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Hindistan 
tehlikede 

Bir gün Hindistarun tehlikeye 
düşeceğini, İngllt.ere, bu kasırga
mh brşndanberi hiç aklına ge-

Japon 
Başvekilinin 

yeni bir nutku 
ıırmemişti. Pek az zamanda Asya Janonva müttefik
utuklannda toplanan kara ha- r .., ' 
lterci bulut~, ~dr~~· acele /erile iıbirlifini 
bannma tedbırlenne yürütüyor. 

Türk - lngiliz ticari 
münasebetleri 

İqiliz ticaret flrketi miidlrl f81'9fine Yerilen 
zi,.afette Hariciye, lktiaad, Ticaret, Maliye, 

GibiırOk ve inhisarlar, M&nabJaf ve 
Nafia Vekilleri bulundular 

Hindistan, ingUt.ere için. dört kuvuetlendirecek .wa.r. 12 <TeWonJ.> - ŞeM- t ·ı&--...1 ı 
yüz milyonluk~ blr satış pa- -. PldiiW MldWiPnk Yunar Jl8'I uınsaen 18 ~ va1ron 
san olduktan bqka, Brttanya , . _ tecl Kw.m ticaret~ müdür6 ve lokomotifler 

BU &•••••i 
Birm~nya 

taarruz 
durdu mu? 

lnıilizlere göre japonlar 
eiperler kazarak 

yerlefiyorlar 

'l'BL-1.A.APLAB 

Doneç'te 
şiddetli 

muharebeler 
Almanlar, Raalarin 
bütün hiicumlanni 

püakürtmütler 
imparatorluğunun Asyada en Avustralya nın hesabı S6r Nibom .erea. bu Prbtln AA- A-.. 12 (T.Wonla) - bd 
zengin parçasıdır. Bu kalabalık, çabuk görülecek Hindi.. kara ıname-ili lanıfmdan bu akpm ar6n enwl. ......._ w..J eClildf.. Le h 1.3 (A.A.) - B. B. C.ı Viola7 u <A.4.> - o.ri: Daaıaa 
fakat çok eskimiş ve köldeşmlf b fır b: daha A-.rapala_ •1onfannda bir ziya- iri 1ııi1diacliiiıınk lokomotiflarin e4e- Bina ... yacbki bra m-.....ı.-. tiddetl1 ~ cere,an .-.. 

. .. tan U a&b U' (et ve1ilmiftir. di 18 'N ~ .dedi iM J80 d• ,...ı m ...... )'06ı.tm. J9POD1ar• tldlr. AhMnJar, Rllllann btlttln hl· 
gen turelere bağlı memleketin blr b I cak Bu ziyafette Hariciye. lktieat. Ta- clir. Pesu'- 15 lalOIMlr• ............ .._ camlarmı pl*ilremlllMl!r. •su.. 
öe çe§lt çeşit aynlıklar içinde u amıya caret, Maliye, CGmıtk v. lnimarlar. Diier tua1taa 6 lolı:omoıtiffe 278 peder barak y_...orlar. PGlda Km sam1BJnn çdaf huelııMI 
birliğini asırlardır gerçekleŞtire- Nafia ve Münakallıt V Sıillerile uıu. vagonun cW.a allbdar m.lcam1an- lnaiiis a&zeiiıl&,, J ............ yeni bir ülm k.aJmlftu'. 
memesi, toplu millet varlı~a ~~ 12 <~:6--> :- Baıv~ baJm~arriri Fallı Rıfkı Atay ve in- mıza pek yakında te.lim ed.leceii taarruza.~~ec~~e .. dair. ~ı Sovvet teblim 
erememesi gibi _ emperiyalist ToJo Dıet mectuinde bir nutuk soy- gilterenln Tü~ Büyük Elçisi ha- hildirilm~. 6mare corulmecliğini söylmıiftir. • J •• 

d b 
1 

bi ·yı lemiftir. Bu ıöyktv, t6 ıuhattaki zır bulunmu~ur. V°ıc:LJ ı 3 (A.A.) - O. F. 1.: Londra ıs (Ra.d70 -.at 7,15 de) -

bakımın an-: u unmaz r 1 - nutkunun aıait yukarı bir telcrarı ol· Bu münasebetle öğrendiğimize gö- Menaucat gelecek Binn&1l)'ada fngiliz kuvvetleri, timal Gece ya~ Moekoftda neoredtıen 
liğ'i ve rahatlıgı var. muftur.. Tojo, o nut*'ta Avuatral· re, virlı:etin mü<lilrll Sör N:ı~. all- Aabra 12 (Telefonla} _ T1e&- V'e garp ietikamelterinde ~or. Rus tebltll. 

Fakat, Hindistanın İngiltere ya'yı nıliıarebeye nihayet vermei• kadar Vdtlletlerimizle, Türkiye - ret Veklleti:nc selen maltlmata na- Yeni Gine'ye Japon Kıtaatmm. dün muhtelif boıceıense 
tçiıi can noktası olması bununla ve Hindiatanı lngiltereye karfl jıy•· fngiherc malt, ticari ve iktiaadt rnii- zaran buaiJınlerde fngilteredea blJ(lk ib d mda ilertıemete ~am etmıtıer ve mıs-
kal Avust 1 d"" na davet ediyordu nud>etlerin inki-fı etrafında çok mi'--....._ m-·--· .!AL-'' -~ilec-1....a.L. racı eva ktn bf.r9c* ,erim geri altnıflanhr. 

mıyor. raya ""'jman • .. .. · .._ .. ,._ ........ --. _, ~ CllllUlll' Vicb,. 13 (A.A.) - O F l ı 1>6fman ınan ve malzemece alll 
eline geçerse Amerika yer üstün- To10, bugunlı:u nut~~ Cavanm caulı Ye müfıim temaalarda bulun- Mühim mlktarda olan bu puııalcla y . . . J • • • ~tıa ı.ıtruıuftır. 

sukutundan .onra temrli aurctte mu· maktadtt. Bu temasların hor iki ve yünlil menwcat, birlitler Yalda• CllU Gine ye aponlar mOtem~ 
de ve yer altında fabrikalar lru· kavemete ilctidan kalmıyan AVUlr memlekete faydalı olacalt bir neticıe sile memleketin muhtelif mıntabla- yen kuvvet çıka.nyorlar. L d ' ·· 
nıp, ~letlp milyarlarla slıt\h ya- tralyanın mücadeleyi tenetmeei ll- vereceii tahmin edilmektedir. nna gönderilecek.tir. Lcıedra 13 (A.A.) .- B .• B. C.ı ... ~n raya gore 
parak dövüşmeye karar verdikten zımgeldiğini. ~ takdirde merha· Avuana}ya ta~~en. v- Cine Dogu ela harp duruma 
sonra mütt.efiklerln Asyada Ja- metlomuamele göreceğini anlatmak- Sevda yu"zu"nden c·ı nayet Nlannda Japon ietil& fila:-- arMIZ • tadır aaldınmlarına devem edİJIDMr. Ja-
ponyaya kar~ tek Yiiınaıt ve T ·• Hint 'lletine hita ed ponlann burada uiradddan zayiat. 
basamağı Hındi.stan olacaktır. 'Lta 010'' L.._,_dnu _LL- • Pi .~ ille tete"bLtiılerini ahmtte uiratmır 

uı rant es~ en ~ •rar • --
Hindistan da kaybolursa, Asyayı rar etmeltte .,._ eier Hindliler Büyük Genç hr. 

kurtarmak Sigfridin masaldaki Britanya hoyunduruiundan kurtul
Cana van öldürmesinden daha mak içi.1 bu fırsattan i8tifade etmez· 

kansını 
uykuda 

almak için kocasını 
iken öldürdü güç hale girer. leree Allah'tan gelen bir talih caerinl 

• . . ebediyen kaybedeceklerini kendile- izmlr 12 (Telefonla) - Bergama- bu clnayeU, :maktulian gen,. ve --ı 
Bunun ıçındır ki Japonya ve rinte haber vermektedir. Nutuk, bun- ... _..._ 

Almanya, hem İngiliz impara- dan ıonralci hareketleri meskut geç- nm zeytlndat nalılyesinin Irlamaz kansı KerJban'a malik oıma için 
köytl clvanndatl atıllardan birinde lşledllt 61renflınlfUr. Mehmed Blıf

torluğunu sarsmak, Çini büsbü· mdtte, Hindi.tana lı:arp yakında bir çifte tüteğlle vunıJarak iSldtirülıniiş raktar, 0 Bin SilleJ'llWl isminde bl-
tün bltirmek, hem de ilerde her- taarruz yapılacağından bahsetme· bir çoban bulunmQftur. Mehmed Ka- rln1 30 Ura mutab!llndt yanına :rv
hangi bir harekete engel olmak ~ekte, ~~t A~~ın h~ı rao oldutu teablt edilen bu oobanm dımcı laıü alnuf tk1al btrlıtte 
d~üncesile Hincllstana göz dik· suratl~ ~..,ruıeccğını ·~ylemektedir. ~~~ ~ı:;::n ~ıı:::ı:e~~ gece .:- llderelc ~da bulanan 

. 1 dir A k il d İn ToJo, Japonyanın ılH>ahar taar· Mehmed Karaç'ı öldthm"•ı..rdlr İki 

Almanya'ya 
hava akınları· 

Ruaya'ya yardım 
makaadile bütün yaz 

dev•fP edecek 
mış er .. ynı aygı . e e • ruzynda MihYerin mütterek• hare- t« geçmeden 'Jl1?1].mıl, ka.tllbı Meh- ..,... . 
gtıtere Hındlstan müdafaasını kederine ne der~• kadar iıtirak med Baynktar admda blrl oJdutu ka.tll adll,e;re teslim edilmlştlr. Tah· Lonılıa 13 (A.A.} - B, B. C.: Brl· 
ha~ırlamaya koyulmuştur. edeceği eualine hit im ceYap ver- anı~. Mebined Bayraktann kltata denm edlll.Jor. " tlaohe Amoclda.ted Prees'ln bUdlrdlil· 

Rindistarun bölümlü ve aynh ~emit. yalnız harp hechline varmak A t ı ' H • d • t ' ne cöra Alalanyaya genlf ~e tn-
iç politika durumu bu g'""'a ve için Japonyanın Avrupalı müttefik· VUS ra ya ya in 15 an in gllis han hücumlan befl•mifbr. Da 

. ' . --~ lerile ifbirliğini takviye etmek mak- hllcumlar, R\ISIVllP :vanllm müa-
r,engın memleketi blr ımparator- udını umumt tedbirlerle ifade eyle- . • t ki • dlyle bütün yaz deYam edee4*Ur. 9oll 

luk için idaresi nekadar rahat bir mdaedir. taarruz ıs e erı Fwı~= =e f~rr:. 
sömürge hlllne sokuyorsa, ona tar, 1940 ve 19!1 senelerlnde ingut&-

göz diken düşmanları için de o Fransız fı·ıosu başlıyor mu? kabul edilı·yor reye yapılm~ olan en fSddeUl ha"' 
derece kolay avutulup aldatılıp • taarruzlariyle mukayese edllıebll1r. 

Almanyada bombardıman edilecek 
ele geçlrilecek bir propaganda Al J nl l hedef sabalan genlfleWecektlr. Bu 

Londl'a 11 (AA.) - B.B.C,: 11 DOi 
Alınan orduau etra.hndakl. çember git
tikçe daralıyor. Rualann StarQa 
Ruasaya Dfll hücumları gtttlkçe fld,. 
detıenmette ve Alman kunetlerl 
~rln merkezine dolnı çeldlmele 
mecbur edllmektedlr. Ruslar 11 yer 
daha. lıKal etmişler WJ Almanlara bin
lerce zayiat verdlrm1§1erdlr. 

290 ıncı Alman fı.Masl o kadar aAtr 
ayla.ta utramıttır ld. şhndl ancak 
1lm1 mevcuttur. Rualara mütemadi
yen takviye kuvvet.ıerl gönderilmekte 
ve cephenin arkasında atır Rwı tanJt
lannın ta.h§kfatı görlllmektedlr. 

Doneçte Tlmoçenko ordulan Almala 
hatlarını muhtelif noktalardan J"&r
nuşlardır. Almanlar, Rusla.n, bu böl
ıecıe iki mmılrn noktadan tardem .. 
mlflerdlı:. 

Hintokyanusunda 

Japon filosu 

Pek yalan bir zamanda 
faaliyete eeçecek 

alanı yapıyor. Hindistan, yıllar- manyaya Japonlara eöre apo ar npterenin ha.va tu.mızla.rında yenl bomba.rdı-
dır uğruna çarp~tığı istiklll ve bu lf• kolaylıkla geç kaldığını man tayyareleri kullanılmakt.adll'. 

t gll •ı • l l Vicb,. 13 (A.A.) - O. F. lı 
hürriyetini vermediği için n • verı mış batanlabilirmit . IÖy üyor ar Gneisenau yaralı Tolqyodan bildirildiğine gÖ~ ya-
tereden hoşnut değildir. Halbuki, kında Japon filoau Hint Olcyanuaun-
Hlnt sınırıanna yaklap.n dilf- -·- Laadra 12 (A.A.) _ Britaaova Londra 13 (A.A.) - B. B. C.ı da rniittefik gemi kafilelerine kar11 
mantar, ellerinde kurtulU§ ve is· Alman amiralı Raeder, SqlfOD 12 (A.A.) - A*~rt ajansının diplomatik m~.biıt inci- B~'ten kaçıp Kiele aidm iki Al· Larekete seçecektir. 

t iklAI daklartle ··ru orlar Hin mü,.ıudere gön birbirini takip lis harp bbia · et. Hindİ8tuml bfi. man uml19ından CneiMnau'm. ha· 1-fi--1'~--da K l'-.. --"- · d 
a yu Y · - Alman tayfuımn 10 eden muvaffaktıretaizl&l« yüzü~den tün taleplerinie;:_ ıetirmek ıau.u- v~zda hava~an Eotoinılileri çelal- timd;";k°adar 50Ô ÔÖ~ ~mınn ~ 

filstanın içindeki kaynaşmalan -:ı.-de yeni aemilere Anslo - SU.On memtdtederind• eunda ı-. bir ani•-- oldala b- mıt ve bu reeimler ~ye~ 'I V:-~ ' ayn 
bilmiyoruz. Fakat herhalde, bir- guaa • umuml efftlr pi.yana celmiftir. Bu naatindeclir. -...- müteh .... lan tarafmdaa teıclEik edi- m11tır ...... ka~mal~mnda lüzum ol-
blrine ters, türlü inan akışlan yerleteeeğini söyledi efklnn tazyiki ile tedafili tabiyenin Sir Stafford Grip.- bu m .. lmin mfır· ~ıJq.1:f"'a aı~ __ Almua M:v==~ti!ehirden uzakla~a-
baş göst.erdi ki lngiıterenin bu- bırakılarak teearize geçilm.i dütil- balledilm.mi ilk U..enleıd• biri- zır w agır ya anDUf. -- tara· · 
gün en gö7.de devlet adamı Sir Kalaire 12 (A.A.) _ cT..- : nülüyor. Avıa.atral,.. Harbiye Nazan dir. Uoekrt-adan dandiirten eonra fmdaki nm lavt.alan tamamen pa· Londra 13 (A.A.) - B. B. C.a 
Cripmı Hindistan& gidiyor Burap gelen babeTI .. söre. Alnwa radyoda: cBundan ıonra geri çeCil- Britanova•,_ ,.aptalı beyanatta t&71e ralamnıt ve kaldmlmqtır. Zıdalınm Sqlln adaaı ba,kumandant. adada• 

• Y-- gi i d• . donanmM& Ba,Cumandanı amiral mek olaman demiftir. demitti: a~a tarafndan da yaralaıwn11 olma- ki kadın va çocuklan adadan çıkıp 
Niçin d yor? ~unu, ün Çl· Raıeder, Vic:la,. lıüldnn8'i tarafwnden A~• ta,,.arekri Yeni Gine- cBen phsan lnsiltere hükUmeti- et muht'elnelidir. , gltmcğe davet etmi,tir. · 

kan resmt blr tebligden anlıyabl· Almanyaya Yerilen Franeız harp P- ye çıkan Japon kuvvetlerine akınlar nin harptıen 90nra Hindi.tana derhal 
liriz. nülerine Alman tayfuımn yerletli- yapıyorlar. Bununla beraber Şeng: g.:ırif bir bO~ vermeli lbmı gel· 

Japon ilerlemesi üzeıine, İngil- rilmesi işinin en çok on gün içinde n~· dan gelen bir telgrafa göre Ye~ eliğine k..mn. Hüklmet bu bmusıta 

................................................................................ 

tere, bütün Hint varlığ\ kuvvetle- tamamlanmasını istmıiftir. Cine aularında bulunan kuvvetli politikumı te.pit ettifi takdirde 
M ddit F l' ınd d bir Japon filosu bu ada ile Avuıtral- Hindistan• gİtmeie hazırım.> 

rini bir araya toplam.ayı arzu et- ütea ransız ı.man a o- ya aramdaki T orrm boğazı istika- Sir Stafford Crip.,. Hindistana eli. 
miştir. Bu arzunun daha önce niz mektepleri. ç.alı~aia ~~ılam1!" metinde ilerlemektedir. nı· ve .:......1 t--LL1111~1·-L- _n....-ıa __ _ . tır. Dunlı:erque ile iki luuvazor Ye dı- •• ,..... -,.~e;W'.l'CI" mn un.n.-
d.~g~amış olma.sı bizim gibi bü· ier Fransız harp gemilerinin tayfa- Japon a*ert mahfillerine göre lannı dinledltten M>nra bunlar ara-
tun Ingiltere dostıanm hayrete lan timdi ToulOll'da bulunmaktadır. Avwıtralya'ya bir Japon taarruzu ıında bir anlllflll• hmule ıretinneie 
düşürmtif olsa gerektir'. Rochofort. Bordeaux .,.. Brest' de pek az tehlaelede bapnlabileeek· çalıpcıııbır. l..ondra caminin lmanu 

d bun ben elt l lmı t!İr. Bu huauta ~ Soeagui'nia Mnllına Şama BritanOlft aJU181Da 
Hindbtan, bu savaşta İngllte· e a zer m tep er açı fbr. tözleri babrlatlJ'Or. ArniraL A~ m S:.-Eford Cippam Hindilar.nda 

re ile birlikte yürümek için tırsa' ~':!.L':':. ~-=rpe: tralyanın ilblAaa Japonlar tarafındaa iyi brplcnacaimdu emin bulaacha
kollad.ı, fimdiye kadar verilme· lerinde himıet edecek Alman deniz- kolaylıkla bqanlal>ilecejinl. çlinkl iunu .aıtiJer• demltıtlr ldı cSir 
yen istiklllin1 istedi. İngiltere ise cilerinin yetiftirilmdli .. hararetli bu büyük adadaki me.ktn Ye itlet- Stafford Cdp.-'in talırtJd I ._. 
ancak barıştan sonra (mümkün bir faaliyet göeterildiiini Jazıyorı m• bölırelerinla lıemen mGn1'wran tana ya,.laaam. Bldıdrtne zıt a6rlt
olur olmaz) Hindistan& bir no.. SaWıiyetli mahfilte.deld kanaat. aalnllenle ~ ba iti>arla 1ert telif.....- h.......d_.. teotG· 

Almanla F L ·ı.....t-.ı bu balpl.. tumlS etmenin eoa belli ve telkla ettill .empad kmdW-
mlnyon idaresi veril .... aM"t söyle- . nn nmaz narp aemı COlll L ld ...1 • • ~WA • ...,,..,., deniz hareltltanda kul~ detleee e;Olay 0 ulunu e87aemiftir• nln lan-.J..-na.,.. l.lnnet ...... 
dl. Şlmdt Hindistan& giden S1r mak •eıtiocle olduklui merkezin- ne •ebep olaınpır.> 
Cripps, ilerde verilmesi dtitünü· dedir. Tiranada bir •uilraacl Dr. Boacb öldtl 
lecek bu insanlık iznlnln vertlip V°IClaJ 12 (A.A.) - Marepl P'9 'J'lr.- l2 (A.A.) _ caıcıe po- BerUa u <A.A.> -Jılılll'9tı0"' 8Q. 
verilmemesi ve nasıl vertıece~ tain. Dunkerque nrlabmu. gemıelı: IH mUdflrü f.kell4h Cami. meçhul Jllelt bMln dlnJ'Ut, tuunm...,.,. 

hakkında bazı Hint çevrelerinin üzere Toulon'a aitndtdr. Amiral tahıllar tarafmclm eolrW.. alan ta- ttcaret ...aıı&d mi ınrtntn 1mra-
fikrinl soracakmış. (Dnamı aabife 2 • .._eda) ~ kuqunu ile 31milfdlr. c119a Dr. BOlah rr ı.....- Glmttttr. 

Sir Cripps'in, üzerine aldığı bu ....................................... , 
nazik vazifeyi iyice başarmasını nu kestiremeyiz. Fakat, politika 
dileriz. Korktuğumu; şey yalnız bakımından Hlntlllertn bugüne 
askerce hazırlıkla.rda değil, poll· hiç hazırlanmadığını söylemek 
tlka icaplannda da geç kalınma· yanlış olmaz. Tam yolun hAll da 
sı, d~ana bu sahada da beda· tutulmUf olduğu ileri sürülemez. 
va üstünlük verilmesidir. mn- Vakit çok dardır. Eski · usulleri 
distan müdafaasının askerlik ba· bıralanak IAzınıdır. 
lamından nekadar hazır olduğu· Necmeddbı Sadak 

Meraklı ve esrarengiz zabıta romanı 

PERiLI KONAK 
Y ann AKŞAM' da başlıyor 

ı - l.tediiüa bdar bpl ... Pl&a ~el .•• 
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Aşk ve macera romanı 

Ba Sabahki Baberler ) 
HARP DURUMU 

Birmanya' da Japon 
taarruzu gelişiyor · 

iral Heart' 
beyanab 

M&ttefiklerin Ura 
Şarkta denizde neden 
~diklerini aalaliyor. 

Alman - Bulgar 
münasebab 

BerliD ...... batin 
faal bir duruma 
80lmlacaimdan 
haberdar değı1 
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tayyare gemiai 

aöndermit 



13 Mart 1942. Sahife 3 

AKŞAMDANAKŞAMA ( • • )f 1 1 
Jktiııat nazariyeleri ŞE&ıR BABBRLERı v SIN6APUR KORSANLARI 
~a~u,41pw> Ekmek çe,nisi JYUksek tahsil Odun kömür Tefrika No. 45 Yazan: tsKENDER F.sERTELLt 

..ı.at '"u8bec:mk clbıe _.aa. ' - Çok yazık. Bu rezalete ta.bam- en miihlmm1 IUltanm kansına al\U. 

~-N-~~7~.__~ c9uy.,. Dün' --ı 1:...1.-. -~- talebe yurdu m1ll edilir mi? Kocanız benim müs- Bakalım bu at ?e ~adın, 
·- ... ,......__..,.__ , ... 1111D" ~9U"UUW Bu ıene yüzde kirk fazla t&Jd>el zevcemi elimden almaA'n ç~- Ba.mdunun öğütlerine eya.ı:&k k.ocuı-

GQet &mlpnd.,dıeuılı ...ı.tmak yapılc:li aarfec:lf1di 70r. Yalvanrmı me: Tabkoyu onwı Dl Ta.kakode.n ayırablleceıc mfydl? 
ıı a ı •• W ' sz v d :-.--·'" aki d pençesinden lrurtannızl Bunu uıoU Ha.mdun oda.sma döndQtll mman 

... t.I ur un ~ma y n a m ya.pab1llrs!nlz. çok memnundu. euıta.nın ta.nsından 

9ltia -•..,. .. - ......, kan•~.._.~- batlanacak Bıel6diye tarnrın~ tutulan ısta- - Benim elimde bir ,ey :yok. Ko- aldığı y&zUğtl Peynlng'tetl !tameşbıe 
li .._ .-.. ..,. • ı ..... • Jbd• 1lrm1 blf nMFHllhıdl 8l1IU' u.tı.tıere nazaran f8hrlm!zde bu sene cama fazla bir ff!1 töylemek ba.kkım gösterince orada. himaye- göreedtlertnı 

9kıp sftmitti. Orta Anupada ite '° ~ ~ ~ıar;;' sı:= hrt1 ıcıare befetl nısı .,. imıır ::~ 1io~..:ı~r:n ,.~': ~ de~: .: :esı ıı:~ =ı- ~=:. Peynfng'&en bir ytıtenllle 
•··~doldu: berkıe bu JOll1 oeont unun b1r ou.va- meıbu.liı B. Dr. Rtıp.4 Mimarollu dün fazla mrtedUmt§Ur. Odun n t6mılr mnız, slttil Dinlmlz, wv idare&nl Jaı.- Sunıatraya Jroleyea ~ Tt 

- Biz. paruız da it :pPUU·•• ed&.n blm1 tat etmeJc ~- Vali ~ Beledi~ Re1sl B. Dr. LQttl da.rlıtının en eaasiı eebebl bu fazla dme. b~. Cava.'da, Seyltm'da orada Yama.dl.'yı bulacatmı tahmhı 
.__ btMll'Kla MI~--~ ti• lfae Mir d1bı b!J 1*n'tıbe ,_.,._.. lCJ.rde.rı 111ya.ret etm11tır. Bu lliyaret ea!:'flyattır. Dltell 1arattan ~e evi çıevlren kadındır. Erkek dı§arıdo.- ediyordu. 
ııan aJtmm mGdahaJ'!Sfne hacet ol- Tophruıed& bir tınnda 19PJlan ıee- e.muında Parti Tt Belediye t&t&fın- her sene nomını olarak '10 - T& bin ki tşlerlyle uğrqır_ hele bir hiatüm-
..kaızm türlü tirlü ~.ı.nle rilbeden elde edilen eimıekl• bll8ÜJ1 da.n mQftereken pptınlacalt olan ton kok kôm.1irli arfolunurken bu dar, evintn btltiln tdareshıi kamına Bir fitne, bin büyüden 
Wunmak mtinlkindür... Buna da Belediye ~ahaııeehıde t&blll edile- YOılıaık TaMll talebe yurdu me.9eles1 eene 1111 tıtn ton kok t"Omtırtı -.rte- terketmelldlr. kuvvetlı.dı.r! 
w.t edeceiiz. oek v. Dı8tlu bundan 80lll'& bell1 ol&- ı&1lıfilmtı§ T• her 1k1 ta.rafuı bu ~ dllmlştır. - Ya. beni l>O§arsa? ... 

Yerin dibindeki med-Jer; topr .. catm. Dıtu t&raftan l5mdllerlne Te- te.hs1s edebll~erl para tesbit olun- - Çocuklnnnız vnr. Tııkalto yüzün- Sultan Mahmut yere scr1lın.lş b1l1 
im, giineşin "ıuyan aeb.tlm •• rDe.n unun hap eWtd!Ai m.lktardıa.u muştur. ö~endl~lm!ze göre Yfiltsek KÜÇÜK HABERLER den a1z1 boşarsa, halk yanında kepa.- geniş m1nderin uzerlne uzan~tı. Ta-
.. yvanlan tiretid kuvveti; imanla- dam: fası. etmek t&rnel tıoplıya.n 'l'ab.sll talebe )'\U'dunun 1ııfa,sııla en ze olur. Herkes onun yüzüne tliktl- kako ka~ısındn oturuyordu. Han-cu 

d _._... -1 bl.lı fmncılar lbatkmd& al&lmda.r ına- rakın bir r:amruıda. b~lanacaktır. rür.. böyle bir tehditle lrocruıızı der- testlsl bir gfunil3 tepsi içinde ortada 
rm 8 :u:sası ve çaıqması. tamlar labtf!rd ~- T&h· * Kocası komiser TalA.t. Uçkunu bı- hal avucunuzun içine alablllrslnlz, duruyordu. Testın!n yanında 1kl top-

İıte., esu btmlar tutuldu. tdlc&t nettcest ook )'dm bir amanda p• • f • ti • çakla yaralıyarak ölümüne sebebiyet sıtttl rak kadeh vardı. 
- Kasamda aJbn dolu. S.mımla helU olecütır. ırınç ıa erı Yermekten maznun Nedimenin mu- Sultanın karısı uykudan uyanır gl- Sultan Mahmut: 

ldediğim ~meyi ulıa .ıır. late- hakemeslne .diln blrlnci •ıtır cezn bl, yumruklarını sıkarak allldndl: - Ben içki sevmem. Zaten b z1m. dl-
aiiimi de çalı;tınrun... • ~ latanbul iaıe te§kili.ti mahkemesinde devam edllml§ttr. - ~ru .söylil.yorsun, Ho.mdunl n1mlzde içki haramdır. Fakat, Han -
JWİne: iqe tıst B (MltrQ 81Slcmen T. t V kal t • t t Ölen TalAt Uçkun ile mllnaaebetı ol- Kocam Ta.kn.ko 1le Han - cu içerken, cu'yu llllç olnrak çocuklnr::ı. blle ıçırtr-

ş _.__ ---L ... -.. ... Lı.r. m eflU'1 . - ıcare e e 1 op an duğu söylenen w yaralama 1'a3tası bmtm burada ını- azlıyamk göz ler. Ben de yıld" btr kere "unu llAç - a ._. (;UIR v - - der dtın TnAyette vaıı ve Belediye k d f' I . . "J•v ... ·u .. 
t1in nimetleri büdmdir. HU ,..ı., ır.eısİ Dl' B LQtfl Kırdarı styaret et- ve pera en e ıat erı evinde cerey&n eden MunllA. adında- ya.şı dökmemin mlln:ı.sı yol:tur. Şlındl dJye 1çerlm. Eğer kafamı döndürecek 
WJaımuık fçin bir ~kiJitJamp da"'" ~Ur. Bu 0

.ryaretı aınaamda. ıqe tesbit etti Jd tadının dinlenmesine limım IÖ- gldJp Takakoyu ondan ve onu T1lka- ve neşelendirecek başkn. bir ,ey bul-
ranalım •.•• fikri dofru. mUıstepnle vau Te Belecllye Rel8l r1llınli§. hllen Bursa.da. bulunduğu kod.an ayıracağım. Beni uynndırdı~ saydım, bunu n~n koymnzdım. 

'-'-'k , -~ .. ım1.z1 1 ,.,... _ _. ~-· ._. anlaşılan Mualltınm phlt olarak ge- 1çtn anıı. teşekkUr ederlm. Allah a.ıtets1n ~i-
Bu filDr tU..-- ta etti. _... n m:num ._... v~y..-wu -~- t'_.., esl i"" uha.k ...,...., -~ u--.ı d yrıl "" Dl • • • kik et.m~erdlr. Konutma.Iar esnasın- Ticaret Vek~let!, plrlnç ftatıerlne lO ı.ı.w.ım .... n m eme ·~ & ..... e .üALUıUUn pencere en a acnı:.• aı- yerek kadehleri doldurdu. 
Tahlil ~ anJ-.ıly« ki. albn da, oeıırtnıızcıekl ia§c bi1ı'olarının tak- turuftan fazla blt'I mm ya.pmıJ ve ye- bırakılmıştır. rada aklına şöyle bir fikir geldi: Taknko sul.tanın kadeltlnl aldı ,.8 

--. cWaa ziyade amnayedarvarl T1yes1 iç!n yenid aJınma.sı mrurt n1 fl&Uerl düh &l~lara. tebll~ * Çıraklık~ bnduracı Şua- - Taka.koyu buradan ka.çınnak ıs- aP;zına uzattı. 
._. muldür. Öbürii be, çalıpnaya, '6rülen mcnur ~ d& bahla !MY• et.ınl§tir. Yeni plrlnç narhına. göre ytbin dO.klcA.nından para, ayakkabı tlyorurn. Nereye gldebllirtm? bıı.nn Japonyada iç.kiyi kadınlar verir. Er
teıtebbüae dayamr. na olmUJ bu m1ktar t.aU olarak im- K'.ut"amonu Maratelli cımı plrlnçler çaldığ'ı glbl evine gidip uatasmm para tmin, tıehllkesiz bir ~ı gösteremez kek bir yudum 1çtlkten sonra. kndı-

C..-p clemOlaaaileri, bir~ ipti. ıvlqt~r. tıopta:n 115 ku~ 12 antlın, perakende ıstedlğinl IOyllyereJt bet um dola.ndı- m1shıtz, slttl? 
1 

nm ağzına "uzatır. 
iılai madde pınarlannı da .ı. aeçlr· Haber a.ld.ı~ göre ıaoe müste- ıı: A:ntalra ve Mısır cinsi topta.n 48 ran Hüseyin ullye altıncı ceza mah- -. B1z1n 1çln en kest.rmc kurtuluş - Çok guzel bir A.det. Fakat lslA-
tlikleri • • Ort A Bizd 1&n JthalAt 7e ihracat btrllklerbıe t'Uraf a ımıtım perakende ıw Hatay temesincle muhakeme ~tşttr. yolu. Peyn1ng'e m gltmektlr. Benim mlyette lk1 klştntn bir kaptan su iç-

ıçm. a vnıpa.r•ı « • nrn..te.&l'ııta 801'Ulmadan hlıo b1Jo 1118d~ elnsl toptan 46 'ıruruş 8 sanı~. pera- Muhakeme eonunda. auçlan aablt gö- orada kllın isminde bir kardeşim mest mekruhtur. Ayrı ayrı lçeltm .• 
~nqan ~deler yer-.bem~- deMn en ufak mtıQuta dl!hl btv 1dr tende ın,11; Maraa n 8ey1ıan tq>tan rüldfi~den Hfuıeylnin yedi ay y1rm1 Yardır. kadehlerlmlz karışmasın. 
terini icat edelım!J> gayreti düttü. ytre tem edllmemesmı bildil"ml§tlr. 46 kuruş 8 aa.nttm. perakende aıJ tu- rtııı hepetne arar Terllm~lr. Pamıa~dan bir yüziik çıkardı: - Ne o? Benim aıtzımdan iğreniyor 
Yalnız Almanyada 8000 ..... tx:ı> na., * 1'ç g11n evvel Müberra adında - Bunu ona gösberlrsen, ana. iti- musunuz? Halbukl, bbim yelkenlide 
laat edilmif diye bir y~rde obmut· Vali Beledi •• nbı Bu tıa.Uer harlclndekl. plrlnçlerden bir tadın Aksarn.yda tramvaydan e.t- ma.t eder ve h1mayesme alır. o Pey- bentm artıtımı 1,mt!k !çln :tarsanlat 
tam. ve ye reııı settrtmet ıeteyen?er, nat milrüabe la.m&k lsıerken dütmüt. l>afındaıll _ nlııg'de hatın .sa~ btr adamdır. blıi>lr1nı yerlerdi 

Demek böylesi de olabiliyor tetkikleri toım•--nmıa Dlih'aca&t -.... tıat ala- ralanmıftı Haseki hut.anealne bf:- Hamdun ytız{!Aü alıp koynuna .toy- - BuhW korsan yatağı detfl, Ta-
m ... ·in MOJV 'PY'Y • du: k~o! Ben ıtmdl btr müslüman hU-

Demek e.,.... la.un delil. e vaıı Te Bekdlye Reisi Dr. B. LMti b11eceklmfu. rllan Mtıberra aldııtı ,ualann tılıdl'i- _Belki yann ~ -.er t~- :tthndannın &ar&JmdMllll Burada. bl-
esmayeye luıcet yol& Şu lıopraim Kaıd&r, din il.balı JMmld& !leled.11e ı. dtın ~lm~Or. Adliye ddrtıoru ee- m.,,,ıza TatMo ·da na 16'fAl1rse, slın Adetlerimize, blz1m htıkmUmüze 
idi. eu topıoaim alb. '" ıularm ~ t1n '" imar m11dlhi8tıer1 mlıbend18 K t fiatl • led1 muayene etm{f " g&ntumamı• kocanın ellııdaı Jaırtulduk demektir. riayet etmen lhımdır. Ben sn& uya-
.. kafanın içindeki r.eka, '° kollar· ,.. mfttehaaa.sl.an oldub halda teblin uru o erı ruhsat ?ermlft1r. - Yalnız orada Cohurdan reidJll- mam.. aen bana. uyncaksınl 
Mki Jmnıet. ... yWeki cille :r.· muhtelit mıntakalanndati Jd inşa&- l'!at m.tlnll:abe :to:ın~u. dtln. *Beyoğlunda kunduracılık yapan ntsl kimseye .oyıemey1n. Kocamın Xadeht btr yudumda içti: 
JM&iun! ile selM. olnupcaimab mu gözden pçl.rmlftir. tnratm mDm- •11taı toplantılarmdaıı blrhıl dalı& B1lseJtn ..., Bahaeddin adlannd& aı &damlan *1 orada. da bulablllr. -Haydi, sen d& mı.dl kadehinden 
hanı lifi. ttın olan a11ratle Te renJ ma.U aıe J'Çmlpır. Bıl tcııplaınıat• ara°' !la&- :ti1t din lıh' pan .........,den b"fP BamdWl, saltanın ta.rlslyle ta.zla. 191 Ve bana blr daha. Japon Metıe-

K'" 
1 

, k L-1__ eh!....I~ dol bqınıı. l:adar b1tırllmesı all'kalılara Jerı. dökme '1,1, perakende '· b&l1e etmlfUr. XA'fPda, Bahaeddin klDldu- kon\lfmadı. Pencereden ayrıldı IJlmdi 11nden bah&etmeı 
or ~· aaa~ .. ' ll'Mlrl • blldirllmlşUr. ballıule 10.1: llGUm dllkme 1,1, pera- racı bıçatue Bllseyin1 't'ftcQdünOn b1r bıı tehlikeli ah.nede oynanacaık roltın (Arkası nr) 

..._ ..... ı.r bio t.nfta. lnlfıde T. hll1'1 b&Unde ıuı tU!'af ola- ~k yerlerlnden tehllkell 8\ll'ette ra- ,••••••İlll•ııilllllllliiııı••••••••mmii.İliİI~ 

••• 

iBRAHiM öZGUR 
Bunlara yeni bir ndı. yeni hamle Bir mamla mezbahadan rak telıbtt edllmlşt1r. ralaDll§tır. Btıseyin hastaneye b.ldı-

bneti ftlecek ohm mlbwtvw ,.. • n1mış, vata.dan llOllra kaçan Bahaed-
mUrtit muf, radyolarile, ..-.ıerı. kaçb, tabanca ıle Daimi bir fiat murakabe dJn zabıt& tarafından yakalanarak 
il. murifite, ~ alıar :r-- öldüriild6 k • k tahkHcata bqlanmıft,ır. Her Pazar aıı.at ı~ den 20 ye tadar 
da. sooüce mezba:hMlllc!a 4iln hay- om.ıayonu urulacak *Kabatıı.ş llses1ntn damgalı tllıdı- SÜREYYA 

Hayat verici aüııew tepemizde do- Tin teıılllrken mandalardan biri ta- VllAyet makamı, İstanbulda dalın! nı ~Je l~k ll8e mMürilnibı ım- salonlarındaki 
1ııp,_. Nebadar Wtel>iiiyoi, ~ ll&>)ann e!tnden kurtulal'9k 80kata bir f1at mtnbbe tomtsyonu ıhda&ı- zuını tatllt etmek suretile DhM "- D J Ç M t• J • d 
........ :aiiriyud~ ............. frmmtı, pltp secerıtere mldımıata na. dair hazırladılı projeyi Ticaret nJc '91>•ı> l.endtan! tala stbl ıaWe- ans 1 ay a ıne erın e 
PJJIDIJ"OI'. TaM.ıt ... kw......... bqJ&ımwtır. !layn:nm yaka1anamıya- VelEAJetlnııı i&Nle•ıaltUr. Daimi :tla.t ren n b6ylııtlUrJe blr cla!redeld itini B&Uün KADIKÖY Ha.Hana 
...,m, doğurucudır çok .... V• oalı ft hsaı ~ antqılmca mlrablıe ~. bma• lafe mi- ~PiMi& talıtan Xertm tMlmda biri Znk n N8f'• toın4e bh' WU gönü 
W.. öLnıedik. po2!ster tarafından tabanca ile öldü- dlriintln ~lıtmda tcıpıeucak- ...,bmtye ~erllm1f. dGn itine! &im ~. Btlftler1nlzl 81nema cı.e-

zdô __ 1 '-~" • et :_:....ı rtllmil§tür. tır. BByla b1r teşekktllün 1bduma. ,._ ceza mahkemesinde muhakemesine llnden eneklen temin edln!z. 

• .,...qııuuı, emnıy ~e. bep !btlldl.r ışıerUe ~ olmak baflaıımıftır. Kerim m.Mık'enlede m- -;=======================~ ...,,siz, darlmz bir milletiz. Llbum Otomobil ıa.a.ı:u ~ hllSUSi mahkemeler t"tıru1makta çmıu ltıraf etmtştlr. Şabıtıerln din- .ı 
tiayanek binJerce tnab'ı da 1mim ua• balmımuıdır. My~llkle. mfNkllfen 1enmest ıçtn nuı'hal::em~ bafka, ıftne • 
icat etmemize hiç bir mini yoldur. dağıtılacak 11:ıubekeme edllm kirnselerlıı evrakı- bırnkıhnı~. 
Öy~ halla •emrekh, .a..., vnıyet bmee ıqe mftdi!ı1Qlil Ad- nın bekletilmcmesJ enıetı g&ııet.Uınet- -----

klJce. ._, .. ~ .-hhe • ....-.-. rtne c!t!n soı ad~ otcmd>tl lf.st1l1 "- tıedlr. Pazar günü yapılacak 
sınama-

te lıılç bir darLk çelmaememlır lbm- dmJtttr. LAatlk cfalıtı'muı tein JI*- Bagtınttı fiAt miirakabe tom.ıs,yoou. maçlar 
tir. ı .. hazırlanmaktadır. bü:i blaea~. izam da datmt tornJs-

Albn yine olanda~ Ka- 1'llmln ..n lmııı olacattır. ta. hta>oı .&jlnlılmdan: ~ Dahi Wlll.Y FOR.5Tun pheseri 

Bu 
aksam sında 

..ad darad ICıymedai ~ 1 1 St&dı: (JCU,a tınaıt) .. ı !t5 Gelata-
-..kte.denıa: F•t ..._ Günlük Borsa Şeldr tiyatrosu temıilleri =-~~~ :R: l!aml, !eli- O P E R E T 
~..1~~ ~ ~I .:!8': ~ Dnm mmmda -~1'2:rt.boe .tadı: (Lig maçlU'ı) 2 eu.tlik muakl n Vala Fılminl akdim ediyor • ..,_ ... u.._ . ... 11 Mart lta u=e aaat 20,30 da - Dıavut:p&f& • ~ :R: 
..ı ..-ecek; bizi. yoldan ver etme- L. JC. p A R A Rla, Munaıa, Mlnftı, .. ı lf Alem- _ ... • ·:y POncıor. •• .. ~ HRoUOLSTeade~ P'a.UL ~x.. ... ı.,. ..... 
l.e ~ uwi,oe Utıllddir: dar - Rami :B· Jnhat Zet.I l'allll w..,,. ~• Wlft n ~ 

ş.. memlelıette. 111 ıeırait lclnd• Laudra ber1ne 1 lterlln 1.22 Yasan: Necip Fnd ~ .. t 18 Xmtnı~ _ ~ ,B: İıfmaı~ Vlraaa ~ VVana Opend tlıurinde yapılan ıea büyük Fılm 
Wlık, ,.....,lak yebıaswlbk. Bır, lf"1Wk blı1ııe 100 dolar lJO.'lO ı.taıAı eaddes1 Komedi tı•ında fer, Sadılr, Hayri. -.ıı--• ~USS Te Valeleri. YARA-'A'nın 2 perdesi 
ll.L.L _ e11m~-..lı:!.. Z.l..&--1 L... M&drld Gzerine 100 peel\a UJl9 Gece an&f. 20,SO da 
~www.e, ._. Stotholm 11zer1na 100 turan 11,lG 
..... izle. ~manmla b....,t JW•• URAM " T.&BVtlAT Ö K 1 E '" 5 O K :5 E 
tebiliriz, berteYln çaretini bulabiliriz. ttramıyııı " ıı m _... •,90 FEVKALADE BiR MtJSlK.l HADlSESl 
L.nli bana lnanmalıyz. Ilı-.. Kıwrmn 1-'I U,'16 

(Vl .. N<k) " T IKl Demtryolu U 19'5 
Tuamıf bonoları Of,----------1 tıw+.ı D11nJ:rJU11 l .,.. u l'J,llO 

Şoförler cemiyeti yıllılr MıMSeI" Dtmtryolu mftmfıall 49,'13 

ko • • b .taadolu Demlryolu ta.lnfil ı 61,llO 
ngreaını yap Mlan Qlmftıto ıır-

IOflrl• eem1Jetl yıllık ~ 61--------~ dlln ~leden .onra BeyoRlu O. B. P. 
~ J1Plmlft4 Topıantıda bazı 
pGrlerSn, haJlclıMı tuı!a pan. tstedlk
lm mnzuubalıB edllm14t1r. Bir kı&ım 
fDfOrler d• liıas t.l&ra.t, bazı tatsl •
Mplertııın Iııandllertnden BeledJJıece 
telbit edllen 19 kuruş yerine ıo k\ll'Uf 
lı9umetı'e p&r881 aldıklan tıofn bnJI• 
1meı:ec etmet: ~e taı
~a.rmı ,.... ........ Banaı 
1a1ıra )'9D1 idare beret1 .eelJmiıt.ir. 

KADI KOY 

OPERA Sinemuma 

MHnir Nureddin 
KONSERi 
11 Mert Pu.tlllİ aUnti 

cArabacının Km> fi1aünin 
unutulmaz :J1)dm 

HİLDE KRAHL'ın 
kÖTE DORSH - HENNY 

PORTEN 
le mUıteı-eken km&il eıttlderi 

Artist istir ahı 
(Reji.ör: D. W. PARSI) 

Senenla •• - ~ >.;. 
Te San'at pheeeri 

ŞARK sinemasında 
dan rece ıörülmemi§ bir mi· 1 

' IMt1e kar~ ,~, 

Bu salı akşamı S 4 R 4 T Sinemasında 
Türkiye Kızılay Cemiyeti menfaatine 

Avnıpanın en meşhur muganiyesi 

ERNASACK 
tarafından B 1 R K O N S E R verilecektir 

~·· Berlio ()pa..uı Mrinci piyanlati refakat edecektir. 
Sanatkar latanbulda bqb kı>DKr nrmiyecektir. 

FIA11.AR ı P...- soo kurut ve 300 1r.unq 
Lika Ballcon 400 Jmn-. 
llm.ci ..... 200 • 

Localar 25 ve 20 Türk lirasıdır. 

Bay Amcaya göre ... 

- Su 1'arp bütiin Dlsiilcıi .Jtütl •••Ne ıınır ~nıyor, • ....fol ... I ... Gerçi herke.ıin arıııuna ıörel ... Almanya, İtalya. Japonya] ... Bakalım Hindistan bu davetsiz\ B. A. - Hiç belli olmaz dostum, 
• 1:. - Am iL - __ .,_ -- --- Hiat clnm...1. hül-~e laamla- misafirleri nasıl aeırlıyacak)... da:ır~t:riz misafir umduguv nu d..c;.;), 

etti oa7 ea... - .. - -·· - .....,.z • -· nıyorlannıı... - bulduğunu yeri ... 
1 
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Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 311121941 Tarihinde Biten Onuncu ffesao Yılı 
BiLANÇOSU 

A&TİW, P A 1 t Pı 

ıt.000.000.-

Albn aarı kilocram ,. • ..,. ıouııuee.11 

8.858.Slt .. 
8.CHıl.030,11 

'rll.lOl,11 111.l'fUOl.ll 
HUH,IT 

1.000.000 • ..:. lS.822 01'.ıt 

DAHiLDEKİ .MUHABİRLDt 

JIARIÇTEKİ MUHABİRLl:Rt 

Altın : Satı ldlogram un.ııı 

Altına ta.hvllı kabU 46ndll 
Diler döylzler ve bol!çlu K11riııC 

bakiyeleri 
. HAZİNE TAHVİLLERİ: 

SENEDftT CÜZDANI: 
Tlcı rl BeneUer 

ESHAM VE TAHVİLAT CÖ'ZDANI: 

Deruhte edilen evrak! natt.lye kattılıtt 

Banka malı 

AVANSLAR: 

OA YRİ MEN'KULLER: Ut) 
DEMİR BAŞ: (XX> 

HİSSED.UU.AR: 

MUHTELİF: 

<X> 1.525.600,- Llraya sigortalıdır. 
(XXI 109.960.- Liraya sigoı-UJıdır. 

500 kiloluk 
Hamur 

makinaları 

U28.59UI 

-.-
51.780.867,tn 

45.231.581;93 
9.861.574,67 

U46,81 TEDAVtiu>ı!:ıd 8ANKN()'l1.AR: 

H .109.434,11 

135.530.658,-

298.5'l8.aa3,SI 

Deruhte ed11ell 
Altın mukablll 
Re~toot mubbllt 
Hazlney& yac>1]an Altın brfı.lıklı 
Avam mutablll 3902 numaralı tanun 
Mucibince ıu.men tedaTfile vazedilen 

TÖRK [.İRABI MEVDUATI: 

Altın San kllogram 

Türk il.rast 

87'1.150 

ISS.520 .658.-
1'1.000.000,-

250.000.000,- 1 

118.000.000..-

1.233.'182,GI 

T'f .&68.354.88 

3850 No. LI KANUNA OÖRE HAZİNEYE AÇILAN 
AVANS MUKABtı.1: TEVDİ OLUNAN ALTINLAR: 

52l.620.91&r-

78.902.136.88 

55.093.156,50 Saf! kilogram . . . • • . • 55.541,930 
DÖAVİZ TAAHHtIDATI: 

7U2U87.DO 

175.311.615,18 Altına Tali.ut abll dÖYiZler -.-=-
D!te: Dövlder ~e a.laca.kll kllrhıg bakiyeleri 2!.311.l!?UT 

1.H6.H7,58 
22,311.122,S'F 

90.143,53 MUHTELİF : 

4.500.000..-

11.557.337,l'F 

860.989.334,11 

Muvakkat alacaklılar. Dep<nltolar, Havaleler 
vesaire . • . . • • • • 57 .77UN,61 
Diller Alacaklı Hesaplar 89.186.244,10 125.962.742,69 

K A. R : 4.346.487.19 

860.989.334.18 

TtJRKiYE CUMHURİYET lUERltEZ BASKASI 
UMUM 1\lt1DVRLtfl:fJ (U") 

::~; Iran halıları 
Hora.san, Sanık. Keşan, sın~. isre

han, ve Buhara halılan Sandal Be
desteninde t•lrdedlr. Martın 11 
ncı pazartesi günü saat 13,30 da sa
tılacaktır. 

Yük. Müh. Refik Fenmen'in 
Fen ve san'at kitapları 
Prat. Yük. Mateımatlk {basılıyor) 
Madde ve Ziya . . . • 60 K. 
Elnsteln naz. (esltl h.) ••. 50 lf 

Elektr. Anlamak 1ı;ln • . 60 .. 
Yeni elektrllrclllk . . • 245 » 
Elektrote!oıtk clld 1/ 1 30 ,. 
Clld n ve m . . . 340 • 
Yent makine ı. m . . . 80 .. 
Termodinamik 100 » 
Modem ordu <motörl.) 30 • 
Nasıri: Akba. Ankara. 

--· Dr. tBSAJll BAMl --· TİFO AŞISI 
o ve paratlfo butalıtlanna 

tutulmamak ı~tn tealr1 ltat'l. mu
afiyeti pet: emln tue atıdır. Her 
eczanede bulunur. Kutusu 45 ku-

ruştur. 

Qeoe Nöbetl için 

HAST ABAKICI 
ve aynca HADEME aranıyor. 

Bilyükada sana.toryomuna 

müracaat. 

Beyoğlu Dördüncü 
Noterliğine: 

Dairenizden 12 ağusto.ı 9U tarlh ve 
8327/ 1096 No. lı VekAlıetname ile vekil 

Divanı Muhasebat Reisliğinden : -- Dr. IHSAN SAM1 tayin eyledilimlz Kadıköy oürbüz 

ıs Mart lMJ 

M AKS i M' de 
Her alqam 1U heJ'eUle lteraber 

SAFiYE 

CiNGENE AŞKI 
Her pazar saat 3 de içkiaiz matine 

Beyoğlu Beşinci Noterliğine 
Fatih Be.ra.ç.b.ane bqın.dıa Macar Kardeflıel caddea.lnde 2/ 92 - 2/91 -

1/647 - 11648 harlt.a v. e11ı1 21 - ao - St - 10 - 11 l'eoi 30 kapı numa~ 
arsalann eelt1 Metlerden Amoa Hilleytn ı>&fa tGrbeı9i öntıne teeadüf etmal 
n imar: plln.ı vfl9hlle Y9fll Aba,ya bJbl tlzun plmıeal dolayıslle ıatlm.lAtıl 
tabl tutulmut odutundaıı 2415 llrt. !etlmlMt bedeli t.akdlr edllmLıtır • 

Mesl}r yetin mut.aamtı Yun111 otıu Kahraman Seyfiye mukadder be
del 3710 No. ıu Belediye ,..,,,ı~ mnununun 11 inol maddesi muclblnQI 
tebllt edilmek 1sten'llmlfl9 de 2373 yevmiye No. •tahtında. tevdl edllen lh
bamamede"k.1 tebllt memuruııuzun metruhatına ıstlnaden YunUB ottu Kah
raman Beyflnln tkamet.phı t.&ylıı edllememlf Ye bu suretle tebllt edllem.9-
mlf bulundutu beya.nlle 1adıt edllmio otmasma blanen U1n tarlhlnden lW.
ren kanuni müddeti zarfında takrire gelmedltl nya mahkemeye müracaM 
etmediği takdirde Istlmlü: kanununun H Vt 11 mel maddeel hüklimlertnJa 
tatlblk olunacağının yine 18tJımllJc kanunwıun 10 wıcu maddesl iktlzıa&ınca 
tti>lll makamına k:a.1m. olmal: üzere ıt1 yerml gazetede llln ettlrllm.881 " 
llAnı muhtevi gazetelerdftı 1Jc1oer nOstıuımn ılhıderllmeııdni saygıl&nmla 
rica ederim. (no4J 

tdanlaul Vallsl ye Belediye &elsi N. H. 
lstbnllk Mi4ür6 
AU YaY8r MaDl 

30,250 metre ipekli 
kumaş satın alınacak 

SOMER 
Yerli Mallar 

BANK 
Pazarları 

Müeaaear.ai Müdiriyetinden: 
Maiazalanmııın ıipeklıi cl.lrelerinde aatıt edilmek üzere muhtelif 

cinılerden 30,250 metre ipekli kumaıın müi>ayaaea kapalı zarfla 
eksiltmeye vazolunmu,tur. 

Eksiltme 16/ 3/ 942 pazuteai günü aaat 15 te Kabrcıoilu han 
iİ8t katındaki Müeaeıeemiz Merkezinde icra olunacaiından teklif 
zarflarının muayyen gün ve aaatten evvel Müeeıese Müdüriyetine 
verilmesi şarttır. 

Satın almacak kumqların nümünelerini görmek ve ıartameyi 
almak isteyenler hergün Müdüriyetimize müracaat edebilirler. Satan 
alınacak kuma~lar muhtelif cin•lerdo olduğundan her cins için yapı· 
laca1c m ütcfcrrjk tc1difler de kahul edilecektir. 

Devlet limanlan iıletme umum müdürlüğünden: 
Işlebmenuz anbarlama. sel:'\·Islne merbut kara tşçllerl te$i!Uunısa blr 

r..ısını lşçl alın:ı.caktır. Atalı.da. gö.1terllen şeraiti haiz olanların ve.sik:ılarU• 
birlikte allkadar İstanbul şubesi anbarlama servisine nıüracaatlan. 

1 - Hüsnü hal varakasl cpollsten musaddak olmak.t 
2 - Askerlikle hiç bir suretle allkası ve Yll41 45 den yukan olmamak 

(3242) 
Divanı muhasebata müsabaka lle 30, 33, 40 Ura asll maaf}a mllraklp Türk sokak 10 sayılı hanede muklm 

nıuavını aıınaca.ttır. Gonokok aşısı .. ---------------------.. Boğos Hırant Kuyumclyan'ın vekAıe-
1 - Mllaabakaıya glrmek için yüksek mektep mezunu olmak ve yahut en I Bel.solukJ.utu H thtllltlanna k&rşı M b•J h t d • 

az 25 lira maaşlı memuriyetlerde blr terfi müddetlnl ikmal etmlf veya bu I pek teslrll H taze aşıdır. Dlvanyolu tine artık lüzum• kalmamlf oldutun- 0 l ya sa ŞJ ve apar Jman evrı 
mücıdetl ikmale 3 ay knlnllf bulunmak llzımdır. dan keyfi.yet malüm obnak üzere üç 

2 - Yüksek mektep mezuıu olup ta axerllğinl yapmaımf bulunanlara ••S•u•l•ta•n•m•a•hm•u•d•til•rbe&••l•N•o•. •1•13•• nüshadan ibaret 1$>_u Azllnameıerden .o\vrupa mamulit.ı mükemmel yemek odası. kırmızı m*den 2 7a-
ta,ac odası, modem salon, vuolar, tablolar, kristaller, Franm bakarasl, 

1 ay için 25 lira. maaf verlllr. bir nüshasının mumaUeyhıe teblltlnl lsa rıse esaıre tılıkt Ta.k81.m b 'h a - Müsabaka ımUham 17/ Mart/ 942 salı günl1 saat 9.30 da Anlı;a.ra.da Memur Aranıyor n ne v sa ır. a oesı Jcarşısında.kl sodalı apar-
Dıvam Muhasebat blnasıda yaıpılacaktır. İmtihanın 'Ylllyetlerde lcra.aı mllm- ve blr nfuala.sının Akfam gazeteslle tıman danı devredllecektlr. Tafslllt 1çln 43!21 numaraya D-10 ve 

Jı:ün olmadığından Ankaraya gelemeyece1der imtihanın mahallerinde tcrua Anadoluda bir fabrlk.adıa, çal.u}- llA.n edllmeslnl ve blr nliBhasınm dal- 2-14 arasında telefon edilmeal. 
tçln müracaat et.memelldlrler. mat it.zere usuuı defterlye, an- renizde hıfzını dilerls: 

4 - İmtihan: Hesap, t!car1 defter tutma. usul!l. Divanı Muhasebat, Mu- bar hesaplanna tamamlle va.kıl, Galatacla Tinel CacldeSinde 
h.1sebel Umumiye kanunlanylt bazı masraf ve vergi kanunlanndan ve 1lml muhabereyi temin edebilecek ve llitıtcıllk n Matbaacalak 
mail ve iktisattan ve tahrirden yapılacaktır. bu işlerde ehliyet ve tıe<:riibesl bu- Anonim Şirketi 

5 - Bu şeraiti haiz olup ta imtihana ginn** !ıSteyenlerin 18/ Mart/ H2 lwıan bir memur alınacaktır. 
])<lzartesl günü akşamına kadar nüfus hüviyet cUzdanı, uıterllk veelkası, Taliplerin istedikleri ilcretle hal 
resmi tabip raporu, tahsil ye.slt:ası ve 11d kıt'a veslb. fototrafı ııe blrut- ten:ümelerlnl varsa şlmdlye ka- istanbal Asliye On ikinci &akak 
te bir arzuhal ne Divanı Muhaaebat rlyasetlne bizzat müracaattan ve Zat dar çali.Jtıklan yerlerden aldık- Hakimlltlnden: 941/718 
işleri müdürlüğünde bu 'hususa dair formillit ta.hrlr ve imza eylemeleri 111- lan evrat suretlerini el yazılı Davacı, Aksaray Muratpaf&, ca-
zt:mu Ilıln olunur. (3248} bir mektuplarlle İstanbul 80 •- mil sokak 3 numarada oturan Nedime 

Nafıa Vekaletinden: 
19 311942 perşembe günü ıaat 15 de Ankarada Nafi.& Veklleti blnuı 

lçlnde malzeme müdurlütil oda&ında toplanan malzeme eblltme koml.,o
nunda 5000 lira bedel tahmin edilen blr sondaj takımının mtıbayaasa açık 
eksiltme usullle eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme .şaıtnnmesl ve teferrüatı bedelslJ olarak malzeme müdürlll
ğünde&t nlmablllr. 

Muvakkat teminat tı3i5• liradır. 
İsteklllerln muvakkat teminat ve prtnamealndeJd veallt Ue blrllkte 

ayni gün saat 15 e kadar mezkur komisyonda hazır bulunmalan l!zımdıt. 
tıl54e• d93Ta 

latanbul Kambiyo Müdürlüğünden: 
Amerikan ıthalltı tnukabUinde Dalremlze vaki döviz talepleri 23810 

numaı:aya kadar. Permller tecdit edilmlyecetınden, vaktinde aldırılmUı 
lüzumıı llAn olunur. 

yılı J)08ta kutusuna :vazınaları. Ba4köY tarafından mMdelaleyb. ko-
liıiiillliııillll•ııiıiıiiiiiiliiiiiiiiiiiıiıillll .. c~ Manyas ta=wm Maltepe ma-

Zonguldak Sulh Hukuk Hiklınll· hailesi 21 numarada ikamet etmekte 
iilden: 942/1 iken hllen meaent meçhul bulunan 

Müddei Zonguldak Orman idaresi Mehmet Bafköy aley'hlne ikame erıe
tarafından müddelaleyh Türkall ıc~. dltl bofanma davasının müddetaley
den Hüseyin otlu Hüseyin \'& Rlzentn hin gıyabında yapılan muhakeme 80· 

.. nunda: Tarafiann bop.nmasın.a da.lr 
Yaprak lto. den .Mcclt oğlu Maksut ve- erile 41319~., t rlh11 htllcntın üd-
resesı AYfe ve Isplr - Konuk nahiye- v n ....,. a m 
sinin Mumam lt6 den Kürt otul. dan dieialeyhln ıtametgllıının meçhul~ye
Yusuf ojtlu Nazım aleyhine açıltnl§ t ne binaaı tebllt yerine geçmek uıe
olnn orman tazminatı dava.sının du- re bir suret!ntn mahlceme dlvanhane
ruşmasında: Milddelaleyhlerden Yu- sin~ talik odllmlf oldutundan llln ta
suf otlu Nazım namına çıkanları da- rlhlnden itibaren on bet gün lçlnde 
vetiyenln gösterilen adreslerde bulun- kanuni 101& mtiracaat edilınedili tak
madığından bahstle blll tebllt iade dlrde htbıftn bibi. b.tiyet edecett 
edilın.Lf oldulundan, Nazım hakkında UAn olunur. 
lllnen davetiye teblltlne karar ver1ıl- -----------...;...-

KUNDURACI ESNAFINA 
İstanbul Bölge İate Müdürlüğünden : 

1 - Şimdiye kadar Müdilrlütümimıe yapılmakta olan kundura oıriıl 
tevzıatı badema Ayakkabıcı 8an'atktrlan Cemtyetl vas.ıta&Ue yapılacaktır. 

2 - Biltlmum esnafın, kundura. çlvLslıwı olan iıhtlyac1n1 teeblt ettlrmeir 
maksadUe, a.oatuiakl vesa!C ile 16 Marttan ltlb&ren 27 Marta kadar her ctıa 
saat 13 ile 17 ara.mıda cemı,et merkezine miincaat etmeıeıt. 

Lüzumlu veısa.fk: 
A) Unvan teüereel, 

B> Polla defteri, 
C> İk1 adet veslta fotıotrafL 

Yükaek Deniz Ticareti Mektebi 
Müdürlüğünden ; 

(S35T) 

Mekteoblınlze 60 lira aylık ücreuı bir kllUiphane ve 14.boratuarlar memıı
ru alınacak v& mlisabab. tmtlha.nı. saat ıo da başlamü: llzere 20/11941 
cuma günü ya.pılacaktır. 

Aşağıda evsafı haiz olanların, dllekçe ve dlğer veslkalarlle blrlLkte t.-
ta.nbul Ortaköy Yük.sek Deniz Tlcaretl Mektıebl müdürlütüne muracaa.tıan. 

1 - TÜ!i[ olmak 
2 - Askerlitını yapm!f bulunmak. 
s - Yap otuz ~ fazla olmamM 
4 - Orta okul rnımınu bulunmak 
5 - Yabancı dil bilenler tıerelh olunur. (3252) 

mit olduğundan mumaile,tı Nazımın Gönen tora Meıaulat.aclan: 

.. ------------------- 3/ 4/ IM2 günü Zonguldak Su1h Hukuk G l"bol N fi B L ·- eli ı· ... d Beld .... ekte aa. mahkemesinde aat 14 te hazır bulun- Bir bolçLa.n dol&f1 hac3edllerelt e ı u a a af miinen ı lgl.Jl en 
maaa veya bir yeklll mlldatı gönder- mlift,erlalne '150& Ura bedelle thale edl- ı - 3500 Ura muhammen bedeW bir adet tama. Yt 1300 lira mnhamm• 

POKER meal, geJmed!tl "11 b1r vetuı müdaft len ve bedeli th~ -yertımem8ıll ee- bedelll bir adet man&p tıefıllhlan il gOn mtıddetle aç* ellmlllme,'9 ko-
göndennedltı ~ hattında.ti bf.l>lle thalest feelh olunan ~ende nulmtıftur. 
duru.tmanın l17lben dnam. ~dectli Amarut IJaldr otuııan Kaan, Şua.ylp, 2 - Teminat.lan 360 llradıt. 
davetiye makamına talm olmak üzere Rasim, İ.drl8e alt OlrcO. ömeır, Kara.- S - İhal& 18/3/ 942 Ç'U'f8mb& gilntl aaat 15 de bat mllhendlsllt dalreıııla-

Traş Bıı-akları llln olunur. röz Ahmet nrlaleıt. Hacı HUaıı be7 c1e yapılacaktır. 
Y hanesi l8hlbl senet uma ile ım.hdut ·-·-' 1 +~--... ,,._ -- -ııı .. - ı .. - •• 

1 • ti• 1 j tapunun mart 3U tarih ve 60 numa- 4 - H-w p.rt ann .1AA1111U-. ... ....,. ,_A .. _ mflfett1fltlh>dm 
ge m1Ş f. ZAY - BeJkos Askerlik fl,lbealn- rasında kayıtlı ~ tat kArgtr tötftn ~ Gellboluda yol bq mOhendtstlltnden aranıJmu. 1lln olunur. (2811) 

DIKKA T: latanbulda den aldıtım aacrıtk temeremı ta.1- matazaaı. <Yolu yoktur. Hükmen kom- • ... • ... • 
bettkn: Yenıatnl alacatımdan es1cıst- şulat'da.n almaca.Ittır>. Yedi gikn müd- Zıraat Vekaleti ziraı kombınalar kurumu 

1 adedi 5 kunqtur. nln hükmü. ;roktur. deUe tmar arttum&J& çıkanlmıf müdürlü..... den: 
10 ADETLiK PAKET 45 KURUŞTUR 3!8 dotamıu Basan otl• olup 18/S/942 Ç&l"famlıa saat 14 te gun 

« » Mustafa Gömiişel Oönen Belediyeet, altında en ook peıy Orak maklnflli 

Tatrada 1 adedi 5, 1 O adedi 50 kuruıtur. sürene ihale edlleceıkt.lr. Yüzde yedi :~: :ı= 
---------------------• Anti•<a Meraklılarına buçuk de~to yatıniması ılzım.dır. Kam~ Bedell ihale ihale gtkıtı tatil saatine Kurlunumuzca ytıka.rda yazılı eaa aabn alınacaktır. vermek ısteyen-

Kaptan, Makinist ve Motörcü alınacak 
Devlet Denizyollar1 lıletme Umum 

Müdürlüğünden : 
İdaremiz mUnhallerlne kaptan, mnkmlst ve motorcü alınacaktır. TaUp 

olanların prtlarını anlamak üzere İdaremlz z-at 1.ilerl şııbaslne mUmca.at-
lan 1t11umu ll~n olunur. (3351) l 

Oayct nadir ~ pa~ıa.n, 
kıymettar 8evaJı1 Hlnt kuma.ş
ları, Nadir Yeniçeri mltferlerl, 
lmlk:ı.nları, muh~lil eslllıa, e3kl 
Antika çu'buk Ko~kslyonu, e-skl 
lslemell ç&v.reler, uçkurlar, San
rlalbedesteninde Martın 16 ncı 

Pi\ıt.~ ıüntt satılacaktır. 

ltadar tediyesi şarttır. Harlçtıen Uklıt- lerin miktar tesblt ede?"S tokllflertnl mlldürlüttlmilze yuı ııe blldlnMieıt 
lerln ~arasıı.e birlikte satl§tan bir saat llln olunur. 431'14- c1710• 
evvel Icra dalresl eline gelmfi olması -------------------------

! lA.zımdır. Aksi halde kabul edilmez. 
Ihale pullan tapu harç ve masrafı, 

1 teslim masrafı mliştıerlye ait olduğu 

l 
ve fazla izahat Lsttyenlerln 941/59 nu
mara lle müracaatlan Uln olunur. 

Devlet limanlari iıletme umum müdürlüğündenı 
İstanbul llmanınd::ı. ticaret eşyası ve kfımür tabm1I ve tahliye 1flerkıde 

çalışmak üzere 1fçi alınacaktır. ~killerin !dan lp;Uer servisine hemen 
milracaatlan. (3355) 


