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Yeni bir 
cephe 

açllacak 
Bir İngiliz - Amerikan 

taarruz hareketi 

etrafında görü,ülüyor 

Sir Cripps 
tekliflerini 
geri aldı 

H • k 1 M·u.-ın Bazı vergi ve resimlere yapılacak 
ınt ongreı ve u. u- k 

man birliği ln~İz tek- zamlar ha krndakl ıa.ylhanın 

Cripps bug_ün 
hareket 
ediyor 

ıranda 
mihver pro
pagandası .. liflerini kabul etmediler esaslannı yazıyoruz 

Timea, cHintliler ne 6 kiti yakalanarak İranm 
T anzilat ve tenviriye yüzde 50 ye kadar arttirila- zaman iı~erlerae yeniden cenubu ıarkiıine ıürüldl. Ankara 11 (Radyo gazetcai) - Yeni Dclb1 11 '(A'.. i\.) - Sir 

İngilizlerin batı Avrupada ikinci bir Stafford Cripps bu eababld matbuat 
cephe açmnları yeniden ortaya atıl- toplan-t~ında bilhasaa ttınlan slSy:le cak ve yol vergisine de yarı misli Belediye müzak.e~eye h_aılayabi- Bu ubir ihtardır» 
mıştır. Amerikalıların da Avrupaya miştir: 
gelmek niyetinde oldukları belirtil- cHint kngrcsi İngiltere hükıimetf.. 

hisseai ilave edilecektir lırızı. dıyor deniliyo~ 

mektedir. nin tekliflerini kabul etmeğe ve tek- Ankara t t (Telefonla) _ Belo- Ucretlerino yU..zde on JiaClar Belediye Londra 12 (A.A.) - Sir Crlppa 
Sovyet Rusyanın Amerika büyük lif ecHlen milli hükfuneto girmeğe diye rhtiynçlanrun lcarvılanması için hissesi olarak zam yapılabilir. Bele- 3 hafta süren çahımadao eonra bu

elçi3i B. Litvinof, yeni bir nutuk hazır olmadığınt bildirmiıtir. Hint Dahiliye Vekaletince hazırlanarak diye vergi ve roaimlerl kanunmıun gün Yeni Dclhi'dcn Londra'ya ha
söyliyerck ilkbaharda İngilizlerin kongresinin bu cevabı ve diğCT ce- mütalaalan alınmak üzero Vekillet• 5 6 7 el maddelerinde t1yiıı edi- reket ediyor. Sqvekil 8. OıurcLill 

Londra 12 (A.A.) - Tahrdo 
dan Reuter aJanema bildirilJ.;vorı 

harekete geçmeleri lüzumuna ip ret \'llplar üzerine lngiltere Kıraliyet bU· 1 .. d .1 B l d" · ıe'n il: zamnt L _ .ııero ylizde cllı"ye ka· bu miinBBebetle kendisine çektiği 
Al eh• l • k . . . . _1 ero gon en en e e f)'O vergı ve naa l 

etmİ!I harbin yalnız man ş ır en· ümetıne, proJesınI gen ~muun · I ri 1• ih l 1 d d ıl b"l' ll.t-......,-·bah'- te grafta demiştir kis cSiz elinizden '' v il d ~·ı ·· 1 f bild. k TC$rm e ayı ası caıu an §un ar ır: ar zam yap a ı ır. ın1:1. ....... 111 

İran lıUkemetf, mJhver propac ... 
duı yapan 6 lranlmın lnm'ıa ~ 
bu ,arkteino sürülmeUııl emre~ 
Son zamanlarda İran' da AhnanJ1i 
ve Japonya lehinde propaganda a$ 
mııhr. 6 ki.,inin aürülmeai, memı.. 
ketin tamamiyetini tehlikeye k07111 
elemanlara ihtardır. 

ne bomba yagdırmnı;; a egı, mut• maa ose ırme zorunda kal- B l d" h d tl .. d . l l k b . el lUn gelen ve mümkün olan her ıeyi yap. 
tefiklerin clbirliği ile çalışmnlan ile dım.> e e ıyo ~ .. u an ~ın ° ış J!..en ° d~ ~nundd l ~n :f a ~ • ,e tınız. Gösterdiğiniz: sebat ..-. t~eb-
ka.ı:anılacağını sözlerine ilave etmiş• Yeni Delhl 11 (A.A.) - Bugün saat tramvay, ot~f ua,li ı_ ?lto bard vlle .d ıger ye ı?~ı ma e. en t~tl at vergısı ı o büı fikri ile Britanya'nın bir bal ıek· 
t . 15 de ...,..,:ı.....,.ft bir nut"'- ...-:;. 1, __ St muayyen tarı e uı et e e erın en tenvınye resmme aıt r. 
ır. ~u.u.v........ .....- .,...,y '-J"'"' r B 1 d r 1 k l 2 k B 1 d h d 1 d h lino eri,,mck azmini gCSaettdiniz. A 'k Al St.attord Crl.pps İnglllz tıekllfierlnP e e iye mec ıa eri arari e uruşa e e iye u ut an için o er ne- Ümitleriniz husul bulmamıpa da bil· merı a, manyaya ka.ışı ç11aın oorluklardo.n blhsetmtş kadar Belediye hiuesi alınacaktır. rede olursa olaun, her hangi daire .. . l .. " .. 

taarruz hazırlıyormuş V'e d mtşttr k!: Aboneman ve karnelerden de Bele- ıvc müesscae ve ıahıa tarafından ya· ~ akış ber
1 

gordk~ı_ı~z. Hindiatan'ın 
~ d" ı_ • el • ( k B 1 d" 1 I '- ka _ 1 tnuet e tera .ı;ısı için temeller Nevyork 1 1 ( A.A.} - Herald Hemen netlce nlınmııdı!:'ı ltln blz ıye mss en a ınaca tır. e e ıye pı ırsa. yapı sın açı-. ve paıı art· ld Brest'te 

Tribune yazıyor: Bu yaz mevsiminin hlçt>!r kırgınlık beslemtyeceğlz. Bizim hudutlan içinde havagazı 'Ve elektrik tırma ile eksiltmelerle satılan her atı 1·• 

dı.inya tarihinde bir dönüm noktası gıı.yrctlın!z s::ı.ınlmt 1d1. Hlçblr s:ılo.hi- kilovatına. Belediye hissesi olarak nevi eşya, emvali menkule ve gayri Hintlilerin teklifi reddeıtmeleri her 
teııkil edeceği kanaati gittikçe kök- :YctJl Hlntll, Hlncllstnru.n tam hürrl- Belediye meclisleri tarafından iki menkule ihale bedeli yüzde ilci bu· tarafta hayal sukutuna eobebolmllf" 
leşmektedir. Bir garp cphesi açılma• :retln1 ~ ed~ esa:t gs,yenıl.zln. sa.- kuruııa kadar zam yapılabilecektir. çuk miktarında Belediye hiuesine tur. Timeı bu redde kad nazari~• 
81 imkanfon görüııülüyor. Bu teşeb- nünılyetinden şuphe edeme:-" Ancak sanayide kullanılan elektrikte tabi olacltır. Bu Belediye hiaaesi bakılamıya~ağıru yazarak d~r kiı 
büsün pahalıyn malolacağı şüphe- H~l.sta.n fn.pot~y~ ~vuzune ut- bu zam kilovat başına virmi parayı ihaleyi takibeden 24 saat zarfında cTeklif edılen plan geri almmııtır, 
sizdir. Bir lngiliz • Amerikan taar- ~!:ıa.. t me~ :! - 8f~ı~. geçemez. - tahsil olunur. f~kat anlaıma po~itikuı kal~or. Hiı>-

örfi idare 
Fırsat diif ünce hareket4 

geçecek unaurlar 
ruz yareketi hiç bir yerde bu kadar ııjfır ıa~1;:ül~ere rnı;"I?len ° H~tıue: -~~ediye ~u~utlan içinde telefon Belediye vez:gi ve r~imlori lcanu· dıstan ne zaman ~t~rse yeruden mil• 
müessir olamaz. Muvaffakıyet bizim memleketlerinin müdafaasında fuıaml mukulemelerının aylık faturalarına nunun 23, 24 ücü maddelerine göre zakercye baıılıyabilır.> varmıı 

olacak olursa harp hemen hemen ynroı.nu yapacağız. H1ntWer1n de bi- ticarethaneler için yüzde yirmi. ev- tarifelere nazaran alınmakta olan Sir Cripps söylediği nutukta d• Loadra 12 (A.A) F d.
kazanılmı" sayılabilir General Mar· Um onlara yaptığımız c;1b1 bize yar. !erdeki telefonlar İçin Belediye hi!- reşme bir misline kadar r.am yapı· mi:ıtir ki cKongre §U iki btekte bu- ki . -1 ak. 1 B- r:~ eh 
ahali şimdi Londrad~ bulunuyor. Bu dtm etmelerini !sterlz sesi olarak yüzdo on zam yapılabi.· labilir. lunmuştur· 1 - Kanunueaasinin ··ntıı!d"'" m 'lAam a~_L] re.eti 1. irz:ı_._ 

1. ş 1ı· l lef .. kAI B la y l B l d' b"t · o ı aro ı anını oe& eme enn nar i, artık bil" serap olmaktan çıkmı!!tır. M 1 1 d k b ır. e ır erarası te on mu a eme· u zam nn en e e ıye u • derhal değiştirilmeai. 2 - Kual na• k b•Jd' · · B b L--ı:.r 
B r ı 1 (AA) y • i Üs Üman ar a a ul Jeri de bu zamma dahildir. çelerile 1 haziran 942 tarihinden .b. . . • • . a ı ınnıftir. u ueuıta ..-.-

er ın . . - arı reıım l d" d I .. d h k . "b ,_ . ._. d" .... 1 1_ • ı ının ve Brıtanya kabmeaırun kon• teblii notredilmiyecektir. Vic:I.,; 
bir kaynak\an bildiriliyor· Amerikan etmediler Be e ıye hu ut an ıçın e ta a • ıh aren tatoutı uşunu me..tedır. Bu trolu olmadan H·ıntlı" o··nderl-den d B • fa •- L-~ 

· k k · ·ı 1 • · k ı· "h h .. · h l' d d" B ~· ra yoıu. reat te .... t çı-.ınca °""" genelkurmay ba!'lk.anı general Mar· .. .. du ettlınd~n Yh? v~rgısıne yarısı} b~- hayı a enuz ~roJe a ın .. e !r. u mürekkep bir kabine te,ltili. Hindi ... rekete geçecek unaurlar bulunmMİ 
shall'ın ve Amerikan harp melzeme. Dombay J 1 {A.A.) - Mualu· ar Be e ıye ısseeı zammı yapı a ı- ususta Vekaletler mutalaalannı tandaki bü,,ülc ekalliyetler bunlan .... d ı. le ·ıd·w• . b"-B. ı·v• · S ff d C · • ı· B 1 "d · h · ha ·· 1. ki · .,_. M ı· d • " yuzun en uu arann Yen ıgını -sinin dağıtımı işine memur M. Harry mvan ır.ııp ~ır !a ?r rı_PP• .e yap· ır. .una. ı a.reı ususryo mu se: soy ~yece. en g~oı ec uto e lyıce kabul edemezlerdi. lıngilterenin bun- dirm' ir. 
Hopkins'i.ı Londraya gclisleri ln""i- tıgı teklıfıerın §ımdıkl ~ekıllerıle b.· belerınce tahsıl olunacaktır, Bedem tetkık edılecektir, l;Ayiha.dakl zam- lar ka z"f 1 • d i.ft ________ _ 

• ' " ::ı.. 1 d"I · w· · b.ld" • · "'k il f" . b' a rşı va ı e erı var L liz cazeteleri tarafından Amerikanın uu e ı emıyecegını ı ırmı~tır. mu ·e e ıyete tei. ı tutulanlar Bele- lann da hepsinin blrdesı veya kıs· 
'.A1manyayn karşı bir taarruz ham· diyeyo ait yol mükellefiyetinde Be· men tatbik edilebilmesi hususunda Anlaıma olmamakla beraber Hin· 
ladığı şeklinde tefsir edilmektedir. · B 1 lediye hududan i~indo yolda çal"- Belediye mecllalerino eal&hiyet ve- dis.tan kendine düten vazife,.i ya~- Filipin'lerde 

Bcrlın siya i mahfilleri bu a-öruıo U gar tırd.acaktu. ~ lmcludan l9lft- nlmelrt~ ,..~m profede t.zamt Aad- bflır Y• yapmalıdır. Bu ınırede Dende 
hmnmen i~tirak etmiyor. lkinci bir de ote~ haıt, panaıyon oda ve yatak ler teşpıt edılmektedfr, toplanacak sulh konferaaında ~endi-
cephenin kuruima'ı hakkında Sov- kabı•nesı•nde sini iftiharla temsil ettirmek hakkını 
yet bü}'Ük elçisi M. Maisky tara.· H 1 k b O ı •ki • k kazanacaktır > 
fından ısrarla yapılan istekler, İn- a ır J erı ya 10 . 

Bataandaki Amerikaıa 
kuvveleri naııl 

teslim oldu 7 
ciliz mesul ~ahfillerinde. cevapsı~ deg"' ı·şı·kıı·k • Hinteiler ne diyorlar? 
kaim~ oldugundan Vaşıngtondakı • T 1- 1 ı (AA) B 
S b k 1 '· · 'k" · · d f ı• t k ·Yeni Delbi 12 (A.A.) - Kon- . o.,~ · · ~ ataanc:I• Tİ;:y~~yaU:~ar:/~~~~r~ :::~~~~~l ---- a aa ıye e geçece gre komitesı neşrettiği bir tebliğde ~1 A~~rı~an k~~otler;n~.l~:-ıl t~ 
nufuzunu kullanmak luzumunu duy· Hariciye Nazİrlığınİ müzakerer.in kc.silmesi hakkında di· un ° Nu.gur.a 9aır şu a ~1 an vebr-L.: 

ı d le.• K ı · ·1 h"'k" yor: ııanın uncu gun aa llDI muş ve ngiltereyi batı Avrupa' a B. Fı"lof deruhte ettı•. yor ı: c: uru muı ııtenı en u u• kil .. ._ b" t b"l L b kl d 
v B '"yük• hi l d k 1 ak ... l b t L ·• •• _ 1_il • 1. çu.ı; ır o omo ı • 'oevaz ayra a aha biiyük bir faaliyet göstermege u ıe r er e uru ac ana magaza ar u me nur ve müsta... suretto 1§ ıye- J h ti 1 • : Ot obil-

8evketmek istemi;Jtir. Yine burada Bet nazır değiıtirildi b • J "kl 1 ·ı h Ik h •• l •• • • . cekti. Hint hükCtmeti mildafaa yü- apon a arına ge .mı,tır. om 
tohmin edildiğine göre, f ngiliz bası- ır 1 er e l e a a er tur u yıyecek, gıyecek ve künü ancak mümessilleri vasıtaıile d~ oldukça yaılı bır generalle 6 ~ 
nı şim~i, Amerikanın A~m~ya>:a Sofya 11 (A.A.) - D. N. B.ı yakacak dağıtacaktir yüklenebilir~ lngiliz teklifi Hindi.· bıt ":~r.?ı· Bun~ar J~po~ ~u~a~daı:u· 
karşı bır taarruz hıı.zırladıgını ıddıa B k"l f"l f b .. K l k-ı..· tanda a,ynlma tefebbüslerine de yol ile dg.oruş?'ek ıstedildenru bıldırmı,. 
etmekle Amerikan generallerini bu :"t~e •1 1 0 u~un ı~a ~ ıwıne- v 

1 

kt er ır. Bır Japon auba(Yl saat 11 de 
koz.lannı oynaml\ktan menetmekının _ıs~ıfasını takdım etmıştır. Kıral Ankara l l (Telefonl.a)_-Oagıt- tl.rllmekted.lr. N8kll vasıtaılanmızdan aç~ ı.:. . . • . . kendilerilc tecrübe istaayonunda gö-
isft.• !ar B )' d k' k t d bu tStıfayı kabul ederek Filofu yeni ma teşkilatı vo orta ışçılere 500 da lzaml surette fn;vda temJn1ne ça.- ongre reuı Azad da denuıttr ki: rüımüştür. 

ı,, or . er ın e ı anaa şu ur k b" • k v • • 1 k ek it k rtı ·ı .. 1 • lışılmaktadır cHint müdafaasını İngili.z • Ba.ıku· Amerikan generali, Amerikaa ki, bütün bu olan biten!er nihayet, aHı~;yı lurm~ga memur etmıftır. ~ra~ ıd ~~. al verı me.sı ış erı . d d ruh Müd 
S 1 . l . d"W• . . aoer a ındıgına göre her şeyden uzerın e goruşme ere devam edili- Başvekil do1ctoı' ~ 8aydamın rnan anının e • t~ etm':8'?a, • •- kuvvetlerinin teslim olmak zorunda 

ovyet crın ace e ıste ıgı taarruz ıçın l lk . l . . son .,.,;nle .... A alAlca.dcıar VeJdllerte &ık faa Nazınn. ın ıa.lahıy.etlennın bır de- kaldıklarını •Ö'-"lemi•tir. Subay h-~ık t bb"" .. A .k I t v b evve tı.sat nezaret ennde tensıkat yor. .._. ~...., ahd d I : h l ı__ .1 ,, ....... 

ı . eşe usu men a ı or aga ı- 1 k T" Sa f • sık gö~ vo ~&ı' yapılma- r~e t ıt ~ .1 mcsın., att. n.4z:ı> men katt cevap veremiyeceğini bil· 
rakmnk ve bu suretle yutturulacak yapı .aca t~r. ıcar~~ nazırı ~oro • Halle birlikleri te§kili, tevzi ofısi s:ı, en başta gele,n memleketSn 1ıujesl, planlannı lngılız Harp kabıncsının dirmi• kumandanile temas etmi.,tir 
hnpı yaldızlamak içiı:ıdir. un k~~a~~;ı . 

8
?n ~~~lerde şidte~e ~num müdürlüğU teşkilatı ve bu ya.k:ıcnğı ve nakll ~ıertnı dilzene yapmB.Bın:, yalını: bu kabinede bir ilci "' --- - " • 

R I . t ten ı e ı mı)tır. ıger nezaret er e mevzu üzerindeki diğer faaliyetlere koymakla nlılka.d:ırdır. azamız bulunmasını istiyorduk.> 
. us arın zayıa ı. değişiklik :rapılmıyacağı sanılmakta- ait kararnamelerin yakında tatbikine .............................................................................. .. 

Berlın 11 •. v(A.~.~v-. A~~erı kay• dır. ba~lanacr..ktır. Bakkallar, kasaplar, Sovyet tebliği 
nakbrdan ogronıldıgıne gol'e Sov- 5 fy t ı (A A ) y · F'I f d Jc.•· •• ··ı ·r h k 1 · · 15 ' 6 o a · . - enı ı o o un ve om\ırcu er ve rnanı atura· 
y~t a.vkaduvvf~~9nın m~tt~ hükumeti bugün öğleden sonra te- cılar gibi halkın muhtaç olduğu ya· 
:.nı~ana . a. tayyare ay et- şekkül etmi,tir. Başvekil Filof, eıv- kacak, yiyecek ve giyecek e~yayı 
hu 1 rdır. velden deruhte ettiği Maarif nazır· sa.tan tüccarlar kendi aralarında, ser

Çimento 
İktisat . Vekaleti 

fiatleri ilan etti 

lığını hırakmııt ve yeni kabinede Ha- mayo iştiraki olmadan, yalnız for
riciye nazırlığını üzerine almıııtır. maliteye dayarıan birlikler vücuda 

Eski kabinede Dahiliye, Maliye ve getireceklerdir. Büyük istihlak mer
Nafia nazırları olM Cabraoıvuski. kezlerir.de vücuda getirilecek ana 
Bijinof ve mühendit Vasilyef :reni mağazalar, bu birlikler elilen halka 
kabinede de nazırlıklanm muhafaza her türlü yiyecek ve giyeceği tevzi 
ediyorlar. edecektir. 

K~bineden ayrılan naz..ırlar §UD· Şehir ve kllBAbalarda kurulacak 
Ankara l I (A.A.) İktisat lardır: halk birlikleri, kendi mıntalcalannda 

Wekıiletinden bildirilmi~tir: Hariciye nazın Popof, Harbiye ikamet eden kimselerin ilimlerinl 
, 1 - icra Vekilleri Heyetinin 

nazın general Daskalof, Ticaret na• muhtevi dekerler tutacak ve kartlar j7/4/ 1942 tarih ve 2/17657 -.yılı f ·· S f z 
d 'kt• k d" zın pro esor ogro , iraat nazın dl bu birlikler elile verilecektir. l:ar.ırnamesile tas 1 1 oor ınaayon Kuıef, Demiryollan nazın Corolof, 

heyetinin 302 say1lı kararile fahri• Adliye nazın Mitakof. 
Yiyecek boldur kada nakil vasıtası üzerinde teslim Kab· 

~ökm.: çimentonun ton fiati 11 /4/ Harb1~eye giren nazırlar ıunlardırı Ankara 11 (Telefonla.> - KlO ve 
1 k ıyo nazın: Eski Sofya kolor-J 942 tarihinden itibaren meri oma d k l.ncbahar ~tınm 111 b1r felklldo 

l!._zere: usu o muta";' general Mitof, Tica· devam ettıtl alAkadarlard.an ı;elen 
A P 1 O ~e~ nazın_: .Ealu nazırlardan Sot>ranya m.alOm.att.aıı anJe!1JmaJdadır. Bu kıt 

- art anta nevi için 22. 7 · ıkinci relBl Zaharyef, Ziraat nazın. v 
B - Çabuk sertlefen süpersiman Sofya valisi rnühendia Petr f D • bazı yerlerde et, vesa!r yiyece!c mad-

p.eıvi için 25. 70 lira olarak tespit mi....,.ollan nazın Pernik' d k_, .d le- delettle k.ömUr, odun gibi yakacak 
d ·ı · · .,, e ı ev et maddelerin sıkınbsı çddlm.işse de bu, 
~ 1 nuştir.. • . kömür madenleri umum miklürü rnli- bu gibi maddelerin yotıuğundan d&-

2 - Çımer.tonun ambalaJI ve sa· L d' Rad~lavof. Maarif . MJ k,..,•nn ..t11d.wu ol~"- ,,r.~-..&..... na-
ıt: ki. fi ·ı d•v nen il nazın. &• • .._.... 9"'I QW.& u....u , UE<\U&.U<iu 

l'lf ııe. • ve masra arı e ıger mil· Maarif nazırlığı umumi katibi Josof. kU vnsıtalanrun lstenlldlğl gibi ı.,ıe-
~emmım hususlar gazetelerle neıro- Y"ememesinden llert gelmişUr. H.albu-
'unacaktır. __ k1, birçok yerlerde 001 tn.Uttaroa yi-

J A k Koordinasyon heyeti rece1c olduğu da. yiM aıAkadarıa.ra 
aponyanın n ara I d geıen maıo.mattan anlaşılınnktadır. 

Büyük Elçisi Sofyada A-L diıl'n, (tAopA) a n_ı Koordl- HükCtmet bu yas mevs1m1 içlnd'e 
S f ı ı CA A > - Japonyanın An- "'.uaara · · geçen kıfl ırös önünde Lutaı.ıalt het ~~r: >;üyük Elçİst bu sabah SVfyaya naıyon heyeti l:>ugün saat l O ~a türlü tedbiri almak.t4dır. Blr taraftan 

reıınlştir Evvelce blldirlldiğl gibi, Ja,,.. Baıtvekllette Ba,vekil doktor Refık fazla istihsal ifUe Ull'rafılırken diğer 
ponyanı~ Berlln Büyük E~lsi Qen~l'Ql Saydaın'ın baıkanlığında mutat haf- ta.raflıan da. muhtıeltt mettcezlerde. 
DtLmo ile görüşecektir. talık toplantısını yapmı,tırç §1.mdlden Y1recet: stıokları vUcucle ıo.. 

- Ainan. nokadar nazh çocuğun var ayol 1 .•. 
- Elbetıtol .. Babuı tabl toförül .. Ona Gekmltl 

Londra 12 (Radyo ( 8, t S) 
Gece yarısı Moskovada neıredilea 
Sovyet tebliği: Dün cephede bil' 
değişikük olmamıştır. 

Malta'ya akınlar \ 
Londra 12 CA.A.) - Malta'ya dün 

de öğleden evvel ve ııırıra a.kmla.r :va
pılnuştır. Dalgalar halliıde hücuaa 
eden Alman tayyareleri !ç ıtmaru " 
tayyare meyda.nlannı hedef tutm~ 
!ardır, Sl'rll halkuı emllti hMV& 
u~. Bfr ldli8e de harap cıl· 
muttur. 4 ta.,yare ~. 

Mısırda 

Ali Mahir P&fa, Naliu 
pafamn politikaai aleJ:· 

hinde çalıııyormuı • 

Londra 11 (AA.) - Tun .. ~ 
zetesinin Kahire muhabiri ya~rı 
Mahir pa,. evinden dıpnya çıkma
ması İçin kendisine verilen emre 
itaat etmemekle tevkifini tacil etmif
tir. Kendiaioin Nahaa pa,anın sarfct-
.ği harp gapetine kartı faaliyette 

bulunan Mıeırlılardan milrekkep kil· 
çük bir grupa menıup olduğu umumt 
surette herkesçe malum idi. Başvekil 
bir misal göstermekle bu vaziyete 
nihayet vermiştir. 

Mııır hükUıneti Mahir papnın lni 
olarak tevkifinin hayırlı bir netice 
nrecejinl ümidetmekteclir. 



, 
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( Diin Geceki ve Ba Sabahki Haberler 
( !., . - ' 

Evlerde yapıla- "Para,, piyesi H t bı . .., 1 . ı r Birmanya'da arp. e ıg en 

lngiliz tebliği 
Kahire 11 (A.A.) - Orta U&rk İn

lllls :nneıım 11111umı tararıthınm 
tııbl.lll: 

Bugiin düşımall az :faaliyet c&ter-
mıştir. Kuvvetıerlm1z bütiln gün ncrı 
bölgede ilerlemek Ufebbilstlnde bulu- '' 
nan küçük d~ kollannı m1trol
JÔZ n~I altına. ahn)ftır. 

yeni Japon 
taarruzu 
Oç Japon kolu 

J"ungunun ıimalinde 
taarruza geçti 

Alman tebliği Cunkina 11 ·cAA.) - Birman- ' 
Be.rlin ıı (A.A.) _ Alman ordul6?ı yada, Sittana vadiai boyunca, ıid-

~bımand:ınlııım.m tebllğt: detle muharebeler cereyan etınekte-

Japonlar, Birmanyada gene 
taarruza geçtiler 

Doğu ve Libya cephelerinde 
esaslı bir değişiklik olmadı 

Uzak Doiada: Krrç yanmada.mld:ı. düşmanın, dir. Burada, üç Japon kolu. Jfungu 
~dlsl için bir felAket teşkil eden ve fima}indeki müttefik hatlanni ııkış-
Bol~lklerfn bftyilJc kayıplara uğra- brmakta, Çin muvasala yol1annı İ9- Birmanya'<la Tungu'nun fİma• 
maslle netıceıene.n tııMı.rnmmdan aon- til&ya ve Mmıdalay yolunu açmağa linde, Japonlarla Çin kuvvetle-

ve belki de Avuatralyaya bir u
ker çıkarma hareketi yapmalan 
beklenebilir. 

m, önemli hiçbir sav~ olmamıştır. tetebbüa etmektedir. ı d ıL! 
fmlıa edilen zırhlı tankla.nn sayısı 72 Çunkiq l I (AA.) _Çin resmi ( ri arasın a, uü bafta<lanberi de-
J1 bulm~. kuUanılamıyncak derecede ıtebl""'" ö J k I d.. vam eden durgunluk, Japonla- Rua cephesindo, yeni bir deği-
hasarn u~rt>yanlru: 29 u gcç..-ntştlr. b~nT g re: apo~ al"tada~ Ç~n mı yeniden taarruza geçmeleri tiklik yoktur. Evvelki geceki ve 
Knrndenlz kıyımnd:ı. AJ.ma.n Ba\'BIJ aa ungu nun fll1l ın e ın ile sona ermiştir. dün sabahki Ruı tebliğleri de 
tayyareleri Sovyet.lenn llma.n tesisle- kuvvetlerine hücum etıniolerdir. Bu Çwık.ing"den gelen haberlere cephede bir tebeddül olmadı-
r1n1 bombnlnmışlar ve aııı çok btiy{i.k IUJ'etle Çin kıtalan birkaç hafta ıü· göre, ıiddetli muharebeler, bil· ğım teyidediyorlar. Alman rad-
lkl t.ıearet. geml.mıı tam abet.ıcrle ren ıüklllıetten ıonra tekrar Japon- haua Sittang vadisi boyunca co- yosuna göre Alman kıtalan hil· 
ha.sam uğratmışlardır. larla ç.arpıpnak. fırsatını bulmuolar- ı reyan etmektedir. Bu mıntaka· hassa Kursk'un timal doğusun• 

Dob'll cepheslnhı mcııkez ke5mlnde dır. Muharebe akşam olduktan IOfl• da üç Japon kolu, müttefı1t kırv- da Rus bücumlannı pi.iskürtmli§· 
düşmanın çember içine alınan bil' çok ra da devam ediyordu. 

1 
ı · k k ç ı 1 grupları yokedllmfftlr. Tet en sı ııtırma ta, in muva· er ve hasım nnna ağtr zayiat 

Alm:ı.n kıtalanrun 1y1 nctıccll hil- F• ı • • d aa.la yotlannı ele geç.irmeğe ve verdirmişlerdir. ! 
cumlan esnasında. düşman kanlı taı.- 1 1p1n1 er e tiddetli bir hava bomb'ardımani- Kuybiıef' ten gelem bir telgrafta 
Jlplnm u!h-:lnu.,Ur. le tahribedilen Mandalay şehri ise, merkez ccpheainde, Rua kuv-

C phenln şimal keslmlnde Bovyet- yolunu açmağa çalışmaktadır. vetlerinin bir Alman mukave• 

Doiu ceph~inde ı 

Jer n zırh'ı tnnklarlıı. desteklenen 12000 Japon askeri Avustralyanın ıimalindeki meti çevresini yardık.lan, bir Al-
f!dd Ul hücumln.n akim kalmıştır. C b d d adalarda asker1 hareklt, karşı- man piyade alayını bozguna ui-
Ş mal Afrıkasmda Tı.mlm1 ccnu- e u a aaın a Jıklı hnvR akınlanna inhisar et- rattıklan ve 1500 Alman aske-

buncln. hafif İnglllz kuvvetleri püskür- karaya çıktı mektedir. rini öldürdükleri bildirilmekte-
tfıl ür. Dfişman bir miktar esir Japonlann Cebu adası civa· air. 
vermiştir. Sav8.$ ve av tayyaresi tcş- rinda he§ harp gemisinin refaka· Bütün hu hareketler, buzlar 
>:m rl Marmnrikad:ı. İnglllz sa.hm top Va§İnaton 11 (A.A.) - Neore• 
mevzıl<'rlne .. ve motörlü arn.ba toplu- dilen bir tebliğde 12000 k~i olarak tinde elli deniz taşıtı görülmüş, çözülmeğe başladıktan sonra an· 
ltiklanna hucum e~lcr sahra de- tahmin edilen bir Japon kuvvetinin bir Amerikan denizaltısı bu ci- cak mevzii bir takım çarpı§ma-
miryoltınu ve dllşnuının gerlslndekl Fıl" . 1 • .dd 1• uk • varda b;r Japon kruvazörünü ve ]ardan ibaret kalıyor. İki taraf 
daha balfka irtlbatlan bombalamış- ~pın erın 11 et 1 m avemetme muavin kruvazör -vazifesini gö- <la bir, bir buçuk ay ıonra baş-

cak aramalar 

Ticaret Veklleti 
a1akahlara tebliğde 

l>ulunClu 

Alılsara 11 ·(Radyo auetesi) -
Ticaret Vek&leti, Mlllt Korunma 
kanunu hükümlerine eöre el konu• 
lan Teya m1JA1Yen miktardan fazla 
ıtoli yapılması yuak edilen madde
ler ballında bir tebHide bulunmuo
tur. Tebliğu söre, arama yapılacalt 
mahllin adrC9İ., suçlunun bllviyeti ve 
arama mevzuu ıarih bir ıekilde ya• 
:a.lacalttır. 

Evlerde trapılacak aramalara bü
yük anem ftriJmcktedir. Evlerde 
arama hükUınetin muayyen madde
leri, muayyen miktarlardan fazla bu
lundurmayı menettiği hallerde olur. 
Vatandaılann ıahst ihtiyaçlarını tah
dit , .. ve ıtok: yapılma · ası ya.sak 
edilmemiş olan maddelerin biriltti
rilmi~ olmn!l halinde arama y:ıpılmı
yacılktu. 

Su baskinlarına karıı 
tedbir 

~a 1 J (Telefonla) -Taılcın 
.Wara kartı ne gıôl tedbir alınacağı 
hakkındaki kanun layihası yakında 
Büynk Millet Meclisinde müzakere 
olunacaktır. ------

Riom davası kalacak 
Roma 11 (A.A.) - Vichy"den 

bildiriliyor: l 4 nisanda Resmi Gaze
tedo Riom davasının talik edilece
ğini bildiren bir kararname çıkacak
br. lardır. Alman hava kuvvetleri Malta ragmen Ceb_u adasın.da karaya çık- ren ve kuvvetli toplarla silah- ]ayacak' olan katt muharelieler 

adasına karşı yaptığı şiddetli hllcum- biı kaydedilmektedır. Bu hareket Jandınlmış olan büyük bir Japon için ıon ha:zırlıklannı ve yığı- Almanyaya hava 
lam devam etml§t.lr. Hava çarpış- düpan deniz birliklerinin ve pilte nakliye gemisini torpilliyerek ba- naklannı tamamlamakla m-
malnn esnasında Almn.n avcıları ıı bomba tayyarelerinin himayesinde -,, akınlan 
İngıl!z tayyaresi d~üşlerdlr yapılmıştır. Japonla,r ağır kayıplarla tırmıştır. guldürler. Berlin l 1 (AA.) - fnailiz bom-

Eğer Avustralyanın ıimalinde Libya eephesindeı ... 
H~ısl bir tebliğde de evvelce bll- adanın içino doğru ancak bir kaç ki- k d l ba uçaklan dün 1tece Almanyanın 

dlrlldlğt gibi Alman denlzaıtılan A- lometre ilerleyebilmi§lerdir. AJrı a a ar civannda Japonların batı ve 'iimal batıeı llzerinde uçmuı 
mer ka. dogu sahll1 ön.ünde düımuuım Corregidor adası havadan ıiddetle elli ne.kliye aemisi topladıktan Esaıalı bir hareltet yoktur. hci ve meskun mahallelere bombalar 
top3 ekün 94 bin tonilatoluk 12 gem.1- bombardıman edilmiıtir. Ölü Tit ya. doğru ise, henüz işgal edilme- taraf öneli mlifrezeleri, keşif fa- l I S 
slnl batınnışlanlır. Bunlardan 4 11 _, "k h h miş olan ha civardaki adalara aliyetlerlne devam ediyorlar. atmııtır. Bazı hasar ar 0 muştur. İ· 
b - ·ıc t 1 Jsldt nuı mı tan az, asarat e emmiyet• \\.. ' vil ahali arasında ölen ve yarala· 

u •u pe ro gem r. • d. ~~!!!"!!!!!!!'!!'!!!""!!!!!!!!!!lllı'"!!!'i!!!!!!'!!!!!!!!!'!"'!!!"""!!!!'!!!!ll!!!!!!!!'~'!!!!'!'!"!lıı!'""!'!!'--ıe!!'!!'!!!!!!!l!"!l!!!'!!!!!!'!!!!!'!!!!!!I~ Manş denizinde ve Norveç sııJıUl sız ır. ~s:--=- ·~ ~ - -~-~-~- .. -- · ~ ·~ ~~ ~ nanlar vardır. 9" bomba tayyaresi 

Ö dü..;irülmücı.t_ür. arı mda Alman aveılan dün ha.va Bir Japon kruvazörü Fidelio operasının demi-. Ceza Evinde ..- "' ----
sav lan esnnsında 7 İngiliz tayyare- ~ 
al düşürmüşlerdir. • batınldı aon temsili kanlı bir boiuıma Yunan kıralı Beyrutta 

Dun gece batı ve 00.~.ı §lınnl Al- Vqington 11 (A.A.) _ Resmi Ankara 11 (Telefonla) - Fidelio İzmir 11 (Telefonla) - Ô<lemi~ Beyrut 11 (A.A.) - Yunan 
mnnyıısmdn yıprat."'lla hucumlnn ya- tebliği: Cebu açığında 5 Japon harp opcras.ınm burada çok muvaffakıyet hapishaııesinde lbrahirn adında bir Kıralı Beynıta gelmi~tir. Burada bir 
pan Ingllfz bomba tayynroo.1 teşkllle- gemisilc 50 Japon taşıtı bulunmak- kazanan son temsili yann Halkevi mahpus helada aaldanarak mahpus· hç gün kalacaktır. Kıralı Yunan 
rlne dahil 12 tayyare gece avcılarile tad T "d 1 d b" · b" J _ tiyatro salonunda '\·erilecek bundan !ardan Osman ve Mehmede hücum &pek.ili Çuderoı Ye Haıbiye nazın tayyare kn.rşıkoyma topçusu tarnfm· ır. orpı o arımız an ın ır a . . • , . 
dan düoürülmu.,tilr. pon kruvazörüne hücum etmi§ ve bu ıonra tıyatr? 1mekt:bı yıno aynı sah- etmi~. Osmanı bir fİfle yaralam1ttır. Dirnitrokrucia lcaqılamıılardır. 

Alman den1zalblo.nnın Amerika sa- kruvazörü bahrmıştır. nede Şekspır in Jul Sezar dırammı Oımamn arkadaştan lbrahime aal-
lllll nçı~ında yaptıkları hareketler es- - oynıyacaktır. Bundan aonra methur dırmı~lar, onu ağıT yaralamı§lardır. Bir Amerikan denizaltiıi 

A vuıtralyaya vardı nasında kendini gösteren yüzbaqı Hava Kurumuna Çek operası olan (Satılmıı nişanlı) Jandarmalar yetişerek suçlulan ya-
Topp, §imdiye kadar ~ 208 bbı yapılan teberrüler. ıahncye konacaktır. kalamı~tlr. 
tonıtatoluk 31 gem.1, bir mUhrlp, bir lstanbul 11 (A.A.) _ Türli Ha- ------
tam.kol gemlsl batırmıştır. K d _LJ""' cJ•ı • • M 1 m'7l m lkı" ka d . "f ti" 

Londra ı ı (A.A.) - Bir Amerikan 
denizaltısı Avustralya Hmanlıtrınd:Uı 
blrlne ge~. Bu dentza.ltı hiç d.e
ğiı. 3, dört Japon kruvazörünü ba.
tımıı§tlr. 

Bir avcı alayına mensup \SVU5 'H urumun an tem ıg e 1 m11tirı a o~ e e r eşın marı e 
Cermcs ve onbaşı Reckslcgel 9 nisan- latanbul barosu avukatlan h~bı- Ankara 11 (Telefonla) - Anka· İzmir 11 (TcJefonla) - Etref-
d:ı. Jruıa. nıenzllll tayyare ~a na baronun verdiği ilk taksit ' hin, rada bir otomohi1 ıirked ri:ıUdürü paıada oturan Y qar ve karde,i Ab-
top1nrlle 11 SOVyet zır'hlı tankmı tah- RadyoJin fabrikası aa.hipleri ' bin, Naum ile aatıı memuru Nealm Tev- du11ah (Bidi Bidi) imzası ile deri Bolu Halkevi 
~-betmı~ıerdir. komisyoncu Da~on 2 }>in, camf b':"'~i- 'kif edilmişlerdir. Bunlar, mağazala- tüccarı Yako.:>'11 bir tehdit meıktubu mensuplarının toplantiai 

S f d "k" "d yego 1620, Elit çikofata a rııı;ası d L •• b t d .. h ld .. göndcrmi .. 1 500 r e<l .... 
O ya a 1 1 1 am 1600, ismini vermiyen bir zat 1500, nn a ouıı u ~n ugu a e, mur.a· . ~ er ve ıra verm ıgı Ankara 11 (Telefonla) - Bolu 

Sol-.. 11 (A.A) - A -1-er"ı mah- Orozdı·bak 1500, Yordanı"dı"s 1000, caat eden şofore cyoktur> a.e. mıı· takdırde öldürüleceğini bildinnlşler- Halk i b gün t ik" b kta An-•r·• .M.8A dir. Bu iki karde§ Etrefı>aıa'cla ma- k tnHalku • dsaa 
1
• ubçiu f JLı-

leme t:ırafından ölüme mahkum imı.bıi vermiyen bir zat l 000, ku- ler. •~mada, mUe&eSSede buJı bu- h )) .. l . . . ara evm e zengn r o 111. or 
edilen iki Bulgar hu sabah Sofyada ;rumcu Artinyan 750, Adil Gabay lundugu meydana ç. ıkm. ııbr •. Suçlu· n e .mumes:ııL smaıle de aynı ,ekıl· gÜnÜ yapmı~r. Toplanbda Bolunun 

ı 1 _ ~k 1 1 d de bır tehd~t mektubu yollamıılar• tu-'-~'- •· ellik] · · ı·ı_ı · 
asılmıştır. dam edilenlerden biri 750, ismini vermiyen bir zat 500, ar nıuı em~e verı mış er ır. d İk" k . TJ9UK guz en ve zengın ~ en 
eskiden Bulgariatanda neıredilen Orban Giray 500, ismini vermiycn ır. ı. arde~ yakalanarak .Anlıye- arasında konferanslar verilmiş pro-
Sırpça Piyazne gazetesinin müdürü biT zat 500, Saatman 400 lira Tllrk Nitaıtadan kinin ye tevdı olunmu~tur. jekaiyondn BolUllun gÜzel manza· 
Volkoftur. Volkof, bir kaç sene ev• Hava Kurumuna teberrü olarak ver- f ralan gösterilmi§ ve Bolu Halkevlnin 
Tel Bulgar Çifçi hrkımnın liderlerin· mitlerdir. yapmış. Finike'ye içme auyu yetfıtirdiği gençlerden mUrekkep bir 
dendi. İzmir 11 (Telefonla) - Şemuel heyet Bolu havalan çalmışlardır. 

Bir işçinin kolu koptu 
lmıir 11 (Telefonln) - Turan 

pğ fabrikasında makinist Adil Al· 
l>ayrnk, ıol kolunu makineye kaptır• 
mııı ve dirseğinden kopmuştur. 

İnkılap tarihi enstitüsü adında birinin Kflimciler çarıısındaki getirildi . . Ge~o Dil, Tarih ve Coğrafya f~kül· 
Ankara ıı (Telefonla) _ tnk:ılap de osunda ni tadan yaptığı hap• Antaly~ 11 (A.A.) .- Fınike ka- t~ı mezunları Ankara Halkevınde 

Ta.rlhl Enstltfis11 kunılması hattın- p . • . fU .. . v za merkezıne fennt tuıslerle içme su· lbır toplantı yapmışlardır. Bu toplan. 
da.ki kan lA lh 1kln 1 -n-. lan kının dıye yüksek fıa.tle ıattıgı yu getirilmiş ve bu münasebetle bir tıda mezunlar kendi aralannda hu· 

Wl y asının c uwu:r. • d·ı • ' Su l Adi" ı kel,"eSI, Meclls:ln pazartesı günkü top- tespıt e 1 mıııur. ç u ıyeye ve- tören yapılmı§, vali bir nutukla ıuyu bıbaUer ve eğlenceler tertibDtmit-
lantısında yapılacaktır. rilmiı ve tevkif olunmuştur. açmıftır. lerdir. 

PERiLi KONAK oğlum) ıiı vererek savdım. Yeni bir sürü sualler ki. hiçbirinin 
- Eıvet baba! C rimpen'de görecek ba§ka lıim cevabını bulamıyordum. 
- O telgrafı kime verdin baka- kalmamı~tı. Şimdiye kadar elde ettiğim yega-

Tefrika N o. 29 
yım ), Sherlok Holmes'in kullandığı hi· ne müspet netice, çiflikten aynlıp ay-

Çevtren: AHMET ırtLALl Bu defa ben aC>ze kanıtımı leye rağmen, sakallı caıusu, Londra- nlmadığını anlamak için Barry
- Beni dinle çocuium. telgrafı da sir Henry'yi tara.ut vo takibe- moor'a çekilmiş olan telgrafın, kcn· 

C ; çiflik sahibine Crimeen'e - Şüpheeiı: efendimt Tellıf&{ın liizzat M. Barr.,moor'un eline mi derken gördüğümüz gün Barry- di eline verilmemiı ve o &iin 11eredo 
kadar gideceğimi söyledim. itiraz &nymoor'un eline Terilmiı olmaaı verdin> moor·un nerede bulunduğunu kati bulunduğunun tespit edilememiı ol· 
etm"Cii, bilakis tuavvunımu muva• taLitdir. Çocıı1t biraz dÜf(iodükten ıonra surette tespit edememiftik. duğudur. 
bk buldu. Kemdiai. amcaaının evra- - Telgn.fı çifliio aötürüp Bar- cevap verdi: Şimd· _, __ , f • • •.•. d" K ı· l . fi . n 
L_ tetkik d '- ben de yalnı• • k" > H M B • ı aıuıı arazıyeyı yurut un: e une en ıve har en unea gaze-
&IDI e er.ıten • rymoor a Veren lnl , - ayır. • arrymoor a vere- 5· Ch rJ •· .,. ) k d f • • b. ij-L ..ı k -1.1· L. 
lı:alıp aıkılrmyacakbm. Bu fınattan _ Oğlum. edim ır a es ı a~g o ara ıon e a tcsının ır n "°aıınuan e,,. ıp ın 
ı.tifaJe ederek bozlann etraf •• ei- - Oilunuz burada mı) 1 m ·. • . . gönnü~ ve cesedini ilk olarak bulmuş Henıy'ye 1ıönderilmiı olan aarip 
Tarını da tetkik edecektim. - Evet efendim. _,, - Nıçın kendlsıne veremedın ço• olan adamın, Londrada vlrlsinl ta- mektup da aklıma gelc:IJ. Acaba 

Sir He:ıry, upiını çağırarak ara- _ Buraya biraz ı;aiınr mısinn) culum > . rassut ve takibeden ayni şnhıs olma- mektubu genç asilzadeye cönderen 
bayı hazırla.tmasını emretti. _ Ne yapacaksınız) · - M. Barrymoor, ambarda idı dığını kim temin edebilir) Barrymoor mu idi, yoba onun plan. 

Biraz aonra araba, Grimpen yolu· - '1"elgrah kime Terdiğini eora- de.•• Bu tahmin doğru iae, muammanın larını suya dü§iirmek iatiyem bao]ta 
nu tutmuştu. cağım. - O halde telgrafı kime verdin> anahtarı keıfedilmiş olmaz mı) bir p.hsın işi mi idi} 

Seyahat pek hoD geçti. Bakkal pOlltahane müdürli ~pıya - Kansına .•• ~adam Banymoor, Acaba Barrymoor. ur CharlC9"in Sir Henry, bu meselede en mantı-
Bozkırda, bir tepenin yanından gitti, ıokakta eyıuyan bir çocuiu ça- telarah kocaamn vereceğini bana vlrisi hakkında kötü niyetler besli- kt ve muhtemel görünen faraziyeyi 

seçtik. Tepede diğerlerinden pek ğmiı: M>yledi. :ren başka bir ıahsın aleti mi idi, yürütmüştü: Şa,ret Bukervil'lerin 
farklı ve güzel iki bina yükseliyor- - James, buraya gelsen a oğ- - Sen Barrymoor"u gördün mü) yoksa kendi nam ve hesabına mı ha- genç varisi, çiflikten her hangi bir 
du. Biri han, ötekisi de doktor Mor- lum. - Biraz evvel ambarda olduğunu reket etmişti) sebeple uzakla~mlncak olursa, Bar-
thner'in evi idi. Bir saniye aonra 1 O • 12 yquıCla sizo aöy?edim yal Onu nereden göre. Eğer Barrymoor bafka bir adamın rymoor ile kan11 gayrı muayyen bir 

Postahrne müdürü ayni zamanda bir çocuk yanımıza seldi. Zeki Te yim) nam ve hesabına hareket etmiş ise zaman için kendilerine zengin bir 
köyde bakkallık da yapıyordu. Bir açık.gaz bir yumurcak olduğu bakır - Mademki Barrymoor'u gör- bu adam kimdi~ yemlik temin etmi~ olacaklardı. 

Necip F azılm açbği 
hakaret divaaı dün 

baıladı 

•Para. p~ etrafında Tasvlrt Ef• 
Ur~ çıkan bir tenkit ya, .. 
msı.nm, :tendi pYte!, vekar ve hayslye
tını kıracak ma.b.lyette Olduğunu ileri 
sürerek Neelp ırazıı Kısa.kürek tara
fındmı muharrir Peyami Safa, Tasvlrt 
Efkttr gazetesi sahibi Zeyyad Ebüzzlya 
~ Cihat Baban aleyhlertne açılo.n 
habret davamıa. dün amiye 1kincl 
ceza ma.blremeslııde b~lanm~tır , 

DA.vacı "t'eklll mahkem~de dftvnsım 
anlatarak Tasviri Efkür gazetesinde 
çıkan yazı ile müekkilinc hak.-ıret e
d.lld~lnl 11erl ailrm~. maznunl.ınn 
ccz.ılandırılınalannı ve b\r miktar 
mft.nevı tazminatın da hüküm altına 
alımnıısım 1stemtstlr. 

Sorguya. çekilen Zey~·nd Ebüzziya. 
bu yazının, Pa.ra pi) es mi.ınasebetııe 
yazılmış bir tenkit ve b.hlil yazısı ol 
duğunu, buudn. kimseye hnkaret e<lil 
medlğinl söylemiştir. Cihat Baban da. 
ayni .sozlcrt tekrnrla.J rak d~vnnın 
yalnız birinci yazıya ıs•ın den açılın~ 
olduğun\1, lınlbukl ertP gfuı ayni 
mevzu tlzerlndc nyn1 muhnrrirln ikin 
et bir yazı yazdığını, bu 1klncl yazı da 
mahkeme tarafmd n tetkik edil rı-e 
lıakar<'t ''e kasdı hal· t b\llumr.ndı
~mın kolayca anı ıl c ğını ileri sür
mll.ştür. Yazınuı rnuh rrlrl Pcyoml 
Safa Un desinde: 

- Bu, nJc>lCldc bir tenkit yn.zu;ın<lnn 
il>arettir. Hakaretle zerre kadar aiti 
kası yoktur. Buna rnf,'lllen yazıda bir 
hakaret oldul;u biran için ka:bul ed ısc 
dahl, dtıvacı da evvelce tiyatro ~v 
zuu etrafında. benim aleyhimde b!rço'l: 
neşriyat yapmıştır. Benim yazuıı do. 
nihayet bunlara bir cevap teşkil roc 
btllr. 
Demiş ve müdnransmı yaparken, 

Jl.Zllannm baka.ret tn.sdlle yo.zılma 
d.Jğını ispat edeceğ'lnl söylemiştir. 

Bundan sonra dAvıı.cı Necip Fazıl 
Kısakürek söz alarak bu dfn·anm hu 
susi bir mahlyetı haiz olduğunu bu 
nun, ~hsi hukuku a..cıarak m•lli va 
a.hlakt bir mahlyet aldığını ileri sür 
milş, bu mevzu etrafında Rom:ı rt :i 
yosunun ne._c:rlynt yapt1ğın<bn, İtal 
yanlann da, bu p1yes1 İtalyanca bir 
eserden aldığını söylediklerlnd<>n 
kendisine iftira edlldlğtndcn bahset
ml§, halbuki, Yaşar Çimenin tcreume 
ettiğini aöylcdf#l eseri tıyat.roya ver 
meden eneı kendisinin •Para. piye 
sinin mevzııunu hnzırladığmı, bunu 
bazı arkadaşlannn da anlatt.ıbrını, 
Para piyesi ile (Oro Puro) piye in 
deki benzerlıklerln birer t.esadüt e e 
rt olduğunu söylemiş, yine bu piyes 
etrafında Tan gazetesinde bir tenkit 
yazısı yazan muhanir ffiun&ı;'ln bir 
gece Şehir tiyatrosuna. gidtp daha bl 
linci perde açılmadan seyircller ara. 
smda, atim t:ını.:rta; cYarm bu piyes 
hakkında :vazaca.klıırmıı görürsünilz> 
diye bağırdığını ve bu tenkit y:ıınln 
nnm, Yn.şar Çimenin tahriki ııc yn 
zıldığını, m:ıhkemece gerek Para pl 
yeslııfn ve ~rekse Oro Puro 1slmli e 
&erin muka~ edilmesini 1zah ede 
rek iddia. ecllldiği ~ltllde Para piye 
slnl, Oro Puro ıstmıı eserden almadı 
tını, bu 1ddialannı şa.lıitler ve w.slka 
la.rla .1spat edeceğlııi 11crl sürdükten 
sonra. gelecek sene Şehtr tiyatrosunda 
birer gece fnsıl.ı. lle hem Para piye 
sinin hem de şimdiden tiyatro 1da 
rest tarafından terclimesl hazırlan 
makta olan Oro Puro pl.yeslnln temsi 
edlleceğ1ııl, bu suretle Ud piyesin bir 
birlerine benzemediklerinin erun u 
mumıyeye de gösterileceğini söylemiş 
tır. 

İleri sürülen delll ve vesiknlnruı 
m:ı.hkemeye 1brnzı ve gösterilen ~ 
bitlerin dlnlenm.csı için muh.ı.'ko.m1i 
başka. güne bırakılmıştır. 

Belediye iktisat müdür
lüğünün mühürünü 
taklideden ~ebeke 

Belediye tktJsat müdurliiğünün im 
za ve mühtlrlerlni· taklldederek lo
kanta, birahane ve ~U ,.erlerin 
sahte tarifelerini hazırhynıı bir §ebe 
ke yaknlnnmıştır. Şebeke .mensupla 
rından bnzılan hak:lnnnrlıı. kanımt 
takibatın yapılması lçin adliyeye ve 
rllmlşlerdlr. ---"--

Talebe yurdu için 
Vilayette bir toplanti 

Dlln aabah §Chrlınize gelen Pnrtı 
gerıi?l se:ıcretcı-ı B . Fikri Tmıer vlllı.yet 
tıe Vnll "c Belediye Rcl.sl. doktor 
LQt:fl Kırdan zlynret ctm.lştlr. Mütc 
aıktbcn B. Fikri Tu2ıcrin relsllğindc 
yapılan bir toplantıda Pnrtı tarnrın 
dan 1n~a olunacak Talebe Ytmiu me
selesi konuşulmuştur. 

Bu 00plıı.ntıya §e.lılrcllik m.ütP-Jı • 
sa B. Prost da 1.şt.ımk etmiştir. 

Yunan kıralının verdiği 
nişanlar 

Londra 1 J (A.A.) - Yun::ın 1.ı• 
ralı, gener:ıl ıir Arc1ıibnld Perc·v 1 

L -fta 1 L d d k 1 f la lanndan belli di. me·_ı,·n ,· o ,Lalde ·-"- -rda oldu~unu ş·· h • b•" 1 b" f · ·1 aa evve on ra an çe ı m ş o n o n -...oa "' Yok böyle değil de kendi besab1- up esız oy e ır tc sır, genç ası - 'Wavell' e, general air Henry l\r.it-
telgrafı pek iyi hatırlıyordu. Müdür •ordu: nereden ibiliyorsun bakayım) pa Iİr Henry'yi Londrada tarassut zade etrafıada bir örümcek ağı gibi land \Vilson·a, general air Thomaa 

Telgrafın Barrymoor·un eline Te- - Jamea. geçen hafta, M. Bar· - Karıs~ bana ISyle ılSyledi. Te takibetmi, iae, bu i§i nic;in yap- kurulan .şebekeyi izah etmeğe kafi Albert Blamey ı;e air Bcrnard Oyril 
rilip venlmediğini kendisine ıor· l)'Dl<>or·a ıl>tünnek Ozere sana bir Çocufa liaıb b~ teY eorm.ağa_ lü- mııb) Baakervil ailesi efradına mu-jcelmezdı. fre')berg"n birinci aınıf askeri nişaııı 
dum. telaraf vermlatim. HatırllYor mU1Un zum :roktu. Kendisine l>lr tilin Dah- ııaUat olmak.ta ne menfaati "ardı) \(Arkası yar) Yermİ§tİr. 
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AK::;,;~;;;::~A ( Ş~DiR DABBRLERi) 1 SiN6APUR KORSANLAR 
D v t z t• vlarına TefrikaNo.66 Yazan:fSKENDERF.SERTELLİ ,.!'b:aı:!:ı;vc.:::m=.ı;~ ~~· m~ ey ınyag ,..0=.ı:..u==~:: ~~~:.'1;:~~ublrgürültütıc 

aiurda devletler de, ticari müeue- bırlıklerı ko· nuıa· n ı·ıatler dm.dır. Her akpm buraya gelirler .. blteceP;ini tahmin ederek elhıl belin-teler de milyonlar aarfediyor. Köy· etıemrJer ve k'eodllertnden geçlnG1ş'e ®11 ayımııyotdu. Ti - P1n1n b1r me-
lilmilz.e bir nevi propaganda yapma- kadar ıçtp sızarlar. Ben. onlar sızdık- ~tı vardı, ç<>k 1j1 ve sflratll bı!;'nk 

~ dalı la--x. k aatine var- M - - - • 'd .., (1 tan sonra odnma gider rntn.run. kullamna.sını bllirdl. 
mn ıay o -.• an ayıa ayının ıpti aam a _ Onlardan b1ı1:nı neden tıerçth ~ Kızıl rakknsenin gözlen glttl.kçc kıı-ılım. 0 da. fU suretle: k) o·• t 1 A h 1 Ok g1 

ff ... ; - .. ·tiyetsenelerindenberi, faaliyete geçece er B. Sezal mer. e aşa ma a y - mlyorsun? İçlerinde &alan yapılı e!'- ~fllilyor " stızülüyordu. Yan sev I 

-. • ...._.. - hir k ketler görüyorum. yarı kin ita.de eden batışlanndan ~yr~•-ı:t:::~:ı:~:.m~: +-- m-.---..ıı.~ kurulacak""'-- tur, zeytinyağ stokumuz, lstlhlft. - - Onlann hlçbtrlai göründüğü gl.b1 çekine~ Ti. P1 b1r arnlık arkad~l-
ııo.Jlll ICIIa ~ ....,.....,.-.. e.• ~ ki I d d 1 c!E~dlr. Bana tapan bir anrn may- nn döndü: 
cBit f()y)e mum' hayvancbr. insana ma bJrlik1erlne alt btr proje hazırh- ten 2Q mllyon JO faz 8 lr, yor mun. Ben onlardıın 1ğfen1yorum. -Baydigidellm,K1"va-Mum! Sen 
tifüsü geçirir!>, cYılan wımca yapı- ~ Koo~ bey'et1ne venn1G- .KmJ Kelebek> korsanlar Ur.erinde- evlisin_ evlndc krum seıı bc-kli!r. Bu-
lacak tedbirler pmlarc:hn, cKudus tir. Olmd1 Koord1na.Van heyeti tara- ki nüfuzunu gootcrmek istedi.. 'birden rnsı bekAr kurtlar yatalPdır. 

op 
10 

e ta.lıklanna ~ı ne· '81• nazaran 250 ~ bulunan veya lstl.hsa.? ınUttnrı, önümüzddkl rekolte İstlhlAke gellncc bu. nonnnl zaman- ırdı. glbl <lıwraııarnk ke. dl ıknddllnt kC'nd! 
k .. ehten .. yl korunmalı> c:Tra- !md.n.n t&tldk ed1lınekbe olan bu pro- Zeytlııyn''l vnz!.yotı, geçen senelennl ~ milyon r.ıeytinfn~ var demektir. yerinden fırladı ve ellerini çırparak Kava - Mum bu sözleri t.şitmemL, 

bom, verem has ou her- 1000 nufuslu b3tı halık kntıesıntn bu- taıım1Dlerl hUkfunetln bu c1ns yağ'a lar<ia. 16-18 m.llyon kilo idi. Şimdi bat H~ • blkın b:ı.knlım. El ele eliyle doldurdu \"e karşlSlnda otumu 
ler yapnınlıb, cAyyaıhğm '° lımd~ her yerde bir CHnlk Dı.$tma koyduğu tİatıcr ve Ankarndtı. yapılan belk1 25 milyon kilodur. M<?mleketl- vererek ~~aga.cmkt oyunu oynayın! rakkas.."Ye samından içti Japon ra"-
f,attır» ilh. • . . B!Mlğl) kwı11acaktır. zeytinyağcılar toplantın hakkında. ml2Xlc 45 milyon zeytınynğı · mevcut Blnız d~ bent eğlendirtn... tınce bu, kadına bir hakaretti. nı-

Bu mevzular telkin ctmek. ıst.enir. Birlikler 1ı:arulduklan 8Cd!:aJt' yeye. m::llOmatınn mllmcantı eden bir mu- kabul olundu{:una göre dahill istlhlfLk Korsanlar hep birden lmlktılar .. el kat. •Kızıl kelebekıı aldınnadı. 
Neticede ne Jilan aokmasmm, ne maMllenlıı tsmln1 a.lacak'lnrdıf.. Bir ha.rrlrlmlze tanınmış zeyt4nyajp tn- tıı:rşılandıktan sonro geriye 20 milyon el e~diler Ve mermer d.lreklerln _ Benim es!rierim! gördün d · ı 

la.lgm illetlerin, ne kötü huylann maJıelledc bl.rden fazla. ~tmn b1rll- cl.rlennden 'B. SCznI Ömer Madra ~ kilo fazla zeytinyağı kJllıyor demektir. ~da ~inerek oynnmo.ğa bn.şL-ı.dı- mi Kava - Mum? Her erlrok gunun 
ö:riine geçilm~tir. Fakat pek çok 11 kUnılması lflzıın gcldlğl takdlrde izahatı verm.lştır: Yeni rekoltenin de 30-35 mllyon kllo lar. b1rinde benim esirlm olur. Vnkll.:, le 
kimse hisse. kapımı olacak. Ne- .~nınlann btıb1rlerlnc\Cn tefrik\ 1çln _ Fl:ıtıcrln tcspltl için Ank.arnda. a.ra.smda olnca.ğı talmıln edilmektedir. Bu adamlıır arasında blrlblrln1 çe- onlnr da seuln glb1 yüksekten ntıp tu-
tdöm c:anlmrtaranluı nasıl kUfaD• b1rllklere numam verilecektir. yapılım toplantıda. ben de bulundum Bu miktar geçen sene 42 mllyon, bu keınlyen, blrlb1.r1nln gözünü oymak tan, senin gibi ccs..ıretten, knhrnman-
mak li.mngeldiğini galı"ba bepimlı: Her b1rlllttn b1r ~ ve t azası buM Katt rn.J. .. -am.lnr, bugünICTde U~n olu- sene ıse 40 milyon kilo 1d1. Yeni re- lstl;Yenler de vnrdı. F&kat, Kızıl rak- lıktan bahseden kurtlardı. B~;m 
luunaralarda asılı duran resim1erden lune.ca.ktır. Balk tnro.fm&uı 1nt1- na.ca.ktır. Fakat ben s\2e, bu flatler trolte t<!şrlnlsnnldc alınacaktır. 7..eytbı kasenin büyülü ve .sıcak ses1 korsnn- hepsi de korkak fareler ve uyuz ça-

.• - '"ğrenınipzdir !bapla. veyahut da nuı.h:ıllln en b{lyük hakkında blldllderlml söyllyobll1ı1.nı. yağı flatlerlnc ırcllncc, memlekctlınl.z- ları sanki blr nnd:ı btlylilomiş gibi bl- kalla.rln ark:tdnslık yapacak kadar 10

~~~ b' · d anlattı· m1Utlye Am1rln1n tayini ile tesı>~ Sabunluk ya~lann fa'brlkt:ı.dn tesıım de hnngl mahsul fi.ati, ~ytınyntrı n- rlbLrlne çekip lxı~la.yıvcrml..c;t.L Hi~blrl sindiler, küçülduler. 
~ue • ır ya~ım a • hmacruc· rel.s ve azalar blrliğ1n fiatı toptan çıplnk 87, yemeklik :rot- atlert kad:u- ez nispette yükselmLştır? !Uraz etmeden h!llkalo.ndılar \"e gittik- Kızıl kelf'belı: nyağn kalktı: 

lun gib!, dcV_Ietin cmustahsili lı:ora• heyetdni teşkil edeceklerdJr. Birlikler !arın 87, 4,5 88ım blı1ncl yemcdtlik: Mesel1'ı normnı zamanlarda bu~nym çc rutan blr co kunluk 1~lnde oyna- - Sen de yamı o ıl:ı.r glb! ol:ı.cak-
~· 11~ somıc~da. memleke- mevcut kooperatif ve oemly<ıtlerln bu ~lann 90, 3,5 ıı.s1tlller zannederim kilo başınn f.lntl 4~ lrunı,,'llı:Pn bugün ma~ roş1adı1nr. sın! Kru:ı;.ı, r~lnl, \:e gemin! un~tup 
timizde çifçı gmıfı gem, bir nefes al· m&.'Z'Uat llllrlclnde müstnldllen iş yn.. k1 93 2,5 aside ka.dnr olan ekstralar 14,5 kuruştur. Yanı t1ç defa tazın. Knva _ Mum bu sahneyi hayretle buraya du~ceksin , Knvn - Munı. . 
~ bulunuyor. Bir içtimai tabaka!' pabllecekl-Or ve hükftmetın ya.paca~ı g5 ynhuL 97 blr buçuk aside kn.dnr o- Zeythıynğı fmt! ise normal zamanlar- seyrediyordu. ı Rakka..o::en1n ses3. 'kısılmış cibt~~l. 
Jiikse)tici en büyiik vasıf onda g~ tevzl.attan J.stJfade edeceklerdir. lın ekstra ~<-tral.-ı.r 101 kurwJ. da vnsati 50 kuruşlren yeni. kabul e- mzıı rnkknse gülerek: . ~va - M~~ b!r şey suylemiyorou. 
rüıımeğc başladı: t:Satın aha kabı· Blrllltlethı esas ga.yesi ~'nd1 mın- Bu rıatıer fizeı!nc navlun, teneke, dilen tlatıerle nzamt 100 l-unı..c.u çı- - Gördün mü? - dMI. - Bunların Ic3.bmd:ı. butun Japonyay. aT<lk:Jandt-
liyeb. tamııanruı dahll bulun.an hnlka yt- fire, sigorta m.ısrafla.rınm da Udvest- knnlmıştır. Ynnt bir misil fnzla. ttç Mpsl benim cs1rlerlmdlr. Ben .yeter.

1 
rnblleceğini lddJa eden bu sehhôır lm-

İyi ıunınn ne sabn alacak? O za· yecek ve gtyecek mo.ddclerlnln tevzl.1- le topto.ncılnr için yil?.de 5, perakcm.- m.lsll fazlnya çıknnlmış olsaydı 150 demeden oturamazlar. Ben istersem, dın acaba neye 'r!~en romu? 
ten toprak ürünleri müstahsıhdır. n1 teşk:llAtla.ru:lımınk olaccldır. deciler için yüzde 10 k~r haddi wrll- kuruş olması Irmm gellrdl. onlara: ıBu gece defo!nn gidin bure.- 1 • • 

Jhtİyacı nayi mamullerine... Milli Öğrendlğlmtze cörc blrllk.l~~U~n.yıs mtştlr. Kaldı k1 dC\•lct, ttr~ :fın.t.ıcrl.n- danı. dlye bağırırım. Hepsi birden «Kızıl kelebek» kimı cı..r.m •oneanud--da g()y!edıgı·-· nıöi, 1ptidalnnnda ~lly('te geçeceo :__ ,,.ft eruil deın her kllodıı. 10 kuruş muamele ver- nynklanm:ı. knpanbara~/:llva:,ıbra.1·1.x..,11 •evı·yor? 
.,,.a• ., ı.uıı ... Zeytinyağı hnk.r.ındn Wla.g ve - "'"''"' ktad Kav::ı. - Mum u ~zu mu "'u" o 
bixim başlıca l1kmm: --hde ilerde- ~eye lüzum yoktur. Çünkü mal çok- ~ nlma ır.• b 1m ..n.ı fıste'hzi b1r tavırla Birkaç gün sonra. 

• • • d 1--'- "b' ••.• - t B 11 ""lld!rll .,.._,..,~ H-...,., nld r. "' t•-tı rt 11" u uş ı;uı ' m ü ı d aannyı cihetin e o ~ gı ı gorunu· 1 ur. ey::mn::une e v en ~., ...,.- ....,.,-r ıb'lıruza gure, .... e n u- omuzlanm kıı.ldırornk bıyık altından Kava - Mura ö le zeri ev n en 
yor. Hal böyl~ imaJab na!!l I · yağı mlktnrı 38 mllyoıı kllodur. Bu- nnıı müteakip toptan zeytlnyağı ea- gülümsedi. semiye dönüyordu:. 
eer.işleteceğiz? Ne yapıp da ne ııa· mın içinde, bcyanruımeden hnrlç tu- t?şfatı S('rbCS bırnkılacn.ktır. Hükfıme- Kızıl rakkase h!ddctıendl. Biraz Araclıın b!.ıimç gun ~tlği halde dl:'-
tabileceiiz? En iyisi, köylünün, ken. !(•• •• k K 1 tıulnn ve mlktnıı. ylııml tcnl'3keyc ka- t1n zıeytlnyaltını beynnnnrneye tabi sonrn: nız kurtlan mt'lcilane:;!nde geçtrdlıtf 
di • in: mümkün olduğu nispd]erde _ UÇU ema dar olan evlerdeki zıeytlnya~lannm tutmnsmd!ı.n m':lksndın, bir s.rn. Utt 11- _ Yeter art.ık! _ dlye haykırdı -: geceyi hiç ~utmuyordu. Kızıl kelf!-
k ... 1!.· . .. idir Şüphesiz. bir- b k \ mittnn 1se 4-5 mllyon kilo kadar talı- raya doğru y{ih-elıne~ bc.§lnynn :tıat- Haydi, ben raınız ltBlıruı.k ısttyorıım. bek.. o ne muthlş bir kadındı! Mey-
.n mınd:~~cs . mul olarak boks mÜSa 3 31311 mln o1unnblllr. lert nznmi seviyesinde tutmak olduğu defolun tarşımd:ın!... hanedeki btitün deınlzcllcro ge~t.t>n 

çok ma . e en !:"arikmn d k 
1 Şu hale nnznran bugün memlekette anlnşılmaktadır. Hepsi birden şaşırdılar. ve ya.b:ıneı- birer esir gibi. davr.ınzyor ve on1ann 

gene ıehırden lcu ~ .ere •. • , ıann yanmd.-ı duyduklnn m:ı.hçublyctl hiç blıi bu ltadın:ı karşı geleıniyor-
İşte bu noktada, ~h~~ı m~~er Dün yapılan K rt 1 Q d b örtmeğe çalışarak, ezUlp büzüldüler .. do; sanki bir dimağdan dtlş(lnüyor-

ve rehber sınıftan koyluye b~ ,a- mu•• •abaka}arın netİce}erİ u u u ş t e 1 e i r rakkn...c:eye ellerini uzatarak ynlvn.rdı- lar, bir g~ eôrfiyorlatdı. Knlblf'!i 
beylik yapması beklenir. Elmıızde 0 

tar: dıe dlm~an ve gözleri gibi b!rle.c:mtş 
muhtelif vasıtalar var: Şu anlatbğıın k h 1 k - Bırak bizi Jtendl halimize! Sen glblydl. 
tarzda duvar Livhalan. Halkevleri· Merhum boksör Küçük Kemalin a pt an 1ar1 1 r S 1 Z 1 bll1rs1n ki, b!zlm buradan badk:ı. gide- Kava. - Mum e\"den s:ıhlle dOOnt 
nin köycülülı: ,ubeleri. Köy enstitü· bft.tırasını yMetrnek ve has:ılatlle OOk ~tz yoktur, Sruıl Btr ktısti'nı- inerae.n, iki Jnpon cooclntn yol ~-
leri. İlh. bbrlnt inşa ettirmek gayeslle G:ı.kı- - - muz varsa, blzl n:rrctı _ tfinde ~wgay:ı .tutuştuklannı gördu. 

Az Çoı_ m"l"ırdfebl-.:::.:-e nazaran1 tasarny kulübü tnra!mdnn tcrtib<'d!- d kk" • Km, 1 J'llkkase, Knvn - Murnya don- Bunlardan b!rls1. 
.. -yU6... Tedbirsizlik ve İ atsız- Bir müşterinin cebinden <Arltası var) köylünün hnyahnda bazı maddi de- len boks maçtan diln :Mnksim salo- dü~ Görüyor musun güzel delikanlı? 

iİ§iklikler olması lamndll". lıkeml_ e.. mında yapıldı. lik yüzünden vapurun 900 lira çalan Burhan Bu ... -"ı mft.._1,,.kl~nn, bu tt?dll-- =============:r ] d İsUklül marşını mütooklp cSkl lda- b b b. -nu.ı ..... u "'Y EVLENME 
masa. muhtelif alet er, 

0 
• tam:ımı, recllcrden Eşrer Şefik merhuma aıt atmasına se e ıyet nihayet yakalandı ~ wa.nlıınn heps1 benim emrim-

ahır, kiremitli dam, dokuma tezgu· ttı Bir dakik - k ·ı h k dedir.. bana. taparcnsınn. bal'ilıcilr. Kıymetli Mltlmlerlmlzdeı b:ıy Mu-hı, r.:? bileyim. köy fCraitİ içinde y&• ~~5.= ~~nkalam geçi~- verme Sd~ÇJ~ Cm} U a eme Ben istersem, bu ndnmlnrln. Yokoha- zaffer Evrcnos kJZJ bayn.n Peyban 
pılabilecck bin bir şey ••• Robinson'un Netıcc-ler: ı _ Hnllt (AleımdRr) Ta- e ı ıyor ar Buııhnn Adında bir hırsız Slrk~e :rruıqı blr and.:ı yaJnp Jrfil cdebillrlm. Evrenos 1le tanınmış armatörle~ 

adada alna ba,ına b~ardık· k1 (Gnln.tas:ırny) o. mı.yı hc-sı:ıblle; 2 - bir otele gld<'Tt'k kc~;:<ıtsf.n1n Anadolu- Ben !sterscm, onlı:ı.m: Uia.ydJ, on ll- SadıJa:ade Ruşen o hıllanndan bay 
ıssız .' ~ • millet bebeme- ecı (Al mdnr) lu tnclr olduğunu soyl~ ve kiralık manda. dm-..n ve nylard.anbert bu tnll- Şadan St\dıkoğlunun nik:A.h törenı 
lan.- Y.u ~. • ~ n e • ~~b~;> ~ İb~lme (Alem~ Kurtuluş şilebi blr müddet evvel blr oda ıstemlşt1r. Şu mrada otelkrde Jetten ne iS.edi~ belli olnuynn (San dünkü cumart il günü Şlşlldc &dtk-
ba] başarobılmeınız ıca e 1 Y dar) raret (Gala.tasa.ray) a sa:n he- Yunanlstana ~ı~~ ~rafından g5n- yolcu mJsa.fi.~ler fazla. oldu~dan Korsan) m gmıl.s1nl e.~1eylnh d<!- zade köşkün_ }apıldığı haber nlm-
ler... . . .. . d sn.t>De· 4 _ nttıı (Galatasaray) se- derlleu erz::ı.kı götıiirüracn Mnnnar:ı.da Burhanı dn, Omer adında. ytne Ann- r..m... ve oonın erendlnln genılstn!n 1 mıştır. Taraflarl rnadet dileriz. Belkı yalnız resiml;r de kifı .C: 'a 1 tnsn.ro ) ln b ra.beı'(?· 5 _ bir knynlığa ~rparalt batmŞı. Vapu- dolulu bir t."!.c:lrln bulundu~ oda.ya küllerlni hnv:ıyo. rarnnınunt Ben ıs-ı •••••llll•:::zr..ımmmı•' ğildir. Bunlann küçük modellerini m1h1 < a ada ı hmetc (Alemda.rl n. run b!rlnei suvnrisl Rıdvan lle 1klnc1 itabtıl etmişlerdir. teree?n senin de ~cağın bir mucl- .ııı 
yapmak •.• Fakat hayır, köy köy do- Abd (Al~ • rı ·~iiscyl.n <Bcalk.taş) süvnrfsl Nazım hn.kla.rındn yapılan Gece herkes uyadukt::.n sonra Bur- ze ne' bütün J'aponynyı bir nnda 1

1 

En büyük nşkı, en büyi.ık sevgi 
1 

lapnamak. (Çünkü burulan pratik 8n1Y1 hesab e, - . tahkikat U:nınl Cdilm.l.ş '\"e llcls1 de hn.n ynv~ yatakt.Gn lmlknrnk ya- aya'klandırıı.blllrlm 
ı,· ti çıkmaz) kasabalann pa· İsmn1l CGmtnsaray) ı: ~7:~· mahkemeye verilerE!k dün asliye bl- nındn.kl kn.ryol:ı.da ~"an ömer1n el- Ve ba..c;ını önüne. eğerek mınldandı: ve acı),, en hnzin ho.srct ve hic· 

ır ne te·nd al eriş için gelen 7 - Sey:fl (Gal~ 8 OC de; rfncl ce-.ı:n mnh1mmesln<le muhnh."ene- b!seslnc yaklaşmış ve ce'l:ılndekl do- - Ge~ anln.dmı .. fakat, ~di an- ram, çılgın ıztınıp ve elemi ca· ~ 3:er en e T' k Ş truıare.y) J.o. berabere, - v Jerlnc başlanmıştır. kU'll yüz lirayı nlmışur. Buı'ha.n o s:ı- ladırn tı 8Cll Yanındarun · cSa!t ko-köyliıye bunlnn goslerrne • « ~ ~ı- (Güreş) Muhteşem (O::ı.latnsa.my) a. TnnzJm oluna.n iddianamede her Jk1 atte otel tap:ısmdıın çı.kmasının fÜP- d dl 
1 
~ 

1 
Ö 

1
· değil mi? zibe!i bir mevzuda tıinesinde 

yayı kendin ,u suretle .yapabilinın. aba.ndono lle; g - Nurl CAle~~) suçlunun tedblrslzJEc \·~ dlk!ka.tsizllk- he uyandırncağını dfi.şüncre:~ otelin 1~~vo.c _ ~:ra br:;; ~:dı TC tız:ıı 
Ortnıımda yqadığm tabı.atta bunun Adlı COnlntnsn.my) ber::ı.bere ıra ış- lerJ, ntzamat:ı. rlaycts.1zlik:1cr1, sisli ha- :ı>ence.rcslnden çıkın~ duvardan sıy- rnkknsenJn doldnrduf;u sa.ke kndeht- toplııyoo bir faheser 
malzemesi vardır.» diyebilmek. lardır. • •• vada seyrcdcrkm mksılt düdük çaln.mk nlnınk surctllc soknğn. lnip kr.çmıştır. 1 döktn JENNY L• ND 

Köyün yafaJlf aeviy~ini bir. p~- Türkiye aerbea gure§ bulunduktan m:ı.halll blldlrmediklert, Ertesi gün bırsızhk meydana çık- n _!'f~ ~m istemem- ke.nd.i ta- · ] 
Dk yükseltmek için bır hayli ag· birincilikleri 0 günkü hnwı §nrtlıınnı ltıyıkllc tez- mı~. mbıt.ıya yapılan mürıı.caııt üze- dehlm! kendim doldumuısını blllrlm. 

rqmak... (Va - Nu) . f d lik f pıt etmedikleri, ı&eyi.rı Jurnalım da.ha r1nc blrnz sonrn hırsız Burhan yclca.- K zıl rak'"'r..5e gözlerlnl dlzerekl ·sveç eu· .. LBULu· ~ Güreş e erasyanunun sene a- evvelden tanzim etmeyip kazanın vu- la "k t h b ~ .. ı K 
l+uiii•Shiu,uuu•nnnonıuau•• aliyet programına dahil bulunan TUr k .ı-- ık'·M kı;...d HÜ- nar, a ldl:nta aşıa.nr.uştır. baktı. 

- uunuwı sonra ç ı.uua.n V.J e - - - - Bu sn.hncyı ıızak"iı:ın SC'yrodcn deniz V E F A T kiye serbcs g{lre§ birinciliklerinin 25, seyJn adındn blrlnln evinck doldur- Berlin büyük elçimiz kurtlan hayrcUerlnl ctzllyemedllcr: 
26, 27 nisan tarihlerinde oehrlmiz- duklnn deni7.cillk kaidelerine 'e lca- AJ _ Ne ces:ırct ... 

Şehrimizin maruf kürk tüccarla.rın- de yapılması tekarrür etml~ ve ala- beden bo.lırl knldelere ti.ayet Gtmedik- manyaya gitti _. ____ m•amlm!m•mlDIZRıımlmtmım•mn;::smE!'!!ai~ 
Oa.n sevgili b:ı.bamız kadar bölgelere tebligat yapılmıştır. lcrl sabit görüldü@nden CC:znlnn<lınl- Mezunt>n şehrimize cclm1ş olan 

l'llİllRAN OIIANiAN•ın M • • b üh" ··re k•r .. ı- malan 1stenmlştlr. Bl:rlJn Bfil ük ElçlmJz B. Hüsre\· Gere. 
lldlrl evsımın u en m ım gu 1' " " IkA.· h d TI}fat. ett.tğini k.cmall teessürle b - 1 1 B ... 1 ı:ı lk . 1 Sorguy:ı. çek.ilen mazııunl:ı.r kendi- de diln mıb:ıh Yeşl ..,., ava mey :ı-

rtz. cenaze merns1mi 12 Nisan pa.znr. ~~8 an eyog u r a evı 811 onun• lerlne J.mat olunan suçlan reddederek nuı<lan kalknn tayynre Ue Alm:ı.n;-:eyn 
gtınft saat 15 te Beyo~lu Balıkpazn.- da yapılacaktır. tizcrlerlne te.rettübeden vnzlfe)I tcı.- har<i:eL dmlştlr. 
rmd::ı. 1"9 Horan Er.ınenı Klllscstnde Se • b• •kl t - 1 - m:ı.mlle ynptıklnnnı ve slstn k.Csnfctı -----
ynpıluağınd!ln son teşyi vo.zıresınde rı ısı e yarış an yüzünden k:lzruun vukubulduğlınu Dö~t kadın arasında 
bulnnmnk isteyen akraba ve dostları- İstanbul Bisiklet Ajanlığından~ Ueri sünnüşlcro1r. k 
nm kilisede ha.zır bulunmalannı rlea .Seri bisiklet ynrışlannın ikincisi Ş::ı.hlt oln.rok dinlenen vn.purun anlı kavganın sonu 
ederiz. 12/4/1942 pazar günU ınbahı aaa.t ikinci ~rkçısı Must<lfn da, istnnbul- Kasımpaşa c1vnrında. ot..urruı Ayşe 

Bay ve bayan Margarlos Ohanlan 9,30 dn Topkııpı ile Büyükçekmece dan hareket edip Sarn.ybumu açığına Ha.Ucc, Patına ve Snmlyc ruilarında 
araıındn ve 60 kilometrelik bir me- gcld.l.klerı sırada. vapurun knzanmda, dört kadın btr çocuk meselesinden 

İstanbul Mllye beşlnci hukuk hA- safe dahilinde ynpılacakıtır. bir lirıza. oldui:'1JI1u ve bir saatlik c;n- kavga etmlşlerdlr. Kavgada. Ayşe lle 1 

kim.llğlnden: 942/311 ıı~ neticesinde bu dl"ızıı.yı kendisi- Fatma ve HatJce bit. olup Samiyeyl 
Beyoglund::ı. Tarla.başında Knranhk Bugünkü maçların nJn tamir etUğlıtl, bu sefer esrıns:n- :fena halde dö\-'llltlşli!t ve bunlardan 

Çıtmnz soka~da 16 numarada otu- dn gemJnbı nı.'!ldruı ak8:ı.mmda bn§kn Ayşe, Snmlyeyl muhtelit ycrlerln~n 
rnn Martım Sa.ttnflm to.roımdan programı bir sakatlık olmn.dığıru, lrendlsl taras- de yara]runıştır. 
Beyo~hnıda Pruıgaltıda. Baruthane Fenerbhçe atedı: m ~nde bulunmadı~ için kaza- Kavgadan sonra yakalnnruı liç ta-
caddoolnde 21 No. da otanın Koço Saat 1 o: Eyüp _ Ha1iç. H.: Sel6.· nm ne ~llde vukubulduğu hnkkındn dın adllyeyc verllm!şlerdlr. Asliye 
Kozma Nikol:ı.şid.ls aleyhtne açılmış m~ HayaJi, Hayri. maH\matı olıruıdıı'lilı söylemiştir. sectlzincl cezn m~emeslnde yn.pıla.n 
olan ibtall senet ~avKnsının tebllğn.t &at 12: Süleymaniye - Altıntuğ. Bu acfer esnıısındn vapurda. bulu- muhakeme sonund.'\ Ayşenln dövmek 
fa.slında müddelaleyu oc;onun vernt H • ~ . cı....ı,· B .. I t n:ı.n emniyet ltnçnkç~ bürosuna ve Ynrnlnmnk suçlnl'ınclnn ıııektz ay 
.wğl anl~ılmakln varlsleri bulunan · • ..-zı, ~ıp, ~ u en · ka. H. mensup dört momur da §ahit olarnk hapsine, Fatma Uc Hatıcenin dövmek 
TO a.yn1 bnnedc nro.mct etm~ olan Saat 14: Be~oı:;lu • Ta ım. ı d.1nlenm1şle.r, kaza esnasında kendl- suçlan sabıt olduğundan ylttnl§er 
~lu Sotlı1 Ntkolayidls, kn.nsı Adnan. 5elamı, Muzaffer.. ıerı uykuda olduklannctan bir şey gün ho.psc lronıılm."llanna knnı.r ?erll-
Donn.'l ve kızı mrtsııntf Valo- S~at 16: G. Saray • Be§ıkta§. H. ı iönncıd:llOOrlnt .söylemişlerdir. Kazayı mJ§tlr. • 

ii A K s ti M .sinemasının 
En bflyfik muvııffakiyeU 

.A 

EVLA 
Türkçe aö:.ılü - Türkçe §arkılı 

40 Kişilik koro, 36 kişilik 8az heyeti 
60 kişilik mehter takımı 

~ 1dAslk musUdstnin DEDE EFENDİ'n!n ölm~ eserlerini 
bu filmde dlnlfyecekslniz. 

Okuyanlar: MUALLA IŞILA Y .. SUAD GON 
Besteli yen: SAD l IŞILA Y 

tıAvetıc-n: Tllrkün şecoot ve azml karşısında. hl~lr kuV\ et dayanmaz 
('!'flmço Matbunt Jurnam 

Paznr Beansln: 11,30 - 1 - 2,30 - • - 6,SO - 7 - 9 
Bant onda. tenz111\Uı mat1no nld.13 de mez1tftr ıı.ıı.neıy1 terk Senıi, Şazı, Adnan. mitte'a.klp ehlivukur heyct.1 tıı.ra!ınd:ı.n 1 1 

ne b1r semti m~hule ıtttlkJerl Şeref ıtadı: nuıJıalllnde yapılan keşif ve tetkikat R A oy Q 
talınkkuk etını.ş bhıacnaleyh yapıla.- Saat .. 1 O ı Beylerbeyi .. R. Hlaar. ttı.porl::ı.rı da okunmuş ve d!ğc.r f3.}ı1t- DOLhruD'mı en parlak ild yıldızı lld haftadnnberi 
cn.k tebllğntm uo.n surettlo yu.pılmMl- H . .; Mueyyct. Muatda. Halit. ler1n çaRfi}nınsı :1.ç1n muhn.kemc baş- _ .. 

:rıa :tnrnr verUeret.: bu ~ dAvn 1s- Sant 12 ı Dernirapor • Hilal. H. ı im gfine bını.kı~r. L A"" L E S lcı N E M A S J N } tıdası tebliğ edllm14 ve bu ken-e dG Necat, Zeki. Münir. BngfuıkQ program 

muhakeme 1515/942 r;:uı.t ıo a tayin Saat 14ı Beykoz. - Vela. H.ı r .. ı Gu··nıu··k B ı 12.30 Program, 12.33 Şal'kılar, 12.t5 nurlandırıyor. tııın~ ve bunun <ta. bir ~ müddet.ıe ri<luıı. Necdet. Re~at. Orsa AJa.tı.9 haberler4, ıs.oo Tüıttülcr ve 
111 ~e 1~ ~ ı::nllğa~ :U Saat 16: Fenerbahçe - lat. Spor, oyun havalan, 13.30 Balon o~stmsı, DOROTIIY LAMOUR - BET.rı' GRABLE'ın 
~'!,.0 ~ mshkemcde n. bm:nt H.! Halit, Baha, Nihat. 11 Nls!l 1942 0 ı1e:sı 18.03 Dam oıkc8tro.:I, 1us Ziraat yarattığı senenin en güzel .filmi olnn 
a.... ... n uma sanU, 18.55 Karışık ~. 19.!0 A- u L B '" • • " ~ yahut bir vekil göndermek sure- ........ kiye eskrim Londrn. flzctlne 1 Bterlln 6.20 juıs hnbcrlerl, 10.45 Konuşma, lf).65 ş A R K B u 
ııto ha.zır bulunınnl:l.n nJtsl ta.kdlrde l

1 ur Nenoork ÜZcrlne 100 dolar 130.10 Oda müziği, 20.15 Kon~, 20.30 Fa.--

nmhnltemenlıı gıynplıı.nnda eere;ywı birincilikleri ~:vre ilzerlno 100 sıı heyet!, 21.tG tmnır ıı.t koşulannm Bugün Lt ... ~ sinemasında alkışlarla devam ediyor. 
f!dooei?t llAn olunur. TUrL:...e Eakrim blrlncilikleılnln .wv~re frankı I0.3M netdcelerl, 21.25 Temsil, 22.80 Ajans .ru...c.ı 

ge14 ;7b fta mart ı pazaY ailn· Madtld Qzerınc 100 pezeta 12.84 b1lberiert. DİKKAT: Bu programa ilave olarak 
SnnyeJ' askerlik 111beshı4enı leıt ~ a d cu h:'a tebrrllr Stokholm Uzerlne 100 kuron Sl.18 Yarın sabahld progrnm 

1 
_ YENi MA'IBUAT JURNAU (TÜRKÇE) 

Knnunl 1knmctg4hnıda anuııldılı rfmfz e yapbı k.lva ftdr'k Esham ve TahvUat uo Progmm, •z.s3 Mfizlk, 'l.45 Aja.ns 2 _ RENKLl MIKl uKÖPEK SERGİSln ·-----· halde bulunruıınya.n yedek tupçu ~ ~r. Bu mtı.a a ...a... ~-u 111- ı 938 "" ı ""-' """"'............... 8.15 iilll•liıl•lllııİlliııl l 1 · 
men Halit atımıan (15211) o.1n acele ~e~ek ıporoular hafta araeın4a .....-- ;-'~ ~ryolu n j;:: =r!:.u, 9.oo ..-ı<ll "'""'"~ .. ....,., Bugün snnt 1 de tenzi at ı matıne 
1ıubcye mürncnntı. ,~..,,. .. seleceklerdir. 
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Ve Bütün Ağrılari Derhal Keser, lıim ve .Mar.liaya Dikkat. GRlPlN 

.DE~RMOJEN 
:YANot, ÇATLAK, EKZEUA. n 
()ILO YARALARINA feykal14e 
iyi gelir Derinin tazelenmealn• 
ve yenilenmeslııe hizmet ecıer. 

Hrr f<' z:mede bulıınur. -

~RENGl 
ve 

Belsoğukluğuna 

tutulmamalt için 
IW'i~JJ;; EN tyt lUÇı 

PROTEJİN'dir 

--- ur. IUSA..'I SAMİ .... 
1'1FO AŞISI 

TUo ve parat!fo hastalıklarına 
tutulmamak lçln teslrt kat'l, mu
afiyeti pek emln taze atıdır. Her 
eczanede bulunur. Kutusu 45 ku-

ruştur 

' 

Türk çimentosu 
ve Kireci 
Anonim 

şirketinden: 
Şirket ın!z hlssedıı.rla.ft. Tlca.reCı ka

nununun muaddel 388 noı mndde6!y
ı. Şl.Bet esas mukavelen.am.ıeet a2*.l.
mına wvflkan aşa~ ıımı.am.ede 
yazılı hususu göri1şmeık ü:Deıre '1 ma.
YM 194.2 tarJ.hln.e mil.wDf peJ:'181Dbe 
gün'\\ saa.t 18 dt. Gala.tada Voyvoda. 
cad.deS.nde kltn Agopyuı hanımın 
4 ilnc11 ıaı.tındalı:1 ~ m.erke?Jlndl! 
fcvkalAdt surette 1çt1maa davet olu
nurlar. 

RUZNAME 

Tıcaret Vekli.Iet1 io T.ı.ca.ret Umum 
Müdürlüğüne$ 10/3/942 taı1hl1 ve 
1790 numaralı tezkere 11• Şlrkat esas 
mulm.\ıelenamesine 11Aved emred1.len 
!:k1 maddenin mümkeresl 

Ticaret kanununun 385 inci nıad-
dest ahkAmına tevfikan müzakerata 

Memur aDonacak 
iPEKiŞ 

Bursa Dokumacılık ve Trikotaj 
T. A. Ş. umum müdürlüğünden: 

Bursa. Ankara vo İstanbul Fahrikalanmız için Muhuebo ve 
Ambar memunı alınacaktır. 

.lateklilerin Türk olmuı ve askerlik filt hizmetini yapnuı bulun
malan prttır. 

Devlet t~1'ilab ile Sanayi müesseselerinde en az iki sene çalı,. 
mıı bulunanlar tercih olunur. 

Taliplerin bizzat Ankara vo Bursada fabrikalarımız müdürlük
lerine veya İ&tanbulda Y enipostano caddesinde 4 7 numarada 
Umum müdürlüğümüze müraca9tlan. 

Bizz::.t müracaat edemiyecek olanlar bir adet fotoğraf ıvo el ya
zıb hal tercümelerini ihtiva eden melctuplannı İatanbulda Umum. 
miidürUiğümüze göndermeleri ilan olunur. 

J; 017Cl bil h.lsse sahibl.nin dn.h1 lştlrü: ve .. -• 
tevdi edece~ sened mlkt.a.nnca rey Eti Banktan: 

SAÇ SABt;~U 
Saçluı"''' mutıofaı:o içi!\ .,,.,lkOll\dR 

toıır;,,ı ilk kulla"ı tf• ıllrecO• 'r. ıs. 
30 Kuru t lur 

ita.sına hakkı vardır. 
İçtimaı mexkô.rda hazar bulwımak 

lstlyen zevat ticaret kanununun 
3'11 inci maddesine tevf1ka.ıı ıçtı.ma 
ta.rttıınden bit, hafta evvel h1s9elerln1 
şirket merkezine tevdi etmelldlrler. 

Bankalara tevdi edileceık senedat 
ma.kbuzlan §lrket merkezine tevdiat 

E(etll Komürleri Işlet.memiz.de mevcut 200 bd&r yaza. 90 kadar he
sap maltlnestn1n tamiratını devamlı surette takip ve klon.trol e-decetc 

Türk bir makine tamircisine 
ilı~lya.ç vardır. Talip ola.nla.nn şemlti bğrenmek ürere EU Banıc i.starı
bul Bürosu.na mürrıc:tatlan. 

Zayi - Eyup iaşe memurluğundan 
aldığım 6002 - 6003 - 6004 - 6005 -
6006 numaralı beş k.Lşl.llk ekmek ka.r
nemizl. kaybettik. yen!slnl alacağı
mızdan eskisinin hilkmü yoktur 

mah1yet.lnde olarak kabul edllccek.tl.r . .. •••••••••••••••••••••••••• 
IDARE MECLISİ 

.Ev ıp Ortakçılar Kınmıye Ce.tme ı · • 
okak 28 No. da. i'ıı.tma. Yeler iŞÇi aranıyor 

Za.yt - Fat.h nüfus menıurluğun- . 
dan alın1-1 olduğum nüfus cüzdanı ile Saç ve Boya ışle:inde çalJ.şacak 
askerlık vesıknmı zıayi ettim, yenUe- 1.?Ç4 lAzımdır. Slrkecl Demlı1aı:ı;ıt 
rfnl alo.cnt;ımclan eskilerinin hükmü Karyola fabrilaı.sına mümcruı.t. 1 

Tahmil ve tahliye itleri münakaaaaı 

mumi mağazalar T. A. şirketinden: 
Umwnl Ma~amlar hi;anbul Şubesi depolarına gl.recelc ve çık-acalc 

her clıruıı efYlU1lll ta.ıunll ve ta.hllye işleri kapalı zart usullle münakasa.
ya koııulmtıfl;ur. 161411942 peroeınbe günü saat 15 de Şlrttetl.n Ba.b. 

Zayi _ Üsküda.rda.ıı :ııJmış oldulu- çeta.pıda 4 Oncf1 Vakıf hanında biri.net katta İ.!tıanbul tubes1nde ya.-
muz ekmek kamelertnı :taybettlk, ye.. yılaeaktU'. 

yoktur 329 doğumlu saıt seıaıt 

Zayl - Tramvay idaresinden aldı
ğım p1S0mu kııybettlğimden yen1ilnl 
çıkaracatnm. Eskisinin hükm{l kalma
dığı ıl m olunur. 

nllıer1n1 çılalracağunı2ldan eetııertnm Talip olanların teklıf mektuplarını 1000 liralık muvakluı.t teminat 
hükmll yoktıur. lle blrllkte mezkftr gün ve saatte tubemize vermelert llzımdır. Mll-

All Yalazlar, Tahir Yala.zl&r, Z{im- nakua oar..nameslnden imza mukablllnde bir nilsh& tedarik etmek 

bül Yal,azlnr, A~ Yalazlar, Nebahat .. ııiimıiiniiuniiikiillniiidıiuiir.••••••••••••••••••••
Yalazlar. 

Ista.nbul, Tıc:ı.ret ıısesı w nır JJI 33 
Mu tafıı öz.saraç 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme 
Umum idaresi ilanlan 

ı - Her gun Yeşilkoy lle Slrkecl arasında işlemel.."te bulunan 15 No. lu 
ba.nlıyo treni 15 4 94~ s;: b:ı.l.ından itibaren 1 tasyonlıırdan ıışatıd&kJ. saat
lere eore hareket edecekt r. 

15 

Ye.şllkoy K- 7.14 
Bakırkoy '7 ,21 
Y nl mahalle '7,2i 
ze~tlnbı mu '7.23 
Balıklı '7,31 
Yed ku.e ı ,3, 
Sam t a ı ,37 
Y nllmpı 7,42 
Kwnkapı 7 ,411 
Can kur rıın 7,52 
Istınbu V 2 ~ 

2 - s.rk c d ı ııt 18,40 ve Yeşllkoyden at 20,19 da hareket etmekte 
ol:ı.n 4~ 'iC 51 No lu b n ıyö k..'tt..ı.ı'L:ın da ıs 4 -O.t2 t:>.rlhlndin ıt.~ren Y9-
nıdeıı seyru sefere konulacaktır. 

E v ı halkn lan olunur. c<H46• 

* s rkecl - Edirne ve Kırklare.Jl arasında lşleJ en ;·olcu katarlarının sey-
nı..--er r tar felel'i l!i 4 94::? t.'\rlhln(lc başlnm:ı.k ü7JCre aşa(."lda yazılı şekilde 
tadıl ed lm~tlr. 

Arzu edenl rm, i Ut yonL:ı.rdan tazıa izahat alabıleceklert UAn olunur. 
(4445) 

8 6 5 '1 

Istanliul K- a.~5 K-21,00 V- 5,30 v - 17,50 
Hadımkoy K -10,25 22,50 It - 3.25 K-18,10 
Çerkeskoy K-13,10 ] ,3'1 K-23,55 K -13,25 
Çorlu K-13,41 2,22 K-2U2 K-12,.32 
Al pullu K-15,40 4,40 . K-20,35 K -10,40 
Uzunkopru V-1642 V - 5,42 K-19,15 K- 9,20 
Babaeski K- 18.40 K- 5,50 K - 19,20 K- D,18 
Kırklarell V- 1800 V- 7,10 K-18,10 K- 7,50 

Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Borsa ve Osmanll Bankası komiserliğinden 
Kayseri ve civan Elektrik Türk Anonim ıirketini.n 400.000 

lira sermayesini temsil eden heı- biri itibari 25 lira kıymetinde ha· 
miline ait ( 16.000) hiase senedi Bonıa Mecliainin lcaran ve Maliye 
Vekil etinin tuvibi ile 9 / 4/194 2 tarihinde Borsa kotuna ithal edil
mi~tiı. 

İstanbul Sıhhat velçtimai Muavenet 
Müdürlüğünden 

Konya Koy ebe mektebi 1940 senesi mezunlarından olup Karacabey -
Sulronlye köy ebeliğinde müstahdıem iken hastalıtnııa mebni hastaneye ya-1 
tınla.n ve 29/81941 tarihinde şifnen çıkarılan ebe Müşerref Nllgün ne yine 
Konya Kby ebe mektebi 1941 senesi mezunlarından Menemen - Uelvacıköy 
ebeliğine taylıı kılınan Pakize Avuncan'ın acele müdüılüğümilze mUracaat 
etmeleri ve yahut bulundukl:ı.n mahal adreslerini blldlmıcleri llii.n olunur. 

c4315ı 

Toprak mahsulleri ofisi İstanbul ıubesinden: 
Umum Mudurluğfunuzle şube ve ajanslarımız için kağıt ve malzemesi 

Ofl.,,irn1z tarafından verilmek şartlle açık P:tıarlıkla gosterilecelc nüm'lllle
lere gö~ defter ve evrak tabettirllecektlr. Tallp o1anlnrın iki bln lira naklt 
veya banka teminat mektublle birlikte 13/Nlsnn/1942 pazartesi günf1 saat 
15 do Llmaıı ha.n i wıcü kattaki şubemizde bulunmaları rica olunur. (4329) 

Muhasip aranıyor 
Yüksek İktisat ve Ticaret mektebi İt büroaundan: 

Muhtelit vilayet merkezlerinde 85-210 lira ücretli muh.aaebe tetllkleri 
açıktır. Yülcaek iktuıat ve Ticaret mektebinden veya. Tlca.ret liselerinden 
mezun olup ask~rllklertnı yapmış olan isteklilerin it bürosuna mümcaa.t-
lAn. IW>IJ) 

Çorap İfçİıİ alınacak 

L İf2A 

MUŞAMBA ALINACAK 
Umumi Mağazalar T.A. şirketinden: 
ı - Her parçası 8X7 eb'adında olmak uzere 25 parça mamıll mu
şamba kapalı zarf usuma münakasaya konulnulftur. 
2 - Mağazalanmııda. eşyanın yağmurdan muhafaza& lçln kullanılıı. 
cak olan mWjambalann yan yarıya kendirle pamuktan veya tamamen 
kendirden su geçmlyeceıt evsa.tta imal edilmlf bulunması ve bunun 
004 sene için ~mln edllml.§ olması şarttır. 
3 - nıaıe 14/4/942 salı günü saat 15 de Ankara.da Ulu.s ıneyd::ı.nında.ld 
Koçak Hanında bulunan Şırket Merkeztnde yapılacatından talip 
olanların mezkQr gun ve saatte teklif mektuplanru nümunelertıe 

birlikte vermeler! rica olunur. 

- - _.,._ 

HOLANTSE BANK -ÜNİ N. v. 
ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖY PALAS 

AJANSI ı MEVDANCIK. Al.ALEMCi HAN .... 
BÜTÜN BANKA MUAME°LELERI 

KASA ICARI 

• .... 
MERKEZi KÜRASAO 

' . fUll!LERt f &MSTERDAM - AOTTEADAM - BUllNOS ArRn 
~..tc•a. • IUAACAJBO - HAl'A - MLl.DISTAD ORM.IESTiD 

ıuo Ol µNaAO. ~·- uo PAULO 

... - 5 r mnema Şile Belediyesinden: 
Mustı:l.ınel blr lokomobil ile dinamo ve tevzi ta~losu 20'4 !H2 gunU saat 

14 de Şıle Beled.i;-eslnce pazarlıkla .satılacaktır. Tallp1erln me?Jkftr gün ve 
saatte munı.ca.atlan mı.il olunur. «4454• 

Eyüpt.e De!terdarda l>ir No. lu askeri dildm evinde çaııra.ır üııent ço-

~~~sl aı::-;1~~~4) I3teklllerin adı g~en dlkimen müd~üğüne müra.- ı ı•-·T-e-k•t·a-ş--P-ı·r·l·a-n-t·a-·K-·u···p-e--.. 
Katip ve işçi aranıyor Bir çift tek~ pırlanta küpe Sıtlıdal Bedesteninde te~hlrdedlr. ıs Nisan İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 

!G 4 942 pc~embe gumı s=ı.at 15 de Ist.anbulda Nafia Müdürlüğü eksilt
me komisyonu odasında C!i79.71) llra. keşif bedelll Çamlıca kız llsesl tnmı
ratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, B:ıyındırlık ~len genel, hususi ve rennt şart ıame
lerı proje, keşif hul;isas yle bu.rıa mutE'ferrt d ~er evrak d:.ı1reslııde görüle
cek.tır 

Muvakkat teminat (43> Ura (48) kur~tur. 
İ teklilerin en az bir tea.hbütte (300) liralık bu ı~ benr.ar 1§ yaptığına 

dair ldarelerlııden aiırut oktulu vesikalara istinaden Istanbul Vll~yettne 
mt.racaatla eksiltme ta.ri.hlrıden t&tU günleri hariç 3 gün evvel aJ.wwt elı-
Uret ve 942 yılına alt T~ od&a vee&kalan ııe celı'nelert. CSWJ) 

İstanbul Elektrik, Tramvay, ve Tünel iıletme- pazartesi gilnü saat on dörtte müzayede ile saıtıacal~tır. 

leri Umum Müdürlüğünden: 
Idaremfz Ş~ll tamirhanesi teknik yazı lşlerlnde yevmiye :? 50 lira nc

retle çal~tınlmak ürere üç lise mezunu klıtlbe ve imtihanda. gosterecekleri 
elıli~te nıımran saatte 35 kuruşa kadar ücret verilmek suretlle 40 l'IOUk 
demlret ve tesvtyecı, 3 elektrik kayııakçısı, 3 oksijen lt'!l.rynakçısına ihtiyaç 
vardır. 

Askerlikle alA.kast bulunmayan istekhlt'rtn lüzumlu vesi.kalarle blrlkte 
H/4' 942 eüınD. saat 14 de idarenin Metro-hanı zemin ka.tındıı4d r.at ~"'eri 
11e sten mOıdüriütüne mütac&&tl.vı bUdirtıır. (443'1) 

Trabzon Belediye Riyasetinden: 
Trabzon Elektrik Tütk Anon1m Şirk~tinıe alt hlSse senetlerlınln lHl 

mali yılı bilAnçoounda t.a,,ıdığı 332 kurus kıymetlert üzerinden 45 gQn mlld
detle Belediyemiz namına satın alınması tckarrür etmiştir. 

E Jrerlnde bu şirkete alt h!Sse senedi bulıuıanla.r 9 Mart 942 tsrthlndea 
itibaren 22 Nisan 942 gün1l a.kşa.muıa. kadar bulunduklan yedenletl Tür
kiye iı Bankası şubclerlnıe mumcaatla. hamil olduklan hlssıe SC'nctlerln1n lt
bıı bedel iızerlnden tut.:ı.rlannı almaları ve müddetin hitamından .!Onrl. Be-
Jedıyece satın alınma ifine nihayet ver!lecetl llln olunua (il82) 

• 


