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Tokyo ile 
beraber 4 

Japon şehri 
bombalandı 

lJaponlar .dokuz düıman 
bombardıman uçağının 

düşürüldüğünü 
bildiriyorlar 

'Mamafih Amerika Har
biye ve Bahriye Nezaret· 

ferinin bu luıcümdan 
henüz haberleri yoktur 

Tokyo 16 (A.A.) - Harbin İp· 
tlda9.lndanberi ilk defa ola~ak cu· 
martesi günü öğleden az sonra dü§• 
man uçaklan Tokyo üstünde görül· 
müşler, birçok bombalar atmışlar· 
aır. Y okohama, Kobe, Nogoy da 
bmbardıman edilmiştir. Küçült bir 
kasaba mitralyöz ateşine tutulmut" 
~ur. KObe'de yangın bombalarınClım 
Çıkan yangınlar önlenmiştir. 
Şimdiye kadar alınan habetle" 

göre, 9 düıman tayyaresi dü,ürül· 
rnüştür. Hasar ehemmiyetsizdir. 

Tokyo 18 (A.A.) - Bugün 
Tokyo' da hav:. tehlike i~reti 7 saat 
1

eürmüş ve saat 16 da bitmİ§tİr. 
Tökyoyu bombalayan 
tayyareler nereden 

uçmutlar? 
Londra 18 (A.A.) - Londra 

!askeri mahfillerinde, Yok ohama ve 
lf okyo'ya karşı yapılaın akına i§ti
rak eden uçakların Japonya suları 
açığında harekette bulunan Ameri
kan uçak gemilerinden geldikleri 
anlavılmaktadır. Ayni mahfiller, 
~merikanın bu hareketi yapabilmek 
lcabiliyetinde 6 büyük uçak gemisi 
bulunduğunu da kaydetmektedirler. 

Tokyo 18 (A.A.) - Şimdiye 
lcadar teyidedilmiyen bir rivayete 
göre, bugün Japonya doğu kıyısı ~i: 
vannda bir Amerikan uçak gemısı 
Latırılmııtır. 

Amerika Harbiye ve 
Bahriye nezaretlerinin 

haberleri yok 
Nevyork 18 (A.A.) - Birleıik 

Amerika Harbiye ve Bahriye Neza
retlerindE Tokyo'nun bombardıma· 
nını teyideden hiçbir ?abCI' yokt1;1.r· 
Columbia Broad Castıng System ın 
Nev'york bürosunda Japon raporu· 
rıun ihtiyatlr telakkisi lazımgeldiği 
ve bombardımanın gündüz saatle
rinde yapılabilmesinin ender bir olay 
sayılması icabettiğine dikka.t nazarı 
çekilmektedir. 

Columbia Broad Casting System 
memurları, bombardıman hakkında. 
lci Japon raporunun gizli .maksatlar
la caqredilmiş bulunması ihtimalini 
(1,. ilave etmektedirler. 

Rangon'a hava hücumu 
Yeni Oelhi 18 (A.A.) - Birle

ıik Amerika hava kuvvetleri umumi 
karargahının tebliği şöyle demekte• 
dir: 

Dün gece ağır bomba uçakların· 
darı mürekkep bir filo Rangon 
tizerinc akın yapmıştır. Do'klar ve 
liman tesisleri ıiddetle bombalan· 
mııtır. Hava karııkoyma bataryala
nnın kuvvetli ateşlerine rağmen 
Lomba uçaklarımızda ve mürettep
leıimizde hiç bir kayıp yoktur. 

Cümhurresimiz 
Devlet konservatuarında 
verilen konserde bulundu 

Fransız 
kabinesi 
kuruldu 

D. N. B, kati telakki 
edilebilecek listeyi 

bildiriyor 

Ücretli memurlar 
maaşa geçirilecek 

Hazırlanan projenin 942 bOtçesile 
yürürlüğe girmesine çahşıhyor 

• Ankara 18 (Telefonla) -Ücretli üzere maaş kadrolannı yeniden lea-

Vichy 18 (A.A.) - (D.N.B.): Son memurların maaıa geç~rilmeleri hak· pit e~i.ş ola~br. •. _ .. 
dakikada çıkan bir tnkml güçlükler- kında müsteprlar komıtyonunca ya- ProJenıu dıger bir hulanune gore~ 
den dolayı yeni Fransız ka.binemnin pılan incelemeler bitmek üzeredir. ücrette geçen m~det!~r, ücretla 
OOşE-kkülU bir parça ~Uan'lşt.ir. İyi Bu yolda hazırlanan projenin 942 memurlann nakledılecegı maaş de
bir kn.ynn.ktan gelen haberlere göre bütçes.ile yürürlü,ğe girmesine çalışıl- reccsinde hesaplanacak ve bu suretle 
bu güçlükler av. çok halledil.m1s oldu• m!lktadır. ücretten maata geçen memurlar ~-
~ndan aş&tıda yazılı 'kabine ltste&t • . ~ dem1erinde'll birtey kaybetmcmlf 
kntt tellkkl edHeblllr: Bu projeye gore her Veka.let, mev- olacaklardır. 

Hükfimet' reW. Ha.rlc1ye. 'Dahillye cut ücretıi memur kadrolannı üaet B. proje ite ücretli memurlar. 
ve Habei1er Nazın: Plerre ı.aval; 11:ı- dereceler'i arasında maaı derecesi hepsi maaıa geçmekle beraber bazı 
rlclye Devlet sekret.erl: Benoit Mes- olarak tespit edeccf ve bu maaş de· dairelerin it huauaiyetlerine binaen 
ehin ve Femand de Brlnon; Ha.her- recelerine nazaran hesapeanacak küçük derecedeki ücretli vazifeler 
ler Dev~~~~terlBo: ~~rlonl._ ... Polliılli kadro yekunu ile mukayyet kalmak ücrette bırakılmaktadır. 
~el aclUl:Ol•"'n: u ... Jo; ~ ~ 
Nazır~mda idare genel rokreterl: 
Htlaire; Devlet telsi nezdinde devlet 
sekreterl: Amlto.l Platon: Devlet Na
zın: M. Rom.l.er; Hamiye devlet sek
reteri: ~neraı Bridoux; Bahriye 
devlet sekreteri: Auphan: Hava dev
let sekreteri: General Jannekyn; Zl· 
raat: Leroy - Ln.durie; Levazım: Bon
nafous; Milli terolye: Abel Bonnart: 
İ~: Huber~ La.gardelle; Sıhhat: ot. 

iaşe müsteşarhğı 
Tasdikten çıkan teşkilat kadro
sunu ve vazifelerinl yazıyoruz 

Orasset: Maliye: Gatala; Adliye: Ank•a 18 (Telefonla) - iaşe cssesat birlikleri ve diğer istihlak 
Barthelemy; Milstemleılre: Brevte; müsteıarlığı te~ilatı tasdikten çık- ibir1ilclerile dağıtma ve yoğaltma it
Spor: Albay Pascot; Ticaret: Armand. mııtır. Kadroya göre, iatc müste~r- !erini düzenliyccelt ve kolaylaştıra· 

Türk - Bulgar 
ticaret 

anlaşması 

Bulgar Nazırlar Meclisi 
tarafından taıvip edildi 

lığı: 1 miistepr, 1 müıtepr muavini cak diğer teşkille,ri kurmak ve bu 
ile 1 iaşe i,birliği heyeti, daimi mü- esaslar dahilinde kurulmuı mevcut· 
şavere heyeti, iaıe teftiı ve miıra· lanndan istifade etmek suretile yo
kabe heyeti, tespit ve ihtiyaçlar te- ğaltımı v,. dağıtımı teşkilatlandır· 
darik ve dağıtma. fiat ve mücadele mak ve tanzim etmek vazifelerini 
i~leri, istihlak ve dağıtmayı teşkilat- ifa eder. 
landırma umum müdürlüğü ve ka- İstanbulda valiliğe bağlı bir bölge 
rarlar müdürlüğu, önemli işler, leva. iaşe müdürlüğü ve b elediye hudut
zım ve muhasebe, zat işleri, arşiv lan dahilindeki kazalarda birer iaşe 
müdürhikleri ve basın servisi şefliği, müdürlüğü kurulacaktır. İ'Stanbul. 
vilayetlerde fiat murakabe heyetleri daki iaşe müdürlüğü, iaşe müsteşar• 
ve ofis mura~ıplerinden teşekkül lığında mevcut t~kilatla mütenazır 
eder. ola rak _şube tt>şkilatına malik olup 

Toprak ofis, ticaret ofıa, petrol bu şubeler umum müdürlüklerin 

Japonya'ya 
yapllan hava 

akını --
Japon halkına .itidalini 
muhafaza etmeıi Javsiye 

ediliyor 

&B 

Sıra artık 
çarpışmağa 

gelmiş 

Amerikan aakeri A~ 
kıtasmda harekata 

iştirak edecek 

Londra 111 (A.A.) - Japonya'da Londra 19 (A.A.) - Amerikatı 
Totıo. mühim ticaret Umaııı. Y6'Wha- Cenelkurmay başkanı general Mar
m&. Kabe ve blb'ii1t lMD&yi fehri .tıall, İrlanda' da Amerikan kıtalanm 
Nog07'a 7~ılan hafa abıJan bak- teftit ettiktaa ... ra cazetecilen .. 
kmda henuz yen! tatlllAt J'IÖV. L.....L--~ 
gece geç saaUerdıe Japooya'nın eısıld elem~ ~u1': 
Londra elçisi B. Şidenttsu rady'oda Ja... cİngilterenm ber tarafına Ameri
pon ballwın hitap ed~ d.em.iştir ki: kan hava kuvvetleri yerleştirilecek .. 

tİtidalimtzi kaybedemek Amerika.- tir, ecçme Amerikan askerleri, A.
lıla.r ve Brltanyalılar el ÇJ.İlMP güle- rupa kıtM&na karp harekata ittir~ 
ceklerdir. Hava akınlarının tamamen edecek.tir. Amerika, denizde ve ka
öntıne geçllemiyeceğlni bilmeliyiz.. rada barbetmek için Avrupada tam 

Tokyo 111 (AA.) - Ja.ponya.'yı bom- bir kolorduya malik bulunuyor. 
bardUlUUl eden t~lerln Amer1- Lon<irada B. Oıurclıill ve Harb k .. 
kan µça'kla.rı olduğu tespit edilmiştir. binesi erkanı Genelkumayla müza-
.De.hlliy1e Nazın lk.lncl defa sa.- .__ 1 d b ı' d p-.__ ··h· 
raya giderek taa.mız h.ıkkında J"QP(>· a;ere er o u un um. c:.. mu un ~ 
ru,nu vermlştir. la~alara ve kararlara vanld1, go-

Totyo 19 (A.A) - D.N,B. ye göre rüımeler muvaffakıyetle neticelendi. 
teh.11.ke ~aretlnln blr saat ~ Te- Jngilterede mlneYİyat 7UUekliiine 
rllmeatna rağmen halk tecrübe -.ıınl- hayran oldum.> 
le <1J4anda kalmıştır. Taarrus ı..- Generala refakat eden Amerika& 
ladıktan sonra herices çeld.lmlştlr. icar ~e iare mütehaasw B. HopkU.. 
Neşredilen btr tıel>lftde impe.rator de demi~tir ki: cŞimdi vardığımm 
ailesinin sağ ve salim olduğunda. •- merhalede uıl maesele malzcm.I 
ra.r ediliyor. d ~ ~ _ ._ 

Ç• ı·ı . . . egu, çarpıfffiıuı;tır.> 
ın ı erın sevıncı 

Çanginr 19 (A.AJ - Jn:pooya.'nuı 
bombardımanı Çln'de büyük sevinç 
uya.ndımııştır. Bu haber, ha.rbl duş· 
man t.opraklarına. nnkletımetc haldruı-
drud vaadin tutulduğuna delll sayı-
lıyor. · 

Taarruz 
başlangıcı 

Fransada 
Arsas'da Alman askeri 
karargahına bombalar 

atıldı 

Sofy l 8 (AA ) D N B • ofis ve İ1 erde ayni maksatla kurula- !11erkezde ifa eyledikleri vazifelerin 
N I a I': IS .-d · .. :. r'.' cak diğer teşekküllerin itleri iaşe Istanbul vilayeti dahilindeki tatbika· .Japonya'ya bava akİni 
azı~ ar mec. aaı naaan .. • yurur u• mÜ•teprJıiında görülür. Teapit ve tını yürütmekle mükelleftirler, 

i«: eırİn yem Bulga\- Tu.rk. ekEno- ihtiyaçlar umum müdürlüğü, iaşe Kadro, 600 liralık miıstepr, böyle tefsir ediliyor 

Londra 19 (A.A.) - Lava! ka· 
bineainin kurulması Fraruıada İHal 
altındaki mıntak.ada Almanlara kar· 
şı yeni suikastler yapıldığı :zamana 
raslamııtır. Arras'ta Alman 'aaltert 
karargah merkezine el bombalan 
atılmıştır. Cuma günü Bordeau' da 
bir Alman ça \•uıu hançerlenmiştir. 
l1ıal altında bulunmı) an sahada 
Avingnon ve Saint Eticnne'de halt .. 
lamalar )'apılmıştır. 

m'.. an aım.asını t~ıvı '-etmıştlı~l· şya lnıevzuiarı arasına alınmasına karar 500 liralık müsteşar muav1nı, y ... ;..-on 19 (A.A.) - Kongre. 
mubadelesı huı.usı taa.as yo 1 e ya- verilen memlekette mevcut umum 500 liralık bir teftiş reisi, 300 -r-•• 
pılacaktırl. Yenı anla~~a 27 mekayıs maddeleri ı miktar, nevi ve cinslerini liralık 3 ba~ müfettiş, 140 -260 li- Tokyo ve diğer Japon şeohirlerinin 
19 35 a? aşmasının yerıne ~e?.m.. te tespit eder. Tedarik ve dağıtma ralı:.. 15 müfettiı. 300 liralık 3 baş bombardıman edilmeaini, müt.tefik-
ve 15 nısan 1948 e kadar yururlükte .. d .. 1.. .. .. .ht• .... 1 m·· rakıp 10 m·u·rakıp kom'ıser ve lerin taarruza geçtiklerine delil eayı· 
k 1 k d E.. l .... 1.. umum mu ur ugu, ı ıyaç goru en u . K H b' .. · · · 

a ma ta ır. ger an aşma yurur u• dd l . t d ''- L l 1.. 1.. k dar f v me r ve dak yor. ongre ar ıye encumenı reısı .... . . . . .. fl ma e erı e ar~ ve oun ann u· uzumu a şe e mu • • . k' z ed' k " 
gun tarıhındeı:ı ıkı ay once tara ar- I l '-l d "l • • 1 .. tı.lo "le b e y·· l'ralık d 'o' rt umum Ney demıştır ı : c ann ıyorum ı . . • .1 zum u yer ere naa. e ı mesı ış erını ı eş r uz ı b .. f•kl f d 
dan bırısınce fashedı mez.se otoma- t • d F' t •. k be mu·'du"'r 400 ı· · lılc d "• rt umu m'u' u, mutte ı er tara ın an taarruzun Son haberlere göre, Saint Na• 

zaire' e bava akınında Almanlarııa 
yanında çalışan 400 Franaız ölmür 
tür. 

. anzım e er. ıa ve mura ·a , ıra o m • .. 
tık surette uzayacaktır. umum müdürlüğü, fiatlerin tespit ''e dür muavini, 300 liralık şube mü• baflan~ıcıd~r. • Ce?e Kongr~. en~u-

Bütçeler 
Encümen yarın aiti 
bütçeyi tetkik edeceli 

Ankara 18 {Telefonla) - Media 
bi..çe encümeni, pazartesi günü saat 
1 O da toplanarak evvela polis ve 
muhafaza memurlarına bir nefer 
~ini verilmeai hakkındali kanun 
layihaaın:, sonra da Meclis, Baıvc
kalet, Divanı muhasebat, ŞUrayı 
devlet, istatistik .umum müdiidiiğü. 
Riyaseticümhur bütçelerini tet'kik 
edecektir. Bu suretle encümen, 942 
büt~elerinin tetkikatına fiilen baıla
mıı bulunmaktadır. 

Ba~vekalt. . ve Baıvekalete bağlı 
b~tçelerin encümende tetkiki sıraıın. 
el ı Baıvekilin de hazır bulunmaaı 
muhtemeldir. 

Fuar 
Bu sene tenzilatli bilet 

aatılmıyacak 

w Anlı.,'- 18 (Telefonla) - Aldı· 
gımız malumata aöre, Dovlet demir
yolları idaresi lzmir fuari münuebe
tile tertibedilen tenzilltlı biletleri 
bu sene için lr.aldırmağa lı.:arar ver· 
mittir. ---

mürakabesine bakar. dürlerindeıt mürekkeptir. m~n reaelerınden Vıl~on da muttefık· 
İstihlak, dağıtma ve teşkilitlan· Istar.bul iatt; müdürlüğü, 500 lira. ı:rın ta!'r~uza gcçmegei>aıladıklarını 

dırma umum müdürlüğü, köy birlik· lık bir müdür, 300 liralık bir mua- aoylemı;ıtır. ------
leri ve kasabalarda sokak ve ma· vin, 260 liralıl 4 şube müdürü ve Sovyet tebliği 

Generl Mihailoviç'in 
bir meaajı halle birlikleri, tüccar ve peraken- kafi miktar tef ve memurdan tctek· 

deci e9naf birlilı:lerı·, devaı'r ve mü· kül etmektedir. Lonclra 19 (Radyo 8.15) • __ ...1_a 19 (AA ) y 1 
Gece ~nsı Moıkova·da neıredilen ~I d . ·

1 
k• - l u.gos,_"v-

Çay ve kahve inhisarı 
Bu iki maddeyi Devlet inhisarına 

koyan layiha. Meclise verildi 
A..-.. 18 (T ~kfonla) - Kahve Bu ft.dlcr araaındaki it.ati tarife 

ve çayın inhisar altına alınması layi- Gümrükler Vekaletince tespit edile· 
hası bugün Mecliae verilmiştir. Uyi· cek, perakende satıılar yurdun ber 
haya göre, her nevi kahve ve çayın tarafında ayni fiatle yapılacaktır, 
istihlak için Türkiyeye itftali halile Kahve, çay satacak olanlar, lnhi
veya ıeklini değiıtirerek yurt içinde sarlardan ruhsat tezkeresi alacaklar
aatılmaııı devletin inhisan altındadır. dır. Bu tezkereler hiçbir resme tabi 

Memlekette yetiıtirilen çay yapra· değildir ve ıahsa ait olup, gösterilen 
ğının kurutulması, iılenmeai, bu mak. satış yerlerine mahsustur. 
satla sahn alınması da inbi9ar altına Zaruri sebeplerden dolayı yurdun 
alınmaktadır. B11 iıler Ziraat işlet• her tarafında veya muayyen yerle
meleri Kurum11 tarafından görüle- rinde çekirdek kahve ve çayın mu· 
cektir. Her nevi çayın aegari, azami vak.kat bir zaman için açık olarak 
tarife fiati Vek.Uler heyetince tespit satılmalarıl'Uıl lnhisarlarca izin veril~ 
edilecektir. · cek.tir. 

lzmirde yangın 
2 dükkan tamamen, 1 depo, 1 ha
mam, 1 matbaa da kısmen yandı 

s bı•w • D" _L I d h' ya dag ann a ışga uvvet erıne -.ar-
0-vyet te ıgı : un cepne er e ıç· .. d 1 d al M.h ·ı · 

bir müftim hadise olmamışhr. şdı .muca e.~ı eP~tn .e~n~r. 1 ~· 0.~• 

1 
un mare~ e aın e uır mcaa1 gon• 

B. Hitlerin doğum günü dererek Fransız halkının asırlarca 
B 1. 19 (A A ) B ·· b" Avrupa üzerinde dalgalandırdığı er ın . . - ugun u· w k 

tün Almanyada Hitler'in doğum ~üni~e~ bayragını te rar açmasam 
günü lutlaoacaktır. &Stcmqtır. 

_ 1 Rio de Jr • o 19 ( .A. A.) -
Nevyork borsası 1 Evvelce Dahiliye .Naı;ırı iken B. La-

V.,iastoa J9 (A.A.) - UrütodlY&l'i tevkif ettinniı olaa Franaanaa 
Presa: cAskeri durumun fenalıjı ve b~r9: aefiri1'. P~on iıırifa11nı TCT
Farnsada Laval'in it ba11na geçmesi mıftır. 
üzerine Nevyork borsasında eaham Viday 19 (A.A.) -Vichy, Fra..,. 
dü;ımüıtür. sanın hükumet merkezi kalacaktı1'. 

·············································································~ 

Ankara 18 _ Cümhurriyaseti or· 
keatrM& ve Devlet konservatuarı 

Kor'u tarafından bugün Devlet k:>n• 
•ervatuannda bir konser verilroiı. 
konserde Cümhurreiai, Beıvekil, Hol· 
l'iciye, Maarif, llttisat V ekillerı hu· 
lunmuılardır. Cümhurreisimiz kon• 
8Crden sonra orkestra ~efini ve sanat· 
karlan ayn ayn tebrik etmi~tir. 

Ticaret Ofiainin laken. 
deriye ajanlıği 

Ankara 16 (Telefonla) - :Tica
ret ofisinin lıkenderiyede açacaiı 
ajanlık kadroıu Vekiller Heyetince 

B. Rooıevelt Kanadaya tudik' edilmiıtir. 
gidecek --

ıun1r ıs (Telefoola) - Kuyumcular matıbe.uına, AbdilııWımanm deposu
çarpsı, bugün, büyük blr yangın teh· na, Fen.b hamamınUı a.lb. lwmma 
llkeel geçirdL oıu.nm yalwunda sirayet etti. İtfaiye çok çabuk ~
bulunan Karaoema.n otlu ~lSlllda · için Y<Uleın mıntab6l su çem
İsmall ve karoetl Allye alt it numa- beri içlne alınm1ı1 ve ateo burada bo· 
rah boya ımallthanıesinde boya kay- tulmuttur. 
natılırbn a~ çok ~n blr yerde 
bulunan benzin, neft ve sıülüsyon ın- Boyacı Al1 Ye İsmaile alt diiölnla 
fllilc etti. Alevler birdenbire etrafı kunduracı Ahmedln dOl*&ıu tuna
aararak büyüdü ve dtikkln içlndeki- men )'IUUIUftU', Hamam, matbaa · ft 
ler ?.Orlukla ken<tltertnı kurtardılar. depo da ti.wnen ~tv. Yaııan 

Ottava 19 (A.A.) - B. Roose- Mayıı ekmek kartlari 
ırelt'in yakında Kanada'ya gelerek ·M&7U 1 ayına alt ekmek kartları 
pal'll~ento toplanblanndan biri•J11 gelınlflU, KutlıU' bu a&fet Ud. &Jlık· 
~. alacalı bildiriliyor. · '-r. 

Yanaın, terzı "Btrabn'm, tt:~ı dütlclnlann lolndeld QlfJIM' lllofta.
Ahmeclln dtltt&h~ ... ~ IKhr. Tawa&. -.. ......... 

CMuharipl«Uı gemi k&)'ll)lanna göre .. J 
- ~b olur o1tau deQb yolu Ue Aıqerikaıya gid~t..,_ 

. - o ~"4e. beaa• riiıaao. ö~eie w"* .. 
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1 Dün Geceki ve Da Sabahki Haberler ] '----------------------------
Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 
Kahke ıs CA.A.> - orta Şam in

llliz uınumi ~cumartesi 
tebliği: Devriye faaliyetlerln®n ba.ş-

Kelinin 
cephesinde 
çarpışma 

:. ka~ğ:~~~~v:1::= ~vyet tebliği11 Alm"!1la· 
rnıın :fenalığı yüzünden mahdut sa- rın 600 asker kaybettık-
haya 1nhlsar etmiştir. İki gtlııdenberi lerini bildiriyor 
~de sıcak sattı riWg~rları esmekte-
dir. 

Alman tebliği 
Moakova 18 (AA.) - Reuter: 

Bir Savyet tebliği elcf §Öyle dernek· 
tedirı 

Bertin 18 (A.A.) Alınan orduları Kalinin cephesinde Kızılordu kuv-
~andanl.ığınl!ll tebliği: yetleri büyi'ik miktarda harb malze-
Doğu. cephesinde_ d~şmanın ~iı1c~ mesi ele geçirmiı ve ayni çarpııma-

mahallı hucumu püdcürtfilmi}şt.ur. d 600 Al ··ıd·· .. .. 
K denizde A1.ıntU:ı. bombe. uçaJUarı a m&Jl o umıuttur. 

d~~ın 7000 tonluk bir ticaret ge- Merkez kesimlerinden birinde ha-
misini batırmıştır. reket yapan ltuvvetlerimiz tanklarla 
Doğu cephesinin merkez ve şimal desteklenerek Almanlar tarafından 

tesimlerlnde Almanların hücum ha- müdafaa e<lilen bir meskun mahalli 
:rekatı arazi şartlarının güçlüğü.ne tekrar i~al ehni§lerdir. Düşman bu 
rağmen muvaffakıyetle neticelenmiş- kay etrafında ve sokaklar içinde 300 
tir. Hava kuvvetlerimiz hücuma. ha.- den fazla mbay ve er telefat ver· 
mlanan düşman kıtala.rlle düşro.a.n miştir, Dokuz dlioman mitTalyözU ve 
tanklarını imha e~şlei' ve muhare- iki havan topu tahribolunmuştur. 
lbe hattının gerllerınde Sovyet mu-
nsala hatlarına tesı.rıı hücumlar 
Japmışlardır. Yedek subaylar 

HARB DURUMU 

Doğuda büyük harekat 
bir ay sonra başllyacak 
Birmanyada şimale çekilen 

Müttefik kuvvetler, Mandalayı 
müdafaa edecekler 

Uzak Doia'daı 

Binnanya'da Japon taarruzu 
devam ediyor. İngilizler, Mag• 
ve'nin ılmallnde bulunan ,Ya
nangyo petrol kaynaklannı tah
ribettikten sonra o mıntakadan 
<la.ha ıimale çekilmiılerdir. Çin 
ve İngiliz kuvvetlerinin, daha ıi
malde ke,ıdilerini tensik ettili• 
ten ıonra Mandala;y' ı mildafaa 
etmeğe çalı~ealdarı tahmin edil· 
mektedir. 

ıiddetH hücumlari ve çeml:ieri 
yarma teşebbüslerini püskürttuk• 
lerm: bildiıV-orle.r. 

Sovyetler de bir tebliğ ekinde, 
Kalinin cephesinde, büyük mik· 
tarda Alınan barh malzemesini 
ele geçirdiklerini, Almanlar ta
rafından mtidafaa edilen meakdn 
bir yeri tekrar ~ga] ettlklerini 
beyan ediyorlar. 

1 

Londra 
radyosunda 

Türkçe 
Y apllacak konuımalar. 
llakkinda bir program 

hazırlandi 

Londr., ) 8 (A.'A:.) - 20 nisan 
J 942 pazartesi gününden lüb'aren 
Londra radyoe.unun Türkçe neıriyat 
aaatlerinde agağıdold kon\JŞmalar 
yapı]acaktır, Bütün eaatler :rürkiye 
yaz ,saati olarak verilmiatir. 

Pazarden başk'.a hergÜıiı sut 1 .3, 30 
ela ve kısa (la.lga 19,60 meıtre Uze• 
tinden: cLondra efkAn) adlı bir ko· 
nu§ma seriıi günün başlıca mevzula• 
n hakliında İngiliz görüşünü bildire
cektir. 

Pazardan başka hergün saat 15, 15 
de ve kısa dalga 19,60 metre tizıe• 
rinden bı.§hea lngiliz gazetelerinin 
liaşmakalelerlnin mlitalaalan verile
celttir. 

Hamburga 
yapılan hava 

akınları 

Hücumdan ıonra 
limanda müteaddit 
yanginlar görüldü 

Londra ~8 (A.A.) - Hatva. Na.zıtllıtı 
f;E;bll~I : D1in yan·i cwnart.ıesl gecesi 
Stirltne, Welllngtıon, Manehester ff 
Hampton tipi bom!ba. lia.yyarelertnden 
mftrekıkep kuvve-tli bit teşkil H911D.• 
burg llmaıuna. §lddetll bir hücum 
ya.pmı.,t.ıt. Hücwndan sonra. mtitead
dit yangınlann alevleri görtilmeıkte 
idi. Saint Na.za.Ire'de dıenl.za.ltı üss<l 
ve Havre'da doklar tekrar bombalan
mış ve düşman sularına. nı.a.yn dö
külm~tür. Fransa ve Felenıen~ 
ta.:yyar~ meydanlarına geceleyin bom,.. 
ba sıervU!ne men.sup tayyareln taraı
fınıda.n taarruzlar yapılmı.ştır. Bu ta
arruzlardan b1rlnde bir dü.~a.n bom
ba. tayya-resinin yolu kestlmiş ve bu 
tayyare av servisine mensup tayyru-e
ler ta.rafından talıribedilm~tir. Bom
be. servisne mensup dokuz tayyar-• 
noksandır. 18 nlsan tarihli tebll~de bildirilen 

düşman gruplarınnı :imhası harekA
t.:ında 33 üncü Sovyet orousunun bazı 
kısımlan yenilgiye uğra~ ve sov-
7et1erin göstel'dtği lnaıt;çı mu.k::a.vemete 
karşı günlerce devam eden şiddetli 

muharebeler esnasında 45 meskillı 

Diplomalari 25 nisanda 
törenle dağıblacak 

Amerikan tayyareleri, Bir
manya' nm merkezi olan ve Ja
ponların elinde bulunan Ran
gon' a bir altın yapmı§lar, (!oklar 
ve liman tesislerini ııiddetle bom
balamı!}lardır. Japonların fi<l· 
deıtli uçak'.savar ateşine rağmen 
'.A'nıerikan tayyareleri, hiç bir 
kayıp vermeden üalerine dön
müşlerdir. 

Fikrimizce, bu çarpı§malar, 
ilkbahar taarruzunun arlfealn<Ie 
1k.i. hasmın mevzilerini kuvvet· 
Jendinneğe ve hatlarım düzelt
meğe matuf bir takım mevzii 
hareketlerden ibaretir. Asıl b\i· 
yük harekat hlr ay aonra ba§
lıyabilecektir. 

Ubya cephesinde: 

Çarta-mb~~ ve pazar günleri saat 
19,45 te ve kısa dalga 31,32 ve 
24,92 metre üzerinden: cLondra 
mektubu>. Bu konuıma serisinde Y unaniatana yiyecek 
I?uhtelif kimseler,. ~ilttehit ~lle.tle- Londn ı 8 (A.A.) _ Oılov ra.d• 
rın harp gayretlerının merkezı olan yosunun verdiği bir Atina ha.her· e 
Londra'n~n gündelik hayatını belir· göre 4500 ton buğday, 4500 ::n 
l teceklerdır.: . ha§ka yiyecek yüklü Hallaren lrveç 

Cuma gunlen saat 19,45 te v~. kı- vapuru per§embe günü Pireye var
sa dalga 31.' 32 ve 24, 92 metre uze- mııtır. Sicilya vapuru da ek:neklili 
rlnden: lktı.sadi konuşmalar yapıla- !buğday ve ilaçlarla yüklil olarak 
cak, günüıı mühbn parlamento mü· dün Pireye gelmittir. 

ınahal ve 1000 Ist.lhkfun ele geçiril- A.ukarc 1 8 (Telef oola) - Tab-
JDJştlr. Düşman bu muharebelerde ill · ı. · ed k t_"' - ) • d. 
CIOOO den fazla esir, 8000 den fazla ö- s en '~ıten y. e ıu~y ann .. ıp• 
Jü vermiş ve 170 t.op 269 :mayn a.ta.r lomalan 2S nısanda torenle dağı]a• 
n ma.Jdnell tti:rek İo uçaJt kaybet- cakbr. Yeni e.ubaylar o gün bir ge· 
mişttr. Bu ha.rb 'maızemeal kuvvet- çit reami yapacaklar ve abideye çe• 
Jerlın.iz tarafından ya tmha edllmlş l~ koyacaklardır. 
..eya ele geçirilmiştir. 

21 mart lle 10 n!sa.n 942 a.:rasında 

Bovyet hava kuvvetleri 8'12 uçak kay
betmlştir. Bunlardan 631 1 ha.va mu

Dünyanin en büyük 
tahtelbahiri batti 

harebelerinde, 95 i uç.aksa.var batar- Londra l 8 (A.A.) - Hilr Fran
J~an tarafından düşiirillm.Uş gerl ıiz umumi kararglhı tarahndan 
:talanı da yerde tahrlbedil~lr. Ay- neıYedilen bir tebliğ ıöyle demekte
ni müddet içinde Alman ha.va. tuv· dir: 
"Yetlerl Do~ cephesinde 88 uça.k kay- A _ı _L, L ik F · S 
be'tmişlerdi :vaea. ço.11(. gec en ransız ur• 

0oıı-., Ak:· couf denizaltı ıemisf lı:aybolmu§ 
_ ı;;.. en.izde Alman denlzaltılan sayılabilir. 

du.~manın iaşe gemilerinden 4000 ton- [Ak s f ·_ı .. 

Doiu cephesinde: 

. Gerek İngiliz ve gerek İtalyan 
teıbliğleri, Ubya'da kum fırtına· 
larlflın harekata mAni olduğunu, 
Sirenaik bölgesinde çok sıcak 
um rüzg!rlannın Mmeie be.tla-

Almanlar, merliez cepheskı.de dığıoı bildirmekte müttefiktir. 
daiınık bfr halde bulunan ve Bu p.rtla:- albnda Libya da şim· 

1 
çemb'-. içine ahnmııı olan Rus di harb barekah, 'devriye kuv-
.kuvıvet1erlnhi lmhuına devam vetleri arasındaki çarp11ma]ara 
edildiğini, Ruslann yaptık.lan inhisar ediyor. 
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zakereleri, mebuslar :veya na%Jrle.r 
tarahndan söylenen alaka verici nu· 
tulı:lann hü1!ıalan bildirilecektir . 

Pazarteıi günleri saat 19,45 te ve 
kııa dalga 31,32 ve 24,92 metre 
üzerinden: Bir İngiliz avukatı «1n· 
giliz demokrasisi ve İngiliz hükfunet 
eistemi» adlı bir seri konuşma yapa
caktır. 

Teneke kaplar 
Haber aldığımıza göre, iaşe teşkl

lA.tı, bundan böyle standart tiplerde 
ten.ekle ka.pla.t yapılma.sına karar ver

Amerikan genel kurmay; 
başkanı lrlandada 

Belfaat 18 (A.A.) - Birleşik 
Amerika genelkurmay Da§kam ge
neral Marshall ve M. Henry Hopkins 
ile diğer birçok kurmay subaylar ~i
mali lrlar..da'ya gelmt§lerdir. 

Kaza ve nahiye nüfus 
memurlarının maaf 

ve Unvanları luk bir gemt·..4 e -'-'1 bi d rl şam: urcou aunyamn en ,.., n ........ ye ve r ev - /Lu~:ı.. h )L-1..• • 'd' d G il Je gemisini batırmışlardır. ·o.,.~ to. te "":"1." ı ı ve e au -
İngilterenJn cenup sa.hlllerlııde sa.- cillerm elmde ıclı.] 

nş uçaklan Southampton limanını F d 
bombalam!§Iar ve büyük hasarlara ransa a 
tebeöolmuşlardır. 

şişe rakı içmişler 
Düğün evinde çlkan i:abancali, biçakli kavgada 

iki erkek ve bir hamile kadın yaralandl 

miştir. Bllind.Jği gib1, balen piyasa- AnkBh 18 (Telefonla) - Kaza 
da 3 veya 5 kiloluk tenekeler mev- ve nahiye nüfus memurlanndan bir 
cut bulunmaiktadır. Bilhassa zeytin kıımının maaşlarının arttırılması ve 
yağı sat~lan lçin standart tl.p~ ~- bir kısmının memuriyet ünvanlarının 
nekeler kullanılması gerekli gorül· d ,,. t.i'ril • "t ıA 'h Millet ·· t ·· egış meeme aı ayı a, 
muş ur. M )' . ·ı . . İngiliz bomba uça.klan dün gündüz su·ıkastlar 

tuvvetu bir avcı teşkilinin himaye-
sinde işgal altındaki batı toprak.lan 
twerinde uçmuşlardıı'. Alman a.vcı u
~arınm hücumuna uğra.yan İngi
lizler 17 uçak ka.ybetmJşlerdir. Bun
ların arasında dört motörlil bomba 
uçak.lan da vardır. 

Otuz bet Franıiz tutaği 
idam edildi 

Dün alqa.m az sa.yıd& İngiliz uoaık- A.rru 18 (A.A.) _ ~man lfgal 
lan Augesbourg §eb.rlnde endüstri te- k' 1 lt... J 4 • •hi d 
.ısıertne hücwn etm.1.ştlr. Az haısa.r omu~ lK•Dm nıı~n tan n. e 
Te ölü vardır. Alman uçaksa.var ba.- Coumer du Pu de Calaıs gazetesm• 
taryo.lan hücum eden ~ardan de neşredilen bir bi]diriği, 25/26 
tlçünü d~ürmüşlerdlr. mart gecesi demiryolu teaislerine 

Dün geee İngiliz bomba uçaklan kar11 yapıla,ı auilc.ast faillerinin tespit 
Jramburgun lkametgAJ:ı ma.ballelerlne edilememul Uzerine yeni 15 tutağm 
bom.balar atmışla:nlı.r. Sivil ahali~- kurıuna dizikliklerini anlatmaktadır. 
mnda ölenler ve ya.mla.na.nlar olmuş- Bildirik lıllen hapeedilen bir takım 
tur. Uç~var ba.tarya.Ia.n ve gece komüniatlerin bapse<li1eeeklerinl lla· 
avcılan hucum eden uçalka.rda.n re- ve etmektedir 
d16ln1 düştirmüşlerd1r. · 

Böylelikle İngUJz ha.va ıruvveıtıerl _ B~an baglı:a. Bruar ve Merl
dün gündüz ve ~ zr ~allt ta.:ybet- kUrt ta _Alman ukerlenne kar91 bar 
lni§tlr. k.a ıuiliutlar da yapılmı§tır. Lentz 

civannda yapılan suikast üzerine 1 4 
nisaJ>da tekrar 20 tutak kurouna 'di-
2ilml~r. 26 nisana kadar hu suikast Sovyet tebliği 

Moskova 18 (A.A.) _ (Reuter) : failleri bulunmadıklan takdirde di
l!ovYet öjtle tebliği; 17 nJsan gecesi ier tut.aklar da idam edilecek ve 
eephede önemll ~ olmamış- 6neınl.i ıayıda liomünistler ıUrüle-
tır. cektir. 

PERiLi KONAK 

İzmir 18 (Telefonla) - İzm1rin gü
zel na:htyelerlnden biri olan cumao
vasmın Oğlananam köyünde, dü~ 
evinde kanlı bir kavga ol.muştur. Ev
lenen, eski muhtar Osman Tokerin 
otludur. 

ha.mile blr kadına ~ etm~ ve za.
vallı ka.dınc~ızı tehlllrell ~tte -ya
ralamıştır. 

Suçlular tutularak adliyeye tesUm 
edllm1ş ve 8 yaralı da. tedıa!vl altına 
alınmıştır. 

Türkiye eskrim birinci· 
likleri dün bitti 

Tiil'klye e-skrlm btrlnclllklerl dılln 
aqam Beyotıu Halken S8loounda 
ya.pıJmıştır. K8.l'flla.şmalata. Ankara. 
1sta.n~u1, Esldşdılr ve Memlıı olmak 

Köy delikanlılannın toplandığı bu 
evde sabaha kadar yarımşar kiloluk Konaoloılarimiz 

_ · il.zere dört bölge fştl.ra.k: etmektedir. 
araaın- Müsalba.ka.Iar bilhassa Ankara. ne :ts

185 §~ takı ı~ır. Kavga. da. rıa- ,. • 
kı blttJ.Iı:ten sonra. çık:ınlOtır. Ayrancı da tayınler 
Ahmet ve 10 a.rkaıda.şı ev sahlblnden Ankara 1S (Telefonla) - '.A:çık 
da.ha. rakı lııtem}&ler, f!JV sah1bi yok rL"uJ Ce 
demiş Ha.l1I ve Cengiz ne arkaıdaş).an 'u unan nevre başkonsolusluğuna 
münakaşaya kalı~lard.ıl'. me~kezden Abdullah Zeki Yolar, 

Pnruı konsolosluğuna Şam koneolo-
Bu münaik.8Şl.rlıp. gittikçe kızışması Fikret ş fik Ö d ,. tA • 

ayrancı Ahmedin ta;ba.nca. çekerek m. . . e z ogancı 8ô'Jh 
Halil Cengizl.n a:rko.da.şlanndan Meh- ed..ılmıtlerdtr. 
met Yum.aza .ıeş etmesı gl.bi kanlı • -----
bir netice vermiştir. Mehmet Yılmaz Tahsilat ve Milli Emlak 
başından ya.ral~ır. Bu arada •• d .. ı••kJ i 
ayrancı Ahmedin a.rita<Iaşlarmd!l.n şo- mu ur u er 

tanıbuı eıskrlmcUeri ara.smdıa. sıkı bir 
mücadeleye sebebolınaktadır. 

Ka.rşılaşmalara bugün de saat 8 
den itibaren yine Beyoğlu Halkevl 
salonunda devam edilecektir. 

Manisa muhteliti yenildi 
bmir 18 (Telefonla) - Bugiin 

Aleancak stadında karşıla~n İzmir • 
Maniaa mubtelitleri arasındaki rnaç 
8 - O Manisamn yenilmesi ile bitmi§· 
tir. 

fBr Mehme( de bıçağını çekmiş ve Ankara 16 (Telefonla) - Maliye 
Halll Cengizln a.r~ı Alt Kutluyu Vek1letinin teşkilat kanunu ile ya- İzmirde güre§ler 
belinden yaralam~tır. pı1ması dü~ünü1en değişikliğe göre, hmir 18 (Telefon}) - Yarın 
Ayrancı Ahmed.in ayranı fazla ka.- tahsilat ve ·ıy ]"-1- "d" l"kleri Kar .. ıyaka ıatadında yapılacak serbes 

barmış olacak k1 elindeki tabancayı mı 1 em.,... ınu uru " 
halkın üzerine dotı'u çevirerek gelişi umum müdürlük haline ifrağ oluna• güreş müsabakalanna iştirak edecek 
güzel ateş etımiştır. Çıkan kurşunlar- caktır. Buna seıbep bu müdürlüklerin Denizli ve Aydm güreş takımları da 
dan blrt 20 yaşlarında Saniye adında son zamanlarda i§lerinin artmasıdır. ıehrimiz<;: gelmi~tir. 

den korkunç bozkıra b.akarken zih· - O halde, lutfen kendilerine liu- Bu mülahaza ile çay içmek teklifi. 
ninizden geçen suale bir cevap te~kil gün öğleden sonra ziyaretine gele· ni reddettim ve dar patikayı taki· 
eder sanının. ceğimi söyler misiniz} bederek konağın yolunu tuttum. 

- Burad:.l oturmanızın, sizin için Muhite alışması ve canmın flkıl- Fakat bu pati.kad~ benim bilme-
Çeviren: AHMET llİLALİ olmaea bile muhterem hemııireniz maması İçin elimizden gelen1 yapa· Jiğjm daha kestirme bir yol mevcut 

için can a:ıkıcı birşey olacağını ak· cağız. olmak lazımdı. Zira, şoaeye varır 
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- l~~nı~ oturma.aı için garip btrı perken t~ik Jiu İ§e kangtı. lımdan geçirmedim değil. M. Wateon' kelebek kolekıjyo- varmaz, Stapleton'un kız kardeşini 
~er değil mı? Buna rağmen bu vah· Koyde ealgın hır ha.talık çıktJ. Üç Mi.as Stapleton hu sözlerime itiraz umu go"nnek • t • • • oı. z et bir kaı:ra parçasının üzerinde otur-

ülk • d h · ] hi Jik tal 1, b 1__ k ban • • n ıs er DUllPIZr ımn • 
fC~- esın e, b'enıbşıreın ~-.ı&.~ te Me ~/- ~-aaag~a dur :ı.._ .gıtü~'··-d etti: mem ki bütün cenubi l~gilterecle rnu§ beni bekler görünce ,aoakal-
IB;DAt rve mesut •• ır .ayat. a ... :-',.o~. e.ıdeı:>ım .. uu arı:Jenın ıuuıı a -. Haırır, hayır B. Watson bura• benimkinden daha mükemmel ve dım. 
Bız bu yaban ul~enın gijzelliklenne artık. belini doğru]tamadı, kayna1'la• da hıç aıktlmıyorum. mütenevvi bir kelebek !ı.oleksiyonu Cenç kızm hızlı hızlı ve belki de 
bayılıyoruz ve hır tlir)ü ayrılamıyo- nnı kaybetti ve ya~ Yllmlf Ul&sa Kardeei ııözleriııi tamamladı: bulunıun koşarak yürümüş olduğu. yanaklan-
l'Uz. Öyle değil nıi ~~? .. • doğru yürlidü. • . - Sılulmalt için hiç bir aebep Ben ı~e koleksiyonu göııterirken, nın kıpkırmızı kesilmiş olmasından 
~enç ~ız, kardeo~ bu soz1enni Eğer talebelerimi kaybetmekten yoktur. Burada ilmi teclkiklerle meş• hemşirem de bize çay hazırlar değil ve göğsünün bir körük gibi, inip 

tıutik etti: duyduğum !e~lir ve ız~ap olma• gu]üz. Okum~. için bir çok kitapla· mi Berryl? kalkmasından arılatılıyordu. 
- Burado pek mesuduz. . _ aaıydı, bu ha.dıseden belkı de mem· rımız ve çolt ıyı komoularıınız vıı.r. Bekçilik vazifeme devam etmek Genç kız, beni görünce, ayağa 
Bubnunld a ber~b~r. genç kızın li~ nun kalacaktım. h • . Doktor Mortimer büyük bir &lim .. için biran evvel Sir Heıırynin yanma ka]karak yolumun üzerine dikildi: 

ceva ın a aamınuyet yoktu. Zorakı Hayvanat ve aprat tlunlenne dir Onun e•ine bu memlekette az do"nmeg~e can atryordum ... __ - n s· . k . . k vve-
- ·· 1 d·w· d h' ·· h kal be] d'ği • 1 · " · L3al!C - ıze yetişme ıçın var u 

eozd •0 Y e ıgın e ıç fUp em • . 11 ~ 1 m •ons~z aevgı •. 0 .. ea gın raslanır. Sonra zavallı Sir Charles, bozkınn ıssızlığı. zavallı beygirin timle kootum. Hatta başıma şa.pka• 
ma '· yilfiflzü~Jen" ~~~dubg~ki tll~ü'}; ?a- bizim için eşi bulunmaz bir dost ve yeşil bataklığa batıp bir daha gö- mı giymeğe bile vakit bulamadım. 

Stapleton artık bülbül kesilmi§tit etta. ruwr;: • u 1 ım ıu esme arkadaşb. rünmemesi, bozkr lıalk-1m Basker- B d f l d ~ 
Vakti! • U 1 ·ı e<l • nefsimi vakfettim . , ura a aza uramıyacagım. 

- • e şıı:na ngı ter e bır .lımA • • • • Onu çok ıeviyor ve takdir ediyor· vil terin baıına musallat olan kara Çünkü ağabeyimin, evden aynldığı-
mek.tep ıdare edayordmn .. Fakat be- . ı ar~brmalanm için mün~ıp duk. Ap.anıeız alümü, etrafımızda köpeğe atfedip, bir saat evvel kendi • · I konuşmuş ol-duğu u 
nim gibi hareketi ve macerayı seven blr yer aradım ve araya. araya niha- büyük bir boıluk bıraktı. Acaba. bu· kulaklarımla duyduğum müthiş ulu- i1~ ve sızın e nda k rk m n 
J>ir adam için, bu vazifenin zevkli yet blZ ıssız ve çorak bozkırı bul- gün öğleden ıonra halefi Sir Henryyi ma, ruhumu .sıkıyordu. arMı~a Bavarmal'~ı b n öol rluyo~m.l 

t bi b' f kt dum. · • __ 1ık l . , • • ıss rr:y ın u ı z e ıoy er-ve en eresan ç ır tara ı yo u. zıyarete gıtsem aaygıslZI o maz mı, Sonra mıs Stapleton un nana bı- k . f • k T k d • 
Bununla beraber ge,ıçlik arasında Şunu da aöy]iyeyim ld, haşarat ve sizin fikrinizi öğremnek istiyorum. raz evvel ıöylediği aöz1er korku ve enı·' '1C es~l es: ıyfıor, kar k'?'~ ansızın 

k k • 'elim ğl ed' hayvannh:. ait ilmi ara t ı ı · Bil"•-• "..l • ge ır zannı e e ra na or wı. nazar-
YB§!lma t.an. örpe · a an lst ı- b b zkır k d Lı al ş ır.ma ~r ç~ - • İuus uoıtum, Sir Henry, zi- endi§elerimi ıon haddine vardır- larla bakıyordu. Elime geçen bu fır-
iim 'bi w akta ] k l1 · o a ar roe ve eşsız bır tin' · __ 1 k d "'"I bü-..::t_ b C L 0

- .. ) • ba ö gı yogurm n, en ara zev L • d :k b . yare ızı ıaygıaız.11 egı, ,. ..... mt§ • enç KJZJn o ııoz en na ı y- satı ı.. .. çnmıyarak renç kıza sordum~ 
ve an:u1anmı afllamaktan aons@ ~ir yer .m:Uretarz 8 pe az ulunur. bir nezaket :ye do.t!!Yk eaed a_ddede· lem~si için her halde ciddi bir 1eJ:>ep ~ 
laaz duyuyordum. lu iıahftmı. Mlk s:lW@D p.mç_ne- c~ olm* ıer~ti. ,f.Aıkv.a• W) 

ec ısıne verı mıştır. 

Zeytinyağı ve 
sabun fiatleri 

Fia.t Muraka.be Komisyonu. topkı.
nara.k zeytinyağı. ve sabun &tlerl 
mevzuunu görtişm.Üljtür. Bu f.l.atıer 
etl'Qfında dün bazı gazetele~ çıim.n 
mk&m.lar yanlıştır. Zeytlnyaıtı toptan 
ve perakende tia.tlerl aııağı.d.adır: 

Bir buçuk .a.sı.tu 120,5, W. buçuk 
asi.tll: 116, tiıç bUÇu.k asitli: 112, dört 
buçuk asitli: 107,5, beş asitli: 103,5, 
retine yağlar: Tenekeli 113,5, teneıke
siz 103,5, perakende 119 kuruş 1'75 
sa.ntim. 

Ra.fine yağlar ha..rl.ç diğer yağla.r 

toptan kilo, perakende litre heeahlle 
satıldığından kilo ile lltre a.rasındak\ 
fiat fa:rkı, pemllrendecinln ldrı oıa
ca'k.tır. 

Sabuna gelince: Halis kokulu sabun 
için toptan 78,5, perakende 86 kuruf 
fiat kabul edil:ınişıtir. 

Haydarpa§a lisesi 
Hayriyeyi 1 - O yenerek 

§ampİyon oldu 
İ.c:tan'bul Maarif Müdürlüi:tft ta.ra

fından mektepler arasında. tertlbedl• 
len futbol maçlarının finallne dün 
Fenerbal~e stadında. clıevam edllml.f 
ve bu suretle 3 ayda.nberi devam eden 
nıiisaiıa.kalar nihayetlenm!.ştir. 
Haydarpaşa ile Hayriye llse6i fll.'"a

suıda yapılacak olan bu m~m melt .. 
tepler şampiyonunu meydana. ç:ıkam
eak olması stada, taletıelerden mü
rek:tep görillmemJş ka.labıUıAuı toP
Ianmasınn se.bebolmuştu. Şazi Tez
ca.nm idare ettiği bu mühim kat'Şllaş.. 
ma ooJt heyecanlı olmWJ ve tarafta.'l'• 
lann c09rnn tezahüratı içinde geçen 
müsaıba.kanm ilk devresi g()l8i.iz nf .. 
ha.yetlenmlştir. 

lk!nci deVrede bir fırsattan ıetifa
de etmesln1 bilen Haydarpa.,aıiltıll 
maçın ilk golünü yaparaık mü:saba• 
ka.yı 1-0 gallp b1tlrm~ler ve meıkt.ep
ıer futbol §amplyouu olmuşlardır. 

Bu maçtan evvel l"t\pılan karşılaş
malarda Taksim, İstlklfill 3-0, Fer· 
tıevn1yal, Boğa.ziç1ni 2-0 me.ğli1p et
miştir. 

İkinci defa ola.rak mektepler fut
bol şamplıyonluğunu kaza.nan Hay
darp~a ı~tnl hararetle tebrik ed~
rlz. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * TASHİH - Sü.ıruıı:iban.k Nazilli 
fabrikası müdürlüğü.ne tayin edilen 
Topralk Mahsulleri İstanbul şuoes! 
müdürü B. Aclnanın imli yanlışlıkla 
Zekl ıazııdlaın&w tashih olunur. 
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1 Giinlük Bona J 
.ı.tanbal Bonuuım lift/ MI l'l&Utrl 

• Londra ilzertne 1 aterlla iM 
NetYOrt berine 100 ~ llO.,. 
OeneTI'I ilı.erlne 100 
isvtore frantı 
Madrtd üzerine 100 ~ 
Stokholm üzerine 100 kuron 

S0.03 
12.84 
31.1e 

ESHı\1\1VB1'ABViı.AT 
~ 1 gfl DemiryolU D a 
ME;~~ Mıı,nkıı.sı hls!ıe eenedi 1 .-

1 RADYOf Nevralji, 
Bugüııkü progr.am 

1 
12.30 Program, 12.33 Kadınlardan 

!Mll ~rkıla.n, 12.45 Ajans ha.berlerl, 
13.00 Ka.dınla.rda.n fasıl şaı1alan, 13.30 

Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı 
J cabinda günde 3 kaıe alınabilir. 

derhal keser 

S:tlon <mkestrosı, 18.03 Dans oı1kestro.- ••••••••••••.._ 
sı, 18.45 Ziraat saa.tl, 18.55 Fastl he
yet!, 19.30 Ajans haberleri, 19.55 Mü
zik, 20.15 Konuşma, 20.30 Karışık şar
kı ve tüıitüler, 21.15 Teıosll, 21.45 İz
mir at koşularının neticeleri, 21.55 
Müzik (Pl.), 22.30 Ajans 'haberleri. 

Yann s:ıbahki program 
7.30 Progmnr. 7 .33 Salon orkestrası, 

7 45 Ajans hnberlerl, 8.00 Salon or
kestmsı, 8.15 EYin saati 

istanl:>ulwı sanayt m.mtakaların
da lnınlı\~ elverl.ftt mü.c;ta
lcll asgari 80 metre murablumda. 

BiR MAHAL 
ARANIYOR 

İsteyenler ömer Ab!d Han 2 nci 
kat 21 numara.ya müro.can.t 

Telefon: 40'139 

Istanbul Güreş Ajanlıtandan: Tec-J.tı•••••••llll••••l!l 
nibe6fzler arasında scıi>eıs güreş m 
nıbakalan 19/Nisan/942 pazar • 
Güreıt kulübü Kumka.lll fU!*lnde sa
at 14 de yapılacaktll'. Tartl S&a.t 11 
den 12 ye kadar devam ed«ektlr. 

AKŞAM 
Abone bedeli 

SeneJlk 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Eenebl 

1400 kur111 noo turna 
750 • 1450 • 
400 , 800 • 
150 • , 

POita ittihadına dahU olnuyan 
ecnebi memleketler: Seneliği: 
3600, altı aylı~ 1900, üç aylı~ 

1000 kuruştur. 

Telefonlarınnz Bapnuharrir: 21565 
razı ~leri: %0765 - Jcıare: %1681 

l\lüdür: ~om 

Rebluliihır 3 - Kasım 16S 
s. İm. Gü. Öğ. İki. Ak. Yat. 
E. 8,34 10,23 5,21 9,06 12,00 1,38 
Vtl. 4,26 6,15 13,16 16.SQ 19,52 21.30 

İdarehane Babıftli elvan 
Anmusluk sokak No. 13 

SATILIK GÜZEL B1R KÖŞK 

SIRRI 

dır 
Bu tedavi Kremini lrullıınma.lt

la güzelliğin sunna e.mı.iş ola,.. 
caksınız. Eczahane ve Parfümö
rllerden arayınız. tizertndeld ta
rifeye dikkat. 

lŞÇl ARANIYOR 
Demir fşlerin~n anlar usta 

işçiye ihtiyaç vardır. sırttecl 
8aJkım Söğüt, Hal11 ~r Kar
yola Fabriknsına mü.racıuı.t. 

Zo.yl - KX. Io.şe bürosun.da.n a.ldı
~ını 4 adet ekmek kameslıı1 ka.ybet
t.lım, yenisini çıkaraca~da.n e;~
nin hükmü yoktur. N'flbiye Gürpınar 

Askerliğe davet edilen 
ihtiyat erler 

Sellmlye askerlik dairesinden: İ.sim
J:rl a.şağıda yazılı memleketler hal
kından olup Ut. halen İst.anbulda bu
lunan 330 ve 331 doğumlu Uıtıyat er
ler (Askerden 942 yılı terhis edilmiş
lerle 811.'katıar hariç) 2-4 nisan 942 
cuma gllnü sc~ll~k üzere Istan
bulda, mıntnlta.sında bulundukları 
şubelere müracaatları ilan olunur. Erenköyünde Ethem Ef'endl i 

caddesinde nsfalta yüz metre ilci M rd' ld ~ Sürt B 'tlis "' a ın, M ya... I l I ~nUŞ, 
buçuk dönümlük çl~ ve meyva v cız s ç tak o o ... an, re. nır. a , eva.ş, s:;yr;y-
ağaçlı iyi ba.kılllllo7 muntazam te- tüşşeba.p, Blngol (Karlıo•·a), Karz:uı, 
nls kordlu bahçe içinde dokuz Ahl"t E 1ş K ı ne • G " , re , ızı tepe, reıc, ercuş, 
odalı kA.rglr k~ satılıktır. Gör- N bln K R'"ft p sinl ır usey , nrs, ....,, a er, .Isp , 
mek istlyenler Salı, Perşembe, Tortum, Artvin, Ardıh:ın, &ı.rık11.nU4, 
Cuma günlerı öğleden sonra mü- Iğdır, Kara.köse, om, Şavşat, Hopa, 

... rn.r.a•a•t-ed•e•bıiıillıııiılr•leııiır. ______ Pazar, Arpaçay, Hınıs, Kaızmaıı, Ba-
yezit {Doğu), Yusuvell, Boçka, Po-

1 EYİ TESVİYECİ slnhef, Çıldır, Köle, Tutluca, Aleşldrt, 
ve 2 oıta Tesv)J-eolye ibt\yaç Tutak, Diyadin, Eraurum, Eralncan, 
vn.rdır. · Taliplerin KaUıçeşme- Bayburt, Trabzon, Sürmene. Tercan, 
de MENSUCAT SANTRAL Ltd. Görele, Vakfı.kebir, Tirebolu, A~aa-
ŞLl. rabrikasuia. müracaat etme- bat, Şeblnkarahisa.r, Refahiye, Kelklt, 
teri. Oıimli~hane, Alucra, Kunıçay (Diç), 

• • • • ••••••••• K~ma.h, BUürner, Şlro.n, Torul, Maçka.. 

İstanbul Fiat Murakabe komisyonundan: 
İlfln No. 159. 

Ticaret voıcaıctınin 15/,/1942 tarllı ve 34037/363 83yılı emirleri muci· 
bınce muhtelif tip ~ytlnyatlarile birinci nevl kokulu ça.maşı..r ~ununun 
Iştanbul oehri dahilindeki Loptan ve perakende Azarnl satış tiatlan Istanbul 
Flat Miırakab3. Komlsyommca. a.şağıda.kl şekllde tesplt,.eclllm~tlr. Bu flat
lardan fazlaya. satış yapanlar hakkında MWI Konuma kanununa gore taki
bat yapılacağı lltln olunur. 

1 - İstUu;al mın tn.kala.rın dan: 
~eke Ue gelen yeme'klUc zeyt.inyağlar 

Azami % 1.5 asitli ekstra ekstra 
lt % 2.5 asitli ekstra. 
• "i. 3.5 Birinci nevı. :yemeklijt 

" 'Ya 4.5 ildncl nevı :remetıı.1t 
t "'o 5. Sıra malı 

2 - Ratıne yağlar: 

Tenekeli 
Tcneke.slı 

J - Varil ile gelen saıbuallJlc "' 
Prlna yallan: 

Sabunluk yat. 
Prtna ya~. 

4 - Sabunlar: 

Hl 
._ ~§ 

~ı 
101. 
97. 
g3. 
89. 
8i. 

100. 
100. 

• 

82.St ... 

..... .a:: :.'l 
~ P>- o g ~ Cll 

~°' f~ ... f ~ ~(~ 
ı.;· ı:t 
ırl' e. :ı 

120.51 
ııs. 
112. 
108. 
103.50 

119. 
ua. 

9Ul 
'IUI 

... (4 'U 

~ii 
n~t:'.' ._, a- ı:-

if 
[ 

12050 
111. 
112 • 
108. 
103.il 

Ut. -

-

Milli Saraylu. Müdürlüğünden 
Keşif bedeli 
Lira KUI'UIJ 

994 41 • Flocy\\da. Den1z töşküntln harlcen yağlı boya Wn.lrata 
997 90 Floryada umuml hll.ttplik binasının haricen tfa~l1 boya. tamirata. 
997 20 Floeya.da Ya.verHk blruwrun haricen. yağlı boya tamiratı 
301 2"1 Floeyada Deniz k~ünün muh~llf abşa.p ta.mır f§lerl ve ea.1re 
680 15 Floryada kAtlbi umumilik: ve yaverlik binalarında mulltallf ıahşap 

ta.mır işlert ve ssire 
986 915 Dolma.bahçe saıoqı tıhtun parmnklıklannda. yatlı boya ta.m1ratı 

277 sa DG!ınabahQe saraY111da yağlı ooya ve kalem tamıratı 
595 Z3 Beyleıt>eyl sarayı rıhtımı fuerlnde demlr b:net ve bordllr ta.miratı 
528 76 BeylelbeYi sarayı bahçeainde ç4-ek sobasında cam t.amiratı 
201 ın Beylerbeyi sarayı ba.'h~ dıvarlanndo. sıva ~ badana tamlaa.tl 

6559 48 

Mllll sa.r.:ı.ylarda yaptırılacak müfredatı yukarda. ;•azılı mütefeırlk tamır 
~:erinin pazarlık suretile ayn ayn Uıaleleri lcra kılınacağından talip olan.
lann pn.7..1.l'lık günll olıt.n 20/4/1942 pazartesi gilnll yliroe yedt buç\ik: haD.
glsine tallp ise o i§ln muvaldc:ı.t teminatı Ticaret odası veslkası ve evvelce 
yaptıklan Qlere d:Ur vesikıılarlle beraber saat on beşte Dolmabalıçıede Mllll 
Saraylar Müdtıt"lilğü binasına gelınelert lüzumu iU\n olunUt". ı43S4ı 

Örfi idare komutanhğından: 
Örtl idare kooıutıanlığt İstıınbul ve Çano.k:kale D'\Ahkemelert için en az 

7S lira ile.retle er'lrek ikl d:ıktllo alac:ıktır. 
Kabul şeraiti: 

1 - Sert ve hatasız da.kbllo yambllmeıc.~ 
2 - ~<d..-erllkle llgll1 olmamak. 
3 - CSıllhl durumu hakkında .rapor.) 

(Uüsnühal sıhlbl oldu~ hakkında emniyetten ve-slb..> 

İsteklilerin: 

Nisan 942 niha.yetlne kadar (Tatil günleri hariç) her gün örtt idare ko
mutanlığı bırlncl şubesine mürncaatıarı. 

Ankara valiliğinden 
1 - Anka.m - Kırşehir yolunun 17 + 700 - 13 + 100 tıncü kilometreleri 

arasında yapılacak olan tesviye! tura.biye şose ve imiılA.tı smalye işleri 30/4/ 
912 pe~embe gUnü saat 15 de dıı.lmi encümende 1.lıa.lesl yapılmak. üzer& ka
palı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ktı-ilf bedeli 17386 Ura 62 kunıt. 
3 - Muvakkat temfna.tı 1304 liradan ibarettir. 
4 - Isteklllerin tekllt mektuplarını muvakkat teminat mektup veya 

makbuzunu ticaret odası ve.slkıısuu ihaleden üç gün evvel vilayet makanuna. 
istida ile muracaat ederek alacaktan ehliyet \'eslkalarlle birlikte sözü geçen 
gün ve saat H de kadaa eııcümen relsllğlne verrnelert. 

5 - Buna aıt keşif ve ş:utnameyl her gün nana müdürlü{tünde görebi-
lecekleri. u2638 - 4487 • 
ıııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

4'2#- ~ -

T. 1 Ş B A N K A 5 1 
Kiçült tıuarrul lae•aplari 1942 ikramiye pldni 

D',ŞIDELER: ! Şubat, 4 Mayu, 3 Afustol 

Yurdumuzun her kôteeJnde dilrüstlütli. ucuz
llllu ••bol oetltıerlle t@ılUıDUI: 

Asri Mobilya Mağazasını 
gezmeden ve \>lr fikir almadan batta yerden mo 
bll7a almaın•lannı tavsiye n mutlaka sa
loolanmm gezmelertnı rica ederiz. Bllha.aa 
İngl..l.ls karyolalan n Avusturya sandaly&
lan mevcuttur. İstanb111, Rua P* yokutu 
No. 55 Ahmet Fevzi. Tel. 23407. 

Belediye Sandal bedesteninde tqhir edilmiştir. 20/4/942 pazartesi 
günii aaat orı dörtte Sandal bedesteninde Mücevherat şaJonunda 

satılacaktır. 

Kambiyo memuru alınacak 
T. C. Ziraat Bankasi umum müdürlüğünden: 
Ank.anı., İstanbul ve 1zmıt şubelerimizde çalıştınlmak ve 3659 sa.yıla 

Barem kanunu hülrliınlert dal.resinde 85-210 Ura aylık verllmck iUıere lüzu-
mu kadar ka.mbiyo memuru, ıet muavlnt ve oer alınacaktır. -. 

A - Taliplerde aranılan vasıflar ıunlardır: 
ı - AskerIIA'int yapmış olmak, 
2 - En az lJse mezunu veya o derecede tahsll gömıü.ş olmak 
3 - İstihdamına mAnl btr hail bı.:lunmamat 
f - Yaşı ylrm.1 birden aşa.RJ. otuz beşten yukarı olınamıı.k 
a - Şef ve şet mua.vl.n.ltğ1 lçln daha evvel kambiyo işlerin~ mtbnare

,. sab.1b1 Olmllf b11lunmaJc 
5 - F'.i'an.sızca, İiıglll:r.ce ve Almanca dillerinden biri.ne hütile v~ 

bulunmat.. rBu dWe~ Dı:1s1ne attna ola.hlar tercih edllecetttr.a 
'1 - İstenecek vesaı.tı 1bram ve memurluk taahhütnamesini lm1.a19 

Ama.de olmak. 
B - Talipler lisan ve mesleld bllgllert hakkında yukanda yazılı tube

Ierlmizda 28/4/942 tarihinde bl~ eıııı~t imtihanına tA.bi tutulacaklardı!'. 
O - İsteklllerln Ankara, İstanb11l, İzmir ıtıhelerlınlze mllraeaat ede.re 

dm.tihana girme kartı. almalan l~zımd.ır. ( 4020) 

'l'tlrldye Oftmburiyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul~ tarthl: 1888 - Sermayeıl: 100,000,000 Tru. lirası Şube ft 

ajaıu adedi: 265 
Zirat ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para blrildir«:nlere %8,800 lira fkram.lye yeriyor. 

Ziraat B:ınkasmda kumb:ıralı ve ıtlbarsız t:ısarruf hesaplatın.da en 
H 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a fit ıı.e:ığıdak.l 

pllna göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 adet 1.000 liralık 4.000 lira 
4 » 500 ,, 2.000 » 

4 ~ %50 )) 1.000 ,. 
40 ,. 100 .. 4.000 • 

100 adet 50 lirabk 5.000 lira 
uo • 40 ,, 4.800 • 

160 • 20 • 3.200 • 

DiKKAT: Hesaplatındakl paralar blr .sene içinde 50 liradan &§alı 
dilşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle verııecettır. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyıru, 11 b!rlnclkinun. 11 mart n 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Ergani Bakın Türk anonim Sirketindenı 
A.şa~ıda. metinleri yazılı mad,delerln şlrkethnlz esas mukavelıenameısln• 

ilavesi hakkında görüşülmek üzere hissedarlarımız unıuml heyett 30 Man 
1942 tarihi.ne müsadlf pazartesı günll saat 15 da fewal~ lçUımaa dav8' 
edllmlştl. Bu topla.ntıda. ekoorlyet hasıl olınadığmdan hlseedarlanmm t 
Mayıs 1942 tıarıhine mti3a.d.lf pazaıtesl günü sa.at 16 da tekrar tevtaılcı.t 
l.çtmıaa. davet ed.J.yoruz. 

Şir.iı:et hls3edarlannın içtimada hazır bulunma.le üzere o gün gösterllea 
saatte ıılrketln Ankarada Bankalat caddesinde Etlbank binasında kA!a 
ıo.ı:re merkezine gelmeleri ve hisse seııetlerlnl içtima gününden blr hafta 
evveline kadar Etibanka yahut Türkiye İş bankasına. veya ştı'ltete tevdi 
ebmelerl rica olunut. 

iDARE MECLİSİ 
Madde: Şirket, flat t.e.<ııblt edilmemiş mallann satış flaUannı ve bu ft

a~ere esas ou maMS'Ot n t.lr ttatıerlni bu fiatıer taıhWıdıt. •Ula bafı.-
mazdan veya.but bafladıktan sonra en geç blr hafta zarfında Tlcaııet v .. 
kdletlne bUdirlr ve müşarfuılleyh Vekalet taratmaan vaki olaeak teklltle
rinl hüsnüniyetle w1Ak.1tlye ~mad.e bulunur. 

Madde: Şirket, her altı aylık bllAnçosımu tae.llQk ettiği devrenin hita
mından en geç on beş gün zarfında Ticaret VekAletine gönderir . 

Madde: Şirket, Ticaret VekAietı tarafından her talep vaki oldukça m11-
amelfltı hakkında malüm.at 'lr"Cnneğe mecburdur. 

Madde:· Şlrket semıayeslne tesisten sonra iştirak edecek olan ecneblle
rln bu iştlroklnl kabul etmezden evvel Ticaret V\?klletinden müsaade lstlh
saı etme~e mecburdur. 

Madde: Tee3Sü.sten sonra ııirket sermayesine iştirak etmesl talep edllea 
ec~ı sennayenin yekünu, Türkiye cümhuriyett reba~ alt yekQnua 
üçte birini h19blr zaman tecavüz etmlyecektlr. 

Madde: Şiricet, hAmlllne muharrer hisse senetfeı·lnln elden ele devrlAI 
hüsnüniyetle mümkün olduğu kadar takip etmlye ve bu auretlıe aermare
nln üçte birinden fazlasının ecnebl tabiiyette bulunan ha.tik1 veya. hükmi 
bir §ah8& lntlkal etmemesl için icap eden tedbirleri alınıya.~urdur. 

Madde: ŞU1tet, statüde yazılı muhtelit mevzulardan hemanct blrtsil• 
iştigale başlamadan evvel keyflyetı Ticaret VekAietlne bUdlrmlye " v ... 
k:Alettn mUsaa<k!Glnl alm.ıya mecburdur. 

Madde: Statünün helila.ngl btr maddesine muhallft ha.reket ılıitetla 
teahlnl nıuclp olacaktır. 

Devlet Demiryollari ve Limanlari lıletme 
Umum idaresi ilanlari 

Birinci nevi kokulu çam11t1r Abun11 
(çuvalsız) 

. 51. 'lUI 
1 bdncitefrbı tarihlerinde yapılır. 

' UNZ iKRAMIYELEBI Muhammen bedeli (6500) llı9. olan (500) ki· kromlu t6!1ele (5/l/1MI) 
salı gllnil saat (16> on altıda Ha.yda.rpaşada. Gar blnasl. dahll1nddd. ko~ 

Adet %080 JJralık = 2009.- Ura yon tamtlllda.n kapalı mrf usulile sa.tın alınacaktır. 

Ankara Belediye reisliğinden 1 
• lHI • == 3000

·- • tm:1un"' ~t~~~~~>m='*~ .;:"': 
ı - Otobüsler ~in alınacak olan 'I + "ebaduıda dO• idi& dıf "«90• ! -, '1$1 • = 1580·- • sa.M mn on bete lcadar koml.syoo. rel&llttne vermeleri lbımdır. 

adet içlA.!tlk on beş gün lnliddet.le " kapalı -.rt usuıu. ~ lruml- 1 ~ 50t Bu .işe att tartnameler komiaymd&n pa.ra.suı olaralc dalıb\m•'dıMlı& 
m111tur. 11 • !H · (t580) 

2 - Tahmlıı bedeli dl,651• Iltadıl. o .. ... . R d f .. 't_ 
1 - Teminata c1,'77h-Un. clS• tuıılfta .. •. .... :. a yo ar mutenassısı aranıyor 
4 - İhaleet 28/4/KI alı ,.orıa. su.& 11 ela JaP'•oalmdla lld"•tt .,, -

tönnek ~nlerln her ctn eaaam.ı DlemJ.ne mtrcuUan ... ...,a~ 111 ~ 21 i>t,Ylet limanlari iıletme umum müdürlüjündenı 
ti~ gQRU olan Wf/MI llraA aal cım bdAI l4IO nmMa• t-ww - • 11 .. ~M' tema.tında 4btiw sahibi b1r teblqene lhtlpo ftldu'. ~ 
it_,,. ..,,.. ... IM'iba&t~ t11ıat a 1*811aa 111ıı ı1to '111'?811ıaı* "•••llJ!l••••••••••~••Iİllmllıİ•ilİlrl olai\Jiırm ehil_ ........... ......_._ ....._ ... 111 ~ --. s'L* .........._ •Otet•" il eliıelııllttM • ,~-.a __ ... ._ - ·-· -. ~ 

' ' • • .... .... alftOM*laın. 4ıtW 
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