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Rus-Japon 
münasebatı 

gerginleşmiş 

Japonların yakında 
Ruslara hücumu 
bekleniyormut 

Sovyetler Birliği, bütiJn 
'Japon mal ve mülklerine 

el koydu 

Nevyork 26 (A.A.) - New-York 
Timea gazetesinin Bem muhabiri 
bildiriyor: Moskovadan alman bir 
habere göre, Sovyet topraklarında 
bulunan bütün Japon mal ve mülk· 
leri Sovyetler Birliği reisinin emrile 
zaptedilmiş ve yabancı mülkler ko· 
miserliğinfo kontrvlu altına kon• 
muştur. 1926 senesinde Rusların 
Vladivostok'a karşı muhtemel taar• 
ruzla içiL mükemmel hava üssü 
teşkil eden Sakalin'in şimal kısmını 
petrol işletmek üzere Japonlara 
terkettikleri belirtümektedir. Mos· 
kovada bir tefsirci, Japonlar adadan 
«taşmağo devam ettikleri takdirde 
muhafaza tedbirlerinin güçleşeceğini 
söylemiştir. 

Japon ataşemiliterinin cepheyi zi. 
yaretino bir kaç haftadanberi mü
saade edilmemektedir. Moskova ile 
Tokyo arasında daha bazı gergin· 
tik alametleri kaydedilmektedir. 

Okhatsk denizi istikametinde bazı 
stratejik noktalara doğru geniş öl
Çüde Rus hareketleri yapıldığı ve 

Dü~ geceki yangın 
Fen ve Edebiyat fakültelerinin bulunduğu 

(Zeynephanım konağı) iki saatte enkaz haline geleli 

itfaiye grup Amiri B. lsmall Koca kolundan 
yaralandı. Yangının sebebi henUz anlaşllamadı, 

tahkikata ehemmlyetle devam edlllyor 

Yanan binadan iki görünüş ve yangını ilk haber veren bayan 
rtrlmize lnıhat veriyor 

Güzide muhar-

Sakalin'i karadan ayıran Tatar kör· fstan!lulun tarihl hinalanndan biri lstanbul halkı büyült bir yangın ol- geçilmez bir hal almıttır. 
fezinin son 46 saatte mayn döküle· olan (Zeynephanım konağı) dlin duğunu anlamııtır. Binaiıııı bir kısmım iş:;~t eilen 
rek kapatıldığı bildirilmektedir. d S l d MatbaamıZln telefonu durmadan Edebiya.t fakültesi bir \a.ç g{W. flV• 

kBerdn'd~~i ]salahiyetli müşb~tller, f~e F~m~:Ed;~;a~· fak~=s~\ai: işlem.iş, uzak yerlerde oturanlar vel Dolma'bahç<0 sar.ayı yanındaki 
ya ın a ı;tJr apon taarruzu ~ en· . . yangmın ne.rede olduğunu sormuı- resim galerisine taıınmlfh. Yaz 115· 
mekte, fakat böyle bir tarruz vuku• ?t:ım .~tıaı a!tı~da toplayaAdlibu lardır. Sokaklar müthiş kala'balıktı. mestri deralerinin 2 martta yeni bi· 
bu).duğu takdjrde Rusların ıidd~l~ ır mueııeeaesının yanıp, ye Bir yandan Beyazıt meydanı, d~ğer nada başlıyacağı da Oniversito rek• 
ve . derhal ~ukabelo edeceklerıru sarayı !)"angının dan farksız olmu§~· yandan Saraçhane baomdaı yangın ~örlüğii uuafından <lüo.kü gazeteler· 
belırtmektedırler. Alevler, bir taraftan Ak.aray ıemti• yerine kadar uzanan tramvay cad· de ili.il edilmiıti. Zeyneplıanım Jc:o

nI. diğer taraftan da Sultanahmet desi, öbür taraftan da Abaraydan nağaıda yalnız Fen fakUlteai kal
meydanını aydınlatıyordu. Gök yü• Beyazıta kadar uzayan cadde, iki mııh. Öğrendiğimiz• göre bu lakiıl
r1 lttp kızıl bir renk almıı ve bütiln taraflı insanla dolduğundan yollar (Devamı sahile 2 ıiltna 1 da.) Fransaya 

paraşütçüler 

indirildi 
İngilizler bir dinleyici 

istasyonu tahrib ettikten 
sonra geri çekildiler 

942 bütçesi 384,035, 101 
lira tesbit edildi 

Bu 

Türk -Bulgar 
münasebaiı 

Filibe fuari münasebetile 
karıılıklı nutuklar 

söylendi 

BU SABAHKi 

Ruslar 
Rus-Japon 
gerginliğini 

yaianhyorlar 
Moıkova radyosu dün 

gece bu huıuıta bir 
tebliğ neıretti 

'l'BL&BAl'LAR 

Japonlar 
Cava'da 

3 noktaya 
çıktılar 

Karada ıiddetli mu.Jlare. 
belerin başladıii 

bildiriliyor 

Londra l (AA) - B. B. C.ı Londra 1 (Radyo 7,15) - Ja-
Rua - Japon mOııas-ebeıtlerinin aer- ponlar CaYa ad8'1Dda 3 nokta.Fa u
einlewtiiinı~ dair New York Timea ker çıkanm,larchr. Batavyada p 
gazeteırlnde buı haberler ç*1nıftır. teblii ~: cJaponlar C.. 
Dün gece Moakova radyosu hu ba· n adumda Bantam, R.ambana- U-
berlerl yalanlam11tır. ma..-ılarile lndramaya körfftine .... 

Sovyet tebliği ker çdcarınqlardır. Bantam, Can 
Londra 1 (Radyo 7, 1S) - Mos- adasının ıarbinde, Sumatra ~aamm 

liova.da geca yansı neıredilen Sov- tamam bqW?da ~e S~_atr~ ile ~ 
Y~ ~liği: Sovyet kıtalan dün ıid· va aruındaki bogu üzerindedır. 
detU ç.arpış~alarda hulunmuDlar ve Rambana' ve İndramayu, ~tavya 
ıbazı bölgelerde insan oturan yerleri ile Surabaya araamdadU'. Muttefik 
geri almı§lardır. deniz ~etleri d~ana mukav&o 

Londra l (A. A.) - B. B. C. ı met ediyor.» 
Dün Leningrad ve Smoleıwk bölge- Lomln. 1 (A:A) - B. B: C. ı 
lerinde Kı 'da h -'L _, d Cava adasmdak.i Felemenk lstihba-

• rım mu areoe.ıer e- . h h' . uh b . 
vıun clnıİ§tİr. rat a1ans1 mu a ın m are eyı ta-

ldp etmeY. üzer.! cepheye gitmekte 

Rangon'da 
muharebe 
başladı 

lngilizlei" Birmanya 
yolunun kesildiğini 

kabul ediyorlar 

olduğunu hjldirmi§tir. Bundan, ka
rada muharebeler olduğu anlaşılı· 
yorsa da muharebelere dair mahi
mat alınamamıştır. 

Deniz muharebesi 
Londra 1 (A. A.) - B. B. C.ı 

VA§ingtondan gelen haberlere göre,, 
evvlc.i giln C.ava ıularındaki muhare
bed Japonların Mogamy ağır k.ru· 
, vazörü ile 3 muhrjbi harp dışı edil
ı 
' miıtir. Muharebe asker yüklü 40 va-
pura refakat edea faik Japon kuv
vetlerile olmuştur. Muharebeye 1 
Amerikan ağıy kruvazörü ve 5 muh-

Londra 1 (A A.) _ B. B. C ı ribi İştfrlk etmiş~. ~aşingıtoa~a gö-
B' 'd L -iliz k eti . . re, Amerika gemılerı zarar gorme· 
~ n ~ uvv en fUO• mişlerdi . 

di Sittang nehmmı garbinde bulunu-

Amerika' da mühimmat 
istiliaali artbrılacak 

yorlar. Japonlar takıviyo latalan al
mı§lardır. Rangon'un mUdafaaaının 
çok ciddi olduğu eöylen.iyor. Japon· 
lann Pogu'nun fimalinde Binnanya 
yolunu hstikleri hakkındaki iddia- Londra l (AA.) - B. B. C. ı 
1 d .. ol .L'lir Amerika Cümhurreisi B. Roosevelt, 
an ognı a:uı . Am 'k f 'h IA b" en a ati 98 at uroau reieıi B. 
Vıclıy 1 (A. A) - O. F. l.ı Nelson"a gönderd•iği bir mektupta 

!ngillller, Sittang müdafaa hattından demiştir ki~ cMühimmat istihsalatı 
çekil~lerini ve .. Ra.ngon·da m.uh~- fevkalade çoğaltılmalaıdır. Çünkü 
rebelenn başladıgını kaıbul ediyor• ilkbaharda büyük ehemmiyeti ola
lıu·. caktır. Önümüzdeki aylar çok mü-

Londra 26 (A.A.) - Amirallık 
ye Hava naZlrlığı taraf1ı11.dan netre
Clilen müıterek tebliğ: İngiliz deniz, 

seneki bütçe geçen seneden 
7 4,294, 705 lira fazladır 

b.imdir. Şimdiki seviye aşılmalıdır.• 
Bir Amerikan kruvazörü B. Nel.on, verdiği cevapta, istih· 

ıa.lin mütemadiyen artması için her 
Plovdly 38 (A.A.) - Fillbe tu.a.n denize indirildi teyİn yapıldığını bildirmiştir. 

• kara ve hava kuvvetlerinin yaptık· 
lan müşter-ck bir harekette Fransa· 

- nın rima.l kıyısında bulunan mühim 
bir tayyare dinleyici merkezine mu• 
v.affakıyetle hücum edilmiştir. 

Hava yolile nakledilen bir tüme
ne meıaup paraşütçüler, İngiliz ha
va kuvvetleri bomba tayyareleri ta
rafından yere •indirilmiştir. Bunlar~ 
vazifelerini muayyen zamanda bitir• 
mişlerdir. Paraşütçüler, vazifelerinin 
son kısmında piyade tarafından yar• 
dım görmüşler ve İngiliz bahriyesi 
tarafından geri getirilmişlerdir. 

Berlin 28 (A.A.) - Alman or· 
duları başkumandanlığının tebBği: 

Fransamn şimalinde bir takım pa
raşütlü lngiliz avcıları, dün gece bir 
yert: inmioler ve küçük bir sahil ke
fİf müfrezesin-e hücum ettikten iki 
eaat sonra Alman mukabil tedbirle· 
rinin tnzyiki karşısında deniz yolile 
çekilmişlerdir. 

Meclis reisi 
Dün lzmirden Ankaraya 

Ankara 28 (A.A.) - Maliye Vekili ileri gelmektedir. Fab.t en müıhlm 
Fua.~ A~h 942 bütçeli hü.1cnda blr fazlalığı, Uçüncft senesine g1ımiŞ olan 
yazarımız& 111 demeçtt bulunm~ur: Avrupa. haıt>tnin iılt1l3ad1 tesirleri al-

9il mall yılı bütçestnfn umuml ye- tında. gltt11cçe a.ıtan haya.t palıalılı
kfuıu (384.035.101) lira. olarak ~1t ğınuı umumi htmıetıere 1nJkAsı ne
edilm1ştlr. İçinde bulundutmnuz sıene tncem olarak, şuba.t 942 den ıtU>a.ren 
bütçesine nazaran bu yet1llı (74 mil- maaf ve ücretlere yapılmış olan zam· 
yon 294 bin 70CI) Ura. fazladır. ıa.rla., muhtelif kanunlar mucibince 

Bu fazla.~n bir bmu. başta. ta- maa., ve masra.1' tert.ı.plerlne ve iaşe 
samıf bon.ola..rı olma.Jt ibıere, mIDl masrafı bMf;a olmak üze.re e.ıeHmıum 
müdafaanın fe'V'kalMe lht!ya.çlan fstilılftık madcrelefıfne a.lt tahslsa.ta yer 
için yap~ veya. bunlara karşılık pı1ması zaruri göı1llen U! veler teşk1l 
tutulm~ muhtellf ı.stıkrazlar müret- etm~dlr. 
tıeba.tına karşılık olarak dftyunu umu
miye bütçesine konula.n mlktarla.rdan (Devamı sahife 4ı sütun 1 de) 

Teşviki sanayi kanununda 
mühim değişiklik yapıllyor 

Yeni kanunla, küçük sanayi erbabı 
işini genişletmek imkanını bulacak 

döndü 
-- Ankara 28 (Telefonla) - lkti· hatlannı bildirdiğimızM' ~u ~anun 

Ankara 28 (A.A.) _ B" "k &at Vekaleti, Teıviki ıanayi kanunu· projesi önümüzddd ec to~ anll• 
Millet Meclisi Reisi Abdü~:lik nu değiştirecek yeni bir kanun pro- sında göriiıülmeğo baDlanaca br. 

ıranda k~bine 
buhranı 

münasebetUe, Tlc&ret Odası rebl ta- Londra 1 (A.A.) - B. B. C.: 
rafından verilen ça.y ztyatetınde . n- Dün Birletik Anıerikada hafif bir Alman donanmasi 
ll'be vallQ ve muav1n1, bel~ reısı.. kruvazör denize indirilmitit!it. Bu hazırlanıyor 
mllll banka umum mildftr11 De kon- kruvazör, sınıfı içinde en yoUusu ve 
solooumus hazır bulunmuşlardır. en fazla eilahlıSldır. Londra 1 (A.A.) - B. B. C.ı 

Söylenen ka.rş.ılıkh nutuklarda. va.- Almanlann Norveç'te Tronheim 
11, belediye re1sl. w Ticaret Odam relsl O deniz üssünde kuV'Vetli bir filo top-
Tiirk bükO.metlnln mtıstakll p&vlym- stende doklanna lamağa başlaclıklan ve bu filoyu ilk· 
la. fuara lşt.ı.raklnden. dolayı derin taarruz baharda yapacaktan taarruzda kul-
memnuniyet h.lssettlkler1n1 ve ~ - lanacaklan bildiTiliyor. Şimdi At-
Bulgaıı dostluğunllll tarih.l ba.tla.ra 0.~~ra I (.AA) - B. B. B.ı man donanması, Bismark'ın e1i olan 
müstenit bulundu~u hararetle l1ah. . u.n oglede~ sonra, avcı tayyarele- Tirpitz zırhlJSJ ile Scharnhorat ve 
etımlşlerdJ.r. Bu sa.mlm1 nutuklara. nnın refakatınde bombardıman tay· Cneisenau zırhlılanndaıı, 2 cep zırh
komiser verdlğ1 cevaptı& a.YnI hJssiya.- yareleri Belç.ika'da Ostende llinamn- lıuııdan, 2 ağır, 4 hafif kruvazörden 
tı etra1lıca. tebarüz ett~ır. Tnr- da doklara taarruz etmiılerdir. Ta.ar• mÜrı.!kkeptir. Bir ağır kruvazör da
kiyenhı i'1Ube fu.arma 1.§tlrak.1 t>iiy(Uc ı ruzdan 3 avcı tayyaresi dönmemi§'" ha yapılmaktadır. Torpido muhrip• 
al!ka. uyandırmıştn\ , tir, leri az, 20 kadardır. 
.. llllll .. lllllDll .... lllll211111111 .. lllllllllllllllllllllllllllllllSlllll11111111118111~11~11• il~Cfol141.2illllllllll 

Renda bugün eksprese ilave edilmiş jesi hazırlamaktadır. Bu projenin 
hususi bir vagonla İzmirden şehri· esaslarını:. göre, sanayi işlerimizle 
mize avdet etmiştir. İstasyonda meşgul olan vatandaşlara bir ço~ 
Riyaseıticümhur namına umumt ka· kolaylıklar gösterilmekte ve kendi
t!lp Kemal Cedeleç, Başvekil dok- j leri oldukça mühim muafiyetle~e 
tor Refik Saydam, Dahiliye Vekili ı mazhar olmaktadırlar. Bilhassa kil· 
Faik Öztrak, Meclis ikinci reisleri çük sanayi erbabı, kabil olduğu ka
'Ve idare amirleri, Riyaseticümhur dar işini geni~letmek imkanına ma
başyaveri Celal Üner, hususi kalem 

1 

~ik olacak bu kabil sanayi erbabının 
müdürü Süreyya Anderiman ve sair büyümesi.' yurda daha fa~alı bir 
~r çok ~ük~e~ zavat tarafından ia-

1 

hale gelmesi için her türlü devlet 
tikbal edilmııtır. · yardımım yanında bulacaktır. Ana 

Cenevre 26 (AA) - T ahraıı- 1 dan haher verildiğine göre, orada 
dün bir kabine · buhranı çıkmııtır. ı · 
Bütün nazırlar, istifa etmişlerdir. . .. llİIİİillliiiiil ___ ııİııll...;.lllllliliiiiııiı• 

Tahmin edildiğine gÖJ'e, bunun se- 1 
bebi. umuml a.iyut durumdur. Mart içeri, pire dışarı! .. , 
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Dün geceki Harp tebliğleri Japon 
Alman tebliği Başvekilinin 

,~- aiiWiiiiA Aüii5%üftiüiiliiiiiii ------~, 

~J H~trlP 
~e yangın 

(Bq tarafı 1 inci aahifede) baŞd"ıBerşbmmalin.na.ndh28\i~~bteba.Almanlalnnın1ğ1: ::ve~~ veni nutku Muhtelif cephelerde ., """3 _ te de yakında başka bir binaya tagı-

ya.relerln kuvvetli bir ya.rdun.lle ayni "İngiltere ile Amerika 1 d "' • •ki • k k nacakb. 

Denizde 
iki büyük 

muharebe 
samanda hem Bıv~ hem Kerç esas 1 egış yo Japonlar bir kruvazör Yangın nereden çıkti . 
yanmadasına hücum etmiştir. cere- indirdiğimiz darbeden 3 h · b t dıkl yan eden tlddetll muharebeler e.sna- d 1 I mu rıp a ır arı Yangm saat tam 22,8 de Fen fa.• 
mıda düşmanın hücumları püskiir- oğru amaz ar,, diyor 1 kruvazörde yangın kültcsiniıı işgal ettiği kısımdan çık-
tiilmüş ve düşman ağır kayıplara uğ- ~-- J J 1 k 3 h ık dıkl - •dd" - d mıştır. Ayni sokakta Hüseyin Özdi• 
ram.ıştır. Sava.olar kısmen devam et- TOlôo 28 (AA) - Japon Baş- apOD ar, ruvazÖr, mU rİp Ç ar arı 1 ıasın a yarın evlne misafirliğe gelen Tıp 
mektedir. Sı'9'8S&opal önünde 9 hü- vekili Tojo, cBüyük A.ya imar fakültesi memurlarından hayan Gü-
cuın arabası, Kerç yarımadasında 35 konseyi» nin ilk celsesinde cuma batırdık diyorlar, lngilizler F ransaya Vaşington 28 (AA.) - Bahri~ zide Tuğ'un yangın yerine giden bir 
hücum ara.bası. imha e~. günü öğleden sonra söyledjğj bir nu- sözcüsü, Birleşik Amerikanın bazı nıuharririmize anlattığına göre, ate§ 

.. ~netz cepheetnde d~ çok tukta BirleŞk. devletlerle lngiltereye paraşütçüler indİrmı·şJer birlik1erinir. Cava açığında bir deniz evvela, binanın konferans salonu ta-
b~k kuvvetlerle ve bu:um araba- vurulan darbenin ok bü '" k old - muharebeaine tutu•tuklannı ve ne- rafına ra.slayan ikinci katında gö• 
larile yaptığı yeni bJr hucum tekrar v •• • ç yu u "' ı ü.s.kürtülmüştür gunu soylellll§ ve cBu darbe o kadar ticenin henüz belli olmadığını iliıve rü müştür. Bayan Güzide Tuğ şöyle 
p Keza doğu ~p'besinin diğer ke- büyüJı.:Jiir iri. bu mağlUbiyetin netice- Uzak Doğu' da son yirmi dört sa- rak. bir kruvazörde yangın çıkarıl- etmiştir. anlatıyor: 
s1mlerlıwe düşman. hücumla.rmı hiç ııi.ndıl'I tekrar doğrulmalan nnk&nsı:ı Nı: zarfında umumi vaziyette esaslı mış, bir muhribe Cle tam isabet vaki Japon tebliği - Ben hemşireme misafirliğe gel· 
bir muva.f!aldyet kazanmaksızın olacaktır> demiştir. bir değişiklik olmamıştıT. olmı.:ştur. Bu çarpışma esnasında bir miştim. Pencerede otururken bir ara-
tekrar etmiş ve bu hücumlar, kendi- Başvekil. Japon kuvvetlerinin Birmanyada Rangon şehrinin va- Japon devriye gem.isi batınlmıştrr. Tolı:io 28 

(A.A) - Japon umu- Iık gözüm konağa ilj~ti. Bir de ne gö-
slne ağır kayıplara. mal olmuştur. Çungking rejimi üzerinde ar'-n bir rotlarma kadar geldikleri bildirilen Sumatra adasında harek't Japon- mi karargahının tebliği: Cava sula~ reyim, Fen fakültesi kısmında bir 
Ordu ve s.s. teşlcilleri tarafmdan ya- tazyik yapmakta okluklannı söyle- Japon1arın şehre girdilleme dalı ların lehinde gelişiyor. Japonlar, bu ~da ra~eket ya~ Japon d eniz yangın başlangıcı. Sokağa nasıl fırla-

tipıl:ınl :a:!rruztl :lar muv13.f'fa.kiyet1.e ne· miı ..,.., pil. .özleri :ilS.ve etmiştir: henüz reMni hiçbir haber gelmemiş- adada üç yer daha inal etmişlerdir. uvvetkerı, 1~u b~gel~rde. hareket dığım1, telefona nasıl koştuğumu bil-
ce en~ r. -•· al . , ı.ı: b 'd l h b l R --'- · 1• R l yapma ta oıan muttefildenn rnü~te• miyorum. He .... ,;tf . • h b d T""ı.n.M-. cephesinde yalnız dünkü .,.ün ..,,un delti müdafaam.ız, 0 kadar t.ır. ne y en ge en a er ere inan- u.s copuesıne ge ınce, us ar, ek fil ,_ .. 114 k .1 el m ....... aıyeyı a -ey ar ~... .. ..._ __ t1i --·-...._ .... _. Ü J St.r R . d 16 Al r osu &U ı uvveh e tenı.asa g - ett"k B h .. d"" . t' düşmanın 

75 
bfictım arabası Jmhn. .ıuavıre 'dir ki, milletimiz bu cihet- uıa& .RtD.mge 'rse, apon öncüleri, aya ussa cıvarm a ncı - . . • ·v ı . en enuz eve onmemış un 

1.-1...'"' · h · _,_ . . k k il d b" likl . lDlltrr. Reısmı teblıge göre, çarpış- bile 'tf . . _1 ı·v• . • b edilmiştir. ten ge1CU1.1ecek olan hücumlara k..ar- şe re gırme& lÇlD uvvei ü iyenin man or usuna mensup u ez1 çen• .. . .. .. , l ıuyeoın gCKiıgıru ve ~e aş• 
-•-- 'l.:' _LL!. 1 b .. d ttukJ v· m.ad.a. duşmanm hır k.ruvazoru "V'C 3 ladıg·ını g-ord"m F kat b" •. Şimali Mrikada Alınan ve İtalyan şı k..end.isini tamamen emniyette his- geanesini DCIKÜyor ar. er ıçın e tu arını, ıazma - t . d uhribi b J u . a ınanın ıÇl 

tayyare teşklller! yere eok ~ uça.- S«lehilir.> CaıMda karaya a.eker çıkarma ha- Smolen~ y.ol_u üzerinde iler.ley.işler orpı c.. m atmlfbr. apon tamamen ahşap olduğundan at~ı _ ........... _ ._ ıuı·· .... 1--· .._lk.__1,,.,. k d t~Lı h d d kuvvetleri şimdi dütman kuvvetle- k b k b'" .. d.. . t b h l 
...... .._._ ....,p ua.ıauu" .... .,.:............_..., Tojo, fazla olarak Japonyanın rek.etleri henfu: başlamamıştır. Yal- ~y e °""em~, ce~u? cep esın e e . d . k . ço ça u uyu u ve 1ş e u a e 
ıayya.re meydan.la.rma. ve dupııaıun fll!lki Asyadalci önemli dii tr - nız Amerikan ve H::!l.;.;.-..!-a kaynak- hır Rumen tum-enını tamamen boz- Jın en gen alanı talip etmdc.tedV· geldi ... 

==ıe;:~~!, v::~: tejilc ~oktala~ iıgal. em=e
9 b:- lanndan gelen haberlere göre Ca- guna, bir Alman tümenini de mağ- .. e;~ak · • Bazı binalar boşaltıldı 

!erdir. Yerde 
15 

İngU.lz tayyare51 l"?d~gunu tasrıh etmi§ ve ıöy)e de- va' ya gitm~t~ ?lan. aske,- yükİü bir hibfyete uğratbklannı bildiriyorlar. n · e adası hizasında 
._ .... _,P edl.lml•, hava. muh"-bel~-'-- JWfhr: vapur kafilesmı hımaye etmekte Resmi Alman tebliği ise, Ruslann bir deniz muharebesi oldu Vali muavini Ahmet Kınık. beledi· wa.&ıu Y ..... .., c..-ı.n h s ı h K b" 1_ ye reis muavini Rlfat nöbetçi miid-
de diğer 5 tayyare 1mha olunmtı§r cBu suretle Japonya mücadele olan Japon harp filosu i1e müttefik .em ıvas~lpo h .. en; erç .. ö:':e-1 Tokio 28 (AA.) - imparatorun deiumumi muavini ve polis müdürü 
tur. • L--e.:-.:. arttı---'- AI harp .-m~]eri arasında Caıva deni- sıne yaptı arı ucum arın puıkur- • Jc. ,.L_ elan 1....!ld' "li gece hemen ""ngın yerine aoımı.cler, 

s;UYY .........- ,..._.. nıanya ve .,-~ tül' d .. .. .. ·· L __ 1... . h"1A k umunu ararganın uı ın yor: .,~ .,~ ... 
Maltada Alman ıa.va., tay,varelerl, kalya ile adcı bir itbirliği yaparak. zinde büyük "bir deniz muharebeai . ·ı · .ınu, muna~~e.nın a.ıa_ ıs- Japon filosu silahlı kuvvetleri, 2-4 alınması icap eden tedbirler ctro!ın-

Valetta. Umanı ftılerlnde ~ lnaiıtere ie Birle,ik Amerikayı sulh bqleml§hr. Batavyadan ve Va,ing- men devam' ıettlğıni .. k~ydettikten f\lbat sabahı Otori cWake> adaaı da emirler vennlşlcrdir. 
hücumla?" esnasında depolara ft an- ppmağa icl>udan iha et lan tondan gelen haberler hala şiddetle sonra Donetz te çok buyuk kuvvet- hizasında seyreden iki kruvazör, Yanan binanın karşısmdakl ev ve 
barlara çok ağ1r çapta. bombalar at- b.-..1-"- ~ı.._.._ r 0 eon d lct ' • lerle yapılan yeni bir Rus hücumu• diikkAnlardan b:ı.zıları ııe, Beyazıt 
,..,.!ardır Bir t:n..nı.. d_,_,..,_ ıı:oe.mı uu:ııu:;lruk:unu görebilmek için evam etme e olan bu demz mu- •- d d'ld·v· · d w h . . bir tayyare geı:ıiai. ve 6 muhripten - · ~..... =ıuııK_.., - asken h k 

1 
. . ~ ~ . • h kk d h . nun ...... r e ı ıgıru, ogu cep esmın ~aUye ta.hsll şubesi bOıŞaltılmı§tır. 

1ıayyaredeki ailA.hl&rm ~teflle ha.W'& ~usp~. ııre et en inki§af et· areflı ~--~~eslı a dığ~ a biledn~ diğer kesimlerinde de, yapılan Rus mürekkep bir dii§man filosu gör- I!tanbuJ, Bakırköy ve Beyoğlu itfaiye 
11iramıftır. tirece .. tır.> :j . h:ıdt a ı~mJa mı •V•ır• saldmmhınnın hiçbir muvaffakıyet mii§lerdfr. Adadaki istihkamın top- gruplan tam teşkllatlarlle iş ba!iına. 
~n denizal~ Atlantikte 1q>- d Tojo, dünyanın §İind.i büyük ~ d ~ .. e,~k a~~ t;blı~· kazanmadığını ilave etmektedir. lan, derhal fiddetli bir ateş açmı§ .. ~Jmişler ve birkaç kola ayn!arak 
r-~..... 42,000 t.onnAtoluk 5 gem! ba.- anüm. noktamıda bohmduğuna ve .eb,' bmutılte.J_J!!.. ruJva:ao e m : İngiliz Bahriye ve Hava Nezaret- lar ve bir kruvazörde yangın çıkar• yangının kıvılcım sıçraması lle bir 
tı:rmı$U'thr. Diğer iki bi);y1lk gemi p:dd Asyada yeni nizamın ihdası rı 1n atır ~ aponlann gen 1 • · - t k ı,· ebrv· F mlflardrr. Diğer bir muhribe de isa· kaç kola ayrılması ihtimallne karşı 
to~llle hasara u~tır. ancak 100 000 000 Japonun halcik.i kalen müttefik gemileri takip ile ~~~dm~~ e~eb·t~·t . ıgı, b' rankz bet ıvaği olmuıtu:-. Japon bahriyeai- tedbir alnhşlardır. 

IngiUerentn denm ~ . Al- dayan~e ~e jmparatorun ira meşgul oldukları ileri sürülmekt-edir. : ın e 
1

1ımu .~ etkıAmıyenb.ır nko - ne mensup b.a.va kuvvetleri büyük Laboratuvar kurtuldu 
ınan bom1:Ja tayyareleri iti bllyük 11- d . • ~ . v• : d . . ya yapı an cur ara.ne ır a ını b 1_ eaıet gem.lsinl bambı. ile ddd1 has&- ~e !t.a.atle mümldln olabılee<egmı ~u .enı~ . mu~areb~ . bakkı~da ~aber veriyor. Bir tümene mensup cir .-ruvazöre bombalar atmışlar ve İtfaiyenin azimli çalışması sayesin

de tılnanın diğer bir k:ı.sm.ını işgal 
eden laboratuvar kısmı kurtulmu.'\tur. 
Yangın iki sa.at bütün hızı lle de~am 
etmiş, ve saat 24 den sonra hızını 
kaibederek sönmeğe ba.şlaınJ.'itır. 24 
den sonra üç sa.at enkazın söndürül
mesine devam edllmi9tir. 

ra utratmıtlaı'dlr. belırtmi~ sarih bir fikır edinmek ııçı.n Vaıııng- lngiüz paraşüb;üleri yeye indirilmiş 5 dütman tayyaresi düşürmüşlerdir. 
İngil1z bomba tayyarelıerlnln dün tond~ ve.~a~vyada ueş~edilecek ve bir Alman dinleme istasyonunu Bir Japon devriye gemisi babnlmı§-

gece Almanya. sah.tll iizerlnde yaptık- lngı·ıı•z R remıu teblıgien beklemek lazımdır. tahrip ettikten sonra gemilere bine- tır. Ad<ldaki Japon garnizonunda 
lan alanlar esr:ıasmıda. 8 dÖlj!Dan ıa.,:- • US Tokyonun diğer bir resmi tebliği- rek geri dönmüşlerdir. Bu hareketi bir kaç ölü ve bir kaç yaralı vardır. 
Jn.rCSi diişiirülmü$ür. ne göre, başka bir Japon filosu, Wa- lngiliz hava 'V'C deniz birlikleri hima- Japon tayyarelerinin 

Riom 
muhakemesi 

Amerikan k.e adası hizasında iki kruvazör. bir ye etm~lerdir. tngiıiz harp gemilerine 
:CT~c ~;r;;;::n 6 f:i::::ı;;sl:~: m~7::a, vaziyette değişiklik ol- hücumlari 

işbirliği 
Japonyanın Moakova 

Tokio 28 (A.A.) - Domei ajan

Vali bv.aiin Arskaradan eı bildiriyor: Düşmaııla temasa gir· 
~.. meğe çalışat• Japon bomba tayya-

Plin Vaıingtonda üç elçisi istifa etti dönüyor releri 2 7 şubatta Batavia sulannda 
Vali ve Belediye Reisi B. doktor bir İngiliz filosuna tesadüf etmişler 

Lütfi Kırdar bu .ııabab Anka.radan ve Exeter modeli bir kruvazörü tu
şehrlmize ~lecektir. Doktor Lütfi ~şh~rmuşlardır. KruvazÖT maneyya 
Kırdar Ankarada muhtelif Vekaletler- ımkanınd~n ?1ahrum kalmı~~r. J~-

Daladier'nin iaticvabina h.!!.l-~:....._ Tokyo 28 (AA.) - Resmi bir 
dün de devam edildi UK.umet mümessili ltaynaktan bildirildiğine göre, Ja-

. pon bahrıyesıne mensup dıger bır 
le belediye ve vUa.yet işlerine dair te- ta t kil. · ·· Ba · • 

-, - araainda görütülüyor pooyanın Moskova elçisi general Ta. 
Rio.m 28 (A.A.) _ Celse raa.t 
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teıkava, sıhhi sıchep1erden dolayı is-
de açıldı. Tayyare lrarşıkorma t.opla- Stıokho1m 28 (AA.)_ D. N. B.: ti.fa etmiştir. Hariciye Nazırlığı mü
n kakkı.oda parilmentcya niçin yan- Stokholm ndningen gazetesinin şalviri M. Namatake Sato, imparato
hl malfımat venilğlnl ııoran tebe Londra muhabirinden: fngi)jz hüku- run taevibile büyük elçiyi iııtih}afa 
Daladier 90 ve :afi mtllmetrellk tayya- • 
re toplan ha.k1onda yanıldığım 1t1mf met merkezinin haber alan maıhfil- memur olmuştur. Kendisi, orta elçi 
etmlştir. Daladier prototip ola.n bu lerl Vaşingtoııda Amerikanın Lond- tayin edilen M. Goro Moris Hina üe 
ıc>pların seri balhıde imal edlldlğinl ı:a dçjsi M. Vinant'in iftira.kile İngı1. birlikte Moskov.ya gidecektir. 

yyare e~ ı, aynı gun tavıa ya 
maslarda bulunmuş ve bu arada bil- tak:ribeı. 30 mil mesafede düşmana 
bassa bazı belediye vergi ve restm1e- ait 3 harp gemisine tesadüf etmiş 
rlne yapılan zamlar ha.kkıııda Daa:ılli- ve Exeter 81nıhndan bir kruvazöre 
ye Vek5.lettne izahat vermiştir. iki iaabe-ı. kaydetmeğe muvafak ol· 

söylemJştL _ tere ile Rasyamn Birleşik Amerika Amerikan tayyarelerinin 
ıe~=e~~~=-:ıı !ı~e:: ile ya~acağı ifbi~Iiiine ait ~li pla- Sumatrada İ§gal batırdıklan Japon 
n 30/11/938 de patlak veren mn.u- ~ m~ere edilmekte oldugu .Eik· edilen erler gemileri 
m1 grevi hemen her ta.ra!ta. ve bll- riııdedırler. y 
hassa deniz t....,.J\-...1.,_....da durdurdu- M. v· t• Lo ..ı_dan 1..._ __ ı.. Tokio 28 (AA) - Domei Vılfİngton 28 (AA) - Ame• 

.. _.................. man ın nan. ııarcıı;;et • h b' d•v• J rik . ..J tunu hatırlatmıştır. etmeci ] M Cburch'll So a1a.mmm a er ver ıgıne göre, a- an oruusuna mensup hava kuv· 
Müddelumumt 19 milyon ıt saa.tı.n1n el~ 8'91VeM • • - - ı _ve V• pon kuvvetleri. Sumatra'nın uzak vetleriııin taarruzlan neticesinde 

kaybolma.sına sebep olduğunu ıııöylf>- yet ç:ısı • aıaky ile .. goru§lTlU§ olma- cenubunda Sem~ka körfezinde bir düşmanın gemi kayıpları §Öyledir: 
ylnce Dal::ıd.ier sUalılanma progra.mı" ~manidar oldugu da aynca be- Holanda deniz ii1111ü olan Kotang- Muhtemel olarak batanlar: Bir 
nın buna rağm.en tamamlle ta.tb!l: lirt:iliyor. Görünüşe ttôre, müttefik- •· . . . hlı b edilmiş olduğunu söylem1'fJı'. Dev!~ le ilkbahar bllflnda beklenen badi- s~n ı J.§gal etmijtir. Japon kuvvetle: zır • ir kruvazör, 2 muhrip, 3 
Un müdahalesi ~e bazı !abrl- el . rı, bundan b~ka 20 ıubattaoben sarnıçlı gemi, 11 tqıt, bir denizalt1. 
kalann ıstlhsal!ıtı 3 m.Lsllne Ç1k:m:ışt:ır. 1 enu vdıameti karpıonda alınacak Lampoeng körfezinde Teolog • Önemü hasara uğrıyanlar: Bir 

Daiadier'nln ıst.lcvabma alı günü t~irle:r: hu.usunda mvtaıhdı.: değil~ Betong ile Tanjoııe • K.ara.ng'ı da zırhlı, 13 kruvazör, 2 muhrip, 14 ta .. 
devam edilecektir. Jeı.dir. ~ etmişlerdll. pt, bir .tayyaTe gemisi. 

muştur. Bütün Japon tayyareleri, sa• 
limen dönmüşlerdir. Diğer kruva
zörler kaçmışlardır. 

Amerikanın milli borç 
haddi bir misli 
artbrılıyor 

Vqington 28 (A.A) - Mümes• 
siller Meclisi Yollar ve Vasıtalar en
cümeni reisi Dougthon, Maliye Na
zırlığının isteği üzerine milli borç 
haddini 125,000,000,000 dolara 
çıkaran bir kanun projesi tevdi et
m.iştir. Borç, şimdiki had olan 65 
milyara ıSÜratle yaklaşmaktadır. 

Yangında :ren fakülresinin kü tüp
hanesi ve birçok kıymetli şeyler yan 
mıştır. Za.rar ve ziyan bir mllyon li~ 
radan fazladır. 

Tahkikat safhau 
Yangının neden çıktığı henüz ka

tiyetle tesbit edilm~ değildir. Bina
daki gece bekçileri ve kapıcılar, nö
~t,çı müddelumumisi tarafından Be
yazıt Polis merltezl:nde sorguya c;e
kllnı.lşlerdir. Bütün ihtimaller, ateş~ 
11 olarak bırakılan sobadan bir kml
cmı sıçramasının yangına s..~biyet 
verdiği merkezinde toplanmaktadır. 
Böyle bJr ihtimal varit olsa blla gece 
bekçilerinin otomatik kontrol saaUe
rlle odalan dolaştıkları zaman ateşi 
görmeleri lazım. gelirdi. Tahkikat en 
~e bu nokta. üzerinde derinleşti
rllmektedir. 
Haıber aldığımıza göre, gece bekçi

leri, otomatik kontrol sa.atıerlnln 
a.nahtarlarının ta..mlrde olduğunu lle
ri sürmektedirler. Fakat böyle bir 
iddia çok zayıf gö~tedir. Ta.h~ 
k.lkatıa. ehemmiyetle devam olunmak~ 
tadır. 

Bir yaralı var 
Yangın, nüfusça zayiata mal olma

mışsa da itfaiyenin kıymetli eleman
Ja.nndan bulunan grup amiri İsmail 
Koca kolundan yaralanmıştır. Ya.ra.lı 
derhal Cerra.hPA§a hastanesine kal
dınlmıştır. 

ET KADER! 
. • . Dün geceki yangının halk fuıerinde 

- Fakat... ~det, F:Jırinin Melihaya. gön- tut.an para~~ ~ş.ka birçok emlak ne derece büyük bir alaka uyandır-
- Şi§ll faciamıı, Melihanın tevki- dermış oldugu melctubu dikkatle ve akarı, çifliklerı. haıılan, lıtanbul- dlğını itfaiye santral memuru B. İs-

fin:i k.a.sdetmek iatiyorsunuz. Bunlar, okuduktan ~orıra, Defe ile h~rdı: da muhteşem bir konağı vardı. Vak· mail Kürergünün şu sö-Llerlle de be--
teferruattır azizim. Sözlerimden bir _ Melihanın selameti ve kurtulu- tile kelimesini lr:ullanmamda müba- llrtmek mümkündür. 

T frika mana çıkaramadığınızı anlıyorum. fU bu mektuptadır. Mektupta böyle liğa vardrr. Çünkü §İmdi anlataca· - Adliye sarayı yandığı vakit bile 
Aşk ve macera romanı 

e No. 184 Nakleden: (VA • Nd) Bana emniyet ye itimadınız yok müthi§ tehditler savurduktan son- ğım va.ka. 16 • 1 7 yıl önce cereyan ~~;~:um.uz bu ~ 1.şlememlştl. 
- Ne söyliyeceğinizi biliyorum. ~ edamzı qiiindeı bekliyeıı ınu} ra hangi h&.kim, onu mahkum eder"> etıni§ti. Rüsuhi be:_in ~aba.ı Vehbi Ie;:,n ~~~~;~es;:rd:.m~ubir hı:ı~ 

azizim. Vaziyetin biz.Un için acıklı W.. C6df ef~ hitap ettfı - Vu amma. Mel:ibanın akı- Mektubu bana emanet edeniniz. paıa ~ah:ı e:vel goçmuftfi. Paşanın yangın.ın baş.lamasından gece yan-
olduğunu ben de biliyorum. Falı:at _ Aıal:w:.;,a. eô71• bh yere sit- lieti ne olacak"> değil mi} zcvce~n Rnkıye Lamın, ablak bakı· .sın<la.n smra. saa.t bire kadar devam 

U d Ya k 
v ,,._~ -.:........s... ,..._ b" " '- ~ 1 d z mından zayıf bir kadındı, mubterı·ııti', etu. zurı u~a. ı onUJIDaga wıu,,acunız .uııc:mq, - vau ütün ~uvveıımue mü a• - aten hemşirem, bu mektubu v• 

Tar. Siz: yanımda alıltoyayomm. Biraz .ama uaba ile Suzaıı ilam- faa edeceğim. Talak.at ve belagati- size ıvermelı. için bana tesüm etmi§tl. Umumi harp bittikten bir iki sene 
Size söyliyecek mühim §eylerim '1'1lr• mm erine ai:zi göndereceğim.. Sazan min. ileri eüreceğim kuvvetli müda· Sizden müdafaaslru deruhte etmeni- sonra öleceği auada anlqıhnaz bir 
da. Söyliyeeeklerimi dinleınıeni.2: 1Q.. hanımdan Falui bflJ'hı abhatinl eo- faa Cleliilerinin davayı }clıimize ne- Z!i rica diyor. takım hislerin tesirile, Riiauhi beye, 
anıdır. Zaıvallı Melihaya gelince, racak 'ft alacağmız mallhnatı bana tke!endireceğini kuvıvetle ftmit edi- C detin -zı . yatla l d lm ö~ evladı olmadığını, doğumundan 
onun için fİınd·llik yapılacak biqey g~. Ba itler aüratle g&rül· yoram. Pek yal:mda bir men'i mu- tu T~tr 1. b~o enl Cal'br a 

0 uş- bırkaç saat sonra ölmüş olaıı öz ev-

k O d 
__ Ladd bo -~ F laak .._ _, __ ]!!.._. _ .ı, • ı eK; ı.r ses e ı eye cevap l4d . ik . . 

yo tur. a mwı; eratına yun IDC'&le ~ 11bzi ~ Suzaıa hanı· eme ıuuan ~lllll zamıeuıyo- di. a ınm yerme ame edilmiş hır 
~. n ~ticeyi bekliyor. Cesaret Te mm nindea, kendi erine .ületınit- nmı. dedi. ver · köylünün çocuğu olduğunu üşa etti. 

Japonlar, Singapur'da 
200 gemi ele geçirdiler 

Londra 28 (AA) - Dün Toli· 
yoda bildirildiğine göre Japonlar 
Singapur dolaylarında 200 gemi ele 
geçirmişlerdir. 

metanetini takdir ediyorum., on11 leae,. oraya 8ider ve akpm 6edi al- Soma ~ döndi! - Oııu kurtarmak için icap eder• Dediklerimi ıs.nlv-or musunuz Galibe 
muhakkak kmtamağız. Bundau ıı,yacağmıı hıııber ftlrlrCUz. ffa:rdi . , . ı se hayatımı bile feda ctnıeğe hazı- hanım; ,. ___________ _ 

eminim. çaıbat pBnfz. - ıffem§ll'emz. Dana vermek içiu nm. Fakat hamdolswı böyle büyük E f elim, fak Re demeli? 
Cah"ben!n gözlerinden yqlar ala- ea.detin W ve tavn deifDııJJittS. elze Lir mektup tevdi etmifti. mek- bir fedakarlığa lüzum yok. Müsaade - vet e en at ••• 

yordu. Cevdet, genç kızın ağ}adıl:t- Hup ızıeydanmda kafi ~· Te- tap yanınmLı mı) ederseniz. Pıncli bqka ~erden ko- değil' r!:;m§İrenizi düşünüyorsunuz, 
m görünce, hi: ağabey gibi teee11i,ye ren bir k ...... .dana benziyordu. Bu Galibe. titrek elile mektubu nuplrm. Jk..inizin beni dikkatle d.in-
çalııttı: cJeliPclilbMı fafllD R8eılıM:re dandii amtb. Ce-wlet mektubu aldıktan lemenzi rica ederim. - Maal~f böyle ••• 

- Rica ederim, ağlameyımıc. Fik- .. tPUer ,.izle eordın ~ gıenç b:z:m elini, avuçlarının Cevdet, biraz dii§Ündi.ikten sonra - Biraz eahulı olunuz. Onu bir 
ı:i:ır size açıkça söyliyeyinı mi) c.e.. - 8a ~ Pfİ;yomauz Jr;ine aldı Ye ıefkade olqıyarak: c<Sziine devam etti: an bile uı.utmuyoyryum. Anlatmak.-
rek MeJ.iha ve gerek sizin için ....det delil mi? & taba...al. lı:andimt eop - Rica. ederim, ddi, ağlamayı~ _Size anlatacaiun hikA b' ta bulunduğum macera ile sizin ve' 
~::1".: baılıyor .. Bugiine kadar Qdc- daredı!ı m.e8llt ~- doz:i ge- mz. metanetinizi muhafaza ediniz. uzuncadır. Vak:tile. Hazin~~: z:~= hemşirenizin de alakası nrdır. 
tigımz mahru~ı;ıretlcr :v• q;ıtUoplar, liyos. FTn ki. • de l>enim gibi Namu:rum tizerine yemin ederim ki, Rüsuhi bey namında çok zengin bir - AhJ 
artık sona erdı. ~ :fO .-alllt e'eeekemr& mesaıt n ibahtivar olaca_iız • .zat vardı. Bu ubn bü.Yilk bir yekun (Arkası var) 

c()yunda yutmak> manasına 
cübn.eh sözünü hemen bütün 
Anadolu kullanıyor. Bu kelime, 
İstanbul. Türkçesinde bulunma
dığı için ı:razı diüne de geçme
miştir ki, yazık. 

cÜtmek> kelimesi edebiyata 
malolmağa layıktır. \.., ________ J 
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AK!:::;~::A ( ŞEDiR DADBRLERi j 1 SiN6APUR KORSANLARI 1 
ihtiyaTlar )Ak• v•ıA e ble Ve s h ı· 1 Ekmek istih a ı ı ayetin te ıgı a te ster ın er xetrlka No. 31 Yazan: tsKENDm F. sERTELLI 

Akpm'm aon Dlsbalanıaıdan .!~ Ja.pan k.oısanları denizde yalta.la- rcsl.ruien ba.t.tı. 1ht1yar bir Singapur-
dnde. ldlç6c6k ._, JUi nnb. wti- d.ıklan b&Sımlannm atzına topm'kla ıu ocak !>aşında yemek yapmakla 
.,.ı sösf!nlbe iJiıwittirs Diln.Y~ Dünden itibaren yeni ka· Büyük arazi ve çiflik Ağır ceza mahkemeai karışık bez doldururlardı. Bamdun meşguldü. Belli ki bu adnm .ltöfkte 
y .. ...,, nerednde, bllmem be bia - tbikin. b 1 di aalıipleri beyanname dün 8 suçluyu muhtelif derhal bunu yaptı: oturanıann ahc;;ısıydı. Bu adamdan 
eene ....- ,...,._bir fmanm Q; rann ta e 8.f an - Ben gel~e kndnr bumda. du- Hamduna. blr zarar gelemezdi. Hanı-
muhafaza edllmft kemikleri bulun- verecekler cezalara malıkôm etti raca.k.sın! dun yavaşça tçerlye g1rd1 ve hançerlnı 
mu 8oJ11. kafatuuun tekli filin, T1c.a.ret vet.t.ıct.ı.nin eıanek roikdan· .., Ağzını toprakla doldurmasaydı, kol- eline aldı.. merdi~nden çıktı. üst 
..ı....~: • • lan topraklar 6ze· enlden uaıtılmasına dair ve!'- cdllmı..+ı~ ı lnnnı ve bacaklnnnı ba~nması neye katn gelince etmfınn. bakındı 
___. YSllDllZ o h clmlerimizin nm 7 ta.tt>iki.rı.e §6hr1ı:n.lzde dön Vi111.yetten telbllğ ..., ...... : - Sahte pasaport ile Türkiyeye gir- yanyacaktı? Nogi feryadı txısınca, - Meydanda klmseler yok. Takako 
rinde hayat ~';°dik:ti celbeden· dlğ11::~en bnGJanmıştır. Bet fı:tllde:n fazla amele çal: ~tı mek ve s:ı:ııte İngiliz sterlinler! getlrf.p vlreneliğe bln bir ktş1 koışabU1rdJ. acaba hangi odada yatıyor? 
enafmıılL l'YIA . • .saba.h 600 amlık yük a.raz1 vo ç1ftll.k ısahiple burada surme~e tcşebbils etmek mıç- He..ındun prensin fedn1slnl kuru Sofanın bl.r k09C.,"1nde sönük blr 
MütebUllllar dit)erinden ttsbit et- Fırınlarda. tmal = 0 ~ mu- ta.rlhlnden itibaren tıo gün zarfında. J.arından mnznun dokuz elik.ek 1lo üç ağnca ba~İa.dıktan sonra. vlranellkten kandil yanıyordu. " 
mit: ba adam henüz obu bet ya,- e.tmcklerln yansı Dün d yaz- a~ğıda tstenll~ maJQmntı b1r4>eyan- tadının muhnkemeled dün ikinci ağır nynldı ve şehrin ş1mn.l knpısına d<>C'- Bir aralık odn kapılnnndan b1rl ya-
pıda olduğu halde ibtiyarlanut kabilinde satılmaktndır.re vern!'n ek- name ile bulwıduğu malıallln e.n ceza mahkemesinde bltırilmişt.lr. Yn· ru koşmağa başladı. vnşça açıldı .. 
bit d$mD glb1 alır işçile "750 m ola.- bil.yük mfilldye ~lğtne blldi~lert pılan muhakeme netlceslnde tmnıar- Hamdun, denizlerde nıı.,tığı bu çe- Hamdun kÖ§cde duran yüksek blr 

· • be- mek mlltdan eıSk1s1 glbi gra. kadar tebliğ olunur. dan Altred Hayim, Yolyus Verner ve şlt işleri Slngapur gibi esrarengiz bir vazonun arkasına sak.landı. Çlnll ka-
• Satılacak ıey nu aca~ 1 .~9 ih- rak bıra.~. Yedi ~km 2 - Beyannameye ynzıladl.k husu- Arnolt Outenttıg'ın hoo pasaportlar- beldenin göbeğinde nnca.k blr tesa- dm odııdan çıkıırak, etrafına. bakın-

pnde, otuzunda. baltA J-imliaind · ola.n çocuklara GOO gramlı1t eğin Bat şunlardır: la ve Sofya yolu lle Türidyey e gel- düfle becercbUmiştl. Nogin1n bu v1- mııdnn merdiven başına geldi.. alt 
tiyarlar bi.sce tamamen meçhul ?1

• d~rtte b1rl, ynni 150 gnun ekmek ve- A - Hlllen çalıştmiıklan ve ç.alıft.1- dlklerı ve beraberlerinde cetlrdiklerl ranellkten geçerlcen Ha.mdunla karŞl- kattaki ahçıya seslendi : 
masa gerektir. Muhitimizde, öyle_. rllmelctedlr. UA te racakla.n amele mikdan. ~te İnglllz sterllnlerlni buradn sür- !~ası. milsluman korsanın cidden - Yemek h0.ll1 pişmedi mi? Açllk-
MDlar cöriiriiz ki, daim.da lmrumul Dtter tnnıltan bcledly~~erf11 B - Bunlan ne kadar ~alıştıracak- meğe çalıştık.lan mııhkemecc sn.bit gö- araYlp ta bulamadığı bl.r güzel tcsn- tan ölüyorum .• 
bam rneyYa sibi, inki$8f çağlanna nı\bncaat eden anıl>& k e lan. riildüğünden ilçünun de üçer sene yl.r- dürtü. Hamdun bu tcs:ıdllttcn istifa- Ahçı: 
alqamam.qlar, çocakluıktan doğru- kayıkçılar kend!lerlnln $işçi oldu - c - El konma mevzuu dalılllnde mlşer gün müddetle ağır hııpse ko- de ctmey1 ihmal et.meml§ti. Fakat, - Her şey hazır .. 

ihti lıw • lerclir Bilhusa 1armı 11ert .sürerek günde 
750 

§Cr gram hfildunete tesllın ettlltlerl veya. teslim nulmalanna, bu kadar müddette cm- Noglnln verdiği maltlma.t doğru muy- Diye cevap verince, Ç:ı.n - Tine ae· 
ca yar ga geçmlf ~ kadm· elemek ıst.emi§lerdir. Bu mO.racaatlaı: etmeye mecbur bulunduklan mikdar- nlyetl umumiye nezareti altında. bu- du? Hamdun san Korsanın kızının vinçle merdivenden alt kata indi. 
~-kad~» denen «. mılar dol- vııt.yet taratmdan Ticaret VeklUetine dan fazla olıırak amele thtıyacına lundurulmalaruın ve biner lira ağır hapsedildiği küçil.k köşke kolayca gt- Hamdun bu fırsattan istifa.de ede-
ı.n oyleydı. ":~k b lendiri- bildirilmiş ve V~let1n bu husustat1 ka.r§llık mevcut buğday, çavdar, a.rpa, para cezası Memelerine karar vcrll- rebllecek miydi? rek, Çlnll kadının çıktı~ı odııya girdi. 
dururdu. On birindey en .~ •• •• noti.al nazan aınılmU§tur. mahlQt mısır ve bunlnnn unlarlyle mtştlr. Ila.mdun Umlt&z değlldl. Taknkoyu Hamd~n nUıayet aradığını bul-
lirlerdi. ~i:r çeyrek asıı:~ omur sur· Kartsız ekmek satan dan gibi diğer ekmeklik hububat mlk- Diğer maznun Anton Rap, loze!, ergeç meydana. çıkaracağından emin- muştu. 
düler mı. torunlarını )'1ll'UI' •• konu- fı 1 dan. Rudolt Botner Eltrldo Bcrger ve dl. Ta.kako bu odada yatıyordu. 
tar ıöriirler; kendileri de ciml !1-- rın ar n _ Hhlen mevcut tahdit hüküm- Alls Vayzeıin ~te p:ı.snportıa. gel- ... Hnmdun odaya girer girmez, Talta-
pttan Jlkartaya çskanbrlan:IL Smı- Bazı tınniarm, kartsız eıkmke sa.t- lerl kararname 24'1 dairesinde bu ek- dikleri .sabit olmuş b~ln de b1re.r «Beni kurtarırsan, ıenin konun yerde yattığını gordü .. bir lkl 
diki teLikkiye gÖre gelinlik taze tıklıı.rı vil.l\yete ntbar edllml$lt. Dlhı mekllk stdkunun amelcslne ne kadar müddeUe hn.pl.slerlne karar verll- .., adım yürüdü ve korsanın kızının el-
olanlar'., batti evlendirilemiyecek yapılan bazı tettışler esnasında. kart- yetecetı. ~tir Ancak bunlardan Al1s Vay- olacagım ! J> Jerl ve bacaklan iplerle sımsıkı bağlı 
lı:ads küçük bir çağda sayılanlar sız e-kınek atan S fırm ıesbit olun- s _ 247 No. lu ka.rnmame ve Tica.- zer ~i bit yaşını 1k.ma1 etmemiş Hamdun, Noglnin tarif eltlR'i yoldan olduğunun farkına vardı. :ıayretint 
koca kan aamı.larda. Ve ruban. be- mu§ ve derhal ha.klarmda kanunt t.a- ret vekAletlnln 26/2/ 1942 ta.rlhll emri olduğundnn cezası yirmi beş güne ln- yüriidll. Zenglnlerln sayfJyclerlnt glzllyemedl.. yanına sokuldu. 
d - 1 dil de Fak t medeni- k.l.ba.ta. baflanmıştıl'. Belediye vll&.yet muclblnce ekmek 1st1h1A.kl yedi ya- d1rllmi ti uzaktan gördü. Köşklere yaklaştı ve - Takako .. Takako.. - . 

enen oy ey er • a w• ve nat mtira.kabe memurları bundan n kadar çocuklara (ycdl hariç) 150 ş r. ll küçük bir köşk Korsanın kızı birden gozlerlni açtı. 
Y!l ilerledikçe Y .. anla)'1'1 da degl§· sanra fınnlan, kart m?ıtekArlıkla.n- ;e~ ya.şından yu'kan olanlara. soo v~ Ja.kob Vays, Antonyo Botner, Ru- b=~ =a. ::un duvn.rlan çok - Bu .sx:ak, 'bu t.ntlı ses nereden ge-
ti: clCJrtdık kadm» yalım hayale na mAnl olmak maaadly~ gayet sıkı ağır Jşçtıere (bu işlerde ç~tıklan dolt ve sandresi~ sahte ~portıa g - eict.1. Ka .ısı blr kale b.pısı gıbı Uyor? - - . 
meyyal romancıLma karibasmda ya· bir kontrole tabi tutacalr:tıl'. müddetçe) 750 gram ve tanzim satışı geldlklert sa.bit gorillemedlğinden be- yüb p Ramdunu gorunce !başını kaldırdı. 
tamalda kalmadı; salonlarda saltanat ya ılan köylerde büyük küçük yaş raet etml.§lerdlr. Mahkfı.mlar,. 8800 muhlte.mdl. iissesi 

1 
b 

1 
_ seni buraya (giineşln oğlu) mu 

sürdü. Hem de kırkında ıübe ,-ç- Tramvaydan atlarken ha~dl gözetilmeksizin beher nüfusa kuruş muhakeme harcını da müşte- gl ııa:ı_nn 1r1 c Ye uraya nam gönderdi, koca aslan? 
llUlja m..ıayıp. müteakip Jillar. tah- J'etlıl adında 18 yqıında. btr çocuk günde üç yilz gram hububat olmnk reten _ödeyeceklerdir. Sahte sterlin- ~müddet yübek duvarların etra- Hamdun: 
bDa bir hükümdar hD'ıile ıunadn aa- dün Yedikulede tramvaydan a.tıamalt üzere tahdit edllmt§tlr. ler musadere ed!Ieceitt!r. tında. dolaştı. - Allah gönderdi, dedl. ben (gü: 
nlmak. ille bal'edilmemek İçİD :Jlr• ısıe~ aya.klmbının t;oputu basarna- Ram.dun yoldan g"e9CD blr Çlnllnin nC§ln olğu) ndan hlç bir mue1ze bek 

tmmak taıtiJe. .. Sa m•lrme medeni- b takılıp dü.şml'ş, başından tehlikeli İstanbulda zirai Ihti.ka"' r davaları yanına ya.kla.ştı. KÖŞkÜn kime alt l~C:ko o kadar sevinmişti kl .. ne 
yeti. bize, etrafa jisololarla sanlı, alt- surett.e ynralanm.ı.ıtır. Fet'hi ba\vgın olduJ!ımu sordu. Çinll: Wy'l.lyece~lnl bllmJyordu. • 
m11lık. yetmişlik prp c:amı....n me- bir halde hastaneye kaldınlaraıt ta.h- seferberlik hazırlığı - Preoa Na.hlnin burnya birkaç _Ben kurtulayım da .. hangi Tan-
lek Rd'etİne tebdili kıyafet etmİt ola· k.lb.ta başlarun~ır. VllAyet z1roa.t müdürlüğü, şehir • • kere gelip g1tt4ğtnl gOrdüm amma, nrun yardımlyle olursa olsun. 
rak cöatıerdi: Paria sahnelerinde .,ı. dablltnde yapılacak zirai faaliyet ha- Bırçok suçlular, mubtelıf anını mudur, ba$amnın mı? Bnmt- Hamdun: 

mele Mistinaet yanm as .. aiklt dev- KOÇO K HABERLER zırlıklanna devnm etmektedir. Ziraat cezalara mahkUm edildi yo~. Çinli ~'una. devam etti. Ham- - Kollarını klm bağladı? diye sor-
..... müdürlütü ziras.ı.t işlerinde lrullruulan ~ 3"' d 

tirdi: --- malzemenin temln11ç1n allhdar ma- dun aradığı lr.Ö§kit bulduğundnn eım1n uKorsanın kızı. 
Bazdan ne yanb4 bir zanna kapı· * Diln ö~ sonra. Ankara cad- kamlar& müracı:uı.t etmt.~1r. Bilhassa Un thtlkln yapan Tntsımde Bı.ra.- olarak, tetraı:. ka,ıkün etrafına geldi.. _Prens .. o haln, gaddar prens .. 

llr: deslnd~ 2~68 numaralı ta.k81 ile 7'lO halka IA.mn olacağı tahmin oltman servllerde bakko.l Vangel dün asliye duvarlan gömen geçlrlıtten, arka Diye cevap verdi ve Harndunn yal
.sayılı fayton ara.bası birbirine geç- kazma, kürek ve çapalar, bol mllcta.r- ttıncl ceza. mahkemesinde muhake- cephede lr.~ için ya.pılm!.f birçok vardı : 

- Su tehir bayab insanı mabve- mi41erdlr. Beygirler ayaklarından ze- da temin olunacak ve bunlar .ıstıyen- me ~tir. Vangelln, o elvanla- dellkler gördu.. b~ deliklere ~tU:: _ Beni bu es:ı.rcttcn, bu 1şkence-
di,ort - derler. - y~~ruz, delenm.lşlcrdtr. otomobilin ım kısmı ıere muva'kknt bir zaman 14<1n vertıe- ld a.partımanlnrda be§ ÇU\'al un sak- rak - gemilerde yüksek dlrekl re den kurtanrs:ı.n ebedlycn senin ola-
mahvolayoraz ba aiali n danıanlı da hasara uğramıştır. celı:tlr. Jayıp beyan.name vermediği ''e bu un- manıp çıkan btr korsan nlıŞkanlı- cağım! ' 
~--L 't • • d ! G el · eler * Büyük '"''""-ecede ~ ocağında . tt !\o, _ .. 1t ğlyle - derhal duva.nn tepesi.ne çıktı .. 
llllUDI ıçın e ••• ec eym aaar • v-u üze ln bü.tt\,,. lan gızl!ce yüksek füıtla sa ı1:,. --... b ra.da 1ru t bt ere slndL. ortalık _ Ben de senl kurtarma.ğ'a geldim, 
ele, barlan:la, suni ziyada ömür tör- çalışan l.$çt Me-hmedin r e 3

... faıe amirlikleri olduğundan sekiz gün hapse konul- kuara_...,.y.,..y ~"la:...,,: .. ,,,_~,,tın balı""- Ta.kakol Senl, kaybettlğlm giınden-
pül. uy" oraz. •• Ah, bbil olsaydı da, bir taş yuvnrlanara.k alır yaral:ırunış, k 60 11 eznsı Memesi •UM>ı;a .,""'i J~· ...... .. ....,.. ~~ d 

tedavı tçln knldınldığı Cemı.hpaşa Vil~J(!t hududu dahUlndeki 11 a- masına, _ ra ~ra c - sme 1ndl. bert arıyor unı. 
lı:ırlann saf muhitinde, köylerde. ta- hastanesinde ölmüştür. Kaza etra- zada iaşe A.mlrllkleri kurulın!lsına. ne, yirmi gun dukkrınmın lr.a.pa.ttl- Noglyl rtranellkte-kl kuru ~aca _ Babamla beraber gitmedin mi? 
hiatin ortumda Yllf&laJ'dılL- Ya,a- fmda tahkikat yapılıyor. kıırar verl.lmişttr. Bu Amirlikler, doğ- ~a ve beş çuval un bedellntn bağladığına isabet etmişti. Sc~ bı- - Hayır. O giindenbert babanın 
dıitmtzı anlardık. * ClbaUde blr dcı;lrmenden OOınlr nıdıın doğruya bölge 1nşe mlidürlü- musaderesln<! karar vcrllmiştlr. raksaydı, belki de §imdiye lmdar k~- yüı:ünll !tömıedlm. Onun yanına çıka-

Ne yanlş dü,ünce. Köilü, ~birli- taşıyan hamal Bayramın ayağına ğüne bağlı olacaktır. Et 1htlkln yapan Beyo~lunda Ye- te b!rçok tOOaller, muhafızlar gele- cn'k yüzüın var nu ya? O, se.nı bana 
den daima çabuk ihtiyarlar. Otm be- büyük bir demir d~Qş. ağır yara- nlşehlrde laı.s:ıo Mıırlka De çıraıtı Ta- cektl. Hnmdun onlarla nasıl ccnkl~- emanet etmışt1. ben senı muhafaza 
• • lı:emilderi bala- lanm.L5tır. Baynım hastaneye kaldı- Sanayi umum müdürü na.,ın muhn.kcmelerl yapılmış, bcfcr cektl? edcmedlm.. yanundo.n ı;aldılnr. O 

pne v~dı mı, ifte 
0

• ~ nlarak t::ı.hklknta. b~anmıştır. iktısat vekfüet.ı sanayi umum mü- lira para cezası ödemelerine ve dük- Şlmdi karşısına sadece blr Çlnll g11ndenbert vicdanım 61Zlıyordu. Senl 
aan bm sene enelki A~ oiLma * Eyilpte blr lAstJ.k fabrikasında dürü Yaşar ~hrlmlzc Ç'f!lmlştl.r. Unın bir hafta kapatllmıısına karar kadın çıkacağını dllşilntlyordu. Orta- prensin Jr.a.çırdlğından emindim. 
döner. Harem kadmlan gibi.~- çalı§8ll ND.zun ta.ban makinesine Ticaret VekA!et-1 ~fıtln.ndırma verllmlşUr. lık ta.rarmca dtn"a.rdnn b:ılıçeye atJıı- - Bn.bam nerede şimdi? 
Juktan kocanııtlıia aaçrayıyC!l"IDiftir. IAsUk verlrlren ellnl çnrklam kaptır· umum müdürü Avni Sn.kınan da İz- Beyannamesiz şeker saklayıp satışa dı, 1ç avluya geçti. Sokak ka.p:ısında - Sumatra'yn gitmiş .. tekrar Bin-
Yüzü hUl'Ufur, beli bükiiJiir. Amma mış. ell parçalanmıştır. Yaralı ame- nılrden şehrlmlzc gelmlş, bumdan çıkarmamaktan maznun Bcyotlunda dola.şan bir muha!ızı uzaktan gördii. gapura geleceğini söylüyorlar 
hmılar hep çok ~ aanma- ıe Balat hastanesine taldınlmı.ştır. Ankaraya gttmlştır. bakkal Atnnaş mahkemeye 'V'Crllmlş, Alt tattaki odalardan birinin pence- (Arkası nr) 
J'UL Zira tehirde mesai aaati her *Bebek tramvayında yolculardan - sorgusu yapılarak tevı:if edllm!ştl.r. 0111Hn111111111H111111H111H11111111111111111111111111111111111111111111111 

ll.alde daha çokts. Ve kıt yu didi- Basanın ccbb:ıden para cüroanını ça- Okullar arası maçları Yine şeker !htlkl'ırı yapan Yecllkulede A Bu G o N --------.. lıl 
ailir. En kesif mesaili sanayi diJ'arla- Jan yankesici Hüseyin yakalanıp ad- Dünkü, okullar arası maçlarının bakkal h~tlna ~ lira pam ceen.- .r 
rmd .. .. YUaliai • tçl eli.Yar llyeye verll.ınlfttr. Asliye eek.1zlncl neticeleri eöyledlr: sma ma m ed iştir. TA KS • M ı d 
, __ _.a o~ d-=--a 1: ~ceza ma.bkeme,,lnde yapılan muhake- Fener stadında: T&kslm ll.9c5l - Şeker 1hUkAnndan maznun Sirke- 1 sınemasın a ~81! eksik -~.,,.b 1 ____ ;, • me sonunda Hllseytnln suçtl sa.bit ol- t u elde bakkal Derviş, tezgl\htnn Razi; 
..uıatin ortumaa u ... ~ anaanı d,,&.·-dan ..._ a.y .-..ıı gün hapsine Şişll Terakki llse3lne S-0. Tlcarc - manifatura i'htlkllnndan maztı'"" 

t) '66'".... """i ;rvu sesi • Bölge Sann.t okuluna 1-0 gallp ...... 4laha çabuk helak ediyor. Hap an ve 50 lira para cezası ödemesine ta.- Çakmakçılarda dük:kdnc.ı Ml!ınl ~a-
nfab içinde KeQen köy aialan. çif- rar verllmlştlr. ge=r~ında: l.§tk lisc51 MunlUın lanarak mahkemeye vertlml§lerdlr. 
Jik uh.ipleri de. elueriya yirmi be- * İdare ettlltl otomobille Aksal'ay mektebine 10-1, Hayda~ ıtsesı 
ıinde cöbek aalntlf, ohmmda kan caddesinden geçerken Kadri adında Boğnz1çl lisesine 1-0 gallp. Merdivenden kayıp düttü 
lalmnuna dönmiif, ıençliğin icap el· birine çarparak yaralo.nmasma c.elbe-
tirdiği tendürüMlüğü kaybetmif kim· blyet ve.ren şoför Fehmkıln muhake- İstanbul Cörülmemit -
__ , d' mesı a.slJye sıeldzlncl ceza. ına.hkeme-I ... çml ! 
ıKJer ır. !inde yapılınıftır. Febmlıı1n te<l:>lr- alkıflarla ıyor 

Arzuman adında bı.rt dün Bcy,oğlun
da Çuhacı hanının taş menllvenle
r1nden çıkarken ayağı kayıp d~üş, 
başından ve muhtelif yerler:lnden teh-Uzun ömür, :ıııevkli ömür. medeni s1zllk ve dikb.t.sl.zllkle ya.ııı.lanmaya 

muhitte oluyor; 111 el birliğile yıkdan sebebiyet verdiği sabit olduğundan 1k1 1' 
medeniyetin ortumda... ay mp51ne M llra para ce-zası Me-

Onun tamamen hak ile yeban ol- meslne 'tarar verilmiştir. 

duiımu maazallah idrik ec1enek. H hdid b 
otuz betinde ağa babalar ve J'irmİ- avagazı ta atı u , 
sinde kadmneler dünyasına da dön- sabahtan itibaren kalktı 1 

müs olacaiız demektir. İstanbul beledlyesln!n fC'hrim1zde- ı 
(Vl • NO.) k1 bavapzı talıdldatım taldımıaRa 

karar verd1ğin1 ~ H&vnpzı, 1 

bu aabahfıan lt!>aren telı.re normal 
İzmirde Kızılçullu'da t*fide ve gftnftn her saa.dnde ?erlle-

b l A Cfttlr, 
eye an Belediye rlyueti, bu hususta teh-

1.mıir (Akpm) - Her yıl oldu- rhnU.de'ld bW1n h&vapR fiıketledne 
fıı gibf. fazla yağmurlardan bu yıl llsmı gelen tebllp.tta bulunmuftur. 
da Kmlçullu denet mevkiinde he- "' __________ , 

Alemdar • Milll de 
H.nkalar Haftaaa 

GERAMiNO 

yelin bonöıtermlıtir. Burada dere
nin iki yamacı Lir çamur )"liuu ha
line ıderek brplık.lı vaziyette biri
Mrine doiru akmaktadır. Bu yama
c:m biri tızednden Aydın n Ödemi· 
,. giden demiryolu hattı da geçti
ğinden, yolun bozulmasına mani 
olacak gerekli tedbirler Devlet De· 
mlryollan idaroeinee alınmııtır. Dağlar Kralı 

1

; 

Malkara' da dokuma (Ttirkçe) 
yaratanlar: 

kursu bitti PRESTON FOSTER ı 
Malkara (A.qam) - İkti8at Ve- .e 8 Yalda ı 

kileti tarafından kMabamızda açı- ı 

ı ı 

Cençlik. Atk - Dana tufanı: llteli surette yaralıın~«ıtır . .Amıma.n 
Cerra.hpaşa hastanesine knld~tır. 

LAKON6A ı 
Yaratanları 

MiKEY ROONY. -
JUDiTH GARLAND 

2 ncl Hafta 
•• &._ 

Soa ıüal.-ioe )'difm 

IMARMARA) 

KİRALIK :YAZDIANE 
ARANIYOR 

Galatada, tercihan relefcmlu. 
b.lorl!crll 1lc1 oda.lık yazıhane 1 
aranma:kta.dır. Mürncaat poeıta 
kutu.su 2095. 

Şehir tiyatrosu temıilleri 
Tepeb~ı Dram kısmında. 

Gündüz .saat 15.SO da 
Gece saat 20,30 da 

PARA 
Yazan: Necip Fam Kısakllrek 

htıkıA.ı caddesi K~ Jmımında 
Oft.ndfiz sa.at JUO da 

Gece saat 20,30 da 

BlR MUHASiP ARANIYOR 

HEYECAN ... SERGÜZEŞT ... 
HA1LEVI BiR HAREKET 

SiNEMADA VARYETE 

.... lan (dokumacılık kursu) iki aylık 2 ncİ Filmı • 
mesaisini bitirerr. faaliyetine aon Aam Şaheseri 'ı Canilere kartı Polisin mücadelesi ••• 
Yemnıtir. Kuraa fıtiraic. eden 85 ba- Asr.Aı gu·· zelle• ~- Canilerin ıeriki Ltika kadınlar ••• 
yana pamultlu ve yünlü olmak tize- · 1 

PARA ... AŞK VE KANUN 
re haıma, kumaı ve aair giyim etya· LEW A YRF.S • , Feci bir A§k. •• 
ımın dokunması öğretilroiP. LA.NA TIJRNER •: ş A R K • -' 

Kurı eonunda bayanlara diploma- Bu mo.te111a procrmnm Bug'/Jn aınemasınaa 
lan 'Verilmio ve muvaffakıyet ıö•to- eoa s(lnleridir. i Bu-':- aaat 11 d· tenzilatlı matimı •-•

11
,.-.., J'enlcrden 1 O kişiye dokuma tezalhı .__ __________ ., ,,____ •"'' v 

hcdıve edılmiştir. ..,. 

Bütün gönüllere saadet ve ıst.ıro.bı tı:ı.ttırılncak her knlpte aşkın en ııaııı 
dcstnn.ını yqa.tacak ahldk1 hayat ve gençlik :mmı. 

ELMAC 6üZELi 
Türkçe Sözlü - Arapça Şarkılı 

Ba~ rolde ~~i~İst::uıaı~:~ Azize Emir Y sınn en m~ur yıldızlarından 
Emsalsiz biz mevzu... Ablikl bir eser... İbret alınacak ısabneler
Kadm içki ve sefahat llmılerl .. Lüks vo nsri bayatın lı;yüzü .• Kablre
nhı 1Öz kama~ıncı salonlarında; cihanşümul İskenderlye plAJlanncla 
rmeran eden hakiki blr vak'a... Herkesi teshir edecek Şark mu ikisinin 

en at~ prkılan, Bütün gönfil ve kalpleri mesQ!decck 
lıihnti naJmeler, ruh okşayıcı blr müzik. 

Seanslar: 11 - 1 - !,SO - 4,30 - 6,30 ve 9 da 
Yeıı bıılma!k 1çln ldtfcn seana saatlerinde gellnmesl. 

(l
ALI BABA ve KIRK HARAMIDLR 

L H A M R A' da 
Bugün saat 11 de temllAtb matine 

Bugiln hem ıUlmek, eğlenmek Ye hem de takdirle 
ı~etmek latiyenJ.erı 

SUMER sinemasmda 
~k yıldı.zlu ve meohur orkestralarla bütiln Amerikan radyo

ıunun i§tiralcile yeni D E A N N A D U R B 1 N 

GLORYA JEAN'ın EU~P~ı.:~-
• beraber yarattddan 

YAŞASIN SAA : ET 
Filmini eönnelidirler. İlaveten: BAGDAD DADISI - Şark Baleti 

Bugün aaat l 1 de tenzilatlı matine 
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iklaydanberl hiçbir yerde Mll!likl Zevk ve ihtiyacı tatmin edllemlyordo. ••••••-.. • - .. • 1 ... -~ t" .. 

Bestekar SALAHADDİN PINAR 
ile kemani NECATI TOKYAY 

gibi iki musiki üstadının ufak bir 
ayrılıktan 10nra Taka im 

K R i S T A L' deki 
Billur sesli MUZEYYfN SflAR'I refakat etmektedir. 

Her Pazar MOZEYYEN SENAR'ın ittirikile B0Y0K MA TiNE ş, el nez/ı , rı ·,,, rom c 
1942 bütçesi iktisat Fakültesi dekanlığından 

Fakültem.hı kaleminde 50 l1r& t1cretll blr dak14lohdı: açıktır. Taliplerin 
1mtUıanlan &/3/942 pet'fembe g{bı11 a.at 10 da ya.püaca.tmdan 413/942 çar-

Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 
lcabinda günCle 3 kaıe alınabilir. Her yerCle Pullu kutulari inarla iateyinis. 

( Bq tarafı 1 inci sahifede) 

Görülüyor kl, mas.raf bütçesinde.ki 
en mühhn fazlalık fev'kAllde va:z;iyet. 
ten mütevelllt ve bu vuiyetın dev&
mlle mukayyet m&h1yettedh". Maa
ma.flh normal zamanlarda da.hl, se
neden seneye devamlı • bir 1nldp.f 
göstermiş ola,n devleti bütçeıslıı.ln, ta.
bil aeyri bakımından da bu sene va.r
dığımız ye-kün, ihtiyaca ve memleke
tin mali ve 1ktısadi imkAnla.nna UY
gun telakki edllem~ek blr mlkta.r 
olnıadıtı glbl, bugünkU fevka.llde 
ahvalin toslrlle mühim n'tsbette azal
m~ olıı.n nonno.l varidat mena.bllnln 
t.a.bll ink~flle de elde edilmesi kuv
vette muhtemel olan bir rakamdır. 

Masraf bütçesindeki fazlalık, kı.s
men mevcut. menablin temln eWğt 
varidııt !ıı.zlıı.s!ie kal'fl.lanmt.1 ve ba 
suretle karşılananııya.n kısım lçln 
yeni nıembalar temini za.ruı1. göriil
mfiştür. Bu yeni meınbalann terti
binde. her znmnn olduğu glbl, tatbi
kat neticeleri göz önünde bulunduru
larak iktısadi şartlara ve ödeme ka
bU!yctlne nzami derecede uygunluk 
gözetilmlştdr. 

şamtıe. gtınil akşamına kad.a.r fakülte kalemine mllracaatıan . «2884. 

IRADYOI lstanbul Beyoğlu ve Yenlköy 
Daireleri Türk Anonim 

Bqilnldi proıram G 
ıuo Program. 12.33 Muhtelif tar- ş ,. R K E / 

kılar, 12.46 AJamı haberleri. 13.00 Şar
la ve tilrtdllet, 1uo Balon ortestrası., 
18.03 Dans orlı:eıstruı., 1U5 Konut- 1 Mart 1942 tarihinden itibaren Havagazı sarfiyatı üzerine 
ma. 18.55 FUıI heyeti, 1uo AJa.ns ha.- konulan tahdidatw kaldınldığı ilan olunur. 

u 
Emlllt alım n a'1JDll>dıa DOAK YURDUM'A mtlraeaa.t; edıeolet 

mııstetıt olurlaf. Tablm C6mharl7" m.,.claDı Emilir Ban No. U. ill••••••••• TeJelon.r MC39 _________ .. 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
berlert, 19.45 Konu1Dl&, 19.65 Mtıztiı: .. •••••••••••lllİİİll••••••••••••ıl 
(PL), 20.15 Konuşm.&, 20.30 KAnfJk ·-------------~---------· şarkı ve tüKiller, 21.15 Tem.ıdl, 21.35 İ L A N 
Mtlzllt CPU. 22.30 AJa.ns ha.benert. (313 - 333) dahll Uıtıyat &llA.h altında olmayan tıecllli tecllsfs ihtiyat er-

lerin aen.eWr: yoklamıı.lan 19 Şubat 942 gününde ba.,lamıJtır. 942 martının 
Yanıı sabahki proıram dördün~ sona ereceoktır. Bu erlerden yoklıı.ma zamanını ıeçlrenler ta.nu-

7.30 Program, 7.33 Müzik (Pl), 7.40 nen para ~zuuııı. tabi olacaklarından, Cumartesi, Pazar cUnllnden başka 
Ajana haıberlerl, 8.00 Milz1k (Pl.l, 8.15 hergiln abah aaat il dan akşam beşe kadar devam etmektıt oıan lhtt,rat 
ETin saati. yoklamuın.ı ye.ptırmak üzere fllbeye gelmeleri UA.n oıunuı. 

Tiıtün lkraml7e 7okla1D&S1 
Enılnönü ~rll A.s. Ş. den: 1 - Şu

bede kayıtlı ve her yıl tütün 1kra.ml
yes1 almıı.kta olan mükellef harp 
malt1lü subay ve erat ne şehit yetim· 
ler!nin 942 yılı yoklamalanna 3/3/942 
tarihinden 15/4/94:2 sonuna. kadar de
vam eder ve bu tarlhtıen ııonra ka.bul 
olmaz. 

2 - Mezkur tarihten ltlba.ren cu
martesl günleri ha~ tek günlerde 
subay ve erat çllt günlerde tehi!; ye
timlerinin yoklama...~ yapılmak 117.ere 
müracaat edcb!Urler. 

3 - Hariçte bulunanlar hayatta ol
duklarına dalr nahiye müdürünce 
musadda.k Yoklama. llm.lüıa.berile ik
ramiye ciadanlıırını taahhütlü mek
tupla. gönderenler kayıtlanna ~~ 
ve cüzdanlan iade edUir. 

19 Şubat 313 - 314 
20 • 315 - 316 
!3 • 317 - 318 
24 • 319 - 320 
25 • 321 - 322 
26 • 323 - 324 
27 • 325 - 326 

2 Mart 327 - 328 
3 Mart 329 - 330 - 331 

(2821 - 2329) 

Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığı Müdürlüğünden 

35715 sayılı kanunla. teşekkül eden sandığımızca kendilerine gerek taz
minat ve gerekse muhtelif suretler~ istihkak tahakkuk edip müracaat et
memelerinden dolayı emıı.net hesabında saklanan paralann uzun zaman 
bekleır.esi muvafık görülmediğinden bu suretle aıı.ndıkta alacağı olanların 
en geç mayıs 94:2 ortasına kadar sandığa gerek yazı ne ve gerekse bizzat 
müracaat ederek haklarını almaları ve bu tarihten sonra vutua gelecek 
müracaatlann reddedileceği llAn olunur. (852) (1050) 

POKE 
Traş Bıçakları 

gelmiştir. 
DIKKA Tı POKER TRA.~ 

BIÇAKLARI 

Pe.-a.lı:endo olarak 5 K LJ R LJ Ş T A N 
bütün Tür kiyede 

fasla ıatılmıyacakbr. 

ekl8m DeQil, Hakikat ı 
Yurdumuzun ner köşeslnde dürll.stlüğü, ucuz

luğu ve bol çeşitlerile tanınllll4: 

Asri Mobilya Mağazasını 
gezmeden ve bir flldr alma.dan başka yerden mo
bilya almamalarını tavsiye ve mutlaka •
lonlarımızı gezmelertnı rica ederiz. Bilhassa 
İngiliz ta.ryolalan n Avusturya aandalya
ıan mevcuttur. İstanbul, Rıza Pap. yokuşu 

Milli müdafaanın fcvıuııade mas
rnflıın. umumi vaziyetin 1nkl.p.f sey
rine uynra.k alınmıı.st gerekll tedbir
leri karşılamak üzere ve ihtiyaca gö
re yine tedricen verilecek olan fev
kalade tahslsatla temin olunacaktır 
Bunun ntlktıı.rı şlmdUik l:?O milyon 
ıırn olarak tesb!t ed!lmijtlr kl, geçen 
sen~ ilk defa verilen miktardan 37 
m!lyon Ura fazladır. Yenl memba.· 
lnrdan elde edilecek varidatın bir 
kısmı fevkalı\de tahsisata karşılık 

tutulduğu gibi umum! vaziyet dola
yısilc müsait işletme .sahası bulamı
yacnk tasarruflara. kolay, emnlyetU 
ve istifadeli plasman sahası olmak 
üzere, bllho..c;sa. halkımızın fevkalı\de 
rağbetini kıızannıış olan muhtelit da
hili istikraz lahvillerl lhrncı gibi ted
birlere fevkallı.de tahsisat karşılıkla.· 
rı arasında taleple mütenasip bir yer 
ayrılması da ihmal ec:Ulmemıttı.r. 

4 - Yokla.maya. gelecek olanlar el
lerindeki lkramiye cüzdanlarile nü
fus teueresl ve malul olanlar da m.a
lüllyet ra.porlnrile resmt senetıertnı 
birlikte getirmeleri lılzımdır. 

Üniversite Rektörlüğünden: No. 65 Ahmet Fevzi. Tel. 23407. 
Yardım dileği ile müracaat etmiş olan teleben1n her gün s:ıat 11 den •••••-lilillH••••••••lllllliılİllllİlllllİl•••••I 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Senelik 
5 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Türkiye Ecnebi 

1400 kuruş 2700 kuruş 
750 • a50 • 
400 • 800 • 
150 • • 

Arka arkaya ceıen birçok harpler· 
den sonra. giriştiği milli müca.dele
senelerlnin mahrumiyet ve milŞltüla
tına katlanmakta gfuterdlğl feda
Urlıkla, ve memleketin emniyet ve 
lstlkltıllnc- verdiği kıymetin derecesl
nl cihıı.nn örnek olacak şekilde gös
termlş, daha sonra sulh ve sükun 
içinde memleketin kalkınıruwna ça
lışmanın ehemmiyet.ınl takdir etmi4 
olan hıı.lkımızın, bütün dünyanın bir 1--------------1 
ölüm. kalım müca.delest içinde bu- Posta ittihadına dahll olmıyan 
lunduğu bu müşkül anların ıstedlğl ecnebi memleketler: Senellği: 
fedıı.kı\rlık derecesini ve hükümetçe 3600, altı aylığı 1900, üç aylığı 
alınması kararlaştırılan bütün t.ed- 1-----ı_oo_o_k_u_r_uşt-..ur_. ___ -I 
birlerin ancak bu iki gayeyi temlne Telefonlarımız Bapnuhani.r: 20565 
matut olduğunu pek ly1 tınkdlr ede- Yaıı işleri: 20765 - idare: %0681 
rok bu tedblrlerlıı aza.mı muva.trak.1- Müdür: %H97 
yetıe tatbikini temin için elinden ge- Safer 13 - Kasım ıH 
leni mcnmunlyetıe yapacaıtından 
eminim. 8. İm. Oü. Öğ. İti. Ak. Ya 

E. 10.57 12..36 6,28 9,35 12,00 1.30 
va. 4,56 8.35 12.27 15.34. ıs.oo 19,29 

İsviçrede yaz saati İdarehane Bıı.bılll elvan 
Berne 28 (A.A.) - Federal Acımusluk sokak No. 13 

meclis dört mayıstan itibaren yaı: ••••••••••••illi 

13 e kadar Rektörlüğe baş vurmnl:ın. (2802) 

Devlet Limanları lşletmeUmurn Müdürlüğünden 
tlcret cedvellert tadil edilip 15 Şubat 1942 tarihinden 1Ubaren tatbik 

eö.llır.eıte ba.şlanan İaktoınderun liman işletme tartfeslnln tabu ncret cedvel
leıir.e mütedair hültümlerlnln d-e bu kere tadlll ha!eblle. yeni 41cenderun 
lirr a.n işletme tarifesinin 15 Mart 1942 tarihinden itıbaren tatbik olunaca~t 
l!An olunur. (2872) 

Devlet Deniz Yolları ltletme Umum 
Müdürlüğü llanlari 

Denizyollan umumi yüıc navul tarifesinde bazı tadillt yapılmıftır. 
Muaddel tarife l/Mart/1942 ta.rlhlnden itibaren Istanbuldan kalkacak 

olan vapurlarla yapılacak nakliyata tatbik olunacaktır. Acentalarımızıdan 
izahat alınab111r. 2877) 

Şambr dö Komers Fransez 
an Türki ( lstanbul ) 
Cemiyetinin Senelik T oplantıal 

1 O Mart 1942 Sah günü öğleden aonra aaat on dört buçukta Tak· 
simde F ranaız Genel Konsola tosu binasında alr.tedileceği alakadarlara 
ilan olunur. 

RUZNAME! MÜZAKERAT: 
1 - Senelik raporu, 2 - Mali vaziyet. 3 - 1942 bütçesi, 4 - in

tihabat. 

aaatinin yeniden tatbikine ha~lanıl
maıuna karar vermiştir. Beyazıt askerlik tubesi Gelibolu Nafia Bae. mühendisligın"". den 

Fatih ~erlik dalreslr.den: 1 - Be- x 

Yunan okullarında 
İtalyanca mecburi 

Atina 28 (A.A.) - Bugün Res· 
mi Gazetede neşredilen bir emirna
meye göre bütün ortaokullnrda ltal
yancn mecburi olacaktır. 

Ay tutulması Bulgaris
tandan görülecek 

Sofi. 28 (AA.) - Sofia rasat
h~nesi, üç martta vukubulacak tam 
ay tutulmasının bütün Bulgaristan
da görülebileceğini bildirm.i~tir. 

Günlük Borsa 

ynı:ıt ıı.<ıkerl1k şubesi 15 ıubat 942 ta- 1 - 3500 lira muhammen 'bedelli bir adıet torna ve 1300 lira muhAnun~n 
rlhinden ttllbaren hnll faallyete geç- ıbedelll blr adet makkap tegdhlan 15 gün müddetle açık ek:sllt.meye konul-
mı.,tlr. muştur. 

2 - Beyazıt ve Küçiikpazar na.hl.ye- 2 - Temina.t.ıruı 360 liradır. 
lert nüfuslımnda kayıtlı yerli erlerin 3 - İhale 18/3/942 çarşamba. günü saat 15 de b:ı..ş mühendislik da!.reslı1-
yerll Eminönü şubesi yanındaki Be- de yapılacaktır. 
yıızıt o..'ikerllk şubesine mfir:ıcaatlan t - Hususi 19.rUn.nn istanbulda. baş mühendislik.ten aranılması ilA.n 
UAn olwıur. olunur. c2888• 

Zayi - 67 cüzdan No. sile Den!zyol- İstanbul Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden 
larında.n aJma:lctAı. oldutum maaşa, alt · l lihrümü kaybetthlı yenlain.l alaca Son g~rde ıstanbul Beledlyesl hududu da.hllindeld Havagazı sa.ntle-
~~d -~•..4..t-tn h"''--ü ~ - rinin bozukluıtundan ve fazla yazdığından şlklyet ed.ildltt ga?Jetelerde ıö-
&'"• ıı.n ~ ~ ,,.--.~ur. rülmli~ür. 

--------Sablre--Tlirtı:--elman__ 1782 sayılı Ölçüler kanunu ve 14828 sa.yılı Ölçüler nlzamnameıst mucl-
blllce memleketııımxıe elelctrl:k su ve hAvagazı saa.~rt 9M seneıııhıden. beri 

_Zayi - Güzel sanatlar akad.emlsl Devlet Ölçüler ve Ayar te~lltının tefti4 ve mllraka.besi altında olup mez
yübeılc mltnnrl şu1>esinden aldı#ım küt kanun ve nı.mnameye tevfikan bunlar her beş sen.ede bir mecburi 
2960 No. lu flll>ekeyt ta.ybettlm. Yenl- aurette n aIADdar müesseeelerde t.eab edlllp Ölçüler ve .Ayar teşldlAtı ne
sin! çı.Imracatımdan ea:tsınkı hükmli zaret w mürakabest altın.da bulunan AyB.11 1staayonla.nnda mua-yeneıye tabi 
yoktur. Tarik Akdtopu t~tularM: daınplamnaktadır. 

D&mgaaıs ve tanunt kullanma milddetln1 dold.urmut saatlerin .l6tı:mall 
Apartıman sahipleri! kanunen memnu bulunduRu ve her ne a.ınan oluıs olsun alkl,,et vaki ol-

L. K duğu takd.l.rde m.em:tr saatlerin yen1den muayene edilerek alınan neticeler 
Londra üzerine 1 sterlin Boı dalrelerinize iyi kiracı esbabına ve allkada.r müesseselere teblilt edilmekte bnlundulu cUıetıe 
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Nevyork üzerine 100 dolar 13g,;: bulmak için cA K Ş A M> m elektrik, 8U ve B&vapzı sa.yaçJ.arında.n olkAyetl olanların adrN, abone ve 
Madrld üzerine 100 pezcta 1u 375 KOÇOK ILANLARJ ndan W- sa.at numara.la.rını göstemıe1t suretue pullu btr 1hbamame ile dotrudan 
Stokholın üzerine lOO kuron 30.72 tifade ediniz d<>Çuya Yeni poıa.hane a.r.Jwıındıı. Baker he.nmda Mıntab. T1caret Mlldür-
ı•ııınıııııuuııııının•ınıııııııııııiıu•ı•n•,•,• .. •,•11•1•11•1•11•1•11•1•11•1•11•1•11•1•11•11•1•11 .. , lütt\ Ölçüler " Aya.r Da.o itontrolörlüğüne m11racaatlan halinde şlkAyetu 

İstanbul Fiat Mürakabe komisyonundan 
İlim No. 147 ........ . 
I tan bul şehir dnlıillnde yerli mıı.ngal kömürünün kilosuna t.opta.n T ,5 

perakende 9 kuruş keza Bulga.rra. kömürllnlin kilosuna münhuıian pera
kende satilmak ürere 9 kuruş Aza.rot satışımı. tı:ı..t teSbtt edtıdlRt UA.n ohm.ut'. 

(2933) 

Devlet Limanları lıletme Umum 
Müdürlüğünden 

712/942 ta.rlh!nden berl A.nm dolayı.sile çalışma.yan Karadeniz Botazı 
Rumeli feneri civarında bulunan radyofarın 1/S/KI ~en itltia.ren 
tekrar !aallyete reçtlğt a1Abıda!1.ara. U&n olunur. «289h 

sa.o.~ U8U1i1 dalre61nde derhal muayene edlleceıtt llln olunur. «2903• 

Ankara belediye reisliğinden 
1 ~Belediye :yollıı.n ihtıya.Çlanna. sarf edilmek üzere alınacak olan 300.000 

adet parte taş 15 ~ mMdepe ve kapalı zarf u.rullle eblltmeke konul-
muştur. • 

2 - Muhll.D'lfOOn bedeu·aoooo lirad.ıl. 
3 - Temlna.tı 2.250 liradır. . 
4 - İhalesi. 17/31942 salı gfuıQ. saat 11 de :yapılaca~d.an şart.namesini 

gönneı1ı: IBt.ey&n.lerln her etin encümen kalem1ne müracaatları ve ısteklUe
rln de' 1ha1e gtlınil olan 17/3/942 salı günü saat ona. kadar 2490 numaralı 
kanunun 32 ncl maddesi. sa.rahatı WQhl.le tanzim edece1dart teklif mııkt.up-
larmı beledi,. dadeslnıde mtuıetekk11 encümene yermeled. U442 - ~O> 

Ttirkiye Otlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk ll.n.sı Şube n 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banlrft muameleleri 

Para biriktirtulere 28,800 lira ikramiye veriyol'c 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplarında en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a 11.. ~altıdaki 

pllna göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 ndet 1.000 liralık 4.000 Ura 100 adet 50 lirabk 5.000 Ura 
4 • 500 ,, 2.000 • 120 • 40 • 4.800 • 

' » 250 » 1.000 » 160 • 20 » 3.200 • 
40 • 100 ,, 4.000 ,, 

DİKKA1.': Hesnplanndıı.kl paralar bir sene içinde 50 Ilradan a.vaRı 
dlişmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyUll, 11 b\rincikanun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müessesesinden . 

Irmak - Zonguldak h&ttı ü~rlnde tren hattına t.akıiben 200 ve Ballı
kısık t.stasyonuna bir kilometre mesafede kain ruhsatımız altında bulunan 
ocaktan 40.000 ton klrC9 taşı ihracı açık ek.slltmeye konulmuştur. 

ı - Ballıkısıkta vagonda teslim muhammen bedell 128.000 yüz yimı1 
sekiz bln liradır. 

2 - Eksiltme 20/ 3/1942 t-arlhlne müsndlf cuma günll saat 15 de ml'l-
~semlzde yapılacıı.ktır. _ 

3 - İsteklllerln eksiltmeye glrebllmelerl için muahmmen bedelin ,.-. 
7,5 u n!.sbetinde meblağı havi bir kıta muvakkat teminat mektubunu veya 
bu ml.k:tar teminat ıı.kQCslnl eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
müessesemize tevdl e~ olmaları l:lzımdır. 

4 - Kireç taşı ihracına alt şartname talip~rlne İstanbulda Sllmert>ank 
Şut.eat Müdürlütünden Ankarada Sümerbank Umum Müd!irlilğllnden, Ka..-
rabWdıe müessesemlzıden billbed.el verilir. (2699) 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müessesesinden 

Boru döküm l.§lerlnde kullanılmak üzere (250) ton ham gra!lt ta.pab 
zarf usul!le ek'sUtmeye lr.nnulmuştur. 

1 - Sahamnda vagonda t~llm muhammen bed:ell (75.000) liradır. 
2 - Eksiltme 2~/3/1942 tarihine mli!adlf çarşamba gilntı saat 15 de 

mileaesemtzde ya.pılncaktır. 
. 3 - İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri lçlaı teklif mektuplarlle blr-o 

l.lkte muhanunen bedelin % 7.5 u nlsbetinde meblAğı bav1 muvaklt&t temi
nat mektuplarını veya akçesini nihayet eksiltme saatinden bir saat evv°" 
llne kadar mUessesemlze tevdi etmlş olmalnn 15.zımdır. 

Postada vukubulncıı.k gecikmeler muteber sayılmaz. 
4ı - Grama alt şartnameler taliplerlne İstanbulda Sümerbankta. An

karada Sümerbank Umumi Müdürlüğünde ve Knrabükte müessesemlzdaı 
bil~bedel verilir. (2698) 

Üniversite Rektörlüğünden 
lDdfılblyat ~kültesi, Dolm.ab:ıhçe sarayı •ranındal~I Resim gıı.lerlslne ~ 

şınmıotır. Yu sömestıi.rl demleri 2 Martta bıı binada bıı.şlayacaktır. 
(2881) 


