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lngiliz ve Italyan Suikast davasına bu sabah devam edildi 
harp mlôllerinin 

mübadelesi 
Mübadele bu sabah, lzmlr 
limanında icra edilecelC 

i:ı:mlr 7 CA.A.> - Anndolu aJausııun 
busust muhabirt bUdirlYQ?~ 

Sakat ve maıo.ı İngll.lz ve italyaıı 
t ırlcrlnln mübadelesi bu ootrıerl ta
~ıynn hastane gemilerinin Ilma.nımım 
gelmelıcrlle fllen b~l~ oluyor. Ba.-
1\t 1s de 14.000 tonilatoluk İtalyan 
Oradlsca hastane gemisi ve saat 16,SO 
('lıı 22.000 tonllAtoluk Ladoverlcastl 
bıgillz hastane gemisl ke:ı:ıdllerlnl 
'l'urk kam sul:ın hududunda. karşıla
:YM pllotl:ırıınız rt!fnknttnd.e limana 
girerek komutanlık ön!lnde dem.Irle
tniı 1 rdir. Her i:k1 ~de bulunan 
b eyn ıınııeı Kızıllı.aı; d ıec:eım tahsis 
edilen motörlerle reraıaıtıerlnde mib
Jnandarlan olduğu halde karaya çı· 
l:ar ilk o ut:ı.rtlıkça temas ettlr1ltn1.,_ 

Maznunlardan Pavlof, 
muhakemenin talikini istedi 

tir. Ant.ara S (Tele!anla.) - AnkAra mütehassıslar ta.ratııtıda.n tezırum tcs. milik.terı mablet latedim. S. latJda. 
V .tin gee km si dolayısile m11ba.- A~t' Ceza maıhkemeslnde bu 68.bah plt edildiğine göre ömer uzun boylu da Ahdilrrahmanın ifadesinden aıı

de1entn yarın &Ll>ah 'l de baQ.l:muı.sı. suı.kastçılann muh:ı.kenıesln• devam ldl. Bo:vunuıı uzooluRu 1,62 metre tu- cak 16 eahifeainill terci.imea bana 
karnrln~ıı.gtır. edilm.l§tir. • tuyo?du. k d .. " f d r_ 

Snn• d-•~-.. - hn•~1,,,.., ... ,..4.. ..~- Kavan"" ı~ın- bulunan ""' ayak o un ugunu, tercume ere .• n ... anm re mutanı k namın~ bot geldtniz ....., ..... ..._ ·~ .......... o ...... uıu- v• ~ ...... .......,, l d b lad X..- hıtd 
d k ve h:ıstıılann hatırlannı oor- blll, a.dllye sa.rayının önünde durdu. parçasından valct.!.yle kendlstne ~- a tısın a at 1,ts..... İrfyoNm. 
mak uzere bir yfiks-ek: sUbn.yla Kı- otomobllln içinden evreıA suçlular- llynt ya.pılm11 olduğu da. ~. evrakın ve veaikalann tamamen 
r:ıl::ıy İzmir mcrlrezl ıınmına bir he- da.n Komtlof, amadan dA Yorgı Pn.T· Bom.bnnm, inffilkiyht parçalanmIJ tercüme edilmesini istedim. Mülıl~ 
y ı gemilere git~lr. lot, }"allında.kllerln yardımiy'.ı.e, oto- olan Ömer, eıııner buğday t.enU ld.1.. ve evrakm. tercümelerini istemek ~in 

Mubadel nin, gemiler devlet dcmlr mobilden ~· Ömer SÜ..'lnet.31z kil. evvelce 'V'Crdiğim ilk istida Tedde-
yoll tının Alsancnktakl büyük iskele- Sonra Süleyman H• Abclllrrı:ı.bııruııı, Bu defa.. tercümll.ll Abdfilvoohabm dildiği için yeni bir İiltida ile mil• 

BU S.A.B.&BKİ 

Bata anda 
muharede 
şiddetlendi 
Japonlar çok faik 

kuvvetlerle bui 
ilerlemeler yapb.lar 

Kolonva'ya 300 
tayyare saldırdı 
Loıuln. 8 CA..A.) - Pazadıeısı ~elll 

SOO İnglllz tıay:ya.red. Almaıı18da Ko
lonya fe'hrlne hiloum eıtm1ftlr. Bu 
~ kadar yapılan hilcumlar:m. en 
a~n olmuş, sana.yi m~ne OCJk 
ağıt' da?lbeler lndJ.ı11m.\ştl1'. ~l.n Ud t:ırafınn yan~tırılarnk ya- lblı'er blrer çıktılar ve Jandannnların yanında Udncl blr tercüman daha ~r racaat ettim. Bu istidamda evrak T• 

pılma.sı ka.rnrlaştınlmıştı, fwt sert ~uhafazasında ınnhk:emıe sa.tonuna almıştı. Bu da Anlalra bel~ me- vesailcin tamamen tercümeei ic;lu 
bir inbat rimgan bu kararın değişti- gll:-erek demir po.rma.kl?klar a:ra8Ulda- smurllhannhd~ki~şn;_f HDeınirc~~dır.. mut • .tkemenin talikini istiy ..... uın. Rus cephesı·nde 
l'ilınesine sebep oldu~ gibi geım.llerln kl sıralama. yer aldılar. . U a mı ayrunnısa• Evvelce ban& soruimuıı olan suale 
yük k tomı.jd.a. olması da. bu hususta G~n hafta. oldu~u g\bl bu defa da hk k • karşı maznunlardan Süleyman ile 
nyrı bl-r f!mll olın\lljtllf. Mıibadelc işl Abdurrahman ile Slileymn.n ön ma- nın ma emeye tez ereaı Abrürrahmanı tanıma.dııPmı "re bun-
l çln blr körfez vapuru 1kl bilyük sal da yanyana., Pa.vlof ile Komllof da _!'fahkeme reıst. lklnct tcrcUm.anın lamı blr takım tahrikçiler taratın.dan Kalinin ve Leningrad' da 

Hintliler yeni 
teklifleri de kabul 

etmiyorlar mı? 

İngiltere Hintli bir 
müdafaa nazırının 
tayinini kabul etti 

Londra 8 (AA.) - BB.O.: Hhı.t n
derlerinden Azad, mm la>ngreshıJıı, 
İnglllz hatp kablneslıcJn son tdtllfie. 
rlne cevabı bu sobalı ıık' ~ 
verileceğlnl söylemişt1:". 

Anlaşma ümidi var 
Londra 8 (A.A.) - B.B.O.: H1nı B• 

derlerlnden Azad ile Nehru'mın eıfel,, 
llne bakılım nnl:ı.şmamn yakın ol
duğu intibaı var. Yann slr Oı1ppl 
Ue ka.tı\ blt m1llMmt ya.pıl'acaktlr. 

Sü veyş kana il nda 
bir infilak ~·e İstanbul römorkörü tnhsls edil- al'bdnkl sırada oturdular. huvıyetlnl tewit ett1kron sonm geçeı: teşvik ed~ oldukla.nnı ooylemlş- • dd tl • uh bel 

ın·stır. İşe önce İnglliz gemls.indekl . Pavlofun elinde geçen hartak.1. şilr mulıa'keme ce~ zal>ıtıannı kendi tim. Malı:nnıı riyaset te ba.n.a. bu tah- §l e 1 m are er Kahire 8 (AA.) - 6 nisanda, 8&.o 
italyıın estrıerlntn bo~tılımsile bafJ- kitabı ve bu kitabın .. sa.hifelerl ara.- huzurunda, tcrcuman vasıtıısiyle maz.. rikçllcrin kimler olduğunu somı~ oluyor vcyqt& ook1 İtalyan müblmatı boşM• 
lanı:ı.cak, sonra İtalyan genıtsın~kl sında. h."encllslne tercume.n vamta..'fl.yle nunlardnn Pavlof ve Komllo!a. ter- Şimdi bu swıle cevaıp vereceıam tıldığı sırada nhtunda. blr lıınIA.k ol· 
İngillz esirleri boşaltılacaktır. tercUmesi yap~ olan zabıt- cllnı~ etmeğoe memur &clllmiş olan Rooı buna muvafaknıt ettl. HMdm, muş, 22 ışçı ölm~ür. 80 lşç1 de q,. 

Çok bü;iik bir kalabalık scıhil bo- la.nn notlan vardı. ~mllofun elin- :ı1!1n:u~k.1mt H;cytj.inlsanuı tez\:erest biltün söylediklerlmın Z!Pt& ~- LowJra 8 <R~ saat 7.16 te) yıptır. 8 İngUiz eSJrerl dıe ölmüştb. 
d; U rl .. ile 1 in t 1 de de hlr kitap ve znbı, notlll.n bulu- H·k· . . ğinden b:ı.h.sıettL Buna çok memnun ~~ Mos1rova'da ~en Rus Ölen ~el'ln atlelerlne Ul:mlna.t ,... 

~tı~. gem e gorme ç op ::ı.n- n'IJ.YOrdu. ıı un bu tezkeresmde maznun- oldunı. BUtUn Uadelerlmln tamam.en rUecektır. 
Ö • 1 b• larcla.n P.ıwlof ile Komllofa. dosya• a.pt.a g~l .,.....,....,...,,.., Dün cephede eaa.slı bir de~ -·--lya:n gcmls'ınde 120, Ingili% ae- merın parça arı ır 1 1 ,_ ~~ ... "~ ..,.w,,.,&-. ol ........ 

ann tercüme eri s;endi huzurunda Rel.s _ Biltfln sli"'eıcUkle.rüılıııln 1ı9- mımı'9"&&• A k d 
ml ınde 917 esir. bulunduğu gemlleı-e kavanoz İçinde yapı!ı::ııı olduğunu A'bdürrahmanın " 4 merİ a a a)b kamp 
elden za.tıardıı.n oğ'renllmişse de reeım\ haf ak" 'f d' . • llme lceU:m.e zapta geçmed mllmldbı LondrS 8 <A.A,) B.B.O.t Dotu 
mnkıımlnr İtalyan gemlslnde 59, İn- ~Iey~tı hi\klmen.ln oturduğu küTSti- g~'çe? t ı ı a e~ını 19 ~nc.u sa- d~ğildlr. Fabt mp1a yanhf geçtııtını cephesinde Kallnln ~ Alman- daha kuruldu 
elliz gemisinde de 340 maını harp nün önünd& biı' kıava.nozun içinde h ..• ıne kadar tercınne ethnmş ol- soyledlğbılıı ifadeler Vll.l'S& bunlar dil- 1ar RWJ Uer~ mlnl olmatı: ı h: Vaşlnıton 8 CA.A.> _ Hatt>tye Ne. 
esirl olduğunu, diğerlerln!.n ha.tıp esi- elltı.d.eld bom~ patlamasından ha- duğunu fakat iki RUI maznunu, doa· zeltırecektlr. Buıüann n'eden !baret ' :IJ 

1 
za.reU blldlr1yor: Hateketleıt uıcenııc 

rı olduklan hakkında mnlftma.tlan ol- vaya uçan Ömerln vücudüııden kilı- ya vo ifadelerin kelime le.elime ter- oldu~u söyleyhili:. vıı.r kuvvetıenylt muk:a.bU t.aanıız1ar- kanununun htikümleırt altına gtnııe 
madığmı söylüyorlar ve dotru rakam lıp ta h1d.1se cıvııiırula.k1 y&rler<Ien cürr.c-ini iatedilderi için bütün ev- Pa.vlöf, blr 1stııda veıd.lğJnt ve bn· da bulunuyorlar. Topçu OOellon. Pd- tahrlkçllere mahsu,., olmak Qmr-e ,._ 
sayının yarın mübadele tamamlan- t.oplao:ıan parçalar duruyordu. rak v• dosylann tercümesi tamam· nun reddedlldiğ!ni söylüyoıı. Bizkn dıetlkUr. Dört Alman bataeyıuı sus- nlden altı t:amp kurulmuştur. 
diktan sonra tahaltkuk edeceğini Ut- Heyet! hakime 9,l5 ge90 sa.loına lanama<iığını bildiriyordu. kıınımumıada tıaratıan.n lşlertnt la>- tuııı1rnuştur. --
ve cdlyorlnr. girerek mevkllerln.1. ifgal ettl O sıra.- p 1 f h k . la.ytaştınnak tçtn b~ uauııer var-

da. maznunlal'da.n Pa.vıot not aıma.ıc. av 0 mu a emenın dır. Mutıa.ta. 1st1da v&nn• ıilzum. 6 nlS&Dıda Rusla.zo 19 tayyare ta)'tııet- Birmayna'da muharebe 
Kornilof ise ınoo ~tıeıslnl okuma.Jc.. talikini istiyor yoktur. Mamun.la.r dlld.tlertn1 söyHTG- mişler, '19 d{işman taşyareet tahrip et- Yeni Delhl s (AA.) _ Muharebekır 

B H•• G d la meşgul ldl. R L b ' - '- d ._ bllirler ..... 1 .. 1 ....... L • usrev ere e c.. U tezıtere OKUR U~tlln Son· ' ~ C.Luu-, enlngra.t bölg'ellnd.e, fld· BJMlanya'da daha. az ş1ddetJe deıJ&m 
ce Ka.vazto'l:Ull içinde bulunan ömeıin ra Pavlof ile Koroniloftan, bu ifade Kendi istidaaının reddine gelince: detll hava muha.rebele'I'i ce~ eıt- ediyor. 

Berlin büyük elçimiz 
dün akıam Ankaradan 

ayrıldi 

Ankara 1 (Telefonla) - Mem
h :m Ankarada bulunan Berlin Büyük 
Elçimiz Hüsrev Gerede Berline git
mek Ü-Zere bu ak,amki ekspresle ha
)'eket etmiştir. Büyük Elçimiz. iatas
yonda Hariciye Vekaleti erkim ta• 
)"afn daıı uğurloomıstır, 

Yatılı talebeler 

Ücretlere yeni seneden 
itibaren zam yapılacali 

Ankara 7 (Telefonla) - Yiy .. 
~ek fiatlerinin artmaaı dola)'18lle ptr 

~alı yanlı talebelerin le,yll ücretlerine 
yeni aenedcı~ itibaren yüzde 2S um 
rapı1maemr. karar verilmlıtir. 

ücretli . memurlar 
Büyük bir kiıminin ilcret

leri maqa çevrilecelf 

. Anbı-a 1 (Aktam) - Dovlet 
J;litçelerinden ücret alma memurlana 
llcretlerinbı maqa çevrilme.t kabd 
)>lup olmadığı ve kahil.. btmwı ne 
tekilde yapılacaiı hakkında bıcele
ınelere memur edilen Bqvekllot 
ln.Uatpn B. Cemal Yevil'bı reieiijl 
raltındakl komisyon. tetkiklerlnl iler
letnuım. Bu hueuata hazırlanmak 
fizere olan proje yakanda Bqveklle
.. verilecektir. Projeye gÖT• büyük 
~ kmm memur Ucretlerinha maap 
oevrilmee1 mümküıra olmabact... 

9& S: :~~~~ ~=- lere kal'§I ne diyecelderini sordu. h~~u? ret ee~ebi, lstidasnu z.abı~ mektedlr. 
Bu parça.ld arasında, ömertn htl- Pavlof, yava, yavaı Rusça cevap katıbıne v.ennıı olıtıaaıdır. Halbuki Bir tahtelbahir batti 

vtyet.lnfn tesplt.ıne :raraııut olan 1k1 vcrmeğe bqlaclı. Kornilof ise, ayak· zabıt U.tıplerinln böyle bir istida Vlchy 8 CA.A.) - O.F.İ.: KaJlnin ve Lonclra 8 (A.A.) _ Tempest adında. 
k.aşmm arasındaki _. benle alnı- trı. elleri arkuında dinliyordu. Pav- kabul ctmme~c salahiyetleri yoktur. Lenlngra~ cephelerinde §lddeW mu- ki ta.htelbahlre bafmuf tam.ı1;YLe bao-
nın dertııı dıe vardı. lof, aldıiı notlardan bazı parçalan Bu sebepten dolayı, istidan lcen~ harebeler vuku buluyor. kılıyor. 

öm.ertn ııaçlan siyah n uzun olup ayneıt okuduktan ıonra ifadeBine disine geri verildi. ••H•111111111Hı11111HHHH111111111111111111111H11111u11111111111111111 .. 
ortadan &ynlmıftı. devamla: Gazetemizi makineye verdiğimiz 

Bu vlleut parça1'arml teb1clk ederi. - DUn Lir istida ile müddeiwnu- zaman muhakeme devam ediyordu. 

Bir tramvay devrildi 
1 ölü 15 yaralı var 

~ ~ "lı.WIM ait bir k~ resim: Safda yoldan çdmrak devrilen araba, solda vatm;:ın 
WU0yt anlatıyor ve yaralılardan biri (Yamı Z ncl sahllen1lzde) 

Modern cHübut»l •• 

• V:ı.ponlann S y1ftn ad uı. t 11 u münnı""betile) 
- Adem b:ıbamız elma } lizündc:n bu adaya inm;şti .•• 
- Bız de alma yüzünden iniyoruzı., 





AKŞAMDAN AKŞAMA 

Tutulan yol doğrudur 

.---..--Senenin en çok beOenilen 

4 üncü ve Sonuncu Haftas·ı 
1nr.-: Aman bqlıyor... ICaçlnmya· Şehire verilecek! KaragOmrUk 

Hepimiz ıustuk. k 
Ev sahibi düimeyi çevirdL Der- erza spor sahası ken bqladı: le haberlerdm aonr.ı 

dit laaberler ... 
Dört kulak kcıllmiıtik. B d J 50 t • in 
Bir dakika kadar dqan planam u ay a on pır ç, l 9 mayıs spor bayramına 

lizungddi. Döoütte, beni ~~di- 300 ton faıulye veriliyor kadar tamamlanacak 
ren bir haberin son kısmına yeti§tim. 

ARJA TiNA 
MELEK Sinemasında BUGON BAŞLIYOR 

Radyo bqmdakiler, alınlan larl§mıi, Haber aldı-- g0nt Tice.ret ve 
L 1 tıl dikkatleri kiri t _......_ • - va;u w Beledi.Je RelBl B. doktor BUGÜN ••'! 
aat an ça mı;, 1 e, llleti, tstanbul iaşe işlerlnl kola.y'laş- Lfttft Xlrdıar d'lhı Beden tıeıt>tyesl ge.. ·-• MA R MA HA 'd dialiyorlardı. tırmat ve ptyasayı boıı.,tırınak 1l1Jere • 8 • 

- Kuzum ne)'Ul.İf bq tarafı? ••• bu''" da ... ,_ 150 t.orı _..,._ SOO nıeı cUrektörlü ü müdür muav.lni lleıl 'b 
., ~" ...,.... ... ç ve birlikte Ka.ra&ünıı1Utte spor aıwnnn Matinelerden iti aren 

- ç.pkapaı Gedikpap •il 

.&Z.&IC. lfe dedi 7 • diye sordum. tıOn fuul~ vemıeM lmre.rl.aştımuştır, t!dere1t Snp.&tı tıetldk etmıttotr. vaıı 
Yüzüne baktığım, bozum olda. Geçen ay i<dnde Velttletbı r:n;: ve Belediye Reı.st spor ısa.huınm 19 Şehzadeba•ı B U G Ü N 
- Şey ••• Dalmıomı... 1ç:fn 1'el'dll1 100 ton bulgur, lıla.yııs spor bıı.yramıruı. kadar tamam- :ı-
Yanmdakine baktı. Fakat ona da plrtnıo, 800 tan fuulye, eoo ten~t~ l&nm. ı alA darlara blldl.müttir. T u R A N LAKONGA ne ofbamn 

Sfnemadsına 

sor vaziyette bll'akb. deJ~. 1600 teneke beJu jlV.J&Muu 

allahi ben d pek ~!I-•-· _.JI hangi mutemet bakDllara Tft11meel T ( B B t M tJ 8 A M. RE kalbiııt teshJr eden -. v e QJIUUK !Mle- 1A- -ıe•alM ta- mAAA-~ ·- --·.....,., """""ıtıt;il tara- Haydarpaşa a&'erl tıut.&nelll aıtıncı M.CKEY 
Buaü Matıneıercıen 

e D IUbar~n 
1 emsalş1z fllm birde · 

~un, bayım... tından Otı.e tılld1rllm1.ftlr. Ofb bu er- tdıbl mtıaameresl '1/41942 alı tünü 1 
Öteki: l&tı buıtındeıı 1tibamı bu bakkallara baş tabip alb~ ~tör Zahit To- ıinemaaında -1-

- Kulnğım iyi seçemedi... Temıeğe başılıyacak ır. lmı'un ~Ulhıde toplaDDUI.,. eeatı- R QQNEY 
Dördüncüsü: dak1 nlc'a1an t&Jrdlm ed~r: 8a.Jm b•Unmısm lıafta1a.rd&ıı 

Bu eenen1n en bQyük muv -
'11etl •GÖRtfNMll.EN AD.4.1\ 
tılmıne n~ olarıak yapıl 
lhıemacılıt llem1nln bir 1nkıl~bı. 
Modem tA!knltfn tıtr hArlkaaı . 

- Feding yapb da... 124 çuval gizli pirinç ı - Bir ı&r temaruw vB'uı: CDr. beri betleclltl mcnılm1n i1ı1 bG-
Spiker kon~,~ lılarduruybuordualı and bulundu Stıren'a o6nHlren), 2 _ B1r ıeprı J'lk f1Jmt bir arada. 
c- ... Aım:rU1.a a vak'a.sı: mr. Hilmi Koşar}, S - Blrin- Benaı\n en h1llS. lotlm&l b6-

lrbmer bir aörüıte deiilJerdir.• ToptaneıJJkla m.-ul ıtenıs;mı;mm- de pyesıpe1ıroz pJ. bulunan at nalı 7Dk fUm1. TO:dc dabl&J " mDlt 
Eskideı obaydı: de blıt mttıPerflerln:~ - == şekllnde böbrek valc'ası: (Dr. Buat ÖZ- mmttımtmı b1b1lr aferl 

c- ••• Amerikalılar ba lmtasta ::~ mataza,smda 124 gıen>: 1 z h • ı • 
~f;~::~ ==..w:rn .. ·-~" ... I Günlük Borsa 1 . 8 IF 1 
•kolay anlayacaklardı? Zayıflamamanin çaresi - · ç•ıÇEK 

Bir an fÜphelerıdim. Zaten aöı h kkınd k f eri bmı bitip ıaz ba~lamı&tı. Ortaya bir a a on eranı 71411942 Flatı 
Eınlnönü Halkevinden 9/Nlsan/ 1f. 7.6 933 Ttlrk borcu l. ll. m. 23.75 

W attım: ~ .. 1938 •"'-mtyell 22.26 
d 842 perşembe g1hı11 snat 1'1,30 da E- • u .ı.aı111 

- Buaün üzerim e bir kötümser· nmıs 18.lonunda, thı1veT&ite Fen :rar- » il 1933 ltram11ell Erp.nl 14-
lik ur... kWtıest profee6rlerinden Dükenua ._ » 7 1934 Blvu-Bmırum I 19.'115 

Türkçe •özlü 11e Sark 
muailıili 

cri}BJ(.ÇE n ABAPCA tarkab> 
1 

Odadakilerden biri, hacı bahala· nifmdan (Gıdalar ualbldılı halde » » 1934 Bıvaa - Erzurum 1-'1 19.85 
m vaktile clebbeyk:t derken yaptık· ~ çareleri) mevzuunda > , 1941 Dem~lu istlkruı 19.86 
a.... ıibi. avucunu huni tarmıda ku· bir konferans ftl'lleeektir. Konfe- • • > > > " U 19.3'1 

Bat Röldle: Eplz dllber Mııllf 1 

)'lldm EMİNE IEKtP , 
laiuun üzerine koydu. ranstan sanra da (Herkes vtıcud~ A. Demlryolu tahvllt 1-U I0.25 

- Kötü?... ,.etıecek kadar yemek yemelldlr) mev- kupon teai 
- Kötümser... zulu bir film gö5t('rilecektlr. Herltes A. Demiryolları tahvlll m 11..-
c- Bu da ne dem k 7• m&nası· geleblllr. A. Demlryolu mlmeall 8'118' 49.&0 

la balund T. c. Merkez Bankası 1'18.-

~ .:rı.: ı. KOCOK HABERLER ;;;::nb;:~ası nama muharrer 13.-

- DuyıuJ,ar alanıında bir kötUm· T. tş bankası (hamile ait ) 
_.lik var... * Dl\n İstanbula demlr, cam, kim- kupon kesi 

Soluk soğuk ımttılar: Şaka edi- yevl ve trbbl ecza. 1le Ook mlktaroa T. iş banka.sı mthnts 1 hl.s. 1'15.-

13.50 

Barların. ~ " Mabat lJlm.. 
lerhıJn Jrorlmnç lhttıwımm& 
tuıt>an giden, tıemıs w nunQl'hl 
bir aUen!n ~ ,amd&
nrun feci llı:lbetıl. BtltO:n ladin 

:am aoıı gözler klJJ18ftlnC1 

HANRY HARDY 
KELEBEK 

Gösterilmeye ba§landı. 

Apıca: 

bkbahann ilk neşlerlnt 
püllere saçacak olan 

ÇAKMAKSIZ 
KONGODA 

löRUNMEYEN 
KADIN 

Estar, lhtıra.s ve ~ er fllm . 
~rtlnmemet:Uk sım art.Aınd 
stzıenmlf kalblert t.t r en, lhtt
rulan uyandıran b r ka.dmın 
maeeraaı .. B kltnm ml4 n.ta
lula dolu mu mma .ar ve 

teknik llh~r . 
-2-

Şöhr!ti btltün dikıyayı dOISJI 

Para beraber gitmez 
l.UOS ITEWART -

MİCHA A1JER 
Oolumbla tllm Olrket1n1n 51iı>er 
rumı. Bütün t1lmlen muvaUa
tı)"etlnl gölgede b ealt h~. 

1tttma1, aşki b r eser. 

ronao. beni bozmamak, ciddi aöy· kA~ıt, çivi ve boya. gelml tir kupan ıcesı 
liyonam kendileri boıulmamak ÜU· * F1at Murakabe Kom o u tıts- A. Demlryollan ıtr~tl ( 1JCı 80) 1!1.25 
N tedbir aldılar. kUl ve makama fah knlannın be- A. Dem.lryollnn lfrket1 (1{, 100) 48.2~ 

ve erkeklerin hı~nktınn al!&t&
ca.k ve ~ere Un-et Teıwek 
hlasl ft ~ btt10ılc hayat flr 
cWııdır. stNEMA tmı111ntn en 
btlytlk, en mtureınmel n.ferl t>tı
tGn ~.rt merak ve heJe 
candan mreteceıt netıs bir F1lm. • AKIN!.. HÜCUM! .. ve iZDiHAM HAFTASI! •• 

Gerçi sö:Wn pek bariz m&nasa yoL yt1.D11ame vererek st-0k ett.krerlnl bll- F klhlsar dmento 1uo 
umna. pyet: dl.rd Jı:leri mallann mnllyet fl tlertnl sırrort~ı Kredi Fons.lye 1903 128.-

- ffiuiyat aahaamda üzerimde tet1tlk etme~ ba.şlatn}ftır. , » 1911 122.-
bir bedb•nJ!t ! deııeydin;a, prip. *Bir mtıddet enel Ş&hlr t tro6u , » AmQrti 69.-

• 
1 ~~ar • artistlerinden B. Vasfi Rızanın Mecl- » • Kupon 1.\5 

.-uy~erdah: • Is ~ diyek<)yündekl evine mlsafüllp gide- Londra tızel"lne ı sterlin &.24 
L-:-:_ __ L v. • leçDUI 0 un .... d •· rek gece evden altın tab&ka, 150 Ura, Nevyork Qzerfne 100 dolar 132.20 
- ...uiyettir, ıeçer... • nevın en bir dürbün ve b1r gOOılek çalan eski Cenevre tııerlne 100 
IÖaleJo söyliyeceklerdi. "na.biye müdürlerinden Mehmet Alinin İsviçre fnmln 10.385 

AalaUmu muhatemeal altmcı ceza mahkeme- Madrld berine 100 pea&& J1.1176 
- Ha da nd,.oda ....... ~ sinde bltirlJmltılr. lltolılıo!m ......._ ıoo tnmın il ıı 

rine cipmen, cWbiıu yerİDI Meibmet AJhı!n nçu _., t obut. BO°'oA o•• 

2 - GöRUNMEYEN . : 
K A O 1 N 

1 

VIRGINIA BRUCE -
JOHN BARRYMORE 

H17ecan - Debfe\ - Aiti. ve .,_ i 
til1'U mmı. 11 den 1trlbl9D 

..,.oh ııtaMMa-

TURAN uötümser:t diyorlar... Dinliyonu- enelce bir trtlklp suçundan ve eatı ~. .._,INDA 
d L- ah Dahlllye Vetfll B ŞitkrU Kayaya Türt altını 111.85 I .._ 

-. Pf1DIYOl'lunm •: ~ kuna:· IJll!ltaj ~ktubu ~ak sıçundan Külçe altın bir gramı U'.:! • 
nre ~I?da bu k~1?1;Y1 

• ma.hküml~tlerl de g&ı &ıtlnde tutu- Mecidiye 1.80 
SiNEMASINDA • 

tlmı diye mı ha~· l&ra'k bir ..,. tıç gün hapsine l!anır 1111111111nı:mmııırıı1111111nıaııa11111ıawnı ____ W1111ıw1111·•=-ı•-••ıı•umıın ...... ı•·••=-• ••11••-r --
Fakat ıpiker koauturkea de, efe- ftrllvıiftlr 

dirrw• den, •alır itilmek• tea bah· * KınÜIJWI ıaclrler düıı lb?acat 
Mlmemitl• mi1di? Bunlar, her hal· ve ltha11t b1rUl1nde toplaııarM ten
de, mefhumları amumiyetle IJj kav· dllerlne verilecek tAlıt ftS1r maıze- ~.41-- KADIKÖY 
ftJ'UDIYan J'&n münevverler ... Yok· mıenJn taks!mt etrarmcSa ı&iltm~- Gtinlerden beri 
-, cnilcbin• mefhumuna adamalrdh lerdlr . 
..ı.q, olan bir iman, onan h TUrk· ....................................... beklenen 
plini de bir d~ta tuer, J.enjmuır Fakat onlarm arasında bir nevi ar-
"artık yadarpmu... ıo kunılmut 11"bidir. Ve onlar bani 

H 
A 
L 
E 

de 
Cibanin dehali 
edebi harikaıı 

Hafta.:ı.rdanbert abımdıkla 'bekledltfnk en btiytık '.Pl'QCftm! 

.... -- l•tanhrılan en bliyUk, en 11asi--.. 

ÇEMBERLITAŞ Sinemasında 
BUGON MATiNELERDEN İTİBAREN 

lllr8. ~ taJı1M. ...a w ebevtynbı ıtbıa n içten plen bir dlc
.. • , : r 11111 .., ..... uı1ı:1eı1 ~ 1o11ma1 ,. a!ıMk1 JU&Jıannı 
~ ..... aentmld Mllll1W1 kll8IJr '"* .. Arap •llllllft en 

....... - ,....,_~ ......... tDl'llPD: 

1-ZEHIRLi ÇiÇEK 
Türkçe Sözlij - Türkçe ve Arapça Şarkılı 

Bitin b4mları luçkırlarak •llatacak, •lleklerl en kav
fttll beyeeua llrlldl)'tetk, b6ttin sentltre ibret dtnl 

Tereeell llmes bir hayat faciası 

Baş Rolde: ~-::.:1- EMiNE ŞEKiP 
Barlann, içkinin, kantar ve Mfabat ~in bq dön
dOriefl lhüraslarma larban rtden nnelertn feci lk1beUerL 

2-GANGSTERLER AVCI Si Bir an lseddilde düttünu blder) TUrk çoianluia içinde deve- -_, ... B ~ .... A 
- Acaba, 1941 • 1942 modeli d.: kalak bDe defili&. toiunlak için- ~ lllİll lllİll .... 

lrelimeleri yüzlerce ye ,üzJerce pİya· .., yeni yeni m&nevver mefhamlan Tbler tlrpeıtıcl ma.ceralat. bıbnç n helecanlı sabn~erle dolu eene-
laJ'8 plmakla ifrata ma lsaçs1ona 7 benimMınek serekiace, banlarl BUGÜN M • 1 d • 'b b I d nln en ıı.,..,.ıı 111 ~rtanf aerglMftltr dramı. 
Kitap dili. bö1le, Jan miiDenerler chedbinlik•, caikbinlin, ccliierbin. .._ atine er en ıti aren aı a ı -
tanlmdan anı.,a1mu w.. Mı. mı lik•, chodbiDlib Wa1ari1e ölsene- ~-------------------- Türk ıanabnın harilraaı lrartmnc:la 
Pmil oluyor? Elkiıi daha mı kola, cek yerde, •IJimserlik•, ckötthnler- --il iftı1ıar olunacak tezahOrat! 
1ravnum tarzd.,.c1ı1 lib, mı aös kahplarile liellemek el· ,_ 15, SENEDENBERI B1&1nllıl!tlt-mt>-111-11e·eı·vuı-ııı.-""·mıı-tumı-·ı-0r-• .. •n-etc-t..t-.. -.. --.. =11:.L. 

Bunlar noktumdan. belki. •• Yd· bet ..... daha kola,, hem de dablı *""'-- •YNA ~ --
-. ..... m&rUkebi Jalaclıldan ,....,,klıdır. bt&nbul lbıeın•cıl* Aleminde 16rtllmemlt mtıncaatl&n Olıeıine: -... u.n.n. 8ANAT!NIM SON MUctzut 

W..ı .a. hmuata nikhia Wr aold.i Onan icilıı H• .. ,.. njmen, m- izdiham .•• Rağbet ve muvaffakıyet rekoru · K ı s K A N ç 
...,.. ı cha alaacla ~ Wr sö· bMn Jola cdotracf•I• demek il· ........ t .. "'---'ıkJa --••M 
..... ten daha kolaybld. anlıyorlar. mnaeli7or. ..c.v •• ' •• -.m ••• >.... MASBlrKbaıfEta.dal·ı·;,0005 ..... ,,L_..EAMlllJR .. "QU&ı·N-dJ·"o· ...... • n·u·· şu·· 
•111111111111111111111111111111n:111111111111Hı11H1111111111111 Bu•iinden itibren 2 inci H A F T A 

Yann a)qam 9 da •••ıııt. llıedlm.I ... ı ... 

ELHAMRA'da 2 Safha -15 devre -30 Kuım • Hep•i hirden ... ,...ax.. ERTUGRÜL •·MUHSiN 
...,_ baHnmmn ~ cottun .,.. .a.ıı raıt>et bı'fmnda CAHIDE - 1. GALiP - SUA Vl 

Meçhul Doktor IA L KAZA RI 1 HAFTA DAHA DlltOT: Bu fUınpretıne ayrıca· ŞARL OAN'ın heşecan UıtdUl 
PAY VRAY • ıJoNEL ATWIL GOSTERILECEKTIR KARAN L 1 K Ş EH l R ili" oıunmUflar. 

Fevkallde heyecanL • • 
meraklı btlyijk fihnl CMrtDmftntt mtllı&mı 8n1elntk Jc!ıı ee&nelar: H • 1'1 Ye 20 30 4la M J L L J 

.. _._.TUrkçeSö~üı ...... r ~-. ................................... lllİI., -. ALEMDAR-~ 

Bay Amcaya göre ... 

- Fiat murakabe komisyonu nl-1 ••• Q. t-a J!a'll ~91 •· ı ••• l..We ..... 
heyet f1I tavla itini de ele aldı ~ ~t .......... ~-=ek ... 
Anıca ••• 

aa• flkm•ı ··• • ... lçlncle., tutup, wna·ı ... Tavlaya ~ukadar önem veri·ı · B: A. - Oldu olac.L; bari dil 
mü ı.tlnll• aı ki .. , li,yoıj... bil11nlen da bot durnuıaınl 

- Ne yapsın yani} •• 
1 B. A. - «Yek> i bar, cDu:. y\i 

iki, c.Su 7i ilç •••••• 

... 



Sahife 4 

KARAMÜRSEL 
Mensucat ve Ticaret 

Anonim Şirketinden: 

Kararni.irsel Mensuca.t ve Ticaret 
Anonim Şirketi fevkalade umumi 
heyeti 1942 senesi ma}'Hlumt. • 7 • 
yedinci per!}embe günü •aat on bir
Cle) şirketin Vefada Ta~teknelerdekl 
fabrikasır.da toplanhya da ve-t ol\t'" 
nur. 

RUZNAME: 

ıtmsan 1942 

Demir ve Tahta fabrikaları 
Türk Anonim Şirketi idare meclisinden: 
Şirketim.izi eıaaa mu1cavelenamesinin tadili için 31 M~rt 1942 tarl• 

hinde toplanacağı ilan edilen fevkalade Umumt Heyet, nısabı hasıl ol• 
madığından içtima edememiştir. · 

Umumt Heyetin fevkalade olarak 4 Mayıs 1942 paz.arte•i günü sa
at 14 de Belediye civarında Naşit Toygar apartımanı 7 numaralı claı
resindeki Şirket Merkezinde toplanacağı ilan olunur. 

İDARE ME.CLlsl 
RUZNAMEı 

l - Şirket mukavelenameeinde yapılacak tadilat 
ittihazı, 

makkında karar Madde 1 -Ticaret Vekaleti Ce
lilesinee nizamnameye ilavesi tam· 
buyurulan iki maddenin ni:r:amnam 
ye ilavesi. 

Madde 2 - Şirket nizamnamesi
nin otuz beşinci maddesinin Müe99is 
hisselerine ait fıkranın Tıcaret kanu· 
nu ahkamına uygun olarak tadili. 

' , ~ 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal kese'r 

Mukavelenamede yapılacak tadilat aşağıdadır .. 

Eski ıekil ı Yeni ıekil c 

Madde 38 - İdare meclisi azası Madde 36 - İdare Meclisi ReS. lcabinda günde 3 kafe alınabilir. 
i~bu esas mukavelenamenin 73 Üncü IYO azalan ifa edecekleri hidama.ta 

, maddesi mucthJınce tefrik ve ita ecli- mu1cabil Şirket masarifi umumiyeei-

Ticaret Kanununun ( 385) inci 
maddesi mucibince Şirketim.izde 
(Tek bir hissesi olan hissedar anın da 
işh•ı heyeti umumiyeye iştirak etmek 
hRkkını haiz olduklan cihetle İçtima
dan on gün evveline kadar müraca
atlnn ilan olunur. 

İdare Meclisi Birinci Reui 

Bursa nsllve ikind hukuk htı.klmll-
ğ nden: · 942/115 

Divalı: Tekirdnğında mahke.:ne za
b t katibi .Münlp yanında kayın vall
d"' i olup haıe11 ik:ıınetgfthı m~hul 

Fntma. D ... \':ıcı Bursada O.illlan Tıl
tüncü 'ckill avukat Numan Akşit ta
rafından müyekkilin!n karısı olan 
M. aleyha Fatma aleyhine ika.m.e olu-

n ihtnr d.iV3.sının M. aleyhanır 
ir.ametgaht meçhul kalması hasebUc 
111inen \'e 11 akan davetiye ve gıyap 
kararı tebliğ edildiği ha.ide mQ.°hke
meye .gelm diğinden gıyabında. Bursa 
a~live lkincı hukuk mahkemesinde 1c
ııı. kılınan muhakeme neticesinde: 
r ı. nleyha Fatmanın evlenmenin ken
clislne tahmil eyledlği vazlielert yap-

mamak maksadile blla sebep k..~sı
nı terk ettiği usulen tahakkuk ettl
l~"inden kan unu medeninin 132 ncf 
maddesi nıuclblnce bir ay zar!ında 
kocası davacı Osman Tütüncünün evl
ne dönmesi lüzumunun ihtarına. ve 
m::ıs:ırm muhakeme ile dlivacı veklll
ne CyirmiJ lira ol:ı.rak takdlr edilen 
ücreti vekaletin M. aleyh:ulan tnbs!
llne kabil! temyiz olmak üzere 25/3/ 
942 tarihinde M. aleyhanın gıyabında 
1·.ar:ır verilmlşt.ir. İşbu kara: (15) 

ı:tan zarfında temyiz edilıncdl~i tıı.k
rlırde hüküm kespl kat!yet ede-ceğl 
ilan olunur. 

Zayi - Akmeşe nahlyesi merkeı.: ilk 
okulundan aldısım diplomamı kay
bettim. Yenisini Rlacağımda.n esklsl
ııin hükmü yoktur. 
Bağlarbaşı İcadlye Sübyecı sokak 
No. 50 de Behlc Kıvanc 

Y.-\ı.~.IK, ÇATLAK, EKZEMA ye 
CİLD YARALARINA feTkallde 
lyt getir Derinin tazelenmesine 
ve yenilenmesine hizmet eder. 

Her Eczanede bulunm. 

FRE Gl 
ve 

Belsoğulduğuna 

tutulmamak i~ 

EN IY1 IUÇr 

ROTEJiN'dir 
Her Eczanede 50 Kr. 

satılır. 

BAY.ı\NLAR 
Vaziyeti bazıranın bütün mfuı

külatına rafmen, mül!8Scsemh: 
birçok fedakarlıklarla PARİS, 
VİENA, ve PUDAPEŞTE'nin en 
yüksek Moda evlerinin kreasfon
larını Elbise kroki ve Patronla
rım tedarikine muvaffak oldu· 
ğ'ana sayın müşterilerine tebşir 
ve teşriflerini rica eder. 

ADRES: Galatasan.7 Aznavur 
Pasajı 3 üncil kat: 

OD-- EVA 

f)1".o:#Cı J). .. ' .. 
l 

S A Ç' S A H U 1'. lJ 
1 

Saçl.n.rırızı muhafaz .. 1çlM h:ıtlkOladP.' 
tesirln.ı tik \tullanı..,,ta ıorcC~kblnl~ 

30 Kuru$tur-

Eti Bank umum müdürlüğünden 
Makine Mühendisi, Maliyet Muhasibi, lıtatiatik Memuru, Dosya 
Memuru, Daktilolar, Desinatör ve Kayıt, Dosya Muhaberat iflerindo 

kullandacak Memur aluulcak 
Bankamızın muhtelif sen·islerinde çalışın~ üzere apğıda.ki m~ 

murlar alınacaktır: 
a) Bir makine bat mü bendi.ti. bir makine mühendisl 
b) Bir istatistik mütehassısı, bir İlit.atistik memuru. 
c) Üç maliyet muhasfüi. 
d) Bir desinatör. 
e) Almanca, Fransızca ve İngilizce liaaolarll'ldan birini ve

ya birkaçını bilen bir kaç daktilo. 
f} Türkçe daktilosu. 
g) Kayıt, dosya ve muhaberat i~lerine kullanılacak memur. 

Taliplerin, hal tercümeleri n bonservis sul'etlerini lıa.ıvi hir mek
tupla Bankamıza müracaat etmeleri. 

öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 

lecek temettü hisselerinden maada ne kaydedilmek üzere. 3659 sayılı 

11 
Devlet Deml.ryollan- ve Lı·manlari le.letma 1 her içtima günü için miktarı Umum! kanunun 3 üncü maddesi hükümleri 

~ ,.. Heyet tarafından tayin ve tespit edi. dairesinde tespit edilecek aylık[an 
Umum idaresi ilanlari' lecek huzur ücretini alırlar. alırlar. 

;:============================ Bu hakkı huzur, İdare Meclisi aza-
Beher metre mik'Q.bırun muhammen bedeli '70 k~ (Yetm.ı., kuruş) sının hidematının ve tedviri umur 

(BOf okslJen tüplerinin idarenin nakil vasıtası içinden fabrikaya., dolu ok· için tahsis ettikleri zamanın mukabill 
sljen ttlplerlnin fııbrikadıı.n. idarenin nakil vasıtası içine kadar nakll mas- olduğu cihetle içtimada hazır bulun• 
ra.tı kar.şılığı olarak beher metre mlk'abı oksijen tçln a.ynca 10 kuruş mu- mdô'anlara tediye edilemez. Aylık veı 
hamın.en bedel konulmu9tur.) olan 15000 metre m1kAbı oksijen 16/4/1942 senelik olarak mabuan hakk1 huzur 
perşembe günll saat 15 de kapalı zarf usulft lle Ankara.'dQ İdare binasında verilmesi memnudur. 
toplanan Merkez 9-ınıcu Kcını.l.syonunca satın alınacaktır. Madde 45 _ Mürakipler Umumt Madde 4S - Mürakipler Şirket 

Bu tşe uırmek ısteyenleı1n 900 <Dokuz yüz> 11r:!lık muvakkat teınlnat H kd' . d'l k .. r· u · - · il ek 
ile kanunun'" tny1n etti~ vesika.lan ve tekllfierln1 :ı.yn1 gtlıı saat 14 e kadar e!etçe ta ır v~ tespıt. e ı ;ce uc- masan ı mumıyesme geçır m 
adı geçen KomLsyon Reisliğine vermeleri l~zımdıt. reh alırlar. f~bu ucr~t .~ırketın Umu- üzere 3659 sayılı kanunun 3 üncQ 

Şartnameler para.sız olarak Ankara.'da Malzeme dairesinden, Haydar- mi masraflarına ge-;mlır. maddesi hükümleri dairesinde mer-
pa~'da. Tese11ilm ve Sevk Şefllt1nden temin olunur. (4030) ciince tayin ve tespit edilecek ayl~ * larr alırlar. 

Muluı.m.men ~deli 9103 llr:ı. olan 29 adet kamyon t'Cnte örtüsn ('J:T/4/ Madde 62 - Cmumi Heyetin sa- Madde 62 - Umumi Heyetin sa-
942\ paza.rtesı. günü saat (15,45) on be-ş kırk beşte Hayd:ı.rpaşada. Ga.r bması lahiyctleri: ldare Meclisinin aalahiye. lahiyetleri ldare Meclisinin salahiye.. 
daıh1llndek1 komi.<;yon tıa.rnfındnn ka.palı zarf usullle satm a.lınacak-t1r. ti fevkinde bulunan rnooaili müzake· ti fevkinde bulu.nan mesai!i mii:!:ak~ 

Bu 18e glmıek L~eyenierln (689) lira (48) kuru;ıluk muvakk:ıt tem!.ruı.t. re ve karara bağlamak, re ve karara bağlamak, 
kanunun t:ey1n etti~ veslkalar:la 1Jekllfleıfol muhtevi zarflannı nym gilıı İdare Mecliııine müsaadei mahs~a İdare Meclisine müsaadei mahau-
saat (14.45) on dört kıt'k bc-şe kadar komL:;yon ro.isllı;lne verm.ıılert lfizımdlr. vermek ve verdiği vekaletin şeraitini sa vermek ve verdiği vekaletin ~era• 

Bu 2.ŞP att şartnameler lwmlsyond:ın par:ıstz olarak d:ı.~tıırn:ı.ktadır. tayin ve Şirket umurunun ldnrc su- itini tayin ve Şirket umurunun idare 
_________________________ <4_2_9_5_> __ retini tespit etmek, !\Urf·tini tespit etmek, 

İdare Meclisi ve mürakiplerin Şir- İdare Meclisi ve mürakiplerin Şiı-1LAN 
Milli Müdafaa Vekaleti Lv. işleri daireslııdP, y.enidcn teşklli tıekaniir eden tek

nik bürolar 1ç1n nşaıtıd:ı sanat ve nı~murlyct1eı11e verilecek ücret milı::dar
lan vazılı miitolıa.ssJslar alıııacaktır. Istek11 olnnl:mn t"rz ve şerait' lstlh
dam.İarını anla.mıık fizere mezkur datrenln biı·!.nci :JUbe müdilrlüğüne nıü
rncaa.t etmelerl llan 01 unur. 

'Ü'cret 

Lira Lira Adet 

210 
210 
210 
100 
210 
210 
100 

260 
260 
260 
170 
260 

ket umoru hakkıında tanzim eyledik- ket umuru hakkında tanzim ettikle-
leri raporlara bilanço. kar ve zarar ri raporlara bilanço, kar ve zarar he
hcsabı ve mevcudat defteri hakkın- sa.bı ve mevcudat defteri hakkın'1a 
da kabul veya ademi kabul karan kabul ıveya ademi kabul karan ita 
ita ve badel münakaıa yeniden tan• ve had.el münaknııa yeniden tanzim 
zim etmı-k, İdare Meclisinin ziınme- etmek İdare meclisinin zimmet.ini ib
tini ibrağ veya mesuliyetine karar rağ veya mesuliyetine karar vermek. 
vermek amortismanları ta'htı karara amortismanları tahtı knrl\ra almak 
almak ~e tayin edilecek temettü his- ve tayin edilecek temett~ .h~s3eler~nl 

Mensucat mühendisi «f!>llk ve t'lı:>!<'uma · ı.,1crtnde• selerini tespit etmek, İdare Mecli.3i tespit etmek İdare Meclısı azalanle 
Dikiş ve patron mütehassısı azalarile mürakiplcri intihap ve lü- mürakipleri intihap ve lüzum görül· 
Debağat mühendlm. zum görüldüğü takdirde bunları azil düğü takdirde bunlan azil ve yerle-
Klmyager «debagat ve boya. mütıeha~-ı. ve yerlerine di~erlerini tayin e,yle- rine diğerlerini ta}·ın ey:lemek, idare 
Konservecilllc mütehassısı mek, İdare Meclisi azasına verilecek Meclisi azasının evv-el emirde şahsan 

250 Zlı-nat mütehassısı 1 ı 1 h 
ı.ıo memuru •2778 ~ 4219_ hakkı huzur ve mürakiplere \'erile· müs.:ıade a ma31 azım ge en usu-

11 cek tahsisat miktarını tespit etmek. utta müsaade ita ve ademi itua 
T. C. l'lferkez Bankası İstanbul Şubesi Müdür- İdare Meclisi azasının evvel emirde hak~ınd~ brar v.crmc~. . . 

•• ... •• şahsnn müsaade alması lazım gelen Ş:rketın em vah gayn menkulea~nt 
lugunden: hususa Ha müsaade ita ve ademi ita• •·rhin veya tahvilat ihracı sı.ıretıle 

Ankarada. All Kütükçü varlsleri Cazibe, Nümlde, Dil$1.t, Neriman Gü- sı hakkında karar vermek. i tikraz akdiıne müsaade C'tmek, İda-
ztn, Bedriye, Klizun, :\-tehmet All ~ Salim a.dlanna. yazıh D sınıfı bir1Lk Şirketin emvali g.ıyri menkulcJini reye veya esa.. mukavelenamcnin 
3~033, 35034, 35035 ve 3Ş036.No._ıu dörtı adet bankamız hl.sse senedi. kaY'be- terhin veya tahvilat ihracıeuretiie ia- tat'bikına mütedair müzakerat ruznıl'
dJim.Lş olduğundan art!ık htikmu liılmamıştu. Sah!plerlne baŞa No. ltı yeni 'k akd' .. d k ·d · d m vcut mesail hakkıl\da 
senetler verileceği bildlr1li!". ( 42!JO\ tı raz ıne musaa e etme , ı ar~. ıne3m e e . • 
----------------------------- ye veya esas mukavelenamenin tatbı- kar.ar vermek gıbı hususattır. 

T. C. Merkez Bankası İstanbul Şubesi Müdür- ' kına mütedair müzakerat ruzname-
lüg"' ünden: sinde mevcut mesai! hakkındn karar 

vermek gibi hususattır. 
Göründe o.:nnan Nurt adına yazılı D sınıfı blrll'k: 15023 No. lu blr :ıd,ct Madde 73 _ Şirketin muarifi Madde 73 _ Şirketin bir senelik 

bn.ukamız hlsse senedi kaylbedllmiş olduğundan nrtı'k: hilk:mll kalmaml.1ht'. umumiyeeile hu mukavelename Mü- muamelatından bütün murafları ve 
SahibJne ba:IJc:ı. nmnarah yeni bir senet verllccE'ğl blldlrlll.r. (4291) d·' . h h · b' "f • ı il d'Idikt 

Ankara Belediyesinden: . 
ı - Hact Bayıı:ım, Saman pazan Kurumlar goka~ cErk~nı harbiye. be

ton tretuvar tşl rt on beş gün müddi!'tle ve knpalı zarf usull!e eblltmeye 
konulmu%ur. 

2 - Tahmln bedell cem'an «19,390• llradır. 
S - Tem.lnatı d,454, lira 125• kuruştur. 
4 - İhale 24/4/942 cuma günil saat 11 de yapılaca~ndan (Wtname ve 

projesin! görme'k isteyenlerin her gün Encümen kalemtne müracaatlan ve 
1stek1ller!n de ihale günU olan 24/41942 cuma gtinil sa.at ona kadar 2490 
numaralı kanunun 32 ncl maddesi sarahati vcçhUe tanzim edecekleri tek
it! mektuplannı Belıedlye dairesinde muteşe'kldl Encümene vemıelerf.. 

«2466• ı4:ı.sıı. 

Anadoluda kendi 

Usta teşkilatı ile inşaat işlerinde çalışabilecek 

Duv~rcı ustası ile Taş O~anlara 

urıyete veya er angı ır vazı eye amortı.sınan arı tenz e ı en .on-
memur edilen kimselere umumi ve• ra kalacak safi kar aşa.ğl.clııli eaaı ve 
ya hususi karlardan tahai.a edilen nispet!ere göre tefrik ve tev:zl olu• 
yüzdeler ve muhtelif amortisman he- nacaktır. 
delleri gibi Şirketçe tediye veya tef.. .A - Saf: karın % S i adi ihtiyat 
riki mecburi olan mebaliğ Şirketin akçesi olarak ayrılacaktır. 
hesz..p aenesi nihayetinde tanzim olu- B - Adi ihtiyat akçesinin tefri
nan senelik mevcudat ve muvazene kinden sonra kalacak miktarın % 
defterinde tespit olunan hasıl&ııından S i 3659 sayıla kanun hükümlerine 
baddettenz.il baki kalan mikıtar safi göre Şirket memur ve müstahdcmi
kar te~k.il eder. Bu suretle hasıl ola- nine tevzi olunacaktır. 
cak safi kardan evvelA % 5 ihtiyat C - Adi ihtiya.t akçesile memur 
akçesine tahsis ve saniyen itfa edil· ve müstahdeminine tevzi edilecek 
mcmiş olan hisse senetlerinin bedel- mtıblağın ifrazından sonra kalacak 
leri teaviye olunan kıs.rnıına % 5 nia- bakiyenin % 5 i fevkalade ihtiyat 
betinde bi.rinci temettü itasına kifa• akçe3ine tah.si.s kılınacaktır. 
yet edecek meblağ ifraz edildikten. D - A. B, C fıkralannda tasrih 
sonra baki kalan kısmından: % 5 olunan mebaliğin tenzilinden sonra 

ihtiyaç vardır. Talip olanlann malfunat almak üzere akoamları saat 17 Meclisi İdare azalarile Meclisi İda· kalacak son bakiye temettil blssesl 
den soı:ıra Galata Büyük Tünel Han No. 6/7 ye müracaat etmeleri. renin tespit edeceği oekilde ve birer olarak hissedarana tevzi cdilecektlı-. 

Tahmil ve tahliye işleri münakasası maa~larını tecavüz etmemek pTtilo 

U " J T A • k • d İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet memur ve müstahdemlere. vazifelo-mumı magv aza ar . • şır ebn en: rinde kusuru tespit edilenl"Cre bu ik-
Umuml Maıta:>ıalar İstanbul Şubesi depolarma. g'...recek ve çıkacak Müdürlüğünden ramiye verilemiyeceği gibi, fevkala· 

h!r cins eşyanın tahmil ve ta.hliye işleri kapalı zart usullle münakasa- Konya Köy ebe mcktı;bi 1940 senesi mazunlarında.nı olup Karaca.bey - de hizmeti görülenlere verilecek ik.-
ya. konulmuştur. 1614/1942 perşembe günü saat 15 ® Şirketin Bah. Sultaniye köy ebellğlnde mü.stıaıhdıem iken hast.a.lığuıa ~hastaneye ya.- ramiyde iki maat miktanna kad.af 
çekapıda 4 üncü Vakı! hanında. blr1nc1 katt.ı İstanbul ;subes\n.d• yıı.- tınlan ve 29/ 8/ 941 tarilllnde şltaen çıkar.ılan. ebe Müşerref Nilgün Ue yine çıkarılabilir. % 85 ikinci kir hissesi 
yılacaktır. Konya. Köy ebe mektebi 1941 senesi. m~zunlanndan ~~ - Helvacılroy olarak hisse senetleri •ahiplerine % 

Talip olanların teklif mektuplatını 1000 liralık muvakkat teminat ebellğtne ta6'1n kılınan Pakim Avuncan ın acele m1lıdfulüği.lmil2l9 mü.racao.t 1 O fevkalade ihtiyat akçesi olarü 
ne blrllkte mezk1lr gün ve saatte tubem1ze vermelerl !Azım.dır. Mtı- ı etmeJ.erl w yahut bulundukla.n mahal adre.slerint bllcllrmelert llAn olunur. . t <:...!'-

1 .. ..,, _ _.'- •
4315

,. tevzı ve enuı; o oour. 
nalca.sa şartnamesinden 1mn mukabillnde blr nüsha .,..-uı.u ..... etnıet llll!!~l!!J!!!.l•••mi!!!!•••••lll! •••••••••-~ıilllllll-miirnkündür. ~ 

ITILDIZI 

Madde 100 - Şirliet, Tica~ 
Vekaleti tarafından her talep vaki 
oldukça muamel!tı hakkında mall\
mat venneğe meebındur. 

Madd$ 1O1 - Şirket. senn~• 
ne tesisten *<>nra İıJtirak edecek olu 
ecnebilerin l ~ İttiraldnl kahul efı. 
mezden evvel 1icaret Vek&letindoıa 
mtisaade lstihııal e:Mneğe meehurdur. Gençlik, güzellik, Sanat ve 

SiNEMA MECMUASI 
79 uncu sayısı bqgijn çıktL •• 

YILDIZ'ın BU SAYISINDAı· 

Tren 70lu üzerindeki bütün tehirlerde 4/4/942 tarihinden iti
baren ataiıda yaz:alı fiatlerle ıatdmaktadD'. 
1 - 100 santilitrelik bir tioe ıaff su bedeli 15 kurut 

50 • bir ıİ§e safi ıu bedeli 1 O • 

Esu muliavelmıamenln 5, 1 O. 16, 19, 20, 4 7, 49. 68, 70, 80. 88. 
92 9S 98 ve 99 uncu maddelerindeki (iktisat Vekaleti) ta.biri yerlne 
(near;t VeU.leti) tabiri ikame edilmiştir. 

Şehir Tiyatrosu artistrerlnden HA.dl Hün • 
cıÖ~ AŞK. fllın1n.ln sevlmll yıld:ızl Merle 

Oberon • An:kara l'adyosu yıldızı Sema·ha.t Özdıenses • Aşkta muvaffalc 

1 
olan hayatta da. olur - 1941 ın gözdeleri - KüçQk YH<lız: GLORİA JEAN 
Roman : Şalak Sökmesin. • GÜ?'Jel bir flltn hlkA.yea: K6fdekt ET - Dett 

ortatının cevaplan - Tablo~. 
HER YERDE J5 Kurustur. 

İstanbul Sıtma Mücadele Riyasetinden 
Görillen lilzum üzerine sıtma mücadele sıhhat m'ınlurlan kursu t.çtn 

müracaat tarihi 13/4/942 aqemına kadar uzatılmlf olmakla ıstekllleı11l her 
gün Kadıköy Moda ca.ddest 91 numarada. mücadele rtvas&ttne miil'acaat tt-
meıert Uln olunur. (4l95) 

30 • bir •İfe safi su bedeli 8 . • 
2 - 100 santilitrelik bir bot •İfe bedeli US • 

50 • bir bot tişe ledeli 10 • 
30 • . bir bot fİfe bedeU 1 O • 

3-Her üç cm. ıiteniıı bot sandık depozitoıu (200) kunqtar. 
4 - Sabcılara verilecek fatunılarda safi au bedelinden o/o 1 O 

iskonto a ılır. 

T .H.K. Havacılık dairesi genel direktörlüğünden 
Ha.va. Gedlklt hazu1aıruı; yuvasına. bu sene 340, 1925, 1928 do~umlnlardan 

fıalebe alınacaktır. Bu doğumhıla.t kAfl gelın~ 339, 338 doğumlulardan 
dahi alınacaktır. İstekllfertn ~itl a ulamak üzere Cnıtnloğlunda Türlt Ha.
Ya Eurmnu btnasm.da. Ha.vacıhk m~lğl.M müracaıat.J.a.n llil.n ohmur. 

(42!i7) 


