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-Mrl. Petain-
Cümhur Reisimize Bir 

Kitap Gönderdi 
Fransız Büyük Elc;isi Bu Kitabı 

Dün Milli Şefimize Takdim Etti 
Ankara, 5 (A.A.) - ReiiicUmhur İsmet İnönü bugün saat 16 

da Fransız büyük elçisini kabul buyurmuşlardır. 
Büyük elçi, mareşal Petain taraf rndan Reisicümhurumuza 

gfinderilen bir kitabı takdim etmi~tir. Bu kabulde Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğlu da bulunmuştur. 

Demokrasilerin 
kuvvetli 

T::~~a:~lin .~ .. ~ ·-' 

1 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

AFRiKA CEPHESi 

Derne'nin 
Doğusunda 
Mihver Kıtaları 

llerlemeğe 
Devam Edivor 

Bu Muvaffakıyetler 
Yeni Tip Tanklar 

1 Sayesinde Kazamlmışl 
Kahire, 5 (A.A.) - "Tebliğ,, 

Dün bütün cephelerimizde sey • 
yar kolanmız ve keşü müfreze • 
!erimiz faaliyet göstermişlerdir. 
Hava kuvvetlerimıze mensup av 
tayyareleri ileri kıtalarımız üze-
rinde devamlı uçuşlcir yapmışlar • . . 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. GASSON DiYOR Ki : 

"Her tacir ba kitapta ı&terditlm mallert tatbik etmek 
oımetlyle blr lJd sene libl kısa bir saman içinde mlllteri• 
rinln •dedinl blr misli arttanblllr. Ben ba ldtabımd• 11i111 

bu Hnati ö!retivnrnm ... ""llh 50 knro,. 

PASifiK HARBi 

Singapur'a 
Taarruz 

Dün Başladı 
Ada, Bütün Gece 
13ombalandı, Harp 
Limanı Yanıyor 

Asker Çıkanldığına 
Dair Londrada Bir 
Haber Yok, Süratle 
T cd<viye Gönderildi 
MALEZY A'DA~ 

Şanghay, 5 (A.A.) - Domei A• 
jansı Sıngapura karşı yapılan u

yakılmq bir tayyarenin iııke-letl mumi taarruzun başladığını ha• 
ber vermektedir. sun bir harbe bağlamı,Jardır. On

lar harp uzadıkça lııuvvetin ve ta
lün kendilerine ceçtiiine inanıyor
lar. Onun için de ıu veya bu harp 
cephesindeki celip ceçlci maf lıl
biyetlere ehemmiyet •ermiyor •e 
bütün bozgunlan soiulı: karalılıkla 
brtılayablliyorlar. Bu llmit ve 
hesaplarında haklı mıdırlar? Mil
letlerin bu kadar uzun bir harbe 
tahammilllerl var mı<hr1 Bunu lla 
saman gösterecektir, 

ve bomba tayyarelerimiz de miı· ı Şımalt Afrika ('ephesınden Aesımler: Yerde tahrip edilmiş vP. 

teaddit arabalan tahrip ederek 1 
düşman kollariyle muvaffakıyet- r--~--.J"":"·-ı-0--...,r--------------
li savaşlara tutuşmuşlardır. "otı SA·RK CEPHESi 

Ajans, Sıngapur istihkimlan. • 
nın dünkü çarşamba günü saa• 
18 den ıtibaren Japon topçusu • 
nun sıkı ateşi altına aldığını bıl· 
dırmektedir. 

M. Zekeriya SERTEL 

1:iJJ8 Sonu Sa, 2, SQ 1 

Mihver kuvvetleri Derne. 
nin doğusunda Uerlıgor 
Berlin, 5 (A.A.) - "Tebliğ,, A1 

rika şimalinde ricat halinde bu • 
lunan düşman kuvvetleri Deme 
ilerisinde doğuya doğru takip e • 

· dilmiştir. Savaş tayyareleri Tob
ruk batısında lngilliE kuvvetleri • 
ni dağıtmışlar ve düşmanın ricat 

Sırbistıtnde aeneral Mihailnviç yollannı bombalamı.şlardır. 
hareketini tenkil için tiddetll · Şimdi!e kadar gelen raporlar, 

tedbirler almış olan General 3500 esır, 370 zırhlı araba, 192 
Nediç topun zapt veya tahrip olundu • 

ğunu bildirmektedir. 

/2iT Sollu Sa, 1, Sfl 7 

MISIRDA 

fn111terenin Kahire bUyttk etrlsl l\f. Lapson bir merasbnae 

Rus Kıtaları 
Yeni Arazi 
Ele Geçirdi 
Harkof'un 50 Km. 

Şimalinde Kanlı 
Muharebeler Oluyor 

Donetz'de Alman 
Mukavemeti Şiddetli 

Singapur bütün geee 
bombardıuan edildi 

Tokyo, 5 (A.A.) - Fecir vak • 
tindenberi Singapura karşı yapı .. 
lan topçu ateşi şiddetini dört mis 
li arttırmıştır. Kranj bt&tarya 
mevzıleri düşman ateş açmağa 
muvaffak olamadan tahrip edil
mıştir. Ay ışığında topçu ve ba
va kuvvetleri tarafından S?Dga • 
purun bombardımanı bütün gece 
devam etmiştir. Settin cenubun• 

Singapur adası: .Japon itcali altında buluna Johor'u .adaya bağb- daki bir orman tutuiturulmuştur. 
yan 5et ile deniz ve hava üıd~ri haritada cösterilmiıt\r 12f18 Sonu Sa, 1, SQ ' 

İlkbahar K OMUR TASARRUFU-

... Soma aa. 2. sa ı 



No. 12 ~azan: iRFAN BEHOb"T 

Emcti hanım, lrapa1ı 'bil' kitaba De"l man ren~ &'Ö.Zlüklerlntn arkasında 
T.iyen hafrzasmm sıyahlrğından toP- müstehzi n:ı.zarlan saklıyan Halil 
ladıgı hat1ralan elindeki tesbih ta- Şımdinan'm siniru çehresi göründil. 
nelcm gibi dizerek anlatıyordu: Kanbur ve cüce olan Rcik Nihat boy 

- Mektebini bitirdi. Beybabası oğ- sırasında meşhur kitapçı Salih Gün
lunun rnüruvv tini gormek 1stediği i- düzle, Niyazi Tezel'in arasında kay-
çın onu hcırı ı evlendirdi. boluyordu. 

Nefise hanım, annesin"n Fahirenin Ba gelenler Nazminin ya mektep, 
ortağından b:ıhsetmesinı münasip gör yahut meslek reikleri idi. Aralarında 
mediği için: anca kkaravana arkadaşlığından kalan 

- Aqıan anne! Dedi. Şimdi bu kaba b r JAubalilık vardı. Hele böyle 
eski hikayeler. bır tarafa bırak. Fa- kend"ler.ini ağır satmağa mecbur ol
h re hanım bunlan bclkı yu.:ı defa duklan bir muhitte bulunıırlarsa o 
dinlem · tir . _ j zaman cimıirlerim geriye döndüriirl~r 

Fabıre Nef senın btı sozune ehem- ve tıpl:ı m ktep sıralannda olduğu gi 
'lUyet vermiyerek: . 1 bi el ve dil şakalanna başlarlardı. 

- Emetı hanım, dedi. Bey u ilk Nusret, Nailin iri ensesine bir to-
k nsı guzcl mı idi? kat a kC'dc.~ek: 

- Akça pakça bir taze idi. - Önümden çekil, dedi Yolda ge-
Ama ıç nı çekti. lirken trende, kaim enseni~ yijzünden 
- Seni goremedim ki yavrum• De- etrarmı göremedım Şimdi de Nazmi-

d· H:;ıngınızın daha güzel olduğunu yi göremiyorum. 
ylıyemem. Eda qanımm hem y\izu, 1 Nail, iri göbe~ini hoplataca~ bir 

hem de kalbi guzeldi. B:çare • sessız kahk ha ile: 

Beyaz Peynir 
Dağıtllac k 

Bir Milyon Kilo 
Pirinç Getirtttecek 
Mürakabc memurlar! buzhane ve 

depolarda saklı mal ammrya dün de 
devam etmişlertllr, Evvelki gün bu
lunan 10 bin tenekeden başka yeni
den 5 bin teneke daha peynir bulun
muştur. 

Mürakabe KomJsyomı, muhtcnf 
buzhanelerde bulunan bu an beş bhı 
teneke beyaz peynirin hnlka dağıtıl
masına karar vermiştir. Peynirler 
bakkailar cemiyetine. Denizyollan, 
Belediye koopera Uflcrfyle diğer koo
peratiflere muayyen fiyaUnrla verile
cek ve halka satılm sı temin edil&
.cektir. 

Bu peynirlerin gelecek mahsul dev 
resine kadar halkın lhtiyaçlımnı kar
şılıyacağı hesap edilmektedir. 

Bir milyroı kiln 
pirinç gelecek 

TAN 

Yeni Açılacak Sailat 
Ve Teknik Okulları 

Vilayetler Arsaları Hazırlamıya Başltyor 
Yurdun muhtelit bölgelerinde açı-ı temin eden vilayetlerde daha evvel 

lacak sanat ve teknik okulları için inşaat yaptıracaktır. 
Maarif Vekilliği tarafından haztrlık- Yeni inşa edilecek olan bu okul
\ara başlanmıştır. Bu iş için Maarif !ardan on bir tanesi de şehrimizde a
VekUliği tarafından vllAyetlerc yolla- çılacaktır. Bunlardan dölt(imcülük o
nan bir tamimle inşa edilecek sanat kulu Kasnnpaşa, bahr1 inşaat okulu 
ve tekniK okulları için arsalar hazır- Hasköy, makine ve elektrik okulu 
!anması bi1dlrllmiştir. Bu arsaların Aksaray, sanat okulu Üsküdar, mcn
istlmUlk bedelleri viUlyct bütçelerin- sucat ve kimYil okulu Haliç, maden 
den, inşaat bedelleri de Maarif Ve- ııanatleri okulu Beşiktaş mobllyncıhk 
killiği tahsisatından verilecektir. Nuruosmaniye, ticaret lisesi Sulta-

İstimHik olunacak arsaların girin- nahmet, yeni üç akşam kız sanat o
tru çıkmtılt olmıyarak, murabba bi- kulu da Beyo~lu, Sultanahmet ve 
çiminde olmalannm teminine gayret Üsküdar semtlerinde açılacaktır. 
edilmesi ve arsalıuın fakir halkın ka- Belediye imar müdürlOl:-0 yeni şe
iabalık bulunduitu, kanalizasyon ve hir pl::inına göre bu okullartn yerlc
taşıt vasıtalanna yakın, toprağı çü- rini tesbit etmiye başlamıstır. Hazır
rlik olmiyan yerlerden seç.llmcsi ta- hklAr tamamlandığı takclirde, yeni 
mimde bildirilmektedir. mali yıl bütçesinden bunlardan bazılıı 

dasız bir kızc gı:ı:dı; ince hastalığa - Bütün bütüne kör olursun da Boynbattun vil~yete y<lpılan bir 
tutu1dl1. Kızını anasına benziyor der- hiç görmC' sin in :ıllahl Dedi. müracaatta, ıJChrimize bir mılyon ki-

.Maarif Vekilliği, arsalan en önce rınm inşaatma hemen başlanaçaktır. 

ler amma bilmem ki... Sarh Gündüz: z ıo pirinç getirilmesine müsaade ıste-
Fah•re: - Yolda bir kere yapmadığınız a- nilrniştir. Vilayet, bu müsaadeyi ver- Yakalanıp Mahkum 

Edilen Vurguncular 
Şelnir Meclisi 
Dün Top,andı 

- Anası eğer CemUeye bt"nZyor- zi:ı:l k kalmadı. D ha doymadınız mı? miştir. Getirilecek pirinçler Murakıı-
guzel k dınmış .•• Çıinki.ı kız. ha- Gıilü erek eve dofrru ilerliyorlardt. be Komisyonunun te bıt ettiki fiyat 

katcn ı;uz ldtr. Taşlığa g rd"ler. Pard ülcrini şap- üzerinden satılacaktır . .Muhtelif çeltik 
,Bunu oylerken Cem'Jenin zorla kalannı esvap askısına astılar. İri bölbelcrinde bin bC'Ş yüz ton kııdnr 

Dükkanında 500 kilodan fazla kö
mürü olduğu halde, alıcılara satmak 
istemiyen Bcyoğl\lnda Yenişehtrde 
kömUrcü Vartan adliyeye verilmiş ve 
Asliye birinci ceza mahkemesi kö -
mür vurgı.ınc\\.<mnu 50 lira para ce
zasına, 20 gün dlikkfınmı açmamıya 

nıahkiim etmiştir. Odµn ihtikarı ya
pan Şişlide Abideihüı·rtyct caddesin
de kfimürcü Jorj dıı 25 lira para ce
zasma, \ giin diikkıi!\lnt açmaırııya 

Şehir Meclisi dün toplanmış, ş!.'hir 

hududu içinde "bitişik bibn yapıla
cı:ık yerlerde asgari bina cephesi., i
çin hazırlanan talimatnamenin mü
zakere.sine başlamıştır. Talimııtnnme
nin ilk maddesi müı;ıhero ve karışr\c 
göriilmi.iş. bunı,ın için t.c~limatnnmenln 
yeni baştan tetkik edilip yazılmasına 
karar verilmiştir. 

uldu(;U 7.am n sed r ııulclen saçan kahkah 1 n taşlığı dolduruyordu Te- işle'{lmcmlş ç:c.ltik bulunduğu ve bun-
ennı hatırladı. neffushaneden sınıfa giren bir ta- larm da fabrikalara gönderJlece~I 

Nefıse h nım: lehe gürultüsüyle mercl've711cri çıka - bildirilmektedir. 
- Ma~allah dedi, şnndild kızlar rak Nazm·nin ~zt od11S1rlc'l girdiler. 
kek gıbı. Geçen gun Cemıle hanıma Refik Nıhat, ayaklannm ucuna lüı-

asgeldim. Muteahhidin oğluyla bcra-j sarak tarihi eserler bulunan raftaki 
berdı. Taş ocağma gid•n yolda hızlı kitap isimlerini okumak çln uzatmağı 
h it yiıruyorlardı._ ı ~alışıyordıı Nail iri elleriyle, Refilt 

Fahıre. birdcnb re irkildı fakat ka- Nihadm enses"ndcn tutarak rafın hi
hrun şuphesini davet etmemek 'çın; zasrna kadar yükseltti: o, anısının 

- Evet, dedi. Bana aoyledı. Tenis ağzında sallanan bir kedi yavrusu gi 
oynamag.ı evle ınc gıtmışti. O~ndan bi harekC'tsrz durarak bağırıyordu: 
o mı gezmeğe çıkmışl:ır. - İmdat! Beni can::ıvar kaptı ... 
- Bir kere daha rasladım Deli Hal 1 Şimdinan, masanın üstfiııd-: 

Mehmedin boğııldugu derenin yama- duran bir kitabı knrıştırl\rak: 
< ki patikadan geliyorlardı. Nazmi, diyordu. Evin çok gü-

F ahire için artık öğrenecek bir şey zcl Hem havadar, hem forah .... 
lmamı tı. Cem lenin hoyratlığı, o- Diğerleri itirıız ettiler: 
mm a ... $tınlmasıncbn sinirlenmesi - Evet ... Fak t uzak .•. 

ep hundan dolayı idi. Kulubeden - Omuı için uzak değil. Sık ı;rk 
c• tıgı zam n fiefıse b:ınrmla Bekir Istanbula inmiyor ki .• 
ga bostan ka,pısına k dar onu uğur - Hatta hiç inmiyor. 

1 dılar. Fcıhıre karı kocanın rnısafir - T m bir münzevi.-
gırlamak iç.m soyledıkleri basma ka- - Mi.ınzevi değil ermiş._ 
ıp sozleri ı ıtiyor fakat b'r şey an- 1 Arkaaf varl 
• .myordu; zihnı o kadar me guldü. 

m 
Ahmet Nazmfnhı davetlileri ayııj 

lt enle gelm.ışlcrdi. Bahçe kapuıııuo 
nune geldık1 C'ri zaman zili çeh.-me -

len bağrıştılar: 
- Heyi Münzevi! ... Kapryı aç_ 
Nazmi, kapıyı nçmaga koşan Fadi
n arkasmdan aihr a ır yurüyerek 
m yola kadar gcld • İçeriye evvela 
useyın Nusret Gung<ir girdi. Arka

an ıri çenesiyle esatiri l:Jır canavar
n:ı:ıyen Nail Çelikbaş'm kafası; du-

BUGÜNKÜ PROf:RAM 
'1 30 Program 
7.33 Muztk (P1.) 
7.45 Haberler 
8 00 Muzik (Pi.) 
8.15 Ev saati 
8.30 Milrıl< ı Pl) 

1 Z.30 Program 
ız.33 Su 
ı2 45 Habcrleı
ı3 00 T rk r 
ı3 30 Mır fPW 
18 00 Proıram 
l8 03 Farul 

18 41) MOıilt fPI..) 
l 9 00 !Conu~ma 
19.ı5 Dans 'ıavalan 
ı 9.30 Hııbrrl~r 
ı 9.45 Tilrk mllziı{i 
20 15 P "vo ııuc:C'$i 
20 45 S<"Daı er 
21 00 Zıraat 
2ı 10 T m~n 
2 00 Orkcstl"I 

1
2 ıo Haberler 
2 45 Orl:e.tra 
22 SS Kapanq 

iktisat Vekaletine Bağlr Fabrikalarda Çahşan 
İşçilere Sıcak Yemek Verilecek 

kendilerıne sinemaya gitmek imktını 
d:ı verilme tedir. 

verilme- Çabştırılacak mahkumlar 
alını txr. 

İlkbahar Taar uzuna 
Hazırbk 

tt"J~ Bnştarafi l incide 

zaferin ya ı-hndi kazanılacağı ve· 
) -:ı. ebedıycıo eden gideceği una
atınde bul~nmaktadır. 

Yeni Almarı taarruzu ne 
zaman başlıyacak? 

Bükrcş, 5 (A.A.) - O!i: İlkbahar 
1'1arruzu işi daha şimdıden gi.ınun 
meselesi olmu tur. Fılhatnka, Rusya 
ışm.ın her çevrede ayni uzunlukta 

devam ctmcd'ği mal~mdur. Şubat 
nunda cenup, Mart ort lı:.rında da 
crkez ke ımlnde belki kar yağış-

..rı durur. H lbukl Lcninzrat kesı
indc Mart s nuna. h ttA Ni an ba

!"la k d r soguklar şıddct ni muha
aza eder. Bu ıtıbarla, Al'Tlan başko
mutanltgtnın, her kes mde bava şart
ı rmın normal hale gelmesini bekle
yıp bcklr-rruyec ' nl, umumi bir ta -
arıuz emrınl verip venniyccegini, 
yahut eV'<('lfı cen\lp kesıminde taar
ruza geçıp geçmiyeceğinl bilmek li'ı-

ımdır. 
Esas hedefin Kafk::ı yanın iş"ali 

olmasına göre, hnrekfıtm diğer ke
~lerdcn ziyade cenup cephe tnde 
b şlııman ihtimull çoktur. 

Ank ra, 5 (TAN) - Adliye Vektı
leti S lrun'1Jl çiftliğinde olduğu gibi, 
Adan da ve m lC'k t·n di er ü.."i 
mrntak <:rrdn m hk{\mlan çalıştumak 
için tct ıklcr yapm11ktadır. Bu ktsun
larda çalıştırıl c lı; plan mahITT'imlarm 
adedı ddrt yüzü bulmııkhdır. Ve-

Çi~r 

Şe 
Bir Kaç 
Aldı 

Çunking, S (A.A.) - Çin te~Jiğ': 
Cenup Kvantu g da Vayşof linldnının 
batısında ve doğıuıtlnchıki Japon 11z 
ma hareketleri geri atılmıı;tır. Vayşot 
Japonların elinden alınmıştır. Vanor:ı 
18 kilometre mcsafedcı. Ç n\il,.,-; Pok
lo şehrine varan yolu yeniden ele ıe
çirmi~lerdir. 

Poyang gö'üne akıuı Çang nel-rln.in 
batı kıyısında. Çinlılcr, bir strateji~ 
noktayı zaptetm şlerdir. Ayni nehrJ1 
doğu kıyısında da demityoluna bagt~ 
bir ıehri ele ıec;trmi~Jerdir. 

Nankin hiikiimeti kuvvetlerine rncf' 
sup 500 asker, lçaçafl\k Mareşal Can· 
Kay - Şek kuvvetlerine iltihak etmiş 
lerdir. 

Rusya İle Çin Arasında 
Yeni Bir Anlaşma 

Yapılmış! 
Nankin, 5 (A.A.) - Domei ajansı, 

ıyi bır kaynaktan haber alıyor: Sov
Y tler Birliğinin Cungking Elcisi, mal 
mubadC'l icln C~n-:t<ny-Şek Çek 
h\İ ru'T\et e b\r anl şma lmzala~~tır. 
Rusya, Çine m\i.himmat ve kamyon 
verecek. Çin memleketin" };)atı şimal 
bölgesinden çıkarılan maden cevher
lerinden Rusyaya satış yapacaktır. 

İthalat eşyasuu iaşe 
müdü,.lüğü dağıtacak 

mahkum edilmiştir. - Altın Fiyatlara 

İUıalıit birlikleri kannllyle getiril
mekte ve tevzie tabi olan bütün mad 
deler ay bıışından itibı:ıren İ<1ı;e ~lü
diirlüğü tarafmdan dağrtılacııkttr. 

Birlikler, bu gib. maddelerin liste
lerini İaşe Müdürlüklerine vereceiç
ler ve her madde muayyen günlerde 
ihtiyacı olanlara dağıtılacaktır. Bu işi 
yapmak üzere İnşe Müdürlüğlinde 
tev:ıi bürolan kunılııcaktır. 

Fırınlardn Noksan 
Ekmek Bulundu 

Altın dl\n 37 liradan 36 liraya düş
müştür. Bir grıım kül~e alım 500 
kuruştur. 

Bunlardan bac;ka sulu rakt satım 
Topkaprda lokantacı Abdi.1rTcıhm:ın 
25 lira para cezıısTna, 7 gün dul<kfı
nrnr açma111ıya mııhkum edilmiş. Kum 
kapıd:ı ka<:ap İsmail et, AsmııRltındn 
Bahıır ve Bohor kıınşık filit, Çcngel
köyünde bakkal Mt~stara pirlnç, Ga
lata Balıkpazannda Tahmis ı:okağm
dı:ı Nail Yrığcmxn tezgAhtıırı yağ. Sir
kecide eski Vezir bahçesinrle Ali Ka
radağ rakt vurgunculuğundan adliye- 1 
ye veı·ilrnişlerdir. : 

1 
1 

Pasta ve Çörek 
Yasağ• 

lstanbul ViUiyetlnden tebliğ e· 
dilmiştir: 2/17199 sayılı kararna· 
me ile merlyet mevkline konu· 
lan ve resmt gazetenin 3011/9421 
tarih ve 5020 rıumaralt nüsha
sında intlfar eden 25S numıırah 
karar mucibince hububtıt, hakli· 
yat. patates ve pirinç un ve ez· 
meler\nden p;ısta, çörek ve bun
lara benzer maddelerin yapılma-

Son gı.1nlerde Belediye zabıtası fı
rınlarda yaptığı kontrolleri artttrmış 
ve muhtelif semtlerde birçok ftrın -
larda noksan ekmekler bulunmuş ve 
müsadere edilmiştir. Noksan ekmek
ler binden fazladır. Bunlardan 9 ek
mek Galatada Perşembe pıızarmda 
Mehmedin, 79 ekmek Bakırkoyde is
tasyon caddesinde Anestinln, 45 ek
mek Emin6nünde Nikonun, 40 ekmek 
Ceğaloğlunda Nııcinin, 67 ekmek Be
~ikta<na b"kkal ?iyoda, 40 ekmek 
Beşiktaş Has fırında, 45 ekmek Şiş
lide Artinin, 225 ekmek Eyübün, 229 
ekmek Saraçhaneb şmda Hıısanın, 38 
ekmek Fenerde İbrahımin, 16 ek
mek Balatta Yorglnin. 17 ekmek Ham 
dinin, 75 ekmek 'l'ahsinln, 9 ekmek 
de Kasmım fınnında bulunmuştur. 

Demokrasilerin 
Kuvvetli Tarafları 

Alacak Yüzünden 
Ar1:adaşını Yaraladı 

Karagümnikte Kaşıkçt sokağında 
oturan Tevfikle Eyüp alacak yüzün
den kavga etmişler, Eytip bıçakla 
Tevfiği bacağından aiır surette y<ı
ı·alıımı.;tır. Tevfik haı;taneye kaldırıl .. 
mrş, Eyüp yakalanmıştır. 

·:· PA SifiK.·~·HARBi'.'!' ~ 
{ti;.1" Başt:ırafi 1 tnçlde 

Ufuk alevlerin pa11lt1s1 ile {lydm 
lanmıstır. Salctar hat limam da 
ateşle~ içindedir. 

Yomiour Chimboun'un neşret· 
tiği hususi bir tebliğd•.!, Japon 
topçusunun, Settin ccnubundaki 
hava karşı koyma bat~ıyalariylc 
petrol depolan üzerinde atışları
nı teksü ettiği bildirilınf!ktedir. 

1 
11nın ve sat.imasının Milli Ko· 
runma Kanununun 21 inci mad· 
desine dayanflarak yasak edildi· 
ijl ve İfbu karf!rtn negrlnden üç 
gün sonra mer'i olacağı ve ka· 

1 

rar aleyhinde hareket edenler 
hakkında Millt Korunma Kanu
nu ahkimrna tevfikan kanunt 
takibatta bulunulacağr tebllğ olu
nur. 

ATLANTIKTE 
K."ir &mraö ı ınctde 

Sekiz Fransız gemisi 
müsa ılel'e edil rli 

Vaşington, S (A.A.) - Bahrıyt- ko· 
misyonu, Birleşik Amerika limanlan~
da muattal bulunan topy.::kun 45,0CO 
tonilatoyu mütecaviz selciz Fransu 
gemiıini müsadere etmiı;;tır. Bu renı;
lerde Amerikan muhafızları bulunmak 
ta idi. 

, Bmıtarn!ı ı ıncıc:te 

hesapları doğru çıkmamı~ ve is -
ter istemez uzun ve yıpratıcı bir 
!'ıarbe ginniye n ecbur olmu~tur. 
Amerıkadan İngiltf.'reye akmıya 
başlrya:p asker. tayyare, tıı.nk, top 
ve diğer malzenıe. nihayet demok 
rasileri Avrupaya karşı evv~la na 
\•adan, sonra karadan taarruza 
muktedir kılacaktır. Alm~nya 
şark cephesinde muvaffak olsa bi 
le, miıtemadiyen kuvvetlenen de 
mokrnsilere karşı harbi kaybet -
mıyc mahkumdur. 

Asker çıkarıldığına dair Amerikada inşa ooilerı 
haber yok! ticaret gemUeri 

Londra, 5 (A. A.) - Japonlnrtn Londr~ 5 (A.A.) - Amerik4n tez-
Singapura asker çıkarma teşebbüsün- gahlarmda harbin başmdanben Rüyiik 
de bulunduklan hakkmdakl haberle-

*** 
re ait olarak, şimdiye kadar bu hu- Brita:nYa hesabına inşa eeilen Ul- tic1 -

ret gemisi bir Ingiliz lımıınına var
susta hiçbir mallımat gelmediği sa-

5 - Alm:ı.nya u· zerine ba<:lı - mıştır. Bu gemi, 7000 tonilatol•1lı: O· 
:5 lfnüyetli mahfillerden öğrenilmiştir. 

yacak olan kesif hav;~ lup Ocean-Vanguart ismini almıştı--
bombardımanları. Alman milleti~ Karargahın tebliği. Gemi, Birleşik Amerikada ,imdi inıııı 

edilmekte olan büyük filonun ilk par-
nin maneviyatını bm.acaktır. Av Tokyo, 5 (A.A.) - Umumi karar- çastdır. 
rupaya yapılacak miıtemadi ha- ı;ıılhm tebliği: Jııpo1' as\çeı1 tayyare- ee:~~~~!!!."!!!!!!'!':e-=~~~~™~~ 
va akınl~rı Almanyar.ın h..ırp sa· lerinden müre~kep büyük teşklller, Tokyo, 5 (A.A.) _ Tebliğ: Japon 
nayiini, münukaliıtıoı, tay'y2-re Singapuru 3 Şubat günü müte:ıddit tayyareleri Birınanyada Tongo tayya
meyd:ırdanm, lirr.an!annı kotü - defalar bombalamışlardrr. Klng Dok re meydanını ve ayrıca Rangond:ıki 

.. 1 t· ek• A 1 civarındaki liman tesisleri ağU' htı- ba:ı:ı aşker! hede.fleri bombalamı,slar.,. 
ıum eş ırec ,,ır ımanyarun n- sara uğ'ramıştır. Büy!ik bir yangın 
gıltere üzerine yaptığı_ hücumlar çıkmıştır. dtr. 
c.evam edeb ıı>-e~·dı lo!filter~de Japon tayyareleri, Umanda bir dilş 
h..111> sanayıi çalı~amaz hale g~!e- man kafilesini gam avlamışlardır. 
ce.k: ve halkın maneviyatı bozula ı Büyük bir gemi tutuşturulmuş, orta 
cakt:ı.. Şimdiden sonı a bunun ak- büyüklükte 3 geml ve daha küçük 

* 
si Gıacaktır. diğer gemiler bombalanmıştır. * * * AJ)ulJiralyadan takviye 

6 - Nihayet z.aferin bir de kuvvetkri gönderildi 
manevi amili vardır ki, Singapur, 5 (A. A.) - Neşredilen 

gözden kaçırmamak 18.zımdır. resmt bir tebliğ şöyle demektedir: 
Avrupada işgal altınd~ bulunan DUı;man tayyareleri yüksek ve alçak 
bütün milletler Almanya için giz irtifadan pike inişlerle. Singapur a
li birer düşman vaziyetindedir - d~sma bomba ve mitralyözlerle taa.r
ler. Bunlar hürriyet ve ihtiklfıl- ruıa devam etmekte ve nisbeten (iZ 

leri için çarpı.ş~naya hazırlanmalı; hasar ve telefata sebep olmaktadır. 
İng!llz topçusu Johore - Bharu çev

tadırlar. Demikrasiler AvrupaYl resindeki düşman deniz taşıtlarltll, 
istilaya teşebbüs ettikleri zaman tarassut mevkilerini ateş altına al
bütiın bu milletlerin yardımına rnrş ve Japon bataryalarını susrnıya 
güvenebilirler. Avrupa milletle - mecb\lr etmiştir. 
rinin bugünkü hali, Almanya için Avustralya Har\>l!ıe Nıızm Forde'un 
bir zaaf, demokrasiler için bir Avustralya İmj)arııtprluk kuvvctlerl
kuvvet amilidir. ne hitaben söylediği nutuk mahalU 

Görülüyor ki, demokrasiler bü gazetelerde "Singapura derhal gayet 
tün ümitlerini uzun bir harbe büyük takviye kuvvetleri gönderili -

Rangoo~ 5 (A.A.) - Resmen bn 
dirildiiine göre Japon devriyel"ri hi• 
çok noktalardan Sahvan nehri l\ ş-eç
ml,lerdir. 

/t'. HINDISTANINDA: 

Tokyo, 5 (A.A.) - Umumi karar
g~hm tebliği: Japon deniz tnyyaıe
leri teşkilleri, 3 Şubatta Surabaya 
deniz üssüne ve Cav~ ad:ısmdaki Ma
lang hava üssilne toplu bir halele htl
cum etmişlerdir. Japon kuvvetler:!, 
hava savaşlarında ve yerde 85 düş
man tayyaresini düşürmüş ve tahrip 
etmişlerdir. Bu tayyarelerden 6 smm 
tahribi haberi teyit edilmemiştir . 

Japon hava ordusunun bu faali
yeti, düşman hava kuvvetlerini btl
kuvve imha etmiştir, 3 Japon tayya.
resi kayıptır. 

Cava denizinde yapılan lı:eşff ha
reketleri e.5nasmda Japon tayyareleri, 
3 gemi batırmışlardır. 

Felemenk resmi tebliği yor., , "Singawra azamı yardım .. gi
bağlamışlardır. Onlar harp uza~ bl başlıklar altında inti"ar etmiştır· . · l'" k dil " Batavya, 5 CA.A,) - Tebliğ: Bor-
dıkç.a kuvvetın ve ta un en e Çarşamba günltU hava akınları es- neo'nun doğusundaki Balık Papan'da 
rine geçtiğine inanıyorlar. Onun nasında Singapurda 41 ldsi ölmüş, garnizon komutant, elindeki kuvvet-
için de şu veya bu harp cephesin ıaa kişi yaralanmıştır. lerın büyük kıs.mı ne düşman hatla-
deki gelip geçici mağlubiyetlere IJ/RMANY A'DA: rını yarmıya ve emin mevzilere çe-
ehemmiyet vermiyor ve bütün,-------....----.... kllmiye muvaffak olmuştur. Cavada Kafkasyanm anahtarı, halen Al

man k:1'talarıntn 50 kilometre mesa
fesinde bulunduklan Rostov ol::ırak 
k lm ktadır Hava ~rtlı:uı. motörlU 
b Iıklcrin kullanılmasına müsait ol-

bozgunları soğuk.kanla kıµ-şılaya- Şıınghay, 5 (A.A.) - Birmanyada Surabaya ilzerine bu sabah yent bir 
~""!lz~mrl!!!!!!:':!!!~::e:::~~~~'!!!!™~~~~:::::s"!"!!!'!!!!9 biliyorlar. Japon kxtalan, Salı ıünü Mulmein'in akın yapılm~trr. Deniz ilssilnde çılcan 
ellerinde bulundurdukları kuvvetle- Bu ümit ve hesaplarında haklı 30 kilometre şimalinde Salvcn nehri- yangınlar bazı hasarlar{l sebep ol
rln ehemmtyMI g6zönllnde tutulacak mıdırlar? Milletlerin bu kad~r nin doğu sahilinde kil.in Paıın şehrini ınurn,r. Pomeo'nun şimal doğusun
olursa, cenup ke iminin, gelecek g{in- uzun bir harbe tahammüller\ var işgal etmişlerdir. Japo\llar, Salven daki Tarahan'a yapılan taarruz esnıı
lerde, doğu wfc-rındc kati bir rol oy~ nehrinin ağzında bulunan Bilugyun 1 stnda bir mayin gemimizin kurtulma 
namak zaruretinde bul\lndul;'U anla- mıdır? Bunu tla zaman göitere - adası ile daha buska adalan d~ h:aal teşebbüsünde muvaUak olamadı ı 

zaman Rostov'un zaptınm blı-
• cıl ı çok muht ml'l-

K fk S.Y~ müda!na iSin ~. cektir. etmiı,;1crd!;o anlaşılmıştır 

Kuzu Eti 
Fiyatları -

Kuruş 
Arasmda Satılıyor 
150 - 180 

İki günden beri Trakya ve Mar
mara havzaslndan şehre l;:esilmiş ku
zu gelmiye başlamışt,ır. Kuzu etinin 
kilosu 150 - 180 kuruş arasınd:.ı sa
tılmaktadır. Kuzu etine narh konul
madığı için, bu satışlara müdahale e
dilmemektedir. Celepler fazla k<1YUTI 
getirtmek için teşebbüste bulunmuş
lardır. Bolvadinden gelen on vagon 
koyun, dün mezbahaya göndcrllmlş
tir. Bu koyunların sahibi, hayvarla
rm yollarda beslenmelerinden dol yı 
canlı olarak kilosunun 45 - 50 ku
ruştan satılmasına müsaade istemiş

tir. 
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r- DiKKAT -" 
Y ANIBAŞIMIZDAKI 

HAZİNEDEN 
iSTiFADE EDELiM 

Evkafa bağlı olduiju zamanlar 
adına M lyahı Vakfiye denllen va· 
kıf sular, Belediyeye ba!jlandık• 

tan sonra Evkafla Belediye ara• 
sında bir lhtllAf çtkmiştı: 

Vakıflar İdaresi, bentlerin bu• 
lundulju Bahçeköy ormanların· 

dan 400 bin çeki odun satıyordu. 
O zaman Belediye svlar mUdarO 
olan Bay lsmall Zütıtü de: 
"- Bu ormandan odun kestir· 

mem, çtlnkll o ağaclar bentleri 
muhafaza ediyor., diye ayak dl· 
reyordu. Nihayet Evkaf: 

Bu işi inceliyen Fiyat Mürakube 
Komisyonu, et ve hayvan narhmm 
değiştirilemiyeceğini hayvan sahibine f 
bildirmiştir, Ancak getirilen hayvan- i 
lardan sahibinin zarar görmemesi i- 1 
çin. bu koyunların sahipleri tarafın- İ 
dan mezbahada kestirilerek, doğ- .1 
rudan doı'ruya perakendecilere sat
mulrrrma nıUsaade edilmiştir. Ru su- 1 
retle getirilen okyunlar narh flyatiy- ; 
le satılacaktır. Srğrr etlerinin de 80-- i 
90 kunıŞ<ı yiikseldiği ve dana etinin i 
kilPs\lııun 120 - 130 kuruştan satıl- ı 
rlritı _görülmüş ve Fiyat Mürakabc 1 
Bürosuna ;;iİ\\ayetler yapılmtştrr. 

R. Ülgen Hakkında İ 

"- Bunlar. kurumuş, yıl<flmı" 
işe yaramaz ağaçlardır., dedi. Bo· 
ledlye: 
"- Sular, Belediyeye btıtUn 

geliriyle devredllmlşltr. Evkaf 
bunlan da sat<ımaz., iddiasında 
bulundu ve dört yüz bin çeki o· 
dun satılamadı, ormanda kaldl, 

Bu m Onakıışa 1928 senesinde 
o!rnu~u. Aradan 14 yıl geçti. Bil 
ormanda kendi kendine k\lruyanı 
yıkılan odun belki de 800 bin çe· ı 
kiye yOkseldi. 

Bahçeköy ormanlan Banye~ 
pek yakındir. O kadar 1<1, her• ! 
kes yann bentlere gezmlye gider. 

lstanbulun senelik odun tstth-
Ulld azami 350 bin çekldlr. He
men yanıbaşımızdakl ormanda 
kurumuş, ormana yaramaz btr 
hale gelmiş ola" en s~ da dört 
yüz bin cekl olmak tızere 800 btrt 
çekiye yakın kurumuş veya ko-Açllan 

Yakında 

Davaya 

Başlanıyor 
Ankara, 5 (TAN} - Türk Maarif 

cemiyetinin Ankara Yenişehir kot ... 
jinde bazı yolsuzluklar yapxldıeı İ<1· 

diasiyle cemiyetin eski reisi Urb me
busu Refet Ülgen hakkında takib:iı 
yapıldığını. ?C bu maksatla teşrii mı
S\lniyetinin kaldınlmrıı oldueurnı ya:ı: 
m~ttlt. 

Öğrendiğimize göre. Refet 1Jlıren i 
le yeğeni ve kolejin eski vezned:ın 
Zeki Ülgen hakkındaki evrak Ankara 
adliyesine gelmiş ve müddeiumn'TliHl
hazırlık tahkikatım bitirerek ıi\ünciı 
asliye ceza mahkemesi nezdinde :ımm~ 
davası açmıştır. Refet Ülgen~ isn-:t 
edilen suç, emniyeti suiistimal •e <"'
rakta sahtekarlıktır. 

Zeki Ülgen de emniyeti sufüıtim ,ı 
maddesinden suçludur. Duruşmalari' 
pek yakında başlana.caktrr. 

İaşe Müdürü Ankaraya 
Gitti 

Şehrimiz İaıJe Müdürü Mümtaz Rek 
dün Ankaraya gitmiştir. İaşe M!idü
rü İstanbulun iaşe işleri, tevzi büro
larının aeele olarak kurulması ve ye
ni kadronun genişletilmesi hakkında 
Ticaret Vekilliğine bir rapor vere
cektir, 

. · SA.RK CEPHESi · 
{t:~ Baştarafi 1 incide 

bölgesinde düşman müdafaa hat 
larıru yarmış olduğu da bildirilı
yor Eger Rqslar Harkofu ve Smo 
ıenski geri cllıH"ıilirlerse, ecneb;, ve 
a!ikCri mahfillE'rin kanaatine gö· 
re, şark cephesındeki vaziyet w.
beddül etmiş olacaktır. 

JI.. 
Kar fırtınala ruuı l'ağmen 
Stokhohn, 5 (A.A.) - "Ofi": Doğ., 

cephesinden alman haberler göre. 
Harkof'un 50 kilometre şimaliodekl 
bölgede kanlı muharebeler oluyo1, 
Alman tebliği bu mıntakanm do~ fil 
malinde bir Rus hücumunun püskü · 
tüldiiğünü bildirmekte ve kar fırtını
larınm müdafaayı son derece giiı;leş
t\rdiğini belirtmektedir. 

Öte taraftan Pravda gazetesı 11,. DJ 
netz havzasındaki Alman mukavemetı 
nin son derece kuvvetli ol•lLlğtınu 
yazıyor. 

Şimdi birbirinden nyn iki muhareb• 
olmaktadır. Bunlardan bir~ }faı:kof!..ı 
Kursk arasında, diğeri Harkofun c: · 
nubımda cereyan etmektedir. B11 ik 
n:ıuharebe ile Ruslar Almanları Har· 
kofun ve Dinyeperin battsma atar<>l; 
Haıkofu Dinyeper-Petrovsk'a b..•t11 
yan demiryolunu işgal etmek lstıyor
lar. 

Bir kundakçı grupıı.ı 
Berlin. 5 (A.A.) - 3 S~bat gecesi 

Alman piyadeleri Sovyet cerıhı:"Sinin 
merkez kesiminde bir yerde be">. kıı 
olmak üzere 17 talebe ile üç sın<:m'J 
figüranından mürekkep bir Bolsev'k 
kundakçı ıırupu yakalamıştır. 

Almmı hava faaliyeti 
Berlin, 5 (A.A.} - Alman tayyare

leri, dün şark cephesinin merltez ke
siminde bilhassa faaliyet sarfc•m\~le 
dir. Her neviden 350 araba, fi tan· 
tayyare karşıkoyma topu 2 sarnı.:1~ 
kamyon, Alman savaş tayyar..,•,erinln 
hücumu neticeııinde tahrip edılmi:ıti 
Ayni kesimde, 33 Sovyet tayya•csi d 
tahrip edilmle, dlğer SO tayyare d • 
hasara uğramıştır. ttav;ı savaşlı nnd-
4 Sovyct tayyaresi düıürülmüo lir 

Dominyonlar da 

Harp Kabinesinde 

Temsil Edilecek 
Londra, 5 (A.A.) - M. Churchill 

Avam Kamarasında demeçte buluna
rfk,Meclisin önümüzdeki celsesinde 
harp istihsalAtı naztrlığmm vazlfeleıi 
ne olduğunu izah edeceğini bildirmiş, 
Dominyonlarm hanı lı:abineslnctc tc>m 
sil edilmeleri meselesinden de bahse-

sllebilecek halde olan odun duru
yor. Ormandan şehre taşınması 
o kadar kolay ki, Sanyere kadar 
sırtta bile lndirilel:ıllir. Belccl!ye 
ııcaba bu deflnedon istifade ede
mez mi? 

Bu yfü:den Evkafla Betedtye r 
rasında yeni bir lhtllıif cr'k&a bite. 
bu <1dunlarfrı parası thtlHlf halle
dllinçiye kadar bir bankada mr 

E tıafıızıı edilebillr. ! Eğer bu odun hazinesinden 19-
! tlfade edilirse, lstanbul hem net 
; yıthk oduna kavuşacak, hem de 
E lstanbullu odunun çeklslnl 20(), .: 'i azRmi 250 kuruşa yakabllecekttr. 
• Vaziyet tezelden bir kere gö:-

1. de:_geelrllm~i~~::.. -Zelzele Oldu 
İstanbul, 5 (A.A.} - Bu sabdi flfl 

at 3 ü 16 dakika 39 saniye geç: aıe< 
kez üssü İstanbuldan 34() kn 
mesafede blllunan iddetlice bir 
&ilı;şıntıs~ kaydedilmiştir. Bund.3n 
vel ayni merkezden gelen biri saat t 
21 dakika geçe ve diğeri de n:rt 4 
19 dakika geçe iki hafıf sarsmtı ili 
ha olmuştur, 

Ankara, 5 (A.A.) - Dün ~ 
rısından sabah saat 6 ya kadar ~~" 
tafa Kcmalpai~ T~n~ ~li.w 
Alçhisar, İzmir, Bahkesir, Daı:sunbt 
Çanakkale, Simav ve Eskişeı.irde m 
telif fasılalarla yer depremi ol 

·, · AFRiKA CEPHESi 
(t;iff> Baştarafl 1 hıcide 

Alınan den.izaıtdan Sollı.un ~ 
da, muhripler taraf!Qdan himaye ~ 
dilen bir dü:iman kafilesi.p,e t<ı~ 
etmişler ve top at~ierlyle kafüed 
ki ınuhteU.f birliklere tam isabetl 
kaydetmlı;lerdir. Bir düşman mııb.& 
binin batmış olması muhtemeldir. 

Malta ad<ısmda, av ıeyyırreıeıin" 
himayesindeki Alınan savaş ~ 
leri !\{itr ve çok ağır çııpta bom'bl" 
larln Valetta limanına taarruz 
1(,?f(tir. Adanın doğusunda hava sJJ 
vnşlarında üç İngiliz av tayyaresi d~ 
şürillmüştür. Bizim hiçbir kayıbd 
olmamıştır. 

Alman lumılesi firldeti~ 
kaybediyor 

Kahire. 5 (A.A.} - İlC'rlem~'kte 6 
lan Almanların eline e}\emmiyetli ia 
maddelerinin düşmesine man1 olnı .. 
için bir İngiliz kolu mqvaffaloye 
neticelenen cüretli bir harekett' b 
lunmu:ı ve düşmıının burn\lnun dibi 
de bu iaşe madd~erini al~rak se . 
miştir. 

Alman hamlesi 
mektedir. Bununla beraber İn~rıiıd 
çölde bir sıra noktayı ve bu arad 
Derneyi boşaltarak yeni bir m~daf.J# 
hattına çekil~işlcrdir. Muharebe arr 
sı:ı: ve kör edici bir kum fırtuııısı 
çnde devam etmektedir. Geri ;clrillf 
!erinde İngilizler "k"rbağa sı~YlfC 
adt verilen usulü kullanıyorlar 'S' 
suretle Almanlar daima karplarn:ı8' 
sağlam bir mlidafaa hattı buluyorlat• 

Yeni tip bir tan"/( 
Berne, 5 (A.A.) - Tribune de ele' 

neve gazetesj, Roma mul;ıabiriJl!P 
verdiği şu haberi ne~rediyor: 

"Mihver ~lannın son g(.lnlerd" 
Llbyada knzandıklnn şaşılacak .o:ııl' 
va!Iakıyetlerln çok gizli tutulan b 
iHih aye inde elde edildigi §imdi o 

çı çıı nnlıışılryor. Bu silM\, iri çnpı.c 
topl rla mücehhez bir İtalyan pa! 

vas tankıdır. Bu tank, çöl harbirıl 
bilhassa müsait görülmüştür. Mücefl 
hez oldµğu iri çapta toplar saycsiıı' 
de bu tank, İnrpliz savaş tanklıırlfltl' 
ekserlsinden çok daha uzak bir nıe' 
safeden itibaren muharebeye ba 11" 
maktadır. Aynl zamanda boyunıı0 
küçilklii "..tü dolayısiyle pek ufak tı 
hedef teştdl ediyor. Bu Yeni taJlıı
tekE"rlekler üzerin~ oturtulmuş tılf 
çelik kaleden ziyade süratle yer ~e' 
ğiştirebilen bir topa kıyas edllcbilir.I 

derci:: ŞUnlan söylemistir: 
"Cenup Afrika CUınhuriyetl lle 1'11 

nada şimdl yapılan uzl şmııclan ıne 
nundur. Avustralyanm da harp ıcıı' 
blncsinde temsil edilmek ve Asyıııı 
idaresinde söz söylemek hususundıı 
teklifini kabul ettik •• 



• 
ım 
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SÜMER BANK 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Urası 

Şubesi: lstanbul Merkezi: Ankara 

Banka muameleleri yapar. 

V aadeli tasarruf ve ticaret mevduatına en 
müsait şartlarla faiz verir 

Müesseseleri: 

Sümer Bank iplik ve dokuma 
müessesesi, 

Fabrikaları: ' 
Ankara 

fabrikaları 

Bakırlt~y bez fabrikası, BQnyıuı ~t fabrfltasİ, Buna Meri
nos fabrikası, Defterdar mensucat fabrikası. Erf!ğll bez fabrikası, Gem 
1ilc Sungipek fabrikası, Hereke mensucat fabrikam. Kayseri bez f.ab
rfkasl. Nazilli basma fabrikası, 

Sümer Bank deri ve kundura sanayii müessesesi 

lSTNBUL 

Sümer Bank seilüloz sa.ırayü müessesesi 

1ZM1 T 

• S-umer Bank yeril mallar pazarlan müessesesi 
lSTNBUL 

Xiirkiye denür ve çelik fabrikalan müessesesi 

KARABnK 

Fabrika lan: 

Kütahya keramik fabrikası, Tosya çeltik 
fabrikası, Srvas çimento fabrikası 

Aynca bir çok mühim &anayi ve ticari teşek.. 
küllerde iştiraki vardır. 1051 

Türkiye Cümhuriyetl 

BAS. DIŞ .• 
Ye 

TAN 

K A Ş 
NEZLE, 

E L E R 
GRiP, 

1 
ROMATiZMA 

Bütün Ağrıları Derhal Keser 
Sıhhiye V ekfiletinm Ruhsatını Haizdir. icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. 

İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişler-inizi fırçalayımz 

Bayramiç C. Müddıeiuınu- .. ,.-------------··------~ • 
miliğinden: 

Fazla ftyatla pazar mahallinde ku
nı Qzüm satmak suretiyle Mill! Ko
nınma Kanununa muhalefetten suçlu 
Bayramiçln Saçaklı köyünde Şakir 
oflu Ahn:ıet Kakin hakkında yapı- ' 
lan duruşma sonunda: 

Sirk eti 
' 

Hayriyeden 
HİSSEDARLAR UMUMi HEYE1'iNİN TOPLANTİSİ 

Hissedarlar umuml hey'etl 1942 ytlı Martmm Yedinci Cumartesi 
günü saat 

0

(10) onda Şirketin Galatada Fermenecilerde kAin merkezi 
İdaresinde sureti Adiyede lçtlmaa davet olunur. İşbu toplantıya Elli 
ve daha ziyade hisse sahibi olan hlssedarkr işUrak ederler ve rey 
sah.ıöi olurlar. 

RUZNAME1 MÜZAKERAT: 
1 - 1941 senesi hesabatı hakkmda İdare Meclisi ve Mürakıp raPor

lartnm okunması ve mezkılr hesapların tasdiki ile İdare Mecli
sinin ibrası, 

2 - Milddetlerl biten Azalarm yerlerine Aza seçflrnesf. 
3 - Nizamname! dahillnin ahiren Udil edllen 30 uncu maddesi mu

cibince İdare Meclisi huzur ficretinln tayini miktarı, 
4 - Mfiddetleri biten milrakiplerln yerlerine mürakip seçllinesl ıre 

ücretlerinin tayini. 

1.Z.H2 

, 1 LAN 

' 

1 
1 

' 

1 

' 
1 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 
Neşredilmiş olan 2000 ve K. 257 No. ı.ı kararnameler ve 

İktısat Vekfileti ta.mimi musibince bütün memleket dahilinde 
mevcut yapaklar için Ziraat Bankası Şube ve ajanslarına ve 
bunların bulunmadı.klan yerlerde kaymakamlıklara verilecek 
beyannamelere dahil yapaklarm Ankara'da Yenişehir'de ls
metpaşa caddesinde 15 No. da Sümer Bank Ipllk ve Dokuma 
Fabrikaları Mü~i yapak mübayaa ekipleri tarafından, 
beyannameler mmtaka itibariyle bir sıraya tabi tutularak, sı
ralan geldikçe - Aşağı.ki Ticaret Vekaleti fiyat ve ğartJariyle 
satın alınacağı alakadarlara bildirilir. 
Yapağuf \lahalllnde mü- Bmsa ve lstan 
Cins,; bayaa kil1> fiata bulda ınübaya.. 

Kunq kilo fiatı kuru 

1) Kirli Merinos 170 170 
2) Kiru Y anmkan 150 159 
3) Merinos Kuzu 130 130 
4) Trakya mallan 77 81 
5) Tip 'Irakya 71 • '15 
6) tzmır 69 73 
7) Aydınlı ~7 73 
8) lnce Anadolu 67 72 
9) Kaba Anadolu 63/b 68 

10) İnce Şark Mah 67 73 
11) Kaba Şark mah 62 68 
12) Erzurum Kızıl 67 75 
13) Erzurum Beyu 65 73 
14) Van Beyaz 58 73 
15) Karayaka ve Koç 56 H 
16) Deri mallan ait olduğa cinsin % 5. noksanDe abııır. 
17) Bes1 mallan ait olduğu cinsin fiatiyle alınır • 
18) Normalden yüksek rand.manlı yapaklarm beher randzman 

• aşağıdakı fiatlarla alınır: 

a - Trakya mallan ı,n KUI'UI 
b - Tip Trakya 1,4Z • 
c - İzmir 1,38 • 
6 - Aydml. 1,38 • 
d - Ayd.mlı ince ve kaba 1,38 • 
f - Şark ince ve kaba 1,38 ,a 
g - Erzurum kızıl 1,47 • 
h - Erzurum ve Van beyaa 1,43 • 
i - Karaköse ve koç 1,13 • 

19) Gömlek halinde olmayan apğJdaki malların beher~ 
manı aşağıki f.iatlarla alınır: 

a - Kasapba§l (i:ıce) 1,20 K1U111 
b - Kasapbaşı (Kaba) 1,08 9 
c - Kuzu ve güz yünü (fnce) 1,30 • 
d - Kuzu '\e güz yünü (kaba) 1,28 • 

20) Yapaklarda bulunabilecek parça, den. keçe, koç, pn:na, 
çakıldak, rutubet ve güve gibi maddelerin ıoleranslan ve bun
lar için yapılacak tenzilAtlar aşağıda gôsterilmişt.U. 

a - Parça: % 8 nisbetine kadar esas malla birlikte Jı:a
bul olunur. Bu nisbetten fazlası esas mal fiatmm % 25. nok
saniyle alınır. 

ZİRAAT BANKASI 
ıturu1q Tarlht 1888. - SermQest 100,000,000 Türk Lirası. Su.be 98 

Ajans adedi : 285 

Suçlu Ahmedin Fiyat MOrakabe 
Komisyonu karariyle tesbit edilen fi
yattan fazlaya pazar mahallinde kunı 
ilzüm satmtş olduiu sabit olduğundan 
Mill! Konınrna Kanununun 32 inci 
maddesi delAletiyle 59 uncu madde
sinin a QncO. madlesl gereğince 25 li
ra ağır para cezaslyle tecziyesine ve 
yedi gOn müddetle dükkfın, mağaza, 
ticarethanesinin kapatılmasına ve ya
kalanan üzümlerin müsaderesine ve 
ayni kanunun 63 Qncü maddesi uya
rmea keyfiyetin gOnlük gazete ne i
lAnma karar verilmif olduğundan, 
keyfiyet llAn olunur. (2000) 'ı ' _lfl!A ____ .. ___________ .... - .. ,~ 

b - Deri mah: Esas malla birlikte gelen deri maDan ba 
mal fiatmın % 5 noksaniyle almır. 

c - Keçe: Esas malla birlikte % (3) e kadar kabm edi
lir. Fazlası yukanki 15. ci mad dede yazılı fiatla alına. 

Zirai w Ticari her nevi banka mmmeleJerl. 
l'ara biriktirenlere Z8.800 Ura ikramiye veriyor 

ar.at Bankasında kumbaralı ve fhbaraz tasarruf Ms&plarmda a 
a IO Llrasl bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a :De aplJd•kl 
pllna ~ fkram1ye datrtılacaktır: 

4 adet 1.ooc> Unhk 4,000 Lira 1100 adet 
4 • &00 • ı.ooo • 120 " 
4 ,, 250 • 1.000 .. 180 • 

4Q • 100 . 4.000 ,, 

ll!IO Llrahk l.000 UN 
40 .. 4.800 • 
20 • l,,200 • 

DiKKAT: Hesaplarmdald paralar bir ..ıe ~ S0 Uradım ...ıı 
~ere ikramiye çıktılı takdirde CJlı 20 fazlAa.lyle •erilecektir. 
Kma!a:r senede 4 defa 11 Eyllll, 11 Birineikimm, 11 lrlart n 

11 Haziran tarihlerinde ~. 

Karar Sureti 
Dsküdar C. Müddeiumo.. 

miliğinden:941/1472: 
~ edilen fiyattan fazlaya kö

lnilr mtmak suretiyle MUU Korunma 
Kanunıma muhalif harekette bulun
datu iddiaaiyle mamun Beykoz ka -
zasma bağlı Kılmçlı köytl ahalisinden 
Osman oilu 329 D. hı Seyyar kömilr
dl HOseyin Alt.anın Usküdar Asliye 
ceza mahkemesince icra ktltnan du
l'\llD18S1 sonunda; yirmi beş Ura a.tır 
para cezasiyle mahldlınlyetlne ve kii
mUrlerin mOsaderesine karar vem -
mil w bu karar katlleşmlşUr. 

Tasfiye Hainde 

Erej& $1rketl 
Tasfiye halinde Erelll Şirketi his

sedarları. qatJdaki ruznamede yazılı 
maddeleri mil.zakere ederek karar 
vermek Q%ere Türk Ticaret Kanunu
nun 361 '" 457 inci maddeerine tev
fikan 9 Mart Pazartesi gQnQ saat OD 

beşte taaflyenbı Galatada Oıımanlı 
Bankaa blnasmda bulunan İdare 
Merkezinde lttbnaa davet olunur: 
MÜZAKERAT BUZN AM.181: 
1 - 1 SonkAnun ne sı tıkklmm 

194 ı arasmdald devre"8 ait olmak 
Ozere tasfiye memurlan raporu, 

2 - MQraldp ve hesap müfettiş1eri 
raporu, 

3 - Hesabetm tudDı:I 9e mezkQr 
devre zarftndaki muamelit için Tas
fiye memurlarmm beraeti Zimmeti, 

4 - Mtıraıap ft beup motetu,ıeri 
tayini, 

Fatttt Sulh Blrlncl Hukuk Mahke
m.., utıt memurlujlundan: 

Satılık Kahvehane 
Rauf. Kenan. Salın wı Servetin ta

sarnı!lar1nda bulunan Edirnekapı ha
rlclnle tramvaya bir dakikalık mesa
fede :Emırbuharl Topçular :mahallesi 
Karni lDşla caddesinde eski ı. 2 yeni 
6, 4. 1 - 3 ve Ahmet Hanı evvel vak
fmdan sal tarafı han 110kağı sol ta
rafı Kanlıbakkal 90Jcatı arkası kıs -
men ban laıımen meydan ve cephesi 
Bayrampaşa caddesi ufaltı ile çevrili 
1914 Ura muhammen ldymeW dllk
kAn ve m6ştemi1Atı 26/2/942 Per
felllbe günil saat 10 dan 11,30 a ka
dar mahkeme bqkltiblnin odasında 
satılacaktD". 

Türk Dil Kurumu T arafmdan neşredilen 

İMLA KLAVUZU 
1929 da basılan imli lugati görülen lüzum ve ihtiyaç üzeri

ne bu kere yeniden gözden geçirilerek, birçok kelimeler ilave
siyle, genel imli kuralları hakkında pek ehemmiyetli bilgiler 
verilerek ikinci basımı çtlmııştır. 

Yeni çıkan ve cepte taşınabilen bu (İmla Kılavuzu) yazıda ve 
kitapta imla kargaşalığınm önüne geçtiği ıçin her sınıf halk 
ve her meslek sahibi ve her okul talebesi tarafından alınıp 
cepte taşınmaktadır. 

Fiatı 25 kuruştur. Toptan satış yeri İstanbul 
, ______ Ti t L M t KİTABEVİ D t R4m1 ___ .... 

İstanbul Beşinci icra Memurluğundan I 41/2715 O günü muhammen. )c:ıymetinln 
yilııde yetmfl beşini bulduğu takdir-

i kd• d Ahmet Şakir Sancanın. Emme Ne'1"'eıı Kalmıacıdu •ldrfl (10.000) lira.S.ıı mitte~ 
de Dıale edilecek aks ta ır e en (S.500) liraııra l!deıımeslnden f!olayı Beyoflu Tapu alcU muhaftzlrfnvn 16/!lıS!I tarıhU bir 
son arttıranm taahhüdü baki kahnak lı:ıta ipotclı: unediııe mOstenıden n rebnin para)'ll çemhnesi J'Qlu De Y•pılu takip uf .. 

9/3/942 Pazartesi günü nJ hatındada mezlı:il• lloreuıı tedlve Pdllmemesine mebnJ 2004 N kanun hQ"'"'llne tevfikan, 
üzere ay borc• Jı:arııhk !I parça anaya vuiye.1 -.e kıymet tak<tır cd'lmit. ve, BeyoıtJ ı.ı.ıa Ferık~ 
saatte Ye ayni mahalde sat.Jşa devam yünde, Sith AbideıhOrriyet. Ho1 '<manıur, Haıınnoflu ve hkenderofla '°"alı:lat•'ld2kl t 
edilerek en llOD arttırana ihale edi- parçadan ibaret ntıta çıkanlan nı.ıf hlueler mecmuu (112.1113) buGUlt lira tutanndald 

arsalana paraya çn-rllmealne karar venlmiıtlr. 
lecektlr. Arsalana ıimdikl vui:ret hudut meaaba n ~!erit 

Evsab: işba mahal balen kahTe ı) Eski Z!I yeni 21!1 N • .,. .. : lleyutdıVTell ltasımpaf8 clb-ntl 'ftkfmdn, bir tanlı 
dilkklnı olup zemini çimento <mşell ftaet"cioflu 10lı:atı, dlfcrt Mal'J'll sokaft, diferi Dereboyu lle Yorırancı Halil •la ·nreaest 
_ 

01
.._..._ _ _. bir de bah........ı ...,.._ arsası. dllrdllneO tarafı tan'ltllm ne mahdat, (6205) &ira tutan bulunao (3$61} buçıa.lı: DMt• 

""' ,..., .. _... ..... ,..,.... .. ~- re marabaaı. lııymeti: (10683) liradır. 

dır. Bahçede yııvarlak ve ta$h bir 2) Eelıl 21 ,_ı 281 N. lll"ll nkıftan arsa: bir ura& Ekaerd eolratı dlieri Cfft
bavuz olup di1k.kAna bltllik bir de o- vbler anı.atı. diteri Zprile ve aairenln arsası, dllrdılncll t•rafı tan'l<ilmla mahdut (2U7) 

mda dJ.ıı. ıı:lra tutan (U70) ınetre murabbaı, ln:vmeti (4010) lira. 
dast vardır. Bu odanın yan ger 1) Eski ıu ,.eni 26S N. mynl vakıftan arsa: bir tal'8fı Dere, diferi Racrı>ı>a,. urı.
odaya ben7A!!' bir mahal daha olup, a, diieri Zarifi tarlası. dllrdllnctı urah IUfıtb.aııe caddui. (H26) Z. tutan (5640) -tn 
yalnız bumm enkazı içerisinde bula- murabb81. Jn,.metf (U.840) lil'8dır, 

,.~__._ •ıtır 4) Ealıf 6S, ,.eni JOS N. ana: Bir tal'8ft llıuyonp - diferl H-flw eok8fl 
nan mua...,.;~u:ı aı • dlleri Zolçe anaa. dl!rdilncll tueh Hac:mıan111r ıolıals, (1340) dra tut•n (71!1) mette 

1 - İşbu gayri menkulde miısec- murabbaı. kıymeti (s155) Uradtt. 
cel "l"e p;yrl müseccel hak sahipleri- .S) Eıkl 64, 66, 68. 611. yeni 115 1'. •na: bir tanıh Ebercotlu L dlterl R•nnnottu 
n1n lltm tarihinden ttibaren 15 gün ıok. dlleri Efi n Maryamkulu a.raa:ıı. dördllnc:Q tardı Hacımanaur aok. (.574.S) sira ta-

tan (32!17) buı;uk metre murabbaı. ILIJ'metl (UIH) Un. 
zarfmda ftSllikle milracaatlan lAzun- 6 > Ealıf H. n. n. u. n, 1111, J9S. :veni 101. 261 •. •rsa. •:mi nlaftaıı: bir _.. 
dır, Alcsl halde gayri mOaeccel .hak HM:nnansur 901<. dlleri Ebercollu "°" dille rt Derebo,.u. dllrdllııdl urah Klfrt~ne ce6-
sahlpleri paylaşmadan hariç k.a1ırla.r ded: (1637) dnı tutan (!IS!I) buc:ııı: metre murabb8'o lı:~l: (7M2) bucıık :IriidlT'. 

2 -
,._.._e _ _.___..,,_ -"~ 7) E.ld 67, 6!1, ıretd 71. U, 75, "'· 267. 287 N. ayni 'nktft•n .,. .. : blr tarafı Jbm. 
.n& ..... uoa..J"' gu.......,._.. ~~~ ınolbı .ok. diferi Elıurcofla .ok. clileri Dereboya dbrdOncO ta1'8h tarikilm (141100) sira 

yedi baçult ııisbetinde pe;y .erecek- tutan (8552) buçalı metre murabbat, kıymeti (34208) lirL 
terdir il Eeki 197, -1 %65 N • .,.nl "1llııftan an•: bir tarafı Osman.,_,, taJ'laa, dlierl nlll 

• 
_: ... .......:-..._ ~-• ~ M&-- •çılan gokak; diferi Raırt1>P•ta tul.ası, dllrdOııeO tu•fı Xlfttbııae cad. (1100) rir• tutan 
~ ........,," _..~ (6SJ l ba(Uk metre 11:11l1'8bbaı, bJ'llMrl (1786) lir .. 

mur kamml mfllılet 'V'erebDlr. !I) Eaki 59. ,.enı tM N. an.: bir tarafı :tol~• --. dileri Ranrmotıu 90bfl, dJa. 
4 - Bedeli n.e1--ı m"_._ mf"a- rl ButrUı ........ dllrdOncll ttırah Hacunauur sokafl; (!150) dra tutuı (545) -U• -

.......,~. _..... nbbaı. lı:t7meti (2110) liradtt. 
dmda vermez ise ihale feshedilerek, v. ... atn Mezlı:ilr ırayrimenk'll• AbldelhO~ ırldea •sf•Jtm .oı tarafına. ~ ı-
gayri menkul yeniden aritll'IIlRya çı- dutları -,.uu .,,. mahalleu tevbid editmiı bir vaal,.ette, Itır teklinde analardaa ibarettir, 

k 
_ _.._ Ve en 80ll a~-A Dıale e- lfbU • ırabrdan, ttıpu kudına nuaran. yeni IOı " 281 N. " bilen 307 tew N. 919 bu. 
aı-Uü nuuıua (Ulı: ıtWtre tertıündeld ..... '4;lnde lı:flrııir telı: lratlı bw ruino, bir boatao kavu~n. ıu bendi 

dilerek aradaki fark bilA hüküm .,,. bir m!ktar cam ve meyveli l'CeJf"Hta bir hayli alac mevcuttur. ltbu mabal ayda 25 L. 

m"~...lden -•·--. kira ırerirmektedlr. B• sayrinMnkuhln Şltli urahr.daU 301 tal N. Hfalt 11.ıe:ioıdeıtl ana 
uq .... • ııua.u.u lçUıde bır ba1'8ka -vc11t ı...ıe ita baraka Htlf4 dahil detildir. I>ifer arsalar b~w. Tapa 
5 - thaıe tal ftıbie 1tadılr ~ lı:a:rdında ;ıl!sterilell sokaklar 'ıllen a\ılınıt t'~tildlr. 

hls9edann ve tıeDAliJ'e De '20 senelllc MlbDeflJ'etleri: MerlıGr borchl1'8 alt, maıf bls~leri birinci dereced• (f2000) Hra lchl 
__._~ ..___ ,._._.. m"_.-'- aittir. Emal-,et Sandılıu. w (25000) lira lçla do ilıilld derecede BQ' Daim Snan'e botd:lidir, 
enrıuu WIY~ lJltlUCD uq...,. yç lberlerinde btltkec& hM:is w illPJı :roktur. 

Oe1cacr... Aınye Hukak Hlktmll· 
llnden: lk2/332 - H'acer Kısal tara
fmdan kocası İstanbul Sirkeci Cihan 
ateli alttnda Bekir Bosen ve şerlld 
otomobil parçası 10 No. la garajda 
79Up kalkan Mehmet Kısal aleyhine 
açblı bopnma davasmdan dolayı Niza.-nnainel dahlllntn 25 et 2T in

ci maddeleriyle Tilrk Ticaret ltanu
mmun 371 iDd maddesi ahklmma 
tevfikan en n yirmi bet bı.e BeDe
dine malik olup hisse eenetlerinl top.. 
lantı" gQnOnden nihayet bir hafta w
vel tstanbulda İdare Merkezine ft78 
Osmanb Bankasına, Marsllyada m o 
şehirde bulunan Osmanh Bankuma 
tevdi eden hissedarlar llha içtimada 
hazır buhmabllirler. 

6 - Şartname bagQnden ttiberen Itba ..,.dmeıılıulleriıı wttınna tartnamnl Z0.2.!142 tufhlnden ltlbtlrea 41/2711 • · 
berkelln ~ tnıreUe llÇlktır. u. lataııbal Beılad len D•lrealnln muayyen nunıaraaıntla berkesin cl!rebnmesl lcin •c•lı:· 

r --•- --1A-at tsti-1-ı- sa._/202 tır illada l'Ulh ohnlanhın fula malOmat almalı: iatlyealer ltba .. nııaıueye .,. 41/2715 
~ UMU....,. '""'uo:&... Nil doq. N. • De -ıırQoetimlR mllncaat etmelidir. 
n~ m~ mOra- 2 _ Al'ttlrm8J'• iftiralı lıcf1l ;ruJıanda :J'&&lh ... ıa - bJ'med olan 1121111 
caatlan ıtmndır. baça)< ıı-•am il. 7,5 nbbeti.nde "" alı:~al n,.. mlln bir banlı:8mn teminat mektutı. ındi' 

edllmclidir. (Madde 124) 

Bayrami~ C. Müddeiu.. 
mumiliğinden: 441/244: 

1 - ipotek ublbi uecdlılute lliter al•ulrhhınıı " irdf•k balıten AltipetriN be 
ııra,.rimetü:aJ lberindelıl hakl•"ftf• huıuılyle fala •• mHraf• dair olea lddlalannı, lıbu lllıı 
tarihinden ltlb8teJJ ıs stllı içinde. Hraln mOıblteleriyle birlllıte meınurbetimbe blldinae· 
leri icap eder. AJı:iıl halde tapa ııicllll ıı. ubit olmadıkca. aauı bedeUniıa pa,.iaamuıadan 
ha~ lıahrlu. 

....._,_ -»- t- 4 _ G6steriJea ctınd8 arttmıumı lıstfrak edenler •rttırm8 .. rtnamnfnl olnmnaı .. il· 
:ır- ftrat1a ahara l8Z 'a.ga sa nmlu mal0m8t1 almıı .,,. banlan tamamen JıabaJ etın.lı •d Ye itibar olunurlar. 

mak suretiyle Miltt !tanınma Kanu- ı _ Gayrimenkul ız mart !142 ı>ef'10lbe ıQnO saat 14:16 ya kadar latanbuı ~inci 
nuna muhalefetten suçlu Bayramiçin icra memurlufunda Qç defa b8tınıdılıtaıı 10nra. en çok arttırana ihale edilir. Su kadar lı:I. Tafige Hegeti arttırma bedeli ırayrimenlınl rçla tahnıin edilınlt olan 1121 !13 buçulı: lira luyaıetin en u 

d - Pıtrak.l.I: % (3) e kadar sıvama pıtrakh mal bbal 
olmmr. Bu nisbetten fazla sıvama pıtrakh mallar esas mal fi
atJndan kiloda 10 kuruş noksaniyle almlr. 

c - Koç: Esas mal ile birlikte % (3) e kadar bbal edi
lir. l'azlasI yukanki 15. cl madde yazalı fiatla alınır. 

f - Güveli mal •hnma:ıs.. 
g - Çakıldak: Esas malla birlikte % (3)e kadar llıl1Ja1 

ohmur veba nisbetten fazlası daradan tenzil edilir. 
h - Diğer yabancı maddeler: Azami '1 (1) e Jrads ka

bul edilir. Fazlası daradan tenzil olunur. . 
i - Rutubet: Normal olacaktır. 
j - Çuval: Çuvallı mübayaalarda çuval daram " 2,5 

nfsbetini aşamaz. Bu nisbetten fazlası daradan tenzil olunur. '----.... ----------------~ 
) 7 - =m 
ktJPONLU~ VADELI!..MEVDUA11 

.;::ı!!!ı. - -

VARLl61NIZrTE N:EaEQ 

,/- -
f.IER':""AVJN: BIR~DE ·PARANIN-: l='AI Zl':VE Rlllf\ 

T0RK·Tf CARET· B~NKASl~·S~ 
------------------------------~ 

M AKSI M'dr 
üddeaaleyhe tebliğ olunan dava ar

zuball suretiyle davetiyenin g6sterl
len adreste bu namda kimse olma
dJll prlıiyle geri çevri]mlş ve mild
deaaleyhJn adresinin meçhultyetinden 
dolayı dava arzulıallyle davettyenJn 
flAnen teblilfne ve duruşmasmm 5/ 
31942 saat 9,30 a tAUk edilmesine ve 
bu ilAnm bir wy mOddetle Dlntna ka
rar verilmiş olduıtundan mQddeaa
Jeyb Mehmet Kısal'm mezkdr tarihte 
mahkemede hazU" bulunması lc;in da
wtlye malcamma kaim olmak llzere 
llln olunur. ZAYi 

Yahşıell k5yünden Haşim oğla Salp ~ 75 ini bulmak ve Hlll lstiırenın alac:afına ri!çhanı olan dıfer alacaklılar o ıcorıme:ılıul 
Erdotan baldtmda Asltye ceza mah- ile temin edllnılt ı.. bit .antle ~çham olan •lu•lılana mecmuund.a fula o ... ıı: .,,. • 
kemeslnde __ ,A_ ""-·-· 90llunda: bundu b8tlıa parua çe..ır- " Plllllattınn• m••r•flanm ten'i'ib etmek IU'ttfT'. 5.,..., bllJ'· lllıı••••••• "_.,...... .. ... _.... ı. bir lı8del ı.tılif ••lh- n ı;ak uttıcanm tHbbOdll baki Jıalmak tınre arttırma - sUn 

JrA Y1P - l.t•llltal ewrtıMl•rlndn •l4ıfnn 
Mt -.rııh otomobn p11ıı.- lr.,..._tthn. 
T..ıaım aJacalımdea uıdainin Mllrml ,okt111'. 

J'&RIT OR - -

lahfp w N~ llQdürO: Halil 
UıM1 DördQncG. GazetecWk ft 

Jfelrl,.at T. L. S. TAN matb ... 

Suçlu Satp Erdolan!n Fiyat Mü- dah temdit edi'8nlı 21 M•rt 942 unıwı. nııtlıJ'lln PllHrtni stıntı aaat 14:1' J'a ka· 
• Askeri __._ n&2 .... mtan- rakabe Komisyonu kararf7le tıeııblt dar latannl Betlad lcnı •-•rhtfunca. arttml\8 bedeli utrı bd:reabı. ~1•c•flu ham 

- olu alacalrht•na -uund•D tuta .,hualı n tmnd•n batka paran C8YI .., PllYlqtır· 
bfl tdn 29.U.Ml ı0ııı0 kilom il Jıcu- ecll1eD fiyattan tazhr7a ahara IBZYalt - ...... o.mu t8C•'Fllıı: 8tmelı tartl.J'ıe, 1111 ııolr arttfT'an• Dıal• edilir. B6y ~ f•m bir• 
nıpan verdilim 2&I kilo koyun eti- satmJt o1dulundan. Jllfllt ltorunma cı.ıı. .ıa:a cılnDuu lb•Je ,.pılmH .,,. un1 calebl dl .. r. 

olan 140 ıtra 80 ~--" itan 32 inci maddesl delAle- t - a.,.rtm...Jnııl Jıetıdlslne lhll olunan idmM d8rbal .._. wrUetı mtıhl8t lchMl8 .,.. nhı tutan Aua _.. UD11DUD l'lı'71 'MPmhM ihale Uran feaholq ı ıraıt lleodlalnden eneı w )'llı8elı: telrlifte oul ınan lıfm 
mukabil a1dıtmı 12/SI .. 14'118 -- tiyle Si unca maddeılinln lktncl :fılt- ı.., ••tttll'ft oldutu bedelle •lmatıı 1'8SI ola-. ..... nun OlmH ,,.,.. bul•nmHM 'MaMll ' 
...ı.. --'-t te.ellOm 1rbuzmm fır- na ıeıre1fnee 50 Ura alır para ce- ctm mllddetle art~ çıbnhp n eolı af'9trcaıoa i1aak elunur. llıl nı.ı. .,.., n.l.akl , ... •~-ıa ma ıar• ,. ,.e<'ftl ırtıaler için ~ 5 an h'ld~ o-lunac•lc la .ı ,,. diler Hruleı, un.:. btlklDP 
tlnada elimden ueunnü lllJ'etlyle zasi7]e teczlJ'eslne \le bir hafta müd- .aN' hlma ... mn -•rfJ'etl'lllz:e •it ıdan •ab9U olaAt. (ll•dde US) 
'- k-.,. ---~- r-ti detle ha-'-.-. Oll ~ 1fbı m&!detle f - Ah<" arttınD8 bedeli huicl•ıle olanlı :rıılınıı: u11• fent barcım. 20 _.. Hlut .. ara ....... - ...,..,.._...,, -..::ı~ .,_._ ""9 ııı.rtıı: ııec!etlnl "' ııı.ıe ku•r pullar.at ~ 'mf'.fe mecburıhu. 
lltida ile Mkert posta lMO komu- dilkklnınm kapatdmasma ve ayni llOter•klm nrırfler, tenvirat .,,. tandf•t" dellallye resminden ıııtıınelllt beWI,. rtl· 
tanlllma arzettlm. ~inden 7enisl- kanunun 83 ilncO maddesl uyarmca nma ve mOteralı:lm valrıf lc:areıl abcı,.. alt olmaJ'lll arttmn• bedellnden tendi olunur. 
nJ aJacatnndan kaybolanm bQkmQ k~ ıtınlük gazete ile Olnına ltbu ır•yrimenlıultln nnıf hlHHI. ~lran.S. &l!tterlJen Urlht8, ht8nbuJ Betbıcl lcnı 
kalmamııtır. Keyvw eti "90t .. ttttldl karar verDmif oldutundm, keyttret ::ı;:utu oduın411 iıbu iJAlı ve ırl!tterilea arttırma ıartQ&llMtl dalruiıı48, aetıl&cajı illa lUIM. Çeltik ilAn olunıu:. jl~ 

• - _ ... - 1 


