
Orta işçilerin 500 gramlık 
ekmek al malan projesi 
yakında katileıecek 

laıe mftdürlüğil kadrosun
daki memurların sayısı 

120 ye çıkanldı 

J 
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Türkler her 
ihtimale karşı 

tetiktedir 

lngilizler bir 
ltalyan 

kruvazörü 

Suikast davası 

lstanbuldan 9 şahit 
tespit edildi • 

ıs mı 
• 

BU S.A.B.A.BB:i 

Almanların 

Libyada 
tahşidatı 

'l'BLGBAl'L.&B 

Sırbistan 

Bulgar 
işgalinde Bulgarlar ancak Trakya 

ve lıtanbul için harbet
mek iatiyorlarmıt 

Japonlar da Okyanusta 
2 İngiliz kruvazörü 

bahrdılar 

Londra g (AA.) - Timıes gazetesi, Londra 9 (A.A.) - Bahriye Ne-
.Bulgaristan ve Türklyeı ba~lıklı baş- zareti tebliği: Akdenizde 20,3 ilik 
Jazısında dJyor ki: . toplarla müsell&h l O bin tonluk bir 

Selami VarClar, Kirkor Takvorya~ ÖJenl Abdal 
lah, Yusuf ·Atala, Fethi Kuruçay, Mehmed Göç- Cephede mihverin bir 
men, Enver Baydar, Ahmet Kayalar ve Mob: yarma hareketine teıel>

Özüel, lüzum görülürse Ankarada <Iinlenecekler biiı edeceği zannediliyor 

Y alniz Belgrat ıelirl 
civarında bil' tümen 
Alman askeri kaleli 

o:Kırıı.l Borl.3 Aln1an!a.ya on be3 gün İtalyan ağır kruvazörü bir İngiliz de-
bda.1r ,~siltınren d~~r ~!aüret~ ~~ niza!tısı tarafından torpillmıip batt-
mooı e...... e oıunl.°'i. r. n1 K ·· h · t y Filli rln ılanru öğrenmek fuıere mıştır. ruvazor, mu np ve a • 
:Aim~ya~~nlmıştı. Alumn Devlet yarel~r r~fakatinde . bulunuyordu. 
reisinin emirleri ne olduğu önüm.üz~ Torpıllendıkten 6 dakıka ~onra kru· 
deki ~ünlerde anl~ılacalrtır. Şlmdillk vazörün patçalanıp battıgı duyul• 
b1riblrlnl tutmayan blr sıra. şayialır muştur. Bir müddet sonra bir muh· 
Balkanlardaki propaganda faaliyetini ribin saii kalanlan kurtardığ1 görül· 

büyüilc elçisi a'laıletln&' voıı:ı Papene Ba:vda.r. ~ın a.ldı.11 haberl.eı'e ~ Ltb- tımda.n. leleD. haberlere gönı ı.aı ot-. 
Ankara D (Teleforua) - Almanyal No. lı dtlkık!nd& Beilı:l!' ortu lll!ı~r Be:gı ıo (A.A.) - Gueıtte dit LMı- Londra ıo (A.A,) - BB,C.: Butılılloı 

karşı tertip ohm.an rokast dA.vasına 8 - Beyo!!'hmd& Bekir MblBlda ya'd& gen.emJ. RommE>I'in emr.ind&, dusu, yıa.Inn Bulgar 8Sk:er1erlndt11 
15 nl.san ça.rşa.mba. günü de?am. edile- 21/S No. h evde otuftm lokantaeı Ah- tam mevcutlu 1ld zırhlı tnt:a. w.nlır. m~. Sub1stıanda ya.lnuıı bir 
c~ ya.zılını§tı. M'ahtdremcnhı o gün- met ~lu Ahmet ıtaya!a.r, • kuvvetli bir~ blrlrk U. dıa!ıA tat:- t11m.eD Alman as1Dert talmı$ır. o eti 
kil celsesinde, Anıarada bulunan şa- 9 - B9J'Otlmıda. Banbld cadM- vı~ edllm1itir. Glrtt'tıe, tJbya.'d:a, Belgrat :setıti clvarmd& buluzıUJOa 
hltlei1n dlnlen<-c~ a.nlD..~ndır. sin~ Coomt ınanare.h apa.ttımanl- ?ıita.rtıubada da Alman bava. ko:netled 

belirtme1.1:edtr. · müştür. 
Mart sonlarına. doğru, Bulgar hü- (İtalyanın, harbin İptida!mcla 1 O 

İsba.nbuldan da g pbit 1sm1 tespit da 2 No. ll ~oturan Aron otıu yığı~. Almana.lıı:nn. bu kuvvel ... 
olunmuştur. Adres ve i<\'tm1ertnl bU- Moiz öztı.eL lerle Libya cephe\S1nhı her bıaOlf. bUI 
dlrtyorum: Bu şah1tleır, lüzum gOrilldtittt tak- noktMJ.nda. bir yarma. ha.re1ııetl ya.p- Hindistanda 

milli hükumet 
ırumeti Rusyaya. karşı önünıü~eki bin tonluk 7 ağır kruvazörü vardı. 
mtıer taarruzuna aske:, gönderme~- Bu:ılardan dördü batmıştı. Şimdi be
ten iıntinaını mazur gootenn~k içıın sinciai de ba.ttığından elinde 2 ağır 

ı _ Oedi.kpQ~ BalıpG4& voku- tirde Anka:mya celbolunamk dlnlent- m.a.b. teıtebblis edeceklert saııılmakta.-
şunda. 90 No. 1ı evde oturan kadastro ce'klerdir. dır. Akdeniz kıyılarında., 0111t " Yu-

~ürkiycnln Bulgari.stanı tıehdıt etti- k~ .• k ı d kt" ) 
-:nüdürlü~ü memurlanndtı.n ATnl o~lu L•• 1 kin na:nistan llm.anlann.d& ta.yya.ıe~t ~ 
sernmt v:ı.ro:ı.r, uzum u evra planörler tah.ttt edilın1Jt1l', 

tıne dair bir takım mftna.sız şayialar ruvazor a mı:ı eme ır. 

yayıyordu. Derlren, hükümetln kon- Roma 9 (A.A.) - t 0.000 ton· 
trol ve ilham etti~l gazeteler birden- luk bir ltalyan kruvazörünün bir İn
blre Türkiyenin en iyi komşu olduğu- giliz denizaltısı tarafından batırıldı-

2 - D ..... ğI··-" + ...... iklll.l _,.,. -•~,. tercümeleri hazirlanivor Kahire ıs CA.A.> - Rc:ımmel benOıs .......,,o w .... a .1.bv ~e~uw.e 3 t.e.a.rruza. ba.şla.mBm.ıftı!'. AhnanlaT, kurulacak 
439 No. da kapl<lı Pator o~u Kıı:'lror Ankara 9 (Telefonla) - Bom'ba Maıtnıbada.kl ~re ~ 
Ta;cvoıun, ğI d İstiklal add inde hadisesi maznunlanndan Pavlof ve muhatam etmet fstemetkt19 ve bu 

nu görüverdiler ve Türk - Bulga.r mü- ~ h b • l~ı_· tl" ltal k ak 
ini .. ld x..... gı a en sa anıye ı yan ayn -

ııa.sebetler n mükemmel o Uıs ..... u I k • 1 k 1 1 -'-
Y rd ~ wı. a bl~c1 k e~ ,d Kornilof bugün eaat dokuz buçukta meyda.nlann civaımda. M~ k'.ad.ar F akaf Hindiatanin müda• 
ot~r: ~Jent ~=~h ::ı. u. a Adliye sarayına getirilmlılerdlf'. acele tahklmaıt yaıpm.a.ktaıdır.. Ye.hus f - • __ .1 h.!!I-~- • 

yazdılar. arınca esm o ara ya an anm~-

Tiibiyedekl bu ant de~4ikliğln an •. tadır. . • • . 
4 .ı....... b td ç .:... da JJ tt t K.:ndilerine verilen karar mucibin- ka,!f miifre?.elert ~ ~~ aası mgı tere UKUIDeÜe - .ı.sı;an u a .a.rşlAapı ... :ı a • la.r ımu,t 

30ka~da 4 No h evde oturan tütün- ce, hhlcikat dosyasındaki lüzumlu ~el ur. otörlt\ kuvvetletl kull&- nin elinde kalacak 
ca.k bir tek manası olabilir: Almau Bu aınıf tan hıç bır bırlik taarruza 
bask.ısı altında hareket eden Bulgar uğramamıştır. Belki de bu haber, 2 
hükumeti Rusva ile müno.sebetlert Nisan tarihli ltalyan tebliğinde orta 
lresmeğl ve böylece Führerin emrln1 Akdenizde battığı bildirilen torpido 

cü Ataullah oğlu Yusuf • .\.tala, evrakın ve geçen celsedckl AbdUr- ~ ' m 
5 - Beyo!tlunda Sıraservilerde 58 rahman ve Süleymanın ifadeleri R_. ' --------

No. Iı Sek.banbey a.pa.rtuuanında. l çaya tercüme edilmektedir. 

kabul etme!ll kararlaştırmıştır. muhribine aittir. 
No. h dalrede oturan berber Mahmut ş..:ı_. ,_. d 1 • • d"- t_c 
0rrıu Fethl Kuru~ anıt 1111am ve a res erının u.a cııD-

0 S - Beyoğlunda Aamalımescltte ~9 Iiğ edilmiı olm8:11na g8re keadilerl
No. Iı dükk~nda. manav Halll oğlu ne yeniden teblıga.t yapılması mev• 
Me'lımet Göçmen, zuubahs d~ildir. Do.yanın Ruaça 

7 - Beyo~Iunda Asnıalımescltte 29 tercümesi bu hafta tamamlanaeaktır. 

Bulgarlar kendi memleketlerinin Lo d 9 (R d t t 6) 
ınuka.dderatını Mihvere ba~lıyalıda.n- .0 ra .a. yo saa·v• -. 
beri hususi hiç blr şey yapmadan Bahnye Nezaretının teblıgı: Hınt 
başk.l. milletlerin topraklarlle mükA- Okyanusunda Dorsetshire ve Com
tatıandırıldıl:ı.r. Bulgarların Rusya Ue wal İngili.; kruvazörleri Japon tay• 
miı.nasebetlerlnl kesmeden ve bu su- yareleri tarafından batırılmıştır. Ge• 
retle Sl!\vlık davasına ihanet etmeden milerin mürettebatından 1100 kiti 
evvel Hitıerln kollan ara.sın.da çırpın- kurtanlmııtır. İki gemide altı yüz: eL 
dıkları muhakkaktır. liııer mürettebat vardı. 

· Esir değişimi 
Türklyede öyle sanılıyor kl. kıral (Doreetshiro 9,97' tonluktur. 8 it 1 d d •• 

Boris'ln Almruıyadak.t Jronuşmal~- tane 203 lük, 8 tane 102 lik. topıı a yan vapuru a un 
da Bulge.r ~kerlerl.nln .Rus ~fenne ..ardı. Yolu saatte 32 mildi. Com· 
lftlra.kler1 muzakere edilmlştlr. Bul- ı d • • 1 o b' ·ı• 1-'-gar ııskerleıılnln Libyaya gönderllece- wa e aynı tıpte ın tonı ato WE: 

~~~ ~ıl:i:~.:~t bu, lnanılııu- bir kru•razördU.) lzmirden hareke·t etti 
Bununıa beraber Türkler, uuıga.r Begale'de Ja hatıı ha.reketl.niıı değişmes1n1 tza.h • 

eden baş~ ı~tımanerı.n~ d& bulundu- Kızılhaç delegesi ile lngiliz ve İtalyan dele· 
tunu duşüntiyorla.r. Tü.."ic gazeteleri f · ıo a 
Bulgnr iltitatlanna nezaketle muk.8.- po n 1 sun gelerİ gÖsteriJen yardım Ve kolaylıktan 
bele ediyorlar ve iki memleket a.ra- ' 

Sll~dakl i~ rnüna~tlerln muhafaza hava hu·· cumu dolayı lzrr1İr valisine teşekkür ettiler 
edıleceğl ümidini gösteriyorlar. Fakat 
Tüı·kler her türlü iıhtirnale karşı te
ttkte bulunuyorlar. Türkler b1Uyorlar 
ki, Filo!!'ta.n evvel gelenlerin tmzaıa
dıkları ımlaşma ve anlaşma.lann ne 
Flloff'u ne de hükümdarını Yugoola..v
ya ve Yun:ınlstanın istUtl.sın&. müsaa
de etmekten alıkoymamıştır. Tiirkler 
Bulgarlstandan gelen yoleula.nn SÖY· 
lediklerln1 de biliyorlar. O da şudur: 
Bulgarlo.r ıınoak ş::u1d TraJı::ya ve İs
tanbul lçin hartetmek istiyorlar. 

Bulgaristan 
Rusya'ya asker 

göndermiyor 

Kıral, Bulgarlarin 
Rusyaya sempatisinden 

bahisle bunu kabul 
etme mit 

Bem 9 (A.A.) - Reuter: Taraf
eıı: diplomatik mahfillerin Sofyadan 
.ıdıldan haberlere göre Almanya, 
Kıra! Boriı'in Berlioi son ziyareti ea-

hmir 9 (A.A.) Mütekabilen l 4 de mihmandar ve pilotlanm.1% 
İngiliz tayyareleri Japon vatanlarm~ i~d~ edilen İngiliz ve refakatinde limanımızdan hareket 

t • • • İtalyan esırlennın rnühadeleai bittik- etmi~tir Deniz subaylarımu:: gemiyi ayyare gemısının h ı ·ı ı · _ ten. sonra eyne mı e Kızılhaç dele- muayyen noktaya kadar uğurlamıı· 
yakınına bombalarını geı,,1 Kruvazye beraberinde aynı ko· lardır. 

dü~ürdüler mitenirı İngiliz gemisindeki delegesi İ ·ı· t 1 . . 
~ Dr. Vicher ve İtalyan gemisindeki ngı iZ gaze e ermın 

delegesi Adolph Peraut olduğu hal- Türkiyeye minnettarlıği 
Londra 10 (A.A,) - BB,C.: SeylA.n de hük\imet konağına gelerek Vali 

adasının merlrezl olan Kol~o şe;tı· Fuat Tuksal'ı ziyaret etmi~ler, gör
rtnde neşredilen bir tebll(te gore müt- dükleri iyi kabulden ve kendilerine 
tefik hava. kııvv&tlerl, Bengale körfe- gösterilen yardım ve kolaylıklardan 
zinde amla.nnda bir tayyare gem1si d l d • t kk·· l • · b"ld' · 
de dahil olduğu halde faaliy~tte bu- 0 8:Y1 enn e~e ur erını ı ırmı.r 
lunan Japon filosuna hücum etmiş- lerdır .• 
ler ve Japon tayyare gemisinin yakı- İznur 9 (A.A) - Sak.at ve ma· 
nına birkaç bomba. düşfumüşlerdlr. ifil İngiliz esirlerini limanımıza geti
Vuku bulan hava Qlll."Ptşmalannda rip İtalyan esirlerini alan Gradisca 
dört Japon avcısı dü~ürülın~. bl.11kaç İtalyan hastan' gemisi bugün saat 
müttefik tayyaresl de kaybedilmiştir. 

Londra 9 (AA.) - İn.glllıs basını: 
Bütün basm, İzm1rde yapılan İng1llz 
ve İtalyan harp e-slrl{:rt değlşlm1nt 
yazmaktadır. 

Times gazetesi de öteki gazeteler 
gibi, eslrlerlıı va.puroan vapura. gö
türülmesinde Türle makanıla.r.ının se
ve seve ~lrllği ya.pt1Jdaıını ve b11tUn 
koleylıkla:r.ı göstel'diklerlıni ınl.nnet
tarlıkl11. k.a.ydetmektedk. 

Kolom.bonun 240 kilometre şlmall 
şarkistnde bulun!lll Clnkoma.le mey
daruna hücum eden Japon tayya.
relerlntn bu tayyare gemtsinden uçu
ruldukl:ın ~ır. 

Cripps Filipin'lerde 
Altı Japon bomba tayyaresi muh.a.1c

ka.k ve diğer altısı da muhtemel oJ&... 
rak: dü~rillmüştüt'. 

Japon uçakları bu defa 
Trincomali'ye bombalar 

attılar 

kongre şefle· muharebenin 
rile anlaştı son günleri 

Hindiıtana Avustralya 
gibi bir idare verileceğin

den bahsediliyor 

Bataan' da 36,800 Ame
rikan ve yerli asker 

Japonlara teslim oldu 
basında Bulgaristanı Rusyaya asker Koloınbo 9 (AA) - Bugünkü 
•8ndermeğe razı edememiştir. KıraL perıembe günü eab.ahı, düflllan, Sey- Yeni Delhi 9 (A.A.) - Crippı Vaıinaton 9 (A.A) - Amerika 
~niv halle tabakalarımn Ru:&yaya lan adasında Trineomali'ye hiT akın ile kongre teReri arasmdaki müza· Harbiye Nazın. BatAan yanmadasın• 
;etnpatiai olduğundan Rueyaya kal'- yapmıştır. Tafsilat •onradan verile- kereler netice.inde batlıca noktalar da çarpıtan 36600 kadu Amerikalı 
p bir eeferde bu kıtalar& emniyet c.ektir. llk alınan raporlar, sivil aha· hakkında umumi mahiyette bir an· ıve Filipinli askerin Japonlann eayı• 
bdilemiyeceğini ileri eürerek Alman hd~n telef:ıt olmadığını g!Sstermek':' lll§maya vanldlfı öfre.nibnektedir. ca ezici üstünlüğü karıısında tealim 
bteklerine mukavemet etmiştir. tedir. Aynı zamanda, Kolombo üzeı. . . oldcldannı. fakat Corrigidore ile 

Şimdi, Karadeniz limanlannda rinde iki düşman tayyaresi gözüktli- . Londra 9 (A:A.) .- Hındistan Manilla koyundaki diğer iıtaıltam
J)ulunan mühim askeri ve bahrt ko- ğü haber verilmiştir. Hiç bir bomha ile~ Awstral;r~ gıbi, hır anlaşma ota• lann muharebeye dev.anı ettiğini ga-
misyoalardan başka Bulgaristan bu· atılmamıştır. cagı. zam.eclılıyor. Avustralyada ge· zetecilere söylemiştir. 
gün Alman kıtalarından temizlen• b" d nera Mac ~rthur Başlcumandan. B. R.esmt olmıyan kaynaklardan bil-
miş bulunmaktadır. J aponl!°" lır a "layı daha F ol~dh~ Hlar~ıye Ndazındır. Bunların dirildiğine: göre, filipinlerde taarruz 

S fy d .. l d..... .. Al ışga ettı er sa a ıyet er. ayn ır. d J k l •• o a a soy en ıgıne gore • V . b" d'" I kl be- e en apon uvvet ermın sayııı 
tnanyanın Ankara Büyük Elçisi von Melbourne 9 (A.A.) - Perşem- r b azıkyet ır ~arM~. l~ze mle le 200,000 i bulmaktadır . 
.,, • · B ı· · · d b hl".... 0 .. A · t dal a er ongrenın us uman ar a an- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• rapen m aon er ın zıyarebn e e te ıgı: un, mırau e a an J,... • . b" k .. "hf 
T·· ki · b" k d " · d 1 b" k "f -,,maıı ıç1n en az rr aç gune 1 ı- · il d'V· akd" d k b 1 ecl"I ıa ur erın ır taarruz arşısın a mu-

1 

uzerın e yapı an ır eşı uçuşu es-- yac; vard tır me ıgı t ır e a u ı emez. 
hakkak surette mukavemet ederek nasında Lorengau'nun Japonlar ta• ır. Tasarlanan Hin'. birliğine iştirak 
im ruretle Almanyaya karşı Mütte- rafından işgal edilmiş bulunduğu gö. Yeni Delbi 9 (A.A.) - Müslü- etmemek hu11usunda viliyetlere ve-
lik.it-re bir cephe temin eyliveceğini rülmüştür. man birliği kabul ettiği karar sure• rileı. hak da yerinde değildir. Çilnkü 
İsrarla bildirmesi iizerine Almanlar Tarihi bilinmiyen ihraç hareketi- tinde diyor ki: Hint mille:~i ve husuıiyle Müelüman
[fürki~ ey~ hücum planlarını teı-ket-ınin buraya hayli zaman evvel yapı1- Cripps Hintli Müslümanların emel- lar için Hint da:ranı§tllaeı, bütunlü-
aıİPlerdir. · mı' olnıaaı muhtemeldir. [terini tatmin etmemektedir ve değlş- ğü ve birliği eaastu. 

Bataanda 
Japon zayiati 

20,000 ölü ve 40,000 
yaralı tahmin ediliyor 

Yeni Delhl 10 CA.A,) - O.P' .l: 8'1 
Stafford Crlpps taratından mm pae
tUl.ne teklif odilen yeni esaslara g~ 
Hlndlsta.n<la blr m1ll1 hükfımet turuJıa,.. 
ca:k, fakat Hindlstıamn müdafa&Sl İn. 
gllteren1n elinde bulunaoe.ktır. Befıee. 

berllk tıAnı. m1Ill Hin.t hUkftmetlntıa 
.sa.lAlılY'eti da1.reslnd6 ol-aca.ktır. Be 
~n.1 esaslar da.l.realndıe, yakında bll 
anlaşmay& va.rılacaıtı nmtt edil~ 
fıedlr. 

Load.ra 10 CA.A.> - B.B.O.: Baıtaan 
ya.nmadasında ~rllwı. k1Jvvetlel'l Yeni Belhi 10 CA.A.) - Hint lıxlın• 
k:umand<mı umumt ~lbl:nı Cor- gr&sl P!mftbıin blr ~usl htHcfı~ 
,,.egldore ada.$~ ku.rm.WQtur. Teıh- kurulmasına. oorluklar ç1te.ım~ 
ml.nlen göre Ja.P<:ııhltlr Ba.aAatı müha.· tıamı&d.tlmekte<llr. 
rebelermde 20.000 ölll ve 40.000 yanw -----
-.,..ıa& v~ YüıEden. tuta Ja· S • d • k • tf 
poo tayyVeel do;ftnıtmiıf, bet naltll- urıye e yıyece vazıye 

ye gem1sl ~ 4 tcnıpldo mu.b.rlbl tıe.tı- nispeten iyiletti 
rılmıştır. Londra ıo CAA.> - Tl.ın~ ~ 

Ruı tebliği yazıyol': surıy00.e yiyecek vaziyeti IM-

Londra 10 (Radyo 7.IS te) k~~·=:-m: 
Dün gece yamı Moıkovada netredi- t.aa.rruzu ttıtımall k:a.l'Ql8Ulda. İngtllil 
len Rus tebliği: Diin cephede mU• h1llı::tmctın.1n e.zlmll ve tıedb1rl1 daııpı. 
hiın bir değişiklik olmamıfbr. ra.nm.ası llzımdl.r. 

Memleketin iaşesi 
Dün Başvekllln riyasetinde bir 
toplanb yapılarak konuşuldu 
Ankara 9 (Telefonla) - Bugiln öğleden evvel ve sonra Parti G• 

nel Sekreterliğinde B41vekil Refik Saydam'ın reisliğinde, Parti Genel 
Sekreteri, Ziraat ve Ticaret Velcillcrl, Meclia ve Parti grupu reit vekil
leri, mü,,takil grup reis 'Yelcili, alakalı Meclit encümenleri reislerinin ir 
tirakile bir toplantı yapılmıştır. Topla1ıhda memleketin iaoe vazbr&tt. 
ö .ümüzdeki sene içinde mahsul mübayaa ve sevkiyatı için yapılacak ter 
kilat üzerinde konuşulmuştur. 

................................................................................ 

l.tanbalda bahar. taarruzu! ••• 
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Diin Geceki e Bu Sabahki Haberler 
, __ ........... ._ ....................... m1111 ........................ ..,. ... 

Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 

Malta'ya 
hava akınları 

Kahire 9 (AA.) - Ortatark ln- • Umumi binalardan ba-
giliz kuvvetleri umumt kararg~h~ın d 
•-bı-~ ·. D · ~JT an dün daha ılerıj e zıları yıkıl 1 '""" .ıgı. lı~ • 

gcçrr..eie te ebbü$ elmemiftir. T mi
mi ve Gaz.ala ar.sıııda bir istihkatn 
tesisine teşebbüs eden dü~man müf
J"ezesindcn bir lcaç esir alınmıştır. 
Kollanmızdan biri Sidi - Bregich'de 
düsmanla çarpışmıştır. 

Alman tebliği 

Malta 9 (AA) - Çar§&mba ak
~ı neşredilen tebliğde deniliyor ki: 
Düşman, çarpmba günü 3 saat fa
sıla ile çolc 1Q1.ia bomba tayyaresi 
teşkilleri kullanmak sistemini takip 
ederek Maltaya hüwm etmi~tir Baı
Iıca hedefler, limwı ve hava alanlan 
idi. Tahrip ve yangın bombalan 

Rerıın 9 AA.) - Ordu Başkwruı.n- atılmıştır. 9 dfrqman tayyaresi tah
d:.nl ğının «:ıbll~: Do~. eeph.:s:lnln ribedilmiştir. 
şiıu:ıl \C merı:~ ke~üerınde dtışnıa- Salı aqamı ıece karanlığı çökme· 
nın yaptıi?ı munferıt ve ~ddetıl ta.ar- den evvel Alman tavvareleri aene-

üsk "rtütrnüştür FinlA.ndiya • u . ~zlru:f . pd Su t"'rin Al v F"n nin en şiddetli hücumuna geçmişler-
tor ezın e ovye ·~ mıı.n e • · 1 h d V ı h 1 
..... , tl · i t-ali altında bulunan dır. Ba~ ıca e ef. a etta ava a a. 
r.urve erın n '-i<:, "di. 1 ·ı· h k l · 
Tyt:\('rsaar:l adasına karsı taa.rrnz te- Dl ı ngı az ıwva ·uvvet erıne men-
~~bb slerl :ı,_,nı~ır. Dfiş.man bu .up, avcdar, bir dü1JI1an tayyımwıini 
muna.~betle 2'70 ölü bıralonşıtır. ha.sara uğratmı~lardır. Tayyare kar-

K r'· k • sında Alınan sa.""'" tay- şıkoyma topçusu da faaliyette idi. 
:ı. .. as ılll ._, s· il h ı· al t_. 1 b'"--''t.. h yardert gündüz ve gece liman tesis- ıv a a ıy~ t uma ara Uy\l.11.. a-

lcrlni ,.e bir ~trol ta..<':flyehanesinl aarlar verilm~. umumi binalardan 
mm :-ffakıyctıe bonıbala.nu.'}1ardır. 31 bazıları 'kısmen yıkılmıştır. 
marttan 8 nisana kadar doğu cephe-
Binde dfümıanın 133 tankı tahrip edil
mi~t' r. 

A r.ika şimalinde Sirena.lkadaki !11-
ma - halyan m"7.ilerlne karşı In

DoğU ceohesinde 
gılizlcr;n önemli keşif knvvetıerl.le Kırim'da Almanlarin bir 
yaptı~ı taarruzlar neticesiz kiı.lmıştır. 

Hava ku ·p-tıeriml7, Malta adasına 
karsı hüyük kuvvetu kitle tanrruzlıı.nna müessir surette devam etmlşt.lr. 
Hava alanlaıije aakerl ve lıı.şe terus-

yarma tetebbüaü 
neticesiz kalmıt 

leri ve düşman gem.ileri tam 1~.bet- Moskova 9 (AA.) - Pravda 
terle düşen bir ~ bombalarla yool- gazetesinin harp muhabiri yazıyor: 
dP.o ciddi hruınra uğranuşlardır. Kırun'da ıeneral Von Appel ku-
Manş denizi füı.ıerinde yapılan blr mandasında bir Alman tank tümeni 

keşif taar!"UZUndl\ Alman avcılıuı şiddetli surette hırpalanmı_ş ve bir 
bomb'.llarla bir İngiliz ilt.ri karakol gün zarfında 32 tank ka~tmiştir. 
gt>mlililc kayıplar ve mrarlar verdir- 100 kadar Alman tankı, Rua hatla-

1 mişlerdir. İngiltı>re cenup kiyısında nru, muayyen bir noktadan yarmak 
bir :~ dvo yaYJm merk~ temU bom- m.abadile, pfak vakti ıi:ı ortumda 
tnı ıı.t!"şlerlnc man.t7. kalmı~tu'. ileri •üzülmütlerdir. Bunlar, aNieait 

Bu eee İngiliz bomba tayyareleri hir noktaya yerleıtiri1miş bulunan 
şimali Almanyadr. bazı kıyı ~hide_rl- Ru topçusunun, ilerl.,,-en tanlullara 
De marruzlar yapmı~~arU.ı~: J?ört .. d".:'" ve onların peşinden gelen dU§lllan 
m~n bom~ ta~yaresı dWJuı-ulmü.ştur. motör]ü piyadeıine, tun kupdan 
Uı> ıferlt Ingllız _tayynrel~rl dolu ve açbğ. bir mermi yağmurile ka11ılaı-
ePnup Almanva uıerlnde hırpalama 1 el 
ur r.:Janna t;eŞebbüs etmişlerdir. llllf ar iT'. 

Italyan tebliği 
Uzun nıeıWlli Alman toplan, bü

cam ede..& tanklara. yardım için Lo- 1 

pana gayret .arfcıbİlitlerdir. AlmNı 
r.oma 9 CA.A.) - İtalyan ordulan t.a)dar! ve piyadeei. ricale ~ 

unıfııui kararglıhının 677 numal1\lı olmU§lar, harp ıahumde, 20 kadar 
t cb1 ği: Sirenaik cephe.sinde son gün- yanını§ taıilc hırakmı,Jardır, Alm.n
lerde ta.rafun\Zdan lfgal edilen mev- IU, ~ defa hücum. etmişler Te 1'er 
zilcre kar§ı düşman tarafından ~ apı- defasında, ağı:.: kayıplara uğn,._ak 
lan karşılık tanrruzlar akim klllmlf- püalürtülmiıJerdir. Ortalık lr:.anmr
tır. Calut garımonumuza düşman ta- ken harp ııalt.uınd• ıeklzi iyi. ~er bir 
rafından yapılan atın_ ~a.sm&I. blr halde 32 tan\ nı yüzlerce AJman 
fn~Uz tayyaresi dilşürulı:'ilştilr. ölftıril blmlfbr. 

Iskenderiye, .!lman ve Itaıyan bava 
teşkilleri tarafından ,-enldm teı9lr1 

torıtrol edilen neticelerle b<ımbaluı
nııştır. 

Alman hava kuvvetleri Malta ada$1 
üzcrlndekl bir ÇOk hedcfiert tuvvetıı 
hava akmlanna tabi tutmW}lar ve 
billı'tssa vaıeıta deniz i.ls!ü ile "Jıg -

Enezia ve Luke deniz tayyare liman· 
lannı bombalaınışlardır. Bir harp ge. 
misine isll>et Olmllf, ~ile too&Jd& 
blr gemlye nlitra.Jy(m ateşi llfÜIDlŞ -.e 
,-akılmıştır. 

500 gram 
ekmek alacaklar 

Hazirlanan proje 
yakında katil~ecek 

--~ --~- ~ - =• - ~ =--- ~=--~ lT .-.. .. usa ~rz.. • • = ..... >$-- ,, 

HARP DURUMU 

lng:Hzler Ubya'da büyük bir 
Mihver taarruzu bekliyorlar 

Filipin,lerde Amerikan mevzileri yarıldi -
Seylan adaıı yeniden bombardıman edildi 

Libyada: 

Dün gelen haberler. Mihver 
cuvvetlerinm l..ibyada büyük bir 
taarru~a geçmek üzere oldukla
nnı bildiriyor. Londrarun bildir
diğine göre general Rommcl'in 
zırhlı kuvıvetleri çölden i1erli-
yerek İngiliz hatlarına ya)dat
mJf}ardır. iki tarafın öncüleri 
araaında ıimdiden temaa olmuş· 
tur. İngilizler, ge11eral Rommel'· 
in eTVelce lngilizlerin tatbik et
tikleri p1An mucibince hareket 
ederek fngil.iı: .ağ cena.h1nı sar• 
me.k isteyeceklerini tahmin edi~ 
yorlar. Mamafih dünltü Alman 
ve ltalyan tebliğleri fngilizlerin 
bir keşif taarruzu yaptıklarını 
ve bunuu tardedildiğini bildir
mektwir. 

Maltaya hava akınlan durma~ 
dan devam ediyor. Sah akşamı 
ortalık lı:aranrken pek riddetli 
bir altın yapılmı1. bunun netice• 
einde reami binaların mühim bir 
kumı, bir çok evler ha1ara uğ
ramıştır. 

Almanlar lskenderİyeye de ta .. 
amızu eıkJ.aıbrmıılardll'. Son 3 
gün içindtı yapılan iki taarruzdan 
eonra dün gece yeniden şehre 
bombalar ahldığı bildiriliyor. 
Bu taarruzlann Lôya hareketi .. 
Je •ıkı münasebeti vardır. Al-
ınanların lnglliz donaıımasıru 
İs1:enderiye n Malta Galerinden 
uzaltla§mtlğa mecbur etmek is-
tedik1eri aniMtLyor. 

Doğ-..ı c:epbeibadeı 

iki taraf da mevzii taarnızlar 
7apmaktadıı. Durumda aaelı 
defiti}tlik 7obar. :AJa.an tei>liii 
Aıau.n ıa,..,..re1erinin Kafkas~ 
~daki liman te9itlerini ve bir 

petrol tasfiyehımesini bombar
dıman ettiklerini büdiriyor. Bu 
tayyarele;. Kırımdan kalktık.lan 
tahmin edilmektedir. 

Uzak doğuda: 

Dün gelen haberlere göre Fi
lipinlerde muharebe bitmek üze .. 
redir. Japonlar çok üstün kuv• 
vetlerle Amerikalılara ıaldır· 
mışlar ve Bataan yanmadasın
claki Amerikan hatlanm yar
mışlardır. Aylardanberi hiç. bir 
yardım görmeden Japonlara 
karşı kahramanca harbeden 
Amerikan kuvvetleri şimdi mü~
kül durumdadır. Bunlaı:dan bir 
Irnımının Meoilla körfezinin ağ
zındakı müıtehkem Conigidore 
aduınn çekileceği, bir kısmmm 
da esir dü~0&eği tahmin ediliyor. 

Japon tayyareleri dün de Sey
lan acasına akın yapını~lardır. 
Bu defa hücuma uğrayan Trin
coma]i oehridir. Trincomali ada
nın ~mal doğusunda, Boadlı 

körfezinin nihayetinde, 50 bin nü
fuslu bir limandır. Körfez çok 
güze: ve her türlü rüzgarlara ka
palıdır. Bir zamanlar Trinc.omali 
mu'him bir deniz iiuü idi. Japon· 
lar Hint limanlanna yaptıklan 
alunlarla fngili:z • Hint müzake
reıtl üzerinde teeir yapmalı:, Hint
lilere, lngilizlCTlc birlikte hareket 
ederlerae şiddetli ha.va akm1aıı
na uğrayacaklannı anlatmak isti
yoı ler. 

Avuaualya etra&ndaki clu
nımda deiitiklik yok.tur. Yalnız 
Japonlann Yeni Ginenin tiınalin
de Manue ve Lorengau adalan
na aakor ~rdıklaq bildiriliyor, 
Bu lt.ueltet Japoalann k ma
Bdeki bütOn adalan ele geçir-
mek istediklerini g&teriyor. 

~~~~~~~"911!!!~!!!!!!9!~!!!1!!!!~~~~ 

ilaç fiati 
Almanyadan gelecek· 

lere zam yapılacak 

Demiryollari idaresi bu 
sene tenezzüh seferleri 

Çay, kahve 
Bu.- 2900 tandık 

kahve ve çay daialacak ---

Bakkallara 
gıda maddesi 

Ticaret Vekiletinden 
cevap gelinceye kadar: 
tevziat yapılmıyacak 

Köy okul ve 
enstitüleri 
,Teıkilitlandırma 
layihası meclis 

ruznamesine alındi 

Fi.at milra.kabe komisyonu, bakkal- Ankara 9 (Telefonla) - Köy o 
~ ya.pılacak gıda. maddeleıi tevzı.- la.rı ve enstitfl?erini tefkllAtbınd 
tmı durdurmuştur. Tevzi.ata, Ticaret hakkında. l1azırlana.n kanun la · 
Vekaletıindıen sorulan suale cevap gel. Başve1ı:aletten Büyük Mlllet Mecli.Sı!n 
dikten sonra ba.,lannca.ktır. Bunun sevkedilm~tir. LAyiha, maarif ene 
sebebi de, Topmk mahmılletl ofüdnln, me.ııtne havale olunmuştur. 
ba'kıkalla.!'a verrııeee-k bazı gıda ma.d- Yeru layihanın esa.alanna tö 
deleri için na.rhtan fazla fkı.t Jsteı.ınlş eğitmen11, öğretmenli, pa.nsiyonl 
olmasıdır. ons. bu f1a.tıerln ma.ıısıet pa.n.siyon~uz olarak nevllere ayrıla 
flatl olduğunu bUdirmektedir. Dün, köy okullanna yardımcı olarak m 
komisyona davet edilen Topm.k nıa.b- leik okulları da ~ılacalttır. 
sullert ofisi umum mtidür muavini B. Köy eğitınen w öğretmenleri t:ııe 
Şakir icap eden iza.ba.tı vermiştir. beyi olduğu glbl halkı da tenvh" ede 
Bunun üz~rlne keyfiyet Vekfıletc ya- cekleri gibi t..-ıhsil ça.lnJ1cla.kl çocnk1 
zıım•ır. Bugün Velk:A.Iettıeııı gel~ek l"lll talıcile clevarnlan da mecburi ola 
cevap üE&rblıe Tilayettıe b1r t®lantl caktır. 
yıı.pılmuı m~temel<lir. 

Tülbentler 
İthal edilen manifatura. eşyası me

yanın.d3.ki tülbentlerln de teV'J'.ilne ıaı.
mr verllnı~fr. Tevzi ıı,mt ~ek 
üzere bugün birllltler m~nde bir 
toplantl yapılacaktır. 

Ba~ra ve Bağdattaki 
. ithal eşyaıi 
Muhtcllf zama.nl&rda. Bıaııııbı. 1'& Bal

da.da gelTIÜf ola.n eşya.nm memleke
tiınlzıe ithali içhı girişilen tıeşeıbbliBletı 
mftıılbeıt netice veırml.şttr. Bu Jl'l.allar, 
yat:md6 memlelı.'ethnD retırııeeekt1r. 
İstanbul ithallt ve llu'aeat btrll!klerl 
mnmnt kAtipllğl, ImJrt4 ıtııaıat malı 
buhme.n taclrlerden, mlkta.T ve elmJ 
bildiren listeler Jı;teıniştir. Bu ıısteler, 

bugiln ö~leye kadar ~ler ıroıumi 
kttttpllğine "ft!rll:rnlş olaeattır. 

iaşe müdürlüğü 

Kadrodaki memurlar 
120 ye çıkarıldı 

Kahire elçiliği 
Ankara 9 (Telefonla) - Harici

ye umumi katip muavini Numan Ta
hir Seym"!n' İn Kahire Elçiliğine tayi
ni t~sdika iktiran etmiıtir. 

Sıhhiye Vekili geldi 
Bu ca.bah.ki ekspres ile Sıhhiye Ve

kili ddktor B. Hulôsi Aala.taş Ankara.. 
dan ,eılırlmlze gelın.lşti.r. 

Hariciyede 
Yeni tebeddülat karar• 
namesi tasdika iktiran 

etti 

Ankara 9 (Telefonla) - H:\rİcİ• 
ye Vekaletinde yapılan yeni tebed 
dülat kararnamesi tasdika iktiran et
mi§tlı. Bu kararnameye göre Berlin 
Başkonsolosu Kemal Aziz P<ıy ınan, 
Hamburg Başkoneolosu Kudret Er
bm, Vama Baokonsoloau Muhiddin 
Erdoğan, Kudüs Başkonıoloıu Ce-

i.ta.nbul bölge i* mtidürlü~ün, lal KarUQpan, Bükrcş Elçilici müs· 
gıtt~çe art.an ihtiyaçlar karşısında te§aTl Baari, Pe~e Elçiliği konsolos• 
bugü:nkil lt:ad.ro ne lA.yıkı ~çhlle ça.- luk işlerini tedvire memur Şevki 
!~~lY!~ğı ,~~eticesmeb .. '- ... ~nmı~u··ırr: Kandemir. Stokholnı Ba§katibi ~-
.uw;oı::: m"'3~eşa.ruıs;ı, V"l!I<> ~ uu dd" Sofy El "l'"" ik. . ı_.,._ "b. 11 
JQü kadrosunu 120 ~ çıkann1"ır. re ın, a çı ıgı ıneı a.uti ı • 
Yeni kadro ~ 81Jftrtı hami Moren, MidiJli Batkonııolosu 
OlAtadarl~ tebliğ edllecelrUr. t.9t.an- Tahsin Sayatepel merkeze mıkledi!
bul ~ müdürlüğ\l ,.eni bir karama.- mişlerdir 
melle bölge müdürlüğb tahvil edil- Merkezden Bası·i Raşit Danişm~.ıt 
miftlr. İstanbul bölge Jıqe nıüdürlültii Bedin Başkonsolosluğuna, Galip Ev• 
ııaham, Bursa ve ~ kadar cen Hamburg Ba~konı.olosluğu.,a, 
ll7.Mlllaktlı.dır. .. .. Hariciye kalem mahsus müdürü Alb· 
Şlmdlkl hal~ Atabe.kilı.amnın :~ç~- dullah Zeki Bolar Cenevre Başkon· 

ri atında plJliUl blıln ilfe müdür- aoloıluiuna, Hariciye protokol 
lotO. yenl bdnıBtle bma:ra IJtıLmıya- ""d"" · · Şen- · l · 
catmdan başka b1r yet' a.ra.nmftkta um~ .. mu ur ~~~:vını .. ıaı;.atı ~•tin• 
JıdJ. Ha.her verlldiline göre bu 7er, yelı ~ükreo El~ıhgı muıteoar)ıgı~a, 
D6ntimcü Vakıf hanında blJ'lunmUf- A'bdulehat BıTden koruıoloılulc. ı~ 
tur. Uzun mmandan bert bu hanın lerini de tedvir etmek iizere Peşte 
ikinci katını mt\sm.1dlen işgal etmek· Elçiliği başkatipliğine, merkezden 
te bulunan Bokoo1 Vakum Kampanl Tevfik Kazım Kmlcım Bern Elçiliği 
mft.dürlüğü, Beyoğlunda. bir ~re ta- lktşkatipliğine, merkezden Talat 
ııınacati.ır. Acar Midilli konsolosluğuna, mer-

kezden Adil Derin Kahire Elçiliği 
Talebe olamıyacaklar ikinci katipliğine, Köstencc Başkon· 

solosu Fuat Angan merkeze n~kle-. 
hakkındaki li.yilıa dilmiı, yerine Bükre§ Elçiliği konao• 

Mecliste loe ıubt1 rnüdürü Ragıp Arman ta .. 

Anbra 9 (Telefonla) - Ekmek k 
IM"Ziabnda soo gr.mlık ekmek .ı... yapmıyaca 

Ekmeğe 10 para zam Anlara 9 (Telefocla) - Maoş -..e yin olunmu~U.rdır. 

Yapıldı licret alııu memurların tah8i.l müe3- Türkiye - İsviçre ticaret İtalyada zelzele cak orta İKİ ye küçük memurlar için Ankara 9 (Telefonla) - Devlet 
Mı1ano 9 (A.A.) _ Pu.arteei • llaznlanan proje ,Umda katileterek emlr;yollan idar~i her .~ene latan• 

. • . . ilan edilecektir. Bu euetle 300 grmn• bul, Ankara, lzmır -.e dıger ynler-
eah geceaı, Ancone de, ıiddetlı Y« lık noımal ~t ile SOO hk do muhtelif i.tlk.ametleTde olmak 
depremleri kaydedilmiştir. Ahali, orta IKüer-.. 7SO gramlık a~ler üzere teTtip ehnekte olduğu tenez
derhal evleri tf!Tketmiftir. Hasar blmakta.dır. Maden. mneleelne b.i,n zülı eeferlcrini bu aene yapmamağa 
,-oktur. gnmltk t.niat projesi geri kalmaotır. karar vermiıtir. 

seselerlne talebe o1.a.mJ.1acakla.nna. 
Fiat milratabe tomiqonu, dünkü dalr Jtıanun JAyitıasına bir madde de- muahedesi meriyete 

toplant~nda ekmek narhına. ıo para ~em hattında lAyiha hazırlnn- giriyor 
"8J1l yapıJrnıasına laLrM ven-tıJotir. Ya- Jnlftı. 3061 n11Dlal11lı kan.un& Ubt mı· 

bay ve nsked ~urların da talebe A~ara 9 (Telefonla) - Turki-
rmı ft ~ flian*t& zam yoktur. olıınuyacaklan hakatındüı bu madde ye - lsviçre arasında akdolunan yeni 
Zam karan, bugih1dııın 1~ tatb1k lAyllıa.şJ, mcilmenlerde tetkfkl biterek ticaret muahedesi 15 Nisandan iti
ed'ileeekttr. Meclis ruzn.ameelne altnmıJtlr. haren merjyetc girecektir. Bu suret-

le o günden itibareın iki memleket 

PERiLi KONAK 
alacaldanırıa karıı konan bloke ted

bir petrol lamhasuun etrafa serptiği &igaralarınuzı bitirdik.ten ve bira:z: Yatağımın içinde uyumağa çalışır- birleri kaldırılacaktır. Yeni mallar 
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eolgun n :ı:ayıf 11ıklar albnda, kurul- daha öteden beriden konuştuktan ken, kulağıma açık, vazın bir gürül~ için takas ve serbea döviz usulleri 
mll§ kocaman bir masanın etrafında aonra üst kattaki yatak odalanınıza tü geldi. konmu§ ve serbes dövizle olan tica• 
kaıplıklı oturmuı ve miyablar giyılıiş çekildik. Bu, etğhyaıı. hıçkıran bir kadının ret için diğer memlelCet serbes dö· 

Çeviren: AHMET llİLlLl iki kişinin sesleri odanın içinde garip Yatağıma girmeden evvel, pence- iniltisi idi. vizleri gibi muayYen ni:tbelte prime 
akWer yapıyor y~ inu.nın kalbinde renin perdelerin( kaldırarak Bozkıra Acaba bu kadın kimdi) Kulağı- ta'bi tutulml.ştur. Serbes döviz ödi-

- Benden~le refikam cariyeniz. Sr Hemy•nin odasile bmimki ay- korku uyandınyordu. bir göz attım. ma akseden bu iniltiler, derin bir yecekler enre1ce mukannen olaa 
doğup büyüdüğümüz bu k.onaktan ni cenahta Ye l:aqı lı:ar91ya bulmıu- Muhte]if asırlara ait elbiseleT ziy• Pencere. hol kapısının Ön\indeki yet. ve utırewbın mlkesi oMuğuna primi "Vereceklerdir. 
•«:.~izin. gibi ~il Ye alicenap efe~di- yordu. w •W mit Baskervil ailetıi ~m. duv~; ~~~a.:;.lıiaw bakıyord~. Biraz ötede Jiiphe yoktu. "" .·-. -.--
mı~ın hl

1 
zn:etınFd:k. ayrılma~!-a fmudte. 

1 
~ odda~:~ ~?nd~~ d~~er el~- d• Nılmı, boy uzuııluıunda büyuk dlki ti~ a1ıraç köm

1
en, aert poyra:ı:ın Derha~ yatağımın içinde oturarak Dagıtma ofıaı ıte batlıyor. 

e~sır ? a:agız. t şunu ttiTa e e- ann an _ MML :wyı ooenın~ış er ı. ~ - poı:treleri aanki gözlerini bize dikmi~ ar e en atında aa lanıp duruyordu. kulak kabarttım. Ankara 9 (Telefonla) - Dağıt-
yım ki, hız merhum amcanıza •on de- varlarmı orten açık renklı beyaz: ka- bah,orlal'clL Ay, kalın bulutlarla kısmen ör· l .1 .1 k w • • d }" ma ofisi umurr. müdürlUğüne tayin 
rece. h:ğ~! i_~ik .. ~erhun;ı:un ~kle~: iıtlar, heıaen her kö~e Y~!f Yemek eenuında aı: ~onuıııtuJt. .. tülmüştü. ·~· du.nı tı er, onaiın ıçın en ge ıyor• olunan Celal Karaaapan iki üç gUne 
med•k olumu, hızı çok mutecssır ettı, duran §amdanlar, odaları daha ıırrn So.f~an kalJc1p da eıpraları tut- Mehtabın etrafa eeptıaı eolgun K l kJ k. • . •

1 
• kadar şehrimize gelerek vazifesine 

konağın içi merhumun hatıralarile aö.teriyor, çifliğe geldiğimiz :zaman türnıel için bilardo ealonuna geçti• mklar altında, biraz ötede yükselen . uba arı~ ırıite, pur erımk gder· baıılıyacakttr. Vazifesine baılayınca 
d 1 d B 1 .. d""k • b' d h 1 1 .Ik f . tib 1r. ... • • b. f ld 1 k 1 kl el h gm, u vazıyettc yarım eaat a ar " 

' t o u .. u~ ... un an gor uB çe, ~ıs t ... ·e ız egi~yo ~ ı ena m aı ı.t• i'K jkjn ~-e~~] ık ne eo a lım~ aaT~t ve ya çın aykı bark ve . a a çeyrekte bir çıı..lan saatin tıktıkların- Dağıtma ol ~I _kadrosuna IJÖre me• 

de.ct•urumk uz kartdıyohr. u se -~dpden m:_,_ ı_ Jeor L~·. "k k salo • alflal ı ~tt'~ d.~_tu ta yange er uzak~bı:ı-ız,_vekçora b oz. ılrikın ınııa: çeyreket bir çalan saatin bktıklenn- muİr ta~nlerınkı !Iapaea,k ve tevıU ofi• 
o ay1, .Ofla ta a a uzun mu et rcuıo.at no uıbşı yeme nu, eıgaTa n ıu UT u...,, nın ıne a.or ·u ve ezgın veren d k d ll k h ei ıtanou te, 1 8.tını da vücude ge• 

J.:alamıyacağımızdan korkuyorum. sakil ve can sıkıcı bir yer idi. Yemek Bu defa Sir Henry söze ba,ladı: ru1ıaıyetıiz kıvnmlannı görüyordum. ani, sardmaşıb- ka ahr.ının ydapraı ı- tirilecekti •. ___ ,_ ·ı ak.l .. . • • • . • . şırtı arın a 1 aş a ır ses uyu maz B • . - Buradan aynldıktan sonra ne BOfraaını, rvaı<.tı e U§ arın dunnası - Burası, hoı ve 1'onül açıcı bır P~rdeyı n.dırerek gerı çekıldim. ld aşvekalet.te bulunaın tcıvzi tqkı-
,-apacak<ım? lilzım.gele"l yüksekçe bir sofada kur- yer olmamakla beraber. inaan yavaş Gördüğüm manzara, ilk nahoş inti-

0 
u. ~-s:ı< latı projesi çıkınca büyük §ehirlerde 

- Küçi.ik bir ticarete atılmak ni- muşlardı. yaveif alıpbilccek. Burada yalnız ve baJarımı, hafifletmek §Öyle dursun E . b h h ...ı: ıı·w· b" bilhassa çok ehemm:yet verilen ma-
d . M h Y '- --' b" k d kim • 1 A d h . d k 1 d' . . rtc..u sa a avanın t> .. ze ıgı, •r h il 1· "kl . d w ı.'t• yetin cyım. er um amcaaızın ali~ emeıı:: ~onunun ır enann a, sesız yaşamış o an mcıurıın a a %tya e uvvet en ırmıştı. . l T k _ b" d . a e ırlı erı egıtma teşıu ahnın 

ccnplığı bize bu imkam lemin etti. muzikacılara :mahsus locamsı bir yer merdumgiri:!: bir adanı olmasına şq- Yatağıma girdim aözlerimi ka- gdL'.1 e"veld~rı ~lkofm•gınt 1~ e u~at~- vücude getirilmesine baolanacaktır. 
' ·• • ırmıs o uru ı · ena esır ,.e ın ı- ·-

Arzu ederseniz, JİZe odalarınızı gös. vardı. mıyorum. padım. Fazla yorgunluk uyumııma ba b" "d d" z· t B 1. '"d" 
tereyim. Bu loca, ealonun bir tarafını b'oylu Bu ıeyahat bizi epeyce yordu. Er- mani oluyordu. Karyolanın idnde, 

5
1
•• ırHa7 gı er_

1
1
• b b b h .~uaa anı;ası mu Uil"' 

K w • d · b"" b · ) d" d r_k. k d d 1 kT b' t ft '"b"" f d"" r f ır enry 1 e era er sa a ı· m ~ vinli" · 
L .ı 1.magm b~r baıı~n an ödurBuc~_na l oyund c:ıkıın1 a e ıyo1r 1u . .ı;:.:ıı -ı zaman- d~nl en o. a anmız:ad ~e. 1.,,'P yBat1ık~ kır barakadn o .~rl tad::. a o~ ıyor, h~- k:ıhvaltt!ltr 

1 3 apa:-ken, gürıcş alt kut Ua gı 
~:ırıar uzun bır korıdor var ı. u .llO- ar a ya an meşa e er ve 0 zaman ın enmemıze ne ersınız' e ı et u a ar oz e ıgım uyıı:uyıı, ır d t 1. ,.. • I . . d .An uu a 9 (T ddonla) - Ziraat 
"d · ık 1 • 'l ... _1_ lb" l • bah __ ı.• h" d h .. 1 .. ] d o asını'1 ren<. t pen-c.c r.rır:.ı ay ın- k • •W 

11 ora çıfte bit merdivenle ç ı lyor- gıyı en rengıuıımK e ıse er, belki bu yarın ıa , mımıt ıze a a az 

1 

tür u ~avuşamıyor um. l 1 1 t. b" ) ,.,1 tt" B:uı aLJ 11.:idi.ır muavınlıgine mez• 
d K ·d "k. 1_ --'-·l d k b. .. ll . 1ı: •• •• k I atara • ,..a!n•c ı ıra-. HHr: c !, 1_. h k , ., u. on orun ı ı tarafında ıı;;ar~ ıwuu e oru ıraz guz.., e-:tıriyordu, ca.n il ıcı gorunece . Uzakta, çeyrek ıııatte bir calan sa· ırnr rm a ticar ın·ed• er m;"düıü 
Lkl1 odalar, sıralanmı§ bulunuyordu. faka~ ı>iziıı:. zamanınuzda abajurlu Konak aahibinio ar~u.su v~hi!c, atin çalı§1t1ı i~itiyordum. 1 (Arkua va.-) Hamit Pekcan t .. yin edi1mi~tir, 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Köylü müstahsilin 
zenginle§mesi 
kar§isında .•• 

A8Şl.ll 

Az yiyecekle 

zayıflamamak 

Fen ve Edebiyat 
fakülteleri · 

Profesör Dukenua dün ZeYııephanim konaği 
bir konferans verdi yerinde 2 bina yap11acak 

Yenilehir 
cinayeti 

Mahkeme 3 kitinin 
fevkifine karar verdi 

&lıife 3 

Bu aksam sine mas 
GEZA VON BOLVARY'nın vaz'ı sahne etti~! ve 

WiI.LY FRİTSC1H - :\L\RTE HARELL 
ile THEO LlNGEN 

EBE Di ·AŞK (Niçevo) 
rtıı1. dt-M.k~r a.ktörıe-r.ı.n :tevkalAde bir tarzda yara ttıklan 

MGb!mmeı ah\kabah ve ı film.kıl takdim ediyor. 

Kuabablar gıptayla diyorlar ki: 
- Alemde hüner, fU ıarala.rda 

köylü olmalı İmİf •.• Eskid .. ıa mah
.Wün fiati fU kadardı; timdi Üe ~u 
bdara eabyorlar... Oh keki... Çifçi 
clayılar, Ziraat bankuımn rekli.mın· 
Claki çubuk İçen o itleri tıkırında !h· 
~ara döndü... Oııun için. hizmetçi 
bulunmuyor: •Adam sen de! Sizin 
pis mutfaklarda ömür mü çürütece· 
iiz7» Yai da bulunmuyor: cBeledi
Jelerin narh fia!llıe kim satar 1 Ken
dim yerim. Hatta dökerim vermem 

Y84laı!l Zeynepbanmı kıone.iı Yfldn-
Fen fa.kültb!d. profesftrlerindeaı B. de ya~ılacak yeni fen ve edebiyat ta.- :Bvvelkl rlin YEn\şelhirde Va.silln 1'••••••••••••••••••••••••• 

Düke.nua. dftn Emlnönil Halk'.evm<le kiııt.eleri bina.lan hattlrid& VekAletle meybanesindıe Nec.ın.t adında. b1r1nıl. • 

alimallah ... ,, 

cınıtat.e değer bir kooftl"llM ve.rmlf· temas etmek &.tere Un1ver$1;te edebi- bıı;aıkla. öldüren Kemal 1lie buna. suç 
tir. Bu konreıımsm mevzuu 11.Az. re- yat ~ fen fakülteleri de-kanlan An· orıtantlığından maznun Mehmet Ali ve 
nlldtğ'l halde zayıflamama.nın yolları• araya. gitımişlerdir. Hacı Bayram dün aıdlil-ey-e ver11nılş
ld1. Bu mev-ru pek ziyade &llka uyan- Öğrendiğimize göre zeynepha..'lım ler, sorguya çekll:mtşlero.tr. Sult.-uuıh-

n• dWdığı 1çln lronfera.ns Alonu hınca- konağı sahasında ed~iyat ve fen :fa- nıd üçi.incü sulh ceza. mahkemesinde 
Valttile uzun bir Aanadolu aeya- bmç dolm~u. D1nley1cllwd.en blr kıs- !kültelerl 1Gln ı:ıcı. lcyn bina inşa olu· yapılan sorgusunda Kenıal vakayı l)U 

1 ı .... ft. mı ayakt& mlm.1.§tı. Genç proresör nacaktır. Blnalann yapılmJ4 ,,ekillerJ §ek1lde anlatmı.ştır: 
laatioden dönü,te. ecnebi mee e ... ~- .,,..,,.,.., anlattı: - Ö"le -··ti ark"A"'"~ Mehmet 

Y.............. hakkında Maarlıf VekAleti mütehlassıS'I 0 ....... • ..... ~.., . .,. 
larım benden bir anket yapmak iste· cHa.rp dolay16lle e'Jadlen veya. ım.y- .mlmarlarla İst.aınbul Beled1yesı ima.r Ali ve Hacı Bayram ile mey<ha.neye 
nıişlerdi. Sordukları ıual de ,u ol- bola.n gıda marldelerln1n yerlne baş- müdürıtlğünüıı ve şehirellik müteho.s- gicl!P şarap 1çtllt. O sırada tanınıadı
ınuştu: kala.mu kullanmak pek lll lm.b!ld1r. sısmm düşüncelerhıi sornnıştur. ğun ve 1s1mlcrlui sonxadan öğrendi-

- «Terakki ve refah oldu» diyor· Meselfı biz ekmeRi pek ~ yiyoruz. Diğer tıamftan öğrerıdiğim.Jze göıe ~ Necmı ile Arif ve bir de kadın 
'IUnuz. B - mücerret ıözler:inizle göz• Ekmeğin yerine pataıtese çok t>heım.- 'Onlversite I1ektörlilKii Ünlversite:nln meylıane;re geldlleı·. !~ki a.msmda., 
!erim.izin önünde bir ıey canlanmı· miyet vermeltyle. Gı.dalarmıızı a~ tcstslne yardım edenlerle, ttntversite- Nccınl Ue gelen MüJgfi.n admdaıkl 
~or. Naad terakki ve nasıl refah? Te- şmılan gözönünde tutma.m.ız IA.zımdır. ye maddi ve manevt yardımda bulu- kadın Küçükpa7..arlılar hak!kında kü!
ferruatlı anlatınız. Fiziyoloj1k vaziyetimiz, vftcudün ha.- nanlar ~fn b1r şeref galerl5l yapma- retti. Bu yi}7.den aramızda. münakaşa 

Ben de, Zoıı-·'dak amelesinin ra.retı, metabolizmanın sa.tflya.tı ... Vü- ya Jtara.r veıımı,,tlr. çtktı. Necmi elin~k1 bıçakla l::Mu1a 
5 ""' cudüml.izü 37 derece hare.rette bulun- saldırarak bıçağı yüzüme sapladı. 

ecnebi ıirketler zamanındaki ~aleti durmamız şart olduğu tçtn bilhassa KÜÇÜK HABERLER Avurdumdaıı ynralandım. Sonra dn. 
ile ... Cümhuriyet devrindeki te§kilat- kı§IIl tıunn. pe:ıc dJkıkat e1mıellyiz. ÇUlı- Arifle bember a.rkadnşını Me-hrnet 
lanm)f bayatı mukayes~li fekilde an- kil vücudil S7 derece 'hareırette bulun- Alinin tızerlne atıldılar. M-chnıet All-
latırJştım. durmak iç!n mütemad1yen kaloH yak- * Döıt gün evvel Haydarpaşa.da nJn elinde blr bıçak vardı. Hemeın 

Fakat, kö.rlere dair ayıni eyimser mamız icap eder. Dışa.nnın çok oo- vuku bulan tramvay kazası tahkike.- ben bıça~1 onun cllnden çekip aldım. 
tabiclan çizmek mümkün müydü? ğ\ık olduğu :rıamanlarda vUcudfunü- tına dün de füitUdar müddeluınuan1- On<kuı sonra ne olduğunu bUmiyo
Caliha, çok geniş tabakalar bkaz da zün elbisesiz tı..ınmlanru azaltımalcyız. Uği devam etm~tir. Kazadan sonı·a rum. Kendimi müdafaa. ederek m.ey
denize ben:ıiyorlar. Oıerlerine ne Bu itibarla Po.11.s t.erzllert erkek eş- ntely~ye görürülen tramvay üzeıfode haneden çıktım. Mehmet Al1 de çık·· 
.__d a.h .. A • yası olan pantalonu kadın eşyası a.ro- ehlivukuf heyeti tarafından tetikikat mış'f.ı. Kasımpa.-ıaya doiti'U ~.aıiren 
•ııı ar r met yagaa, um\blll ae\•ıye- sına .sokmuşlardır. Estatlk bakınıın· yapılmış ve tanzinı olunan m.por polisler yakaladılar. Nec.mIY1 ben vur-
nin yükselmesi farkedilir derecede dan pok iyi de~ld1r amma çok eıoo.. müddeiumumiliğe verllm~lr. Uskü- madmı. Bıçak da benim de~ldlr. 
olamıyor. Bizim köylü hakkında da noın.lk bir aeydtr, dar müddeiumumiliği tapor ilzcrlııde Hacı Bayram da vak.ayı. Rynı şeJdl-
•aktile ıöyle bir ıöz i~itmi~tim: 1ncelenııeler yapmaktadır. de anlatmış a.ncaık. bı"a,.,.,~ Kemnle Gıda. maddeleri a.zald.ıtı zaman dil- " tc.·'·" 

- Yatağ1 yok, bardağı yok, şllnlllecek ıey vücudiiın sarfiyatını * Aksaray civarında ~ evln du- alt olduğunu söyliycrek: 
ınasası yok, Jibmuı yok, yok, yok, azaltmaktır. Bu .suretle H gı<la. Ue varla.rmdan terkos boruln.nnı sökiip 
yok ... Neye benz.iyorlar, biliyor mu- lnseın zayıflamaz. Kahve, . çay, kalka.o ç:ılnıaktan maznun Hilml adında. 15 
ımnuz? Sanki bu son ) irmi dört ıaat glbt bazı maddeler vardır ki bunlar yaşında bır çocuk yakalanarak adliye-

ye verllmlş. Sultanahmet sulh ceza. 
içinde büyük bir zelzele yahut yan- vücudün kalOll1ller1n1 fazla fazla ya.- mahlremesinde .sorguya çe-ldlerek tcv-
gın felaketine uğranuılar. Şu toprak Jııaırlar. Bu da blr israftır . ., klf edtlmtştlr. 
alb inlere ba,lanlıı sokmut; acele Bundan .sonr& profesı5r hangi gı.d.9.- * eoför Yahyamn 1da.reslndetd 
imdat gelmesini beldiyoı·lar. Bir haf. Jann yerin& ha.ngUerlnt llaı.me etmek otobils Mecidiye köyün<ien Büyükde
ta içinde yeniden evlerini, barkları· IAzımgeld.1ğ1nl anlattı, ve bilhassa reye giderken İbrahim adında bir 
nı kurup tabii hayata başlıyacaklar •• b'.etane. süt, yoğurt, a.yııı.n ve bal, a.d:ı.ma. çarparak muhtelif ~rlerin-

turıı n yq yemlş~r. tneır, tlzUm. ~- d ~ "-' t lb. -'"4- şı~11 Fakat ne yazık ki, o felakete uc". en a'"'u y ........ anuş ır. ı.......... ~ 
tilnde tmı.rla durdu. Çocuk hastanesine kaldınlmış, Yahya 

~bk hali öyle üç günde, be, yılda y.ı.kalruıarak taO.ıldkata başlannu§tır. 
ortadan kalkacak nevide.ı değildi. K tıl · b• k * Agop ve Aleksandr ad.ıla.rında 
Zira, ar:ıettiğim gı"bi, ıeviye 'JÜ!lsel- apa mıyan ır ÇU ur Jki. k.!şl 50 beygir kuvvetlnde bir de-
ıne:i için çok rahmet ,.aimaeı li.· Oa.taıotlunda Acunusluk BOıka~ı nlz motöriinü Sadullah adında blrl.ne 
mn. ço~... bqmda blır M'1n !Ağa.mı 1ç!n çukur satarak 13 bin lira aMıklan hRlde 

- Meyha.ned{! Kemal sarhoş olduğu 
1ç1n ben bıçağını elin.den a.lm.ı.5f,lıill.. 
Kavga çıkınca Kemxı.1 de b1~ağını 
benden geriye aldı. Kenıal 11e Necmi 
blrlblrl-erinl vuı"du1a.r. 

Demiştir. Hacı Bayram bu Ita.vga 
esnasında meyhanenln ~nsmda 
olduğunu ve ıc.·ngaya ~ş.mn~nı 
aöylem!ştlı. 

Mahkeme tlçünün dıe tevld!lerlne 
karar vererek tevklfbane:f1ı gönder
miştir. 

Mısırçarşıs~ 
Bununla beraber, mavi ıuları ka· ımzımıı.tır. Faıkn.t gibıle<rdenberi tş 11800 liralık fatura Yermek swetlle ih

bartan büyiik nehirler, metler, cezir- bitirilerek çukur b.patılma..mı.ştır. Bu tiktı.r yapmaktan maznm1en yakalan- Vali ve belediye reisi 
ler de vardır. Belki de ,u anda çifçi.. ı.,m biran evvel yapılm.a.'A ve çukurun nuı;l:ırdır. Ma:z.nmıl:ı.r milli konummı. 
terimiz bu ni.-netlere nail olmuş bu· kapatılması ·~ Be1~1n dlk'k.a..tl- mahkemesin~ \"erilerek hakl:ırmda dün tetkiklerde bulundu 
lunuyor. 'Dl ~ekerl:ı:. tnhkik:ata b~şlanmıştır. 

Schirk köy arumdalı:i yıkılası 

1 
' · 

1 
* Şe'•ket ndıııdtı bir kömürcü ihti-

fark acaba bo""ylece azalmak yolunu Gu""nJu••k ·~ B kaı· yapmaktan yakalanmış, 2 nwn.e.-orsa ınlı milli korunma. nıahlrenıes1nde 
tutuyor mu? f0 t••llah... Temenni yapılan muhakeme oonunda suçu sa.-
olunur: Pahalılık teli lıtanbol, İzmir bit göriUdüğünden 10 gün ha}l5lne, 
Ye saire fakiır fıkaraaau boğmaksmn 9/41942 flatıerl ıo Ura para ce1.nsı ödemesine ~ sa.t-
ba bal ayarlı bir ıekilde tecelli et· Londra üzerine ı ıterUn 11,22 tı~ kömürlerin müsndercsfne karar 
n. Nevyork tberJne 100 dolar 132,21) verllmlktir. 

Her harp ve buhran badireainde Cenevre üzerlne 100 
ötedenberi adetti: İsviçre franln 

... _L ..1 Madrtd üzerine 100 pezeta 
- a:.7 ...... , kÖ7&ÜDün hali.~ Mahv· Stokholın üzerine 100 kuron 

30,385 
12,89 
30,72 

* Ticar1ıt Vekaleti, kü~i.ik ba,, hay
van dertleri, yer fıstı~ı. keten, kene
Tir tohum.lan, susam glıb1 nıaddelertn 
Azamı 1hm.ç fia.tııerJnl te~bite kıu1ır 

Va.11 ve Belediye l?Clsl Dr B. Lil.tfl 
Kırda.r dün yanm.dn Bcladlye fen n 
imar nıüdürli.i~ü mütebaooısıa.rue 
müzeler müdürlüklerinden salftMyet
tar bir zat bulu.'lduğu halde Mı.sırQar
Şl.Sllla giderek, çarşının yardımcı MI 
haline çevrilmesi ışını tetlrlk etınıştl.r. 
Dr. B. Lfitfl Kırdar tıu ~da. ML"1r
ça.r§J.Sı kU'bbeletlne konulan Aleınlerl 
do tetkik etmiş ve bunların tadlll et
ra!ında alfilttıda.rlarla görüşmüştür. 

vermiştir. veuıet, bu maksatla. ala- --·--
oldu biçareler... - derurdi. 

ESHAM n TAV:iLATı Bu eefer. hiikilmetin takihettiği 
M -L-ili İ'kraml~H ,. 1 938 212,35 

• :iit- korumaıı ıiyueti saye· İkl"amlyeU -x, ıs 938 Ergani a3 80 
sinde ilk defa olarak, &J.cıi bir vaziyet ------------·-
dur etmit buhmayor. Hemen umu· 
mi k(Ücle: «Mahmlünü pahalıya aat- Açık teıekkür 
maıt ••• Ve buna mukabil de, ıe!ürden .Eo1mlıı aftr ve güç cfıotwnunda bll-
ah, zaten mahdut olduğuna söre. Jüt bir haraıkat ~ ve mtı.sa.ıt 
- •tef pahasına aamyi mamullerini o~ §artlar altJOOa. ~ ba
almamak suretile - zengWepne... na refl.ka-m.la beraber g(lrt>tlz blt kız 
İJte bu noktada. TUrk milleti yeni çoeulu b?.ımdıra.n, O~ Şifa. Yur
bir varlık 1röstennelidir: Mad~ du lllhlbl delerll doğum ve lmdın hM
alıcı kabiliyet Jıa..ı oluyor, kôylünün Wıklah mttt.elwi.<D.!ı doktor Asını 
itiyadlan a?Ulll.11, bir çok faydalı ve OnUr'a ve bu P. temts mü~e 
----...it L--!...! 1....11_____ rOlte'ntlklert detin fefkM ve ihtımsm
.-.arun öte.......-ıy• ._.,...,,., .okmak. cta.n dolayı :rumun h~cı hem-
Bir köy bakkalmda o yok, bu yok, §irelerlne e.ıenen t~ e-t.meğl. blr 
ıa yok. Altmbat rakı var. SelıirJinin vazfre blllrlm. 
zekası, oraya kadar rakıdan daha YiiksP.k Mühendlıı: Suat Erim 
eazlp '8JW gönderip eürebilmelidir. 
Müstemlekeciler, une11ere boncıık _ E S V E T ..... 
Atarak zavalhlann ellerinde avuçla- ~ ~ 
rmda ne Yft!"la onu alırlanmt- Türk Çok de~ llkl>ehıı.ıı l!QPlUI. 
m.illeti iae bir kfildiir:ı Köylülerine modellerlnt .ıaym. Ankara bayan-
tiaınbatb bir zihniyetle bir aabn Janna 13 Nisan pazartesiden itl-

kadar ihracat birllklerlnden mümes~ Lokantacılar bira fiatine 
sillert Ankamya ~a~ış. mıntaıka 
ticaret müdürlüAfi..'l.den de malümat zam istediler 
ıstenıniştır. * Bazı fınnla.r nmlarmda. bh·leş
mişlerdtr. Blr1c.,en fırınlar, kendlli'rl
ne verııen unlarla b1r tek fırmda. eftc· 
ınet hnal etmekte ve bunla.n muhte
lif ~beler vasıtasne sat.maktadırlar. 

Lokantacılar cemiyeti. İstanbul Be
led.iyesJne m~a.at ederek, bugün
kü :f1atler dahilinde lokantal:ı.nnda 
lst.eycn nı~terilere açık blro satma
nın lınk~z olduğunu söylemlşlEI" ve 
fle.tlere b1r m.i:ktar zam yapılınasını 
lstıeınişlerdir. Belediye St.tl.sat müdilr
lt\M vaziyeti tctk\k etmektedir. 

* İhtikar ,,.akalaUe uğraşan, bu 
hususta cüm1ünıe§hutlar yapan fiat 
müraıkabe bfi.roısu, bölge iaşe müdür
lü~liııw bağlamnada.u önce evvela 0-s- ~--••••• .. ••••1111~ 
küdarda, da'ha sonro da Beyoğlunda 
birer ~ube açmıştı. Görülen lilzUm 
üzerine idari b!r karar ile Beyoğlu 
şubes1 muvakkatıaı kaldırılmış ve 
memurlan meıitem alınmıştır. Usü
da.r şubesi çalışınekta deva.rıı etmek
tedir. 

MevlQdu şerif 
Merhum Ali Mahir )n refika& 

sevgili anneciğim AYŞE ŞAZİYE
ntn ölümünün blrlncl senesi. olan 
12 Nisan 1942 Pazıar güııii saat 
ikide Teşviklye camiişıerlJinde 
Hafız Bütlıa.rı, Hafız 06.man ve 
arkadaşları tarat'ında.'1 ruhuna 

Sahrayİcedidde bir okunacak m<?vlMe kendisini. se-
cesed bulundu venterın 're JU"ZU ecıenıerl..'1 tcş-

Lahuti ıeıile bütün dünyayi ağlatan 

JE 1\TT LiN 
( Ö$V&Ç BQOblYDtil) 
iLSE W ARNER'in şaheseri 

40 Senedenberi Türk Sinemacılık Aleminde 
Görülmemiş Bir Hadise 

LEYLA 
40 KİŞİLiK 
koro h eyeti 

60 KİŞİLİK 
mehter takımı 

!6 KtşiL1K 
saz heyeti 

Tilrkçe sözlü, Türkçe !!arkıh 
fllimlcrint> en mükemm(\!İni 

blr hnftada 4&5 

kişi Bt'yrett.1 Ye :rıa

va, bravo -1erl 

takdir ve n.lkış te-

mhüratlle 

TAK Si M 
SiNEMASININ 

rn.st ve biiyilk u.lonunu inlı::ttı. 
fstanbulun her tanfı.nda.n Ö1ıll hallnd~ ael gü:ıi ~ ayın bal
Jı:ımmn gmtıercU~ ~kun ve her. ıtbı aftan ra~U m.r.,ı.mıd.a 

Bugünde'n itibaren ikinci Haftasına Başlıyor. 
bAveten: Türkün hama.set, ~eca.at ve azmi karşısında. hlç btr lluY

vet dayanamaz. (TÜRKÇE MATBUAT .TURNALI) 

EHEMMİYETLE Türkiye Oftmhurlycti hudutlan da.bilinde 

Nazarı Dikkate LEYLA rum.bıln göstei:'mlye hakıkına Mili 

ÖZENFİLM bu filmi bu sene İstanbulda ve İ.stanbnlun hiç bir sem
tln4e göstenniycctğinl temin ettittliodetı Boğ'aıi~t, Pendik, Actl:laT, 
YeşUköy ve elvan halkmnzın bu filmi görüp vaktUe dönmeleıint te
minden Devlet Den.12 ve Demlryollan, Şiriretl Hayriye ve Haliç loo:re
ıerı tarifelerine uygun olmak üzere tertip olunan seans saatleri: 
2,30 - 4 - 5,80 • '1 ve 8 da Cumartesi. ve Pazar günleri a.yııca: 
ıo • 11.SO - ı seansları: &ı.a.t 11) da tenztlitlı ta11fe 

MüNiR NUREODiN 
İn mewim aonu 

KONSERi 
ıs nisan Çarıamba akıamı 

SARAY sinemasında 
Proğrmnda: Tahir Ağa, Zekai 
Dede, Şevki Bey, Telalb:ade ve .. yeni şarkılarla halk türküleri. 

ZAYİ PASAPORT - Iraktan a.l.mış 
olduğum 1897 numarıalı pasaportu za
'yt ettim. Yenishıl a.laea~m<lan htik
mü olmadığını 11An ede.rim. 

Tepeba ı eski Terkos çıkmaz 5olı:ı.k 
Moralı apartunan 8/ 1 numarada 

R:ımmudi Elcenabi 

ZAl."t - Kadıköy İaşe memurluğ 
dan H9/ 51 numaralı büyük 
Jmrnemi kny~tttm. Yenisini :ı.Iac 
~dan ~klslnln hükmü yoktur. 
Kadıköy Fcritbey ROk:ık 36 No. d 

Halide ÖZSoy 

Beyoğlu l:'erll Askerlik Şo~i Ba 
kanlığmd.:ın: 

P.Atg. Mustafa oğlu Niyazi 119533 
Tilrekçl s. 8. Hakkı oğlu 1b 
(328 - '18) in. 'Ibb. Tğm. Osman Nu 
o~lu İbrahim Şahabt>ttin (36137) . 

Acele şubeye mfuac:ı.:ıtb.n M n ol 
nur. 5206 6098 

ZAYİ - &..msunda.n almış olduğuı 
nüfus hil\1yet cüzdanımı gaip ett 
;vffitsinl ~ılıl:lrncağımdan eskıisinl 
hükmü yoktıUr. 

Fatih, Çırçır Hasan Baba S. No. !) 

Seher Erzurumlu 
aht çıim tçmağı ister. cKöylü, buen Cih6ın Palaa otelbıde gös-
JDUhtaç olduğu eeyİ kendi yapar!:» tmneı!e baelı:vncı:ı.artır. 

Usırtıdar cıvannda SaılırnY1cedit de- rlfleı:1n\ rlca edeıiıtn, 
nilen yerde tarla ortamnda. bir erkek Şevkiye Barunotıu ZAYİ - Yedimde buluna.n Fa.tlh 
cesedi bulwınrnştur. Aftın~ yaşlann- ~--••••••••-~-~ Askıerl1k Ş'Ub.."S~den mua.me-lft.tı ask.e-

ZAYİ - Kadıköy !~ rnemurl 
ğmndan aldığım 4 adet ekıOOk kanı 
nılıJ. 714/ 942 tarihinde kaybettik. Y 
nlsini alac:ı.~ınuzcian eslds!ntn hÜikm 
yoktur. 

denemez. Madamki köylünün kazan· iiiliiiiiiıiiiiıiliiiiiiiiııilllllllll••••ıil 
Cllllda bir yübeli, olnuqtıa, bunun lıyız,. 
lha,yırh neticelerini, o ecnebi meslek- Milletçe zihin yoracağımız 
taflanmm 10rup aradığı tarzda, bir mevzudur aanırun: 
J.ayat aeviyeai YDlıaelineainde arama• 

bir 

(Vl • Nu) 

da tahmin edilen cesed1n hüvil"etı ve ZAYİ _ 31/32307 sayılı ikamet riyem yazılı nüfus cüzdanımı zayi et-
ne ~tle öldü~ anla.,Uwmamıştır. tim. Ycın1sini alacağımdan f!5ki::Jnln 
Otopsi yapıl.mnk üzere ceset morga ~reıını kaybettim. Yenisini CUtnr"a- hükmil yoktur. 
kaldın~. Kadıköy müddelumumisi catımd.an ~SJds!nln hO!mıU yoktur. 326 doğumlu: Yaı;fi cl;lu 
B. Sıtkı tahkikatla başlamıştır. M. Rafik Aria Ekrem Özmen 

Bay Amcaya göre ... 

Kadıköy Sö{Cütliiçcşme eaddesind 
250 numarada Sudi tJygur 

bchnlıu •chep oluyotmUf bay aelodcp ~lı 14U;,-~r, ~İD-•• taıa çev!ildi!ttoıı ~o~a.... J mıı ... 
- ŞiıeJcrin mantareız kalııına ••• Hem 11k görünüyor, hem ~ö~ı ... K.adıın i:skarpinlerinin .Iıı :man-ı ••• M~ı 

Amca... - - ~ 

.aıfıyab arttıkça art~ı ... Ni.hayet bizim şişelerin ağzını B. A. - Znarı r ak! .. Bayanlarm 
kapayacak mantu bulunmaz ol- ağzı kapamyor ya, aen ona baki ••• 
muıt ••• 



Sahile t 

Bütün ana babalara, öjretmenle
,. n .çocuk terbiyeme uzaktan, 
yakmda:ı uğrapnlara lbm mD-

bim bir e.eı' 

ÇIK Ti 
Çocuğunu:; 

terbiye ed i, 

CJar. C. Salzmann'm meılıur 
( Krabıbüchlein) Yengeo kltaı.
nın di.lhnae ille, temiz n berkelİD 
anhyacaiı bir dille tercüme& 

Clı.r. G. Salzrnann, çocuk teıbi
yeai ilzerindeki düıünceleri, blr yüz 

yıldan fazla. bütün Avrupaya 
hıikim oJmuı meıbur bir mütefek· 

kirdir, Bütün dillere çevrilmit olan bu çok tanınm&ı eserde 74 hl· 
kiiye içinde tatlı ve berkeııin anlayacağ& bir ıelc.ilde g8ısterdili ço
cuk terbiyC8İ usullerini bütün ana ha.ba ve öğretmenlerin muhakkak 
bir kere okumuş olmaları lhımdır. 
Ciltli mükemmel bir kitap - fiati her yerde 76 kUl'Uf 

Çıkaran: Türkiye Yayınevi Aınkaracadded: 36 ••••• 

A 

Yazmacı 
lthaldtçı ve 

ve Y ağlıkçılara 
ihracatcı birlikleri 

' Umumi katipliğinden: 
Mllb.tellf ınanlfa.bum eşya.sı meyanında memlekete ithal edllmekte 

olan tWbentlertn tıenU esutan ha.kkmda görftflllmek ~ ~macı 
ve ya~lıJr:cıla.nn ıo Nfaa.n 1942 Cuma gün1l saat H de Ga.la.ta.d& öınet 
~ hu:und.a. Birlikler İçtima Balonunda. yapılaeak toplantıda hazıt 
bulnnn:ı:a.Jan rica olunur. 

Basrada ve Bağdatta Mal
ları Bulunan ithalatçllara 
ithalatçı ve ihracatçı Birlikleri 

Umumi Katipliğinden: 
Türiöyeye ithal edilmek için Buraya kadar getİr.ilmİf olup ora· 

dan sevk edilemiyen malların biran önce Türk.iyeye celbinin tea
bill yolunda HUkUmetimizce alınan tedbirin aüratle tatbikine geçil
mek üzere bu gibJ malları olan itbalatçdarunızın bu maliann cin.si
ni, miktanıµ. markasını ve mümkünse hangi vapurla Buraya gel.-

İthalatçı ve ihracatçı birlikleri diğini göateren mufassal birer liste ile 10/4/42 tarihli cuma aünU 
Umumi katipliğinden: öğlene kadar umumi ki.tipliğimiz bürosuna müracaat etmeleri 1 

Kağtt, mukavva ve tatbikatına ait tevzi planının ihzari dolayı- ehemmiyetle rica olunur. il 

Koordinasyon kararının şumulU haricinde kalan işlerle müıtegil J 

bilumum matbaacıların 1O/4 /94 2 cuma günü saat 16 da Calatada t'li••••••• En son modaya muvafık 

sile lüzumlu görülea malumat ""e izahatı vermek üzere 265 sayılı 1 
Ömer Ahit Hanında Birlikle: İçtima salonunda yapılacak toplan- ı 1 B Ü T Ü N M Q B J L Y A L A R I N J Z 1 
tıda hazır bulunmalan rica olunur. 

1 

Çeşjtleri en çok ol...ın i~ı<"nbul'da Rıza Pa~rı v()kusunda 66 No. 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: AHMET FEVZl'nin ASRI MOBILY A 
İUn numarası: 157 •~.1::-~an:.ıırdan nlı'll""· 
~ 40 rütubetli 600 gramlık blr :ıdet ekmeğin tla.tl 10 kıınıt ıo perod.ır. 

(300) gıam.lık y::ı.rım ekmeğ!.n !la.ti 3 k:Uru4 ve 150 gramlık dörtt>e bir ekme-
itin fiatt 100 pa.m olduğu ilan olunur. (4403) 

Umumi Nakliyat Limited Şirketinden: 
(İSKENDERUN) dil açtığı Şube, (5 Temmuz Ca.ddes1 No. 

15a de) fa:ıllyete geçınlş ve Gümrük, tahm.U tahllye ve bUftmum nakli· 
vat iı::!erinl ifnv:ı. baslamıştrr. 

Mukavva Kutu imalatçılarına 
ithalatçı ve ihracatçı Birlikleri 

UmumT Katipliğinden : 
Kağıt, mukavva ve tat'bika~ ~a ait tevzi planının ihzan dolayı. 

aile lüzumlu görülen malUınat ve izahat& vermek üzere her nevi 
mukavıva kutu imalile i2tigal edenlerin 10/4/942 cuma gün\l 
:;.ıat 16 da Galatada Ömer Ahit Harı111da Birlikler içtima aalonun• 
da yapılacak toplantıda. hazır bulı.:.ıımalan rica. olunur. 

Fen Fakülteai Dekanlığından: 
Fen fa.kültc81. a.relyest ı~ın btr makln\.Jb ahna.ca.ktır. 1.<tteklllertn Fakült.e 

dekanlığm.a müracaat.lan. (4365) 

İstanbul Sıtma Mücadele Riyasetinden 
Görülen lüzum üzerine sıtma mücadele sıhha.t mıınıurlan kursu lçln 

Slimer BanK Sellüloz Sanayii 
Mr~ssEsEst MUDVRLUöVNDEN: 

KAV AK AGACI ALINACAK 
Imalatıınıza lüzumlu luwak ağacı müesses~mizde teslim metre 

ınlkA.bı 18 lira.dan alınacaktır. Tallblerin şeraiti öğrenmek li.zero blma.t 
veya tahriren İzmitte Müessesemiz merkez!ne mürac:ıatıan. 

Eti Bank umum müdürlüğünden 
Makine Mühendisi, Maliyet Muhasibi, İstatistik Memuru, Do•1a 
Memuna, Daktilolar, Desinatör ve Kayıt, Dosya Muhaberat iılerinde 

kullanılacak Memur alınacak 
Bankamızın muhtelif servislerinde çalışmak üzere aşağıdaki me• 

murlar alınacaktır: • 
a) Bir makine baş mühendisi, bir makine mühendisi. 
b) Bir istatistik mütehassısı, bir istatislik memuru. 
e) Üç maliyet muhıuibi. 
d) Bir desinatör. 
e) Almanca, Fransızca ve İngilizce Jisanlar1ı11dan birini ve

}"a hirkaçım hilen bir kaç daktilo. 
f) Türkçe daktllosu. 

g) Kayıt, dosya ve muhaberat işlerine kullanılacak memur. 
Taliplerin. hal tercümeleri ve bonservis suretlerini ha'Vİ bir mek

tupla Bankamıza müracaat etmeleri. 

müracaat tarihi 13/ 4 94!! a.k.şain..ına kadar uzatılm.ı.1olmakla13teklller1n her •••••••••••••••••••••••••••il!! 
cün Kadıköy Moda caddesi ııı numarada mücadele rı~lne mtirııcaat et- p ı 
meler! il~n olunur. (4195) 1 · 

Bu· çift tek~ p:rlant:ı. kiıpe Sandal Bedesteninde te~hlrdedlr. 13. ~' Isa.n 1 Orman umum müdiirl üğünden: 
Devlet onnaıı 1.şletmelert merkez muhasebe31. şeniğinde 1stfüdam edil 

mek iizr.re bir muhasebe şefi alınacaktlr. 
Kacırosu 300 liradır. Tayin 3656 s:ıyılı kanun hükümlerine göre yapıla

<" ğır.dan talip olı:uıların askerlikle i!lşiklikl_erl bıılururuı.ması n sa.nayt mu
hasebesine layıklle vukufu olması şarttır. Isteklllerln memur.l.n kanununun 
4 üncü maddasindek.l ev.::af ve şerait! haiz olduklarına dalr v~larlle 
birlikte 2814/942 tarlhiM kadar Onnan Umum Müdürlüğü Zat İşlert Mü-
durliığiine müracaatl:ırı !uzumu Han ohmur. (2482-4241> 

Toprak mahsulleri ofisi İstanbul şubesinden: 
Umwn l\Iüdürlıığümi.ız!e şube ve aJ:ı.nslarınuz için kigıt ve nıalremesl 

Ofısinılz tarafından verilır.ek .şartHe açık p~z.ırl!kla gösterilecek nümune
lcrc göıx· defter ve evrak tnbett!rılecektlr. Ta1ıp o1:ınlatın 1k1 bln llrıı. na.kit 
\'eya. b~nı:a temtnat r.1ektublle birlikte 13 Nls:ın/1Q42 paı.artcsl günü saat 
Vi de Liman hon 4 Uncu kattnkl şubemizde bulunmaları rica olunur. (4329) 

pazarteL'Ji giınü saat on dörtte müza;:ıcde ile s:ıttıncal:tır. 

Trabzon Belediye Riyasetinden: 
Trabzon Ell~ktrlık Türic AnQilim Şirketir.e alt hisse scnoUerlnln l!>H 

nıall yılı bllanço.,·unda taşıdığı 332 ku~ k.ıymetıe-rt üzerinden 45 :,:Un. müd-
detle Belecllyemiz na.mın.a. sa.tın alınması teka.rrür etmiştir. ı 

Ellerinde bu şir~ alt hlsı:le senedi bulunanlar 9 Mart 942 tarl.hlnden 
itıbaren 22 Nis3.n 942 günü akşamı.na. kadar bnlunduklan yerlerdeki Tür- , 
kiye I~ Banka.~ şubelerine mürac-aatla. bfımil oldukla.n hisse senetlerin.in i§
bı1 bedel tl2Jeruıden tutarlannı almaları ve mliddetin hitamından sonm. Be-
le-diyece satın alınma işine nihayet ver!Jecei'Yl ilftn olunur. (4282) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 
umum müdürlüğünden: 

ı - !dlrı)llıiz Uı.tıyıacı 225,700 metre muhtelit voltajda yer ve denizaltı 

:r ':lı' tupb. teklıf fateın~ sure-tile miibayrua e.dileccktlr. 
Umum idaresi ilanları 2 - Bu ihtiyaç lıçin kısmt 11?.-kliflcr de ns.zan 1t"b::-.ra a.lınncaktır. 

10 NiBan 1942 

.. SUMER BANK 
Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 
Merkezi: Ankara:.. Şubesi: lstanbul 

Baınlta muamele~ yapa.r. 

Vadeli tasarruf ve ticaret mevduabna en 
müsait şartlarla faiz verir. 

Müesseseleri: 
Sümer Bank iplik ve dokuma fabrikalari 

l\t1üessesesi, Ankara 
Fabiikalan: 

Bııkır1töy BeB FabrMm&ı, Bünyan Mensucat P'abı1kuı, Bursa.. Mert
noır Faıbrllcası, Detıeıerda.r Mensucat Fa.br:lkası, Ereğli Bez Fa.br1kBa. 
Oemllk Sungipek Fa.br1lam, Rereke Mensuca.t Fa.brl'lcası, Kaysert Bee 
Fabrlkıa.sı, Na2l1llt Basma Fa.brlkası. 

Sümer Bank deri ve kundura sanayii müessesesi 
İSTANBUL 

Sümer Bank selliloz sanayii müessesesi 
İZ MİT 

Sümer Bank yerli mallar pazarlari müessesesi 
İSTANBUL 

Türkiye demir ve çelik fabrikaları müessesesi 
KARABÜK 

Fabrikaları: 
Kütahya keramik f abrikaai, Tosya çeltik 

fabrikası, Sivas çimento fal>rikası 
Ayrıca bir çok mühim sanayi ve ticarl te§ekküllerda 

lştirW vardır. 3811 

23 Nisan 1912 bayranuna 
nahsus fevkalılde PJyango planı 

_.,,..,.-.........__-f İkramiye İkramh• t--._.,.--..._ 
i~ mlktan tutan 

adedi Lira Lira 

1 50,000 60,000 
1 20.000 I0,000 
J 10,000 ıo,ooo 
8 5,000 80,000 

20 2,000 .t0,000 
40 ,1.,000 40,000 
80 600 40,000 

400 100 40,000 
4.000 10 40,000 

30.000 2 160,000 -84:,5'50 Yek1D. 480,000 ---- --=---Umumi bUet satq hasılatının. % 60 
ikram.iye olarak teni edilecektir 
Tıt.m bilet '!, · ·~· "'ı 1lilet l liradır. 

il De"let Dem:r1olları ve Limanları la.letme il k1blolan 11,. 'oıı kablol:ır He beraber istlmııl edilecek ek ve uç ktulan mek-

============================ 3 - Levazım müdürlGğü11den parasız tedıırlk edilecek satıh nlına fenni !ll••••~•lil!il•••ll!l ... •~•-•lm!!llll!••••••ll 
Muhammen bedel! (14534' lira olan muhtelit şekil ve ebafü. 54000 şa.rtnrunelerıe, J.J.-,'"telertne göre tanzim edilecek teltllf mektuplarının en ~'< Tahmil ve tahliye işleri münakasası 

adet lamba ve gemici fener :ıişesı (20 14/1942) pazartesi günü saD.t (15,301 15/5/1942 gunü .c;aat 17 ye kadar Metro Han 4 üncü kattıa. Satın alma. ko-
on beş buçukta Haydarp:ış:ıda Gar binası dahll.ndeki komisyon tarafından nıisyomı kıltlpllğ'ina m:tkbuz mu._1ı:abl11 tevdi edllm~1. (1{)96) Umumi magv azalar T. A. şirketinden: 
kapah z:ırf u ... uuıe satın :ılıruı.c:ı.ktır. 

Bu I,şe gil'mek stly!)n!erin (1093) lira (80) kuru.5luk muvakkat l;.('mlnat, İstanbul Nafia Müdürlüğünden: Umumt Ma~a211:1.la.r İstanbul Şubesi depola.rına girecek V& ~ıkacak. 
kanı.:.nun tayin ettiği votjkl:ırLı. te-khflerinl muhte-vı zarflarını ayni gün 30/4/342 perşembe günü saat 15 te İstanbu1da Nafi:ı. M:üdllrlü~ Eksl.lıt- h~r clıns ~ ta.hmU ve tabliye Lşlerl kapalı za.rf usulile münaka.sa-
saat Cl4,30J on dört otuu kadar komisyon rı?isliğine vcrmelert lizımdır. me komisyonu od.asında (5017.60) lira. k~lf bMellt Erenköy Kız lU!esi tamı- ya konulmuştur. HJ/4/1942 pe1"4embe günü saat 15 de Şlr.ketln Bah. 

Bu Lşe .J.lt ş:ırtnamcl 'r kon:ıs::ond:ın parasız olarak da~ıtılmaktadır. ratı aç:'.k eksiltmeye konulmuştur. çekapıda • üncil V3ıkıf hanında. birinci katta İstanbul §Ubesl.nde n-
(4160} Mumveıe. Eksiltme, Bayındırllık İşleri Genel, husust ve fennl OQ.rtn.anıe· yılacaktır. 

* ı~rl, proje lreşlf huIAsıaslyle buna müteterrl diğer evrak da.tre,,tnde göıiU&- Tallp olanlann teklif mektuplarını 1000 liralık muvakkat teminat 
D. Demiryollnrı H. P.ı..şa. Liman arazis,ndeki 3x 3 ()badındak1 bir Oda c~ktir, ll• blrllkte me?.kftr g1ln v~ saatte şubemize vemıelert llızımdır. Mü-

ıııoo kunış, eskı rıhtım binası:nd.an 4 No. lu oda. 1100 kuruş ve yenl liman bl- Muva.kka.t temlnat c376) lira c32) kurUştur. nakasa. şartıııameslnden imza· mukablllnde bir nüma tedar11c etmek 
nasından da. 9 - 10 No. ıu od:ılar şehri 1300 kuruş aylık muhammen b00el- Tuteklilertn en az bir teahhütte (3000) liralık bu 1şe benzer 1f yaptıtına ilıimiif\iıiimiiıikıiııiıiiniıııilldıiıııürıiııiı.••••••••••••••••••••• 
lerl<? ııazarlıkla ve birer sene müddet!e klraya verileceklerdir. Paza.rhk cUlr ida..relerlıı.den. alm1' olduğu vesikalara ıstln.ade.n İstanbul Vll4yettne 
20/4/&42 Uırihlnde saat 15 be H . Pa~ İşletme mtidürliiğünde muhammen müraca.atlı. elolltme tarlh!nden tatil günlert hariç (3) gün evvel alınm.ış eh· 
bedelin % 7.50 nisbetlndekl muvakkat teminat bedeli ve gereken kanuni ve- J.i#-et ~ 942 yılı.na alt Ticaret Odası vesllmslyle gelmelert. (4.3~) 
saiki~ birlikte mezkur gun ve saa~te müra.c.-ı.:ı tıarı. ( 4364) 

Nafia Vekaletinden 

Borsa ve Osmanlı Bankası komiserliğinden 
Kayseri ve civarı Elektrik Türk Anonim ~irketinin 400.000 

lira aermayeıini temcıil eden heT biri itibari 25 lira kıymetinde h&
miline ait ( 16.000) hisse senedi Boı-.,a Meciisinin kararı ve Maliye 
Vekaletinin taııvibi ile 9/ 4 11942 tarihind~ Borsa kotuna ithal eclil

ıni~tir. 

İktisat Fakültesi Dekanlığındanı 
Fa.külteııniz İk:tlsadt cotrafya. a.slstanlıltt açıktI1'. İstekllıleıia '1V / 1142 

Fazarte& giıınü. sa.a.ıt U te yımancı dll imtihanı y:ı.pıl':l.ea~dan, bu gine b-
d.ır vesika.lan ile birlLktie Fakülteye müracaatları. ( 4378) 

.ıı:tsiltmefe kooula.n tı: 
1 - Su tşlert altıncı sub& Müdürlültl mıntakası da.hlllnde Seyhan sal 

sabti sulama ve deşacJ ~e sınal 1malAtı va işletme blnala.n inşaatı 
mu'h.ammen keşi! bed:eU. vahW flat esası iizertnden u5,318,040t liradır. 

2 - Ekiıl.ltme 15/ 5/ 942 tarlhlne r.ıstıayan cuma. günü ına.t 1~ te An.kara
da Bıı 1f1ert :reL$11~ bln.ası. f4:kııde toplanan Su ek:slltm~ k~u odlasın-

İstanbul Nafia Müdürlüğünden: da upa.ıı mrt mulile ya.pıla.coktır. 
23/4f9U p<?qembe günü sa.at 15 de istanbulda Nalla M11dürl\1#11 et.sllt- 3 - İsbelCIUeır ekıiflltm.e şarıaıamesı. mubvele projesi, ba.yındırlıJc ~ 

me komlsyonu odasında (13752.45) Ura keşi! bedeill İstanbul Ytiksek Mü- genel fa,t't.n.amd, umumt Su lışlerl fennt şarlnameslle hUSU!ll ve fennl şı.rt
hcnctls mekbebinde yapılacak maklne l~bora.tuın.n !ntaatı Jca.palı zart wnı- na.rlı.ıelort w proJelerl c50• llnı. mu.kıs.bilinde Su işleri reisliğinden ala.bilirler. 
lilo ek3iltmeye konulmtJ1tur. • - Emltmeye gtreıbllmeic 1çin istekllleı1n d73,29b lira «21>- turuşıut ill••••••••••••••2ll'""

4
11!'!1. """'*"!"' *""441'~1•••••••tli Mukavel<', eksiltme, Bayındırlık İşleri genel, husust v. f'«ıııl tartnanıe- muvakkat tıemlna.t ~ve e'kstltmenfn yapılacaıtı günden en az üç gün 

G 1 lerl, Pl'OJe, ke~ hülflsa!d.le bu.na müte1errt dl~ OVl'ak da.tzesfnde görtlle- eneı ellerln.de bulunan vesP.laı.laırla. btrllkte bit dllekça lle Nafia Vctı:Aetln• 

~A~IK, ÇATLı\lt, EKZEM.A ve 
CİLD YAC.AL\IllNı\ fnk:ılide 
ıvi gelir Derinin ı:ııelennıcsine 

v... ;\·enUP.nınesine hizmet ccler. ,,. 
- Der Ec-zanede bulunur, -

• cektlr. müracaat ed~:rek bu 1şe mıal'ı3u.t olma.le üzere vesika almaıa.n w bu vesf.kıa.yı 

ve 
Belsoğukluğuna 

tutulmamak iç-in 

EN lvt iLAÇ: 
;>ROTEJİN'dir 

Muvıkkat teminat (1031) lira. (4.S) tunıştuıı. tbraı etmeleı( p..ıttır. 
İsteklllertn teklif mektuplan ve en az bir tuhhütbt (10000) Hralıl: bu Bu müdclet tçmd& ves!b. talebinde btılunmayaıı.lat eksiltmeye 1şttrf.lı: 

işe benzer iş yaptığına. da.lr idarelerlnden e.lnuf oldutu vesska1an. ı.tlnaden ecıemesıeı. 
İstanbul vfülyetlne mfiracaatla. elts1Hıme ta.rtlrlnden ttlbaı'en tatil IOn1er1 1 - İatek111edlı t.ıeltllf mektuplannı iklricl maddede :vazııı saatten bir 
h:ırlç ,3, giı.n evvel alınmış ehliyet ve 942 yılına aftı T1caret ()daa 1'eltbı&· 8IM enell:ne tadar Bu ifltll reisliğine makbuz mukabilinde vermelm ıt.
rını havı kapalı zarflaı:ını 23/4/942 per§embe iUnl lll&t H t bdu ~ undlr. 
Nafta. M!idürlltğüne vermeiert H.'l:lmd.ır. · ~ POlllMk ol.14 ~ kabul edilme .. · (2456) (4.231) 


