
Nüfus işleri için mü
racaat edenlere 

kolaylık gösterilmesi 
tamim edildl 

Maarif Veka!eti1 si gara 
içen talebelerin 

cezalandınlmasına 
karar verdi 
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Japonlar Urfa mebusu B. Ref eti nu sABAas:i TELaa.&FLAa Uzaktan bakıp 
•• gormeye 

çalışanların hiç 
anlayamadıkları 
bazı noktalar 

Sumatra'ya u·· J ,. h k · lngilizler 
asker çıkardı gen ın mu a emesı . , Bırmanyada 
Felemenk ~indistanımn Yeğeni Zeki w ile birlikte muhak~meye çekildiler 

Hiç bir İngiliz yoktur ki M. en zengın petrol mevkufen, agırcezada devam edılecek 
Churchill'in Singapurun dii§ma- mıntakasını ele geçirdiler 
na teslim olduğunu bildiren söz- Heyecanlı bir sesle kendini müdafaa eden B. Refet 
lerini dinlerken yüreğinde sert Batavia l6 (A.A.) -_J~ponla~ Ülgen isnad edilen bütün suçları (Yalandır 

Sumatranın cenubu şarkisınde kain • • ' • • • ' 
bir czi duymamış olsun. İngilte- Palembangı işgal ettikleri resmi bir ıltıradır) dıye reddettı ve namuslu bır adam 
re halla, bu kara haberi haylıdır tebliğde kaydedilmektedir. Petr?l olduğunu söyledi 
bekler görünmekle beraber, bekle- tesieleri evvelce tamamen tahrıp 
nen fakat oluşuna kadar gönliın ed·ilmiştir. 
bir türlü inanmadığı büyük yas- 8:9:,~viıı 16 (A.A.) -. .~?.llanda 

. . . teblıgı: Geçen cum&rtcaı gunu para-
lardakı acıyla kımbilır nasıl sar- şütçüler tarafından yapılan taarru-
sılmıştır. zu müteakip Palcmbanga binlerce 

İngiliz Başvekili Singapurun Japon askerini nakleden gemiler 
elden gidisini nİngiltere ve im- karaya derhal ihraç hareketlerine 
para torluk yenilgisi, sayıyor. başlamışlardır. 9östcrilen şiddetli 
D 

v d s· h k i mukavemete ragmen Japonlar Pa-
ogru ur. ıngapur, er es n 1 b . 1 t · ı d. . em ang 1şga e mı;ı er ır. 

bildiği gibi, lngiliz imparatorlu-

Londra ğunun Uzak Snrk kalesiydi. Bu 
kalenın kaybı, o denizleri İngil
tereye kapadı. Hint denizini Ja

ponyava açtı. Bundan baska. Sin- Halkevi açılıyor 
g purun Japonyaya geçmesi öte
ki daların da kaybını hazırlıyor. 
Sumatra ve Cava simdiden alın
miş sayılıvor. Bunun içindir ki 
M. Churchill buf!üne kadar nğ
:nnrlan isltilmemis aihr ve üzün

B. Rüştü Aras ve B. Eden 
perşembe günü birer 
nutuk söyliyecekler 

lü kelimelerle durumu anlatır- Londra 16 ( A.A.) - Londrada 
ken · <Orada. etrafımıza başka Halk evinin açılışı törem 19 Şubatta 
tehlikeler birikiyor. burada ve yapılacaktır. Bu törende, hükumet 
Sarkta. göğüs gerdiğimiz tehlike· ~aire.lerinin b.ütür. şefl~ri ve mümC:S: 

1 d } i b
. · l · b. tl sillen de dahıl olmak uzere 400 kışı 

er en ı ç ın ııç ır sure e bulunacaktır. 
nzalmıyor.)ı demektedir. lngillz Türkiyenin Londra Büyük Elçisi 
milletine cıBahtsızlığın derinli- Rüıtü Arıu, İngiltere Hariciye Na
ğinden. zafere götüren hayat hı- zın M. Eden, Britiıh Concil reisi 
2111 almasını tavsivP eden M. Malcom Roberteon ve general De~ 
Churchillin sözlerlnt bir devlet dC11 birer nutuk eöyliy~ler~. 

' General Deedce nutkunu turkçe soy• 
adamı bir millete ancak tarihinin liyecektit. 

Ankara 16 (Telefonla) - Urfa me- gosuna alt ıııatılmıyan biletleri im.ha 
busu Refet thgenle yeğeni Zeki Üige- etmek llizmıgellrken bu biletlerden btr 
nln muhakemelerine bugün sant 14 kısmının Refet Ülgen ta.rafından ya
de ba.şlnnmı.ştır. Kalabalık bir me- kınlanna ve hlmaye ettı!JQlcrine tem
mklı kütlesi daha. saat 13 den ltiba- ilk edilmest Ue onlara menfaat 
ren Ankara adliyesinin kondorlanm temin ettlR'l, aynca Büyük Millet Mec
hıncahınç doldunnUO}-tu. Bu vn1.i~ et lisl azalarına satılmak üzcra bizzat 
knr§ısında Ankara. başmüddeiumuml- Refet Ülgentn aldığı 600 biletten 200 
llği nsliye mahkemesinin s:ılonundnn t:mesine alt paranın cemiyet kasası
genlş olan nğır ceza salonunu üçuncit na 'erildiği halde diğer dört yllz bt
nsliye mahkemesi reisliğinin emrine letin imha. edilmiycrek Refet bıgen
tahsU; ettl. Saat tam l4 de iıçiıncü de kaldığı, keza sntılmamış olan 363 
nsliye telsi Sedad Çumralı ve mud- numaralı biletin A serls1n1 satmış gl
deiumumi muıı.vinlerlnden Kenınl Bo- bi östennek filllcrl blr blr sayılıyor, 
ra makamlarını işgal etmişlerdi Refet Ülgen tağyir ve tahrire cil-

Blrka.ç dakika sonra Refet Ülgenle ret etmek. hususi evrakta sıı.htekAr
ye enı Zeki, a.rknlannda süngülu bir lı.k yapmak ve emniyeti sullst•maı et
jandarmıı olduğu halde salona ird1- mek; yeğenl Zeki Ülgen ise talebe ta
Jcr. Gri bir eJbisıe giymiş olan Refet rafından tak.sit olarak verilen cemi
Ülgenln benzi uçuk, başı öne iğıkti yet parasından 600 llrayı zJmmetine 

Evvel!\ zabıt okundu. Bu z bıtta geçirmek glbl yalnız emn1~U suUs-
938, 939 senelerinde Türk Maarıt Ce- tlmal suçlle Hham olunuyordu. 
mlyetl tarafından yapılan eşya piyan- (Devamı sahife !, .Utan 5 teJ 

Avustralya 
muharebesi 
yaklaşıyor 

A.vuatra1ya Baıvekili 
«Her feyİ seferber 

etmeliyiz• diyor 

. 
Japon askeri 
dün Singa
pura girdi 
giliz, A vuatralyalı 

ve yerli 60 bin aaker 
eair edildi 

böyle korkulu günlerinde söyli- Bu nutuklardan aonra Türkiye 
yebilir. Büyük Elçisi Halkevini resmen aça• -·--

Rangon etrafındaki 
tehlike gittikçe 

büyüyor 

Londra 17 (A.A...) - (B.B,C,) Bir
manya'da İnglliz kı,ıvvetıert Bllln 
nehri boyunda.ki yeni mew&ere çekil
mişlerdir. Bu nehir Martaban'm §i
malinde, Moulmehı.'den 85 kilometre 
mesa.fededir. Blnn.anya.'ya yerı1 Çin 
kıtalan geliyor. 

Vlchy 17 (AA,) - Bırmanya.'da. Ja
pon kuvvetleri yeniden 1lerllem1şlerdlr. 
Rangon'n knrşı olan tehlllte ş1md1 

çok bilyümüştür. Vaziyet çok ciddl
dlr İngilizler gert çeklliYorlat. 

B. Churchill'in 
son nutku 

Berlin mahfillerinin bu 
hususta düşüncesi 

Berlin 17 (A.A.) B. Chur· 
chill'in son nutkunun tevekküllü 
edası bt.rada dikkati çekmiftir. Ber· 
li:ı mahfillerinin dü§ünceısi şudur: 
cChurchill, harpçı siyasetile İngilte
reyi tarihinde bugüne kadar gÖ· 
rülmcm•:ş bir mağlubiyete atmııtır. 
Amerik.~ ile yaptığı anlatma ile im
paratorluğun Birleşik Amerıkaya 
satı§ını kabul etmiş, bol,eviklere ak
lın almıyacağı tavizlerde hulunmuı· 
tur. A)"lli umanda imparatorluian 
Ç"lcirdeii olan Hindi.tanı teraziye 
atmıftır.· 

Avam kamaraamda 
müzakere 

Singapurun kaybı bir becerik- caktır. Tören filme.alınacak ":e ay- . Caır~~ 16 (A:.A·> .. - Baı':e· Sina~ 16 (A.A.) _ Japon 
. ? 1 ni zamanda radyo ıle de verılccek· kıl M. Kurbng, bugun şoyle demıt· kuvntlen bu eabah eaat .ek.izde Lo.dra 1 7 (A.A.) - Baıvekil 

sizl~k. ya~ut savsaklık mı~ır · tir. Loodranın 19 Şubatta. Türkiye tir: ·Siı.gapurun düşmesi Avustr~l- Singapura girmişlerdir. Şehrin bü- B Clıurclrill, parlamentonun gele
İngıltere, oyle yanmayıp şoyle aaatile 18,45 tel.i Türkçe neşriyatın· ya için Oönkerk' e muadil oldugu yük binalarının üatünde Japon bay· cek toplantısında Uzak Şarktaki du· 
davransaydı, bos bulunmayıp ha- da törenin tafsilatı verilecek ve 21 gibi, savaşın da baılamatl demek· rağı dalgr.lanmaktadır. rum hakkında beyanatta bulunacak-
2ırlıklı o!~aydı felaketin öni\ne Şubat saat 14, 15 deki neıriyata da tir. Bu •avaı ... yalnız Avustralyanın Sineapar 16 (A.A.) - Singapur tı:. Buı mebuılann Uzak Şarktaki 
gecilir miydi? bir ilave yapılacaktır. akıbet: deii}. fakat bütün Amerika· teslim olduğu zaman adada gönüllü güçlükler: takdir etmekle beraber 

.. · . lılarm h~dutlan ve goenif bir ölçüde teşkilleri, .ıeferi kuvvetler ve blc- tenlüdlerde bulunacağı anlqılmak.· 
Bunun boyle olmadığını Ingt- HaSkÖyde de lntıilizce konUf&I\ dünyanm mu· deki k·talar da dahil olmak ü e tadır. 

Uz Başve1dlinin ağzından öğ'renl- kadderat. bağlıdtT. Memleketimizin takıiben 60 bin lcişi bulunmakta ~~i. Vlday 1 7 (A.A.) - Parlamea-
yoruz. M. Churchill diyor kt: b • r an g I n himayeci art~ dünya harbine iıtirak Bunlardan 15 bini İngiliz ana vatan tod" lı.gilterenin eski Motıkova Elçi· 
«İngiltere, Almanya ve 1talya ile 1 Y ~tmekte ~~il, fakat kıyılan?,lızı is· k~;vetleri.. 13 bini .Aıvustralyalı ve si •İr Crippı beyanatta bulunarak 
döviisürken, Uzak Sarkı Japon- tıla tehdidmdc:: .~ulun8:". duı~an~ ~ı~er .Ytrlı kuvvetler tqkil etmekl'e az &udıı.n mürekkep senit .allhi-

a karsı tek basına asla koru- Bir baba pencereden ~~utemette mund~mıç~n. Şımdı ıd~. Sıngapurda lcalan sivil ahali bir yetli. bir kabin• lrurulmuım !lltiye-
yny d • ~ butun vanmızı ve bıze aıt olanı se· 1mı!yon olarak tahmin edilmektedir. cektir. 
yamaz ı.ıı atladı, karısının attığı ferbe: hale getinnelt lazımdır. Za-,Bunlardan 120 si lngilizdir. ----·~---

Demek oluyor ki Slngapur na- çocukları birer birer ma•: reefhumu artık meıvcut değil- ---- J 'd 
sıl olsa elden gidecekti ve Mih- d dir. Avuı:tralya harbi ıimdi Büyük Berı· FIA nik k aponya a 

t Yakala ı B · L b' · b"' •. tl · ın armo or eı· ver kurulduktan sonra. ngiltere _ .rı~anra n~r ının .utun gayre en· . • • 
için Uzak şarka kaybolmuş gö- Dün gece s:ı.bahn. karşı Ho.sköyde nı 'lca ettırmektcd!r.. • trası mem.leketımıze 
ziyle bakmak gerekti. Bir impa- Keçecı Pirl mahallesinde Terzi Kasım Japon Başvekılının nutku gelıyor 
ratorluğun, şu veya bu düşmann sokağında 26 numaralı evden yangın Tokyo 16 (A.A.) - Jııpon Ba.şvekili Ankara 16 (Telefonla) - Şehri-

.. . çıkmıştır. Bu ev Mlzrahl adında blrl- General ToJo, Singapurun du mcsl mizde ali.kadar makamlara el 
karşı, uçsuz bucaksız •Ulkı>lerınl nin malı idi, içinde Ml.şon oturuyor- üzerine Do~ Asyanın nldı~ durumu • .. . • g ~n 
tek başına koruyamaz hale gel- du. Ev iki katlı dışnnsı kfı.gir, iç kısmı bugün parl!mentoya anlatmıştır. m~umata ~e,35 B~~l~f.k ~~r~onik 
mesi· vahut bu uzak ülkelere ahşaptı. Başvekil bilhassa demiştir ki: or csMtrasın . . ıp 1 ır eyet 

sevinç 
Singapurun zapb müna· 

sebetile bir pul baıılacak 

Amerika 
sularında 

denizaltllar 
Birkaç gemi batırdılar, 
bir petrol tasfiyehaneai 

topa tuttular 

Londra 17 (AA.) - (B B.C.) Oe
nubl Amerlka'da Venauella kıyılan 
açıklarında bulunan Hollanda'ya ald 
Aruba adası sularında bir Alman de
nizaltısı 3 petrol gernlslni torpWlyerek 
batınnı§ ve adadaki petrol tastlyetıa
nesinl t<ıpa tutmuştur Karada zarar 
hafiftir. 

Bu sularda di~er bir vıı.pur deha 
torplllenrn1f, fakat 00.tıruuıuştır. Ha.
tırlardadır t1. geçenlerde bu ad&yı 
korumak için 1\. :ıerltn nskert kuvvet
ler gondenn' l 
Knnadatnın do~ sa.blllnde iki ~

nizaltıya hllcum edllm~lr. Bunlann 
batınlmt§ olması muhtemeldir. B1r 
denizaltı da Amerllta rnhmert yakı
nında bir petrol vapuruna taarnn 
ederken glirulmuştür. Den 7.altıyı gö
ren tayyare 4 bomba ntm ır. Deniz
altının denize daim~ olm klo. beraber 
b:ıtm~ olmn ı m•ıhtemeldlr. 

Yeni askeri 
yollar 

Bordeaux'dan Odesaya 
kadar bir yol yapılıyor 

Londra 17 (A.A) - Vlchy hukıime
tinin yalanlamasına rağmen Frans:ı.
da otomobil yollan yapıldığı haber 
aJınmı,ft.ır. Paria - Cala1a yolu b tınlt 
BeJçUcad& Brugea JU1112e Alx Ja ~ 
pelle'e ba.iianDUlf;lr. 

Romadan haber a.lındıtuıa göre 
Borde&U%'dan Ocka'ya bir otomıobll 
:polu ya.pılacalttır. Bu yol Torlno, Ml· 
lln, Venedlk, Trfyene. Belgra.d, Bük
refl:ıen geçecek ve Fransa'nın şlm:ıll
ne, Almanyanın cenUbuna b:ığlanacak. 
Akdenlze kadar inecektir. 

Sumatra'da 
Japon taarruzu 

ilerliyor 

VicbJ 17 (A.A.) - Sumatra•da Ja
pon taarruzu ilerliyor. Celebes ndn.
sında da Japonlar Uerllyorlo.r .. Thnor 
denizinde Japonlıı.r büyük blr faaUyct 
g5stennişler, Ja.pon tayyareleri gemi
lere ve muhtellt yerlere bombalar at
mışlardır. 

Londra 17 (AA.) - <B.B.C,} Jo.pon 
ha.va kuvvetleri Avustralya'nın şima
linde Timor denlzl.nde muttefik gemi
lere taarruz etmişler, Yeni Glne'ntn 
cenup sahili üzerinde uçmuşlardıfl.. 
Avustralya tnnnreıen de Jnpon m.cı.n
dası altındaki Blsmar1t adalan lli:ıe
rlnde ke§!f uçuştan yapmışlardır. 

.. '. · . .. .. .. . Yangın derhal evin ah.şap kımnını Slngapurun düşmeslle Jo.pon kıta- 22 art~a tehrımıze gelecek ve 
goz dıkmış, guçte ustun yem var- sardığından üst katt.a yatan Ml.şon, 1 n Doğu As dakl bütün ınglltz ve konserlerıne baılayacaktır. Orkcs
lıklar türemesi insanlık tarihin- kansı ve çocu~ kendilerini 3 metre :nıerlkan üs:rlnl ışgat etrnl~ otuyot"- tranı~ ~efliğini Benda isminde bir 
de her zaman devrimler doğuran yüksekten aşağıya atmak meeburlye- ıar. Eğer Hollanda Hlndtstanı halkı orkestra ıefi idare edecektir. Heyc
dönüm noktalan olmuştur. M. tinde kalmışlardır. EvvelA. Mlşon at- .Japonyanın düşüncelerini anlar ve te, meşhur heynelmiM arti.tlerden 

Vich1 17 (A.A.) - Tok>·odaıı İspanya tütün 
bildirildiğine göre, Sinppurun zap- yetiştirecek 

lam14 ve yukand:ı.n kansının ntt1Rı Büyük Asyanın kuruluşunda i~irllğl Ernazalr. da jıtirak etmektedir. 
Churchillin itirafı acı, fakat de- çocukları birer birer yakalamıştır. yaparsa, Japonya. bu halkın da arzu-
rln blr hakikati meydana çıkan- Bundan sonra kadın kendini at~. ıarına ve ananelerine hürmet ve rl:ı- N'" f • ) • • • .. 
yor: İmparatorluk idarelerinde Mlşon karısını da Ya.kalaınış, faka.t yet edecektir. u uı lf en ıçın muracaat 
ve metotıannda artık deg-ı.,ım kadının ayağı kınlmıştır. Beş çocuğa Japonya, Çin halklle kardcşQe bir edenlere kolaylık 

"l bir l/6Y olmamıştır. 6 aylık olan al- anla.şma elde etmeR1 a~ınyor. Çun- •• ·ı 
şarttır. tmcı çocuk, blr kazaya utramactıtı kil Japonya yenl Uzak Şark nizamı- goaterı ecek 

tı çarpmba günU meruimle kutla· VIC!ıy 17 (A.A.) _ ispanya hG-
nacakbr. O gün bütün mektepler ta- kOmeıti geniı mikyuta t\i(ün yetft
til edilecek, geç.it rcaimteri yapıla.. tirmeğıo karar vermltıtir 
caktır. Singapur'wı zaptı münaaebe- · 
tile huamt bir pul buılacalttn. Sovyet tebliji 

Singapurdaki laailis Lcmdra 17 (Radyo 7.1 S) - c .. 
k 1 • M pr. MoekoYada nqrec:lilen SOlfto 

M. Churchillin bu aç1k sözleri- ha.lde bir saat sonra ölmüştür. nı Çin halk.ile elete vererek kurmak Ankara 16 <Telefonla) - Kaybola.n 
ru okuduktan sonra, insanın ak- itfaiye derhal yangın yerine yetiş- fikrindedfr nutus cüzdanları ~rlne yenls1nl a1mat Londra 17 (A.A.) - B. B. C. ı ruza devam ederek bazı :mıe9k69 

miş. fakat alevlerden evin ahşap olan cenubi Amerikaya ve dl.ter tarafsıı veya şlmcllJe kadar her hangi b2r su- Dün gece Londrada 1al&hiyetli ma- 1 yerleri ııeri almıt. dÜflnana zayiat 

aı er en f°et tel>liif ı RU9 lnıTYetleri diln taaıw 

ima, ister istemez bazı düşünce- iç kwnının çöktüğünü ve yangının ya.- memloketlere gellnce, bunların haki- rette ka}'ld dışnda kalmıt olanlardan kamlar Singapurda bir tahliyo siya• yordjrrn!ftir Pazar günü 7 Rua taT
ler de saplanıyor. nındakl .. 24 ~umaral~ evlıt çatısını sar- kl Japon nlyetlıer1n1 anladıklarına ve kafded!JnMık için milracaat edenlere seti talaip edilmediğini bildinniıter- yareeine mukabi! 11 Alman ta,.,.... 

Necmeddin Sadak dıtını gomıuşttir. itfaiye hemen 1.§e İngiltere ile Birleşik Amerikanın bas- her tilrltl tola.ylıPı ıl!stcriJ.meCni dir. Binamaleyh buradaki askerle- rmi dütlltlllmlirtür. Dün MoekoTa 
girişmiş ve lklncı evin çatısı ya.ndıtı kısı altında ve onlar hesabına ellerini Dahlllye Vekt.lett allkadar memurlar& rin ba,ka noktaya nakli.ne te,ebbU. civarında 3 Alman tayarellİ dütl-
halde, yangını söndürmüştür. ntcşe sotcmayacaklanna bnllm. blldimılft;lt. edilmemittir. rülmüftilr. (Devamı sahife 2 ıütun 2 de) 

1942 modeli bahçelerinde: 



Sahife 2 AR!ŞAM 17 Şubat 1942 

( 
AA .... 

Geceki Sabahki Da be Diia ve Bu 

Harp tebliğleri ._ ________________ _. 

Alman tebliği 
~imali Afrikada mevzii 

bir ileri hareketi 

Uzaktan babp görmeye 

çalqanlarln biç anlaya-

madıklari bazi noktalar ~~ R~~~~~:inj~~~.~~:~ 
(n..bınılı t ladsahifede) . Libya' da Mihver ~~==~=;::.::-,;;,,,.'%~·~:..:; 

tn.n1terenJn bugünkü ...+ıar - Htı.ya.tmı ~ temiz oıçmJştJ.r. E akt ·ı· ·ı q~ ' ~" ~ye kadar ft!f!hJmne bUEUruna Yr a 81 ıntı er 

~ı~::; ~ oniulan ne ~=en~ı;::aş:n ~ taarr zu başladı mı~ ::fınm~ ı:ıcl=- m!u ~~~{ftg~~~~lr~~ :: 
ş~ cepheslnbı merkez kesiminde ponyaya karşı tek başına hlç bir )C1in t.a~'l. müsterlh b1r knlble rnkt:ı keıdishHı nit olduCU sanılac 

ftll1ber içine almmıl olan blr düşnan zaman :tonıyamıyaca.k olduğu bnhmd~ do~ tmıtlyanm. BO Refblr et~_!Jbinu~==-vcln~an ı:.u-b:ızılvaaronnı.ı 
tıeşkill yok ~. 800 esir ve 42 ~ hkmet hayn.tımı takdir ve uJ.btaı ili.UM "'" 

tıJ;> almnı1ştır. Cephenin başka bir madem ld çoktan besbeDl bir Alman teblim mevzii b. r ileri hareketi t:ılt1ne ceç1rd1m. Türk 'Yal'!ığının ye kabul ve bazılaruu .reddettL Bunun 
kcslmlnde düşman yeniden o.ğır za- şeydi Pa.sttık saV8Şllll açmaya & ., ıctlkl!Ulnln knrtnluşunda Ebedi Şe- berine reis dedl ki. 
,.tat:ı tığram~tır. Diln SoTyet hava ne ınzum 'Y&l"dı? İngflterenin Pa- Jd ... b•Jd• . l1Jı emlıierlnd ~ İ:ltiklfı.l mn- - Vaki ta1eblnız üzerine müdd,.1-
kuvvetlerlne ~ yapılan mtlcadele- • yapl lgJDl 1 rıyor ~ a1d:ı:ın. Her sene büt.çesind~ omumllikre .slzinle blr konuşm.-ı ya.-

46 dü.,omın.n ta.yyares1 tahrip edil- sifikte bugiln böyle bir güçsüz- ""'°° ~ ayıran ve bu pam uc fSklr ~. Bu konuşuıadaki tnvır ve ha-
m.ıştır. Blz1m Jcayıplarımlz Bd tnyyn- lük içinde olduğunu Amerika da ~ aktitmı b1r adamın, h'tJZU- relrethı1z hakkında. b1r mbıt var. 
J'eden lbuctıt.lr. h1ç şüphesiz biliyordu Amerika- Uak doğudaı Si.ngapanın diipıil:r.i vo Japonla- nm:a:zn maznmı sı!a.tlle çıkmıı.s:ından Müddelmnuml Kemal Bora. taÜl"tfl· 
Mn.nş denizinde düşman hüeıımoot- · nn Felemenk Hindıstaıu adalarına dc1&yı doğan tcoaı;firlı tn.kctır buyurur- fındn.n tutulan bu zabıtta, Refet -

larile yapılan kıla bir muharebe ne- nm bu yıl * yarar yn.rdımlard Japonlar SinQ.ıı.punın testim olma- uker çııl:amuılıı.n A....uatra}yada eo- smmz. Yap.ı1a.n tcdktlmı cla;tktir. gene isnad edilen deliller lçln izahat 
tıcecdnde bir baraj kıncı gcml btrlt.ııç bu1unam.J'18C8.ğı ve Japonya kar- ıandan aoııra. ?akit geçirmeden. Sa- elife uya.nd.ımıl§l:ır. A~ ~ Bana tmad olunan caçlnr arosı:ruia vcrlldlğl, onun d:ı. mmlmlyetıe nıe-

- 1snbet knydetml.ştir. BW İngiliz §lSlllda İngitterenhı uzun zmna.n matra adasına kar§ı harekete geç- vekili bir nutuk ~ek ATUStral- ftııDetler Refet 'Oıgene Terılml§Ül) ~u:::a,nn~~t !1ğini~l ~.ı
h;ootu muhtemel olarak bntınl- tek başına kalacağı, ~iş mi;lerdlr. ENvela bu adadaki Pa- ya muh.c.rebeainin bqlmness yakıp ~rln ~~ bir. evrakın tersine n hen~ şekill~: 
sı ş~ Afrlkada Almaıı _ itaıya'l bllmece dellldi. myle olunca lcmbang mmtak.asına par~tçüler olduğunu. her feyiıı .derber edil- nln b~o. ı::ı~:u yoktur. B:ı.na ıs- YD;Pıl~ı hakkında.ki iddia.ya celhıre. 
kuvvet.ıerinln mevzil flerl hareketleri Ameri Japon fie s&V ' ~er~ baTa meydanı ele geçiri)- mesi lizım gd aim:ıiftir. Jmd olwıan &UÇ :yal.andır. tn1radır, Refet tİ1genln benztnın tedrJC{!Il sol-
IDUVatfa.kfyetll net1~ler veını41Jr. ya ~ ~ eonra kanıya çıkan Japon aa- L"byada: ~r. Bu Utlmyı bana. atanlaı: d.uRu -re ha~tlı. kalbinin darabanınm 

Mnlta ndasında askeri tesisler U. DMii Ye !ttmgi vaıtl uıruna go- kederi Palembene tebrini zaptet- bsı.ümda, miı;nadc edcrscn1z mnlft- fl.ddetlendlğı yazılı kil. • 
Valcttn l!maru nhtımlan Alınan mu-- sOne ~ .onnaktan J:n... mifleMir. İngiltt menbalıuindını ~ td- JEt vereyim: :Mu!ıasebecl Liltn 938 ~.una ccvnp veren Refet 'Ülgen te-
hnrcbe tayynre teşklll~ bombala.- san kendini alaml)llOI'. Gerçekte, Palcmbana, Samatra adaamm ce- graflar Ubyada Rom.mel aı.w~tJ.e.. .eeneslnde cemiyete alınmıştır. Elin- ess~ı: :~~f duydut'Ullu söylemiş 
rlle clddt has:ı.rl&ra uCTnbhnıştır. A- ilk saldıran Te bmıkm yapan, 1a- ruıp doğusunda. denizden 100 kilo- ı:min ~k bir taarruzu ~öıği- dB Adapa:mn bankası.ru1an verllmtş Ye_ ~ ~ · d k kl ka1blm bl 
danın hava meydanlarına tarşı ya- p-,·- 4-----'- ki nııetre k.adAr içeride, Mousi nehri ni biklumelttedir 06nkü Alman lı1r bonSC1"Vb:ı vardır. Sonradan ~- ,.,n.m,...k a,~1şey. eme dd i r 

l t h - _, d ... ponyadır ~t 'Dllı.uuı.ı_.... · d1k. .. , ... nn1 Mü-- ....... 'ed" ..i"ô......, "~ . .,.... g....., çarpmış ve m e umu-
pı ::uı ayyare uc .... ıun.rı esnasJn a "t · k.enanndad:ı. Burası Felemenk Hin- td.>l:iği Şimali Afrilmda en:ii bir ren ..., .nuu ~ " J .......... şı mi de bunu 1.-:itml.şl r korlt:nu l:ır!.-
İngıllz boır.bardıman tayyaresi yerde V&Şlngton konuşmaların.da, AJne- clistaıunın en zensin petrol mıntaka- i1cri hareketi yapddığmı babcr Yeri- olan bu adam. Per1tl pqa hiikfuncU- Şah" 1 d" 1 ? 
tahrip edilmiş ve bir benz1n deposun- rlk.a, Anglo _ Saksonların Uzak aıdır. Senelik _-. 1 istihisalCıt 1..-- d Bun beüenı1en ~ı.: _ ıım occtusun4a mbitıik yapmış ...e bl- ıt er ne ıyor ar. 
da yangın çıkarılmıştır. . .,_.o ı ..,... yor u. un, .._........ ta 1lbare mllll hm;funet tara.fmdruı ns · Şahltıenren nı=ıliyc müfettişi Ek-

Maltn Qzerlnde ve Slrcna.ik'in şar- Şarkta bugQnkü myıf dmıımu- mıl~or ton kadardır. J~ponlann arruz~ hqlangıa ~ı. muhte- l:a:tikten tardcdllm1ft1r. Bu vaziyet rem, İ.s:ınall cemiyetin eski muhasip 
tında yapılan ha.va muharebelerinde na uygun, yumuşak ve uysal bir den:ı2l\l ask.er 9*ararnk nehri talu"ben meldır. Mı1ıver b:ı?Tcıdennm·bu de- ~nda. kend!:slne !Bttfn. etmesini aznsı Avni. hAlcn ınunnstp olan Lütfi 
Alma.n av tayyareleri rlçblr tayba uğ- yüz göstereceğine .Taponyarun Palembangn Tardılı:lan aiılaşıl~r. Uıki bıeciafi. eski .!erlerde alduğu ~ ettim. İşte ba yüzdendir ki ve cemiyette daktiloluk eden Môdih:ı. 
tamadıı.n 15 İncfll: tnyya.res1 di.lşiir- Çlnd kına ·_..... k Felemenl: tehliii bütün petrol teaia- gı"'bi TGt>ruk, Budia. Te Solhıın dıı!ld sene scmra bcnlm gibi namuslu dlnlenmftler ve yuknndn nna hntıa
mü~erdlr. en çı ınru ~ ~ . ~uş- lerinin tahrip edildiğini bildirmekte- mudur) Yoba dlıLa geni, midir> Gır adama Ut1m .ediyor. Diğer blr ere- rmı blldJrdlğimiz .zabıtlara u~ 

Albay ve komodor Ruge'nun ku- tur. Böyle sert bir teklıfin öne dir. Japonlann Surnatramn iMalini Bumu bir kaç giia Sı;inde anlamak m ola.rak ilen st1riilen noktaya şu ce- 9-lhadctte bulunmuşlardır. Yalnız 
ınnnd.nsındald mayn taraylCl gemiler sürlildüğü.nil görünce, herkes ça'l>al: tamamlayarak M.taka boğa- 1cabit olace.ktır. wbl verecccmı: 939 eşya piyangosu bunla.rdnn cemı~et mulıo.wbcc!sl Lüt-
ııe retaknt gemileri denlz kuvvetleri- stı k1 d lz1 l::r.DN tamamen hlkim olmalt üıtedik- Dola cephesi· ~rlnhı imha edll~e deir bir fi - ki Refet Ülgen bu ndnmın Mıl-
ml:z:ln Manşı yarma mnva.tfaklyetlnde sarımı en erde bir kaç leri an1qıeyor • NCIOr 't'ardı. Bunun altında muha- l! Mücadele aleyhine çnlıştı~ını, ken-
lstlrnat bir yararlık göstemıişlerd.lr. yuınntkla Japonyanm belini kır- J odama Cava aduma da asker B~t- h bo,,mıca nra!Mareb ııebee1 LQtfinizı. benim n idare heye- cUslnln 938 de cemiyete alındığını 

mayı göze almış olan Amerika ap . • u un cep e •V• e- Unın, muhasip aza Avninin imzalıı.n blldlrmlşti - ycmln ed rken bundan 

k 
. ~ılta.rdılclr.nnd.an ~~scdiliyor. Fa- ler 0 1UTor. Sovyet tel;;liği, ~~ balm:ıuyordu. Bu rapor bulunup o- 29 sene evveı Refet 'Ülgenın, kcndlsl-a taya arşı ve lngıltere, bile bile ve isteye is- kat bu hususta talsılat yo1ctur. btalarmm taarruza devam ettJ"lden- tmı.urse. hMisa kendlllğind.en ort:ıya nln ölen kız kardcşlne kocalık cttiğl-

t0ve boouşına yolu arayıp Pasi- Son haberlere göre br Japon 6- ni -N Alman taamızle.ruwı tardedil- çılm.r. Faka' ba rapoc dosya nrasın- n1 söylemiştir. 

reket •? lftkte harp ~ya karar 'ferdi- low Singıapım limanına celmiftir. diiini hilcfiıV'or. Alman tebliği ise da 1'0kf,ur. ııuruı.stp ua Aml kolle- Refet fiıgenln tnmaınlle aleyhinde m 1 • ler J'aponyamn ilk b8skmları Blmumyad.a Japonların büyük bir çenbe.: İç.'ine alınan bir d6§man te.- j!n mfidürluetlnl\ ~l Halbuki olan .. dl~r şahndetlerdcn sonra. R~
. İn ' taarna:lan bdtleniyor. Japonlar bir !e\külüııün imhn ediJ.diiini 800 esir, 9ıtO senesi 10 mnyuında toplanan ce- fct Ulgenln avukatı Fehmi Kural soz 

Ankara 16 <Rad.Yo ~te81.) - Lm- Ameıika ft gllterenhı birden- kaç ıiln içinde Rangoona Tarmağı 42 top de geçirı1diğiıü, Ruslara ağrr miyet kurultayı onu 1dare heyeti.ne al~ ve :m3Jıkcmcnln go.yri mevkuf 
dra rndyo.swıun bugün.kil nqrlya.tına btre denk ftstünl~ü kaybet- Omit ediyorlaı· • za . t .....nl<Ii~· i bilcliriyor: ~ ?e tahl1 kolleJ mtidürü ola- olarak devamını ıstemısttr. 
cöre mihver luı.va kuvvetıert 10 saat-

1 
. v .. ı-.. Sin J yıa gm • madı. Avni, bunu benden blldiğl Müddeiumumi, mnznunlann, lmnd 

tcnberi Malta adasını famlasız su- me en, ~,.a ""' gapur a- dçhı bana ~r. Şarada burada edilen suçun mahiyeti itibarile, tahll-
ıette bombardıman etmektedir. Bunu ponyanm, aanıldığı gıöt, dıara.ki- T 1 b 1 • ·aleyhimde balunduğunu da işittim. ye edilmıımeler!nin lô.zııngeldlğhıi bH-
mu~caktp Almanlann Maltn erl'Mına rb ye gftmedlğlnl, tahmbılerin ~ e e erı· n sıgara Büyük Millet Mec.113ine g(inderllen d.lrcrek ~ltlerl.n lfadelerilc de tnh-
ha.vad::ın kuvvctJer indirerek adayı tersine çılcb#mı göstordi "" ni- IJlletierc gelince: Bunla.r blr t.ıezkcre Uyeyı ieD.p ettirecek bir s bebln m Y-

iş!"::ll etmeleri Uıt.ıma.ı d=ı.hlllnde görü- ha et M Cb hW tngnierenın na Meclls riya.5et4ne takdim edilir, cut !>lmndırtını Ucrt sünn~ür. 
lüyor. Y · urc ıahkild kabildir. Bu biletler 6GO de- Hakim, ta.hllye talebini doğrudan 

Japonya De t.elt başına asla boy • ı • k d • ıd • 1?1l. 200 tanedir. zaten beın §3.Men doğruya redck!tmiş ve muhakemenin Ek·m ·ışlerı· mçüşemiyeceğinı açığa vurcıu. ıçme erı yasa e ı ı alt sık dara düşen cemiyete kendi devamına asli~ mahkemesinin saıa-
maa~ımı kırdırarak 3418 lira yardım lıiyettar olup olmadı~mı bir karar nl-

O halde bu meydan okuma etmıe buhmu;vorum. ~e 400 lira tına. almak il2.ıere C"lseye 10 dakJkalık 
Cümhuriyet Halk Partisi niçindi? Vakit kazanmaya çalış- bor'eum olsaydı bu pa.rayı öderlert:en h1:1" ara verildikten sonra suçhnn 

d b kil .... b. ak ümkiln d~ tydi? Açık veya mzlı· olarak sı·gara 1·çen mahsubunu ynparlardı. Türk ceza kanununun 202 ve 203 ün-e ütün tef abna ır m m ~ ..... m · & .. Satılmayan blleıtıer bal:5tınd:ık1 zn- en maddelerine gtrdiğtni ihtil~sın da 
tamim gönderdi mç fÜph~. olanlan geçici bıt varakamnm bir ,.erlnde tahrifat ağır cemyı müstelzim olmasına bir.a-

- - aymak, geleceğe sağlam tnanla talebeler cezalandırılacaklardır )'apllmıf olduğu lddia edill.yoı:. linlbu- en dava evrakının ağır Cıtza mahkc~ 
Ankara 16 (Telefonla) - Cüm- bakmak b1r 11d beş yıl sonra lc1 bu ıtağıUa ıam 14 ta.Re tahrif meslne tevdllne knr.:ı.r verildiğini bll.t 

~~~iy~~ ~lk Pu;m Gcnd Sekret~ Amerikanın 'mll~lan 'ft tril~ vardır. Nl.çln bnnla.nn imerlı:de du- c:1nn4tl_r_. --------
liğı butun teşkilatına, Halkevlerilıo Aıakara 16 rreiefonla) - Okul müat.ahdemleri, wnumt olarak, t.ale- nılmuyor? Bu kAğ'ıdı tim yazdı ise Göztepenin 
Halkodalarınn bir tamim cönder- yonlan altında 1aponyamn can gençleri arasında. tütün alışkanlığa benin bulunduğu yerde sigara ~ J8,lmlŞ, ha.berlm yok. Yegfi.ne'nln • l ... 
miştir. Yazlık elcim.in artınlma.'1 ye evinden ezUeceğini, ve bu.gftn ele cükhti çekecek kadar artmıştır. yeceklerdir. Her okulda öğretmen- lmzasını da ben taklld etmedim. Ya.- çampıyon ugu 
iaı-jhsalin en aşağı iki kata çıkarılma· geç.lrdikl~ suyu kunımuş 

1
RuJJan kadar YÜcutlarmm da kuv- ler konferans ?C telkinlerle aençle- tmlanmdan ve himaye ettlklcrlmdcn İzmir 16 (A.A.) - Lig maçla-.. 

• hakkında Ba§vekü Doktor Refik .~ .. ya-"'1an gibi kendillg"in- Tetli Ye her türlü eav~ dayanır ol· rin bu kötü alı§ltanl.ıban kurtulma- hiçbir ltlmseye to.hrl! :voıu He men- nın aonunc~su dün yapılmıştır. Cöz-
S J · hl · d l ""6~ ~ 1Azı 1 1 · · · -tün lanna ça}l§acaldardır. faat temln etmedim. iyi ve namuslu tepe, Demirsporln yapbğı maçı 4-0 

.. y cm nı te igatına işaret e i en den d~ hesaba katmak mMl .. m ge en genç enmızı tü çalıftı~ lçhı çok düşman peyda. et- kazanın~ ve İzmir §AJllpiyonu ol-
bu tamimde, Cümburiyet Halk Par- yanlı olmaz Son 1 bakı all§kanlıgından kurtarmak yolunda Üniversite ve ,;;bek cııhllarla tım. 
tisinin bu davamızı dn en K'Cnİt fÜ• ~ . • uç an - ~eain ye kölı;ten tedbir alınmasına devamlı v a muvakkat ha.lann Bunlan söylem~ Refet °OıgenJn m~tur. Altay ilo Ateş golsüz bcra~ 
aıulü ile ele almuı lüzumu belirtil- mmdan ağır blr yenilgi• den zaruret duyulmuıtur. dershan eyl"b t -t-'"-ı_ aell titriyor ve ıımt,:..,~...--o bere kalmışlardır. d M. Churchill ümidini Ma.a "f y kil . b h ala c, a ora uar. mu ~uuııe ,, ~ ......... uJ"""' • • ..................................... . 

~~~.~lYU ?~ ?·v,~ını ist~_edn hızla bahse e~X.11 ' '--1 laran .. ed d~ b~ t~tad .. : gibi ders nrilen yaya talebe tara- Zeki'nin aoran•u Mahnkkak Beğeneceksln1zl 
yurutu mesı ıc;m, a:oy ere a:.a ar va- kesmiş ..,..6 ... dir. g.a ı gon er ıgı ır am!Lm e ,,- fınd . a- GÖZEN PUDRASINI T crübe edlnlr.. 
:rnn bütün Parti teşkilatının hükıO· noktalan kam- albna almaktadır: an den çalı§ıla~ yerle~dc, ya- Sorgu sırası Zeki "Dıgene gelmişti. BeğenccC"ksin!zl 
met t~kilnh ik el birliği yapmaları He: ne olursa 0~· bu baş- llk, orta, mealekt ve teknik öğretim takha~e· . . yemekluıae. k.~ndor "f'e O, gür bir sesle o6Yle müdi\fnn etti: 
bildirilmektedir. döndürücd tırtına. dindıkten son- okul ve kursları ile lise ve öğretmen umumı .ıabrnhat Ye teneffua mahal- GtinJ.crden c~ Mil. Urfuya 

Zira t 
1 

f beri""'• ra harp tarihine flişkin çok me- okulları taldbıcıinin açık. nya gizrı. lennde sigara içilmiyecektir. Hilafı- bir ahbabım gtdlyordu. afkme pnm 

ZI 
a e er ıgı raklı sayfal.8.r okunacak anlaşıl- !nerede olursa olsun aigara jçmeleri na hardı.et edenler, her kurumun göndemı.ak lfızımdı. Kasadan 600 lira 

rant seferbcrııtı hakkmdıı vUAyet ' k 1 ' 1 B i ·b t tal" tn • - aldım. Bu po.rayı pazarles1 günü 
tarafından alman tedbirler ~Alcadar mayan, yahut blz:l:m uzaktan an- esin o arak yuak edi mi,tir. u nzı a ıma amesme ıore ceza- banka.da balıman kendime alt p:ı.ra-
VekD.letlerc blldlrilınlştir. · Dilter t:ı- 1~....,adı~... okta1 yasak Jı.ilafına hareket edenler ceza- ya çarpılacaktır. Sigara içen talebe- dan 9Ckecek ?e kasaya. yatıtncnktun. 
tartan vllfıyet. ziraat mlldiirliiltü, ztrat .... ,.......... l'>~ n ar o zaman j landınlacaklardır. Ye okul binası içinde ilgili kurumla- Fakat pazartesi günü b31lb.yıı. gide-

fcrbcrllk ctm!mda ım.zırlıklıuma aydınlanacaktır. . Yulı:arıda yazılı okulların öğret- rın idare~cri tarafından muayyen bir c~ sırada mallye müktttslerı gc!-
dcvnm etmektedir. Necmeddin Sadak menleri ile idarecileri, memur ve yer aynlabilecektir. dl, onlnra V'Ulyeti :mlattmı. Kaldı ti 
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ve macera romanı 

lı;arde§iml Bilhaasa, karakolda, sizi Sahin, divanın yanına yaklqtığı za- oturdu. 
ıorguy_ çektikler'. zaman katiyyen maıı, genç kızı ayakta buldu. Cali- - Yanında oturmama müsaade 
itiraft... bulunmaynız. Bu sözümü be, odanın yan kararılığı arasında, edcıai."Üz değil mi. yavrum) Kendi· 
unutmai Ben ıizinle mqgul olaca- Şahinin aaraal aurabrun kıpkırmızı mi bira= yorgun hmediyorum. Bay
ğım v~ kurtarmağa çabşacağun. kesilmif gözlerinin bayYant bir hıra- gm yLthğınız saatler, etrahnda deli 

W&Jtleden: (VA • NQ) Polisle., kalabalık arasında Suza- la parlamakta, dudaklarının da be- diva'la•ı ~ dolaştım. Fazla pm-
nın. Meliha ile konuımaaına mani himi arzularlw. titremekte balundu- pany• ba~ clöndürmiif, bibuı 

- Be kedını tanıyor musunuz)' &zan, MSze karışarak sordu: olmamıılar, genç kıza nezaketle mu- iunu görmüıtü Şahin, gen~ kızın bir halu gctirmİf. Bilseniz ne kadar 
- &yır! - Hıımmı nereye eötürüyorau• amele etmiılerdi Suzan, .öyliyecek- lı;orktuğı.:.rıu sezince. onu teekinıe üzüldüm Hamdolaun kendinize 
- Dr.vetlilerinizden mi) nuz) !erini 'bitiıdiktet. ıonra polislerin yar- kalkıştı: geldini :. Fmt bu saatte artık evi-
- Hayu; fakat evime ıtelmek bir - K.arakolal lı.a. Mdihaya hitap etti ve: - Yavrum, korkuyor musun) nize gidemeui.oiz cicim. 

tıaç tqlci! etmez:. Bu hanım gibi daha Suzr.ıı. Melibanm kulağına eiile- - Bizi takip ediniz, dedi. Korkacal bir §ey yok ki... - Niçin sidemezmifim) 
birçok lu.dmlar. dostları Ye bildik- rdt tcfkc.tlc fU sözleri fisıldadı: - Bc."li nereye götürüyorsunuz} - Rica ederim bana yul&§ma• - Çünkü e-nela bu ıyerler, gece-
leri tarahndan bu akşamki aüva- - Bedbaht kız ne yaptın) _ O kadar acele etmeyiniz; bi- yınız. . _ . kri emin d~ ~i,.en ~ ~ ka-
reye gt.-t:irilmişlerdir. Melih , cevap vermedi. Etrafında raz aonr . anlarsınız. - Bu nası aoz yavrum') Rica ranlskta evını.ze donmek >PD kırlar 

Yaralıyı, bir divllllın üzerine ya· olup bitenleri anlamıyordu. Aklı. M lih ~ v r 1ıe • ederim. sükunetinizi muhafaza edi- a;aam<lc.. yolt. bulama.zsmı%. Hiz-
tmmşlarc.'·. Kanlı bıçalı:, masanın fikri heı Galı"bede idi. Acaba icar- _ ,_, e 8

.' mb agrur magru~ Pd0 • 
18 ! 1 

niz. Be.1 düşmanınız değil dostunu- nıetçi]PT, çoktandır evlerine gitmi§-
"'-e · d d d l:ial d b• d . im , N _ .... 1 huup ettı, O§ını yere egme ı ag- k ' I eli K L•'- ,_d 
UT. rın e uruyor u; po er en ı- etı ne o uıtur ereye goturu - d h" b. "k• k d 'M zum ızıml er r. öıkt~ yalnız ıa:anya ~ ın 
Iİ bıçağı görünce: müıtü~ f~ an ıç ır ·~·ayet ~;~a ıd .. e- - Rica ederim geri çıelciliniz. siz- kaldı; o da geoeleri rahabnz edilme-

- B~ bıçak kimin} diye aordtL Suzan. MeJ.ihanın kulağına eği- 1 .~ •• şul.rsu_ ır mıı a on- den korkuyorum. aini i.ten•ez. Siz Nzınetçileri bilmez-
IGnucnin cevap vermediğini görün- lerek. sordu: tr.uftu. ••v K d 1·. d" ., B . siniz kıznnl 

b d f 
... _,,._ . . ... ... - ızım e ır ın mır enı tanı- . 

-, t. e a nu:unaya hitap ettı: v,_ - - l"y k b. - ·· B k t I k •v ,.. - 'lb • gözlerile etrafta 1..!_ .-

B 
--L • • ., - "1llJ.9eye soy ı ece ır ıozun Calibe, karanlıkta ayaklarının mıyor musun} en or.:u aca ' ıg- uaıd • B ba lann fauı.rı..~ 

- ı~ sızm mır var mı) v · ı k b. d d ... 1. 1 arıyor u u klJ r.uua. 
ı . _ ucuna basarak, bir adamın, yattıgı re:ıı t"c-e ır a am egı ım yavrum · . . 
n.kara ~e luzum. vardı} inkara - Eveti Beşiktaşta, Cüzelbnhçe divana yakleımakta bulunduğunu Şimdiy_ kııdnr hiçbir kız benden varan .ş..dıın, t.ath hır sesle •ordu: 

bllcıpa bılt:, pohsle~, ma~ına ııokağında 23 numaralı evde oturu- görüı:ıce, kendisine kurulan tuzağı kaç:nndı, Fırsattan istifade ederek - Ne arıyol'$Un kıznnl 
lakacaldar, sah~ •!~~~ı magazay~ yoruz; rica ederim, hem irem Gali- anlamı~tı. Genç kız, acemiliğine voe ~izinle, ahbapça lı;onuşmak istiyo- - Şapkamı ..• 
Def ~rarak h.'.1~:katı ?grenecek~~r~ı. beye tevkif edildiğimi haber Vt:riniz. saflığına rağmen büyük bir tehlike- rum. Hamdolsun rahatsızlığınız geç- - Gitmek için mi>, 
Meliha bu _duşunce ıle tereddul!uz Bu iyiliğ, bendoın esirgemezsini, de- ye maruz olduğunu sezmişti. Yavnş ti. Siınd: sizinle daha iyi ve daha _ Eveti 
ıevaı- verdı: iil mi} Te payta'. adımlarla kendi~;ne yak- rahat kor.u~biliriz. 

DOGAt:'J 

Bulmaca Mükafatına 

Bay Murat Artar 
Balrkpazar cndderi 
No. 48 
İstanbul - Eminönü 

Bay Vednt Demir 
Beşikt.8.§. Yıldız cad
desi Halil B. Apt. 
50/52 F 
İstanbul - Bqiktq 

3 tbıcü Day Celal Özgijr 
Bahriye caddesi, heri 
aOkak No. 18 
Kadıköy - İstaııhul 

-4 IDıcQ Bayan Fahriye Ergen 
Hamami Muhiddin 
mahallco.i Tamburacı 
aokak No. 16 
Haliç Feneri - İstanbul 

bnmdı. 

DOÖAN Sigorta Anonim 
Şirktei 

llrukifatlan almak aza..o 
müracaat yeri: 

l.ta.abu! - Bahçeka,n 
Tq Han 0çG:ıcü kat 

K.. telgraf adresi: 

D<XiANrAS 
B k b r d 

' 

Şahin bu aöze tatlılıkla Mtraz etti: 
- ıça enim e en im - Merak etme, kardesim; arzu- la~ınakt olan ihtiyar sefihe karşı Snhirı, bu sözleri ~öylcrken, bir !.::============:!I 
- O halde .izi tevkif ediyorum. lannı yerinc:ı ıetiıeceğim. Cesaret d'CTin bi.. ııeiıet ve istikrah duydu. sandalYt. alarak cüvanm yanına .(Aıbaı var) j 
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lST ANBUL HAYA Ti 

/htisap atası mı 
lazım? 

( ŞEBiR B.&BBRLERi) 

~ anlabrlar. Vaktiyle fa.. 
tımbulda aabahleyiıı bir dükkana 
IDlifkri sidince dükkiın sahibi D~ 
lbtlez 
- Allah bereket venin. Sizden e'V" 

wl b.$ka bir mlifteri ıeldi, ben alıf 
~ siftahım yapbm. Aradığınız 
..,. yandaki dükkinda da var. Lüt
,_ oradan almız. komtum da siftah 
9bin. 

Vilayette f 

bir toplantı 

Yapılacak aramalar ve 
ihtikirla mücadele 

görütüldü 

Diye miiş~~ ~ •.verit Dön sabah TllAyette Vali Te- Bele
,apmayan dükkana gond~. Ne cllye Reisi doktor Lfttfi Kırdann reis
sBzel bir kanaatkirLk n emaf ah· Ul'l alt:ın.d& blr toplantı yapılDllfbr. 
lakı ı:ıimunesil •. Bir de bacüne l'Ö.S Toplantıya T8l1 muavinleri. b11lge iaşe 
.aalım. Dükkana ııiriYonmıuzı mtıdürü, emn1yet müdürü, Flat Mu-

Umumi Meclis 

Şehir hududu içindeki 
batakllklar kurutulacak 

Emekli aktörlerin barındırılması 
için bir yer tahsis edilecek 

- Pirinç var mı?.. nlcebe Tedilölt Bilrosu müdürü, Top- İstanbul Umwnt Meclisi dün saat nine havalesi husu.swıdakl mm.tiye, 
- Yok... · 1 rak Te Petrol Oflsi müdürleri, Jan· ııı de reis vekill B. Abdülk.adlr Kara- nafia ve sıhhiye enciirn.enleri mazba.-
- Şehriye de mi yok? damla komutanı lşt4rak etmiştir. mü.rselJn reisliği altında toplanmı.ştır. tası okunmuştur. Mazbata hakkında 
- Kalmadı ba~ Toplantlda. M1ll1 Korunma Kanunu- Geçen eelsenln zabtı okunarak ka- encümenler namına izahat verllm1ş-
- Hasta için 1lmn. Nereden ba- nun aon t.ad:UA.ta göre tatt>lklle evlerde bul ed.lldfktıen 110I1ra ruznameye gc. tir. 

labiliriz?.. J'llPllacak aramalar kOnuşulmuştur. çllmif ve şubat içtima devresi.n!n cu- Bu izahata nazaran vUAyet sı.b.ho.t 
Bakkal ıizi iyice a-özden pçirdik· :b:ıtikArla. mllcadelenm daha. verim- ma süniine kıadar temdidln~ dair re- müdürlü~ bataklıklann kurutulması 

ilen sonra kulaiuuza eiffiyo~ ll neticeler vermesi lçln e.dllye. emni- 1.slik tezkerefil okunarak kabul olun- için beş senelik: blr plAn hazırlamış-

Ba bir 
..ı.x..-d L.:-- yet mftdftrlnğil ve F1at; Muraka~ muştur. RU90amcde mevcut diğer tır. Bu plAnın tatblkl için 150 bin 

- yun, lanıu.ıguu a P ... IAMıi ~ a.ra.ımıdıı. geniş bir ~1rllği bazı teklifier okunarak ali\t.alı encü- liraya. ihtiyaç vardır. Bu izahatı mü-
ae ~· ·~· de. V.e. ~ narh Jaı>l1nUım. Te llıtlkAr vakalarııun menleN ha.vale edild~ten sonra Bft- teak!p mazbata kavan1n encU!ılenL-ıe 
lserinden idare etmediii için satını- mahkemelerde süratle net!~lendiril- yükada. ve Heybelladadakl bazı sokak havale edilmiştir. 
'IOfl· Arzu edene:aiz oradan seme- me,,i için tedblrler ahnmam. karar- 1siınler1nln değiştirilmesine dair mül- RuznnmenJn bitmaslııden sonra r~
Jlm. On dakika sonra b!ıtrif ediniz. l&fb.nlınıştır. kiye encümeni mazbatası okunmuş- ya.set makamından gelen bir tekli! o-
Hem bana kalına biru fazlaca alı- V1JAyete gelen ve ekmek :ıaı.mesi tur. 1rurımuştur. Riyaset makamı Şehir 
mm. Ne olur ne 6lmaz... ahtekAr~ lh~ Men ~ok Umumi Meclis azasından B Ekrem tiyatrosu rellsörü Ertuğrul Muhsin!n 

Ve. deposundaki istiften çıkardı· mektuplar ha.k!lı:ında yapılacak mua- Tur Heytıelladanın teneke m~hallelc- bir 1sttdasını na.zan !tlbare alarak. 
il te:Jleri. a{iya hatırınız için başka meleler de ton~u;tur. Bil mek- r1n1 nı.tıva eden bir sokağına. (Emek- muhtaç ve ihtiyar aktörlerlıı~dı
,..den bulup getirmiş gibi .ize aab· tup1arda.n a.rlh imza ve a.dre.si ı.ııtıva. lller), B. KA.ZlDl Şinasi Dersaıı, öreka nlması için blr yer tahsisini ve tah· 
yor, &stelik minnettar da kalıyorsu- etmiyenlerle eski tQMçıe ~ 0 - sokağına (Çakıllı) sokağı ısınının ve- s1sat ayrılmasını lstemE:ktedir. Riya
aız. Misal mi iateniniz7 Sqılaıruya- lamanı:ı.a emmmlyet ve:r1lmemesi ta- rtlmeslnin doğru olmıyacağını söyle- set makamı, yer olarak Süleymaniye-
cak kada.: çok. Sabah karanlığından ~- ml.şlerdir. Müteakiben mazbata mev- deki eski tıp medresesinin (Emekll 
pıce yanlarma kadar adliye kori- zuubahis müli\hazalann nazan ttiba- sahne sanatkfı.rlan yurdu) olarak 1h-
dorkru:ı dolduran muhtekir kafile- İktisad Vekili Vali ve re alınması kaydlle encUı:r.ene iade ya edilmesini muvafık görm1ıktedir. 
'--' h • buld -t--•--·- C!.~ ı Teklif tedkik edilmek üzere tavanın ~ erı J.Stan a ,.-.--.....,.or • ..,_. Bele'diye Reı·sını· · 0 unmuştur. ._ • ve bütçe encümenlerlne havale olun-

' peyaıır ihtikarı yapan bisikletçi- • • Bundan sonra. vlli\yet §e'hlr hudu- muştur. Bundan sonra meclis ç.ar-
1.. mi arannm? Yağ ihtikln yapan zıyaret ettı du içindeki bataklıkların kurutulması şamba günü toplanmak üzere datıı-
lıımduracılar, deposunda kumq g.. ~e bulwıan İktısad Vekili hakkındaki. tekllfln Jmva.nln cncüme- ınıştır. 
dflen yakalanan bakkallar, a,yekka. B. Bırn Da7 dQn vllA.yette Vah TC 

.. ihtikirmr. yeltenen kaaaplw, eri- Belediye ReJshıi ziyaret etmı~. 
1_.1 ..:....:_ı !-L~ ed • \llekl.l, dftn Yerll Malla.? Pamrlan 

- auou~ll 'lfA:"':' llKU en cazmo- De mıntab lktı.sad m11dllrlutünde 
mlar m . 11tenmız?.. de me.-uı olmuştur. Vekll, dün ak-

Gün geçmiyor ki, bir kaç ııizli p.m Ankaraya g1tmeı:n4tir. Bugün 

depo arqbnlıp, ihtikar kudile sak· fl'hrlm1zdead tedkllderlne devam ede -
lamnq OD binlerce liralık mal mey· cektlr. 

~ev~ durum kartı.sın· Belediye memurlar 
ela büyük fedakarlıklarla. memur kooperatifi umumi heyeti 
......ıarma bir ~ pahalılık toplandı 
amma yapb. Sen IDll1D yapan?

lhtikarla 
mücadele 
Bir mürekkepli kalem 
acentaıı 7 ıene 4 ay 

sürgüne mahkum oldu 

KÜÇÜK HABERLER 

* Fatlbte Bahriye adında dul bir 
kadının evinde şüphe üzerine ara§
tırma yapılmış, oyını kAğıtla.rı, 37 l1ra 
kumar parası bulundu~ gibi Nan, 
Mahmud, Ahmed ve Hilmi acllannda. 
dört kumarbazla Mustafa, Vahf.dettır., 
Ritat. Aslan. Sadık, Orhan adlannda 
altı delikanlı ve Nahide. Müzeyyen 
adlarında iki genç kadın yakal9nmış
lardır. 

ICaaaplar, fiatlere sam yapılnuua Belediye memuxlar 1rooperat1f1 u
• satanııyacaklannı Deri Mirdüler. mum.! heyeti dftn saat 13 de toplan- Sa.ttığı beş bl.n tane milrekkepU Kumar oynamak ve randevuculuk 
Celepler,kesileceık havyan l'ffirtme- mıştır. Toplantıda 1stifa ecıen eıs'k1. kalemden m~ııı had~n fazla bin suçlarından dolayı Bahriye b:ıkkında 
mek teiıdid• • nırdular Od idare heyeti yerine yeni idare heye- lirayı mütecaviz tAr temin etmek su- tahkikata. başlanmıştır. 
k&n.. : sa z ~un, Un1n ıntihabı yapıl~. İntihap retil~ 1htl.ka.r yapan kalem acent~sı * Lfi!ellde oturan Nazif adında 11 

m satı an, « am •• > neticesinde kooperatifin yen! k1are !.evinin mevkufen muhakemesi dun yaşında bir kız dün Aksarayda.n ıe-

Sahife 3 

Yarın akşam Muhtqem ainema müsameresi olarak 

MELEK sinemasında 
Beyaz perdenin K R A C .,... K R A L l Ç E S l 

JEANETTE MAC DONALD 
ve NELSON EDDY nin 

ş.lıane bir 8UJ'ette )"al'M'tı]dari nefis it\:! b.aril:.ulido oaheaeri 

BiRLEŞEN 
Gönüller , 

Renkli ve muhteşem •ahneler - Heye-canlı T• hint bir mevzu 

SENENiN EN GÜZEL FİLMi 
Numaralı koltuklar bu N.bahtan itı'baren aldırılabilir. Tel: 40868 

Seveceğiniz kadını intihap etmesini biliniz. 
Her kadının kendine mahsus caxibcsi vardı~· .•• 

Fakat onun farkına varabilmek lazımdır ... 

Ş A R K PERŞEMBE AKŞAMI 
size .3 yıldız 

SİNEMASI takdim edecektir . 

HİLDE HILDEBRAND • LENİ MARENBACH 
n HANS SOHNKER 

iSTEDiÖiM KABIN SENiN 
ZARAFET ... ZEVK ... NEŞ'E ıve Çok Ho~ bir mevzu ... 

Bu akşam SÜMER Sineması 
Herkesin ağzında dolaşacak nefis 
şarkıları, berk.es tarafından dans 
edilecek mükemmel danslarile 
bütün rdtorlan ve bütün muvaf

fakiyetleri kıran 

t RE N Yıldw 
A.NNA NEAGLE 

ile meşhur Rus dansözü 

TA1\1ARA 

ve CORDEL WİHTE baleti 

tarafından yaratılan 

ediyor. cliye narayı .bastılar. Bımu duyan heyetL avukat Halil Hllml Uyguner, asliye ikinci ce-La. mahkıemesf.nde biti- çen vatman Eminin ldareslndcki 2651 
l.erberler. unemacılar, hamamcılar, a.vu.ka.t Muharrem Nalli, Murad For- rilm.lfUr. Mu.ha.keme &Onunda Lev1~ numaralı tramvayın arka basamatu.a 
dııha bilmem neciler fiat1erin artı· tmı zııde, Mebmed 81ıpahl Ha.mdl Ra- n':U suçu sahlt olduRunda.n yedi ser: atlamak ısteııken müvazeııeslni kay
rünası için, ainı aiıza ftl'ip avu atm. Blltftn. 8uph1 Artel klmyager dört ay mftddetle ı>c-ti.1.rgeye sürgün bedlp düşmüştür. Naız:ifln sol ayağı ---,.:------------------------

avu haylarmafa başladılar. Yani, Hulki. Ozan.dan mliteşekklidır edllmesl.ne, iki. bin beş yüz Ura. da tıekerleklerln altında kalarak topu- Açık te§ekk.ür \ 
IDf!mur maqlanmn zmnrmndan ha- a~ır para cezası öru!mesine karar ve- Rundan kesilmiştir. Nazi! hastaneye İld kıymetli ya.vrumun öldü.~ aycl 
nç hiueııi isteniliyor Afrodit davalarının- rıımıştır. da n sfu: kaldırılmış. kazanın tahkiklne ba§· bastıaJıta. tuttııl_ duğum. haldo yüksek 

Senenin en heyecanlı ... 
ve en muazzam ph~eri .. • . Bu ceza flmdiye ka r ver en - lanmıştır 

Uautmıyalım ki. her IDıUf sam· sonuncusu bı.tti• g11n ve para eeaJannm en aifındır. · haza.katile, teşhis ve tedavileril& be-
- nisbdinde aabf matablanmn fi. * Şoför Nurinin idaresindeki taıksl nJm hayatımı muhakka.k k1 ölümden KAHRAMAN 

SUBAY 
atlmi de artınLna bu iP denk se- Mrodlt d&nsma. bakıld?ğı madn. Bir kunduracı adliyeye otomobill Ortaköy tramvay caddeıs!.n- kurt.aran ben ailem ve diter çocuk-
tirmeie pç yetmez. Hem. Miriz yüz Cmııhuriyet p.retesln.de bazı vesika- verildi de Ahmed adında Uıtiyar bir adama la.runın ölünceye kadar borçlu oldutu 
Mn nüfua1 lstanbal halkmm hepsi lal' neışrt ımnıtue kendisiııe habzet çarparak ba.şından teıhllkeli surette Sultana.hmet Sağlık Yurdu hastaha-
d 

1 
u deiildir Aramızd edlldiğin1 ileri sl\rereık B. İbrahim J'l.at Murakabe Komisyonunun dün- yaralamıştır. Ahmed Beyoğlu hasta- ne.si yilbek operatörfi: baya.n Rahime 

.,. et memura : • a, Konyalı tarafından bu ıuetenln neş- Jtft toplantlSl geç vakte kadar sür- nesine kaldınlm•". -·o··r Y" '·"]anarak memur o'--·an .. sefiri artmayan -. ,,.,. .....,. Batu'ya" nihayetsiz teşekkür le min-U:-" l'Q'at mftdftril B. m:tmet Münlt aley- müştftr. Dünkü t.oplantıda. Beyoğ- tahkikata başlanmıştır. 
.-k. çok kimtelerl Tardır. ~yle f~· h.lne açılan davada uUye altıncı~ lunda., İst1klal caddesinde tanınmış netlerlm.in bir kere daha yüksek ga- • 
lralide zaman.arda milli varfıim mahkemesi tarafından verilml§ olan b1r Jtwıduracıya alt dosya tedkUt edil· * Aksarayda oturan Mihal Ue eo- ~tenlz vasıtesile blldlrllmes!.nl rle:ı. 
_...ı!DlllM1.1 lçİD. fertlerin omuzlarına ı:a.nına.t kararı temyiz mahkemesin- 1lÜ4 ve bunun adliyeye tesılm1ne ka- för Fuad adında birl dün alacak me- ederim. 
bUyük 'NZÜeler yüklenir. Kanaat· ce barulm.1J!1tu. Dün altıncı ceza rar verllmlştıl.r. selesinden kavga e~ir. Fuad ta- Kar:ıcaıbe~~= mahallesi 

CARY COOPER 
ANDREA LEEDS 

lı:2rlık, fırsat dütkiinlüğü yapmamak, mahkemesinde bu da.vanm nakzen F1a.t Murakabe Bürosuna kundura- 'baııca ne M1hall sol bacağından teh-
4levl~ tefkatini kötü lmllanmıya rn,ettne devam ~ve suç ıör'lt- cının Erenköyündekl. evinde gizli §e- llkeli surette yaralamıştır. Keınlltleri -------------
-ıaenmemek de emafa dl'-- anem- leı:nedl~den B. Hllı:met Mftnlflıı be- ker bulunduğuna dair vaki ihbar ft- parçalanan M"ıhal Cerrahpaşa ha&ta- v E F A T 
~- '"9Cll 1 nesine kaldırılmış, Fuad yakalanarak 
1 ftzifeler ve ~ •blikmm ıe- rut1Iıe b:a.r ve~. zerine murakabe memurları, ev ne tahkikata başılanmıştır. 
Nldericlir. Bu IUfttle A!rodlt dıaıv'asındım oı- gitmı.şler. fakat şeker yerine 36 tanat 

Vaktiyle., Belediye reialerlne (İh· mp 61 buçut eene d"8m eden da- dert bulmuşlardır. Bu miktar deri lle * Bu .senenin lpek tıatıan biraz 
llAp aian) ismi nrildiği devirler- 'Nlıl.rm aanmıcusu da btt.miştir. 220 çift iskarpin yapılabileceği hilSaP ka.banktır. İpek toza.sının kilosu 9, 
tlıa yaman bir İhtfsap aiuı latanbul ~lr. bam 1peğ1n kilosu 1!e 42 llradır. * Ekmek yapıcılar lle bakkallar ce.. =: ~ıi., bir,~:ı_:Y:-=ı"!; Bethoven gecesi Pendikte bir tren kazaıi miyetı yıI1ııı: kongre1erin1 dün :rap-

"" l!t"orlservatua:r ta.ra.tuı.duı b a.qa ~lardır. Kongrelerde yeni Jdare he-
saman eok k6für ı8ylemelde ,ôö.ret bh' Betıboven l'CCe61 tertip e;~1şt:; Evvelki güıı e.ıtşa.m Uzerl saat 20,4~ yıetıeri seçllm~lr. 
....... ameni balıkçılar bile elaman Xonıservatua.r orkestrası Seyf~dd1n A: .sıralannda Pendikten kalk.an banliY~ - - ---
~. lhtisao alası kBfrB de ya.- .mı reısıttt altında eeh1r t1 atrosu treni manevra yaparken, 1zlnll olarıı 
..ı.: etmİıl... Gelpl~ Wıkçılar t'omed1 l:::ıs:mmda. b1r konser ~:recek- t&ta.nbulda. bulunan Ankara Hariciye Kumarda kaybettiği beı 
ıtifüı. .a ı lar VekAietl muhasebe kaleminde memur l• l . 

• Y emeden it yapamıyor • tıs Süreyya da tren lı:öprü.sünden g~- ırayı zor a gerı almıı l 
~en ailan ~erken aiuı alı- _ ....................................... mek ıstemlştlr. Manevra yapan loko- İzmir (Akşam) - Ödeım.lşte Şeri.:et 
tııldıiiYle bribirlerine beiJnrlarmqs Jfm.. Aawwn ,.... M sözüm Ar- motU bu sırada Süreyya.ya çarparak adında biri. kumarda beş llra.sııu alan 

- Ulan Aıtüiiiia... tin!..' başından ağır yara.lamıt ye blrsZ Mustafayı kırdaki tarlasına gtde4en 
O anda lhtiaap aiuma babrlar Yola l baııBn de ı.t.nbula b8yle 80Dra Süreyya ölmtıp.ir. kıstırmış lıe tabancaslle 11zerlne bir el 

.- yatkana ,...tlcana aözliDB tamam- bir İhtisap quı mı lbmı ?.. Kaza. etra.fmd& Pendik hlkimJiğl a.teş ederek korkuttMta.n mnra para-
1.nmt z -re Jandarma Jı:ara]rolu tar&fından mıı zorla geri. almlf, ka.çou.Jtıt. ~ıu 

_ ffa.y, hüenm uhlma .....,. Cemal Refik tahldka.ta başlanmıştlA aranıyor. 

Bay Amcaya göre ... 

İstad:ıul Emniyet Müdürlilğil Beşin VEFAT 
ci ~ müdürü Şükrü Sa1p Borhan'ın Şehrimizin tanınmış tüccarların· 
eşi !smau Hakkı paşa ha.fldesl ve ~ ve latanbul Ticaret Odası ile 
Mersin eski mutasarnflanndan mer- .,..._, z h. b · 
hum Cemal beyin kerimesi Ma.,ısa ~ ı ıcaret rve a ıre orsası ıdare he· 
bankaısı memurlarından CelM Söyle- yetleri hasından bay 
me.t.\n hemşiresi Beyyine Borhan te- ŞERAFETrİN ALEMDAR 
dav1 edilmekte okluğu Şişli Sağlık 
Yurdunda ve!at etml.şi1r. ant olarak ?cfat etnıi~tir. Cenazesi 

Oa.na.zesı salı günü öğle lbfTl Şl.şli 1 7 /2/942 bugünkü ealı günü eaat 
Sathk Yurdundan k:a.ldınla.rak öğle 15 te Çemberlitaş karşısında (Uğur) 
namazı Teşvlldye c.runilndıo :kılındık:- apart1mc.nından kaldırılarak ocnaze 
tan IODra Ferlköy mezarlığına. defne- ''-!-d.i -'-ti B t ·· 
dllecektlr. Kederli ailesine sabırlar ve namazı ILW v~ eyazı camu 
mer.b.umeye Allahtan rahmet dller. oerifinde kılını>.rak Merkez efendi· 
------------- deki ailt. kabristanına clefnedile-

IEllİR TİYATROSU Temsilleri 
Tepeba.§ı Dram kısmında 

Gece aaat 20,30 da. 
Bt1ZG!B ESİNCE 

cdttir. 
Kederli ailesine taziyetlerim.iz:l 

bildiruiz. Cenabı Hak rahmet eyle• 
mı. 

_ Bu ekim seferberliği iyi, hot ı··· Zavallılar uzun aylar ilkbaharın 1 · · · cBaha.· g~lsin, güller~ kaVIJlup 1 : ... Ha!bulci ~n niyetiniz bahçe· 1 ... Faka~ bak.la tarlasında bülbül l' .. B. A. - Ötmez, ötmez amma 
amma bay Amca. zaran bülbüllere hnq~le 1111up tünerler,.. . ı.q.hml:._ ~· l:>ekleoır. 9urur• 1en çıçek. yerme ıebzo .ile ~onat- ötmez. sahıdeu feryat edcıl.. boyle yapmaz:sak da çiçek bahçe· 
d<>k.unacağa bcn~or... Jar... - maki.. lerinde baykU§lar öter .. 



Sahife 4 

IRADYOI 
Bugünkü program 

AKiŞAM 

u NK 
Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 
Merkezi: Ankara - Şubesi: Istanbul 

Bank.& muameleleri yapar. 

Vadeli tasarruf ve ticaret mevduabna 
en müsait §artlarla faiz verir. • 

12.30 Program, 12.33 Müzik: Türkçe. 
plaklar, 12.45 Ajans haberleri, 13.00 
Türl:çe pl:lklnr programının devnmı. 
13.30 Kanşık progmm CPl.), 18.00 
Program, 18.03 Radyo salon okestrası, 
19.00 Fasıl heyeti, 19.30 Ajans haber
leri. 19.45 Konu,ma CK\tap s:ıat1), 
19.55 Fasıl heyetı programının ikinci 
kısmı, 20.15 Radyo gazetesi. 20.4!j Oda 
musikisi, 21.00 Ziraat Taln·lmL 21 10 
Klavsen ve piyano eserleri (Pl.l, 21.30 
Komışm:ı (Türk hukuk'kurumu adı
na), 21.45 Kl5.sik Tül".c müı~ği prog
ramı, 22.30 Ajans haberleri ve bors:ı.
lar, 22 45 Dans mtizlği CPI.>. 

Müesseseleri: ' Nevralji, 
f 

Kırıklık 

ze, 
ve Bütün 

rıp, ro 
ağrılarınızı derhal keser 

Yann s:ıbahki program Sümer Bank iplik ve dokuma fabrikalari 
müessesesi, Ankara 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde Pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 
7 30 Program. 7.33 Hafif :r.arçalar 

(Pl ) , 7.<lS Ajans haberleri, 8.00 Hatif 
p:ırça.lar programının deva.mı (P.), 
8.15 Evın s:ıatl, 8.45 Müzik ;>rogrnmı
nın son kırnıı (Pi.). 

Jstanbuld:ı Havngazı ve El~ktrik ve 1 
•reşebbiisatı Sınai) e 

TURK ı\NONİiU ŞIRKf:ri 
2;;ı Mart 1942 çarşamba günlt umuınl I 

heyetin adi surette toplantısı. 
I truıbul Havaga.zı ve Elektrik ve ı 

Teşebbüsatı Sınntye Turk Anonim 
Şirketi hissedarları. 19'12 Martının 25 l 
lnci çarşamba gunü, sant 15 de B~y
oğlunda. I tklfi.l caddeslnd<J No. 475 
Botter hanında ı No. lu dairesinde 
adi surette toplan:ıcak umumi heytte, 
davet ohmurlar. 

En az ylrml hl.ssc senedine mnlık 
olup b.ı toplantıda hnzır bulunm k 
ıstıyen h ~darların Ti..caret kanunu
nun 371 mel maddesine gore toplan
tıdan lia.kal bir h:ı.ftn evvel vadeleri 
gelmemiş kuponl::ırı le bem!:>er hl se 
senetlerini. 
I t nbulda ... Ş.rk tln da re m rkez ne 

0'1llanlı B:ınk:'\ ınn, J 
Se!anlk Banı.;.l 1 • 

Ne\york t:ı. .... ıı.mttns Limit a·c 
tevdi eylemeleri icap eder. 

H1ssc ... E'netlerinln tevd ine ınuteal
llk dam-;:a n~ s::ıir rec;lml r t<>\ dl e
denlere aittir. 

ıul Z..llKI RAT RUZN.\\\tl: İ 

raporlarının okunması. 

Fabrikalar: 

Bakırköy bez fabrikası, Bünyan mensucat fabrikası. Cıırsa :\1crinos 
fabrikası, Defterdar mensucat fabrikası, F..re(:'li bez fabrikaSt. Gl'mlik 
SungiJlCk fabrikası, Hereke mensucat fabrikası, ICayserl bez fabrikası, 

Nazilli bastnıl fabrikası. 

Sümer Bank deri ve kundura sanayii müessesesi 
lSTANBUL 

Sümer Bank sellüloz sanayii müessesesi 
t ZM1T 

Sümer Bank yerli mallar pazarlari müessesesil 
ISTANBUL 

Türkiye demir ve çelik f ahrikaları miiessesesi 
KARAB 0 K 

Fabrikaları: 

Kiitahya keramik fabrikasi, Tosya Çeltik 
fabrikası, Sıvas çimento fabrikası 

Ayrıca bir çok mühim sanayi ve ticari 
teşekküllerde iştiraki vardır. 

(2224) 
1 Id .. re meclls1 lle mur:ıklpkrl 

2 - Mevcudat hesabı Ue blltlnço ve ~---------------------------~ 
kar ve zaror hesabının tasdlkl. 

3 - Es:ıs mukavelenameye göre, 
idare mE'Cllsl azası seçilmesi. 

Almanca mütercimi Aranıyor 
4 - MurnkJplerln tnyin! ve i'cret- Maliye Vekaletinden: 

lerlnin tcsbltı Mali Tetkik Hey'etl içln Almancaya Uıyıklc vnkıt ve Türkçesi kuv\•cUl 
5 - Idare meclisi azasına t:.Zzat Ye b1r mütercim lmtlhanla. alınacaktır. Kadro ıicretl olan c210 Ura tallplerln 

ya bih-:n.sıta alilkndar olabilecekleri imtihanda gösterecekleri liyakat derecesine söre birden veya. tedricen verl
Şlrketıer veya Ticarethaneler ile lil- lccektlr. İmtihana gireceklerin en az ilse mezunu olması ve askerlikle alıl
zumu takdirinde Şirket na...."lın~ tlca- kalı bulunmaması şarttır. Yüksek tahslll olanlar tercih edlllr. İst!yenlerin 
rl muameleler yap:ıbilnıesl için Tic:ı.- mü..<'blt evrakı ve iyi hlzrnet vesikalarlle blrll.kte 2/Mart/1942 a~mına. ka
tet kanununun 323 Uncu maddesl.'le dıı.r Istanbulda Defterdarlıkta Maliye Mürettlşllğlne müracaatıan. 
göre mezuniyet verilmesi. «59h c773• 

6 _ Es:ı.s mukaveleye b:ı.zı maddeler !!1111••••••••••••••••••••••• ••11! Udvesl. İstanbul. 13 Şubat 1942 
İDARE l'ıIECl.İSİ 

TESlSATI ELEKTRİKİYE 
Türk Anonim Şirketi 

Z4 l\lari 942 S:ılı günü Urnuıni 
Heyetin adi surette toplstıtısı 

1 
•Asrımızda saatler o kadar terakki etmİ§l'İr ki, tahayyül edil

mez derecede uf acık ılk saatler bile imal edilmektedir. 

• 
• 

Emsali olmıyan ve zarafeti ayannd . yurdumuzda henüz 
bir misli bulunmıyan bu mini mini Bayan. saatlerinden az 
miktarda gel'irilmiıtir. Bu harikulade SING.ER Bayan aaatle
rindecı birine malik olan bir Baıyan bundan büyiik bir zevk ve 
guru. duyar. 

NEDlR? 
Size bütür. bir aüzellik dünyuı 
yaratan hiç bir kremle muka
yetc edilemiyeoek yepyeni bir 

taravet eksiridi 

SATILIK EV 
Erenköy Kazasker camii sırasında 

ıı.s!alt üzerinde 8 buçUk dönüm bah
çeli 24 No. lu Yusur paşa evı acele 
satılıktır. Mfimcnat yeri: Ankllra. 
Atatürk Bulvarı Toğ}·.ıı.r :ı:>artımanı 
No. 6 Bayan Melllınya. 

Alman mektebini idare 
cemiyetinin senelik 

içtimaı 

2 ~Iart 19t~ saat 18 de 

T otonya Alman 
klübünde 

Ruzname: 

1 

ı - Geçen sen<'kl 1çtlm:ı. raporu
nun okunması. 

2 - Reisin raporu. 
3 - Veznedo.nn raporu. 
4 - Ayrılan idare heyeti ı\w.l:ınnın 

yerlne yenilerinin intlhnbı. 
5 - Milrakıpların lnt!h!lbı. 
6 - Muhtelif aı-zu. soru ve t:ı.lı-pler. 

İdare Heyeti 

Divrigl sulh hukuk hakimliğinden: 
Divriglnln Imnm oğlu mnhallPslnden 
Halil Ergün tnrafındnn aynt yerde 
kain arsa ve bahçenin tak~lml dava
sında h!sscdar ve davalı aynl mahal
leden olup yeri me~hul olan :ıynı mıı
hnllcden Nebi kızı Medin<?ye UA.n<>n 
davetiye tebll~nc ve muhakeme
nin de 9/3/942 tarihlne raslayan 
pazartesi günü saat 9 a talikına ka
rar verilerek ayni gün ~ saatte mah
kemeye gelmediği ve blr vekil de gön
dermediği takdirde evvelce hakkında 
gıyap karan da verUnüo olduğundan 
muhakemenin gıyabında. cereyan tde
ceğt HA.nen tebliğ olunur. 

Tasfiye halinde bulun:ı.•ı 
İstanbul Mülhakatından Galata ile 
Beyoğlu beyninde tahtelAr-z dcmlrYQlu 

TtfRK A~O!llİM ŞİRKE'fi 

AYDA 10 LiRA TAKSiTLE 
Tafra mQ.,ıerllerlmlz için pırlantnll ve elmaslı santıenn-~ni modelleri 

gelml§tlr. Emsali gibi 15 sene teminaUıdır. Taşradan slparl..o etmek ıst.tycn
ıer~ kataloğ gönderilir. Mektupla {İstanbul Postn Kutusu 184) adresine 
mürncaat. 

Yapı işleri ilanı 
Ankara Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünden: 
Ankarad:ı. Mn.hmutpaşa. Bedesteni kubbelerinin kurşunla kapa1.ılmnsı 141 

20/3/1942 tarihll cwna gilnü sn.at 15 de Maarif Vekfıleti Antikiteler ve Mü
zeler Müdürlüğünde kapalı zarf usulü lle eksiltmeye konulacaktır. K~ 
bec!eli t.l8725.02D liradır. 

İsteklllerln yuzde yedl buçuk teminat ve bu işe ait ehliyet vesikaları ile 
ndı geçen gün ve yerde toplanacak komisyona saat 14 e kadar tckllt mek
tuplannı vermeleri veya yollam:ı.ları lazımdır. 

Keşif her giin Ankara Arkeoloji Mtweslnde görulebllir. Ve ta dikli su-
reti bedava edinlle-bUlr. 1120741 

Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığı Müdürlüğünden 

3575 sayılı kanunla teşekkül eden sandığımızca kendllerine gerek taz
minat ve gerekse muhtelif suretıerı.e istihkak tahakkuk edip miırncaut et
memelerinden dolayı emanet hesabında. saklanan paraların uzun zaman 
bcklerr.esl muvafık görülmediğinden bu suretle sandıkta nlnca~ı olanlann 
en geç mayıs 942 ortasına kadar sandığa gerek yazı ile ve gerekse blzza.t 
mürncaat ederek haklarını nlm.nları ve bu tarihten sonra Yukua gelecek 
müracaatların reddedileceği lli'ı.n olunur. (852) (1050) 

Toprak mahsulleri ofisi İstanbul şubesinden: 
Şl,\bemlz kadrosunda münhal 100 •YÜZD lira ilcretll ek.sperllk ve v.•rnat 

mektepleri mezunları alınactı.kt1r. 
Tallplcrin evrakı müsbltelerlle ~bemlz müdltrltlğfine mürncantlsn llluı 

olunur. 2219) 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya «Edebiyat ve 
Felsefe» Fakültesine kayıt şartları 

Ankara dil ve tarih - co~:ı.fyn fa.külteslnoo okuruın ders zuınrelert 
şunlardır: 

Türk dil ve edeoblyatt 
Alman » 
Inglllz » 
Fransı'Z • 
Arap » 
Farn • 
Rus » 

> .. 
.. 
> 

.. 

• 

Tarih 
Felse1e 
Coğr:ıtya 

Hindoloji 
Hitltolojl 

fiungaroloji 
Kl~silt flloJoJI 
.ıatlııce - yunanc:ı. ( 

Antropoloji ve EtııoloJt Sumeroloji 
Erkeoiojl 8lnoloJl 
Kayıt muamelesine 16 S~at tarihinde başlanacaktır. Kayıt lı,:ln ne gltıl 

en·ak lizını olduR'u Ankara.da dil ve tarih - coğrafya fakültesi dekanlığına 
vUayetleroe maarif ve lise müdürlüklerine müracaat ederek öğrenllebUlr. 

(1165 - 2341) 

TeslsnLı Elektrlklye Türk Anonim 
Şirketi hissedarları, l!l42 Martının 24 
üncü Salı günil, saat 15 de B"'yoğlun
da, İstiklal caddesinde No. 475 Botter 
hanında 1 No. ıu dairesinde nd.l su
rette topl:macnk umumi hey~te davet 
olunurlar. 

Bunları görmek için sayın mü~tedlerimizin bir kere ma
ğazamızı şreflendirmelerini rica ederiı:. Çünkil bundan kendi
leri haz duyacakları gibi, biz de bunları göstermekle şerefele· 
nedeğimi::i arzederiz. 

23 Mart 1942 pazartesi gün\\ umuml --- - --- - - - - ------ - - ---------
En az yirmi beş hisse senedine ma

lik olup bu toplantıda hazır bulun
mak istlyen hlcısednrlarm Ticnret ka
nununun 371 inci maddesine göre 
toplantıdan lfınkal bir hafta cV\"el 
vadeleri seımeml.ş kuponlan ne bera
ber hisse senetlerini, rstnnbu1dıı. Şir
ketin idare merkezine veya Sel!nik 
Bankasına tevdl eylemeleri icap eder. 

heyetin adi suretbe topl.mmam. Adala r Askerlik Şubesinden: 
Ta.s!lye halinde bulunan Ist.:ı.nbul Şubenı!zde kayıtlı emeldl ve yedek subaylarla o.skerl memurlann ft 

SINGER Saat Tica~ethanesi - LtAnbul Eminönü ·8 mülhakatından Galata ııe Beyoğlu yerli, yabancı ihUyat eratın 942 senesi lht.!yat yoklo.ma.lanna 17/2/942 salı 
beyninde Talıtelin Demiryolu Türk günil başlanmıştır. Subayların. yoklamaları 15/3/942 tarihinde nlhnyct bu-
Anonim Şirketi hlssedar!.a.n, 1942 Incıığından mükelleflerin acele şubeye müradatı:m. (2159 - 2359) 
Martının 23 üncil p:ı.zartesl günU, 
sant l4 de Beyoğlunda, İstiklil cad-

Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hakimliğinden desinde No. 475 Botter h;ınında. l 
Selimiye Askerlik dairesi başkanlığından: 

Hisse senetlerinin tevdllne mütenl
Hk damga ve sair resimler tevdi cde:ı· 
l re nfüir. 

!i39117 No. lu dairedeki idare meı:'kezinde adi 
Ölen ve terekesine h~klmiiğlmlue el konulan GalJp ı>a4a. kerime:;ı İCfet surette topla.nac:ı.k uınuml heyetıe da

Bleda. mirasçısı S:uniye vekill tarafmdnn rnüteveffiyeırln ~nkul ve gayri veL olunurlar. 
menkullerlnln sat.Lşı talep edlldi~nden ve müteveffiyeye nlt altın Vt' gümüş En az on hJsse senedine malı.k olup 
c~a ile diğer zikıymet eşya 19 2/1942 perşembe günü saat 14 de İstanbul bu toplantıda hazır bulwıma.lt ıstlyen 
Belediye Müzayede salonund:ı. satılacağından ıstekl!lerln hazır bulunm.nlan hlssedarlann Ticaret knnununun 371 

Scllmlye askerlik dairesine lllşlk Kadıköy, Üskudar, Beykoz, Kartal, 
ŞUe. Adalar aSkerllk şubeleri her sene H:ı.ziran ayında yapılan emekli ve 
yedek su'bayların yoklnmalarınn bu sene 15 Şubatta b::ı§l:ınıp 15 Martta 
nihayet verllecektir. 

Her gün ve her saat yoklama yapılacnı;ından İstanbul lcindekt subayla
ların bizzat şubeye mürncıuıtlnn hariçte bulunanlann yenl adres1erile blr
llk.te son durumlarını bulunduğu yerin şubesine veya taa.hhütıii meırt.upla 

IÜZlt.IiERA1' RUZNA'l\msı 
1 - idare meclisi Ue murnk!•:lcr \•e 

hesap komiserleri rn.porlannın okun-
i'ıln olunur. (2344) incl ınaddeşine göre toplantıdan lft.-

ması; • alml bir hafta evvel vadeleri ~ıme-
cfuğruccı. §Ubelerine bildirmeleri rica. olunur. {2161 - 2301) 

2 - Mevcudat hesabı ile bililnto ı·ı İ 1 m!.ş kuponları ııe beraber htsse se-
ve kür \'e zarar hesabının tasdiki; Devlet Demiryolları ve Limanlar i ıletme netıer'.ni: 

3 - idare meclisi nzası seçll~sl: Umum idaresi ilinlari İstanbul ... Şirketin !dare merkezine 
4 - Muraklp!erln tayinl \'e ücret- ===========================~~ Osmanlı Bankasına, 

lerlııln tesbltl. . Sel:\n1k Brulkamna 
5 I.d llsl b'--t D.D/101 No. lı ,,..,lcu tartfest, UcreMeri n"-de yirm.1 raddesind"' arttırıl-- are mcc nz:ısının ~ J" '<Mo " tevdl eylemelerl icap eder. 

Tasfiye halinde bulunan 
'rürk Anonim 

ELEKTRİK f>İRKE'It 

24 Mart 11)42 salı günü umwni heyetin 
~dl surette toplanma.u 

bil ta alAk dar ıha.. l ekleri rnak suretlle de~tırUın.t,tir. Ycnl tarife 20 Şubat 1942 tarl.hln"'~ 1"''-ren veya van a a o ....,ı ~ """u ı.ı.ı.r.A Hisse senetııerhıln tevd.Hne :nüteal-
Şirkctler veya Ticarethaneler ıle ıu- tatbik edilecektir. Daha fazla izahat için istasyonlara. müracaat edilmeli- llk ~~ ve sa1r res1mler tevdi e- Ta.afiye halinde bulunan Tilrk Ano-
zumu takdirinde Şirket namına tlca- dit. (2337) denlere nıtttr. n!m Elektrik Şirketi hlssod.arlan, 1942 
r1 muameleler ynpabllmest için Tlca- V t Martının 24 üncü salı günü, saat 
ret kanununun 323 iıncü mndctesine Ç k k ~l ZAKERAT RUZ:'oiAllES . 14 de Beyoğhında .. İstiklft.l caddeslnoo 
söre mezuniyet verllmesı. O ıymetli tek taş bir ra~orla=Y~~C::!.n.rı ve mııro.J..,p No. 475 Botter hanında, ı No. lu dal-

6 - Esas mukaV'Cleye b:ı.zı maddeler 2 _ Ta.sflyenln 1 klnunus:ı.nlden 31 redeki idare merkezinde adt surette 

urıvesı. istnnbul. ıs Şubat 1942 Pırlanta yüzük satıhyor. ~:~:n~v;,~~941 tarlhlnjostlde ~<1a~k11 ~0~:~cak umuml heyete davet olu-
İDARE rncusi ço ve yon oo::ı ı- En az on hisse senedine m&lik olup 

Yedek subay yoklaması 
Bakırköy Ao;k~rlik Şubesinden: 

i\laruf bir aileye aid on iki kıratJık tek taş kıymettar bir n~ t~:i 
1 

ü tı bu toplantıda hazır bulunmak ıstıyen 
P*'lanta yüzük 19/2/942 perşembe günü saat on dörtte San- - ye memur ıırı.nın ere e- hls.sedarlann Ticaret kanununun 3'!1 

1 - Şubemiı.de kayıtlı yedek .subay
ların bu 6eneki yokla.mıısı 15 şubattan 
başlayarak 15 marta kadar devrun e-

•lal Bedesteninde Belediye Mücevherat salonunda a Ç\k arttır- ~in-ıe:~ldplarln tayinl ve Ü~ret- incl maddesine göre toplantıdan 11-
ll t ı k · h t raklılan lerln1n tea>ltı. akal b1r hafta. evvel vadeler• gelmc-

ma e sa ı aca tır. Miıcev era me ve iyi bir il yap- İstanbul 20 Şubat 19.U 
1
mcrl4lnlrut.· ponlan lle beraber htıı.se aenet-

mak isteyenler için büyük fırsattır. 
TASFİYE MEllllR LARI Istanbu.ida, .. Şirketin !da.re merkezine 

decektir. 2 - Yoklamaya nütus c~- •••••••••••••••••••••••••••I 
danlan, Mkerl ve ihtisas veslknl.nn 
şubede yoksa. t:dşcr adet fotoğraf ile 
bizzat gelmek esastır. Sıhht durumu 
uygun olmıyanlnr veyahut hariçte 
bulunanlar bulundukları yerin şube
sine veyahut tnahhütlii mektupla. şu. 
bemlze mürncaat ederler. 3 - İhti
sas:ı. tan.llflk eclen (Mühendis, kimya
ger, Doktor glbl) meslek s:ı.hlplerl 

ihtisas ve .. lkalannın tasdikli benzer-

Sümerbank ----.. 
iplik ve Dokuma Fabrikalari Müesseseai 

Kayseride Bez Fabrikası Müdürlüğünden ı 
Fabrikamızda 30 - 60 ton kadar mevcud olan kanal. mahzeıı toıı:
lan müzayede suretile satılacağından taliplerin 28/2/942 ye le.a

dar Fabrikamıza teklifte bulunmalan illin olunur. 

lerini fubcye vermelidirler. 4 - Bn ~--•••allll119'2Br:lllB•m•••••••••••••lll' 
sene ynş haddini dolduracak olanlar- l\JH..+erf kazanmak sırn 
la IY.'şincl ve nltmcı dereceden mahil ~-••nmarm "il" 

bWunan sub:ıy ve n.skerl mcnıurlardıı R E K L A M 
yoklamaya tcl>ldirler. 5 - Dlldirllrn 
zamnn içinde (15 marta) kad:ır yok
lamasını yaplırmıyan ar hakkında 
cerokli kanuni muamele yapılaca~ı 
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iUın olunur. 

Her türlQ. reklrun. ~lerlntzl (Tftrk n~ ve pzebeclllk bUrosu 
ReklA.m Otls1) ne rer1n.1z. 

Galıı.ta, Halil 80knk (İntibah) han No. 9. 

Zayi - İ.stanıbul dörd.ilncil şubed<'n 
aldığım 31/28122 nmnaralı ikamet tez
keremi kaiybettım. Yen.t.slnl alaca.
ğımdan es1dstnin hükm.11 yoktur. 

Salim. Oa })t)ay 

yatRnK°ızÇöclictk 1 
ihtiyaç vardır. D~ ı:>epoou Mclı
med İbra.hlm BERltMEN'e mil
racaat. Yenl postane cad~ 

Mercanor Ha.n. 

SATILIK BiLEZiK 
Gayet nadldo mllcevhemt ve bir 

çift btlEr/'Jk (Mısınn) Sandnl Bedeste
ninde teşhir edtlmlşt1r. 23 şubat ııat~ 
'6n0.dilr. 

Os:ma.nlı Bank.asma, 
Sel~nlk Bankasına 
Tastl.ye halinde Tünel 

Şirketine tevdi eylemeleri 1ca.p eder. 
Hisse senetlertnın tevdllne nıüte&l

llk damga ve sair resimler tevdi 
edenlere aittir. 

MÜZAKERAT IWZNAMl'St 
ı - Tasfiye memurlan va muraldp 

ra.porlannın okunmnsı. 
2 - Tasfiyenin Sl kll.nunuevvel 1941 

to.rlhlndekl bilA.nço ve jostlyan hesa
bının tasdiki. 

3 - To.sflye memurlannm ücret• 
lerintn tesbltl 

4 - Murokip~rln tnyinl ve llcretıe
rlntn tesbitl. 

fsta.nbuı 20 Şubat 'i942 

TASFiYE MEMURl.ARI 

Ta!fiye lınllnde bu'un:ın 
İSTANBUL TRMJ\'Al' ŞmltETI 
23 Mart 1942 pazartesi günll umumi 

heyetin adi surette toplanması 
Tasfiye hallnde bulUS3l1 İstanbul 

Tramvay Şirketi hlssednrları, 1942 
Martının 23 üncü pazartesi gilnU, sa
at 15 de Beyoğlunda, Istlklıll cadde
sinde. No. 475 Bott.ıer hanında. 1 No. 
lu dnlredekl id:ı.ro merkezlııde adi 
surette toplanacak umumi heyete da
vet olunurlar. 

En az on his'ıe senedine malık olup 
bu toplantıda hazır bulunmak. lstiyen 
hlssedarlann Ticaret kanununun 371 
lnct maddesine göre toplantıdan IA.a
kal bir hafta evvel vndeleri celmemtı 
kuponlnn lle beraber hisse seneUe
rinl: 
İstanbul ... Şirketin idare merkezine. 

Osmanlı B:ı.rık.asma., 
SelAnlık Banka.sına, 
Tasfiye halinde Tiln~ 

Şirketine tcvdf eylemeleri lcnp eder. 
Illme senetıerln1n tevdllno mUteal

llk darnp. ve saire resimler tevdi .. 
denlere a1tttr. 

l\ItlZAKERAT RUZNAMESİ 
1 - Tasfiye muo.melfı.tı ve nıuraktp 

ro.porlarmm okunma.'>l.. 
2 - Tasfiye 1 kAnunusanlden 31 

k~nunuevvel 1941 tıırihine kııdal"k.l 
devrenin bllll.nço ve jestiyon hesabı
nın tasdiki. 

3 - Tasfiye mcmurbnrun Ucretıe
rlnin tesb1tl. 

4 - Mul"'l kiplerin taylnl ve ücret
lerinin tesbitl. 

İ<;tanbul 20 Şubat 1942 
TASFİYE l\IE.'\roi tLA'RI 


