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ALI BABA 

v~ KIRK HARAlVIİLER 

Türkçe sozln, ,. rkıh 

revlttıınde mevzuu - Muh
teşem dekorlar - Emsa.lals 
i'atknseler - Nefis mw.1Jd 
ELBAMRAD~ 

8ahlbl; Necmeddin Be.dak - Neşriyat müdüıil: Hikmet Feridun Es - Ak§am matba&ll 

Amerikahlar Tıbbiyeliler bayramı 
kendisini mü- taarruza geç- •• l k I d 

BU S.A.B.AJIB'.İ TE Avustralya 
Cava suların- 1 1942 senesi 

dafaa edecek mek lehinde toren e ut an 1 
daki büyü yazı kati 

8. Curtin bir nutuk 
söyledi, B. Roosevelte 
de mühim bir telgraf 

gönderdi 

·Hükumet, harekatın 
ida.-eıi için hazırlıklara 

hız vermeğe mecbur 
kaldı 

Queen Mary 
Bu büyük İngiliz vapuru 

torpillendi mi? 

Londra 14 (A.A.) - Londranın 
~ .. lahiyett mahfilleri cQueen Mary> 
İngiliz yolcı: gemisinin torpıillendiği 
b'lk1undakl İtalyan iddiası etrafuıda 

New-York'a 
güllel~r düştü 1 

,Bir tayyare topu kazaen 
8 gülle savurdu, 

yarali yoktur 

hiç bir mütalaada bulunmamak.ta ve .. 
bu haberi ltalyanların malUınat al· . ~evyork 14 (A.A.) - Dun po-
~ğa te§cbbüs için kullandıklan bir lildükımle~~ ~tt~~aı:_~--'--canl av_ııu ~~ 

.. 1 k d J rııu o urerea; _,... arınua ~ 
usul o arak sayma ta ır ar. bı; Majy<ı arabaaı olduiu halde eo· 

- - ---- • kaklar dan sUratle geçip Broadway 
Askerlik kıyafet talunat· caddesinde Equitable binuının 

· d d "'· ·krk önünde durduktan görülünce bii.tilil 
namesın e egl§l 1 Vallatreıct mAhall~i halkı teli§ ve 

. A_nkara 14 cı:elefonla) . - ~- heyecana dü~üıtür. 
kerlık kı~~~et. talıı:natnl\_meeınde ya- PoHa, hava müdafaa batnryalan 
pılan degışıklıklerm tatbikatına. ge- tnrafından atılan bir obÜ8Ün kazaen 
çilmi tir. Bu arada, subayların bu· binaya tesadüf ettiğini halka izah 
giinkü elbiselerilc giymekte olduk- tmistir Yaran yoktur. 
lan l:asketlerin şekü değiştirilmiştir. e " ' ~ -- -

Yeni kabul edilen şekil, subayla- Amerika sularında bir 
t'1D er elbisesi giymezden evvelki • b ld · 
kasketlerin aynidir. Bu kasketler de Meksıka vapuru atırı l 
yine er elbl. .. esi kuma~ından yapıla· \.'lcby 13( AA.) - Ame-rlk:ı. suıann-
ca'ktır. da bir M~tıc.a, yn,punı b6tın1mıştll'. 

Şimdiye kadar Tıbbiyeden 
6306 doktor çıktı deniz arbi olacak 

Sovyet tebliği 
Londl'll 15 CRndyo 7,15) - Gecıe ya

l'lı9l ne~edileu s~t tebll~l: Diln 
Raca. - Istiklülim\ze :kavw~ursaJt d:ı.ba lyl mi. olacak sanıyorsunuz?... cephelerde mühlın de~ oıma-
Gıındl - Bizi bilmem a.mm.a bell Or\l.Çll bıra.kJ» hac 111.ıı u.numı. dQr.w:'acaQ'mll. tn.QW. 

Bunun pek yakin 
olduğunu gösteren 

alametler var 

uAlmanya bu sene aulli 
teklif edecektir• 

Sümestr tatili 
Buseue sümestr tntlll ortaokul 

liselerde 20 mart saha.hından 28 
sa.bahma kadar, ()ğ"ret!llen ok~ 
da. 1 nisandan 1 nisana. kadar~ 
lacaktır. Bu husustaki karar 
vekUUklerlne bll.dtrllmt.ştlr. 



::sanıre z 15 Mart 1942 

( __ n_i_i_n_G_e_c .... e ... k ....... i ..... vliiıile ..... D ..... ulllliıliıliiS ...... alllilb ..... a .. h_-~---lllllliıllil::ıll_a ... b_e_r_ıe_r __ ~) 
[ Ha ~ebliğleri 1 Furugi kabinesi 
- rp - •• dği. 

lngiliz tebliAi nıçın e şti 
~ u <.A.AJ - Orle. oam tıı- Timea'e göre d bili 

.. umuml ~ tet'>l!:iı __ L - 1 f h 
7opçumuz, dQoınanm makineli ltft- mwuue et e o nut uz-

ıa.,ıt müfrezelerlni dalıtmak w- luk bu değiıildiğin 
lltll• b ttm ıı1hı ta.ııl4'et g~. b 1 b b'd' 
x~t t-oııarımız ıopgu ateeıııe rnA'- a§ ıca ae e ı ır 

men bazı dQşınn.n mevz1ler1Ie temasa 

11mtlftlr. 14 (AA) - Tiınca ıa-
D n hava kuvvetleri dihı Tol>- uıtmfrrin Kahireddd busust mUhabf-

ruk ü rinde ve lle~dekt ~vrede rt tıdldlıVorl 
fazla faaliyet gOsterm.iştJl. .Anla§1ldı~ ı&re, lrandW bbi-

HARP DU MU 

Pasifikte Japon ist. a 
h ke ur ı 

Sumatranın merkezi İşgal edildi 
Hind· standa hazırlıklara hız verildi 

Bava tnrşıkoyma ba.ta.ryalo.nmız M dc§i~lkliğ;inin sebebi, Furuğt k.a-
blr d ıımım bomba ill1fe.redni d~- binednin parlimentoda kargıl&fbiı Uzak Doiu'da vet edildı1deri bildirilmektedir. 
m(lf ve b1r dl~erln1 ate~ ~ııniş ol- pd.dotli tenkitlerdir. Bu ,ık!yetlerin Avustralyada Japon latilWıına 
d tunu blldlnnl.ştlr. yapılmuma. Jktiu.dr gUçlüitlcr. yiye- Yeni Clne'd • Sumatra'da ıve lia21ı huırlrklara hız verildiği 

Kahire H (A.A.) _ Orta. ŞaHc in- eck maddelerlmıı dıiı n hayat pa· Birmanya'da Japon UtllA hare- · bu uxak kıtnnın Sqve1dli 
l1llz ha.va kuvvetleri umum!~- bah1ıAı baılıca ebep ohnuştm. Fu- !ketleri d vam ediyor. Ja.ponla- B. Kurtin Birlqik Amerika reisi 
ıımm tebllğl: 18 mart g11:nt\ een1ş mit MlkGmeti ayni umanda laauifi nn. Avustral:ya'ya kartı hücum· B. Roosevdte telgrafla mühim 
elçüde hava fruıllyet1 olınU.§tur. bıgi- tıembı •tmcao muvaffak olamadı§ı da basamak olarak kullanacak· bir mesaj ve müzakere için de 
l!z hava kuvveUertııe ınengup O.T ta.y- lçln de tenkit ech1mekteclir. Feaa.tççt- lan ıanılan Yad Cine' de Ü9 hok· Hariciye nazınnı Va,lngtona 
Jarelerl Tobruk çevresinde lruvvetll Jıddıa tanınmış .Bahtiyart bbtlelerl taya asker çdı:.ardtklan Lon<lra· c6nderdiiiıü ifta etmJıtir. B. 
t.tr dn.,m.&D bombardıman teoJdlln1 ___ .:ı h -~--'--'- b dı..-• dall aeldı habederdo teyit edil· K rtin'i ,_ ~.:1 1 ıl _....,lam,.lar ve bir Macchi 200 ile bir ~wc;ıa Ofll~ aon a c;nııı 1 ° u n 'Deyana~an an aı • M7"'ccht....,202 dÜ§Ürm~erdir. Ha.va butm~r. Bu arada birkaç bafta f!V• mektedir. Mütteliıkler, Avuııtral· aııına göre Avustralyalılar, Ja-
~oyma ateılle b1r Yun.kers 87 nl Aailerle yapılan bir ça:rpl§m&da ya bava meydıuılanndan kalkan pon iatilbına 1ta111 koymak için 
tliişllrlildQğü de blld.1r1lm.1şt1r. bfik-Gmot htalanna ~nda eden tayyareleri ile Japonlann fhrao ~kanın fiilt prdımına aii-

12 13 mart gecesi bomba. ta.na.re- b!r ~eral &lmfittUr. Funıit ha- barcketlerlni eektey.e uğra~a nniyorla., Tokyodan gelen bir 
lerimlz Piredeki hedeflere~ •t.- om hr,ılafbtı muhalefet gittikçe çalı11yorlar. Japonlann eenubt telgrafa göre Japon kuvvetleri. 
ml.şlerdlr. Ayni zamanda Gl.i'it ce- bAd bir ,dcle airmif ve hatt& Furuit Paaifik'te S.lome adalan gnıpu- dün Sumatra'nın merkezi olan 
llUbwıda bir tayyare alanına da tau- hana taraftar olanlar bile liu yumu· na mensup BUka adaaım ltgal Meden ,ehrine girmlolerdir. 

Wavellin 
beyanatı 

J ponlar, ıürat v 
maharet b lamından 

bizi gafil vlamı l rdır 

Şeker fiati 
yüks lmiyecek 

Vali muavini ayialarin 
ılsız olduğunu söyledi 

er fiat16riırlıı yeniden yüksel 
Ycnl Delh1 H (A.A) _ General deli baMcında orta.ya ban r!alar 

Wt:. 111nlan ~yl~: ~1t. 'bu vaziyet ka111 nda bir kı· 
MuTBB&la yoUa..rımıza. muwzi b1r eım halk ~eker rumağa koyulmutıtur. 

cephede ~ mecburlyetinde Bunun neticesI olarak bazı bakkal· 
knl.dık. Şarktaki oephem.U:le R8.ngOn larda fd:er kalmamı tır. Bu husuat 
arasında. derin bir IJQha yoktur. Faka.t Vali munvinl B. Ahmet Kınık JU be
ya.ptığunız haıırlıkla.rdtı. hattA ceıe- yanatt;.ı bulurunu tur: 
yan eden muharebelerde ~lıkln.r - Şeker fiatlerini:ı yükselec~i 
yapıldığı mubn.kka.ktır. Dtışmanunıs baı,kındakt haberler tamamen asıl· 
ııert hareketinin 11tıra.ti ve oalılıklar 81%dır. Şckeı §irket:i her gün bakkal .. 
al"8.smda muharebe etmekte gösterdi- lara gUndelik ihtiyacı kar§ılıyncak 
tı maharetle btzt m gafU avla- k _,_ H-"- 1. 
mıft,ır K tal bu gibi mu.hnre- mi tllrda fexer veriyor. w.K \lzwn• 
belere' ~k :. Burada yıpro.- suz tel~ göstermemeli, gUruük lhti
tıcı tartlara ~en kıta.larımız pek pcından fazla ,ek.er ahırak baık.a· 
bay& b1r cızlm Te cesaretle çarp~ lannın hakları .ı gaspetmernelicMr. 
!ardır. Japonlnnn bundan evvelki 
Uerl hareketleri netıceslnde elde et
tlkleı1 ınuva.ffakcyetılerde:n ne ıruretıe 
istifade edeblldfklerln1 ta.ym ıçın eu
ınizde çok vasıta yoktur. Japonl&r 
Havaydan Avustralyaya. ve Mançuti
den, Btrmanya&ı.n, Qtnden, Hindlsta-

iaşe 
müsteşarhğı 

m. Te eeyıruuı. kadar uzan.an hecıene- Alt .. d .. l"kt 
r!ıı arMmdan hn.nit'Ueı:!ni geçecekleri ı umum mu ur u en 

ruz edllnıl§tit. tak. 7aılı. eon derece teıbiyeli talı· etti'kkri tahaıkkt&: etmiftir. Rua cepbesindeı 
0-ı eoek acl bn Bmnanya'ya gelince, İngiliz- .Japonların RWQTa.ya tanrnız:ı. gcç-

meçhuldür. müteşekkil olacak 
Düşman tayyo.relerl ayni gece ve 13 aiyotin unraıu 7en aım 0 a- ı R • _._ ı '--tı meler! ihtımall ha.k.1nnda ~etnl 

mart günü Maltnya taa.mızıarım. de- dılmı tesüm etmek :r.onmda bhrut- Jet, angon un ..... a Ye uıı Muhtdif kesimlerde muhare- Wavell bu 1ht1malln mevcut olduğunu Ankra 14 (Telefonla) - lqe 
nm et~lerdir. Bazı hacarlnr ol- lar~. istikametlerinde geTilemcğe de- l>der ve iki tarafın taarrw: ve söylemişt.lr. Japon görllşllne göre, mliste§llrlığınm yeni t~~ilatı 6 umum 
m~ur. Bu ve diğer ha.rekAta ~ Furugi Harun halefi Sulıeyli dah vam ed~orlar. Muharebeler mukabil taarruzları devam et· Rusya Japon ana topmklnn ~hı bir müdürlükten müteşekkil olacn ·br. 
eden tayyarele:r1ınh:in hepsi ısallmen geno, <iaha enerjilidir. Bununla be- Rangar'un 11 O kilometre Pına· mektedir. Ruslar, baz:ı yerleri tehlike teşkil etmektedir. Japonlar Hazırlanan projeler bugünlerde 
tısı r1ne dönmU~lerdlr. re.b r Subeyliım de k.ı, geçip aa!lere linde Tharravady ve Pcgun'un geri aldıklannı 'bildiriyorlanıa da kendUertni kAfl derecede kuvvetll o.d- &şv.ekdlete sunulacnktır. 

'--- hareklt --pma.k L'-n olunca- 75 kilometre fimalindcki bölge- d,.. .. ıklerl t kdirAA bu tchl1k""'1 del"ho.l Vekili~· Heyeti tasvibine jktiran Alman tebliği -.v- J- ~ ed B fıgal edilen yerlerin isimlerini cu~ uÇ ~J .. 
;ya kadar, iktisadi hayat dUzelineqy lcrde devam fyor. innanya- :r:ikrctm.iyorlar. ~aştırmak 1stty~Ulrler. Fakat, ettiği takdirde yeni te kilat çok 
kadar meml et lçin<ldd ,artları iyi· ya çok miktarda Çin erinin Ja.ı><na nokta! nazannıı glSre Rusya.ya muhtemel olarak J nisnndan ~tibn-

Berlln 14 (A.A.) - Alıruın ordulan J tlnneğ~ munlffak olacağı umul· geldiği Londrndan lbildirilmokte· Doneç bnvzaamda da muhnre- taarruz vukuundn bu memleketten ren faaliye e geçecektir. 
im kumandruılıRtnın tebllğ1: mam tr.dır. dir. Lelerin fiddeti eksilmemiştir. lki gelecek hava ta:ırrnzln.rı tehlBt i de Bu arada, i şe mu ~ rlığının vi-

Oldukça uzun stlren btr sükfuıet H.indistarıda mildnfo.a hazır- taraf tebliğlerind~ bugünkü a.a- mevcuttur. lnyetlerddd teşkilah a geni letil· 
• dn ...... n .... ft-~• J ki hızl d im j 1 ltcrt durum haL,_,_nda aanih bir re: den IO?lrn ....., .. ._. wwuuann A t • ı ı ı an an ın ıştır· apon a- IQQl:l General Wa.vell Japonlann rl ve mcktedi.. Aynca kurulacnk bu 6 
Te tayyarelerin himayesinde ha.re et n 1 e nn taarruz edeceklerinden kor• fikir edinmek kabı1 değildir. kolay bir muvaffakıyet elde edecek- umum müdürlüğe, bazı Vc:kAletler-
-' n mühim kuvvetlerle Kınındaki kulan Seylan adasına lngi 'z, Lı'bya'da lerlnden tamam.ile emin bulunmadık- deki te~kilattan bir kısmı bağlann-
.&lın ve Rumen mevztierlne taarruz denı•z•nde Amerikan ve Hint tnkviye kuv· çn Rusyaya taarruz etm1yeceklerlni cakbr. 
ctm lr. Taarruz Kerç yanmadasın- 1 vetleri gönderildiği gibi Hindis- Harekat tevakltlıf halindedir. sBylemlştir. Rusyaya gelince, General 
da yapılmı§tır. Qereyan eden pek d- tanın tfınal batı,ında bulunan İki taraf da devriye kuvvetleri Wnvell bu memleıret1n Alma.nyn. lle --------
elet i muharebeler netıccsbıde bu ta- Kara§i'dc bulunmalnn elzem ol- ve ftava faaliyeti ııe iktifa edJ. meşgul oldu~ mllddetçe .Te.ponlııra Tra rn vay 
anıwar a~r za.ytatıa gerı p11sknrtm- Alman denizaltıları _J vorlnr. karşı yürlim.lyece~ıni zamıcttığtni 
JD~ttir Düşmanın 48 tankı tahrip mıyanlan:ı §ebrl terketmeğe aa· ~ .. söylemiştir. Yalnız Rusyn taarruza. 

tdllml tır. Şark cephes1nln d.Jğer ke- 12 ticaret gemisi ~ uğradığı veya Japon taarruzuruı. u~- seferle r·ı 
lfm rl de dll.şman hJ.o1>ir muvaffaki- babrdılar B k•ı• ı t rayactı.ğmı z:ı.nnettt~ takdirde 1ş de-
Jet ld edemeden taamı.zıannn de· Macar aşve ı ı una aştı ~l'b1llr. 
nm etmışUr Yapılan hava muııa.- İngilizler Birmanyada Hatlarda daha fazla 
re 1 rinde 17 Sovyet tayyaresi dllştl- Berlin 14 (AA.) - Alman umu- b 1 1 k 
rill ü tır. Biz hlQbir kayba uğro- mt b.rıırgahmm huSU9t iblr tebliğine Bugün Macar milletine Dört şehir su albndadır, geri çekiliyorlar ara a ça ı hrı aca 
mad k g(;re, Alman denizaltılan Antille' de d 'I b } b b Saygoıı H (A.A.) - B1rmanyadn --

Bov t hava kuvvetleri 6 dan ı2 J 2 dll§ıran ticaret gemisi ~tınnı§- hitaben ra yo ı e uz ar om a İle yapılan ta.:ı.mızııı.nn §iddeti artmıştır. Ankara 14 (Tdefonla) - lstan-
m rta kıı.dnr 209 tayyare knybetmlf- Iardır. Alman deni.zaltılaruun Ame- j demeçte bulunacak tahrip ediliyor tnan zler şimal ve garp istikametle- bul<la aeyrüseforin muntazam bir 
krdlr. Aynt müddet içinde Şaı1c rika doğu kıyılan açığında harekete rinde çekilmektedirler. Japonlar Ye- bale kooulması için tramvaylardan 
eep de dokuz tayyare lcn.j1>ett1k. tikl · tarih 'b'eri ek<m 1 .B ) . n1 Glneyc asker ~Cn. dovrun et- tımmt istif ad,:, temini kararla~ırıl· 
Şlmall Afrlkada. Tobruk keslmlnde goç er, tQ\ topy Budapeşte H (A.A.) - (D.N · · Sofya l "4 (A.A) - Karların bir- mektedlrler. nu~tır. Buraya gelen malfunnta göre, 

malzeme depolannı ve İngll1zlerln 1.029.00~ to.ulA.to ~Uırmda J S 1 Ho.rlcl~ Namlı~ vazifesini deruhte den'birc erimesi !)'iizilnde:n Tunaııın Londrıı 14 <A.A.) - Reuter ajansı- mUhtelif hatlarda dnha fazln araba 
tı topluluklarını bombntdmuuı et- dilıman ticaret ıcm:ısı batırdı.klan, eden Başvekil M. de K Ua.y, bugun '-- • .J•t. -L• . \'~_ı_,_ • nın blldlrdlğlnc söre, Blrmnnya.daki l k nk d'l l 
tile. bunlann aramda "442.000 tonill· Bn.rlciye Nezareti erkAnını kabul et- WlArl J'UA.SCllillştir. lUln ve Lom li· İnglllz kuvvetleri hiçbir znro.ra. ~- ça 1.§tmna m !la ı e • t;am":ay rın 

Malta erln to tutannda 58 NnUçlı ıeml bulun· miştl.r. manlan bfr haftadanberi au altında- mndan ÇJn lota.lıı.rile J.ıt1bn.tı tesis yedek parçalnnnın getinlmesı mese· 
ppılan °ı:va ta~ Q1ln~tız °: dulu da blldhilmcktedlr. Hıı.rlclye Nazır muavbı\ Orta. = dır. $stof ta bentler 1 O kilometrelik etmek üzere geri çeklln&1erd1r. led halledilmiştir. l,tanbul tramvay• 
~ muvattaklyetıe devnm ...... ı~... ~~~~ .... :11ııı.~e-,..cft~~~ft.~l"- bir meanfe dahilinde ylkılmı,.tır. Şeh- Karao.i tahliye ediliyor lan, .P~k yakında daha muntazam ~e 

v~uu B ı • d .......,..c.::uı '4MJ J.,.,~v ...,......, ..... uu. ""' " • :ıı' her asl!iknmetıc d ha fazla araba ile M~ v~ garpte 10K&l altınde.. bulu· U garııtan a tının bQyük blr muvaftnk1yetle takip ri bfrdenbfre wlnr istila etmiştir. İn- Knraşt 14 (A.A.) - Reuter ajansı- çalı!lacaktır. 
un memleketler O:rminde Alman av- etti~ n.nlacn.k hedefe uı~ ga- • kt B 1 . nın verdlğ'i bir ha.bere göre Kara§1de s --- --

Cilan hl9f>1r kaytıa uRramedan 8 in- 1csıni g&z.den uzat tutmayan bir sl- eanb:ı..~:. r.ab'yıat h.i~o ''~-r~ ul gnrR~tanıkn bulunmalan elzem olmıyanlu §6hr1 T' k b• 
lfl1z tayyaresi d1Jftlnn1lşlerd1r. l 1 hd te devam etmek ınzumunu kay- .. ,....... ır ne r wrumı 0 an usçu terkctıne~e do.vet ed1lın.1şlel'dlr. ıcaret me te ı 
Dtışman dlln gece razt>1 Alma.nya.da talyan a ey an ~ır. dUn gece wlar albnda lcalmış. halk mezunlarının toplanbsi 

Jıazı mahallere Te b1lhassa Kolonya temayüllerin çok artbji Başvekil. b~ zamandanber1 ~ luımen kaçmı§tır. Bulgar nskert tay- Fransa üzerinde bir Ticaret mektebi mezunlnn cemiyet\ 

f'll~~~ mahalleı1ııe bomba. bildiriliyor :.!~dun~,~e;~~· ae !~~cly~ yar~leri dün ve bu ıaheh Rusçuğun hava muharebesi kongresi dün Beyoğlu Halkevlnde kr aw..M41wı. 81vll ahali a.ra.mıdıa: b1r J--...U. a ..., .. ~~ ve 3 ""e tik toplanml§ reisll~e B ~ 'll'1 -:r 
miktar ra)'iat Tardır. Bil' İng1l1s • Nezaretl ~ertn11dare edecef:i tımıdl- man.ea.bı Is· nmet!ndeı1ıJ lbuda~n kır· ltQn4ra 15 (A.A.) - (B.B.0.) İngt~~ _. - - - ~ ............. v 

lklmba tanareat d~a,tnr. lıloeko•a 1.f (A.A.) - &dine nl 1mar etnıl§ ve b~sının onun ko.- mak için bomhardunan etmiılerdir: ~lıtl.va. 'ku~umr şı:milf~- ... 1!IenDCy, 1k1ncl relsllğe B. İbrnhlm 
lnuMlır ~ardçı alman haber- dar bu ı~ıert idarede eb11 olmadı~ ;_ sa 1izertndo hava harektLtı J"&Plll* Birkan, umum! kAtıpll.ğc B. Fuad Bo-
~ı:e. Bulpdatanda b!r ho z;a .. IÖ lem.ıstı ~ ~1ı;. e~IR:ft: ~ buzlaraır. lardır B1 Brttaıryo. böl~ alçak may, azalığa. B. Mehmet Kıı.valo. ve 

if ürkiye • İsviçre tica.ret ~ taJyan al~·- ·-- ı ~de ~Y ;yarınki par.ar günn '1'1yed.~ uç~ 10 Alman avcı -~ :e. Zihni KAbWl, muraklpllğe de B. 
• "I....=-=t·-·- Ç " ka d l • oaman nJr:ret Arkan, b:ıyan Sa.ıntye mtm.:ililteıı , ·ta Ral&IDfllllftır. Macar ınllletıne htıaben radyo ne ya- ıg zaze e erı gönnil§, hem.en toıplarlyle atecP et.rnlf:- Anasnlt 'Ve B. Namık seçllmJşlerdlr 

' WJa H (A.A.) - Bulgar Na.mt&r Jllacak blr demeçte bulunacaktır. ' tir. Tayyarelerden aekizl. d~- Kongred ha · 
Ankara t 4 (Telefonla) - lnt;r. ~ d1bı llqlaı aat 18 den M.30 a K de Italla.y Başvekll sı!atlle dün Jkınıe H <A.A.) - 'Bu sabah An- müı.a ncak 1ld8'. taoab1lnı1Gt1r· e mu sipler blrll~ı. tietı.ret 

ticaret heyet:ile mazakerelen denmı Ddılı' llftren tib tıaplaııtı J8l)lnJftu\ ve bugQn Arfld0k11, Kardinal prens demıatıt clvanndn. <Jebalp gert.mde <h.ıt>l Almanya'de. ıtoıonya"Ya bil.- mektebinden mezun arkadnşlara 1§. 

lllllmelr.t«ıdh. Yeni mulıedCl1'8 ait Tos*zıt.ldan ft'"1 ıc:raım, Bafve1c11 Bered1Y1 ve eg)C1 BafVeldller M. Bath- b1r çığ düşınn., ve 12 ~l altında kal- yük h&va akını ya.pılmış, JaniUllar =~ ~e ft~~ yeni :atın te
..mı.~ ,..kında parafe .dileeeli B. J'Dof ile man bir cCrClme J'lıPtılt ten, amredy Ti Bn.rdoosY'Ji siyaret ~. Ya.rdmı kollan ve asker milf- çıknU§tır. 4 İngtllz ~tay- ml,fe't b:asının ~1:erkez! ~ ;:: 
tımulmaktadır. Aımwektedht. etm!.şUr. rezeleri kazar.edeleri aramakta.dır. ynres1 kayıptır. re no.kll meseleleri görüşfilmti.şttlr. 

doğru s&tı. Doktonırı •evimli. - Sebebi gayet basit azizim, de-- seler, bu baııtonu kaybetmek iate· 
mütevazı ve dalgın olduğu hakkın· di, pencereden köpet;İ kapımızın mezdinı. 
delci t.ahııünlerimo gelince. bunlar önünde görüyorımı. lttıe sokak kapı· Holmes merakla eorduı 
da dotru ohnak. )lzmdır. Çünkü an· ıının J:İÜ çalınıyor. Yanımdan ayni- B 1--~ J_ 1- .J:.. l _N_ 

9"T • • d D . - u uaıs~on ~e ueuqe o ara.ıı; S'efrlka No t Çel'1ren: AHMET nu.Aı.t ea:k eevimli adamlara hedıyteler ven· mayınız omun. oktor Mommcr •1 . laca.k d ğil ') 
' lir. Bir adam, Londra gibi büyük bir mealektaıın.zdır. Sizin yanımda bu· ven mış 0 

• • • nn 

PERiLi KO AK Birmanya 
cephesinde 

Japon kuvvetleri ileriJe .. 
mekte devam ediyor Dün çakan ilk lmmm but&ıwi ılioaıırol etmmı• lmk.ln yoktur, de- ıehri bırakıp, ta§ta:y& gitmek için mü- lunmanızın belki bir faydası doku- - E~ efenı:liml • 

(Meşhur poU8 ~ 8hertoıc H.ol- cümı lxmunta beraber EAıôbn yıllığı- tevazı olması foap etmez mi) Dalgın nur. İlim adamı olan doktor Moı .i· - Çocuk ho.stanemnden değil 
-. evinde sabah bhvaltmnı J&- nı teclkik edcrMk doktor Mortime.r olmasaydı, burada bir .sat bizi bek- mer'in cinayet f§lemde mütehassııı mi? ~eni Delhl 1' (A.A.) _ Blrman,ye. 
p&aen dıo8tu n Dl6!&1 B.!bd&fl dok- baliaKla claba fazla maMma't elde led.iklen ıonra kart dö viziti yerine olaıı Sherlook Holmes'te acaba ifi - Evet, o hutmıedold baxı doat· tıeb11ği: Japon ku'VV'etlerlnin :tWU 
iaır Waf.'lm, lıatben1rı &rb.aında odd:ailiriz. bastonunu bırakmazdı. ne) Giriniz. lanm, evlenmem milnaaebetile bu- Jasmı henüz Ta1lcki'nbı cenubunda 
pıınenın J'&lllllda dura.rat ~ Dediğim sLi yaptım. Holmeein - Ya doktorun köpekle dolıı§tı• Portresini evvelce çiz.nüş oldui'um tonu ibana düğün hediyesi olaro.k bulunmakta 1sc de ke§if kollanwn ot-
WTel ıeıeın Dı.e9hul b1r zı dü bhılen:e 1ciı.pla dolu kütüphane- ğını nereden an:adınız) doktorun nasıl bir adam olabileceği• verditer. mal 1sUkametinde 1lerledikler1 blld.l-
•==:~~ ~ sinden Etıbba yıllıiını alarak yUbek - K6pek dcseriyetle efendisin.in ni xihnen diifünüken, meçhul ziya- Holmc:ıs ba11nı sallıyarak: rllmektedlr. Nyanglcbln - Bcbwegyn 
... batara.t ~1n ht\vtyetın1 aeele ıu aatırlan okudumı bastonunu tagttYor. Baston ağır oldu· retçinin ansızın çıkıp ıelmesi, bende - Can sıkıcı bh ıey dofnısu,1 b&.geslnde harekAtımız memnuıı.lyef4 
teeıte utr'aflYorlar. cDoktor jean Mortimer, opera· ğu iç.in, ortaSJndan di§leri. ~e tutu: derin bir hayret uyMıdırdı. Doktor .ııözl~ mınldnndı. • fayan bir L191dlde devam etme 

B&.nye bastonun ~den ve :vuva.r- tör olup, Dartmoor kasabasında yor. B:ıstonun ortasındaki dıJ yerlen Mortimer, uzun boylu, gaga burun- Mommer suratını dc.gıiterek M>t-

tü ta.bmsınm &ltında.Jd tiç dört ke- doimUftur. J 682 den 1864 sencaine bunu gösteriyor. Diı yerlcnnin açık- lu, altın kelebek gözlükleri arıkruıın- du: 
llmellk yazıdan gelenin taş'alı bir kadar Londra çocuk hastanesinde lığına bakılırsa, köpeğin ağzı. büyük dnn gri renkte gözleri pırıl pınl par- - ~ hediyede can doeı olan 
ötor olduğu, biıb.ç aene evvel asiatanlık etrniftir. clmyet hasta- olması liu:ımdır. Bu i~rctlerc baka- ~an bir adamdı. Sırhndn 0 tarih.te nedir) Anlıyamadım. 
laıdra Çocuk hastanesinde M1stan1ık lık mıdır~> ünvanlı eserinden dola- rak köpeğin terrier değil, lspnnyol hekimlerin giy:meği adet edindikleri. - Bizim faraziye vo tahmioleri· 
pptıtı, butonun do. kendlslne he- yı Jacksoın mükafatını k.az.anmı~tır. köpekleri cinsinden olduğuna hük- koyu renkli redingo. vardı; başı mizi alt üst ettiniz doktor. 
cllye ola.rak ven~ olduğu ve heki- t.v- dahı·ı~ hastalıklar cenüyeti aza· medebı'lin'z ö d v v·ı · l ı_ .. .. - Hayır dostum hakkunda dok· 911n daim d bl köpekle do ...,, • • ne ogru egı mış o araıt yuruyor, • 
ı..+-.ıı.. tai !:~~im ~ r faknt o.r: sındendıı-, 1682 sene.sinde cAtav.İz· Holm~ bu faraz.iyelerini izah hal ve tnı; ırlanndıı:ki saflık ve sami- tor tabirini kullllllmayınızl 
_ ... ". ne c...,..,, çı~ .. nyor, · h · 1 · T a.k1~ ed' ed -1- v k Ik d · d O h ld 'k .r.:ı...! l' b' bdaşı Wat&>n bu tahminlere ıtırnz ının u'usıyct erı> ve < er 'lO ı· enten, aynga a mııı. o anın mıyet göze çarpıyor u. - a e prab ıuur ı ır zat 
tdiyor.J yor muvu~) > Üm'alllı eserleri yaz- ~çinde a,.~ğı yuka.rı d~l&fyordu. Bir Odaya girerken, bastonunu Hol- diyeyim. 

mı§tır. Grımpen, Thorruıhtv. Barrow aralık, pencerenın onunde durdu. mestin elinde görünce yüzü sev.inç· _ Meçhul denizler.in kıyılarında 
Holmea ~oh uğuna daha z.iyadc ~e mülhakatında doktorluk yapmn- Sözlerindeki 'Y'UZUh ve . k.atiyctten le parlıyarak öne atıldı: midye kabUklannı toplamak ve ted-1 

s&nülerek pıposunun dumanlarını ga mezundur.> adeta ıapladım ve kendımı :r.apte- N J'L d d' b kik etmdde m-gulüm. Polis hafiye-1 
vana ıavurur en, 1çun en gu • om~ mus e z.ıyarre gu er c• cnuyercx aor um: ed ld v b "l . si Sherlock Holm~ siz rrrisiniz~ 

ile demeli? 
B. Hakkı Süha Gezgin dün 

c Vakib teki günlük yazısına 
oöylc baılıyardu: 

<Bir kazete haberine göre ... > 
Bu bir dizme yanl~ı değilse: 
cKazete> 

dememeli; 
<gazete> 

demeli! .. k . . d "l H 1 .. t h . "l ele d d . -.ı_ d - e ta m, e ı, ~onumu ne- ....,, ı 

6ı ve: vam etti: - Bu faraı.nclerinizi ne ile teyit ' :e unutmu~ 0 ugumu 1 mıyor- (A ,_ ) 
So 'dd' d v ı .. G" d"' .. . f · -'~- ed - 1- •l!- ! • ... .ıhmı. Bana dilnyanın albnlannı ver- r .. ua var '-'-----------' - n ı ıanızın OKru Ulfunu - or un mu ya. arazıyıınc:ınıu CXJJKTINhlZ r 
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ilk ıartı iaşe teşkilib · Nisan kartlan 16 Mart ihtifali Tefrika No. 47 Yazan: tsKENDEB F. smTELLt 

AKŞAM 
AbOne bedeli 

• 

ARTiST ISTIRABI 
HILDE KRAHL'ın 

• 

ŞARK sinemasında 
Ollndm .... raibetl• 41evam. ~r. llatlDllcal* .._.., a.. • 
~ lıayat Te l&lnap ..................... Mefta.. 

.......... 11 .. lirtı•• .... 

Bugün S U M E R •İnemaşıntla 
OADWAn ... ..-.JW.LMAUREEN O'HARA 

Jrnl:ııJl ........ w VE 
.- ftl .,., LUCllJ.E aAIL 

RAU'H BELLAM}': ile 6ercı6er ~altdıları 

_ __:--....... ---ANS ve GENÇLi 
~~'!' ·:ra ........... _ m ı•t,t#JitAW ....... , l&U I•, 
ı ·· ~ ı .t9 teuOatJa matine ·----



K l R E Ç -- !:~ Iran halıları 
ıatanbul, KadıköJ, 8uadiye, Horuan, Sanık. Xeean. sın., t.re-

Demir ve Tahta Fabrikaları Permanaııi :rapi&raeak bayanJarm nasan dikkatine: ..... 

HÜSNÜ SÜSLER 
civannda.ki lnpatmm. liizumu-
nus olan ktrecl 52/153 numam- han, n Buhara ha1ı1al'I sandal Be- Betikta.f Koyiç~ senelerdenhen çal'41"1f oldulıl a.ıiüAndall 
ya telefon ederek K1re9ç1 HA- destenJnde tetbirdedlr. Martm ıe •14.tamıı teeeı• yeDS aloa a.çıp "Ye vahll"üta cıld'ulım•..,. b&11D-

T0ım ANONiM ŞiRKB'l'l iDARE MECLİSİNDEN: 
ŞirkcQmlzin alolMe Umumi Hey.t içtimaı 31 Mart 1942 aalı ~ 

aaıt 14 de Ankarada Belediye civarmda Y akut.ohiında N-.it T oY ... 
a~ 7 numıwab danıe.inıdeld Şirket merkezinde içtima yap.,. 
lac:ldttır. 

san Vefa'da.n sür'atle tedarik neı pazartesi güntı saat lll.30 da •- tara &nJeJler. Bef1ktat. K~ AJnalıtırm bltiflltnde No. 11. Blıtncıl lal&.. 
!!!!!!!!!..:e~d~e~rsln~u~·.!!!!!!!!!!!!!!! _tılacaktl~~-r_. __________________ ..................... HilsntSQısler.llllliiııılılı .............. .. 

Hali Tasfiyede Memur Aranıyor 
Gazetecilik ve Ana.dolud& bir fabnta.da, çal.ıf-

ınaf üzere U8Ulll deft~. an-
Matbaacılık T. A. bar hesapıanna ta.mamlle ftkıf, 

muhabereyi temin edebUecelc .,. 
Şirketi Tasfiye bu iflero. e2lllyet ve tecrObest bu-

Memurlugu~ ndan: Iunan bil memur aımacaktu'. 
Tallplerlıı lated0011'1 ücretle bal 

Hali tasfiyede Gazetecll.Lk ve Mat- tercilmelerbıl varsa ılmd17e D-
baacılıık T. A. Şlrketln.lıı hiıBedar1ar dar çalıftddan yerlerden. aldılc-
umumt heyeti 31/ 3/942 tArtb1De raA- lan evrü nretıerlnl ti yamk 
ıayan salı ~il saat 15 de İ.stanbulda bir mKtuParfl• İstaubul 80 a-
Emlnönünde İl Haııında firketln da- •iiii•iiiilııtuiıiltiusuniiiamİİİİİİİiiİil.I 
lrei mah:ıusasında alel~ top1a.nae&
ğından, ıirkettn eaas mut&velena
mesl mucibince umumi heyet 19"
maına iştirak edecek olan ~ 
nn hamll olduklan hla senetlerini 
veya bunu tevsik eden vesükl içtima 
günllnden en az bir hafta evftl tuft
ye memurluğuna ibraz ederek muka
bilinde hl§e aenetleıd.nln numan.
larmı gö.sterlr birer du"hullye kO.IJdı 

almatan rlc:ı olunur. 6'-----------~ 
RUZNAME PIRLANTA KÜPE 

ı - Tasfiye memurlan ve müra- S:ındal Bede.sten.Jıııd• teth1I 
kipler tarafından ve'l1Ien r:ıparlann edllınekted.Lr. llJ/3/942 pe~ 
lur:ıati. saat 14 te aat.ılacaktır. 

2 - s ıketın derterıerlle plAnçosu 
~e kar ve :ı:ırar hesabatınm tasdıtı. Antika Meraklılarına 

3 - Istifa eden tasfiye memurları
nın ~erine ta r ye ınt>muru taylnl ile 
ücretinin tesbltl. 

Ga; et nadir Beykoz parçalan, 
kıymettar sevaJıl Hint kumq
lan, Nadlr Yenlçerl mitterlerl, 
kalkanlan, muhtelif e!llba, ee1d 
Antika çUbuk Koleksiyonu, eak1 
işleıpeU çeV1."eler, uçkurlar, San
dalbedesteninde Martın 16 ncı 

4 - r sfiyen n kap:ıtılması hakkın
. da karar ittihazı. 

5 - Tasfiyenin kapatılma.sına ka
ra:: ltt haz olunmııd•i'l-ı takdirde yeni 
mtiraklp tayin!. P.1zartcs1 giinü satı!:ıcaktır. 

1 
~ 

Devlet Deniz Yolları İtletme 
Müdürlüğü llanlari 

Umum~ 

Muntazam po.sta seferleri yolcu navlunlarına ı Nisan 942 tarih!.nden 
it.baren yüzde on zam yapılm]ftır. Acentalanmızdan lm.hat alınabllir. (3388) 

Istanbul'da <Yorgancılar) esnafı tarafından tesis edllnılt olan vakfa. 
n.L\tevem tayln o1unaeağından bu vakfın idare ve tem.sil va.zlfelerlııl mev
cut kanun ve nlmmlar uyarınca deruhde etmek ıstıyen alAkalılann tarı.hl 
llıir.dan ltlbaren on beş glln zarfmda bir istida lle Çemberlitaş'da İstanbul 
\':ıkıflar Başmüdürlü~üne müracaat etmeleri ve vakıflar nizamnamesinin 
37-cl maddesinde yazılı veslkalan bllii.hare ııazetelerle llinen t:ıyin oluna
cak imtihan gilni\nde gctlrmek üzere şimdiden hazırlamalan lüzumu ilin 
olur.ur. (337'7) 

Bursa askerlik ıubesinden: 
Teırihl marazi ve göc mütehassısı 306 Tavşanlı dıotwnlu Yd. ta.b1p yüz

b~ 36527 Halil İbrahlm otlu 'Mehmet Tevflldn hemen tube1'e m~ 
e248411 •3393• 

Çorlu askeri haıtahaneıi baı tabipliğinden: 
100 lira ücretli ve askeri tıbbiye okulu talebe.sl flbl bir tayin bedel zamlı 

baş hemtlrelik münhaldir. Tallplerln istida 1!~ Çorluda askeri hastahane 
baş tablpllğlne müracaat etmeleri. (2490 - 3399) 

SÜMER BANK 
D E R i ve K U N D U R A 

SANAYll MOESSESESlNDEN: 
Reykosda Fa•rlkamızda 71 - 80 hin .lülo kesUmlş kösele mevcuttur. 

En.azı 500I en ~otu llOIO kilo olarak satalaeaktır. 
Tallplerhl bu köseleleri gördükten sonra alacakları mlklıa.rla fl.Jat

ıerlnl en .son 2/f/942 tarihine müsadif pel'§embe günil aat 11 de Bey
ko'Zda Müe~ Ticaret Şefllğ'...n! b1f mRtQ'fila 611~~ ~-. Ulij)Te 
mütıenııslp temln&tıartnı da tevdi eylemeıert IAzımdır. Taliplerin ala
caktan kösele parçalan mevcudun tamamını karlıla.dılı takdirde aatıt 
yapüacaktır. Taliplerin verecekleri en yüksele fiyat müessesem.ızce 
haddi layık göriıldüğil takdirde satış bu fiyatı kabul edenler arasında 

mevcut köselenin taksimi suretlle yapılacaktır. 

Türkiye Cümhuriyeti 
Ziraat Bankası müfettiş 
namzetliği ve şef namzet

·liği müsabaka imtihanı 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat 

Bankasından: 
1 - Bankamıza müsbaka ile ve mttsabakada go.sterilecek 

muvaffakıyet derecesine göre lüzumu kadar müfettis namzetl 
ve şef naımeti alınacaktır. 

2 - Müsabakaya girebilmek için: 
A - Tilrk olmak, 
B - Askerlik füıt hizmetini yapmlf bulu.n.m&lı:. 
C - Y&fl otuzdan yukarı olmamak, 
D - Yabancı ile evll bulunmamak, 

E - Hukuk ve~ iktisad fakülteleri, siyasal bilgiler okulu, 
yüksek ticaret ve iktisad mektebi veyahut Maarif VeWettnce 
musaddak yabancı memleketlerdeki muadillerinin birinden 
mezun bulunmak, 

F - Her hangi bir hizmet teahhüdü altında olmamak, 
· G - Yapılacak tahkikat neticesinae sicil ve seciyesi itibarile 
mesleğe alınmasına mani bir ,Pali bulunmadıit anlaşılmak, 
gerektir. 

3 - Yazılı müsabaka imtihanları 20, 21 ve 22 Nisanda 
Ankara ve İstanbul Ziraat bankalannda yapılacak ve kaza
nanlar yol paralan verilerek Ankaraya getirtilip sôzlü bir 
imtihruın tabi tutulacakladır. 

4 - Müfettiş namzetıeıine 140, şef namzetlerine 120 liraya 
kadar aylık verllir. 

5 - İsteklilerin 13 14 942 tarihine kadar Anka.rada. teftiş 
reisliğine bir mektupla müracaat etmeleri ve: 
A - Türkiye Cümhuriyeti Ziraat lmnkamnda memurluk iste

yenlere mahsus beyanname, «bu matbua bankalarunızda.n 
alınabilir.» 

B - Bankanın göstereceği tabipten alm.mlf saglık rapo.nı, 
C - Tahsil diploması. 
D - Nii!us tezkeresi, 
E - Askerlik vesikası, 
F - Hüsnühal varakası, 

G - 6X9 santimetre ebadında dört adet kartonsuz fotoğrafı 
tevdi etmeleri gerektir. <Bu vesikalar İstanbul veya İzmir 
Ziraat bankaları v351tasile de tevdi edilebilir.• 

6 - imtihan programı ile safr şartlan gösteren matbualar 
Ankara, İstanbu\ ve tmıır Ziraat bankalanDdaa .eıcla edile-

MtlZAKERAT RUZNAMESi 
1 - Şirketin 1941 aoneti muamelat ve hesabatı hak-ltmda ldue 

Mocli.ıi ve mürakipler Taponınun okunmuı. 
2 - 1 941 senesi bilançoda klr ve zar~ besaplanlllJl tudik.i, 'Yti 

İdare MeclWniıı ibram. 
3 - Sene içinde ilıt&fa eden bamn yerioıe •eçilen yeni lzanll\ indıı 

hahınm tudild. 
4 - Şirket mıakavelenamesinin 24 üncü madde8i mucibınee İdar~ 

Meclili azasının yeniden intihabı. 
S - Mürakiplere ve lelere Media • ve azalarına verilecek ay{ .. 

lann tesl>iti. 

Demir ve Tahta Fabrikaları 
TVRK A..'fONtM ŞİRKETİ İDARE MECLİSİNDEN: 
Şirketimizin esas mukavelenameMııin apğıda yazılı okluiu ~ 

tadili ınakaadilu 31 Mart 1942 salı günü aaat 16 da bi8eedarlaıuı ~ 
karada Belediye c.ivanncla Yak.ut &okağmda Naıit T o,nv apaıtmıaıw
run 1 numı.ralı dairesindea Şir&t Merkeı:inde ak.tedilecelıt Walldti 
Umumi Heyet içtimaında hazır bulunmalan rica olunur. 

ldanMedW 
MOZAKE.RAT RUZNAME.St. 

1 - Şirket mukavelenamesmde yapJaeak tadilat bmıkkın.d..a 1',uq 
ittihazı, 

Mukavıe!e y.:ıpılac:ak t.adılat 1.Jaitcladu. 

l\Iaclile 38 - fd.uo Mec:.liai iz.uı 
işbu esas mukavelenamenin 73 undl 
maddesi mucibince tefrik ve ita edi
lecek temettü hisselerinden maada 
ber içtima gunü için m.i:ktan umumi 
heyet arafından tayin ve tesbit ecLi,. 
lecdt huzur ucretini ahrlar. 

Bu hakkı huzur, ld.ıre Meclisi Ua.
sının hidematının ve de.d viri umU!' 
için tahsis ettıkleri zamanın mukabi
li okluğu cihetle içtimada hazır bu
lunmayanlara tediye edilemez. Ar• 
lık ve senelik olarak maktuan hakkı 
huzur verilrnıe.i memnudur. 

Madde 45 - Mürakipler Umumi 
Heyetçe taıkclir ve te9ldt edilecek 
ücreti alırlar. İDbu ucret ~etin 
Umumi mas:-aflanna geçirilir 

Yeni tekilı 

Madde 38 - idare Mec• relf 
ve izalan iEa edecekleri lüdamatlj 
mukabil Şirket masarifi umıaniyalııs 
ne kaydedilmek üzeııe. 3659 eayılm 
U..unun 3 üncü maddesi hiikümldll 
dairesinde teısbit edılecek a,ylıklaq 
ıı.lıl"lar. 

Macide 4.5 - Mürakiple.c $ar\f4 
masarifi umumi~• zeçiıilm ... 
iizere 3659 ü)'lb kanunwı J Undl 
maddeei hükümleri dairesinde m.
ciince tayin ve tesbit edilecek ayldlıı 
lan alırlar. 

M.adde 62 - Umumi Heyetin '*' Madde 62- Umumi beyetan ..ı.. 
lihiyetleri: İdue Mecliminin sal&hl-- hiyetleri: İdare Meclisimn ealihiyell 
yati fevkinde bulunan mesaili m~ fevkinde bulunan menili müzak~ 
kere ıve karara bağlamak. ve karara bağlamak, 

İdare Mecüaine müaaa<lej malım- idare Meclisine mü.aedei m ....... 

sa vermek ve verdiği vekaletin şera- sa venneık ve verdiii vekildin te!WI 
itini tayin ve Şirket umurwıun ld..ın itini tayin vo Şiritet umurunun l~ 
suretini te®it etmek:, IUl'etini tdb.it etmıeık, 

1 
İdare Meclisl •ve murakıiplerin ŞU.. idare Meclisi ve mUrakipleria ŞU.. 

ket umtıru hakkında tanzim eyledik.- kot umuru hakkında tan7.İID eılıtiıldeıı 
leri raporlara 'billn9o, kar ..ıe zanar ri raporlara billn90, kir ıve zar• 
hesabı vo mevcudat defteri hakkın- heaabı vo me\'eu.dat deftıeıri h~ 

~-----------------------~ da kabul veya ademi kabul karan dA kabul veya adeıri kabul karaai ita ve badel müna.ka~ yeniden taııA ita ve badel münakap. yeniden w. 
Divanı Muhasebat Reisliğinden: ziın etmek. idare Mc!ctiaiıu.ı zimme- zim etmek icar• MeeJmnia zimm• 

bilir. 2264 

Dıvanı muhasebat& müsabaka. ne 30, 35, 40 lira uU matı,fla müraldp tini ibrağ ve)"a mesuliyetine karar tini ibrei veya meauliydD ~ 
ruuavlnt almacalttı.r. '\-ermek. amortitmanlan taba kara- Wl'mek, amortimıımlan taldı ü.... 

1 - Mtısa.bakaya Jlrmek için yüksek mektep mezunu olmalt ve yahut en ra almak ve tayı.in edilecek temettü ra almak ve tayin edilecek ee.n.
u 25 Ura ı:naaşlı memuriyetlerde bir terfi mGddetlnl ıtmal etmJıt '99J'to bu hislıelerini teabit etmek, ldue Mecli.· hiııseleıini te9bit etmek İdare MecW 
müôdeti lkmale S ay kalmış bulunmak lAzımdır. ai balarile mürakipleri intihap '" &.zalaıile miıralüpleıi intiha IUııı 

2 - Yiikaet mektep mezunu olup ta asteı1Jltnl yapmaımı bulunanlara IUzum.lu gördüğü takdirde bunlan zum görüldüğü takdirde~ uil 
8 ay için 211 lira maa., verillr. , ·ı ı · d"' ı · · · ı · d"" ı · · '--s _ Mf\sabata lmtlha.nı 17/Mart/MI salı güntl --* ıuo da Anka.rad:a azı ve ~er erıne ıger ensu t•ın effA ve yer erme ıger ennı ı.pı •-
Divanı Muhasebat binasıda ya.püacaktır. İmtib.a.nın vlll,etlerde ıcruı mllm- lemek. idare Meclisi azasına v'.eıile- mek. İdare Mecliai lzasnun ""' 

tün olmadıl'mdan Ankaraya gelemeyecekler imtihanın mahallerinde lcraaı cek hakkı huzur ve mürakiplere ve- eminle ıtahıian müsaade almua llı
içln müracaat ~melidirler. rilecek tahaiaat mik>tannı tesbit et• zun ııeleo hmuaatıta. mi.isa.ade ita y• 

1 

4 - İmtihan: Hesap, ticari deııter tutma uaulll. Div&nı Muhasebat, Mu- mek, İdare Meclisi ~ evye( ademi iıtuı hakkında karar ~· 
ha.tebel Umumiye kanunlarlyle bazı masraf Te vergl ~unlannchn ve ilmi ~ .;ahWı m~ae almalll il· ŞirlteQn. emvali gayrimenkule.mi 
::.:.'! ;e.. .!ktinttan !'! ~:;:;..;:'l ~ ' ]' zm gelen hususa.tta müsaade ita Y• terhin veya tahvilat ihracı l!IUreıtal 

5 - Bu şeraltl haiz olup t:ı imtihana. ılımee lsWyenlerin 18/Mart/942 ademi .itası hakkında b~ vermek. iKikraz akdine müsaade etmek. ldaıe 
pazartıeat günil akfamına k:ıdar nüfus hllv171' cbdam. derlllc veelbsı, Şirketin emvali gayrimenk.Jı..mi -.re ..,~A ~il mukavel~ 

~~ !:%aı ra:~iv~~=t; v~ı:e~: := =:ıu: 'Y:ır:t !eı:Mı v~. talwvl.~t ihracı suretile wblc~a mötedair m~ XllB 
işleri müdürlütftnde bu hususa dair formllltı tahrir n ı.rm:a eylemeleri Jtı- ıstikraz akdıne musaade eotmdt, lda- namesuıde mevcut mesai! balrkmcLıl 
zcnu ilan olunur. · (3248\ reye_ veya ~ mukavelename.nİD karar vermek gibi buausatm. 

tatbikına mutedair müzakerat ruzna-

Maliye Vekaletinden 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıldann tedatriilden 

kaldınlmuı hakkında ilin 

mesinde mevcut meaail haldtıncl& 
karar verıneK gibi huaueaılıhr. 

Madde 73 ~ Şiıbtiıı masarifi Madde 73 - Şirketio bir eenelili 
umumiyel.ile ha mukavelename Mü- muamelwndan bütün maara~ ~ 
dünyete veY.& her hangi bir vaı!ifeye amorti.smanlan ten.z.il edildiltAıeıı aon

E*i nikel 5, 10 ve 20 paralıklann yerine dalltell1 hı, .kurUiluklada brODS memur edilen kimselere ·umumi ve- ra kalacak safi kir apğıdaki m.
on paralıklar darp ve piyasaya kA.fl miktarda çıtarılmJI oldutundf,D esk1 ya hususi karlardan tahaıi. edilen ve ruabetlere göre tefrik ve tevzi 

Bayanlarımızm ıizli tu".aletlerincle kullanacaiı gayet ımhi, ufak, nikel 5• ıo ve 20 paralıkların 3oıs/942 tarihinden sonra. tedavtlldesı kaldınl- yüzdel'Cl' ve muh.telif amoıtiımum olunacaktır. 
yumuşak adet beala-iclir. nıasıM::1ı:'~ 1 Temmuz 942 tarihJnden !Ub&ND artıt tedavül bedelleri gıbıi Şirketçe tediye veya A - Safii kirn % 5 i idi .ihbylllll 

etmlyecek ve bu tarihten ltlbaren ancak bir ane mtıddeU. Jalnm Mal.san· l'e.frik.i mechuıt olan mebaliğ şuc .. ak.ç.eai olarak ayrılacaktır. 
Her yerde FEMlL ve BACLARINI arayımz. dıklarfle CilmhurlJet Merkez bantaa ıubllertnı w COmhurl;,et Merkez tin heaap eenmi ntha(yetinde tannm B - Adt ihtiyat akçeainin tefri-

İİI............................................ bantuı §UbMl otmıyan yerlerde Ziraat banba pbelert tarafmdan kabul olunan aenelik mevcudat ve muva- kindeı& sonra kalacak miktann % S 1 

Devlet limanları i§letme umum müclürltijüııden: 
edllebllecettlr. zene defte~• te.bit olunan buı.ll- 3659 aayıh kanun hUkümierine söre 

Bller1nde bu ufalc paralardan bulunanltfpt bunJan MaJıandıttarUe tından badeıttenzi) 'baıki kalan m· Şirket memur n müstahdemlerin• 
ctlmhurlyeı Meıbs bantaaı n Ziraat haDh• fllbelertne tebll1 ettirmeleri tar safi Ur tetkil ecı.. Bu suretle tevzi olunacaktır. İstanbul llmanmda ticaret e§yası Te kömilr tahmil ve tah1IJa lflerkıde 

çalışmaıc. üzere ffçl alınacaktır. İsteklller!.n idare loçller aerv2llDe hemin Uln olunur. (HOi) ı.. __ , ,_ __ L fi L<!l _.__ ı... "'- S C • 't ih. -L ....___,. 
• • ~ • 1WUU o~ aa &aru.uı eVTeıa ıo - ~ byat a&Ç-e meaıuıııı 

Türkite Demır ve Çelik Fabrikalui MtleMeleti ~ akçeline tahsis Ye an.iyen it- ye mÜlııtahdeminüa• tnzi eclaec.Y miiracaatıarı. (1311) 

Trabzon Belediye Riyasetinden: Miiclürl8ilndenı fa ed:ilmemif olan lü.e aeneıtlerinbi meblaim ifrazındao sonra blac.mlıi 
•• ........_ 

80 
JıAtn bedelleri teeviye olunan kımuna" b.k.b-eaia % S i fevkal&ıde ihtipa 

Trabzon elettrlk Ttırk anonim şirketine alet h1- seneıtıerlDID lMI !Mil Bartuı Dolumda '" Ba.ttuı olUJUD& -- mMae: IDll&fedt s nilıbetind birin • emettil · k • tU.- lahnacakıbr 
yılı bilançosunda tlfldılt 832 turtJf kıymetleri ilaerlnden 415 sb m~ l'Dbatmm altında bulUUll .ocKtan llı1'lf W Mlc edlJHillt 10,000 fıan Do- kafayet ~ ;.'1~ !L -~: a b~A.8,C, fıbalanncİa ~ 
belediyemiz namına .satın a1mmuı tekarrtır etmı,tır. Ellertnde bu fh'bte kımB tata açık eblltme,e tolıulmuttm'. m .. C .lH'U CQ • • t-.. 
aid hisse senedi bulunanlar 9/Martf942 tarlhlınden ltibl.ran 21/N1t11.n/HJ ı -~ Taaond& tıelllm mdıammen bldlll ılO.OOh em b&a Jlıadlr, ten 90DM büi kalan kwnından ı " olunan mebaliiia t.VMnclen eonra 
günj' akşamına. kadar bulunddlan )'erlerdetl TOrtlye İt llenbm fUbeled- 2 - aıdltme .1'711/lMI tadı!M mGlldlf .._ llnt _, ıt ele mtl- S Meıcli.i İdare izalarile Meclia ld.. kalaca eon btııWre tıeaJıed biwll 
ne müracaatla hamil olduklan hı.t 11911etlerinfn 1fb11 bedel btrlındım m- e••lld9d9 JalJll&olktll'. renin t-ı. edeceii ıelcild• vıe birer olar* ~ J!Wd. edil~ 
tarlannı alınalan ve bu müddetin hıt.amıAdan ııonn. btlldl19Ce satllı llm· 1 -~ e1allltme'9 ~ illa ........... bldıllla " maqlanm tecariı etmemek pıtile 
ma lflne nihayet verilecetl UA.n olunur. clOlll '1,1111 n~ mlbl&ll h.&111111 bt'a •'nM • 1Au1Jım11..,.. ba memur Ye münahdemlem, ıvazifel .. --=-----;...;.__;..;....;;...=... ____ . ________ __;,.;.;.;..;;..___ mDıdar temtnd '*ONtnt elalOtme IUtfndıMl lılr .. ene. llldg :ml- rinde kUIWU teebit edileolere bu .. 

Türkiye Demi• ve Çelik Fahrlbla'ft Mleıweel e•e.,,,"' _,.. etmll ....,.., ,...,.,,,, nımiJ"a veriLımipceif tlıt. fetbll-
M .. dürl"""'•• d t - Dokl:d taea lbnt '9 lft'ldne .......... -111\W bıtubalda ~- 1.1-=6" -ıt-"lenJ <l' .-L .. u usun en: Sima' B&1* ... alma llldtılQIDdm. , ............ V'mımd 111- G9 -;-- .... nu ere teaıı.ec-

Irmalc - llJonguldak hattı guergihuıd& Bo.lkuf 18tuJODUD& tabtblD cllrllllllden '" Karablltte de mlUH faı--. ...... Wdllr. .... :-ıA .. ,, ...... 8, -~ = 
350 metre meatede klin l"Uh.Satımıs altında bulunan ocaktan lluq ....., • ikild ...-
cek 20,000 ton çatma.t tatı acık ekslltme1• JronuimUftor. Meyve, Bai, Sebze ve Çiçek ..... ldılari Ye olanık 1u.e HDetied ..Mplerine ,.. 

ı - B<ılkuş istasJonunda vagonda teslim muhammen bedeli dO,..OOOıt Çift-Here -a.LL 1 O Eeıwkalade ihtiyat ~ o~ 
celll bin liradır. '!ıt&& auu,ıuw teni ye tefrit ohumr. 

2 - Eksiltme 23'3 9f2 tarihine mü.sadlf pazarteet ıdntl aat 11. ld- T" ki d ·ık z· t E b • ld 
esseaede yçııacaıttır. Ur ye e 1 lr&a ~18 8De81 8Çl 1 F.w mubvelenameain. s. 10, 16. 19, 20, 47, '49, 68, 70, IO, U. 

3 - isteklilerlıı eksiltmeye gltebllmelerl için mubam.mea. bedelin ,. 'il trft..a ~ - ,. -.. ..,,_, lill,. 11111111111 mm...,.. 92. 95. 98 "99 unıata madde& ııiaıb .. (lldi.t Veıklled) tıaWıt ,.._ 
nlabetlnde bir meblltı havı blı .tıt'a temJna& melttubullu 191& bil madar •, slltl tlo* ı•t-nllllı ...,.._ (11oaNıt Velr.&led) hıbid ikame edil mittir. 
teminat akçeslnl ekslltme saatinden Mr .U enellne ır,dl.r alıaı11 ... Dıl dl. ~ lııll' J' • dı -rrnu 4*a llS#?•• tlld&1l -....ıSt 
tmn etmlı olmaları lAzımdır. tlıbd• · 

f - Çatmat tası ihracına ait priııame taılpllrlM inlnlıeldt ..... .. .... dtaSHllıl 'W*'Y W .. llt• ı ı • ,.. • mha 
Jknlc Batınalmt. MfklilrU11ind9n, .ADbı'ldao ....... -' ...... - - - .,. .. ' D Pıt ... .. ..... ti 3 - .... ·aır -
lffilıôdtn, J:Çal'llbtkkt.e ıniltLUlmltdta - MM ...... ... 111113 u n r•• • ... . 

• 

• 
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