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Harb tebliğleri 

Alman tebliği 

Mecliste 
Polislere birer er tayını 
verilmesi kabul edildi 

lngiliz Başvekili-
nin ümit ve cesaret 

dolu bir nutku 

Ankarada bitecek 
bayrak koşusuna dün 

Bazı vergilere 
yeniden zam 
yapılıyor 

Bedin ıı <A.AJ - Alman orduları d 
lıafkUIDlllldanlığuım tebliği: Ankara 11 (Telc!onln) - Polis ve E d b 1 (Baş tarafı 1 .inci ..ıaifecle) (Baş tarafı 1 inci ..ıüfede) 
şark ccpheshlde düşmanın mevzii gümrük mub:lfnza meınurlo.rma. ha- rzurum a aş an 1 sene dünya hamtnin en C!lkkate petaken.de satış finUerlndc bu mlk:-

taarruzlan geri püskürtülmüştür. zirandnn itibaren bl.rer er tayını zam- değer b!disesl olacaktır.» du1ar madaraa ve:rgisf olamk a.yrı-
lıfuharcbcler kısmen §iddetli olmuş- ını verilmesi bakland3.ki 111,yflıruun • gil ........ ,__ Jnca.ktır Htl8UB1 AmUJer tarafından 
.. __ Alınnn muk-'"il •---·-'nn mu- • ...ıı.~- In tere ve Amcı.ıAUnm aça- · 
•UI ....., ~·ou.ı: lkincl müzakeresi Mecllsbı buı;u ... ı>... f k' E da ikam ti • yapılan içkilerden alınan mildfaa vcr-
vaffakiyetıe netıceı~r. Lapon- toplmıtıs:ında yapılmL' ve !Ayiba ka- Ebedi Şe Atatür ün rzurum e erme caklan cephe bu hava akınların- g16i de bu esasa tabi olacaktır. 
ynda duşmnnm yeni. tnarnızlnn aka- bul edllmlştir. tahsis edilmi~ olan evin önünde merasim yaplldi dnn mı ibaret kalacak? Churchlll Tütün mamulitıyle-fspırtolu :fçkileı 
mctc u~mıştır. Karadenıroe keşif Madenlerin aronma ve işletl.lınesl kendi kendine şu suali soruyor: ihrerlnde mıevcut müdafaa Tergllertne 
uçuşu yapan tayyareler Kerç berza- haJondak.l kanun lfıyibasınm iktisat bi kı ..nnrünü ha- fapılnuş olan zamlar mevcut verglle-
hında 1300 tonluk bl.r düşman ticaret encümeninden gelen beş maddesinden Erzıırum ıı <A.A.> - Kurtuluş sa- derhal ba)'raitı bir numaralı atlete ıcRusyanın r sun J un. rhı takr1ben bir mfsll dereceslndedlr. 
vapurunu bntırmışiardır. Şimal cep- dördii ta.bul ve biri adliye encümeni- vaşının b~ıncla. Ebedi Şd Atatürkün emanet ettikten sonm gençliğe lılta- filtetmek için yapa.bileceğimiz Aıııter slgaı'e.Jarmm müdafaa~
besinde düşman dün cereyan eden ne verllm!.ştlr. Anadoluya Uk defo. ayn.it bast.ıklntı ben bir demeçte bulmımuş ve •bay- başka birşey var mı? Avrupa ıa- den iatisna.sı hattındaki h"Uküm kal-
hava muharebeleri.nele pek ağır ka- İktisadi devlet teşekkülleri memur- günün yıldönümüne rnslcıya.n 19 ·ma- rıığı buradan alarak slzc teslim edi- ta tstilA. tmek ikinci bir cep- dınlma.ktadır. 
yıplnra u~mıştır. Alman av ta.yya- ıannın teknütıilgü hakkıncla.ki .tanuıı yıs spor ve gençllk ~da An- .vorum. Erzurum.un Ye Erzunımlula- smı e : Layihanın sekizinci maddesi tuz sa-
reıerı 22 si Hurrlcnne olmak üzere 27 Ui.yllıasının birinci müzakere.!! ta.- karada bitmek üzere ~rum ve mı saygılarını, ~rını, tlizbn- he açmak. için bi7J. bir çok taraf- tışlnrından kllo lba.şma. 'bir kuruş mU
dii.şmnn tnyynresı dilşürmUşlerdlr. Bir mamlanmıştır. Bu kanunun mÜ211.ke- Samsundan bnşlıyarak yapılacak o- !erini Ant.araya Milli şefe götürünüz. lardan tazyik ediyorlar .•. » İngiliz dAfna vergisi alırımasma daUdir. ~ 
av tayynreıniz diişmüştilr. resi sırasında birçok hatipler söz al- lan gençllk bayrak ııwşusu bugün .sa.- yolunuz ~ olsuxu demiştir. Başvekili bu sorguyu cevapsız bı- nuınanılı kanunla tuz şatıtlanna. kilo 

Bomba ve Stuka teşkilleri Llzza Dllljla.rdır. Mcmurlrı.rm Mcclis1 ld.ace at 10 da Erzurunıda lbll§lamıştır. Bu BWlu muteaklp bit ınımarnlı atıl.et . . . . btıfliln bir kuruş müdıı.faa verglsl ko-
toyunda bombalarla büyük bir düş- t\.zalık1annda geçen müddetln tekaüt- münarobetle ~ donanmış Te blr alkışlar arasında bazeket etml§tir. raklyor ıNıyetıenmızın ne oldu- nulmu.ştu. Bu vergi, arttınlmamakta, 
mruı gemisini hasara uğratmışlar, Jükte sayılmaması ba.klruıdakl bütçe tören yapılmıştır. Bayrak, saat 12,48 de Erzuruma 8!i ğunu açığa vuracak değilim» dl- yalnız tütün ve içkilerden alman mü-
Murmaruıt llmnnllc Murman demir- encümeni mazba:t651 knbul edllm.lfUr. Ebedi Şefimizhı. Erzunmıdn Ucaın1lt- kilometre mesa!E.'dckl Kandilli lltM- yor. dafaa vergilerlnl.n ~ı esası deti§-
yolu tesislerini muvaffaklyetle bom- Nahiye kanunu ı~ylhasmın 19 uncu lerine tahsis edilm1§ ol:ı.n evin ön yonuna vnmuş ve A§kalC ltnza.sı hu- l giliz" mil\ tinin b b ti- tırlldiğl.nden tuz muda.faa verglı8\ 
balıımışlnrdır. maddesinin miizakereııbıe devam o- cephesi Atntürk'\in büyük kıtada bir dudundn Aşkale kn.ymaknnu, parti ve n e ar gayre 1ıak'kmdak1 4MO numaralı kanunun 
Şimali Afrlkada her ikl taraf da Jımmuştur. remıı ~güzel bir büstü ve bir Ana- belediye relslerl tarafından kar§ılan- nm özveri duygusunun azalma- 2'1 ncl maddesinde tın müdafaa ver-

teşlf fanliyctinde bulunmuştur. Mal- Büyük Millet Mecıısı çal'§amba gü- dolu ıtıaritası ile Ebedi Şefimizin Tfirk mıştır. Burada toplanmış o1ıı.n hal- dlğmı, arttığını hakh 1iir gururla gisi hakkındaki hüküm a~en yenl lA-
tadıı Valettn limanında kuru havuz- nü toplanacakbr. gençllğlnc hlta.besı 'yazılı levhalar ve kın sfirekll ~ıın aramnda. ve yo- anlatan Chure.hill, işOO§nıa gel- yllıaya alınmaktadır. 
da bulunan bir harb gcmlsinc bomba.- bayraklarla ~- Atntilrk'ün lamız açık olsun sa.dnlnn :tçindc .saat . . .. Dokuzuncu madde kibrit ve çakmak 
larla taamız edilmiştir. .Muharebe Türk - İtalyan ticaret ve çalı§tıklan odanın ortasında duran 12,55 te bayraı'l hamil a.tJet. bu ıs- ffiği gündenberl gc.-çen ild yılın t.aflıınndan alman müdafaa vergl&nl 
tayynrelerini himaye eden İtalyan av masanın üstünde "le duvarda birer t:ısyondan ayntın~tır. olaylannı, iyi ve karanlık günle- ı1t1 misil arttırıyor. Bu arttırma netl-
tayyarelert bu csnnda 8 düşman tay- seyriaefain muahedesi Anadolu haritnsı bul\Uluyordu. G<>nç- B k E . da :rini kazançı ve kayıplanm. tek- ce.stncıe bir kutu .ldbrltın mlida.faa 
yaresl düşürmüşlerdir. Ada. üzerinde Ankara 11 (Telefonla) _ Türidre !erin ta§ıyacaklan bayrak da bu mn~ ayra rzıncan raı-l~ıktan Pasifik harbinde Ja- verglsiyle blTllkte satış flatl 4 klıruşn. 
ıapılan §fddetli hava muharebeleri sa üzeri.ne konulmuştu. Törene. ban- Eftfncan ıı <A.AJ - Erzurum vi- • çıkmaktadır 
esnasında Almnn av tnyya.relert 9 ile İtalya arasında mevcut 

1 sonkfınun donun çaldığı ve okullarla izcilerin ve J~yctı atletleri tanıbndan getirilen ponyanm sonunda ce1.asını göre- Onuncu ~adde ııc tıyntro ve stne-
düşnuın tayyaresi düşürmüşlerdir. Şi- 942 tarihli ticaret~ sıcyrlse!ııln mua- beden tcrt>lycsı mükelleflerinin ve royrak ~timiz hududundn Ter- r.eg-ini söyledikten sonra bu gfu1- malardan alınmakta. olnn resinı yüZdc 

]i Af 1 .. A ... A d 'ki d"" ta hedesinln tasdiki hakkındaki kanun h · 
ma r ., .... ...,. n • uşman yya- allan iştirak ettiği Istiklftl marşUo can kaymn.kamııun retsllğl albnda ıcri ümitle dolu buluyor. Chur- 20 nlsbetlnde arttınlıyor. Evvelce ya-
resı dil,.nıillmfu.i bu surdle dün Ak- lAylhası tarfclye ve lktısat encümen- başlanmış ve bunu müteakip bir d:ı- bulunnn heyet tnr.ı.fmdnıı ~e . . .. ınlan zamlar ve asker allelcrlnc yıır-
denlz bölgesinde 19 İngiliz tayyaresi lerlnce kabul edllml§tlr. Ya.tında klkn .sükQt cdllm~r. tesl1nı alınmış ve Erzl.nc:ın ntıetıerine cbillin bu nutkunu otı>Jdlerdeıı dmı zammile birlikte tıyn.tro ve slne-
tahrlbe~ır. İskenderiycnln şi- görüşülecektir. Bundan sonra beden tcl'blyesi u- tesllm cdllml.1flr. Törene büyük blr ayıran başlıca sıfat herşeyden m.nlnrdan alınacak resimler bilet be-

~~llnı:eyykia:~i; 1:,6~g~sı:ı~ek ~~r :-:ı:~ mum müdürlüğü müfctt1şi Ziya Ateş halk kitlesi ve bir manga jandarma önce Rusyayıı karşı çok bağlı g& dcllnln yiizde elllsinl bulmaktadır. 
Yaban C dl• ı odaya çıkarak Ebedi Şefiınlzhı mfı.- f.ştirak etmiştir. Bfıyiik bir ne_"C için- .. • k d t dımcı On birinci madde ile lhra.ca.t vergi-

vapunmda yangın çıkamu§tır. Bu H nevi huzurunda. eğllm1f ve bayrağı de koşuya devam olunmaktadır nınmesı, ço os ve YBI' sinin tıib1>et1 yüzde 10 a çıkanlnıak-
vnpurun battığı ta.hınln edilmektedir. nlıırak vnllye teslim etmiştir. Vali de 11112 gccest Tercanda geçlrll~lttl.r. olmasıdır. Nutka Mkim olan bü- tadır. 4040 numaralı kanunla kcınmu.ş 
İnglltcrcyc karşı yapılan mubare- • t• h 1 yük mevru Rusyadır. Bundan olan ihracn~ verglsl bugün Dıraç 

bede Folkontonc clvnnnda büyük bl.r 1 m R an arı p k ~A,. b tuk ı· gir ]"' .. için olan ~addenı~ fob kıymeti üzertn-

askeri krunpa tam isabetler Juı.ydedll- teşvik c-Oici ve cesaret vericidir. UıY11ıarun on dördüncü nuı.ddesl .ıs-
fnbrikn tle adanın cenup sahlUnde bir a ras 1 z ş e er .uu.)Aa, U nu n JZ ,... den yüzde S tur 

mlşUr. Feroe adalan civarında orta Maarif Vekaleti bu Harbin basındanberi her nutlmn- tlhll\.k verglslnln arttınlmasına datr-
haclmde bl.r dilşman vapuru bomba.- da fnmljz ~iJletinl hep daha ka- dlr. Yapılan zamlar derl ve derklan 
Jar1a hasara uğratılmıştır. hususta bir tebliğ B d kü .. k f ki ..., d kil "'-fı" yapılmı§ eşya lle demir, çellk., bakır ve 

Hususi bir tebliğde de kayd.edildiğt • e§ yatın an çu a r çocuga ay a yarım o, ra:nlık günleri, daha. acı kayıpları bunlardan mamul ~ın ve.rgllerlne 
gibi .Almnn denizaltılan Amerikan su- neıretti altı çocuklu ailelere de bir defadal beklemeğe alıştırmağı Met edin· 11d misli, ham kauçuk ve mnmull'ıt..ı, 
lannda, Karalb deııJz!nde ve Meksika 50 ı · ·ı k · miş olan Churchlll ilk defadır ki pamuk, yün, keten lpll.k ve mcnsuca-
törtczlnde 118 bin tonluk 21 düşman Ankara ıı <A.A.> _ M.'UU"U' Vekilli- ıra verı ece ' . tiyle bu mensucattan yapılmış e§Y&-
Ucaret vnvuru batırmışlardır. Bu mil- ıtnden blldlrlhnietlr: bir nutkunda herşeyi iyı ve parlak mn, ~t, cam, çlnl ve porselen ve 
nasebeUc yüzb~ı Cremer'ln kuman- 1 _ Devlet memurlo.rile bankalar Amkara 11 (Telefonla) _ Şeker da.ki sıhhat müdürleri nezaret ede- görmese bile, gelecek gfınleri ay- m~ba. mn.muıatmın vergilerine 
d~sındnk! denizaltı bllhassa yararlık ve devlet müesseseleri memurlannın istihlak resminden aynlacak para- ceklerdir. dın1ık göstermeğe çalışıyor. fngi- ytime 5o, tpek fpllklerlyle ipek ve 
gosterm1stir Bu gcm1 u1:"Tadılh cldcll dav 1 lı . b d B _1_! lim _ . . . ~~1erlnde d . nınhlfıt ipek mensuc:ıt ve ipekten, 

"' • b "'' •• 3656 ve 3659 sayılı kanunlara göre ic-- nın gıtı nuısınn azırnn aşın an u hususbuu ta atnameye gore liz ~vekilinm l>V~ erın mahlut ipekten hazır -Yan:n verglle-hasarlara m!m~ 35 bin tonlUk duş- ll ...._._,,_ __ , ___ · "b ı.--1 w ı )--'- d · · k f • ı -·•--ı ·· ..,. 
mnn 4 bü "k ge ısı i batı t ta olunan yabancı d •m.w:ıuuı.us.nun ıtı aren U«i anaeagı an ap ıililKla ır. ı~çı ·csa eti o an nunhuı;n ar arasın~ bir kuvvet sonsuz bir guven be- rlne bir misli nlsbetfndedlr. Deri ve 

ın yu m n muş ır. gtrecck istetlllcrden men.sup bulun- Bu hususta aldığım tamamlayıcı ma- da İstanbul, İzmit. Nn%illi, Ereğli, liriyor B~un sebepleri anümüz- mamu15.Uyle ham kauçuk mamuıat.ı, 

Kahve ve çay 

Hazirandan itibaren 
İnhisarlar idaresince 

satılacak 

Ankara 11 (Telefonla) - Kah
•e ve çayın İr.hİ!aılar idaresince sa· 
aılması h11klı:u:daki kanun layihaaıru 
tetkik eden muvakkat encümen, in
cdemelerini bitirorek layihayı kabul 
etmiştir. Lliyihıı yakında Medis 
Umumi Heyetinde görii§ülecektir. 
Çay ve kahvenin İnhi!arlar idaresi 
tarafından aatl§ına hazirandan iriba
rm başlanacakbr. inhisarlar idaresi. 
Nllf tekli etrafındak.i tetkiklerini ta
mam1am11hr. 

Parti Meclis grupu 
bugün toplanıyor 

Ankara 1 1 (Telef onla) - Cüm· 
Luriyet Halk Partisi Meclis Crupu 
yann (bugün) aaat 15 de muto.t 
toplanh .. ını yapacakbr. 

duldan müesseselere 30 nisan 942 ta.- Jumata göre, bu paranın 3 buçuk Kayseri ve Zonguldak havalisi, Si- deki · 
1 

rci k k kası a pamuk, Yön ve k1l iplikleri, pamuk, 
rfhhıe kadar müracaat edip muame- milyon lirası ~cıçi kesafeti olan rnın· v~ "e civan ve diğer bazı yerler aya a opaca. . rgay yün ve kıl mensucat ve C§Ya.nın ver-
lelertnı tnmamıa.tmış olanlarm lıntl- takalarda zaruret içinde bulunan ai- vardır. karşı alınmış, fakat şımdıden bl- gllertne evvelce yapılJllll olan yüzde 
hanlan c:vvelce radyo ve gnzete Ue lelere 'beş :>o-nııından aıı.c"\ğı çocukları Yine şeker istihlak ıemıinden ay- linmesl imkfi.nsı.z, korunma ve ıo zam kaldınlmaktadır. Ba suretle 

~ ec:11~~=: ~~ i:. ıd·çin, çocudk ba
6 

ııkınila ayda) yekanm kilo- nlacakkl birlebluçukb milyon J!ra da 6 saldırma tedbirlerinde gizlidir. ~~lct zam mikdan Y62de 40 deme.k
t.anbul iinhttıılte3!nde ,.aıpılncaktır. an ıene e · o verice parası'Z çocu u ai ere ir defaya mabsas Bu yaz Avrupa harbinin sonu Derlsl.ni de kendi imal eden fabrl-

uklan Jn şekere aynlnuıktadır. Bundan istifa- olmak ve 50 ger lira verilmek üzere 1 ğını herkesten iyi bilen kalarda. kundura üzerinden alman 2 
- cdMeı:. ~::re 30 = ~ de edecek zaruret halınddı:i aileler, dağıtılacaktır. Şu şartla ki, 50 ııer 0 aca h 1.stthlft.k vergisiyle suni ipek ve ipli-
~ ~dar ~şvurdukJan halde Belediye teıkilatı ve hayır müesae· lira ancak. şimdiye kadar yardımdı.rı Chur:hi~, ~em Rusyaya, . em ğinde11, sair maddelerle karJil]t oımı

uam ~elert va.kt.lııde tam.amln.nma.- selm marifatilc teabit edilecektir. istifade edemiyen altı çocuklu aile- kendi m.illetıne sağanağa yüksek yan damacana, şişe, kavanoz ve em4 
~ oı:nıa.nn imtihanları 25/28 mnyıs Dağıtmıya da vilayetler ve kazalar- ]ere verilecektir. :mAneviyatla girmenin daha fay- s:ıllnd~n şimdi alman vergilerin nls-
ta.rihlerl araamda *'1da. gösterllen daJı olacağım söylemek :istiyor. bet.l, tlaUerine nazaran yüksek oldu-
günJerde ~mdan bu ı:ibllertn Dünkü yangın Tebrik ve teıekkür Necmeddin Sadak tundan bu eşya yeni za.ınl&.l'dan ıatıs-
vesl.kalannın en geç 20 ma;yıs fH2 ta- Dü" ak ü • Sik .d l fi . na edllm~ ve lbtlk. a.yakka.bılarln lf\s-
rthine kadar V~ıttımrıe geımı., bn- n ıa.m zen. r ccı e tram· te gra arı • • tık çizme, kalOf ve ~nlarm ve de-
lmıınası l!lzımdır va>: cadde~ındc. Bqır Kemal .ceza- Anluıra 11 (A.A) - Polooya Maıunıyeti kaldırlan riden mamul a.yakkabılarm vergflert 

DCSJ yakınındakı 6 numaralı bınadB Mili. b __ 1..J- - •• 6 b kif d"I b"J• de ayn} sebeple bugünkü hadlerde 
3 - Mayıs H21kincl grup imtihan- -L- Ba Jff •t ı ayramının ,-uuonumu m na• me US teV e 1 e 1 ır bırakılmı§tır. Ancak bunlann vergile-+ ..... __ .__._._ .... x..A .. '-i yangın ~.-.uı§tır. yan ete m sebetile, Cümburreisimizle Londra-

lah Ankara ve ·~ ~..__ olan bu binanın nirinci kabnda ~ da b 1 p 
1 

c· h . • Anbra 11 (Telefonla) - Ma.su- rtne evvelce yapılmq olan 7Uır.de ıo 
tarihlerde yapılacaktır: kacı Zeki Kabny, ikinci kllbooa da ud:n~~ ik 0 0 ";8 kk~mt ';"':;1 niyeti kaldırılan ôir mebusun Meclis zam haltkmdakl kanun maddell kal
Yalnız bir yabancı dilden imtihana. dişçi Neraea bulUJtmaktadır. Yangın al raaınt t• d·rı • vti.e * ur e gr - karan a1mmadan tCTkif edilip edi· dınldığından bu zamlar aynen yenl 

.... -..-IA.. ._.._ _ ,... ··-'· 28 -·- '-- ._ d ı....__ !L· • an ea ı e ı mııı r. l • W• • ~-!....! h klanda Ma- IAyihaya alı..nınŞır. Yapılan zamlar 

.,.. ..... : ... :'" ~ - ma,,_ y_..... .....-- f"P&.a ate.,.~ . en . ÇilUIUf, amcı Ankara 11 (A.A.) - Irak Kır.Jı ~f:CC1Pıun te1111n a hem memleket içinde yapılan, hem de 
l'18 ıııozlu, lthıcl yaıba.ncı dl>den im- katta Nerses e aıt dı~ muayenehane- F l' yı}d"" .. .. .. d>etil maa mebmu B. Refık lnce tarafın- hariQten getirtilen mallara tamllcUr. 
tlbana glrecdder !9ln JI"" 2e mayıs ainin atelyesine sirayet dnÜ§tir. ft- ~ysa '" • • ~nJ~u .. munas e. dan verilen takrir Tqkilatı Esasiye I.Ayibaya 7 tane muvakkat madde 
yamlı ve 2'1128 ~da srıııatı lmtl!haıı fa. • 1 d .. d"" Cürnhuneıaımız nonu ~e Kıral Fay• encümeni tarafından tetkik edilmiş- ilave edll-ı .. u-. Bunlardan blrlncl::l 
günleri. olarak tesbit oltmmuŞ.ur. ~e. yadngınhı g~~ emle en eon ur- sal arasında tebrik ve tqekklir tel- tir Masuniyeti kaldınlan bir mebu· "'""'iıaı 

muş ıse e, er ur.ı ate ye yanmış ve aflan teati ediJmiııtlr · . . mevcut stoklardan ]t!nl zamların alın-
İmtüıanlar An.karada DU ve TarJh - hu binanın arka tarafına düıcn ve r. ................... , .. .-.............. aun ıstıcvabından muhakeme sonuna ma.sın.a. dalrdl.r. Perakende sat)flyle 

Coimfya !akülteıemd:e, istanbnlda Ce~o lokantasının mutbak hamı da liraya sigortalı olduğu anlaıılmı§tır. kadar her vatandaı ~ibi tM'kif edi- ıştlıtaJ edenler bundan istisna edJlınlf-
ilnfversitcde :papılacalctır. İmtihanla- a,teşten zarar görmiiftür. Lokantanin Ate~ ne sebeple çıktığı ibeJli de- Jebileceğirıden tefaire mahal olma- lerdlr. 
r.l tıabahlan mat 9 da ~- 5000, diş maayenebanesinin de bin ğildir. Tahlc.ikat yapılıyor. dığına karar verilmiJtir. lha=~ ta~~~~~yn~;le ta= 

numaralı kanunlardaki esnsla.rdan 

PERiLi KONAK P riJ. K w ı I' _ı _L - "-'- . 1 d hi-'L k. akl ibarettir, 3 ve 4 üncü maddeler mucl-eallara nasıl kıymet vereırim) Alla· e ı onaga ge e İaenucri, illı- .ar an ·~irisine manU ı ve .... aya. bl.n 
ha çok ~ükür: aklım iznnım, mantık ci defadır ki, esrarengiz köpeğin kor• kın ibir cevap hUl~~dım. Butün bu ce kibrit inhlsan acenteleri, kibrit, 
ve muhakeme kudretim yerindedir. kunç ulumalannı i§itiyorum. Bunlar suallerin tabi" bır ızahını b~lm~! ~=!ı~u:ı~ sa::~y~=~~~ 
Bu meziyetlerimle iftihar ederim. Bu birer hadisedir ve inkar edilemez. ııeıytani bir maJılCikun mc:vc:ı~ıyetını eller.1.nüc mevcut kibrit ve çakmak 

Te1rika No. 57 Çeviren: AHMET HiLALi kıratta ve tahsiJ 'Ye bilgisi yerinde Efsanenin sinirlerim üzerinde doğur- kabul etmek hdnr zor hır ıştır. taşlai'mdan da bu vergi. alınacaktır. 
bir adam Oe>:ı:k.ırda ıeytani bir mah- <luğu ibozukluğun tesir ve nüfuzu al- Fikrimi en çok kurcalryan sual, 1942 mali yılı hayvanlar ver.;isi. ıtı-

Fakat ne yapüyım, bu endişe ve kor- maia. muvaffak olamBdım. itte ibu lak.un asırlardanberi dol&§bğı ve Pe- tında, yanll§ bir !hisse kapıldığım da bu köpeğin kendisine nereden gıda yilıanm birinci maddesindeki mikdar
kuyu saklamağn kendimde kuvvet hal. beni ümitsizliğe, endiıeyc, kor- rili konakm oturan Baskervı1 aileei söylenemez. tedarik ettiğidir. Köylülerin aöz.leri- lanı. göre tahakkuk ettiıilecektJr, 
ve cesaret göremiyorum. Geçen kuya dütürüyor. efradına zaman zaman m~at ol- Bu ulumaların da ıı1elade bir kö- ne inanmak }Azım.geline bu hayvan, İltibasa mahal kalmaması lçl.n bu, bc
mektuLumda yazdığım hadiseler, et· Füat bu ulumalann ,eytanİ bir duğu maaallanna nasıl kulak uabi- peğin aeeleri olduğu da bbul edile· köpek teküne gİrmİf bir cin oldu~ tinci muvakkat madde ile taarlh edll
rafımızd, hah:s bir ruhun faaliyette kuvvetin eeaeri olduiun\I aklım. hav- lirı mez. Çünkü alçak perdeden baoJıyan için yemek, içmek gtbi, macldi ihti- ınl:U~akat yedhıcl madde muamele 
bulunduğunu göstermiyor mu J salam lbir türlü kabul edemiyor. X.öy. Eğer ben de p.. Cehennem köpe- bu ulwnalar, büyüye b~ye. b?~ yaçlan yoltmut- wrgllerl götürü usulünde alınan sı-

Sonra dah:ı uzaklara gidiyorum. l~lerin. v~ ve tarlı zikrederek ğinin bozJı:ırdıı mevcudiyetini andlar bo~ırı kap]ıyor v~ ~nmı gibı 11~ır- Fakat biraz yukarıda aöylccliğim naı müe~lerln l!l42 malı yılı gö-
Sir Hen~ 'n!n büyük dedesi olan Hu- soylccliklenne inanmak istemiyo- ile temi neden, ağzmdan ve gözle- len çok. eaglam bi~ ımanı, ililderuı.e gibi, köylülerin bu sözlerine hiç al- türü vergf.lerbıin, lt\yiha,ıun 13 üoou 
go

0

nur. feci ölümünü buraya gdmez· rum. riadcn alevler fı,k.ttdığını da gözleri- kadar tıtretecek ihir §fddet k~edı· dmnadığım için bu iz.ah üzerinde maddes1Je yapılan artı.,a gore Lc;lilh 
den az evvrl sir Clınrles'in bir türlü Ancak muhayyilelerde Y&fl)'an le gördüklerini bin türlü ta&il8.tla yor. fazla dunnıyaca.ğırn, Bu köpek canlı edileceğini bUdinnektedir 
aydınlanamıyan esrarengiz akıbeti, bir köpeğin, bastığı y41ıde ayale izi rialiyerek anlatan köylüle:ıia eözleri- Bütün !bu hidi6eler, geceleri ~oz- ve b<>zJı:ırda dolaııan bir yarabk ol- Teklif olunan ~mlarda~ kibrit mü
bozkırdn meçhul bir canavann do- bırakacağı, boikın korkunç ulmnala- ne inansaydnn. onlarm aeviyesine .kırda cimi ve nev'i ımeçbul bir hay- duğuna göre, yiyeceğe ihtiyacı mu· ela.fan vergisiyle, Ihral'at, muamele ve 
laştığınn ve BtJSkervil aile~i efradına. rile inim inim inletec:eli yirminci mo- diifm6t olurdum. nının arasırn dolqtığını göstermez bak.kaktır. Bodurda yabani hayvan :nı::n ~~ıe:~i~:~~{ı:ır.~e~~~: 
en umulmadık ve beklenmedik an- deniyet asnnda nasıl kab.J edı1ebi· Sizin Cie bu maaallara lıiç ehem- mi) Binaenaleyh !bozkırda, esrnreıı· yoktur ki, onları parçalayıp kamını kümler 

1 
haziran 

1042 
tarlhlndPn itt-

larda musallat olduğuna dair halkın lir) Köylüler, buna inmabftırler. mİyet venniyeecğiniz.i biliyorum. giz bir hayvanın dol~cıtığı rnuhzılıi- doyurduğuııu kabul edelim. imren mert olacnktır. 
dilinden hiç düşmiye.n korkunç ef- Çünkü cahil ve görgüsüz adamlu- Çüııltü aenelerdcnbcri 4ievam eden kaktır. Meseleyi izah edebilmek için eli- Bu lt\.yiha ile yapılan 7 .• am ve tcvrl-
snneyi dü~nüyonım. Bu korkunç ?ır. Fakat ben lhu masallara nasıl İ§ ibirliğimiz esnasında eeytani tesir- Bunu bQylece tespit ettikten eon• mizde .koz olarak çobanlann otlat- lerde, bundan evvellt1l"r bl fevk l' -
hayıvanır müthiş ulumn1annı hozkır- ınanayım) lcre değil. ancak madi hadise ve de- ra şimdi bqlca bir noktaya sıeçiyo- tıklan koyun, keçi ve inek sürüleri de ahvnlln devrunı mfd""tlr.e m • 
da iki defa, kendi kulaklnnmla işit- Haşerat mütehnaeısı Stapleton°un lillere kıymet verdi~nbi n ara§tır· rum. Acaba bu lcöpek nerede aakla· knlıyor. Bn köpeğin ne şekilde yiye- hasır olduıtundn.n 3700 numa.rnlı ka-
tirn. her hangi bir maksat ve gaye ile, malanııızı daima maddi cepheden nr.vor~ Gtdaııun nereden tedarik edi- cek tedarik ettiğini tespit edebilmek nunun merlyetten kaldırıldı ·ı t.ır hl 

J d t D Mo • •· de saEl -r...r~ k L - - ı · el ld · ) B Lır--'· d _ . ., . - '-- k" 1 .. 1 . tnklp eden mali yıldan itıbaren kal-şte bütün hu hatıralar, vakalar, w oa umu~. r. rtimer ın r- ,,.:'~~ere DBprt ı nette er e e etiı- J"?r u ~ n~~ en geııyor ve için. bozKır~a yaş~yan . öy u erı ve dınımaR1nı temln Etmek irln 404(1 rnı-
ainirlerimi, gece gündüz gergin tutu- gınm tesırılc, bahl akidelere, hwefe }inızf g~ztimlln lSntln<le tutuyorum. mçla gijndüz:lerl <levıl de yalnız gıe- çıo.l)anlan bırer l>ırer uyaret ederek maralı knnunun 

40 
ıncı madd(' hlik

yor ve ben· çileden çıkarıyor. Bir ve efsanelere lar11 za'.fları olabi!ir. Fakat fimdi efsanenin bu mantıki ederi giirlliıÜyoT) aorguya çektim, hayvanları arMında münün bu layiha ile yapılan zamlar 
aydanbe:ri konakta ya§adığım halde Fakat ben) Bu vrva sözlere, an• tarhtıtmi bir tarafa~- 6h Ml• J,t. 'bir .tiril wal.ler .ki, haftalar- kayıplar bulunup bulunmadığımı hakkında da cari olacağı liıyl ıad1. 
bu muammaları bir türlü aydınlat· cak çocuklal'Ul iıııııoab01$.e._kleri 8• ~alar~ ıes~ ~ kala ~ettainP. ~ ~ ar~ .(Arkası var) ayn bir madde ile tasrih edllmfşttr. 
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AIL1ŞAM 

( ŞEBiR HA.BBRLERi) AKŞAMDAN AKŞAMA 
' 

M cinevi bir mira• 

Anbrada bu q cMllleb ilimli bir 
ilim, fikir •e aanat mecmn"' aetre
dilmeie bqladL Kıymetli mBenvver
lerimmn memlekete lcleelillm -.ıia
-.k emelile ~ddan bu dÇde, 
~ adliyecilerimizden •• mü
elliflerimisden bay Sedat Çumralı'· 

Umumi meclis J Garip bir j Mahrukat ofisi 
hırsızhk! 

Çarıamba günü b~tçe 
müzakeresine baılıyor 

... Lir )'Ull&D& raaladım. mt ~ecUs dQn -.at 15 de bl-
••• umu - Fa.rtı1t1 nerelhı.ln 

Dahiliye V ekiletinin tqebbüaile rtncl reis veJdll B. eye 

Niıanlıııru nikah daire· 
sinde bırakarak eıyaııni 

çalımı 

Ankarada bir cKa--kamlar konu• retall~de toptanml§t::·-A~~:1üsta-
ı··- geçllıneden evvel ma_........... Zabıta, garlp blr hırsızlıktan .suçlu 

~dığmı gazeteler yazmlfb. Genç ceııyetı ıuı.ydlle gelen bir ~~! '!:; İsmail adında birini yakalıyal'ak tah
lıaymakam namzetleri burada top· mut ve ruznameye aınun_.,... klkata başlamıştır. Yapılan iddiaya 
lmndı. Tec:rübeli aelefler ve ilim verllın1ştlr. d be nazaran; Be§1ktnştn oturan Hatice 
..ı.mian kendilerine fikir ve kanaat Riyaset makamı bu telillfin e, • adında bir kadın bir müddet evvel 
wml.aısalel•nnı kıymetli birer miras ledlye kanunu mucibince, belediye İsmallle tanışmış ve evlenmeye karar 
laalinde devrediyor. Bay Sedat da ınuııabınm bu sene yenllemnesl. JAzını vermişlerdir. İcabeden muamele ta-

• und v u eı.111'-fni b11dlrerek eylfilün başından m 1 dıkt g- c mft..w.sı 
•inden aynı meslekte bul ~ g \UfSı"ıe" rl in 21 ine :tadar devam e- nm an an sonra ~yvll u .u"" 
makalesinin baflangıcınc:la aöyledik· birine ş n Jıer1n bir gün- günü İsmallle Hatice nikAh yapılmak 

!...-L fa dal decek olan seçimde, rey ll?.ere ga.hıtıertnı de abp Beşiktaş ev-

Odun ve kömUr miktarini 
öğrenmeğe çalı§İyor 

Kararnamesinin Veklller Heyetin
den çıktıııru yamığunız Mahrukat 0-
tıaı çalı~a. ba§lnmı§tır. Ofis 1lk 1f 
olarak İstanbul ve Marmara havza. -
Blllda bulunan odun ~ könıt1r mlk
tannı tesblt et.meğe baf}amıştır. Ofis, 
ellerinde odun ve kömilt; bulun:ı.nlar 
aatıına.ıc 1Stedlklert takdirde carı fJat
lar üzerinden satın alınağn hazıt ol
duğunu alA.kadarıarn. blldl~tlr. Di
ğer taraftan mangal kömürü nakliya
tına tahsis olunruı 30 motör ve SO 
yelkıenıt kayık da dünden itibaren 0-
flsln emrine verllml§tir. 

saııue 3 

ÇENBERLJTAŞ Sinemasında 
Yarın Matinelerden itibaren 

Sinema mevsiminin son ve en bliy{ik •Ürprizi bütün kadınlann 
ve gençlerin sabırsızlıkla l>ekledifi 

BEL AMI 
V 1 L L Y FORS T' un 

yarattıiı em,aalaJz harikası 

GANGSTERiN OGLU 
JACKIE COOPER 

tara.'fından oynanımt ~ ıail.ayete lraııdar heıyeean ve 
macera h1mi 

Bu aksam su M E R sinemasında 
Şahika ve Karanfilli kacbn roma;ılanınn mulaarrir89i 'A. J. CRONlN' 

.tn eplz romaru 
ten .•0 nra. haleflerine b~ 1 1 

de alınması mibnktln olınadı.Aından, lenme memurluğuna gitmişlerdir. 
telkinlerde bulunuyor. • rey alma mftddetlnln tAy1nini 1ste- Orada her şey hazırlanıp memurun Gece Nöbetçlsı· 

lleri aürdiiiü dütüncelerden ~ır- mekteydi. Teklif rtynsct divanına. ha.- kal"Şlsma çıkacaklnn sırada İsmail Karııını öldürmekten . 
~ yalru.z kaymakaml~ ~~· vale edilml§tır. blrdenblre ortadan kaybolmuştur. Et- d 
Witün bir millet münnverlenm ils'i· Bundan sonra ruznameye geçilmiş, ra.tı ....... ..t,rmı .. ıar, bir ""Y almak üzere suçlu Arif mütahe c 
lend.ireceii için. banlarm ~ Çlk- bazı teklifler allkalı encümenlere ha- dl§n;;;~;ık.tı~ı san:ı:ak bir müddet altına alınacak (\llailin ne ,Nisht) 
... bir Ankara mec:ınuumm yap· vale olunmut ve bazı encümen ma.z- beklemlşlerse de ismaU görilnmemiş- Çatalcanın Yakuplu köyünde Jtarısı OAROl..E LOMBARD n ~ 8HIRLEY 
nldannda kaJınama,aınl - baha· batalan kabul edllmlştlr. Müteakiben tir Safiyeyi av tüfeği Ue öldürmekten 
- _bir latanbql ~tekrar- Şehir ve inkılAp müze ve kütüphane- Bu vaziyet Jmrşı.sında Hatice. de dn- maznun Arifin muhakemesine dün BUtUn gençlile bllhaua gen9 Dokt9rl,a-~ ve Tıbt>iyelllertmlze 
luunu faydalı uydun. sile Atatürk lnkılA.bı. Tevfik Fikret, lreden çıkıp evine dönmuştür, Yolda ikinci a~ ceza mnhkeml'sinde baş- tavelye ed8ecek Urikullde lr mm. 

mı Edebiyatı Cedide miW?le'r.l hakkında giderken ctrnfma. bakınan Ba.t1ce bir lanmıştır Tahkikat evrakına naza.- ~erlerbılzl evvelden alduinız . 
.:.:.:·ö·~·~~~ .. ~~··ber· maarlf ve mülkiye encllmenlerlnln dükktmda tendi eşyasına benzlyen ran Arif blr müddettenberl kendls1nin ~--•••••••••••••••••••••••ı• 

mı. .. Halk müze'YYirdir ... Hatta bet müşterek mazba~u:r. bazı şeyler görm\lş, şüphelenmiş, eve hasta oldu~nu söyllyerek şlkO.yetıer-
oa sene önceye kadar memurları ıi· Bu ma2lbatada un e ve gittiği zaman blrç:>k eşyasının çalın- de bulunmuştur. Bir gün evde yine 
lıi et i İn kö odalannda dahi ara· orijinal tartht nazan itibara alınarak dığını anlamıştır. kansı Safiye lle otururken: 
~ ç Y 1 H Türklügfuı burada bıraktığı ilim, sa- Hatice derhal polise müracaat ede- _ Ben bu bnstahkUuı kurtulamıya-

• d9: P~ toplar annış:·· ayat nat ve medeniyete dair eserleri ve rek ismallln nikfıh dairesinde Jten- cağım. Ben ölünce de seni başkala.n 
diye hsçbır ~>: y~.... Bır kolayım veslkalan toplıyarak umumi ıstlfade- dls1n1 bırakıp kaçaıak evden e~sı- alaca.klar. Bunu dl\şündükçe canım 
t.alup da yemu degJŞtirebilsen... ye arLetmek ma.ksadile vilcuda get~~I- nı çaldı~ını ileri sürmüştür. Zabıta SJ.kılıyor. Şimdi aklıma bir şey geldi. 

Sedat Çmnralı, ctaşru da her me- len şehtr ve inlulAp veslkalan muze birnz sonrn İsmalll yakıılıyarak tah- Şu benim av tüf~lnt getir, tçerls1ne 
mariyete gidenin kulağına bu aöz- ve küttlphaneslle, Atatürk inkılabı, kikata başlamıştır. de bir fişek koy. 
1er9ı fıaıldandığını aklumza getirdik· Tevfik Flkret ve Edebiyatı cedide Demiştir. Kadın tilfetl getımı19, 
1 dl' a·v· . talanı , mnzesı gıbı mtıessese1erın ıdaretdnln KOÇOK HABERLER kocasına. verirken Mu btrdenbıre u-
en ~ a • ıyec. ·~ Y? mütehassıs ellerde bulmıması zaruri zanarak tıetlğl çckm)ftır. Çıkan saç-

•e bır muddeunmnı talakatile fU it· bulmıduğu b1JdirJUyor ve bmıun iç.in malar Saflyentn boynunu parçalamış 
hamı haykırıyor: blr talimatname hazırlandığını llAve * Bölge iaşe mudürlüğilne ımtı- ve kadın biraz sonra ölmüştür. 

- Onlan yanından kov •.• Halkın ediyordu. hanla yeniden memur alınacağını Arif hn7.ırlık tıı.hklkatmdn suçwıu 
miifsit ve mü.zevvir olduğuna aöyli- Talimatnameye gore müze ve kü· yazmıştık. Müdürlük, lmUhan şeklini ıtlraf etmı.,se de mahkemede tam.n-
ymlerin büyük bir inamı kuman ile, tfiphanele.rfn 1dare'1 için müze mllte- ve şartıannı kararlaştırarak bugün mile lnkAr etmiş ve: 
-'ıotluiu De kaylü ve kasabalının hassısıartle, belediye ve Onlversltenln veya yann gazetelerle ilAn edecektir. - Karımı ben öldürmedim. Benim 
ktndiaiDe maletmediği, kendisi de salAhlyetıı mtimesslllertndıen mUte- İmtthana, evvelce müracaat edenler- a'klım bozuktur. Hnstnyım. Muayenc
malolmadtiJ in .. nlanhr ••. Kasa hal· şekkll bir ıstifare meclisi kurulacak- le sonradan teşebbüs edenler girebl- mı istiyorum. 
bam ~ ti .. • oralardan ko- tır lecektır. Bu serer, 30-40 memur alma- Demiştir. Akli vaziyeti şüphell gö-
valanlard e userme Ümumı Meclis bundan ronra çar· cakbr. rüldüğiinden mnhlreme, Arifin adllye 

.• • ır. §aIIlba, peqembe ve cuma. günleri * Vali ve Belediye Reisi doktor d -.t ta f d llm 
Müellif: toplanmak "'--re da1'ıJm·..+·r. "'~ecıısın oıı. oru ra ın an muayene ed e-

l!«: ~ 19... ••• Lfıtn Kırdar dün D2fterdarlığa gide- sın ı· "rül- tıbb1 _,.,.d 
- Vakit g~~ yol hazırlı· üç gün fasılasız olarak yapacağı bu rek, Defterdar B. Şevket Adalan ile e ve uzum gu urse u.uu e 
~ vap... - tavııyeamde bulunu- toplantılarda 942 malı" yılı belediye ve müşahede altına alırunnsmn karar •- ,, bir müddet görüşmü.'}ttlr. Vali ve Be- k h k 1 b k u b Y•· - Tren, otomobil, araba, katır vllAyet bütçesi müzakere cdllecektır. ledlye Reisi mali sene sonu münase- vererc mu n emey aş a g ne ı-
-~- da yolculug"'unu yapacak- rakmıştır . .. runwıı betile umumi tahsilat vaziyeti hak-
an ••• Kendini ~un~ göre h:uırla ve Pı·r·ınç ve yagv kında Defterdardan izahat almıştır. 
hemen yola duşelım... Daglar ara· * şehrimizdeki Sovyet ve Rumen 
ıınclaın, insanın içini açan dereler· Jtonsoloıslan dün aabah v11Ayette Vali 
dm. buz gib; pınarlardan 11~ Çarfambadan itibaren ve Belediye Reıaı doktor Lfıtırı Kırdan 
gibi, çöllerdft. ağaçaJZ ve gölgesiz ziyaret etmişlerdir. 

Havagazı şirketleri 
İfçilerinin zam İ•teği 

Şehrimizde bulun11J1 bavagaz1 fir
ır:etıerı 1(11:1 ve müstabdemJert vtJAyete 
mflracaat ederek bir m1ktar zam ya-

LEW AYRES - lJoNEL BARRYMORE 
ı.JoNEL ATWILL n HELEN Ch.BERT 

tarahn<ıan çoviüen ye umumt heyecan uyandıracak olan 

DOKTOR KILDARE'iı SIRRI 
SARAY sinemasında 

G8recebinlz. 

Harpten mevzuunu ••• Vazifeden atqiııi alan ... 
A,kla fedaklrlıfı ... Ölilmle bayatı çarpıfbran ••• 
BütUn kalpleri euann tieb§etile çarpbran ..• 

Sen~n en heyecanlı filmi. 

GiZLI EMiR 
LALE Sinemasında 

yollara da dü.zülecekıin... (Kayma· dağıtılacak * Şehrimizde bulunan Trakya u-
kam geliyor!) diye etrafını alanla· mumi müfettiş vcklll B. sa.tırl dün 

hey-·nla, ••y'" ile -"ennı· • uza• vllO.yette Vali ve Belediye Reıstnı zi- pılmasını lstcmfflerdf. ~--------------------------~ 
rm, ~ - ... eu Bolge iaşe müdürliığti, dün sabah· 1 tanların ellerini sık... Onlar insan ı ........ ,._,, yaret etmişt r. 

t.an itibaren her nnhiyen n .,..AJUU.lar * Tnhtaknlede Telefon sokağında 
sarrafıdırlar. Adamın oturup kalkı- birliği. ~islerine halka dağıtılacak pi- oturan Bohura adında ihUyar bir ka
ımdan, batta aelimlamasından içini rlnç ve yağlara alt fişleri vermeıte dm evinde ölü olarak bulunmuştur. 
cıkurlıır. (Toy! Vesveseli! Kendini bqlamııtır. Bakkallar bu fişlerle Top.. Adllye doktOru tarafından yapılan 
beienmic: 1 Burada darmaia. İt sör- rak Mahsulleri Otıalnden plrlnç ve muayenede lSJüm filphell görüldüğün
~e -=--= 7ok ! Pek hayır ~acaia dlter blı1 müeeaeseden de turyal ala· den otopsi yapıl mat tmerc ceset mor-
-• ... ı ... ~ cakla.rdır. Bakkallar halka daiıtma-da benzcmi•or 1) .ı-ı..... Ba aözle- ,__ de ga gönderilmiştir. 

1 la çarpmbadan sonra ve evve..,.,. 
riae danlma. •• Çünkü hakhdırlar,.. yaa:lığunlz gibi ekmek kartı esasına * Eminönü Hnlkevl Istnııbul cihe-

Ve bilhaua ,u noktaya ipret edi- göre bqlıyacaklardır. tindeki halkın da istifade edct>llmesl-
J'OI': Mutemet bakkallara petrol tevzia- nl temlnen Istanbul konservatuvarı 

- Sakın ye'se kapa1ma .•• Yoksa, tına dün bqlarunıştır. Bakkallar, tarihi Türk musiki heyetinin 16 ma
aözcle avunmak, eğlenmek p"bi bot evinde elektrik bulunmıyan vatan- YlS cumartesi ak§amı saat 21 de bir 
bir düşünceyle. derhal rakıya, poke- da.§lara ellerindeki petrol tışi muka- tar1hl müzlk konseri vermesini temin 
re al~ırsın. Bu iki meşum eğlenceye bilinde gaz vereceklerdir. Mayıs ayı- etmiştir. 
bir kere dadandm iDi, yakayı ele nın petrol lstlhka.kı lldşer litredir. Konser davetiye ve progr.unlan E-

m1nfuıft Ha1kevinde tevzı edllmekte
Terdin demektir ••• iplik pazara çok· 
tan çıktL Ciddiyet kalmadı. Sarhoı· Cenaze merasimi dır. 
lakla rakı me"lislerinde yaptığın la· .. b G d dd I · d 
iibali hareketler kulaktan kulağa, en vefatını dün teessurle ha e~ ver• 1 a ma e erın e 
azak köylere kadar çoktan gitmiftir. diğimiz merhum S~dr~zam Saat Pa- aatıı nispeti 
Sakm: (Ben vazifemi 7apbktan aon· §a damadı ve eakı ~~yı . ~~et. Tlcaret Veklıletı tarafından çıkan-
ra herkes benim husuai itlerime ne Maliye ve Nafia daıreaı rem urı lan aylık durum hakkındaki llAvede 
bntw?) deme... latinyeli'nin cenazeai bugün aaat şubat ayında gıda masraflan vaziye-

Diier bir nokta: cHaJktan ayn bir 12,30 da O.manbeyde Rumeli cad- ti ve artış nispeti hakkında şu ma-
bayat sürememek.» desinde Afitap apartımanından kal- lfınıat verlliyor: 

_Bu hareket tarzı yukandaki ka- dmlarak namaza Te,vikiye camünde Gıda mnsraflnn memleket umumi 
dar zararlıdır. f,.)eTİne engel olur. kılındı~tan eo~ra huıusi makbereaine endeksi son lkl ay 1çlnde 35 puan yük-

" d f d 1 detir selerek 199 a kadar çıkmış ve artış Bılikis ahalinin içine gir. Dertlerini e ne 1 ec •
1 

k .. d .1 • 
-L d d. 

1 
K d" • d' k Cenazeye çe en gon erı memeeı ntsp~l bu suretle 938 senesine naza-,_m an m e... en mı sev ırme . d'J ek d" rnn tnkrtben % 100 ü bulmuştur. En-

İ(İn onlara çok sev... ailesi tarafllldan nca h e ı ~·ı te kır. deksln vUAyoetıer !tlbarlle yükselişi 
. . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . • . . . . . . . . . . .. . .. • . Merhuma Haktan ra met. 1 

CT,. .e: umumiyetle 32-38 puan arasında oy-
B. Sedat Çumralı kaymakamlara, derli ailesine tekrar tazıyelenmızı namakla beralber bazı vllAyetıerde 

va.zifelerile ilgili birçok tavsiyelerde .un.arız. 40-45 puanı bulmuş (Ankarada 4-0, 
daha bulunuyor. Fakat ben. banla- Edlmede 41, Zonguldnkta 42, Denlzll-
ruı içinde, yalım byınakamJan de- noktalan aeçtim. de 43, Antnlyada 45) ve Diyarbaku'-
iil mealekeleri ve vuifelai ildiuaı Geçen ...- tecrübeleri, gelecek da ıse yükseliş 64 puana. varmıştır. 
~ün senç memW"lan ve kö71erde, nesle daima kvmetli miras halinde Endeksin bu yükse~tnde bilhassa 
kasabalarda ya,aması iktiza eden di- ~idir. şeker, et, patates ve soğan fiatlarlntn 
ier' münevverleri alakadar edecek (Va • N!i) artmış bulunması müessir olmuştur. 

Dün vali muavini B. Ahmetı Kınık'nı 
reisliğinde yapılan bir toplantıda. ftr
ket ve fabrika mumesslllerl dinlen -
m~tr. Bu husııstn kat\ karar cuma 
giinü vnUccelrtir. 

Günlük Borsa 
ll l\layıs 1942 

3 7 ,5 933 Türk borcu l . ll. lll. 25.-
> 5 1938 ikramiyeli 21 S5 
> 5 1933 lkramlyell Ergani 23:-
> 7 1934 Sivas-Erzurum I 19,80 
> > 1934 Sıvas - Erzurum 2-7 19.90 
> > 1941 Demlryolu istikrazı 19.95 
> > > 1t 1t ., II 19. 60 

A. Demiryolu tahvili ı-n 50.'15 

Y ann AkflUll 

MELEK 
Nefte bir müzik filmi 

Mükemmel ve hiaai bir meıvzu 

Herkeein ll>eğeneceği, alkışlayacağı 

film Sinemasında 

MUZiK RUYASI 
Büyük 

• 

Cıu: ve Varyete numaralan... Muhteıem ve zengin eahne
ler .•• Operet ve Opera, kartı karpya .•. 

Bat Rollerde: 

Benjamino Gigli - Marte 
Hareli - Zizi VValdmüller 

A. Demlryollan tahvlll m 51.50 
A. Demtryolu mümessil senet 50.25 ~--••••••••••••••••••••••111111' 
~. ~~ :a:~a~ =uharrer 2i~·.= Karamürıel • İzmit Ölüm 
T. 1ıı bankası <hamlle alt > H.75 ıeferleri Mühenc:ıı.<auı.nenln güzide talebcle-
T. 1ıı bankası mümessil his. 200 _ rlnden rlyazlye ve e.sllha fennindeki 
A. Demlryollan şirketi (% 60) · Den1zyollan idares\n!n Kemal adlı lhtısa.slle tanınan ve muhtelli askeri 
A. Demlryolları şirketi (% 100. !0·- vapui'U İstanbul - Karamtlrael ve ız- müesseselerin idaresi başında memle. 
Eskihlsar çlment-0 9.- mtt seferlerine ba§lanuttır. Ha.ftada 'kete mm "Te faziyletfyle hizmetler d· 
Sigortalı Kredi Fonsiye 1903 14·50 bir gt\n .sabahlan saat dokuzda b.l- mlş olan mümtaz ~neklt hlpçu yar-

118.50 kacaktır. Ertesi gt\n İzmit n Kara- ba Vldinll 
11 ı 1911 110.50 mürselden ôğledEn sonra İstanbula yı • f•k ~ 
> 11 Amort.t 60.50 avdet edecelrtir. Hüseyın T ev ı .:>anman 
> 11 Kupon 1.15 V . . . . • dün akşam dan baka~n irtihal et-

Londra ilzctlne ı sterlin 5.24 ermut ıçın ıptıdaı miştir. cenazes'i 12 m yıs snlı gunü 
Nevyork üzerine ıoo dolar 129.2<1 madde yetiştirilecek Rumelikava,tındakl evinden kald n-
Cenevre üzerine 100 so 03 Jarak <>ııe namazını mutenklp Kavak 
İsviçre frankı · tnhlsarlal" idaresi., evvelce d1§3.ndan kabrlstanında ebedi istirahate tevdi 

getirilen vermut iptldal maddesinin ecııı kt' 
Madrld üzerine 100 pezeta 12.9375 memleket dahilinde de ye~ı ha· __ e_ce __ lI'.;... ---------

Stokholm üzerine 100 kuron Jl.18 ber alarak tetltlklcre bnşlalJUftır. Yurt * zekl De.rln adında bir .lfçl dun 
BORSA DIŞINDA dahilinde yetl§Ull iddia edilen bu ne- 'Oskil<larda Balaban 1.skele&lnde m \'· 

Türk altını 14.95 bat, istenen evsafta çıkarsa, 1nh.lsa.r- nadan tat çıkanrken düşmüş, yara-
Külçe altın blr gramı 4.78 la!I idaresi yerli ottan yerll vermut ıanmıştır. zeki Nilınw1e hastanesine 
Mecidiye 1.56 yapmaRa başlıyacaktır. taldınlmIJtır. 

Bay Amcaya göre ... 

••• ~eL~··· • •• Kılıhm hazırlamıt olabilir, di- B. A. - Öyle amma. hiçbiriDİB 
•• kolay ko'1 IWJbk -~ 



f RADYO I 
Bııriinkil prorraa 

12:SO Pro.,"l'atll, 12,3S MüzJ.t: Xilrkü.
ler, 12.45 AJarus ha.berlert. U.00 Karı
şık ~ ve saz sema.il~ U.OI SA
ion odııestrası, 18.45 Fasıl hlJett.:19.00 
KonUIJllla, 19.15 Türküler. ıt.30 1\jana 
ha.'berlerl, 19.55 Fasıl b919U, 20,15 
Radyo gazetesi, 20,45 şaa &Olol&n, 
21,00 Zfr-aa.t Takvimi, 21,10 Mlizlk 
(Pl.), ' H.30 Konuşma, 21,U Kll81k 
Türk: m.nzı~ı. 22.30 Ajans haberterı ve 
bors:ı.lar. 

~RENGlı 
ve 

Behoi-lduiuna 
tutulmamak !çıin 

EN 1\1 11.A.Çc 

~~·PROTEJIN'dir 

DERMOJEN 
l'.ANJK, ÇATLAK, EKZEHA tt 
CİLD YARALARINA fmall4e 
lrf g-elir Derinin tazelenmesine 
ve yenilenmesine httmd eder. 

- Rer Eczanede bulunur. -. .................. 
T'ükRAnL 1 
Kompıimelerl derhal k~-cr. Her 1 
eczanede kutusu 35 kun11tur. J 

• Dr. İbrahim Denker • 
Balıklı Ha.~taııesi Dahlliye Mi.ıte
has.sısı. Her gün saat 15 den son
ra Beyoğlu - Ağacanıii, Sa.kız-
ğacı caddesi Çöplükçeşme sokak ( 

No. 13. Telefon: 42488. 

--- Dr. fHSAN SAl\11 ---T İ F 0 A Ş ISI 
l"rıro ve paratıro hastahklanna 
tutulmamak tçin tesiri tat'!, mu
afiyeti pek emin taze aşı.dır. Her 
eczanede hnlunur. Kuturo 45 ku-

ruştur. 

Yedikule 

BURUŞUK~UKL'ARI . 

we. LEKELERi .. 
11ıTıt1'SİLMELi'J 

'* 

Bil' fenl ve 
~ "<• 
şa1anı hayret cud hücey .. 

'6 O Z El l İ K' (relerinden: 
, • istihraç edl. 

,RJÇEI~S I NJ !:e~ 'Jçea:ı~~ 
tecrübe ediniz. ·bır -::Udla. 

~ .(_ \ ·- . ~ , unsurlarına muşabih '- an ye. 
rnı ve kıymetll bi(hülAsa:BU·, 
.tün dtinyada tanınmış bir cll~ 
in üteh1ssısı !iara!ında~~eş 
iedllerek kemali itina ile se
Çııeni '1ayvanlardan f tstıhraç 
edilen ..,, •Blocel1 tabir• edi~ 
len ~ bir · cevher,1 şimdi 'ctıd 
•gıdası' olan-pembe· renktekl 
~okalon kreminin tA?rklblnd~ 
mevcuttur. Bunu her akşam 
yatmazdıın'. !vvel ıı:ullanınu. 
s~ uyurken cildiniz bu kıy
'metU""lınusurları ınasseder: , . 
·Her sabah · uyandığınızda 

clldinlıln daha taze, daha 
•genç ve dnha yÜmuşak oldu.' 
ğunu gorürsiınüz.' GiJndüz
,ıerl <Yağsız - Beyat.ı Toka-. 
lon kremini kullamnız. Bu 

'z 

Sı\LI PAZARll'fD& 

anarya Gazinos açılıyor 
Ma.nnahP. " Botaa nazır denJz ilz&dod• t.l1n ıaaıiıomus 11/6/tfıl 

cumuteıll ırOnündta. ltlıba.ılen muhterem balkmı1Zt. ~. Memlelat
tbnlzln tanmmıt ..: hey'etlle ok:uyuoulan t.eınıın edllm2ft1r. l"!ıatwt-

mJS ehTendJr, Tafslllt el JJAnlannmdaddl, 

Sokoni • Vakum Oyl Kompani, lnk. Şirketinin 
lııtanbulda, Babçekapul., Dördüncü V akıl Hanıımı ikinci kabil· 

da bulunua Bllrolan 15 Mayu 1942 tarihinden itibaren Beyoihmda 
Tepebqmd., Metnatiyet cadd~inde evvelce Ak.-ın Kıs Sanat Oku
lu ittibu edilmit olan ve Amerika Sefaretı.an.i ile Perapalu ara
ıDda bulanan binaya naldedilcliği ve mezkar tarihten ib'baren Tele
fon numaruuun 44636 ve Beyoilu Poatabanesindelri Posta kuta1a 
IM.anal'alln"' 2021 oldu ilin olunur. 

E Ti BANKTAN 
Yeni veya eski bir 

Kum Değirmenci Satın Alınacaktır. 
~--• Telcliflerin Eti Bank -Ankara a dresine bildirilmesi.•••r 

KIZILAY CEMiY.ETi 
UMUMi MERKEZİNDEN: 

AmeriL::anm maruf Dupont fabrikasından getirtilen 
eb'atta altt düzünesi bir pakette : 

muhtelif 

Rontken Filmleri 
aatqa çıkarılmııtır. 

Talip olanların on bef gün zarfında lstanbulda Kızday Satq 
d ep osu müdürlüğüne, Ankarada Umumi merkezimiı:e müracaatlan. 

18 X 24 eb'adında diizünesi 6 lira 
24 x 30 ,. ,. 9 » 

30 x 40 » » 14 ,. 

Ankara valiliğinden 
ı ı - Ankara - Kalcelk - Çubu!' lltlsak yolunun 17 + 600 - 24 + 600 cü 

Kim. lerl arasında yapılacak esaslı şose tnmlratı işinln ihaleal 25/ 5/ 942 ta
rihine rastlayan pazartesi günü s:ıat 15 de vlllyet daimi encümenlnde ya-
pılmak üzere kapalı zart usulile eksUtmeye konulmuştur. 

2 - Keşlt mdell 50166 lira 90 kuruş ve muvakkat t.emlnat1 3i5B Ura. 35 
kuruştur. 

3 - Ist.eklllerin tekllt mektuplarını, muvakkat teminat mektup ycya 
makbuzlan lle ticaret odası vesikalarını ve !.hale gününden en az üç gün 
rvveı vilayete istida lle mfiracııat ederek bu iş için alacaklan fenni ehliyet 
ı·eslkalannı hamilen yukarda adı geçen günde saat 14 e kadar d~!ıni en
cümen reısııgıne vennelerl. 

4 - Bu U}e alt keşif voe şartnameyi her gün narıa müdürlüğıinde görebi-
lecekleri. (3136 - 5127 ı 

12 Mayıs 1942 

Sümer bank iplik dokuma 
fabrikaları müessesesi 

müdürlüğünden: 

iki Bayan Eczacı aranıyor 
Nazilli ve Ereğli fabrikalarımız için diplomalı iki bayan 

eczacıya. ihtiyaç vardır. 
tsteklileıin c.An ka.rada isnıetpaşa caddesi 15 No. daı, mü

essese merkezi Za.t ~leri şefliğine şifahen veya tahriren müra-
caatları ıica olunur. (3304 - 5315) 

Müzayede ile gayrimenkul satışı ---
Beyoğlunda Jurnal ı;okağuıcla Nlkitlç npa.rtımnnı müzayede ne 

13/5/ 942 saat 14 - 16 da BeyoClu Sulh Mn.hkemelerı na., tMıp!lğ!nce 
•••••••- iıaıeı şuyu suret.ne sanlacaktır. ••••••• .. 

MiLLi KORUNMA KANUNU 
En son tadilleri, mucib sebeb liyihftları, İstanbul l'ılürakabe Komisyonu 

iıamıi kar haddi listeleri. Mahkeme Jçtib atlan 

1 Avukat Nazmi Nuri Kökaal 
Cihan ve tJn lversite kitabhanelt'rinde satılır. 

HOLANTSE BANK - ÜNİ N. v. 
ISTANBUL şueest 

GALATA: KARAKÖY PALAS 

AJANSI : MEYDANCIK, ALALEMCI HAN .... 
BÜTÜN BANKA MUAMELELERi iplik fabrikası 

'.ltJRK ANONİM ŞİltltETİ 

iK~Cİ İL:iN 

basit ~ tarzı tedavi sayesinde 
her kadın ıo yaş gençleşebi-1 
lir ve her genç kızın gıpta 

nazarlle baktığı şayanı hay: 
ret bir . tA?ne malik olabuır.' 
Tokalon kreminin musmir 
neticeleri garantilidir. Akst 
takdirde ~paranız iade ' cdlllr: 

ı ıı 
1 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanlari il' KASA ICARI 

:?ol Nis3n 1942 tarihinde revkaltıde 
surette lçtlma eden hissedarlar umumi 
heyetinde nlsabl müzakere h&Sıl ola
mamasına mebnl, aşağıda yaulı ruz.
namedeki maddeleri müzakeıe etmek 
üzere 27 Mayıs 942 tarihine miisadlt 
çarşamba gtinü saat 11 de İstanbulda 
Yenl Pootane arkasında İstanbul Ha
nındakl İdare Merkezinde hissedarlar 
umumi Hey'eUnln tevkalll.de surette 
ikinci bir içtimaı aktedilece~inden b!r 
hisse senedine sahip olan da umuınt 
hey'et içtımaına iştirak edebilir. 

Umumt hey'et içtlmaında asaleten 
veya vekaleten hazır bulunmak lste
Y n hissedarlann hamll olduklnn his
se senetlerini veya bu senetıerln i s 
tıı.nbulda her hangi bir Banko.ya tevdi 
edılmlş olduğunu nntık ve.>ikularını 
içtima güntınden bir hafta evvel Şir
ketin ldare Merkezine tevdi etmeleri 
1C!lbeder. 

MÜZAKERE RUZNAMESi 

ı - Şirket esas mukavelenameslne 
a..'IB.ğıda yazılı iki maddenin Ufı.vesl. 

Madde: 1 - Şirket, Ticaret Vekil· 
letl tarafından her talep vııki oldukça 
muameııı.tı htlkkında mhlüm:ıt verme
ğe mecburdur. 

Madde 2 - Şirket. sermayesine te
sisden sonra iştirak edecek olan ec
nebilerin bu iştlrAldni kabul etmez
den evvel Ticaret VekAlet!nden mü
saade istihsal etmğe mPcburdur, 

İdare Mecllsl 

Zayi - Kasımpaşa inşe bürosUlldan 
aldıtmuz Ud kişilik ekmek karnesini 
kaybettik. Yents!ni alacağımıtdan es
kisinin hükmü Yoktur. 

Halime Akpınar •. Yakup Akpınar 

Zayi nüfus - Beyoğlu niitwı me
murluğundan aldığım 1913 doğumlu 
nüru.rumu zayi ettim, Yenlslıü çıkara
cağımdan hükmü yoktur. 
Şişll Hanımefendi sokak Ll!a apartı
man 97/ 1 Joıer oğlu Hanri Emlrze 

Zayi - KaSlplpaş:ı iaşe büroırundan 
aldığun ekmıet karnemi kaybettim, 
yenisini alacaıtın'ıdan eskisinin hük-
mu Yoktur. Binnaz Etaçık 

Zayi - Istnnbul liman işletmesin
den aldığını knmarotluğuma ııı:t Uman 
cilzda.nımı kaybettim. Yenlsinl alaca
ğundan eskisinin hükmü yoktur. 

Necip Bütün 

Zayi - Kasımpaşa la§e bürosımdan 
almış olduğum uz ekmek kanıeıertnı 
kaybettik. Yenilerini çıkaı:acağ:ımtz
dan eskllerlnin hükmü yoktur. 

Eskişehir cer atelyesi için tesviyeci ve tornacı alınacaktır. Sana.t imti-
hanı Haydarpa~ deposunda yapılacaktır. Asgari S. 2 işçi derecesinde bu
lunanlar tavzif edllee-ek ve ücreti imtihanda göstereceği llyakata göre tes
blt edilecektir. Taliplerin H:ıydarpaşa İşletme Müdüri.iığüne müracaat 
etme!erı ilan olunur. t3362 - 53881 

İstanbul asliye 12 el hukuk m:ı.h- * 
kemeslnden: 9121143 M11.11ammeıı bedeHn 20,llOO yirmi bin lira olan 200 000 iki yüz bin adeL 

Müddei: Vasfiye. Müddeialeyh: Ah- parke taşı ndızım ve Kurşunlu lst:ısyonlannda teslim ş:ırtlle ve kapalı 
met Ece : Kocamustatapaşa Vldfn cad- zart usulile satın alınacaktır. Eksiltme 291Mayıs/042 tarihinde c:.ıma gü
d<-si No. 49 da. Müddei Vas!lye tara- mi saat 16 da Ankara istasyonunda ikinci işletme müdürlüf;ü binasında 
tından müddeialeyh Ahmet Ece aley- toplımacak komisyonda yapılacaktır. Bu işe girmek istıyenlerln 1500 bin 
hine açılan boşanma davası için be~ yüz llr:ı muvakkat teml:1atlnrile kanunun tayin etıtlği vesikalarını ve 
müddeialeyhin 8/5/ 1942 cuma gunü tekliUerlni ayni gün saat 15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lAzım
s:ıat (9,30) da ma.hkememizde hazır dır. Şartname ve mukavele projeler! komisyondan ve Ildızım ve Kurşunlu 
bulunması lüzumu !lanen teblığ edil- ıstasyonlanndan parasız verilecektir. 5317) mesi üzerine mumaıleyhin o gün gel- ______ .....:, ______ __;;_,__ ________ _____ _ 

memesi veya bir vekil göndermemesi
ne mebni hakkında gıyap k:ırarı itti
haz olunmuş ve imla kılınan.bu ka
rara a lt lhb:ımanıenln bir nüshası 
da mahkeme divanhanesine asılmış ve 
keyfiyetin on beş gün murldetıe ıiam 
!çln tahkikatın 3/ 6/!l42 çar,şanıb:ı gü. 
nü saat (9,30) a bırak.ılnıL, olduğu 
tebliğ yerine geçmek üzere ıırı11 olu
nur. 

Bursa lklncı sulh hukuk mtıllkeme-
slnden: 942/ 453 
Dursanın Dobruca köyünden Hüse

yin kızı Tuba Yanık tarıırından ayn~ 
köyden Hamza oğlu Ahmet ve arka
daşları aleyhine ikame olwıan 
Bursanın Dobruca köyünde ba
balan ölü Ahmet oğlu Hüse
ylnden tntlkal eden bir bap ha
nenin şuyuunun Jzalesl dAvasında 
müddeaaleyh Ahmedln da\etıyesinin 
bllA. tebliğ iade edilerek ik:ı.metg~ 
meçhul olduğundan 3015/942 saat 
ıo da mahkıemeye gelmediği veya ve
kil göndermediği ve yahut mazereti
ni blldlnnediği takdirde gıyııJnncb 
muhakemenin lcra olunacağı on gün 
müddetle llAnen tebliğ olunuı-. 

Be~lkta§ sulh birinci hulct:k Mk!m-
11.ğlnden: 942/22 İ T 

Transit yolu Erzurum mıntaka müdürlüğünden 
Transit yolu üzerinde Ca~darıç mevkiinde (16388.68 ) Ura. ke~l.t bedeıa 

ahşap köprü inşası kn.palı zarf usulile eksiltmeye konul.muştur. 
Ihalesi 27/ 5/ 942 cilnUne müsadlf çarşam~a günü saat 14 de transit yo

lu Erzurum mın tnka müdürlüğünde te.şekkül edecek komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

Tallplerin ihale günü ihale saatinden bir sanı e\f\·eı 2490 numaıalı ka
nun mucibince tA?klif mektuplannı mıntaka müdürlüğüne makbuz mukabl
Jfnde vermeleri mecburidir. 

Postada vukubulacak teahhür nazarı itlbarc almmıyacaktır. 
Eksutmeye clrmek 1stlyenlerln ihale gününden 3 gün evvel müracı..atla 

alacaklan ehllyet vesikası, •rıcaret Odası ile 1229,15 lir.ılık muvakkat temi
nat mektupiarlle komisyona. müracaatları ldzımdır. 

Fazla mal(ımat almak ve JreŞlflerı görmek istlyenler her gün Transit yolu 
Mıntaka MLidıirlüğüne müracaat edeblllrler. 

Eksiltmeye girecekleı'in blr defada <15000> llrnlık ahşap koprü işini bltlr-
mlş olduklarına vesika ibraz etmeleri şarttır. (5406) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Florya plAJlanna alt 1osseptlk ve mecralann tamiri, 2490 No. ıu ka

nunıın 46 ıncı maddesinin B fıkrasına tevfikan Pazarlıkla yapılacaktır 
Keşif bedeli (1097 ı lira (83) kuruş ve teminatı (298) Ura (17) kuruştur· 
~C§lf ve şartname Z&bı~ ve muamel!t müdürlUğü kaleminde göriild>illr. 
ihale 13/ 51942 ç.'.\1'§8.mba günü saat 14 de Daimi Encümende yapılıu:aktır' 
Tallplerln teminat makbuz veya nıektuplan, Fen İflen Müdürl!iiüne mil~ 
racaatı~ ~lacaklan fennt ehllyet ve 942 yılına alt Ticaret Odası vesikalanle 
ihale Rilnu muayyen saatte Daimi Encümende bulunmalan. (5435) 

İnebolu Askerlik Subeainden: 
Evvelce emsaııert slllh altına ;lınıp da kendileri istisna edllen 330 ve 

331 d~unılu deniz hava ve kimya sınıflarından ihtiyat erleri talim mak
sadllıe s11Ah alt1lla alınacaklanndan bu sınıflardan bulunanların bulun-
duklan m&hallln askerlik ı;ubelerine hemen müracaatıan. (5421 > 

Çerk:Cf sullı hukuk mahkeır.eslnden: Beşitkat sulh icra ınemurluğun
Çerkct ha.zlMyi ınaUyest namına. dan: 1142/1102 

mal mUdilrü KAmll Erdemin Çerkeş!n Bir alacağın teminl tsUtası için 
KöynUk ören köyünden Yakup oğlu tahtı hacze alınıp paraya. çevrllmesl-

ne karar verilen kesme karyola.. 
Me..lını.et Ali ve arltadaşlan haklann- gramofon, kanape ve sair ev eşya.sı-

MERKEZl KÜRASAO 
$U8ELERI ı AMSTEROAM • AOTTEAOAM - SUE"OS AIAE9 

~- MARACAJBO - HAIFA- Wtu.EMSTAO - ORAN.IESTAO 
aıo Dil ~ElftO - SAMTOS - SAO PAULO 

inhisarla r U. Mlidür lü l?ünden: 1 ._ ____ _ 
CİNSİ Mıkdan Günü Saati 

B:ı.nda bezi 200 metre 15/ 51942 cuma 0.30 
Beyaz parşıümen ka~ıdı 3000 kilo :a :a :a 9 ,40 

l - Yukanda cins ve miktan yazılı malzeme pazarlıkla sa.tın alına
caktır. 

2 - Pazarlık 15/ 5/ 942 cuma ıünü saat 9.30 da Kııbat.a§ta Le\·azım şu
besindek! merkez mübayaa komL<;yonunda yapılacaktır. 

3 - Banda bezi nümunes!. ve beyaz parşömen kAğıdı ıartname ve nll
munes!. her gün SÖ'lÜ geçen şubede görülebilir. 

4 - İsteklllerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte tıeklll etleceık
leri fiyat üzerinden % 7,5 güvenme paraslle birlikte mezkClr komisyona 
müracnatlan. (5043) 

Cinsi Mlktan 

J'elA.tın cyazlılo 1500 
:a ckışlık• 1500 

Radypom H\mbası aorta boyı 20 adet 

Eksiltme 
Günü 

2615/ 942 salı 

Saat1. 

9.30 
9.40 

ı - Yukarıda cins ve m!ktarı yazıtı malzeme pazarlıkla satın alınacak
tır. 

2 - Pazarlık hizalannda. yazılı gün ve saatlerde Kabataşta levazım ıu
beslndekt merkez mübayaa komisyonunda. yapılacaktır. 

3 - Jelltlne alt şartname her gün sözü geçen fllbede g!Srüleblllr. 
4 - Lıteklllerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif edecekle

ri fiyat üzerinden % 7.5 güvenme parsslle birlikte siYıil geçen komlsy:ma mü-
racaattan. 15386) 

Ankara valiliğinden 
ı - Ankara - Ça~kın yolu Keçlören iltisakı baıtlunı temdidi yolunun 

o + ooo - 8 + 000 cı Klnt. lerı arasında yapılacak tesvl~l t!irablye aınal 
imlaA.t ve makadam şose inşaatının Uıalesl 25/5/1942 tarihine raat.layan 
pazartesi günü saat 15 de VllA.yet Dalml Enci\menln<'ı! yapılmak Uzere ka
palı zart usulü ııe eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeıt t 130982• lira c16• kuruş ve muvakkat teminatı c7799• 
lira .ıh kuruşt.ur. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını, muvakkat teminat mektup veya 
makbUZiarı ile Ticaret odası vesikalarını ve ihale gününden en az .a. ırlin 
evvel vi!Ayete istida ne müracaat ederek bu l.ş için alacaklan fenni ehliyet 
vesikalarını hamllen yukardıı adı geçen günde saat cı4• e kadar Dalmt En
c!imen t eislltine v-ermelerl. 

4 - Bu işe alt keşif ve şartnameyi her giln Natla Müdürlü(;fiııde görebi-
lecekleri. 13135· c5126· 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Başkanlığın· 
dan: 

Beden terbiyesi umum müdürlü@ tarafından Temmuz 1942 ayında An
Iaı.rada açılacak olan yatılı ve altı ay devreli e(;ltmen kur.~una 50 namzet 
alınacaktır. İsteklilerin şeraiti Öğrenmek üzere 4/ 01942 tarihine kndar her 
gün Taks1mde Sırll&(?rvller caddesinde 57 numaralı blnndn Beden Terbiyesi 
İst.e.nbul Bölgesi Başkanlıt\1na müracaatl:ırı lüzumu llun .olunur. <52171 

Aysel, Kemal, Nadir, Mehmet Ali, 
Güllü Kalkandele:ı 

Zayl - Kasımpaıa laşe bürosundan 
aldı~unız altı klşlllk ekmek ka.rneslnt 
kıı.yt>ettık, yenisini alacağımdan eski
sinin hukmU yoktur. 

Ortaköyde Muallim Nacı cadde~l~de 
ı 18 sayıda oturan Hatice Nigar Türki
ye Cüınhuriyet Merkıez Bankasından 
satın aldığı Erganı Madeni tahville
rinden : 20 liralık 10·H51 sayılı A ur
Ubl, 20 liralık 104452 sayılı A tertibl, 
-40 liralık 104454 say:lı A tertibi, 20 li
ralık 105521 sayılı C tertibi, 20 liralık 
10551>9 sayılı C tertibi, 20 liralık 105GOO 
sayılı c tertibi, 20 llralık 105633 sa
yılı C tertibi, 20 llrıılık 105635 sayılı 
C tertibi s:ıyılı 8 adedini 30/ 4/ 1942 ta. 
rlhlnde zı:ıyl ettiğini blldirmlş ve ifa
desi mnhkeme~ 1'.anaat vermiş oldu
ğundan işbu tahvillerin tediye edilme
mesine karar verilerek keyfiyet Tür
kiye Cümhurlyet Merltez Bankasına 
tebllğ edildiği glbl gazıete ile de illl.nı
na karar verllmlş olduğundan TJcaret 
kanununun -437 el maddesi mucibince 
işbu ilan tarihinden itibaren üç sene 
içinde bir müstehik çıkmadı~ takdir. 
de tahvlller!n ildncı nüshalarının ve 
menafi resülmallannın miistA?diye· ve
rilmesine karar verileceği Uln olunur. 

da Çerkeş sulh hulcuk mahkemesine nm 23/5/942 tarlJılne müsadlf cuma.r
açılan istirdat ddvası muhakemesine test günü saat g elan saat ıı e ka
müddelaleyhlerdc-n Mehmet Alintr. dar Beşlktaşda Serencebey yokuşun
mahkemeye gelmesi için UAncn tebll- da 12/l No. lu evde bllmüzayede açıJt 
~t edildiği halde gelmemiş olduğun- a.rttırnıa. suretlle satılacaktır. Mu
dan mahkemece hakkında. gıyap ka- hammen kıymetinin % 75 ini bulmıı
ran verilmiş ve gıyap kararının dAva- ~ takdlr~e ikinci arttırma 25/ 5/942 

tar.ıhlne milsadlf pazartesı: günü aynı d 
cı tarafından beş gün içinde müddet- yer ve ayrıt saatıte en çok arttırana. Ticaret Veka letin en 

Kemal .l\k:puıar 

aleyhe illnen tebliğine karar ve~ ihalesi. icra edilecektir, Delllllye ~-e iaşe müsteşarlı~ı merkez teşkUo.tlle Vekfı.lctlmize bağlı da~ıtma oriEI 
gelmedll'lnde duruşma gıyabında d&- sair masraflar alıcıya aittir. Taliple- merkez ve teşkilatı için büro moble ve eşyası satın alınacaktır. Bu iş lizerln
vam edeceği glbl duruşma. güntı olan ı1n yevmi mezldlr ve aaatt.e mahallin- de tekııtte bulunmak Istıyenlerln 15 mayıs 94? cuma günü saat 14,5 ele 
5/6/942 cuma saat t za bıratılıiuf de hazır bulundurulacak memuruna b izzat veya sellhlyetıı müınessmert vasıtasile iaşe mlistı-şarlığırıda hanr 
ol4u&u ll1nen tebUI olunar. milncaat erlemeleıt l1An olanur. bulunmal'1'ı llln oJunur. (il ı) 


