
ithalatçı, toptancı ve pera
kendeci tüccarların meşru 
kir nisbetleri yeniden 

tesbit edildi 

Okullann 31 martta 
tatil edileceği 
doğru değildir 
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iki düşman 
arasında harp 

meydanı, talihsiz 
Fransa 

-·-
lngillzlerle Fransızlar arAAJnda 

kızma ve danlmalar eksik de~dl. 
Savaş talihslzliğlnden doğma se-

Bomba hidisesl 
Suikast Yon Papen'e karşı idi. Parçalanan 

adam Usküplü komünist Ömerdir. 
Suikastçının iki suç ortağı yakalandı 

bepler bu iki eski slWı arkad8§ı- ti 1 t b"t dll b 
ru, bırotr1erıne hep yan, hatta. ter• Ankara ve lstanbulda hüvlye er es ı e en azı· 

BU • SA.BARKI 

Ruslar 
Yuknov'u 

geri aldllar 
Orel bölgesinde büyük 
bir muharebe cereyan 

ediyor 

'l'ELGB.&.FLAB 

Tuna' da 
Vidin şehrini 
seller bastı 

Vidin ıehrinde 10,000 
kiti seller arasında 

mahsur kaldı 
baktınyordu. Bu dargınlığın sü- ecnebllerln, bunları yabancı bir devlete mensup 
rüp gitmesinde ve zaman zaman iki zata karŞI SUlkaste h&ztrlad. 1klBrl t)~renfldf MoekOt'a 8 (A.A..) - SovJet gece Lonclra 8 (A.A.) - BB.C,: Sofra-
da aıtmasında İngiltereyi suçlu l!f teblill: 5 Mart güıntl k\m'etlertınıa da.o gelen hatierlere göre eını.aıı Bul-
sayanlar, gQ.çlü bir d~an kar- llert ~erille devam ederek garlstan m.ıaıt gö'rlllmıemlf bir eeı bu-
şısında birdenbire tek başına ka· Allbıra S (A.A.) - Re.mit~· lı:a,odo~Uf n 9/6/1941 tarihin· "!atiyle ~~'!8 celip vatanclat- Smolebıllt çevresinde Yut:noY f6hrt kmma uframi4tır. Tuna. nehrtnln 
h ,........,;. olan bu milletin 00,.. ... , .. tiiı 24/2/1942 ..ıa g(lnil Atatilık da muhacırler bU:landald umumt lqrun,ıa P"IDll kimaelerdir. dahil olma'lr. ÜZ'ere btrçıok m6*ihı yer- 8Ulan kabararak Vidln oebrln1 
v~ .. ~ .. . ' 0~ bulvarında vaki olan infilak ha.ldt.in· hüküm!erden iatifade ederek vatan- 3 - Yakalanan nç ortak.lannın lerl zaptetml.şleıdlr. ba.strU§tır. Vldhlıde 10,000 kı.t a.vle-

parçalan dU§man elıne geçen, ıt- da zabıta tahk:ikatuuo. buaUn• n· daıltimuza ~. Adı Ömer To· ifadelerine ıöre Ankara n letanhul- 4 MAri giinil hM'a savaşlanrulı& " rinde mahsur btilunuror. Zayiat mü-
1 iU te 1 1 fab l _...ı_ . _ı,l L. tayyare alanlannd& 4.1 Alınan ta.yya- hlm.dlr. 

man arı, yo an, rsane er, - derki neticeleri apğıd.adac: kat'tw. Oeküpto muallim Halit aiç'- da hüviyetleri tmoit .co.i en ..,.u ee- teld dQşUrülmilf ve ta.hrtp edllm1ştlr. İ.stlhklm efradı, muvasalayı temin 
ri.kalan düşman tarafından kul- t - lnfillk maddedıl taııyaıı ve in oiludur. Memleketindelci adı nebilerin bunl.n yal>ancı bir devle- Biz 13 tayyare kaybettik. 5 Mart gü- lçln dubalar ilzerlnde köprüler kurmak 
!anılan eski müttefik memlekete bımu ateı\eıfen adam, aslen Osküp Ömer Halidoviç taç• dir. t 9t1 do· te mensup :ikti zata karp au.ikuta ha· nü Moekova clvannda ~ Alman tny- lçin emir almışlar.;" 
saldırmak zorunda kalmakla na- vilayetinin Ceylln kazumın Dobr· iumludur. mledılr.lan öğrenilmiftir. Bu ecnebi- ynres1 dQ.şilrillınilştUr. Vklln üzerinde uçan tayyo.rel<'r, 
sıl bir acı duyduğunu hiç hesaba can lr.:öyünden olup Oeıküpte lise tah· 2 - İnfil&f neticesinde parçala- ler hakkında da ta.ll.ilc.at yapılmak· , Londra 

6 
(A.A.l _ BB.C,: Rus şehir halkını ev~rln damJnn üzerin-

s:ilini bitirdiğine dair diploması var- nan bu adam-.ı w yak.m arkadaıla· tadır. kunetıerl ta.rafından gert alındığı de gÖrmÜflerdir. Tuna Ü'Lerlndeki buı 
katmıyorlar. İnsanca duyguları dır. Y•nında numaruı silinmit bir rının hüviyetleri iki gün zarfında tee- 4 - Anltaradaki suikaatin Al- bildlrilen Yuknov şehrı Vla,ıııma ııe ldtıelerlnl kırmak için tayyareler ta.
bir tarafa bıraksak, sadece men- de tabaııca taıımalcta idi. Oaküpte hit edilmiı ve arkadaşluı ~kaıTan• manya Büyük Elç.iei von Papen' e Kaluga arasuıda ve Moslcofıan.ın 

250 
rafından attlan bombalar tesirsiz kal

taat düşüncesinin lngiltereyl, komün.iK okluktan ıonra S/10/940 tru9lardır. Bunlar da Yugoılavyada mütcve<:cih olduğu anlaııhnaktadır. kilometre cenubu gar'bis!n<le ve Smo- mı§tır. 
Fransayı yakıp yıkmaktan alı· tarihinde yurdumuza gelmiş, ecnebi doğmuı, hüyümüı, oralarda komü- S - Tallkı"kata devam olunmak· leMkten de ayni mesafededir. Alman- Tuna suları Cenubi 
koyması gerekirdi. Fransanın öcü- olan1.lt İstanbul Hulı:ulı: Falc.üttesine nist olmuı ve ıon senelerde muhacir tadır. lar şehri son derece takviye et.mişl~r- Macariıtanı da bastı 

--------- dfr. Şehrin me?'kezinden 15 kllomet- vı h 6 A.A l o i Şlm.a ı nü de üstüne çekmekten lngiltere relik bir sahaya mıı.ynler dökül- c Y • - F .. : ı Bul· • c 'd gaıi&tanda Vidin şehrt senelerdenbe:rl 
ne kazanır? Ne çare ki Fransa M k .... h dlerı ava a m~tü. Şehrin etrafında.ti kar ve mJsll görülmem~ blr sel hfrcumuna İngiltere adalarının yanıbaşında- eşru ar- a buz yığmlan da tel örgüler Ue tahkim uğrnml§tır. Cenubi Mncarlstan da 
dır I. llt ka l d edilmiş her taraf top ve mltralyoz- Tuna •n•masından müteessir olmu" 

· ng ereye rşı ıava an, • t h • ıerin ""prazlama at-inin himayesi ~ "' 
d h h l bl vazıye va ım Y'" "Y su baskınına uğrayan bazı yerleroen denizden, kara an er ang r ------- altına alılUlllftı. halkın nakline mecburiyet hasıl ol· 

Alman hareketi Fransa toprak· lthalatÇJ, toptancı ·ve perakendeci- Almanlar Yulcnov'a n3ıkll)'!e t:ı.yya- muştur. 
Jannda hazırlanacak, 0 kıyılar- releriyle Almanyad.an 1''1'allaadan ve 

lert·n ka" r hadJerı· tesbı•t edı.Jdı· Müttefik kuvvetler dig.e.r rneşguı mem1etetııenten as-dan başlıyacaktır. Bu bakımdan k ı i ,, .. , 
adanın en aşagı"' er er get rtn~enıı. Ru.slann teııre İngiltere, Fransanın o kısmını glrmelerl o kadar Ant omuştur kl Al-

Paris civarında hava 
bombardımanından 

Aımanyadan ayırdedemez bağlı ucuna çekildi manıar yaralı dolu bir hastane71 tah-
' - Tloa.ret VekAleW, bütün it.hallt.çı, yüzde 25. toı>dancı yür.de IO, peraken- llye edememişlerdir. Ruslann eline ölenler 

lık duygulan yüzünden Fransayı oopdancı n peraık'endecllertn meşru decı yiiT.de 30. mühlm rnlkdarda silah ve malzeme Paris 6 (A. A.) - O. F. l.: 
esirgeyemez. Ur hadlerlnt yenlden tesblt etmı.,tır. Çuval, kanaviçe ve Jüt mamüHl.t.ı: Londra 6 (AA.) - B. B. C.: geçmiştir. insanca zayiat hakkında Hava bomhardımanmdan en çok 

İngiltere, böyle yaparken ken· Pamuklu mensucat (kaput bezl ha.- Bilumum m~ddeler ithalltı kln Cavadan gek-n haberler fenadır. henüz tafsilat yo1c.ta da 1kl Jdlomet- müteessir olan Boulogne'Cfa enkazın 
di öz istegmw• e aykırı hareket ettiği rtç>: lthalAtçı kArlan a.kredltım yüz- men§elnden yüzde 25• ara. memleket- Vaziyet vah.imdir. Japonlar havada, relik bir cephede 500 Alman ölüsü kaldırılmasına devam edilmektedir. 

de 25, akredltırslz yim1e 20, topdaneı lel'dk e ytizdd 
1 
!t-~2~ topda

16 
ncı yfuıde S, pe- karada ve denizde adetçe üstündür- sayılmıştır. Şimdiye kadar 18 7 ölü, 15 00 yaralı 

gibi, Fransanın düşmanlığını da yüroe 7, perakendecı yjlzde ıs. ra en ee ,, ...... e ~ _ . ...ı. • d .. L-td 
1 k Çay ve kahve: Cay ithalAtçı kiır .er. Den adanın mc:.:·..-.e:z:ıne ogru Moskova radyoouna gore cenup cep. MI ın mı§tır. Bin kişi açıkta kalmış. 

olası görmüyor değildir. Fakat, Erkek ve kadın yünliiler, pa.ınu hadleri me"""''~e :.r.~- 20, nra l 60 kilometre ilerlemişler ıvıe mütte· besinde Ruslar, bıI\"C)k köyü gerl 30 ev tamamen yıkılmış, l 09 ev de 
bu duvgu Ve du .. şu"ncelerl ··ıçüp lplµtlerl v~ ka.put bezi: İthalat kln ·~·"' ,,.........,,. 1 la dı 

O ,akrecmım yüzde 20, cıkreditifslz yüz- memleketlerde ytuxle 15, topdancı Hk kuvvetler, hattı ricatleri kesilme- a mış r r. hasara uğramıştır. 
tarttığı zaman, Fransa toprak- de ıs, topdadcı klirlan yii2dtr ıo, pe- yüzde 6. perıı.kendecl yüzde ıs. mele için adanın aşağı ucuna çekil- Mookovanın 300 kilometre cenu- -- -
lannda Almanyayı vurmak zo· ra:kendecl yüzde 20, pamuk iplikleri, Kahve, ithalatçı kAr hadlen yüzde mişlerdir. Muharebe ıimdi orada ıbunda Orel mınta.k:ısında büylik btr Rusyadan Almanyaya 

d x...- k ,. B kaput bezi topdancı kArlo.n yüı;de 3, 4, ara memleketlerde yüzde 4; top- oluyor. uahrebc cereyan etrnektedlr. Rus- • • • • 
runda ol Uı:;wıa. arar venyor. u perakendeel yüzde 15, yün ipl!klerl dancı 5 perakendeci 8. S b h • lnr. şehre yakın yerlere nı:tr toplar ııçı gıdıyor 
zorağı kararın Ingiliz vicdaruna topdancı k!rlan yüzde 10, perakende- ı' b l d" ura aya şe rı getirtmektıe. Rus süvarileri de Alman- Vacby 6 (AA ) _ o F t . 
kirnbilir ne kadar ağır geldiğini et yfuıde 20. ıta!1 U a uşen tecrit edildi lnrm miınakala hatlanm ke3!nekte- Ukraynadan ıv~ ~az Rus;ad~n iİk 
de unutmamalıdır. Bu savaşta Makaralar : :opdancı kAn yü1.de 3, manıfatura efyaıı Yichy 6 CA,A.> _ o .F.I.: Ja.ponlar, dlr~r. _ işçi kafileleri Almanyaya gclmi~tir. 

"d"l d" tı 1- llt . perakendeci yu7Jde 15. İstanbul lt.hallt ve lhracat birlik- Cavada Uerllyorlat. Adanın limanla- Kızıl Yıldız gazetıesıne gore Alman- Bunlar Ruhr havzasında çalı§acak-
gu u en avcı, • ng erenın var Her nEvi ~ ve kuru lıam deriler leri umumi klttbl B. SalA.haddln Cuh- nnda birçok vapurlar mahsur kal· l:mn Starayn Russa etrafındaki Rus tardır. Almanlar, işgal altıında bulu-
yahut yok olmaı:ııdır. Canla başla ve yardımcı maddeler ithallçı ldr ruk, Ankanı.dan şehrim.lre gelmiştir. llU§lard.ır. Bandoengden 40 kilometre çeın~rlnl yarmak için yapbklan te- nan Rus eyaletlerinde mütehassıs it-
rarpışan bir millete varlık iste<Ti- hadleri akredltitıı yüzde 20, akredl- Haber aldığımıza göre Ticaret vekA- uzakta btilunan müttefiklerin umu- şebbusler neticesiz kalmıştır. Alınıın- ·ı.e . k . . . . 1 ~ • o t1fslz yiizde 15, işlenmlf dert ve köse- ıetı, 1 marttan ıtl'baren memleketi- ml karargAhı Japonlann tıan.mızun.a lar, çıemberi yarma.][ için llkbahar bçı" r1anga1e etme ıçın ışçı top ama 
nin ha.kım olmasına da hak ver- leler akreditifli yuzde 30, o.kredltlfstz mlze gelen ve gelecek olan it.halAt uğramıştır. Sura.baya. şehri tecrlt taarruzu lçln hazırladı.klan kuvvetler- ıJro arı nçnn tardır. 
mek gerektir. yüzde 20. ~yasının tamamının (müra.c.aat bil- edilmi§tfr. Japonlar, ıehrin civarında den bir kı.munı buraya sev1tıe~ İ "I d k ) "k 

Paris clvannda bir fabrikanın Klğıt, mukavva ve tatbikatı : BUu- rolanna> bırakılmasına karar ver· 1k! kasaba ele geçlrmtşlerdır. lerdlr. Beşhıcl Alınan tüm.eni Rus ngı tere e as er ı 
bombalanması, bir yandan Fran- mum sargılık kl\ıtıtıar, gn, san mlştlr. İlk ola.ra.k bu ka:mr manita- B" hattını y.ırmağa muvaffak olamamış, Londra 6 (A.A.) - fngiltered• 

İ . mukavvalar ve ga?Jete kAğldı ithalltçı tura eşyasına toş:mU edilm1ştlr. Mev- ırmanya, Filipin ve 56 ncı alay bozulmu~. tümenin diğer ne~redilftn hir emirnameye göre, 41 
sa 11~. ngııtereni~ a~asını açru;- kar hadleri yüzde 20, topdancı yüzde cut manifatura eşyasından ancak Çin' de son vaziyet birlfklen de ng,r zayiata uğramıştır. yaşından 4 5 yaşına kadar ( 4 5 dahil) 
ken, ote yandan Ingıltere aleyhı- 5, perakendeci yüzde l!a. nı~er bllu- yüzde yedl buçutu tst btil isabet M k Al l fr t 'l"h it w ı an & \'ichy G (A,A,) _ O.F.İ.: Blrman- Ol ovaya man o an e sı a a ına çagırı mı~ır. 
ne yeni propagandalara vesile mum kağıtlar ithalA.tçı kAr hadleri et.ınektedlr. yada Japonlar Ra.n,,....nun 90 ldlomet- h 

.. ~ ava akını 
oldu. Her Fransızın, o yıkılar ve ------------------------ re şlına.Ii şarldalnde klln olan Veu 
"l" k · dah 'B k•ı Ok il kasabıı.sı. dvanna varmışlardır. Ran~ ı.ondra 6 (A.A. - B.B,C,: Mo6kova-
o uler arşısında lngiltereye a aşve 1 u ar gon - Mnndıılay ş!mendlter hattı, ar- ya. hücwn etmek ıstlyen blt Alman 
fazla hınç duyması kadar tabii trk kullamlmnz bir hale gelın!.şt!r. tayyare teşekkülü, Rus liayyarclerl ve 
bir şey olamaz. Çünkü, nihayet - - Jaıponlar, FUipl.nleroe Mlanaonun tayyare s:ıvar toplan tara.tından 

Almanya'ya 
hava akınları 

Almanynnın şu, bu fabrikayı 16 martta Meclisin 31 martta tatil gamlnde karaya yent ıruvveuer çı- püskürtülmüştür. Ynlnız bir lld tay-
kannışlardır. yare şehrin üstune geleblhntşler ve 

kendi hesabına çalıştırmasından açıldığı gün nutuk yapılacağı Çungklngten blldirlldiğine göre gell.şlgUzeı bombalarını atmışlardır. İngiliz Hava Nazın bir 
nutuk söyledi Fransızlar soravlı değildir, ve btı dogruv degı"' .ldir Çinliler şeıdang eyatetlnln şa.r1wı.da Halk arasında birkaç ölü Te yaralı 

yüzden Fransızlann kurban ver- söyliyecek taarruza gcçmtŞeroır. vardır: 
mesine göz yumulamaz. 

Bu acıklı olaya dışardan ba
kanlar da: <<lngilterenin ba§ka 
şeye gücü yetmiyor, zvallı Fran· 
sayı bombaya tutuyor. Fı ansanm 
ne kabahati var? Parisi yıkmak, 
İngiltereye harbi mi kazandıra
cak?11 gibi dtişiıncelere kapılırlar. 

Ankara 5 (Telefonla> Buyülc Ankara 5 (Telefonla) - Bir kaç 
rnlllet Meclisi 16 martta toplantıla- gündenlberi okulların 3 l martta tatil 
rına ba.,lıyacaktır. Başvekil Dr. B. yaparak talebelerin zira.at sabalan· 
Refik Sa?d:ı.mın o gün mebuslara. na aevicedileceği hakkında bir takım 
tatil devresinde geç~ siyasi, iktisadi l"jvayetler dönmektedir. 
ve ti.cari münasebetlerlmfzi anlatan Y aptağımız tahlcikata nazaran bu 
bir nutuk vermesi muhbemeldir. rivayetlerin ulı ve eeuı yoktur. Ta· 

Bu nutuktan sonra da. Haricıye Ve- !ebeler, her zamanlü derslerini gör
klli B. Şükrü Saraçotlunun Parti dükten ve imtihanlarını verdı'kten 
grupunda bir nutuk verme.tt beklen- sonra okullann bulunduğu mmt.aka· 
melktedlr. la · · .. · __ ,_ ı 

İcra Vekilleri heyeti 
Ankara 5 (A.A.l - icra Vekilleri 

heyeti, bugün Batvddllikte saat 
15,30 da Başvekil Dr. B. Refik Ba.yda
mın b~kanhğında mutad toplantısı
nı ya.pmıştır. 

il IJ.1.11 111 1 TTI 1 nJITll U 1 1 ITTTTJ.TL 

rın vazıyetme gol"O :zıra.at aana a• 
rmda çalaıtmf malan temin edile
cektir. 

Maliye Vekili geldi 
Bu sabahla ekspresle Maliyo V o

lcili B. Fuat Ağnalı ~ehrimize gel· 
miıtir. 

Hiç bir sebeple hiç bir saldınını 
özürlü bulanlardan değiliz. Paris 
civarında insanlar öim~ olma
sından da hüzün duyanı. Yalnız, 
böyle bir savaş ortasında bir dev
letin hareketi hakkında üstün
körü hükümler vermekten çekin
menin doğru olduğ\ına inanıyo

ruz. Öyle sanıyoruz ki sokaktaki 
:insanın aklına gelen bu düşünce- Suç ne Almanyada, ne İngilte-
ler, herhangi birimizin yüreğini rededir. 

Bükreı elçimiz geldi 
Bühc, büyük elçimiz B. Ham· 

dullah Supbi Tannôver, bu eahab 
saat dörtte §ehrimize gelmiıtir. Bü· 
yuk elçimizin, bugünlerde Ankara· 
ya gideceği öğrenilmi~r. 

i:lolduran bu üzüntüler, büyük Fransanın talihsizliği, düş
lşlere kadar varmak durumunda manla uzlaşıp ölümden kurtul
olan İngiıterenln de bilmediği, mak için mütareke yaptığı ve iki 
duymadığı şeyler değıldir. İngil- yıldır sulhu özlediği halde iki Japon - Amerikan 
terenin, keyfi uğruna, gösteriş düşman arasında hftla en yakın mübadele anlaşması 
olsun diye, yahut Tokyo ile Ber- harp meydanı kalışıdır. Yazık ki Viclıy 6 (A. A.) - O. F. 1.: 
l1ne gücü yetmediği için Paris 

1 
bu zoraki ve kanlı vazife sona da 1 aponya ile Birleşil Amerika ara· 

sında sefir, konsolos ve t<tha.alannın 
civarında evler yılop insanlar öl-, ermiş değildir. Fransa daha çok mubadelesi için bir anlaşma olmuş-
durdüğüne inanmak, ya fazlaca çekecektir, tur. Mübadele Mozambik'tc olacak· 
saflık, ya bile bile haksızlık olur. J Necıneddin Sadak t&r. 

..........................•.....•.........•.................................... , 
"'~""' · ... 

- Şu cenup Arneriknaı da harbe girene tamam olacak.f ••• 
- Tamam olacak olan nedir) ... 
- Dµnya cofrafyuı hallmdak.i 'bilg:im.J ••• 

Londra S (A.A.) - İngiliz Ha• 
va Nazırı, Almanya üzer.ine hava 
akınlarının ~detlendirileceğini b.il
dinni~ ve demi~tir ki: 

cEvvelki sc11cnin Sonkanun v• 
Şubat aylarına nisbetle atılan bom• 
l:aların ağırlığı yüzde 50 fazladır. 
Uzak şarka e Rusyaya iletmeleır 
artmıotır. Yeni av uçaklarımız Al
manlarınkinden üstündür. Amerika
lılar dn ayni evsafta tayyare gönde
riyorlar. Hava kuvvetlerimiz bütüıı 
aavaılarında Almanlan )"Ollmiftir. 
Ve ordu ile i~irliğ.i yaparak bundea 
sonra da ymecektir. Hitler Rwıya• 
ya lca111 ilkbahw taarruzuna haı1adı
ğı zaman Alman harp sanayiinin h,.,. 
)ati merkezlerine ağır datbeler İn• 
dirmeliyiz. ~ 

Amerika lastik 
bulamazsa? 

v qİnglon 5 ( A.A.) - Şayet 
lastiğin yerini tutacak baıka bir 
madde bulunmayacak ooursa la.tik
leri kullanılmaz hale ~c1en 30 mi}. 
yon sivil otomobil Birleşik. Ameri
kada bolki ıeyrüsef erden çıkarıla
caktır. Fiatlcr rnürakibi Henderson, 
bugiin müdafaa tahla'kat komisyo
nunda şöyle demiştir: 

Yeni otomobil laatikleri yapmak 
y~hut eskileri . tamir etmek içln im 
kilo kauçtlk bıle verilemez. 
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.ecek· e Da Sabahki llaber e 

1 Harp tebliğleri 1 
Alman ebliği 

Anlaşma 

sulhu 
Bcrlin 5 <A.A.> - Alman ordulan Alman milletinin büyük 

Başkumandanlığı tarafindan neşre- b• kı b . • 
dilen tebliğde bl.lb.aı& tnydCdlld.lğine ır smı unu ıatiyormuş 
ıöre Donctz keslmlnde cereyan eden 
§iddetli muharebeler netice:olnde düş- Alman hududa 5 (A.A) 
manm tankl11.nn ~. ~t~ (~ter): Rio k.onferanaından eon· 
yeni taarruzlar geri püskurtülmuştur. Alm d uzak1 bi 
Şark cephesinin d1ğcr kesimlerinde ra . anya an . aşan cenu 

dÜ§'mruı yaptığı bir ÇOk neticesiz tc.- Amerikalılar nezdinde yapılan tab
arruzlar esnasında ağır ve tanlı ıca- kik~. Almanya dahili dunmıu ha.k
yıplnra uğrnmıştır. kında istifadeli ve inanılır malUma.t 

Lenlngrad muhaaa.ra cepıı~e a.lmak imkanını vermiştir. 
ağır topçu ku~tlerimiz Kronstadt'm Bu baberler, Alman halkının ma
askerl te.sislerlnl müeeslr surctıe bam- neriyabnın gittikçe zayıflamakta ve 
bardıman etmi§Ierdlr. Alme.n bava mahrumiyetlerin çoğalmakta oldu· 
kuvvetlerine men.sap miihhn teşklller ğuna ait bitare! memleketlerden ge
tara muharebelerine yaroım ve sav- len haberleri teyld etmektedir. Al-
ret demlryolu ruıkllyatmın tahrlblne zaf Jerini biibirin · teki et 
devam etml.şlerdlr. ~ C: n . 1 P _ • 

HAR~ DURUMU 

Japonlar Cava'ya yeni 
kuvvetler çıkardllar . 

Birmanya' da iki koldan harekete 
geçtiler - Doğu cephesinde 
muharebeler deva11:1 ediyor 

Japonlar Canda çabuk :ilerli
yorlar. Dün gclaı bab«lere göre 
muhtelif noktalara yeni ku'V'VetkT 
çıkannı,lar ve adanın yem bq 

Jepon kVTVetleri pirinç tarlalaıi 
arumdan geçeref bir tandtaa 
fiınaJe, diier" tarahan Rangona 
doğru ilerliyor~. Lon.dra Ran
gonun etrafındaki tehlikenin &it· 
tikçe a.rttığmı bildiıı mc&tedir. 

Amerika-Fransa 
münasebetleri 

Amerikanin de Gaulle' CÜ 

vali ile müzakeresini 
Fransa protesto etti 

VICby S (A.A.) - Dün neşredi
len ft!lmİ teblii: Veşingtonc!an ah
Mll bazı baberlere göre, Birleşik 
AJneı:ik.a hükGmeti yem Kaled~
ıam Uıi nli.ile müzakerededir 'Ve b;. 

Birm nya'da 

Japo • • • 
ı er eyııı 

Londra c Vaziyet 
kantıkbr» diyor 

Loadn. S (A.A.) - Bimıanya•
daki İngiliz kuvıvetlcri gıupundaki 
Rnıter nuausi muhabirinden: Japon
lar şim<l' Rangon' a J 00 kilometre
den az bir mesafeye gelmi§lerdir. Jn• 
poıı kuvvetleri bir darbe ile Sittang 
ırm~ İngiliz hattını ~ler 

m~erden b6tün Fransız re.- ve Peıga'dan 24 lcilometre mesafede 
mi ,.L.:iyetleriDi azak tu1:maktadır.. bulunan Vu· ita.abasına kadar 29 

Salihiyetli F~aız ma!ıfilleri ~ lcilometTe ilezlcmi§lercfu. Pecu Bir· 
LalMırden pek zıya.do hayrete dUI- manya yolu üzerinde demiryolunun 
mü,lerdir, çiinkü ~enh lıükw:ıcti a.ynlma merkczjdir. 

İngilterenln cenup ve garp sa.bllle- meane ragmen Berlinde hallan ~
nndeki liman tesııııeri bombardıman de altmı§l harbin meeud neticeye 
edilmiştir. Mnıt.o.nın h::ıvıı. meydanla.- YallM:8ğma emmyet etınemekte Ye 

!'ile deniz nsıert gündüz ve gece bom- Almanyanm muharebeyi kaybettiii-
bnlannu;tır. Di sanmaktadır. 1 

Alman milleti bütün ümidini bir 
~ ~ dayamaktadır, 

ıebri Bandoeng'iıı (1akmana kadar 
celm.itlerclir. Busün yarın burası· 

Doiu cephesi: 

nın da almmMt Te Ca'VIUllll iffa• Bütün cephe ~ Pddetli 

F:ranıaa De normal .m.unaael>eüer ida- yazjyet lan§ktır. Fakat yalnız 
me ~c ~· Da surede F~ devriyıe n ikqif kuvvetler.inin Vav'
b~ .~tatoı1~.~tun dlli j1lpon bvıvetlerile temasa gir
çevrden fizeım<Je\:i ~ligıru ~ dik.lerinin lbildiribniş olmaerna göre 
~. Banda.Ji Cfolayı Fransa. bu haıber ana kuvvetlcır:imizin Sit· 
Va§İDıgton aıezdinde protestoda bu• taıng ~m batı kıyısına n ır· 
hmmuştur. mağm agağı mcauına çekildiklerini 

Italyan tebliği 

Madagaskar 
Bu ada hakkında 

Japonya ile Fransa 
arasında görüşüldüğü 

yalanlanıyor 

linin .bea bir :ıraman içinde ta• muharebeler ol•nror. L-'"-1eı-. 
mam.lenmuı bddencölir. Oreldeki ili Aban ~ Yer altında 

İngilizler büyük bir. 
tayyare fabrika.ar 

kurtlular 

bgil:iz makamları da bunu ka- muhasara tehrık~ lı:arpınnda bu
\iul etmc:bedir. Londra ra<lyosu lunduğunu, Staraja R~'da1ci 
fU mütalaada bulunuyor: cCava 16 ncı Aıman orclu.u. etrafın<iaki 
ac:laımıda Felemenk kuvvetleri 9CDJ.berin nkıştrrıldılızıı bildiriyor• 
üstün bir dÜ§manltı ümitsiz hİT lar. Rus tebliği her tarafta fiddetli 
muhard:>eye tutuşmUfhn'. Japon• muharebeler olduğunu 'Ve bazı 
lar denize hirkinı olmalarından ia- bo§ topraklann geri alındığım ba· 
~~-d-· ederek mütoenıadiyen yeni Loodra S "(A.A.) - Metruli ki· uıa Der vermektedir. · ~.._.._. __ 
kuvvetler getiriyorlar ve ilerli· reç oc.ld.annda. yernhın<Ia uurnıoc:n 

Alman tebligı" · Do...- keaimin· .,5 ~ · liik ha - '--1 yorlar. ~mdiden başlıca fimendi- --y :;, metre acnn te va ~arma 

aöstermcık tedir. 
Rangon 5 (A.A.) - Sonradan 

nqrec:lilen hir tebliğdoe §öyle denil· 
mıdctedir: 

Peu'nun §imali prkisinde Vav 
bölgesinde .kuvvetlerintiz bir düı
man müfrezesiyle ~rpışmağa başla
mışlardır. Vav altı düşman bomba 
tayyaresinin taarruzuna uğrnmış ve 
tehir ateşleı- jçinde !tahnıştır. Düş· 
mania yapılan temas hakkında hiç 
bir haber alınamamıştır. 

Roma 5 (A.A.). - İtalyan ordulan 
mnuml karargll.hınm 642 numaralı 
tebllğl: Mckill çevresinde devriye 
muharebeleri lehlmlııe netlcelenmlş
tir. Slrenalkte her iki tnmftn hava. 
!nallyetl mutedil olmuştur. Malt.ada 
İtalyan - Almnn hava birlikleri ada
nın hava ve deniz tislerlne karşı yıı.p
tıklan tahrip h:ı.reket.ıerlne muvaf
fakıyetle devam etmişlerdir. Diin ak
şam Ingmzlerln Trablusa yaptıklan 
hava akını hafif ha.sam sebep olmuş 
fakD.t insanca telefat olmamıştır. Vdıy S (AA.) - O. F. 1. : Sa

lahiyetli mahfiller, Madaguk.ar ha,k. 
kmc1a Japonya ile Fran&a aramında 
müzakereler yapıldığı hakkında ya
bancı gazeteler ve radyolar tarafın
dan yayılan ht\berleri kati olarak 
yalmılıyorlar. Bu haberler hayali ve 
b§kırtıcı mahiyette telakki ed.ilmıek
tedir. Ayni mahfiller bu hnberlerin 

1 kaynağını Büyük Br.itanyanın istifa
de edebileceği hu H'uıdistan yoluna 

.,.., de Ruslarm tanklann ya.rdum ile L ahL-- b. lb fer hattını kesnü~ler, Bandoeng &;AJ'fl tamamen m nu: ır yera l 
J "kmmda bır" ta..,,,are ~.ıanını yaptığı taarruzun geri püekürtül- tayyare fabrikası inşa edihn~tir. Bu Japon ar iki gemi 

- .Tr • .....,~ dügwünü, dig"er kesimlerdeki ta.ar• l 1 

Libya da 
~ geçinnişlettlir. Bu vaziyet fabrika ngıilterede ilk yapılan Y'Cl'al- babrdı ar 

l'UZlarm da tard, 1 --!--ad<la as-- fn'--.,_ 1---- -'-1 b lcn.rşrsında Felemenkliler her ıeyi ~· tı tayyare ~uı oım.nmzu;. a e- Tokyo 5 (AA) _ lmpn.rntor• 
keri tesialerin amr t.-.l-r tarafın• L __ L" • f b ik ] b"" -

tahrip etmeğe baılaml§lMdır.> •· UJIUL ra1J1CT DU nevı a: n a ann en uyu· luk umumi karargahının tebliği: Ca· 
Son haberloere göre adadan <lan bombardıman edildiğini bil- ğüdür. Galerilerin boyu 1200 met- va ceııubunda Hint Okyanusunda 

Hür Fransızlardan bir 
kol Mekili cenubunda 

faaliyette 

Felemenk kuvıvetleri ikiye ayrıl- diriyor. reye ~dır. T~isatın heyeti rnec- hareket yapan Japon kuvvetleri 2 
mak tehlikesi karşısında bulunu• Libyada: muım hır çok kilometre. mura~baı Martta Thilnchfip nçığında 905 to• 
yorlar. yer tutmaktadır. Bu fabrikanın m,a- niliıtoluk İngiliz Stronghold torpido 

B:innanyada bir kaç gün devam Devriye kollan arasındaki çar· ıı için 8500 e yakın i~ çalışmıştır. muhribini ve 3 martta 1270 tonluk 
eden durgunluktan sonra muha- pışmadan Ye tayyarelerin uçUJla- Ve yakında fabrikada binl;rce er· Ashcıvme Amerika topçekerini ba-
ırebcler yerud>Cn şiddetlenmi~ir. nndan beşka hir Mdiaıe yok.tur. kek ve kadı~. amele çal~~aga b~~lıa- tınnıf}ardır. Japon kuvvetleri hiç bir Kahire 5 (A.A.) _ lngiliz orta ilgi!ıind~ arıyorlar. 

prk kuvvetleri ummni karnrgfıhmın Bu münasebetle §urası hatırlahl-
'

.,,,.._.. _____________________ • ____ ~ yacalchr. Atolyeler. guneş ı§ıgın zarara uğramamı!llardır 

·benzeyen ı~ıJdı Neon lambalarile - · 
bliği: maktadır ki, Fransız hükumeti im-
Dün düıman lıiç lxir teşebbüste paratorluğun her Y'C'rini muhtemel 

hulunmamııttır. Seyyar keşif kollan· bir .ldırgatll\ kar,ı müdafaaya az
mız düı:ımnnın kqif kollarını araya- metmiı:ı olduğunu müteadd~t defalar 
rak bunları geri çekilmek zorunda badirm~ıtir. 

941 demiryolu istikrazmm ikinci 
tertibi satışa çıkarılıyor 

aydınlanmakta ve alelade bir fabr.i- Afyon belediyesinin 
kada bulunduğu hi.irü vermektedir. halka İyi bir hizmeti 
Atölyelere 8 asansörle çıkılmakta- ( ... ı.. ..... - A"'"""' ..,,.l. A 

lı • · 6 lc&dınd Afyon .,._..... .. ) - •J"" .,.......ı,ı, 
drr. tçının yüzde 1 i ır. otma.nlı kylcre malik olduğu lçln halk 

bırakmışlardır. Dünkü tebliğde bil- --------

dirilen taarruza ait alınan yeni tam· Fen faku·· ıtesı· 
lfıttan 12 tank ve :ik.i piyade bölü-

ötedenberl mahrukat 1ht!-yncını odun-·y. b k JJ la. tcmln etmekte ldi. Bu sene şehre ·a an.cı o u ar odun getiren kağnılar, hayvanlarda. 

ğünden mürekkep bir dü§Illan kuv-
vetirrin Gazalanın §İmali garbisinde
mevzilerden geri çekildiği anlaııl· 
maktadır. Hür Fra.naızlard811 mürek
kep bir kol Mekilinin cenubu ,arli
aindekı bölgede faaliyette hulunmuı
tur. Ynğmura rağmen bava kuvvet· 
)erimiz ileri bölgedeki hardtftta yar• 
dım e~lerdir. 

Filipinlerde 
Japonlar Mindanao' da 
Zambvanga'yı itgal 

ettiler 

Sigorta parasile ayni 
yere yeni bir bina 

Ankara 5 (A.A.) - Maliye Ve- de teminat olarak ve hazinece aatıl
kaletindon tebliğ edilmiıtir: 2/6/ mıı ve aablacak olaıı milli emlak 
1941 tarih vo 405 7 numaralı kanun bedellerinin tewyesindıe bqaba§ ka
mucibillce ihracma aalahiyet verilen bul olunacalkan gı"bi tahvil itfa be
ve hasılatı tamamen Diyatbakır ve dclleri ve fa.izleri tahvillerin tama-

yapbrılacak FJazığ iatuyonlannıd.an Irak V'C İran men itfuma kadar her türlü nrgi 

!
hudutlarına kadar yapılacak demir- ve ıesim~ muaf bulunacaktır. 

~. S (Telefonla) - Öğren- yolunun inşasına tahsis edilecek M _ı_..._ tah ·ıı T·· ı..:... r~'-L 
·· · li 9" I d · ez;uıı- 'V'J er w....,yo '--"'llDU• cliğİmı!ize göre yanan Fen Falülteııi olan yuzde 7 gelir 1 " emıryo• . etı" M k T"" L.:.... c!!-L • -~ 

• 1 · ·ıa 20 ed · faa rty er ez, ur~,.e umnurıy~ 
(Zeynepbamm konağı) bmuı 175 u awl O azilımn liralaenk ~ ı~ ı ~eş- Ziraat, Turlciye İt. Emlak ve Eytam, 
bin. Fakültenin ~lan dn 200 bin rut m yon ı cı ter ne Oamanl Halk T- k Ti et B 1 
mya eigonalıdır. ait tahvillerin &a.b§ı 7/3/1942 aaba- J:.. l 1

Ban' '-

1
• ui]r s·~car ' eE~ 

/3/19"2 ak '- d ....,.e er ~a an e umer rre u 
M "f V-'-AI b" b" _,_ __ ,_ hından 15 " §lUllJDa ıı;a ar Ba k •a-fı d ıla w -"'L.: div 

aaıı cxa e , ınayı ~ .... u.ırarcu. lacekh n ........ n an sat cagı ~ ger 
aynı yere bu para ile modern rve bu- yaT.p~_.__,,1 r.h--''-'- ,_ ____ l p bankalar vasıtasile de temin olwıa-
- k ih · 1 ek b" ~ er ıununıe mulMUT'CJ" o u b'ı.· ~ Ü tiyaç ara cevap verec . .ır 'Deheri 20, 500 ve 1000 lira itibari wr. 

bina yaptırmela karar 'V~tTr. kıymette birlik, yirmi bqlik ve cJJi-
Çolc muhtemel olarak bu binanm lik . F thi d k "f ") "k 

la ı__ lurk mimarlan arasında tır. . • . . .. e ye e ooperatı çı ı 
P nuuı, • _ TahVJlleun ihraç .fiau yuzde 95 

Tokyo 5 (A.A.) - Resmi td>- açilaca~ bir ımıaahak.adan •oma •c-- olarak ta.bit edilm~r. Yani 20 li· Fethiye 5 (A.A.) - Kaza dahi-
liğde Mindanao adasında Zambvnn· c;ileoe&tır. ralık birlik tahvil bedeli 19, 500 l!i- l.iftde mevcut üç tanın kooperatifine 

'nın ifgafi biklirilmektecl.ir. Bu ralık tahvil bedeli 475 ve 1000 lira- kar§ı büyük bir rağbet göateı-ilmek-
ada. F.ilipin adalarının en 2'Qngİ.ni Malta'ya hava akini lık tahvil bedeli de 950 liradır. tıc v.e sermaye n oırtak adedi gün 
olup maden bakımından tükenmez Valetta 5 (A.A) - Dün Mal· Bu tahviller umumi ve mülhak geçtıkçe artmaktadır. Bugün bu ko· 
kaynaklara ı hiptir. Mindanıllo ada,.. ta"da akı defa bava tehüke ifareti bütçelerle idare olunan daire ve op~ratiflerin .tahsil edilmiş ~nnaye• 
a, Sicilyanın dört mnli büyük ol- •erihniftir. Mal.tada fİmd.iye kadar-- müesscaderce, vilayıct hususi idare- len 13.273 liradır. Ortak miktarı da 
makla beraber nüfusu hir milyon- Jı:i tNılike ~ NYlS1 1700 ü J.eri rve belediyelerce yapılacak mü- 843 tür. 5 7.525 lira .ikrazatta bu-
dan jbıırettir. bulmuftur. lzayede, münakua ve mukaveleler- lunmu~lardır. 

Memur ve öğretmenlerin 
maatlarına zam 
yapılacak mı? 

Ankara 5 (Teletonlıı.) - Maarif 
VeJrllettne bQ~lı yeril ve yabancı okul 
l"8 müesseselerdeki memlli2 Te öiıret
metJere, tevknllde ahval samlanna 
muvuı olarak bir zam yapılma.smın 
ecnebi ~ ekalllyet mektep müdürle
rinden isteneceği alMaı.darfar tara
fından söylenmektedir. 

Vekalet bu cümleden oluak kerull
sSn.e bağlı bilumum müesıııeşe ve mat
bruılarda çalıpn ücretli veya maqlı 
memur Te müstahdemlerin milli kx>
runma. Jmnununa muvazt olarak. ay
lıklannı arttırmak knrannı almıştır. 

Eli.zığ bütçesi 
Elinğ 5 CA.A.) - vııayet umuml 

tnı.'cllsi t.oplantısına son vermiştir. 
Yeni bütçe 418.170 Ura. olarak kabul 
ed1lmlştir. Bunun 71,743 llııısı yol, 
134,473 lirası muırl!, H,354 llr::ı.sı zi
raat ve TCtetiner, 41,619 liram. sıhhat 
işle~ aynlm·~tır. Maarl!e aynla.n 
para. geçen yıl bütçesine nazarad 
27,850 lira fazladır. 

EY KADER! 
Aşk ve macera romanı 

di. Sizinle görü§Illek istiyor. yanınıza sevSıdiğirni eenden aaltlamıyacağım. lmüd<let "vvol, yine e.ıe gelmi~ uçu
getireyim m.n Bir baba, ne kadar kötü ve nankör n1ma yuvarlanmakta bulunduğunu 

-Aptal, •ormaia lüzwn yar mı) olurlarsa oJ.unlar, daima evladlan- sana haber vermi}tim. Meğer tah· 
Yatlı haat-abalocı, söze ka.nfh: nın İyiliğini arzu eder. m.inlerimde aldanmıyonnuıum. Bü-
- Gelen pederiniz mi efendim). .l.avallı :ihtiyar. gözleri yatlar İçin· ttn huihat v.; ricalarıma rağmen bu 
- E..-et hemtireceğimf de eözüne devam etti: kötü yolda devam ettin. Bu adam, 
- Heyecandan kendinizi koru- - Biday~ 1aram ~ok Tahim senin tarafından imzalamıı olan 9C-

l\rtık do.na da kaJmamıftİ. Şahin, Jmllb;. feıbt c:aaretlerl bnlan, mu- JJ\&Lsmız, yerinizden kati.yen kımıl· aarunıılar. Şimdi iH, biraz aiır ol- netlerin muhteviyatını ödaneğe be-
Cah"beye tıecavib etmek İlterken bddf't" akibet karpsmda titreyen damamalı.eınız. malda bcıraher. 9iiıade bpanacaiı- ni duet etti. İyi b;lmiyoruın amma, 

lf&kleden: (VA• NO) Tefrika No' 189 

şap hastalı!;ı münasebetiyle mencdll
diğ'lnden halk kıştan evvel tedar1k4 

siz ve odun&UZ knlmıştı. 
Birden kışlar ba.stınncn beledi

yemiz büyük fedakfı.rlık ve hlzıneUere 
katlanarak kömür lşln1 bizzat kendi 
eline almı.., ve emrlndeJd. itfaiye ve 
t.anzlfat memur v.c mUsta.hd~rlnl 
bu işe hasrederek getlrttlği vagonlar
la maden kömürünü Mllfıne bir su
rette memur, subay, işçi. ç!fçl bütUn 
halka dağıtmış ve çok şlddctll süren 
~arda şehir halkını korumuştur. 
Şimdiye kadar 2 milyon klloYn ya.km 
kömür dağıtılmıştır. 

Hallı: eski saç sobıı.lanru tadil ede
rek en mütevazı kulUbelcrdc bile bu 
kömürden istifade usullerini öğren~ 
mlştir. 

Vapurdan denize düşen, 
2 kiti kurtanldı 

Evvelkl gün Hô deniz tamsı olmuş
tur. Usküdnrda oturan Huriye adında. 
19 yaşlarında bir kız akşam ilzcrt 
Köprüden va.punı. binmiş vapur U.ır 
küdar :iskelesine yana.,acnğı sırada. 
Huriye güverteden denize bakmak 
ürere eğillrken m uvazeneslnl kaybe
derek düşmüştür. Derhru etraftaki 
sandalcılar yetişerek Hurlycyı bo~
mak üzere iken kurto.nnışlardır. 

Yine akşam üzeri Köprüden lla.y
darpaşa.yo. harelret eden vapurda yol4 

culardıın Şevket Haydarpaşa açıklo.4 
nnda güverteden denize bıı.ltarken 
düşnıii§tür. Şevket de :turtanlarnk 
tedavı altına alınmıştır. 

Tokatlıyan salonlannda: 
büyük bir eliti sergisi 

lıa.lp aektesindcıı ölii'Ye.mütti Pederi .aülorin dakesine henüz diipne- - Biliyorum. m n Mınde lüc; bir lnza bırabnıya- Utediii Jlara altı yüz lira tutuyor. 
iı9e. kendisine kar11 .on derece ~ mift .• ~eti. eoğallanlılıiı h&la - sm babanızla bathata bir.1'· cr.ğını söylüyorlar. Oilum. eaııa a· Bu yeni aahtelı:&rlıiırı. beni göğsün· ~rdımsevenıer cemt~ &nyer 
sındı. Çocukluk arkada~ Cwdetin mncuttu. O ...da. çalar .ut •dciz m.& için ben dışarı çıkıyorum. Bir tcm<le bulunm~ bazı nMihat· den yediğin bıçak daıbai kadar '= =hatta, tır. ÇOk ~ 
yüzüne bakmak töyte claraun, Mm· buçuiu c;.aldı. Htl& odada duran te7• iıtiyacauz oluıaa çağınrsınız. l«dc b~hmınak iste.nm. iman ~t müteelılİr etti. Tcıessürüm, para yü- ~eın bu serst. = cenl§ ölc;Ude 
tıiıne bile uğramağa eeearet edemezdi. ilı:i haataıb.mcıya ~ ~e'rirerek: .• ben ~ odada oturacağım. ya§A>:~ilmek için ıriodanı~ temiz zündc:sı deii)dir. Zira bilinin ki olarak, yarınki cumartesi günü saat 

açılıyor 

Çılgıncaaına rnalm:ıttiği ömrünün - Dokto'!;D' ~e ~y)edikJerinj Tam 0 errada Fahrinin bM)ua Te m.ust~ olmuı .ı~ gelir. Sen- ben paraya tapanlardan değilim. 01t dörtW Tokatıı:vnn Alonlannda 
cııazı olarak elmde ancak faltnı da7dunuz ~ mı) diye •ordu. ~ prdr. İhtiyar blkim çok den ~tedıgım, mazım vunutmak .. •e Beni uıl kaygılandıran, derin endi- açılo.cak ?e ~gün sütteektlr. 
M:falet kalm~. Fahri. yatağmın - SüPtıemzl üzünıtülü ve kaygılı görilsıüyordu.. daha vakıt urken dogru yola don- ıeye düıüren ıey bütün nuihatla· sanyer Türk tızlannm, her birl 
ba§J ucwıda dı.:ran çekmeceli küçük -. İkinizden biri sidjp jslirefutt Bir bç dakika oğlunun batı ucunda mcktir. • Bu ihtiy~rhlt güınlez:iın~e, rımc rağmen aah~kirlıkta •rar ~ Y'ÜbCk birer sanat esert olnmk mey-
muaya göz attı. So.ğlam elirü, biraz ec:Lıfıilir: • • • 9e98iz •eesiz durduktan aonra titrek ~ azap verebil~ek, §lea'efli aile- mekliğindir. Senetler, Rüstem pqa- :ıa -~rd.lkle~ın:!işl&rl gerçdt: 
azalsa masaya değecekti. Bu müp- - .Biz de timdi l:'uau yapacaktık bir eeele 8Öze batladı: mızın n~~u .. ~ı~letecelc hareke!- zade uvdı.-t beyin imzuını ta§ıyor· ı dlgo eğe, Ce ~§ey 
ı. - _J •• • F h · · .. __,, _ _J ch:oa:mı. . terden, eliru. etegırn çelı:. Bu •on rı- B . lk·t "b" er r. 
oooe u%crıne ıı nnm Y\l~e ıey- y 1: ~ ar1 d hi - Ba§uıa gelcmlcu, gazıetelerde eddeıtm '"lum muı. u ımzamn eV"Ve 'er gı 1 Teşhir edilecek e:Jerlertn hepsi sa-
tani bir tehc:ssüm belirdi. Çünkü, at· IC.J, a apna • okudum. Bana cevap vermeden 8Öz- camı r . e og 1 saJ..e oldu~na şüphem yoktur. Biraz tılıktır. Bunlnnn be~ll. Ynrdımse.-
L •• ı. isirü Ula mukadderatına hakim tap ctlcrdcı. .... • . • terimi dmleyiniz. Sitemlerde bulun- Odada <lerin bir wkGt hasıl oldu. evvel, tefeciden bu aenetleri getirip venler oemlyet! emrine -verllccek ve 
addediyordu. Kendisini bu sefilane • - ~e:nşrecıgmı,h eh gideıbili7 mo.k zamanının çoktan gtçtiğini ve ihtiyar hAlcim, •eeini indirerek .c>- parasını almasını bildirdim. Hal bu- cemlycttn hayırlı gayelerine kullanı-
lıay-.... ttnn kurtaracak olan tabancayı naz d(;_:fı. Ba ge:co ~ Tannı a vaziyeti olduğu gibi kabul etmek züne devam etti: ld senetler, bir saat cıvvel muhtevi- lac~tır. 
almal: için bu küçük masanın çdt- ben nöbet belcliyeceğim. lAzun geldiğini takdir ediyorum. - Senin •ıhhatin hakkında haber yatlan ödenerek başka biri tarafın- Turk kızlannm el emeği ve göz 
nıecesine elini uzatması kafi idi. - Nnaı1 un odoneniz hc.mFre- Operatör Ahdi beye buradan çıkar• almak için buraya gelmeğe hazırla- dan alınmış. Parayı verip senetleri nuru muh~l::."l olan bu güzel işleri 

ceğiml L 1 d Ha lik 1' b" t f ·he · .. w ld" l k" ld w 1 B mutlaka gormek, hem kızl:ırunızın Fahrinin çehresi, bu dü§Ünce ve O •..ı_ F. L • • L• • • _•_ı_ &en ıu a ırn. yatınızın teh. ede '1lT en ll' e ecı nı gonnege ge ı. ;::;ı~A jı~ o u~unu an ıyb~f.umG. u eserlerini takdir ve hem de Yo,.dım-
müş<o! .:c üzerine daha zjyade aa· .•ıraaa auraun mzmet~ ~- bulunmadığına dair kati teminat - Tefeci Hüseyin mi> a ar .•gı .~ncav· o, ynpa 1 ır, ıcv- sevenler cem!yet1nln vPTlml! ç l ımın-
kiRle§ti. Vakıa. bugüne kadar zevk ya gırerek: 'Verdi. nana buaüne kadar verdiğin - ::vet zannıma göre evime ge- det beyı gorecegım. J ınrına 1.-ıtlrak bnlumlanndnn en guzcl 
ve ıt-fahat çnmurlnrı içinde yuğn!J- - fedcriniz içıeride bekliyor de- elemlere rağmen btı hahenlıen ~ok Jaı odar. Hatırtnrem. bundan bir (Arkası var) blr !ırsnttır. 



• Karı 1HI 

AKŞAMDAN AKŞAMA [ • 

Yemekelrin teıhiri ŞEDıR B.&BBRLERi) 
ETnla Ankara tebri bu Wibet• 

Jm7M olclu7da ı tbcfl efe t.t.nbul 
llllmD ardı tıra JlrGyor ı Lobnta, 

Talebe yurdu 
lilP deldr&m " emuli c:emek'nta- F tih ed . • B 1 

Belediye / Hastaneler 
vergileri 

awla Pitnllt 11dalar tethir edilm:iye- .... a m reaeıını e e· 
... mye tamir ettirecek 

r• ooldanı Mükerrer verai tahakkulC 
- Dansı ~ -....ı · dl- mm.ç gtiodenber1 ~ bulu- ve tahıil ettirenler 

;redavi için latanbula 
gönderilen haıtaların 

yol maıraflari 

- • ıılliD Part1 ceMl areı.ıırt B. J'\1cıi 'N- } d } ak} ·- .., ,etırımıscı PaJU lı}ter!nı tıedlc1k ceza an ın ac ar Ana.doluda Bel~ekrt tara.tından 
Zira. bu8iialdl peJaelJskls-U. fakir • e tildavl için İ.st.anbul BeledJye hilstaııe-

fııbn7ı ..ı ~- onl.- oba ~ah Parti memezlnde B. Belediye tıalba.1dtuk f\lbelerln!n son lertne göndertıen hastaların, basta
..-. fttrt Tttzer'1n ~iti altında Vali n lünlerde, J8.tllıf tutulan hetiaPlar ne- neden çıktıktan aonra memlekeUerl-

Züiiirt halinden anlanuyan, her Beıediye mat Dr. Liltfl Kll'\:1ar'1& Pa.z... t1cesln&;, b~ w.ta.nd~ra müker- ne gidecek paralan olmaması, Beledi
lıııliılbatı maPJita ile brııJapn mi- tıt idare beJet1 retsı. B. Reşad Mtma- ıw '98lV1 '8baöl* ettird1Slert ye bu yeyl, bu glbl kimselerin yol masarifini 
~i hovardalardan biri. ıUlfim.. ıolhmun ı.,tdıü etuaf btr toplantı ya- nrgllerln ta.hısU edlldtRt, B&lediyeye nrmete mecbur etmektıedlr. Bu pata 
~ek: IJl)mııtır. Toı>la.ntıda bllhassa. fehri- halk tarafından yapılan müracaat- bir ıene zarfında mtllılm bir yetfuı 

>LJ__ • .,;i.. =-te tes1a edlleceıc Fla.rtl Talebe 1\ll'- terden anlaşılmaktadır. tutmaktadır. Bu nstyet ka..rşısuHla 
- ~~ ...,~ ~ da ettafınd& g0rt\§1llmiıottır. Bu 5§e Belediye reisliği, bu hususta Beledi- Belediye telsll.ği , tehrbnlııe tedavi için 
~ aüzellenn de ~ " en- tabtla edilen l'atıh medreeelertnın t&- ye ta.h~ ve t.ııı.M1.1 şube müdürle- ı&ıderUen hastalann geliş ve gidi§ 
.........._ .-W ıilM &tmeliL- O.... mırt .,. ıtmımıu tadllltm yapJlması rJne ye!Ü bir taminı gönde~· yan- rol nıaıs.raflannın da hastıalan gönde
.... da biz anlhlarm t&6 T• ıotll lbımg81en masrafı Bel«Uye ~ lıf n mtıerrer tahakkuklara ~eydan ren Belediyeler tarafından ~-
s&ıJ& kayıyor... Ve yapma artık riıbtıe etm\ftlr. ver'llınelm!e1nl t.stemıştlr. Muhasebe n1n temını için, Dahllye VetAletlne 
'-lediiine söre. meseli~ ben, müıdürU1111 mükerrer ve yaniıo ta.ha.it- mftracaat etmiştir . 
...ııanebici cameklnı ~nUnd. JUl- Kartal cı·nayeti· kutat yapan flibe müdürlerini cea- ------
; .... ~~ pek faddı landıracaktır. Feci bir kaza 

Milli Piyangonun 7 mart 
fmd~ banlar ili... Gial ..,.. Müddeiumumi 3 kiti çekiliıi 

Bir baımnefencli ı.. tö:vle aalab- için idam cezaıi istedi MWI plyangonwı 7 mazı çddlı.,l 
ıorda: cumartesı gttnü saat onbeşte An.tara-

Bir çocukk iki tramvay 
arasında ezilerek öldü 

- HQatmncla .. ..,... tllaDCI da Bergtevt binasında yapılacaktır. 

nktile Wr putla ~ &llnde Kartal ci'flımd& .~ kö)'tbı- Teknik bazı sebeplerle bir mtlddet Kocamustatanefa.da oturan ?e kun-
LL-~:.. • p_ı_ -•=-elim. •• • de ooban Marldı ~~wow mııız- 1"'~ Mllll pi ,.,.,..n ı.1er1n•- radyo ...,.. ----.tim. ,_ Defogq- .ua nm Halid, Blbahadd1n, boahtm ve ..,... yango .. ~u'9" ı.ı1 duracı çıraltlılı yapan Abdiıtrahman 
iç arbdatmda bnumı cloJ'Ul'IDUI Mutafarun mulıakemeleH tldıncl alır lle nakledUememest kararta.şmıştır. adında 16 ya.şlannda bir çocuk dün 
.ıcarkıen. kıbiı kıyafeti homk bir ce-. ma.htemeslnde gOrlllmlftili'. Bu yü.ıen 'l mart ve müteakip çeki- -.balı 88.at sekiz sıralarında Alt&a.

:ravracufa ru1admı. Adeta bütün M~1umum1 iddiamunestpde ~z- 11' aa!halan radya lle nakledilem.lye- raydan Beyazıda. gelmekte olan n.t

Danslı çay konseri 
8 Mart 942 Puar aiini saat 16 de 

IBRAHIM ÖZGÜR 
ve A 11'.Ş BÖCEKLERJ CAZININ 
iftjrakile Kadıköy 

SU REYYA 
Sineması u.tündelıı:i aalonda 

ŞARK 
Sineması - Pek yakında 

3 KADIN 
EN BÜYÜK Yll.DIZL.AR... OST AD BlR REJlsöR ..• 

GÖROLMEMl.Ş BlR ıHI1şA:M ... 
Ara'bacmm Km Fılmin1n kahramanı 

HlLDE KRAHL 
KATHE DORSCH •• HENNY PORTEN 

ARTİST IZTIRABI 
(Komödiauten) 

--- AŞK ... SAN AT ve HA YAT taflJ'Ul ıbb phe.er 

JJa büyük ve meıhur Dans yıldızı 
MAUREEN O'HARA n Wau.E BAlL 

llınfmdan ,.....bla Ye 
VicKY BAUM'• methur l'OIMDID.t.n ldibu edi-. 

DANS VE &EIÇLiK 
Güzel ve eileaoeli lıilmi lnümiizdeld .ı. llıkpmı 

S Ü M E R Sinemasında 

mevcudiyeti sözlerine toplammttı. nunlardan Rllld, İbrahim Ye Baba- cek, 1krarniye kazanan numaralar man Bek1rln tdarestndekl ıte No. h 
Buna brphk, aim btilaU.B ç3- baddlııln ıece Muradı mdilnneyl ta- :::.. haberlert arasında neşredlle- tramvayın e.ı1ca buıunatın&"" ten ~-
Milrnüt. dadaldan ...mJenmit. .. Yi- arbyat8lt yatmakta. oldutu mandıra- tara.tın& asılmıştır. Trurway Basan· 

BU ~~ sinenıa-
aksam sının -.. lliinün bütün adeleleri. qafı doinı 1& gidip kapıyı açtırdıklan ve hep * Un1tapanında Zahide adında bir pqa. fırınının l5n0nden aeıJeıbn Alt

.. tlu reanederek azanut.,. Bir ar· birden ttzerlne a.tllarak d~ su~- 1ca.d.ın aynı evde tıracı olarak oturan araya gltmelcte olan n.tman np.nn 
dstin ~ dalıp uw-. 

0 
da Ule 7eN yuva:ria.cbktan IOD1'a ootazı- Necati Ue kavga etmiş ve hiddetini ida.reslndıekl 92 No. h tramvaylı& kar

l»akbiı fil lııremah satoJ'll llllllll 7iJe- na sardıkları bir tel pa.rçastle bot- yenmek için Necatlnln ftç YIL§Uldak1 §llaşmJftır. Bunu gören Abdürra.tıman 
Wlec:eiinl dütflniiy dut:lan. o cl'f&l'da. bir hendek ~e otlu Kenanı ya;kalıyara.k merdlven- tıe~ tara.ftak.t basamaktan atıayıp 

or. g&ndükl.erl 8lb1t oldııtımu eöylemif, den aşağıya fırlatnllff.ır. Taşlar üze- kaçmak 1steınlş;e de bwıa vakit ba-
cDerbal lçei döncliim. Pwl ilhl· bu Gç klflnln tıeamıntklen adam ın- r1ne yuvarlanan Kenan muhtelif yer- lama.mı~ ve iki tramvayın aramna •-

minin bir 9'İnl paket yapbnnılu dimnek suçundan Ttırk cem. kanu- lerlnden yaralanmı~ır. Zahide yaka- kışmıştır. Abdilrrahman, ~ te-
c - Al çocuğum... Senin için. •• nunun 450 ncl ma.ddesln\n ' 11nctl lanıp adliyeye wrllmlş Sultanahmed miklerl ve kafası ezilerek "'9 Jcollan 

•diye mattan. bendine tevfltan idam ceza.sına. çarp- üçüncü sulh cem mahkemesinde ya.- parçalanarak derhal ölmüştür. cesedi 
cTesadiifen bulunduğu Ye kimaeyi tmhnalannı, Muradı öld6rmeler1 iç1n pılan muhakemede suçu sa.btt görül- muayene eden adliye dıoktonı gömül

tanımadığı bir muhitte kendisine mazntmlan teşvik ettiR'! iddia edilen düğünden otuz beş gün ha.pse matı- meslne :ruhsat vermlf, adliye ve za.bı-

bö ] -L--- biri• A--L-..ıı b" Muhtar Musta.fanın bu suçunu 1sba.ta tüm olmuştur. ta kaza. tahkikatına el k'oymuşlardır. 
v e .._. uu-11U11Uan itap elverir dellller bulunanmdıRrodan bu- ------------ Bu kaza yüzünden. aba.hleytn bu 

edilmif olmaama eneli .-.tı. Hay· nun da beraeUnL 1ste.ınişt1r. Maznun- İLAN hatta tramvay seferlert bir saat dur-
retle yiizüme baktı. Sonra, meeeleyi lann müdataalannı ynpmalan için Emekli ve Yedek Subaylarla Askeri muştur. 
anJadL Kimbilir, hangi sütü temiz muhakeme ba.,'4m gii.nc bırak1lmıştır. 
ana, onu: cEvladon! Yabancdann memurları Şubeye davet Gönülüü hastabakıcıları· 
•------ H } M h d" Bqiktaş .A.skerllk Şubesinden: Be-
muaınou kabul etme!• diye terbiye e vacı e me ın şlktaf .Askerlik şubesinde kayıtlı he- mız davet ediliyor 
etmİf... katilinin muhakemesi nils Y&f haddine uğramamış olan İstanbul Yardırnsevenler Cemiye· 
•- latemem efendim. t.etekkür Kuba.t ayının ikinci gecest Galata- emekli ve yedek (eski tabirle birinci ti Merkezinden: 7/3/ 1942 cumar-

ederim. ••• deyip, sanki bir tehlike da h elvnc Mehmedl g d~kk· ve lklnci sınır ihtiyat zabitan lle me- . .. .. 15 ı::-_, •• •• H- ,,_ 
brıısındaymq gibi kaçtı... 1 ece u anının murinl askeriye) subaylarla. Askeri tes~ gunu saat .. te .. ~nonu at.K.• 

~ündeki odasında. boğarak öldürüp memurların senelik yoklamalarına 15 ovı aalonunda gonullu hastabakıcı· 
çe1onecedekl pru-nsını da çaldıktan '"~bat 942 ..n-ünden itibaren ba•lan- larımızın aertifikalan dağıhlacaktır. 

Asal acinec± konınacak hkirler, eonra ........ ~n -ı..n 1annn v-'"'~'-ln ... - !!..... "' 
- ......, .. ,_, ,,_.... <>ıAHu mış ve 15 mart 942 ak.şanıı nUıayet Adreslerini değiıtinniı olan hu-

llTUÇ açmak derekesine diitmiif muha.kemes1ne birinci ağır ceza mah- b k ı 
elanlar delil, bö,.lel•idr. Banlan, temeslnde deva.m edllmlttlr. Bu cel- bulacaktır. Yoklama günleri halt~ın ta a ıcı arımızın o günkü törende 

biri 
L-L...-f __ 111 __... m" .. detumuml ...... lanam....ı-ı cumartesi günü hariç, diler günler hazır bulunarak ıertifikalannı alma-

cbiri yer, UllKlll" .ıt uauuae kı· .,.,..,. uu AJU .,....,, t 9 d 18 kada '"da -w.1 l l 
okuyarak Vehbinln gece odada hel- saa nn e r qa&• ,, ....... ı arı rica o unur. 

Jamet koparmaia eıevketmemeli, ftel Mehmedt boğnrn.k Oldürdüğü ve vesikn.larla birlikte bizzat mürncaat -----
tloğru. &tıntın cebinden aıdıı.. anahtar 11e edeceklerdir. Emekli subay ve memur- Çenberlita• sinemasında 

Fakat aynİmenaa bafb ncbe- '" lar: ıc 
llnden de diitünmeli: eh.det ..J- çetmeceyt açıp lıçlnde.kl paralan çal- A) Nüfus hüviyet cüzdanının tas- konser 

~ dıl'ı sabit olduıtundan öldürmek su- dikli sureti. 
--Le kabahat d mabfi deri d d ı ı ..c tn ~ Fatih Kazası Yardımsevenler : 
.._, .. ., • ıt er. çun an o a.yı kend~n Tür.Jt ceza B) Maaş resmi senedl (berat) 
Gıda maddeleri ile. tabiatin nimet· kanununun 448 inci madde.sine göre C) Varsa, &Sterlik ?eslkası, Cemiyetinden: 
leridir. lb.det de deiildirl•, bba· cesalandırılmuını ve uıcak.. helvacı D> Her hft~~ bir fen .,,..._._de »ı- Fatih Kazası Yardımsevelner Cemı-
.... _ .. ..ıı_ llehm .... '- odad v...a.L"'- •--" t ~ ... "&. Y-.,.,.,..1 yetı menfaatin" 10/3/942 salı -...il 
_ u.. """1 a ""'""."" ~0 ""'"" tısas yapın~ ise, diploması, & ... • 

Tem-.. ;..e U.-L olan bir mete :talklfmUınm cemyı hafiflet1cl F) İki adet 5 X 8 ebadında vesika ~ı saat 20 de Münir NU!'ettın ta-__ u=:: --'~~-..ıı- !!7-.;..:..an .ebep olarak g6zöntlnde tutulmasını. • rafından ÇenberUtaf atnemumda 
~--~ _.__ aynca çekmece açıp para oaimaJc au- lık fotoR"raf. ~r, ayrıca şehir 'l'27atmını art!st-
lçlerincle &il Pltlrilmlt ~ çundan da Vebblntn ceza kanununun lar~· YedeOt IUbaıY ve as:terl memur- leri tara:fmdan bir tıemsn nKlecektlr. 
levrek!• buhmmamua delil. came- 493 11ncü maddesine göre cezalandı- A) Nütwı hÜvı.- cüzdanının •--- Biletler gişede aatılmaktadır. 
lıb d1tlannda aaJ,.... lttiha De aba rılmasını tstezruotır. Maznunwı mUda- ,,..... - 1 
:ravrucaldar olmamuıdU". faasını hazırlaması için muhakeme di~ ~-Uk esl:'k ( Gu··nıu··k Borsa 1 

Tiur• L:-emı·-..ıı, aL_......ıuk ....__Lürt• -.. ba4'1r:a güne bırakılnm•tır er v ası terhis te7,ke-
.,., MI UU11 - ...- ·~ • resi, yedek su.bay dlpJomaSl) , 

rinin sokak ortalanna ya.YJlmalannı Kanunun 448 incı maddeet ıs sene- C) Her hangi bir fen şubestnde lh- , ___________ .. 
llhmeyU. Bediiyat balammdan da den 21 aeneye kadar atır hapla ye tl&8 J'&.Plll14 1se diploması 
latesnemekte luıldryn. Fabl uıl ar- 493 Gnctı maddesi de ı aenede:n bet m Sl.hht suba;lann dlplo:m., ve 1h- 1 Mart iMi 
mmuz. yemeld• brtısmda anım- seneı,e tadar hapb cezumı emreder. tısas ves1ka..c:ı. Londra 1lzerlne 1 sterlin 
Wdar, banmlıld11r ıeçirecek aç ve B b F) İki adet 15 X e d:>Mlmda vesika- Nnyork tizertne 100 dolar 
lefiJ ntand-.Lır balmunam.uıdır. u sene ütçe yarım ıa fototraf. Madrtd üzerine 100 petıet& 
Ve bu, tu v..onli" Yelinimet top· milyon lira artbnldı Hllen İ.stanbuldan hariç mahaller- Btokholm tizerlne 100 kuron 

de bulunan emekli ve yedek sııbaylar-
nklar • .ı.r &z.inde miPnktindür. Belediye Sıhhat Sflerl m11dürlülil- La. askeri memurlar yukanda yazılı ESRA!\I ve TAllVİLAT 

6~ 
132,20 

12.9375 
31.11 

Geçen harpten sonra, t.kandinav. J'8D1 89ne btMıçeısl, m11dUırlfik tarafın- veslkalannın birer suretlerlnt, bulwı-
__ 1_. _ _.1 !-..1 -- b % 'l 1/ 2 933 TÜrk borcu tranı ı 23.80 
aııaıuau:ıu•mue, lröt& halli bir ._. 1r proJe hal1nde bıazu'lana.mk du:tıan yerin aakerllk ıubeslne müra- tş Banbsı nama lS,60 
adam aörünce: cYabancı olacak! ~ riyuettne .ertlm1ft.1r. Sıhhat caat ederek pul 1lsak etmeksiZln tas- İmar Bankası hisse , 
Ya Franawlır, ya AJmandD", Ya ln- jşlerl müdürlüğünün yeni sene btltçe- dik ett1rlllp teahhütlü bir mektupla 22

r-
-"1izdlrl d 1 eli. z· 1!1.-! il. ha.yat palıalıhtı ve bUhusa hasta.- IUbem.lze göndermeğe mecburourlar. hi . • 
... ~ • • ara, ora ,...._. neler ihtt~ıannın flatıertnde gör1l- Mektuplarında, bulunduklan mahal- Şe r byatroau temaılleri 
~ besli. hen blaator lmanlarch. len yQDetclJk doıa.yıSle, aeçen sıme l1n açıJt sdretdni yazmakla mükellef- Tepebqı Dram tımnında 

Parlak mu\-ttaloyetlle bütün diinyanııı 
ııasterln! b.maftıran Wllly :rvrst'un OJga 

Tellechowa 'ft Bllde HUdebrand 1le 
betllber yaraUıklan 

B- E L - A Mi 
Şark 'Ye Lüa ~ı1n1 takd1m edlyor. 

Bt1tün PaJ1e ht)'atmı tıMvir eden bu film
di bilttın Ddınlann titr et'Ugln peflnde 
tottutıarı görtllecektlr. Saat 8,30 da 

lBRABİM ÖZ G tt R 
"Ye ATEŞ BÖCEKLERİ'nin 

Yeni Repertuvarlnrıle 
CAZ KONSER t 

TAKSiM BELEDiYE GAZiNOSU -MDli Türk Müeaseeeei 
Yamı akşam saat 9,38 dan itibaren her alqa.m: Yeni reıen 

Büyük Varyete Proıramı 

DUO-BAYARD AKROBATm 
ATKAKSYON 

LİNSON ve DUROIDuo eUaııtrikll ROSE ve LILI Gizel dansözler 

EDiTH ZEiSLER Meşhur atraksyon 
Ber Cınu&TESi .- P.&ZA& MATİNE saat 1'7 de 

LOKANTADA: Pr. DARVAI il PAviYONDA: Pr. DAN 
Nareslncleld ork.tn 1iclareslnaekl Cas 

~ salonumu2lda balo ver1ldil1 geceler, lokant.e:mız yazlllt salonu
muza naltledeceRimlzl sayın m" rilerlmlze blldlrlrlz. 

Bugün ŞARK 
Sinemaamda 

Bir Atk "vıe Cineyetin eerarile 

GOW bir Film 

KORKUNÇ 
GECE 

2 Saat helecan 

Teıekkür 

Fatill Balk.evinden: 
Nlh Halkevl tm>elerlnln eenellJc 

eeçhn tıoplantm 15/ 3/ 942 pazar günfi 
ap.tıda yazılı -.atıerde yapılacaktır. 
ET lzalannın ~Or gün ve saatler
de J:vln ~eba.şındald merkes 
'blnaısmd& bulunmaları rica olunur. 

Saıat l o da Spor oubesi 
• 10,30 da. Dil, Edel>lyat 
• ıı de Halk dersanelerl kurslal 
• 11,30 da Oöstcrlt 
• 12 de Kütüphane 
• HteAr 
il 16 te &ı6yal YRrdım 
11 18 da Tarih ve Müze 

8 Mart pazar ıünü yapılacak 
LiR maçları 

tst.anbuı Futbol Ajanlıtından : 
Kocam ?e babamız Yüksele Mtuıen- Fenert>a.hçe stadı : Sa.atı 10 Gala.ta -

d1s Mektebi p~lerlnıden kimya- Dotu hakem: Etref, Sadık. Hayri.: 
ger Ntıı'etttn Mihlşl. Algan'm nfatJ sat 12 Ram.1 - Unkapanı hakem: 
dolaı,ym1Je ,erek bizzat ~lerek, gerek- Bdlent, Müeyyet, Ruoen; saat 14 n-

nert>ahçe - Tatslm hakem: Adnan, 
ae melctup ve telgrafla büyüt acımıza lekip, Nihat; -.at 18 Süleymanlye • 
~edenlerle eenue \örenine se- Vefa ha.tem: Rlı(jıat, NureWn, Rlza. 
ıen nim* M~ Mekt.eld. Orman Şeref .tadı: sut 10 Davutpap. -vyle 1Hr d~ ~ ecleria ld, bQtoeslne nll:llBftn yanm mllyon Hra tirler. Gece saat 20.so da 

'nrkl• • miiaüini imanlar Ullne fUl&d.ır. Sene~ ihtiyat JOlrlamaeına iftlrlk 
.... " ,. .......... ~ _.. BM9ede Belediye hut&Mlertnde ltl- etmıJen ..eya tatnda olanlar 1'Qkan- P A R A 
._ macip ......... oı-: sam ıörtllen 7en1 bul ...n.Ierln Dı- da JUllı "8lta ~er1Je bulunduk- Yasan: Necip Fazıl KJsaklrelt 

, l"aktllteai, eaıtalı Ziraat Metiebl ted- Toptapı hakem: Se1lm1, Halit, Zeki: 
m a.,.tı~ ıatet>elerlne, T1caret aat 12 Betiktaf - Altmtııt ha:tem: 

Şul, Muatafa, Fazıl; saat H Beykoz • 
Boı=· _.....,rma " diler aile Beyolla habm: Feridun, Ba,yat.ı, 
doltl&nlnlM candan tıee*kDr ederiz. XeJat: Dat ıe Galataııaray • htan.

..,._, opllan: 'l'all& " ~battım: llmatıer, Baba, Nec• 

•-Tok .. w ..... , ••- dıaa lo1ıı de tahlla~ trnJmılbr. Bu ları Jeı1erl bll~ 1G'18 ayılı tataw eaddeai Komedi tımuNJa 
~ ....._ b' ı--.... -. t)tlhen ~ butuıııMIDe bnunun 10 unc_g nmıdd~ Mtıtan Gece saat 20,30 da 

,..,_. bir llAtar JaWc lli'Nll dtlill- IO ltıa para eellll atl>lt ldllecell 
(V& - NG) n~. llln olunur. Ö K S E Te S O K S E 

Bay Amcaya göre_ 

~Alpla det. 

- Gene eaçmaladığımı aanacak· ı 
... bay Amca sımma müaaade et de 
e&.rliyeJim. 

-· Mademki p ... ...~··· . 1 u .. ...:ı..: 

1 
••• Rel!İm. birer ...ı. pdU1du, I ... O halde onlar da ekmek &ibil B. A. - Satılmasını bilmem. fakat 

lımuu beelerler... karne ile aatılmalıdul... meada Pirin yazılması karneye bai• 
, lansa hiç fena olmıyacakl ••• • 
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Sahıfe 4 

Karamürsel icra 
memurluğundan! 
Kalkandelenll İlyas oğlu Yusu.C, ve

reseleri Kemal, Havva Meliha, Şadi
ye ve Ilyas oğlu İbrahim vereselert 
Nermin, Nesrin, Şermin narnıanna 
\"t'layeten ve ten<il namına asa.ı_eten 
F'erizatın temllğlnden alacaklı rz.zet 
kızı Leman Tuk.l.n. vekillert H~yln 
KAml Yuvalı tarafından Kammurse
lin Altunl zade çl.!liğl mutasa.rnfları 
Ha.san Hoca, Aziz, Ali. MUI'at oğlu 
Hasan ve Murab o~lu Ahmed~ n?
~~ıları ~~ ve Fatma. ve l'brahim 
oğh~ Mehmet ve o köyden Mustafa ~ 
Ali oğ"lu Ahmet ve İlyas Efrahlm. sab 

ABŞAM 

.. vle e akş m 
Hüseyin, Yakup, ve Mustafa aleıyhle- Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız rine yapılan ipoteğin paraya. çevril-
me.:.i hakkındaki icra takibi ııetıce
slnde 13332 lira mukabilinde iPotekli 
tapunllll kanunuevvel 932 tarih ve 
Altuni zade çlfliğl mevhlln.de .şarki 
şlmalisl ve garbi ve gartıl cenubisi Al
tuni zade vakıf erazlsi ve cenuben 
K:ı.mı.,lı boğaz ve Patlk c~lu tarlası ve 
Ballı kaya. ve cenubu şa.rldsl Yelken 
kaya ve şarkı Yerkenkaya eteğinden 
baslıya.rak eSkl Karamürsel yolu ile 
sağdad caddesinin tekatU ettiği nok
taya lcadar Bağdad caddesi. ve Sara.
cık çlfli~l erazlsl ve şimali şarkisi Sa
racık çlOlğl erazlsl ve şlmaleu Artin 
zevce.c:ıinden Hıfsl beye müntekil Ba
lık gölü ve Hersek merası, ve Mustafa 
ve Ha.san ağa tarlalarBe m.ahdud 
4025 dönüm tarlanın 3 hl&ede 2 his
sesi borçlularla birlikte müt.eselsil 
borçlu olup ölen ve halen mirasçısı
nın tesblti mümkün olmıyan Meh
met Atalaym lllssesi harlç yani Me-
111mi kanunu!\. 623 üncü M. mucibin
ce ·biı'blrleı-!.t:' mılsavl olması lazım 
gelen ve 14: bl.ssectar arasında tasa~f 
edilen bu hissenin 14 his.'>e itibar 
clunarak Mehmet Atalaya ait hissesi 
uhdesinde kalmak şartlle borçlulara 
ait 13 hisse borç ve takip tarihinmn 
odeme tarihine kadar % 5 faiz ve % 
10 ıicretl vekalet ve sair icra masraf
larının ödenmesi emrinde paraya 
ôevrilmek üzere açık art.tırmaya. kon
mustur. 4525 dönüm erazhtln 3 de 
2 .>i. 3016 dönümd-en 1020 dönüm or
man ve 1772 dönüm tam kaıbili ziraat 
ve geri kalan 216 dönümü çayırlık ve 
serpinti eraziden ibaret olup Kara
mür.~cle 10 kilometre mCAafede Yalo
va ile Karamürsel arasıedadır. Sahil
de mümbit ve maıhsuld:ır bir erazidlr. 

istanbul defterdarlığından: 
S. N 

1 
J 
3 
4 
5 

Mükellefin adı işı Ticaret ad.rest 
Mehmed Aman Kah.veci KX. Rıhtım 19 

• • • K.K. Rıhtım 19 
HakJa. YavDf Beııber K. All Medrese 30 
J. Sert Koml3yoncu K.K Kürkçübaşı H. 3/ 15 
Ndbar Sabun J.mıall B. Kemeraltı 90 
Kürkclyan K.K. Ömer Abid Han 18 

es Şevket Tellü 
İstanbul Defterdarlı~ından: 

Kazanç Buhran 
34 GO 6 92 
84 00 16 SB 
16 48 3 34 

230 72 46 14 
134 36 26 93 

929 verıgist terkin 

Zam 
o 

100 80 
o 
o 
o 

senesi. 
938 
938 
935 2 ci 
936 s • 
936 3 • 
929 3 » 

Tophane maliye §ubesi mükelleflerinden yulca.;rıda ad.reslert yazılı şahıslar terld ticaretle yeni ad,re'Slerlnt 
bUdlrmemı., ve tebelluga sa.15.hiyetıl b1r kimse de gi)stennemJ4 ve yapılan araştırmada da. bulunam&m.lf ol
duklarından hizalarında gösterilen yıllara. ald kazanç; oılhran ve zamlannı havı lhbamamelertn bl2'zat kendl
lertne tebll~l mümkün olamaıru.ştır, 

Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerin.c tevflka.n tebliğ ~rtne geçm.elt üzere UAn olunuı". 

OTOMOBİL VE MAKİNİST OKULU 
Bomonti Tramvay durağı karşısı - Telefon: 80259 

11 Mart 942 de açılacak yeni devreye ı.,t1rıUt ediniz. Bu 
&<.f<ıt::F3ii~~~~ı\\ d.evreden sonra okul, hazirandan eylfile kadar yn.z tatili 

yapacaktır. Bu makine devrinde motör bilgisine ve 
otomobil kullanmasına yabancı kalma.yınıa:. Henüz bir 
meslek tutmadınızsa; otıomobilclllkt.en da.ha çabuk el
de edllcn!ni bulamazsınız. Vakit kay.betmey1n1z. Tall
nıatnamemlz! isteyiniz. Adresinize gönderelim. 

ÇOCUK LASTİK 
Donları ve Bezleri 

Çok dayanıklı ve mutlak temi
natlıdır. Ancak benzeri Jsim
lerle piyasaya çıkarılmış olan 
mallardan o vırt ıxiebilmek için 1 İstanbul Belediyesi ilanları 

Hususi idare tekaüt ve öksüzlerinin 
üç aylık maaşları 

6 Mart 942 Cuma 1-200 
1 Mart 942 Cumarrt.esi 200-299 
9 Mart 942 Pazartesi 30(}.........471 

1 

Bu cr:ızinln Harman :ıltı denilen sa- marka.;ına dikkat edilmelidir. Hususi idare tekaüt ve öksüzlerinln Mart 942 üç a.ylıklan yukanda gös
terilen günlerde cüman numaralarına göre verileceğinden. a.ylık ıııahlplert
nln nıa14 ve nüfus cü1.danlaıile birlikte Ziraat Bankasına müracaatı.an. 

(3078) 

hile ya km kısmında çilllk sahipleri- Toptan salı.ş yeri: Sirkeci Demlr-
nin ınşaat cümlesinden evler vardır. kapı, Orhanlye oad. No. 30. Tel: 
Tamamına yeminll 3 ehlivu.kufia ı 20992, posta kutusu: 38. İstanbul. 
G0,000 lira ve borçlulann hisselerine SlparUıler derhal gönderilir. 
40 000 lira ve satılmasına karar veri- İİl•llıi•llİllıiıll•••i••••lııi 

Hali tasfiyede bulunan 
Maarif Vekilliği İstanbul Liseler Satın alma 

komisyonundan: 

6 Mart 1942 

Maarif Vekilliğinden: 
Orta okul Coğrafya 

Müsabakası 
Kifaplar1 

ı - 2259 sa.yılı kanunun ta.ti>l:kine da1r ola.n tıaılmatname,ıe göre OC-. 
ok.ullarm birinci. iıldncl ve üçüncü ıruııflaa 2-çln üç ciltten m~ • 
Coğrafya kitabı yazılın.ası müsababıya konmuştur. 

2 - Müsa.ba.m 1/3/1942 den ~ ve 1/12/1942 cuma günü aqama 
bitmeıt üzere dokuz a.ydır. 

3 - Milim.baka.ya iştirake karar v2renler :U AR1.16toıs 1942 Pa.ıı:ıarCıesl p 
nü a.kışaımına kadar blr dilek~ Ue Ma.a.ril VekllllR'l.nG mfuııcaatla. bU: miUıaı
bakaya girecekler de:fterlne adlarını yazdırarak bir numara alacaklardır. 

4 - Müsa.'balkada birinciliği kazanan kitap sertsl Uç yıl oıta okullard.lı 
okutulacak ve müellifine veya. müelli!lerlne her dem yılı için bin sekiz y11. 
zer lira tell:C hakkı verilecektir. İkinci t!kan kitap serts!ni ya:z.:ana. bir defa.
ya mahsl.18 oln:ııalc frzıere blrlncln1n müellifine vertıenin bir yıllığı, ilçünctı., 
dördüncü ve beşinci çıkanlara da birer defaya ma.hsus olmak fi2ıere d.Oıkuıl 
yüzer: lira müka.tat verllecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere nınki
ne ile ve kağıtların yalnız bl.ıier yüzüne yazılmış olanı.it Maarif Vek:tll.1ğl 
Neşriyat müdürlüğüne makbuz mukablllnde venneıerı veya posta ile taah
hütlü olarak göndermeleri lazımdır. Kitaba. konulacak resim. şekil. harita, 
grafik: ve salrenln asıllarının }'lalnız bu nüsb!alardaıi blrlnde ve ~rlerlne 
konulmuş olarak bulunması kftfidir. 

6 - Müsabakaya. girenlerin kitap miisveddelerlle birlikte eserleri. kabul 
e<1.ildiğt takdirde, kltaplannı Uı\n edilen teut haıkkı. mu.lııablllnde vıe her tür
lil tasarrut hakkında.o vaz geoerek Maarif Vekll!iğlne üç yıllık bir devre lçln 
terkettiklerini ve kitaıbın o devre içindeki her basılışının son tashiblertnln 
ken.dUen tarafmda.n ya.pı.J.aeağını göst.ertı: noterlikten tasd1kl1 blr tnabhü' 
:>enedl vemıeıerı lazımdır. 

7 - Kupalarda bulunması lAzımgelen pedagoJtk ve tekn1ok vasıtlan gös-
teren şartname, yeni ite.bul edilen orta okul ~ dersleri müfredatı ll• 

noterliğe tasdik: ettirlleceıc tıaahhüt senedinin torınülil Maarif Veldlllti NeG· 
rJyat müdürlüğünden al.inal>fllr. Mektupla iştiyenlerln beş lrunışluac bir pos-
ta· pulunu da birlikte g()ndenneleri lAınmdır. (1537 - 2935) 

AK 
Afi 

7 Mart CumarLe61 a.klJQmlnda.n. ltlharen 20 
ldşWlı.: Ba:ıı Heyetlle beıtıber yenı Repertuanna. 
ba.şlıyor. Muhteşem Mizanseni. Zengin dekor
lan ve orijinal 500 kostümlerlle halkımızın tev-

k" Ji r\" rai{L·~Linl k::ız~nmı:ı oln.n 60 kl~llik 

CiNGENE AŞKI 
Revüsü büyük muvaHakiyetle devam ediyor. Her pazar saat 15 
de içkisiz matine. Mayestro Yanko'nun idaresin<leld 2.5 ki ililc caz 

. - Orkestra.smm ittiralcilo ÇİNGENE AŞKI REVÜSÜ 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğil ilanları 

1-120 Eytam 5/3/942 PeTŞembe 
1- 80 Teka.üt 6/3/942 Cuma. 

121 - ve daJha yukan 7/3/942 Cumarteal 
81 - ve daha yukan 9/3/942 Pazartesı 

Vakıflar ldarelert wzn.elerlnden maaş almakta olan tıeb.tit, dul ve ye
timlerin üç aylık ma.a.şlan yukarıda yazılı ta.rih.lerde4d sıra. nunıa.nüa.nnaı 
göre veriieceğ'l UAn olunur. (306U 

Jeı; borçlulara alt hisseye 37142 lira 
Su kuruıı kıymet konulmuştur. Satış 
Karamursel icra memurluğunda ya
ptl:ıc:ıktır. $:ırtnam-:! ilan tarihinden 
itibaren açık o!up herkes tarafından 
bu tarihten sonra mesai saatlerlnd~ 
görulebiliı·, arttırma ilan tarihinden 
ıtıb:ıı-e n başlamış olup satıı; 10/ 41942 
cuma saat. 15 de muhammen kıyme
tinin % 75 ini bulduğu takdirde üç 
defa bağırıldıkten sonra en çok art
tırmış olana ihale edilecek ve arttır
ma bedeli muhammen kıymetin 'iı 
75 inl bulmadığı ve s:ıtuı isteyenin 
alacağına rüçhanı olan alacaklılıır bu 
gayri menkul ne temin cdUml.ş ol
dukları takdirde satış bedeli rüçhanlı 
alacnklnrın mccmuuna baliğ olma
dığı ve p:ı.raya çev!m1!? ve payla.ştır
ma masraflarını kar~1lnmadığ1 tak
dir<le arttı1"Illa 10 gün temdid edilerek 

Sark Merkez Ecza Elazığ llsesl için pazarlıkla Fizik Kimya - Biyoloji dem aletleri ta.kını- .... ------
tarı alınacaı'kttr. Aıctıerln 11.stelerl Oal::ı.t.aBarnıy, nilmunelerı Hayda.rpaşa. Sümer Bank 

Türk Anonim Şirketinden: 

.A.}ağıda yazılı ruzname mucibince 
müzakerat icrasile kararlar verilmesi 
için hissedarlar umumi heyeti 27/ 3/ 
942 t:ırllilne müsadit cuma günü saat 
on birde Sirkecide Hora.5anciyan ha
nında 6 numaralı Tasfiye Bürosunda. 
içtima edileceğinden müzakerelere 
iştirak edecek hl.9Sedarların iç&ima 
tarihinden bir hafta evveline kadar 
müracaat edilerek makbuz mu.kabi
linde hamil oldukları hi3se senetleri
ni veya tevdi ettikleri bankanın 

Ilsesindedir. İsteklilerin pazarlık lçin 10/ Mart/ 942 salı günü saat 15,15 de 
komisyonumuza gelmeler!. a2873• İplik ve dokuma Fabrikaları müessesesi 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel Bakırköy Bez Fabrikasından : 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden : Fabrikamızda. mevcut taıkrlben 30 ton toz pamuğun sat111 açık a.rt-

1 - Keşif' bedeli 18.562,93 llm tutan Taksimde İnönü geziıSl altında bir tınna ile 7/3/942 cumarte&J günü sa.at 10 da yapılacaktır. 
adet muhavvile merkezi inşası ~ açık eksiltme usulü ile ihale edilee~tlr. İsteklilerin nü.m.uneyl almak ve şıeraıtl öğrenmetc lçln P'abrlka. 

2 _Eksiltme 9/ 3(942 Pazarwsi günü saat 10 da. Metro Hanının 5 lncl liııll•••••••mıiidıiiaiıireiıislniiieilııiimıiiüiııi.rıiaıiica.aiiitlııiiıetiimieiiııiıerıii·iıı. ••••••• .. 
katında. yapllacaktır. 

3 - Muval.dkat teminat 1392,2.2 liradır. 
4 - İsteklilıerln parasız olarak verilmekte olan şartnameleri Levazım.

dan almalan ve kanuni vesilaı.lan ve muvakkat temlnatlarlle Uı\n edUen 
gün ve saatte komlsyonda. h.azıl" bulunmalan. (2{1()2) 

Sıvaa Nafia müdürlüğünden 

Eti Bank Istanbul Bürosundan: 
5000 Takım işçi elbisesi 

makıbuzlarmı Tastlye Bürosuna ver- ili•••••••••••••••••••••••••••!! melert ilan olunur. 

1 - Kapalı za.r:c usulü ile ekslltmeve konulan iş: Sıvas Kışlalar yolunun 
o + 000 - 1 + 450 kilometreler aramnda parke ferşl ve sandiiviç şose 4ld1.r. 
Bu t.,ın k~if bedeli 59552 Ilra 20 kuruştur. 

2 - Eksiltme 16/3/942 tarlhlne müsadl.f pazarte&t güni1 sa.at 15 de Sıvu 
hükümete ibnası içinde narla müdürlüğü odasında müteşe'kıkil komisyon h11 
zurunda yapılacaktır. 2014/ 942 tarihine müsadif paı:artesi 1 - Tasfiye muamelatına ait ta.s

gıinü saat 15 de yine üç defa bağırıl- fiye memuru raporunun teLkik ve 
dıktan sonra bu kere satış isteyenin tasdik.ile yapılacak muamelenin ka
alac:ığına rüçhanı olan alac::ı.klılar r::ı.rlaştırılması; 

RUZNA:UE 

bulundu~u takdirde rüçhanlı alacak- 2 _ Altı aylık tasfiye bilançosunun 
!arın mecmuuna müs~vı bir bedel v-c tetkik ve kahullle tasrıye memurunun 
paraya çevirme ve payla~tırma mas- ibrası; 
raflarını karşılıyacak bedel elde edil- 3 _ Muraki;ı raporunun okunması; 
dlği takdirde en cok arttıran& Uıale 4 _ Müddeti hitam bulan tasfiye 
edilecektir. Satıl bedeli pe: Jndir. Alt- memurwmn intihabı . 
<:ı ci-'ıtuı ı vey~ verilen m ehil içlnde -------------....
satı.c; bedelini vennedlğı takdlı·de iha
le :fı>!"hedilert'k kendisinden evvel 

Türkiye İş Bankası 
Meclisi idaresinden: 

Ban.kamız esas mukavelenıamesinln 
44 üncü maddesine tevfikan h.isse
darlar umumi h eyeti 27 mart 1942 
tarihine tesadüf eden cuma günü 
saat 15 te Banka merkezinde alelade 
olarak toplanaca.ğındaıı mezkür gün 
ve saatte muhterem h~de.rlanmı
zın toplantıda. hazır bulunnı.alan ri
ca olunur. 
Bankamız Sitatüsünün 49 uncu 

maddesi hülcümlerlne göre gerek asa
l<ıten ve gerek vek~leten ell1 hisseye 
saJı.Lp olan hissedarlar umum! h~e 
iştirak edebiUrler .. Ancak veoklllerlnde 
şahsen hissedar ve rey sahibl olma
ları lazımdır. 

(Haki. ketenden) 
ve 

2000 Takım işçi tulumu 
(Haki ve lacivert ketenden) 

İmal ettirilecektir. Taliplerin Yeni Postane karıtısında Yeni Valde 
hanında Eti Banlc l!ltanbul Bürosuna müracaatlan. 

Karar Hülasaaıdır 
c. 241178 

3 - Bu işe alt evrak şuıüardır: Keşif hülasa.sı, fiyat bordrosu, metraj 
cedvell, tesvJyet tura.biye ve şose ve köprüler ve kil.~ inşaa.t fennl şartna.
me.:.-1, bayındırlık işlert genel şartnamesi, eksiltme şartnamesi, mukavele su
rd1dlr. İsteyenler bu evrakı her gün nafta müdiirlüğ'ünde tetkik edebllirlel". 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 4.228 lil"alık muvakkat teminatı 
Sıvas mal sandığına ya.tırdkılanna dair maliye makbuzllllu veya. bu mik
darda şayanı kllıbul banka mektubunu ve ~42 ~a. ait ticaret veslka.cille 
eksiltme gününden en az üç gün evvel Sıvwı valllğine mümasil lşlert mu
va.f!akıyetle b~ardıklanna. da.lr referanslarlle birlikte müracaatla alacak
ları ehliyet vesikasını teklif mektubu zarme birlikte dış zarfa koymnlan ve 
keşif dosyalarını tedkik ve J:mza etm~ bulunmalan lazım.dır. 

5 - Teklif mektuplarına alt lQ ve dLJ zarfla.nn ve vesa.1kln dördüncil 
madde hükü.ru.leıin& ve k.anunt tekllnerc u,Y'gUil bulunması lazımdır. Pos
tada. vaki geçlkmeler ka.bul edilmez. 

6 - İsfıe.klllerin teklif zarflarını ikinci maddede yazılı tarihte saat. 
14 e kadar k<>mlsyon reJsUğlne makıbuz mukabilinde tevdl etmelert tilin 
olunur. {2305) 

Milli Korunma kanununa muhalefetten Sa.m.atya. Tramvay caddesinde 
272 numaralı düklkı\nda kömürcülük tfcaretlle meşgul Baymm oğlu Musta
fa Güney hakkında İstanbul Asllye ikinci oeza. ma.h'k:emcslnde cere;yıan eden 
muhakemesi neticesinde suçlunun f1.ll1 sabit olduğıından, M11ll Korunma 

kanunun 31 ve 59 uncu maddeleri mucibince yir.m1 beo lira ı:ııa.ra. CeZA61 1 D 1 O • il " L• 1 · 1 1 111 
ödemesi.ne ve yedi gün müddetle dükkAlıının kapatıI.masına vıe hüküm kati- ev et emıryo arı ve ımaµ arı § etme 
teştiğinde ücreti suçluya. alt olınaJc \i2ere karar hülft3asının Akşam gazete- Umum idareıi ilanlari 
sinde neşredilmesine 6/ 11942 baribinde karar -rerildl. (3071) =========================== 
Gaip köpek 

Peklnua clns1. siyah renginde 
bi.t köpek kaiYlP oldu. ~tiren 

ve ya!hut yerl.ni haber venın. iyt
eıe memnun edilecektir. Adres: 
Va11 Konatı Caddesi Yayla. aıpa.r-
tımanı No. 7. Telefon. 81753. 

YANIK, ÇATLA][, EltZElıfA ve 
CİLD YARALARINA lnlı:allde 
.lJI ~eUr Derinin taselenmesbıe 
n yenllenmeırfne hlsmet eder. 

Her Ecıanede balanu. 

M~ bedeli (14000) Ura olan 10000 on bin kilo h~arat öldürüc1l 
mayi lFUlt ve emsali gibi haşarat öldürücü mayi nevinden> (19/S/1942) 
perşembe günü saat 05.30) on beş buçukta Haydarpaşa.da. Gar bina& da.
hlllndeki komisyon tarafından kapalı zarf usuuıe satın alınacaktır. 

Bu Uje girmek lsteyeruerln (1060) liralık muvakkat temınat kanunun 
tayin ettitl vesikalarla tekllflerlnl muhtıevl za.rtıarını ayni gün sa.at (14,30) 
on dört otuza. kadar komisyon reisliğine vennelert l!zımdır. 

Bu işe alt şartnameler koıınlsyonda.n parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(2949) 

en yüksek teklifte bulunmu~ olan ka
bul ettiği halde ona, etmediği takdir
de 7 gün müddetle nrttumaya konu
l~rak en çok artttrana ihale edilir, ve 
bu arttırma aH\.kndal'lara tcıbllğ edil
meyip yalnız iH\n C'dilecektir. İlk 
ihale edilen son ihale arasındaki 
hrktan v~ :ı:aradardan me;;'ul olup 
faiz % 5 den yürütülecek ve hiç bir 
takip merasimine !uzum olmadan 
tahsil edilecektir. İpotek ve irtifak 
ha:kkı s::ıh1pler!ntn ve diğer alakadar
ların hususile :Caiz ve masrafa dair 
olan icfdlal::ı.rını nthayet 15 gün içinde 
evrakı milstıitelerile icra dairesine 
bildlrmel<'rl aksi halde haklan tapu 
sicilli ıle sabit olmıyanlarırt satış be
delinin takSimlnden hariç kalacak 
tardır. Dellallye alana alt olup gayri 
menkulün birikmiş vergi borcu satı.ş 
bodeUnden ödenıecek ve tapu tescil 
masrafı alıcıya nit olacaktır. Arttır
maya iqtirô.k içln muhammen kıyme
tin % 7.5 uğu nlsbetlnde teminat ak
çe!'li veya ınlili bir banka mektubu
nun ibraz edllmesl ta.zımdır. Arttır
mada hazır bulunanlar şartnamey! 
görmii.ş ve kabul etmlş addolunurlar. 
Daha fazla malumat almak iste~n
lerin Karamürsel icra memurlulhınun 
142 80 numaralı dosyasına müra

Bizzat iştirak edecekler malik ol
duklan hisse senetlerinin mtktar ve 
No. lannı vekil göndermek ı.stıeyen

ıer de ayrıca şubelertmi2lden alabile
cekleri fonnü.J.e uygun olarak ta.n.zım 
ed.eceklert vekA.letnameyt içtima. gü- iilZA•Y•i••Al•e.nı•da•r•n•ü•. f•wı•m•em.•ur-lul- ZAYİ _ Adapa:lJan Aater115t ıube-
nünden en az beş gün evvel Ankarada +~_ ... __ • 

* Muhammen bedeli (43780) Ura olan muhtelif zımpara ~lan 17/4/1941 
cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankara.da. ldare binasında t.op
lanan ıruırkez 9 uncu Kom.tsyonunca. satın alınacaktır. 

c:ıntları ildn olunur. 

7.Al'I - FıatLh nurus memurluğun
<lan nldıgım nüfus tezkeremi ve be
ra·berlnde Fatih Askerlik şubesinden 
verilen askerlik tezkeremi kaybettim. 
Yenllerini alacngımdnn. eskilerinin 
hi.ı.kmii yoktur. 

329 doğumlu Hamit oğhı 
Salih Se1dü& 

şubemiz müdürlüğüne ve diğer ma- ğundan aldıtJm ve TaıksJm nüfus meı- sinden ald.ılım" ~ SWe.yma-
hallerdek1 şubıeleı1mize ibraz ve tevdi murıutunda m'll1ı!ıcyyet nüfU8 tezkere- niye ya.baJ:ıcı deft.er.lnde ilı:a.yıth vest.
ederek mukabilinde blr dühullye va- mi kaybettim.. Yen.181.ni alacağımdan kamı lı:ıa~ ~ini alaeağım-
rakası almalan icap eder. esk1ısln1n hllkm.il yoktur. da.n. hükmü kalmamlftır. 
Müzakere rüznıamesl berveçhl atkllr: HO dotumıa Mustafa otla 318 tevellütlü Ahmet oflıı 
ı _ İdare meclisi ve müra.ld.pler llAsan Biber Falk Korkmas 

raporunun okımması, 

•Bu ışe glnnek isteyenlerin (3283,50) liralık muvakkat teminat lle ka
nunun tayin ettitl vesiltala.n ve teklltıerlnl ayni gün saat 14 e kadar adi 
geçen komisyon re.l.illlğne vermeleri lazım.dır. 

Şartnameler (1) llnı. mukabilinde Ankara ve H&ydarpa.şa vezneıerlndı 
temin olunur. (2845) 

du 
2 - 1941 senası pilL\rıçosile kar ve 

zarar hesaplarının tetkik ve tasdi.kile 
idare mecllslnin ve mürald,plerJn 
mezkur sene hesaı> ve mua.melatın
dan dolayı ibrası, 

3 - Karın tevzi gününün tesbitt. 
4 - Sltatiı hükümlerine göre müd

deti hiLam bulan idare meclisi Azalan 
yerine yenllerlntn seçilmesi. 

Bu eı.eri, liilbası>a bugün, her TUrii dlkUJt ve ibrıeıtle okumalıdır, Büyük harpte yedek Üsteğmen olan Muallim Fuad Gücüyener, bir 
pjya.de Komutana olarak, tam ilci yıl Sin& çölünde kalmq: orada geçen bütün muharebelere iştirak etml~; bu eserini de ancak tetkik ve 
müşahedeai.n• dayanarak yazıruthr· 

5 - 1942 senesi. müraklplerlnl.n se .. 
çllmest. 

Bu bakımdan, baıtaıı ıonıı. kadıı.r lbütüın. müın.dettıeaıtı a.Y'h!İ hak.iltat olan bu eserin tarihi kıymeti pek büyüktür. 
O. defada 1 ~000 adet hMİlan bu eserden ancak 1000 kıı.dar k~lmıştır. Fiatı: 100, Ciltlisi: 125 kuruı nettir, Sattı merkezi: (Anadolu 

TUrkı Kitap l)epoea) X• eoataıw kaqmnda Meyd.ıuıcık hanında No.JO, 11, 12 de. . 


