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Ankara Ağır 
Ceza Mahkeme-

sindeki açık 
duruşma bütün 
propagandalara 

en kesin cevaptır 

Okul kitapları 
J{ağıt stoku için 250 bin 
.. lira aynldi 

' Ankara '1 '(Telefonla) - Okul 
rdtaplannın bashnlması için kağıt 
~J,ru yapmak üzere 2 5 O bin lira ay• 
tidmadm.r. V ~killCT Heyetlnco karar 
hilmiştlr. Bu parayı 1 O ayda Ma· 
kif Vekaleti Ziraat Bankasma öde-

Bomba hddisesi t1ıuhakemesi l 
Suçlu Abdurrahman suikastın 
nasıl hazırlandığını anlattı 

BU SA.BAHKi 

Cebelüttarık 
bombardı

man edildi 
Tayyareler yüksekten 

uçarak yarım aaat 
bomba attılar 

'l'ELGB.&.l'LA.B 

Sir Cripps'in 
teklifleri 

reddediliyor 
· Hind milli partisi 

bunların kabul edile
miyeceğini bildirldi 

Berlin 

J" okyo elçiliği 
başkatipliği 

:Ankara 1 (Telefonla) - Ç~ 
king elçiliği başkAb"bi B. Nizameddbl 

- - TokiYo elçiliği baıkAtipliifne ~ 
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Sahife 2 2 Nisan 1942 

Umumi meclis nisa 
toplantısına başladı m 

su s fail rinin 
melerl tafsilatı 

Vali ve belediye reiıi nutkunda imar, İD§a iılerinin 
bir tarafa birakılarak harbin doğurduğu sılrinb· 

larla miicadele edileceğini ıöyledi 

zaten Is ... epnn bundan bir ıt1 &ün ev- dlp Büleym:ına. bl.r mektup Ja.zdım.. ve biri§ taldbi için Anb.raya celd.i
vel, yakında bllmed1A't bir tanı.fa ha- MaktUbu bitlrd!.ğlm mrndn yurda ee- iini aöy}jyerek l.tanbula d8neıken 

&at 14,30 olmuştu. Celseye ye- re'ket edeceğini söy~. Balu:ettı- len ~lanm Ankıı.rn'dald b:tı.di- de imıtaayona beraber ptiklerini. 
mek tatiJ• için ara verildi. A1m gtlniln mb:ı.tıı Komllof, Pa.vlof seden b&'bset14ler. Den de ~ be· Ömeriıı çok canı .akıntılı ıtm hali ol· 

(Bq tarafı 1 inci sııhifede) 

ikinci celse ömcrt yata.ktnn uya.ndıra.ra:t h:ı.z:ı.r ~ ntm. geK"k ~m bqma ,eıe- duğu ve mütemadiyen of of dediği· 
x. ... ,,.,.An conra A...,..._, ... -. .... ...._,e- lup olmadllını sormuıııtar. Ömer ~ n1 anlayar-....k ilmrltu 1ç1nde " aynJ · Abd .. ah b' .J_c.... daha 

btanbul lmlumt meclisi db sa.at ~ ıesıd.iaelere dü~~tü. Hii· vu•~ .nuuw•m~ • .._. """41 zır olduğunu nereye gltmek 1Azıınsa zamanda da G1iphc lç1ndc h1çıb~ su- ıı: k un ibmlaanı .. ~..ı uwaf k IA 
, LuJ ,__ rinc ra 6W'etle devam etti. gid ~ı atı ~ 0 gün öme- retle tıı.h1ll edem~ bir bAlcU ırorme nası o caguwan ev a a· 

• bqte m...n d~ top~- ıkibDıetimizin mtano ihtiyaçı.nrıDa - Arlof lstepan Te ben Klsıklı par- re:~~~~~~ .OylemJfler duhlse lçlnde mEttııl:>u :yırttım, lMdn de memnun ıbulunduğunu, 81'kıntısı-
• )ia,ı..,.,,,-. &çtıma d8'l'l'elini brp shterdiil Ltıyük alaka, ken- landa gOrllştükten sonra D:1ne1 ran- ıra görllşmeler esnasında ~ ertesi güntı S1lleymanıı. tıe'lQ:n.r btı nın 90bebi ise Von Papen'e suiknat 
Vali .,.. Beled.Ve R.c!ai Dr. B. Utfl dW içfzl zaruri Te mübrem olan Ta• devuya J&lmz !stıepan ge!eceRbU Te geçen konuşımlardan bana ba!hı!ıet- mektup yud.un n kelıdLmle Soa bul- ,.._pılması teklifi kar§ıaında kaldığın· 
hdar ıdırln umumf ftı.ti;yaçlarmı --1amıdan battı fedakArlıklar ya- brfnu defa gereBkül kend1m1n ~~llm ~ memesini 1.sf..cmtı;ler. duğumu b1.ldirdf.m. O rrQn Pa.vlo!la dtııı ileri seldiiini Süleymana ıöyle-" burd..n t.emln lçiıı almaıı ~ ı>Ullk l.tanlNJ& ayırdıiı tonajlarla • seret eymamn ""'" e.......,,- Reis tarafmdan eorulan smı.:ıe oevn.. Askeri tıt:ı>tye ol."Ulu 1aı.rşısmd.a. bu· diiini ifade etmi§ ve: 
L_ı '--L _.J_. bir DUtuk1a ....... -. ... aaJ.ıeo. zorluklardan dolayı burada ler1n1 beral:>eı1.mde geUnn.cmi ~e- ..,__ A"dil-'"- ö-- ı ... te...-... ıuotuk. Elinde b1r keSe ktLğıdı Tardı. H t•" A:Ld·· ıı.. • + ........ , d 
.-ı umı .u..... _...,- ~· AJ'lof KornUorl beraber gel- ..,..,, ·u 1u.w..nuruı ....... u, 'V1 1'AllO"..- c a ıa ~u urranman ,,._.,.on a 

Valf TO Belediye ReW ti'a l;tima l.tanbal namına hllkt\metimize en d1g1 sırada. phs.t ha.yn:mdan bahset- me~l teklif ctt1klert mman KomJlofla Edlımka.pzya.b kadar ~ot. B~ can ııkmtısmdan ağladı.> demiotir. 
4'nree.iJı.cle baıbca 942 b&ı;-inin dedn minnet n tühanlamnı anıet- titim u.man münaaebette bulundu- Pavlof b!r arada iseler de vaztresl.n- hakkında lr ~ .oy cm.1şordu. - Reis tarafından Ömerin Von p .. 
tıııı1':flt ediloceiini. Ra.t fanlan yil- meli vazife liılthim. den ıstlfa etmes!nı ne aman ıtayle- nız mtınaseııette bulmıdutum kızın • tuik u:k 
JIDlıdea. m.Mraflaım arııtığuu. Bele- Bu •yecledlr ki ufak tefek akın,.. Rum kızın mü.ş'kill ~nzll~I ba.na bil- dJıkler1n1 f1md.l hatırı~ bll- evine g1d1p hiçblr taraftan görtinme- P;; ~ daat yapmüaaın;n mhülc~ner 

tb:ııak.al hn!sn rnndevuler iç n bir mcel teş- d1rdl &züne d ttı. memi .Oyledl. Er'"..esi rt\nil ..saat 14 de o ugu.nu U}'Dlası zenne me-
~e 'Yerai" resJmleri:nden tanzifat tdlınmıza ralmen 11

• m • Ta- 1ı::1l trtmıemesi lnıınmunda. lcabedenl _ ~e ~ ~fi~ i,ını ter- Bayeeıtte bUluşmamızı ~. o- te neden haber vermediği aorulduğu 
...,p.ile tmı-ririye, 16b!yat, paz.ar malanmıx dumıut. ne tek bir ııUıı yapac~, nınddl J'lll'dlmda. bulun&· kett!kt: :ıra":~~ Ö~tte ~ tomobllle oraya ceJ.dl, talcat bir şey zaman Süleyman111 Ömeıden LliyJ. 
,..hdniiı Jnali, koatrat, la.&lla, oduız blmıt, M .tektrlklerlmh oa~m .Oyledl. Bu mt\nasebetle a.yda edeccklertnı eöyllyerek ondan da Jconuşamadı'k. th~tJı bulunnw:nı bir ıey beklem-ediiini, buna inanma
~ .. l&..ba n ILln reGmleri:ne. .&amU,. u.e lwrncUUlll2 dunnut. ne 315 llra.yı geQmlj'ecek mrette para V'&- lG remzı Ut aldl'!::lan ımzn 11.zerlne ve ~Qpbe altında. bldlğun takd1rde <lığını eöylemif ve aözler~ne de
..-,.ıu. Gcrederine. dl.ler bir kı- ek ~ ~at mahiyetli meh· rlleceğin1, ma.kbuzln.ra. 1mzamı atma- makbuz mU!cı.b1llnde p&ra verm.lşler- ka.tiyen bir ljey bllm:edl~i ve heı:: vamla: 
mn tarifelere wnlar ,..pdcbfmı. ımaf:J".ıtler lwuicinde mahruka.taz YJP Badece 8 - 11 koymamı ~yle- cfü. §e'Yl 1Wemern1 istiyordu. !e IU1:Ja.ttn cBu hadiseyi biraz en·el yanımız. 
._ suretlo seçım .-ıı• btltç..t .-...,.,,.,ıar. m~~dan __ +~---ıa - ... ,..,.. Ömer Ankaraya gı" diyor tst&nbuı sabıtuı tan.tından nezn.ret da oturmak iatemb'en bu ahlakeız-
,2.643.836 Ura •en ha aen• Ba .abQtılumm mafmda c:la na· ......-...... Wl"W1 

---- altına alındmı. orada Terdi~ Uado lar ı._ d 
tırdı~ınuz gartı~e köl>rlidıe bulu- Ömer gerek hareketi, gerek fUli doğnnlur. ıı;ıaıı.mıza. ear ı.> • 

&.068,500 Ura fulall• 1-4,7.Jl,3'6 al tablıldıimı lıılr Mi>z! baha çaht- f&l&k kendl.sine ltend.tın1n ömeıfa ve !ıatkında bir fCY b~ Jçln bana S "k k Demıı, eliyle de Kornılof ı.·e Pav-
... 71 !Juldulunu .Sylediıcten aon.ra tim. Bundatı aonra da ba yolda me- • Btıleymanm tıereGmeıhall~rtnı Terdı- da Ufi d reced !zn'ha.t ~1 Ul aslten ma ıat lofu göatermİ§tir. 
~ki: wfmba bijyilk hlr ehemmiyeti~ de- l1nı aradıı. makbm;lan tmzaladıltım Aneıı.k. ~: gkiecetJ.T~ ~ ne idi? Kornilof ve Pavlof 
cB~ denkı.ttirebilmıclr. "w1n ._.edecek, imar ·n lnp. iflerındmı 1ç1ıı 3"&llht hsreket ettıtımı .eyJ.edl. b1r zamanda Komllof ne Pa.vlof da Adapıwumda. bulunan bavulun, d" l ? 

_.aflanmızı uaaıt had.de indir- z:b-d .. ıı;amanwnm halkımızın ma- Bunlar ımzaJJuımuyacaJ:, •dece ıı:a- Anbl'llS'& baroket etınednl 86ylenıbJ- S1lleyman tara.fmda.n ~dtğlııi ne ıyor ar. 
_. meCbur.l;yetindqiz. Bu .beple nm kaldığı ,,. kalacatı ııkıntJ!_~ ~ 1'1mluzln. yazılaca.ktı. ler fakat bunu ben~ t:att rurette sayled.1 ve devam etti. Bir diyeceği olup olmadığı Korni-
,..m eez.embdn !m.ar, inp, yo) n bu- izaleye n.rfetmeii rvuife blleceııız. Herhangi bir hAdlse Uc ka~a. gizlemeGl.nl ısteınlşlerdl. Ha.tt:ı g1®- - İ!tepan Kurban ooyra.m.ı mala.- lofa aoruldu. Kornilof, Süleymanı 1a-
,. mGtefeni faaliyetleri pek mahdut Bu nçhemhin de muhterem J.- bu makbuzun ve tcrcUmellıa.lln her ccği yen İzmlr ole.rak gôsteımtsın! nnda eörünmcz oldu. nnnadığını ve Süleymanwı ırefaretha· 
Wauk.tır. taııbıl b.11am temel edıen mec'li.inı- hnngt bir yer® btıhmdu~ ileri 6ll- söylem1şlerd1. Ömere hazır olup ol- ReL! - Merak edip sorma.dm mı? neye gekJiği tarihte kendisinin An· 
Haıbin c:loğurduiu lft madıkça m anulanna ~n olacaima emin rtUecet-tı. m&dığını l>u ~ln çetin ,.. ıtnr oldu- - Bordum. Falalt Pt.Tlof, berke~ lirada olmadığını, bunun c:la yapr-

paifle . t..trln! arttırdıiı aılantıla· olarak ,-cm! içtima d~de1d m• Paylofla 1lk görüornem12'de bnıdta1- tunu anlat~d.ı. Mamafıh mu- ye!'lndedlr, diye mQpbem b1r cftap lacak tahkikat ile meydana çıkabi
___ 1_ YlP Gcad ı --.J·--- Bu .,_ ..mizde .ızt .. mun.ffak.iyetler eli- ne m11nuebette bulunduğmn tJza ftlfakfyetıl netloeden aıra dlledlğ1 verdi. leceğini aöyliyerek Abdürrahman ve 
~ m e • zonu~....,u.. k11rtaJ 7aptmnn.tı d~en ye!'<kı ;ranl !ster M<*ofa\'.ia ister de- - Suikast teşebbüsllndcn kendi :nlt- S"I d.. da · 
bııtı1anmwn baıheaLırm~ aebep· lmim.v,·~1>,_,___ ~, __ ..ıı _., al bana lAzım olan btitnn paııa.yı veiie- mokrat blr ~ tahatllne dovam e- rfnce D'tS.hat ne ktt? u5~~lrrnanı ~~una ıgın ~~adı:_ eltih-. 
llıdl•. bunlarla müoadele içın •rfet• ıuınm n1n.11.111K1an aonra .uz an ~1 aôylem1şt1. İ8tepanla g&ıdertlen deblleeeğtni ıl)ylemi§len11. ömer bu - P'Dcrbnce bu ıu1kD.stle ı.t.ıhdaf u eyman~n e011ra ~u urra 
'9imlz. meaafyi Uımı111 ettiiiuiz muh- B. ~ Cem, bu nutUk.ta mevzuu• uo lirayı tade ettlm. Bunun sebebine tıldrlerc kazıı, J.!yan eder gibl olmu.,, edilen gaye Tiü1dye _ Almanya &m· man da ?<-?rrulof ve Pavlofu tanıd1-
.. em f.tanbu1 Mnrma bu T•le ile babe edilen notcta1ar hakkında muh· gelince, menuubaha tızın hayatı ne Mo.<Jkovaya ne de başka yere Kl®- sındaki tyı mfuıasebetlerl bozmü Te iını. bu Hu adamın karakter hal ~ 
r.h etmeli faydalı buluyorum. t .. bir encilmenln teıtldkler yaparak tehlikeye rlttceğinden kftrtaJdan ve.z cetı, doğduğu yerde mOcadeleye hn- bu 8'Uretle Ruslar lehine Tilrk1yen1n ıekil~~~i, hareketlerini ev:velce J_e 

Hopimiz: bil.iyorm ki harp hafla- bir cevap bamrlamumı fısteımlt, fa- ce~tim. zır olduğunu Tt ora.da yıı.şa,yacağmı harbe gtmıesinl tıemhı etnMıktır. nrd1gı ıfadede tamamen ızah ettı-
61ı zaınM memleketimiz cwek ~ kat bu teklif reddedilnUttir. İstepanla sörüşnelorlmiz devr.m e- .Baylemlş, bu suretle gerek Pavlotun - Bomba h1dlses1nden eonre <in ~inden kendilerini tanımadan bu i!a-
111! .ıatıMır..da n ıerek emal itlerin- M6teaklben ru.zııametre ıeçilmif diyordu. Kendls1Je :Ya Köprtıde ya gerek Komllofuı1 ta.kdlrlerlnl tazo.n- Pavlofla mtinnsobetın• devam ediyor. desinin kahil olamıyacağ11u ıöyledi • 
.. henilz fnk:i,af n kurulut halinde n ruznamcnln yeglne maddeahıl 8ultAUıahmette g~rO:tıyo!'duk. Ter- mış. Fa.kat ömerln tşllyece~ı tıllden Halbuki flkirlerl.nlzdc ~lk ol- Bundan eonra PavJof eorguya çe-

Dahilden tedarikine imkan bu· tqtı:il eden Beled.lye n Vjllyıet va• cnnıeıııaııert verd.lkten &Onra t.s~pa.n benlm znnnıma g5re mtt,ycn baıberl duğunu söylüyordunuz? kildi. Pavlof da Abdürrabman ve 
..wc.... eıl k 1 d ridat bGt .ı, ~e eneOmenine ha- dertıaı ömert görmek ıstecıı. Kunu- yokt~. Blldlgi ancak ~dan tbaret- Abdürrahman retsın bu su&line de Süleymanı tanımadığını fakat Kor• 

ayıp ..........,. m e et er en K~ ç nucvvel 80tllanna d~ b1r aıkş:Pn tı: lldnclkA.nunun 14 1lnde Konıi- şl:yle cevap wrdl: _ ... ı fu d i vil'" ' ıl -..mek med:nırlıredncie ol<luğumuz vale olunmQflur. nzerı Sultnnn.hmette nuıdevu mahal- lofin beraber nynl katarla harekete- - Vakadan .aınra ntr!.ın1 birden- uı.ıo. tanı ı ını, a~te yap an 
llı1mz. ihti;yaçlarmwr 'Yardı. Bunlar Bundan aonra rlyuet makamın· llne ıttUk. İstepan, Pavl.ofun bana decek Ye ertesi günü Ankarad.-ı Ulus bire de~l.§t1rmedlm Haletl rUhlyemle ~ıkat .ır~ında tercumanlar ~aa
iııanmca Ttry& usa.ıt hadlere inince ıdan celen .... ruznameye alıın~ ... anlattıklannı aynen ömc1"8 tekrarın- sineması öntınde gBrilfecektl Ben- mftca.delecle bulundum. Onduı. llO!!lra tasıle mut$alı olduiuna s8re SulCT
.. adl hayatımızda rorluklat bat- tenen elektn"k. tramvay ve Uinel ._ dl. ömer de m11eackle hnk'londakt f!- den 11k aynldıtı z:o..man bu· OE-kllde knrnrmıı denı~Urdlm ft ktımftnfs4Jlk- man 'Ye Abdünahmanın eözlerinia 
Jadu letmelerile !!Ular fdarmrun 9..f l trth kirleri mtlspet bir fO'lc!lde hatn~Ue ayrılmıştı. ten nefret etmcğe 00.,ladım. !birer hafiye romanından l>areı ol-

Doktor Utfi Kırdar lstanhulda i~!etme hesaplannın tetklk 1Te tudf· karşıladı. Ömrele bir müddet 1ı;ln Onun gidişi cününden bir gün son- - 1stanbuldak1 iradende ömer öl· duğunu, bugünkü eözlerinin de bu 
a d~ ııkıntının milnakale i§le- kJ, tetkik~ heeap encümerüne J.ıava?e Jalnııs olarak gOrilfeceğhıl s5yl~1. ~u ta bir öğle üren Dolımbahçc karşı- dükten sonra .tetl de böyle bt: llllkast romanın devamından hqka bir te,: 
llnde olduiunu, tramvay idare.inin olunmuştur. suretle Ömere il barlc1nde mwıtell.f ınndakJ küçUk parkta Pavlofüı. gö- yapabilir mısın diye aorduklan ıamıın olılmıyacağını ıöyliye~ Abdürrah· 
...a...-...ı..terinlzı otob H le • eleme- . Meclis ölen hadan Aziz Akın Jçin zamanlar 1ç1n randevu ~rlyor ye rüştüm. ömertn İzmtre glttlğtnl ve evet dlye ~vap vermlş81n. Sebebi ne· num ·ve Süleymanın ifadelerinin ta• 
~· Te .m nn 1 .... . b' dakik afikft etmi 1 --n 1 Ömer bu görüşmelere mımta.za.ma.n yakında dönece~ln1 aöyledl. d1r? mamen IU!çalannı bilmek ietedi" 0 ni 
-inir.. buna aebebıyet 'Yerdıgım, ır • t t Te 18 1 .... devam ediyordu. Pavlofla ilk görüş- Pavlot Jkınclldinunun tonuna doğ- - Evet demeseydim, bana kamk- . . gı 
tılman tedbirlerle harpten evvel ça· toplanmak Uze11e cet.eye nihayet melerln ıtlAh hakkında.ki Jronuşmaln- ru blr cumartc.st &ilntı rurtta .kalma- ter.sız ,.e korkak cHyeceklerdt Onun <Ve dlıya ~m:;~~~\~rakın da 
lıtan 250 tramny araba.mm ( t 60) vennirtir. n İstepan dıı. tekra.rtndı. mı ve 0 (11n 1çln ıcıeron ed1lmediğ! tçln em ynpıı.rdllJl. dedim. LA.kin ia arını aat nı •oy • _ 
a kadar inmJıken bu mlktann (201) Bayram mtlnnsebet!le Ömerle bit- tnJı:dlrde e~sl ıünü de yurtta te- herha.ngt bir iş1 yapmak mma.nı gel• 1 eıs ~ında.n bu lflıı ~ mu..ıııktll 
• ~an1dıiJnı, yakında eeki haddine Bir iaıe memuru ekınek Ukte oturan arkn.d~ Bcllmlnln ey~ ıeron ba9mc1a. bulwımamı ıstemlştı. d~~ Y.aman :fer.ı.gc.t etmcıc mlbnkil.>ı· ~c;ıtı b 

8~ ı;:ıof Te ~or~ 
'- ediJeceiinin ümit edilruğinl •ÖG'- karb ıatmı§ bulunmaması dolayı.!lle ömerle ~- Telefon edildiği takdlroe derhal Dol- dur. e:U~e:ek. ublr naip ::ur:e ıa:a. 
lmıiı.,,... demlıtir Iı.i: pn.n .Ulhm lı:ullan11 feltllnl •~ gör- mabahçe önündeki parka hareket et- Bundan aonra cllrll:Dı lletl olan ın.- men tercüme ettlrlleblleeeğl ve buna 

cMünakale aıkıntılanmız mum• OG.la.ta ıe.şe memurl~a.n ~ me[:-1 tararla~ırdılar. Bayram tatille- memi aöyle~U. Randevu yerlnde be.ilca Te ba.vullar Abdtirralınıanıı. kabul edJp etınıyeceklert toruldu. 
• fuınlard& izdihamlar ba§ladı. Şi- a.dmda bir reng, baJlıa ..._Atılmak - rlne 1sa.bet ed~ bl: gün an.balı vakti P:ıvlofu kırmızı plika taşı.yan (0631 l ıöeterUdl. Abdilrrahnıan bunları 1a- Pa.vlof rezı oldu. 
k&yıe:tler duyuldu. Memleketimiz bir lert Terllen ebndr: :ın rtıs ~ erken Ömer beni yataktan uyandırdı. numnr.ılı bir otomobil 1ç1nde gördibn. nıdı~ını Te tru>:ıncanm PaTlorun ta- Abdürrnlıman ve Süleyman lxışb 
.. emlok tidi 0 .. k dar ih· mt be,er tUl'Uıl& lftJIÇUll Eve gell:nce İsOOpa.run tabanca. Uc Bana biraz belt1emein1 ellle ı.e.aret et· bancası olduğunu söyledi. bir diyecekleri olmadıklannı söyledi-

raat m e r. unc a ~. geld.ltınl gördüm. Tabanca 9 mcrml t1 Biraz BODra da l'öı1lşıne ma.1ıa.lll S'"} "f d • 
1ac1tt yapıyorduk. Bu darlık niçin~ Yapılan tatıJrtlmtta H:ısa.nın bu alıyordu. Sol tan:ı.fında. kırm.m 1."'11.- n~ ~lere.t t t kaçınldlğınd - U eymanın l a eaı ler. Komllot bua.n Rusça, bazan 

Hükdmetimiz elbette vatanın mll· anları Yqar adında bır.tne eattığı retli em.niyet )'eri "Tnrdı. Kulla.nı~ bahsetti. ~ ıniatedl~ um: Celae, 15 dakika tatil edildikten ~çe eöylcımesbıln bir taade balh 
.. faa tedbirlerini dalına en ön plan- Tlfl,nll da Leon adında diaer l>tr ar- §Cokll hakkında tr6l'l1tl~üz tecrübe- yalnız omuzlannı kaldıraraıt bilme- sonra Abdürrahmanm <'t·erdiii ifade ~amf"ll>ynı ~1 ~ anladıtım. 
da tutacaktı. Ordu, •yısız mUa~h· tlıd&p mtuae 6tıt!l1ııe beı11d!ıe ler ounlardan tt>:ırettı: cömer bu tec· d!~inl aöylccU. o zııma.n ömer An- Ko:nilof ve Pavlofa ~ercUman vaaı· remedl~ ıçınuvv:uaça lıl)yl~= ":; 
eil kollan vatan müdafaasına çagır- ti.da •ttılı ~ıJ:mıııbl'. Haan. ril.beler1 cİ'stepan ba.nn ı~rdb karada bulunuyordu. tM.ılo anlatıldı. Korrulof .,.. Pavlof ethetln Ja!Ülf anlqılmamuını bun.. 
th. .Ak.ayan iatiheal itlerimlıe za- Yqıar Ye Llaı ~ ~ dedi). Hedefe nuıl ~ alınaca.,, 11 lldnciUııun rtbıtı Tnlcbe yur- bu izahatı kafi görmediler. Pavlof dan .onra :yaln• Rusça. ton~apu 
miınetcn köyünde maiıetini piyasa- mtlJ'9 'Mrilmtşleıdlt. ı ımmaralı mn. nasıl :taıbe tıevclh edllecetrt. bt1hn."JSa. dtmda Ömerıe b1rdenb1ro :ta.1'1}llaşt.Jm . cümle elimle rusçaya tercUme ktedi. söyledi. 

7a teeir etmiyecek bir ıekilde temin n mllll11_!~ ~esııde 1BP1.,_:
1.ıu:_.1lk ateo edlllrken eJ1n ıttremem~e Bera.berce Şehzadeb~ bir kahve- Miltealciben Süleymanın eorgmu- Pavlo:f da: 1 

•• aot1fl1!IUllUA ~ ınıçunu w.nu .::ue- dikkat edilmesi llzım. geld111. Mama- ..... gittik. Önıcr ._ ... A_._ bul nd l'lo ·ıdi Sü'l 1 b aı..t:t-bm' Bül ..__. eden Yatanda~lardan müteıekkil mu- r* alJıam .,. al'UkU tuta.et~ ılı'!· ~~ ~IWU u Uı;U na geçı . eyman evve ce ı;a ıta- •sw.uwı"' a.n ve eyman ,.,.._ 
azz.am birlikler genif Jstihlak aaha- ıemt;tit. !t.ttıez:ın d1nlenmes1 ..,,_ ruı Jitl'h:'~udat ':r;!.~te ~e zad • 14 gün !artında a..o:n.Rı :YUknn yaptıt,'l da V'Crdiği ifadeden başka J>ir djye- deve tanıyorlar. Halbuki ben ®\~ de-

l ~- ~ man ............. w.uu •vnı.uyor u. her ,eyden bahsetti Bunların Sçinde .. · 1 d .. .. l -1! İf d • tlllm Jnse.nım dedt 
lan açtı ar. Dlllhabme b&ıJb. g11ne bır~. Kendialnln de bu hususta. malOma.t.ı Konıllotla hem h · &1ln görll§tütü cegı oma ıgını ıoy ew. a eaı ' · 

Bizim İstanbul çevresi içinde mü- - olmad.ıluu, ancak. Pa.vlofu Jmsc1ede- nü, Sfileymarunen ~ k.ald.ığın; okundu. Bu ifade AbdUmı.hmanın ~undan = heyetıl.ka ~~;ı,.:: 
tafaa ettiğimiz münakale zorlukları Sular idareıi tarafından rek ihtiyardan d1rett1! a.ldltmı rJYy- s6,yledl. Aynı zamanda bütün An- ıöylediklerini tutuyordu. za. ereye C K ve fU ran • 
devletin 7 • 8 bin kilometreye baliğ ehre v rilen su Ietrd.1. karayı geutıtını, bllha.._ ~aret- Süleyman 19 39 ıenesinde Türki- arar 
olan vMi demfryolu hatlarında, bü· ı.taı!uı bel~ İkh:ı.cl bir detasuıda :i:.!Jtepan ~rln ler ctvannın gczdlı1ld!ğlnl l'IBy~- yeye geldiğini, ;Yıugoalavyada yalnız İddia edilen flllbı ~ Wbıu11f 
din sularımıza ıfunil deniz vuıt.ala- ..._,. .-.... _., .W.:. ~ !':: evine plfoinde bot bir el bombası C:1. Ömertn İsta:nbula dönil9Unden eanaf ~miyetine dahil olup bu yüz- mııznunların nııeftu(.lyetlerln!n deva;. 

ı._ 1 1 k . rauuuan ........, ... .,yuen n .. m_.. av- t'-'' Ko 11 f h ... A .J 1935 . d ki f mına maznunlardan AbdUrralunaıı nnda da &ynı ıeuep ere, fa ·atoma· re !Hl aeneslndıe ~ 20 m.UJo ge il'"- Neye J&nl.yacıığ'ım llOI'du- m O un a:ucrt yoktu. Onlıuıı. Es- cen aenesın e umum rıreve ~ sille 88.lol lfadeleıinln .,. 
pette büyük mikyaalar dahilind-c metN m.lkAb1ndan futa ıru TmlmJIJ~ fmnda bımmı bJr pa.n!!k J8,l'atnınk ~hJre kadar r1dlp geleceğhıt söyle- de iııtirak ettiğini, fakat komüniat ~k =d dil un zabıt T&ralUllat'l 
mevcuttu. Yine bu yuıtalar aakert tır. Btı mtktar HO J1].mda -.emen maba41le ftlrllet>Ueceğlnden bah6et- mi(. partilİne dahil olmadığını, Ömeri ve ye Ttsalkln ~ e~aaa olan K-. 
lrtiyaçlar içfo de çalıoacaklardı. Bu matardan b1r milyon metre mJkAbm- tl Bo~~~ttmda m.a.ltlınat "rdl. Ömerle 1k1 Oo ea.at ~r kaldık. Abdürrahmanı latanbulda na!ll tam- nllof ve Pavlofa ıerctıman Abdfilve
muazzam yükün akmda umumi mü- dan fazladır. Benim -.......-.ı TUıtMlle ömer hak- Kendisi bulunacatı beftk'ettcn ha- dığJnı, İetan'bulda Beyo~h.mda iber- hap wuııtulle <*unup te!'cilme edil• 
.aakale td>ekemiz uaıl bilyiik b.ir Gene 1941 J1lı emuında felıım tmda nrdlthn isabat PaTlofa t!ıtl berdar de~ı. Belkl de bana. bu kl- bt-r Manelde 16 ay çalııtıiını, Niya· me.sı ~in aı~ı suJ1ı bAldml .. 
oaht ve p.yretle lataabulun n ~ mubtellf mmtablarmda bet halt =· ~ tçtn Jine Pa.vlot kint ftnnek ıstıyordu. hbt Qnlı- riyi bir c<in bu i>erber salonunda rlnden Hayrftnnleamn t&ilinlne n ... 
f,Gyük müstehlik. ıefürtcrlmlzin -"- ,.......S ~ ft bu IQiet)& ~ öm ~ Talll.tAuıüe bbıraat flllda blr ıarabet Tardı. Benlmle çok kendisİyle görüıme1t üzere celmi§ leceJı: cel!ede )'8lns Anbrlda buld-

• • ..... __ 1 rbı mlltan IOI babl al erden tere1ımellıall hüknıda tah- amımı b1r surette ftC1alap:ıl$ ö- ak 1 ... Amm _ .... lertnJn. dkıl !illi 
atigüni.iııt: bugdayını, zahiresini n vww--e J'& - rh1 b1r not letem.lft1. ömer bunu "8r- mer veda esrutmnda baıl4 V ~- olar bu dugunu, Niyaziye Soıvyet nan e v-"" enm 
tlijer piyasa :ihtiyaçlannı lafmıaia mQftm'. Bu cetmel«in mneııt 111 llZ- d1. ne b?"§l 1Ulka.st ıI eatın m sö 1 _ ,konaolosluğu binuını kendisinin lçbı davetiye yazıJmasına, ID&hkem.tl-
lmkln bulduğunu dilfilnünce biraz = 485 bbı metre ml'tU>Jnda.n fu· Bundan IOıll?8 bayramın tlıçQ.nct\ ve mcml~. faka.t Ko~~a ~be/;_ göalerdliini n Moskovadak.I karde- ~~ ::;e 1~ fUlllllb87& 
..,lean 1V'8 biraz m6,kfilatla 1rden · ,.. ~1l f(bı11 J'hle ömertn arka- farethane civarında germesi ve on- f'i ile beı altı defa mektuplaımalan- Bal~ saat 21vedıe bot9~al'a. b~ladı. 
l.aideyımmn hrınlar &nünde doiur- Vitrinlerdeki mallara d8fl Bellm1nln t'Ydıe bulımmaanasın- dan aynlmam9.6ı, Ankarada her &11.n na yardım ettiğini, bavullan nasıl AdlJye alonanun &ltl m'Dtlıl§' Jt&Ja-. 
4luiu bu Deticeyi izam etmemek il· • dan ı.tıflde tdel'* İ.stepanla bera.tıeıı temas etmem rtb1 eıebeplerle ömer elde ettiğini ve içindeki evrakın b~r balıktı. Hapl91l?le arabası ..ım. Evri-
mmdır. Bununla benıber iatizamı te- etiket konacak Pa.vlof ~ sellyor, onlar eve girme- t.aratmdan yapılacak 81.111aı.st hedefi- kısmını Ankara.da Sovyet aefaretha- ıd AbdDrrahnuı.n ve Süleyman, a~ 
mba lciıı earfedilen m~ hepiırlz Jk'Dge İa.§8 lımdtlı111ttı murakabe den enel, yan! Paıvlofun eve ginne- nin Von Papene ka111 oldu~u an- neafoe teslim etm'C:lt meCburiyetindc sından Komllot ve Pavlof btndller • 
.-fılt olchmaz. Ve nfbayet hllldbneti- ~b, btıp mataa.lann Tltrt.nle- ıtnden eneı İBtepan bentm 'Cl2llllt1tJt- Jamı...<ttını. kaklığını, evrakın mütebakis~i 1..
....._ aldı.iunız em!rle talıl6. ecB- rlDdet1 ınaDt.ra etiket t~ mamı, arala.nnda bulumnama..1tl:l ıs- Ben Pavlotla gö~t.c devam .. tanbulda yine Kamilofo Tercliğini, 
lea bnıe mulU bu tı-4-n1n d .nuan dittatıl aJara.ı:: malaz& sa1ı1p- ~"* benden OzUr d1llyordu. O &k:- dlyord.uın. Pa.vlof bent dalmt t.ıa.ras- iki . le ak Ö . . de 

m ....... u e yen• Jtdne etin$ m,ıma Jm!d>~ fBıD1 Pavlofla İstepan Ömerln ,.anın- ıut halinde bulundunzyor vo bazı ~cı ısım evr ın m~ ev:ın 
-.ek lmklnmı nrdL> olı!t*ları.nı ı.tni&tımltır da. bir 1k1 ııaat taldı ömer konuş· ,eylet eöyllyerdk tıecrübo etmek tstl- val1z açıldığı zaman Abdurrahman 

Çekya' da bir kııladaki 
Alman aakerleri 

ayaklanmı§ Vail Te Belediye reW liuııden eon,.. · tuklan halc'kmda ~ runıan eöylc- yordu. Bana 0 mıılarda Balka.nla.rda 'tarafından valizin iç ka~ğ1nm aata-
11 ,.r.;.cft .Wnbmıdan Wı.etmlr. * T1ca.reı Y*Aletı, bir maJ:ttan d1: ömerden llta.yiale ba.haetmlşler, aeya.'.hat.e otıı:an Von Rlbbentroptn.n dn rı iç.inden çı.kanldığmı, avTalcın ma- Londra l (A.A.) - l...ondradald 
ta.aı erken bqlamua n ,sddetll ol- itibaren ~len batün 1tı.ıalA.t evJ'UD1lll mücadeleye hazır olup olmadığını ba.hsetml.şU. O gll.nlcrde ynnı bombn hey-etinin ne olduğunu bilmediğim Çek mahfillerine gelen haberlere g&
._ ,oznnden, ~ noımal 9'.ö- tek elden tnzlln1 brarlqtımııştı. tekrar 10rmuşlar. İco.bmda tşı terlt lhAdlscslne tıııkaddfun eden gfuılerde ve Sovyct eefaretinde j)k evrakı ver- re Bohemyadaki Pardu'bice kışlasın• 
,_. olaıa 70-75 b!n ton kömUr yeri· V*'letten 9011 ~ b1r emro ıore, edip etm~cechıl. be.okfı. i>lr yerde blr ~ ftzerl Pa.vlofla .Az.lk Gine- mek için gittiği zamnn kendisini Kor- da bulooan Alman askerleri arasın· 
.. 97 hJn ton k3ndlr yerildiği halde teınl ııatelertmn tu>ônlne başlan· arlca.daolarındnn t1mbı bulund.utunu mı:ıın üstündeki 80kn.kta bul~um. nilofun karşıladığını ıöylcmi!J~r. dn ib:. ayaklanma ohnuştur. Verilen 
1'9dfmedfAfni, fakat ahzıan tedbirler-~ Yatında mevcut malla.rm. da- sormuşlar Te tamihılzm meseleleri Yanında llk defa gördü~üm kısa boylu Abdürrahman, Ömer ve Süloymnn yem~klerin fena olmıwndıın §Ü:.liyet 
1. fMıg(ln bOI obnaaa da her tUrlU ya- IJtıhmı.sına bqtanacatı ftm1t ecUııyot\ ha~da tonU§Ulmuş. :1' k'adın Tal'dL Hddtoo fihıil akşam ilk defa lstanbulda Bayezittc tütün- eden ukerler •ubaylarına ıöyle ba-
'-catm bulundulunu fllve etmiş vo ~ 2 = s mer b1lha:ı3a mtıca.deleye taalltut .... !.::.~~ 11n1vcmlte ônündokl havuz cü İ>brahimin dükkunındn bulu§Illuş- ğırmışlardır: iarı§ istiyoruz. E, imi· ........__ _ p •ı• K k eden :tı.mnıarda dtJma bunl3.ra mtıs- ..-~ a.-ıt 18.30 da Pa.vlof benl 1 d 5 .. 1 k Abd" h d" ... ~ta euretle devam eylem.i~rı en J ona pct Te lınraretll ceTaP ~ ııöy- beikllyordu. Bulu.ştuk. Heyccıı.n lçln- Ar ır. u eymnn, gere urra • ze , unecegız. • • .• .. 

cFakat bunlarm haricinde elek- leıdt. de, 8tlleyma,nı herha.ngı tılr vamtn ne man ve gerek Ömer in komüniı:t ruh 

1 

Kışla; a lc.uvvcllı '.b?r hu~u~ muF-
fıı6 n tramvay ldareenm ıre ha'ft- T...lanmmn Pluiu d~ Arbda§ı 8el.Am!nJıı ba1T&D1 u.twn- t.ta.nıbuıa deıtl&l \'lltmrıamı istedi ve temayülleri olduğunu bildiğini, reze:ıi gönderilmi~. fıddetlı bır çar• 
9U1 tfrketlerinfn k6mUr ~~ nepedemedS. aıdir di1uiz. den tmneceRt ctman 11.ba1n eıbnden Bundan da maksn.dın blr 1z glileme-k ıÖmerin Anknrn ııeyahatindo kendi-1 pışnıa olmuştur . .f a~key ölmüıı, 60 
flllırinllz için idare &mir}eıfni ... evlne Pavlof!a KıımDof WnJun• oJc!ultunu N>WTım. J'abt yurda gJ- sinin emde 14 gtin misafir JtaJdıfmı asker tevkif edilmit&r• 
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Sahife 3 

... rollerc1e: 

MiREiLE BALiN -
FOSCO GiACCHETli 

19.90 
19.37 

Sönmez blr qkın çıJcın hıısretlerlnl, mmez bir sevginin acı 
nağmelel"hı1 terenntbn iden bU mtistesna bilyük esıer,tlMlk 
TO.rk mu Jrtstntn e.tadı DBDB mı'ENDİ'nln en !'IIhnevaz 

parvaJaı11e 1111enın•tttr. 

MI~ en b1Jtt lll1llHd Ust.edlan, en tanınm11 sanattlrlan ve 
en metıhur okuyuculan bu-~ 16tfen lfUn.k etını§leM!r. 

Bu fDmtn en rabauv• parp~ı teganni ecten memle
kethnlzln iki bttytik okuyucusu 

MUALLA YE8iLAY - SUAD GUN 
llallk1 ~=~nnm KEM A N t SA O i YEŞiLAY 
Türk milli musiki hayabmızin en büyük hidiaes 

O kişili 40 kişilik 
llehter takmlı llaau.anı Ioro ıae,etı 

Glbıellikleriae ... kudretlerine benzer ... )'aratbldan eeulerin 
snldne •on olmıyan 

DOROTHY 
LAMOUR 

BETTY 
• GRABBLE 

7 lrilyttk ~a ilk cW..a oı.ak 

Bu akşam LALE de buluşacaklar 
ŞARK BULBULU 

Bllla mUdderi an._ttwaa mU... prkılu, ~tin sönülleri ~ır
tan tıtetli damlarla 6lm• l.aklkl im pheeerdir. 

Dlıbtı Programa Dav• olarak w.1t D»ne,,in rmltli m*11erinden 

1-KOPEK SERGiSi 

Bu akşam SARAY sınamasında 
Em..W:.: bir culbe .. s&zellat• ldr film elan 'Ye 

Shirley Templ 
Jack Ctulıie oe Claarlotte 6reenwood 

tarafından ~ sUzel 1ilr landa ,arablan 

Kiiçiik Tdcb• 
T eşe kk ü r filmini takdim ediyor • ._, Te m1.- • mevzuda olan bu film. 

Sevgili babam ukert fabr\talar de yıldızların doiufunu '" aıtWtledn hayatmı tanir edilmekte, ne-
e. bir mmikl ve nılmuvaz ~.r ltıfd1mektedir. 

mübayaa.~ tomısyonu bA'1cltıplltın- ~--• Bu akpm jçSı yerlerinial evvelden aldmnız. ----den mtıtekalt NAFi YONA'rm cenaze- _ ... ______________________ _ 

lllıde bulunmak ..mnet.lne bf.lanan ·---------------------, Te b!zzat te]Craf TeYa mektupla blz-
leı1. taziye Jt\tfunda bnlunan atralm -;;;;;. __ lll!l_.;.~~~-----------------------1\ ve dostl~ aııemızın e.n tkrin ~-..ıııı şekkürlerlnl enederlm. 

1 PEK sinemasında 
Senenin • Mlylk muvaffakiyeti 

3 AHBAP ÇAVUŞLAR 
AK-•&•+ıw ARA. TiCiSi 

(TORKÇE s0ZL0) 
ikinci Muvaffalayet Haftasına bugün başladı 

Y. Miih. Mahmut Tonat Stmeııiın zarafet ve nükte dolu Jıir ~ kalpleri büyüleyecek, 

eönlllerl •tk• bailayacak: Za7i - Beflktaş ntifus memurln
lunda: mukayyit n Alemdar ntuus 

memurlutundan aldıtım n\itus te-ı:- 8• R TAŞLA UÇ KUŞ tereml ve Emlnöntı yerll askerlik fU· 1 
beslnden verilen ukerllk 1ıe11tereml 
beraberinde kaybettim. Yt!lllslnl ala-

-s:bı =~=·· ::!-::."ı..:" THEO LiNGEN'in Gusti Huber 
Z&y1 - &nınönu Jll>ancı Ukerlik H ra·MM·G 

flll*b:ıden aldıtım Mkerllt takeıtmı ye erman l l llo müıtereken 
~Ulm. Yenlalnl alacatundac ftl· 
kılbrln btıımıü yoktur. ,arattıklan nele, ·ye kahkahalarla dolu b.ir filın 

322 dotumlu mu All otlu Sallh '-•--------------------Altayhgll 

Bay Amcaya göre •. 

- Şu MısırçarG1Sln1n kubbeleri~e • • •• Bir y6kıek mimanmız meseleyi 
• .• Bir lca. 'katür ve bir ka~ te. kit B. A. - Yalnız o kadar d vil. o 

azısı bö3 le m"him b'r h ki ati oi- a emleıi }.apanl!'!• da ·.~!.bat::_ ~~ 
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• • ı: • ' 
~ ~ . . . . ' ' . - . . 

IRADYOI 
Bugünkü program 

YAJiJK, ÇATLAK, EKZEMA ye 
CİLD Y &R.U.ARINA fevkall4• 
171 ı:ellr Derinin tazelenmeslııe 
.,.. yenilenmesine hizmet eder. 

Re.r Eczanede bulunur. 

12 30 Program. 12..33 Şam ve tür
küler, 12.45 Ajans ha.berlert, 13.00 Şar. 
.la ve türküler. 18.03 F'a.Sı.l heyeti, 
18.45 Ziraat Takviml, 18.55 Piyano 
ResitaU. 19.30 Ajaru haberleri, 19.45 
Yurttan sesler. 20.15 Radyo gazetesi, il••••••••••••• 
20.4:> Saz eserleri, 21.00 Konuşma., Jk• . d 
21.15 Şar1:ı ve türküler, 21.30 Konu~- lfiCJ avetname 
ma, 21.45 Senfoni orkestrası, 22.3() 
.~Jarus haberleri ve borsalar. Hali tasfiyede 

1 
11 Kıra.$ 40, lekem ve Amer.lkan ~kıymetli bir pırla.ntı&. Buailn 

Sandal Bedeste:nlııde memd salonunda. sattlaca.ktır. 

Oıküdar • Kadıköy ve Havaliai Halk Tramvay· 
lari Türk Anonim Şirketinden: 

iŞÇi ARANIYOR 
Yarın s:ıb:ıbki program Şark Demiryollari Şlrketlın.f:a; Hareket servlsl.M 44 BİLETÇİ, 35 VATMAN, ve Atölye ~ıertne 

7.30 Program, 7.33 Hafi! parçalar S TORNACI. 1 BOYACI, 1 BOBİNÖR, 1 KAYNAKÇI. 2 ?vlARANGOZ, 
<Pi.), 7.45 Ajans haberleri, 8.00 MU- Türk Anonim .Şirketi ıo TESVİYECt. 6 ELEKTRİKÇİ, ı DE ?-.rtRct ustaslle s DEMİRYOL tşçtst 
z· • (Pi l, 8 15 Evin s:ıatl. alınacaktır. 

B E •ı_ B k ' 28 Mart 1942 tarilıi .için içtima.a Tallplere .. ntı.•etlcrine göre ücret verilecektir. Askerlikle nlô.kası C>lmıyan ayan rJ.Ka os o nun davet edilen Şark DemiryoJlan "'""'4.J 1 
isteıklllerlıı dilekçe ile şlrketln Bağlarbaşı'nda idare m~r~zlne mürM:uı.t a.n 

Ankara radyosundaki Hlssedarlar Heyeti umumiye& nisa· tm••=••ımll!Eia--11111•11m••••-••••r11 k • b:i müzaktre hasıl olmamakla top-
onserı Ianamad:ğından. hissedarların. ilk 

Ş'''hıw.ıiı:ln tamnllU,} p\y:ın!stlerln- içtima mevzu· .. olan a~ğ1dak.i· Ruz-
a n bayan Erüa bu akş:ım saat 18.55, . .. k t k ·· 2 7 
4 nknn cumartesi 15,30 da, 7 nt.sa.n r.N.~ey.l 9m4.~za ~rh~ cd me uzere,b' d 
s.ı.lı günü 20,45 te Ankara. radyosun- • !san. -~.tan .ın e. saat on _ır o 
da 3 Konser veı·ecektir. Ş;.rketin ...... ırkecıdeki Merkezmde 

!l•••••••••m•IRllilt içtimaa davet olundukları ilan olu-

M OD - E A lnuRuznamei müzakerat: 

Avrupa seyalıatiııilen avdetle 
getirdiJ:i zengin şapka kolleksi
~·onuna sayın milşterHerinin 
cmlrledae :lmade bulundurdu-
~unn müjdeler. Galatasaray 
AzlL'ıvur ıı:ısajı :ı üncü kat. 

BAYANLAR 
l·aziyetl Jıaııranın bütün ınii}

külihna raJmen, müessesemiz 
birçok fed:ık:irJıklarfa PARİS, 
\'İENA, ve PUDAPEŞTE'nin en 
;vüksek Moda evlerinin kreasion
l:ırını Elbi e kroki ve Patronla
rını tedarikine muvaffak oldu
~unu sayuı D1Üştcrilerine tebşi.ı.· 
ve t~riflcrini ric:ı eder. 

ADRES: Galatas:ır.ıv Am:ıvur 
Pa·;:ıjı :ı üncü kal: · 

1 - 1941 senesine ait Jikidatör-
lerin raporu. 

2 - Mürakip raporu. 
3 - 31 Kanunuevvel 1941 Lari

hir,de kes!L, bilançooun tasdiki ve 
likidatör!er zimmetlerin.in tebriyesıi. 

4 - 1942 senesi için müralcip t•• 
yini ve bunlara verilecek t:ı.hsisatın 
tcibiti 

Esas mukavelenamenin 49 uncu 
maddeS'i ahkamına tevfikan, heyeti 
wnumiye gerek asaleten ve gerek 
vekaleten a!lgari 20 hisseye malik 
olan his~cdarlardan mürekkeptir. 

Heyeti umumiyenin beher azası 
asaleter. gerekse vekaleten asgari 
her 20 hisse için biı reye malik bu· 

l 
lunmakt~du. Maamafih 1 O reyden 
fazla re}'İ nefsine cemedemez. 

-~i!ye hakkı olan hissedarlardan 

Umu.mi Mağazalar 
T. A. Şirketi Umum Müdürlüğünden: 
1 ŞirkCUm.lz teşkilatı için 3559 sayılı kanun hükümlerine göre 

Müsabaka İle Memur Alınacaktır 
Halen Devlet teşkilatında veya bu kanuna b:ı.~lı müesseselerde bu

lunanlar imttlunsız olarak alınır. Yalnız mensup olduklan da.lre ve 
ya mü~senin muvafakatln1 almala.n şarttır. 

2 - Müs:ı.bak:.ı. imtihanı için aranılan şartları 
A) Lise veya. orta. mektep mezunu olm:ık 
B) 35 yaşından vuk:ı.n olmamak 
C) Askerlik fill • hlzınettnı yap~ ve ihtiyat smıfına nakledllınlş 

bulunmak 
D) Yapılacak tahkikat netic~inde memurluğa alırunasına. m.1nl 

fena. bir h:ı.11 olm:ı.dığ"ı anln~ılmaık 
El Şirl(Ctimizde mennuluk istiyenlcre mahsus matbu bey::ı..'1..'1.:Une-

yt doldlD'muş bulunmak 
3 - İstenilen vesL~al:ırı 
Al Ta.hsll vesikası 
B) Nüfus ciizd:.ı.nı 
cı Do:;rruluk kağıdı 
Dl Askerlik terhis veslka3l 
E> Şimdi.ye kadar ba.şka. daire ve müesseselerde çalışntl.!J o:::u:ı1ann 

iyi hizmet kağıtıan 
4 - İsteklilerin 3 üncü maddede yazılı vcslk:ı.larla blrllkte 10/4/ 

1942 ak.şanuı1a kadar Ankaradakl Umumt Merkezimize veyıt. 1:.-tan.bul 
şubeml.ze müracaat etmeleri lazımdır. 

5 - İmtihana 13/,1/1942 pazartesi s:ı.bahı sa:ı.t 9 da ınus meyda
mndakl Koça:k harımda bulunan Ankara merkezimizle 4 üncll Valk.ıf OD-E l işbu al....I::.d._ ·içtimaa İ-ştirak etme3ini 

arzu ecıeı. kiır.selerin esas mukave- ill•• hanının ı inci katındaki İstanbul şubemizde başln.nacaktır. ••I 
~·-~~~~~~~~~~~~1lenamen~ 54 üncü maddes~e t~- ~~~-~~~~~~~-~~~~~~-~--~~--~-

·Memur alınacak 
Güven Türk Anonim 

Sigor~a sosyetesi 
So:.;yetemız MuameUt Merke

zinde istihdam edilm"'k üzere 
3659 No. lu kanun hUki.i.ınlerlne 
göre imtih:ı.:~lı ve imtihansız me
mur :ı.lınacaktır. 
1 - Aranılan şartlar: 

A - Lıse VP.ya orfa mc:~tcp 
mezunu olmak, (Yuksc;c tah
sil v-c Ticaret llse.,ı mezunla
rı ile lisan bilenler tercih 
o~ı.mur. 
B - Ffü askerlik h! metl Ua 
etır..iş bulı nm:ı.k, 
c - Halen yüksek tahsil 
müdavimi buluıunamak, 
D - r..Pınurluğa alınmasına 
mini b.r ho.!i bulunmamak, 

fi!can nihayet gelecek 20 nisan 1942 Ticaret Vekaleti iç Ticaret 
tarihin kadar hisselerini aşağıda • ı · • .... • • 
gösterilen yerlere tevdi etmeleri ıa- Umum Müdür ugunden: 
zı:ndır. 

1 T)RKİYEpE: İstanbulda, Sirke-

! 
cide, Şirketin 1darei Merkeziyesi. 

t.LMANYADA: Viyanada, Oea· 
terr ,sc~ ische Kreditanstalt \Viener 
B mkvercin. 

BELÇ1KADA: Brükselde, Namur 
sok.: ğında, 46 numarada, SOCIE-

1 TE CE~'ERALE DE BELGLQUE 
: B •. nka3ında. 

HOLAND.\DA: Amsterdamda, 
M.M. TEIXEIRA DE ~IAIT05 mü· 
es3csesinde. 

FRANSADA: Pariste, 9 Bd l\.Ia. 
lesherh,.s' de, R. de LUBERSAC 
Jmüe;,se~t:-sinde. Pariste, 16 Bd des 

l lt"'I;ens' de, BANQUE NATJONALE 
POUR LE COMMERCE ET L'IN-

1 

DUST.ı-l!E Bankasl(1da. 
İSVIÇREDE: Bale' de MM. !::1E'.[. 

I
SER, CUTZ"l,'('JLLER ET CI& Mü~ 
esse.sesin.de; Balede BANQUE COM
MERClALE DE BALE Müess-eee-

30 Iklnclteşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine göreı tescil-~ Ol!lll 
ecnebi şlrketleriı1dcn Ilalya tabiiyetll (Banka. Konunerçtyala ltalya.11a, I.'Y
tan:bul Şube Merkezi) bu kerre müraca::ı.tla bankanın Tilı1dye Umum! Ve
k!llerinden Ik.inci Mi.idür Victorlo Tokatov'un İstanbul İk1nct Asll~ Sulh 
Hukuk Hakimliğinin (Esas !l41/11G2) 27/12/1941 t:ı.rih ve 941/686 sa.yılı ili
ıniyle soyadının cTokayt olarak değiştirildiği bildirllmişt1r, Keyfiyet kanını! 
hükümlere uygun görülmüş olın:ı.kla. ilin olunur. 

İstanbul Bölge Sanat Okulu arttırma ve ihale 
komisyonundan: 

M.Lk. Mu.Fi. İlk.T. 
Nevi Adet Lira LL K. Elrnlltme T. O. B. ~kll 

Ke1<plç tl.lğJa. 30000 30 blnl 67 50 13/IV /1942 pazartesi saat 14 Açık 
İstanbul Sanat Okulu tçln 31/III/l!H.2 tarilılnde eksiltmeye konul:ı..n 

30000 tu~ıa. ih:ı.Ie edilememesinden müddet 10 gUn uzatılm.ı.~ı-r.. Eksiltme 
Cağalol';l~da Yıiksek Mektepler nmlıasebeciliğlnde yapılacaktır. İstekliler 
Ticaret Oda.sının l!H2 yılı vesik3sını ibraza mecburdur. na.ıı olunur. (4068) 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundanı 
İl:ln No. 155 
1 Nisan 1942 çarşamba. sabalundan itibaren yterll ve Bulg:ırya. tefrlld 

yapılmaksızın bllümum mangal kömürünün kay~k ve vagonda. yapılan sa
tUjlar lçln rızamı 9 kuruş kömürcü dükld.ıtlannd& yapılan pera.lrende .sa.-
tışJar ı~ın azamt 10,5 kuruş fla.t tesbit edildi~ ilAn olunur. «4095ıt 

Sıtma Mücadelesi Sıhhat 
Memurluğu kurıu açılıyor 

1sta.nbulda btr buçuk: a:t ameli " ne.zarf ders görmeıt hitamında ma~ 
va!!aılc olanlal hemen ta.vzif olunma:t kaydlle t.Sıtma Mücadele3l 8ıbbd 
memuru> alınacaktır . 

Orta okulu fkmaI etm.if bulımmü. !Ut hJzmetınl ya.pmıo o1ınak taztta, 
fste.kli.lertn 4/4/942 a.k:şamma tadar her gtın Kadlkö1 Moda caddell IUl

IIW'a 91 de İstanbul Sıtma Mücadele Rlyasetlııe mftraeaatla. ~ 
yaptırmalan d1ğer şeraitle bember verilmesi lA.zun gelen vesaik haü:mdll 
mruQm.at edlnmeleri m.n olunu'- (3963) 

Kambiyo memuru alınacak 
T. C. Ziraat Bankasi umum müdürlüğündenı 

Ankara., İstanbul va İzm.1ıı şuhelerimizde ça.Iı.~tınlınak ve 3659 ~ 
Barem kanunu hiikümlert dairesinde 85-210 llra aylık verilmek ilııel'e lUzıla 
mu k:ı.dar kambiyo memuru, şef muavini ve şef alınacaktır. 

A - Taliplerde aranılan vaııı.flaf şunlardır: ' 
1 - Askerllğlnl yapmış olm:ı.k, 
2 - En az lise mezunu veya o derecede tahsil gönnüş olmak 
3 - İstihdamına manl bir hall bctunmamak 
4 - Yaşı ylrm.1 blrden a.şaA't. otuz beşten yukan olmamalı: 
5 - Şef ve şe! muavinli~ için daha evvel kambiyo işlerinde mtlmıı.re

se sahlbl olmuş bulurunak 
6 - Fransızca, İnglllzce ve Alm..'Ulca. dillerinden blrl.ne ha.kkll8 vatJI 

bulunmak. ııBu dillerden ikisine aşina. olanlar tercih edtlecektir.ı 
7 - İsteneceık vesalk.1 ibraza ve memurluk: tauhhütnameslnl lm.2/8111 

ii.m:ıde olmak. 
B - Tallpler lisan ve meslekt bilg'Jert hakkında yukanda ya.zıh ~ 

lerlm!zde 28/4/942 tarihinde bir ehllret imtihanına tabi. tutule..cakla.rdır. 
C - İstoklilerln Ank:ı.ro, İstanbul, İzmir şubelerlmlze mürac:ıa.t ederelı 

<ı!mtihana girme kartı. almaları I:\zımdl.l'. (4020) 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğündenı 
l Nisan l942 çarşamba gününden ltibaren 1 Eylfil 1942 giinÜDle JcadM 

Ank:ıra - İstanbul, Ankara. - Adana ~ Ankara. - Elizı! arasında r.ı.Pllac* 
tayyare seferlerine ait vakt.ı hareket cetveUdl.r. 

P.\Z.\RD • .\..."{ MAADA. HER GÜN 
Ai'<IB.RAD.\: 

Saat Dak.lkA 
Ankara şehirden ıı 00 Sirkeci tren 

• Meydandan. 14 40 Yeşllköy ısta.syon 
Yeşllköy Meyüan 

» Tren 
SirJcecl tstastYOn 

Ankara şehirden 
, Meydan 

El5.zığ Meydana. 
• Şehir 

Ankara şehirden 
• Meydan 

Adana MeydaruL 
Adana. Şehir 

Ankara Şehir 
• Meydan 

Adana Meydan 
Adana Şehlr 

ANKARADA: 

16 40 , Meydandan 
17 00 Ankara. meydana 
17 50 ıt Şehir 

S.\Ll, PERŞEl\mE, CUlll GtJNLERİ 
Saat Da.klla. 

7 00 Elizığ Şehirden 
8 00 ı Meydandaa 

11 15 Ankara Meydana 
12 00 ,. Şehir 

P.lZAR DAHİL HER GÜN YAPILIR. 
Saat Dakika. 

14 00 Adana Şehir 
14 30 • Meydan 
16 45 A..-ık:ı.rn Meydana. 
17 ıo • Şehlr 

P,\ZAR GttNLERİ 
Sıat Dakika 

7 05 
8 30 

10 45 
11 00 

Adana Şehir 
Adana Meydan& 
Ankara Meydan 
Ankara Şchlr 

Sa.at Dakika 
'I 40 
8 30 
8 45 

10 f5 
11 ıs 

Saat Daklı:a 
13 45 
14 30 
17 45 
18 10 

S:ı:ı.t Dakb 
8 00 
8 30 

10 45 
11 11 

Saat Da.kik& 
14 45 
15 00 
17 15 
17 45 

Otobüsler, İstanbul, Adana ve ElAzığ yolcularını Meıı'.ke!I P.T.T. bin.aa 
önünden yukarıda yazılı saatlerde alarak meydana nakleder. 

.ı\D.1\-VADA: 

Otobüs yolculan yukarıda y:ı.ruı saatıeı·de Yeni otel önünd;:n ala:rak 
meydana n::ı.kledi!r. 

ELlZiliDA: 
Otobüs yolcula.n yukarıda ya.Zıh saatlerde Merkez P.T.T. batası önün

den alarak meydana. getirir. 
BİLET VCRETLERİ: 
Ankara - İstanbul cı26e L Ankara - Adana cı'.?!b L. Anka.rıı. - El~zıt cı32• 

L., İstanbul - Adana. c:44• L. İstanbul - Elazııt 1152• liradır. (2236> (3991) 

Belediye Sular idaresinden: 
İdaremizin Elmalı !alırlkası 1ı;ln bir lldnc1 makinist Ue blr tesviyeci. 

Fertköydeki atecyemız için de bir elektrikçi, bir rrezecı ustası, üç tornacı. 
üç tesviyeci ustası. bir marangoz ve 1k1 otomobU tam1reı u.stası alınacaktır. 

Ma.klnistln sanayi mektebi mezunu olması elektrikçlnln Nafia VekMetln
den ruıga.rl üçüncü derece ehllyetnameslni haiz bulunmuı lazımdır. 

Diğer işçller arasında sanayi mıekte-1>1 mezunu olanlar tercih cdlllr. 

2 - Isteklllerl.1 so.-,-ycteınlzin Ga
l:ıta.da Sümerb:ı.nk !)in:ı.sın
dakl mcrkcz:ne 8 Nisan 942 
akşamına kadar müracaatla 
9 Nisan 942 perşembe gi.'ınli 
s:ıat 11 cıe imtihan:ı. glrm.ek 
için numara almaln1ı. lizun
dır. 

3 - t.-ıenilen vcs:ıik: 
A - Kendi el yazısı ile di
lekçe, 
B - Mektep d1plom:ısı veya 
sureti 

l sirıcle; Zürich, Bale, Geneve ve 
Si-Gall'de, CREDIT SUISSE Mües
sesesinde. 

Ticaret kanunu ve Şirketin. Esıu 
mukaıvdenamesi ahkamı muci'bince., 
işbu 'İçtimada hazır bulunacak hisse
lerin miktan ne o1ursa olsun, yapıla
cak müzakerat ve ittihaz edilecek 

(40(}3) 
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğündenı 

11 1 
Mli!redat ıısteıerı Oi.imrük satı., Müdürltiğft nan ta.htasUe Bel~ Me- Devlet Demiryollari ve Limanlari lıletme 

zat işıert Müdürlüğü ill\.n tahtasında. asllı saa:ı1ıpsıs eşya. <B1tünuın. Kl\ıtıt, Umum idaresı· ilanlari 
Deınlr, Boya, Tıbbi müstahzar, mensucat ve saire g\b1) muhtelif cim eışye. 
1549 sayılı kanun mucibince a~lk arttırma. usulü Ue 1, e, '1, 8, 9, 13, H, 115, ~==========================!::i 
16. ve 17/4/942 günlerinde s:ı..at 13 de Sirkeci Reş~ caddesindek1 Batıo Muhammen bedeli (33..300) lira olan {15.000> metre m.lkAp balast M· 
Müdürlü~ündo peşin para ne satılacaktır. i:stek111er1n b1ldirllen gilnleroe yon - Esk:tşeh1r hattı üzerhıde KUL 40+00 ocağından ihzarı işin.in 16/4/ 
hiç bir vesika. ara.nmaksızın satışa ~tirak edebileceklett llA.n. olunur. (4099) 942 perşembe g{inil sa.at 11 de AJ:yoo '1 ncL İşletme Müdilrlüğft blnamnd& 

c - NüfU8 cüzd:uu (942 aa
kerllk voklanıasmı havi) 
D - Evvelce çalıştıği mües
seseler varsa hüsnü hizmet 
var.'.l.knsı, 

E - İki ııdet 6X9 "otoğraf, 

Anadoluda 

Bir inşaat şirketinde 
Şantye ambar i:slerinde ç:ıt:şacalt 

Tecrübeli bir 
MEMUR'a 

ihtiyaç vardır. Tallplcrlıı ırare
ronslarUc birlikte her glln beşten 
Sonra Galat:l.da Bil.yük Tllnel 
hanında 6 numaraya müracaat
ları. 

müzakerat muteber olacalCtır,. 

Hali Tasfiyede 
Şark Demiryollari 

Likidatörleri Mümessili 

Serkl Doryan 
Serkl Docya.ıı d&lmJ Azaları 

10 N13a.n. 1942 cuma. gQn.11 sa&~ 
18 de fmta.11\de ol.a.Iaaı: umum! 
heyet topla.:nt?sına da.vet ed:ll.11ial'. 

Müzakere ru.zns.me61: 
Ana. NlznmIL'l:!l\ecin tad1l1 bak

klında 30 Azıa ta.ııı.fmda.n. verllm.tf 
olan takı1.ı1n müza.kerosl. 

ldan Heyeti 

kapalı zarf usullle eksiltmesi yapılacaktır. 
[ R E N G Bu J.şe gtnnek ı.st.ı.yenlerln 2497 lira. 50 kurul} muvakkat tem.in.at " Zayi - Aske;rt tezkıeremi zayi. ottlm. 

Eski.şehir Q.Sk""erllJı: şu'OOsind~ kayde 
göre yeniaint. alacağımdan ook1s!nkı 
hükm11 :yoktur. 

Çalıa.lcada. zl.ra.l kombinalarda ekip 
ESklşehlt1.n Akpınar kOyilnden 
S22 dotumıu Mu..."8. o~lu Fettah 

Fatllı S. el sulh hukuk Mklmll~ 
den: 941/67 'l!. 
~ Altaıf caddesinde 

ve 
Belsoğuklufuna 

tutulmamai iç4a 

EN lYt IU.rı 
,.~~wPROTEJ N "~~ 

Her Eczanede 50 Kr. 
aatilir. 

Sam.ancılar sot:ağında 18 num.a.ra.Iı ••••••••••••111 
beş odalı mn.stakll hane e.çlk arttırma 
snretUo Jdraya vertıeceğlnden tallple
r1n 8/f/04Q taıUıJnde matık.'ecn9 sıaJ.o-

TECBttBELI BiR MUHASİP 

tı ABIYOB 

nuııhsus kanunda ta.ybı edilen vesikalar1le tekllt mektuplannı ayni gfln sa.
a.ı 10 a kadar Konı!sycm ııeısıı~e vermeleri !Azım.dır. 

Eksiltme şartnamesi işletme lı:omlsyonunda 167 klıııl1 bedel mukabllln-
ıı. sa.tın almaıblllr. (3766) 

Konya Nafia müdürlüğünden 
1 - K~ - Ka.şlha.n yolımun 11 + 490 - 17 + 805 ldlometrelert a.ra.

sınd& muhtıelJ! parçala: Uzerlnde ya.ptınlacak esaslı tamirat 23/3/942 tari
hindeki eksiltme gününde talip zuhur etmediğinden aynı esaa ve şartlar 
dahllln<!e pazarlığ'a. lb~ır. 

2 - Bedeli keşfi 68690 Ura. 83 kuruş ve muvakkat t;emhınt 468~ ?l.rad:ır. 
3 - ·İırteyenler bu işe a1d evrakı her gün Konya Na!l.a müdürlüğiinde 

görflp tetkl:k edebi.lirler. 
4 - Taltplel'ln 2490 sayılı k.a.nunun hükümlerine uygun olaJ:Q,k tıa.nz1m 

eıd.1.1.mlş evraldle birlikte pazarlık _günU olan 23/4/9~ pe~ gfintl saat 


