
Kömür havzasında gündelik 
istihsal; 9000 ton fazlasile 

devam edecek • 

Bugünden itibaren ekmeklik 
unun mısırı. yüzde kırktan 
yüzde yirmiye indirilmiştir 
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Büyük dertler 
arasında unutul
muş küçük bir 
yıldönümü 

Esirler bugün 
mübadele 
. ediliyor 

üç yıl önce bugün, yıkım al- Londra ıiyaıi mahfilleri. 
tında kalmış, yahut deniz orta.- Türkiyenin yardımından 
sında boğulan bir adamın tel&- kd" 1 b h d• 

ümit . llğini dır bir ta ır e a ıe ıyor 
şını ve sız an an 
ses, bütün dünyaya bir felAket 'Ar. alı , __ .1. ı 1 · 

~ır yar m.gı ız ye ta yan eeır-
haberl yayıyordu. Derinden gelen (erinin l:ımirde mübadele edilecekleri 
bir yas nöbeti glbl dakikada blt yazılmııtı. Aldığımız malumata g&
tekrarlanan bu bitkin ses, Tiran re, ltaly.anlard2Ul 250, İngilizlerden 
radyosundan çıkıyor, Arnavutlu- 60 yarah mir mübadele edileıc:e~tir. 
ğa italyannı saldırdığııu blldirl- Bunun için bugün ikl tarafın bı:_er 

'd hastane gemisi İzmire gelecek, agır 
JOI U. yaralı ~irler bir gemiden diğerine 

Feıaket herkese ufak ve ehem· taşınarak mübadele işi yapılacaktır. 
miyetsiz göründü. Söyleyicinin Londra 6 (AA.) - Londra siya
sesi kısılıp kesilince radyolat'lll at mahfilleri, İngiliz ve İtalyan eeir
tlüğmelerl de çevrildi. Boğulanın !erinin mübadelesinde Türkiyenin 
imdadına giden olmadı. Arnavut- ya:dımından . ~akdirle b~sediyo~. 
luk " 1 ·· b ~' İtal t Brıtanya Harıcı:ye Nazırlıgmın bır 

Bomba hadisesi 

Suçlular yarın da· 
sorguya çekilecek 
Pavlof ve Kornllof'a evrakın 
rusçaya tercümeleri 

Moskova Ankara 
muhakemesini 
tenkit ediyor 

Sovyet resmi ajansına 
göre PaıJlolla · K ornilolun 

bu işle alakasi yokmuş 

yapıldı 

BU SABAHKİ 

Hindistan'a 
yeni hava 
akınları 

Japon tayyareleri yeni
den 2 limanı bom

bardıman etti 

'l'BLGB.A.PLAB 

Avustralya 
etrafında 

çember 
Japonlar Salomon 
adalarına yeniden 
aıker çıkardılar 

Lonılra 7 CA.A.) - Faı.s B1ndl6ta.n'a S14Dey T CA.A.) - lapoolar 8aJD. 
Uk ha.va. akml dfuı yapıımıetır. Yen! mon adalarına. yenh1en asker ~ 
Delhi'de neşnıdilen tebllh g&-e dtın ml,fla.ı'dır. Bougoovillel adala.nndıa • 
Japon tayya.releTt Hiıldlstan'ın şaıtı: yer 1şgal etınJilenllr. Bu adal&ll ea
sahlllnde Cocana.da. CK<*AD..,.) n 1omon adaluo:un şimal ucu yü;Jnm
Vizagapatıan l1.ma.nlarına. hücum et- dadır. 

mişlerdlr. iç Iiman.19.t'da. b.a.ftf JıMU Yeni Zelanda tehlikede 
vardır. Bazı khMeler yamlamruşbr. 
İçlerinde 1 tayyare gemisi d& bulu- Londra 'l (AA.) YMl. Zeland.& 
nan bir Japon dentz kuvveti Bengal Başve'kill Frezer ditn. söylediği blı' nu. 

. . tukta. bu kıtanuı tııtımcedP, bulundu• 
k~rfezinde gezıyor. Bu fllo ttcattJtı P.. ~undan ba.hsetmlş .e denll.şttr 1dı 

, uç yı once Uc. .. m ya. a- ııözcüsil demiştir ki: 
rafından f§gal edildi. «Memnuniyetle öğrendiğime ~öre. 

Felaketin derinliğini sezenler esirler değişimi lngilterenin derin h~~· 6 f'{1'şa~) p ~ofba 
de vardı. İtalyanın Balkanlara dc,stlukla bağlı bulunduğu bir devle. Ka u'r 8i:ç u .. ann .an hak: h ve 
ayak basması bu topraklarda gü- tin kara sularında yaplacaktır. > o:i' o a k ugun naıp .. ulu: 

ın~~~:d~~~k :f: ~:- Yeni Zelanda'nın bugt1nkll t.ooıleJI 
ra.s'm 500 kilometre f1maU.ndıed1r. Ya- d~u, Dunkerque'den sonra. İı:ıgfl

~ kında Madras cıvanruıa ~ pıer.. tıere n1n durumuna. bemJer. O zaman 
delenecekt!r onların göstercUk1er1 cesareti blz dm 

. d.. nl Allah l Kızıl haçın bir mümessili de şöy- run a evra tn ru8Ç8G'a tercume en 
venı ve uze a ısmar a- 1 d . . • yapılmışhr. Çarşamba günü a:ıbah 
maktı. Çünkü İtalya kuru Ama- e «~;!~:~eleri kolaylaştırdığından celsesinde mulıalteme doayasındaki Suçlulardan AbdÜlTahman'ın sevgİ
vutıuk dağlarını değil, Balkanlan dolayı Türkiyeye millllettar olmalı- lüzu~nlu evrak ve vesikalar okunacak lisi Perihan'ın hastanede çocuiil• 
gözlüyordu. yız. Büyük Britanya bu haberi se- ve au~lulann sor~larına devam edi- almmıt remıl 

O ldırınun ne gı'bi emellere vinçle ' kat~ılamıştır.> lece~tir. . . ı sa . Ögleden sonra yapılacak. celsede olarak mahkemeye sevkedılmit o -
başlangıç olduğu bugün daha ıyl şahitlerin dinlenme3ine başlanacak- inalan mazeTet kabul etmez bir ha· 
anlaşılıyor. Arnavutluğun işgali, Bulgaristan tır. Şa.bitl~.in bir kısmı vaka ve aka- rekettir. 
meğer, Yugoslavyanın ve Yuna- b~ndeki hadi~d:r .hakkında, diğer Bu ~vyet vatand~lann~ c.W-
nlstanın canına la ak içinmiş. s ., , aA. ha bır kısmı aa hadı~nın oluşundan ev- kast~ ışıne kanşmadıklan bl!'. hakl-

ym ve1 geçenlere daır ,ahitlikte buluna- kattır ve Sovyet vatandaşlarilo te-
Bu iki devlet, o zaman komşula- caktır. masta bulunduklanna dair iki mllt• 
nnın başına geleni pek iyi kav- Moskova 6 (A.A.) _ Reuter tehim Türkün iddialan da pek. hak.1-
nyamamışlai·dı. Eğer, Yugoslav- sarllırsa... ajansı bildiriyor: Resmi Sovyet ajan- kate uygun aeğı1dir. 
yada ve Yunanlstanda bugünleri sı pazar akşamı ne~rettiği bir demeç- Ne Ankara mahkemeainin tara!-
aüşünebllecek çapta devlet adam- -- te, Almanyan111 Türkiye Büyük Elçi. girliği ne de ber hangi bir se\Jeple 
laıı ve askerler olsavmış yahut Harbiye Nazın: «Bu si Von Papen'in kurtulduğu bomba hakiki mücrimleri gizliyen ve bqka 

b iki ml k t •ttlf k ·d i . mu·•:....Laııran memleket infilakı hadisesinde iki Sovyet '\·a· mücrimler icadeden tiklyetçinin 
U me e. e 1 a peı :s nn tandaşile iki Tilrklin suç ortaklığile gayretleri hiç bir kıymet ifade etmez:. 

altında ~lrblrınt atlatmak polıtl- evatlarımn istikbali için müttehim bulondUklan Ankara da- Ankara d&vaamda, mesell tahki· 
kasile İtalyanın sahte dostluğu- 1 k di vaaını tenlddediyor ve diyor ki: kat d09tY&9mın rusça tercümealn.I al-
na dayanmak yolunu tutmasalar- 0 aca tır» . yor letanbuldakl SoVyet müeMesesin- ":?ak gibi Soyyet mü.ttehimlerin en 

~ İtal Arnavutluğa belki de çall§an iki :Sovyet vatandaşının iptida! httlannın ihlll edilmit olma-
mı~, akyab ktı İt 1 Sofya 6 (A.A.) - Harbiye Nazın Paviof ve Komi1ofun, bu iıe hiç ifa- sınm da keza biç bir kıymeti olmı-
hiç ay asamıyaca · a ya, Gen~ral Dask'alot, basına. şu dem.eede Til'Rt&tnlf o1malanna • rağmen keyfi yacak.tır. 
Yugoslavya ile Yunanistanın kı- bulunmuştur: · 
mıldanmıyacaklanna güvenerek Bulgar mllletlnln bugün bir tıek dil~ ____ ..;.;.;... ____ .._ ___________ _ 

b . ....ı..ı.,tı te . h .. ...ı...ı şü.ncesi vardır: Bulga:rlstana Jaıdı& 6dJ... p e - • 1 b ld U ışe 6.u.~ . • Ne kım, er l.l\.ı..::;ı len topraklan muha.fam e1ım~ Eter a t t . 
tle Arnavutluğa, açık . gizli en Bulgar mllletl, sllilıa sa.rılma.lr& c:Lavet . r ının s an u a 
ufak yardımdan ürktüler, tehll- edilecek olursa bu, mtinhaslran mem-
keye göz yumarak İtalya ile iyi l&Jretin ve memleket evlA.tlaıırun ı.- v 

. tlkba11 1çtn olacaktır. a t ag t geçinmek yolunu tuttular. Bu ıyl Milletlmtzln blrllğln1 tAı.haar:ılcuk et- y p ır ac ) yur 
geçim pek az sürdü. o ilk baskın tlrmek tçln elim ve mU$dil ha.rpler 
bugünkü faciaları doğurdu. İş- yaptık. Bu harpler, bize çok faıda 

. .. x.,....,,., fedakarlıklara. maloldu ve bu reıcıa.-
galden ikı gun sonra yazdı5.LL1.J.MA k!rlıkla.r boşa gitmedl. zıra. millet 
bir yazıda: «İtalyanın maksadı, mücadele içinde kuv•retlenm~e mu
Amavutıuğu yol gibi kullanarak valtak oldu. 

Reiaicümhurumuz dün Parti merkezinde bu iıle 
metgul oldu ve direktifler verdi 

Balkanlarda dalıa içeri sokulınak · Genera~ şu sö.7Jler1 ııa.ve etm.4tJr: 
mıdır? Yoksa Alrnanyaıun Şarka :;:et, tnmk!ı.n °1f~rı:1 mub&- Ankara 6 (A.A.) - Azb: Reisi- kinı tarafından karıılanm11 ve u~ 

v • r en sanca ar yap- cümhurumuz Millt Şefimiz lmıet lanm1şlardır. 
dogru bir hareketmde, bu pl~a madan sıyrılınağı bilir. Kıııllın sl· ln" U. h .. ö"l d Ciimhu 
engel olabilecek Balkan devlet- ya.seti şimdiye kadar old.uRu glbl bun- · 

00
t H ugul'-np '!:~ eGn aonlra k ·ni Parti nPnpunun toplantiıi 

. . dan sonra da bu teda.k1rlı.k.laA. mey- rıye a .... ar.... ene mer ezı 6 .. -

lermı tutmak mıdır?... Ne Al- dan vernıemeğe muvıa!faık: ola.bilecek- ~ereflendırerelı:: geç vakte kadar ~nkara 6 (Telefonla) - CUm-
ınanyanın Çekoslovakyayı isti- ttr. Fakat millet, şınıu da blllr k1, me~ olmU§lar ve Parti tarafından hurıyet Halle Partial Meclis grupu 
tası. ne de İtalyanın Arnavut- mukadderatını tah:ı.kkuk ettı.rm.esine lstanbulda yapılacak olan talebe yarın (bugtin) eaat 15 de toplana
luğ'U isgali son hedefler değil- mAnJ olmak içln dışa.rdan ve !çerden yurdu konusu üzerinde tetkiklerde cakttr. Bu toplanbda, Hariciye Ve-

. ~ • . . her kim teşebbüs edecdc olursa onu bulunarak direktifler vermişlerdir. kili B. Şükril Saraçoğlu'nun lıarict 
dir. Daha gemş bı: .pldnın ılk ezmeğe hazır bulunmam ldr.ı.mrllr. Sayın Milli Şefimiz. geliı ve gidiş. meşeleler hakkında izahat vermesi 
hazırlıklarıdır ... )) demışız. O de- terinde Parti Oenel Sekreteri ve er· muhtemeldir. 

virde böyle bir görüş güç mari- Fı· ı ı· be fuarı ............................. u11111111ıınııııııı111111111111111•1111111111Hıı 
f et değildi. Fakat, harp korkusu, 
sulha död elle sanlmış demokra-
Bileıi şaşkınlık içinde hareketsiz- açıldı 
liğe uğratmıştı. İngiltere ve 
Fransa yanlışlık üstüne yanlışlık, •• • 
:fedakarlık üstüne fedakft.rlık ya- Açılma toremnde Sofya 
parak bugünkü Akıbetlerini ha- elçimiz de bulundu 
ımlıyorlardı. İtalya, Balkanlarda 
üzerine aldığı bu vazifeyi de ya- Sofya 6 (AA.) _Bulgar ajan· 
pamadı, gene Alınan ordularının aı bildiıiyor: Bugün Filıôe fuan açıl. 
Balkanlarda da kendisini kurtar- mı§tir. Açılma töreninde Bulgar Tı
ması gerekti. Garip tesadüftür kl. caret ve Demiryollan Nazırlan ile 
b .. Arn. tl ~ iş ali yıl Almanya, İtalya, Türlqye vo Roman-
~~ _ .. avu .. ugun g • ya elçileri ve ba§ka memleketlerin 

dönumudur, dun de Almanyanın maslahatgüzarları hazır bulunmuı
Yugoslavya ve Yunanistana harp tur. Bilindiği üzere bu fuara, husuat 
açtığ1 güne rnslıyordu. paviyonlarla Almanya, İtalya, TUr-

Olanlan hatırlayıp acılan ta- kiye, Romanya, Macaristan ve lsvio
zelemekte bugün için bir fay- re İ§tirak etmektedir. 

Cf.a tasarlanamaz, fakat bunlan 
unutmayıp düşünmek yann için 
ibret dolu bir derstir. 

Necmeddin Sadak 

~ aponyanın gemi kayıbı 

İzmir su, tramvay ve 
elektrik şirketleri 

hükilmetçe satın alıniyor 

. göstenn~e~Uylz::...;o,.~~--~~-

Amerika 
Grips'e yar
dım ediyor 

Rooıevelt'in murabhaıi 
Hint liderlerile 

görüttü . 

Müthiş 

rakamlar 
Amerika, ailihlanma için 

300 milyar dolar 
harciyaca~ 

Vaşington '1 (A.A.) - .\m~nk& 81.
lAhl~ içlll 300 m.U.r.ır· dolar Iıaıı
<'.amağa karar vemılfUr Bıı raklull 

Ycınl Delhi ı (A.A.) - B. Roode~lt.ln mall müteha.'JSls~ tara.tından t~ 
h1.ISU11 muralılUıal alJJaıi' 1honson edllml$lr. Bunlara göı;a B. n000&
dün kongre reıblerinıden Amt ve velt'1n L.'tedlltl lmdar tayy.are yapmak 
Nehru 1le bir saat gôl'Oşm~. 1çbı 170 m.11ya.r dolar lAzımdı.t\ Şlm.
Jhoruııon bundan sonra raporunu tel- diye kadar hesaplar 12\l bin t:ıyya.re, 
grana B. Roosevelt'e bUdtrmqtir. AI- 45 b1n tank y:ı.pılmam lçlndl Cü.nı
bay. Unltıed Pna mtılha.bldne: e:B1nt burre!st 185 bin u~alc, 120 bln Uuık ıs
şetıerııne hlç bir h'USÜlll mektup ~ temeJrt.edlr. 
mediriı, biiçolc mıemııa.r haJdı:ında Martta harp m.asra.tı !! milyar iJO 
uınumt görüşme yaptım• <klm!ştlr. milyon dolara m.l4. olmuştur. Geıeoot 

Alba.y, ikl zattan oonra., mllitüma.n.- sene $'.Jıllunda. hatp m.asm!ı ayda 1 
la.tın lldert ctıma da. dah1l olduğu milyara. ~ıkac:ı.k.tır. Bu harp progra.. 
halde başka. Hint llderlerty1e g6rilş- mmın ta.t1>1:kı 1ltt133.dl durumıcla 
müştür. tedrlc~ hlsoodllecek sı.kmtı ~upa.-
Vaşln;ton 7 (A.A.> _ Amerika, ca'ktır. 1942 ~nesi ımı.unda sılan :ı.ı

Cripps'!n Hindl:stan'dn. muvaffak ol- tm<kl 5, 1943 tıe 10 rnil3'0n ktşt 
mu için ÇOk ça.lışı:yor. Mfhverln bulunacaktır. Şim.dl harp .9a.!l.a.

Hlndi3tan üzemiden bir çevtmı& ha- yl.:lnde 5 mllyon işçi ç::ı.lı.,.cııyor. ser.. 
reketlne kalkışms.sı korkmıu artıyor. sonunda. bu mih."tar 18, 1943 to :?ti 
Bundan başka. Va.şingt()n 400 milpon milyon ob.cakttr. 
n.fttusu kendi sa.fla.nndia görm.ekten -----

memnım olacaktır. Ba:za tn3hfiller 1 b' f k 1 k cr1pps'1n muvaffak oımamnsuun va- ıveç ıtara a aca 
him netlceler rermes.tnden tol'kuyor. Vicb7 '1 (A.A.ı - L>ve.; b'1.1vekUı B. 

B. Roosevelt, Amerlb'd.ald Hint Ha.noon İsveç'ln b11ıarat k.alınGlk laı.-
mııra..hha!I. ile 3 defa görllşm.ftı,t.llr. raruu telmlr etnıf4t,tr. 

Jaoon Başvekili 
"inanmayin" divor 

Kolombo bombardımanının 
Hintlilere karşı bir hareket 

olmadığını söylüyor 

Doğu cebhesinde 

Harkof ve Leningrad 
mıntakalarında 

muharebeler 

Berlin 7 (A. A.) - D . N. 8. 
ajansının beyanına göre, ayın uçün
de Ruslar Harkofun cenubunda 

l 'ich1 7 CA.A.) - J~ ba.şvekill hücuın etmişler, bir yerde Alman 
gen~ ToJ.o, Kolcmıbonun bombe.r- hatlarını yarmağa teşebbüs eylemiıt-
dınıa.nı milnaaebetlyle ~ kl: l d' s· k d h l daponya, mnt mllletine kartı hl~ l>l:r er ar. ır no ta a attı yarmış arsa 
dilşınanlılc duygusu beslemi:vor. K°'" da, bu derhal durdurulmutı ve erteel 
Ionı.bo İııgtllzler& üs olduıtu tçııı. bom- günü Ruslar püskürtülmüştür. Dür 
b9.lıı.nmlştır. Bu hareketler Hlnd..ls- man birçok ölü bırakmış ve 136 esir 
tan'da İngiliz nüfuzunu ort.edıan kal- alınmıştır. 
clırma.k için ya.pı.J.nı.akt.adir, Hlnt mil- Berlin 7 (A.A.) - Rus cepbesi
letl.n.tn Hlııd!sta.ıu t-eltra.r tdlıetmest nin merkez kesimi arkaııında bir 5.>v· 
za.mam gelm.1ştılr. Rint m11J.etlntn İn- yet petrol tMfİye fabrikuına tam 
gllizlertn va.acUer1ne ,,.,,..,.,.... __ ""-· • b 1m 1 k v .. 

ümtl ed.
.....,_ .._........,,...,""l>,uu ısa et o Uf, yangın ar çı tıgı go-
vu:.o.• "} ",tü 

Vlcb7 7 (A.A.) - Hlfl~:Uatan. kuman- ruLomund r. 7 (AA.) Le . d 
danı ~ Wa.veU'ln a.ynl rııamaıı.- ra · -. nıngr& 
da umumi vali de o!nc:ı!fmdan baM&- mıntakasuıda oldukça şıddetli mu• 
diliyor. harebe1er olmuştur. Moskova ra<J.. 

:roeu 2300 Almanın öldürüldüğünfl 
yemen' deki İtalyan elçisi söylüyor. Katinin mıntaka.smda Rt»o 

ık d 
?ar 7 meskun yeri geri almışlardır. 

ç ar ıyor S t t bt•"" • 
LGndra 7 CA.A..> - aeıen haberlere ovye e ıgı 

göre Yemen hükQmett, Raıran elç1- Londra 7 <Radya 8.15) - Gece ya-
sindıeın Yem.enden a.ynlimlmnı rica. l'lsı Most.ova.'d.ıı n~ilen ~ 
edecektir. Bu elç1. btr mihver elçi.si.- tebllğt: ~ıed'.e dunımda. d~~lc 
Din bulundujfu birleUt Arap mernlen- yoktur. Ka.llnln çe~ silvarl1&
tıdlr. Dl.ter Arap memieketlerl elçinin r1tnlz. bir Alman hOcuınımu Ptl.sldlıt
çıka.rılmuı için Yemen .oe:d.nd1t tıe- milştür. • 
şıebbüste bıılunmuş\ard.11\ 

Japonyanın Berlin elçisi 
B. Hitler Rumen Genel- Budape§te' de 

kurmay başkanıni Budapeşte 7 CA.A..> - Jıı.pon,...•nuı Vaıingtoı 6 (A. A.) - Japon 
liahriyesi muhasamatın başlangıcın• 
adnberi Büyük Okyanusta 5 6 harp 
gemisi Vd 7 6 ya.rduncı gemi kaybet
miştir. 

İzmir 6 (Telefonla) - İmılr su. 
tramvay ve elektrik şir~Ierlnln hil
kfunetçe satm alınmasl lçtn, şirlretleı
rın sa.lcih1yetll mümessillıerl, Nafia 
Vekiletı tarafından Ankaraya davet 
~tir. Her iki şlı:1ret, hükı1metçe 
satın almdıktıan soıı..na. bele~ 
devredlleceııtttr. 

Berlln elç!a general Oşima b\ll'80"fi 
- Artık kulübeni hiç boı bırakmaz oldua ~omfllf.. . . kabul etti gelmiştir. Bud:ı.peşt&"de husust surette 
- Nanl bırak.ayım dostum. vaz,Wı; kirqı ~Jer de ~ ~ Vlob7 T (AA.> - B. mtııer, Rumen 24 saat kaldıktan sonm: Sofya'ya gkkl_ 

diT• korkuyorulÔ.L- - ~ ~el kurmay ooş11ran.,. lıaıVIAhm· oek. orada Japo~'nm AıtıJwa ~ 
- da b.bal '1• bul 
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r Geceki ve Ba Sabahki Haberler 

Harp tebliğleri Et fiatleri 
yükseliyor 

asrı:• un a • • Siiiüiiiiiiiiii?iiiiiiüdıiiiiAiii'iiiiiiMiiii\ı 

HARP DURUMU ~ 
Alman tebliği 

.Bcrlln s (A.A.) - Alman ordulan 
~ı.ğınm tıebl.J#J: Şa.rk 
eephesinde Bolşevlklerln yaptıtı ma-
!ıa.lll blr ~ok hilcum.1.al: mııva.ffa.-

Kuzu perakende 220 
kUnııa ıabldı 

klyetsiJ:lile u~. Cephenin D tıatlerJ. J9Dl<leın ytlltselmeğe bq
uıerkC"Z kesl.mlnde yapılan blr Alman lamltJtır. Dlbı mezbalha.da. kuzl1 tıa.t
btlcumu emıasındıa. blrkıl.9 gftn ~al'l)llJ- ıert kes~ olarak 180 ile 200, beyaz 
madan aon:m. Ruslaı: 09 mahalden hrama.n ıso ne 190, sığır da. 120 ne 
rerı atılmıştır. Düpan bu esne.dA 1'6 kuruş al'&BlD.<!a satumıştır. ~lıç 
yüzlerce öl!l ve e'8lr ve~. f.7 ıop, 27 pek n~ kesUm.lftlr. 

Seylin adasına yeni 
akınlar bekleniyor 

boım.ba ıopu, 132 mü:lnell tilfeık ve ıta.ıııapla.r, kuzuyu perakende olara.k 

Doğu cephesinde ve Libya'da 
miihim hadise yok 

birçok portatif slWı ıı:a.ybetımlşt1r. 220 kuruşa. tadar satmışlardır. _ 

Dün Şark cepheshıd.e ha.va. muh.a.ı1'- Ankarada et narhi Uzak doiuda 1 

bclerlnde yeya.hut yerde fa d~ .&ııkara s (Akşam) - Ankai"a. belle-
tayynresl tn.hribedDmlşUr. ı Alman d1"8Sl bugünden itibaren koyun e&e 
tayyaresi. kayıptır. Gece ntnsk'de 00 ,erine 130, ıııtıra. 00 ve ker:n.1biz 
Bovyet tayyare fabrlDlanna Tiı a.ynt 81gu- etine 110 kUrU§ na.rh koymu§tur. 
amanda MoskovadaJrt e8keTt hedef- 'tu ıuretıa Anka.re.da. etkı bOıllapu.ğı 
lere muve.f!nkiyetle ha.va hftctımle.tı tahmin edilmektedir. 
J"&Pılıruştır. 

Şlmall Atrlkada miihfm ingDic .te- Yazlık ekı·m eU tuvvettertnlıı Mftillye doRru yeni 

Japon hava kuvvetleri tara• 
fından Seylan aduının merkezi 
olar. Ko1ombo oehrlnin bombar
dıman edilmeei her tarafta bü
yllk alaka uyandırmı§br. Bu ha
reket Hindistana kartı Japon ta
arnızunun hqlangıcı u.yılmak'· 
ta Te hava taarruzlarının de· 
vam edeceği tahmin olunmak· 
tadır. Seylan adasının Hint Ok
y.nuwna hl.kim olmü husu-

taarruz1an pilskilıtOJm{lşttır. fsblı-
derfye - Marsa Mad:nıh demtrıvolu T obumluk dağıblmaıina 
bombala.tla blrçolt noktala."1ll bıılll- d dil" 
Sllftlr. evam e ıyor 

lzmirde 
manifatura 

Halka ucuzca ıatılmaıi 
hakkında kararlaı: 

alındı 

VUAyet zıraat mildürıtıtü, JUlık swıda hemen hemen Akdeniz-
.sın faaliyeti ha.k'tm.da vaıı '" Be- deki Malta bdar ehemm.iyeti 
ledlye Real doktor Ltt1i Xırdara ftr<lır. Bunun için Japorılann 
blr ftl.por vemıı,tlr. 1 Seylanda İngilizlerin bannma&ı-

Bu ra.porr. na7Aran ya.zlık aeJVa,ta na meydan 'Yennemelt isteye• 
IElhı1m1z1n bel: tara.tında devam ed1· cekıeri anlqılmalttadır. 
ttroı. KOylftJe n halk:a tohllml'alt da.- Seylan adası Birmanyadan 
ııtıımasına devam ohmma.ktadJr. Son çok uzakbr. Japonlann reçen• 
bir ay zarfmda Yeşllköy ıs1aıh lı!ıtu- de ele geçirdikleri Andaman 
yonun.dan ahrmn 23 tDn mısır, 2' ton adalarından da 1400 kilometre 
patates, 10 ton nohut, 1 t.cm fuulye me.af~edir. Buıhun için Ko· 
"' Ed.tmeden ıetirlleıı f f;ıQn fasulye 
muhtellf azalara verUmJş T6 bunlar lombc>yu bombardıman eden Ja-
baılb da~tıımıştit. pon tayyarelerinin buralardan 

Japon tayyareleri yenkien AVUlı· 
tralyada Darvin, )' flİ'li Ginede 
Moresby Hmanlannı bombardı· 
man etmi§tir. A,...tralya Te 
Amerikan tayyareleri de Tımor 
adasındaki Japon Galerine alon 
yapmıştır. 

FiHpin adalarında Japonlarin 
bir baelr.ııı tetebb6aU netkeeiz 
kalmıştır. 

Doğu cephesinde ı 

Muharebeler devam etmekle 
beraber Rua taarruzunun ..ki 
pddetinl kaybettlii anlatılmak· 
tıadır. Butla aebep havaların 
imınıağa l>aolamuı Te harp 
tahnesine yeni Alman kUTYet
lerl gelmesidir. Şimdi Almanlar 
sık eık taarruzda bulu.nmaia 
liaalamqlardır. Bunlar C:laha zi
pde d!qmanın kuvrvetini yok
lamak ve cepheyi dUzeltmek 
için yapılıyor. 

Lı"hyada: 

· Dünkü Meclis 
Devlet Demiryollarına 
8 milyon liraya yakin 

tahsisat verildi 

.bbıa 6 (Telefonla) - BtlyUk 
MIDet ~llsbııln bugtlınJdl toplantı· 
«mda Kars mebuısu Hüsrev K:ızıldoğa.. 

lngiliz 
ordusu 

Harbiye Nazıri zamani 
gelince taarruza 
geçeceğini söylüyor 

nm 19fat ~ dal.r Be.şvekfilet Londra 5 (A.A.) - Cardilftıe 
~ oktmmU§ ve hAtıramıı tazi- bir mülakat e~nasında tngiltere Har
zen 1 da.kiklı. e.yalk:ta sUkO.t edllm1ştlr. biye NaZ1n Grigg, ikinci bir harp 
Bundan sonra Bec!en teit>Jyesi, Dev- -~'- . ı ı · ı 11.' 
ıet bnvn yolları. hudut ft ıı:ahlller .... pue!St açı .m~sı . mese esme te mın 
sihhaıt mnum miic!ilrlillderl gag mAll ederek demıştır k.ı: 
yılı hesaobl k:atlledne aı.t bnun 1A.y1- cBu hususta her tarafta büyük bit 
halarlle Devlet demiryolla!'ı w llman- merl\k. uyandığını biliyorum. Fakat 
la.rı ~etme umum müdtlrlüğil Hl meseleyi Alman yüksek kumanda 
Dl8l1 yılı bütçe.s1nde ka.nuncı. l>Glğh heyeti hdar merak eden tyoktul'. 
cetıvekie yazılı tertibine 7,980,000 lira Şimdiki halde bu iki taraflı merakın 
m"llilZBm tahsisat verilmesine ve Dev- tatmin edilemiyeceğini zannediyo• 
let hava yoll:ı.n 941 malt yılı bütıçe- r.ım. Demokrasiler istikba]e ait stra• 
sinde 2500 llnWık bir mikıalmle ya- tcjik projelerin aerbesçe münaka~ 
pıtmasma dair b.zımı lA.ylbaları mtt- diJ •. ı_ • ı f k al za.kent ve kabul atunmu.şttU\ e mesım. ı:;tıyor ar, a at enen 

Devlet dem1ey'ollanna. t&b&tsn.t ve- d·~il ... Her §eyi düşmana aöylemeli
rilımml ha.kkınıiak1 lA.ylıha. knnuşulur- tt blı mana. var mı) 
lren ~hlr Jnflbmu ~t. nuı.Jdnıst Taarruz zihniyetinin mümkün ol• 
w a.1ıeşç1 glbl hareket hellnde bulu- cluğu kadar geniş bir ölçüde inkişaf 
nan işçilere gün.de birer defa meıa'k ettirilmesi taraftarıyım. Ancak dü~ 
~ fttllmesint ıstecU. man kara kuvvetlerinin yıkılmMı Uo 
M1bıa.b.IM Veldll, ~ aelerek kazanılacak bir zaferle harbin neti

cevap Terdi Tfl bu husuet& tıet'ldkaı celeneceği unutulmamahclır. Harpto 
yapılması lA.zım trelditin1. oQılk.11 bu ordu hesaba kah]madan son aözU 
glht ltçller da1Jn1 hereket halinde ol- ö 1 k ·· kli d .. 'ld' K 1 doklanDdan ~k tıedarlJdn1n mr • Y eme mum n egı ır. ıta t(• 

oldutmıu, mamanı yem bftlıçe mü- nn mlnewiyatı mUkemmeldir. '> 

abrıe.slne kada.r buna fmkAıı ate.ya
ca.Rmı 8ÖyledJ. . 

Meclis 911-rşamba. glinil t.oplanacak
tır. 

Kömür 

Almanya'ya 
hava akını 

İzmir 6 (TelefoııJa) - Vali B. Ziraat Vetllıetln1n em.tinde bulu- clefil tayyare gemilerinden uç• 
Fuat Tı:ksal, Urla kazasına giderek nan t.rak~rlenlen S t.eııem de ıııtrat tuklaıı tahmin ediliyor. İngiliz ltuvvetlerl taraEmCluı Gündelik iıtibıal 9000 
eJcim vaziyetini incelemi,, öğleden &efeıi>erl1k tşlerlne talıs1a edllmıltt.tt. Binnanyada mUhim l>Jr hare- Meküi cenubunda bir b..kin 

İngiliz tayyareleıi Paria 
yakınında da uçtular .onra da ,ehrimizdeki manifaturacı- BımJar Qataıca mmt.ab.sırlın lh~- ict :roktur. bu tarafın da yeni yapılmıım. İtalyan tebUğl bu ton fazlaıile devam 

ların Ticaret Odaaıda yaptıkJan ıarr tçhı k1ı11anı1.ma.k:. mıiıarebeler için hazırlandığı buk.ınm neticesiz Jtaldıiuıı ye edecek 
toplanhya rİya3Ct ebniıtir. anla,ılmaktadır. İtalyan tayyarelerinin lekeıideri- Londra 6 (A.A.) - Haber veril. 

t lhtl. karta mUcadele A'vuetralya etrafında oldukça ye - Mana Matruıh demiryolunu C:liğine göre pazar - pazartesi gecesi 
Muhtelif zamanlaxda zmire geti· O b. k b h k • im l:ıom1:>ardıın•"n eLLZXlni bı'ldlr'-or. Ankara 6 (Telefonla) - Kömür ln....:1iz hı.va kuvvetleri Renani'"• rilmi~ olup manifaturacılar elinde t1JÜ ava are etı 0 uatur. '"' ııaıs 13 h __ _ı )k . V k"'' . I .su J 

'~11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!•!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!'!!!!'!1!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!1!!'~ avZMUK12'n mat e ıuetine ge en §iddetli bir hücum yapmı~lardır. Hü• bulur.aı manifatura e~yamım, muta- iki tacir üçer İene ' ~~ ~ malUınata göre, gündelik k3mür ;s. cum edilen daha başka hedefler ar~ 
h L ı~·- Id t' 7 unu norma ı aır..da Havre dok.Jarı, Gome • Rhore Ta!l~ıt eUere geçmeden, doğrudan 1 e 'd ihsal ekA- 1 badd• 9000 

doğruya müstehlik tabakaya ucuzca apse maDKwu o u zmır e gece yarısı k d' B hadd" h 1atılma.aı tedbirleri üzerinde konu- tonu ge9~e te ·~· u ın mı_ı a• fabrikası vardır. Bu fabrika düşma• 
a...ttıkıa:rı 41 ,.,_ - ... f~tn .ta.Wte. faza.sı içın de ıcabeden tedbırleı- na ait tayyare yedek parçalan ve tulmu~. buna dair kararlar alınmış- ... ""I' .. ___.., ..... 

haJtclnde fUI& para. aJımak ....We k 1 b• b alınmışbr, dah,. ba~ka harp malzemeleri imall 
br. IH ILra ~ meşru kir teDrln ecleıı an 1 ır og"' uşm a me~ke~: olan Paris yakınında Genne-İzmirde halka pirinç Armenak..,. Aram &dlanıda Dd • Valı·ler TIJher• de buıunmaktadır. 

1 numaralı mını korunma matı'8ne- Pazar .. pazartesi gecesi yapılan 
dağıblacak · sfnde mPha.bme edllm'flerdlr. Malı· hareketlere İngiliz hava kuvvetleri• 

l:ımir (Ak,am) - Topralt malı- Dmede .':.UÇian nl>lt olduğundan aı- y - (1 iki ı.:_dinl b• b• Yeni tayinler bakkindaki ne mensup 300 den fazla bomba tay· 
Jı • (:!_· L_ __ d • til 20 *1hı de ~ ll!!l9 .baplalertn., biner , anın a -.. a tramvaya ınen ır genç 

au en on.ısı tarann an getır en Un. alır para ezası Melnelertne b1- kararname ,.1kti yaresi ~efakat ~~işti~. Bo~ba ta: 
ton pirincin, haJka dağıb]ması için ftC ay d~ apa.tı~A. dört meçhul fahil tarafindan yere indirilerek 3' yarelenndeıı 5 ı uelenne donmemış-
Ticareıt Vekaletinden müsaade ia- °" t:mna§lann ~ne brar ağir ıurette yaralandı!... .. Ankara 

6 
(Telefonla) _ Vali lerdir:. ~gece İngiliz tayyareleri· 

tenmiftir. Aynca 2000 teneke beyaz ~m.lştfr. tA...!-'eri hakkmdakl kararname nJn hucumuna b~I!~ hedef teşkil 
peynirin de ubşı l&zunge]diii alilta- ----- yıau -·" eden yer1erden bınnın de Kolonya 
darla: tarafından merkeze hildiril- Umumi mecliı bugtin ....... (Teleıfcml&) - J)Qn ıece. ı~ yere cMlş. Ü101' Ye ıecavnz Re:~ Caze~eg~~m~ r. olduğu haber rverüiyor. 
ırıiştir. Tıcaret Velt&letinden emir } k ya.na Koruılc tnmva.y datatında eden ~ .taııı kacı~. b1 ka- ~aun rv J15ıne va ıaı - _ 
beklenmektedir. P°ıyasa.ya taze be- top anaca kanlı btr b.vga olmuş, Erttı~rul 1t- dm da, boluşma e.s:lıUIJlda ka91lllŞ- Faik, Manisaya Sıvaa nUai Akif, A .k d 1 

ı.taııbuı llDıuml MecUııd buıgttn ....t _,_,._ bir -~ .._"'1a ...... l'tlrette J&rdır. 0 -v ....... Trab"'on -alisi Nacs.' Trabzo· merı a a ça ışma, yaz peyniı çıkanlmıı, kilosu 75 ku· .w.ı . .u...... ..-·v .,~ -.u ~ - .. ... 
nıştan ııahlmağa bq]anmt§tır. Yal- lf.SO da t<ıplaııacattıır. umumt Mloll- ~ı:r. Jncydutçıa. ~an bu HtlYlyethıi ksp1t edllemlyen dört na Maraş valisi Salinı, Marqa Mar· haftada 40 saate 
nız tereyağı paha]ıdır; bazı dükkan- lb:ı bugUnk:tl nmıamftllbıde TilA,et °" teeavtm battmd& elde ettllbn malt• mfttecavhılie, b.vga. MW!mda ta.çan din "Rliai Bedreddin Aydma Van k J k 
laTda kilosu 300 k.uru~tan satılıyor. beledt;re 942 malt yılı ma.ııraf bltıçe· matı hullsatıen blld!rlyonım: iki bdı.n a.ranmaJctıadır. Yal"Alı Er- valisi Süheyl Oiyarbak.ıra Ordu ıva• Çl arı aca . 
İzmird~ki toptancJann elinden Mtı,a lllnJn.. btlt~ encftmen.tnden ~ıbn le.· bımır Topra.k Ofis mMOrlOlü me- tlJfnıl hutaneye kaldınlmıştır. li.si Ömer Ce~at, Orduya Bursa valisi V aıinıton 6 ( A.A.). - GelecelC 
arzedilmemiıı manifatura .............. "' nml&n görllfIDece~. mudanndan ı:rtuıruı tı~er. ye.nm· e· l 1cr· • Sabri Aka, Burdur yaJiliiine Siirt hhakhkaladrda k.~rkak aaal tl~k ltb hl aftası 

-wı-~~ Atina• daki beledi e da nı::t kadınla K'.onek tramn.y d~- ır aua ta ırı valisi Haluk Nihat tayin edilmişler- a. ı~ a ~uz ~re erın a~ amaa 
en iyi bir ıelcilde tevzi ediJerelt aa• Y - tına gel~ Ollmteıpe aıemtlne gide- Ankara 8 (Tel fonla) A tal d' 11ıtınıa_ clahilındedır. 40 ııaatlık haf. 
tılma~ı ve halkın ihtiyacınm en isa- memurlanna Ankaranın cek son tramvayı bekliyor .• Tram.- ınebU811 B. Rasll:ıe Kaplan B~ ıJ.ı: ırMudin vali vekilliğine Ra,it, Siirt tanın bi~le§ik ~erikad.a k.~bulll 
l>etli tarzda karJllanma.!t lr:ararla§tJ- ardıml va.y geliyor, Ertutıııı yaıırndakl ka- ıet Meel.lsl RelsUğl.n.e ~ği b1r sual vali vekilliğine Ç.ankaya kaymakamı bu. h_aı'hın. en düyük. hadıselermdeın 
nlmıştır. Y duıl&n tnımvaya bbıdSrljor, Vkadan takr.lrlnde 1Qıe ekm.* attıklarından N _ _ıdin V al' L.rtt:~- de hbvu te§IUJ edecektır. 

AD.br& e (Telefonla) _ Bugtln Be- ecmecı , an v ı Te.IU&llKuıe 

Hastaneler hakkında ı-- Meellalnde cereya.n eden mü .. da kendW b1necetl sıra.da bellne ya- do]a.yı oezalandınla.n 1 va.tandq tçtn Ankara vali muavini Dil&ver tayin 
.. .....,.... pışan kuvvetli Xk1 ıroı Ertutrulu ~- Adliye Veıt:Wnden tahat ıstem-.ıe- . · · A k d A t talimatname zakerede AUna.dald beledJye memur- tıya 1Ddirlyor. o arada tramvay Ç'Ok dlr. Ta.krlr Adliye V'*1lllğine hava.le edılmiolerdır. n ara a nı tepe 

Ankara 6 (Aqam) - Hastane- = hedl=:!_=:ı° ::W ~: tıenha. olduğundan fld ldşt ele tra.m· etıtlmiştır. Poıta ve telgraf idaresi mahallesi 
ler talimatnamesi Heyeti Vekilenin ım,tlı.e,ya vaym ark:aaıdan ırtrerok Jaldınlan Alllaara 6 (Akoam) - Poata ve Ankara ft <Te-lefonla) - Çiftlik el· 

ik ik • T ı f • . liOl'J.a qalıya 1n.öirmeğe ~or ~ Seferberlik müdürü Telgraf idaresi potta pulu verme va.rmda küçük evlerbı bulun<iuıtu 
tasd" ine . tiran etti. a imatname- zmırde faydalı - ' bunda. muveJ!at da oluyorlar. B1r t&- f t tt" makinaları otomatik tarih damga• maıbiaılleye Anıttıepo m.:ı.'hal~si denll• 
ae hastanelerin ne euıetle yapılaUI' .,, } :nı.ft.aın ErtuıtruJ, d1ter ta.raftan ka- Ve a e 1 ] • _ 1 ak I . J mest Bel-edlye Moolimnce lmı'buJ edU• 
lı. iç hizmetleri. bat doktorun ve yagmur ar dınlar dört mtıtecav!zle ~orla.r. Ankara ı (Telefonla) _ Dahfilye lan, taııt ar ~m ve üzum u yer· miştlı'. 
doktorların vazifeler~ hastaların l.unir 6 (Telefonla) Buelln Kadınlar da Ertuğru1 da. bu tıeca.vüzün VekAleti seferberlik fUbesl müdiirll lerde posta bınalan ~apmak için Uç 
kabul SW'eti Ye umumi vazifeler tee- liuraya ve civara boJ ve faydalı sebebin! a.nlayıı:ımyorlar. Ertuğrul, Emekld. kurırn.ay Y~ Ali Rıza ve- buçuk milyon Jir~lık. taabbtide ~Tİ§• Siyasal okul talebesinin 
pit edilmi~tir Jaimur yaimıftır. blr~ bıçak da.rbeMle 8'ır 8'1.lrett.e fat ~~. mek &zere ııallhıyet iaıtemelttedır. k . 

· onserı 

PERiLi KONAK 
Ankara 6 (Ak~am) - Siyasal 

Kalın ve çatık kaşlan, adalelerinin Araba mUtemadiyen sarsılıyordu. üzüntiisü doğurıqordu. okul talobetıinden mürekkep konser 
§ekli, kuvvetine, gürbüzlüğüne ala- Anza]1, ve etrafı meralarla dolu Etrafunızı ııe~ede aeyrede yolu- kolu dün mektep ealonunda, büyüli 
metti. bir sahadan geçiyorduk, muza devam ed.ıyorduk. Her an de- bir dinleyici huzurunda bir konser 

Şayet bu wız Te ıvahşt bozkırda, Arasıra ağaçlann arasında, tek- ğişen manzaranın azamet ve heybeti vermiştir. Aynca talebenin hazula• 
Tefrika No. 24 Çevtren: AHMET Hlı.!J.t güç n tehlikelerle dolu bir tahkika- tük.evleri., damlan görünüyordu. Bu Adeta bizi efeunlamıotı. . dıiı resim ve heykel aergisi açılmı~ır. 

_ ta giıitecek. olunam, delikanlıda her takın ve batan güneofn aon ıtık1arı Üçümüz de auauyorduli. 
- Kartieoinı ISldüill zaman 011 ya-1.rDC!e ayandırd.ıiı hi. ye intilialan. türlü tehlikeleri caze alacak ve bun· ile aydınlanan yeııil kırların en 90n Derken doktor Mortimerln aeai f • d b" iht • öldil 

,mcJa kadar "Yardım. Perili koııala gelııalnln ıaunan zaman gerilen ıve lara mertçe kup kqyacak yılmaz ve ucunda, masmavi ufukta bozkırın ansızın yükseldi. Bu Ani Meıten irkil- zmır e ır ıyan . • 
~ gelmedim. ...W•n batlanndan ve gözlerinin kıymetli bir arbdao bulacakbm. aiyat ailüeti yükseliyordu. diın. Çünkü etTahn aeyrine dalmıı~ ren iki kiti yakalandı 

Biz Cenubi .toanterede ldlçtık bir panltıtından anlıyordum. _ Tren küçlik bir Lıtasyonda durdu. Arabamız, biraz sonra dar bir yo- bm. lmıir (Akşam) - Torbalı civa• 
klSy erinde o~rduk Şimdi tize- Delilcanlın111 ecdadı, uıılardanfJeri Trenden aşağıya indik. Biraz ötede la sapb. Doktor Moıtimer, elile 'bir yeri nn<.!a bit yolda tatlıcı Hüseyin adın• 
tinden geçtiğimiz lııhayı, B. Wabson JMı topraklarda yaoıyorlardı. ik.f beygir kooalu bir araba bek1i· Küçük ot1arla örtülü ıarp ve ıval- göırteıVor ve: da ihtiyar bir adam, üzerinde hulu-
si>I, ben de ilk defa c3rUyonmı. Hemy, trenin aüratle Uerlediii };u yordu. çm patikalardan yürüyorduk. Bu - Şuraya bakasnız a, Cliye bağın. nan ocn lira parasına tamah e<lilereli 

Bozkmn bmde l:ıu kadar derin yerlerf, butrUne kadar görmemi, ol- Bizim bozkıra gelmemiz, ıUphesiz Anzalı yolda, araba tekerleklerinin yordu. Halil lbrahim ve AH taraflanndan 
J;h merak 'Ye teceatla duygun uyan• daia halde, hiç de ltendiaine yabancı bu havali için mUates:ıa ehemmiyeti geçe geçe açtıklan çukurlardan ge- Küçük bir m't, bozkırm tefkil et- boğazı iple sıkılmak ıuTetile 6ldürül-
dırmaaımn aehebinl timdi aııladmız: addetmiyordu. Bu topraklarla rubu haiz bir hadise teşkil ediyordu. çiyorduk tiği eivri bir tabya gibi ndl içinde mUştü Maznunların muhakeme1erl-
IW) Ye fikri araamda bir Onalyet, bir a!q. ÇünkU istasyon ıefi, trenden iner- Ufukta r6neş yavaş yavaş batı- ilerledikçe karşımızda y{lheliyortiu. ne İzmir Ağır Ceza mahkemesinde 

Doktor Mortimer, vagonun pen- kanlık huıl olmuştu. ken bizi karşılamağa, gar ham.allan yordu. Tepenin tam zirvesinde ata binmİ§ başlanmı~tır. Sorgu blkimJiği kara-
cereaini pamıağile g!aterdl Tel Slr Henry, 1tompartDn81lın ıeıi- da efYamın almala k.o§Ttluşlardı. Granit küçük bir ltöprüyü geçtik. bir heykel gibi hareketsiz v• ailAhım nnda auçlulann TUrk Ceza Kanunu-

- Bozkm doya doya oradan c8- Gnde. tam karıım.da oturuyordu. Burası, kırlaruı ortasında inşa edil- Çakıl taşlı yatağında hızlı hızlı akan sol koluna dayayarak atq etmeğ.e nun ölilm cezası hakkındald madde .. 
rebiJirsiniz: vagonun penceresi mtl- Satma gri renkte bir aeyabat koetit- mfş, kOçUk bir lataayondu. küçük bir çayı arkamızda bıraktık. hazır bir vaziyette duran .Uvarl bır ai mucibince muhakeme edilmeleri 
kemme] bir tema,a yeridir, dedt mi sfymiotf, İngilizceyi. bariz m lataayon hpıamu. iki taralmda, yol ile dere, çam ağaçlarile dolu askeri gördük. . . temiştfr. 

Uzakta, ormanlık bir tepenin hl- Amerikan pye11De koftU§uyordu. aüng(l]U iki uker görmekliğim hay- bir vadinin arasındr. geçiyordu. Şosenin bizim geldığımiz tarafını 
l~ bulunduğu .yemye§il tarlalann Ben oturdllfımı yerden, çehresi· rctimf mucip oldu. Sir Henry Baskervil, yolun her gözetliyordı.. 
d~ınd~, kaısvetlı ve korkunç bir yar nbı batlamu MZdlnnoden tetkik edl· Yanlanndan geçerken, hlzl dik- dönemeç noktasında manzara değiş- Dok.tor Mortimer, arabacıya. ıor• 
yuk. elıyordu. )'Mdam. Bu tıeddk, heni memtlun bı· k.atle aUzdüler. tikçe ağzından bir hayret nidası ka- du: 

Burası, ancak. rüyalarda ıörlllebl· ra.kmqtı. ÇUnkil Henry'nln · ıenerJik Araliacı yeni efendisini hürmetle çıntV~tdu, Her şey ona güzel görü- - Perkins, silahh •Üvari ~skerln 
lecek hayali bir manzara anecll- hali. OM1tt ft Jdmas hlr aflenln .uJ.. aellmladı.'Bu, kıaa boylu, orta yaşlı nüyordu. Fakat bu güzel yerlerde tepede İ~İ nedir) 
7ordu. oldalanu .e-t•ly-ortiu. bir adamdı. Biraz ıonra üçümüz. yaklaşan kıo emarelerinin daha şim· Arabacı, oturduğu yerden başıni, 

Sir Hcnry, uzun mGddet g3zlerlııl. ~nfn tlmrlari, laed .R. n ara1Nl &;inde olfUiin yolunu tuttuk. <liden belinneğe başlaması, delikan· arkaıva yarı çevirerek cC'Vap verdi: 
lduklara dikti. Bu havalinln keuc!l-- Oft1ll' _..,. tJIMaau •t ~ Y.ol bozulC ve ton derece tozlu idi. hda. ıonauz ve anlaıılmaz bir iç (Arkaeı var) 

* Bugünden ıtiba.ren ekmeklik un 
haliteslne kanştınlan mısır unu, yi.ız. 
de 40 da.n yüzde y1tmlye Snd1rllmlşt1 l'., * Kadıköy Ha.lkevlnde konferans: 
8/4/942 çıa.rşamba 1aa.t 20,30 ctı Hal· 
kevl relsl bay Vecih Berekıetoğ1n ta.
rafından <Resim ta.rlhfm.lz> nH~v
su.ıu b1r kon~rane ıe:r.Uecelttlr. Het 
tes ıelebll1r. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Rasyonalizasyon 

Türkçede yabancı kelime kullR· 
rulma.sma kızan okurlarımız yuka· 
nJ<l bq1ıktan dolayı beni aHebinler. 
Arsıulusal çeşnide öyle tabirler var 
ki. bunların Türkçeye de aynen geç.. 
llle$İ nerekir. Bundan üç çeyrek asır 
evvel, Ali Suavi bile, beynelmilel 
terimlerin tercüme edilmesine aleyh
tar kesilmq. Öyleyse, ra.syonalizas
Jon'u cmantıkilqtimıd-tıt diye çevir
mek gayretini lüzumsuz sarıvorum. 

Asıl mesele: T"urk halkına bu ya· 
hancı söz.den ne anlaşıldığını aonak, 
m:ıcak münevverlerimizden bir kumı 
cbiliyoruz!D diye cevap vermeğe 
kalkacak ummniyetle ehali iaeı 

- Adam um de ... Bize ne? •• - eli· 
~ omuz silkecek. . 

Halbuki, esnaf, köylü. amele, ki.
tip, ev kadını, hizmetçi, hademe, 
ilb ... şu rasyonalizsyon dedikleri ~' 
üniversite nazııriyeeisinden ziyade 
pratik bayattaki bütün basit yurttaş· 
lara faydalı ... Bilhassa onların öğren
meleri, iyi bilmeleri, her adını ab§ta, 
el uzabştcı., her kafa çevi~te kullan· 
malan Iazun. 

iR 

üy ··kada cinayeti 
Suçlu Sedat dün adliyeye .verildi, 

cürmünü itiraf etti, mahkeme 
tevkifine karar verdi 

Sedat dün Adliyeye ıötürülürkea (kötede maktul Fatma) 

Bazı kitaplar vardır; ilk sahif ele· 
rinde esner, kapatır, kC>tC!Y9 atanı· 
ruz. Bnzılannı sonuna kadar oktrr
nmu7. aınrna, üzerinize bir tesir bı· 
rakrnaz. Liıkin, anıda sıreda, - ıer
çi naJİreil - insan öyle eaerlerle 
k~ılaıır ki, karıuında koskoca bir 
cihan çılır. Müellif, bumunuze lde- Bera.bcr ~ Fatm& Kılıç adın- b~ çekip Fnt.ıınanın tızerlne atıl~ 
deta yeni bir gözlük takmq, rörütü- da.ki ka.dını ])8.2lll? gtlntı BCyttltndada dım. Kaçmek bt.edl 1!e de yünla
nüzü demtimıiştir. GO:verclnllk denilen yerde bıçakla. ın- dun. Mektepte blyoloJl okuduğum 

~ren Sedat Atanın dftın adliyeye ve- ı~tn insanın ensesinde ukdel hayat 
İtiraf ederim ki, senelerce evvel, rtlmf§ Te sorguya çe1dbn1ft1r. suıt.a.n- oldntunu bllJyordum. Fn.tmnrun sesi 

bir iktisat deninde ıu rasyQNılivs- t.hmet 1\.çtınc11 ısulh ceza. mahkeme- çıkmaması içln &l.lm.d~l bıça.Rı tnse
yon meflıumunu öğrendiğim Takit, .shıde rorguya çekilen Bedn.t büyük bir sinde ukde1 bayatın il7,erlne sapladım. 
çalışma. hatta ya,tama telakkim baı- aoğu'!Ckanhlıkla suçunu ttlnıf ederek Bıçak nzır~nt görmü17, Fatnıa soo 
kaJaşh: vabyı ~yle anlatnuştır: çıkarmadan rere yuvarlanmıştı. Be-

Artık bir odada selitigiizel yerleş- - İstanbulluyum, SS2 dotumlUYıJD'l, nlm de gôzlerlm karardı. Bıçağı en.cıe. 

~emeic baıladan. Ziya nereden ce- =· o.:ıı::ı ~ ~:;;:i =n :ve:ıı::~pla:.d~:n kın~d~ 
liyor? O aebeple masam ne tanda Mallar Pazarı muameIAt oentğlne ta- madığını görünoo bıçağı çalılann a.ra
dunnalıdır 7 Kağıdım, kalemim. ça- J1n edlldtm. Oraya gidince barlarda sına atıp otele geldim. Bir polis ç~ır
kmı. sigara tnblam. elimin en kolay nrtlstllk yapan Fatma Kİlıçln. tanış- tarak teslim olacaktlllL Fallmt diğer 
hareketlerine göre ne taarftaı en çok tun. Fatma 24 yaşmda ve gnzeı bir yolculn.nn ~ıatmz olmnmalan için 
kullımıu:ağım kitaplar daima aühu· kadındı. Kend1s1nl ıevdtm. Bir müd- bundan vazgeçtim, Tıraş oldum; yü
letle alabilmem için ne yanda bulun- det ora.da. beraber ynş:ı.dık. Büttln znmn yıka},P otclln lokantasına. ın
malı 7 Artık bu mantıkiliği yalnız İf ıaımncnnı Fntmayn harcadım. Bu va- ~im. Hnzırlnnan ;emeklerden birer 

Fen fakültesi 
~eni binanın planım 

imar müdürlüğü 
hazırlıyacak 

V-11 ve Belediye Reisi doktor ı.tU.tı 
J.Dl'dtı.r, dlln ynmndn beledlye fen ve 
imar müdtirlllA'ü müteıuıssısıan ne 
'belediye muhasebe mildQrü B. Mtllı
ıar Acat bulunduğu halde yunan Feıı 
ta.tdlltest binası sahasına giderek tet
b:ıeı- yapmıştır. 

Öğrendl,rlmize göre yazıru1 7.,eynep 
ha.nım konağı sahasında htık<ımci ta
?afmdruı yeniden yaptınlmasına. lı:a.
ıv verııcn Fen :f:ı.kültesı b1nasının 
plln ve pı:ojeıcrı belediye ıma.r mfi
d1lrlftğii tarafından hazırlanacaktır. 
Bu hususta şehlrclUk müteha&cnsı. R. 
Prostun da tlkrl alınacak ve binanın 
umumi stıu mlitehas.sısın vereceği dl
rektlfler dahlllude yapılacaktır. 

Zeynep hanım konnıtının blraz alt 
kımımda, berediye tııaıstı şubesi ola
rak inşa edilmek üzere satın· alınmış 
bulunan arsa da Fen fa.killtesl blna.~ 
sahasına 111'\ve edl!eeelı:tır. 

Ticaret Vekili Anka raya 
döndü 

Ticaret Ve.kili Mümtaz Ökmen, dün, 
UO trenlle Ankan:ı.ya. dönmftştür. 
Dflnkti ıayımızdn Ticaret Vek1llnln 
aoyadı ynnlı~lıkla (Rekl dlyc çllaııış
tıt. Mümtaz Rek tstMbul bölge !aşe 
mftdDrOdtir. Düzeıtlrlz. 

Profesör Halide Edibin 
konferanu 

Beyoğlu Hnlkcvlndm: 9/WH2 per
acmbe günü caat 18 do İsUk1Al e&d
d&inae Nur Ziya rokatlnda. Parll bi
nasında.ki salomnnuzdll. profcsM Ba-
11de Edip tarafından cYaşayan edıebl
y&tlann karnnk ve mevzulazı. mev
zuunda mtihhn bir konfernns verll._ 
ce'lttır. Herkes ge?eblllr. 

Hazımın te§ekkürü bayabnd d yil b labada .. ztyett.e Fatma. ile daha. uzun müddet .ıokma aldıkW.n sonro kanı.kola. gtttını 
.. .. al~ egı 0 1 

e; goz ~yamıyncaktım. Bu ytıooen istifa ve clnn~tımt anlatn:r'a.'k teslim oldum. KıymeUt artistlm1z Hazmı KörmtUc.-
onune. un. 0 a~ a~ et~ ederek !stanbula geldhn. On be., gün Mahkeme, Sedndın tevkifine knrar çtı sahneye tntlsabmın yirml beş.1ncl 
yerlC§timıek, ceplerıme öte~! BOnra da Fatma ııeldl. Burada. en-e- vc~tlr. yıldönünıiinde tıert1bed1le'n Jtıblle 
lıorik -~~~auds~1!da ~a ~asyonell~ğl ıa. kendls11e konuşmak L'1-eınedim. Öğrendiğimize gBre Sedat müooka.lt münasebettıe, balkın, hfikfiınctJn Te 
tat ~-u ıgun. ıuspetiııde nafde Fakat ısrarla tWcrlmo dtişt.ii. Tekrar B. Rızanın oğludur. Kendlsl bu defa matbuatın kendlsJne tarşı göste~tt 
aranmaktan, vakit kaybetmekten görilşmeğe başladım. Onun ısı-an ü- İstanbulcia tekrar Fatma. ne blrle.şlnce btlyük ve dertn alflkadan dolayı mln
kurtuldum. ııerlne Tarlaba§ındn Klllse aparturuı.- babasına, Bu.ıısada memuriyete tayin net ve §Ükran ht.sıerlnı gatttfm!z TIL-

Bir ev hayabnı tertiplerken, mese· nmın 6 numn.rtı.lı datresınl kiraladım ed.ildiğhll ~ gldlp yerleştikten ronra .sıtasııe blldlrm1ştlr. 

Son tarihi konser 

Sal1üe s 

Piyanist C E !\4 A L R E Ş · T 
Viyolonist ALI SEZİN KONSERİ 
Kasunpaıada çdacak Çocuk dispanseri menfaatine 

çoaJK ESİRGEME KURUMU Beırvğlu kazası tarnhndan Şehir 
l'l;yatrosu Komedi kı!!mında: Cumartesi 11 Nisan Bnat 2 J de. Bilet

ler Tıyatro gişesinde &attlmaktadır. 

Haklı pir tahacüm - Şimdiye kadar hiç bir filme nnsip olmıynn 
bllyiik bir muvdlakiyet ı Oç ır(lnde 20000 kiti 

TAKSiM sinen1asında 

Filmini gördü n alkıola<!L 

TORK MiLLi MUSİKİ HA YATIMIZIN EN BOYOK HADlsESt 
TOrk klasik mu!!ikiainin Uatadı DEDE EFENDl'nin ölmez eserleri-

ni bu filmde dfnleyecekalnlz. Bu biricik fırsatı kaçınnnyıruz. 

... 
BU AKŞAM SUMER SİNEMASINDA 

H.iet ve müeasir bir mevzu .•• Zarif ve tıUkteni bir film.,. 

Ki HAL K 
Bir it i).-apmak için c\•lcnen ve ayni zamanda büyük bir rtşka tutu
la:. bir erkeğin macerasını tasvir eden ~ok c{lzel ve eğlendirici film 

ba~lıyor. Baı Rollerde: 

ROSALIND RUSSELL - VINGINIA 
BRUCE BiRAN AHERNE 

Bir fak rağbet ve muvaffakiyet 
kazanan filmlerin unutulmaz yıldızı 
tebeNnmü n •evimliliğlle herkesi 
PfY Te tedıir eden 

MAGDA 
SCHNEİDER'in 

Carsta Löck - Elisabeth Lennartz 
Ue mtltterek.en çedrdikleriı 

BU&üNKU KIZLAR 
Genç k.Wat'Sı gönül ve ruhlannı... Aık 'Y• aevgilerinin uyanı~ını 

s3.teren büyük eserde emsnMz muvalfaklyet kaznnm111aıdır. 

Bu perıembe 
rrftn{l u~amı $AR K'da la mutfağı tanzim ederken. kepçeyi ve Fatma ile orada otunnnıl'n. başla- on1an da. Bur.>nya aldıracağını söyle

nereye asmak, tencereleri ve tuz. bi- dmı. I nıtş ve orn<kl ev hn2Jrlaınak bzmane
ber lrutUlarını nerelere sanlamak Jl'Btmanm bazı hardre'tlerJndcn 8110 evinden eşya alnu§Ur. Bu ~yı 
• ••• • ~!yordum ve bn yt1zden ara- Sandal Bedcstenı.ndc 1!11.ttıktan aonra 
icabettijiin~ kadar, her >:~rde, htt 11· mızdn. !os1aın9bk mün~ları geçi- eline geçc:ıı pe.~ Uo Fn.tnıaya pensl-

~enin Tru1hl Türle Mwıt.klst ııon-
serterlndcn 1ıonuncUıSu bu a.tşam aat Aıkerlik itleri 

le ruYonalwıtyonmı rolu vardu-. Ea. yanla. Kendlshı1 blr defa. Adaya gö- yon ldrala.nu.' ve panıla.n bembcr yc
nafm tezPhlan. İJçİnin atelyai ve tt1rüp gezdird1m. Bu aym 2 mi per- meğe başlamıştır. Sedat zabıt.ada 
mamwab, çifçinin samanlığı. memu· tembe günQ Fatma. yhıe ~sabi idl. Yerdiği ifadede ctnnyct esnamnda ce
nm evraln tanzim tekli, hademenin Kend1slnt ahı> Bt\yükadn18 götürdüm. binde bulunan 117 Hrnıım ora.da dtl
odalan :iipünne n tozlan alma 11ra. Ceblmde 117 Ura w.rdı. Akasya ole- §ilp knybolciuğunu, bu yilzden otele 
• llb daüna bir mantık ıeldine uy- llnde blr oda tıraladık. Ylne Fatma- olan 90 Ura borcunu ödC'yt'rned1ğlni 
l'Ull olamlı. Halbuki. çarıılan dola- nm ısrarı fiııerlne dört dn Adada s~ylemışt_ır_. -------

21 de Şehir ttyntroou komedl tısmm- Bqolla JWll As. f5, ba~knnlıtandan: 
d& verllece1ttAr. Program muhtellf d6- Da. OT. Ym. İbl"Bhım otlu All Hay-
lirlere ait çOk nndlde e~rlerl tht.tva dar (11'18). :E'ındr1l Dl. la. Enb. 
etmektC'dir. Ha.,tm 1*lY!n arcılar Mebm.et ıumu otlu Meıunet Rı2a 
1a.slı koru;erln esasını tıeşkll «Uyor. 13&5 Yd. Nk. nm, Ahmet But Oon5' 

fiil; pazarları rezin; evlere, diikkin· otelde lmldık. Pazar sa.b:ılıı saat 10 
lara, yapon yerlerine iakelelere hu- malanndn gezlnUye çıktık. Pastal- MilJi Piyango bugün 

Günlük Borsa 
••-- h 1 ' ' ya mün:ı....ebetlle a.ra.ba. bula.m:ı.cıı..~ız kil• i:i:un usı:.,:i:e ~:":.::!::i 1çln yürü~rek Nlzam cn.ddoshıdıen çe ıyor hıanbul Borsasının 1/4/lHZ Platlı&n 
ecf!1-:_ 11 b kın. ,._x.-.ı Gtivcrc1nllk denilen yero kndar gel- Mlllt piyangonun 7 n13an ~~l Londra Ozer.lııe ı sterlin 1.24 

&.Uı~ ına anınıza a ..,.u5 ...... a d:fk. Orada Fa.tına rol tıa:raftak1 ka- bugün saat 15 de Anka.mda Bergl Nevyork Dzortne 100 dolar 110.'10 
atD'l mantıksı.z.lıkbr •.lmıt yÜrÜmÜf: ya)Jk]ara çıkııuı.nıızı roylOdl ve kendi- evt blnıwnda y~ooktır. Teknik Cenevre tlzerlne 100 
Faraşın yanında tesh... Havlmı.un a1 btr kıl.yanın en ytıksek yerine çıktL tıazı sebepler dol~le Mllll plyaı:ıgo- İsviçre frankı · 
altında çekiç. •• Salonun bitqiğinde Ben de b1raz gertmnde oturduDl. O- nun bu çcldll§i de mdyo llo nn.kledlle- Madrld üzerine 100 pezeto. 
aptesane... Dizkapağmmn kemi· rada P'ntma bana; cBl.ru da.ha. yak- m1yecektfr. Stokholm Uzerlne 100 kuron 
linde otobüsün rahattız edici tab- J.ao. Sana, §lmdl)ı:J kndnr söylemedi- İkrnmtye kazanan numai\\lar ak- ESDAM ve TADVİLAT 
tası... tım mlnnmı anln.tncaJtıın. Benim oaın snat 19,30 da ajans hılberlerlnl 1' ' Hl Demlryolu il 

IO.MD 
12.8370 

11.18 

(4'050). Yd. Tap. Ttm. Necmıl A.dnlı 
(30802). Yd. S. '1 ınü:lnı.st. Klzım oğ
lu Yahya Sardat'ın acele ftlbeye mtı
rt.eu.Uan Uln olunur. 

(4~47/2.S7/6736) 

Mesud bir doğum 
~ llse61 ııztıc ~

mlllDi K<!llan ~r"1n bil m ol
ımJltUt. 

San Er!-crln ~el yavnılan
m bıtlulanz. • 

Rasyonalizasyon denilen ınefhu· Mersinde t.am§ıı> bereber yaşadığım m1itenldp neşredll€eektlr. Aalan çimento 

mu iyice propaganda ederek halk bazı erkc-kler İstanbula geldiler. Bu- ~--••a•••••••••••••••••••••••••••••l!lll•••lllııt.. 
aırasına yaymak çok fQ"dalı olacak- rada yine bernber yaş:ı.nınmız ıçın ıs-
tır. (VA_ Nu) rar edlyorltıı-. Bu vaz1yette senden 

aynlın:ı.k mecburlyetlndeylm. > dedi 
........ .-............................. ve benlm ~P vcnnaoıe va.klt kal-

Profesör Mustafa 
Hayrullah Diker 

Tıp takIDt.esl z:l.ntr hastalıktan kli
niği §en profesl)r Mustafn Ha.yıııllah 
DJker, tanunt yaş haddini doldurmıı
• nrllnasebeUyle vnztfesniden çn!
ımatır. Bu m1lıuı.scbetıe 13 ntsa.n pa
mrtcsı gthıü saat on dörlte ünlrersl.
tede mcrasım. yapıln.cn.Jrtır. M'.enısbn
dO 1lııtvemtte rektörü profe8ör oemu 
B11scl, ddauı profesör Kemal Atay 
protesllr Fnhretttn Ker.lm Göb.Y. ta
lebe tnratın<inrı nutuklnr mylene
eektlr. 

madan ~unla.n 1ldve ettl: 
cBenl bu laı.dar sev1yol'81ln. Böyle 

Jel'd1ğln vücudumun ba.şka erkeklerin 
kollan anı.sına atıldığım görUnce een 
hayatbıı. nasıl mesut oln.c&bm? ~t 
olınanıı. 1mkAn ft.r nudıı'?• Bu aözler 
fena halde esabıma dokundu. Hemen 
ceketimin cetılndc kılıtm:ı: durnn ta
bancamı çe1dı> Fa.tmn Kılıcı n1§:ı.n 
alarak ateş ettlın. Şarjör ırerIYe fır~ 
l:ı.dı. iıdncl a~e de tabanca Jt
oo ~almadı. 

O sırada Fatma. ~rdım aıdığı btl
JQk blr Uı,şı bana fırls.tt.ı ttmı.t ısa.bet 
etttrelrıedl. Bu defa 901. cebimde bu
lunan karaca. bacağından ısa.plı avcı 

Bu 
rTürkçe Sözlü 

nüaha11 

Perşembe Akşamı 
~ranaizca Sözlü 

nUahaaı 

PEK • 
1 Sinemaıannda s A R A v 

ALKAZAR MUHASARASI 
Milthlt ve hakikt aahnoler - Kanlı mücadeleler - Te!ıik~·a dU.- bir milletin f~i Ak.beti ... Muau.am 
kahramanlık ve fedak&rlıli sahneleri .•• Cözleırinlze lNANAMIY ACACJNIZ Mı pheıer. 

DİK.KAT: Numaralı koltuklar bugünden satılmaktadır. 

Bay Amcaya göre ... 

ÇENBERLiTAŞ 
SİNEMASINDA 
YARIN llatlnelerclen itibaren 

l Babumz.lık!c. ~klenen bu~- ı 
_ n«ıin en buyük programı _ 

Bftt;ün kadınlan hıçkırtar:ık ağ
latacak... Bütün emcltlerl en 
ı:uvvetıı heyecann slirllkllyecek .. . 
Bütün gençlere ibret verecek .. . 
ÖLMEZ BİR HAl'AT FACİASI: 

1 -ZEHiRLİ Çf ÇEK 
Türl;:çe sözlü 

Türkçe • Arapça şarkılı 
Hissi, içtimai ve nhlW blr :f1lm 

Barl::ı.nn, içkinin, kumann 
n sefahat fileınlerinln baş 
aandüriicü fhtir.ıslanna kur
ban rfdcn gen~lerln feci 

ltkıbctıerı_. 

BAŞ ROLDE: 
Eşslz Dilber Mısır Yıldızı 

EMİ.NE ŞEKiP 
Slnesindo esrar dolu blr vaauı. 
clzlencn scnm!n en heyecnnlı 

btr tilml 

2 - GANGSTERLER A \'CISI 

Tüyler 11.rperticl nıncemlar, kor
kunç te helecanlı ~rle do
lu bfil.~ macera w ı-ergilzcştlcr 

f1lın1. 

- Bo§ zamnnlanmı §UJ'ada, bura.. • • • İnaan ömtü elli yıl 
da pineklemekle geçireceğime çalı~- glSrc bakalım uzo.mıa ını. 
yun dedim bay Amcn. İnsanların ve mı}, ••• 
bayvanlann ömUrleri hakkında bir 
etüt ha.zır! mnğa ba§ltıdım ... 

evveline 1 ... Evvdce 30 ıenc yaoa4ıKı ıüy· ... 28 yıl y&ı~ndıiı 
p..1-ıloncn &kUı:ler... J.apekler.,, 

teapit e,4ilcn 1 ... Bilmem ıu kadar yn§ı)-an a.tlnr 1 B. A. - Gerçekten merak edile· 
§imdi acaba nckndar ya§IY biliyor- cek şey amma bu harp yıllarında ki
lnr) ••• min ve neyin nckadnr ynşıyncağını 

kestirmek kolay i;; değildir 6llnı· 
nınl ... 



Sahile t 

l\IÜTERCİI\I ARANIYOR 
TürkQCden İngillzceye, İngiliz

ceden Türkçeye ti.cart mulıab&
ratı idareye bllınkkın vattt bir 
müt<erclme llit!yaç vardır. 

Galata.da Kürekçllerd• 17 No. 
Cem:ıl Berk.men tlcarettı.a.nesıln• 

\ıı müracaM. .JI 

Istnnbul bcştncl icra. memttrhığnnd&n: 
37/ 4280 
Feı-lha, Hatice, C<ımile Ferihanm, 

Ha.yl'l oglu Fethiden aldı.klan 250 llra 
mulmbillnde birinci derecede ipotek 
gö.'lloeı~iklel'i, Knsımpa.şa.da Kadı Meh~ 
met ma.hallsinde Badull& ca.dde8' ~
ki 20 ~ni 20 numaralı olu-p (2004) 
numaro.lı k:ınuna tevfikan tamamına 
(788) lira kıymet takdir o1une.n evin 
para.r:ı. çevrilmes ine karar verilın.i.ştlr. 
Gayrı mcııkuliin evsıı!ı: Gayri men
kul beden dm•ar1an kArg1r ve döşe
mesi ahşap blr katlı bina olup altın
da bodrum vardır. Cephede d<lrt. al ak 

diş, nezle, grip, romatizma 
Kırıklık ve Bütün ağnlannızı derhal keser 

icabında günde 3 kcqe alınabilir. 

Adalar mal mUdUrlüğUnden: 
merdlvenle çıkılan ocağı h:ıv! blr sa.- A4ı Sııyada tşt Adteısl Senesi Tarh No. Varıl İhbar N.. Seri 
hanlık. üç oda b!r so!ıı bir kuyu b1r Lira K. 
hela vardır. Bir odada. kiracı mevcut Haail> Taın.« Nakllyat4.' B. ada. eınaı: ı 938 2M 16.72 12/11 
olup 1k1 odasında borçlular otuıınak- Ha.slp Tamer > • Çınar a 939 305 44.07 12/M 
tadır. Arka cephede içlçe lkl. odanın Musta!s oen.t semıecı • Pamaot 11 940 156 2.55 811 
birinde sabit dol:.ıp diğerinde yln~ sa.- sadık Kutlu Mana.• • Balıkoı H/1 94Q 398 1.93 10/30 
bit dolap ve rafll dolap ve mermer Mıgırdıo Ar<ren Fotoğratçı > İsicelıe oadded 940 30 1L80 10/2'1 
musluk ta§lı alatuı•ka b1r helıi. i.k1 osma.n Yurdakul Berber • • 53 941 83 15.31 8/30 

• 
• 
• 

arka c!hetteki araııguı zemin çimen- Musta!& Kızıkkıı,ya · Ma.nıa.v , Çınar 75 941 230 8.64 8/44 
to olduğu hııll hazır eml~k a.hm ve Ahmet Sevlnç ıı,1a;rıny • Çınar 8 941 305 6.40 8/40 • 
s:ıtım piyasa.sına ıınz:ıran heyeti mec- Pato.dls Gaz:inocu • Burgu ~rgt 14 941 55 23.22 t/1 • 
mun na 788 lira kı)'met takdlr edil- Stm.on Hıdıroğlu ManUaturacı • Burgu~ 1 940 30 2.10 2/19 dıa.mC& 
mlştır. Gayri menkulün hududu: Adrtnelremenclya.n Slgortacı :t Kmah Ça.111 7 1140 8 9.90 1/3'1 :t 

sağı Öıner efendi solu Şakir efendi Yu.kanda a.d.ı ve ııoyadlan jQZJ!ı mükellefler ff ~ terketmJf ve fkamet~arm.ı blldinnemlf olduklamı4 
vercscleri arkası Uncıyan muhrertk dan tebliğ' oıunanu}'811 !hbam&meılerl 3692 saYJ.Iı kD.nunun 10 uncu maddesine tevtıt:an fllnen tıeblll olunur. 
hane arsası \"C bahçesi ön ta.rafı Ba- (4259) 

dul!. caddesi ile mahdut bahçestdir. ------------------------------------------1 - Işbu gayrt menkulün arttınn.a 
şartnamesi 15/41942 tarlhlnden itiba
ren 37/ 4280 No. ile Istanbul be.ılnci ic
ra dairesinin muayyen numara.m:ıda 
herkesin goı-cbllmesl için aç:ktır. ilin.
da yazılı ol:ınlardnn fazla. malfımat 
almak h;tlyenler L~u şartnameye ve 
37/ 4280 dosya No. sile memuı1.yetimi.re 
mimıcnat etmelidir. 2 - Arttırmaya 
'.lştiriık lçln yukarıda yazılı kıymetin 
~ 7,5 ııisbetlııcle pey akçesi veya mUU 
bir bankanın teminat mektubunu 
tevdi edecektir. (Jl.13.dde 124). 3 -
Ipotck sahibi alacaklıla!'la dlter 3.la
kadal'lann ve irtifak haklan s:ıhlple
r1nin gayri menkul üzerindeki luıkla
rını hususile !alz ve masrafa d.1..lr olan 
iddlal:ınnı işbu !IAn tarlhfnd~n it1· 
baren 15 gün içinde evrakı mftsbitıe
lerile blrllkte memurtvettml7.e bildlr
melerl icap eder. Aks1. halde ha.k13.rı 
ta.pu sicim ile sabit olmadıkça sat14 
bedelınin paylıışmasından harlı; kalır
lar. 4 - Gösterilen günde arttırmaya 
f~ırik edenler arttırma şart.namesi.nı 
ok:umuş ve liizumlu mıılüma.tı almış ve 
bunlan ta.nıamen kabul etmiş ad ve 
itibar o1unurlaı·. 5 - Gayri menku! 
2314//942 tarlhlnde salı günü saat 
l4 : 16 ya kadar İstanbul beş1nd 1ere.. 
memurluğunda üç defa bağırıldıktan 

İkinci ilan 
Anadolu çimentolari 

TÜRK ANONİM 

ŞİRKETiNDEN: 
Si Ma.ı"li 1942 salı gilnil sureti ı\dlye

de t.oplanllm.a~ i1~ davet ed.Uıeo 
şlrlretimlz h~lan um.um! he,.e
tlnde ekserlyet ha.sıl olmadığından 

evvelce Um olunan ruzname.de ramtı 

mevad müzakere edlleım.em.l.ştlr. Tica
ret kanununun 366 ve flı1ret eses mu.
ka?elool.nln 53 üncll maddelen mucl-

1 ERGANi BAKiRi 
Türk Anonim Şirketinden: 

Şirketimizin Hissedarlar Umumt Heyeti a§ağıda yazılı hwuslartn 
mllzakeresl için 30 Mart 1942 tarihine müsadi:: pazartesi günil aut 15 
de alelade fçtimaa davet ediJmif idi, Bu toplantıda ekseriyet haed olma
dığından. Hissedarlarıımm 4 Mayıa 1942 tarihine müeadif pazartesi gü
nü aaat 1 S de tekrar iQtimaa davet edjyoruz. 

Şirket Hissedarlannın içtima.da hazır bulunmak üzere o gün gösteo
rilen saatte Şirketin Ankarada Bankalar caddesinde Eti Bank binasın
da kam idare Merkezine gelmeleri ve hisse ıeıcetlerini içtim& gününden 
bir haha evveline kadar Eti Ban\:·a yahut Türkiye İJ Banlcas1na veya 
Şirkete tevdi etmeleri rica olunur. 

ldve Meclili 
hince hissedarlar, a.şağıdakl ~ert mil- Müzakerat Rmnaınesi: 
3alcere eylemek üzere 30 Nlsıı.n 1942 1 - Şirketin 1941 senesi İdare Meclisi raporunun okunma.n.. 

2 - Murakıplar tarafından verilen raporun okunması. 
perşeml>e gilntı sa.at on birde Gala.ta"- 3 - 1941 aeneai bilanço ve karü zarar hesabının tasdiki ile lda-
da Agopyan ham 3 1lncü kattaki dal- re Meclisinin ibrası. 
rede lltlnct defa. o1ara.1c sureti l\ıdlıye- 4 - Müddetleri biten idare Meclisi azalan yerine yenilerinin in-
ıı., ynpılacaJt umumt heyet top'iantı- tihabı. 

sın& davet olunurlar. 1 5 1942 senesi için murakıplar tayini ile ücretlerinin tespiti. 

Müzakere ruznamesi .---------------------------sonra en çok arttırana ihale edilir. 1 - 1941 yılına alt fdare mecl.l.sıl ve 
ANADOLU DA KENDi 

Şu kadar kl, arttııma bedel1 gayri murakıp raporhnnın okunrnaırı ve · 
menkul içln tnhmln edilmiş olan kıy- tanıbl. 
metin en az 3 75 lni bulmak ve sa.tış 
1.steye.nin alacağına ruchanı olan dl- 2 - MeZ'kür yıla alt bil.inço ve kAr 

Usta. ~Uiıtı lle ~a.at L<;.leri..nde ç~a.bilecek DUVARCI USTASI 
ile TAŞ ORANLARA ihtiyaç vardır. Tallp olanların m.al0tll3.t almıak 
üzere akşamlan sıat 17 den oonra. Galam Büylit: Tünel Han No 617 ye 

müracaat etmeleri. ğer alacaklılar o gayn menkul ile tıe- ve zarar hesbmm tetkilt'l U.e ka.buıt\, 

mln edilmiş ise bu suretle rüçhanı !da.re mecllsinin zlmmetini ld:ıresin- •••••••••••••••••••••••••••ıİİ 
oI::ı.ı1 alaca.klılann mecmuunda.n. fam den dolayı lbm ve geçen hıap yılı T .H.K. Havacılık dairesi genel direktörlüg" ünden 
olmak ve bw1dan başka paraya çevir- netıeelcrlne dair idare meefül tekll.f-
me ve paylaştırma. masraflannı teca.- Hava. OOOlkl'l hazırlama. yuva.sln3, bu sene 340, 1925, 1926 do~llla.rd..m 
vuz etmek şarttır. Şayet bö)'1ıe b1r be- leri hakkında karar -rerilmesl. talebe aıınaOOJlttır. Bu doğumlular kAfi gelmeme 339, 338 doitımlut.ll'chın 
del teklif edllmezse en çok arttıranın 3 - Vazife müddetlerl bit.en idare dahi alınacaktır. İsteldtlerln ~ralt.1 anlamak iizeı-e Cağaloıtlund& Türk~ 
taahhüdü baki k:ılmak üzere arttırma meell81 aıaiarJle murakibln intihap va. Kurumu binasında Hav:ı.cılık mü.mes:sniğine mD.raca.ataa:n UAn oH.ınur. 
ıo gün daha temdit edilerek 8/5/ 942 veya tekrar lnt!.hııbile a.kla.t ve huzur ---:=---=-------------...:_ _____ !;;(4~2.:!.57!..:~~-
tal'ihine tesa.düt eden cuma günü saat Tıp Faku'•Iteaı· Dekanlıgı"" ndan.· 
14 :lG ya kad:ır i<>tanbul beışlncl icra haklarımn tayin ve toobltl. 
memurluğuna artt1.l'llla bedeli satış 4 - Ticaret kanunun 323 üııctl Fakülteı.m.lz İQ'in Fra.nsızcaya. vakıf ve yevmiye 110 çaıl.ıştı.nlnıak mere 
tsteyenın alacağına rliçhanı ola.n ala.- maddesine göre idare mecll.sl aml&- bir da.lct1loya lhtiyacı:nıız vardır. Arru ede_!tlerln vesJlcalarUe NJ.sarun on 
<'aklıların mecınuw1dan fazla olmak ilçünclt p:ı.zartest günü :ı.kş::ınnına 'kadar Dekanlık kalem.ine müracaatlan. 

ruıa şlrkeLl& muameled" bulunmala-
ve bu11dan b:ışka. paray:ı çevirme ve ---=---------------------_l;(4~2~30!_!l __ 

1 rma izin verilmesi. O 
pay aştırma masraflarını tecavüz et- rman umum müdür} üğünden: 
mek şartile en çok arttıran:ı ihale Umumi heyette hazır bulunmak fa.o 
edillr. Böyle fazla bir bedelle alıcı çık- tlyen hissedarlar Malet.en veya. vettA- ~v~t oıman .lşletım.elert merlre'z muhasebesi şeniğln& istihdam edtl 
mar.<>a lliale yapılmaz ve satış talebi !eten hlmll bulunduklan esb:.ınu ve mek uzere b!r mu.hasebe şefl alınacaktır. 
düşer. 6 _ Gayri menkul kendL'1ne ya esham yertn& kaim evrakı içtima Kadrosu 300 liradır. Tayln 3656 sayılı kanun hÜkilm.Ieri.u.e gJre yapıla.
ihale olunan kimse deı·hal vey;ı veri- gününden blr h::ı.ft3. önoe şlrkettn cağ111dan talip ol:ızı.la.rm askerlikle .ll!.jikli:kl~rl bultınnuıması ve sana.yt mu
lea mühlet içinde parayı vc;-mezse Kartaldakl merkezine vey::ılmt An- h~lne 1Ayık1Ie ~ru olması şarttır. Isteklllertn memurin k:a.nununun 
ihale karan fesholunıııak kendlıln- f. üncü maddesindeki evs::ı.f ve şeraiti lınlz oldukla.ıına. dair ve$lkalartıe 
den evvel en yük.."Clt tekllfte bulunan verste Avenue de France 95 d:ı. Ci.m- b:rılk~. 28/4~942 tari.h!ne lmdar Orman Umum Mtidürliiltil Za.t ~eTt Mtı-
klm ise arıetmlş olduğu bedelle al- fina ~~tlne ~llm etmeleri icap durliiğııne müracıuıtıan lüzumu ilan olunur. (2482-42U) 

eder. Karşılık ola.rak a.lacaklan --:=-:----:::-:--:----:~---------=-::.:=--.:_----
mn~a razı oıursa ona, razı olmaz veya mQkouzıar 1,.tımad:ın önce ib""'z ,,. ... ,_ o· M h b t R · ı· .... · d 
bulunamazsa hemen 7 gün müddetle .. ... ....... ıvanı u ase a eıs ıgın en: 

Iecektır. Dl 
artlıı·nuya cılmrılıp en çak :ırttırana .. vanı muhasebatta. münhal bulunnn 20 llra asll maaşlı kA.tlptLklem 
ıh ... I d'l! ı· kl ih ı d • t k m.usaıbaka fle memur alınacaktır . .. c e ı r. a e ara.sın aıci :ı.r İstanbul asliye (6) hukuk. m.alıke-
ve geçen günler için M,, 5 den he.sap ınesinden: 9_ • .,,~ ··' 1 - İlk hlzm.etıe gireceklerden orta t:ı.hslll bulun::ı.ntara. ıs, !be mezunu 
ol a k r · dl"" ı ~-s bwunanlara 20 llra asli maa• •verilecektir. un ca aız v-e ber 7A"l.r:ır ar ayrıcı Müddei: Ahmet Lüt!i. sa.m.a.tya y 

!hükme hacet kalmaksızm ınemuriye- Arapkuvıısu Hacı Hils"""'•ı ağa m:a-
1 

2 - Aakıerlgını blfllrm~ bulunanlar - mü.san şeraJt da.treslndtt _ d:iter-
t iml?ce alıcıd~n t"I s' ı (M d J • VJ... erine tercih olunurlar. Yazı ma.klneslnde sümtıe ya ........... ıı... m .............. _ bu-

" .. 1 ı.. 0 unur. • o. - hallesl Camı sokak No. 10. Müddela.- ........,.ti... \,l.A.ı,t;Ul.J; 
de 13") 7 Al _.t bed li h lunanlar dah! müsavi '""r::ı.it dairesinde tercih olun"bllirl-. .. . - ıcı nı • ırına e a- leyh: Emine. Ayni adreste milld.me. t '#'" ... ...~ 
rlcıı de oJımık yalnız t:ı.pu ferağ har- 3 - mtlhan 14 Nisan 942 tarihine mfisadlf salı güntı öj"leoden evvel 
cm! !!O seneUk ,.s.kıt taviz bedelin! ve Müddei ~t Lutfl tarafından müd- ve oonra Divam Muhasct>a.t binasında yapılacaktır. 
ihıı.Ie pullıınnı Yermeğe mecburdur. deia.Ieyh Emine aleyhina açılan bo- .. 4 - İsfıeklllerln 13 NLsa.n 942 pazartesi akşamına bdar nü.tus hüviyet 
Miit"raklın ver .... Uer, tenvirat ve tan- şanına davasına a.lt arzuhal sureti Ciiz<\anı. mektep şeohadetn-.unelerl. askerlik ves1kası. mcm.urfıyet& mlnl. blr 
zif:ıt 1•e dcUaliyc resminden mütevellit müddel.D.le!he t~ll!t edilmek ii2ıere ra- h~a.lık veya mal111.Jyıett olmadığma. dair resmt tabip ra.poru ve lkl kıta 
beledh'e rüsumu ve müte kim n.kıf zııı. adresıne goııderllin.işse de mu- Vestka. fotoğrafı ve bir arzuhal ile Divanı Muhasebat Riya*«oe b!zm.t m11-
icaresf atıcıya alt olma;~ art~rma ma.ı.il" :?mhtlnl m~hzkulüre ;ıcamlttl.,.. eln.intg&h~~'~e raca.a.tlan ve Zat İşleri Müdürlüğünde bu hllSU3& dair fomıülil wn1.r 
b~ .. ~ıı ,.,~ t 11 ı T..ıh " ..,..., -.. 0 " .,.,:.r.......,. V& imza eylemeleri lüzumu ilAn olunur. (2!55 _ 423•ı 
"""""n~u enz o unur . ...,...,u gayri iade kıl ·· ,_ huk"" ._., .. -;;::===========::------.:.. .. .:.:._ ______ _ me k l ka d .. t ·ı t rihte ırunası uzer .. ""' .... ı.ı::.u.ıu • 

. n ıı Yll. rı ~ go.s en en a muluı.kemelerl kanununun 141, 142, ll'lf•••••••••••••••••••••mmli 
Istanbul beşı:1c1 ıcnı:.memurluğu. oda- 143 ve 183 üncü mnddeolerlne tevfikan 
sında iş-bu ilan ve go::ı'terllen art~ı.rma iade kılınan dA.va arzuhali ile muha.
şartn:ı.ınesi dairesinde satı?~cağl ilin keme ...ıınünU. gö""crlr d"~·ı - . 
olunur. 6 "' "" ""'V"" Y'9 va~..-

kasımıı mahlreme dtvamı.tuı~e 

En büyüt ~shir kudreti: çeh
ııen1n trlldıe ettılı?t neş'ed~ 

ELF.AM 
MiLLJ REASURANS 
Türk Anonim Şirketi 
l O Nisan 1942 tarihlndeQ itibaren 

Türkiye lı Banliaaı A.. Ş. l.tanbul ıve 

f1'111alMI' 

1 Deniz Levazım Sabnalma komisyonu ilinlari 1 
O&a6t oenıs J'abrtkaları umum Mthuırıot0. 1ç1n qalıdMf oeram Mil 

118 lira &Jlık ~ bir m.uıMafp almacaktır. Ba ,erattı but bultmanJua 
KM-npefada bulunan nem. Levaam B&tmaıma ~ ~ 
lan. ..... 

1 - TQıt: olmak 
1 - B'*1* ~· 98bfp bulanınü 
ı - mısntı abWc eı!fıabından olmak n oeza:rı mtııı'llebılm bir M Dl 

ma.1ı.tanı OlmUI olnw:nak. 
t - Ba.rt haatıaltklara m1lptıeli bulnnmamg vuUulnl mımt•zemq 

ıra,.. mltıl olacalc bedeni ve allrll Ama " h••l1t1arıa maıaı bulımme,maa. 
ıs - YOkselc ta.hsl.lf.nl 1kmaI et.m1f olmak. Terdhan YillDlet T!c""' IDllD

teblnden. m~ bulunm.a.k. 
ı - U8Ul1l mu.b.ase~, ttcarl muamellt&. fabrl:kalarda cart muba...,. 

l§lerlne ve muam.elAtına. 'fUkufu olamak. 
'1 - Askerli~ yapmış olmak. 
8 - Alınacak muhasibin fabrlkalatda ü' seıneUk h!mıett taabhM -. 

mek. taahhildünl1 ve .w.r p.rtlan ka.buUin(l noterlikçe t.eacu ve tasdf1c • 
tıı.nnek. t.'855• 

1 
Devlet Demiryollari ve Limanlan lıletme 

Umum idaresi ilinlari 

Mulıammen bedeli (14584) Ura olan muhtelif oek1J. ft eba.tta IHOOI 
a.d~ lA.mba ve ~l fener l}1feat (20/4/1942) pazaıteal dntt au CH,30) 
on bet buçukta. HaydtıJ:'Papda. Ga.r btna.sı dahlltnd~ komisyon ta.ra.tındMl 
Jı:apalı zarf u.sullle sa.tın aJ.ınacaktır. 

Bu lfe g1mıek istı.yenlertn (1093) Ura (80) kuruşluk muvakkat ~ 
kanımun tayin ettl!fi veslkla.rla tekliflerini muhtevi zarflarını a.ynl cin 
aaat 04,30) on dört otum kadar komisyon reisllğlne vermeleri 111.zı.mdır. 

Bu işe ait 1JS.rtnamclef' komisyondan parasız olare.t dağı.tılma.ktacm. 
(4160) 

İnhisarlar idaresinden: 
Pa,şabahçe bbrik:ımıza teslim .şartUe bu sene mahsulü b!r mlltta.r ana

son ~tm alınacaktır. 
Esans nl.sbetl yüzde üçten aşağ'ı ve mevaddı ecnebiye mlktan JÜ7Jd9 

beşten yukan olduğ"u t:ıkdlrde fiyattan tenzilAt yapılır. 
AIA.kadarlarm son flya.tlannı han tekllf mektuplartle nümunelertnl 

15 Nisan 1942 tarihlne kadar umum miidilrltlk mUsldr:ı.t mmı.melll.t şubes!n• 
tevdi etmelerl. d.062a 

Mıntaka ticaret müdürlüğünden 

lthalatcıların dikkat nazarına 
Lk~ndenın gıinırülderlnde mallan bulunan ~llfunum !thala.tçılann. 

m.ağdurlyetıerine meyıda.n verilmemek üzere acele Istanbul nunt:ı.ka 'nca-
~t Müdilrlü~e milrlcaa.N:ı.rı lilzum.u uan olımur. 0200) 

Nafia Vekaleti Malzeme Müdürlüğünden& 

Yapı işleri ilanı 
1 - Ek.'>iltm.eye konulan ~: Ant.ara Gençlik parırutda yapı!aoa.t n fıe

s!.!a.hdır. Keşıt bedell 18957.50 llradır. 
2 - Ek.>lltm.e 20/4/942 pazn.rtesl günü saat ıs deNa.fl& V~kilett Y&lll ttı 

imar İşlerl Reisliği Ek31Ifm1t koml.~oou odasmda. k:ııpalı m.rf usuıue yapa
la.ca.ktır. 

3 - Ekslltrne evrakı ve buna mütcferri evrak c-17• kıt1c yed! kuııq bedel 
mukabilinde Yapı ve Im.a.ı1 ~Ierl R~lsli61nden almablllr. 

4 - Eksi!tnıeye glı'ebllmeık için i.*klUerin usum. dalreJinde c142UI• 
bln dört yliz ylrml bir Um sek.~m b1r kuruşluk muvakkat teminat veıme
lert lazımdır. 

5 - İstekliler teklif mektupbnnı ihale gilnü olan pa.zartesl ı:WıO. ad 
U e k.1d:ır makbuz muk.:l.bllinde mi?zkilı' komisyon Reislıa-Lne vennelerl l&.
;r,ımdır. 

Postada ola.n gecik:nel&r kabul edilmez. "2318• cUOO• 

Üsküdar Askerlik Şubesi Baıkanhğındanı 
Şuoemizde kayıtlı olup gootıe.mılf olduğu a.dresl.n<lıe arandı~ halef& bG

luua.mam.lı§ olan yedek piyade teğmen 50390 kayıt numarah IWiaa ~ 
oğlu Ahmet Rız:ı.run ~ulda ise dertıal şubeye mümcaatı ve ta.şr&d1 lal 
bulunduğu maihalli ace16 te]G'ra.fla. blldlımesl lüzumu Ubı olunur. 

(2786 - 4227) 

1stnabul Sıhhi Müesseseler Arthrma ve Eksilt· 
me Komisyonundan: 

İstanbul leyll tıp taldJıe yurdu merkez bina.mı.da. yaıptırı.la.ca.lt deımW 
merdiven tnşaatı ~ıık: ekslllmeye ironulmll:jtur. 

1 - 16/4/942 per~ günü saat 15 de Oağa.1-0tlunda &lıhaıt ve t;u-
mal Muavenet müdürlUAil"bln.ası.ndA toplanan !romlsyooda yapılacalctız. 

2 - Keşif bedeli 8830 IILJ:ıa. 70 kuııı$tur. 
3 - Muva.k1aııt Wtıılna.tı 666 llra.dır. 
4 - Mukavele, bayuıdırlıı1c Işleıt, genel, hususi ve ten.nl şıa.rt.lla.m.eleıt 

proje keşlf hillasa.sile bun:ı müreren1 di~r evrakı ~er her gUn ~ 
yanda görebilirler. 

5 - İstekliler en az b1r tao..hhütte 3500 llra.hk bu işe benzer 1§ yaptıtı· 
na. daJr da.frelerindeıı ~ oldu'k.lan veslk:llan. W.lnadıen İs'tanbal vtll.
yetlne müracaatla. ekJ!U.me ta.rl.ltlnde:n tatil giinlert lınrlç üç giin evvei alJn .. 
mış ehliyet ve g42 yılma ~ ttctU"l"t odaaı vooibslle belll gün ve. sa:ı.tt.t ko-
misyona gelmeleri. (4097) 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliği Mübayaa Ko
misyonundan: 
Mıntak:ı. ve taşra liman da.l.rcleırl lçln tab ve cllUendirllecelt ~vmıa 

matbua tıçık ek&lltmeye koınıınuştur. 
Tahmin bedel! 56'1 Ura.dır. Yüıde yed.l b~ tıeımin.atı muvak'1cate 4.1 

liradır. İhale 18/-1!942 cumartesi gün11 şa.a.t 10,30 da QQ'lata rıhlımm.dl; 
Mıntaka Liman riyaseti bl.na.sında. Mübaıyııa komJsyonunda icra ecuıeceırt.h'. 
Taliplerin aynı günde ka.ntın(!'ll ııbram etm* mecbur oldullı:lan vesaut iM 
bcmlnat akçeslnJn ;rn.tınldığıına da.1r m.ak!buzla komisyona. ve şıa.rtruı:ne ve 
nümunlert görmek isteyenlerin de Riyaset lck\re şu'llesln.e mtiro.c:ı.atlan ll~ 
olunur. d098• 

Her nevi defter, zarf ve sair kağıt kırtasiyesi 
imali.tçılariyle çizgicilere 

ithalatçı ve ihracaatçı birlikleri 
umumi katipliğinden: 

Kağıt. mukavva ve tatbikatına ait teıvzi planımn ilızan dolay11ile 
lü:cumlu görülen maIUınat ve izahatı vermek üz:ere. her nevi defter, 
zarf ve bilumum kağıt kutasiyeal imalile i~tigal edenlerin. 7 / 4 /94 2 

salı günü saat 14 te Calatada Ömer Ahit Hanında Birlilc. içtima ealo
unda yaptlacak toplantıda ha.%11' bulunmalan rica olunur, 

Zayi - Ka8unıxışa ia.şe müdürliiğii
niln 21 nuınarıı..sınc1a kayıtlı 4 büyük 
1 kuçük: nisan 1912 e!..'111ek kameierl 
614 '94:? günü zayi edilmlştlr. Yenls!nl 
a.tacağımd::ın e.>ldslnin hill.on<l olma
dı~ı ilan olunur. 

asılmasına ve 942/4 numarada Jacyıtb 
işbu davaya müddelaley'h!n (15) gün 
içln:d& cevap ~rm~lna k.a.mz evrıı
m.lş ve bermuc1b1 karar a.rzuhal ne 
daoret!ye vara.kası mahkeme divanha
nesine a.,"llmlf olmakla mumaileyh 

Yil.zfin-tı. körpeut v. DJ!ll(e 
verlr. l!lczane ve Part'ümôı:Uerden 
arayınız. 

'O'zertndekl te.ıılteye dikkat. 
Galata tubeleri Kitelerin.den tirltetl- •••••••••••••••••••••••••• 
miz hisle senetlerin.in 13 nwn.aralı •••••••••••••••••••••••••••• 

Emine yulmnd& yazılı müddet zar- •••••••••••••ıl 
Deniz mfics.sese-Ierl muhasebe katibi fında davaya. cevap vererek tahk1kat •••••••••••••• 

Kazım ~kun içln tayin klluıan 20/41942 paz:ı.rtesı 
günü saat C14,30) da mahlrem.(.'?ll.fz~ 
hazır bulımması veya kanun! bJı ve
k11 göndermea lüzumu teblll ,erlne 
g~ek &,,ere ll'-n olunur. 

Z ,y1 - Askeri .ı>oota nımıarası 1010 
anbanndan nlına.n 25/2/942 tarllı ve 
83296 sayılı 14 ton darı ayniyat maz
bata.sile 26/2/9-12 tarjh ve 38297 sayı- -------------
h 14 ton dan ayniyat mazbatası ba.- Zayi - Ama.vutkÖJ nntus mmııım
yli BlHl.l GUçlü tarafından kaybedil- luğund.a.n aldıPn, nMu temeıemt 
mfştir. Kaybedilen bu mazbatıalaı'lD. ke.y.betttm. YenJsint aJacalımdıuı e.s
bükmil olmadığı, zayi1nden yenıa ve- ld81n1n. hn.1an4 JQÖDI'. 

Acele ıablık kötk 
tl'stildar Blıtlartt.ıl}ı Nuh ku

yusu caddesb:ı.de 130 No. Iu köşk 
16 oda8t, gen1f sofa.Jan. her ttirlil 
fıhtiyacı kaqılayacak bölmeleri 
V'&rdır. Pet çc>ıt oeşt.W ~ ?8 
8fll&rla kaplı, lç.lnde balı bulu
ne.n a.t.ıı d&ı.11m bil bahçe orta-

sındadır. tçbıdetııer. mııracau. 

kuponlan mukabilinde beher hisse-
ye safi olarak kule kuruı tevziin.e 
baılanacaiı illıı olunur. 

Z83i - M1mar Kremezl'19 alt olup 
namıma f9ra# edJJm. Tllrt: T1~ 
Banka.si. Anonim Şlı1Det1ıı.e al& · 2 adet 
hisse .senedJnf. muhtıevl 222 Ko. h mu
vaıttai makbm zaıt olm.Uffıu.r. As11 
sen&t.ıeı1ıı.I alacatımdan i4bU .IJUlkbu,. 
IUQ h1Ucm.O. o1mı:Jualmı ilin edertm. 

Demir ve tahta fabrikaları 
Türk Anonim Şirketi idare meclisinden: 
Şirketimizin alelade Umwni Heyeti 31 Mart 1942 tarihinde An

karada Şirket Merkezinde toplanarak 16 Mart 1942 tarih ve 5056 
numaralı Resmi gazete n •• diğeT gazetelerde çıkmıı olan ruzname 
maddelerinin IS.4. 1942 tarihinde görüşülmesine karar verilmiıtir, 

illa olunur. İDARE MECLtsl 


