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A kar d da ek m k artlaırı 

dağıtıhr'tıen ensucal 

kuponlaır da veriliyor 
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Heyecanlı haber yaymak ·merakı 1 Memleketimizde 40 
insanları gülünç eder J b. t t. · ~ 

Ankaradakl Alman Büyük Elçi- dık. Hele bu uydurma haôerlerin ın on z ey ı n y agı var 
81 von Papentn rneınleketlne gi~ Türk dinley!c!lere stmulınasın..-
mC'Si, Türkiyenin Berlin Büyük dak1 m!nayı htç anlıyamudık. 
Elçisi Ba.y H. Geredenin de An.. Fa.kat Yen\ Dünyanın bizden 
karaya gelmesi V~lııgton çevre- uzaklığını, Amerikalı gazeteci v 

Ticaret Vekaleti, sebepsiz fiat yiıkselmeıini . 
CSnlemek için kesin tedbirler adi 

Ierlnde derin b!r ilgi uyandırmış- radyocul:ırın doğrudan fazla 
tır. Bunu. Ari1erikarun Bo.st-0n meraklı ve hey~anhyı aradıkla- Ankara 26 (Tele.fonla) - Ticaret Veklled. r:eytinyafı içirı verdi
nıdyusu türkçe yayımında söyltt- nnı düşünerek bu yayımda ği ihraç lisanılarmı ugart hadde indinneği kararfa~rm1fttr, M~tek~-

. yor. ,.... ll 'lrtcıkırtı b' ks t d te 40,000 ton r:eytinyafı mevc~ ol-dulu habtt verı.lmekte. •eneli.it ıa-
- .. ~·Z ve ~· cı .. ır ma a e- tihi&.kin ~· 15,000 ton oldulu bildin1meldedir. Bu vuiyet ka.rııainda 

Dost Amerikanın Türkiyede gll, sadece bir bönlük görmek is- memleketimizde r:eytinyai"t sıkmtıeı · diye b[r ıey yoktur. ZeytlfliY1liı Rat
olanı biteni dikkatle gözönünde tiyoruz. ter.inin clnein& ır8118' 120, 160 kuruşa çıkmaaı.. ancak ~r spektllA!.yon 
tutmnsı, memleketlınize karşı Haberlerin hangislnt dli.zelte- eseridir. Ticar-et .Veklleti bu eebepelr: ~a.t artİfmı lSnlemei• u:m6tmit 
duygu anlatımı olmak bakımın- Um? v~ k"5in tedbfrter tl!m11 t>ulanmaktadır. 

d n, ~phesiz h~-umuza. ı;ider. Bir kere, Berlltideld Türkiye 
Fn.kat bu ılgi ve duygu, ya1an 'ElÇisl.nin .Arumı-aya gelmesi, ya.

.r:uıll§ habeılere dayanırsa bun- hut "Von P::ıpenln Berline gitme
da.n uzülüıiız. s1 htır :z!lman o:an şeylerdir. Ame-

Bo )ton rcıd~o u, gene türkçe rikali dost!anmızı t.emtn edelim 
şu haberleri ,-e ·~or: c Btından ki bu geliş gidişte olağan dışı hlç 
birkaç hafta once Ankarada ya- b!r şey yoktur .. Bu, her y:ıl böyle 
pılan suikasttan sonfa von Pa- olmuştur ve böyle olac8.ktır. 
pe.nıin sıh.lınt1 yerinde. degildL Yon Po.pentn BerUne gltmesl
Böyle hasta ho.sta lıu uzun yol- ııin suikasttan önce· kararlaşmış 

Ticaret anlaşmaları 
Bulgarlarla müzakereye reamen atlandi -
İsviçre ille yapılacak anla~madan mühim bir 
kimıi parafe edildi - Uiraç mallari flati için 

lmanyadari cevap· ll>ekleniyo'I" 
culuğa çıkması dikkate değer. olduğlınu da biliyoruz. Bomba .. 

Hıtler Avusturyayı Almanyaya. kazası bu yolculuğu bir lk1 hafta • 0.Aıak.aia ?6 (Telefonla) - Bulgar ticaret heyeti ile mO:r:ak:eC'Cler• 
eklemeden önce de von Papen gedktirınişttr. Yon Papen ,.,er- li~~ün re9mM hatlanmıştır. Bulgar!~ ıverebtlecelclerl m.Jlar arasında 

~ • ' b mühim m&tarda gazete v.a matbaa k&grtlan da vardır. 
Avusturyn~a Elç! idi. Orada da çekten, kulakıanndan ra.natsız.. · Tlirldye. lniçre t!ic.aret anlaşması alt<H hakkında laviçre tloaret he-
:Ankarnd:ı!?1ıe ben:?er ve Naziler dl, fakat bu uzun yolculuğa has- yeti ile yapıfan mllı:al:ere neticcıinde tespit oluneıi\ esa.'ltan mlı1üm bir 
ttm:ı.fındruı tertiplenmiş bir sul- ta olara.!C ka.tlannıış değµ, iyll(!f- kisml parafe ed.ilm1ıtir. .Muatlaktet. lialan bir ikf mcsete vardır 1'f bunlar 
kast yaptırılmış ve bunun ardı- tikten sonra çıkmlştır. da hall&dilmck üzeredir. . • • bak4cın<la AJ.. 
mra von Papen Alınanyaya. git- Avusturya rneselestntn Türk!- Tilrlt V'e Alm•n ihraç mallart.nın fiatl~nnl teapıt ıf( 
nuş. Almanva da bu olavı baha- ile bir tutulm · _ ık sö ll· man~dan cevap be"len~~-edıT. BL'tlunla hereıber fı hal yoluna pr• 

, . • asını aç y mlf bulunmaktadır dene!>ılır. 
n_ ederek Avuı:;trya.~, almaya yellin-Amerikalılara hfç yakış- ----------------------
başlanuştı. tıramadık:. Amerlk& gibi olgun 

Ankarndaki suikastı Nazilerin insanlar ülkesinde harp ve poll
yaptıklan besbellidir. Bunun ar- tika fş'~rlntn bu derece üstün· 
disıra von Papenin Berline git- körü ele aıinması/ Amerika Mı
me.>1, bu suikastın, Türldyeye na, gücümüZe gider. :Almanya 

B. Churchill'in 
dünkü 

saldı!'mak için Almanya tarafın- bakımından dahi ne Türldye . · •· demecı• 
dan L>lr 'esile diye e!e alınacağı- Avustw-yadır, ne de Almanyada 
m mulı::ı.kl:ak gös'tennektedir,'\\ blr bomba meselesini 'VeSlle edlp 

Anıerikaya saygımız, sev~z Tllrkiyeye satdınuak f1krl Oldu- ~1 b d 
ve ınanımız çok oldu6ıu • kadar, ğuria int\!\ll1!. ;E{;ıle? Alınanyanın Baıv~ki t un. a!1 ıs~nra 
Amerikanvari haberlere alışkan- Tü..'irlye ııe bozuşµp ~aıı:: Sıngapur gıbı acı 
IığlllliZ da havlı eski olmasaydı Necme4dln Sndu mağlubiyetler 
bu gülünç söı:İere epeyce klza.r- (Devamı sahife 2 •Utan 6 da) olmiyacağıni söyledi 

Bulgaristan 
Rus harbine 

giriyor 
Kıral Boriı, 200,000 

askerin harbe ittirildnl 
kabul etti. Kıtalat" 

techiz ediliyor 

BU SABAHKİ 

Bulgaristan 
Başvekilinin 

beyanatı 

TELGBAFLAB 

Amerikan 
filosu başku· 
mandanı 

Müdafa fikrini Bulgarüstanın vazifesi 
Avrupanan cenup 
doğusundadır 

. birakmalıyız, zafer günl 
okadar uzak değil diyor 

Be.ler.ııı.ı zr (A.A) - D.N.B. llJl\D.Bl 
J>~: ~ B~ Hadcı.,. 
v~ Dablliyo Na.rm, nutgv kmh Bo
rlsiu Alm..'\llya,yı ti~ ve .BerUn 
gaooteJ.ıerlnfa Alman • Bulgar nıüna.
~aıı hMc'lantl.a. )'l\17-ddc'la.n nıl\ka.le
lere &it ~tta hulun.muştur. 

Bulgar B~ 1 B FUof, veroi~ 
deureçte eze~ dem.tşblr kl: 

- Alma.ı.ı - Bulgar dostllliu yeuı 
değU.dlr. 1914 - 1918 DCt~leıincl&ld. sl
lAh .ırkad:ı.şlığt, bu hUSUBta. katı blr 
roı oyn mı..w » 

Bulgar Ba~ekill. oozuııe d&V'lUllla., 
Bulg-ar1stıınuı. ü~lü pakt& UWıaltı da.
h~ hµ-pt.en evvel başlatl\lf olan l:"1 
ıneylln t;em-lıiir!l olduğunu, Avrupada 

Londta l'I C.L\.AJ B.B.V.: Aııl.dnlA 
Klng, Amerlbn deniz lrtlvmteft baf
lrum.andanı sı!atlyte ant l.çerkıen. "1 
delmeçte balunmu§'tur 

- Artık müdafaa flkrlı l bırakınalı. 
tsUklb.lll dilşliıunelcytz. zııret o ta· 
dal" Uzak değUdlr Bu barol kı\.z:ım& • 
CllC"lZ. 

Amlral King, yalnız bu ılıl Aıuert· 
kan denb: kuvvetledne kum!Ul.da et,.. 
mtyeceıc, a.yn1 mmanda d n ., ııareıu. 
tını da l.d.are edee<.1t.t1r 

B. Eden'le görüştü 
Londra elçimiz 

renı ntıa.mı.n ~ YQ.t'dım eıcl~e~- Londra 27 (A.A) - B. B. C..a 
nt söyle.m!f V\t deıniştlr kl: .. • • . • 

- Bulgarlstının vazite8'. Avruı>a· Turiclyenin yıeru bliyülı: eiç~ B. R-· 
uın cenup do/;ru atamnJa bulunuyol'. ul Od>a:r, dün fngilia H.ıriciyo • · 

Bulgaristan ve y unanİ•· Ziri B E.den ile gôrliamu ur 

tanda Alman ta.hfidati 
~dra 21 c.u.> - ıı.a.o. : Buigu Libya'da .lk:etif faaliyeti 

kl'Qh Boıis hlll Berlindecnr. Butp.. 
rlst-0.ndt. C'llle~ önthıı& ~ıek lçln 
her- tüıiil tedblrter alımıuşttr. 1 

İf1 blr membadan otrerılJdtllne g6-
re Almllll.u, Bulgaı1stMJl». Yunatıts. 
tanda QGk rn!.darckl a.ket' td\tlt ,. .. 
lem.lşleııtlr. 

Birmanyada 
Japon taarruzu 

Bilbaıaa iki istikamette 
tiddetle deYam ediyor 

Lonclra !7 CA A 1 - B.B C : Llb~ 
da kıeştt ta.allyett dıeıYarn 00.lyor. Tay
l"f,relet1.nıla, İngillz öncn kuvvetlerlnf 
Wmaye otmekl»dlr. Dü.şmanın Tuutn 
ne Meklll ara.ı;ı.n na.kl•re r ıır.tt 

gö-rülmflttllr. 

Sovyet 
cephesinde 

Rualar, Lening .. at cep· 
heainde 14 kilometre 

ilerRemiıleır 
Londn 2T (A.A• - D.B.C.: Bir
~ J'o.pOınlar hlrl Rangon • 

• Ma.nda.l&y lstlkamettnde amwo, dil'e- l'i>tı~ra 2T CA.A.) - B.B,C. Rus u 
Londra 26 (.\.A..) - B. Ohurchill. Bcırn 26 (A.A.) - Bugün l>ura• r1 İ.ı.--vadl \.)()yunoe.. Roa. ~- Leninğmt ke61m.lnde 14 kilom0 t.re lzmirde et 

fi ati eri 
Mensucat 

' 

kuponları 

bugiln, muhafııuklr eeıniy!tlert nıer- ya gelen ha.bttlerden çıkan mana d& ~ şi.mAl& doıtru 1k1 IBWcamctte lal.dar Uerllemlşlerdll:. Mostove. rod
k.ıe'J metlla1n1n senelik toplantısuıda Hitler'le hundan evveılld görilfmele- taamız ed1yorla.r. 103\.IIl.a gö~ bu llerileyl.şt~ d~ıt nı 111-

demeot.e bulun.mut Yunanlsten, Gtrlt, rinde ftuaya ile münaaeıbetlcrinJ ke.- En şlddetıt ınulıal'elle, Rangon - ta.hkem köyden ~ ,Q.l'dOOJ 
C~va.. Blngapur mağUl.blyetıerlnden mc*.ton imtina etmif olan Kual B~ Mandalo.y Ö.rasmda cerol"Nl 9Ylemetc- dikten oonra. ya.pılmış.ıt'; A:mruüo ca 
bahtetml( ve Slng8pur'wı Jaı.ylbıuı en rla'in bu •efeır Rueya ile mtlnueıbet- tMh'. Bu mıntakad.t. 119 J'epon tüme- 400 maktul mylat venilrllm,..:tlr 
acı bir kayı.p c11ye vası!lıand~ır. leri ke6menin U kli b 1 d ğu nt kuvvetli ıı.a.va teotillerlnln h1mllr- Mooirovadan .Am.ertkalt bir mulwbt -

Halka, pirinç sadeyağ 
ve peynir satılıyor 

Orta İfçilere beıyüz 
gram verilmesi tahakkuk 

etmek üzere 

Bundan IJOU?'8. btı gibi acı ma~ıUbı- merkezi d . m m A u un ~ yesl.ııdıt ta.a.llyett"e bulun1J10da,r. r1ıı blldlrdtı1fne göre Al.m.aııılnr. m('(" .• 
:vetıer oıamı..vaeaııı:nı söyl~ Başv&- Kır 1 B n_,~2r0• 0 0

B
0
u
0

haherlere golle\ Japonlar, Tun.r-u'dald Cl'n gurı1. ıı:.- cepheslnl.ıı şl.nw ucunda, r,! :tdeUl 

!ıanW- 2 5 - İmıirde ot üatleri · 

kU evveloe İtıtı11t<ıtenkı t« ı~ı.ııs . a 0~.. • Bufaar eıl9kerl- zonunu çev1nn1$er Is& de feb1'e ~ mukabil tMı:rı.ızia"'1a hulunm ı.:to. n 
~.nl TJellt1mif n şl.mdl tga S nın ha.rbo ı,tira1dnl kabul etmiıtir. m~&rdtr. Daba şlm&lde 1ÜÜ00>8 aıtır my1a.t.a Uğramaktadır Du k;t~ı
bliy(lk deıvletin beral>er o'.duıtmu ~ Bu_ knlal- bugUn aUratle seferber ldlom~ u~akta. Qln kuvvetlel'«. sııvun de 700 Alınan ~ldllrfilrtı{lş 17 tl\tıat ta 
ret ettlkten SOitN.. dem1tfu kt: edılme&cte vo teçh.Jz olunmaktadır. hududun<!a dfıpnanıa fJemQatıa.dır. ta.htdp ~ır 

tU,mü§tiir.I ~oyu~ 1 ıo~l ~~-· ~t Anbra H (Tei.etonl&> - Anbta c.'\telye ne cei)he hattı blrleşııı!ştit. Belgnıct 26 (A.A.) - D. N. B. ı Bengala köri'~··..J.nd• Andaman &dala.- BL&.raya Ru.'m. ctvannda. uuıh;;ur 
~ruJa. satı ey or. ya15.ı cucu.11 nlllltlnkr btr OOblqt\nl g&e. nı.ıı Te.hllkeleri va tm.Wıanlan ~- Bulgar Barvekili. Donau Zeitunfı P.· nnm tmU haberinden bert. o cihet- Alman ,kuvvetleri. baJaı.yJ.Slllın tooılıt-

l3au ı.oo ku:uştur. • • ayı e-km.ek mtlan dafıtılı!Vn niltuıt cak olan m.Uit blrlik ve tWteumI.vecek zetes'.nfu Alman - Bulgar münaao- ~n yen1 bir. haber cetmemtttır m l«unell.ne deVam oollm tec.tli:. Snın-
tz.nurde halka 59,5 kuru!~a.n pmnç ba.şınt. !.>eşer metre peoım:ıu m~- 01an m1lll ıcuvveu. ka.rşllaştımuı1ı.ym. betlerine hMmtiğt huauat aa11a ıçin K d 00• .. dah 1em1t ~mncte rn yer ı.; rt nhn-

ııatılmaaına ba~lanmııtır. Kilosu 179 ca.t kut>U!llan da v~rlle-cektir. Yetil Onla.n k:orimtan tu:alc ve her ,e;den dem~.te bulunmuf vo Alman-Bulgar a~ a tumen & m}ftı.r 
kuruştan sade yağ da satılacaktır. Mallar pamrlarınmı bu Jı:upun.larlle evvel dayaWnalc husu.."Unda. sarsı1ın,a.7, do•tluğunu belirttikt.ı aonra. B~a- seferber ediyor 

- . fmılr.de piyasaya 600 teneke J;teyar: sonm'd.an göst.e~llecek yerle~ cwıt- bir o.zlmle kaı'ıfılc b4ı! clbtl.klyet ve ristansı vmfeloriaha eenµp dolu Ottawa 26 (AA.) _ Kanada İtalyan genel lkurma:r 
IJ'OVllır de çılcanlmı~ır. Peyrur 8S 'fatun ffi't\tlll a.!1.n.Ml~. m.a.haretle Jtani1&ttlmıaJ,ıyuL Bunun- alanında o1duiunun urib butundu• Bqvokill M. Mtıııckeru:ie Kine dün aıkanı Pe tede 
kuruata.n aatılacak.tır, Ekmek Jta.iıtl& ve~en ~ 111 1& bera.beıı oottan. beli a.dall ı.ı1ammll v • 1 • • A 

<netice niındı!ı loltı diler maddeler- ~t temin eden eürette de hare- guııu soy aıtifür. • , vam bmarMtnda bUkGmıetJn .ikf :ı..tttb'a rr fA~.l -'"9 c .. troir.tn 
'den ıtmım gtsrtlleruertn teV'21ilnd.e d& ket etınemız Iılzı.m.• Bulgar meclıai ıl&vo ttlmen seferber ~tmelt mltaaa· gmei kcımıay b~nı ceuer:ıı I{O.ft-

ça y ve kahve Yetil Mallar k:u.punla.nnın elan.ek . Ohurchlll n.et~ ol\U'ak şunlan SÖ7· Sofya 26 (A.A.) - lyt. haber desin! verdi~nf bildinnlttk. . l~ro B:ıdapeş'~ye r,el~tır 
kartlaHlo da!htılmMı ~ hki;ı edil- ıemtştır: alan mahfillere göre Sobranla mlec• 111111111111111111111H111111uH1111111ı111111111111HHHllHHH1111u.ıı1111nı1nın• 

· m~ mnhtıemeldtr. · ıZulfun ezıJ.Itloe~ Jcad.a.r blrlfkte liainin alellde toplantı devı-eti 28 
H • d "fb Anbra 28 (Tele!orila.) ...:.. İhdas llert gttmekt.en tiefta bir vaı;tfelert Martta bitocdttir. Bulgar 'mecU.f 0 
a~ıran ~ 1 1 ~ren edilecek orta Jşçllere ırilnde beşyüz olmıyan otı.m kadar cııevıeıt.tn ve nı.tı- gün fevkal&da bir toplantı y.apa~ 

İnhıaarlar ıdaresınce gram ekii-ııt>tc verlllneet talıa1ıkuk et- ıet~ kurd~ lttlh.kın fM11.p~()llle.rı tır. Bunuiıla beraber a!ıval dolay.i-
aatılacak m~ ilzeredlr. ö~ndt~l.za göre, olmtlta yal.niıı v, ancak lJu suret!e ı. mehu.ların ilkbah•r ıv• yu Ea1'" 

.. bazı memurlar, odacılar, mftstahdlm- lO.yık .olabUL~ ı. ftnda bir ook defalar fft'b.tlde top· 
----- ler. ayak e-&na!ı v& ayMt& ça.Iışanttı . . tantlT• ç.ainlınaları Ltfmall vaıdır 

An ua 26 (Tole!on.ia) - Q"'1 ve ort& ~t tel~ldd. o!unaeat!ardır. .. :i. .k k . a ~ I er ı ' 
itahvenin. 60, 100 ve 250 gramlık pe.-

ketl~ tçınd• Inh.1sa,rw ~cı. 1 •• J ôteki · luıataları da Yon Papen 
:ıQ1:::.tru~=e aşemusteşar ığı 8 1 rem hazirandan itibaren sat]4ın bu göz önünde er inde 
tekilde ya.pıtmas l.çln hamWdua y "d SOO 1• li bulundurmalıyiz.. Bodtn 26 CA.AJ _ Aıowı,uım 
btlŞiam~tır. enı en ıra ücret -·- A.n.br& bOJ1lk eı~ B. V<lll ~ 
İstanbul için aatıı fiati 5 umum müdürlük Şek..U but.lar idıı &lüteoli •· Berlln'e lfelmtşttr. 

kararlaıtırıldi ihdas ediliyor melder ,...,ı1acqm. cuetelerd• oku- ----
Fınt milmkabe kom.tsyonU, dün . Y~ Anca tekeri ~ -:-:; Mah.kômlarm 

öıtleden sonra valt mu:ı.vtnt B. Ahmet .Anka..a. .. 26 (Telefonla) - lato ber oteld haatalan. ~:1 ~ ek· çalıthrılmaaı f 
Kınık'ın relsltlf1 altında. toplannUŞtır. miht&illrlıgında eşuh te,kil&.t yapıl- banak ~an. dola;,-:-•. . 
Bu toplnntıda. konılsyo:ı, kahv& Azam! maktadır. Yeni kadroya da iqe meğl NfllnlYeNen de gÖS önlinde Anlara 26 (Telelonla) - D.ı.... 
ntıı.ş flatLerlnt, Tlca.ret VeUtetinden müsteprlığında 500 lira UcrctU bot buhmdormalQ'IS. • man. çif'tlqlnde cldıı:ıa ftl~de o.J... 
gelen esaslar dahlllnde şu ~t!t tes- umum müdürlük ile 400 lira ücretli Bu Ribilere hM ekmek ~ ~- U.-e 40~ mahk6m clnde
blt etmlştlr. l>et muavinlik ihdas olunmaktadır. çok L:eatirme bir J'Olu ... anhrı Yapa- ~tir. Eııran! f>akır madoa\ ..... 
Kavrulmuş Vl?'l'\\ çekllmtş. kllous 675 yeni umum mildürltiklerden dördil lacalc elmıeie buidaydu başka rinde d. mahk6mlann pLştudma· I 

kutuŞ. Çekirdek lcahve satilinıyaealt- d v tm &t .. kah ih. '-- maddeleri kanttırmadan daha as eı eıtrafında incelemeler yapıı.-· 
tır. Bakkallar, ve kuru ke.hvecller agı ~t',. l d mura e, tiyaçı.a.r mildarda un t:Wia etmek. Yani ka- ta<lır. 
halka 676 ıcuruıtan kaJ:ı.vo &atacak- ve te~ki an ırma umum müdür· de bir d " hu b 
la.rdll'. Loka.nt.a., huta.ne, mektep ve- lükleridir. ~·-- d11 

ekmekte ne ~--•d -'-~: Memur ma••ları zammı 
-~ gibi lııge mUdürlii!l'İln<ien ayda.n •J'. mıu var,., 0 m..... an ~ . -. j 
aya kahve alanlara da. ktthve çiğ ola- Yün fiatleri yap19 daiıtmak ... Me.di adam ba- Ankara 26 (Telelonla) - Mali· 
nk :ı~o kuruştan satılt.caıktır. Keia. •1na 200 gram. yahut tSO ınm:•• y~ VeUletfoee fuu:ırlanan memur 
bakkallar dahi ri50 kı.ımştıı.n kahve Anbra 26 (Telefonla) - Bu Bu ıuretle biç kimse birfey kayb~· maatfa,mı.a um. hakkındaki kanun 
.U.çaJctır. C'llY lçl.n tlA.n otı:ınE1cak ~""&n! ay~n ba.şında yün fi~tıerinirl teepit miyecelt ve haa.t.iar u da ol~ yt .. lı.izamnatrieiıl ted.ldk ediinM* Ur.eııi6 '* !\lı.i Y'tfktınr. edılme9ı mubtemeldiT. rebileeek ekmek bulabMcaler«. Diva~n nıt6.•~ ıöndetilrnltdr. 

ı 
ı 

- B~un d• kuru ~· hal ... Bu no lortluk baianJ ... 



l Diin Geceki ve Da Sabahki Haberler J 
Harp tebliğleri 

Alman f ebliği 
BerUn 2<i (A.A.) - AlmaD B&tku· 

mandan1ılmm 1ebUi1: Kel'9 ,arım 
lldlı.sında d üşnan tara.tından yapılan 

Sir Cripps 
Gandi ile 
görüşecek 

ha.tıf ıaarruzıanıı geri püstnrtIDdfi~ Jn.-.:ı.:.. - O A rti" 
Alman teblltfnde ~edilmektedir. ga.u.r. nazın aıyaaı pa 

Donetz kesimlnde diişmanın te.nk- sözcülerile müzakereye 
1uın btınayeshlde yaptığı htıcumlat batlıyor 
tlddetll .!imgfi muharet>e-tmndıen ıııon-
ra Alınan ve Rumen kltalanmn anu-
dane munvemetı bJ1ısmda Kim Warcllaaa .26 (A.A) - Candi. 
b.Jmıttu. Şark Cephesinin başka ke- Iİr Stafford Crippain rieMı iizerinc 
*nlerlnde icarlar er~ devam et- ktndisile görüşmek. için Dclhi ye git
mektedir. Du kcsl.ıruerde diişna.nın mittir 
tMrruzJan gerl püskürlülmGftilr. Xı- · 
taııınmız tarafından yapılan mevzil Yeni JWbi 26 (A.A) - Sir 
tMmttlaz ba.§anlı ..ıuçlall Term!§Ur. St.ıtılford Crippe bükUmet.. idari ma-
Diişman tayyarelert dün ~ ga.rb! kamlar, Batkomu.tanlık ve vilayet

Alman~ın bazı ma.h&lleıine tn.n:ın.k 1er "Talilerite yaphğı görüşmeleri bi
w yruıgın bombalan ataralc sivil a.1ın- timıiftir. Şimdj e.iyaai partiler aözcü
lldeıı bir taç t1flnln 6lmeekıe ft J&- lerile miizakerelae b&fl\Y9oC8ktrr. 
r&Janmuına aebeı> o1muşlard.ır. D.iier taraftan l4nt teşrii meclisi 

Rus cephes
inde karlar 

eriyor 

parti kongresi yamı toplanacaktır. 
Bom~n bildirildiğine göre. 

Hindu c.m,.eti reiai 26 Martta llİr 
St.Bonl Crippa ile eörü.tecelı:ir. 
Amrlı.ar tara.hodan aöndcıileR bir 
mee.aj Sikh partili ,eS Tara - Singfı 
a. dıiim' iki parti liderinin J..eiliz 

- - ile aöl'Üflllek iz.en Yeni 
~,. lııareket etdk1erini lııldir
mıeltcdir. 

Rualarin Staraya Ruaaaya B. Crip~'in beyanab 
sirdikleri haber veriliyor Y-ı O.. 26 (A:.A.) - Vuife

.. lu4kmda ıonılan .aaDere cevap 

Belin 26 (A.A) - Asekeri bir veren eİI' &.alford Crippe matbuat 
b d b")d"-'.., 2S tt toplanbiında fU beyanatta bufun-8len a an ı ın.nyor: mar a utt 

Koerç yanmadaeında BolteVi]Jer ha- m B ur:M.rp :k.aıihln • a .Eaticrl 
flf kuvvetlerle taarruza ~erek~ L-~et -.J:- ~_,~ı.-- L~ 
L•_ • Jd _ 'I • J dir DIY9K -u.yutum. 111SJ iZ _. .. -
..- netıce e ,. eoememı;, er • biaeai tanıfmdan kllbul edilen lleklif-
Alıoan eeirlerin ifadelerine söre leri Hint tellerine lıi1dirmeie sel

Bolıevikler •on zamanlarda Kerç diım. K.a.biae. bu teltlifler.in Hiadla· 
7anmadaaında on iki piyade tümeni- ._ için pel 11;1eua olduklan k.aa
ai. üç avcı tugayını ve dört tank tu- ti.dedK 1"• G.lann Hint efkt.n tef
sayını harekete seçirmitlerdir. Bıa lcriDcc blıol cclilip ediJmiy_.kıi
faydasn taarruılar Sovyetlere ,..lm& 11İ lir~ iltemeideclir. Bıa tel)jf
inaa.ıca değil, harp malzeme8i b.kı- lerde deiitillik 1..-.k wm llllle'V• 

mından da pek büyük \ayıplara mal zua olmamal.la beraber ical>edene 
olmu,tur. Yalnız bu kesüncie Bol,e- bunlar ban mül&"-zalara intibak et• 
viklcr 230 tank ka;rbetmi,J.erdir. tirildn1ecektir. 

,.Qiiiliii~iiiiiii'ii-------.....-..--.-.----------;;iiii;;iiii---~ 

._H_A_R_P_D_U_R_U_M_U_,!
1 

Filipin'lerde Japon 
taaruztı bekleniyor 

Birmanya' da Japonlar petrol 
sahasına yaklaştılar, bir kısım 

Çin kuvvetlerini çevirdiler 

' 

Japonlar 
Seylan'a 

yaklaştılar 

Andaman adalariıün 
ifgaline bu bakımdan 
ehemmiyet veriliyor 

Heyecanlı haber 
yaymak merakı 
insanları gülünç 

eder 
(8af taralı 1 inci sahifede) 

niyeti olsaycb, bunu gerçekleş

tirmek için von Papenin canına 
kıymayı beklemeye hJÇ lüzum 
yoktu. Bunun sırası, Alman or-

5-.Yııon 26 (A.A.). - Ja.po~ dulan mmrlarımım kadar gelip, 
Aııdcman adaların: ıti81 ettlklenm ~ 
bildirmektedirler. Bu .dalar Bengale Almanya.nm Türkiye ile dostluk. 
körfezinin cloğu lnyıaı boyunca p. anlaşması imzaladığı günlerdi. 

Usaık prktaı gelen baıberleJ"C göre ManiJla maldesı cenuba doiıu ilıtbmet Bugün, böyle bir niyeti ve hazır-
k6rfezi ağzJndalci istihkimJar 6 almaiktadır. Buralann Japonlar ta.- lığı andırır bir hareket gorulmü-

Birmanyada Japonlar gcnit aaat müddet bombardunan edil- rafından imali. Japeınlan Seylan ada· yor. Bu harbe herhangi bir se-
ölçüde taarruz.a g~lcrcür. ~r. Bütün Bataan yanmada- ·~ y.akln§tırmaktadır. SeyJirı valiai bep ise şimdilik hiç akla. gelmı-
So 1 J d -!..ld ı.· • d · • Sir Goıeffrey l.ayton adan.. tabld- . • . 

n giin erde apon taarruzu •edını·~=~r. etrı pıya e atC§J teatı ! matını ıüratle bitirmeğe çahflllakla• yor. Böyle bır sebebı Amerikan 
,alnız Sittane "Tadiıııinde iken ... U9'... h ali 1 ded bl ' dl 
fimCÜ lravady vadisinde de ileT- Doiu c:epbesincleı dır. ay ca e lir amma, O 

Jemeğe ba,lamı~lardır. .lngiliz Berlin 2 6 (J....A.) - Japonların blle yapamamış. 
tebliği Japonların buradn Brr- Moskova rad~a göre Rus- asker çıkardrklan Andman adalann- Von Papenlıı ne gibi düşunce 
manya petrol .ahalanna yalda~- lar, Staraya Ruuaya Pmifler ve dw hıgillz ltUTYetleri mukavemetin ve duygularla Berline gittiğine 
büannı hildiı:iyor. Sittang "Ta- buradaki Sow7et emirlerini kur- faydasız olduimıu anl.mıı "Te kayıt- elimizde tek açık belge, Elçinin 
ctilİrıe gelince, Japonlar burada tarmıılardır. Alman tebliği. 112. pruız teslim olmuftUr. Sofyada söylediği sözlerdir. Bul-
Tungo'nun fİmalinde hir hıwa Sovyetlerin bir çok yerlerde ta· Beaeale körfezinin doiu kıyısın- gar gazetelerinde gördtiğümlize 
meydanını de geçinm,ler ve aır\1% ettiklerini, fakat hu bü- ela bulunan Aııdaman adalan ıtrate- göre von Papen Türkiye hakkın-
T1111CO"yu lddafaa edem lÇia c:umlann büyük za:J'İat "Terdirile- !!!.. \ıaiumdan .-.Jt eb-wni.retlid.ir. d ' A .. 1 d . ti 
Jmvntlerini çerirmıİ§lerdir. ngi- ~ geri püskürtüldüğünü h.l,er B: adat.r f-..ıır:-Hıi~;~ aittir. a .. - ynen - şoy e. emış r: 
llz td,liği, Ç5a mev-zi)eri iyi tah- vermektedir. c:.:........ı, cenup·•.uu. orta Andam11n adalan «Türk - Alman munasebetlerl 
kim edi1mit eldaiunden Çinlile- Rua cıepheainde brlann wi- lOO kadar ~ .dacakı. nihayet fevkallde iyidir. Bu münasebet-
rin luırtanlma,.a kadu Clayana- meie bqladığı bildiriliyor. Maa- bulmak d T a6n eaah ı 
aıklan umulduiunu bildiriyor. ma6h geceleri yine ortalık don· ta ır. opy m uı leri karartab lecek hiç bir şey 

Sittang neli.inde Japonlann maktadır. Havalar bir parça 6.SOO murabl>a lcilometredir. Nüfu.u yoktur. Türkiye harbin dışında 
bedefi Ma.ndalay"dır, Rangon mnıp karlar tamamen eriyince :llnLa•ıran Hindulan:lan mürekkep- kalmak için büiün gayı·etıeıinl 
ile Mandala,'111 aruı 600 k;Jo- ortahk batalclrlc: halini alacaiın· • - -- sarfetmektedir. Türkisenin bu 
metredir. Japonlar timdi yolun dan üç dört hafta inç bir hare· Fmgaya hava akınları gayretleri Almanyadn tnmamen 
,.Man falumı almıtlardır. Ja- ks yapmak kabil olmıyacaktu. Loadra 26 (A.A.) _ Jngiltere takdir cdiJmektedir.n 
ponların harekeli devam ederse Rua ku~eıi bunan için lapn 
,..landa Mandalay'a 'Y&Tmalari eon günlerinden Mtifade ed•ek Hava neza1etinin tebliii: Dün avcı- Bu sözlerde, TürlWye ile bozuş-
... bu 9'ıretle Birmanya yolunu hücumlarda bulunmakladır. lana J4elakatinde bulunan bomba malt için hasta ve sakat, acele 
t ..... men ketmelerj beklenebilir. Libyacla: tayyareleri Le • Trait -Sur • Seine memleketine koşan bir diplomat 

A-naıatraJ.,,.. «rafında iki tara- tezgihlanna taarruz etmiılerdir. hAli zmek bi .. t". 
,,- D •• 'l.a av ••vwarelen" P•• • de • ge zce guÇ Ul. 

fa hava akınlanndan başka DÜpnan motöriae latalari bir C.a.I~ çevreZ: ıüratli bi;- t.arruz Son habere gelince, bu satırlar 
mBlaim l:ıU IC7 yok.tur. milı:tar faaliyet cöetenniftir. 1'9Pmı§la.dır. Amerikanın, uzaklarda olan şcy-

Filipinlerde Japonlann Ame- Bunun dırında ufalc tefek çarp.,- Dü~anın iki av tayyareşi dü~ü- ler hakkında nasıl aldatıldıgı~ na 
ilam bwealerine 0111 yeni malarla 1.a"Ta .mnlanndan h.,-
Mr taamızlan W.leniyor. Dün ka bir le'Y :10km. rülmüttür. Av tayyarelerimiz.in hirisi en parlak örnektir. Boston rad-

""'l!!!!!!llli!l'l!!!'~~!l!!._!!!'ll'!!!!_~l!"lı!!!-'!'111~ _!!!!!!!!!!!!"'!!.!!!!'! .. l!!'!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!'!!!!!!l!ıı!!"'llı'!!!!!!~~'!!!!'!'~'!!!!!!!!f!J'• ~oksand1r. yosuna göre Ankara suikastını 
Naziler hazır~. Bunu göriin-E d i rn ede Pamuklular Kaymakamlar ce insan. bukadar yakında patın-

Londr• 26 (AA) - Mo•kon yan Nazi bombasından kansını ıadyoaunun bir haberine söre Sov- Kaymakam ve mektupçu-
"e kendisini zor kurtaran von y~t kuvvetleri Staraya Rwıeaya. gir- lar arasında tayinler Matemli bir günün Memurlara dağıtma Maarif Vekili kurala Papenln ne c"""""retle Almanyayn mışl~r ve burada Almanlann elmde ....,.. 

bulunan So,yet flllirlerini kwtanrut· ~~e= ~ 7ilc1&ıümü münaaebetile teldi baklanda bir mülıim bir konutma yapti gltt!tlne §8Şlyor ... 
lardır. ...u.nııtma. •aJDl,ana a,.,.....,,,, bir toplanb yapıldı tamim geldi B&mba işini kimin terUpledıgi-

StoldaoLr. 26 (A.A.) - ~ Paml A13flL Ayaı b.7nla.lc..'UD1 oatılt Ankara 26 (Telefonla) - Maarif ni henüz bilmiyoruz. Ancak, 
J b-L· 1 d Haymana taymabmlığınn, NJ~e v ~· • 

cephesinden •on a ınan DDer er e lllftiupçua etlik Olmllıc* JDıStup- Edime 26 (Akşam) - 29 yıl evvel Resın1 Te husus\ müesaeselerde e:a- eA.lU B. Basan .ııll Yücel, bugün n1- Amerlkada bu haberleri yayanlar 
harekattan z.iyade ııc.aJdsktan hah~ ouhıtana. ıra.,.n -*tupçuau 'YM'el' Balbıı haıt>Ande_ !:dı:ne b.leshıl!l bflln memu&ra Yet1ı Mallar ıxw;ar- 1Hkamlaf km'llande. blr Jııonuama ,a.- sadece Türkiye hükumetinin bu 
dilmcktedir. Bu h.berloerden cenup Hılde :meb11pçululuna, BIUlılt.eıı dQşmeslntn yıldonümu mO:nMCt>etile lanndruı Terilecek ucuz pamuklu para.k 1dart! lmlrlednln llllerlerindıeid mesele etrafındaki ilk tahkikatı 
cephesinde lı.arlann erimeğe batla- 099det KaJler1 mektupçululıJna ta· bugün Balkevlnde blr toplantı yo.pıl- mensucatın dnğıt:ma. lf>kll hakkında ışıerın önembı1 anlatın tablate 
dığı anlaşılmak.tadır. ~ezde 81• 11n edllmlflercllr. Dl.13tır. Toplantıda· bulunan binlerce İkUsat VekAJetı aI:ıI>ltıdarlua b1r ta- lf '" ' bildiren tebliğlerini okumak zah
eaklık aıhr etrahnda :inip çıkmakta Maden taJ"DU"kamı Tevfik, s6ri1len halk Edime Jcal~Jn mftdafllerlnl mim göndermiştir. Bu tamime töre mulıttln taall,etme 'ft tw hayatı- metjne katlansalardı, bu i i ya
İle ek gece ıoğuk hüküm .ünneılr.te- libum tlfJeı1ne v~ emrine alın- •nı ile anmı§lart'..ır. B. Osman Pe- her daire memurların bir :ııstemnl na brşl dalma uyanık Te cllkkatll panlnnn hiç olmazsa Nazi olma-

-... remec Balkan hal'blnl tBhlll eden hl- hanrlıyacaıc Te mensup bolundu~ bolanmalan Jlınmıunu ~r. ' • 
dir. Şimal cepheeinde karlar henüz _..... tal>ede tnılmmı111J, bunu muhıUrlr bynıakamltia.ra tutHc et.t.lrecekt1r. VM:ıl m\m IGren konuozmgında ter- dıklarmı kolayca öğ'rentrlerdl. 
erimcğe ba~Jamı§br. muz'un nuıtu, kuJlanmmn Mehmet- Dalrenfn seçeceği bir mutemet bu Us- biye~ etrafında lı:P.ymakam- Bostan radyosu Türkiye l)e 

Yaz saati clte eelAm ıııırıerı taklp etmtştlr. te ile Yerli Mallar pazarlanna m~- Avusturya durumlarındaki ben-
caat edecet Te listede yazıJdıfı mlk- lara !mhat nnn.lft!r. • .. . Belediye masraf büt,.eıi 1 

nteandan itibaren yaz .saatı tatbi- tarda pamuklu Jcunuı• alarak ma- zerlıği ve Almanya.nın Türkıye 
% kine bafl&ııace.~ı ~)t. Dtlnkü M ı· t ~...,, 

1 1 daimi encümene verildi ReısmJ Ouetede çıkan ~ ec ıı e daşlanna da!Ptaeaktıt. Vakıflar umum müdür- ne çarpışmak n yetin sadece bu 
ı gGre Sl mart alı rtmtıntı 1 nJau1 Ankara 2G (Telefonla) - Yarın Mekteplerle hastanelerde bulunan Nazi tertibi bomba f şine clayattı-

Beledfye rcfsUğt BelOOiye ._., Tiliret Cb--.. > .... ~ ...... , M~•ıs hC6a_,..,.., memurlara Ter!leeelı: pamuklu men- lügu" •• sıcak yemek x.. için esel n1 . · .. - k 
' ~ tıatlı,.an gece ae.t 24 de 116

....... -~..... ......... ı--· sucat t~ hazırlanacak ll&teler maa- 6A • m e n ıç yuzunu açı :!ı.~~! ~~ = ~= ~ aatler btrer lla&t nert alma- eııclmıen!nhı btr mazbatuı konuşu- ıil ve sıhhat mMtırıerı t.ararmaan dağıbyor muhakemelerden ögrcnincc sırf 
-v .,.. .. ı laea.ktır. 

gfındennlşt1r. Daimi encümaı masraf · İnh!Arlar umum mUdilrlüiil ~ tasUk edllecett.ır. Vakıflar umum mödürlutü, blr buna dayanan bütün öteki yalan 
bö~tn mibabtts!nt b1r ı..tta bfit kanununun bazı maddelerinin milddeUed:>ert ı>ek bayırlı blr teaeb- haberler de kendiliğinden suya 
~de iamamııyacak ft IDı8lft.f btıt- El konulan makarna del'tfUrllmesl hallındü1 llyıtıa Mec- TEŞEKKÜR bnste bulunmllf, ttıık'üdann tak1r hal-

1 _,, müzakere olunmak ililere de:rilaJ :tına eskl İmarethane b1naaında aeü düşecek ve Amer kalı dostlanmı-11'... hr" ele lise ge}mi§, maliye Te bilf.9e enen- Kard-ım Do,...- nl\-m.. -~d mnuml ınecllshı ntaa.n devresi iı;U- ve ıe ıy r ...,, .. ..,r ...,...r.... ...... yemek dağıtınıftır. Bundan tJafb. kı- zın Türkiye hakkındaki yersiz 
..ıanna ~Ur. Belediye Topi'alt Jılahsulleı1 cıtıal ta.rat.ınde.n menıerıne senohınmu~. Yalçm'ln matı mttnuebetlle oenav.e fiil liddetll g(bıletinde de aynca korku ve ka gılan sona erccek-
relsllıtı Belediye ftridat w :masıat el bmulan maka.ma '" fOhı'l.Jelerln Ankara 1'aktiltelert pro!es&rler Jcad- menı.s1Jnlne ~h-ak eCmdt ft'1& met- meccanen klımtır dalJt.llm]ftJl'. Verl- Y 
bltçelerlotn umumi mıecJJısten ntsa-~ ~e devrt içfn dtm An- rosunda <ktltltllk yapılması ve de- top ve teJgrana ~te bulunmak ıen klımllr, aııe bqma :ımıma nıtı- tir. O zaman, umaıız ld azçok 
mn on bet'~ bd&I' seçlrel>lleceğint lml'llıdan fllu1mbıde1d aJA!o\daNarn mlryollanncla nekliyat esnasında BUretne kederbn17JC ı,tJrak edeıı &!et-- JUmı karlılayncak mtkta.rdadır. akıllı ve herhalde iyi niyetli in
tahm1n eımeldıedlr. Büt;çeıer buodan mıır celmlftlr. Devir 1f1ne ııa.,ıanmış- kaybolan evanın ~ .su.retle t.azıntn Jara aııemız namına deı1n ı.niiT- Vıikıfla.r umum mtklfü11 B. Fahrl sanlar olan koskoca Baston rnd-
1011rn tast1k edUuııetc tı.ent derbal bf. Bu mlilaruı, ~t müeaıeselerl- edlleceği haömda 1k1 1Ay1ha Başye- lerfmi ta-kdbn ederim. .Klper'ln bu hare~ tNlıdirle k~ıla-
Dahlliye VekaJeıtne gönderllecektır. ne ...erlıecett tahmin olunmaktadır. kAletten Meclll!le gelmL'Jtlr. Hüseyin Cahid Yalçm nır. yo habercileri, heyecan yaymak 

~ _ -~- heveslle, kendi dilimizde bize böy-

PERiLi K o -- · ı..,_ --'I. Haı:..... "'d '--1 ı- ·· 11 - le snçmasapan havadisler sun-

N A K - Ev~ ~rarengı~ :nı- ;&e01t.a ro- .. ıY.::. mu arwueye uzum gor· eri daha giymeden tekini arırdılar. maktan ecekler daha ağır 
manı gi,1 l>ır le)' azazun. Etrafınıza du: Holmee: vazgeç ' 
bnalan aözetlane febekesini, tetki- - Rica ederim Sir Henry, eize - Bu hmızhjtn eebebini anlaya· b8flı olmaya çaııpc.aklar ve 

Tefrika No. 1.f 
ke eiritmezden ewvel, bana IÖyliye- eh~z görünen en kUçük bf.- madmı dedi. Çalan adam tele fotini Türkiye havadislerini memleke-

Çerirm: AllME'l' BİLILI cejiaiz bafka mlihim bir ,ey 1ok diseleri bile bana anlabnız. Demek ne yapacak) timiz ahvalini çok iyi ve yakın-
mu) otelde bir fotin lr.ayl,etmipiıüz. öyle Dok.tor Mor.limer'in &bine i,tiralc dan bilen hükfunetlerine sorup 

Kalem ucu, a.rm kelime berh..I - N- nr allahaıkma) - Vereceiim cnap, aiziıı mühim mi) ediyoıum. Otele dönünce kaybolan ..,.~.,IY ten lrdJkteı sonra ya-
M defa damlam11 •• n ecbee k.a ~ H.lme.i, mektubu ma~nın lzeri- tel~ ettiğini& tey"e göre değiıir. - Fotinlerimio d .. •ece odemın tıelc fotini muhalialc bulacalcsımz. ..,~~ geç 
41uiu Mide, ka)emm ~defa G--. ........... enap nrdı. - T.bft bayat ~çeyeıaine dalıi1 kap .. ı cfıtma koymUfhml. Bu eaOah Sr Hen ektup laalrlandaki yaca)Jardlr, 
den ~ mecbari.Yet • - Bir ...-ıer yok. ~up ll- olıwyar. ber ıey, bence ehemmiyeti almak için kapıyı açtıjnn zaman 1Dinakap:b..mkeemelt •Ndj· Necmeddln Satlak 
iıl 1Jlmuıft\lr. imla 'bembe,.udır..,. izennde Mç l.aizdir. fotinlerden birinin orada bulunma· · 

Bir adamın ftİDcle 'bulunan ..._ .. filliram yoktwr. Zannedenem Sıir Herney bu aöze güldü: dıjım sördüm. - Bu mektuptan zamı~der.•em 
r..&kelııia hu kadar fena'" blemin ha prip _.tuptan bize "Tennesi - lncı1iı: bayatını bi1miyorum. Garsonu çağınp aordwn. Bana W de~., W..~t&. Şimdi bu 
iMi derece 41ınmıı olmasa nadirdU. m!laılln olan bütün minalan tabr· Çtinl& hayahmın • büyük kısmını mukııi izahat "Yermedi. ~lpı kı.. kese~ de bi1dilı:lerl-
Halbuki otellerdeki h~r ile ka- dllt. t.rlqı"k Amen"kada ve Kanadada En fenaıtt IU ki. 1* fotialerl liir nizl 1)ana anlatı~•: . 
lem1erin ne halde baJundaiunu ı.. $mdi .U. soruyonnn. Sir Haıy... geçhciim. sün ~ı satın aJm., ._ hentlz siY· Ho~a. ba ~~ tudik etö: 
pimiz biliyoruz. Yine tereddüt et• T.cn.clen lDd:iiini~ dalrilraden beri Tek bir fotin bJl>etmenin tabii memiftim. - Sir J:lenry uı tamamen ~akla 
•eden tuna ela illve edebilirim: bapnızclmı bir -.aka seçmif midir) hayat iierçeveai 1.aricinde birıey mi. - Ma<LunlB fotinleri henüz siy- v~dır d~dı. Sonra doktor Mortimere 

Tunee'm kealaü, nüıııhuiDl bul- - Ha7v M. Holmee ... Bapnclan değil mi b~orurn. menüftin.iz. onlan aiçin a1llfimak hitap ettı: 
malt İçİD Cbarins CrOM ciYarmdaki bir "Yaka PÇDÜt oldalunu hamlamı- - Fotinlerinizden bldnf mi ka:r- ittedinlz) - Haydi doktorcuğum. 4lün W. 
otellerin süprüntG Hğıt •epetlerini yorum. l>ettiniz ,.oksa? - F otinlerin derili parlak delildi anlaM:ı1clanmzı Sr Henry «le 4iiale-
arqbrmamız lUımdır. _ S:.i sözetleyeıı "Teırabut talüp n-.0 , Mortirnor tekrar eöze b- de onun için. mele jçin bir da.ha tekrarlayınız. 

Ba arqhrma neticesinde belki de eClea her laangi bir adam c6rmeaı- rifeı: - Demde ki, dün Londra,ya gelir Bu aözlerden ceear• alan doktor 
ı: ı gaıip melttu~ . gönderen pbsm nix :mi>, • _ Kaybolmut değil, dalgınlıkla gel~z dlfllnya ~tmrz "Te bir çift Mo~er, eaki "Ye.ikayı ceb~en 
;rakuına pençemm koyacaiız. Hele Sr ~gülerek cevap verdi, 1ilr yere atılımt Teya unutulrnut ola- fotin utm aldınız. çakardı ve oicıquculanmmn lilldil-
hele ıuna bak. - Pel _.arenaiz bir sabrta ıo- calt. Şimdi otele a...det edince mu- - Diğer bazı feY)er daha aldım. leri macerayı. blttün taWllti)e lıir 

Holmee, hu son aözleri aöıylerkem_ mamin-.ı ~lalan aruında .J 70,. ı..ıiak b•lu1'Alnuz. aldım. daha okudu. 
mektubu gözlerinin bizuma hldU'- damlle ~Uiümhü u.nnıediyo- Böyle clııemnıiyetsiz ,eyleıle Doktor Martimer bana refakat Sir Henry, dok.torun anlattığı ma-
Dllf, dikkatle tetkik ediyordu. ıır-. Ar...-uz:ı aeven.eniz eöy~ B. Hobııee"i itPI etmenize 1»1mem etti. Aldıimı qya arasında tekini cerayı, en büyük clildcatle dinliyor. 

•asıl -,amnalı1 

DUa cSon Telgraf> ıazeteain
de O.mchilfin ıne.a).ndan ab
nan Mr cimle batl&ta töyle ya
zılmlfb ı 

cOü,man mriıldanam Malta 
civannda l:açırılman at mümtaz 
ı harp meabbaidu->. 

Bw cGmledeki c 1 > eqı eafah 
cleii1dir. Onun için: 

c ••• En m6mtaz J lmrp men
~ dboe 

~vnamali; 
t: ••• En 111limtu bir IMlrp m~n· 

Uu.ıdiu diye 

J'•zmalı! Hafiyc.1in bu Laline day~ıya• B-ı niç.İn ~ut ~a ~ etmiı ki lOzum ftl' inı) kaybettiğim fotinler de vardı. Bu arasıra ağzından hayret aeeleri çık .. 
ıak meraltb sordumı olıa.:.ülari' - B. Holma sordu da... eavavı alb ciolara aabn aldım. Fotin· yordu. (Aıkua ftl') ._ ___________ ,, 



- 5ni 7aJ'lllarda lüs ıöremi7o-I 
... 1»7 Amca ••• 

... O bdu at 7•l'1fl••• 

sınamasında 

1-l!Ri 
Et fiati 

Senenin eıı beJIC&nh eeert 

Glnlllar Aldanır 
J'r'lnmrca u.14 

HiSSi BOYOK AlLE 
DRAMI 

SARK Sinemumda 
.,,.,. rall>etlede brflJa:nmJt 

,. ...,.. nnmafflıluJtU• 

Bay Amcaya göre_ 

l -""""' -. ... 

1 Sil&APUR KORSANLARI 1 
:retr1b No. il Yazan: İSKENDER P. SD'J'BLLI 

BUGONlKINClHAFTASIBAŞLIYOR 
Biılmlerini seven rsı senem kunlKlan mea'ut :JUVayı tarumar eden 
~ blalı cahll Te ... Wr ...... 9eneıtledne malnn ham ~ 
bir .Urü dUtldln imanlarla mGcadele ede taıla n namıalu bir 

aOenln hula "• hqecanlı romanı. 

YIKILAN YUVA 
TGrkçe Sidii - Tlrkçe Şarkılı 
BVYUK REVO oe KORUW 

Bas Rolde:~-~--~~- FATMA RU$TU 
TÜRKÇE ŞARKILAR 

~:;~·.:an;::ıu MUZEYYEN SENAR 
Tarihi koneerler aolilti NECMi RIZA 

M.11i ~· K ' SADi lllLAY - Tl r'•I 
• ıa1 •hı SALlHADDIN - Km ' JIOBAll ft il ..... 

8AZ H&YSTt 

LOTFEN DiKKAT: 
la_. 4ll6n ....... (Kmm 0.,w) 81mtntn '-t ,Jclm 

1ED1A MmABNI'• ~ CBe6 Kuin01Unda) 
'Ye damazlerin t • • 

·-- . -

1 
... Solr.ak yanp oluyor plmİ)'OI'• B. A - Sağol 1 . Vitrinle deki 

MUıl ••• Ba hafta heı halele sel. lııiıaa fiat 1antt benı kafi derecede ı.e, .. 
hqecanlant... l canlandırıyor doetuml ... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Sat11fe 4 

1 

1 Günlük Borsa 1 
1 l , 1:1#1:.l•l:)f • e • 

JrtaobuJ Uoısasının 23 ı 9l! Fi:ıtlan 
Londra üzerlne ı sterim 5,20 
r..en:ork üzerine 100 ıdol1r 132,30 
Cenevre üzerine 100 
Im~re frankı 30,361 
M!ldrld ü"erlne 100 pezetıı ıa,M 
St.okholm üzerine 100 kuron 31,11 

ESHAM ve TAH\ ıLAT 
LJ B .. ı kası lı!imllln~ 14 -

Ru;'!nkiı prernnı 

12 30; Program. 12,SS: sa .. eserleri, 
12 45: Ajans hab~rlerl, 13: Şarla ve 
t .. mrnler, 18,03: Fı:ısıı suı, 18,43: Zira
at fakvlml, 18,55: Oda müziğl, 19,30: 
.A ans haberlerl., 19.~~ ÖğrenGlğtmlz 

1 tiırkiiler, 20.15: Radyo oaıııetesı, :ı: 
Konuşma, 21,15: TemsE., 22: Salon or
ke~trası 22,SO: Ajans hlberlerl vtı b0!"-

1::ı.r. 
Y:ırın e:.b:abkt pre:nın 

7 30: Program, r; ,33: Marşlar <Pl.). 
'?,-!~: Ajans h:ıberlerl, 8: Miızik CPL). 

Rl'Yt'ı~ KQ_\SJ'R 

3 ~ .ın 942 perşembe gunu ::ı.~ 
A .ı,:ar:ı Halk Mu ikl Qemiyetfııln An
kt\1'3aJ. Yi'111 sınemn'd" ilk defa vere
ce.,ı kJnsere, müe~ı;ls uye!erlınizden 
yuk ek sanntlle tıuıılan Mu~en 
Yılmaz'ın iştirak edece~i memnuni
v~t·e hnber alındı~ım b!ld.rirız. 

diş, n zl , 1 atiz 
Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

lcabinda 'glJtİde 3 kClfB alınabilir. 

ve 
Beı.oiulda;ı... 

tutulmamak i• 
11 EM 1\1 iLAÇ ı 

~ .. ~ROTEJlN'dir 

MOJEN 1 
YAXlK, {'.\if.LAK, EKZE!ıl.\ ve 
CiLD T~RAURINA revkalide 
iyi ı;elir Derinin taaeleumeslııe 
•• yenilenme ine himıet edrr. 

Her Foez:ınede bulwıur. 

1 
1 
1 

1 

'l'tlrkiJ'• OftmburlJ'eU 

ZiRAAT BANKASI 
ctıırulUf tariht: 1388 - Sernıayesl: 100,000,000 Tfi!\'. llıuı Şu.be " 

aJaııs adedi: :ıss 
Zira! ve ticari her nm banka muameleleri 

Para biriktirenlere :!8,800 lira ikramiye nriyor .. · 

l 

AKŞAM._.._..... Beyoğ1w1d:ı. Şehir t.ya.trosu pa.s.-ıj_mdn 
SPLENDlD- ~ 

Zıraat Bank:ı. mdJ. kun.b ıralı ve ltibar .... ız t:ıs:ıırur hesaplarmd& en 
ar 50 llrası bulunanl:ıra s0ned~' 4 d"fn 1;el'llecek kur'a ~ ataltıda.k1 

LALA ~~~ Abone bedeli 
Tiirkiye Et'nebl 

pU~ua göre ikramiye dMıtılacnktı!". 
4 adet 1.000 liralık 4.000 lira 
i » 500 D ~.000 

100 ıulet !iO lirahk 5.000 lira 
1 '?O • 40 ıt 4.800 3' Her aı!~~o;:~~ooae: -f4~ 

Senelik 1400 kun11 2700 ku~ en nıükemmel mutbat ' 

: t:ı1: :;: : ı;gg : GREGOR l I 
.... ı_A_rıı_k __ ı5_o __ • ____ ._ ... tarafmdım MONMARTRE 

' it 2a8 it 1.000 D 160 » 20 • 3.!08 • 
.ti ll JOI » 4.008 D 

DIIıtAT: Hesa11lanndakl p:ıralar b~r sene lç!nd11 50 Ur:ı.dıuı atalı 
dilşmtyenlere lk:ra'mlye ~ıktı~ı takdirde % 20 fıızlaslle veruecektlr. 
Kuralar senfff. ıl defa 11 eyltll, 11 btrlncllinun. 11 mart ft 

Posta ttt!hadına dahU olmıyan 

ecnebi memlrkeUer: ae:::ıell~: 
3600, altı aylı~ 1980, tıc aylltı 

1000 kurattur. 

Telefonlarunıs Bafmllhanlr: !t5'5 
Y:ı:ırı işleri: 29753 - İdare: :!Nil 

Alüdür: •t? 
l~ebiülenel 1t - Kasuo Hl 

S. İm. Gll. Öl. İki. Ak. Yat 
E. 9,42 11.2• 5,52 f,22 12,00 1,3: 
V:ı.. 4.10 5,25 12.20 15,50 18.28 :?O.Ol 

İdarehane Babıilt c11'nn 
Anmusluk sokak Ne. 13 

dsm ve ka.hkalu GftEOO• 

Sablık Han --
Eminönü Yalı Köşldl caddeeln

de <Hasan Ecm deposunun ve 
Belser Çikolata) fabt1b.sının fs.. 
tlea.rında bulunan .a, 10 nwna
ralı Menetıot Hanı 31/3/!H2 aaıı 
ırünfi saat H te Sult«nahmet Bl
:rtncı Sulh Hukuk nıahkemes!n<ie 
müzayede ile s:ıtıl11cnktır. DoıJya 
1/94!?. 

11 . bnzlran tarihlerinde reklle~ektlr. 

1 
Hl!i Tasfiyede 

Emvali Gayri menkule ve ikrazat bankası 
j Türk Aıuminı Şirketinden: 
1 16 l\.lart HH!! tarilıtııdekl f~vlmLlde heyeti umunıiye 1çt.ıınaında. §lrketı.n 

fe.s\h ye tasfl,ylealıı~ hcyetl umumlyece karar verllerelı:: ba;y !sterau. İvanço 
ile bay Emin KebyagU'Jn t.asfıye ıuemuru tayin edllm1t oldukları •• ftrkıet 
d,a.ylnlerlu!n olrkett4*.i haklannı ni:tı:;ı.yet blr sene ::ar!mda., taseın memur-

K l R E Ç --• lannm cumt.rlıeal ve pazar günlıerl hariç ole.rak her glln bulunacakları oa
latoda. Vo:yyoda eadde.slnde- n - 29 numualı DoRe Ol')'elltbuılc D~ 

İat.anbul, Kad1kö7, Sııadi1e, Bank 'ubeıll blnulndak.t datret IMhsuBa.sına milracu.tla, Jılbat etmelet'l ltl-
ci'ranndakl l~tmıu lümımu- zumu Uln olunur. 
nm olruı klrecl 52,163 nwn.a.ra- --------------------------1 
ya teıeton edere~ Kireçcı Ha- İıtanbul Bölge Sanat Okulu Eksiltme ve ihale 1 

san Ve!a'dan sür'at.le teL?arlk 
edersiniz. komisyonundan: 

ı:; adet diil.kin ll9tar ke~nıi 
ile 3 ... :adet Anupa 

ATEŞ TUCLASI 
satıliktır. Kadıköy Altı yol $1 
147 No. da Nunan GObel'e 

Neri Mitı;. Mu. Fi. 
Adet Kunq 
5000 111 

ilk Teml EksiJtmenin T. G. S. Şeldl 
U. Ku. 
Gi 50 30 3 0•2 ı>&=.l!'tesl Arık 

s. ı~ 
İstanbul Bölge Sa.nat Oki.llu için 5000 tane atelye 4 bme-si yaptınla

ca.ktlr. Bıı 1şe gerddl ka.plıt ıo.rton, blrtncl hamur kAtıt, alyall bes ve kap
lık klit!t mektepten ve~lr. EksUtme Caitaloğlunda. Y~ MeltteplU 

A --L:.-ı • l Mutuuıooecutıttnd• yapılacaktır. İsteldile-r Ticaret Oda:nnuı 1Dt: yılı veelb.-
parbman ..uup erı ---- --- -----, sını ibra:;.,. mecburdtı.r. Kameı.?t gormek istey~ mekte~ m1l.ricıı.at et.tın-

müracaat. 

Bot dairelerini%e iyi kiraCJ Z.\l'İ _ İst;n:ı.bul ll.nıanmn:ln alnuo l~r '(3331) 
bulmak için cA K Ş A ~b m oldutmn 9.U/3883 numaralı t..ıyfa. cüs
KOÇOK IUNLARJ ndan it- d.anım1 ::;ayı ettim. Yen1sln1 alacağlm-

.. t.if.ııd•eıilııııııiı~ııiiıdi.,nııııiiiz ... ______ .. d~n, &&k\stnL'l hüktnti Yt*tur. 
Hıuaa A7clul 

Gayri menkul satış ilanı 

Biletçi ve vatman alınacak 
latanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
lıletmeleri Umum Müdürlüğünden ı 

İdare!Il.~ b!I~t~ı ve vatnı .. :m Dl1!ı:.ıc:ıktır. 

İstanbul Emniyet Sandığı müdürlüğünden: fabu~:=a olup a.skerllk!e alak:ısı bulıı.nma.yacat. 
Ta.:ı..-uhı v:ırsenı~ 26938 Ms:ıp nqmıı.raşlle Şandı.ı1ımuıdım ıı.ldıilı (6100) 2 - Boyu 1,85 don 'aŞAğt -ve yaş kırktan 11lbrı o~ 

it!'a;a karşı Beyoğlunda Emin c:ımı Kıılroncatul!utu mtıi!.alle31nin Şeroet- ıs - Okuma .e yamıuı. ()ltn3ld& beraber blras da. hea.c»' bllec:C. ı.tıeldl-
h::ı.ııe ömer Ho.nnm so~t\iında eski 16 mi.ikerre11 ~·en\ 63, 63 nıım~!",'\!t kl- lerlıı. Oalatada JcA1n bL'auı•v hareket daireslııe mUraca&tıatı. <rllT) 
gı.r npartımanı birinci dereced~ ipotek ~tmişfu. .

1 
Doc:yndıı me\cud tapu kJ.ydı suretin~ me ıcür ga~Tl menkulwı .:Be- 1 .Devlet Demiryolla" ve Limanlari lıletme 

Y' ;lund:ı K:ılyo:ıcukullu'ru mahallesinin Ömer Hayyam so'!taıtmd:ı. est 16 
muıı:e rer yent 03 numaralı §!lrke.1 ~rol şiınalen 23, 18 c:ı.ı".:>en 17 cenuben Umum idaresi ilinlari 
!?G num:ıra ile çevrili 112,51) met.e miktann<ia U5 :ıdl 25 p:ıMel nmnaralı ==----===--=-=-===--=-------=-=-=-=-----===w 
k:\glr np:ırtım:ınıı olduğu oe~·an edilmiştir. D. D/4<>1 No. Iı Me[';)'m İskele t&rl!M dellftlrtJm!ftlr. Yen1 tıar1.feı:ıln 

l·~ ,.ı;l..ınn n .ı "•iyc,ini., ksini 
0

J.Jıt eJ•ne 

-1000 - lira ikramiye · ver.ilir 
Adrel Jikkıu fS(anbuf Tütün GümrUk Kemerli ıokAk l ( No. 
- ""Telı· 24•9_7~· -- - - -

a 5 kiloluk b6Ş tenekelerimlz 60 kuruş bedelle tanfınuzdan 
satın almnı:ıktadır. ,. 

Memur alınacak 
Sümer. Bank iplik ve Dokuma 

. Fabrikalan Müessesesi 
· Müdürlüğünden : 

ı -·Müessesemize ballı Bakırköy, Bünyan, Defte- -
dar, EOnya Eİ-eğ'llsl, Hereke, Bursa, Merinos, Nullll, <Jem
Uk fabrlkalarımıs 1ç1n 3689 sayılı kanun hüld1mlerlne &G
N fmtUıa.nlı ve lmtlhanllS memur almacaktlıt'. 

2 - Aranıl&n §altlar: · 

A- Lise veya oıta mektep mezunu olmak ~Yük
ııek tahall ve Ticaret Lisesi mezun.lan ne, lisan 
bilenler tercih edilir& 
B- Askerlik fıll! hizmetlrtl yapıruş bulunmak, 
C- Her hangi blr hi:zmet teıhhüdü altında bulun
.rı:ıamak, 

D- Hl\len Yüksek tahsil müd:ı\'im! bulunmamak, 
E- Yapılacak bhldkat neticesinde sicil ve se\rfı. 

yea1 itibarile memurlu~s. alınma.sma. nıA.ni bir hali 
bulunnındığı anlaşılmak, 

ı - İsfieklllerln Ankarada müessese merkez! Zat işleri 
şe-fllğlne ve b1rlnc1 maddede yazılı yerlerdeki fabrt
kalanmız müdürlüklerine 27 /J/942 akşamına kadlf 
müracaat ederek ~8/3/94! CUınarte3'i günü saat 
14 de imtihana girmek bere num9.l'a aımaıan 
Iılzımdır • 

l - lstennen vesikaları· 
a- Dilekçe, 
b- Mektep diploması, 
c- Nilful ctımanı dff:! aaerllic 

havb 
d- Doğruluk kll\dı t1pollsteıı musacldm 
e- Evvelden· rcsm! veya husu.at müesseselerde 
çalıştnıf olan1a.rın lyl hlmıet vesikaları, 

'l- Askel'UJc terhi.i kt.lıdt; . 
g- Hl.\len her b.angl bir vuli'ede olanlann bu
lunduklan müe.ssesenln muvafüattnl alınal&n 

şarttır. 

h- Tayinden sonra istenecek fotorratıardan başka 
mürac.aat edllc:Ult zaman blr boJ, blr vesika totot· 
rafı Y8d1mell. d9Slh «3570, 

sumar Bank Umum· _:·Mudurıuoundan ı 
inşaat bakım şefi, 

Mühendis, Fen ·memü .. 
ru ve ressam, a~~.nıyor 

ı - Bankamızın lnfa&t tefkllltı ile muhtelli ft.brika.lanmımı 
bakım tşlerl tçla yüklek mWıendLs, fen memuru ve ressam gUJI 
t~bell inşaat elemanlarına iht iyaç vardır. 

2 - tatekIUer mO.sblt evratıarfle blrllkte 8/4/9.u tarih1iı• 
tesadüf eden pa.zarteal gQ.nil aJqamma kadar bankamız umum 
mftdtırlUk binasında inşaat tubemmt blzmt müracaat etmeleıi 
veya ayni ta.rlhte varacak şekilde sözd geçen evrakı posta ne gön
denneıtdirler 

Ştdtltı unun görillerek tav~ edilenlere tecrübe, otgllniuk 
va libllfjiletlel"t dereceslnde ücret verlleeettlr. (~11 • ~) 

Sıhhat ve ictimai muavenet vekaletinden: 
Jkraza esas olan muhı:ı.uınıen raporu muclblııce me~ür npacı.ıma.nm btbi1dne 25141sa tarlh\nd.m it.lbo.ren b3şlan:ıcaktır. Fa'Zia tatıJUtt 1ç1n Is- Gözlükçü olmak isteyenlerin dikkat nazarına 

unııun mesahnsı 112 metre munı.lj,).11 olup bundan 101 metre murabbaı tasyontara mü.raoaat cdU.m.elidir (3850) 
tı mı üzerine :ıltı katlı tagir. çatısı ahşap boyalı apartmıan blııası yapıl- 3D51 sa.yılı gözlükçülillc k.:ınunünun 2 nc1 madde.il mucibince goz.lü't· 
mıştu·. umum apartımıı.!lda be.ı ~lre mevcud olup behertnde dörder oda İstanbul Fiat mürakabe komisyonundan: çültlk kuraıu. t/'1/942 tarlhlnde İst.:ınbulda açılacak ve :lJc1 a;r müddetle deWlll 
blr~r sofa birer mutfak birer he' elektrik. beric03. hııvagazı. teısıatı VJ.:."'dır. İlln No. BU 164 tKlecekUr. 

\'ade .. lııde borcun l"erilmcmes1nden dolayı yapılan tak:lp tl7.ertne 320:! İatanbul Q8iırl &hlll.nde bvrulm'l11 ve çekllmtf kahvenlıı kUooWı& pe- Kursa 1.ftlrilk etmet IsW;enler kumun atılma tarlhlnden en ~ blr at 
n ... m::ı.ralı kanunun 4ô cı nı:ıddeslnhı matufu 40 cı maddeshıe göre sablması rakende olaı-ak 875 !rurtıf !mıul Atıf fb.tı teııbtt edildltt illa. olunur. evvel bulundukları mahal .sılıhıt ve 1çtlınat muavenet mlidilrllildert vası-
l::J.P eden yuko.nd:ı e\•safı yazılı k!glr a.partıman ~ır b~ç~ 0.7 mildcletie <B88t> taiJUe Vetlletlmlııe blr dlleqı& flıe müracaat etmeler\ ve bu dU~lerlna 
açık vrttmnaya koııtıı1]itur. Satış tapu sı.cnı kaydına gore yapılma~ - - ------ ----------- - --------- aplttd&t1 veskalan ba#fam1.1 olmalan lbmdır. 
Arttırmaya girmek isteyen 093i' Ura pey akçe-et vert'Cektlr. Mllll Bana.- Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu müdürlüğündenı 1 - NUfua hüviyet ctmWıı ıntretL .. 
hnmızdaıı birinin ~!Ulnat mektubu da ka.bul olunur. B!ritmlf biltftn Mlı.sab&'lm. llıe Kltılp ve Heaa.p memuru aıınaca.ıctır. Olta <*al ven. Llal z - Orta tahatl fehaıdetıwnesl veya bu derece t-ahsll gôrdügüne d:ı~ 
vergiler Belediye ı-eslı..'llert ve vakıf 1care&l ve t:Lvh bed('lile telllllye riisu- mezunu olan ıstıefdtlerl!i W81cn!arll& bl.rlt.kte ısrıvııı>-1~ tarftı.tn~ Iaıdlr Olrul mahallt maartt mildlirlüliinden musaddaJc vesika suret!. 
mu boıç1uya nlttfr. Ş:ı.rtuamesl-:?8 3/!142 tarihinden itl:baren tetkik etmek mitdtırUittt:ıe bq vumı&ıaiı. (385~) 3 - G&ıl~ül(i1ı: ya.pm.ab nilnt vüeut veya ak.ücb b1l1 inusınuı bil· 
ı te:en!ere &mdık hukuk lşlert servisinde atık bulwıdunılaca.ktır Tapu lunmadıtmt blldlrir sı.hht hey'et raporu. 

cU kaydı vesnlr lü-zumlu izahatta. şartnamede ve takip dQfYaSllld& vardır. 1 o• k 1 4 - 2 ~ vestka foto!l'ra!L 
Artt!rmı:ıya girmiş olAnlar, bunl:ı.rı tetkik edeı~k satıııta çıkan.lan gayri Beyoilu Vakıflar ıre t8rlüiii ilinlari _ Keytl~ Uln. olunur. 
menkulü hakkında her ~~l ö~nnl.iş ad ve tıeWckt olunur. B!rtnct arttır- ._ ____ ._ __________________ ,.. - ------------------ -------

c2073 - 3730• 

nın 25 ı; 942 tarihine tesadüf eden paz:ırtası gfuıtı C:ılıaıotlunda k1tn aın
dıglmızda saat 10 dan 12 ye kiidM' yapılacaktır. Muvakklat lhııle ya;pı!maal 
1!:in teltU! edUeeek bedelin terclhaıı alınması 1c:ıp eden ga:yrt menkul mQ
ı.:~·ıef yetıle sandık: n1:ı.cn~ tamamen E:e~ınll olması şarttır. Abt takdir-

M11h .. n• 
' lu,.ell '.l'eııalaak 

Ura K.. Lira iL 
lıtanbul Bölge Sanat Okulu arttırma ve eksiltme 
komiıyonundan: 

de son arttırın::ı.nııı tnhhüdü baki kalmak şartile 10/-0/42 tarllıtn& müsadtt 4661 11 360 11 &ti 8ulWıı. Beyazıt ~nl K".!«WYlkef maihallesl KıllO
all pefa, yeııı Mwnhane oaddeelnde eekt IH-'1 yen\ 
47, •altında clükdnı olan. klltr "· 

Müıc. .ı\111. Fi. Ut 'I~. Et.siltmtnhı T. G. s. 
LL Ka. LL K•. ÇJ.r"a. nba. giinü aynı m:tllllde ve aynı saattıo son ru-ttırması yn.pılacaktır. 

nı 111 

Ml O& 

110 u 75 207 {10 

lT 18 Ama.vutıcöylinde Paw sokalıncla e*1 9, ,eat n nu-
mara.taJ 36 .ııı tı1ıpp eytn 1/2 hlaeı1L İstaobul Boige SanQ.t Okulu talebe& ~in yüz OMr tane Calret ft pa.n-

g 'il .Boyacıkl>yUnde eski Btrıncı yen\ sat .ı ıııoapı<1a tal.on dlklfl ekalltmeye knnulmuştur. Mekt.e.ptıen yalnız: kumaşı verlleeetctlr. 
esı 1'1 ~ 19 sayılı lM metrelik ar&ılnm tamamı. Dlil'er bilfunum ma~ mektepteki ntimuneal dalre.slııde mt.~lda 

48 Ti Kaail!lplljllda Yahya Ketııfkla. meltaU.•nln P111n901 atttıl1. Ebiltımıt O:l4Jaloğlund& Yüksek :Mektepler MtıhnsebeclliA'fndo y.ı.pılıı-

Bu aı1tırmada g::ı.yrlnıenkul en çok art tıranın üstiinde b?r:ılr...ılacaktır. Hak
I:;ı.rı tapu sicillerlle sabit olmıya.n alikade.rlar ve irtll!lk hnkkı sahlplertnln 
bu haklarım ve hususile falz ve ma.sarlfe dair iddl!llarıru ll!n t-::ı.rlhlnden 
tt.b.uen ylnnl gün i~ınde .evrakı müsbl1'elerlla beraber dairemiz-e blldlıme
lerl lazımdır. Bu suretle haklaruu b1ldtmlooı.tş olanla.rla. hakl:ın tapa slcll
ıerile sabit olmıyanla!' sa.tış ~llnln payla§nuiuıdruı hariç kalırlar. Daha. 
f:w:la malünıat alm.oJc isteyenlerin !140/1530 doeya uuınaraslle Sar.dtğunıı 
Huk~ k İf}leri servisine ınurııcaat etmelert lütumu llln olunur. 12'11i -Oit 

- DİIUU.T -

sokaimda eıeki yeni. 5 sa)'Jlı evUı 1/1 hı.e.t eaktır. İstekliltt 2490 numar.ılı kanunun istedltl evsafı haiz almakla bera· 
9i 83 Ka8111tpaflıda Evliya Q&lebl mah&lleelntn B&dretttıı ber Ticaret Oda.sının 1~-12 yılı vC'Si.k:ısını ibrnm..mecburdur. Hazine teırı.!ntl-

solcatuıdQ va.tl vakıf bla&.malıaD!. tın4an ma&d& murealııhtt tımıaşı mektepten alfr Mııen bedelini muvalıb.tıen 
Emniyet Sa.ııd.ıgı: ~udıktaıı .alman ga.yrl m~ufü ipo~~lc t;u.>!ıtroı.ek 

• 1 weyenıeı-e muhamıJUnlerimı.ıtıı kOYZJlUf Qlduğu kıy~ııetln % ff m teoovfu: 
etmemek üaere iMla ~llnl.n ofV1ltDa Adar bot11 vemıetı: ruretlle 1~01sy· 
ll!c (t~tef'm•k~lt. (ff90t . · 

Yubrıdııl. ,,.ıı 8t\ı7'l'fmenkull~ m1llid,etıleft P91kı pan. tM atdalıü mttiep ldare heyetine ya nsten veya banka mektubu olarak bır.ık.maJc oo-
~""!N on gtn möddett& ~ılt arttırma.ya çıb.nlmıfttr. run<ladlr. t4ı.n oonwıd& bu t.flt1Jnatı mektep idareslndıen gerL aiacaktıc. 

~ıert' 11/f/H! Owrınrtıesl gtırtl .-.t oe bt..,.,.,, İıRelclUet:iıı Vflal. DHdleoelc caket ve panta'loo nüaıUMıi! mettepted!.r. Oönnetc JBteye.nte· 
A1n.r va _ tf!Pülaı Iu~~ilı-e mat;"lCMtiası • <~ ~~ l~ mf.tracu.t ecıecetttı. 11.in olunur. t332l~ 


