
iaşe müdürlüğü 

zeytinyağı flatlerlnl 
yarın tespit edecektir / 

l 

Fakir halka parasız 
olarak senede 6 kilo 
şeker dağıtllacak 

SALI 31 Mart 19U Sahibi: Necmeddin Sada"; - Nşlyat mtldürü: Hlkmet Feridun Es - Akşam matbua 

ikinci lnönü muharet>e~inin 
takip safhası 

lı oiçre gazeteleri diyor ki: ı BU SABAHKİ 

Türklerin hareketleri -H-in_d_li-de- r-le-ri- SIEMiai-nt_N_a_zlilldiliair 
TBLGBAFLAB 

Y uaıı: Emekli orpneral 
IZzEDDİN ÇAL1$1AR basiret, dürüstlük ve 

bitaraflığın modelidir 
Journal "" GelNH: cBu ltarbin ayal tariltinde 

Ankara pelı biiyiilı bir yer tafacalıtır• diyor 

Yeni kadro kabul 
edildi 

bugün cevap 
verecekler 

akınının 

neticesi 
Sir Cripps « T eldif reci- Lıeilizlere göre dok en u 

dedilirae meıuliyet Hint- bir ıene kullanılamiyacak 
lilerin olcaktır• diyor hale gelmiıtir 

Çin kuvvetleri Tuagu'nun 
şimaline çekildiler 

DOIU C8Dhasİllfll 
Moakova radyoau bazi 
yerlerin geri alındıimi 

bildiriyor 

Dün İıkenderun linıa
mna geldi ve törenle 
Türk bayraği çekildi 

- ı.o.dra 31 (A.A.) - Birman-
Ankara 30 (Akşam) -laıe mü.- 3a'da tiddetli muharehieler dervuı lmtdra Sl (Radyo 'l,15) - ~ ,.._ 

t~rlığı ,-eni merkez tewldlitı Koor- ediyor. Sittan~ vadiainde Çin kuY. n.ıı netredilen Sovyet teıbll~: DCla 
dına.syon ~eyetince kabul edilmittir. vetleri Tungu'.nun ıima1ine çelcilmit- cephede detiflltltk oJ..mamı.'.ftU', 
Yeru ~eılcillt kadrosu hemen taıhı"k lerdir. lravadi ndiaiınde Prome'nin Londra 31 (AA) - M<>*Ov& nıd• 
mtaev~~ kona~k. bir taraftan ~a cenubunda lncı1iz motöai.e ku~vet- Y06U 48 saatlik ~Un muha~ 

t.kenderun 30 (A.A.) - İn· 
gilterede yapalan Demirhisar 
deatroyerimiz de hu sabah l.
kender.ın limanına gelmi.ı ve 
bayrak çekme töreni ;yapılmır 
tır. Tuğgenttal Kanatlı Juu bir 
hitabe ıle geminin uğurlu Te do
nizciıerimizin cetlerin'in büyük 
~öhretlerino l&yık hir kahraman 
olmasını dalemİflİr. 

sd~ ıçua Meclise eevkedilecektir. lerl a§aiıya doğru Mrkll\lfttr. sonra Ru.;lann Stoolensk böl~ 
Y enı kadroda tefkllatlandırma. iıti... _ geni, blr sahayı ~eri aldıtını, vıa.ıı 

(Devamı sahile 2. IÜtun 6 da) ( e.b' fiatJ -L-L- s• t •ı• k •• Ü m&y& doğru d& rnuvaffakt:vetlff el• 
yaç.an t ~ eri mur---. te- ır ngı iZ ruvazor de edild tlnl b ldll'l:)'Or R Iar Har• 
dank ve dagıtma umum mildürlük- batti kof c varında atır ~ !& yapıyotla.r 

lsviçre ile 
ticaret 

Bomba 
leri ve muavinlikten vardır l'qüasten 31 (A A) _ Lort nea.-

T qlcil edı1en ithalat of~ Petroll Loadra 31 (AA) - Bahriye verbrolc: bu seter Rtı.i ıa i> ı n 1941 
ofisi. Daiıtma ofiai ve diier OS.- Nezanıd S400 tonluk Nmd kruva· dekinden ta.rklı 0 acağ 1 le üşU4 

hadisesi 
ler tedarik ve dağıtma umum mü- ~rüniba ka~diiinl Lildırmekte- L.ort. Rusları , In.gi er ~e Am ıa.
dürlüiüne bağlı olacakbr. dır. Bu kruvazör 1940 ta don&nm.... lılar tarafmd:ı.n gonde lj pek o<* 
la~ mUetetarlaiı. daiıtma tetkı1i· ,. btı~lfh· ı,o ~· 11,, luk tol"t ih \'9 muh ıa t vılrdır'. R ;tar 

tıııa ~hemmiyet veriyor. Dağıtma vardı. Süra~ 3_ maldf n h kka.t gaJ 1) eceitt.ılr l r 
'------------""' te,kilata i•tilılik kooperabflerlnden tU•••HHIHlllll"llllllHN•IHlllffllHll"HllllllllHHllHllHIUlllll8 İaviçreye göndereceğimiz 

ve oradan alacağımız 
maddeler 

Dört ıuçlunun muhake
mesine yarm bqlamyor Reisicümhur işe batlayaralı: her nevi k&y va ma. 

halle hirUklerine hdu iAecek. bu 
birliklerin hudutlan ayrılacaktır, Bu 

Ankar.ı 31 (Telefonla} - Ata· Dün Ankarada Berlin tefkilata umanla bütün vatuwl.,. 
Ankara 30 (Akşam) - Jıvlçre türk bu,varında patlayan bomba hl· lann girmesi temin edilecektir. 

ile yapılan yeni ticaret anlaımasına disesi suçlularının muhakeme.ine ıalon orkeıtraıının Fakir halka ıeker 
göre İıviçreden memlek~timize lo· yarın ağırcezada bqlanacaktır. Ev· koıuerinde bulundu Ankar IO (Telefonla.)_ Faıtlr halb 
komotif, demiryol malzemesi. ku- velce de bildirdiğim gibi suçlular şebi' verllm4!Bt }Wrlnnda btr tan-
maf, her nevi elektrik malzemesi, dört kifidir. Mulıa~emeyi takibede· Aak.a 30 (Telefonla) _ Borlia matname haıımianmtıatır. V~t 
makıneler, ziraat al~tleri gelecebir. ceklere kartlar daiılmlflbr. Salona aalon orke.truı bugü "ileci fabühal m........,ıaı1;r1e bildirecek 
Buna mqlcabil Türki.yeden İll'riçreye g~zeteci~erle mahdut clinlef'foi gire- ra Konaervatuarda bi~ 0 

kona: :,C:: :a,~ı=edt ı.e: 90CUl'u IOln pı\l'Ulll ota. 
oradan gelecek sınai eıyanan iptidai bılecektir. ..... R .. ümh' ı. 1 " .. Bil kilo eelııel' Yfll11eoekUr 
maddeleri, zeytinyağı, tiftik. fındık. rru .. ~ır. ~ ur mot nunu. • 
kuruüzüm ve incir, tütün. bakır gibi T 11 k h k yük Millet Meclisi reisi B. Abdülha• 
maddeler ihraç edilecektir. Bu mal- ur ava urumu lik Renda, Baıvelcil Dok.tor B. Reffk 
ların parasının yansı takasla, yarısı Saydam, diğer Vekillet", mebuslar, 
•erbe.s dö,·izle ödenecektir. Matbuat umum müdürll B. Selim 

Türkiyede hizmet görmekte olan Halk, 1941 de 4 231 265 Sar~.er, Alman büyük elçisi von ~ 

Yaz saati 
ba!Jlıyor 

lsviçreliler, burada bulundukları mü· ] • b .., l 'd ' pen ın refikasa ve Alman bUy{ik elçı• 
1 d 1 ki 

ıra aglf a ı liği erkana lı:oıueıde hazır bulunmuı· 
essese er en aldıkları ay ı arın ya• lardar. Ba .... saat 24 .. ........_ 
rısını her ay serbea döviz olarak Ankar 30 (AA.) T k H Odte.tra beydi. kOMerden sonra nizi hl- saat ileri almayı ....,. 
memleketlerine gönderebilecekler· K a 1· - ur •- lı•-nLula harelı:et etm;•tı'r, IDaYlftlL 
d . va urumu geme merkez heyeti hu· .... o .... 

ır .. d 1 gun aaat on a top anmıt. merkez 
Almanya ile ticari idare heyeti ile murakıp raporlarını ze_..:nyagı"" fiatleri bumin Bütçe encümeni 15 niaan-

anlaşma taaviple yen! yılın bütçesini tasdik T ıu a-
etmİ~ , e kurultayın mayıs ayı içinde belli olacak da biitçenin tetkikine 

Ankara 30 (Akşam) -Almanya toplantıya çağrılmasına karar altına Ankara 30 (Telefonla) - baılıyacak 
hukümeti, iki taraf ara ında yapıl· aşe 

1 
. • l b"k' alarak dağ:lmıstır. uateşarlığı yann (bugi.ın) zeytin· Ankara 30 ( A&:---) _ Biıtçe 

mış o an tıcarı nn ,smanın tat ' ı ld h . " f" ı · fı . 1 1 ~· • . k T k d . il are eyeh raporuna nazaran }aga ıat en etra ndakı ance eme e- encümeni Vekaletler bütçelerin! ve 
_çın .gere una, geri~ emıryo .. a~~ 1941 yılı en \'erimli yıllardan birisi· rini bitirerek zeytiny ~ irin ı~t tea· "lhak Ltt 1 -~'--'L ._.J __ ...._ 
uzerınde olacak nak ıyatta her turlu d" B l .. d h lk b .. l pit edecekti .,. • mu outçe eri t~ oeoaeçc:s. nıaz.. 
kola} lığı göstereceğini bild1rmi,tir. 4ır2·31 u

26
Y
5

1 1 .ıçın eh I a t aKgıı arı ..!..___._ bata muharrirlerin! •eçmiştir. Ma:ıba-
_ _ _ • • ırayı u muı ur. urum M ta muharrirleri 1 S Nisana kadar tel-

i . . . bu sexrıe de artan bir gayretle çalat- aarif müf ettiıi kiki erini bitirecekler ye o tadıte 
ktısat Vekilı Ankar~da mıt ııe ·~dildi pilot namzetleri ite Ankara 30 (Telefonla) - Antta. bütçe encümeni tetk.iklenı l>lşla~ 
Ankara 3ı.; (Telefonla) - iktisat harp oldu hava subayı namzetleri- ra kız lisesi oİ{retmenlerinden B. Sa· cakttr. Encümenin tetkike bqlaya· 

Ve-kili D. S•rrı Day bugün İzmitten rıin yetişl'irilmesi işine bilbaasa ehem· ımı Maarif muJettiılıiine tarin edil· caiı ilk toplantıda Maliye Vekil 
,ebrimize dönmüıtür. miyet ve-rmiıtir. miıtir. uzun ~ bu1uttacaldlr, 

- Aldanmıyorsam ya çarşıya. ya çar,.dao. teırif L. 
• - Neden •ladm yabu i.. 
- ~-- pek ...... de ••• 



' 

Sahife 2 

Harp tebliğleri 1 
Alman tebliği 

e 
Yalnız fazı 

silah yetm z 
• • b L'ord Biverbruk cSağlam 

C:imal Buz denızınde ir vi t d )" d 
'ti • mane ya a azım ır• 

deniz muharebesı oldu di yor 
Bcrlin 30 (A.A.) - Alınan ordulan 

bnşkumnndanlığının tebllğl: 
Don ~ bölgaslnde, Harkofun ~

da duşınanın kuvvetli taatruzıarı 
f!tldrtU ır.uharebele.t neUces1nde püs

ürtülmtl ür. il tank tahrlbedllm1ş
r. Doğu cepheslnin diğer tısmmda. 

tekrar başlayan don rutmda. fnPılıı.n 
düşman tanrruzlan da a.k1m kııl1ı:uş 
'Ve dilşmaruı ook pahalıya otunnuş\ur. 

Ordu topçusu Lentngrad ve K:tcln§
tad'da askcrl ebemm1yetteki hedefle
ri muvaffaklyetlo davmtıştür. :tnruA.k
lnr \'C gcnl.ş ya.ngınlnr görlllmilştlll'. 
Fin1tmd1ya. ha.va kuvvetleri 28 martta 
Kar<.'li cephe$nde müteaddit dtlşmAn 
tollannı yo~tmlştır. Yapılan ha.va 
muharebelerinde de 27 aovyet tam· 
~ dtl§{lrülmllştür. 

MJaml 80 (A.A.) - Ödünç vermo ve 
Jdnılama !§lerlnln nlzı:mı o~ Bir· 

Ame.tlbda bulunan 1ord Blver
bnık dün, ~t ceph001n1n &ıcmı
n1 ıoa.yı ve ~ tarihinde en 
bubranh bt.r muharebe meydmu oln.n 
Rm ccphesbıe 1Jnkruı nlsb0t1nde 
silratle fazla ına.lııeme göndertımeın 

undll. r etıın.IQt1r. 
Lord §Öyle demişttr: cRuslar Ural 

d:ıRtı.uma atlla.enk olurlarsa, m1ltte. 
ftk1erln btıt11n ümitJcl1 malıvoın-
cnktır.• 

Lord Biveıt>ruk bllyük mllletıer için 
bD1'6k Jcalmenm yegAne oareat olal'nk 
her tarafta b1r taaJ'lım ~keU ı.te
~ olduğunu a.n?a.ttıktan sonra 
§1JDlan s6j1emıştir: cYalnm fu:la 
mttdarda tank. ~ ve top J&P
me.k: tltı ge~ bunla.?l ayni zıunım. 

Husust bir tebliğde de blld1rtlmi2 
olduğu üzere Alınan dcnlzaltılı\n fl
mall AUantlkte vo AmerUm Birleşik d& muharebe meydanlarında. Jm'!lan
devl Uerl açıklarında 110,600 tonllAto mal: ta. g~. 8Jngapur "11dh ndı:
tutannda 16 dü.şmnn ttcaret gemJ.s1n1 sanhtmdtuı m'1>ecl1hnemlşttr. ıma
balırmışlardır. Bunlardan 8 1 ı~.000 1dll 8tlAh ?e m1'h1mm:ıt ba.kımm<!an 
tonllMo tutanndıı btiyük petrol gem!- terazln1n lefes1 b!z1m t.arn!mılza 
sidir. ~ buluneyordu. Biz büt1ın emııt-

Almun torpido muhrlplerl, 29 mart :ret ve 1ttmadm>ızı ıstJ:h.!8.ldeki tuvve... 
'bllğlnde hnva kuvvctlerlnln tnntru- tlmJze ba~ l'ob.t a.yul r.aınan

zuna ut't'ndığl bUdlrllen ve Mur- da. buna çnUUısm b1r mııncviynt ta 
mnnska gitmekte olnn bir d{işnD.n llAve etm~mtz lAzmldır. Bu, mfe-

mt kafilesine hücum et.ıru{lerdlr. rln mutlak olan ~.:» 
N \ yorktan gelen ve tank, müh1mmat k 1 
dolu olan 10,000 ton11Atoluk büyük bir Hava a ın arı 
gemi topçu ateşlle vo torpUle batını· 
mıştır. Gerek bu gemiden gerek tay
yarelerimiz tarafından batınlan di~r 
b1r goıntden sağ Jmlruılar kurtanl
u.ıştır. 

No!Veç açığindaki 
gemilere bir taarruz 

Ş~nkln bernber kafileyi hlma:;e 
~ n ve kruvazörlerle torpido muh· Londra 30 (A.A.) - Hava Ne
rlplcrlnden teşekkill eden Ostün dil§~ zareticin pazartesi cünü ne§rettiği 
mnn kuvvetıcrJ!e blr deniz muhare- tebliği: Sahil aervisine mcıuup ~
besi olmU§tur. cDesvllles-. stnıfmdnn reler dUn gece No!1V.c; uhili açığın
blr Inglllz kruvaı&il.ne bir torpil ısa- da dilvmıın gemilerine taarTUZ etmi§· 
bet ctml§tlr. Kar fırtınası yilzünden lerdir 
bu isabetin neuoesı tespit ed!lemc- Maİta 30 (A.A.) _ Münferit 
mlştlr. Bu çok ~etln muharcbtıde bir l • 
Almnn torpido muhrlbl bat.m~tır. Alman .. b.Ombardı~a~ ~are en 
Alman torpido muhripler! düşman pazar cuııli Malta üzenne ha!Jf taar• 
torpido muhrlplerhıden b1r grupun ruzlar yapDUJlnrdır. Sivillere ait bi· 
tıilcumunn top a~le püskürttükten nalarda bir miktar bnanr vanlır. 
eonrıı bu bııtnn to11>ldo muhrlbl mü- Ahaliden bir kaç kiti almüş va ya
rettcbatındnn bUyü>ı: b1r kısmını kur- ralanmıştır. lkl YunkcT• 88 galip bir 
tnrm~ıınlır. ihtimalle tahn"bedilml§ ve ba a 'bir 

Şimali A!rlkada her iki tamtca ke· tayyare haııara uğrahlmı§tır. 
§!f faa!JyeU olnıu.,tur. 

Pasifik 
harp konseyi 

ilk toplantıııni yarin 
Beyazevde yapacak 

St Mart 1942 

be 

D==U ~ DU UMU u----=:ıc:ııcmo __ .,... ________________________ ,ı 
"Bulgaris an 
vaz· et a dı,, 

ikinci lnönü 
muharebesinin 
takip safhası R cephesinde harp 1 

y niden kızıştı ı 
B. ~ilof'un nutku llakkin· 

da Alman kaynaklari 
böyle diyor 

(B<ll tarafı 1 bıci sahifede) 

~umu> ve kolordu komutanı olarn'.t 
ikinci Conk muharebesinde cAnafaJ"o 

---- talar> zaf erlnf, hattô Başkumandan• 

Birmanya' da şiddetli muharebeler 'devam 
ediyor, Libya'da deği§iklik yok 

Doğu cepheai: 

Dolu cephcainde havalar ye
mden eoğumuı, her taraf don• 
mu§tur. Bunun neticeci olarak 
Rus tnanuzlan tekrar §lddetlen· 
mişt:ir. Doneç havzasında, Kali
ııin ?Jllntakasında Ruslar büyük 

bir fiddetle taarruz ediyorlar. 
Sovyet tebliği Rus kıtalarının 'bir 
miktar ilerlediğini ve bazı köy
leri gerl aldığını bildirmektedir. 
Alman td:>}jği iae Hvkof' un 
clotusunda Ruslımn çok aiddetli 
hücumlarda bulunduğunu. fakat 
bUnlann hepsinin plielcUıtüldU-

Uzak doğuda: 
Bfrnuuıyada Tunguda ve İta• 

vady vadisinde Prome yakının
da ~iddetli muharebeler oluyor. 
Japonlar Tungu ıehrinin garp 
bamınn. girmişlerdir. Mamafih 
Çinliler inatla döğilflllekte de
vam ediyorlar. Promenin cenu· 
bunda Japonlar lrnvady nehri· 
nin iki kıyısında ilerliyorlar. Bu
rada İngilizlerin eforumu na
ziktir. 

Avustralya etrafında durum• 
da değiıildik !Yoktur. Hava akın· 
1arı devam ediyor. Danin li· 
manı dün de l>ombar<lıman celil-
miıstir. 

A'{inü, cephenin diğer kesimle· , _.1 
rindeJd RU9 taarruzlarının ca ne· yeni Gine de okldc:ui yq.-

Bedin 30 (A.A) - Yan re&mt lık meydan muharebesinde cAdate
bir knynaktnn bildiriliyorı Alman pe> zaferini bu nevi clıst kahraman
Haric;lyc Nuırhğmda denildiğine g5- lığı ile kazıınmı§tı. Napoleon ela bir 
ro Bulgar Bapddli M. Fitorun nut· çok meydan muhnrcıhelerinde dü§• 
kuna bfr ey eklemek IUzums~dur. mamnı ıı\hsi kahrrunanlığı ile G"eni· 
Nutuk o k.adnr açık, o kn.dar bel!rtill yordu. Birinci Büyük harpte çok üs-

) ve gjyııat görUo &yledlr ld, Bulgaris- tün Rus ıkuvvetleıini Şarki Prusyada 
\ tana do t olsun düpnan olsun, bu yenen ve Ruslar içjn Tanenberg fe-
1/ nutukta bir devletin ve bir milletin lfıkctini doğuran harekatta Alman 

~ 
lft!.%fyet a1mıı olduğunu g8rllr. generallerinin tahsi kahramanlıkları• 

nın tesiri çoktur. Bugünkü dünya 

U "' d • harbinde enrk cephesinde en modem 
1 z n va e kara ve hava harp silah ve vasıtala-
l rile aylarca süren ve kati netice nra· ) b·ı r çek 1an muharebelerde her iki tarafın 
~ büyük birlik komutanlarının tnhst 
~ kiıhramanlıkları muhakknktır. Mu· 
~ harebenin lbu tılsımım hiç.bir yeni ei· 
1
1 

Gandi, Hindiıtana lah deği§tiremez. Bir komutan ka· 

l' ·ı t k)"f f i zanmak azmetti~ bir yerde bütün 
yapl an e I Ç n etratejik VC tnktik usullerini ''C kuv• 

' böyle demİ! vet ilstünlüğünü ortaya koyduktan 

murlar Japon hardlettni durdur· 
tice.iz kaldığını bildirmekıtedir. mu§tur. Japonlar eu :tqması y11. ( Londra 30 (A.A.) - Da.ily Mnil 

Alman bava liuvvetleıi Mos- zlindcn Marcaby'ye doğru inal yaı:ıyorı Gandj, Hlndi&tan"a yapılan 

eonra ela netil '1lamazsa kendi ph· 
eını da iletiye atarak zaferi elde eder. 
Mancviyntın<ı güvenilen küçük bir 
kütle eldu bulundukça zafer ümidi 
kınlmaz. lskender Dflra'yı En.in c.i
VaTKlda, İkinci Murat Haçlı ordulan 
Vurna melhamesinde bu vasıfla ve 
bu gayretle ycnmi§lerdi. 

kovaya Ve ''olga knnl•nndakl ikl l b )--' \ teklif ı..:-: «Uzun vAdeli bir çek> v· . .,. .. ottı eri yer eri o ""tmai':n men• ......,, 
allalı fabrikalan bulunan ıeh!irle- ibur olmuşlardır. 11 demi§tir. Bu Joğrudur. Fakat hiç 
re akınlar ırapmışlardır. Alman- Ubyada: kimse çeki veren müessesenin eağ-
lar akı.-tlann muvaffakıyetli ne· Lıôyada (forumda Clcğtşiklı'li lamlığmdan ve ödeme kalblliyetindcn 
tice Tttdlğin) a8ylüyorlar. yoktur. 1 ıüphe etmemek.teldir.> 

~!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!llt!'!!!!~!!!'!!!'!!!!!!~!!!!!~!'!!ll!!!!~!!!!!ıı!!!'!!!!'!!!!!!!l!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!!'!9JJ Bil tün gazeteler teklifi iyi knr§ı- Büyük harpte ve lstiklul harbinde 
ıka.zandığımız muharebelerdo hu 
gayreti görmemek mümkün değildir. 

•• Osmanlı Balkan harbinde yenilmc
Yunan kiralı ve Baıvekılı nin esns sebeplerinden biri bu şahst 

' lıyorlnr. 

Askeri ceza kanunu 
encümene geri verildi 
Askerlik mükellefiyeti auçlari da yeni kanuna 
a1ınacalip fevkalade hal müddeti tasrih olunacak 

Amerikaya gidiyorlar gayretin masruf olmamasında görü
lür. Komnnova hezimeti ba~larken 

Kudüs 30 (A.A.) - Reuter: Yu- beşinci kolordu komutanı Knrn Sait, 
nan Başvekili Çuderos, Londraya V d d 1 ar ar or usu komutanına kinci 
dönmeden evvel Yunan Kıralı Ge· M d ura ın Vnrnadaki vaziyetini göz 
orga ile beraber Birle~1ı:. Amerikaya önüne getirmesini hntırla.tını§tı. 
gidecek.tir. Kmıl, l>nümüzddd hafta· 
nın bir lcnç gUnünü Fcleetinde bir Komanova'da ve yahut M nastır 
mahalde bulunan Yunnn kıtalannın ~~Y~.n~. muha:e~esin~e bu misaller 
talim kampında geçirecektir. goz onune gebnll!eydı, orada da 

Ç d F Jesti d ki y kı- ufer, ne olurns ol un benimdir, di-
Anbra 80 tnlefonla) - Büyük ı nJn ta.srlhl, gerek askerlik mükellefi- 1 ru er ol 8 ' '!' e h n e l uma~ d yenin olacaktı. 

Mlllet Mec&lnln bugünk.11 1ıoplıı.ntı· )'eti suçlarmm bu kmıuna almmııaı ta anna ng<ı ız arp ma zemcsm en y k d . · •W• •• İ .... 
sında 941 mal! yılı müvazeneı umu- lc;tn ldylhanm adliye ftlcfunenlne ta- ba§ka ödünç ve kira kanunu gere· hu·~ a ızah edildıgı gıbı, notlu 
miyc ka.nwıun:ı. bn~lı D cetvelinde desin karar verildi. ğince AmCTiknn malzemesi de veril· :r.~ .are e. ~c.ydam~dan ba!!~ıynn 
de~~1Jt ya.püm.nsın:ı. -. ıı:a.rur1 ııe- Ban ny e.dlıı.nnın det'~Urllm(.'s1 diğini a8ylenıi~T. .u~'?nn rıcntının hezımete çevnlme• 
bepler yftzl}nden tahsiline 1mk1\n gö- hakkındaki tek1111n de evveli 'It§kllft- 81 ıç.ın c~up cephesi komutanı ge• 

l
riilernlyen a.hıe&klcınn terkinine dalr tı Esasiye Kanunwıun değiştirllme6i- M'll" k hk neral Refet Belr.a'in komutası altın-
projeler kabul edllm1.~tır. ne zaruret hasıl ola<:ağı hakkındaki ı 1 orunma rna eme.- daki süvari birlikler~miz cMezit> 

FevknlAde baJJn devamı müd- mütnlenlar tlzerlno, müznkerooi tehlr )erinin kadrolart vadisinden Pazarcık ve begöl jsti-
detıl-nce askeJ1 b1i' hizmet ya.par. edilmiş ve Meclis, ça.rşanıba gilnü 1 , 2 > m1lli ıoo kametlerinde geri bir takibe girişe-
ken M1llt Müda.fan vasıta.lımnda toplanmak üzere da~ltru§tır. ~:mele~~~ Uskildarda. = rck dü§m~mı tcnkile başladılar. Dü~· 
..e~ a&ert 1hUye.çlara ta.nllük eden mahkemenin htı.k1m ve müdd6lumumt man kolları, yollarım dağlık ve or• 
tnahhüt, ruıktl, muhafaza, da~tına Türk Coğrafya kurumu kadrolan tamr.ınlanı:ruştı. İstanbul manlık bölgelere doğru çevirerek, 
glbt lşlerde dnunet, irt.tkfıp, rü~·et, toplantıya ba•ladı a.dl1ye encümeni toplannrak bu ma.h- kurtulmıığa çabalıyor, kuvvetli bir 
hırsızlık suçlarından b!rlnl 1şllycnlc· ~ . .. kemelerln bnşkAtlp, kf\t1p ve mübn.şJr surette hanrladıklan Aksu Ye Dim• 
r1n 10 ıcnGdcn aşağı olmnmnk Ankara -'O (A.A.) ~-Türk Cog· kadrolannı da tıespit etm~ ve aUkn.- poz. mevzilerine, tel örgülerinin ge .. 

Frnnsanın batı snhlll açıklannda. 
bir Alman .sn.vnş tayyaresi 28 marttn 
Jenlden bir İnl;!illz hücumbotunu ba
ıuınıştır. İngiliz tnyyarelert tatafın· 
dan Lübect ~hrlne yapılan ve dün
tu tebllğdo blldlrilen taarruz emı:ı-
11nda bilhassa şehrin oturum mnhal
lelcrl zarar görm~r. Slvll halk 
evvelce blldlrlldi!inden daba fazla 
kayıplara u~mı§tır. 

Dün gece blrkıl9 :tngU12 bomba to.y--
1arest Hollanda Wılllerfne yatla§ma
ln wfCbbils ctınifUr. Bunlnrda.n Jldst 
düş{}rülmfiştür. 

üzere •Itır hapı&e ~lnıı.dınl- rafya Kurumu, umumı merktt heye- darlara tcbllgat yapılmıştır. ris;ine bir an evvel aığmm " l • 
V~gton 30 (A.A.) - Vaşlngtonda ması hnlı:kınd:ı.ki kanun ın- ti bugün saat 11 de Maarif Ve&illiği Şbndlye kadar adllye binasında va- yordu. Malzeme ve insanc:g:~; ~:. 

Avustrnıyıı, Yem Zelandn, KaruıdD., yUınsı t>irlncl maddesinin eksiklerinin binasında, Kurum başkanı Maarif ... ,. ,. _ft_, 1111 '!Pft 1 ek u 1 • v b' . 
Ç!n B1iyftJı: Brltnnyn. ftm.~e to.m:unlanmnsı 1çln encümene vcrll- Vekili H A'' " .. . •v· ,,.,.e guren 1 num ........ q m _,nınma yıp ar verer s erıne ugına ıldıler. rbl.d.= milreldrep bıl' ~ ~ m1§tlr Bu IAyihanm mi.lznkercsi ın- d ·ı asan - .ı Yucel ın re~sllgm- mahkemesi de gümrük binasındaki Fakat kayıp}ar ağırdı. Geınernl Pa-

ttı haber: nı.sın& söz alan B. Refik İnec, bu e ık toplantl!lı~ yapmı~tır. Ôgleden dnlrcsine taşınmıştır. 1 ve 2 mmınre.lı pufos Atinayn yollndıin rapordn bir· 
l:.omoy1 kuruldu resmen Te- kanunun memurlnn mnl beyanına. evvel ve ı.onra Kurum e.sbaşkanı Ce- mahkemeler bugünden 1tibnten gllm.. tiklerin kadro haline geldiğini bildi• 

Kurtulut vapurunun rn:.~~lt, Joon.seyhl 1llc defn olG.- ~bl tutan tammla blrleştlrllıncstnin lal ~'bar'ın reisliğinde yapbğı top· rIDc blnnsındaki dn1relcrlnde vazıteye riyor, bir an evvel takviyesini isti· 
ıuvariısi ve ikinci kaptanİ ra.k l Nisanda. Bcyn!JeVde toplannuı.m- faydalı olup olmıyııca~ı rordu. ve- lantılard• Ja Kurumun çalı ma prog- bnşhyacnklnrdır. yordu. 

na Jaı.mr vennlştlr. ctlmhıır;relırt de- rllen cevnptn ild tnnunu blrle§tlrme· ramm1 te-spite ve bu konuda merkez . ,. 
muhakeme ediliyor mjşt1r kl: nln doilru olınıyaoağı blld1r1ldl. B. heyeti &.zalarının t&tlifleriıü tetkike İstanbu}'a verilen yiyecek l .c;;:.".P .. cep~.es.ı komutanı . isme~ 

F.rdck (Akşam) - ~nlerde Mar- Pasifik muharebesine fanl surette Refik İnce bazı askeri mua.mclfl.tıta başlamıştır. Umumt merkez hey;eti dd l . " nonu nun yuksek evk ve ıdareeı 
nınra adası .,.ıklA!'ında ba.Uı.n Kur- nt-•9 bulunan bütiln Blrl-"''" mtııct- doğacak su~ yeni c.skcrl ceza kn- varın da ayn d l 1 _ ma e erı bu parlak neticeyi Gündüzbcy, Sa, .. 

...,. -J.U.09 "94"' ,, ı mevzu a ça ışmn an b S"'w"'t n'lccik 1 1 M 
toıuş vapurunun stıvnr1.51 Rıdvan ve JAn1n mU.~ harp ç ~c müte- nununn gh1p gimıtyecejtlni de sordu. na <İeYam edecek.tir. Vnlt ve Bcl«liyc Reisi B. doktor v.ucu. ~Y· ?cu: •01 • , negö , e-
lthlcl lr::apta.n Nbmı tn.ptan tedb1r· aım: olan a1yaat meseleleri b!rliktl' B. Recep Peker de (fevknll\de hıı.l Lfitfl Kırdar dlln &\bnh bölge 1.'tŞC zıt gıbı tarıM ısımlerı tnşııyan bir 
at.zıJk ve d.lkkatQzllkle donbı Jtav.asl- ınceıemelerl fimdl btl bir zaruret müddeti> t~blrln1n tasrlhlnl. istedi. Erdek' de zeytin budama mUdürlilğündc meşcul olmuştur. Vali yurt sahasındn kazanmıştı. Yeni 
ııa sebeb~ veımdc suçı:,ıo ınahke· h&l!ne gclmlftir, Tesirli lınıp, a.1llaı.lı Bnzı melbu!lnr da bu mütnle!llarn. bu kursu ve Belediye Rcıst bugünlerde Ofisler Türk devletim kurulması için sanki 
me~ veı11mLşletdlr. :bk dunllJXWl Er- bftt1hı m.Uletler arasında ta.nı b1r iş sunllere lştlrak ettiler. B. Ziya GiW- tıımfındnn §Elhrc 'Verilecek 150 ton Osman Cnzi devrfoe bir nazire ya-
dek: asliye ceza. mahkem~ yapıl- b!?ll~ ve tam bl:r! anlaYl§ sa.yes!nde her maddenin yeniden incelenmek Erılek (Akşam) - Eluı.llınloo fennt plrlnç, 150 too fa...c:ulye, 100 ton bul- pılıyordu. Ayni büyill.'. az.imler ve 
ımg, dAva. onJı1tlcrtn dlnlaı:ıme,,ı için J'&.Plln.blllr. Konsey, Londrada Jrohı- tizenı lllylluı.nm mlllt mttdn!nn encU- zeytin budama usulünü ~retmek için gur, 1600 teneke beyaz peyn!t, 800 büyük iradelerle Türk istiklali bir 
ıs nJs:ı.n pnzartest g11nihıc bıtaltıl- lan bunun ayni teşek1dll ne ~ sıkı menine nrUmesint 18tedi. Proje, ge- zeytin balam memurumuz tntafın- teneke sadoyağın dağıtma. şekl1 etrn- d h k 1 d T "h k .. 
mıştıt temas halinde bulunac:ı.ktır. rek (fevlrolade btı.l müddeti) ttı:birl- dan bir zeytlnclllk kursu açılnı~tıt. fıııda alftkadarlaroan lzaha.t almıştır. ba la uru U) or u. an te ·errure 

. q~~ 

~~ Dağları deviren bu büyüklı.ik-
böyl~ minıunz §CYlerle iımnl ettiğiın· Fakat elimizde birçok ip uçlan takip etrni~ olduk1annın acaba far· ler ve büyük himmetler gelecek her 
den do1I0'1, utanıyorum. vardır. Bu ip uçlarından biri, muhak· kına vardınız mı) hangi b:r düşman tn.ı:.rnızuna kar§ı PERiLi KONAK - Estağfurullah! Mesele zahmete kak bizi, bu muammayı çözecek yo· Doktor, yerinden hnyYetle lırladıı T"ür\iyeyi ve Tüıklüğü müdafoo~a 
değer azizim. la ~ötürecektlr, Şimdi biraz: vakit . - Takip mJ edild-ik; ne mfln~c· karar venni, olan milletimize önder-

~frika No. 18 Çe'riren: Alll\IET HİL!Lt - Siz.in kanaatiniz, bu merkezde ~aybetmemizin ehernmfycti yoktur. bet> .~imin tarnfmdan takip edile- lik yapacağına ve mlineviyntmı bu 
mi? Er ecç, muammanın anahtarını bula- cekm~z. kutsnJ olaylara bağlıyan ordumuzun 

- Fotininizi hliln mı anyomı· ara,tırsan •··· - Tabii değil mi> cıığız, Bundan emin olabilirainiz. - Sizi takip eden adamın kbn oJ. bize lırtikID.1 harbindeki parlıyan 
11uz? Conıonun nihayet dili çözüldUı - Arka arkaya iki çift fotinirn• Y~ek. esnatında, bu meseleden duğunu henüz aize •Öyliyec.ek bir du· UmitlerinUı:i daha uzak hedellerice 

- EYıet; fotinimi bulup heheme- - Efendim. foıtininlzi bt;n çalma- den birer teklnin çalınmasını nasıl pek ~~ konu~tuk. Kahvelerimizi iç- rumda deiilim. Dartmoor•da komşu- uJa~racabıa iınannnız vardır • Bd 
•al l>ana iade etmelerini isterim. dım, benim bi9blr k.abahatım 7ok- izah edersiniz) mek ıçın salona döndüğümüz zaman, lanrıız ve tanıdıklarınız arasında, Ycsile 1fe burnda tanlı adlan geçen 

- Fakat kaybolan tek fotinin tur. Otelin her tArahnı aradığım hııl- - Bir türlü hah edemiyorum. Holmes, delikanlıya aordu: gür •iyah aakallı bir adam var mı) kahramanları ve bu zaferi ikaza~ 
Jenl ve san renkJJ olduğurıu a8yle- de IJçbir yerde bulamadım. Şimdiye kadar lraroısında kaldığım - Kati karannızı veroiniz zml. - Hayır! Biraz durunuz, evet, oehit ve gazileri ibll,Y'Ük saygı rre de-
ıniıtiniz... - Ortadan kaybolan bu tek fo- en çapra,ık, en çıldırtıcı mesele hu· - Eveti air Cbarlea'fo u,ağı Barrymoor ea- rln mfnnct ye ıükranla t bcO ed.,. 

- Evet; ıimJi ele siyah renkte tlı:ıleri yann akıama kadar bulup dur dersem, foanınız ki hakikati - Ne ırapacaksınız) 'kallıdır, .akalı da aiyahtır. rim. •tr fotmlm ortaJaıı yok oldu. geıtJrfoıin, 70~ otel müdlirüno aen• söylemi§ olurum. - Çifl.iğe gideceğim. - Öyle mi) Bu adam nerede 
- Ne djyorııunuz) den fikAyet etmekle beraber, oteli Holmee bu kanaatini teyit için dil- - Ntı l'.aman) ohıruyor) 

F.mckli orıenttal 
IZZEDDİN ~LAR 

- Beı. ne dedjX.:-i biliyorum. de terkcdip gidcc~ğim ve bir daha şünceli bir tarzda: - Bu haha:ıın sonuna CJoğru. - Şimdi çiflik konağının bdtçlsJ-
0 t)JıU b k '--- A ................... h ...................... . 

ç çift fotin.im var: Yepyeni ve be· uraya ayıl OilSillıyacağım. - Eveti En çıldırbcı, cm çapraşık - la. En akı11ıca hareket de dir. . 
Düz giymediğim sarılar, eskimi§ ~· Zva1lı garson, acınacak bir vazi· mesele... aözlerini, her kelimenin budur. Londrada eiz.i adım adım ta· - Uonğın çif)ikte bulunup l>u1un· 
yah1ar, Ye §'İmdi ayaklanmda gir yettc Jdi. Bu tek~rlere yalvaran bir üzerinde durarıık tekrarlndı. rassut ve takip eto1deri kant<atinde- madığım, >:oksa .vnzifesini ... ?ırahp 
diklerim. Evv~Jki gec~ .te~ ean, bu sesle cevnp ver~ı: . . . Sir Henry yeniden sordu: yim. L?ndra. gibi . ~lyonlarca nü- buraya ~el~ gd1p gelmediğini &ğ-
sa'bnh da tek sayah fotınımı oırdı!ar. - L6tfen bırıır. sabredimz. Sıze B d r. k fu11lu bır ıehırde s:ızı takip ve taras- renmemız lnzını. 

.. . F • • •. b l . - un nn ne mana çı arıyorsu• _ _ı d b 1 l Bunu anlamek jçin ne ~n-Sir Henry, söyledikçe kızgınlığı eoz venyorwn. •otmınızı u up sıze nuz} , sut ıcuen a amı u mak ve niyete· - r-

artı"'ordu Koridorun bir kö•esinde getireceğim. Yalnız biraz sa'bırlı olu· H .. b" "- k rin'i anlamak çok güçtUr. Eg"' er aize malı~ 
~ • • - eınuz. ır mwna çı arnmıyo· • Ba buk bi t lgr f kfıX d 

aessiz ve ıaokın duran garsona çıkı~- nuz. v • rum. Mesele pek karışıktır. Eğer hır fena!ık yapılmak isteniyorsa, bu- , • nn ça r e a ~' ı 
mağa ba§ladı: Bu hırsız yatngında, başka bır ge• amcanızın ölüm bı.rzını b ... ın za ge· na manı olmakta mü~lcillat çekece- ver~z. ı.._ 

' dnh ] · k ..,. ı "'" - Ne yapacn.ıuııruz.) 
- Snna söylüyorum, herifi Yüzü· ha .. a .5~. ını:sa ı~te arışmam len bu h~~iselere ya'kla:hracak ~lur- gız. . .. . .. . _ Şimdi görüreünüz. 

me ne alık alık bakıyorsun? Yoksn ••• Cozunu dort aç... tam, bugune kadar me~gul oldugum Hafııye, bu soz1erı soylcdıkten son· H l 
1
. .

1 
f Le 

diJj • • K"' 1 Si H h "ddetl' ·· 1 · .. k '- 1 • d kt M rı· • el'' dU o mes, e ıne verı en tolgra KA· 

l 
ndı ıru ~ultun~ o~ede ııpta ap· r .• enJediTY,•kt u Şl ıbe?z edr~~ gda.: be~ :ruz an~~ıı;: mcse eden en çetln rn o or o ımer e on : ğıdına acele birlı:aç aatır yazı yazch. 

ta uracagına, ortadan yok olan sona soy en sonra, ıze on u: ve en ~pra§ıgının bu olduğunu te· - Doktor, otelden çıkışınız.dan, d v .. ___ 1 
~-t:m" le • • b 1 k • • "t · b • • 'Aff d ' • M H 1 ' • dd"'t •· idd" d '-!)' • do··nu~:nu'"ze k"dar aw tara••ut ve sonra yaz. ıgını yukaek - 0 okwna· ro rımı u m:ı ıçın u eyı enyı - e ersınız . o mes; em re u suz ıa e eın ırl111. ııu .. ..., ... ha l d (A k ) 

ga ~ a ı: r uı :yaı • 

YEFAT 
Trabzon ttrocrumdnn mcıtıum Ç~ 

ha.zade llaeı Kcıdrl efencttnın ~Gb 
BU....-eyl.n, M~a, Tn.mtn Qıılhııl~ 
anneleri ve cQmriik ~ m~
d<?n ırutlUttaıt 8lddıı'!t ÔZpetek'ln ıın
ymvo.k\eısl royruı BıdJb füceten hak'
t:m rabmetJno ltıı.'VUŞmuştnr. Omazcsı 
bugijn ~en nıra ~t tb;te M:ıc;
kada Teşvlltlye ca.Mes1nde 68 No. fl 
apartımanda.n 1aıJdırı13.rak ildndl nQ• 
mazı Beyımt oamllnde kılındı~ 
son:ra mcrkezc.1'?m'U b.bristo.nmi 
defnedilecstır. Mevla r.ıhmet eyleye. 
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Yıkmak da nu BÜYÜK l ONSERİ ... 
akla gelmiyor? Müessis üyelerlın.lzckn yüksek &an'atııe tnnıl:ı.n 

MÜZEYYEN YILMAZ1ın 
Cazete!erde yalnız roman değiJ, Ot o b üs 1 er 

.. vadis de tefrika edilir. Meseli bir 

pmanlar «Gazi köprüıU:ıı, cSergi Amerikada 9 tanesi 
Wnasu o meyan.daydı. Keza cHi· 
erin Çubuklu'daki kötkil» DÜ de tamamlandi 

Bayan Belkıs, 

B. Cm leddin 
Umum" mec is 

1Y rin toplanacak, 
btıtçe)ri görü§ecek 

1>u aüreldi nevbrat arasında batırln- Ktlr1' davasinda iki 
ınamak kabil değildir. TramvAy idaresi tamfmdan bundan taraf uzla t~ı :l'stanıbuı umwnı Meclisi. ynnn aaat 

Safha safha yadımızdıı.ı & q evveı Am~ qıartş edilen ıuo da. ıopıannonıı: ve Nisan dovres1 
§ Burasını Belediyf! satın alacak. oıobOslerden D tan~ ta.mn.nılan- ıotımıııannn ~ıyncaktır. 

LJah ettikten aonra otel ha.linıe k~ dJl'ı fJDnA to.rnfından tramvay lda~ Nl.şap b00.lye61 olamJt vcrdlit say. Yarınki Meclis ruzruı.mes:!nln en 
yacak. Amma çok uzaktaymıa; sbıe blldlr1lm1§tlr. metli ~ert iııde etıııedil1 '" ken· milhlm maddelerini g42 nmll yılı bt-
sarar Yok. nakliye vuıtalan temin Bu otobüsler pek yııJc.nd.a Amertıta... 'dls1Je n1şa.nlanma.yn da bl.Z1 olmadığı ledtyo n vlllly~ mns:rc.f b11tçe.sl ~
edilir. Amma civarda bazı yılanlar dan §ehrl.mtze gön~rllccerrt.1r. Oto- iddlnsilo B. Canınleddln watından kll ot4llekted1r. Meclisin yatm.id tıop-
örülüyormuş. No e:ı:nmiydi var? btısleri gettrccck va.pur cenubi Mr1ka bayan Belkıs aleyhine açılan dnvaya. lantısımn Vall ve Belediye Re.isi dok-

Fundalddar temizlenlrıe hiçbiri kal- ve Süveyıı yolmıu Uı.k1p OdcceAlnden ayın 25 mel çal'{.amba günü hukuk tor L~tfl Kırdar tnrorınttan nçılmnsl 
blaZ. bu seyabatın ~ uzun ırrO.receltl an- mahkemesinde devam edlleccıc. çah1t.ı- muhtemeldir. 

• • ~alttadır. otobtısler belediyenin ter d1nlenecekU. 
§ Bır Polonyalı, hır de Rumen ıtr- 11~ etti~ ~kilde ve Mr ttrı .(() Faknt ~eıce cıe yaooığunız gibi Petrol fişleri bugün 

ket köıkü tedkik etmif, Rumenler tifillkUr. o gün ~unyyen snn.ttc mahkeme açıl~ 
Belediyeye ciddi bir tıeklifte bulun- Diğer ta:ro.ıttı..n tra.ınva.y 1darcslmn mıı,; mUba.,"1r usuıen 119 defa seslen- dağıtılacak 
muşlar. Belediye Şirketi Hayriye ile Romanya.ya 81pa.rt.ş ettığt bandajlar- mtş~e de B. oemııleddln ne ooyn.n istonbul vll~yctı ka.ymn.kn.mlan bu 
anla§ıp, Kliçüksu plajında olduğu dan bit V11Gonunun daha. r1mlze Belkısın ve vekJllerln1n tntı.hlremeye gtın lnşe mlldürlUğ{ln_e gelerek lmza
sibi. Çubuklu'ya huıuai bir iskele getl.rllınes!ne Rumen htıkfun.etl mn- gelmed1klcrl görlildU~den dıı.vn &V· lıı.rına. nynlan petrol t~lcrln1 n.lacak
yapbracakmı.ş. Rumenlerin tesis ede- sa.ade etm~. Bu vagonla get1rllcce-k mkı k:ıldınlmıştı. ]ardır. Fi§ler, bugün dnğıtılacnktar 
cekleri otele gld" relme kola lıiı PO bandajla şehttmlz.de bandaJm.lık Her 1k1 tarafın da mahke'?leyc ceı- Oıız vırketı mümessillerinden mü.fek-

• • • ıp Y )'Ozilnden depoya. çekllen 10 aru.ba memelerinden, nralanndn. uyu.şarnJt kep btr komite kurulınu~ur. Bu ko-
teminh ~ilecekmq. yeniden sefere çıknrılı\.btıecektır. bu davayı lropatmağn. karar verd1klerı mltc, tevzi işlnl tanzim ed.ecekt1r. 

lftl.rakilc 2 Nisan 942 perşembe nıtşnmı 

ANKARADA:YENİffi~m~a 
saat 21 do ba..,ctlıya.ca.k ~ rlerlm1zl ~ym hallo
mızn müjdeleriz. Biletler lıer gün s1nem::ı. gt~nde 
sat1lmaktndır. 

SUMER inemasında 
BUtUn eey:lrcllerlni ağlahroaaına 
vülailrcc lillm... Göz kamar 
tm~n. zengin ve zarif tualetlerle 
Aıhcn'kan elnemasımn en güzel 
kadınlannı s8reccğfn!lz iki ıaatlik 

neş' e ve Opeıet filmi 

SIR KUSA 
6E ÇLERi 

Baş Rollerde: ROSEN'.ıARY LANE. Allan Jones .. Martha RA YE 
Binlerce figüran. lltwe olarak ! KAFADAR TAMIRci 
İKi KISIMLI KAHKAHALI KOMiK telefona '42851 

b, ilh... T Ü tl • talmı1n cdUlyordu. Komite, baı&..allara utresı 22,10 tu-
Bu nihayetsiz mııoeramn .-ardıfl ramvay ere erıne Öğrend1~1m1ze nazaran bu ta.ıunın ruştan petrol verecektir. ~~~~~~---•••••••••••••••••' 

en son ıekil de ıu: yapılacak zam doğru çıl"tlUŞ, b:ıyan Belkıs lle B. Ce· Bakkallar bu petroııerı aznmı 26 ~--•••••••••••••••mliilıiıiiiliiliilılilliiilliiililm~ 
§ Belediye, binayı taınamile harap Belediyenin yeni .ene biltçeslnde maledd1n o.nlaşml§lar ve dav:ı.dan kuruştan satacaklardır. F41er üç a.y- Kalpleri ıbüyüleyecek, a8'1Ulleri af)uL P.ilnyacak z.eralet ve 

olmama.aı için tamir ettirecekm1t. flat pahnlılılJ ,.oztlnden vuku bula· vazgeçllm1şt!r. Ylno aldığınuz malQ- hktır. Her ayın f~ o e.yın sonuna. nUktder hartk'aıı 
Ba gaye için on bet bin lira aarfı la· cak ~ığın b.pa.tılması 1ç1n tramvay mata göre a.nla.şm.a eu şeklld~ olmıış- kadar bakidir. Her e.y, petrol ynkttl';ı B T 
mn geliyor. 1loretler1ne bl.tı miktar zam yapılaea- tur: B. Cemaleddtn kürklere muka- sabit olan nUelere fişte s lltı:'e petrol ·ı r aş 1 a Üç Kuş ... tını yaznıl§tlk. Belediye muh~e bll k'endi"1ne btn Ura vcrlldl.ğl tak- verllecckUr. 

Allah selimet verain., Hidiv, zen. mı\dilrliiğft bu husu&ta.kı tetldltlcrlni dJrde davnsında.n vazgeçeceğini &ôy-

• fant •• bol bir ._.. D t.am:ım1amaJı: beredlr. Ynpılaonk leml.ştlr. Bayan Belkıs bu parayı Fen fakültesi yangını R .. T EO L NCEN G 
ım ve ezası :u."'"""'9. a- zammın b1r1nc1 mıwktlerde 2 ve 1k1n: yermek istemeyince B. OCmaledciln'in n:~ıaRöorul"dvec H 1 - ustı• Huber ı'le fm tepesine, bplo caltlar arasında cı mevkilerde de 1 turuş olması muh- nvukatı uıJaşma. 1ç1n kendisinin ücret tahkikatı ...,.. 
bağdaşıp kafasını çık.aran yaban ke- temeldir almıyacn~ı s~yleml.ştir. Bir ho.yll 
(isi manzarasını arzeden kuleli bir · mUnakaşadnn sonra B. CemaIOddln Fen fakültesi ya.ncını etrafında .3 a,k aruında eevgl l>ekliyen \>ir gönül ba:tan ha§a ne§' o ve kah

kahalarla <tolu l>Jr film. 

BU PERŞEMBE AKŞAMI ŞARK sinemasında 
Lina yapbrmağı tasavvur ebn.İI· Bu KÜÇÜK HABERLER bnyan Be1Jas oor:ı:fından kendls!.ııe müddclunıumlllk tnrafmdnn ya.pıl
Cliiıüncesini kuvveden fiile de çıkrır- ıoo Um, bir de kıravat verı.ıı.rsc da- makta olan ta.hk.l.kat .on snfha.yn 
11Uş. Fakat kendi pek istifade ede- * İthnlAt ve llıraca.t blrllklerl umu- 'Yayı bırakaeağını bUdlrmJştlr. Ba.ynn gclmlşfü. Şimdiye k.ndnr yapılan kc
D'MllDİJ. Döne dol•-. buraları Bete- mı '"-"tt"l BalAh-,,dJn Çuhruk Aıı.ka· Belkıs bunu kabul etmiştir. Dava dn §1.fler ve incelemeler sonuodıı. yangı-

..,,.. aıı ~ '"' • b5 ıec ta t nın fizik enstltüsilnfuı uwanındn.kl •-:=~=;:~~~:;==:-~::::::::::::: tliyeniıı hükmüne ~çİnce timdi la- rada.n dönm~tür. Blrllklerbı ellnde Y e panmış lr. elektrik tellcrlnin kont.alt yn.pmLlSlll-

tuıbul şehrini do bir tasadır aldı: 't>uhmruı bazı lthalAt eşyllSlllın ııı.şe Od k •• .. da.n ~ıktığı kati oıarat tesplt edtımış· Sayın Jıtanbul HaUana 1 
- Ne yapalım fUDU acaba 7 •.• Ne müdQrlUğü enır1ne verllmes1 hakkın- un ve om ur tlr. Bu vazıyet, yangında ihmal, ACELE 1L I'. ... , l p E R 1 

Ja alun da istifadeli bir hale ıoka· da hazırlanan proJcnlıı bugünlerde ted.b1rs1zllk To diklmtalzllk suçlannın ~n Ku~dura _ 
..: 7 tatb1k.1ne aeçllıı!el'll. beklenmektedir. da meYcut olduğunu meydana koy- ~ ·-

•.• ••• Müracant bllrola.nnm Ye blrllklerln Bir tecrübe mahiyetinde muştur. magazası 
tevsll fnnllyctlnc de, Ticaret Vektııe-

M~hur hikayeleri batu-latacaiun: iln1n emri ııe, bugünlerde ~Ueceğl narhın kaldırılması ÖğrcndlQ'lmiu cöro bnzı ha.demeler y A R 1 N 
Ata binmiş bir gelini ııünyin ka- ılm ktadır lle idare ıMmurlarınm dlkkatıslılUc ve Beyoilu 6emüne nakil ;vurl.a· 

anla~ a · _ muhtemeldir tıedbırsızııklerlntn yangının Ellhunm- Jannın k.if,...,ctfne .... n g8rlll· 
pwna yaklqlUUUJlar. Eyvah, mel· * Beo ldŞye kilosu on dort J:uruş- da Am1! olduıtu tespit, edllm~ır. Bun· .,.., _.. AÇILJYQR 
laa1 alçak kalıyor, kızcaiıa içeri .Ve- tan kömür sat::ı.n Haç1k ve Salt ad- Flat Murakabe Komlsyonu, dlln., lardan bir kısmı hakkında d..-•Aa.n menrig izdiham ve ekm Uz~rlne 
IDİyor. la.nndn 1k1 kJ..tıi yakalanarak nuı.hke- \ ıı ini Ah t K nık' lsll vı>•...., E t "" J Muh • 

BU'J• ••• meye verilmiştir. 1 numaralı Milli Ko- •n muav me [ ın re • doğruya adıt takibata g1rlşlleceğ1, r UO"rll sın 
t1nde toplanmıştır. Kom16yon, muh- bir Josmının dA hn2ı:lannda. ııızumu 16 İ 

- Sıimas~i in batka çare Y~ ı runmn mahkemesinde yapılmı .m~u· telif llıtlk1\r vaknlannı görü.şrnl\'ştür. muhakeme knran alınmak tızere ev- CAH DE - J. GAL 
KafulDl kes ,.. d • hakeme ııonundıı suçlan aaıblt cöriil- M:ur'l.kabc KomJsyonu bugün fev 

ÖL!!-!! h1.r... ... ıı-. emış. 1 düğünden ylrm1 beşer Um para ceza- • ' ' - rıı.lnn vlllyet 1d:ırc heyetine gönde- Türk san' atkar1annın bu eeno 
UUTU a ~-.: r .. o··dcmele-'-", o._,_~ .,.r,.., dü'"'·A. n- k~Ia~e bir toplantı yaparak odun ve rUecAM anla.,,lmaktndır. 1 

- Yahu ız şeylersiniz ... lannın kapatılmasına. ve yüksek flat- " "" "'"" u ,. ~-~ ı
... • 11.ı." ~ı.u. '"'"'il ...... '"""'~ komür n"rhını •~tkik ed°""''Kt1r B "&• .,,. ""ürkiyeye yarattık arı •-.ane 

Gelinin kafası keailir mi? Atın bti.· le ıattıklan H6 Urnlılt tönıürün de t-Oplant eh.:. odun ve k&nUr narhmm •an' at tahikası 
da bir tecrübe mahiyetinde olmak u- Mesut bir evlenme K 1 s K A N ç aJda.rmı dizleri hizasından aatırillJ ,.

1 
mil.s:ı.dere edilmesine karnı: verllmiş- zere ka 'dınlDlası kuv~etlo. muhtemel-

. • ld b • • t1r Mer'hum Abdülhnllm Qel®l mah-
Yer~. ~ •• ~ ıtü. ı * Leon adındn. bll1 kunduracının d1r. d'umu BAkır Çc.kb11lc mwn.ıa. ~rnfuı. 

çuncusu: . •. . yanında çıraklık yapan 19 ynşln.nnda Çivi • e kahve kontenjani Wın Kıırocaıa.rıı zade me?\huın Mu.s· 1 
- İmafııwar ••• - dıyo mu~aha- Nes1m dükkAna geç g-elmek ve gece tata. beyin lozı İsWıbul 11nl-ver&1.tesl ALEM DAR 1 

lede balunmQf. - Cana kıymanın dWckAnda kalmmc meselelerinden us- verildi asi!truılannda.n Mtmıre Karaealnrlı 
De mi.nası nr? Mala kıymalı •.• Ka- tası ııe kavga etmiş, kunduracı bıça- İstanbul vllayetl <"llll"lne elli bin kllo evlenmlşlel'dlr. İki tarafa 800.det d1· 
pmm üst taraEuu yıkanz. lı ile ustası Leonu yarala.mI§.iır. Ne- muhtelif çivi He her n.y verilmesi mu- Ierlz. 

Dördüncüsü: mm ıorgu Mk.lml ta.rafından ısucvsp tnt ol:ın 1200 çuval kahve kontenjanı I· M •. L L """ı 1 
_Binaya zarar olmasm... Yeri edilerek tevkiftne umıı TerUmtş, ev· -venımıştır. Bu mn.llann dağ'ltılmn- Gu••nJu••k B 

bzıyalunl. diye tn makul tekli bul- ra.kı asliye yed.inci ceza. nınlıkemeshıc mna 1 Nisandan itibaren başlanacak- 01Sa 
tluX--- h k • ;_ __ _.___ eevkedllmlştlr. tır. 

...... ()!' es: UNllUUUll~· * 1brabl.ın. adınd.D. tıırı diin B:ı.hçe- L 
Hiç kimae, cGelin.i attan indire- tapı cıvanndD. blr uıttıncn d1iJckAnı okantalar karnesiz 30/3/1!142 Panrtesı 

~b»!. ?'ahd'~t .. cGe~ı ~IDl eialnb ön1~,~o s!gamdn~kbeıı tızerdanln~!,enahlt ekmek vermİyecek "'7.6 933 Türk borcu ı, n. m. 23.SO 
_. U'DU UiUDm~. ee~ yere ....,up aşın <>&•r ya.. Bazı lokantıılnrm karnesiz dkmek • 3 1938 ikramiyell 21.76 

•u nı.l&n.ml§tır. :lbmh!m hnstruleyc kal- vermekte devam ettiği göriilmeJttecHr. 11 6 1933 lkraınJyell Erganı 24-
Su Hidiv kötkü hakkında ela tiirlü dlnlmt§tır. Vail vo Belediye Re1s1 B. Lütfi Kırdar 11 '1 1934 Sivas-Erzurum ı ıtı.75 

tilrlü lrullanı, çareleri gösterildi; aa· * Para piyesi etra~ında yazılnn yo.. bu vaziyete tatl bir nihayet vermek 11 11 1934 aıvas _ Enuru.m 2-7 19.85 
efe bir tanesi uııutuJdu pliba: zılarla. kendl.s1ne hakaret edildiğini için 1oknnta1ann çok sıkı bir Jı:ontrol 11 11 1941 ncmı~ıu ıst1kraıı 19 85 

Malzemenin ~ pahalıya satıldı- ~;ıed~e~ m~rrtr Neelp Fazıl altında bulunduru1mıı.sını bütün ıaı.z:ı. 11 > 11 11 11 
" ıı 19.45 

lı fU zamanda yakıcıya vermek... 1 ~ ara t 1 n muha:r.rlr U- bymakn.mlnrlle rmniyct. te.-<)cllAtm- A. Dem1ryolu tahvil! I-II 112.25 
h ___ • Boıı:. • • hal ola • unay, an gaze es ve Yaşar Çimen d1ı.n •stemtşMr A D ı 1.25 
üerOe, Kıwçı e Y ıırerse, aley'hlerlne nçı1nn d:ı.va müddelumu- >.;, • -: -- - • em ryolln.rı tnhvll1 m fi 

ıı.. kö;eine, her tepesine. daha Uı· mtıtkçe tetkik edllmtş ve ndcml tnklp B. İsmail Saip Sencer A. Dcm1ryolu mnme.ssıı senet 49.75 

Sfnemalanna naklolundu: 

YAR 1 N 
Cösterilmeğe bnşlnnıyor. 

DİKKATi v Filmi görmek için hususi 
davetiyeler verHdiği <loğ· 
ru değildir. Her vatan· 
d~ ıerhesçe görebilir. 
Seans eaatlerfoo dikkat. 

Fiatlere zam ·oktur. 

zıı.yı - Kcun.a.11ye ntuus memurlu-
, Rundan a1d$m nilfua WJık.eremi ve 

bernbe:rlnde ~u yabancı atikerllk 
cu'beslnoo mukayyet askerlik tezke
remi ve Kasımpaşa lntc memurlu~
dan wl1lcn eski 'e yeni elemek ke.r
n«nl kaybctthn. Ye.Wsinl alaca~m
druı eskl.s1nln htikmU yoktur. 
Arnalıı;~ Em1n camı llODk 3'1 

No. dn. kömürcü Hasan Çuhacı 
s1s dot'Umlu 

ZO.yt - Toimt, mallyes'..nden almak· 
ta. olduğum tekaüt maaşımın tatbik 
mUhrünü ı:ı.yl ett.bn bu mühürle ve
~ hio bit senet ve borcwn :rok 
yen1s1ni kazdırncağundan esklsınin 

hükmü olmadığl llfın olunur. 
Tokatta: Rüsrem çeıebl mn.lıallc 1n

dc emekli yüzbaşı ibrnbim kızı 
N aılltı Altun N o. altı 

Zıı.yt - Kemall~e nüfus memurlu
ğundan aldıCUn nüfus tezkeremi v• 
bem'berinde Kıwmpe.ş.'l. iaşe memur
luğundan verilen cskJ ve yeni kamemı 
lroybcttlm. Yenisini nlncnğ"undan es 
Jds!n1n hükmü yoktur. 
Aynnlıçcşmc Emin Cami sokak 37 
No. da İmnct Çuhacı 1027 doğunllu 

Zayi - Mllli Piyangonun '1 nisan leı>lu, daha z:evkli, daha fa.ydalı ya- karan verllmlştl. T. O. Merkez Banktısl l'7S.-
pılar yükseltmek iktidannda.,.,. •• MWıarrır Necip Fazıl bu ıı.demı ta- için ihtifal yapıldı T. İş bankası nama muhnrrer 1

1
4
4

·.
60 

Şehir tiyatrosu temsilleri 
,,_ T. İt bnnknsı (hamllo alt ) 

Şimdiki hnlinde, Hidiv'in Çubuklu- tip kararma itiraz ederek kanır bo· Kıymetli ııım a.dnmlanmızdan ve Tepcbaşı Dram kısmındn 

ke~ldesine mahsus 68872 numnralı ya. 
nm bileti ka3bettım. Emine 

d.ıd kövkü ancak mantdwzlıklar, zulup dava açılması 1çln Koca.en eğ~ tnnınlJllV bibliyogrnfla.rda.n i:snınil Sa.- T. iş bankası mümessn his. 190.- Oeee sant 20,30 dn 
8fvri akillılıklar lllıamcısı halindedir. ceza mıı.hkemeshıe m-Omcaat etmış.- 1p sencerln ölümünün üçüncü yıldö- A. Dem1ryollnn şJrketı <% 60) 29.25 

Zayi - Köstence nüfus mernurlu-

Herkesi d:;.üncf::..ı--or·. tir. itJ.raz istidası dün Kocaell e.tır nilmü münnsebctllc dün Bayezit kii· A. DcmJryollan §lrketı <% 100) -ta.25 ....,. ... u, e ı llğf ö d •• n_,.,.., şı Esklh1snr çimento ıa.so 
- Ne yapalnn ımıu? .. Ne yapa- c ~ re s n.e g n c ....... "'i'wr. tüphnnestnde bir ibt1fal yıı.pılnu ır. Sigortalı Kredi Fonsiye 1903 130 

lan 1 * Ba~t civarında te61>1hçl Hasan Şair Salih Zeki Aktau b1r söylevle 
11 11 1911 

.-.. ..* adında ye~ ~n blr. ad:ım menı.stmı aÇD'llŞ, ronra profesör Ab- l2S-
d1Wı:dn~a. nınden kömilrtı mn.nge.lı dntbakl meıiıumun hıı.yıı.lıından ve 11 11 Amorti flO.-

Naareddin Hoca kürsüye ~ı koyup mnngalı kapatmış, 1çer1de ~- Mtıralnnndan bahsetmıştır. Muhar· • • Kupon l.25 
- Size ya.az etmek latiyoram ~ lı§ırken ltömnrden r.elıirleS'ı(!rek &- rir Cemnleddln seıwr de ~rhumun Londm ilzetlno 1 sterlin 11.24 

canaat amma, ne tayliyeyfm? Ak· m~Ur. Valm mtldde!umumtıı~e bil- llml p.h.slyct.in1 tebnrü:z ettiren vesi· Nevyork tlzerlne 100 dolar 132.20 
lana gelmiyor... d121lınlş, adl1ye doktoru tarıı.fındr.n knlam müstenit te4ılillerde bulun- Cenevre üzerine ıoo 

Oihıs yapılan mua~e &Ollund:ı. cesedln. rıö- muştur. İsviçre trankı 
- Künücfen inmek ~ mi aldana m111memne ruh!l\t Terllm1ştlr. İhtıtalde İbntıı Emin Malunut Kc- Madrld ftzcrtne 100 pezcta 

adnılYor, baba? • diye u.I~. * Bef!ktaft4 Şenllkdede mahBlle· mnl, Balıkesir mebusu İsmail Htlkkı Stokholın Uzerlne 100 kuron 
Onan gibi· tinde oturan Ba.brlye adındaki kadın Uzunça11ılı, vll~yct mektupçusu Os-- J.IETAL FİA'11.ARI 

• *'1nbı pencere camlar.ı:ı:u alleilren mıı.n Erg1n, profesör Osmnn Yo.şn, 
- Vakıaya ••mek ele mi alda dilıfmilf, bli'çolc yerlerin~ 1aralan- muharrir 8ellın Nüzhet Gerçek, ınd- Türk altım 

plmiyor, ~Belediye? llUftır. Bahriy-e :Beyuğlu hastanesine ant men.ruplan, .tiltüpha.nc memur· Ktuçe altın blr aramı 
(Va • No) b.ld.ıtılnuttır. lnn, tınıversit~ tnlebesi bulunmuştur. Mecidiye 

Bay Amcaya göre ... 

ao.ae5 
12.9375 

U.16 

16.10 

U7 
uo 

PARA 
Tiyatro mevslın1nln son hart.ası 

••• 

• ğundıın nldıfl'un nüfus te-zkereml ~ 
bernbt'r1nde m1s1mpa.şa 1n..şe mcmur
lu~undan verllcn ~ı ve }'1?!11 karne
mi kaybetıım. Ycnısını alacağı:ndan 
esk1sfnln hükmü l'aktW" . 

4 Nisan 942 Cumartesi akşamı 
kıymetli aanatkar 

Hazım Körmükçü'nün 
sanat hnyntının 25 tııcl 7ıldönilıııüdür. 

Zayi - Gil7.Cl sanntlar Akademlsi Ml· 
mart şube61nden nıldlfnm 2926 No. lu 
şet)e'keyl kıı.ybett1m. Yenisin! tlkarn
cn~dan htlkmU yoktur. 

Otizel Sanatlar Ak3.demLc:1 Mlma.ri 
tubcslnden 2926 Dündn:r YoJagtlglll 

Ayn~ıçeşmc Em1n camı aobk 217 
No. dıı. Hakkı Sevim 1340 doITTımlu 

Zal1 - Knyserı T1!ayet1nbı Deı;cll 
ltnzası nüfus nıemurluffıından aldığıın 
nüfus tc-zkcremı ve beraber1nde Be
ye.zıt kayma.kamlı~ndan &ldı~ ek
mek karnemi Jmyt1'ttım. Yeıtllerlnl 
aıacal','1Dldnn eskllcrlnln hükmü. ~ 
tur. 
Beyıuıt Yen1çcrl1Er eaddesl Qataı 

Han 10 No. Naalf othı Mustafa. 
Kavas 1840 dofıım.lu 

- Ekmeğin altında fırıncının ad· ı 
resi V<lr ya, korkma bay Amca ... 

••• Ben ıim~i gidCZ" .. , 1 ... O hüebnzın y<lk&sın 
lrıml •• 

yapışı-ı ••• Dan.eğin içine topr~k knrıştır· •.. Versin c \ ab. bnkulım !.. Topr k mah•ulu olduğu belli 
mak ne dcmcknuş... B. A. - Vereceği cc.,.tıbı ben olsun di)c katı§tırdıınl~ diyecek• 

&ana söyliyem dostum: tiri .• 
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A & ıı A u 31 M~.: 19-i! 

S~ııfe •:::::=====================================--===================~~v~~ .. ~:::;::::;:====:::==========f~~======~~=:ı:==~=========================-
lki;ı.da.n ert itici; r yerde "•lu.-.ıki Z vk ~r 'ih\iyl1Ct •.,t.min edilemty r,~ ı 

DE OJE 
YAN'Dt, Ç.ı1TL.'1K, EKZE!.Ll ve 
C:İLD YARAL.:\RIN !\ fnkalla. 
IJI cellr Derinin taze!enmeslnt 
n yenilenmesine hlmtet ~-der. 

Bestekar SALAHADDİN PiN. R 
ile kemani NECA Tl TOKYAY 
gibi iki musiki üstadınin ufak bir 

ayrılıktan sonra Taksim 

Her Eczanede bulımur. K R i S T A L 'deki 
Billur sesli MUZEYYE SEIAR'a F.RENGl 

ve 
refakat etmektedir. 

Belso,iuJduğuna Her Pa.ıar MÜZEYYEN 5ENAR'ıa işlirikife BOYÜK MATİNE 
tutulrruunali içıin ıı ...................................... llıiııılİıİıılİİİiiiiiııİİİİİıliİlıııliiilıiiiııııl.lıiliillİiıllıilıılılılııı ................ .. 
EN jyt ILl\Çc ı.tanbul Belediye i 

-~~ PROTEJlN'dlr. 
Her Eczanede 50 Kır. 

Kimyager ahnacak 
Sümerbank lzmit Sellüloz Sanayii 

Memurlar koooeratifi 
İ<tare i\lecilsin!len: satılır. 

Kooper:ı.tııl.mlzllı 19.U yıluıa. ald Müessesesi Müdürlüğünden: 
Deniz Klubünden: atelMe heyeti umumi.ye l~tlma.ı 31 !w!ue--..... ~~.1.ze, S6j9 No. ıu .:ar:unun hükümlerine gtıre, HG - 210 

.. 3 .Mart 1942 p:ızar sünU ~ti.T..J.! mart salı r;ünü sa.at l'f,3() da Em.in&-' fü'a. mıaşlı 3 klmyager alın1caktır. Memurin bnununun 4. üncü mad-
mukarrer alelı\de umuml he:tette ek- nlt Halken salonunda icra. ed.ilectğln- d~Jlnd~l \"ası.fla.r.:ı malik oliln tstcklilerln 30 N.13an l!H2 tarihine ka-
9/!riyet hasıl olmadığında...'\ ntnmna- den sayın ortaklaruı m~ılr g{}n va dAr evrolu mUsbltelerUe blrllkte tahriren İımlt'te Miıe-swe.:ıcmlz Mi1-
menln 19 uncu maddc:st ı!'..uc!blncw sa tte teştl!ler1 rıcıı. orunu:. 

1

. düt1ilğüne miuı:ı.c:uı.t etme!er!, h len çalışanların bulunduklan Mlie.sı.9&-
topl.lntı 5 Nisan 1H2 p:ı.zar günü sas~ ır.l'7 ... ".\~IE Mt'Z \KERESI ..... •••sesPn.n m .. afJ.ko.tını a:m:ılnrı lizımdır . ......... . 
ı., e bı~kı!mıştır. Bu tap:ıntıd.1. k'.l.Ç 
~z:.l bulunurs:ı.. bul\lllS'.;n ı;muml 1 - İdare mecl!.sl. •·o mü!:'aldp rı-ı 
hev'e• t ,.,ekkül etml.~ sayı!ar:ı • me::- p.Jrlannın okunması. 
c ıt :ı?;..-ı. ile nşağıd:ı. y.:ızili ru;ın!U'ı1e ı: - 19-ll sene.si b!:ln.ç.o va ü: ve 
mttZa,~ere \'e k:ı.rarıı b:ığ~aıucağından z.:ı.rıır lıe..-ab~ rının oo•kf.k1 1719 Ua ... ""e 

a.:ı:aınmn x.:ooacl!ı. k~ n K.IQ b:ruı.>ıruı. m~l~lne lb!':ıSı. 
,'"ln tl :ı ric:ı olunur. 3 _ 19,12 senesi içm 1k1 rnurllrl;ı ln.-

m:zN.\ '\JE: 
l - Idarc hef e<ınin 3 ... nellk r::ı.po- tih~p \'e ucretıerlnln taylnl 

ru n okunma ı. .ıı - İdare mecl!.s1 huzu:- ha.k::ı.nn:n 

Sl.lmer Bank SeUüloz Sanayii 
\l tt E S .. E S E .S I :n C D f R L V Ö tl N D E :S : 

KAVAKA6ACIAUNACAK 
Inı .ltını.za tu"üumlu .::a· a · :ı..,:ı.cı müessesem.z~ te !'111 metre 

ınlk!bı 18 ll"'D.d.an alın:ı.cakt.r Tıı.l.ole!'in şera!tı öğrenmo~ fr!~11e b~ı:m.t 
veya t:ı.tırlren I~.tt .. :ı Mu.. ~ emJz me!"kezL"!e mürac:ıat~rı ::ı - Bilançonun klr ·~ zarar he- t:ıyln ve tesb!t!. 

bııun tetk 1t \'e ta3d kt, murnk~.? n- · _ K:>0pera.tlfin vazl>etl h .... tdnnd.a iııı .... •••• .. ••••••• ...................... ıi 
porlann:.1 okunması ve i1:ı.re h"y'eti- goruşmel"r ,.e bu husust?. ban ka.rar-
ııln ·brası. I.ır ittiha-

3 - 194:? . •ı e5! b.1tç' .r. n te·ın •••••••••••••l!I 
v ta~ctn:ı. 1HT1RA B"ERA Ti 

4 - Mlıdd~tl hlt:ı.m b:.ı!:.ın lı:::mud r- B."!ş1'{t.<l4 Spor • ·dd •ıl.ntn r:lhayetuıde:tl :.r:ı.~ka meznrlı!;ında yapılacak 
tı.rm ıntıh.:ı.bı. Bı!üımmı madenlere te.şnıll o- lk'nci l.."lSttıı toprak ha.rrtyatı \e duvnr hedml ile yeniden duvar ın~ası açık 

5 - Kura ne td:ıre he··~ -lld!n çe- lunan ı!l:ı.denl İskarp!nt ıhtl.ra eı:sUtm:!je konulmuştur. K~ r b deli 5103 Ura 63 kn~ V{J llk teminatı 
kı.t'ce · 3 nz.:ı. yerine !n• .hl? :·a.p~~- oero.tmm Iktısat Ve1tilletl Oeltle- 38'.! lira TI ı.mruştu!:'. Ke.şlt ve şartname Zabıt \'e Mtunıe1fı.t MüdUrlüğU 
ma 1• ı since 1345 sayı J.!e t~ oluno.- kalem!.nd~ gorüleb!Ur. Iha! 13 4 !l4'.! p1z:ırtesl günü s-::ı.at H de Da1mi 

1 İstanbul Belediyesi ilanlari 1 
lıa-------

...n u~ bı. r n on be.ş sene müddetle yedi- ~e tarlhlnd~n se-ktz gün evvel Belediye F\?n 1ş1erl Müdürlüğüne müraca-

••• 
edene 

-
Z-:.> ·ın_. b :ı,m ,,. , .... )"?.• 

1000 -- :Lira ikramiye verilir 
'Adrese: Clik.kıt: banbul Tütün Gümrük K:merli sokak ı 1 No. 
- Te\: 24197. 

l c 5 kf1oluk boş tenektlerimiz GO kuruş bede'llt- tarafımızdan 
satın nlımnaldadtr. ı) 

Sıtma Mücadelesi Sıhhat 
Memurluğu kursu açılıyor 

İstanbulda b.r buçuk ay ameli ve nazar! der.s görmek hitamında ma
va!!ak olanla? hemen tavrı.! olun.mat kaydlle t.Sıtms. Mftcadtle:d Sllat 
memuru:. alınacnktır. 

Orta okulu ikmal et.mıo bulunmak. fiil hlzmetln! yapmış olınaJc .,.ıttar. 
İsteklilerin 4/41942 ak~mına kadar her g1l.n Kadıköy Moda clddflll na

nura 91 d& İstcwbul Sıtma. Mücadele Riyasetine mtlraca.a.Ua ~ 
yaptırmaları diğer şera1tl9 bel\l.ber verllnıesl. lhım gelen vt9'llk hKtmdıa 
nıaınm.:tt edinmeıerı llA.n olunur. (3963) 

'l'ttrkiye Ottmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tatlhl · 1868 - sermayea1: 100,000,000 Türk 11.ra.n Şube n 

ajans adedi: 265 
Zirai \'e tic.a.d her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ltibarsı..z tasarruf hesaplan!d& en 
az 50 Ilrası bulunanlara senede ' de!ıı ı;ekllec~k kur'& u~ a~atıdald 

plılna göre 1 ·rami;·e dağıtılacaktır. 
4 ;ıdet 1.000 liralık 4.000 Ura 
4 • 500 J) %.000 19 

106 atlet 50 liralık 5.000 lira 
120 .. 40 » 4.808 • 

G Münhal bulun.ı.ıı 3 J-ede,t iır.ı I r:ı.k 2i ·:ı 1942 tarthL"lden 1tiba- Encümende yap!l c:ı.ktır. Tal.plerln Uk tem!.nat makbuz ve-:ra mektupları, 

7 - 1942 yılı tçin :? ıı;:::H ve :ı yedek me verlldl~l \'"C her halda mah· a.tıa nlnc:ı.k~an fenni ehliyet \'e 9.U y.:ın:ı. alt Ticaret OdM1 v 3!.tal:u-lle 
m!.lrnklp ıntıhnbı. 1 ruz olarak meV'kll tntb.k k..>nul- lhal~ ""Ünfı m '1!\yyen :ı.:ı.tte D:ı.lıni :encü.'ll~nde bulunmaları. (3892} • , 

duğ"unu bildiririm. * 4 .. 250 » 1.000 • 160 » 20 .. 3.200 .. 

Kadıköy lkinc. sulh !'.n "l:k hlkıın- ~ıuhteri: Fahri .\ rsoy. ~,:m~ Ir.ı.kı.lAD müze.il cephesinin temız:enmes. bozuk drez ve t~-
1 ğ nden: !!4:? 9J Galata Postıı it. 14Gj IJrmuı tebdm o.çık eL:;lltmeye kcmı:lmuştur. Ke~l! bedeli 1960 li:J. 65 ku-
Kadıkö;ilııde Ra.s • .m ~ı.:a . !ıhalle- ,iııı ...... iiııiiıiıiiıliıııiıiııiıiıllllll....... ru., ~e llk tcrnl.n.atı 147 Hra 5 kuruştur. Keş!! ve şırtname Zabıt ve Mu:ı-

s nde Misakı Ml:li soka:.: 5! ~io. d.:ı Çerkeş sulh hukuk mnkheıne~Lrv.ten: meı·t Mudfrrlü~ ka.leretnde görWeb!llr. Tha!e 3/!/9-12 cuma günü saat 14 
oturan Hnyr!: Qerke.-, h:ı.ztneyi nuıl~ ne.ınır..a d6 Da1ml Encümende y:ı.pıl:ıcıı.ktır. T.ıllpltrln 1lk teminat ma:~buz veya 
Karınız Hatice N!-3a ıü tll'afınd.'.ı.n mal müdürü KılmU Erdemin Çeıke.,tn mektuplan, ıhale t:ı.rlhln1en üc gün e\'VC! B.:lediye Fen İşleri Müdilrliiğü

:ı.le1hln!ze nçılnn sulh W.~ebil:lsü da- Koyniık ören köj'Ünden Yakup oğ~u n! mfrra.c~ıtl:ı. alac:ıkl. n rcnn! ehliyet ve 9.U yılım. ait Ticaret Odası ve
,.a)mda ikametgahınıza r;onderllen ~ehmet -~1 \'e nrlmdıı.şlan hakların- sı~al.ırtle thnl-e gl\nu nrn'.\:.-;·en s:-ı'.\t•e Daimi Encümende bulunm:ılan. 
dlvet,yey~ burayı terk ederek bl!ln- da açtığı istirdat dıvası uzerlne C3G02) 
meyen blr yere g!tti~iduien bahsUe miıd<Ielsleyh .Mehmet Ali n.:ı..-ntn:ı. Çl· l!lm•••••-••••••••• ................ m.! 
teb1ı~ edilmeden iade edllm{J oldu- kanlan dJ.;-etly~nln g&t.erllen a.dre.>-
ğundan ilanen tebllğa~ yapılm:ısına te bulunmad!ğıntlnn b:ı.hlsle bta t.el.ı
k:ı.rar verilmiş olduğur.d n ve dave~- llğ iade kılının~ ve m.a.hkemece 115.
yenln bir sureti de mah~eme dlv.:ı.n- nen tebll3at yapılmasına bror ve
h.ıne~.ne talik ed.lml6 oldu"iund:m rtlm~ oldutunda:ı dunışnın g-lnD. olan 
muha.keme günü o1an ti 4.. 9-12 cuma 30 '4. !l4~ perşembe saat ~ da beot 
gunu saat 10 dl nıahke: l-ed~ ~1lZ!r b:ı- veya. \e'·ll gö11derm - suretı: ha:::ı!:' 
ıun namz lliın o:unur. bulu.ıml.:ıl il.in olunur. 

Doktor ahnacak 
Sümerbank İzmit Seltiloz Sanayii 

Müessesesi Müdürlüğünden: .. 
Rıbrikamız evlerinde ikamet etmek ürere Mlies3Csemlz& 30-J.- l.ra 

ücretli blr dahili.ye mütehassısı doktor nlmacaktır. 45 Y9.JUU mu~a.
vlz bulunmayan isteklılerden :.remurln ·anununun 4. UncD. m:ı..ı:ldesln

~ dekl vnsınnrı. hal.z o'an1arm 30 Nls:ı.n l!H2 tarihine kadar evra.k m'ls
H bltelerlle tnhrlren !?Jnit'te .:.rue~sesemlz Müdürluğüne mUrac~9.t e~-

l m Ied. 

İstanbul sıhhi müesseseler arttırma ve 
komisyonundan: 

eksiltme 

Umumi Mağazalar 
T. A. Şirketi Umum Müdürlüğünden: 
ı ş:r.· •tlm te:}.dllt.ı ıç 3 59 sarılı kanun htikUmlerlıı.e ~ 1'e 

l\füsabaka İJe Memur Ahnacakbr 
H.ılen D:!• .et te-1-ctı.i.t .. ı • e:.:ı. bu kanuu11. bağlı müe.55Cse.;.erde. bu

lunanfar lmtlhaı ... ız olaro:ıt alınır. Yalıuz mensup otdul:ln.n d:ı.lre ve 
ya mile~Jenin muva!J.kntini a1mnlan şarttır. 

2 - MU30:bak:ı. imtlhcmı için aranılan ş:ırtln.r: 
Al L' ? veya orta me"ıtt~p mezunu olmak 
"9) 3.3 yol.Şındru\ ~;ut( m o!:n:ı.n:ak 
Cl .w.::erllk r.li ~ 't •. ! ya">mt.'1 ,.~ lhtlyat sını!mı! n:ı!dedJLrnl:? 

bulunnıııi: 
D Ylpıl:ıc .. : t:ı h u~l ı~etıce,,ınd.! memurltıJ'a lmuıa ın1 mani 

tena. bir hali olmadığı ::ı.nl~ılıno." • 
E) ı;trketı!.mlzde n~murluk 1.stlye!llere ma.h&us nl..ll.bu b'-r:ı.n.'l:ı.w.e-

yt doldurm~ bulunm.ık 
l - I.:.tenllen ~·çsl!tal.li:: 
Al Ta.hsll vc,.ı ·;ı. ı 
B> Niırus ctr...cı..ını 
C) Doğruluk k:lj~ıdı 
D> Askerlik temi.> ,esı:.cas 

ilan tashihi 
E) Ştmdiye k:ı.d::ı.r t:ı.s ""' dJ.!re ., • mile ~ el erde ~alL7!'ll!1 o~anbrın 

1)1 hl:ını~~ kMıt!nn 
• 4 - I reklller!n 3 unc:.ı. maddede yazılı vemıtalarhı blrhkte 10/t l 

c nhur.1 t g.:ı. ... te ... mn 16 ·3 94:?, Akş:ım ga:ı:ete .... nL'l 21 3 9-12, V.:ıt.an 19:12 a~.ımuıa •· d:tr Ank.lradat;l umum! Merkc;1m!ze vey Ltınbul 
glZete lntn 25 3 942, Son Telgro.! gaı:ete,,ınln 3G 3 942 ve UIU3 % An~dolt! Ştıbemlze müro.cn.at etmeleri llz.oc.ctır. 
;;aze'elerinln lG, 2i, 25, 30 3 942 tarihlerinde int..şlr eden D~vl~t 11:ı.sta'iııı.- 5 - Jnıtuıan:ı. 13 .ı 1942 p zart.esi sıbahı sa t g da u1us meyda-
neıerı için n:ın:ı.cıı.: ıs 000 kllo bl!rü~ idrofıl p:ı.mukı m.nmd!l. muvakk!ıt nındakl ı~o-;:.ık hanmda bulunan Ankara merkezimizle 4 finc!i Vnlo! 
teının:ıt mn:t rı 2587 lira. :ill k ru; olacağı yerde se'hven 1687 11.m 50 kunt' i•• 
olar.ık } azıldığı 'l!'l.lm tı.r. Ta'>hlhan !!dn olunur. (4-024 

h'.mımn ı . c. ;ca•u:.da!:l I,,!.anbu~ ı;ubemiT.de blşlıı.nacal:trr. 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 
1 Nl.:...ı.n 1942 çar .. pm',>;ı. g ınfuı<ien itlb:ı::""n ı Eylül l!l42 günfuııe lodu 

Anklrn - !stnnbul, J\.ntc:ıra - Ada.na Ye Ankara - EHzı~ a.NJ!ında. ya~nb.c1lı: 
tayyare seferlerine nlt \ :ıkt! h:ıre-ket cetveUdlr. 

P.\.Z U?D.ı\N l'U.\ *.D.\ 1U tı GU~ 
,\~K UCJ\lJ : 

A k:ırn ş"hlrden 
,. .Meycfandnn 

Ye~llkoy Meyd:ın 
Tren 

Sırkecl ısta~"() ı 

An~::ıra §eh.rd"11 
11 Meydtm 

E. ızığ Meydana 
" Şehir 

s at D.ıttika 
H Q<j S..rkeci tren 
H 4ıl Ye-~.lko7 ıstas=ıon 
l '.i 4? ::~erdanduı 
ı; 00 Ar.kara mey.:ta.nn. 
ı- 50 Şehtr 

\LI, PERı:-EMBE, Clrl\1 .. \ Gl'~,.ıınıt 
S:ı.nt D.ıklka. 

7 (>j Ea.z ~ Şeqirden 
,_, oa Mey"dnnd&n 

11 ı - Anlmra M:eydana 
12 00 • Şehir 

P.\Z:m !IAJllL llF.fl GCN l'.\1'11 m. 

A_ :ıırn şe-hiı'den 
~ Meydan 

Ad.:ı.na Meyd1.~.ı 
Ad~n:ı Şehır 

A · :ıŞ.ır 
M"yd . .m 

Ad na M'ydın 
Ad ll Şe~ • 

.4.NH \R U>.\: 

S:ı!!.t D:ı.kik). 
14- w 
H 30 
:.G '15 
ı: Ao 

Ad:ı.mı. Şehir 
Meydan 

A.; k:\r.:ı. '.:.'.'!cydana 
Şehlr 

Pr\'.l'AR Gt'\'tır.r.t 
S:ı.o.t DakU~:ı. 

7 C5 
8 30 

10 45 
a O.l 

A1Jüa ş_l:ı.r 
>\d nn. Meydana 
.'\nk rn Meydan 
Ark ra ~ • .!r 

S:ı.a t Daık1ka 
7 4j). 

8 30 
8 45 

10 41.j 

11 15 

Sl t Da.kik!l. 
13 43 
14 30 
17 45 
ıs 10 

SMt Dlk~ 
s 00 
8 30 

10 45 
11 15 

Sa:ı. ~ DJ.ldk:ı 
::t 45 
15 00 
17 15 
17 45 

P.T.T. bınas. 

il 

Ste nodaktilo ve daktilo alınacak 
SÜI\IER BANK İZMİT SELLÜLOZ SENA YH 

müessese müdürlüğünden: 
Mue..Le.te.:n.We, muhabera~ işlerinde tecı-iibesl bulunan, blr Steno 

d.!l.ktllo 11~ Almanoo l!s:ı.nım lyt bllen lblr daktUo ahnacaktll'. St-eno 
dakt!.lo a 210, dnktll:-.;·cı ı.ıo lirıı.yı:ı. lrnda!' ücret verllecekttr. Talipler 
arasmdı Anlror::ı.dıL Sumerbank umum Müdürlüğünde va İst.3.nl>u!dıı 
Sümerb:ı.nk şube~nd 17 4 llH!! tarih'nde saat 10 30 d~ lmtlhln yaın
btaktıl'. 

!st ıttl!cr ... 'l ~:ı.ğtd..:ı. j'ıl.Zllı ves:ı.lk!e 12/4/19!2 tım.h.l.ııe lı.:ı!cl~r !mn.ltte 
miı.~emlz müdllrlüğwıe tnhr!ren mliracaat etmelert. 

Dil~~~ - Nil!us cüzdanı - Pol..lsten mı:saddak 1yi hal ld\ılldı - Tah
.sll \e~lk:ı.,,: - Hlzme~ \"esik. sı - 6X9 b!r !otoıtrar. 

Devlet Demiryolları ve Limanlari lıletme 
Umum idareıi ilanlari 

Muhanune.n bedeli <Si>O<ı ı.ra olın 1000 Ralo 000000 metre) Kolas12 
Pamuk M cerrlt Ş""rit (11/4/194!?) P.ız!lrte.sı günfl saat (16) oo altıda Hay
darpa.pd:ı O r hlr:ızı d:ı.hl!'ndekt komisyon tarafından kapalı zarf usullle 
s:ı.t~ ntuııcnktır , 

Bu 1,,e gtnnek ı, ,,e .lerL-t (600 ı.ralık muvakkat teınlnt\t, kanunun 
•.ıyln e•t ~- V"'>31kle f,.'klif..rJLI muhtevi za.rflanru a.ynt g(ln at (15) on 
'ep l:nd:ı.r K<>ınt:ı.-on re!sa~ır."' vennelerl lizınıdır. 

B~ 1 ~ !t şır•r.:ı.m"!~r kcmıl;;yondan parasız olarak d.:ı.~ıLtlm.nkıadır. 
(3516) 

o » 100 1' 4.000 • 
DİKKAl: Hcsap1armdakl paralar bir s~ne içlnde 50 llrada.n atalı 

d~lyenl1?re I:cramlye çıktıt;ı takdirde % 20 !a'!laslle vertıecekt1r. 
Kutalar ~tneılc 4 dda 11 eyıru, 11 blrlnclkinun. 11 mart n 

11 haziran tarihlerinde çekilecektl.r. 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Üniversite ericek müstahdemlerine yaptırıbcak 25 llrıı. muhammen be

delli 189 takım elbl!e 9/IV/l!>U perşembe ı;üntt s:ı.at 15 de rektörlliktıe açılt 
ekslltme Ue lh:ı.le edilecektir. 

1 İstekll!erln şartnameyi tektörliikte gorebil!.r1er. aS'lWb 

! İttihadı Milli Türk Sigorta Şirketinden: 
30 :Mart 19il2 tarlh!nde alel!lde olarak toplanan h!ssed:ırlar umumi 

hey'etlnde şlrketlınlz hlsso senedlerlnin 22 No. lı kuponu mukablllnd~ bls
sedarlara S.'lfi olarak C200J ku.rı.t§ ~:r tevzilne karar \'Crllml.I oıduıundaa 
1 Nisan 1942 tarlhln.den ıtt:ıxıren G:ı.latada, Ünyon hanında, şl.r'lrethn!s ye....
nestnden tedlyatta bulunulacağı saygı Ue hissedarlarımıza blldl.rlllr. 

En son modaya muva.fllc 

BOT ON MOBlLYALARINIZI 
Çe~itleri en ı;ok olan lsıanhul' da Rıza Paşa yokuşunda 66 No. 

AHMET FEVZ/'nin ASRI MOBILY A 
• Mıığaza3ınd.ın alınız. 

Üsküdar· Kadıköy ve Havaliıi Halk Tramv&Y,· 
lari Türk Anonim Şirketinden: 

işçi ARANIYOR 
Şirketimiz Hn.re:tet serrume o BILETÇİ. 35 VATMAN, ve Atölye lilıeriııe 

3 TORNACI. 1 BOYACI. l BOBİNÖR, 1 KAYNAKÇI, 2 MARANGOZ, 
10 T&SVIYECİ, 6 ELEKTRİKÇI, l DE MIRCİ ustaslle 3 DEMİRYOL İŞÇİBt 
alınacaktır. 

Taliplere M.Uyetlerine goro ücret \'Cr~ıecektlr. Askerlikle :ı.l!Lk:ısı olmı.y-.ua 
lsteklllerin dllekoe ne şlrıketlıi Bağlarb~'nda ld:ı.Te mer~lne müracaatıa.rı. 

Memur ahnacak 
Sümer Bank İzmit sellüloz sanayii müessesesi 

müdürlüğünden: 
Müessesenı!zln Muha:J"..be. Ticaret ve Muhabera.t servlslerl.M 3659 

sa.yılı kanunun hlıltümlerlne core '15 llr:ı.dan 170 llra.y.a. k.-ıdar maaş 
verilmek üzeııe. lmt.llıanla veya 1mtlhansu memur alın:ıcııktır. İmti
han 20/4/19"'2 tarl.hlnde Ankıt?'lldl Sümerbank Umwn :MüdUrlliğilnde. 
İstanbuld:ı. Sümero:ı.nk şube~l.nde vo İzmltte mücss~ meı1tezlnde saat 
U,30 da yapılacaktır. Yüksek İktıs:ı.t ve Tkaret nıekteb1 vt"ya Ticaret 
ıısesı met:unları U~ sanayi müe.::t.--eseıerinde çalışmış olanlar tıercılıa.n 
alınacaktır. Memurin :bnunun dördüncfi maddesindeki vasıflAn 
ha.l:z ol:ınl:mn dllekcelerine evrakı müsblte 8Ul'Ct1e?"lle bir fotoğrafian
nın illşUrllerek 15/4/19!2 tarihine kadar İı:mıtte mnessesemiz müdür-
ıuıtnne tahriren müracaat etmeler!, htLlen ça.Iı..<ııanlnnn bulundultlcırı 

müe.qse&enln muvrL!ilka.blnl rı.lmalan Jı\zımdır. 

Kombiyo :nemuru alınacak 
T. C. Ziraat Bankasi umum müdürlüğünden: 
An.kara, İstaubul vo Izmlr şı.tbe:erlmlzde ı:~tınlınak ve wsg sa.yıla 

Barem kanunu hUkfimlert dairesinde 85-210 lira a;•iık verllm A. fu:ere 11.12:~
mu katlar knrr.btyo memuru, şe! mu:ıvl."11 ve şt! alınacaktır. 

A - Taliplerde nrcı.mla.n vasıfl.:lr ~unlardır: 
l - A.9kerllğln1 yap:ı~ olmak. 
2 - En nz lL~ mezunu \eya o derec de tahsil görm~ olnuk 
a - ist.Ih<l:ımınn. mAnl bir hali bulunmamak 
4 - Y~ı ylrml birden 8.(l.1ı;'1. otuz beşten ;'llkarı olnınmak 
5 - Şe! \'e şet muavinliği lçL'l d:ıh:ı evvel kam'.:>lyo ~lerlnde rnOuure

se sahlbl olmuş bultintt'..a.k 
Otob1.1., ıolcul:ın :; ı.'· ••• L.l • r ~1 ..u Y .ı 1 ot l ön!lnd~;ı :ı!ar1k' * 6 - Fran.31zc:ı., Inglllzce ve Alm:ınc:ı. diller'.nden birine hakklle \'81".ıf 

ı .: .. c •o!cu trerıl.:r .. 'l u~veten ı ı 912 tarihinden it bo.rcn her g\i..'l bulwımnk. Bu dillerden lklslıı.~ aıılna olanlar t~rclli edUcccktlr.• 
.. Uı:rct.ırp~a - Adapazarı :ımsmda. ~l ve Adapazln amsında 51 No. ıu yol- 7 - I.ı:;~necek v :ı:r.Utl nmı.z:ı v m~murluk t:ı.ahhiitnameshıl lmzaya 
cu kcı.t::ııfan ı,uye~kttr. 52 k:ı.t1r Hay1'taı:p:ı.şadan ,!J(lat 7,16 de ~ Izım.ttten ô.nııı.de olm:ık. 
saat ıo.ır. "<l.3. ıu~ketle Adi\!>JeJ.rı\ .sııat 12,::13 de \'aracaktır. 31 No. lu ka- B - Talip.er 11.>an \e n~ .teki bllı;ilerl hakkında yuk:ı.nda yazılı şube-
tı.r Adapı7.ı,I'dan :n.at 13,40 dl.\ w tzmltten sut 10,00 da lu.rek~tle Ha.y- lerlnılzde .28 14 04.'.! t:ı.rihlııde b.r Chll}·~t imtihanına tit.bi tutulacaldardır. 

u·p'l.'Jl"' .:ı.:ıt 10,30 dıı. v:ı.r ~kt:.r. j C - bteklUerln Ankaro, L~anbul, Izmlr şubelerlmlze mürncaM eden* 
S! [{ rr: .,.ı 'A•t o~ •tı'Jt' (3!niH t.lıntihana glrm kartı. nlnu'an l"zımdır. (4020) 

nıey'i n n i:le-d"r. 
r.1.,\z1lm.\: 

Otob JV. ı.. ..-and:ı. 'l 7 !·1 il'. .-:ı .. 'f k~z P.T.T u k"1 ön:Uı-

<l n :ılnr:ık tn<Y • .ı g tl: r 
IHLE'.I' t'CRI 'ILf'l<İ: 
An kura - I t:m:, ıl .. ~ L Ani:: r:ı. - Ad 11 :ı. ::?J • L .• \nk:ı.ra - e:azı: J_ 

L,Itnn::n"-Ad::ı.•'\ ~ıı L !tı'lı!--:"~-~ -~ · l'rıt!tr C!?2Sj ıJıJH 


