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BU SABAH Ki TBLG&AFL&B 

Hindistan 

Bulgar kabinesi, Hariciye Na- politikaya uygun çıkar, kendisl Sooyet gazeteleri ten daha~ Bundu 
ınrı Popof'la Harbiye Nazın gene- için başan sayılır, hükfunet daha rtıdllr ki, BoTYeı ş&fJ8d b1ıb.t) rOiı:ı 

için endişe 
artıyor 

"Vaşington ve 
Londraya kadar 

gideceğiz,, 

raı Daskalofu açıkta bırakarak sağlam yürek!~ sandalyesinde mahkemeye 08 Türk ~ :~ ~ ::.,,~ Amerika mahfilleri 
gene profesör Filofun Başvekilli- otururdu. Değişme, Bulgari&- memurlarına yılan şiddetli b1r hiddet tıttlulııar. tı. Japonların buraya aaJclı. 

Japon ıözcüıü Tokyo 
radyosunda böyle 

söylüyor ğf altında kuruldu. HükOmet dı· tanın eski kararından vazgaç- bo= ::!,~ ~ ım- racağım tahmin ediyor 
şmda bırakılan başlıca ikl nazıra mek, yeni yükümler sırtıaıunak çatıvorfar un 1 ... .-.. !fadtl.h&.o. ., ....... --

..,, .. 0 ......... ~ v4 - ~...,...., Neuork ı 4(A..A.) - Askeri ff al- Londra 14 (A.A,) - Tokyo radyo.. 
bakılırsa bu değ1şmenin sebeple· zorunda kaldığını gösteriyor. Turk mahkemesi.ne w ~ ~~ yasl kayne.kla~ Hln.distan'la meşgul- ınmda. mıtuk söyllycın blr Jo.pon s0z.. 

rlni Bulgaristanın iç politikasrn- Kabl neye alınmayan Harbiye SoVYet gazetelerindeki la~~a ~=. =ınmm ba ~ ;~~!~en Bave~~1n mu- cüsü deınlştlr ki: cHa.ri>I Vafincton 
<lan ziyade dış siyasetinde ara- Nazın G~-ıeral Da.skalof Bulga- • ta d • l"h• tl• ttt' d ı Moskoft flertıım. znı _.. ve Londra'ya knda.r gôturece~. on-ne•rıya aır ıa a ıye 1 .m a gaa ıııe - ra:ff&kıyetslzliğüıden tstifadıe ile Hln- Ja.nn sı~-tıe ... lnl, kfiltlıtl"""'nl y-'-
mnk doğru olur. Bu görüşe kuv· rtstnnın ancak mlllt varlığını ko- :ıc w' • ft nfyetlnt ve Sovyetleır B1rlJA'fnd• htı- dlstan.' topl -n!r-~ .tr .. - .. _ nıtt ·~~ "'"' ...... Al ka d r kfun sllren ha.va: VMiflıuıdı.mia.kta- a u ~ ç__ -edeceğiz. Bunbrın yerine butün d ın-
vet veren ehemmiyetli başka bir rumak için harbe gireceğini son man ynagı ne ıyor • dır ÖbDr tamı~ da 'rork •"'""'- Iiıaliıden balısıedillyor. Bu au.retl• Al-- yaya. Mldm olac!1k J !lOn siya...<"('+tnı 

1 tkunda söylı-mlşti Bu da Bul · • ...........,. .. - nınnlar Rusyaya saldını1ttm Jn.ponla.- troyac:ı~z.• 
sebep var: Birbirt nrdısıra o age- nu - · • - . stnln ve'k'a.ttı n ,sH1n ha.rek'etl, Bol- rın da. Hint hududundan Rusya'yı - - -
len hadiseler arasında bir ilişkin- gaıistan Almanya için harbe Ankara 13 (Akşam) - Sul:kast şevik propagandasmm açtığı mb- tehdit etmesi ihtlmn.11 llerl sftıillU:yor. Torino'ya yapıl&.n akın 
Uk ::ırayan ilim kanunu politika girmez manasına gelebilir. maz;ıurua.nndan Pavlof ve Komllof dele Ue açllt bir tıe?ııı.t teş'kll etmekte- Hindistan-da 1,200,000 asker vardır. 

bı,ıgun adliyeye getirllcrek nalp h&klm dir. Uza.k Şark ve Maleeynya 200 bln as- Lomlra 14 {.'\..A,) - It.aya.'da Torlno 
şehrine yapılan taamı İtalyanlar 
için beklenmedik bir şey olmu'ltur In
glllz tayyareleri şehrin ~"r ne r,el
dllrleri zaman her ta.rnft1 ı k'n.r yıı.
ruyordu. İlk bonıbllar duştuk'.ıen son
re. ı.cµklar sonmi.lştür. ıto.~y.ın F.u 
ve An9ald.o fabrıkn.lan Tor ı.o'dsdır 

alanında da yüıürlükte ise, Bul- Başvekil Filofun, yeni nutkllll- huzurunda mahkem~ dosyam t<'.reü- Bir ker. daha. medent dünya efkl· ter gön&!rllml1t1.r Yakın zamana m-
garistnnda hükf.ımetin değlşme-ıda Mihverle sıla işbirliği üzerinde mel~ı1ne devam edllmtştlr. Tercüme n, Rus ~rter1ntn kitle hıı.ımcre mah- dar Hindlsta.nda. · dağmı3c olarak üt 
.slle andan önce kıral Borısın Al· durması, Bulgaristanın yeni Av- ışlerin1n yann akşama kn&r t:un:ı.m- kiıml~-eLlerlle neticelenen :nıahut Bot- dört tümen&nı fazla tı.Sker ydltt.u. 

i d 
"'-'f ldığ lanac~ğl t.a.htiıln edllJ,yor. şe\1k tiyatro muhnlreznelerlnt hatır- Hint .siyas! lld:eırletl dög1lf btıenı<*:-

manyaya gidip gelmesi arasında rupa n zamın a v~ e a ını önümilz®kı 15 nfs:ında. dosyadllkl ıamaktııdır. Bu muhakemelerde suç- le beraber heı1resın ne fikirde olduğu 
bir bağlılık aramak ve bu değiş· söylemesi Almanya. ile bozuşma vesikaların okuna.cağı ve Anko.radalrl lu s:mılantar Mtlln dilnya.yı ba.yreıte bUlnemes Ast.ert ~ner hM'& w de
meyi o yolculuğun doğurduğuna değil, anlaşma olduğ'una en açık şn.hltlerln dinleneceği mnnediliyor. d~üren blr gayretle suçland~. n1ııı ku~etin~ gü~. İııgll
hükmetmek ynnlış olmaz. delildir. Bu anlaşmanrn şekli ve Salahiyetli Alman kay- Çunk!l hA.Jd.mler mildcl&lummnkten d' tıemehı Hlllt Olı::yanll9Un& aııa. va-

... - .. 1... daha şiddetli davranmak istiyorlardı. tan donannı.ll8llldan btıb.o zııtııı lzmirde yapılan malul 
Almanya, biltün Mihverciler Bulgaristanın yüklendiği vazife- nagının muta aaıı Sovyet baııninin Iiaani göcderlp göndeıtn.lyecett bmınmtyor. 

gibi Bulgaristandan da yardım nin çeşidi belll olmamakla bera- Bertin 13 CA.A > -... n.NB, ajansına Berlin 13 (A.A.) _ D.N.B. af ansına Gönderirse Japonlar ?ura.ya kuvvet esir değişimi 
istiyor. Bulgar hükt1metinln, ber, Bulgar ordusunun herhangi ooIAhtyetll kaynaktan blldlriliyor: s:ı.l:\hiyetll blr kaynaktan blldirlltyor· a.yınnaJt mecburtyot.kldıe bla.c:ıklar- Rc?ına 14 (A.A,) - <D N.B.ı ıtaıva 
Rusyaya kar§ı dövüşe girişmeyi bir vazifede Almanyaya daha ge- Uzun bk siikntta.n sonra Sovyetıe- Blı·~ gündenbeı:t ~ bum~ dır. Bu halde Anıodka donamnasına. ile Ingiltere :ı.rnsında bal'p mnitıllerl-

rJ.n reısımt Tass ajansı Almanyaıun tarafından Ankal'a muhüemeııt mtı- ka.rfı zayıf d~l"dlr. Ma.malUı ntn müba.del~ hattmda bir teblll 
kendi bakımından zararlı gördü- niş yardımda bulunma.sına karar Türkcye Buyilk Elçlsl Von Papene uasebetlle Tüıtc mah1*neıdnl9 vo Almanların Tirpltz zırblısmııı Ştmaı çıkmıftıı" Tebliğde değ'lşlm!n, Ti.ııit 
ğü ve yaı·dımdan çekindiği söy- verildiği açıkça görünilyor. ya.pıl:ın sulk.net dAvasının blrka~ saf- Tiilk memurlanna ımıwı açilan iftl.ra denlzlnde, İtalyan ~On9.J)muııun Ak. maka.mlannın t~lrllğl ve rıı1cenıaphb 
lendi. Her halde kıral Boris bu Bulgar Bnşvekilt bu nutkunda hası hakkında Sovyet basınına nlha- müoadelest gtttiJt98 fiMetlenmekted.tr. d~ bulunması Ingllterentn zııtılı sayesinde kusursuz olduğu. müb:ıde-

. yet m:ı.lüm t veımeJc oorunde. kalmı.ş- Sovyetler bu propagandt. '" baan gondermes'lna engel olaca.k.ta-. Hin- len1n Türtt b!'.lıriyeshıin hnzırl dığl 
meseleyi konuşmak için Alman- Türkiyeden de konuşmu.ştur. tır mücadelesine "1 1k1 sebepten dola.yı dıstan'a .Ja.pon. t:aattuzu olma B~ vasıta-Inrıa yapıldığı , :Kı7.ılayın hu-
yaya çağrıldı. Kıral döndükten Profesör Filofun bu sefer memle- Tıl88 aJansuıın verdlıtl lıabarl r sa- başlanuşlardır: leştt devletlerin ihnltıstzce ç&l1>IŞh\8S yük şefkat gösteTeret: malülllere hfl'-
hemen sonra hükümet değiştığı- kelimiz için söylediği sözlerde dece Sovyet tahrlkdtının prensı.pl~rl- ı - Türktyede MlA ~ °"' lAzım gelecektir. d1yelE-r verdiği blldlrlmekt dlr 
ne göre Bulgaristan n:ısıl hare- her zamankinden fazla bir sev!!\ nt vennekta ise de, Sovyctler Birliği lnn, Tüıit ma.knmlarının aldıkları 

• • • .. t:> halkı bu sayede başka memleketleroe, tedbirlerden kurt ,A~u ı::ı--,.• ,..._,4· 
ket etmeye karar vermiştır? ve dikkat goze çarpıyor. Bulgar Ill"""'l" Til"".,·--. h"l" mıı ... ~~ıı u......., eın ...,,,,.,,,.;v 6

._ Hint sularındaki 
muharebe. 

ltalya Nis'i 
i~tiyor 

...,., u. ıuı""""'"' u. u. W>tlü'A teşkllıltı memur1annm mlneviya.tını 
Eski hükumet, Rusyaya Bul- Başvekili, Bulgarlstanın dış poll· mahlremeler bulundu~. bunlann ale- yükseltmt"k: ıstıyorıaıı. 

grı.r ordulan yollamaktan, yahut tikasııun temeli Almanya oldu- nt mahkemeler. yapa~ suçlu sanı- 2 - Ttirlt polisi tarafından su1kMt 
. h rl ğt bi ek'lcİ Al . - ğtın .. ledikt Til k' l.aiilap.Q. kendilerini Jslıe<l,lk\erl gtbi müna.sebetue tevk1t ec:tllirtJf olan aoır-

. e ıan r ş ı e manyaya u soy en sonra r ıye müdafaa edeblldlldcrhıt. bu meml&- yet m~murla.nnıh bul ın.rlan ~ıai 
dall,!.\ geniş ynrdınıda bulunmak- lle <tdootQ!no oh~aı,.•a"' Aoho lr.tnr- .ı-.H.,. .... a ...... ı.A1--'--' • -••- --rı Jj""""•l•..,,. • .,. !iMA.o .. .-.--. t.U...- .Avaft'l 1r,.'ptAW".ft&Jnda aNe olursa olsun burallnİ 
tan çeklniyordÜ Eğer BOrls - vetll mü.na.sebetler» den bahset- önti.n.(le. açık b!ıı aurette ceıwan et- a.r. hararetli bır mtıza1'ere aracagızıt aıyona.r 

• melctıe oldut\IQ.U Jıayret;ıe glJmıs 1m- Bir YÖbeılc 8ov)"M mA11nunmua ı.-
llitler kon~ması, Bulgaristanın miş, bu münasebetlerin gitgide kn.nını bulmuş olac&ktı.r. men h~ ~ stderek aao-
yeni bir şey yapmıyarak eskisi kuvvetıeneceğinl de s&ıüne kat- Tul aJanswn l'Qp()rlan Sooet ıu Sovyet memurıannı syarat eWıelt-
gibl yerinde rahat kalması sonu- mıştır. halkı lU'9.SUlda adalet al'ZU3Ul\ıı bli' nln başta ne sebebi olablllr. 

Loodra 1' (A.A,) - Avam ~ra- Londra 14 (A.A,) - halyıuı Kooı"' 
sınd& dün B. Chu.rchlll'ln d91neçln- poruyool&r Nazırı Anıiçuçl Milano 
den sonra mu!azakD.r mebuslardan paııa.yınnda söyledlti blr nutukta cıe. 
One7, Hlnt sularında ikl kruvazölU m1lt1r ki: cNls itaıya'ya dönccektl.r. 
bir tayyare genrl.9ln1n .taarruzundan Her ne olursa olsı.m hedefimize \1lr&

b3ht.sle: cİnglllz ban kuvvetlen dtlıf- ca~u 

cuna vannış olsaydı, böyle bir du- Necıneddin Sadak 
nım eski hüktimetin güttüğü' (DeTam.ı sahile ı ılian s da) 

Bulgaristanın 

politikas~ 
1 - Ahitlerine sadakat, 
2 - Türkiye ile dostluk 

Sadeyağ 

fi ati eri 
Yapılan tetkikler 

bitmek ilzere 

Sofya 13 (A.A.) - Bulgv ajan• Anbra 13 (Alqa.m) Sade 
11 bildiriyor: Başvekil ve Hariciye yağ fiatlerinin le.piti etıafuıda iaoe 
Nazırı Pr. Filof, dün akşam radyoda. müıteprlığında yapJaa tetkik.Ieria 
reni hükumetin iç ve d11 politikası bitmek üzere olduğu anl-.L7or. 
hakkuıda bir nutuk söylemiştir. Pr. Sade yağların memlekette kullana
Filof un nutkunun °dl§ politikadan lan çeıitlerine göre toptan fiat kon
bahse<len kısmı ıudur: <Yeni hüku· makta, perakende satıcılara da ~or
met, Bulgaristanın ıimdiye kadar mal klr bırakılmak.tadır. 
güttüğü dıı politikayı güdecektir. Sade yağ fiatleri memleketin muh· 
Bu siyaGCt, şimdiye kadar olduğu gi- telif yerlerindeki kıymeti göz önüne 
bi, mihver devletleri ve üçlü pakt alınarak konulmakta ve bugünkü fl· 

• liyelerile t1lca ve samimi bir iıbirli· atlerden daba ap.ğı olaca~ı antqd
iinden ve ayni zamanda, cenup do· maktadır. 

• iu komşumuz Türkiye ile mevcut, Yeni kararnameler 
~ostane~c;n de daha kuvvetli, m~na. Ankara t 3 (Ak~) _ Koordi-
eehetle'! idame etm~ ve bu muna· na.yon heyetinin cumartcal toplan
eebetlerı Jcu,'Vetlendırmek arzusun· ••• d '" b 1 olunan kararlar Rei•İ-
1!1 ·ıL 1 ak B 1 • --ın a aı;.a u pan ı nam a.ac tır. u ganıtan, .. h ··L 1- 0msdikine arzedil-
b .. "k .. f"'-I .1 • b' ı·v• h 1. d cuın urun yul[seıı;; .... uyu mutte ııı;; crı e ıı ır ıgı a ın e. · t' B ka l Tı ... Vekali-,_ d' • A . mıı ır. u rar ar, ıcar..,., 
~en 1 P•

1
y1na, yenı d vrupa ~~:ı:ad~ı· ğine bildirilir bildirilmez hemen tat

nın kuru masına yar ım etmede ır, L 'k d'I k . . ,_. uı e ı ece tır. 
O yeni AVnıpa nıza.'?11 ıı;;ı, • adalet~ Diğer kararnameler aruında Da-
aayanan devamlı l>ır ~u·~~ ırarantı iıtma ofial kadrosunda kabul edildt. 
edecektir ve memle_ketı_m.ızın terak· ii yere gerek yiyecek, a-erek giyecek 

. kisini ve Bulgar mılletmın refahını maddelerinin dağıtJmasmda i .. ya• 
temio eyliyecek yegine unsurdur.> rayacak dağıtma birlikleri yapılmaııı 

Baıvekil Filof, hükumetin iç poli· kararnanıeai de vardır. 
tikuı hakkında da bilha51a ıunlan 
ıöylemiıtir: 

, Yeni hükumet iç siyasetinde, bil· 
tün gayretlerin~ istikbalde, yeni Av· 
rupa nizamı prenıiplerile ahenkli biı 
halde eoıyal bakımdan hakkaniyete 
tlayanır kuvvetli bir millt Bulgar 
devletinin kumlmaaına tevcih ede
cek tir ... 

.. :l.kk .. •Ierı 

Fikir hayatımızı 
hep mahkemede 

Bir kitap, bir tiyatro, bir edebiyat 
JDidi veya münakaJAll olmuyor 
ki sona dava n mahkeme ile bit-

' B 1. l .• mesin. Bizde fikir bayab hakaret 
~aponya nın er ın e çısı ıeklinde tecelli edip dunlfma balin-

Atina'ya gitti de bitiyor. Konuşma ~· yazmayı ~ 
bilıniyoruz tahammul ve teaçıiih 

Sofya 14 (A.A,) - Japonynııın Ber- kud tim" • • ok bilmeyiz fa· 
lln büyük elçi.si general Oşlma Sof- re ız mı Y • • .' • , 
ya.'dnn, tayyare ile Atfna'ya gltmt.ştir. kat edip, ıair ve muharrırlenmızın 
K<"Ildlsl da.ha evvel !trol ve başvekil hukadar sik ıık bakim kar~ıs:na çık· 
tarnfmdnn kabul cdilml<ı ve ba"'\'C'kil malarmdaki çirkinliği ıörmemek 
ile uzun göl'~meıerde bulun.muştur. lınümküı. değil. l 

Balık konserveciliği 
Balık a'\'cılari, İnevcut lionaervecl ve tuzlayicilar 

birlikler halinde teıkilltlandiriliyor 

mana. taarruz ettl ml? Etm41ae netJca 
ne olduh dl~ somıu§tur. BafV'ekll 111 
cevabL vennl§tlr: 

- Japonlar Kolom.bo']W. saldınibn 
torpU taşıyan tayya.relerlmbı Japon-

Birmanya'da 
lara taarruz etm.Ek için havalanmıt- h 
IaMır. Fııı!Da.t o esnad-. tırtma c;til- Japonlar petrol sa asına 
tından. ve alçak buluUaıııı.n. d~ 50 kilomet e me ~ede 

Anbra 1 J (Telefonla) - Balık konıaerv~liiinba lnkiph çareleri- tema. olamanuıtır. Trlncomall t.ur- r S&T 
ni incelemekte olan komisyon. çalıfmalannı bitinnittir. Verilen luarar- rUSUJl.2L goellnco, ~lertmıs hava-
lara göre bir (Balık Avcılıiı Sanayi Birliği) kunılacakbr. Mevcut koa- iMi.arak dü"1}a.n& ilddetll taarruıidl- VlcbJ H (A.A.) - Blnnanya'dıı Ja,. 
aervecl ve tuzlayıcılar ayn ayn birlikler haliade teıkllltlandmlacaktır. bUlunmU§lardır. Atılan bomb•.lar Ja.- poınlar Uerl h&reketlne deva.m edly0r
ÖnUmüzdeki balık meveimi için tanzimi zaruri imalat propamlan ile I>On t.ayyare gemllerlnden birlnln ocık iM'. Japon kuvvetleri şimdi Blrman
ba birliklerin muhtaç olduklan maddelerin nevi n ugart miktarlanm yakınma döpniiştür • bu trernı.ntn 7& esas petrol sa.baana 50 kllomet.I'lt 

t~pite ait hazırlıklar da iler!emektodir. ~elerd• anl.,.Jdıiana ==- ;!::! ~== :.= b~~~u~~~~~t Jg~rmı:~: 
göre balıkçılann muhta; olduıru mackleler iplik. tel, kauıuk n mazot- ya dllşmtkı ya haaan. utramfl raıhtıt tedlr 
tur. l.tanbul t>alıkçılanna ıimdiden 1 S ton balar tel verflmittir. kullarularoyıacn hal& ge~ · 

Diğer taraftan. deniz mahsulleri kanun projetıl Büyük Millet Medı- Bir mebus _ J'a.pon ta.~lerln.- Bir ayda 891 bin tonluk 
eine verilmek Uı:ere Bqvekllete gelmi§tir. den ba.'hsedlyonrunuz, detll ml'i 

•••••••1•••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••11 :Bafv'ekU -IIa.yır bt.zJ.ın ~~ı~ '\'al)ur 'batırılclı 
mizden. Bu evvele& de blldtrllm!ştl. Berlln 14 (A.A,) - M:ı.rt nyı zarfın-

Blr meblts - Bu hldlsedell ~ da Alman ve Japon kuvvetleri tı91 000 
bütün. bnpara.torl\Jk mllletlert bU~ tonluk 157 gemi batımıu}lo..rdır. Bun& 
endJte duyma1rta.dır. Kumandıanlan- İtıalyunlıı.r tarafından bntınlan r.oml
mızm bundan ibret alacaltl&nnı umu- Ier ve batınl!ın Rııs gemileri dahil de
yoruın. Geçmlşben zl~ gelecek mil- tudtr. 
h1mdtr. 

Başvekll, Siugapur ve Maııezya'nın Sovyet tebliği 
~4>1 baklanda. bk tahkik h~yetl Londra 14 (Radyo 8 15 ) 
teşkllin1 ıcn.bul ed~ sö.}"le- C • . mi tl:r ece yarısı Moskovadn neşuclılen 

ş · Sovyat tebliği: Askerimiz diin bir· yeni bir cephe çok cephelerde taarruzi muhare~e
ler yapmıştır. 

Amerika Genelkurmay 
batkam ne diyor 7 

Ne"f1.otk 14 (A.A.l - Amelila ge.. 

Sovyetler bazı meskun yerleri ge
ri alını~lardır. Şimalde Bcya:ı: deniz
de bir nakliye ve bir mı:ıyn toplama 
gemisi batınlmı§tır. 

~ı tu1'ma.y bafkanı ~ Maıahall Macar parlamentosu 
dem!İtlr ki: ıAJmanya'ia bu sene 
taarnrzlar yapıiacatım mıuyarum. toplanmağa ça~ır:ldı 
Bu oonentn soın'Ullda Ameı1lranm nq v· h 14 (A A ) M bu ut U bir .ıc Y · · - !!.C'ar paı-oJ.uya ':ıiı:1 = ~6:. Bu la1:1entosu 23 nisanda toplnnmağa 

' ordunun blr kısımının hıtıllts ordula.- çagırılmı§tır. 
rl.yle faal h}birtlğl yapm.Mı knblldlr. 

· Sovyet ınahaflll bir şaşırtma muha.
rebesbıln AI.ma.nya.yı flZ4diuı 20 tü
men çekme~ mecbur edeceği ve ilit-
txı.ııar muharebesine dalha büyük gü
wnle gtr1le<.-eğt kanaatindedir .... 

Corregidor ile muha· 
bere kesildi 

[Balıkçılar mnntarsızlıktan ~lkAyctçL.J - Gazeteler - Nevyork 14 (A.A.) - Corrcgl· 
. dorc dasın ... şiddetli akınlar yapıl· 

- Balıkla alık arasında bir benzerlik var mıdır baba}.. maktadır. Burası karadan toplar ta• 
. - V rdır ya 1 .. Baksana nı:ıntar iskarpin giymek h•veai yiizündesı rafından bombardıman ediliyor. 
msanlar balık yemekten mahrum k-ctlıyorlarmııl... Ada ile muhabere keıilmiıtiı.. 

Dün gece bir aparhma
nın bir katıyandı 

Clha.nglr'de Havyar ok ı a 
numaralı B. Mehmet All'Y"' olt J.. 
met Ali Bey ap!l.rtllll.'.lnt'l ıı l-", 
katından dun gece s:ı:ıt i'drl• y r. n 
çıkmlŞtır. Aı>artımo.nın drı t 1:, b 
kılı.:;lr oldu~u h:ıldc b"~!~cı ı~ 1t .ı -
dıı.n ah~ olrrak yap lM! ı. ~ r • e 
yetişinceye kadar bu ahr.ap kı mı ·' ı
mıştır. Burad:ı. klrncı ohrok m ıdaın 
Elenl ndındıı. b'" k d n 'l: J'>rdU. 
Yangının neden çıktığı :ı~tm!ı.{or. 



Sahife 2 

Harp tebliğleri 

Alman tebliği 

Almanya ve 
ltalya'ya 

hava akını Bedin 13 (AA) _ Almlll GNuları 
bqtumandnnlıtmm teblltl: Da§m'ln 
Kero JIU1Dl&damnd-ı. b1r rtm eY\·eı 

•tır ka:yıpmra utratııdlktan mnıa b&: Alman ... ' da sivil ahali 
• noktalarda ~ nnetlel'te taaı" '# - , 

ruır.a ıeçmL...ıır. Botnn dfa§man tur- araımda 3lü ve yarall 
rmıan pflsküaübntıfWr. Doğu cep- T • bo b 1 d 
IHıetnln diğer n,,mıannc1a d6frn&nln var, onno m a an ı 
Jftksck sayıda knvretlerle :ra~ı 
miln!erlt taarruzlar da ptisldütillm~- Loodra 1 J (A.A.) - Dün gece 
ttlr. fünenlnln lnt Ruhr hanMı herine yapılan pddet-

MoUirltl. bir piyade t li akın lneiJiz haiva kuvvetlerinJn 
baskın vekJ1nde yapbğı ta.arnız esna- ' d fin1 1_il • • L ---'liz 
mndn; düşman 650 esir, 1,000 &tl, MUh he e teş~ etmıştir. lD&1 • 
ı hücum arabas n 40 llllf,taly&& bomba ~en ~ zamanda p
kaybctın.ışt1r. Doğu cophesinln mer- malt İtalyaya da gitmltlerdir. 
tez keslminde Alman savaş Te av tay- LoDdra 13 (AA.) _!naili& ha· 
yare teşkilleri bllhMsa mtıeıımr mu- ti T . • ,_ _s: 1 
daluılelerlle ordu hnreketıertnı Jro-ITa hvtve erbıJn onno yu ıooııwa a· 
laylaşt.ınnışla.rdır. &klan reemen bildiriliyor. 

Diln Alman av tayyareleri Te he.va Berlin 1 J (A.A.) _Ha.her Teril-
knrşılı::oyma batıu'yalatı Mant denızt, , ~" 1--:1" 
flmall Almanya ~ ve Norveo tı- cliiin• a6re. cıun ~ .._u1% ~
}'llan t\Zerlnde ı& dn.,man ta.yyares1 nJeri, Almanya llatısında n pab 
di\şlirmtlşlerdlr İng1llz bomlla ta.yya- fimalind.. &ametgl1a mahallerine 
:releri dlln gece batı Almıın'J'8Şa ta.ar- bombalar atmıılardır. Shil ahali 
ruz et.mlşlerdlr. Slvll halk atasında anıımıda alO Te yaralı TaJ"dır. Aake· 
lllenler ve yaralananlar olmu.,-tur rt hedeflere hiç haaar olmamqtır. 
Hava karşıkoyma f.opçtl.'JU 'ff gece av- Hikum eden bomba tayyarelerfnden 
eılnn htıcum eden d~manın 9 ~- beti cliltllriilmilftür. 
:yareslnt düşürmtl.şletdlr. F ' b 

Battalardanberl eVa.rmda llldıletU ransa nın cenu una 
faJ"P~ dev1mı eWll bir ... bomhalar atıldi 
muvaffakfyetle aı&lafaa eden MUb· C-MI ı' (A./!ı\.) _ Ba ıeee 
Um ta.buru komutMı blnbqı H&aS9 ..at lld baçaia doinı m~ \;lr 
lıtasının ba§ında bUhassa temayih Can h8'-uine Yç&k: 
.tm~lt laJYare ea .._ 

Dün batıda hareket yq>an bit t.'f taPta tlç 1:Mımba •tmıfbr • Hunlar 
tayyare mosu 1000 tııcı han zatertn1 mf maddidir. Bunlara dyadar hom· 
b.3111.nmıştır. "9 olmut lıdmaH ftMtr. 

Anıt- Kabir 

AllŞAll 

Doğu cephesinde her tarafta karlar 
eriyor - Libya' da keşif kollaı·ı 

çarpışmaları 

l:iatler kararlaıtirilarak 
Vekalete bildirildi 

H Nisan 1942 

Henüz yayina çıliarilmİ· 
yan 'filimler dün lluıuıi 
Clavetlilere gösterildi Toprü Jı.!d-lllıer1 Oftll W&f~ 

mudlmet bittallara ~ ıc i1E 
mı.dcleım n.a'ert tıe9plt edİfel* Matbuat Umum :Müdürlüğü tara.
tadal'Wa blldh'1lmiftUııİaratıem .mil lmdan huıitanJp henüz :ya~a ~ık&-

Buna ı6re Ha.tay _. ~ w.UJL) fUJmlertndec ha.. 
plltDı; toptan fıe, ~ il, sııan dlln mıa.t ıı de M.elek alnema• 
fasulye tıoptan 11, peraJı:ıezıde M, bDl· pıda husust davetlllere gösterilmff
gur toptan H perakende 18, b81aS tlr. 
peynir toptan 88, pierabnde 'f8, ~ İ>aveWler arasında Orgeneral Fa31-
,.alı toptan ıau perakende l'll m- redd'1 Altay, yWtsek rütbeıı ordu er- · 
~;.-ı1 .... .,_ .... ._.._ T1 kAm, vaıı ve Belediye Rel.!1 B. Lutrı 

..ıa .ua er, taedDc ~ ~ - Kırdar, Part.ı genel sekreteri B. Flkrl 

Jar _]ır. Ada küçük olmakla liera- caıet v•Met.ıne ~~~.: 81&- Tuzer, btanbul Pnrtl idare heyetl 
o dan dolayı, dOn oııe ~ mA• bafktım B Rept Mlma.roğlu, Matbu-Uak dojadaı 

ber burada çok zenclıı kalay ma- ~ 1'-:Z:r J'111P~en:1.t.~ at umum 
0

Müdüt muavini B. tzzettın 
Binnanyada lravaCly vldisin- <len1eri vardır. buhm&n ·•cama l!iUll &ıUUur Tuğrul Mlşbay,gn.zete mhlp ve mubru'-

do Japonlar geniı bir cephe üze· Doğu cepbesiı tlt. m6ıttblü~i1 fd:ı.!1n l rtrleri hazır bulunmuşlardır. 
rinde ilerliyorlar. lngiliz müfre· -~tllaşe btfılam'.. 9- Mlsaflrler, hnzırlanan büfede izaz 
zeleri bu ileri hareketini durdur• BütUn cephede k;aılar erime· ~ = bin teneke - edildikten sonra &alona geçilerek 
m-"a r .. ]ı--Ltadır. İki tarafın ,. __ . _ı __ .;s__ ~- ... .t1 ............. ~........ l'la.Cler flllmler eeyredilm!ştir. 
~ r- ~=- ie baılaDllJtır. LRJKUa ır-.TV9'Aı ~~.w _.........,...,._..,.... Bunlar, kı.~ sporinn, eskrim müs:ı.-

bQ:rük kuvvetleri henüz temas cEvvelce general IDt durmna lf'l'M!& bf.n ~ -blkalan, hmırtn 9 Eyltu kurtuluş 
etımemiıtir. Sittane vldisinde blldm iken fimdi pne-1 psgur obayramı, Reıstcüm11Ur İsmet İnönU-
On kuvvetleri, Amerikan tayya- her ıey• hakimdir,> eliyor. Ma- Çember lif af )lan Ankara Serglevinde teşhir edilen 
relerinin yardunile Japon ileri mafıb çamura raimen J:'r.r ~ııt • D.blr projelerini tetkikleri ~e 
hareketini dardunnutlardır. Çin ufak taarruzlar ryılma~~ cı·nayeti JlalUvlerlnm faallyeti konulnn tlr/,e-
Ba,kumandanı maretal Çan Kay Ru. tel>liti ciuramda cleli.lktiJt rinde çevr11m~ yenl flllmlerdl. 
Şek bu eeplıeyi ziyaret etmiıtir. olmaciıluıı bndinaeitedl;. - jJ. Muhtelif zanıaruard::ı. yurdumuzun 
A~lya etrafında iki tara- man teliii de RatJ mim bo l,:uVClün aorguya çekil• iher ka§eslndekl sanat, kültıtir ve spor 

fm ....... aJimlan danmı ediyor. ._ ___ ,_--.an: ı,:__1__ _ ... ~..!~-- ı.:--ar ~:ıerı ne merasimlen btltün ın-
-·---· UU7W& -.J'TP ....... -- e UJYllU~ IUU" lle~ Te «fi:ııelllklerl ile tespit eden bu 

Fmplnlerde Japonlar Bataan 4:1bifere~ taTdedildllhd h.IMır ..- Yerildi tıllmletlıı mUzl~l de B. Muhiddin 
:JUlllladumı bımamen ele ge-- rfyor. Sadak tarafından ynpılmL~ ve 90k 
tJrml,Jer n buraya toplar ko• JUlr &tlamJ Çemberlit&lta llD9- mnvatta-k olmuştur. 
yarak ManUla k8rfezinla •izın• ı.a,,..daı mad& b1'lll De ~ cıQ1ran ,.. Bunlardan .-ıra, bir Amerikan 
daki ınlatal.kem Corregidor ~ tlba.nc& Ut n ıı.na Ollıfi1 8t~lJD memleitetimWle çevJrdl-
.damnı bombardunan ebneie Ketif kollan aı'lıiiiiHlakt oar- lıilolt'a ~ prır OemS1 ÖJmes. il l\1nk11 blr fllim göste~. Bu 
l»aflamıtludu. Japon tayyarel~ pqmalardan Te M1'a akınlann- ttlı'k d6n ~ ~ ft 801t&n· ftJ1m de, hta.nbut -,e Ankara.nm muh-
rl de bu ad.- mlltemaCliyen • dan ... nıühlm Wr fq ro~· tılD9' llmel talh oem. ~- fent eemtıleı1nt btlttin gt}zıellltle\'tle 
Umlar ppmaktMlu. tar. lndbder, Mil~ tllci. de apya ...,.,,lfUr, teılplt etmekte, ~ Anadohmwı kıôy 

Diiu tualtan Japon Jwyvet• seçnek tn.o1z eol eenahaü te'" Olm1l 'Y8kqı ~ıe ~: ~mı gl\zel blr tekilde c:ımlan· 
B. Churchill'in 

demeci 
Bengale körfezinde 

batan gemiler baklanda 
izahat verdi 

leri Felemenli Hindidaıutlda. ..tnnekten ~r•nt 111c11r1- - Altı ay """1 blr ~ a. dınnaki::a:...;ı:.;;;d.;.;.l. _____ _ 
r.:ı ·~-11- =--- ·- ~·-- lllff"Men 1ıanm Otmlnle ... b,.a- T .. k. ·ı d t Bomeo .. Samatra uumcla 70r. "JtV. a ... n& ft191D., - • ~ IL'mdlıl'nl IJabMmm J'IDDl& ur ıye 1 e os Yelıiller Heyeti yakinda Bmlton ac1.-. uka çıkann-r kol seri almmlfbr. • .,......,.... pı..,u ezere t.nıre ~ Jd "' • • B ) 

kati Drarini yerecel( \ı,~-~!!l!§!!!l!!l!!:S!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!l!!!EE!-!!!!!!!A!!!!!!!!!!!C!!!!!!!!!!!!llC•••!!!!!!~!!'!S!!!!•!!!!!l!E!!!!!!!!•!!!=!!!Z!!!llP•!!!!!!!!!!!!!!Mll-~ Um. Bir mtıddet aonra. tardeıtiıll bu- 0 UgU 1Çl0 U gar 
nıdan bana btf mektup JU&t'ak kn- k b k f 

S 1 k rım OGl1n1n t.&enbu1d& llUl:affer n- 0111ŞUmUZ7 OŞ a an 
Ankara'' (Alipım) -Veldlleı anay an unu 4JDda bb1 ne m&ıuebeıt peyda etti- J •• J 

Heyeti yakında yapacqı toplanbda t1ıı1 ,. evıenmeıt ha.m'hklarında bu- sınır arına guven e 
Amt - Kabir proJ..mden aaklfat 111Dduklarını blld1rdl Deıtıaı tıtan- b k b ·r· 

0 1..-dra 13 (AA.) _ Baş'fek.ll B. kaunan '91mind n diler iMt mil- bala geldim. 'J'a.bk*at JÇtun, Ma:- a a l lf r 
Ohurchnı bugün Avam ka.nıaruında, klfat1ı projeler hakkıMa katt kara· e·· ''k Mı'llet Meclı·sı'nde muvakkat bir afferl buldum, .ordum, mur ~ (Bat tarafı 1inci11ahi{e(le) 
Bengale törfezlııde batan gemiler rmı rverecadr. Biliıııdiii üzere bu UYU Karun da bu iddianın tamamile y_.., 
h:ı.kk.ınd.& ~ bulunmuştur. proJelerd.a ita u..ı l>irinln kabul fı d t tkik d•I cek oJıdutunu slfy'ledt Keod11!ne bel"aber Yeni Bulgar Başvekilinin bu 
Başvek11 dem.lftlr ki: mecburiyeti yolrıhw. Miiklfat kaza.. eDCÜmeD tara D 80 e e 1 e ~_il~,.'! ~ ..,_ ~ ~ alWc:rlnbı memleketimizde en 
~- ! drltı_ın~ a tayyare gem1at, blr M;cıaGiiaıik~e~b'ır ~;~t.;;:,t; da ben geUrlm• dedi. Ben imııre g1- derin izler bırakacağına ve en el 

SMkep bir Japon f1106Unun Bey!An nJması da mf.bnkündffr. Bu nzfyet. Ankara 13 (Telefonla) - Bıly(lk taltbe olmıyacakl&Dna• 'WI sa· diyorum, diye Evden çıt:ıp S~fdc .. ...ı .. u ır......,lık bul ağına .. h-
adasında Trlncomall ı.ınwıma doğnı • • Mile& JııfeelklnJn bugilnktl toplantı.· yıılı kanunun b1rlnal maddeıllDfn ta- blt otele gittim. v-~ _.9' ac fUP e 
telme«te oldutu haber alınmıştır. Vekiller Heyeti karanndan aonra ta• llnda 1:tbeat VetıJJ. Bım Day kürsüye dllioe dair nnun· :1&1Uıam, Wel1 t- ıa-r alqıa.mı fWm eıe.tNAD* tıs.ere yoktur. Türlü propagandaların 
Lhnanda bulunan Doı'lletııt11re '" mamen -.m:J•lenm•ı elaeaktu. 19Jeırelr, bil llelJı1I m&yı.sın ıaıunda tef- zerine lıl11lt MDdata& eocumenıne sJnemaya gltmlttlm. Oyun aruında zaman zaman Bulgaristana kötit 
Comvall tnıvaüle!tle Hemıes tay- lt1 lln'11 kan1111u m~tn bite- "111ım,tır. eııekt.ıtler etn.hm.a. bQm 
yare gemlsl derhal den!?Je ~ Bir Alınan denizalti cettnı, bımmı yertrıe aıana.yt kanunu- BOytık Mmet Mecll.s1 çarşe.mba gt- cbm n ar~ karım G1lslnle Mu: niyetlerle göz attığı bu devirde 
dır. Bu üç gemi dtışman ~rt mm ıımnnaa Jbım geleıcetınl .söyle- ntı topla.nacaktır. atterln lııafbal& otıurctuklannı gör- Bulgar Başveldllnin nutku lld 
tarafından creğll, dUşman tayyateıert semin sağlam olaru mıptr. Bu bllan llJP"eım Bilırlk Ticaret anlqmalari dO:m. Birdenbire nndiml b.Jbede- kom§U memleket ufuklarında ha-
ıaratından batı.nlmıflardır. Ta,,are ele -çirildi Jıllllet lleelllbıe anıed11d!llnt """' &ııı..a ı 3 (Teldonla) _ Sü- rek tabancamı oeJdp kanını ıııdtinnek vanın daha fazla durulmasrııa 
gemisinden~ tılna!'fier alır Z8.J'l- •- eden VekU, llybnın tıefrlk1 .sana.:vt B--LL M . 

1 
,_..., o mada M\after &ıftne 

ata utııuruştır. Bafka t.a.yya19 :lllola.- OttaTa t' (A.A.) - Bir Kanada tan 'lmdaki &btt1Wann hıslb&Un& mer CW&Nl acar fmna an aruın- * h~ taltlfb. Taban-~ edecektir. Bu alSzlerln, 
n harelıet etmlfll9 de bava fena oldu- deetroyeri tarafından eai1am olarak ıaaı:ıc eden bazı hllkUmlertn tadlll da. Türk • Macar ticaret anla,maaı ':a 11 kW"fUil atıp Mtrıafferi ~ Almanya 11e konuşma ve anlaş· 
tundan bmıl:ı.r dftı)manı bulamamıt- ele seıirilen bir Alman denizaltıaı- ile nnıafl,etlertnln kaldınbnumı ~ haricinde, akdolunan ~elik blok "f'8 ~Uş11roU:ten IODI'& ka.nm& d& ateş madan aonra söylenmesi, Türk1· 
Jardır, nua timci! Atlantik deııılzinde MGtte- dl~er ıı:anunı..- pe.rüende olarak dökme demir mubbUi lnoaat demiri ettim. Fakat td>aııe& patlamadı. Ta- ~ 

Bapekll. bundan BOnra, Mal~ fik1 tarahadan k 1lam1d .. b&ldiıtl ııöyledlltten sonra, ıeretc bu kanun ve horu irhali anlaflllA•• ile Türkiye - bance.yı yere tııta.ta.ralt bıçalımı çek- ye - Bulgaristan dostlugunun 
ft stngapur hl<Htleleri helrlnnc'kı. .,_ er u ıgı mevcut h1HrlUnlertn btrJeştırllmestnı Romanya aruında akdolunan tica· mek ktedlm, o da kılıftan oıJanıadı. Alman politikaşına en uygun yol 
nlan suallere <:.eftP ftlGılt. 8tr Stat- mektedir. •.....,.1111 edem bir tipte :rapıl4JIUU ret ve tediye anlapnewnn tudikine Bı9&fm tmı De bnma blıbç cı.- oldu~u da gösteriyor. Bunun 
foro Crlpps'ln Hlnd1standald vazife. :LA.YlbMmın lftt J')ne BQ,yDk Milılet dair kaaun liyibaJan Media ruzna- t& wrarak ~ smra. ettal- mAnam bü .. .AlrH\• 
11.ndcn de kısaca bahsetmıştlr. Ba.- Himit deraaneai ve MeolWne 't'8rilen toçllk auıaUar ta- meaine aJmmııbr. ta1ı:1ler yakaladılar, poıtsler alıp ta- da .JWAVO.Uo 

..ali ülerhıt töfJe bttlmıJt&lr: ııwı ~ badrana Jmdar .uc- ıüola. ıötUrdiller. Bizim tarafımızdan Bulgarls-
- Cr4pps'in derln bit ,ets du;da- mGzeıi açıldi matı ~ yedi encthnenden mlrek- Yüzde yirmi indirme, cemn re'91df edl1ml§ n IMlhut •ç tan lçfn söylenecek yeni bfr §ey = ~ ~~~': Aakua ıa <Telebıla) - BOJtik kep muva'kbt bir e.nctımende tettl- •• d • • b• d• 1mn11nuna tıevfttan muJwtiıım<est JI&- yoktur. Türkiyenln biç Jdınsenln 

tarzma. olan....-- ta.kdtıtfl'lmJll "'"" 8alr AMIMM' HAmldkı Gltknln'Cn ldnt tekUf etmlft1r'. Her. enetımenden yuz e yırmı ın ırme ınJmalc ttz~1~ır. alır oma mllı- topraklarında ...xzü olmadı>Gı. için 
,,_ ... \' -....... -""-tımü mimMebetlle bu il9ft' ba ayınnat: euretile mun.k.bt Ankara ıa (Telefonla> - Beled.tye Mıutelbıe .... wauoı.,• &" 5a 

lılr .suretle azaltamaz. ;biMı ,,.~ ,. o:;:;,& - bir eneli~ ~ kabul edllm.1.ştJr. Mecllstnliı bugibö top1antımıdn, l • IS bize dokunulmadıkça, bize göz 

lab1ılak birlikleri atnde t>ıı toplantı J8Plhn\fl>r. &mır- Bundan IOIU'8, ıTth1c inkııAp Tarl- ADka.ra. tehtinde aetnıe ;retl§tl.renlere Bütçe müzakere erme dikilmedikçe bfzi herhangi bir 

kurul k --. 1ıh1M <BAmlt derantı11> ıs hl l!n8tlta.sn• turu1maın bakkmddt n P&l'Ulnda YÜlde "1m1 tıenzııttt ya- niıanda baılanacalC kom§umuzla dostluktan ayıra-aca mı ftrllmml ~. Fakill~ kanun I~ylhasımn :tklncl mtmke~ Pılnuı.sı, beledlyenln aolukhava depoln B d 
semtlerde ıettbJAk blrlttıen kural· de bir de Blmlt mtmeal açı1mıp. aıne ıeçllmlf .... blrlncl maddesi üze- rmda muhataa edJJaı pla Jmıdde- ~ 13 (Telefonla) - B~e cak sebep tasarlanamaz. un an 

mam haö:mdekl Baş't'eWet emtt, 'nıplantQl d!bn B. ~ anin rinde cereyan edfln m6Phwlerc ıa- Jerl al'dtJle tlcreı.ıertne de J'tmde yimrl. mümlreı-ele.rlne 15 ni9anda bqlamı- dolayı Türkiye lle her isteyen, 
ftn, bölge tqe mtwftrlfillne tel>ltl ...._ Ne *ıtıılln Halll de Blmlt " arif Veldll obmıchlı ~ c19nm edt»- mm Jai>Wnuı tıetnr edllmlftlt.. 'ret:- caRı n o gl1ın Mallye V"111 l"U.t Al- 'ht.. brfılık beklemeye lüzum 
...... •-' ... .... -·-- - _. .... 1ı ·- da ..a.. ---- ---..•·. llfler alt olclutıan enetlmen1're ha- ralı tarafından btltçe hattmda Meo- ~ '91111•lml§tlr. Mild..u}._ uu enırı .._.... -ırn? -~ UIC -..u ... uum Ter' _._.....,. lt bat -...n-..... -·-1--. """mıeden dost olabilir. Jta'HlmJZ-.... -•- --.. Mmıurlann teball mQe•ese:ıertne ftle olumıı11ftor. Be tıa ...... u .. ..,.,. nı- .... ~ &" •y -rıara blldl ... ~. _........ --- da dftşman görmedikçe dost kal-

otlar bürümGttfL 7ordu: Muhatabımı clalıa fazla .öylehnek malt pollturamızm kınmı:oz .. yo--
Uzakta, eemaya duman bulutlan - Bozkır, ne mükemmel yeri Si- için ıordum: . .. ludur. Bulgaristan fçln de böyle-

yUbeliyorda. ze -.z n ~ralc söriinen ba senit - Bozkırın ~~te ~c:aa-'• l>dmek dlr. BtıyWt poHUka göril§tl, mil· PERiLi KONAK 
Stap)eton pae söze bafladı: Nhanaa meziyetlerim,.._ süzellilde- o kadar ıüç hır il mı aanld) Jetlerin hakkı ft latikWl bala-

Tefrlka No. 31 Çeriren: AJDIET DILALf -Bu patibıyı takibederelt birkaç rini. burada uzun-...,. kalmadan - ~de aöz mü)_ Gu}P bir ça• mından aramır.dak1 ayrılık derin 
dakilralılr yürüyüıten aonra eve yar• an~ız. kınb tqJul edca fU dipteki 7er 7er olmakla beraber klmaenln l§1ne 

Binaenaleyh arkada§IDWD bu el-ıluimu Wgi aoktada.ı ,.Url~ek mıt olacağız. Bir aatinizi bana tah· Bozlmm. muazzam den.iz dalga- yCJil benekli ovayı 1örü7or m_.. ka ak Ad tmrlz Jmadılt için 
eane hakkında ne düıündiliüaü eo- Diyetinde bulunduğunuzu, ıimcliden aie ederaeniz, hemıiremi üze takdim larma benziyen f'I IDTnmlannı aörü- nU%) nşm e 1..1 o , .. _ ..... 
ıarııam, blbii beni mazur cöriinünliz bw aöyleaeniz, belki .ize bir fay- edeceiün. 1or musunuz) Banlar, hazineler de- Staplcton'un elile göıterdiii wa- Bulgaristan 'l'ilrAJye sınır.aau.ı-, 
delil mi) dam dolaanur. Ba tellif kar§aaıncla aklıma ilk p- ler. lnaaa aabahtaa ak,ama bdar fa bakarak cevap nrdimı fdphe edemlyecetlmls '*8de tç-

l.üzumundan fazla uzamak iatida· - Doahun eir Henry'yi aırf ziya- len eq, btl bir ret uvahı ~ermek hu deiitmiyen men•raya baba. hiç - E'J.;etl ten, gerçek anı ge.terdikçe bls-
dını gösteren bu muhavereyi bea ret mahadile çilliie ıelciiiiaa IÇhı olda. Vazifem, bir an nTel alr Hen- Wanaz. tözleri ,-oralmaz. - Orada clillatinizi çeken Wr den gftler ytıs IÖrecek, hiç kut-
keamek için IU cevabı verdimı JalsLir fUdana ihtiyacım yoktur. ry

0

nin pnma dönmemi emrediyor- Bu ıuızlığm altında ne ıırlar eaklı nokta görüyor musunuz) lrul~ 
- Mı-alesef bu ıualinlze cevap - All: lhtV'atla ve tedbirli d_., du. bulunduğunu bilmeainiz, azizim _ Haynl 

1311 
harbin ~ Balkanlardaki 

Yerebilecek ıraziyette deillim. makta lı.elrJ.ımz 'Ar. Size ba mil· Fakat konaktan ayrılırken, air Wataonl -Bu cevabınızı tabii g&riiyonım. 
- Sberlolc Holmeain hiç olmaz· nuebebiz ...U aordquma ~eeeeüf Henıy'nin 7UJhane9İnin önünde Bozkır o kadar uçauz, buc:ak.ız, o 0 ÇJkıntılı yerin fimdiye kadu kaç durumun tesiri altında Ttırk -

.. çifliğe gelip •elmi}eceğini aora- ederim. Fakat 'bundan eonra t;u me- bir .Urü evrakıı incelemekle meşcul kadar eararengiz ki... sana kıydıiını bilaeniz uyret Te Alman dostluğu ne ister istemez 
bi'ir miyim} aele hakkında aı küçük bir imada olduğımu hatırladım. Binaenaleyh - Demek siz. bozkınn bcr tarafı- ~:orkunuzdan donakah;dımz. ilgili duran Türk • Bulgar dost-

- Kendisi, timdi ba~a mesele· bile bulunmıyacağundan emin ola- Stapleton'un dnetini reddederek nı ve sırlarını biliyonunuz. _ Ovanın toprağı uzaktan çok luğunmı bugün için verlm1, Bul-
lerle meşgul bulunuyor. bilirainiz.. doğruca çifüğe dönaeydim. Iİr Hen• - Burada ancak iki aeneclenberi münbit ve ıverimli görünüyor. • tanda ve Balkanlardaki bü-

Stapleton hu cevabımdan 6zülür Konup konuıa, toaenin ltenann- ry'ye hiçbir faydam dokunmıya• oturuyorum. Memleket halkı, bana Stapleton bu cevabıma kar~ı kah- g.~ Alnı rd l ri 
gibi oldu: dan aynlan dar bir patikaya gelmi§- caktı. bala yabancı gözile bakıyor. kahalc..rla gülmeğe bqladı: ıonra ~ an O U ~ ge l'e-

- Ne yazık 1 Kendi•i buraya gel- tik. Esasen LonClradan ayrılırken Sir Charles'in çifliğe yerleomesin- gülmesini keserek jlave etti: kılme~ine, h~t~ bellı başlı BuI-
aetYdİ, bize karanlık görünen nokta· Bu patika, bo:ıkın baotan ba~ Sherlok Holmea,. bozkırda oturan den az bir müddet ıonra hem§ircm· I - Bu J' er, uzaktan insanın sı:özü· gar tumenlcrının daha uzaklaı a 
ları aydınlatabilirdi. katediyordu. Sağda metrCık bir gra- tahıslarla me~gul olmamı bana sıkı le buraya geldik. Merak ve tecessü· nü aldat1., yemyeşil ve verimli bir gitmesine rağmen, kom.şumu ın 

Size gelince, yapacağınız ara§br· nit ocağı ıörülüyordu. Bu ocağın sıkıya tenbih etmemiJ miydi} aüm, beni bozkınn her kö~esini ta· o"·a zannını uyandırır. Orası Grim· , boş kalan sınırlarına bu kar ı;ık 
malarda benim yardımımı lüzumlu vaktile itletildiğini göeteren kazılar Bu düıünce ile Stapleton'un tek· ramağa aevketti. pen'in ölüm uçu.rumudur. ~ yerde devirde güvenle bakabilmesidir. 
görürsenİ7., hiç tereddüt etmeden a3ze çarpıyordu. . lifini kabul ettim. Mübaliğuı2 iddia edebilirim ki, atılacak yanlı§ hır adım, ı~san ol· Türkiye ile dost olmaktan daha 
bana müracaat edebilirsiniz. Kar§lmızda yükselen yamaç, dik Şoao;.in kenanndan patikaya aap- benim kadar bozkırın köşe bucağını sun, hoyv~0 .. 0~.eun, ~.e~. mahluku mu. b", "k selamet var mı? 

Şüphelerinizin hangi istikamete bir uçurum ile bitiyordu. Uçurumun bk·. en ince.. teferrüatına kadar bilen hakkak bır olume surukler. 1 u,, U • 

müteveccih olduğunu ve araftırm.- kaıarlannı muhtelif cinste :ra~ni Muhatabım, Ciurmadan konuıa- adam yoktur. . ı \Arkası var) 1 Necmeddin Sadak 



H Nisa11 1942 Sahife 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Misafir meselesi .. ŞBDiR &.& İşgalden sonra Fransada Fransız artistlerile çevrilen 
ilk Frauqz fihni 

iki arkada, yolda ıicli10Hlnlı; 
lçüncü bir dostumuza raslachk: 

- Merbabaaa, bay Melanet ... Bu 
Para piyeıindenj 
çıkan davalar 

Talebe Y ordunun 
lntasına başlanıyor 

LUCIEN BAROUX - PIERRE LARQUIER 
.,. ·(7eni TINO ROSSI) RENE DARY ile 

GENEVIEVE CALLIX 
- aiiMl t.eaadüf bayle ••• Gel baka· tarafından yaratılan 
lan .•• Ne haber ••• • diye ona doinı 
l>irkaç adan attmı. • p Oro p , 

Fakat M+ ..... .._. toiak ~ ara ve ~onun . 
telim v.-dikteaı tonra. ytiriidl pçtı. tercfuneaf tetldll edilecek 

- Ne oldu buna yaba? •.• Bir fe
..ıık yapmadım.- Aramızda bozuk· Parti genel sekreteri doktor 

Fikri Tuzer'in demeci 
MULEI RUJ 

luk yok. •. Geçen ayn]ışımmfa pek ..: S::, ~ Kmdırek ~ 
lfiydik. fmdıuı açılan ld h'*8Dt d&vuıma 
y~ Ahmet, heni lccAumo- cttm adiy9 lt.tıDd ceza mahkemesinde -----. -----

dan çekti: bdalm,.ur. Qlmtıuri;yet Halk Partlaf I>~ lapnak üzere buraya ~diın. ~ ~t.. 
- Yürü •.• Anlatayım. .• Darpdı- Neclp J'azıl lle veldll. muharrir Pe· Wr m...Jerl halletmlatirı l.tanbuhm kOr. '"c&rfltnıeleT :rapa)mı, ,.. lam 

ta bana. •. Fakat kim haklı? H1dmıD- yemi Bafanın 1&Z'sında :tendllertne en bf.lyü]ı: lbıtlyaçlanııdan biri olan bir mutabakat da hUıl" obnuıtur. 
Dil MM ver... hem '4!.ren hem de mahal tıılıa.dı su- )'llkaek tabail talebe )'Utdunun hıaa· l'hzar edilen avan proj~ ~re 

••• *'1e hebret edDd1ttm llerl ~ ana yakında l>atJanacaktır. :Yurt, te"' ~ılacak yurt bbıuı "( 1.100 ' -.le-
... Azizim. Y8' ileri~~· Peyami ~~~em:- hir için hakikaten lbUyük bir kazanç })eyi latiabetmek Uzere ( 1 .000) 

yeni yeni .kanaatler ~,.or. :"ı!n;Un.esl - olacaktır. küsur metro murabbaı •tlıı ihtiva 
Bendey do ?.yle ol~u. Y~ ao'!e: ~l Be.fa ise, Mvacımn memur Parti Genel Sekreteri ve E~rum edecek Te tMiN.tiyle ber&ber apğı 
mcmege, yiUde yu~ samimiyet ıoa b.nadığmı blnaenaıe,h lddl&larını mebusu Doktor Fikri Tuzer dlin İs- yukan bir milyon HrZl\'Y& malola
termeğe karar verdun; hele ete dos· ~t için kanıınl bir mecburiyet bu· tanbul Parti merkezSıe gelerek, ~ caktır. 
ta karşL • . . • lunme.dığmı mcak, mahkemece lt\- tıı.n'Dul idare heyeti reisi B. Reşat Bir aya kadar bitirileceğini •Öyle-

Bu Mehmedi 1evenm, ~ zam rllrtıll\rıre Pa.ra pf18!d ne oro Pu- Mimaroğlu ile göriişmü§tür. B. Fikri diğim detay plnnlardan ıonra r,. bı· 
Alaturka sudan anlar. Gerçı biras ro piyesi amsınidakl bem:eyişler bele· Tüzer kendisiyle görüşen bir muhar- pata baılaıulmak tızere münakua 
kaha aaba, açık saçık amma, hoı kmda g~e gö~iği mwı.ll~!l rlrfmlze fU demeçte bulunmuştur: nfbasına hıtikal etmlı olacak, lnz. 
b~ hikayeler anlatır. Ağzını koako- ispat edcceıtln1, Necip Fazıl Kısalm- _ Şeılı.zadebn~ı _ Direklerarasın- nun da btıtün formalit..t De bamt 
caman açarak hoh hoh hob diye ka- reı?ln, Oro Puro eserlırln terc~m.es1nt da yanan Ferah ıtiyatroaunun arka· bir ay ıüreceğiııi lratiul ~eoeli olur
lm kal.:ı bir gijhnesi vardır. Baı~a- ya okuduktan ~1_:.~t :ut m;;: sm'a cMl§en ve evvelce konaerva.tuar sak haziran ortalannda fntaata ı,.,.. 

/il~ en iJli, en. ftie! ftlmJ 

Bu allıam SUMER sinemasında 
ı . • l ini t bil benım zuunu btrlnden. u.ı.u 'CUJıD,. en sonra 1 ıl 1 -'-h 
armm ~ er oyna ~ e 1ye1s1n1 yaııclığını. buna doğrudan binası yapılmak tlzere hazırlanmı~ an mış 0 ac-. r. . 
hoşuma gıde~· do~u·:·1 • d • ~{nıya ınt!hal denllemezse bir fUdr olan arsaya Parti tarafından yapbn- İnpat Te teaieatı da bir ıene _,.. 

Geçen. ak~ ~ır ermı ;:::;. ' almak, blr ~ denllebllece~i, lacak talebe yurdu binasına ait avan fında bitirilereli 1943 ıenesl <(era Jt' 
Banka dırek~.nıd ~ruıntl. ha t Oro Puro eseri lle bunun Yaşar Çimen projeler hazırlanmıştır. Yakında de- lında yeni yurt, bnttın li<mfor ••tef-. 
0 "!°1-;: k ecn~ 1 ~ Alu"kiti :;n-·· tata!ından yapılan teretim~ln1 ve tay p)blarırun lhzanna ba~lanacak rişa.tı ile bpılannı. bir :defa deha 
Bız Sofr:'d oca. .. ~[';" Pa.ra. plyes1n1 nınlıkemeye getirlp tıet- ve buntar da bir aya kadar bltlrilmiJ 8Öy\ediğim aibl, 8nclll pnc;lllb1ll· 

ANN SOTHERN 
&apctan aTdetlnde altın bulmak t1zere Amerikaya pdiyor 

nız. . a yen ona gore • a • kik ettirmek IUl'etll& bu iddlasmı is- olacaktır. ze açmıı olacaktu, ft bunan lcfi'l lalo 
bm. Çıçelder koydurdum. Kim nere- p:ı.t edeceğ1n!. ıösterdJ#i mlsallerin bir t "" fedaklrlık · ml-

Ba tok ,e.ı ft hareketli macerayı 

Je oturacak tespit ettim. Her ıey ha- tıeı1aı1Uten bir araya. ,elaniyece~mı Detay planlannın ihzanna ha~la· ga!'e eeırgen 
mı. Derken efendim, CllTI' kapı ••• .Oylemiftlr. madan Bnce avan projelerin ana yecektır.> 
Koltuğunun albna iki altınbat ı~ Ma2ıkeme, w tıç eeerJn ~ edil- Gzerine intibakı bakımırıdan tetkik· ~enel Sekreter Doktor Fıkrl TU
brınlt • parmaklarında meze paket• m&k ftZ'eı:e ~ 'VUllmeısinl ler yapmak n bu husuata ileride p- ur le l.taninıl Parti reld ~t Ml-

ÇAM SAKIZI ALTll ARIYOR 
leri bizim Mehmet hoh hob boh eli- b.rarlaştnra.Jı: muhakemeyi ıelecek kabilecek her hangi bir anlaşmazlı· maroğlu dan K.ad:rp Maanf Cemi- l'Dmlnde pek yalmıc1a SARAY Sinemasında 
,. b.aircti: omnaztıesı gfuıüne bıralcmıftır'. lın tlmdiden &ıline aeçmif olabil- yeti taleıbe ~rdıunı da •ezerek :re-

- Sitesi ~ linya ~ sene .ı.. İkinci dava mek için lca.bedenlerle görüşüp an· niden tetkik.atta bulunmuflanlır. 
(Öreeekslnls .............. .-ı 

bilecek iktidardayız elhamdülillah... Bundan PU"& yme Necip ll'lmlm 

Beyefendi evde mi? ... Haydi haber Yqar Çtm«ı aJeyhlne ~ dAvaqa Or. Hayrullah Dı'ker Et ucuzluyor 
verin... Baskın verdim... Kafaları b&flamnıştır. ~lse ~ılınca mftıcMet- yamp banedanlndan ıtocaaslQ.ıı 
liibiiliyeceiiz... Arkaclua Hu•h umum1 muıa.Yind: 
Rec d liyor Hepimizin de - Bu dAT& phsl btr dAvadlr. Amıne . 1111& .aıfadmdNı hl1t Ragıp Serav 
___ ,ffP e ge zd... mentaa111le aıa.t.am. ;vdıiut. Dlvacı, Oniverıiteden aynlması Dün imza eti 110 • 160 A.Umda ollUDUn JW>Plda, ta btr 
mıannuz yamnn __ a... •t d ~ ·-'"'d d tıld• ...,.,.ah.il. N.o..a.t.ı... fa:t .J-~ı .. Ce Eslrid ı.--ı. bir arafa ıizl maznunun u e e .,.,,-Al'> -"rw• e •• beti) dün kurut araım a aa ı -- •• m..__.., 1'e -.ı.ı"i'-· -

• • en ~._,u., t e- al)ylıem* nretlle ~e hllltaret munaıe e . .. mwl, Bqkonıso]Qs Dıe Baflromolos-
.... Jüzm~çıye: • • edlldlltnl Jıddla. et.lnektedir. Bu dA.va- meraaim yapıldi 

- yoklar ••• $imdı çıkblar •••• fi. da. Amme hukukunu temsile bmıneıı Dün lllG>ahada kusu canlı ol&nıılt luk memurhn Tiı ora.da bulunan ?&· 

lan dedirtirdimı bu clargınLk divau 1mkAn yoktur. . . 40 kuru§tan IO kuruı!t&' bdar l&Ql-~ mfırelldcep bir c:emaa.t 
da olma.zıh; iş. alatmka denen tan- Diyerek yerlnt tez;kedlp mıı.blı:eme- ÜnlverSl.te Tip fak1iltesı llnlr bas· mJQtır. Bandırma malı olan ba b- te.r&fmdan te.ıdırtlaralc, faheda lı:B!>-
da halledilir, 'biterdi. den çıkmıştır. DA.vacı lle vekili Mah- taııklan J>f0fes6.ıil B. ~~ Dl· suıa.r ~ • lı:11o ahlıtmdlı Mhı- ıWaıwıa de-!'necUlm2ft.lr. :untevetta 

Fakat IÖyWİm ya: Dobra dobra· meye ~lmlşlet"d!. Mamnm Yaşar Ç1- ter'Jn il:n1versite.den ayrılış munase- nanlar ~: Dalh9 w kmrcık ela &)il derecede ha.lOOc, m~~tn 1'e 
lığı prensip ittihaz etmiş bulunuyo- mene tebligat yapıldığı halde mahke- betile dt1n blr Jilb1le y~pılınıştır. Jine canlı olanık 40 ııe 90 kurut ara- ~rv&r blr zat 1d.1. 
nun· meye gelmediği an!aşıldığından 1re!ı.· UntveMlte mer.lreı bına.sında ya.pı- ımda atılmJOtır 

_· Safa eldiniz kard im amma... cnı.tnın zorla mahkemeye getirilmesi- lan bu jübllede bl.rkaı,: gündenı'bcrl §eh na..- _......:.._ --ı~ _,,,........ Clnabı !ilk p.rl1d raı:ım.et eylesin. 
• g • • et ne arar veı1leroek mutuımne ~lecek rım1zcle buhman Parti genel sekreteri ~ .. ,..... _ __... ·- ._.._ .. ,.. • 

- dıye kendilermı karşıla.dun. . a.ym beşinci gününe bıra.kılmlŞtır. B. F1Ul Tuzer, vıııı ve BeledJye ReW Kuzu 110-ll'iO, sığır etı 130-HO k1Jrut- .. 
Davetlilerim olduğunu-' '?•o. UI _, b' ektub ıdc:ııldos" LAU! Kıl'dar tmhelllüıe nııt- tu. Yalım dalbe 'ft bn?'Cık 200 im- mellbaha flatlerlne göı:edtr. Diln1m 

KimJer olduklarına töyledim. una,. m ır ID u &örll B. o..n.rı Bllael. 
0

iıınmmslte delam nttuı ...ıı ~. ftiDt ~ • 'Wia tıaa.eıiD1n aödf11".I ancak 7a· 
hiz d - lma.rtacalr eetı.lr ~& verilen «Para• ?e protesörlerlle, Tıp !aıldlltt'\St ıaıe- su uıem!ad!I! ~ ko1Ulı .une aitl8' l1Ddan .IODr& 16rlllecetlnden f2atleı1n 

VEF.AT 
G&a yatlarile, bınçkmklarla 

M,Jredilecek bir lıtiras 
kasırgaaı: 

EllY LilD 
ISVEÇ BÜLBÜLÜ) 

ILsE WERNER'in 
lfıb~l eeaile canlandırdığı •e

nenin en bUyük müzikal 
pheseri 

Pek yakında 

ŞARK'ta 
• - C11111111, • • e J1IS • p1yeg1 do~le açüaıı mu~enıede belen hasır bulunm,UftuT. aplmıp. bir mDddet daha ucuzlaması ~ene. 
~~ ~efiliz "!-·-.~aten yıyecek· dlva.cı, be1ıJm b2'- gece Ş001r ı.ıyatro- JübUeyi açan üniversite rektörü B. Diin Batılan etler, evveılkl aGnkü blltr. ••••••••---~ 
~ ıçeceldenmw de beraber ama. gkllp diba blrlocl peTdıe açılma- Cemil Bllo;El jubllenin m.'\h1yetlnl tıe-
ıetirdk •• ~ clı&n 18')'ireilıet' ll"8ISllld&ı arka tax&f· bariiz ettirmlş ve üniversiteye çok u-

- EstaifuraD.h. .• Fakat. •• Ket- ta •yarın bu ptyes hattında yaza- sun eeneıer l1banet eden HayrullRh 
h öncedeın h•ber ~.. 0&1cla.nıını sfMlınsliııb.> cttye batu'dıtı- Dlkere üniversite namına en de'rln 

Bin dereden bin ıu getirdimse de, mı ft •'l'6n• da. çıkan tıenkldimı mu- saygılannı bildlrıu~. 
olmMa, ..ı,1_...ı.._ MMnwt de, bettir •Yao&r Çimen• 1n t&hrlk.ly~ Tıp fakültesi dekaru B. Kemal Atay, 
~ de ..-an ..ı..Jn böJ'• "1Dht:ıım söyl~. bu oeJdlıie blr Jübile ili! 1lhlveı-Qteyc 
L__ 1 - Para. plyeıslnln l1k tem,gtllnde ye Tilrk tıbbına htmıet eden bir dek-
..., lı:ıeailer. tnıllllllilak bere tiyatroya. glttıtım ıoru a.nnın1.ctan mütevellit hislerini 

Sen hak verı Ben Mebmedi. Mi· -am. perde ~ılah beş dakika ol- beyan ve B. JL'1yru1lah Dlnre uzun 
tün laübaliliğine rağmen aevmm: mi· muştu. Clınirkr dllemlşt.l.r. 

• )'İm 7 Bu çocukluk arkadqundan 2 - Muharrdr c Ya.ga.r Çimen• le ~ Profesör B. Falı.reddin Kerinı, pro-
laayaa ela hotlamr. Fakat o, bir nevi kiden ta.n~ı.m )'tlktu. Yqar Q1· fesörün in.sanlık ve meslek hayatını 
lllll'D&dır. O akpmki misafirlerimle, meni tenJdc11m neı,redlldtkten sonra anl&tml§ n Jnısa l>lr bal ım:üıneBini 
yjyolo•elli, flılit.lii prp ..... ı... temdım. 7a.pIDJfbı'. Müt.ea.Sdben Tıp .falrliltecU 

Müjde! Müjde? Müjde! Mi1jde! Müjde! Müjde 

Senenin en bUyUk komedi Şaheseri 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
LORBL · BARDi 

MEKTEPTE 
DııayanllmH d.erecede &iiHi~ n ftildttrücü munvm Sahneler hilinden idiler. Bu Ud nc*tıpmn tanlhin.1 rka ede- talet)elerlnden blI'knçı proftOOrierlne 

Çelebi böyle olur bizde Jtm. mmıay 1r.al1t duyduktan mtn~~t ft ~ ım- PerQembe akQamı 1 p E K s 1nernas1 n ... a 
kooacr dediğin ı * Fehmi w Sadık adlarında lk1 ar- ıeıtnı tebarliZ eWmiifıemlr. . 'l y WI 

~h··~· ~~~~~~~~~~~~~*a••••••••••••••••••••••••••••••••••••• bnttJn ;paau mQe Dmbll ~en aralarında tavga Hayrullah Diker bOyi)k bir 1ıfJlfCC8llla · 
D:-11-~-~;_- ..:-..ı, -~--e- .__ ~. Sadık blr 1*ernle ~ fthml· ktirslye ~lnU, ve: ~-----•••••••••••••••••••••••••••••iti 
-. --.-, ~· - nln bqma vurarak atır ,.a.rala~ - N~ §alımma. ~ aDyJenen 

W .._. eWd.. pek •••w11•m, t;ı:r Fehmi B&y0ğlu hasta.neEine lı:ıal· taltiflrAr ve sltaylşkl\r göz1erl cıtn."e- YAR 1 N AKŞAM 
Wiipm bir belde... Bir • ......_. ~. BM* yüalanerak tahkllm· dikten BOllra Jııendlmt btiyU b1r saa.- M E L E K Teni bir new'e ... Zevk Te eğlence Fimi ... 
.. ...._. lilkalmı d8ftt eltlmb ta ba4laıunıftır. det tç.tnde hlssed!yorum, ~ ve BRODWAY'ln en BOD dansları ..• Caz ye 
demete elueriya imkin yok ... v., fstıanbul Onlvenlteısbıe en derlP flllt· 
ltmi niçin ~or7> db'• hemen ............................... , ....... ra!niannı bııdırmıştır. Sinemasında 

w.. İçerle)'İf .•• r ... mesele yemekte, itte 'ben. Ualiipl .. davetler yapme· umk ııah ln deoi:llde tıalı- B:flOD W.~ y Orkestr.11 ... llarikulAde eğlenceli bir mewu. 

Jçmelde eddediJiyor. Bir alqam top• iı Mvedm... Fakat y.ı..cdık ,..,. * K apı 11 de • . • ,_ ... ___ !,_ ~~ __ ı_ _ ... _ .___ -ı-ı..ı Yok 1 minen ytrml bet otuz yqJannd& bir 
--:-· ~ _..,_ ~ P'""-ı -.IY• ~_....ere: « ~ eTkek cesedi bmumınJl,ltur. cesecdn 
,_ -.eti, t41phnenlerua lllaftli .,.. Mclirtmedea .. lf olmyaak ..W· hü"11yet1 ve ne Aretıe Wil anla4l· 
....... ~, sn•k illedilded ~ lııa... ~ ~~... • • lamaıdıltından teMta& ~-
.. tetidı söz &nünde tutulmuyor. Fmt lllİlafirliie IJbnenİD, misafir dır. 
... ••• • , ·- ........ ., • ._ ..... etmenin ,.eni ~ ..,.. 
IPııa Mr 1-- cdmator. itimi -.. S- teJIMrledıd Mpimis anluaak Beyoğlu yetil Al. f11be.ı lıllh"h· 
..._ ....._ ~. ldıal Talva .W.. iyi etmez miJDT FloW .Syle! tından: 

ÇILGINLIKLARI 
Baş Rollenle: 

JOAN BLONDELL - LANA TURNER 
Dlkbt: Namarah koltuklar 1nlgtbM1en atılmaktdJr. 

Baıtln 'bütün semnslanla 

Illl'lll 7alım mathıelen1e ARJANTiNA it ... Jeni Yr .... cılmfam. Jd. ••• Yd. P. Tğm. Balll ~- Samı Jıpef 
.. .. _..,,..... ya}ıat G,.aetten - Halrlm ..... tla.bpp 1 - 4Mlim. (18302) ntn acele ....,,.. at.ıaeM&l 
bpı acu-or. Bir Jr&. döYilL. (Vi. Na) llft.n olunur. (2oel 1304. ~--••••••••••••••••••••••••••••••••-ı 

Bay Amcaya göre ... 

- Üniıversitede .pora fazla önem J ... Bıa maksatla takbeye voley·ı 
•erikcekm;1 bay Amca... lbol .. . 

... :renie ••• 1 ... Futbol .., .. blacakmııl ... 

1 
B. A. - Biraz da ~tfaiye spor·ı - Ne münase~~t} .... 

lanna önelll verilec bariL. B. A. - Fakultelenn hazıl 
· . !hen~z ahşap binalarda ••• 



Sahife 4 

1 Günlük Borsa 1 
U 'isan 1912 P:ıuırtesl 

,,.,, 7,5 933 Türk corcu ı. n. m. 23.'15 
• 5 1938 ikramiyell 22~5 
• 5 1033 lkrnın!yell Erganl 24-
• 7 1034 Sivas-Erzurum I 19.C5 
.1 • 193-1 Sıvns - E~rum 2-7 19.711 
• ıı 1041 Demlryo1u istikrnZI 19.75 

n 19.25 
• :ıt it ' » ,, 

A. Demlryolu tnhvllı I-ll 
A. Demlryollnrı t:ı.hvlll llI 
A. Demlryolu milm ssll senet 
T . c. Merkez Bankası 

50~0 

51.50 
49.75 l 

180.-
13.-
13.'15 

T. t..ş b:ı.nknsı nama muharrer 
T. iş bankası (hamile nlt ) 
T. iş bankası mümessll h!s. 
kupon kesik 

175.-
1 

ş, diş, nezle, grip, o atlzma· 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

I cabında günde 3 kaıe alınabilir. 

H Nisan 1942 

-ANTiKA EŞYA 
QoJc lu.Ymetııi ve fmzall hak.Lld A3Vazofak1 Jb nadir tablo llı esti " 

alK' HoUaMa gtmıilf taJcımlan h~ell611 ve biblo kolet.alyonu maz,y.. 
<ı. ne .Nlaall 18 w 19 rQnıert atılacaltbr. MrN: BOyükada Çınar cad. 
No. '1 Bakbl Dlmltrl va.sıtuUe. 

BL 
U muml Nakliyat Limited Şirketinden ı 

(ISKENDERUN) d& açtıtı Şube, CI Tem.mm Ca.Metl Ho. 
158 de) taa.11.yetıe goçml.ş ve Oümtmr. ta.hrnU tabllfe ve blldmum nau-11111------• yat if.lerlnl. if&J'& başlamıştır. -------· 

il Devlet Demiryollari ve Limanları lıletme 
Umum idaresi il anlan 

A. Dem,ryol .ırı ş.rketl C ~ GO) 211.!?5 ! 
A. Denıl.ryolinn şirketl (% 100) 48.2~ ••••••••••••ı-.. Esklhls:ır çimento 1485 .4111 Eti B kt Muhammen bedeli 9193 Ura olan 29 adet t.am.YOn tente örti1stı C'J:l/4/ 
8 "'Ort:ı!ı Kred! Fons!ye 1903 1!!4.-ı DE' DMOJEN -- an an.· 942) pazarteS gQn11 saat (111,45) on bet kırk beşte Haydarpa.şa.da Gar bini.il 

• • 1911 • 117.- n da.bWnde.ld lıX>m1syon tarafından kapalı zarf usull1e satın alınacaktır. 
A _.., 5.. Bu ~ girmek istoyenlerln (689) lira (48) kuruşluk. muva.kkat wminat. 

"' nıo.~ tt .- v .,. • ..- ""''W'T ., ..,.. vorz .... .a ~11 Komilrl ...... t .. 1etm-•-..... mevcut 200 ,._ ... __ """' ... "O kadar...,._ 
,. J> Kupon 1.15 .Aiuian., "'· <a.l.AUJ.A. • ..,.... LS&A " -- ...... ~ ~v .............. ,,_ • ,..... k:ı.nunun tıa.Y1n ettlğt ves11mlarl& wkllflerln1 muhtevJ. zarflarını aynı g(ln 

Londrıı üzerine 1 sterlin 5.22 CİLD YARALARINA f eykalid• sap maldne3tn1n tam.lrntını devamh surette ta!dp ve kontrol edecek saat (14.43) on dört kırk I>* kadar komlsyon relsUğine vennelerı ldzundır. 
Ne k "z" ine 100 dı>l"r 13,, .,0 iyi gelir Derinin t.azeıenmeslne T k b k • Bu tşe alt şıı.rtnn.meıer. komlsyondaiı p:ırruıız ol:ırnlc da~tıımaktadır. 
Ce~·~:e ~":ine 100 .. -·- ve yenllenmestııe Jılmıtt eder . Ür İr ma ine tamirCİSJDe <429s> 
İ 1 f k .. 0 ... 6J-

1
- ffl'r F.czanede bulunur. - * 

JV tre ran ı " " i.ht1,fa9 l'ardı.r. Talip ola.nbınn şeralt.I. öğrenme't üoore Ett Bımk istan-:r..ııadrld üzerine lOO pe:eta. 12.89, - 1 - Her gün Yeşilköy ile 81rkc<:l arasında .ı.,1emekte bulunan 15 No. la 
sto!{ho1m üzerine 100 kuro:ı 31.lll t;T.;;...· ;.-r.EDli-.- p R E N G l bul Bllrooun.a milrocıuı .. tla'i'L b:uıllyö treni 15/4/042 sabnhında.n itibaren 1st:ı.syonlardan. aş:ı.ğıd.:ı.k.l saat-

iıl•••••••••••••••••••••••••ııll le<N göre hareket edecektir. 
BORSA DIŞINDA ve 

Turk altını 35.31) BelsoğUkluğuna 
Külçe altın bir gramı 4 Si tutulmamak. içıin 

r~ A oy o')"! 1, ~~ "P_R_::_T_~_Jl·~-'d.~~ 
Bugünkü prog-ram 

1:? 30 Prot;rn.m, 12.33 Tüt"kçe pla.kla.r 
12.45 Ajıı.ns haberleri, 13.00 Türkçe 
plAklar, 18.03 Salon o:"..cestrası., 18.45 
Zır:ıat Tıtk\lml, 18.55 F-ası.l heyeti, --- ----------
19.30 Ajans haberıert, 19.45 Konuşma. • ••• SATILIK 
19.55 F~kl kanto ve tllrküler, 20.15 
Radyo gazete.si, 20.45 Plyano t.msen, BUZ DOLABI 
21.15 Konuşnın, 21.30 Müzik, 214.3 
Klı\sik Tuıtt muzlği, 22.30 AJnns ıu
ber1eı1 ve borsalar. 

Askerli.k i~leri 

Fr.lgidaf.re :rnark:ı., aile için pak 
clverlşll, gıı..yet az kullcun~ır. 
Pn.ngnltı, Hamam kıl.rŞısı Ne. 287. 

Te.~on: 81>72!1. •••• 

zayı - Eminönü kn.ymakam.lığuı
dan aldığım koc:lm ns'kıer Snhak Dev
letyan 2047 No. ıu nıaa.t cüzdanımı 
kaybettim. Yenl.<dnl alacağımdan es
kisin1n hukmü yo!..'tur. 

Menrnur aDona<eak 
iPEKiŞ 

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

Buru, Ankara ve İstanbul Fabrikalarımız için Muhascho ve 
Ambar memuru alınacak.tir, 

lsteldilerin Türk olması ve askerlik fili hizmetini yapmtf bulun· 
malan ~arttır. 

Devlet teşkilatı ile Sanayi müesseselerinde en az iki ıena çalat
mıı bulunanlar tercih olunur, 

T aliplcrin bizzat Ankara. ve Bursa.da fabrikalarımt:ı müdürlük
lerine veya lıtanbulda y enipostane caddesinde 4 7 numarada 
Umum müdürlüğümüze müracaatları. 

Bizz:=.t müracaat edcmiyecck olanlar bir adet fotoğraf <ve el ya
nla hal tercümelerini ihtiva eden mektuplarını lıtanbulda Umum. 
müdürlüğümüz:e göndermeleri ilan olunur. 

Emlnonü Yo.b. askerlik şubeslriaen: 
::13 : 331 CdahU) Yttbaneı ga.yrt ls

lAm ihtiyat erler sa.rJlam ve sakat kA
milen sevkedllccekt.lr. l - 941 sene
sinde I tanbuldan sevkedllmlş ya
bancı gayrt müsllınler se\kedllmiye
ce~derdır. 2 - Trokya. nuntakasmd.ı-
ki şubelerde kayıtlı r;:ı.yrt müsllmler T ahmil ve tahliye işleri münakaaası Karısı: Zabel Devlety:ı.n 

Bevkedtlıniycceklerdlr. AnCJ.k bu do- U "' } T A • k t• d ~uınlul:ıı~an ~imdiye kndar !htlynt Ist.acnbul nsllj•e (6) hukuk nınlık.e- mumı mağaza ar • • şır e ın en: 
oı:uak seV'kedllmem~ olanlar sevke- meslnden: !1!2/279 Müddei: Nefise. l\tuddelaleyh: Ara.p Umwnl 11.tıı!;az:ı.lar İstanbul Şubesi depolarına. girec~ ve çıkacak 
dll~klerdir. 3 - Yukarda 1k1 mllf.i- Ş:ı.ban: Ka.mnp:ı.ş:ı Mutfak sohk o her cins eşyanın tahmll ve t::ı.hliye işleri kapall zart usullle rnllnatms-
ded ynzılı diğer gayri mfısllmlerden 1 h rd robıı.cı MUddcl Nefise ya konulmuştur. 1614/19-12 pcı~embe günii saat 15 de Şirketin Balı. 
1c;tunbul mınuık:ısmdn oturanların s::ı.yı ı tı. 1 a !_.d i 1 "...,: .. ~ .... Şa.b çekapıda 4 üncll Vakıf h:ı.nındo. blrlncl katta İstanbul şubes1nde ya.-

be l .. tla.n 1lft.n tıırafmd.ın m ..... e :ı e,, •• • _ ...,... an ~ıl:ı.caktır. 
hemen lJU m zc muracaa nieyhlı:e açılan bo~nnmn. dAvasına alt Talip ol:ınlann teklif mektuplarım 1000 liralık muvakkat teminat 
olunur. arzuhal sureti muddelaleyhe tebll~ ile birlikte mezkür gün ve saatte şubemize vermelerl Inzırndır. Mil-

edilme<.: üzere yazılı ndreslne gönde- nakasa. ş:ı..rtmı..mestnden imza mukablllnde bir nüma tedarik etme< Znyl - İstanbul hUkuk takültesin
d~ aldığım şebekeınl kaybettim. Ye
nisini alacagımdan eskisinin hükmil 
yo!ttur. B!r'-ncl sını! 83';3 No. lu 

rilmlşse de mumııileyhln mf.'Zkur Uca- milmkündiır. 
metgtuu terk ile semtı meçhule gitti- .. •liııııiııiiııiiııiııill••••••••••••••••••••li 
~lnln beyanlle iade kılınması ü.."'t!rlne .. •••••••••••••••••••••••••• 

İsın:ıil Güt;;ün 

z yl - Fatih nufus meınurlu~Wl
dan 11 .. '929 taı:'lhll ve 3SG7 39.Yllı al
mış oldu~um nüfus cüı.danınıı za.yl 
ettim yenisini alaca~mdan esltlslnln 
hükmü yok.tur. l\tehmrt Sabri Avşar 

Hu'lı:l.lk Uı:.ulü Muhakemelert kanwıu-
mm 141, 1 2, 143 ve 183 fuıücl\ madde
lerine tevfikan iade kılman dava ar
zuhall ne muhakeme gününü g~rlr 
davet.iye varakasının mahkeme dl
vnnhaneslne asılmasına ve D~2/279 
numarada k:ırıtıı 1.şbu davaya müd
deialeyhin (15) gün içinde oova9 ver

~:ıyl - T. c. Ziraat Bankası Istan- mcslne karar veri~ ve bermuclbl 
bu! .şubesindeki 22313 "No:. ıu "hesabım- kam.r arzuhal ile davetiye varııke.Sl 
da istimal ettlğlm muhnımu kaybe~- mahkeme divanhanesine asılmış oı
tı?1, ~~ntslnt alaca~undan es~hn.n nıakla mumaileyh Anıp Şab:ın yuk:ırı
lıukmu yoktur. Alımd ÇatakJ ı da yazılı müddet mrtmda. dflvaya ce-

Elektrik kaynağı, cereyan menbaı 
Radyo sahiplerine müjde: 

Kıaa bir zamanda tükenip ha yata •Önen Anod Pillerinden. bıkıp 
usandığımızı düıünen TURA.~. TAMKO, Al..Fl Fabrikaaı 40 - 60 -
80 - 90 - l 00 • 120" ve 150 voltluk Akümü1Atörleri yapmııtır. Ener· 
jiıi tazelenerek fenni kullanılmak ııarti1e iki - dört sene garanti edt

lerelt kutlanılır. 

Teknik izahat, fiayat ve tediye ıeraiti hakkında Şişti cTAMKO• 
A l.Fl Akümülatör fabrikasına vazih adresinizle müracaat ediniz. 

ZnYi - 31 '7078 No. lu ve :?5/10 9U vap vererek tahkllmt içln tayl.n kılı
t~rll;ll It.alynn tabiiyetine alt İstanbul naıı 18 519:12 pa~rtesl günü saat 
4 uncu şubeden almı7 olduğum lkrunet Ul\ de mnhirememlzde hazır bıüuu- ••••••••••••••••••••••••••• 
tezı:ereınt zayi cttlm, yenisini çı~ra- mnsı veya kılnunl bir vekil göndenne- ~--•••••••••••••••••••••••~ 
cajLmdan esklsinL'l hukmü yol~tırr. si luzumu tebliğ )-erine ge~('k il-ezro 

AJessandro l\Jstetti llll.n olunur 

TESViYECi ALI NACAK 
Fabnk:ıl:\rdn tn.mircllikte ca·ışmıı, pra~ik blrincl sı.nıt iki tesviyeciye 

thti;nç vardır. :Muvnffıık olduktan to.kdlrde yuksek yevmiye verllecek:Ur. 
Beşlktn.ş Kılıçall N:ıfiA ately ~flne muı"olcaat. 

Ankara valiliğinden 
1 - Anknr:ı. - Kırşehir yolunun 17 + 700 - 13 + :oo imcü kilometreleri 

e.r:ı.aıııdl yııpılnc:ık olan te,,,•iyei tfırably şose ve lmfılatı nnat.re ı,1erı 30/4/ 
942 pcr4cmbe giıniı s:ı:ıt 15 de dnimi aıcümend' 1.hale.sl yapılmak. ü~ro ka
p:ı.lı ı:ır! usulıle ek.slltm<'ye konulmu.,cıtur. 

:! - Keşif bedell 17380 lira 62 kuruş. 
3 -· Muvnkkat teminatı 1304 lirnd:ın Lb:ırettır. 
4 -- i...tek!iletln tel:lll reektuplannı muvnk ~ t temiu.at mektup ve7a 

makb.t ~.mu ticaret odası ve.slknsnn ihaleden üç glln evvel vll~yet m.nk!lmına 
tstidıı ile mür:ıc:ınt ederek nl!lcal:lnn ehliyet vesik.llnrlle b1rllkte ~ geçen 
cü:ı "e sant 14 de k:ıd:ır encümen reisliğine •:ennelert. _ 

5 - Buna ait ke..tj,t ve .şartuameyl her gün nıfla miidürlülründe gorebl-
lı>ccklerL «2636 - 448'h 

İstanbul Belediyesinden 
Bır kısım s:ı.kııln.r tarafından üdl sulann menba suyu diy& evlere verU

nt"kte oldui;'U ha~r aiuunıştı.r. 
Bu halin; Men.ba sulan üzerindeki kurşun mühllrlerln sakalar tan.ım

d.'ln tıkanlıp almmak ve bil&ha.re bunların iğreti b1ı: suretto Adt .su k.a.plan 
lı~rıne konulın,ıı.k suretile yapıldığı anla.şıimaktadır. 

Bu hale mfınl olabilmek iiıJere su k.:ıı>lan üzerind etd kurşun mühütleıin 
dlkk:ıtıtce nıu:ıyene edilerek menba suyu oldu{tuna Jcaıı~at h8sı1 edlld.Utten 
soıım l:urşun mühürlerin :;ucular tamfmdnn alının.asına meydan verllme
nıesl ve lğretl mühürltl ka.plar görüldü!;rft takdirde buıtlann en yalan zabıta 
meıtcezlne mnHun:ıt ~rllmesi sayın lınlkımzıdan rcca olunur. (4538) 

İstanbul fiyat mürakabe komisyonundan 
Illn N-0. 158 
Toprnk '-e tlcaıet oflslert t4.ra.tınd.an hıılk:ı. tevzı edllnuık üzere b:ıkbl

tam dağıtılan cıda. m1ddelert aşatpda. teıst>tt edlleu perakende tıya.tlar!I. ..,.. 
ttlarat;ı lll'ln olunur. 

Kilosu 
Plrinç 51 kunıf 
nısu~ %4 ,. 
Bulgur 28 • 
Bey·:ı.z peynir 75 • 
Sadeyat: 174 • 
Not: U?:J.k semtlerde yukl.\rde. 111.n oluna.o. ttyatla:a ı ki.ırut znmm.edlle-

cektlr. C4530l 

'l'tlrkiJ'e Ctlmhuri,-eti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul~ tarlhl: 1838 - sennayesı: 100,000.000 Türk ıtrası Şube ve 

ajans adedl: 265 
Zirai \'e ticari her nevi banlra muameleleri 

Para biriktir«:11lere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf h esaplannda en 
as GO lirası bulunanlara senede f defa çeklleceıc lcur'a De ap lttdakl 

pli.na göre ikramiye c:!a~tılacaktır. 
4 •det 1.090 liralık 4.000 Ura 
' • 500 • ! .000 • 
' >. 259 • 1.000 • '° • 109 • .t.000 • 

100 adet 59 liralık S.000 lira 
120 • "' • 4.800 ~ 
ıso • ıo • s.ıoo • 

D1KKAT: Hesaplat.ında~ paralar blr sene içinde 50 llradan atalı 
d~yenlere ikramiye çık.tığı takdirde ~ 20 fazla.sile verUeoekttr. 
Kuralar senede .t defa 11 eyIOI. 11blıinclkinun. 11 mart.,. 

11 haziran tarlhlmnde çekilecektir. 

Trabzon Belediye Riyaıetindenı 
Tt'e.bZon Eleıttr.lk Tiim An<ın!m Ş~ .U h1s8e 89DllUertDht. UKl 

malt yılı bllAnçosunda ta§ıd$ ası kurul JoymeUett tbıeı:i.nd.en 40 gGn ~
detle Beledlyem)s n.a.mın& se.tın alııuı:ıa&ı tekan1lr et.mıştır. 

Ellerinde bu ~ alt ı:ua. senedi bulunnıilar 9 Ma.n Hl tarth1Ddt'lı 
itibaren 22 Nlsazı 942 gi1n1l a.k.şa:ınına. kadar bulımdukla.n Jederdıet1 T11r
klye İ§ Bantauıı tll'belcrinıe müracaatla hllmll oldukla.n hl89e seMtledn!n !t
bu bedel U7ıerlnden tuOOdanm alm.al&n. Te müddetin hf bunmdM IOD1"I. .Be-
ledly~ •tııı alınma l$M niha.Jet verUecetı 1lAn olun1& (üa) 

Ye~ılkoy K- 7,14 
Bakırköy 7.21 
Yeni. mıı.b.allo '7 ,24 
Zeytiııbumu '1,23 
B:ı.lıklı 1 ,31 
Yedi.kule '7 ,34 
B:ı.matya 7,31 
Yenlkıı.pı 7,42 
Kwnkapı 7,4/J 
Can kurt.3.ran 7 ,52 
I.st:uıbul v 7 ,55 

ı - Slrkccldım sacı.t 18,4-0 ve Y~Uköyden saat 20,10 da hareket etmekC. 
olan 46 ve 51 No. lu ba.nlly~ katarları da la.'4/042 tarihinden itibaren l't
ulden seyıii sefere konulacaktır. 

Sayın halka. UA.n olunur. c4446• 

* . 
j Slrkcct - Ecllme ve Kırlcla~ arasında. işleyen yolcu katarlarının 9'!:7-
rüserer tarlteleıt 15/4/942 tarihinde ba.§lamıılt üzere aşa~da yazılı şeklldlt 

1 

tadil eıdllnıLştir. 
.Arzu edenlerin, ~nlardan fazla izahat alabilecekleri llfln olunur. 

(4445) 
1 8 6 5 '1 
ı--------~-------------

1 

İstanbul K - 8.'l5 
HadımköJ K - 10,25 
Çerkesköy K -13,10 
Çorlu K - 13,41 
Alpullu K - 15,40 
Uzunkoprd V - 16 42 
Bab:ıC$kl K - 16,40 
Kırkl:ırell V - 18,00 

K-21,00 
22,50 
l,37 
2,22 
4,40 

V- 5,42 
K- 5,50 
V- 7,10 

V- 5,30 
K- 3,25 
K-23,55 
K-22,42 
K-20,35 
K-19,15 
K- 19,20 
K-18,lO 

V-17,50 
K-16,10 
K-13.25 
K-12,32 
K-10,40 
K- 9.20 
K- 9,18 
K- 7,50 

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

Ankara Belediyesinden: 
ı - Hııcl Bayram, Saman pazarı Kurumlar sokağı cErk:1nı harbiye. be

ton tretuvar ltlert. on beş gfuı müd~tıe ve ka.palı zart usullle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Tahmln bedeli cem'ıuı cl0,390• liradır. 
3 - Temfuatı cl,454• Ura e25• kuruştur. 
4 - Ihale 24/4/942 cwna gUnü saat 11 de yapılacağmdan ı,ırtnııme ve 

proJeslnl gönne1c ısteyenlertn her gUn Encümen kalemine m.firacaatıan ve 
Jsteklllerln de ihale güııil ola.o 24/4/942 cuma günü saat ona kıadar 2490 
numaralı kanunun 32 ncl maddesi sarahatt veçhUe tanzim edecekleri t.P.k
lit mektuplannı Belediye dairesinde müteşekkil Encümene vermeleri. 

•2466• .~o. 

iLAN 
Mllll Mlldafaa VekA.letı Lv. f.şlert dalreslnde 1entden teı)klll tıekarrOr eden teıc

nlk bilrolıır için afa~ıd& sanat V& memurlyetlertıe verilecek ücret mikdar"" 
lan yanlı mütehassıslar alınacaktır. İstekli olanların t!l.n ve şıera1t1 lstlh
danılaıını anlamak üzere mezıkllr dal.renin blrlncl şube müdürlüğUne mtı
r:ı.caat etmeleri UAn olunur. 

tl'eret 

Lir& Ura Ad~ 

210 260 Merı.sucat mühendial dpllk " dokuma ~terinde• 
210 260 Dl'ldf ve patron mliteh~ısl 
210 260 Deb:ı.ğa.t mühendlsl 
100 170 Kimyager cdebagat ve boya mütehassısı. 
no 260 Konsen"eellik mütehass'ısl 
210 260 Ziraat mUtona&sısl 
100 140 .. memuru c'J:l78 - 4219• 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
TahB. İlk.T. 

196G,35 147,03 Mısırça.rşısının hedmlnden çıkan muhtellf ooadda 5601 
k.1lo potret 

200,00 15,00 Fatihte Şeyhi Resmt d.ahalleslnln Başh009 sıokağınd& Ti inal 
adada 20/1 numaralı ve 31,76 metre murabbaı 89.halı arsa. 

60,00 4,50 Kum.kapı N'lşaneı yangın yerinde Kazgant Sadi ma.hall.est-
nln İsmail Sa.ta solaığında 15 mel adada 38,50 met.re mu
rabbaı sahalı a.rsa. 

Tahnı.1n bedeıtert ııe lllt temııuı.t mlkdarlan yukarıda yazılı 5801 kile 
potrel ile Od ~ ama s:ı.tılmaJt 07ıere ayn ayn açık ~ kı>llulmut
~ur. Şartname~rt Za.bıt ve MU!UnelAt müd.ürli1A11 kalem!nde görllleblllr. 
!hale 'J:l/4/042 pazıutest günü saat H de Da.1ml Encümende ıvapıluatur. 
Tallplerln 1lk tem.inat makbuz vey& mektuplarlle Uıale g(ln1l muaneıı ...... 
Da1ml Encümende bulunmal&n. <4401> 

Hava Gediklisi olmak isteyenler 
Ta.tradakllertıı bulı.ınduklan maha.W.n Ha.va k'uı'ulnU tubeleıine ~ 

caa.Uarı. c44H• 

Cümhuriyet Merkez Bankaıi lıtanbul Şuboal 
Müdürlüğündenı 

İsta.nbuld.& Ba.yaıı. Rabi& Ra11le adına fQZı1ı D. sınıfı btrı.ılt llM 1fo. 19 
bankam.ıs b.kBe sened1 ~ olduğun.den artık htıtmll b.lm•mı-. 
Sahibin• başlat. numanlı yeni blr senet verllecell bUdlrtllı\. c448h 

DoYlet Limanlari lıletme umum müdürlüğünden 

Denizcilere ilan 
Qellbolwun S 1/4 m1l ~da bulunan zınetıt>ozaıı tenerln!n ~ 

meal lhtimall tWet1ne a.yru yere konulacak fener dubam U7Jerine her on san1-
i9<19 tet bcyas flıiı.şek gösteren muvakkat bir fener monte edllecckt.lr. 

Muvan:a.t fenerin lconuldutu aynca llA.n edUmeyecektlr. 
ftntr dubam vo 111.erlndoki muvakkat fener kaldırılıp eeu fener yerine 

konuluma alMcadaı'lar& ~ l.Iln edllocekt1r. ,4535. 


