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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Aıık kediler 
e 

'Eğlenen vatandaılm A "'ır işç· er 

A ŞAK 

1 
Feci ölüm Tefrika No. 42 

Hava latif. Penceıeyi eçbin. V0t- - Yalnız yılanlarla detil, kaplanla? 
bol lık ikr • U - l 1.: ve ttmsa.hlatlo. da çok Sı71 ~r. ~ beliren baJwo ko1a~ıu Llıtede bazı tahdidler 25 bin lira · amıye çan fapkasım a ma& Tııknko, bl.rdenblre, yanıbqmd:l du-

W sesrdme ve di erime doldur- yapıldi Adıyaman'a çıkti için tramvaydan raıı blr odun ~a.mn aıaraıt yıla.-
Bu mart kazma ldirek nın ha...~ fırlattı. Yılan deThal bir 

,.ldanunıyacak plıöa. Zira. 1942 atlarken öldü k:a1m ~rlt halinde yere &erlldl veba-
,.._ ~ hovarda balinde. kı· ~alır iiollertn ~etını Milli piyangonun 8 uncu te.rt1ı> 2 şı ezildi .. ~ çabuk öldü. 
lllUD kar ve soluk hazinesini hol bol ıe etmü O:lere vall mua.vln1 B. nc1 oeldllş1. dün Anlaı.ra 6ergiev1nde Zango şaşırdı: 
~ cBulutlarda rtitubet, na- .Abm«o Kınık'm r17Uetl altındo. l'ilA- .ant 111 de yaıpılmı§tır. ikramlye ka- ~aıı.gnltı clvatındn. oturo.n Blnaşa- _ Bu yılnn burada. ild:ınlzl de sıkıp 

ı:sanıre 3 

Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

kümdarlık yapıyorsunuz? 
- Bu, senin blld.l.ğfn haydutlardan 

değil, Takakol 1sted® zn.man bü
tthı memleket halkını peşine takabt
ıen bir adamdır. Gayet gür sesi ve 
herkesi ~rtıaı kendi etrafına. çekici 
ve toplayıcı bir cazfbesl vnroır. M
kadald tepelerln Ust.fuıe çıkıp beğır
dığı z:ı.mnn, sesi .şehrl.n öbür başından 

--.vı.u. ,,........ ra1 adında. ~ yaşln.nnda. b1.r pa.pas 
tlı4ard• kudret b1ınamJf olsa p yette b1l' ıopla.ntı yap ....... ~.ı. Bu top- r.:man numarcıla.n yazıyoruz: ~lunda BeledJye gnz1nosu clvn.- bor:ucaktı. Eğ-er sen bu 1§l 7apmasay- duyulur. Bu, öyle korkunç b1r adam-
tek. dire pJGmsedim. lantl netıoemnde g1lnde '150 sra.m ek- 15.000 lira kaT.anan numara: 3G7S56 nnda.n n-.vıekte 

1 
bir tn.m a dm, ben bu yılıuun htlcumundruı dır ki, benim s:ııtanatımda b1le gözü &ktma. mele ala.caic alır tşçne:r1n m.nıfla.rın- ıo.eee Ilra kazanan numaralar: ~V"Y... 0 an va.y kurtulıımazdım Talaıkol var .. 

• da :re:ıı1den ta!ıdJdat yapı.Im.ası Jca.. 262262 268966 328573. atlnmış, 0 a:ıro.da bc.şmdak1 f!l.PkA6l Korsanın kızı : 'l'tı.kako, sultnn Mahmudu elde et-
Dun &st6ndc kediler... ~ Bu ıttbarla ~diye IS.000 Ura kazauan nnınnraları )'e~üşmüştU::. ... ft_,.""'_ .. ft b .. 

1 
- Haydi, Takit geçlrmlyelhn, dedl. me".;t 1çln, kendisine şöyle b1r tetllfte 

tebrlemenin mıüMııdi de ~ alır iQç1 -.yılıp da flındlden 068043 128577 166573 175347 293149 :vıı.yın ~_....... ~UIU\Jl Mıı.demk1 beni sultan Mahmut ça- bulundu: 
'3yledir: uım alır 1fol addolunınıyacnklnrın ı.ooo llia lmsanan noınaral:ır: pa.paB Bina.yamı p.ıpkasını a1mAk tb:ıe- ğı11:me şu yılanın lea2n1 odamdan çı- - sız. bu adanını şerrinden tama.-
cMımev mırnaY dediler.• bil Ustıesi ~ tarc!mdn.n ha.zırla- Bon beş ralm.mı 30741, 35024, 53555, re trnmva.ydan atlamak btemen knr ~delim suıtruım yanına mlyl'l kurtulmak ister mtslnlz? 
H•kikn•m de o hana, o ateştin DBmk VeWeb> g&ıderfimlştl. Bu Us- 69362, '14983, '15284, 7854:7, '19428, 94543 müvazenesını kaybederek dt1..<:rnUş ve ~o yılanı mırükllyerek. ·odadan Sultan Ma.lıınut g001erlnl a.ça.nı.k , 

-·-lan ..... -orlaJ' ••• Mart fır- .........,. ı&e tanlu, lcamarotlal', Te g9127 lle b1ten 40 bilet. trn.mvayın altına. yuvarlnnarnk ~ k rd T-'"'-k dn. bu 1 ttan Ut.1- eevınçle ba~rdı: ---· ·--... .,..,,,.., bacağı kesllmJstlr çı a ı. ....... o ırsa 
-.. kaçınyorus korkma olacak... tramvay bfietçt Te mntroıörlfrl, teh- 1.000 Ura kazanan numaralar: ~ · tade ederek sultanın :yanına gittl. - Ne diyorsun, Tnkako~? Onun 
Bin"birteıri:ne tımaklannı ıöata*ror, s!ldar'l&ı', rece bekçllerl, USOO.başıle.r, Son beş rakamı 02-i70, 11789, 12982, u.Y~ derhal Beyoltlu hasta.no.sine Sultanın kanEl bu yılnnı Taknko- ellndtn ve ~emnden kurtulmak için 
pençdmnl salb7or ytizlerfni buru:- ?mdemelei', mtlttttlple.r, mtıcelllt\'?r 14257, 19561, 23216, 23727, 2'7402, 34630, Ur ırı mışsa dn blrM ronra. ölmftş- nun odasına t.endl eliyle bırakın$. ben h8J'.1nemln yansını datıttı.m da 

tmu bey 
.. u.ı •ini J..ı.-...ı__ T ~ ha.Ta. depolarında çall§:lillar 41225, 51817, 55594, 55749, 115821, 114791, t · Ynpıla.n muayenede Blnnyn.rn.lın ve :lk1stntn de mJ.nn tarafından hlJ'n._ gene muvaffak olamadım. Eğer bana, 

p n uqıa" q ~vna.r ire!tlen bacağından 1o.zla knn z:ı~1 et- #" ""fi... dan .... ~ 1n b1 ol ~ 
Hau.a b'- • r.. .. L"' • arabacılar, ba.danacılar, llUlat mek.- 68135, 78101, 91502, 95595 ve 99477 ııe ti''"" del lSldü""'ı a.nl,, .. ·•--ı. c--.ıı•- ıacağmdan enlndl. on ... wı..ulmak iç r y s~~e-

nu il" tanesı. awt wttü Yabn1'. ~- tebl hocaları. wcular, mtlbaşlrler vo blten 80 bilet. b... 0 .. ...,,ı=.--. ....,,<>W.J, T k k 1 b rtr veya bl.r fJkl.r verebilirsen .senin 
toplarile borda at • eden bır pol.1!1er •Rtr ı,çı adtlohmmayacaklar- 500 lira kazanan numaralar: ::r~~ ~· Kazn a a .0 yı anın atını iyiliğini hiç bir mman unutm1yac:ı-

dribıot tdmifinl kullanarak. eller, dır. son dlSrt rakamı 3584, 4092 Te ın a .,.., ........ .....,. ır. ezdıkten sonra.. ~ . 
.,mdar, llfız kıunçs. halindeki 80115 Ue biten 120 bllet. Xorsarun kızı 0 gece auıto.n Mah- Korsanın tızı o gece .sultnn Muh-
lmyruk. hepsini dÜ§mnna lmJ'1ı cili.b ıoo lir& kazanan nuınaralıır: Sabıkalı hırsız mudn. biraz önce olup bltt'nler1 anla- muda: 
~ KÜÇÜK HABERLER Son tıç rakamı 660 v~ 938 ile bl- tarak: - O halde şlmdl beni dinleyin! 
~ı ten 800 bllet. _Beni azat ed1nlz de §Ohlrde ser- dcdJ, bu ~·dudun elinden kurlulm:ı-
Halbuki ortada dÜpnan filan * Vali n Belediye Rcisl B. doktor 50 lira kaznnan numarnlar: bas kalayım, dedi, burada beni kan- nız 1ç1n bir çare vardır: Babama bir 

J'Ok.- Bu tarzda muameleye tabi ' LCtfl Kırdar, dlln sabah yanında be- Son llç takamı 245, 303 ve 794 ne 17 sene 2 ay hapis ceza.. nız ktsknnıyor .. cnrlycnlz kıskanıyor. ha.">cr gönderir ve el rutındnn onunla 
b:sb:ılan tahsiYeto kedinin aevgilisi- lediyi! ten heyeti mlltehasmslan oldu- biten 1200 bllet. gına mahl-"-m oldu - Ne dedin Takako .• kanın ve ca- a.n~rsınız. ıKızınız, Singnpurdakl. 
dir 0 cins mahlUklar ll§kı böyle ~ halde inşa edthnekte olan Ha.lıcL- 10 Ura kazanan numaralar: KU riycm seni kıskanıyorlar mı? ! pren.stn zulmünden kaçarak bana 

1
... Allah L!1-~-.ı ___ , ~lu, Kuunpaşa ve Gazi bulvan Son iki rakamı (54) 1Ie bıtlen 4-000 _ Evet. Hem de bana kıyarcasma .. 11Uca etti. Sarayımda mis:ıtırdlr. Hem 

an.ıyor... • m ~en ~ ca.ddelertnı teftiş etınış ve hı.şaatm bllet. Üsküdı:ı.r, Beyoğlu ve Şl§ll clvannda bilhassa kannız bent öldUrmek. ist.1- kend.181.nl. almak, hem de benim 
ilmezl Ta'hiat onlnn böyle yar - !1lratıe nlhayetıendlrllmesl l.çhı altı.- S Ura kazanan numaralar: yordu. Odama bıraktı~ yılanın ba- dilşman:ım olan blr adamı bura~ 

•• <Kedi sevİşmeai», böyle tır- anam dlrekti1ler ve~. 1 5on rnknmı 1 ve 2 lle btten 80 kepenk kırmak, k1lltıere ruınlıtru' uy- ıımı blr hamlede ~dlm kÜrtu- sürmek ti.zere Cohura adamlannwa 
mıklı, ısınklı. haykırışlı. lmnlı olu- * B~kreş Büyük Elçhntz B. Ham- b1n btlet ikramiye alırlar. durmak suret.lyle on dokuz ev, ıı.pa.rtı- lıı.:mıyncnktım. ' bernher cellnlz.J) dersiniz. Bab::ı.m bu 
J'OI' ... Hatta. mubabbdin i&ab yü- dullalı SUp:b1 Tannöver, bugün An- 25.000 Uralık büyiik lkramlye Adı- :k,: ~~~ ~~ Sultan Mahmut kansına fena hal- halleri alınca adamla.nnı toplayıp bu
.nnd biribirlerinin gözünü kör, :t.::ıı.rayP g1decdı:tfr. A:n:kru9da. blr hnf- yaman'a çıkmıştır. 10.000 liralık 1k- yeye ~tlr. Koço ma.bkcmede de kızmıştı. raya gelir ''e dtişmnnınızı kolnyca te-
bacılimı topal eden ıarmanlnra, le- ta kaldıktan ro:nra. tekrar ı;ıehrlmlze rami.yeler: Ankara, Mersin, Hadım- suçla.rmın blr klsmını ltlraf ederek: - Cohur'da kadınlar erkeklerin~- peler. 
Mrlere msbmnqtır... d&ıecekUr. köy, Çatnlcn.. r;.ooo llrabk Skrnmlye- _ Pnmsız knldun, eşya çalıp r;at- ne itan§mağa. başl:ına, memlekette Sul~ Mahmut buna razı oldu 

Fakat ha ins:ınız hamdolsun efen- * Blr mUddet evveı Almanyaya lerden 4 adedi İstrulbul, birer tanesi tun. Fakat &>yled.l.lttn1z hırsızlıklnl'Ul bhı bl.r uğursuzluk bn.,.~rlr. Bu, Taknko . 
..ı:....... B' • • · hel nd b gltm'" olan Ticaret orısı umum mtl- Cel:ell~ttketıe ~ı.lmuştır. ...... .... ~-ı ben ~pmadını. fena blr alA.mettlr. - Öyleyse, dedi, babam cellnceye 
~ ırını sevınce, e o an u· '9 .. """'u' ... ~ ka.d beni de kannızı şe ı den 
annet gönnezsek, niçin ei1&lumm ! diirü ŞQhrlmlze dönmil;;tilr. Umum DemL,-tlr. On dokuz hımzlığı Ko- Diye söylendi. Sonra korsanın kızı- ar n rr n 
~· ed ek g\irültü tırtı çık - müdUr, Alıoo.nyadan İsveçe ve om- O çonun ya.ptı~ ta.hktkntJa ve şahitle- nı yanma oturttu: muhafaza ediniz. 

11 ;r •. pa ara dan da Macıu'lstana gitmiş, bazı a.n- rin lfn.delerlyle sn.bit olduğundan ken- _Ben .seni nz:lt edemem, Tnkakol Oohur sultanı derhal knnsmın kn-
? BWercc aenedır, anunızdıın ln.şma.lar yapmıştır Ken~ ile be- dlsinl.n ı:ıı.bıknlan da g~ &ı1lnde tu- Şehiidc kendisiyle ~çıknmndığım ınsmıı. b1r nöbetçi dlkll: 

milyonla onir zuhur etmiş. pek latif, rnber A~ cİ.<ieı ons lt.llnlfi.t • ,. -l ·:---- . tuınrnk on yedi sene 1k1 AY mtıddetıe milth!§ b1r haydut vardır. o seni glS- - Yanında ~urnyn gelinceye kadar 
pek ince ıekildo qkı terennüm et- işleri. müdürtt Mo.cru'istandn. knl,...,.,_ Tarihı zmıre aıt bu rtırre, "'Aknnı bırnkmnz. Benden'"-·-- l:nnm oda.ınndn. mahpus kalacak, .._ hapsine karar verUmlıJ ve tevkilhnne- J ... ı.u 
~tir. Mmik4.inaslanmız, keza, tır. yolun bir kısmı meydana re gönderilmiştir. tulayım derken, onun eline düşersin. dedi. 
- cazbandın tCk tük vıyaklamaları * Sütiüeede oturan Namık adında Hele onu b1r kere şehirden uzakltı§- Suıt.an Mahmut carlyest Zangoyu 
hariç - kedi perdesile asla haykır- blrl kömlir almak tızere Fener 1skc- çıkarıldı Kozak nahiyesinde tırn.yım.. senin sert>es t.nıamnnı on- :t:orsanm kızının hizmeti.ne vermışu. 
mamışbr. Bizim yaradılı.şınıı:ı:a göre, lesine gl~ orada Abdullalı adında • dan sonra d~ünilrllm. Zango, Taka.konun yakmdn ldeceğl.-
aık. ~ bir şeydir, ,iirdir, müziktir. b!rt kOmürkrln hep.s!.nl kendls1 ala- İzmir (Ak~) _ İzmirin Eord- • hır soygun - sızın kuvvet ve nü.tuzımuz, ülke- ~ inanarak. ona sadakatle hizmet 

Buna rağmen, bakın hele İstanbu- cnRıru sOyUyerek Namığı kovmak ıs- p~qa mevkiinde Cümhurjyct korulu- fzmır (~) - Bergama-da n.lrıde bir haydudu cezalandmruı.l;ı etmeğe ~~tı. 
la ·1cnmr:1ı • • Q'elen tüıxarm tem.l.ştlr. Bu ytlzden nrnlnrındn. çı- • . . . • 1 ld .. d Kozak nahıiycsındc Ha.san G8rgun- yetm.fyurısa, bu memlekette nns:ıl hü- (Arkası nr) 

eg ıçm '
0 

kan kn:vgnda Abdullah btt demirle gunun tanzınu JÇlll çn ışı ıgı aırıı. 8 ı-· ·· · · ·-'t ı · 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.1 marifetine! ••• Kedilerin mua,şakasmı N '"b d ....n -~ünün ..... tariht İzm.ire nit cAltın yob un bir unun gece cvıne gırcn , .. :z. crı ~-
anut>• aşın nn ve ... c""' m...,.- k ı· d h d .. ı li k' · 

ibretle aeyrettii_iı:ı • ~ :z.arfmda tellf yerlerinden tdııtkell mı.rette yıı- kısmı meydana çıkmıştır. Bundan e 1• a a ogrusu aan 1 • ~ ışı, ta-
da becerdığı aıı gatttd de ·nılamıştır. Vaknya. polls el koymuş lzmir müzeleri müdürlüğü h aherdnr banca ve bıçakla ev ..UU'bım ve karı

~d'?- Şarkı IÖyl~p au çalman Na..'llık hastan~ Jmldınlmı~ır. µ,~ edilmi~ . .Belediye reisi B. Reşat nnı. tehdit ~erek 200 lirn kağ_ıt pa
bir muessesede çekmiş kafayı, çek· dullah yalm1antı.rak tchkllratn oo.,_ Leblebicioğlu yerinde tcdkikat yap• ra ılc 100 tane çeyrek Altın lırasını 

A Si BELEOiYE G Zi OSU 
i.'tlllli Türk l'tlü sesest 

il Mart Çarşamba akşamı saat 9,30 dan itibaren her akşam : 1·enl gelen 
kafııyı; tabııncas davranarak ~..ır. mıştır. Vaktite Jrmir ve civannda almı~ kac;mı lnrdır. Suçlular aranı· 

bpılrui tutm~: , •• .. hükümranlık etmi1 olan İ)"Onya'lı- yor. AKROBATİK 
- Bre soyunun ••• Şu amint.k faalı Dunku mektep maçları lar tarafından Jzmirin ~rclja~ ------------- ArnAKSYON' 

B!yük Varyete Programı 

DUO-BAYARD 
pnlçıplak okuyun karıundn! • diye Maarit müdilrlüCil tarafından mek- semtindeki Efes kapısile tark kıs- Açık teşekkür LİNSON ve DUROf Duo eksantriklf ROSE ve LILI GiizrJ dan özler 
mıir vermiş... t.epler arasında tertlp edilen futbol mında, Basmahane civarında Sart Bozcaada hükUmet ta.bibi Utlf Er- E T 

Ne kedice bir zevk... mn.çlanna dün Fener ve Şeref ıs.tadla- kapısı arasında yapılmış olan Altın o~umm ~ı kızım öğretmen Fer1ha Di H ZEI SLER Meşhur atraksyon 
Bunun emsalm~ daha evvelki ne- nnda devam edJ.lınjŞJr. yol, zamanının en güzel ve muh.te- Eroltlunun d.oAumunda. Fa.Wı Htl- Her ClJMARTESİ Te PAZAlt l\IATİNE 5aııt 17 de 
zarfında memleketimizin hemen Şeref stııdmda. Jaı.labalıt blı' S!ylr- oern eseri idi Yol e.n güz.el beyaz ıı:un Bey :mahallesi Ö!ner Efendi so- LOKANTADA: Pr. DARYAŞ il PAViYONDA: Pr. DAN 

--"--da• --'ardık. ''- L-- ci Jctltlesi önünde yapılan müsn.ba.ka.- • . 'fı ka.k No. 8/ 1 de ebe bn.ynn RUhat Te- ı 
tanuuı ~ • uç ......., a;· la.rda İstanbul llse.si, tıcaret ıtsesınc mermerden yapı!.mış, iki tar~ mu":z. tikelin gBsterdi~l çok değerli ve cld.di lc:lareshıdeld •rllestra dattshıdckl Cnz 

bdao ~lenmek üzere br. tarafa gıt· 2_1 gnllp gelmlştlr. zam revak v.e. rolyeflerle .•wlenmı~ bllg1I1 fna.Uyet Te muvaffakıyctten Büyük salonumuzda. balo verildiği geceler, lokantamız yazlık sa.lonu-
tn:r .mı. yalnız yi.y~erini. i.çcee!k· Oüntın mfilılm ltarşllaşnnsı Gala- tL Znmanla ikı wafındıı.ki revak ve dolayı Jı::endllertne alenen teşekkür Ci&!l!lm•u!!zaEni!akl!ll!ed!5ec~ei'tl11mEJmlzımsa.ı:lliiil\'lllı:rammıftalltell:rll:l~e!Er111lmi:llzileE!h21~ld:;'liirl;:.m:ıiI:!z.:iil::i!tm.:::i~C•!ii 
hini. aaz &Jetlermı, oyun edevatla- t.asnrn,y mı Kabataş ll3elerı arasında heykdlcr barap olmuJ, yol ela top- ederlm. 
nm almakla L'lllmazl~ı; ·~ z:a· olmuş, çok mkı. Tiı çet.1n ceçen bu mil- rak altında kalmıştır. A.:fdnı vnllllğinden mütdr.:\Jt 
manda tabancalaruu, tilfcklermı. ka· &!.bakanın ilk devresi 1-1 tıemberllkle Belediye reisliği, Cümhuriyct ko· Kdmfl Sipahi 
maianm. hançerlerini. eopalanm. çu· 'b!tımlş, 1klnc1 devrede Oa.Iat.asaro.y blr ruluğunun bir kısmının içinden ge- ı ------------
baklanm da unutmazlardı. Eber sayı daha raparnk truvvctu ra.t1.btn1 çen bu yolu tamamilc meydana c;ı-
ell • kmıh olmakneticel • : 2-ı mağ!Qp et.miştlr. b.rtmağı kararlaştımu~tır. Yolun 
F.a azı tabak kınnalar, ateş edip B 1__ •• b k } üzerini örten :ilcl metre kalınlığındaki 

IÖndümıder... Huli.sa kc- O.tU> musa a a arı toprnk lı:aldınlacak bu aurctle halk 
ari ~!... İBWıbul boks bl.rinclllklerl.ne işti- için bu tarihi yold~ gezinti yapmak 

Bu tüccannlri de o kabil.. nı.k edecek ~ıerı a:ıçmek mümkfuı olaca1'.tır. Bu meşhur tan· 
Anadolu çoc olan TUrk halk ~~ ceoe Beyo!~-1;_~ salon,~ı:ı. hf yolun bir kısmı binaların altında-

-L.l · .....,..., seçme m=<ıU~ı 1ftpı ... l.M\l- d 11 "d b ~ enı.. •• • tır. Bllytl'k bir kalabalık ta.ııı.fından ır. en e u lcısmı da meydana çı· 
cY-uziind 1[0% izi vu - Sona heyecıuıla t.a.t:ıP edilen mim.bakalar lcarmnk çereleri aranacaktır. 

kfın baktı yaıiJn 7a deınek derece- çok muntar.am oJ:ınno TO galip golen- sımıınnnnımmruu11mı111nnmıı11mıımuıı11nıutmıımn 
Dd hisli ad da. Sndik· ~r 11nale kahmslardır. 
llrfnl o tarzda telô.kki etmiolttdir. 

Çemberlita§ sinemasında 
KONSER 

Fntih kazası l'ardnnsevenler Clemi
retlnden: 

Fa.tlh k.ıı.zrıs:ı Ya.rdımsevcncr oemı
yetı mentao.tlno 10/3/942 salı günCı 
l\kşa.mı saat 20 de Mibıtr Nuret.ttn 
Lamfından Qombcrll~ shıcmtı..sında 
kon.9er, aynca Şehir~ a.rt.ıs.
:ıerı faratından btr temsil .,erllecektir. 
Biletler ~ede m.Wmaktadır. 

BERLiT Sinemasında 
BUGÜN 

NOTR DM'1:1 KANBURU filminin KahnvnanL Harikalar arsıisti 

CHARLES LAUGTON'un 
En son çevirdiği ve m be)•ecanh filini 

Türkçe 
Sözlü 

Bu nuw::znnı filme ilaveten gayet cnter ruı Kültür filini 
imanca ıeğlenme terbiy • Hal ını ımrunnuam11•0•111111R1nn11Tt1DJ•nm••••••nunu m••m••••••••••mmaBimmmm:ıım::mnmti 

lb. .. İnsmıız, kedi değiliz .•• 
(Vi. Nft) 

•••••••••••••••••••••••••••••• 

Para piyesinden 
çıkan davalar 

Oluyor! 
Pasifik denizlerinia cm korkunç 

dehşetlerini yap.lan 

w bu filmde İman aüzclliiinin 
IWıJ idealine Jiibelen 

OOROTHY LA OUR 
aönniyealer ~etin bir 

harikasını &'Örmedİğinc 
emin olabilir! 

hm hata renkli 

RAI 
d. ıalnız birkaç gÜlı daha 

Kf)ıterilecektir. 

- G~ecCk CarpıDba 
BOt&n fatanbtıl ve civan

nuı beklcd.iğf: 

R B A 

Şehir tiyatro u tem illeri 
Tepebaşı Dram kısmında 

Ollndüz saat 16.30 da 
Gece saet 20,30 da 

PARA 
Yazan: Necip Fnr.ıl Kısalrl1relı: 

tstlklfı.1 caddesi K~ kısmında 
Gündüz .saat 16.lO da 

Gece saat 20,80 da. 
ÖKSE ve SÜKSE 

iurlcçe 
T arilı. Krallar, Dcnrilaı Taç.o 

•.• Esrar... Kalınunaınhk... 
He)'tlCM edebiptmm 

l.Ayemut eserL.. 
Ayncaı 

Danya Komedi Sm'atııım 
Pırlıuıtnaı 

Sa.lonu d<>.ldurma~ U.fl selen 1k1 pya.nı takdir Wm: •VATERLO 
KÖPRttst.h ve cREJmKAı tllmlerının muztarıb noJt knlırnmanlan 

LAURENCE 
OLIVIER ve L E 1 G H 

VIVIAN • 
1 

Bugün S U M E R sinemasında 
06rlilmem1' muzattenuıe b1r muvatfn.kıyeU ô.>terll.mekte olan 

1 Ti AB GECES · 
, B{lftık a.çk vıe ıstırab fllm1ndc takdir nazariartlc seyrediniz ve ca.nd:u:ı 

ıükışlaıymız. Bug1}n t ıı d tenzlltı.tlı matine. 

BUGÜN 

ŞARK 
Sinanaamcla 

Soyircilcri merak ve heyecan 
içinde bırak6Il bir film ••• 

Annıluaal dnayctlere mevzu tcnldl eden bir dram, .• Cemiy.c.tle mU
-.dele eden tehlikeli bir bdm. Facialı qklar ve casua!uk 

LOLA 
J 

da 
o.. Wn1erc:e lsallo tMbir ecli;ror • .................... , .. ~ ......... 



Sahile 4 

IRADYOI 
Bugünkü prof11UD 

12.SO Program. 12.33 Tek 1\l bera.
ber tilrkiller, 12.45 Ajans b.Werlerl. 
13.00 Kan.şık earkılıır, 13.30 Salon or
kestnısı, 16.03 Dans orkestnı.sı.. 18.45 
Konuşma, 18.55 Fasıl heyeti, 19.SO 
Ajans ho.berlerı, 19.4;;ı Konuşma, 19.55 
Salon sololıın, 20.15 Konuşma., 20.SO 
Şarkı ve tllrküler, 21.15 Temsll. 21.35 
Dans mu..-fklsl. CPL). 22.SD Ajans ha.-
bcrlerl. 

~ann sabahki program 
7.SO Program, 7.33 Mflz1l: (Pl), 7.ü 

Ajana haberleri, 8.00 MllzUc CPI.), 
8.15 Evin saati. 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

TürtJ79 

1400 kuru.o 
'150 • 
400 • 
150 , 

Ecnebi 

2'700 kU?'U.11 
1450 , 
800 , 

• 
Posta ittihadına dahil olmıyan 

ecnebi memleketler: Seneıı~ı: 
3600, altı aylı~ı 1900, üç aylığı 

1000 kuruştur. 

'l'elefonlanmız Başmuhıınir: 20565 
Yıızı işleri: :?0765 - idare: !0681 

l\lildür: !OJ91 

Safer 20 - Knsım 121 
S. İm OU. Öğ. İkl. Ak. Yat. 
E. 10,38 12,17 6,18 9,32 12,00 J,30 
Va. 4,45 G.24 12.25 15,89 18.o7 19.37 

AB!ŞAM. 

f diş, nez/ , 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 .faaşe alınabilir. H~r yerde Pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

ÖÖRETMEYİ BiLENLERiN ESERLimi: 

Fransızcayı 
Çabuk rıe kolay 

öğretirim 
l"ıı.zAn: l\luallhn M U N t B 

336 sahife. clldU: 150 kuruş net. 

Almancavt 
Çabuk ve kolay 

öğretirim 
Yazan: l\lualllnı E N VER 

208 sah~. cUdll: 110 kuruş net. 

Irı~iHzceyi 
Çabuk ve kolay 

öğretirim 
Yazan: lUuaUlm VA ll D ET 

320 sahlfe. cildi!: 155 kuruş net. 

Bu ilç yn'bancı dilden birini öğrenmek kararında ısen.17_ Onwı kitabını, kolay ve ça.buk öğrenece~lnJze de ina
narak, nln.bUlrs1nlz. Bu ilç kito.b Muallim FUAD GtİCÜYENER'in CAoadohı Türk Kltab Deposu) nda bulunur. il••••••• Yert: Yenlpostane kal'ŞlSUlda Meydnncık hanı No. 10, 11 .12 dedir. 

Alelade Umumi 
Hey' et Toplantı 

Davetnamesi 
Halk Bankası T. A. Ş. 

İstanbul Liseler Arttırma ve Eksiltme Komisyo
nu Reisliğinden: 

8 Mart UH2 

lt- iYAT~M~GA'=ZA.~. O(POLA 
0 f1@CJ [Mar8.S[S[Si .BoYOK ~OITAUAN[_tAD.Q 

GOZEN PUDRA RENKLERi 
Beyas - Natürel. Roze - Raşel • Raşel n • Oh • OkT Rene • DamJ Peş - Pat 

İdarehane Dab:All elvan 
Acımusluk sokak No. 13 

İdare Meclisinden: 

Komlsyonumuzn b:ı~lı 6 yatılı lisenin 1942 Mayıs sonuna. kadar 1htl.yaç
ları olan ~zamt 19000 kilo sı~ır ve 17000 kUo knra.man etleri beher kllolan 
85 kuruş tahmin bedelle kapalı zarf usulUe ekstltmeye konmııştur. Elt
smme 10 'Ua.ıt/lQ..12 s:ılı gün fi saat 15.30 da İst.anbulda Liseler Satım Alma 
Komisyonu binumdn. yapüncaktır. İlk teminatı 2295 llradır. iı;teklUerln 
2490 sayılı Arttımm EksUtme konununun tarlratı dairesinde hnzırla.ya.cakln.n 
kapalı zarflarını belll gıin ve saatten bir saat e~llne kndar .sözft geçen 11••••••••••••••••••••11111•••••• i-••••••••••••l!:!twmi Halk Bankıısı Türk Anonim ŞlrkeU 

ltlssedarlanmn yıllık alelMe toplan-

! 1 
tısı 25 l\tart 1942 çarşamba g!inü saat 

Günlük Borsa 15 de Anknradıı Işıklar caddesinde 
_ Sayla.vla.r soknğı.ndak! Banka. blna.-._ ___________ _._ sında yapılacaktır. 

1 Mart l!lt! 

Londra üzerine 1 sterlin 
Nevyork ilzcrlne 100 dolar 
Mndrtd üzerine 100 pczeta. 
Stokholm üzerine 100 kuron 

L. K 
5.22 

130.70 
12.89 
31.10 

* Eminönil Halkevtnden: 11/3/942 
çarşamba günü saa.t 18 de Evimizde 
Istanbul ünirersltesi profesöl'lerinden 
Vernon Legg tarafından <maden kö
müru ve kimyevi ıst.lhsaliitı) nıevıu-

unda bir konferans verilecek ve kon
feranstan evvel maden kömürü hak
kında bir film gösterilecektir. Bu 
toplantıya clriş se~tdr. 

FRENGl 

Es:ıs mukavelenamenln 38 el mad
desi mucibince 1ştir8.ke selft.hlyctl olan 
hissedarla.mı toplantı gününden en 
nz on beş gün evvel Bankamıza m1l
racaıı.t ederek giriş kartı almalan 1~
zımdır. 

Resmi daire ve hükmt şalıs!ycti 

haiz şirket ''e mUe~~sclerin temsil 
hn·klannın usulen tevsik \"e tesblt 
edilmesi kiıfldlr. 

l\IUZAKJmE Rl!ZXA IE İ 

ı - 1941 senes1 muameleler.ne alt 
idare mecllsl ve mllrak\pler r:ıporla
nnın okunması. 

2 - 1941 yılı bılançosu ile kı\r ve 
zarar hesaplarının tasdlkt. 

Kon:lsyon Reisliğine makbuz muknbll!nde vermeler!. Şartname Oıı.latasn.ray 
liscslndedir. Ve bedeli 153 kuruştur. (2244) 

Üsküdar askerlik şubesi Başkanlığından: 
ı - Şubemizde kayıtlı bulunan malül subay ve eraUA. şehit yetimleri

nin 942 yılı yoklamnsına 16 Mart 942 tarihinde başlanacak ve 25 Nisan 942 
alrşo.mına kadar devam edecektir. 

2 - Malul subay ve eratın rapor, maru} resmi senedi, nüfus hfr'liyet 
cüzdanı. tütitn ikramiye cuzda.nlarlle. şehlt yetimlerinin ise nüfus hüviyet 
cüz.danını tilt!in f.knımlye cil?.danı ve maa~ almakta ıse maa.ş ciizdanlarlle 
blrllkt-: şubeye müracn.nt edeeeklerdlr. 

3 - Yoklama g!inleri hariç olmak üzere her g!in ö~leden sonra. saat 
13,30 dıın sonra 17 ~ kadar yapılacak ve bu zamanlar haricinde yokln.ma.
ya gelmiş olanlar kabul edllmiyecektır. 

4 - Malül sub1y ve eratın yoklaması ayın tek günlerinde ve şehit 
yetlmlerin!n ise avın çift günlerinde yulmnda cösterilml!f olan zamanlarda 
yapılacaktır. 

5 - Yoklalll!l. müddeti zarfında taşrada bulunanlar bulunduklan ma
hallin nahl)'la müdilrluğünden tasdikli tahkiki hüviyet llmühaberlerlle b1r
Jlkte tütün lkra.ml.ye cüzdanlarını şubeye gönderdlkleri takdirde yokln.ma.
ları ynpılncak ve ikramiye cUzdonl:m yint- kendilerine iade edilecektir. 

6 - Yoklama müddetl zarfında müracaat etmly-enler blltlhere bir hak 
tıılep ve- lddtnsında bulunn.mıyncaklardır. (3121) 

Selimiye tümen askerlik dairesinden: 

Sümerbank Umum MUdürliiğünden: 
Memur va Daktilo alınacak 
ı - Ban.kamız merlre:E ~kllAtı hesı.p .tşlerl, muhabere, muhasebe, 

satıt ~lert ve zat ~eri aervta n ı,ubelertnde mllnhal bulunan Barem 
da.hllt memuriyetlere Uae ve ytiksek mektep mezunu alınacaktır. 

Askerlllc ödevınt yapmıf ve evvelce devlet daJreler1nde veyg ban
kala dn çalışmamış olan taliplerden lise mezunlan için 15 Mart 1042 
pazarteısi glln11 saat 10 da. yüksek mektep meEU.lllan lçln de 11 Mıu1· 
1942 salı gtln1l a.yni saatte mllsabaka imtihanı a.çılacağındnn alA.ka
darlann bu tarihlerden evvel mftsblt evra.klarlle birlikte banka mnum 
mtldllrlil~e mürncaatlo.n 10.zım.dır. 

Kanunen imtllınnsız memur olmak hakkını halz taliplerin yapa
c~ milraoaatıar a.yne& incelenecek ve bunlar tmt1bo.nmz aluıa.~ile
ceklerdlr. 

2 - Merkez tefkllA.tımızın muhtellf serv~rt tçln daktilo alına
caktır. 

İsteklilet1n evvelce çalŞlllf olduklan yerlerd~ aldıklan vesika
larla birlikte 12 Mart 1942 perşembe gfuıd saat 16 da. yapüacak imti
hana glrm.~ mere 9 Mart 1V42 tarihine lto.dAr ba.nlte.mızn mllrnCt\At
Ian blldlrillr. 

ve 
Belaoğuldujuna 

3 - İstifa eden idare meclisi flzn
lıı.n yerine esas mulmvclename mu
cibince idare mecıtsı tarafından ba
kiyye müddetlerin! ikmal etmek üze
re scçUen Azalahn ıntlhaplannın tas
dik1. 

Dairemize bağlı yabancı Kadıköy, Kartal, Adalar, Şile şubelerinde ya- •••••••••••••••••••••••••••ıl 
baı.cı kayıtlı bulunan 325, 326, :32'1, 328, 329, 330, 331 doğumlu Jandarma 

tutulma.malt içıin 

EN IYt bAÇ: 

~~~. PROTEJİN'dir 

4 - 1!>42 senesi müraklple:-'J1ln in
tihabı. 

eratı talim için sHl'ıh altına nlınacaklanndan acele kayıtlı bulunduk.lan 
ya.hancı askerlik şubelerine ikamet kR~dı ve nü!us cüzdanlarlle beraber ••••••• ETi BANK--

Her Eczanede 50 KT. 
satılır. 

ANADOLU 
Çimentoları 
TUrk Anonim 
Şirketinden: 

baş vtı.nnalan ve bu llll.nın celb yerine kaim oldutundan btllnmesl ve da
vete icabet etm.ıyenler hakkında askerlik knnunun mnddel mahsusa.sının 
tatbik edllcceı;ının blllnmesi. (2418-3122) 

Galatasaray Lisesi Satınalma komisyonu Rei•· ı 
liğinden: 

Beher kUosu 110 kuruş tıahmln bedelle 1500 kilo reçelin 19/3/1942 per
şenlbe günü saat 15 te açık eksiltmesi ya.pılaen.ktır. İstek1Uer1n knnını.1 ve
sikalnrlle birlikte belll gün ve saatte komisyonda bulunmtılan. Şartname 
lisededir. İlk teminatı 123 lira '75 kuruştur. ı2953D 

Divriği Demir Madenleri lıletmesinden: 

Muhasebe Memuru Aranıyor 
Müc&<iCSCD11z1n DlvrfAi cıvanndakl meraez.lnde çalışmn.k üzere a.şa

~dald şartlar dBhlllnde 355g numaralı Bankalar Barem kanununa uy
gun olarak 2 - 3 muhasebe memwıı aluıacattın 

1 - Lise tahslll göıtnllş olmak 
2 - AS!rorllğf. yapo1lf bulunmak 
3 - otuz yaşını geçınemlş bulunmnk. 

Şirketimiz his.."edarıar umumi heyetl 
aşağıda yazıln.n şekUde 31 Mart 19"2 
salı ı:;unü saat 10 da Galata'da. Voy
voda. c:ı.ddesl Agopyan hanı 3 üncü 
katt.ı.kl dairesinde toplanıı.c:ı.ktır. 

Liseler Satınalma Komisyonundan: istek1Uer1n kısa tercümelhnllerlnt, medent hallertnı gösterir eı ra-
zııarlle Yıızılmlf bir mektup ve bir vesika fotoğra.fı, mevcut ise bonser-

lO/Mı:ı.rt/lD42 salı g!inü saat 15,30 da kap:ı.lı mrf usulllıt oksllt.rne.sl ya- v1s ouretlerUe birlikte (Eti Demir Dlvr!S'I) adrootmJze müracaattan. 
pılacak olan ve 22, 28 'Şubat 4-B/ Mart/1942 tarihinde Ulus, Ana.dolu, ~am .. •••••••••••••••••••••••••••• 

ÇOCUK LASTiK 
Donları ve Bezleri 

Çok dayanıklı ve mutlak temi
natlıdır. Ancıı.k benzeri tslnı
lerle piyasaya çıkanlmış olan 
mDllardtuı llyırt eclebllmek 1nln 

marka 1111 d kk.1.t tdilınelıd.r. 

Toııtan atı'l )eri: Sır ·eci Dem.lr
knpı, Orhaııl.ye cad. No. 30. Tel. 

1 20992, posta kutusu· 38. ıstanbul. ı 
Siparişler derhal r,önderlllr. 

RUZNA!\IEİ MUZAKERAT 
-1 - 1941 yılına ait idare mecllsl ve 

1 
mürnklp rnporlıınnın okunması ve 
tıısvlbl. 

1 

2 - Mezkür yıl:ı. alt b.lanço ve kAr 
\'e zarar hesahının tedklkl ile ltnbulil, 
idare mcl'llsinln zimmetini idaresin

i den dolayı ibra ve geçen he3ab yılı ne-
tıccstne dair idare mec11.s1 tekllnerl 
hakkında karar verilmesl. 

3 Vnzlte müddeUerı b~ten !da.re 
mecllsı lı ·:ılarlle mürıı.kibln intihap 
veya tekrar lnt habile aidat ve huzur 
haklannın tayin \·e ti?' biti. 

4 - Ticaret kanununun 323 üncll 
nuddeslnc göre idare meclisi dznla.n
na şirketle mu:ım~lede bulumnalanna 
lzln verllme.sı. 

Umumi heyette bulunmak isteyen 
hL'>Sedarlar asaleten veya vekAleten 
Mmll bulunduktan eshamı veya es
ham yerine kaim evrakı lçtlma. gü
n!inden bir hatta. önce flrketin Ka.r
tal'dn.kl merkezine ve yahut An
vers'te Avenue de France No. 95 d& 
Clmtina şirketine tesllm etmeletl lcap 
eder. Karşılık olarak alacaklan ma.lc
buzlar tçtlmadan önce ibraz edile
cektir. 

İstanbul asli~ 12 ncl hukuk mn.h
kemeslnden: Müddei: Fazıl Gül. Müd
deialeyh: Panalyn Alekstındını: Ga
lata Arap Camii Futuhat sok~ No. 
9 evde. Halen Romıı.ııynya kaçmakla 
ikametgahı meçhul müddei Fazıl 
OüJ tarafından müddelaleyıı Alek
sandıra aleyhine açılan ihtar davası 
için mUddelaleyh1n 6 3/942 cllllU\ gü
nil saat 9,30 da m.a.hkememlzde ha-
zır bulunması ıüzumu ilanen tebllt İ L A N 
edllmest üzerine mumaileyhin o gün 1938 - 193g J'l}mda iml.f.r blr1nct 
gelmemesi veya b!r veldl gönderme- erkek Jlseainden almış olduğum b1t!J'
meslne mebni hakkında gıyap karan me diplomamı zayi ettim. Yeınlldn1 
ittihaz olunm~. nüfusa evlilik ha.k- alacağımdan ~k1s1nln h1Mand olm&
kında tezkere yazıldı davocırun şa.- dığı ııtuı olunur. 
hldler1 de yazılı günde dinlenecektir. ·Tokat'ta: İzmir birinci c.ritet Haesı 
Ve imla kılınan bu karara alt 1hbarna.- merunla.rından No. 35 Rım ~u 
menin bir nüshası da mahkeme dl- Mehmet Kızılkent 
lanhaneslne :ısılmış ve keyfi.yetin on •••••••••••••• 

Son Posta g:ızetelerln~ uo.n edilen sığır ve karaman etıerlnln tlatlerlndôkl 
piyasa tahn.vvfilwrl eksUt.ıne c!inü göz önünde bulundurulacağ'ındtı.n lstet-
Jllerln ona göre tekll!te bulunmaları c3155» 

İstanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdür
lüğünden: 

Tıp fakültesi 1939 yılı mezunlnrından 3190 s1cU No. lu Dr. İsmet Atahan 
t&.lin emrini okumnk ve harcırahını almo.Jt fizere acele mftd1lrlüıtümtm yazı 
l.şlerine muracaat etmesi ilan olunur. «31501 

İstanbul Bölge iaşe Müdürlüğünden: 
Mildurluğümüzde münhal iki daktuoltık için imtihan yıı.pılacaktır. Ta.

llp olanların şeraiti ıı.nln.ınak ve 1m1ıihan giinünU tıesblt etmek üzıere Bah
çekapıda Atn Ata.bek hanının üç!incü katındaki mtldürlllğümb zn.t işlerl 
büroswııı. 1313/1942 tarihine kadar müracnatıan. cı315b 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
2613/942 perşembe cunü s::uıt 15 de İsta.nbulda Nafl& mlldürlülü eksilt

me komfsyunu odnsındıı. (7024.14) Ura. keşlt bedelli Galata Oümrilk ua., mtı.
dllrlilğü tamlra.tı açık eksUtmeye k<?nulmuştur. 

Muknvele, emtıtme, Bayındırlık Işlert ~el hususi ve tonnt şart.nam .. 
Ierl, proje lreştt hulO.S:Wtyle bunn. mllteferrt dlter eTl"l\k ~de görllle
cektlr. 

Muvakkat teminat (fi27) liradır. 

İstetlllerln en az bir tee.ııhütte (~OO> linht bu f4t bemer 1f ya.ptıtıaa 
dair idarelerinden alUllf oldulll vecdkalara lıııt1naden İstanbul villyeUn• 
mO.raca.a.tla eblltın• tarUı.lnden tatll gilnlert ~ .s. can enet a.lmmıf 
eb111e' ve 941 yılına &it Ticaret oduı vestlraJartyie gelmele.rt. CSHO) 

Meyve, Bağ, Sebze ve Çiçek meraklılari ve 
Çiftçilere müjde 

Türkiyede ilk Ziraat Eczahanesi açıldı 
İst!h.sal setert>erııtlnde çok ve tem!s ma.bauJ. bol '" k:ıtes1s meyoya. aeb

•· g11zel ~t :vetlftlrme\: tarttır. 
Bu da ancak her yıl mahsule mwıa.llat olan. ba.stalıkl&n tııd&Tl etmekle 

kabildir. 
Her çeşit ID.GhSuldeki hastalıkların ne oldulunu otrenmeıc ve bwılara 

lmı'§ı ucm ve 111 110.Cı bulma.k lstm'Sen!s İzmir - Bornqya Ziraat Müoa.dele 
beş gün muddctıe lllinı için t.a.hk.lkıı.-
tın 15 4/942 çarş:ı.nıba günü saat 
(10) n bırakılmış oldu{;'l.1 tebll~ ~rl
nl' I? "'m~k tızere tıı'm olunur. 

istasyonuna yazınız. Telefon Bornova 18. .sus. 

Gaip köpek Trabzon Belediye Riyasetindenı 
Pekinua c1ns1, s1yah renginde 1'rıııb7.on elektrik T1lı1t anonim §1.rketine eJd bJssıe senetıertnın 19'1 maU 

, Aparhman sahipleri! b~ köpek Iaı.yıp oldu. aettren yılı bUAnçosunda tn.şıd.$ 332 kuru§ kıymetleri twertndeıı e g0.n müddetle 
rah t yer1n1 beledlye.mJz namına sa.tm aiınmas:ı tekan1lr e~. Ellerüıde bu firkete 

Bo~ daireterinize iyi kiracı u haber veren l11- atd h1Bse .6lelled1 buhma.nııır 9/Mn.rt/942 ta.ı1bmden ltıba.ren 22/Ntsn.n/942 
bulmak için cA K Ş A M> m co memnun edllecektlr. Adree: gtlntı Akp.mma bdar bulunduklan yetlerdekt TO.rt1,e İt Bankası fUbelerl-
K0Ç0K il.ANLARI ndao is- Va.il Konalı Cadde.si Y&yl& a.pu- ne mt\racaa.tla hamll olduklan h1SS9 nenetleaııtn ltbU bed« 1lzeı1nden tu... 

tifnrl,. ediniz ı•tımaru•••N•o•.•'•' •Te•l•et•on.••8•1'1•6S•.•••I t.arJarmı •lm•1
an "8 bu mtııMettn bltıurnt>dıln ...... ~ mtm alm-..__....._oilıiiiiİİııİııiıiıiı _____ __. ........ ıidhapM TWlleotll Dk okmal. .. 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
Eti Bank Istanbul Bürosundan: 
5000 Takım işçi elbisesi 

(Haki ketenden) 
ve 

2000 Takım işçi tulumu 
(Haki ve lacivert ketenden) 

1ma.ı ettirilecektir. Taliplerin Yeni Postane karıısında Yeni Valdc 
hanında Eu Bank İstanbul Büroauna müracaattan. 

Milli Reasürans 
Türk Anonim Şirketi 

Şlrketiml&ln. lHl sen ... alelAde .,._ 
nelik hiuedadar umumi he,eU aşata
cla patı maddeler haümda rörilf
mek " karar vennek tbere 31 Mart 
iMi tarihine rastlaJUl alı ıüni saat 
OD. dÖrtM Ankarada Til.rtd19 İş 
Bankası umum müdürli1!6 blnasmda 
toplanacaktır. Şirket esas mukaTele
nameat mucibince umumi heyete 1'
tlrlk edecek olan hissedarlann h&• 
mn bulunduklan hme seneUerlnJ 
veya bana miisblt evrakı toplanhd&n 
bir hafta evvel Anknrada Türkiye t, 
Bankası umum müdürlüfüne veya 
istanbnlda Türkiye hanında şirket 
muameUt merkezine tevdi ederek 
rnuknblllncle duhuliye kartl:ın alma
ıan lAzımclır. Dlssedarlıınn muayyen 
gün ve sıuıUe AnkArada bnlunmalan 
nAıı olunur. 

Mt1ZARERAT RUZNAMESi: 

1 - İdare meclisi raJ)Onln~ okun
DlUL 

1 - Bllinoo ie ~r ve sarar hea· 

blDUl otwuııuı.,. 

1 - Müra1dpler raporunu okaJl• 
ID.&& 

4 - Yukardaki maddelenle 71.Dll 
evrak n nsa11dn otunmuanı mü&ea
tlp bu bususda ve tenıettüü.n tevdi 
hakkında mii%akenı icra.sile karar 
iUhuı Ye idare mcc11sl azalarlle ml
raldplerhı ve mfidilrler bcyet1nbı. 11>
rası. 

1 - İdare meclisinde ve mlldiirl• 
heyetinde müddeti bltıım bulanlu 
için seçim yapılması. 

1 - l\IÜraldplerln aeçibnesl.. 
'1 - Ticaret kanununun ve 1%3 .,. 

324 üncü maddelerine tevfikan ldu. 
meclisi iizasının gettk kendi namları
na gerek başka şlrketJerln idare meo
llsl iiusı veya müdilıil rnfatile flrke
timizle muamc!e y&p:ıbllmelmtne mtt• 
saade verilmesi. 

8 - f dare meclisi Asalıtma lnUha• 
edilen Ferit Rabur'uıı lntlhaD keyrı,. 
yetinin tuVlbL 

' 


