 zaferimize güve. 

ııt mütteıik hava kuvvetlerinin lıerdir. Kaptan, motöre yeni bir like. t~retı sabah saat 7 de sona edilmiştir. Bu muharebede Al- nimiz daha az değiWr. l'akat 
Japon bava ve kara kuwetlerine istikamet vermeği diı§ünilıiten erm~. bl" ... .: manlar 12 000 zayiat vermişler- ha4Jlarca belki de aylarca had 
ağır dlrbelar inclirdiklerini bil- birbiri ardından iki top atılmış. .,apon te ıgı~ gore dir. Alma~ ganimetleri arasında endişe devrelori ıeçlreceiiz. İfte 
dinrıektılcUr. Bütün ,un yapılan tır. Bunun üzerine motördeki ı- Tokyo, 25 (A.A.) - Japon umu- ıe top 135 siper topu, 29 tank bugünkü durum ve önQm~ld 

B • y r hareJteUer IOl1Wldıa 30 kadar Ja. flklar söndürulmuf, fakat top mi karargAhı, Japon den.lzaltılarınm 340 makmeu tüfek 4150 tüfek' ayların manzarası sebebiledir Jd, 
nnon, an 11 Yolda Banka Boğazmda 30 pon av tayyaresi dütürülmtlftür. ateşi de~am etmiştir. dün eauıornia sahilinde bulunan b•- ~ tamyon, 125 ;agon. aı•o.'. wer ıçın gayntıerimisl •tur· 

Yüründu··gvu··nu·· so··yıu··yor ~em·ıy·ı Tahn"p Etti Rangon tehllbue dilftü Ba na1et . karfııında kaptan ve :,:.=.m!'ned::1er1n1rn::~·=: mottfı 10 bin top mermiii, 153 mak zorundayız.,, 
\':il' ıeklz tayfa motöriin aandalma bıner~k " Abih köpııiı 27 radyo nakliyat C · bal ~ alır 

Putıı, 25 (A.A.) _ İşgal altlndaJd Tok1'o, 25 (A.A.) _ Domel a'a- Banskolr, 25 (A.A.) livll ballr azaklaımıtlsrdır Bu ıırada bir denız tedJr. &leti 380 -·-·"t bul aktadır npps, ve 
Franaanm Parla millessili Brinon, Banka bolumda hanket.ı.de" buh;: ve lıilk6nlt, Raııson'dan çekildikten altı motore yaklaşmıı, ve motoriin Batırılan gemiler • .,... ""i'.. urun · okluğunu soyı.ctltıten ~ IOZ• 
Jliam davuı bakkmda .._ • ..w. Jd 1011n Jtanıon radJo lıta11on11 netrl- terkedilmı, olduianu ıörmUıtür. De- Va·•--+-n, 21 (A. A.) _ a.ı...ı-e Cenupta ltanlı mıılıarebeler lerine goyle devam etmiştir: 

Bu 
... _ ..... .,.'" : nan bir Japoa deni& tettmnıa b· k--'-tlr Dl---- d .......... __.Y 

.. __ :;: ----~eyle• ~_,~ ba~. aanclziı bt17flk muvattaJı:'"*1e;rt bil- :ratı ........ • ._......,. ra 701a net- nizaltı projektörle lr.'ayıtı aramıı •e Nesaretlnln teblilf: "CJty Service Em- M09lrova 25 (A.A.) - B Sov 
_.. ııacııa r UACnnue yapl.WUIA- dirmektedir rlyatı, bUDdaa bi57le Raqon'a 700 ki- bulduktan IOnra ıs - 20 tO"p atarılıı pire., inplnde 8103 tonluk baflı:a bir yet tebliği ekinde deni or ki: 
tadır, Devlet adamlarmm niçin ha· 17 Şubatbm itibaren ve Jalıuz Qc: lometre meufede olup timcli htlkemet kayıft batırmalı:: iıtemlıtlr. Fakat de- Amerikan petroJ pmlıl Atlantik 18• Cenup cephMinde düşmana kuv· 
fiumant'= ... ~atıet bettfJıclefr b rl,bl nJl'r~Al f(ln lçlncle banıcla 80 dan tul& in- ~er~ !~.~~,~ karrindarılhı o- al.sin çolr dalıah oluıu iı beti ıtıçı... bili açılında torpillenerek batırdm!t· vetli bir darbe indirilmiş ve Al-

--.....- ar "'" - ıDia ve Holanda1ı lemi batırılmll an an-.:r _ ... ise en yapı- tl~ı •e kayık iclndekilerle benber br. Sat kalanlardan 29 klfl bir Uma- manla.r 20 oiin ıüren şiddetli .._ 
llJQ'a7a ~ meaeleleri arqtınla- 9e7& atır huara uintılmff Ye 500 lacaktır. sahıle 1anaımın muvaffak olmuıtar. na çıkarılmıştır. •-· 

cak 1Wde. tranaanın harbi kqbede. den fazla esir Japcıalann eline dOI- Birm&ll1&dan ıılea haberlere ıiSre. Bunun üzerine denizaltı Çankayayı Blını isimli Norveç yük ıemlıl ele Vatlar eımuında 3200 subay 
derecede zayıf 'buJunmasmdan ma,tür. Bu ealrlerin aramda Slnp• Rancon, kaybedilmiı telakki olunmak- batırarak uzalrlaımııtır. Amerlkanm Atlantik sahili açrtmda er kaybetmiflerdir. ~yni cep-

.kimin Dıesul olduJu arqtınb;yor, pur sahili muhafaza ıwnlleri teeJdll• tadır. Sehlrde henlia bir kac kıta mev- Çankayamn kaptan ve tayfaları tek- bir denizaltı taraftndan torplllenm.iı- henm bafka bir kesiminde 2700 
Fraaea devlet adamlarmm, Naqonal ahı kcımutanı da vardır Bu pmi1e- cattar. Banlar, Japon lntalarmın daba rar sandalla denize açılmqlar ve yol- tir, Alman ölıdürülmüŞür. Bu iki sa. 
~ ve 1'8flatlik düll'ftanhlı rfn çofu Slnlapurdan Cavaya Ye)"a futa ilerlemeleri halinde ttlıripler da Hüdaverdl motörl:rle kartdatmıt· .. Vaf emasıııda 27 nazi ta1*ı 170 
e Demokrui ihtfraaı yüzünden bu A~ kaçıyordu PPIDlk ti.zere emir alımtlarclır. !ardır. Hfldaverclf sandalı 1edete ala- N~ork, 2& (A.A.) - Bllnı Nor· parça sahra topu ve daha bir 

harbe •tılmfl olmuı muhtemeldir,,. ,,. ' Mandaley radyosuna ıöre, Rancoa rak Botua dolrtl ıelirken on11n da veç saınıçb vapurundan kurtulan bir çok malzeme tahrip ohınm'Jftur. 
Londra, 25 (A,A,) - Sinıapur t" ....... dotnı Uerlf7en Japon kıtal&- prOYIU kınımı,tır. Banun ti.serine İngiliz ve bet Norveçli seçen hafta ~ runaf te'bliji 

O lü• p kt D .. -f damım bazı noJı:talannda hUl tnıt- rı artık Peau'7a lıirbc fenah mesa- sandaldakiler kürek çekerek Rumeli Atlantlk Umanlarmdan bfrlne ıötil-f a U1111 U. müfrezelerinin mukavemet .Wk- fecle blil11D1170rlar. fenerine ve oradan da dun limanımıza rülmeden evvel açık bir sandalda 88 Bedin, 15 (A.A) - Orclll batku· 

M isi 9 ..L.-.1. leri T~ blJdlrilmeldedlr. Japonlar, lloalmeln'e nrmak için ıelm terdir. Kaptanm ilmi, motoriin saat deni• o.tonde kalmıtlardır. mandanhtı tıbUil: Dola cepheli ce-
8C 1 Opını11n11 l8l'P arazide ~Hlldere alrUU1lardı. sahiplerinden lle1ut Kaptanofludur. Bliııg'den ayrılan 23 kişiden 17 si nup kesiminde Alman, Rume ve Ma-

Bertin za (A.A.) _ Uçlil pukt Halbald 8itanc nehri a11lımt olcbata llakiniıtln ismi Mehmettir. fırtınalardan ve açlıktan 6lmQf)er ve car t .. elddllleri, cliltman hilcamlanm 

"iki baçU ~-beri melctimls• 
de iuanla ,mı bir coldala mim· 
lriin olan yardımı JaPIDlk lc1a 
kendi saha mda bir emek IU'f .. 

Püat h• ..W meıafaatlal 
k~n ta mı telif eclilmılll 

ı bi ıören b ulık vardır. HiildbMt 
böyle bir barınt tarnnm wı. ııaa 
mllaaade etmemek uminded ve ba· 
na kartı bet bellritln4e merlwaetlls• 
ce davranmalı:: llmndır. 

Bizzat harp pyred alanında, lltDi
uliıı tesirli ve bub olmuma sarar 
•erilmealne mfluade eclilema Harp 
pyretimiı:ln tempo111na ferdi menfa
atleri h ... bıl katmab•m bıalaedar• 
mamu llmndır.,. deYletJıed daimi mecUai dOn Ber Şfmaft Afrlkacla için llulaoa önln4elri biitiln stlçliik- Hadise hakkında huırlıyacakları deU olmutlarda. Sandal blreok clefa· tekrar ptlülrtlDltlınllr. llerka •e 

linde olatanüatü bir toplantı vap ler batanlmıı balmıuyor rapora buciln nım makamlara vere- 1ar devrilmiş ve içindekiler bualu 111- ıimal kesimlerinde aav8f}ar devam et- Bundan aonra Hinc1tatan m..ı.ıae 
_....__ B t..-1... ,,_ Harek4t Durdu ceklerdir. 1ara dökOlmllllerdir. mekt• miidafaadan taamua ve taar tenw eden il. Crippa, tö~le demit· 
....,-.. u -ı-utıya Alman Ha. Chaıısbal. a5 A.A.) - Ranson'dan imdat iatigen bir vapur nazdan mfldafuya ıeçmektedlr. tir: 
ncı19 Nuan M. Von Ribbentrop Kabire, 25 (A, A.) - Orta Sark Kalldlta:ra ıemt ile 2000 mülteci ıel- ..a1. J ..._ stvu--..ı•a b-· yapılan birbirini 
-:-ıu.. t-ı. t1.-1, b l--m- umumi karar•.t.'--- •·blllN· ,,.,...., 1Cft11-•u • ..1.- bilcBrir .... apon oruuıana meDIUP ta119re- Londra, 21 (A. A,) - Blo - de • -- .... "ffii1-Amet Hl•d"ıtanı • ._ .... t·"'..,t ,,_ e....., ve ,wuyaft üyüt e}. •..-.ua ..,._ .. _.: .... , ........ 111111 l,Or, Jerin difn CaYa- taarntl ettikle..:-ı Mtlttüip dalsalar halinde Uft htı• ... .. _.UI -

... .& ~.-..1 4-IA J l..n • .:;a,. Dün liddetll bir kum fD1maaı, Q a~...J~--.1- 4-,,.lbi.J- _,_ UDi JaneiJ'O'cla bir telsiz istasyonu "JU • eden tehllkeler 6niinde ... memleketin 
ı-. ~ .uv apon ~,.,.~ • anua&unua •ıı:-u rH:r ve Bandoeas, Batavya tanare mey., plter" iaminde bir +--'Us vapurun• camlan tehlrde ve liman böleeıinde 

:....t...ı..ı M n-ı-- ve .• u.ır.... n,.1,ü rada ve havada biltiln harelı:lta en- Lo dr dan ~· 1_..ı1 _ ....... Jar --'-•rmııtır. Kale ıu- birlili va kudreti meselcal~le &ıemlı 
~ ~~-a..... '16&5..a u"6 ıeı ohnu,tur. Bütün cephede çok n a, 2Ş (A.A.) - Madru rad- larl1le Cıvanın diier ta71are mc1 dan imdat ltaretlerl abnıetfr'. Gemi .... ı-·--· " .... 
.r-•• uvv___,,l.IUD liyul mümes fula lı:et!f faaliJetf yapılm1f ile de J"08UllUD bQdlrdllbıe ıöre, Bimıanya danlan liaerJnde ve yerde top19k611 bir denizaltı tarafından torplllenmlt· lannda bir ~ llnaYu6rilne cldcB ıurettı mtealdtir ve bulilnldi tu1laı 
li1lwi ham bukmmuştur. ı6rilf l&rt1an çok fena bulunctutun-'. hududu yakmmda Şlttadoııg çevre ı- 68 tayyare tahrip ettiklerini bildir· tir laabtt ..ıd olmQftar. •e haller ıçinü Hiııdiatanm birlllbıt 

dan, dQpnanl• tema telil olunama· Din yalmıda tabliye edlleceklerine mıktedlr. Aynca Batavya Hmanmda • • * tamamiyle :varclan tela e1baden ple-
:ll'Jantlnde sı-·t Bir mlfbr. dair Rindiltanda retaıl bir demeç her biri sooo tonilltolak iki ticaret Vlch7, 25 (A.A.) - 11 bin tonluk ....... 15 (A.A.) - Lealqrat nl 1Qmaktaki .... ,.ti tamaml7ll 

" - 21/2' Subat ,...ı. bir ceaup Af· Dep'edllmlftlr. Bu tahliye hareketi ıemiılyle bir hafif lrraftalJr ciddi ha- Alebandr lanlndelı:I Amwllwl va• fabrllraJal\ clıarmaclan tank, obla Ye m drlk balaa .. lrtackr • 
Dtlello Yapıldı r1ka. mQdafaa ketlf kolu, Tm1ınl Me- memleket müdafaad bakanmdan ya- sara utram11tır. • puru talanda •Cllmcla torp1Uenm boml'9 imal etmektedirler Cephede yad menlenJn •allııil 

·~ Alrft. as <A.A.> - s-ı - kll1 patıtum•n fbnalbıcle bir dili· ~dacakHltırN. D ,8,., .... ,lND' .. • Swnatra ve Tlmılrü tir lnlllamllltllecek olan bir mlk4ar malae auyacafuu 
~~ ::=m .. •...'J; man ırubunu butma utratıq ve bu r. ı . .ı~-. . n. Sıunatra, 25 (A.A.) - Dlltman. . Jld gemi~ ..,ı ..,,_bir aman tctnde t ... 
•ttır· Saki •-• • A1rn 9791etı puba kQJplar verdfrmlftlr. timcll adanın merkufnl inal etmlttir. U.. ... ıee.Dea bir fabrilranm tak· 
~ .~J: :/:!: .. =-:::t8 Berlln, ıs (A.A.) - Alman .., taf· BataV78. ıs (A.A.) - Felemenk ~:S <~ ~ 'ı:u Dlhllerl • ...ıee1 Terilen liparJıi 

faallıwt 1ıa..-. ..r11mneo .......; 7Utlert taanuıarmı llı11rcls ildi tebutl: JaPoDlar Can ta71are me7- Tolıyo, ıs (A.A.) - Haber alındı- bf71e alta bin :wıc bir fllep ~ • le .. lclnde telllm etmi79 munf-.... ~ aaııe.=-=r- n1ıı1 8arnnl ta711ft ....,._ bdar bir danlanna bllcala de9UI etmektedir- tına ıöre ı labatta Timorda bahmaa fü ..._..... 
..,,._..,. Wr ...-.. 11. -.;::.:;: defa dalla uatmıtlar Te 7Wde bal.- lc. Dtin sabah 11 tanare TanJons- fapon kanetleri Xoepaq'm 15 lıllo- cıupuatı: ~. MUhrlpte 7 -----

~ .. ..L... hlJer'la ltltaraflılınııll1a tlPlıa eller {lan tanueltre " arn1 samanda bm. priok limanına ticldetll bir hilcum yap- metre cenuba tarldalnü bahanen mtl- auba71a 90 er, f1lepte lle bir auba7la İıtaabal Maarif MildlrJR&n 
-· \ııa .... .-ı..ıttır. Dllallo b • t&7fa 61mllettır ..... 

..... ••baa.ı.ıana ,.ara ıı.Hllllea ,......._ yoal&ra alcaktaa hiicam ttmitlercUr. nutlarda. Hiicum lr uat kadar •lir- him bir kara mıydaıunı ltsa1 etmft- 0.- ı... ... .J_ flJ"I& ADbrl. u (TAN) _ llGahaJ bu· 

Japonlar Hunı o 
İngilizlere Zulüm 
Yapıyorlarmı§ 

llM~t '::..:: :.::=:tJ:•laa- Yerde mitrbCS• atet171e bir Harricu. mtltM ele hasarlar" ka119lar aa ol- 1erdir, ,_.,.,,._.. ..,. ıun.. AUara 1Dur1f mQdOrlGIQae, 
· tahrip edilmlt Ye diler bir Harricanc mattar. Hemen bflttln ~lar saya Cava ın#Ualaa edll«:ek Lcıadra. ıa (A,A.) - 9ulGn Eıon· Maarif VellQMI balm~dlD Londra, 25 (A. A.) - "lleuter 

de ciddi haura air•tdmıttır. dltsnltttlr, Banu etiler hUcumlar takip dnıun ~ mallftlhrtnde U• Rasim Anin, 11l0nhal buluun ı.tan- Honıkonı da .Japcıplar tarattndan fıa. 
Alman PCdan d6nltte le 1wn10- 'etmlt " Batavya cinnnda bir hava elv~~on, :J.~bll. =- alı: Doluda mubanbenbı 1Ml1'..., bal mauU 11lOdOrlQIQne, JlauU v.. illi• barp ealrlerlne yapılan mlUmler 

na tamamt,.ıe ltanp ol..,_• '" dl· ~ 1'o111balaıumıtır. Banda bir ;.;.:.(ta ı: Holancla 8:.ncı P llDID taın._.. toln tleaNt ...... ba• We&t iklDCI aıur m~ baklanda allnuı maldmate töre, bir· 
ter bat .._70mm ela chldl ı...ara d· kat petrol clepoaa yanmıt. harap ol- anan ,. 1mnmdan ctddS kQIPlarm ll'1:mlm ll'uhlln Blnal ~ edtlnrltt1r eok Jcatll. I07IUDCUlut, tahripçilik ,,. 
nmıt olc1thna drmltllerdlr mattar. Bir be Japon tayyareal elti- nazın Van Xleffence matbuat mlmee- n.Uceatne 9Udılı a&~. Ame- • kalan olmalda ve lı:aduılann aamu - - ---=- ıtlrillmtlttiir lltlttefllder Makaıaar ıillerlnı Caftlllll memat lllval " tart rllua tolll de 09lln ~ ....._. IWla tecavüz edilmektedir Bu bare-

MrL Keltel Döndü ,abmnda J~pon denia toplaluklanna lar dairesinde aonana kadar mfldafaa lelmff ve müttefik zararlarmm yeJı:d. merlka, henüz denlaaltılarma kaqt ~ftıı Japon ordU111Da 103'1 d 
Prnbatı. '5 (A.A.) _ Mat.... ıcmn ederek ilı::i bU71lk nakliye ce- ediJr:eiini eöylemlttir. Nasır Holan- nunu hQ"lioe ~. Almulv ticaret ıemUerhıi alllhlandırmam11 Na pi ettikten sonraki koı' 

Keitel SlovÜJP&'4a iki itin lralchlsto lftiai tahrip edHmlıtir daldarın, Holanda Hind atanının mü- ve Japonlar kola7 hareket ,.apılabi - oldutu için, tam tealrli tedbirler ala- h tırlatmattad 
aoara an _.._ __ halaal trenle Prea- Japon rami t~6liği dafaa11 iç n Birletik Ameribdan ve lecek bir oevrecte taamıs ed170rlar. mamlfbr. Bunun içindir kıo Qeman de 7ap n bu hail , 

- tnc\ltcreden alclıklan yardımlardan Bil7ilk Britann kı1l1araun hemeft denJultdan au flltO.nde top atetfyle poa)ara lua?'ll daJa...-
burs'duı laarekct etmlttir. Tokyo, 25 (A.A.) - Umaıni karar- memnun olduklanm Ulve etmiştir. yakm kJmn1an ıüç eevre J1e de A• taamaza ıtcmMtedirler. ..... 



• 

N ( .... Gö'NCi''' .... M.ESifi.:O:ELE'Ai'' ... 1 
-················ ········································-' 

Mekteplerde Ziraat 
Seferberliği Meselesi 

Sinemnnde 

6RABBLE 
OAKIE 

PAYNE 

• Dram Kısmında 

•Neıt11 F. Kıaaldirelilıe •p,,,..,, flllllı pl.-l O. ••G,,.,.w• 
Glwranll,, llİll (Ore hre) ,,.U "H.U. AUaıı,, "'6lı _,,, 

.,,...,_ 61,& Mr f'BYAMll} ....... 

ULUNAY 



ASKERi 
VAZIYET 
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,... tarafı 3 ünc:ii 8Qfacla) 

(il .. tarafı a DnoGd•) Onun :içki ile. olümle ve esrarla çat
eok ain' w tifmullü olması icap eder. lJ)'aD sesinin edası bir p14ia almıyor 

Ba ~ ~ acredeD varmalı mu~ rollerin arasmda •çıoıc 9&

ı.terl vim.11., rol alan köpekten bilyQk sita-

Ak deniz Çevresinde ~~=ec:~ ~tr: 
. ve aikıı ruşanesine .ehemml"'5t verml-

• 1naı1tere adallDll iılti!l sadece bir yerek bankerin ;rakmlarma sadakat 
ba7aldL Almanyanm harp pllnmda ve bağlılık dersi verirken, efendisi-
1er bile bulmamı toldaiu mahakkak nln cebindeki tekerleri bulup çıkar
olao ba mesele bem lnciltereJ'i ınılha mak hususunda büyQk bir maharet 
icbsr ıçin bir tehdit olarak kullaml- göstermek suretiyle "IBhal menfaat, 
dl. bem de İnciltercnin deniz, bava ve kayd!m da unutmadı ' 

TAN 

İLE SABAH, OGLE ve AKŞAM 
kara lmvvetlerlnin en bü7tik bmıla- * * ·* 
nm a~ tesbit ederek imparatorla- N ecip Fuı1 Kısakürelc'hı çok o-
lan diier cepb~lerlni za,U bır~- kuctutuna .. Para.. dan daha etı-

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırc;ala'flna 
mü haaaaımda lfC yaradı. Bucwı Jae :ııelX bir mJsal olamaz. Bu e.ııerde 
Almanyanm batıda çok zayıf, lnsilte- Sa'di'Din Güllstanıdaki aslanm ki 
ream ile adasmda çok Jmvvetli bulan- olan '"Karakulak., dan ~iti 
dalla bir ~da ba meuJe bahia gıbi "U]ysse., in ııadı:lıc ldlpetf de bir 

lstanbul Defterdarlığından 
mcwzn bile olamu. mJsal olarak ele al~ Hattl hır-- S. •. ts1Wf 

Gerek ln~i~z. cerek Amerika 07- ııubk hakkında eski 1sparla lcavmi
aald8nrım ıatilıbaratma nazaran Al- nin yakalanmamak nazariyesi de u
lar bl7ük bir pyretle Balpr ordu- nutulmuyor. "Para,, da bu noktalara 
sam& mot~rize etmekle metcaldürler. IÖYle dokunulup geçilmiştir: bazı pi-

1 Hayı:t 

AJDi b,,ıaklarm bildirditlne cöre yeslerde olctutu gibi Ancıri Morva'- -. 
Yanan llmanlarrnda iki yüzden fazla nm bir eserinde 1esadüt edllıp (ısta- ı BQ1f 

1 • 1 

• 
aakJbıe canisi. toplanmıft:ır. Diier ta- kozun kabule detiştirme) devresini 
raftan. tebliiler Rommel ordaawum ele alarak 9l!Yircilere mwı uzad.r.1a ı Sıııllh Et ' aıı Xab9ed 
bi7ik bir taarrm için hazırlandJiım, bir bl.yoloji deni ftl'ilmemı,tir. 
mihWır ban kavvetlerinin cec:e sün- Bu! lisan ve ıi1tir baknnınctan tı.-
dm llaltS)'I bombardıman etmekle kılmacak noktalar dikkatimi oekö; _ -metpl olduJdanm bildiri10rlar. Bu mesel4 noter: "GQeniz yerine ıel- ıı • - .. 

... han811 

·~ ----

• 

\ -l•11b.- DeftwderhOnuflır. w .... 

r • • 

r - . 
/.- .. 

~ 

VUQlal• •. Mlltra .. 

119 2200,iO 

• ., . 
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f • • 

v ........ 
Nev'i .... 

8.75 K 
1,31 B 
1.21 c 
U9 IQ 
0.32 B) 
0,29 C) 

14,87 K 
2,9'7 B 
2,8'7 c 
8,00 ][ 
1,20 B 
1.08 c 

-
.. 

malGmata ilbeten teler .Amerllı:a rad- miş olacaktırf. d.iytır. (Gaye) yerme 
:polarmm Terdiii haberlerde dotna ile gelmez (arzu) yerine ıeıtr. ~ 
milnıerin Afrikada yalnız Kısın ve vardU'. "Geç kaldm TataraJaaı., tl
Sli"71i deii1, Filiathı Ye Suriyeyi bi- biri yanllştU"."'Yaya kaldm Tatarap
h istibdaf eclecek b67iik SCYlı:ülceni sı,, dtt. Soma buhar makineglni ba
hir tumaza ciripnelı: üzere oldaimut tırlatan çaydan - ki buna da ÇQ

kabal etmek 1izmı celir. Ba tumu· danlık d~ - detildl; Denis J>a.. 
nn 1D11Taffak olması için, eneli mih- pen'in kapaklı bir tenceresf idi. 

Samatya. Maliye Şubesi mDkelletıertrıden ~ adi. fll ve tfcaretdln yazılı lllhısln- t.erti ticaretle 
:Jenl .m.lertıd blldirmemif w tebellQP salAM;yetU bir ldmııe göstermemiş ve yapılan IU'afbrmada buhına
JD8JDJI o1dulclarfndan. hizalaruıda ıösterllen Jl)lara ait kazanç. buhran ve zam1an havi ihbarnamelerin bizzat 
teblill mtlmkOn olmarmfbr. Keyfiyet 3892 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine te91Utan tebllpt ~ 
~ tbere Bh olunur. (2753) · 

Ter mldi]'atml iz'aç eden Inciliz de- Sonra hukulr:. ticaret "1IR '1-trl;y-u.-l)'e- 1 

1 nln1tı • bna lı:ınvetlerine istinat tahsili inııa0larm karakteri Askerlk leleri ' 
ftdfeıll aıı;ren Maltanm hava lmvTet- llzerinde bir tesi1' hami edemıes. S 
leri • puqiitçülerle sapb flipbeeiz Bankerin olla m6kemmel bulculc tah llAUJLLULE SEHIT YITJllLUININ 
iti blılnc:i plln olarak tatbik edilecek- 8'11 yapar ve pekAl1 babası ıil>i bir YOIU.AllASI 

Sayın Doktorlarla Hallcımızın Nazan Dilclcaffne' 
Kuvvet, lştiha, Hazım ve Sinir için Olan 

tir.. llaltmm d~~esi, 1ncllis ~enis '" TUI'IUDC:U oı:!1~· Ni~~ ~- = U~ ı ilen 942 
....._ bwetlermı milner nakliyat aa- mı seyrme •-.., para ...,..... ~1 dea u Niauı 942 bdar 70k1aınaJan Pl'•· 
.._. 7akm ~üst~ mabram hı. bdu~.~~b~~~ ~ ~~-~- ~ Y:.~ .::=:. -=:_r:: 
N1rac:1ıiJ Jibi İalı:enden,.edelı:i İqilia ...... u ... "' ..wuırw. • ..,..,. ......- _... .. ,.ı.it ,......'-'• ele ~ dul. beklr 
!-a·ııv .. , Malta- Jstinat ederek mlh sil gören ""iman melek olsaydı; d- oldllklanm ı.nilı .S- BeW.be wn k~ 
... :a. -- • ,_ ban cennet o1mdu' Mis ,___ Uınllhabertılri .. ~ ..... -~ ... 
•• dammm•a " milwıer naldiyatl . "" anaen -.~- ...,. lllıll" "eır;, 
hakkmda daimi ketiflerde bahman ke- SU7.du. Bu, hepimJzin her zaman P-
ıif tanareıerinm kı,metti raPodarm- bldi olduğumm bir tekAm6ldar. 'l'OPLA 
cim da mabnım kalacaktır Bu rapor- Eserin mnambet bakmımdım lal- NTILAB: 
....._ ........__,, ı L-nd • • "b" mih llUl'11 biraz fula "'benHlc.. bavam 
lllU llUllllU&D, aııu: en:pe p ı ver tmaJı:: istemiş olmasldır 

aaldlJ.t aahamıa uak bir hten ba ~ bir 1'6.zbebeli ~ ar.. 
uba7J daimi bir kontrol altında balan 
.a--&.:..___._ '-iri A-__..I ...::-• ya aksettirilmek istenen ıueuauu ~ 
.._ ....... ıa.m_ ... _n ... nza-. ..-~e •-e- y11k ptennelc .için ~ 10stmı 
lir - ba sebeple mih9er nalı:Iiyatı da :poktur llılena haddinden fU1a b6-

KUSIKJ IAJU.TKAJtLAJtt CKMitE'lııte 
DEN: ~ .. pet'ICmbe sGaa aut 14 
.. ~ ..udnde toPlenacalrtlL 

~~~ •• h' 
'T.ıflrk lronsremiıı C>nn ııe.I dal Mat la 

.. ~ .a..... -· 1 s ıl • -. 
o ullıbette kola71apr. ~ tıde-ıllluıe. a«iE sabMmıa 

Ba taamaz ma'Nffm1ede Sıaıi1we .-.__ w bl'ı1te esatie (bO:r8k) 
bdar .ı-M.-1 edince 1rakm ~·: de ~'- """' ~ ~ .... - - ---~ ......_. --- ....... .....,.~ '4tM-&l ..:nan -a.n c , • , ı ı 
toı.,a tamamlanır. Ba aaretle Ba- 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 u...... ~ .. -ne.ıı .... ... 
ad peıtroDed ım"bYer b&Ta kuvvetleri- tS,ŞO da ~ ... ~ -· ' ı11ı 
ıırin tebdidi altma cfrer. Doiadan Ja- sevk Te idarem aoktai wllf'IDdım ilk •-·ıı. 
poabr tarafmdan tehdide bqlamlan yapılması llznu selen iPa Aft1IPl,da.- -==:-:===~=---===::
ffindJstam batı limalden de yeni bir ki birinci diiamam ezmek oldaiana YENt NBŞJd't AT: 
ıablike belirir. !nıilterenhı .A.q1, P- her •esile ile bildiren ~ da •wua llAltBltBTLEJtl lftll 

GENOFORTIN 
Ttıbt Müstahzar ~ya bol mlrtmda çıkarildılı ırmhmar. 

~·---• Şevket Korol Lihol'atuarı - ' 

Gümrükler Muhafaza Genel K. 
_ Safin Alma Komisyonundan 

Mutnımme. 

bedeli 
Ura 

1810 

hlı: - ........ 
Unı K.aPUf 

131 '15 l4.3.IN2 Camart.l 
...ı 10 da 

• • 14,3.942 Cmnarteıd 

-- 11 de '!'akanda 7QZlh 2 blaö _,. hizah.,....,. ~ ~ 'ille 11118tleıde a-
c* .tbfitme llıe a1macalı:tır. 

Şartnanıe ?e DthnmWerl hfr gQn kmulıl;tooıtııı aıaırawJlr', 

İsteklilerin beDi gQıı '"' saatte teminat makbuza '"' laman! veıdka
'.larJyle Galata - Mumhane caddesinde 5' numaralı dairede bulunan Sa-
tmalma komisyonuna gelmeleri. (2189) mall Afrika ıoe Alı:denlz ile bütOu ir- serek malf:eme Ye ıerek iman 1mnoe- ı.aa.ın -- mlMllıtiltl taraıa!1!1 ::... 

tıbatı kesilir. Ba halin İngOterede ti 11e • bsre1ıet1 ~ i1*ak :!'H:ıl:'6n:'Te}.. ~ ~ .. T 1I•••••••••••••••••••••••~ Mlit edeceii bii7il bir ~ Alman etmeli lba:m celir. tımmdaa ... kMıP dr. ıH •. .._-.. 0ıı: • 
noktai msamıa söre belkl tnsDtere- Dota c:epbea!ıadeld ._.. tw'l'B 1-1 ,._ .._.. (2'27-ıMO) eeıijıır' dnk 1ıo-

• • taamalan taı.ia edlln ikbad laannda ( llSO. 
:J11 bir azlqnnya )'llDaftJrabilir. lamadan &ıce Aft11P& barbinhı yeni 1140) ~ 6Mlm istadatilderilli Uıtin 

Ba daıtleJi lmrwıh7abllmek için tn- bir istikamette 7Cai bir hıkitaf p.. eclea •cGAcG m-s. <ıtıı-ıHo> -a.riade 
~ fbi-..._ • • .._....___,i L ---..uz- lci 'ftllaıat lı:aırôedilmlttir. lreeria daNenc:tl 

snt~ barp prens 11U1C111 bira fe- WJDeli ~ OOııo _...,,~. ._ 112' M rl 1rablft rm'ıl ı iw al-
a.klrbk yaparak Afrika7a kanetli l:melıcli deniz mı.,. :ım---..::.....ı..ahffiJerta ..wia w ..ı-
!dr oa eöDdermesl battl, harbin Nea4i Yap!Hli baı tanT.:d. _..~:::.: 

ria 7Va. ı.r tanfma pm.11 lıir .-ıııs. ,.. ------------------------- pr•-··· .......... isııll edilllııltt& 
lstanbul Hava Mtntaka Depo Am1r19··nden ınuvmırs soLDAll8LAltl - ~ 

taabal Oaiwnitem ~ 119 - ki· 
Bava birlikleri ihtiyacı için aptıda dm ve mlldan ;yazdı bet kalem talınlır, lMO-lMI -1enae * ııomen.ı. 

~it m.akemesJ pazarllkla satm alınacaktır. İstekllle:r lcatl teminatı o- lan mGıteftıllr. 
lan (81'1) lirayı Bakırköy MalmtidQrlQIQne yatırarak ~ bir-- n.z OOJt&tia ...:..*•au1t Y*'°'ll _... 
1ikte 5.3.IK2 Perşembe gQl)ii saat 15 de Yeni Postahane lcarpamda Bil- fnıüa -~ ı.ttaısk atıa- n .,.._ 
:rilk ltmacıyan haR lldDci kat No, 9/ 10 Bava Satmalma laımisyonunda ıazet...wr. ••"'Mı iaci -- cdr-lf*m. 
balamnalmf.. (27M) SiYASi n:nnat'*..c.uAll - n1, 

#". 1 • • • w... ın. uo - ._ı.n ı.wıı..ı.ı. ..... 
~ ma& 

IOO JCllo 
600 • 

DOO il 

500 • 
1 1500 • 

Matıammen bedeli ('1302) lira olan bU' adet -nar Dıiae1 MotıllırUl 
..... kompres&il (4.3.1942) CU'lamba ctbıtl saat (11) Qll bette BaJdar
P..-ta Gar btnam dahilindeki kıomis)llOD tarafmdaD peı:arbk usullyte mr 
ta a1macaldır. 

Bu !le girmelc ~ (1095) lira (10) kurtlş1ıA Jcat! teminat .. 
\+pyuwua tayin eWtl 'ftllaflcle birlikte puarhlt günü saatine kadar lı:ıı>
wis)ıooa milracaatlan lizımd!r. 

.Ba .ile ait prtname1er komJs1ondan params olarak ~. 
(27'12) 

" ---~en taaMI edilen anahat meafe ~ t.3.1942 tari-
Mnılm Jilbaren tatbik edilmek üzere .istaQoDlarmılA tevst edllmlJ ol-
dula DAn ohm.ur. (2741) 

Beykoz Asker&k Şube111clen 
4 - ~ .._ w 8*ıesi memarıarin yoklamal•rma baf!annı4br. 

'1M:W•• 10.3.942 sQntme tamr devam edecektir. 
2 - Her ıDn 6lledea nvel pıbeye mtıracaaı edmJerln JO)daması 

,....ldır. Y~ gelecelc sabaylarm D1lfua ci1zdanl, ikamet ktlldı 
wwwl)e& w Dıt!sasma ait vesallde birlikte mDracaatlan lhmıdır, 

a - YnkJamaınnt ~ haklcmda kanwıl muamele )'81)da-
... tan ftktinde :poklamaya gelmeleri Dh oluna!'. (2503) 

KOl'S DOGRS - '*'n. w .. - -
...... 40 - ............. ,....... ı....... .. --···· 17L1CU - .. .t... .... -• y_. 
.-lalıı••-~.....-~---
................. 1!1 'o•'· 

Moda Denis Klihünden: 

Sahlık Kotra 
Klibimizin mab olan 

RUY A IOTRASI 
Han•ı l)"kıı ~~ 
abhkbr, ht+JU-tn kesin teıc
litısml ~ • Şubat 1M2 
eumaı tıeııııt sana mt ıe 78 1ca
c1ar llocla Dmdz JCilbOııe yam 
De bOdlrme1eri ilin olunar. Faz.. 
la ~t ..,. kotrQ1 16rmek fı-
çin lDDbe mGracaat edilmeal 

--· TIMbl: 800U , 

Olldlar icra lılemurıaaund•n: 
M11"1 

Türkiye Cümhuriyeff 

ZiRAAT BANKASI 
lCaraJat Tarlbt 1888. - Serma7e9I: 100,000,000 TGrk Uram. (labe .. 

Ajam aded1: 2815 

Zlnııl " Tlearl her nevi 1"mb maameleleıt. 
Para biriktirenlere ZS.800 lira ilaaml)'e l'ftiyar 

Zlrut Buı!nısmda lı::umbaralı ve lhbarm t:uamıt hetıaplannda en 
• ao Unm bahananJara aenede t defa çekilecek lı:ur'a De •plJd•kt 
plim l&'e lkranü7e datJtdacaktır: 
4 adet 1.000 Llralllc 4,000 Ura ~ 100 adet 
4 " ICIO • 2,000 • 120 • 
4 • 290 " 1,000 .. 180 .. 

40 .. tcıO • 4.000 • 

80 Llraldc l,000 UN 
40 " 4,IOO • 
IO • l.200 • 

DiKKAT: Heaplarmdald paralar bir 8eDe tetnde SO Llndm ..-il 
~ ikram~ çıktılı takdirde ~ 20 fazlaab"le verDecelcUr. 
Km&X MDede 4 defa 11 Eyl61, 11 Blrlneikl.nan. 11 Mart w 

11 lluiran tarihlerinde çeldl.ektir. 

Almanca Mütercim Aranıyor 
Maiye Yekaletinclea 

lbll Teadt ~eti için Almancaya IAyıkl)ıle nkJf ft Tlbleelf klnr
wt!l bir milterdm imtihanla alınaeaktlr. Kadro Gc:retl olan (210) Ura 
taliplerin bntiha.Dda aıösterecelı:le liyakat derecesfııe ı6re birden ~ 
tıedrlcen verOecektir. İmtihana llreceklerin en az UM mezunu olmUI ve 
ukerllkle .ıltal! buhmmamuı prttU'. Yübek tahsili olanlar tercih edi
lir İstiyenlerin milsblt evrakı Ti 171 hizmet veslkalarb"le btrlilı:te 2/Martl 
lMJ akpmma lcadar lstanbulda Defterdarlıkta ~ llQtetUaUllDe 
mflracaatlan. (591) (773) 

Menkul htııl lıını: Bir borçtan ~ 
layı mahcuz olup satılmasına karar 
verilen yatak, yorgan. balı ve kap ve 
kacak. tabak ve bardak, karyola ve 
mua taknnlatr. sandık, masa, kamo
dfn, dolap Y'CSllir f!'1 eşyası De balık 
•tı ve urgan 'vıe bcıt ldife Te kap ve 
frçı gibi maDarm ve bir altın yüzOk -------------------------
ve Iı:olye ve birkaç tane tavutun ki. ...,. ___ 1 C Ç 1 
ceman 903 llra kıymetinde muhtelif J y 
ef71ıllUJl 3/3/"2 tuibine mQaadif Sa-
h gilntı .. t 14 deD ttıbattD Pendik- Demir ve Tahta Fabrikaları 
te c.... paaınnda aç~ arttlnna ne 
parQa eevrileceli .. birinci arttır- Türk Anonim Şirketinden: 

ALI NACAK---. 

mada mııhammen kıymetlerinin ~ Pabrllmms tmalttbınıelerinde çplıştınlmalı: Qzmoe 20 D51cftindl. 10 
75 ştni balrm;yuılarm ilmıd arttır- Tomad, 10 Tesviyeci ve 3 Modelciye ilıtiyaç vardır. Bunlarm clere-
ma De 811/942 tarilılne müsadif Cu- celerlue töre saatte 30 ll4 so kuruşa kadar yevmiye YerUecektir. Ta-
ma gQnQ yine saat 14 den itibaren Uplerin mnataceleD Adapazarında Fabrikamız Müd~etlne ınOraoaat-

TÜRKiYE iŞ BANKASI 
Küçük T8sarraf Hesaplan 1942 ikramiye PIAm 

4'911dels: J 8abat. t llQll. 1 Alaslıal. 2 ~ -
tmlhlerlnc1e ,..,.m • ' 

1942 ikramiyeleri 
ı lldll 2000 1lrn'+ aaoo.-~ lll 
1 • 1000 • aooo.- • 1 
ı • no • -uoo.- • 
1 • IOO • -ısoo-- • 

10 8 tllO • -.-00..-- e 

co eı1et ıoo anm= ıoao.- Ura 

'°• •• ~ • 
IOO • il • -acJaOır- • 
IOO • 10 • IOOGı- • 

~ ................................. ... 
, I >eniz Le\ a11m ~.ıtın;.ılma Komis~onu İltmlan 

l Adeı 1.5 metrelik trona ıezgitu .k.ompJe 
1 Adet Maranaoz hlzar tezgAhf "0.02X0.02 den 0,80X0.80 e Ddar. 
1 Adet Pulanya tezgAhı komple 40 santimetrelik 
1 Adet Fırıldak ve makkap tezglbr komple "ahsap içln,. 
Yukarda cins ve miktarları yazılı ört kalem tezıAh !8. Subat. M2 ~ 

martesl l(lııtl saat 11 pazarlıkla almacalrtU'. İsteklilerin belli IÜll ve .... 
aite Kuunpapda bulunan kornis:ponda hazlr bulunmaları, (210D) 

----1000 metre ma-ri entarilik hm ü•cak 
1:1. Subat. 942 Cuma sflnil saat 15 te pazarlıkla 1000 metre tll8vl _. 

tllrlllk bes almacaktır. 
İstekU1eriıı birer mJkdar ntınnmelerlyle birlikte Kaannpapda buhmall 

komisyonda hazır bulunmaları. (2102) 

----1 - Talunhı ohman l>edell 9625 lira olan 2500 adet yün fnlllım\ 
MAllT MI Pazartesi S0n0 eaat 18 de puarltkla etmltmed yap ir 1 ~ 

2 - Katı teminatı 1443 lira 75 kuruş olup :şartnamesi her sin 
mfsyondan almabillr. 

3 - ı.t.eklllertn belli acın ve saatte Kasmıpqada bulunan 
::ponda huır bulunmaları. (l'f04) 

----· 3 Xfio Pirinç levha 1 mim sahan 
288 Adet .. vida t/8 • .. 

Kauçuk ho1a 2 top 
2 tüyüp Sülüayon (Büyük ttly(lp) 

14 Adet Siyah vkiaü Beheri 12 deslmetre\Jk 
12 Metre Mllfon 
20 " Keten besi 80 mı. eninde ' 

6 Adet Siyah makara (büyük) 
1 Paket Makine iğnesi 31-K-18 
6 Kilo San sabunlu ktiaele İnce cinsinden 
8 Adet Bis ucu 
4 Tura Keten ipliii 70 No. v. 

42 Adet Toka 
175 lıfetre LAstik kablo 1.e1 
150 - .. ~ " 

16 .. " ,. • 
2 Kilo Valleıta 
Yulı:anda cim ve mJktarlan yazzılı ( 17) kalem mabemeDln S 

942 Salı lilnO saat 14 de Kaarrnpapda De z Levazlm Satınalma 
misyonunda pazarlrtı yapılacalmdan iste n belli gün ve saatte mes 

kılr koml8'.9'0Tla milr•caatlAM flAn nhr ntJT" (2'750) 

POKER 
ER T raş Bıçaklan 

Ge•111tı•. 

DiKKAT: POKER T~ BIÇ.AKLARI ~ 
nk bBttın Tlbtiyedıe 5 KURUŞTAN 

Fada u~ktlT. 

Ankara DO " Tarlh - Colntf)'8 l'aldllteatnde 
isi pmlardır: • 

TDl'k Dil 'h ldeblyatı T•rlh 
Alm•n • • Felsefe 
l ıtgtlls • • • CoOratym 
Franafz'" • " HhtcloloJI 
Ara19 • • " HrdtofoJI F.,• • ,. " Hu .. aroloJ» 
Rua • • • Killik FlloloJI (L#lft• • V... 
AntropoloJI v. Etnotoj 8uınoroloJI 
ArtrooloJI alnoloJI 

KATd ıyıuameıe.tne 18 SUbat tarlblnde bQlanaealmr K87d tdn ne 
bl evrak IAzım oldufu Ank~ada DO ve Tarih - Colrat>'8 l'alı:tlltal 
tanlıtma. vtU.yetlerdo Maarif n Lile mOdürlilklerlne mtlncaat" 
Gtren!lebDlr. (1185 - Dil) Pmdikte Carşı panrmda açık artttr- ',,." nAn ıilunur. _, 

maile parsya çevrilecetlnden. talip ~ 91' ___ ...., _____ ... ....;,~..;...-----------.-, 
olanlarm gQn ve saatlerinde mahal
linde banr bulunacak memura mü
racaat etmeleri ilAn obmur. 

~ DP. hı_,. Sami _, 

Öksürük Şurubu 1 
Öbllrilk " nefes darhlı. bol-

j 
maca " kızamık öksürilkleri 
~ pS tesirli ilAçtır. 

- H1rk11 k•Ua..uu..-•• , 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlanlara 
1 - Kevıcut Dllmuneal mucibince ~ 1!1111D ft h..n. (lS&O) 

metre kll)'JI puarlıkla satnı ahnacaktır. 
2 - Pazarlılc 21.2.M2 Cuma günü saat 11,30 c!a ,C.bafafta ı.pua 

eubesfnde Merkes mübQaa komisJOnunda yapılacaktır. 
3 ·- NQmune l&zil aeçıea ,ubede g6rillebillr, 
4 - lstetlilerbı pazarlık l.çln tvhı o&man gQn - ... teknt ede

cekleri fiyat Ozerlnden 1' 1,1 &(lveDmıe ~ bUllkte 'W:tt&r k<t-
~ mQracaatıaıt. ~), 

• 

lstanbul Hava Mllltaka Depo AmiHlğlri 
1 - 10 adet çift dlreksl:ronlU ılı:oda bin y0z Upl ..-1er1n 

' brmerl yapdacaldır, ı.teıdllerin katt teminat tutarı olan 1121 Un7ı 
mklJ lılalmüdtırlQltlne :raıtrarak makbuslan De blrlllcte a.a.M2 
eembe l(lnQ saat 14 de Yeni Postahane lcarpamda Ba,.ok JCmamıaa 
ikJııcl kat No. 9/10 da bulunmalan, 

2 - Sartnameal vo Te11hnlerlnl 16rmek lstiyenler tatil dnJerl 
her .an mesai saatlerinde komisyonumuza mOracaatıan. crr• 

Sahip .,. Mfil1at ~·lrtl: RalU Lttft DINhctl. 
Qeutecillk - Up.lJd 'I. L. .. 'fAJ( ••t•• 


