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Sahile 2 '18 ıa.an 1942 

r Dün Geceki ve Ba. Sabahki ) 
'------------------------------------------~----------------------------------_,~ 1 Harb tebliğleri 1 Hindistan'da HARB DURUMU Avustfalya'da. Dünya yolu 

nümayişler bava nıubatelJeSI Oniverıite Rektörü dWI Alman tebliği 
Rerliıı 2'l (A A.) - .Alman ordulan 

bqkuma.ndAnlıtmm ıebllği: Allahibat tehrinde 
bazi hidiıeler oldu 

Do "' d harebe \ bu mevzuda bir gu a mu Mtlttdkler t 1 ~pon . konuıma yap6 
Doğu cepbeSinde mevzl1 hücumlar 

.e çn.rp1f1Dnls.i1 olmuştur. D~m , 
b~ ~üc~an le llert bareketJ.erı Allababat 27 (A.A) _ Siy.aei 

şiddetleniyor · " ta:~~" l.tanhul 27 "(A.A.) - Üniversite 
Rektörü Prof. Cemil Bilse! liu U§am 
Eminönil Halkevinde (Dü:ıyn. yolu)' 

blli bir deniz iiAI '1:7 '(AA.)' - lronusu üzerinde bir konugma yap• 
püskürtülmüştür. Laponynda Alman bir Hint te§Ckkülü olan MahamLa• • 
ve Fln kıtalan oldukça. ~ddctll svaş- mn bası pue\· ak,amı Allahlbat lıt
ıa.r. esnasında Bovyetlerln daha başka tuyonunda bir nilmayi, tertibe~ 
taamıZlnnnı püskiirtmllşlerdlr. Düş- !erdir. Nümayişçiler eski Madras 
man ağ'ır ve kanlı tayıplnrn uğra- Ba§Vek.ili Rajagonalcbae}ar'ı bq1-
111ıştır. Bl.rçoıt tank: tahribedllmlştir. Jamak için siyah bayraklarla istaayo. 
Alman savaş tayyareleri hava sava.ş- mı gelerek Başvekilin Müslüman Bir· 
lan esnasında. Murma.nsk k:eslmlnde Jiği' . . f" • ..::11--' • 

Birmanyada Müttefikler yeni bir 
hatta çekiliyorlar - lngiltere ve Al
manyaya hava akınları şiddetlendi 

nm ın ıratç: tema,, ... ıcnnın tanm-
~~..:1:?:,0 ~ ... ~rit.ayyahl ~i ~~bn. maaı hakkında Madra& kongresi pal"" 
,u.n;....,~<?r, Al'On.......... ç:u r """"o3 • • d' .... k · · 
1lğ lardır tısme teiV ı ettigı aru euretiıu ~ 
:~a~ keşif faaliyeti art- viıbet:ıx;edikle~i göstenniı~erdir. Doğu eephesinde mutiarel)e-

~ır. Malta adıı&ına yapılan ha.va EA~ı B~vekil ~eJnw:mı~: • takat ler fiddetlenmeiC l)aglamı§tır. 
hücumla.nna kuvvetli t'eşkdllet ve 1y1 Pondıt Nehru bu numayışe ıtiraz et· Gelen haberler cephenin her ta.-
nettcelerle devam ~. mek İçin istasyona gelmif, ve birkaç rafında: çarpıpnaJar olduğunu 

Hafi! savaş tayyareleri, İnorrflterenın nümayişçinin elinden ıiyah bayrak·. bildiriyor, F"m tebliği Rusların 
doğu cenubunda ~ara ve bir tab- lan almı;; ve bunu bir karg&§alık ta- Fhı • Alman cephesine kar11 ıid-
rlkaya gilndüz tam ~tJ.er kaydet- ki!'e?11iıtir. Bir kişi tevkif edil det1i bücumlard.a bulmıduklan-
meğe muva.ftnk olmuşlnhlır. ml§tır. nı. günlerce süren muhard>eler-
İzlanda sularında btr ka.ra.kol re- Eski Bqvekil buadan aonra aelen dm aonra l>u bli~ püa.-

ınlsl batınımışt.ır. trenden de çık.m&m.J§, bu aralık'" f;jr .lı:ürtüldüğünü bildiriyor. ISovyet 
Savnş tayyıi.relerlnden miireıkkep karga~lık daha olmut. fakat Neh- tebliği Kalinin mmtabınnda 

tuvvetll teşldller dUn gece İngiltere- ru'aun bir hitabe.i üzeıftne nüma,.ı,- Rusların yaptıldan taa.nuz neti-
ye b?'Şl fy1 görüş p.rtlan ile muD.- çiler .ükunetle dağı~u. Polieçe ceainde iki köyün geri alindığmi, 
ııele hücumlnn yapmışlardır. Ba.tb tevkif cclilenler eerhes f>rralcı1mı~İr. müatahkem bir Alman mevzii· 

CLın daha G.tündüıle.r. Mamalih 
Birmanyada ,.&imor me'ntmi 
ıeldiğin\ieiı b'azi adod müto
J.aas•lar ,uinda Jıcr tarafın Oa
taklık halini ale.caimı. ı;. yiİ1r 
dee Japon hareketinio dttmeao
lını tahmin ediyorl.r. 

Avustralya etrafında kaıplı]dı 
h"ava akmlan devam etmellte
dir. FHipwerde Corrigidor ada
mıa ita~ bava taama.alan ha.. 
ffflemiftir. Fakat edamn t~ 
tarafından bombardmıani d~ 
mamıııtır. Adanın ilıtlıkimlan 
buna lcar§llık ıvermelttedir. 

Diier' cepWerdes • 
fl'hr1 çok t.eSrli sure~ bombalan- G d"' • b• k 1 • nin tahra:iedildiihü hal>er Teri-
mıştır. an ı nın ır ma a eaı Libyada yeni bir baffliet :vok:· 

yor. _L_] d 
Bazı İngiliz bomba Uı.yys.relerl, 2'1 Ab~aba~ 2 7 (A.A.) - Gan- tur. Maltaya hava ~ an e-

Alman teblıgı·w• Rt,aelarüı taar- d l ·ı· el rl-nisa.n gecool Rostook şehrinin ika· di, Hanı· arı oazetesile ne•rcıttiln bir vam e İyor. ngı ız tayyar e 
r. y •• ru%1armın tard-'..lildiğini. At- · Al A •-metg§.h mahsllelerlne tekrar tedhiş makalede, Japonlardan bahsederek s;u nın manyaya, J-Umllll tayyare· 

hücumlan yapmışlardıl'. Sivil alu>JI ounlan ıöylcınek-tedir: manlann yaptıkJan taarruzlann .lerinin İogikereye hava taarruz-
daha başka kayıpW'n. u~_ • cMütcr.rnz.1 ....... m-'-1-et (a-.J-- muvaffakiyetle neticelendiğini l..n Pddetlenmi§tir, ~ıiliz tay• 

-·.. ~ r- bildirmektedir. • 

· J-ipoii ~el'ifta JllO)umi lemli· DU§br. Halkdvleri, uyanık ve aydın 
taı 90IDa b\ruin. m.ütt.efilt tayyareleri her Türkün kendi evi ve Üniversite
...Jimıep Port Daıwtn'e Clöımıtişl~ nin bir devamıdır> sözleri ile kon~ 
dis. Yililz &i tanareleiden birinin masına ba§hyan Rektör, miJletlerin 
f.Y&I tDpU &lmıı olduğundan mec- tanninde v~ siyasetinde deği~e? ka· 
bun t.J1. tdlt pmİftw. Faliat pilotu ra ve demz !Y'Ollnnnın tcsırınden 
-Jdıy ya umumi bir §Ckilde bahsettikten son-

'- '-•- 8 L _ _._ 3 ra yeni dünya yolunun savaş ve ba· 
,,.poWMnu ouuııua ve av tay· 1 ld w b' · b • mub.alr.JiaJıi aluali b' bom no yo u o ugunu tcs ıtctın~ ve u 
~ . • _:LA l ~--:; ı-. Ü• savaşın da bir sulhla biteceğini laknt 
a:>a ~re11 m~ane ~Wlnl& vuf • b .. __ ,_. b' h rb 1· 1 
~ Bu hlc:ltıte Şimali 'Avwr unu ~uteaKıp.. ır.. a.. ge ıp ge • 

. ·• .. . , memesınde hugunku dunya mukad· 
tııal,yaCJa l>ugune iti.dar .yapılan '!e deratını ellerinde tutanlann çok mü
mütte&kler ~fn 'Jl çok. m~faki- hinı roheri olacağını söylemiş..tir. 

ıı' yetle neticelenen en lbüy1ik bava mu· Rektör Cemil Bilsel sözlerini f'U ş<> 
harel>eeidir. Muhard>e, denizin Us- kilde nihnyetlcındirmiştir: 
~de '. e Danrin' e blrliaç mı1 mcsa· c.Ceç~n yıl Milli Şefimiz İnönü 
feae eıereyan etmiştir. Bulutlann ara· Büyük Millet Meclisini açarken dc-
11ndan çı.bn mftttefik avcılari Ja· mİ§ti ki, harbden doğan bin türlü 
poıdarın 24 ~omba n 9 av tayyare- fdaket içinde bütün milletlere knr§l 

~ sine !ıiicum edeRk: f>omba tqkilini lnsani vazi.fc:ıini kudreti nispetind
0

e 
'i' yarmıılardır Bir müttefik pilot Cifi§· yapmakla ıftıhnr duyan memleketı
\ man a.val~dan. birini delik Clqik miz bir gün de wdünyanıın bclc.ledi~ 
edere~ parça)amlfbr Bu avcı yen ve muhtaç. oldugu barı~ın kaynagı 
fndili zaman dü~ tayyaresinin olabfürse bundnn duyncağınuz ee· 

__ , __ h .. .. · ~L..L-.- b ıvinç pek büyük olacakhr, HaıWMı 
1 par._-wwı en uz uzenne ~ u- kin k d w ·ı f k h :ı..d 
ı ] k~- . ~ı T'-&.~ -dil LGtüw J _ çe ere egı , a a.t nr'o en mu· 

1 unma .... ye., ö.QnDC en 'U n a d al fl" b" "il o ]A 
ı' J • • d . ·..1:;...,-;~; ra ını mı~ ııere ı ır mı etın ev a-
l pon tayyare ennın enız:e o.....,.'"'6.. ..] ı k ş r· . . b . 

_·ı.ı ek d' QI o ara e nnızın u arzusunn 1§• 
zanncaı m te ır. ti' k d . ra e erım.> 

Ş~ye kadar alın.an haberlere go~ 81na çalıştıklarmı tahmin etmek bir :JBreleri dördüt>cü gece olarak 
duşnanın lkt bomba tayyarcst dü.şü- delilik olur. H'"ındistanı kurtarmak Bu mubareıbeledn ~ mev- &lbk •ahilindeki R oatock ıelıri- Amerika aularm-da 
tülmüştür. · • b 1 d 1 t1 • -'--- zii hareketlerdir. A.ıl uı..::.k ta- taa tm"~1 ~•-·ı ıçın 8.§ı,;.ı ev e erm yaruunım ara. """"" ne rruz e lı;><CT, ac0&. an ba .- } } lsmetpaşa parkı 

S t t bı. v. mamaklığımız lilzungcldfğini her va· arruzlar henüz he,Iamamııtır. bombalardan yeni ,angınlar brı an vapur ar 
OVye e Igt kit söyledim. Böyle bir yardım iııt&- Mamafih hunmı yalcın olduiunu çdtmı§br. Bu teinin büyük bir VlllİDSton 27 (AA.) _Bahriye .. (Bq taraf'.ı l ?Ci sah~e> .... 

mck daima m''_ıaf ett•W• idd t gösteren al&metler vardır. k1nnı huaıbolmuttur. Alman .,...'--)" bildir.l:~- " St' habrasını ebedıleştirmek ıçın B.ıyuk 
Moskova 2'1 (A.A.) - Reuber bildi- . . ~ ~ "IPM t ~ - Um d....!!-L. ı l'f&Zlrlglllln UAKUJ& gore. c ır- M'll M r . . "k' . J d 

riyor: eo.yet tebliğtne ektir: Tank- tea çekınm_. 11!1'5etile uygun &,- va-• ~releri de ngilteremin ae- tevanb Amen1ca muhribi dün Flori- ı. et ec 1ısımn ı ıncı top antıİ ev-
lar hlmnyeslııde hareket eden SOvyet nıez. Beil ba ~ete Ler -.alıitten llU.P l>atııım.da. Bristola :rakın da açığında bir denizalb infilaliı ne- ~ın~e ~~ ~:~a ~eb;1;~9oıa~l~~et 
Piyadesi Kallnln kesimlndekl d~._.. .... ziya<le inanıyorum. Japonlara kaı:p Biananyada Britanya lft Çin Bath ,ehrine yeniden taarruz et• ticeainae batmııtır. aşa nıknl"fl:> ı. t~~rın. Atak ı a-

'"'i'"'._. bi d" h-- ima r k Hin kuV'9'etleri Man~ cJOinı çe- miflcrdir. Beth lnsiltereain en nun te ı en uzerıne n aranın 
tuvvetlerlne bir ba*uı yaparak lkl r UfltlaD s- -yo ' r• at • J.iliyo.rlar. Bu bvvetlerisı Man- eski kaplıca ,dıridir. N6fuau 70 V~t~n 2 7 ~A.) .- .7 il~ müstakil ve genç Türkiye Cümhuri· 
köyü geri alınış ve 300 Alman öldür- dietana klll'fl besledikleri dütftnceleri dalayım 1 00 kilometre lcadar ce- bin kadardır. Bıne.da Romal~ nandaıi&rı. Ame~a ~len ~~ yetinin Ebedi Devlet Merkezi olmak 
müştür. 2 havan topu, 1 top ve 3 tank endişeei:; karwılıyamıyorum.> nuıbunda yeni bir tultıta ~rle~ lar :ıamamndanberi metlıur ~ da ~~en mu~ gemilennın ıerefini kazandığını hatarluttık.tan 
tatıribedllml.şUr. Birkaç esir ~ ceii ve orada Japon)a• muka· kGrtlü kaphcalar varc:lır. Bu adedi tbndı 152 yı bulmQftUr. Bae· 10nra tezkeresini §U cümlelerle biti• 
tıLr. Ayni cephenin başka bir kesimin- Trakyada ekim itleri vemet ccleceği a.Dlatılmaktadır. tehrin de bnyülc bir bımi ha- riye Nezareti tarafmdan bddirilen riyord'". 
de Almanların müstahkem mevzUerl FAIİmı.ı 27 (Akpm) _ T~ Japonlar adet._ silah bakımın- rabohnuttur. aon torpiller.:" h&•• d Atı..tik ea· Ankara kalcs1n1n lmündCld tarihi 
ıaJıribecUlmiş ve b~ bir tanıt kolu mmtakuındaki batüıı :airaat balce- hili açıimda. cereyan etmif ·n orta geniş sa.hayı tmnr !kararını nlın~ 0 .. 
SoV}"Ct topçusu ıa.rafmdan datıtıl- }erinde pencar ekim ifleri içio gerekli --- --- ,- - - - ~ ·--·--, - - ~ - -- --- ---- ~ - - tonaJda bir J\merfkan ti}d>i babnıt- lan MeclJslnizln bu lm:ı.r .sahasının. 
nuştır. tedbirler almmıt ve faaliyete geçil- Sadeyag.., 1 A h tt tır. Ş'ilel>in bOtün müretdtat1 kurta- nanunı ebediyEtc kndar ya.,atacak o-
Düşmanla ~pılan ka.nlı bir~- m.İ§tir. Alpullu fahrika.a memleket· vrupa a 1 nlmışbr. lan Reislcümhunımuz,. Milli Şeflınlz 

mada bir Sovyet taburu 35 t.3.nksa.var ki . . Ankara mebusu Ismet Inönünün An-
ıopu ile 12 sahra topu, ıo ~var ::.arakumF;-rikn ~ ==h ka.ra.Yı Devlet Memezl yn.pma:ıc için 
topu, 9 zırhlı otomobll, 19nütralyoe1'e ili'"" .. d • -ı .. _ı t.t ... -bul ıabı fiatlerı· Köph·ülerin intaıi mayı··, Bı·r Tren bı·r Büyük Meclise sundukları tarthtokl 
17 müst:ı.hlreın mevldl tahrlbetm1ştlr. ç ıgı ar~_m e ~ "o çu~e pat.a· ~ tekliflerinin tnşıdıtı isinuerlne ızare-
Almn.nlar asker babnından da alır tca ve ~ıgc: yazlık urunlen ektir- yakında ilin edilecek sonunda bitecek b ten ve o bAtırayı tebcllen ıemet ~iL 
kayıplara uğramıştır. mektedır. ara aya çarpb parkı a.dı verilmesi nretllc ,erefl&u-

25 nisanda tayyarelerimiz askeı' ve - Edime: 27 (~§&Ul) - Edime• d1rllmeslnl am ve teklif ederim. 
harb mıılzemesl ta;ıyan 20 Jaamyon Fazla miktarda F!a.t M~ ~nu dün, nin latanbul ve Avrupa ile fiınendi· Vali ve Beledl)ıe Relslnln ."!>u tekltn 
bhrlbetml§ler ve bir demlryolu köp- margarin yağı iatihsal .Jı6Ç vat;l:ia tadaı: tupl#Jnf Te İstan- fer mtinakalabnı temin için Arda ve Arabacı öldü diğer yolcu havaya btitlin Azanm fld<ietU ve sü.rdtU al-
..:-.-r. ü h ···,ardır Bun 1mI atıijla?ı iç1n ~tıarma n:ıt M · '- · ı · - _ _._-' L· k'" __ ,,. ' bşla.rile kar§ılanmış ve Milli şefin 
ıu.;:.un nv:ı.yn uçumı_. . - edilecek ~it M-.... ır Bnın- ..w.ı h'filld).- erıç nenır en uzC'DDDeııu opıuae- ft:rlacNrtan IOllJ'a lokomotifin - 1 h"k" et .Jlrezl.m'zJ --cı 
dan başka uçnklnnmız 2 Alman piya;. uuvw • u.o..-• g•u • rin in~ınn devam ediliyor, Arda guze u um meuı. ı n wsı var-
de böliiğünü kısmen dağttımışlaniır. •-•-·-. 27 ( ... elef'--'-) _ .,.azla metbı 1ıeı!ıblt etUl1 1'1a1ıler, lstlh..c-al __._ • •• • L L_ ,_,_ t fmerl ... ri arasına otardu' b~a yeni bir şeref katan ve onu ,,..__& , , oma r. mıntablanna aU ~. Kmıls- n~n .. uzerme • ~urunuı • ~uva~a " • ebedileştiren adlar üzerinde beye .. 
Moskor.ı 27 (A.AJ - Reuter: Sov- miktarda ma•arin Yaiı iatlıeali için 70Ilun ~ n ~ masrana.rı d:ı koprudeı. Menç k5priilıü IÇUl Umım· canlı te-z:ı.hürlcr yap~tır. 

yôt Wbllğlne ekt!r: Blr Alman plya- limn gelen tedbirleri erken .imali ~ cıttat.e aJa.19ı1t tabul ettığl İs- lu malzemenin ıcçirilmesine ba~lan. Bu ı__ı..._ • • d ç "d hem Ankaranın bükiımet m~~ oluşu 
de taburu, topçu miizaherctı ile Smc- ıc· aı_·-~ekt--''--. cı..a..~:..- -'-vet 

0
L ,_,...,, H ''-' köp " • .. ü DaJll4 ıçm e :mnra a liyü veun coır ~unu.c ua 111.. fıp.nbul aatıf nat.ıeııı. ya.1cmda guere- ~!~r . . er lL ru. ınpabnın on - mütaif, bem de garip l>ir kaza ol- bakkında Türkiye B k Millet Mec-

lensk'ln bir cephesindeki Bovyet p!- nan nebati ,.allar m&stalwilleri b.- Jerle n~n olunacaktır. ~uzdekı mayıs a.yı nihayetine kadar lmlfhır J.k· köıyl" Amnetl Meh t. llıdnln 13 llkteştin 1339 tarl.hll ta~ 
ynde blrll~ne karş~ blr gece hfıcınnu aün ıeldiler .., Aat üçte lqe mu.te- biterek tren münakalaıbna açılmaeı laep ek (J 

1 u, tlarma ~ m~ karannı, t>u mesut fırsattan f~a-
ynpmış, fakat gerı ~kllmelc zorunda. pr muavininin riyuetinCle bir top- İtli l" - fiat kuvvetle malı.temeldir. Şim(liki bal- en . en~. poe .nm lanarak aynen neşrediyoruz: 
kalmıştır. Alınanlar, bir tank kaybet- L_b tıl a at etyaaına de Arda kö .. ·ı M • k" .... araLalarilıe gıdıyorlardL Demiryolu- cAnk:ara. şchrlnln Türkiye devletinin 

öl ı l lr wuı yaı: ar. • prwn e enç opru.u ---'-Ll . -'d'"' mlşler ve 60 ü vemı ş erd . teıbıti arumdaki hannda mabeme tapyan na VaıuıA an zaman. tr-. .- 181'" makam tdaresl olnınsı hakkında.ki 
Cenup batı cephesinde çarpışan b!r Meclisteki Ji.yi)Uılar trenler İffemektedir ıü farketınemitleııdir. Uok'Omotif, Valatya mebueu ismet paşa. hazrctle-

çeıtıe. gece bir köye, bir akın yaP1DJ4- :t.ııılıuıbuı ıthall.t ve ilırac:Mı blrlltJei1 • arab~ tam oıtasınCl.en fUPO\lfo rJntn 2/188 numaralı tekllfl kanuni8l 

tır. Yapılan çarpu:mada bu köydeki Anbr.. 27 (Telefonla)' - ~- \1Dlmn1 tl.tfplli:fnde dk 'l'icmet ve- Nehir alhnda iki tren aral>.aeı '.Ahmet Cloıbal viinemniftir· == :::~oı~oasiıssn ~:.~licımamı~ 
Almnn gamlzodu 90 ~l k:aybetmlştlr ne ile btaırbul Bele<liyeışinin Lh h- ı ·Uıletl Ftat MuraJılabe ~ de ·ı """""'ı .,,.. 
Çeteciler, pek çok hart> maızemea el~ smı alacakknni lc.aqJıkh ola• ib- ı ~raklle b1r toplantı ~!:!,.ıb:rulft.~~ çarplfb Atlar, bir tarafa frrlamttla. ezı me· bata 13/10/339 tarihli 35 ind tçtimn-
de eylemişlerdir. ra edecek layiha B6yUk Millet Meo- Toplantıya, b1rllt!ertn m .... ~~ ~ Cenevre 2 7 (A.ft\. )' _ D. N. B. ı miflcrC:lir. F.aı prl>i fU kJ. Mehmet. m ikinci celsesinde bllkıraa aynen 

Leningrad cepheslnln bir ke61.m1n- Jiai.oe gelm~tir. ~ ~el'dlr. Nevyorktaıı 'l>Ddiriliyon JeftlJJI Q. eadmenin teeirl!e ha-..,.. fırlahlmıı, kabul edil~ ve Ankara IQhrlnln 
de iki gün süren bir çarpışmada. Bov- Vakıf meıxıl>a aularilo oı:man ve ~ g()re bu 1ıop1a.n.tı.da t:y'de Hutaon nehri alt9wlan eeçen lokomotifin 8nondekl ild fenerin or- ;::ee~~~inazı:~ ~~ 
yetıer, 7 bloklıavz v-e 11 müstahkem z.eytinlikforin ft)etilmeleri l:ıak.ICmda- MıalA.t ~ ııat tıesbltl l'8 flat· t6Del~e ~~i trenin çarplflDUl aonun• tasma oturuvemıiştir. Tren bir müd- etmlştir.a 
men!. tabrlbetml§lerdlr. Almanlar, ki karı.un 1&.yiıaa Mecliate alaıc.adar JerJn mnrakabeft1 me'91J!lutıabs edil- da ikı kiaı ölml!o Te 263 k.ip yara- det sonre dunnu§, Mehmet, oradan. 
~oo daı fazla ölü vermlşlerdlr. encümenlere ha-.ale edilmiıtir. mıştlr. Janmışhr. o vuiyette sağ ve eaHni ~. Belediye meclislerinin 

PERiLi KONAK 
müddeti bitiyor 

ve belki de ıir Hcınry'nin hoıuna git- recekti. delile.anlının dinden l:urtulmağa ça• ~ara 27 (Telefonla) - Öğ-
miyecekti. Bunun için takibedilecek Çok ehemmiyet verdiğim ve dili· balıyordu. ıendiğime göre, Belediye medisleri-
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en iyi hattı hareket bu hyanuı arka- kat ettiğim diğer bir nokta da. <Ioa· Delikanlı, m.iee Berryf l öpmek için Din müddet: :rııbıda bitecektir. Be
llll<la gizlenerek olup bitenleri gör- tınn bir telılikeye dütene vakit '" yilz&ıe doğru eil)di. Faktıı ~ kız. lediyeler kanununa göre 1 tcmmU>

Çeviren: AHMET ırtLA.ıJ mekten PY\J bir mecburiyet 1ıöriildfi.iü zamanında J'&l'dnnına Jııop.bilmem delıkanhmn dudaktan yanaklarına dan itibaren seçimlere başlanacaktır. 
takdirde münasip bir zamanda m.ü• İçin ondan ~ azak ~b.; dokunmamak için ellnl aİper yapb. Seçimler, iki buçuk ay iiçnde tamam-

ltiraf e-derim ki. bu dü§Ünce l>eni delibıılı ile 7&n yana yiirlJyoN!u. dahale etmekten ibaretti. Sir Henry ile reflt:ka.. muhavere- Bix .aniye eonra i}i pndn 7ek- Janacakhr. 
alevlendirdi. Kanımın damarlarım- Şaphesiz. iki aenç önıcoden lnı Be d b tekilde 1.arek:ete nrar leriııe dahruılar, patdr•m ortasmıda. diierindcn ~dıklarmı '"° bhlnin -----
da ate§te erimi, hir demir gt,i do- 1erde bu1uşmaia ıöz "vermitlerdi. ver<!~ İıe~e 1caı>ec1ene. delihn- chırmuelard.ı. Gr tarafa. C1iierinin de atekı tarafa Doğu cephesinde Alman 
lqhğını hissediyordum. Yüzüm ya· ~~~ d~~ Lcııinı ~ bya konaktan yalnız ~tıktan aonra Tam o mıula iki senc1 aıöutli.Yen sOratle ~ıttıklanm tp6ıdUm. • tayyarelerinin faaliyeti 
nıyordu. dilerinı goZM.ledıgmıden. habeniz peııine dVıtttliümG eöyltydllirdinı. ,.Joız ben olmadıimu eesdim.. Ha- Slr Nenry De ..U. Ben:rl'ID bin- Berlin 1 · A''A) _ Alma: 

Delikanlıya yetifID.ek kahil oldu- J&V&f yavq 1-aJl J'.an& :rftrü~rlardı. .Sbdeıi ~ ttılimat da Jloaaben ftcla eallaaan TC!lil 'bir bez .S.llUoıe '' den .,.Jıp mkl.,.,,.Lmna. elalan B~ 'cJ~iı ~ oı
iunu düfiir.düm ve derhal Staple- Te~en bakarken, ceDf ~ •. et- difan fibna .ır 1-1em7•,.ı Jbmmı çarp:tı. Bu 7"111 ber. tm1D l>lr 5Mtooo $te.pleton.'un u-= makta.~ alanmn CIGn ;:ni ~· :; 
ton' un evi istikametine doğru ko§· lerile bı:r takım bazlı harekeher 11iıp. kdirinde mBdalaa için + admı aan UCUJUl '-111 idi. .-.eebep olnwtte. Mıtı ıt mill· b.andıiıiı ba1'diı ktediı ~ 
mağa ba§ladım. ~nı görd~lat~ 93.Jlediile- ek merkezinde Wil mi • Yqil l>eali_hetOIN eltnde. latan ........._, mabaa -l)ıe.Dlert ~ ~eleriı taı_afınd: Mu~k Jioı 
~o~ır~ki ıoseden Stapleton'un ~ı bu ha e 4fe ~cletmek •? bır ad~ &ıraJana ~en at-~ . • • . ınanma yapılan 'taamız etıılaıtında' 

.vme c.ogru kıvnlan patikaya kadar ilbyordu. Bir Cloatun arkuma CMpeli onu hyarak l'.OfUYordu. flbpleton ,.pi ıiepçeeini liavada 8 tanesi Hunica isteminde ~ 
10luk eoluğ .. koıtum, Sir Hemr, oııu dikkat n aWta le gözetlemelt çirldn ve gayrı el&l:i bir Biraz eonra bu adamin, Eele&kle· .-Dı:yuak tizıerlediıe Jfiılb-. çdpı.· özere 9 Bo~~ ~rtÜDlÜf" 

Sir Heınry, meydanda yoktu. San- dinliyor, arama da bqmı ret maka- areketttir. Fakat bu tıarusut'" ta· •yaka~ IÇbı, elinde ,.ePI fnccı ~ luweketler yapıyordu. ~et 'YO tür. 
ki yer yanlmış da onu yutmuotu. mında •aleyordu. 'p, fenn bir maksada. deiiJ (le ba- lp)ikteıı ,,_Pdauo bir kepçe ite~- infiali o ~ereceye -..rmJlb ki, &de~ Berlin l7, '(A.A) _ '1mdiye O. 

Yanlı§ bir yola saptı~'lmı zannede. İki sevdalı srenç, baparinı teaadü· tına konımaia uı&tuf olıana,lıııu fıin oaıı bizim hater.at m&t...._ı Stal>." ldl.. ge~cı~ ka~a bora teptiği dar alman La'berlere cöre. Bolsevik-
rek e.traf• gözetlemek için bir sırtın fen hulunduğum tarafa çevirip do gayrı ahllki tanh ortadan blkar, leton okluğunun larlana vardan. aq,tlabilirdL w • • Jer <loğu cephcısinde evvelki gUn 40 
zirvesine tırmandım. Buradan koca kendilerini gözetlediğimi gönnemek. ak11lıca bir hareket eayilir, Ha§Crat miltohaanaı Ae ikJı gmci v tJz~ bulUJld~ ıçın. ne oldu- uçak k:a}'i:>etmişlerdir. Bunlann 37, 
bozkır, bir çarşaf gibi ayaklarımın için bir l:ayanlll ~k~ çömdCTek Ben de bu dü§ünce i!e iıaklmKL- rtı..""\ maeafe. benim ile onlar ara· gunu amtllı S~~'aın~ord~. tanesi bava sav~lannda <lü~l· 
altına uzaı.ıyordu. Yüksek tepeden saklandım. Bu gezıntinın neye -.va- ğım yerden toy d<>dtumu petJeme- andaki mesllfeacn .<hı:ha fazla de• B~a ~ra: e~, '4µl~ton un eır müştür. 
etrafa bir göz gezdirdim. Bu granit caiı~ı a:-}amak. için gözlerimi, onla- :ie devam etmeğe karar VCJ'Öım. be· iildi. Stapleton iki gencin l:mlundu- Hen'? ye ?1kı§tıgmı, de!ıkanhnm ~a ı---------·------. 
tepeye hrmanırken beslediğim ümit· nr.. uzerıne diktim. ride eir Henry, J)eni l:ıu oektJde bare- ğu yue <loğru gidiyordu. ead.is';'1e =t rvermege kalktştıgt· Yeni Taaarnıf bonolan d,: es· 
ler tahakkuk etti. Sir Henry, be§ yüz Onlar konU§urkcn, ortaya çıkmak kete ıacvkcden Clü§iinc:e ve .ehapleri Tam o aıraCla ıir Henıy mis Be:- nı ~ö~yor • ril hah k b 1 1 kileri gibi her keseye dverişltdir. 
mett" öted .. bulunuyor, d nr pa tika- kendilerini gözetlediğimi meydana öğrendiği zaman mahalde.ak bana ryl'i kendJnc <Joğru çekti. kolunu be· tap e~on, ~e f.. ıW. ka ~ e 5 25 t 00 500 ve 1000 liralık· 
Yl taH1ederc~ yürüyordu. Miss Ber· vunnnl: demekti. Bu hareketim. mu- bak verecek vo IDc bakı§ta.~ ab- line Cloladı. Gene bz, bqını arkaya jn~~-or, Cl ~n 1~1 ~h§mn şdl- l;rı v~rdır.' '4858) 
ryl olm ı 1 zmı"'clen b "r kadın da hakkak saygı!lızlık telakki edilecek ıw görünen ~ -•-· · wwwiıt•crelt ._ _....._ ..:L.JL... :-ı.L • ...lr e uu.ı11Un. ır Zl?'8 e artıyor) u . 

....., ~- Jr!.• - •-.,,- ~,.. ~~ .(Arkası vm ! 



' 
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AK~::::.::= ( ŞEBiR BABERLBRi) 1 SiN&APUÜ KORS 
b/Jyle olmamalıdir. • t b. e· k LARll 

Odun, kömür Eyüp e ır ır amyon Tefrika No. 77 Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 
Kuru indr!.:rin kimi mırmt•zam tMu.kaddes kılıç o Yamada.ya yaPtılı - Tokyoda büyük bir ordu haz•. -

btularda. kimi darmadafmık ... ,_ • • cinayet devrildi jjJlel'den çolr: da!ha büyük bir muvaf- laıııyor. Burada htırrl:yıet Te kanur. 
de ftportalarda .. blıyor. Ba -~ iŞi faık:Jtyet ternın etmııtı. Ya.ma.clanm ıstıyen a.damla.n yakalayıp ipe çekc-

adar arasında çok berbe.t1an ~· bza.ncmı bir lrellme lıle ııaııto etmek celk-er" &ıilne geleni orduy& alcyor-
Soa eeneler Jçinde, kura YemJKI- kib •n1 Şoför muavini aldıgı"". mömktmdü: Sadakat. Jar.. gltm1yeııi kıamçı1ıyorla.r. Biz da.. Qünizde ulahat oldu: Kurullar ku- Diin Vilayette iki Bir motörcü ra ı Yamada halktan bunu betklıyo:rdu. yUtan ke.çtılt. 

nıldu. Ve bunlar, en neffs incirleri- toplantı yapıldi lS}dürdti, kansım yaralardan öldü B11hassa &lyogonların zulüm 1"e eaı- - Yan.1 btılm Uzerlmlze yiirüm,ek, 
-!....ı _ ... pı'VA ... smda ııı._ı. oı.1..ıı... l d. retJnden k-urtulan bnl:ttan.. bir.e karşı ge1mek ıstemed.1n1z, ~le 
UUZI e-r ı- 14,)'IA """il.. yara a 1 Q lllt adımı muvaffakıyet.le &tm.Jf Ve ml? 

faflbı.: ~,;ı! :W~.:!: DBn '11Ayett.e blıinobi sal>ahloy!n !lotö< Mdımedln -ddd kam- bek!edlll oafere lıx>l.,..>kla .....,,.._ _ ....._ Yamadaya ...., ııeJm<ık 
' 

__ _. da rekJ"-'--ı El d..x_....ı_ l9 llônclst öğleden sonra olmak tırJe- ........... lld -e Eyüpte k:JSk:aııçlık yft- :fôn kuşyemJ yftklü olarak Edlmedeiı cel1ne lııa.ruruştı. lfJtıemtyon:ttıt:. Buraya ka.çt.ı.lı:. J'abt, 
U'UB illlllWll' q._,...ça. ısı B Lt\tn an.. .,....,. yü te tstanbuJa g&llıiren BaLtırköyünden 14 * l'ama.da.run }'il.zQ.n1l görenıtyoruz Yo-

brutul ak tlendikleri anlqıhyor: re, Vall ve Belediye Re • 1m ztllıden bir c1.ruı.yet olmuştur. E P lcllometre llerlde Barutlıa.ne çayırı Yamada, •sat kolu• olan Ka.va - lınluımayı gene eskisi aıb1 ......_,,:_nlar 
ap P e ed • l<lldarın rl,..etl altında "" m1lh Zeynep hatun m>lıall-de 0~ denilen yerde l'l:>k"'1u ,...,._ d- Murayı ""1r muhaf>11 tavın e!mlştl. """"' •dlyonnwı ...;;. ;,,, .. ÇokOz=.~ .. ~~::tik: olan ropSiana ... -~,~~io da yapılan tap- motörcü cemıı blr müddetk evvelGü - ve hendeğe yuva.rl~ır. Bu sıra- Kava - Mura, general Jiml)nım res.. hayal lııklsarma ~!n"adık .. uı.guu; uwuv.r•.u .-... ll nadoluya. gltml~, bu Slrada ansı ,- da kamyonun içlııde bulurum şof& mi makamı olan kışla gibi b11yük blr Kava Mum bu s&ıleri 

f;u birind ımıf mallarımm ic; piyasa• la.ntııda va.ıı muıı.vhtlerl. !Jllllta.k.e. - 1l24ınn burada Mehmet adında baı muavini 17 yaşında aa.tıımı., dolu çu- da.Ireyı l.fgal ederek, buraya kendi h".,_tıe d:n~tü. duyunca 
da da aatm almak ~tiyenl~ ~ğal- mn.n reis! ve maruf odun taclrlerfın- ada.mla münasebet peyda edip bera- val1arın arasında C'Ll.lerek yaralarunış adamlanıu &ldur;uuş vo yerllle~ ~·~ ..., · 
IDJ§br. Bir tüb paketin fiatı eskiden deın bazı1an hazır bulunm~~ıruka.t ber yaşadığını haber alarak İstanbu- biraz sonra ölmüştür. Adliye doktoru slyogon düşm.ruıı o!anlara h1zmetıer - Ne dlyorsunuz, a.rknda§lnr Yo-
perakende 25 kunııtu. Son zaman- Toplantıda Jturulaca.k fikirleri la ge1m.ı,tır. Cem.il kansı Gtlltzarm tara.tından yapılan muayene sonun- vermeğe b~lamtştı. kohamayı MHI. sl.yogonlnr mı !<iare 
larda 40 oldu. Hatti tutturabildiği- O!isl) etrafında t&;arı~ .. 0~ get1· HalıcıotJT}llda. bir evde oturduğunu da ce9Cdin gömülmesine l:'Ubsat veril~ Kava _ Mura şehrt çdk Jy1 idare ediyormuş?, 
ne 55 • ..,O lstiyenlere raslanıyor. sorulm.1J4 ve §ehrlm~ .,.....,_,..vasıta.- öğrenjncc oraya. gitmiş ve Güllza.rıa m1ştir. edtyordu. Tokyodan geldiklerlni söyıtyen yol. 
Bunl ~s tesLit ettim. rllmeıs.l.ntn temlnt içlıı 1UlJk1l :ımmtının ıs yaşındaki kızı Ayşeyi ~ dokuz Müddctumuıni muavlni B. Edip •Mukaddes kllı.ç• ö.nü:nıde nmada- cular hep birden başlarını salladılar: 

Soan an k d tiketli tüb la.nna konulan mÜkelletıyet Uzaık re- yaşındaki oğlu Reeeb1 alıp yln~ E- ta.hk1Jcata el koymuş, diiın ka2ia yerine ya sadakat yemini vermete gidenler - Evet. Yamada korka~ın b1rl 
n zam~ a ar, e. tatbflk: §C'klllert etrafında m e yüpteıkl E!'Ve yerleştirmiştir. Gülizar gidilerek belediye mü.hendl.slertntn de çoğaJzymdu. bn.tş .. gıemlden dı.şnııya. çı~rmUı,ı. 

paketlerden ıhraz edilenııyecek ne- ler yapılmıştır. . a tlan ketıdislırln Mehmetle bera.beT yaş:.ı.- i§tlra.klle bir k~1f yaıpümıştır. Bu Kava _ Mura bu ara.da ortadan Siyogonlar çok yakında bütUn kor
fasctte meyvalar çıkıyordu. Hallı Öğleden sonra. Gaat 14,30 da ı!'~esı dığı.nı ta.mamlle inkAr ederek da'ha keşif sonunda kazanın, vıtes değiş- b1rdenbtne kaybolınuş olan styogon sa.n.Jarı para ne ay!ayıp tekrar eskt 
bunlara all§mış; teker pahaWığmdan toplantıda mahrukat ()fi.si km • lşl ucuz oJduğu ~lıı Halıcıo/İlundaki evi ttrme esnasında vuku bulduğu, kam- şeflerl.n1 aratıyordu. Bunla.nn mutJa- saltanatlanna knvu~-ıc:ı,klarmış. 
sonra rağbet ziyade mi oluyordu tekrar g1irüşülmilş ve ,~c~tblk~- k1raladı~m söyle~Ur. yon frenlerlnln bozuk olduğu ve ka ele geçirilmesi. gerekti.. Sl.yogon Kava - Mura bu adnmlardnn §i\p-
11eaba? Son defa piyasaya sürülen de mevzırubabs edllm~........ Geçen pazar günü Cemille kansı. kamyon azamı Ud. buçuk ton yük ta.- şef161'1 şetıh'clen ke.ç~alk: olurlaım, gl- helendi: 
partilerde f'SŞılacak ve eaeflenecek len tek ttpt ~km~ k~i~~:~ Güllza.r Yemiş civarında ~erlerken şıyabileceğl halde şoförün dört ton deceklert yerlerin ehalls1n1 yanlış ha- - Bana. öyle geliyor kt. siz bu söz-
!Jir değİ§me dikkate çarpıyor: Hani ~gaye Y1 n ~e e~ r1n1 gentş Mehmede ra.slamışlar ve Gülizar kuşyemi yüklettiği, k'azada şoförün berlerle iğfal edeblllrlerdl. ıert kasden söylemek ve halkın fUdr 

İfportalaruı en kötü malı olan kimi hıısı.ı.sta. balkın ~ ı:tr Mehmede l§c\ret etmlştlr. Bunun far- hatah olduğu tıesb!t edllml§tlr. Şoför Halle arasında: •Mukadıde3 kılıo w Jna.mşlarını değL5tlf':mek, hasılı or-~ık btiyüldüğüode, kimi simsiyah mikyasta azaldı~ g Re~ red&Ut'1 kına varan ~U fena halde hiddet- Mehmet nezaret altına. alın:ıra.k talı- kimde ıse, biz ana 6oyun ~.ı dl- ta.lığı bnştırnın:k lçln buraya geldi-
. ler hep içeri tıkıştırılmış. Vall ve ~led t 1 tııla bugtlri ıenerek karısını sokakta bırakıp ay- ldkat genişletilmiştir. yenler ycrl\lertn yüzde d~ı teş- n1z. Slz1n.le uzun boylu konuşmak ~-yemış • .. .. t bir kötü altında. yapı an op an . :ra rılmıştır. Vakanın bundan sonrasını k:ll ecll70rdu. tlyotıım. Haydi yürüyün baıknlım. ~·· te~om~ .~ ·~ d el de devam edilecek ve -dlğlmlze C.ml! ,ıJy!e anlat.yor: • Kava - Mura bir llÜn muhalızl- Muhafl>lar yolculann et<afım ,.,. 

myetle; zan, ıyıce mcırler en§ • göre B. Li\tfi Kırdar a:kşam trenlle - Karımın Mehrnede L..<:aret ettliti- T . malzemesı beraber §E!'lırl dol.aşliken To1cyQd:m ra.rak kışlaya. göttlrdüler. 
fal zam bitı,ôk tMaflara bir davar """"' Aııbr&"' gldecOktlr. Vail, n! görllnce bn beynime S>çnıd>. O- erzı ve dl!er şehirlerden geımİ, olan bir- K&va. MUramn canı ıa!olmılş>. Et-
örülmü,, bu berbat nesneler onun şehr1m.lzde yapılan toplantılarda elde 1'adan a.yııldım bir ~ rakı alıp kır- Qdk ya.'bancılara ftl.sla.d.L Bunlar da. 

içine, orta yere gizlenm.İ§. Feci edllen netfceJerl alft.kadal' Vellletle.re la.ra çıktım. G~e saat on bire kada:- "' • • • Ja.pondu, fakat şehrin ya.'ba.nctlanydl. = =~~~ d:U~~~u~~ 
dolmanın hilesi ambali.jın yüzde el- 1?.ah edecektir. oralaroa. Nkı lç1p dolaştık.tan sonra Dagıtmak ıçm emır Ye>kdlıaıma.ya. ntçln gelın1şlerd1? Ne- ~da birleşecekleri ve harekete 
lisini teşkil ediyor. evime döndüm. İçcrlye glrdiğlm za- bekleniyor den ~rda kiline kilıne dolalJlıvo'l'- ceçeceklett beklenirlren, böyle bfr tn-B tırl 1

" • z t• v mruı kanın Gül.lzarla Me.hmedin so!- lıı.rıdı? L..- """"'heli k1mselerlıı hnlk a.resınn u sa an. evveııa • ey 1 n yag 1 kı f ttklerln1 bunl _ .. ....., Yo ~u 'i' .. ~ 
A salon! D k dil ta.da ~başa verip ra ç - · Kava - Mw-a an ç ... y........... - yayılması dbett~ d~ olam:tzdı. -. ?'811! .~ s~v .e : gördüm. cNe yapıyorsunuz?:o ded~ın. Manifatura lthalfi.t birliği emrinde kol:uımatfa n1çln geld.Lk.lertnl sol'du. ~ ihlln>:8h varsa. böylelen g1bne Mehmet yerinden fırlayanık; e:Gi.i!l- miUılın m1ktardnki dlbet, 4di dl>Ct, Yabancılar şu cevabı verdiler: (Arkası var) 

un! - endışesile yazıyoru.-n. b b kıl zar benim karımdır. sen bizim 1şhn1- krepon, dlvitln llh glbl tıerLilik mal- .. •-••••-•••••••••--•••••••ID'' Zira, harb ve zaruret zallJ.6,nında Satııın ser es ıra • ze ka.r:ışm.n.• diye cevap verdi. Gülizar zemesi ve maınl!atura eşyası bulun- I' ili 
dahi olsa, ommcu cins Türk malmm ması kararı bildirildi da; .Ben Mehmedln karısıyım. SCnln- maıktadır. Bu mallar geleli, bir aydan Yarın akşam n PIE ~ sinemasında 
böyle birinci sınıf lüks paketler için- le a.l~ka.m yoktur• dedi. _ fazladır. Şimdi~ kadar tem edile · 
de ai.:.·:ilmek istenmesine muarızız. Bu vaziyette ben de bıçağum çekip m~inin sebebi, dağıtmak için em1r 

t. • • • d • · dikkati çe- Zeytlnyat atıcılarmm serbe6 bu&- önümde duran Mehmcde biraa.ç defa beklenmekte obna.sıdır . 
• lKlllcısı e, tunun ıçm t:ııması bettmıta Ticaret v~: sapladım. O kaçtı. Sonra da ka.nmı Halbuki, bu aylarda, teı:zile.rin işlc-kiyoru:ı:: "l'eld11!'1 kl\ra.r dUn sabah_ ye ya.rala.dım ve evden çıkıp polk--e te.cı- rln1n çok olduğu görülmekte ve Flat 

Ekstra ekstralığma a111ıl.nu.t bir pa. tıeıbJJI ed1lm1ştlr. Karara göre ~· llm. oldum Namusumu temizlemek Mur::ı.kabe Teşkilatına, mesel~ lilkE 
1'etin ic;ine, yan yanya ~ acf! İfpor- bir. buçuk, lô boç~~e ~~~re~0: iç1n Udsl.ni de vurdum.» dibetin metresinin 5 lll'aya kadar !a-
ta ıüprüntü~ünü k~~P. ıç pıyasa~a ~2:n~ıt ettiği narh dahi- Göğsünden ve diğer !iki ye.rtnden kat el altından satın alındığı yolunda. 
bu ,ekilde ıurmek, ihtikarların en~ liDde .serbes olarak. lla-tılııcaktıl' yaralanan Mehmet can acıslle evden ş\kayetıer valk! olmaktadır. Re6II1l fl-
lıibe Iiyıklan arasındadır. Evet. 

0 
a Ra.f1ne ve uk ~lannın ·sa.ti§ ~ ~ 0 cJvarda!k:l. soka.klardıı.n at 180 lla 200 kuruş arasındadır. 

d~: Bir dükkanda 20 kuru§luk lan hen~ = b~a:mıştır. - birinde düşüp ölmtl.şt.ür. Güllza.rın Bunlardan başka. masrafçı denllen 
b1r perakende mal 30 kuruşa aatıl· yaralan ham olduğundan hastanede satıcılarda. toplarla d.l:bet vesa.1re bu-
~. ont.n da yakasına yapıptlım; m: tedavis.I yapılara3ı: çıkarılmıştır. lun.maktaclır. Bu ma.llar da, resme!l. 
el~t .lazım. Fakat asıl peşini bırak· Halka dağıtılacak Gill1zar da vakayı şöyle anlatmak- tevziat başlamad$ için sa.tıla.m.a.-
mıyacağnnız vurgımculuklar. böylt; yı'yecek tadır: mak~d~r. Ankara.da bulunan İstan-

• b lind ki mallar üzerimde yapı· - MeJ:ımetle kocam Cemll eskiden bul Bırlikler Umum1 kAtıiblnln bugiln-ıen a e • • Allka.dar otısıer tara.tından §Etu'l- ber! tanı§lrlai'. Cemil bu defa. Ana- leme Ankara.dan geleceği Te tevzlll.t fanlardır. Hem de liiks etiketin mos- m.tme halka datıtılma.k imere battal- doludan gellnce y1ne Mehmetle gö- emrini de beraber getireceği anla.,ütralığı altın• gizlenerek. Tam aldat- la.ra vertlec6k Udncl parll yiyecek rftştü. Klendlsl.nden para. ıstenılş, maktadır. 
maca! madrlelerln1n tevziat hazırlıklarına Mehmet de pazar günü a~m üzert 

Ben şahsan. zarar gö~ bir yurt· devam edillyor. Öğrendiğjmize göre, verecetın1 söylemi§. o ~ beraber 
taş olaraf: tikayetçiyim. «En nefis ofis bu 6e'ter belediye ve v11Ayet me- eve geldiler, rakı 1çmeğe bnşladılar. 
tabak.ı incirlen rakli.ınmı yaldızlı murlanna datitılına.11: ttZE11"e (BelEJ(il- Blnın soora da. kavgaya tutuştular. 

Haydarpaıa lisesi 
mezunlarını davet 

yaldız!. basmnğa ticaret abWrunız ye Memurlar Kooperatl.f1) ne do kill- Kocam Cem.U bıçakla Mehmedl t'Ul'· Hayd~ lisem mezun.ıarı ceml
maru olır.alıdıı-. Bozuğu, bozuk diye ]Jyetll mlktaMa. ylyecellt maddesi ft· duğu sırada Mehmedin ellndekl lkl yetıi idare heyetinden: 2 mayıs 19f2 
satmak dürüstlü~-ü göstermeliyiz. rece!ktlr. buçuk llra yere düşmüştü. Ben bu cmna.rtesl günü saat 15 te Feneıtxıh-

.. -- pa.rnyı almak tstel"ken cemn beni de c;e stadında, mezunıann da 1ştl.rMt111e 
(V ~ Nu) • yatala.dt. Mehmetle bendıın alakam <Haydarıpa§alılıtl" spor günü> ha.-

Suikast muhakemesme yoktut. zırlannu.ştır. Meıırun 8.lQ.dn.şJann da-
füill••••n••••••••••••••••••••••••••• •d k ahitl Melunedl.n cesedi morga kaldırıl- vet1yeler!n1 cemiyet meı"kezinden al-

K ÜÇÜ K HABERLER gı ece § er ~tır. Müddeiumuml muaıvint B. Ne- ınalan rica olunur. Da.vetıyeler para-
İstanbulda bulunan ve çarşa.m.ha. ca.tl tahkikata. başlamıştır. SIZdJr. 

gilııü AnkaradaJk:1 su.lkast d!vamnda * İstanbul Umumi Meclisi. bugün dlnlenmelerlne karax verilen dokuZ 
aaat 14,30 da toplanacaıktn'. VllA.yet; §81ıide dilıı zabıta va.sıtaslle tebllgat 
nrtdat bütçe3ln.ln, Mecliste bugün yapılmıştır. Bunların Ankara.Ya gl
mi\za.lrıere ed1lmest muhtemeldir, dip gelınelert 1c;1n aynlm tahsisat * Üslrüdar tramvayla.n mnumt he.. e~t mOıdürlntUne bll'alnl.mış ve 
retı toplantıya c;a.ğrılınıştn. Famt ek- §dııtle:rden bir kısnu diln. yol pa.rala
.ertyet temin edilemediğinden içtima tmı aıara.t &qam üzer1 AnkaraŞa ha.
b:ıJka bir güne buıı.1o.lıruştır. l'Ellret etmi§lerdir. D.lğe:rtert de bugün * Gal.atada bir meYiıanedıe rakı. ıs- paıra.larmı alarak Antm.ra.ya gidecek
marln.malı: yüzünden çı.kıan ka;vgada lerotr. 
a.ııkadaşı Abdülka.dJrl yarala.yan Ha.y- • .., 
reddin dün asııye ., ncı cez.a nın.h.k:e- Karadenız yolculugu 
mesinde muhakeme ~iş. suçu ııa..- Devlet Denl2ıyollannın 1lkbaı'b.ar 
blt görülerek beş e.y on üç gQn bap- ve yaz Kanı.deniz ta.r1.fes1 hmm'lan
sb:ıe karar verilmiştir. ~tır. Buna. nazaran Kara.deniz pos-* Gala.tada İsınalle a.lt ve Adolt ta.ıa.rı, l.im.anmuzdan baftanın sah ve 
adında b1rln1n klıaladığı şa.plta.cı dük- cuma gllıılert ka.lkncalktır. Vapw:'la..
tAnından yangın çr~ır. Dilk:kAnm mı J.1ıınammıman . ha.relret saatlerl, 
ı.ç kısmı yandıktan sonra aOOş söndü- sa.baha karşı dörtıtür. 
rülınü.ştür. Yangının şapka iltülürkeu 
~ktığı a.nla.şılmıştır. Mersine vapur 

Bir mildd<ıttenbert yapılnuyan Mer
slın postıalan, ay başından ttl.be.ren 
teJcra.r b~ayacaktır. Beterler, ~ 3J 
ve İsta.nbuil& Mersin arasında. ka.rşı
bklı iki vapur ta.hrtk edilmek sure-

su PERŞEMBE SARAY sineması 
AKŞAMI 

eşhur rejisör: ALEXANDER KORDA'run en son çevirdiği ve 

Patricia Ellis ve Jacques Hulbert'in 
fevkalft.de bir ta r:zda yal'attıkJan: 

VARYETE KIZLARI 
sevimli ve nükteli şaheserini takdim edecektir. Büyük mu.zi

hullerln ve gece safahathanele~ ge~e hayatını tasvir eden 
çok güzel bir filmdır. 

ORDULAR ÇARPIŞIRKEN 
Türkçe Sö.zlii 

GUzeUiği biç bir filmle ölçüleınez: göreııleri ~ayret ve takdir için
de bırakacak film ıaheaen 

* Fatih civarında Selim paşa. cad
desinde :Mehmet Emlntn sal:ıip oldu
tu ve Niyazi adında blr1n1n k1.ra.eı o
larak oturduğu 12 nımıaralı, 3 katil 
ahşap evden dtin yangın ~. bı
nanın bir Jrumu yandılrtan sonra it
faiye ta:nı.t.ın<ia.n söndnrtllmQştür. 
Yangınm sebebi anıştırıl.cyor. 

~~!a~b~u va.puırla.r, eşya ve \ıı~P~e;k~ya;kmımnmdmallıİİ ............................... ·.··.··~·~··~··~ .. ~·~·· ............................................. , 

Bay Amcaya göre ... 

&nenin en mükemmel ve muazzam btr filmini göreceksirıiz. 

AGIR ITTiHAM 
ROBERT 
TAYLOR 

Baş rollerde: 

o Ruth Hussey 
W alter Pidgeon 

Muazzam .Amerika Den.is ve hava kuvvetlerinin 1ştirA.kilc ya
pılmı§ nefis ~k ve kahrama.nhk şaheseri. 

BU AKŞAM 

SUMER STh'E'MASI 

Model'n ae.nçlik .• ya~mak zevki ..• 
Hueket ..• Beklenmiyen vak'alaı ..• 
Hle ye heyecan gibi kuvvetli bir 

mev.zuda olan ve 
Joel Mac Crea - Andrea Leeds 
i1e Holivudun en gllzel kadınları 
tarafından çok güze] bir tarzda 

yaratılan 

DEL 1 
G NÇLllK 
emsalsiz filmi-rıi takdim ediyol'. 

Bu akşam bütün ıehir halkı bu ailzel fi1mi gönneğe koşacaktır. 

cAra.bacının Kın> cMukaddea Yalan> 
cArtist lzttrabı> pheıserlerinde e:m.salaiz muvaff akiyetler kazanan 

Yıldızlar yıldızı HILDE KRAHL'in en ıon J .attıih 

&ECE &üNOUZ BENiMSiN 11 
( 2 isimli kadın ) c2 hüviyetli kadım c2 tahsiyetli kadmD 
Baştanba§a a~k entrikaları, 1evtti macera.larile dolu senenin eıı 

cllzel filmi. 

Bu peqembe 
Ak~amı ŞARK 

"JENllY Lı•110 fllmhıin eo~ .günlerinden n n " lstltade edmır. 

Sinemasında 
Ldtfen d.ikkatt 

... Ber. konferansların gece veri - de kafası kazan gibidir!.. çıkmak zorundadır... gitmek daha kolaydır.,. fik&yeti olanlar için iyi bir fırsattı"'··· } ••• i\kgarnüatleri inaanın i§l bitse ... Yahut bir alıı verig için ça.rııya ... Halbuki gece konferaıuılanna \ B. A - Evet, hele uykusuzluktnn 



Sahife 4 

1 Günlük Borsa 1 
27/4/19!2 Pasart..a. 

~ 7 .5 933 Türk oorcu 1. n. IIl. 24.30 
11 s 1936 ikramiyeli 20.73 
11 5 1933 1kram1yell Ergani 23.ta 

11 7 1934 Sivas-Erzurum ı 19.65 
11 • 1934 Sıvas - Erzurum 2-7 19.75 
11 :ıı 1941 Dcmlryolu lıitl.krut 1U5 

11 :ıı 11 ,. :ıı ., II 19.45 
A. Demiryolu tahvili I-ll 51.-
A. Denıiryolları tahvlll IlI 51.sa 
A. Demlryolu mümes.sll ~et 50.-
T. C. Merkez Bankası 180.aO 
T. iş bankası nama muharrer 13.-
T. İş bankası (hamile aıt > 13.75 
T. İş bankası mümessil W.. 190.--
A. Demiryolları şirket\ (% 60> 29.50 
A. Dem..iryollan şirketi < 3 100. 48.50 
Esklhisar çimento 16.!iO 
S!gortah Kredi Fonsiye 1903 116 -

il • 1911 110.-· 
• " Amorti 5!1.50 
" " Kupon ı . rn 

Londra üzerıne 1 sterlin 5~-l 
Nevyork üzerine 100 dolar lli>.70 
CeEevre üzerine 100 
İ.svlçre frankı 
Madrld üzerine 100 pezeta 
stoltholm üzerine 100 koron 

BORSA DIŞINDA 
Türk altını 

30.36;) 
n .9175 

31.16 

3:).-

" n,, ın 
kokulu loaj'onu 
Yassı Şişe 

SEV BENi 
HULYA 

SMER 
OYA 

İz bırak.uı, gönii.l çe.ken .ı kokıı.
GÖ'Den, Büyük P~e. No. li. Tel: 
41378. Itriyat matıa.za. ve depolan. 

• 
Külce altın bir gramı 
Mecid.iye ~:~~ DERMOJEN 

IRADYOI 
Bu~ün kü proçam 

YANIK, ÇATLAK, EKZEMı\ ye 
CİLD YARALARINA fe-vkali.de 
iyi C'elir Derinin tazelenoıesine 
ve yenilenmesine hizmet eder. 

- Her E~ııanede bulunur. -

12,30 Pmgro.ın, 12,33 Türkçe plak- .. ••••••••••••• 
lar, 12.45 Ajans haberleri, 13,00 Tii.rk Ök •• ük' B •ti• 
çe plarJar, 13,15 Konuşma. lS,03 Rad- sur Ve ronşı 
yo salon orkestr:uı. 18.45 Ziraat. T:ı.k- T A L 
viml, 18,55 Radyo Çocuk KUlUbi.t, 12,lf . 1 
Fasıl h.?yetı. 19.30 Ajans haberleri, 1 
19,45 Konuşma, 19.55 Fasıl progromı, Kompümeleri derhal ke.:ıcr. Her 
20,15 R1dyo gaeztesi, 20.45 Müzik eczanede kut~u 35 kuruştur. 
(PU, 21,15 Konuşma, 21,30 Muzık 
(Pl.J, 21,45' Klasik Türk müziği, 22 ,:Jll 
Ajans haberleri ve borsalar. 

Yarın sabahki pro&"nm 
7,30 Program, 7,33 Salon Ol'kestrası, 

7.45 Ajans haberlerl, 8.00 Salon or
kt'Strası, 8,15 Evin saati. 

F.RENGl 
ve 

Belsoğulduğuna 

L z 
Gençlilt, Güz.US. S..'.ı •• 

slNEMA MECMUASI 

Bugün çıkbl 
89 inci sq1ı11: Dolgun. yazı ve aü· 

zel reiıimlerle süslü olarak buwı'
~. Bu n)'ldaı Hollvud'un en ma
kul adamı: JOEL MAC-CREA .. 
Greta Carbo':fU saran mrar nedir} • 

June Lang'la bir gün - Olivia de Ha'villand•in evi • Yıld.ızlann ne
leri güzeldir> Walt Disocy'in en son filmine nanl sea verildi> Ro
man: Şafak sökmesin - rdm biklyesi • Holivud'un eiı tt0n dediko
dulan, tablo, dert orta" ı ..• Her erde u; lmİ"llftur, 

Ortülük muşamba almacaktır 
Toprak mahsulleri ofisi umum 

müdürlüğünden 
8 x 8 eba.d.ı.nda yüz adet, hububat muhafazasında. kulla.nı.lriıaılc ü:zıere, 

su geçmez cinsten örtülük muşamba pazarlıkla satın alınacaktır. 
P.a.zarlı.k 4 mayıs 94:2 pa.zarw.st günü saat 15 de Anka.t'ade. umum mü

c!ürlüğfunüz binasında, müOO.yaa. komisyonunda ypılacaJt'tır 
Pazarlıga gireceklerin muvakka.t t emlnat olara.k uuı.ktuan 2000 clki bi.ru 

lira nakit veya. banka mektubunu, pazarlık gün -ve saatlriden evvel ofis vez. 
nesine tevdi ederek mukabillı1d.e makbuz alınalım ve komisyona. ibraz et
meleri ve i.şip. tamamı veya bir kısmı üzerinde kalanlar, 1haloo.1J:ı. kendileri
ne tebiiğinden itibaren üç gün içinde dıe bu mebl!ğı ihale bedeıUnd.en 1o 
15 lnl ka1:1Şılıyacak hadde ~ık:ı.rnıalan veya bıı ınlkdar için banlııs. mektubu. 
.;etırmeled ye muk:ıveleııımeyl imza. eylemeleri lllmndır. 

Aksl takdirde, iha~e doğrudan doğruya bir merasim 1cr:ı.sına fü •• •ıı;n go. 
rfılınck3izin fes'.hedillr ve muvakkat teminat 1.rat kaydedilir. 

~Iuşamba.la.r tamamen, p:ı.muk, keten, kenevir, Ipliğlnden ve ya;lıuL kıs-
men pamuk ipliği. kısmen de keten, kenevir ipliğbıden dakunmu.ş ol.J.hili.r. 
Eınperme derecesi, bezlerin çözgü ve abkıda.kl lplik adetleri ve cl!'r muka.
yeınetıerl ile .;alr evsafı pazarlık günü tallı>lerin bu husustaki t.e~diflıer). öğ
reııildikWn sonra takarrür ettirilecektir. 

Ihtfyaç mlkdarının tamamı veya biı' kısmı için pa:r..a.rlığ;ı girilebilir. 
Teslim miı.ddetl ve diğer şartlar taahhüt mikd:ırına göre, pa.zarlıkb .k.ırar
la} tınlaca.idır. 

26 Nis.ı.u 1912 

Kıymetli zUmrUt y~· zük 
s..ıı ... BedıNl...ıa..e teşhir edDmeklecllr. 31/t/l}..I'! perşembe cünii 

saa& H ele ublacaktır. 

Ttlrkiye Oilmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 - sermayesi: 100,000,000 Türk llrası Şube Ti 

ajans adedi: 265 
Zirai ve tiearl her nevi bankft muameleleri 

Para birlktirNJlere 28,800 lira ikramiye veriyo~ 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf he.:ıaplannda en 
az 50 llrası bulunanlara senede 4 de.ta çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

plA.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 adet 1.000 liralık 4.0M lira 
' 1t 500 it 2.000 • 
ıl • 230 • 1.000 1t 

40 • 100 " 4.000 • 

100 a<let 50 liralık 5.000 lira 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 28 • 3.200 • 

DİKKAT! Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan qatı 
düşmlyenlere ikramiye çıktııı takdirde % 20 fazla.slle veı1.lecektli'. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyUll, 11 birlncikanun. 11 mart YO 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

FEN MEMURU ve RESSAM 
ARANIYOR 

Anadoloda bir İlıpat mahallinde çabpbiJecek makina kullaaa

bilir tecrübeli bir Fen memunı ile lop.at resimleri çizebilecek bir 
Rea.sa.m.o. ihtiyaç varclv. Taliplerin her gÜ!a saat 17 den tolll'a Gala.
tada Büyüle Tünel Hananda 6 numaraya miiracaatlan. 

Apartıman sahipleri! 
Bo~ dairelerinize iyi kiracı 

bulmak için cA K Ş A M• ın 
KÜÇÜK tLANLARI nclan j,. 
tifad,. ediniz 

tutulmamak için 

EN lY1 lLAÇ: 
PROTEJİ 

L • ~"·' heyet i('ti.maına d:ıvet 

İstanbul Belediyesi 

Komisyon, teklifleri ve pazarlık icrasile neticeyi bir 7.abıtla tıesblte me
mur olup ihale, bu z:ı.bıt muhtevasma. göre pazarlık gününü takl.p eden 7 
gün ıçinde umum müdürlükc:e yapılacak ve üstünde kalana keyfiyet umum 
n~üdürlükçe yaıı ile bildirilecektir Pazarlık gününden, onu takip eden iha
le !crası ve tebliği gününe kadar, pazarlığa girmi.ş olanla.r, Jly:ıt!a.rmdan 
ve tekliflerinden dönemezler. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

~~~~-IVl-e-,m~u-r_a_l_ın~ac_a_k_t_ır~-<3_026_-_49_41_, [~·H--·~·m ... ş .. İr--~~--............. .. 
Devlet kitapları Mütedavil sermayesi aranıyor 

Karar hülasasıdır 
c 42 802 

Memurlar kooperatifi 
Mürakıblar heyetinden: 

müdürlüğünden 
Kadromuzda münhal bulıma.11 memuriyetlere lise ve orta mektep me

zunl:ı.rından. askerlik!~ ill..jiğl bulunmamak şartile 3656 sayılt barem kanıı
nuna göre ücret verilmek lizere müsabak:\ ile memur alınacektır. Müsaba
k:ı. ll/V/lJ-12 pazartc.sı günü saat ıo da Snlta.nahmet Ma:ı.nr m:ıtba:ı.sı cıa
hlllnd~k! müdürlük binasında icr:ı. edileceğinden isteklllerin 91V/ H1i'.! oori
h ine kadar vesik:alan ile mür:ı.c:ıatlan. Ticaret mektebi mez•.ınu olanlar 
terc'h edilecektir. d9-15• 

Milli Kol'unına Kanunwıa. muh:ıll
fett~n FatUt Sarıgü~l cadde.,i 67 nu
m:uada bakkallık tlcaretile meşgul 

Mehmet Şemsi oğlu Fethi K:ırakula!{ 
ha!..ında İstanbul Asl:ye ikinci cezı 
mahkemesinde cereyan eden muha
keme:.i ne ticesinde suçlunun fiili sa
bit olduğundan Milli Korunma kauu
ııunur. 31-59 uncu maddeleri ınucl· 
Lince beş lira para cezacı ödemeslr.e 
ve yedi gün müddetle dükkıiıu· 
rıın kapatılma.sına ve hüküm kat'lleş
tlğinde ücreti suçluya ait olmak ÜZ"

re karar hülıisasmın Akşam gaz•te
sinde neşredllmeslne 115 2 942 t .• u lhln-

31 ınart 9-12 de Eminönü Halkevi 
salonunda. icrası mukarrer heyeti 
umumive toplantısı nisabı ekseriyet 
hasıl olnı..adığından, 28 nisan 942 salı 
günü saat l'i.30 da gene a.ydi maha~
de yapılacaktır. Sayın ortakl:ı.rın bc-

heme~::ı~~~i~:: 1r1~~=~~si Kira h k Mobilya h Villa ' 1 
ı _ Idare mecli.si ve mür:ıkib r:ı.- Bü.yiik.a.dada. Büyiik Nizam Köprüsü mevkl sokağında 45 No. 6 od1lı 1 ı 

porlarıntn okunması. 2 büyük taraçalı tam ve gi.17.el m obllyalı Vill.l kiralıktı<. 44221 No. ya 
:ı - 1941 senesı bilanço v:? k.ar , e 1 Kemal Fılme telefon edil:nesi. 1 

z:ırar hesablarmın tetkiki ile idare ı 

m~clisine ibrası. ••••mli•ı•••••••••••••••••••••I!!!! 
3

-
1942 

senesi lı;in ikimürakib in- Manı·tatura ı·thala"'tçılarına de k:ır:ır verildi. d954» tihab ve ücretlerinin t.aylnl. 

Karar hülasasıdır 
4 - İdare meclisi huzur hak.farının 

tayin ve tespiti. ithalatçı ve ihracatçı birlikleri 
c. 42/ 942 5 - Kooperatl!in vazi.yetl hak.kında 

görüşmeler ve bu husuta bazı kararw 
ittihazı. 

!\.filli Konınma Kanununa muluE· 
fetten İstanbul Hasır ~icelesinde 50 
num:ırada Petrol ofisi bayiliği ticare-
tile meşgul AH Zeki oğlu Ismail Öktem İstanbUl asliye 12 ncl hukuk ha
hakkında İstanbul aslive iklncl CC73.l kimliğinden: 941/ 803: Esas. 942/247: 
mahkemesinde cereyan eden muhak<'- Karar. Davacı: Fazıl Gül: Eyüp ıs-, 
mesi neticesinde suçlu110n filli .;ıatblt kele caddesi 3/ 29 nunıara. Davalı: 
olduğundan milli kôrumna kanunu- Panaiya Alek.sandu·: Namı diğer Pe
nun 31-59 cu rnaddeleı;i mucibince la.hiye: İkametgahı meçhul. D~vacı 
üç lira 30 kuruş para cezası ödeme..>i- Fazıl tarafından karısı Panaiy:a namı 
ne ve yedi gün müddetle de düickiinı· diğer Pelahiye aleyhine ikame eyle
nın kapatılması~:ı ve hüküm kat'ıles~ dlği ihtar dı\vasımn davalının ika
t!ğinde ücreti suçluya ait olma..k: iıze- ınet.gahının meçnullyetine binaen gı
re karar hülasasının Akşam gazete- yaben ve ilanen yapılan muhakemesi 
sinde ne~t·edltmesi11ıe 7/ 31942 tarihir.- sonunda kanwrn medeninin 132 ncl 
d~ karar verildi . «495h maddesi mucibince davalının blr ay 

, İŞÇİ ARANIYOR ' 

1 Tesvıyeci'ye ve Blgo boyası ma- 1 
cwıcusuna ihtiyaç vardır. Ta.lip
lerin Sirkecide 8alkıınsöılüt 71 
numaralı karyola fabrikasını 

müracaa tlan. 

Zayi - Dlynrbaktr nüfus memurb
ğundan aldıı\'ım nü.rus tetkeremı ve 
be-raberlnde Erzurum :.ıskerl}k şUbe
sinden verilen ve Eminönü yabancı 
askerlik şubesinde mukayyet aakerl~ 
tezkeremi tcclllnıe ait kayıtlı oldu~u 
hıl<le klaybolmu.ştur. Yenisin! alaca
ğ'nndan eskisinin hükmü yoktur. 

32-1 dağuıınlu 
l\Justııfa oğlu Maksut Akllrsu 

zarfında birliğe dönmesine dair verı
lcn 15/ 4/942 tarihli ve 941/R02 sayılı 
hüküm davalının i.k.a.metgahının 
meçhuliyetine binaen ilanen tebllğnt 
iflasına karar verilerek hüküm fıkra
sının bir sureti tebliğ yerin~ geçmek 
üzere mahkeme divanhanesine talik 
edilnıi4 olduğundan 1$>u 1Hl.n tarlhtn
den itibaren on beş gün içinde tem
ylı: yoluna müracaat etmedltl ta.kdlr. 
de hüküm katlle-~C'e~! belll olma!{ 
ii2ıere ilan olunur. 

Zayl - T. c. Ziraat Bankası şaı1coy 
ajansında. bulunan 177 No. rtr tasarruf 
hesabıma alt cü?Jdammı zayi ,eyledim, 
mezkür cüMaııımın hükmü kalmadı-
ğını blldlrirJm. l\lehmet Gayt"ettl 

Eczanelere ve ecza deoolanna ilan 
Türkiye Eczacıları Laboratuarı T. A. Ş. den: 

Teinture v~leriane. Teinture ethere valeriame, extrait valeriane, 
extrait fluidu l:;aume de tolu yapdm11t1r. 

Satılık Frijider ve yatak oda takımı 
Az kullanılmış Frijider marka bir buz dolabt Ue bir elbise dclaıbı 

iki koltuk \"e bir kristal aynalı tuvalet masası satılıktır. Talip olanla
rın 2/5/942 cumartesi günü so.at H,30 da aşağıdaki adrese mümcaat
Iarı rlca olunur. 

'\dres: f,fıJeJi Mimar Kemaleltin mahalle<.i K<-ca Ragıp sokak., ıs 
Ner. lu ap::ntıman 5 incı kat. 

Umumi Katipliğinden: 
- İthal ettikleri manifatura eş.rasını, münhasıran kendi atöl

yeleTinde hazır elbise, palto, gömlek ve emsalinin imalinde kullanan 
ithalatçılann, 

2 - Ötedenheri münhasıran kendi müşterileri için hari'iten ku· 
ma§ getiren terzilerin, 

3 - Ötedenberi manifatura perakendeciliğini ·bizzat ve bilfiil 
yap arı ithalatçıların; 

A~ağıdı: yazılı hususların 29/ 4/942 Çarşamba akşamına kadar 
Umw·'!.i katipliğimiz Müracaat Bürosuna tevdi edecekler( bir 
beyanname ile bildirmeleri rica olunur: 

A: Konfeksiyonculuğa, terziliğe veya pen.kendeciliğe bilfiil baş
ladıkları tarih, 

B) İmalathanelerinin veoya mağazalannın sarih adresi. 
(icabında bu malumatın tevsiki talebedilecektir.) 

,_ DAKTiLO ARANIYOR ~ 

1 
Türkçe ve Almanca li<Janlarına biha.kkın i.şina her lld lisan<la müs

takilen muha.berat ya.pn.bUecek bir Türk Daktilo bayan aranıyor. Ter
cüme!. ha!lerile birlikte Tüvkçe ve Almanca yazılı mektupla. Galata 
Posta Kutusu No. 1540 adresine müracıuı.tları. 

AÇIK ARTIRMA İLE BÜYÜK ŞA TIŞ 
Pek yakında Styl ve Epok C!fyalar 

Birçok Beykoz, Saksonya, Viyana, Kappodi Monti. Blö Blan1 Fa
miy Roz. Kanton • Saçuma - Rosenthal vazolar, tabaklar ve biblo
lar, Kristofla çatal ve bıçak takıJ:!lı. Krista~ Bakara kadeh takımlan, 
Horasan, Kirman, T ebriz Sine halı ve kıymetli seccadeler ve. sair 
ewala•. Bu kwmetli satışın tafsilatİnı 2 MPyıe Cumartesi günkü gaze
telerde bebemehal okuyunuz. 

Balıkağı ipliği . ve keten mensucut 
ijhal · edenlere •, 

ithalatçı ve ihracatçı birlikleri 
Umiımi Katipliğinden: 

Gümrük tarifesiınin 3 7 2 sayılı pozisyor.unda gösterilen Ba!ıkağı 
ipliklerilc. 4 21 sayılı pozisyonun C. fıkrasının 1 ve 2 sayılı bentlerin
de göısterilen Keten mensucat Manifatura ltlı.alatçılan Birliğinin mev
zuuna ithal olunduğundan, bu maddeleri ithal edenlerin, Birliğe gir· 
mek. üzere müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Iş~tmemLı: ha.stahanesi için Kızılııy cemiyetinin He~lre mektebin
den dlploına1ı ve ameliyathanelerde çalı~mış tecrübell bir hemşireye llı
tlyaç vardır. Talip olanların diploma. suı-etı, iyi huy vesikası, evvelce 
çallştıkları yerlerden aldtkları bonservisler ve üç adet fotoğrafla l.stiye
ceklerı :ısgarl ücret mlktnrını 

(Ergani Bakın Türk Anonim Şirketi İşletme Direktörlü· 
ğü - l\t:ıden) adresine göndermeleri ilan olunur. 

MEŞHUR 

Bomonti Bahçesi 
1 Mayıs 1942 de açılacaktır. 

Her sene olduğu ~ibi bu sene dı:: mü~terilerine 

SOGUK BİRA VERECEKTİR 
Küçük fıçıla.rımız dahi müşterilerimizin emrin'dedir. 

Belediye Sular idaresinden: 
ı - İda.re.mlı:ce san madenden 675 adet muhtelit kuturda nümunest 

gibi boru bilerziği döktürillec&Ur. 
2 - Sarı maden hurdası idarece ve?:ilecektir. 
3 - Dökilleceıc: bll&ııikler ldarenin atelyelerinde işlenece~lı'Kkn yalms 

d(>küın için flya.t verilecektir. 
4 - Bilezik niimunelerl idaremiz Levazım da..lre.:;lnde hei' gün görülebi.lır. 
5 - Bu döküm Işinl üzerine almak istriyenlerln 5 MaY!it 942 salt gunıl 

saat U ye ka.dar blr mektupla. fiyatlarını Takslm sı.ra.servllerdet.1 ldırıt 
merkezlnde M~ıamelat Dairesine göndermeleri. (4978) 

Fabrikaların Nazarı dikkatine 
Şimdiye kadar Avrnpadan gelen emsallerine faik yerli iınalıi.tı ağır AYru
pa derilerinden korwnlu ve tazyikli köseleden imal eımekte oldu~uz 
makine kayı.şl:ınnı beminath olarak YedlkuJıe Kazlıçe~ıne ooo.erecı sokak 

BEKİR URGANCI ve RASİM ESKİN 
Kösele fabdka~d:ın lemin edebllirslniz. Telefon: 20390-21825-2257i 

Üniveraite A.E.P. Komisyonundan 
Üniversite anbarında. mevcut dokuz adet dlşçl totöyü 61V/19ti çar

şamba. giinü sa.at 15 de toptan veya. nyrı a.yn satılaeaktıII. BeherL.iln mu
hammen bedeli 50 ·Ura ve tem.ınatıı: da 33 lira 75 kunıstur. İstekUlertn gör-
mek 1ç1n muh~ye mür:ıoaatlnrı. o.-i95'h 

İstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden 
Mektebin Ayamama. - Alembcrdos dı:t:ecldiye çiftliği• tahmlnen 000 d6· 

ııiımden ibaret olan çayınnın biçme, toplama ve tepe yapma ~leı1 *ı>llt
meye konulmuşbur. l\Iuhamnı.ıcn bedel! l 000 li!'adır. İhale 11/5/942 pazartesl 
günü saat 15 de Halkalı Zira.at mektebindekl komisyonunda yapılacaktır. 

isteklilerin belli giiu ve saatte 75 Hm depozito paralarlle ve kanunt ve
ııikalarlle birlikte mektepttııkl komisyona müracaat.lan. Şartna~slnl İs
tanbul Zizaat müdürlüğünde ve mektepte ve blçUecek sa.hayı da ~ayırdt.kl 
mektep korucusu deliletlle mahallinde görme~ri. «'if.59• 

il Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanlari 

2ai 5/ 1942 tarihinden l tiba ren: 
ı - Samsun - Çarş:ı.mb:ı. hattında kamyoııl:ı. nakliyata aie s. S/5. 
2 - Mersin ist:ısyoınında t:ı.hmil ve ihraç ücretine ait D. D/ 508 
3 - H:ı.yd:ı..rpa.şa. - Sapanca kısreında suda yolcu taşıyan nakil va:nt.e.

I:ı.rına ait D. D t258 No. lu tarifeler lfı.ğvdilmiştir. Fazla t:ı!.>il:it iÇ'l.n ısta.ı-
yoıılara ınür:ıc:ı.at edilmelidir. {2978) (4'J38l 

Bakok kazan montörü aranıyor. ı 
Bu gibl i..}leti yaptığııu dair belge ile birlikte K:ı.palıç:ı.r.şl<!a Tak-

ylcıl:ı.rd.a 8-0 numıı.raya müracaat. • 


