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Türk kire mitlerinin nasıl 
yapılacağı hakkında bir 
nizamname hazırlanıyor 

Y A P 1 
'l'Oıtiyerun yegAne Oü.ıel Ban'&tlu rw.r,. 

K ültür Derglsldlr. 

. Sayı 7 çıkh 
Bu .ayıda rentll blr ka.paJt içinde en t&nmDUf 
an'atklr ve muharrirlerin yazılan, l"el1mlerl 
vardır. 
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Bi;d~:ı~'da ı Dağıtma ofisi ::u:::y:~:a 
muharebeler Yalanda faaliyete geçecek ola~ ~~~' ihti!aç maddelerini hava hücumu 

Japonlar Bilin 
nehrini geçtiler 

halkın ayağına kadar gotürup dagıtacaktır 

Fiat murakabe bUroları iaşe mUdUrlUklerl kadrosuna alınacak başladı 
Ankara 18 (TeleEonla) - lrıcaret Vek&l.d. la,. 

Amerika radyosuna göre te,kil&tmda buı deliPklikl• yapmaktadu. Tharet 
r· ku ti • T lan'da ve Petrol on.terinden b.,U bir de Daiıtma OEW 

Anbn 18 (Telefonla) - lqe m•tetarlıtı. vi
t.liyetlerdeki Fiat Mürakabe tep:iUeril• 1..,. müdür
lnklerinhı lll7T1 Q'ft idare edilmeleri dolayıail• bazı 
miitldlllen t.esa.dflf edildiiinf trlSrmcı,tilr. Allkadar

Dim timaldeki Port 
Darvin denİ7. üaıüne 

ilk akın yapıldi 

TBLGBA.l'L.&B 

Amerika 
sularında 

denizaltılar 

19 bin tonluk büyük bir 
Amerikan petrol 

gemisi bath 
·'-"ın vve erı ay ltunılaca.ğım trYVeloe yumıfbk. HilJtGmette karulma-

gİrmİf n karar akına alınmJf olan Dağıtma Ofial bazı.rlıklan 
etrafın<lald çalıımalar hayli ilerlemiıtfr. ~ mad
delerini hallan ayaima kadar ıılStilrmelt T• bu mad· 
delerin te.Lit n dairtılınuı iılerile vazifelıendirilecek 
olan Dağ~a Ominin halk için faydası büyük olacak• 
hr. İhtiyaç maddelerinin tedarik ve isl'ihl&ld iılerinde 

Nevyork 16 (A.A.) - Rangoon 
tebliğiru neşreden Amerikan radyo
•u Çin kuvvetlerinin Taylandı iatill 
ettiklerini bildirmektedir. 

lann ku-netl. tahmln etti.iine cörı-. 'rill,.derdeld raat Londra 19 (Radyo 7,1) Londra lt CA.A.) - B. B. C.: Celul
Mürakabe bilrolan lAivedilecektir. Bunlar, İat• mn- A......tralya Bat.-W B. c..tin dün bt AmerUtada ve V~lla ~lkl&rz
diirlilkleri kadroeu içinde 7• alacaldardır. Diler ta- fU r....r be,.anattA balmmutturı da bulunan Felemenge alt Adma ada.-

1 .. ı · '--- ta .&eri A-...lral •..ı.. sı yakınında yeniden Alman denllal-raftaıa ate mu.tep.r ıiı merkez te,kil&tmııiı da genq.;. c.-pvu YfW ya T- tılan görillmii.ştür Ameılk'a.n bombar-
letilmetıi için tedJdklere dn-aJn edilmektedir. Tabmin ka111 ilk bava almum ~w~ll". dıman tayyareleri dertıal uçtuklann-
- _ı..ıd'"'" , b •• Lt_ 1....1.........ı_ .!iL • 1 Tayyaraer A....tralya ._ fİmalin• dan m ......... -.1A .... ~tn~ I rdır 
cwı ıgme göre, a muatqarn&. mem e&Ullll mtiyaç a- deki p Danin limuum bomba • _,.,_ ... ı.;r u..........,. .. ~ a · 
nna tam cevap veTecek bir faaliyet proırıamı •• ye- ort • Londra 19 CA.A.) - B. B, C,: 8eJ.ı Bilin nehrinden Birmanyanın c&

nubUına doğru uzanan cephede tid
detli muharebeler cereyan etmek· 
t.:dir. 

karııla11Ian müıkülat bu İJİn teolcilatlandınlmamıı ol· 
m&'lından ileri gelmddedir ki bu zorluk, Daiıtma O~ 
sinin faaliyete geçmesi ile ortadan kalkmıı olacaktır. 

, . lamıılardır.• gecesi Amerlk.anın AUanUk saıııııert 
n.iden tanzim ecliJ.ecek btt kadro ile ça}ıfmalanna de- Vlıdıy 19 (A.A.) - Japon tay· a.çıklannda 19 bln tonluk bilyük. blr 
vam edecekti?. yarelerinin A vu9tralya' dıl Port Dar· Amerikan petrol gemJsl mürettebatı 

ıvin U.ünü bomblı.rdıman ettikleri ta.rafından bırakılıruştır. Va.puma ı 

Birmanya'da Bir Hind raca. 
sı Japonlarla 
birleşmiş 

Felemenk lngiltere'de 
hoşnutsuziuk 

artıyor 

bat>er alınmııbr. Henüz tafsilat lnfildk olmuştur. Vapurun torpile m1 
1ctuT Qarptığı, yoksa bir denlzaltı taratm-

Tokyo 18 (AA.) - Birmanya 
cephesinden bildiriliyor: Düşmana 

taarruz eden Japon kuvvetleri Sal
veen ırmağını geçmişler rve şimale 
doğru ileri hareketlerine devam et• 
mekte bulunmuşlardır. 16 Şubat öğ
leden sonra Japon kuvvetleri Mul· 
mcin' in 100 kilometre şimalinde Bi
lin ırmağına ulaşmışlar ve düımanın 
:karıılık taarruzlarının giddetıine rağ
men bu ırmağı geçmeğe muvaffak 
olmu!ilardır. 

yo • dan mı topUlend\tt belll de~dlr. M~ 

Mihracenin idari 
ıalihiyetleri bir ıubayin 

Hindistanı 

Cava, Sumatra'ya hava 
alanlan, Bumeo' da 

muharebeler 

Japonlar 
Sumatra'da 
ilerliyorlar 

retteba.t denizaltı görmedlklcrtnı t!Ö"f
lüyor. 

Japonlar Malezya timen
difer hattını tamir ettiler 

Vicby 19 ( A .A.) - J apon1ar 
Malezya ıimendif« hattını tamir 
etmişlerdir. -----

Tunua'ta soğuk dalgası 
uhdeıİne verildi - Surabaya ~ehrinde bu sabah tch· 

like işareti verilmiı ve tehlike hali 
aaat 1 1 den 12.45 e kadar devam 

Daily Mail gazeteai 
çok acı liaanla bir 

makale yazdı Birmanya'daki Japon Vacby 19 (A.A.) - Tunusta 

k 1 ühi
• . . soğuk dalgası hüküm süriqor. Sfak. 

uvvet erf m m takvıye ıehrine çok miktarda kar yağmıştır. 

Filipinlerde Yeni • Delhl 18 CA.A..) - Resmi _bir etmi,ıı.ir. Japonlar biri 15, diğeri 6 Londra 18 (A.A.) - Da1ly M&U p.-
tebllğe göre Rewa m11ıracesinln düt- ta.yyareden mürekkep olmak üzere zetesı, ~ertne nllıbetle daha acı bir 
manl& t.,tıraldnl lsba.t eden şahadet- iki dalga halinde gelmişlerdir. Ta- llaanla yudıtı bir ~e etıeOmle 

kıtaları aldı Şimdiye kadar kar görmemiı olaa 

Ier elde edilmJştlr. Bu mesele bir tah- arruı: liman mah.allerine tevcih edil- şöyle demektedir. Vf.cby 19 (A.A.> - Sumatra'ya çı-
General Mac Arthur kilmt koınlsyonuna havale edilecek- . ld ~ . . eh . k . b cıinnfüz umumi e!kln Sctıambora~ kan Japoın kuvvetleri Palembang'dan 

tir. Miıtemmlm incelemeler yapılmaBI mıı 0 ugu ıçın. 1 ~~er ezı om· • ..,, ıPmedlf hattı. bo ba Te 
lüzumlu görfilmektedlr. bardıman edilmemıı~r. Hasarat ve Gmıtsenau'un kaçlfUldan tebllke er yunca cenup -hatlarına kartı beklenen 

ıiddetli Japon taarruzu 
baıladı 

-·-

eh · d Öl ı ''- duyrnUf ve a.sablle.şmlft1r. tna11Js m.u- lOOk ~tong'a dotru llerllJ'orlaı'. Bu-
• Mihrace bu ka.bll incelemeler ~ıl- emmiyetsız ir. ü ve yara ı mı.;- letl lca.baha.ti mlitemadlyen iDer1n.e matradan Ca.va'ya mültecller gelm.lf.-

masma razı olmadı.ğuu blld..lrdlttnden tarı azdır. Sivil ahaliden kimse öl- yU:kleneeek adamlar IU'lUlUJO?. l"ab.t tir. J&pQnlatsund ~a~ Avustral-
hnparatorluk müınıessUl mlhmcenln menı.iftir. lf1erlıı idli.l'Mn()l üt ptmıyQ ban yada Port Darv1n l ve nmur adasını 
ldart aellhlyetlerinJ, adil tahldkatım Beıt Japon bombardıman tayya- 1Xımbalamıflardır 
selA.metl ba1aınından, kaldırmak 10.- roai dü•irülmut"' tür. f8Y~r oldalu kanaattniedlr. Blei' ş· )"' 8; ' A) Ha b r- zırhlılann taçı.p man.r.td bir bldlal una ı ırmanya ya 

V&fİneton 18 (A. · - r i· zumunu dUJmllflur. Bu it.lba.rıa " Sumatrada taarruzlar olaydı um.umt eMr ba b4&r ~ taarruz L--r1-~ 
ye Nezareti, general Mac Arthur'un tmp&ratorluk mümı.:Wnln emriyle • 18 (A.A ) C b cana d8tmJ7ecekt1. Ancak bunun ~1 uga 
hatlarına karşı bir müddeıttenberi lşlerln idaresi muvakkaten sl.yasl btr BlıtaTta · - enu u Slnp.pur'Ull dibım_.. bir &raJn Vidıy 19 CA.A..) - BlnD&ııyadM1 

halk şa~rmııtır. 

Hindistan'ın 
durumu 

Dail Mail cİmparator• 
luğa itimad vermelidir .. 

diyor 
beklenen ıiddetli taarruzun baıladı- subayın uhdesine tevdi edllm.14tir. garbt Pt.sifik kumandanhiı umumi gelmeet, a&ra Ue devam eden k6Ul h&- .J&pa11 lruvvet.ıerı Malezyadaa mtihlm 

[Rewa Hlndl.stan'ın garp sa.hUlnde, karargahının tebliii: d'--lere bir ~ __ ı•--•• ol- takl'V• latalan ıalmlflardır. Japonlar Londra 19 CA.A.) - ti, B, C .: D:ı.ıt.. iını bildirmelttedir. Su U6C _, .. ·-- ....._ .., Bombay'ın tlmalindedir. Burada, ek.. Müttefik tayyareleri matranın dutu lntlb&ıııı uyandırauft.ıi'.• tuy1klerlnl arttınJOrlar. Japonlu Mail gazetesJ, Japonla.rm Slngapunı 
V.,iqton 18 (A.A.) - Harbi- serlsl. kilçlik olD\il.k fuıe~ 61 mihrace cenubunda düf!DAn kuvvetlerine Taylanıd'ın şimalinde Ch.tenmal hava- almalannm Hind otranusunwı ve 

ye Nazırlığı tebliği: vardır.] kartı hardtotlerine devam etmifler- Makale bundan aocra.. Slnp.pur llalnde rnühlm kuvvetltt t.oplanuşlar- Blngazlntn durumunu güçle.şt.lrece~lnl 
Filipinlerde: Hatlarımıı: üzerinde İti olmıyanlar Madra•- dir. A., tayyartlerinden muriıkkep ~~~::: ~:~~~;:w'nınum:ı dır. Btmlarm Blrm.anyanm flmallne söylüyor ve d iyor kl: 

Cf üomanın yeni hava birlikleri gÖ• km ... d d•ldi bir Amerikan filoau düım• iteali ' m - Ul'fl harekete ~eel mubtemeldlt. ıHlndlıstanın nüfusu 400 milyondur • 
• L L 1 Ad d 1 tan çı aga avet e ı altında bulunan bir hava meydanına dafaasını lilçleştlrdlttnl izah etmek- Fakat bütün Hlndlller Hlndıstıanm 

züa.müı. &.ıta arımızı a eta evam ı Madraa 18 (A.A.) - Madru d '- L:- b" '- b ... • tedfr. Gar.ete Hlndlllertıı ıdyul ktıelc- Lonclra 19 CAA.A.) - B. B. C.: Bir- müdafaası için çalıfa,catlar mı? H ind 
•urette bombalamışlardır. . . .• . taarruz e erea. ........ ır '11;ay a ugra lertnln mtımkün oldutu kadar çabuk manya'da Ja.p<m kuvvetlertn1n öne~ 
============== hükumetı, Singapur~d du~esınden madan dört düıman avc111nı düıür· yerine ıetlrllmesını Te ım---torluıı... len geceleyin aa.ndallarla BWın nehrl- ohroalkıusu bvli~:5!?.~~llklztırb. ~ 

sonra Madraaın deruz en uır taarru· ·· til H 11 d b ha ta d ..-- &"' n .,._ ~ ua,; ay."'6.na 
.. :1. k k a •I er• za uğraması tehlikesi hakkında ga· m~t- r.d .. 0 an a om d"Y!,ar .. ~ te.m iUmat telkin edecek surette D. ni geçmişlerdir. Nchirİng boyunca :ıtır itlmad gOOtcmıeme ordunun vaztyetıl 

1 1 b . bl' "" t . ti T 'b- n ı ı Ufman avcısını uıurmuı- Churehlll'1n idare&!. altındı& ~ Qarpışırnala.r oluyor. ll1s llOl yanına güç olacaktır Zaman geçiyor yakın-
zete er t: ır te ıg neıre mış r. e lerdir . hükftmetıntn b...,t.an ·-11. d--...ı..n yapılan bir Japon hücwmmu mfite&- d · ' 

H t l .h. l'""d ·· 1 d T ~ .._. .,..,....6'. a geç kalınnuş olal>Ulr. Ohurdılll 
arp a ı ı ıg e ~o~ e enı ıy~r: , • Düıman gemilerine knr§l yaptık· mestnı istemektedir. kip süngü ~uha.rebesl olm'llftur. Hind harekete geçmell, imparatorluğa ıu-

- -·- - cHukumet, teMıkerun, JChırden lan bir bomba taarruzu esnasında mukabil hli<:umu vazl.yetl e'9'Velk1 ha- mad vemıelldlr.• 
t iliz D.. kil' . ani ttığma ht.Tkesin uzaklaşmasını lü7.umlu kı· Hollanda v e Amerilta tayyareleri line getlrmL,tlr. Şlmall Siyamda Japon --------
ng ..-,ve ının a li\cak d erecede olduğuna hükmet- d .. b .. ü1t b" kli . . Akdedı· 'de t ayyare meydanına, Martal:ıan ve Sal Dog"" u ce h . 

göre, İngilterenin yaru batından memekle beraber bir taarruz vukuu ~ş.;;aıun _,uyd o·~a -~~ ge~~sı- z ven'de Ja.pon mevzllerlne hava htı- p esı 
ıüpegündü:ı sıvıtıp kaçıveren Al· takdirinde karga~lığa ve tehacüme nı .a!ırrnıtıar .1~~L ılger kı tdneda ·ı ıY_e cumluı yo.pılmıştır. 

blıl B t 1, d l gcmısıne tam ıııaoet er ay ı mıı 
man zır arını, res onanm a m:ıhal kalmaması için •chirde ip o - sk ··1tt'" bi k 1 İ 
ik b _._ • • l !ı!_1 ,. ve a er yu u r ço mavna ar Bı·r •1• k fil 

er., atırmu. ıçın nguu; er on ay mıyanlarla ani bir tehlike sırasında h · - _ı·t • • DiP ız vapW1 a e-
:_:....ı b il t 3299 def ta rıp caı mı~tir. 
....,b .... ed u gem ere'-~l d'. b" a şehirden çıkmı.ğa karar verenlerin Borneoda muharebeler sine neticeıiz taarruz 

:iVa an taarruz e ... _ er, ort ın bu maksatlarını en muvafık zaman-
ton bomla atmlflar. 43 tayyare ve da yaprralarının münasip olacağı Batavia 18 (A.A.) - Hollıınd~ --
247 tayyareci ~ka!bebnİ4ler •• ~ mütalaasındadır.> tebliği: Bir Japon bomba tayrareeı Londn 19 (A.A.} - Bahriye Neıa.-
zahmet ve fedakarlıKm bota gıttiii, Timor adasının Hollandaya alıt kıı· retinln tebl11tne ~1'9, Ak'denlııde dt\t-
lnı gemilerin, a:ene hiç ziyana uğra- Kahirede nümayiıcilere mında kain Köpang ile civanna ta· ma.n blr 1ngUıs va.pur tatıı.mı. taar-

d d ık M k 1 1 t ruz etmlftlr. DÖfman aitr tru~e-ma aı arac &J\f ana mı geç· •1 k arruz etmiştir, Uç kiti yara anmıf ır. 
melerinden anlqddı. . ceza verı ece Borneoda bir çok mahallerde mu- r1 de bu harekete 1ftlrak etm!ftir, tn-

fr.gilizlerin o gii:ıelim koalıı:oca Kabıre l8 (A.A.> - B~c~.l Mu&- harebeler dervam etmektedir. Cel~ gllls hava tuvvetlert Ski. truvuöre v& 

Pren.ı c~ Wels zırhlısını ise, Pui- tara Nahas paşa, radyoda ~Y1!d1tl bes'in fimalinde, Minahaasada yapt· ~::~:ı~\~~~; 

Mareşal 

ŞangKayŞek 
Gandhi ve Müılömanlar 

reiıile göriif ttl 

f~-t ilk •....... d b" L-- J blr nutukta, bel'kesin 11 ve gucunlln 1 uh _L _,_ •• dir ...., • .,... 
• e ıorunutun e .. ~ •· b d- 1 1 1 U il an m areue ıona ermcs: uzere • isabet ettlımlfttr 

pon tayyarea' babnverdi. ?Je;:::e ~~:::;.ı:1;: ~:!t. ~~~e= A .ka'd- l r İngllls pmUerİnde tnaıı 81.Jiatl ma~ Şang-Kay-Şek.'le sliriipnU.-
Havada diitmana üatün olma- sini söylemLttlr. • merı a grev ~ yoktur, Yalnız blr lemi ha.tU baan. tür. 

~-ça en kuvvetli donanmaların bi9 Batvekll, her tQrlü tezahürün me- v~,. 19. (A.A.~. -. Amerikanın utramıttır. ttı ıllep aDtlanDUf ,, Loadra 18 CA..A.) - Marep.I 
qe yaramadıiuu bu harp öjretti. ned.Umesl Jçln emlr verdittn1 ve bu Detroıt ıehrınde alumınyom mamu· yedeğe alınamadı1ın4an batınJmıttır. Şaq-Kay-Şek, Hind MU.IUmanlan 
Fakat, net denirse den.in harbin ta- emre aykırı hareket edenlerin ceza lat İtçileri gre..- illn etmiıtir. Bu. KafUe, ıtdeoett mahalle alimen. 1Ull cemiyeti reiaile bir aaatten fazla .n-
lib taraf. da kuVY"etli plı"ba. göreceklerini llbe etml.şttr. 72 aaat içinde üçüncü grevdir. olmştur ren bir ıörüpne yapmııbr. 

Yeni öğünmeler ı 

Londra vaziyette 
değiıiklik olmadığım 

söylüyor 
Londn. ıg (Radyo 7.15) - 09Ce ya.

nsı Mosltovada neşredllen Sovyet. tet>
J.111.: Rus Jctalan dOn taamıza devam 
etmLtler, ~ana tnsan ve mııbJem ... 
ce atır zayiat verdlımlfterdtr. Salı gQ,. 
nft 9 Rm tayyaresine mukabll 36 Al
man tayyaresi dilfGrtllmüştür. 

Londra 19 (A.A.> - B. B. C,: Doh 
cephesinde teşebbOstbı hA.ll Ruaıar. 
elinde bulundu~ anı..,1ı,.>r. Len.ID.
grad ınınbakaaında mııh&m>enm fld
dett azal.m&uuftır. Moalıma tellmJD. 
den ıuı haber va:rdır. Kut*'t.an T.
ga.nrog•a kadar olan cephede dtD'la 
değl~emtftlr. 

- Bu ne güzel palto yahu'? •. - Ber.im kızım gibi lstanbulda 
bir tane dahr.. J'Okturl 

- lk.iı·c, senedir ki giyiyorum!.. - Tebrik ederim monşer. nipn• - Çok anlayıılı doktor aziamı - Hadi oradan yelloz ltanL 
- Güzeldir, üç sene büyük oğ-

lan giydj, iki sene küçük 1 .. Bu sene 
d., ben tornistan ettirdim 1. .. 

- Allah bağışlasın! 
- Bir ipek çorabı on beı 

kaçırmacan giyiyor1,. 

- O dP bir oey mi, benimkiler im ideal bir kadın! Bir il&çL. i~tihaıru açtıl... Ben •t:nin gibi bahçemde horos 
üçüncü yılı doldurdu, bir sene do - Evet, üç balodur aynı tuYa· - Benimkı daha anlq11lıı Bir ibikleri, ıüller, karanfiller yetiftir-

ıüıı pençeleırip iİyer.em dört olacak! ... Jetle gorünüyorl... ilaçla iftihamı k.apadıl.. miyoruml.. Benim bahçemde ~ 
81rlar, patatesler :retitiyor 1 .•• 
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( __ n_n_·._._G_e_e_~_k_i_v_e_D_n __ s_a...._b_a_h~ki_..·~n~a-b~e~r-le~r~~J 
f H~ ır"" p ...... v ~; 1 Ve tô) Türk - Bulgar Türk - Macar Tokyo' da 

Singapurun 
zaptı şenliği 

Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği ~~ ?!~~ !! = !!!!!§~~~ * ~ !!§~) münasebeti ticaret anlaşması 
KabJre 18 (A.AJ - i:ncWz Orta. 
~ teblili: 

Ha.va mvvetı.erlmize DıalStlP &T Ba.tvekil: cMihver 
Japonlar Sumatra ve Bulgar gazetelerinin 

dostça yazılari 
Yurdumuza 20,000 ton 

çelik mamulati girecek' 

=:ın ~eden ~mı; diitmanlan diz çökünce
~r mnanmız Tm.1mf. - Mekllt ye kadar harbe devam 
Jta.ttınm cenubunda ıenı. bir bmgede ed ... . d" 

Birmanya' da ilerliyor Sıa&a 18 (AA) - (Stefani) ı 
Bütün sazeteler b~ yazılanm Türk· 

Ankara 13 (Telefonla} - Türk -
Macar 1>41 ta.rib.11. ticaret anlaşmasına 
ballı dem.tı: v~ çelik mamulatı kon· 
tıenJanlan haricinde olarak Maca.r1s
tıa.nda.n alınacak çelik mamullerine 
mukabil nrileeeıt çelik, demir ve ba· 
kırlar hakkında Hariciye Vek1Uctlınlz:
le Macar Elçillği arasında notalar 
teati edilerek bir anlaşmaya vanl
nuştır. Bu anl~ya göre, evsafı 
Sümerbank ne alakadar ihracatçı 
Macar ftrmaları arasında tayin olu· 
nacak 20.000 ton ~llk mamulft.tı Ma.
carlstandan yurdumuza sokulacr.ı.k ve 
buna. mukabil 15 bin OOn. blok çellk 
20 bin wn döküm demir ve 250 ton 
bakır Macarlstnna. lll.raç edilecektir. 

Jlne htçb!r m1*a.~ atramadall ecegızı> ıyor 
deklarasyonunun yıldöııij.. 

flla]tyet.te bulun~. B 'd B • J h • • · ı müae ta.h.sİıl etmişlerdir. Bu arada irmanya a 1 in ne nnı geçtı er, Utro p.zeteei fQD.lan clitY<>r: cAskert 
Tokyo 18 (AA) - Singapurun badiselerin tqılcil ettiği fntınarun 

diipnem münaaebeti7'ie bugün tim· Sumatra' da cenuba doğru oıtMmd4 ru ı.01D.fU millet k:arplıkb 
d.i;ye kadar görülmem.it tenlikler ya- h k d • ) gÜf"«llPC chlyaıaan d09tluk münaser 

Alman tebliği 
Berlin 18 CA.A.) - Alınan oıdnla.n pdmıp-. İmpan.torlıb.; saraymm are et e IY01 ar hleder;ne devam etmişlerdir. Soa 

lııqkomutaıılığmuı t.bllği~ öı:ıbcleki meydan bir bayraılc onna• )'il içiode, Bulgar • Tiirk miinase-
ŞaR ceph~ merkez tnlm1nde Dl haline geGu.ittir. Sah.hm erken Uzak doiudat ileri. ele geçirmek İ5jİa harekete de- betleri daha ._de dÜ%ehniştir ve 

lııqka blr duşıwı b>şk1ltntn. ~ .-t.lerinde ba1k sarayın önüne gide- m ediyorlar. Celeıbea adamım p.. deniryolu mlinakalab tekrar bq-
!;stt!:re~ı:: =:ınr~ mü- rek imparatorluk ve Japon or<IU'SU• Birmaoyad.a Japon ileri Lareketi mal kısmını teık:il eden MimHııba.ssa ~ iktisadi ~asebetlerin ge-
ldm. ~tarda başD harp maizemesi DU aDo§lamıtlar4ır. Japonyanm bü· ı denm ediyor, Japonlar dün Biün yı tamamen İ§gıı.l etmi~lerdir. Yeni lişimi bek~d:ıilir. 1:wk - ~ulg~ 
el1mlııe g~ı.l.ştir. Harp abaamda tün ~le:riaıde tezahürler tertip nehriıı:ıi ~eçmişlerdir. Şimdi Ran.goon Gineye bir çok hava akm1an ~ıl- eC.onomik milbadele~eıı. ·~~= 
dfurman 1000 den fazla ölft 1:nl'atmıt- odilmlfbr. j dan 80 kilometre mesafede bulunu· mııtır. Mm.er devletlerile ~~ 
tır. Snppunm ....kutmıa tehcil pmü yorl.ar. Bıırada Japon bulcımım da- Libya.da: :re':. mdatmalarma uygun -
İngilterenln p.rk aa.hil1 açııtnda ~ miiwebetiyle mnumi .aret-ı ı.. ziyade artmuı bddend:ıilir. tadır.> 

muharebe tayyarelerimiz gündiiz kü- ~ ~· .~eır için mmıml af Felemenk Hin&.tanında. Swna.t- Dün de iki taral arasmda k~ --------
~ bir tlca.ret vapurunu buıı.ra. uıt- Gin edilmittir. _..J ___ d p_,___.__ b hareketleri olmU§. bdclemlen bfiyük Halkevler·ı ratmışlardır Diğer ha.va taamızla- J B kil• • ıa au.asın ıı. a.mwuvang ava meır- •. 

hed n G t Y vth llma.- apon &§ve 1DlD damın n petrol .ı..anı ele geçiren muharebe henuz baılamamtftır. Mıı.-mıın e rea: - a.rmo b. tku m L ~.,izl R ]'" . 
mnın ı.a.şe tesisleri kll. ır nu Japonlar takviye lr.:ıtaları aluu~ar ve ~~ ı ~ er omme m ·~ 
Şimall A!rlka.da. Mel:illnln garp ke- Tokyo 18 (A.A) - SingapGTIDJ cenuba. Sund hoia.zına doğru ilerle- olçude bir ta~rruzumı yakın go~u-

a1mlerlnde keşif faaliyeti olmuştur. zaptı tenlikleri dolayıaiyle yapılan meğe b"aşlamıflardır. Sund boğazı ':0~larb n k~l ko~ hİd~~~-e
tngmzıerın on mltralyÖ'Llü o~il1 mııazzam bir topTantı esnamıda Sumatra ile~ adası arasındadır. r~. unu am 9\j<AU 0 ..._'",u 
tahrip edilmiştir. Alınan ve I?lyan 8afvek.il genera' Tojo bir nutuk Genişliği 30 • -40 b1ometre kadar- soyluyorlar. 
hava t~şkillerl Tobnık'u ve blr Ingillz ıÖ(y"lemiş, barhin .ılevaıru ve Şarki dır. Japon1ann buraya geldik.ten son- Doğu cephesindeı 
lıava mey:ianıru bombalamışlıı.r ve 1 A.yada yeni bir nizamın kurulması ra Cava ada.sına lı:IUJl genif mikyu
dil.']t?lan lcollanna bombalar ve mit- . . milletin L::-!:Jc ti f ı:- ta taarruza başlamalan mahtemel-
n.Iyoolerle taarruz etmlşlerdlr. Glrt- ıçm. ... uuy~. ~e er -~ ~ d" Ca L • '-- B . 
din ita .ruı nnda. bl İngW.z deniz- me91 lazım geldıgım kaydel:m.ifbr. ır. vanm mer.K;e:tı oı.an atavıa 
altısı ~~te~el olara~ bıttı.nlmıştır. T ojo dcmiftİr 1ci: bu boğaza yakındır. Şimclı1ik. Japon 
İn "tiz bomba tayyareleri dün ~e cİngili:: hlkimiyetinin te-e.üaünü tayyareleri akınlar yapmak.la met-

.. ,_ gı ..;-.,11 rbi -....ı..ı .. n t-emin için f20 senıedenberi bir üs guldür. Cava.da birçok yere, ezcüm-
AUuanyanm 'i.............. ga ..... ..,,.~ lan s· 1 s ,_. ~ ~ b b lar l 
berinde semeresiz be.zı hırpalama ta- vazifesi görmü§ o m&apurun e uraoaya UDQOe om a atı • 
am:r.:lannda. bulunmuşlardır. düpesi düayr. tarihinde bir d"önüm mıştır. 

nol:t.uı ayni zamanda Japonyanın Japonlar Bomeo a<Iasında sahil-
yübeldıiğini ııösteren bir hadisedir. 

Almar. tebliği merkez kesiminde 
evvele.., bildirildiğinden b!lfk,a bir 
Rms teşkilinin çeıııb. içine ıı.lmarak 
imha edildiğini, bir çok esir, top, 
harp malzemesi alındığını bildiri
yor. Ruslar da ilerliyerek bazı mes
Jdl.n yerleri geri a1dıklarmı iaaber 
veriyorlar. 

Yeni ilaçlar 
Almanyac!a bp sahasın

da mühim keşifler 
yapıldı 

Japou orduları uzun bir zaman. a
bu-la tahammül ettjiimiz ,lngruz • 
Amerikaı: tazyilcinden bizi lturtar
Dllfbr. Şarki Aayw.da düşman impa· 
ratoıhığunun istifade ettiği bütün 
üsler pel. kısa bir zamanda elimize 
geçmiş bulumnaktadır. 

Limanlarımızda 

Büyük Okyanusta harbin m.lciph 

Berliı..ı 16 (AA) - Völk.ischer lneillz ~ ~erilca_n .halkına Japo:a.ya-
e • S l "d nm lıak.ilu hıdretmın azımsanmaması neobachter gazeteaı c u fonamı e> 1,,.__ e}..J::.=-.: J ,L...! 

Yükleme ve boıaltma itleri muntazam bir 
hale getiriliyor. İskenderun ve Mersin 

limanlarının demiryollar umum müdürlüğüne 
bağlanması muhtemel 

Pazar günü her tarafta 
merasim yapılacak 

Pamr günü. Ha.DrevlerlnJ:n yıldönü
müdftr. Bu itibarla bütfin Halkev
lerlndıe, pa.rtl tarafından be.zırlanan 
prt:Cuım dellfttnde meI'Mim ~~ 
ca.ktır. 

ötrend1ğim.17Je göre Hal.kevleri.n.ln 
yıldönfunünde yurd içinde yeniden 22 
okllma. oda& açı.1.acaktıt. Pazar günü 
gecesi Halkevlen namına, Halk Par
tim. bir balo ~- Balo hazır
hklarma pa.rtldıe teşekkül eden hu
sus! blr komisyun ~ı olmaktadır. 

Bq.Qdaş Balkevindcn: Ha.lkevlerl
nln onuncu yıldO:nümü münasebcttle 
22 ftlba.t p:ıza.r günü saat 14,30 da 
Evl.m.12'Jde yapılacak törenin programı: 

1 - İmJklAl me.rıı. 2 - Ci1mhuriyet 
ma.qı. ıı - Genel başkan vekilinin 
nutku, 4 - Ev1ml.zin faa.llyetl hakkın
da Halkevi rcl81. Hükmi. Arlcök tara
fından 1z:a.hat, 5 - Galata.saray 1l.sesi 
Ortaköy §llbesl. talebesi tarafından 
caz, 8 - Zeybek {Beşiktaş 2 ncl kız · · ı la ·ı·ç1 d alı J.llDJll g <UK ..... ve aponyamn uaJ• mnıy t. tanınmı§ o n ı a ar an • __ ~ 'L! _ LJ--'- j'"~l b" . . I ..aa ı:ar ao ~ .. veya ...,anı ar aıu-

aan memnunıy~ pyan netice er basan.. ile itaat altına alınamıyacaiı• Ti M . _L_t., N ı::- G"------ ortaokulu talebesi. tanı.tından-, 7 -Ankara 18 (Telefonla) - ~et, ÜUa.&0. .. t, a._ U1Un11&. •e u.-
1 

] rl •--• d gita 
hakkındı. uzun hır makale neşet- ..;:.,. ecektir Mih • el"" 

t •• - 1 V-L"1 t1 . d ,_, . bi Jj"'· .....ı_ • Jar-'- k'·· • 1 . ~""' genç e ~m an r ve 
.mııısar ar ea:we erı arasın aıu lf r gı n~esı o ıuı;: ııa ııye .tf en- atız armoniği, 8 _Alev ptyes1 (tem.s11 

melde ve ıöyle demektedir: rul 6 d"'"·"· er_,_.. • L 'YdennAlmupnan-
an az c;oıı:unceye 11:a ar an ve mJz Ye bilhuaa cenup lim~~d.alci yükl~e. ve bo~tma ~~z şubemiz gençleri taratı.ndan). 

gittikçe daha muntazam ve suratlı hır hale P,etirilmelttedir. Bu iııakifaf, 
cBu ilaç sayeainde epidemik. teta- lta}yan müttefikler:inmle birlikte 

llOS vakaları yijzde elloiden yüzde S mtiıoadeleyo devam etmeliyiz.> 
yeya ona Vt; YR§lı hastalarda zatür· Bu toplantıda Alman ve ltalyan 
l:İe vakalan yüzde yirmi berten tak· Mfirleri de hanT buhmmu~lardır. 
n"ben yüzde beşe dü.tmiiftür, Başka 
l.aatalı.klann tedavi müddeti de kı-
1almı,tır. 

Nihayet Sulfona.mide Amino -
Methylo • Benzgle isminde y-eni bir 
ı&ç bulunmll§tur. Bu ilaç ayeainde 
~ık yaraların, intani hastalılı:lann 
tedavisinde mükemmel neticeler el-
4ı.e edilmektedir. Bu ilaç bir çok 
ftı.:ltalarda o kadar korkulan. eepti.e

Amerika 
sularında 

Bir Brezilya vapuru 
torpillendi 

aı:inin önüne geçmektedir. Bu yC'llf Vtıııiaaton 18 (AA) - Balı.ri
leşiflerle intani b.utalıklann tedavi- ye nezareti bildiriyor: 5, 15 2 tmıi
lıbıde yeni bir den:iu başlaoracağı 1Atoh:rk ~ Brcz:i(ra yolcu .. e
lmit edilmektedir.> mİlıİ Aıtla.ntik byılan açığında tor-

pillamı:.i~tiı:. Cem.iden 79 kiti kur
tanlm.qtı-. Bir ölü '\"e l 2 kifinin 

Hayfadan Y mıaniatana nobam aldaiu bildirilmektedir. 
yiyecek götürülecek Buao~. ~e yüzünden batın· 

aoıı. zamanlarda. lsken<lffWl limanmda mühim mik:yuta ıı.rtm.Jfbr, Bir 
Xaç ay evvel J.kendeıuoda gijnde ancak 700 tonu bulan umum yükle
me itleri eon m(inlerde 2000 tona varmıştır. 

Hilen hlenderun limanında ecnebi memleketlerdm. gelen 'Vapur
lardan bo§altılan eşyanın miktarı ayda l 0,000 tonu bulmaktadu. Bu 
limanda yapılmakta olan ve çok yakında biteceği umulan eski rıhtıma 
ilhe edilecek fenni tesisat bittiği zaman, boşaltma miktarı ayda 30 hin 
tonu hulacalı:br. bkenderun ve Mersin limanlanmn bazı mO§küllerin iza. 
lesi mabadiyle Deni;eyollan idlll'esinden alın.arak Dem.iıyolları Umum 

Müdürlüğüne hağlanmuı çok muhtemel görülmektedir. Son günlerde 
cenup limanlarımıza ecnebi mıeynleketlerden mühim mı"ktarda ithalat 
efY*SJ ge!mekte ve bunlar :istihlak mıntakalanna sevkedilmektedir. Mü .. 
llUal&t Vekaleti nakliyatta her türlü sürat ıve kolaylığı temin eden esas
b tedbirler a~br. 

Baıvekil Kızılhaç 
delegesini kabul etti 

A.nlcara 18 (A.A..) - ~ dok
tıor Refik Saydam. diln öğleden evvel, 
Kızılhaç deleıgesı. doktor Janud'Yu ka.
bnl etımıştlr. 

Türk kiremitleri 
hakkında nizamname 

hazırlanıyor 

+__.,._ Lm ilk. cenul:> Amerika gemisidir. 
Londra 18 

{A.A.) - .&ıJ5'-'M:re 1le Vafington 16 (AA) ·- Japon· İktisad Vekili Ankarada 
Jıaptı~ btr anla.şma 1izer1ne beyn.el- , __ b .__J_LL__ id.ı•_ -~.,-• · 

Ankara 18 (TelefOnla.) - İktısa.d 
VekAletl, Tftrk Jdremttlert hakkında 
yeni btr n.Izamname hıazırla.tmftır. 
Klremitlel'bı ~. ebadı, sıkleti. na
sıl yapılaeatı, ve ne d>l tet:na vasıf
lan haiz olması 1M.mı geldJği baıklcın
da. etra.nı hükümleri Dıttva eden bu 
nizamname, 8 a.y soma yilıi.irl(lğe gi
recektir. 

milel Kızıllıaç liAJ'fada.n Yumuılatana 1ana aunu&&IUUJl auı enuuen Ankara 18 <Tetefonla) - BJ.:r'kaç 
Jt:.yeccıc giindermefe ~. Slıaw iarn.indeki Amerikan muhribi gündenbeı1 İstaubtılda tıet1ıtlerde bu
T1yeceklerln natıi ~ ~ ftPl.11'- tamir ediJdikten •onra Amerikanın hm.an İktısad Veklli Sırn Dl6" bugün 
Jarmın kuilarulmaıc da.fünfilmet:tedir. SUP limaıı1-mdan bime gelm.ift:ir. ,ahrlmize dönmü,ftdr. 

Kocaeli bölgesinde 3 
milyon kilo tütün var 

Karamürsel 18 (Akşam) - Tütün 
plya.eası yann açılacaktır. Bu yıl 

Koca.eli bölgesinde 3 milyon kilodan 
fasla tütftn vardır. Maıl:ıBul geçen se
neJdnd.en ÇOk neflstJr. 

Londra büyiik elçimiz 
Ankara 18 (A.A.) - A~ bulunan 

Lond.ra. Büyük Elçlllğine Kastamonu 
mebmnı B. Rauf Orba.y'ın. tayini yük
sek tasdika 11kttran etmtşttr. 

B. Rüştü Aras ıerefine 
ziyafet 

Londra 18 {A..A.) - Darlelye Nazı
n B. Eden, ya'kmdııı. Türk1,.eye döne
cek olan Türk1ye Büyük E!ç1.s1 Tevfik 
~ Aras şeretbıe bir ~e yemeği 
veııulıltlr. Bu ziyafette hamr bulu
nanlar arasında Lord Bea.verl>rook ne 
İngılterenln edrl Roma BQyt1k Elçi.sl 
Sir Percy Lorrain, Hava Nazın B. 
Sinclair, DaJıfl1,ye Na.zırt B. Morisson 
Ha.rbtye m~ Grlgg. Hartclye 
mtısteşarlarmda.n Ba.rgıent de vardı. 

Madagaskar 
Japonya ile Vichy ara
sında anlaşma yapılmacli 

Va.şington 18 {A.A.) - Fransa El
çisi B. Haye, hariciye müsteşarı B. 
Wellcsi ziyaret e~ fakat ziyareti
nin sebebini sıöylem~tir. Elçi, Ja
ponya Jle Vlchy arasında Madagas
kar hakkında yapıldığı rivayet edilen 
anlaşmanın veya cereyan eden müza... 
kerelerin doğru olmadığını söylemiş
tir. 

B. Haye'in lfade.>ine göre, Mada
gaskar herhangi bir ta:..rruz:ı karşı 
kendisini müdalaa edecektir. Elçi, 
demlştlr k1: 
«Fransız hükU:meti, Birleşik: Ameri

ka hü.kümetlnden Madagaskar hak
kında. malfımat istiyen hiçbir müra
caat almamıştır.» 

KÜÇÜK HABERLER 

* Beyoğlunda gizli randevu evı iş
letmek ve genç kızlan fuhşa te§vik 
suçlarından mahkemeye verilen Ni
met adındaki kadın asllye sekizinci 
ceza mabkemes!n!le muhakeme edil
ml..ştlr. Nimetin suçları sabit oldu
ğundan altı ay hapse konulmasın::ı. vo 
elli Ura para cezası ödemesine karar 
verilerek kendisi teTldf edilmiştir. * Geceleyin Aksaray civarında so
kakta giden Fahriye adındaki kadına 
sarkıntılık yapan ve ha.vaya iki el 
silA.h atmak suretlle tehdit eden Ya· 
aar. asliye sekizinci ~za mahkemesin
de on dört gün hapse ve otuz lira pa
ra cezasına ma.hkfım olmu•tur. * Ortaköy, Eyüp, Samatya, Şe.hre
m1n1 ve Edimekapı civannda y1rm1 
dokuz ev ve dükkan soymaktan maz
nun Muhlddln muhakeme edilmek ü
zere altıncı ceza mahkemesine verll
miştir. * Bir aile geçimmzl.iği yüzünden 
Feriköyünde sokak ortasında en~tcsı 
Hüsnüyü bıçakla öldüren Hüseyinln 
muhakemesi dün birinci a!Pr ceza. 
mahkemesinde bitirilmL,tlr. Yapılan 
muhakeme sonunda Hüseyinin sabah
leyin yolda glırJenerek Hüsnünün ö-
niiıM! çıkıp bıçakla iki ~rinden yara
ladı~. Hii.9eyinin de kendini kurtar
mak 1-çln Hüsnüyü vurduğu ve bu su
retle cinayetin, nerıs müdafaası için 
tşlend!ğt mahkemece s:ıblt görüldü
ğ'ünden beractine karar verllmi.ştir. 
Karar üzerine Hüseyin tahliye edil
~. * İsparta ağır cem reisi B Kenan 
Ataergin İstanbul altıncı a.sllye ceza 
relsllg-tne tayin edilmJ.ş vo yenl va
zifesine başlaıruştır. Üsküdar müd
deiumumi muavinlerinden B. Orhan 
Hamamı de İstanbul l.klncl ağır ceza. 

ET KADER! 
mahkemesi müddeiumumiliğine tayin 

- kdatl YetioinizJ., <li1'e yeni· - Bu ıası:r; yerde ve bu saatte nı.mualu hD' adamdL O da lti.hya edilmiştir. 

Aşk 
elen lw.Tkınlı. du1to; bulmak 1tcday ını > Dok.tor- uclmın mütaı&a.ıru dotnı buldu. Sanayicilerimizin 

Gözlerin! bahçenin zifiri karan· lar, ona hu lkıbeti. çoktan haber Galıibeye dönerek: 
vs macera romanı Lk1arm_ dilır.i, olan genç b. bah~ vcrml§lerdi. Fak.at ihtiyar bwıa.k. - Haydi ban, beni takip ecli- erlerimize teberulari 

Tefrika No. l'H 
çe tadtla1-ı arasında hafif bazı ışıklar doktorlarm aözlerine kulak aaınadı niz dedi. Kahya kadın, dit kapıya Dt1n öitleden sonra. İstanbul Mllll 

Nekleden: (VA • "6) gördü. Bira toma k.ö§lküo ıpklan Ye nihayıet belUını buldu. cevabmı kadar Galibe le bıdıc;l-nım teşyi Bana.yi Birliğinde toplanan bir Jr.omiB.,. 
)'IUl<L. Tam o mada ,...h kadm verdikten sonra ayaiıı. kalkarak etli T..1 bahçıvanın eline Wr tirıı. a- yoa, erlerimize t.eberrü §e'k1lJer1n1 gö. 

Bütü .. O<ialanıı U» ti.dılorJarin _. mi-. prpmıkeıı, kıendi•ia•i odaya aird: ntalıia bir ı6z atar bıı.Lçıvan: pencereden çağırdı: kıfbrdı: ıQfm.öşt1lr. İ9tlmaa 8Caay1 lr11P. 
-.ıpüJ!er· aöndfirilmGttılL Galibe, M1m1f ol.mı. kollann PTtodiii:ai aıtmaz, nı; olduimıu derhal aezdi. - HMan aia. çabuk yuhnya - Bt. para ile arabaam. ftcretmi m== ı: ~ 1.ebe:.riwat 
J111*ak. odamdan ~ ..ıonıma ~ ... ~ Şa:' • m canmz bir et lc6l- ,,_.., UR:; •st.mden. ,,.enı ııe:rilmit cel. lki d.kib eoma ~ aia. ödewiniz. lhtimatki biç.re 1nzm huırla.nm.]ftır. Ba.naYicller ne fab .. 
pçti; faht karanhkta evden dıtan çe8i sibi yere yuvarlandığını duydu. ya.tJ:ror-du. gözleri dlflUi fll'lamlf, oclqu ııelm:it. o da yere çömelerek üzerinde parUJ bile yok. rftatörler. erlerlmJae ~ t!lf.)!a 

pbı». içi- · takip ed~ yolu bu- ş.hini.~ ııutlaimdan can çeki§• izaa acırilm.if, T6cudu kuhb ke-- Şahinin nahZHıı yokladıktan eonra: Önde bahçıvan, arkumda Gali- alımnalc ttzıere na.tni tıeberrüatta b,,. 
l.ıauyon? ... ŞehİR, pnç ka.ı. mobil- meCn.4 andıran kesik hırıltılar çSı- cilmitti. Gn-tlağmdan keeilc hm.kılar - P&tronun .itıl Wtti -<Sz!erini be, karanlık)~ arasında kayboldu- lun:mağa. karar vermt,lerdir. 
~ere ~akta Lulunduğunu hia- yordu. Biçare kız, bu v~et bl'fl• ÇJhyordı.. Biçare bz, düpnemek mırıldandı: lar. K!lıya kadın, bahçıe kapl8Ull b kkalın 
.dine·, yo1u PFdıiım ~ak, uncia dehtetJ..:. bir korituıva tutuldu. için, duvar .. dayanmıg, yilzG .arar- Kabr .. kadın, bahçıvaııa döne- kilitledikten eonra yelpazecinin bu- Bir a evinde 
.-ı-.: ltı:..!1 bulUD<luğu İılıt&am!ete Acaba n olmu,tıı~ Etraf kapkuan· ml§. korıku ile dolu nazarlannı Şahi- rek: 8USi yazıhane9ine Pr<li. ~eceleri kaçak kesme teker 
doinı yürüdü. lht:inuıl lci Şahin~ genç laktı. Gö. göz& görmüyordu. Atağı- ~ cesedinıe clikmi, b5layord~ - Şimdi yapılacalı: tek iJ kaklı. a911. n- bda: para ve milcevherat bulundu 
iw.. yol..:. -~öste~~ ve ODE kapıya ya k~&. peı:deleri inik pencereler· 1<:8.Jıyr. k~dı~ı Y~re çöl'I!_el~. Şahi- O <1:9- .bt.. ~ağızı ahp götürmek, 'bul~~· bepeini &flrdı. eoa.ra. çek- rıa.t Murakabe m&murlan, Kadı• 
b.clar gotürmek ıııtıyordu. Fakat ye- den JÇ"!:l'lYe hiç ıpk srz:rruyordu. Ye- nın kulagm. · ,,oyle bagırmaaa ba§- Mecıdıyr. köyündo oturan doktor mecelen tekrar kapadı, anıahtarlan köyünde bakkal A"'1e ait ev ve dük-
•e1.: ~~~ .içi kapkaranlık ol.du- g&ııe ıpl· badnardan g1Cliyordu. O ladı: .. _ • • • Ferhati beyi alıp baraya getirmek- Ş!l.hinb cebin~ kaydu, c:.eaede el Unda. ııo kilo kaçak ıresne teker 
lu JÇ1 biribınn çarptılar. Gahbe, da 0 kadar ludi: idi ki, yemek aalo- - Sözumn ifitiyor m11SUD) tir. Kız~ burada tutmak ve le- süm:edi. Yemek ve yatak oduında 1nılm~lardır. Suçla. Mllll Korunma 
lci kolur kendisine sanlm.a.kta bu· nunım odamı. biJe aydmlatamıyor- Yelpazeciden ıMlll seda. çıkmadL kelemek giinahbr. Biçarenin bu Galibe iL Yelpıu:eci bo~larken, Kanununa uyularak adliyeye vertıe-
Jımıduğunu duyar duymaz. keskin du. Gı.llbe, 'buduara girdi ve titrek Ş.Jıic cevap veremezdi. Çünkü bey• hadisede hiç tabiri yok dedi. ce- yere clii.şen e§Yayı kaldıramk yerli eektlr. ~ __ 
hir Eerya<l kopardı. Y elpued bo- p..rmaklc.rilo zile bastı. Zil eesine nine hücum eden kan onu boğmu§ sede bir daha l.aktı1dan sonra ilive yerine koydu, ortalığa ç.e:ki düzen 
iulc ve kemle bir sesle yalvanyordu. kimse gelmedi. Bunun iizJerine oda- idi. Yc.lmz gözlerinin feri henüz etti: "V'el'di. Bu :ifl de gördükten 110tıra fU 

Genç hz. ihtiyarın kesik ve ateş- am bMçeyo l>uan penceresini aça· sönır..emiıti. _ Patron cezasını buldu. Anla- sözleri mırıldandı: 
li nefesUL. kızgın bir demir gibi ya· rak: Gal>be, bütün kuvvetini toplıya- f!}aı: kıza aaldınnı§, bu biçare de cŞimdi iş, bu bunağın vasiyetna
m.klannd_ hissetti. Şahinin kolların- - l.ır.dat. y~nizl diye bağır- ralı:: kendini müdafaa ederken kan bey-- mesinde Eğer aözünii tllbnupa be.
dan k•ırtulmak için bütün kuvvetini maia baoladı. Bidayette bu feryada - Acele bir doktor çaiumai:; nine hüc:um ederek kıkırdayıp git- na. vasiyctnamesüe bir §~er bırak· 
•rfetti. c"1lp rverer olmadı. Bunun üze:cinejlazım sözlerin . kekeliyebildi. mi§I ılr.lf olmak lizım.dır.> 

Galibe, ıeref -YC namusunu koru• sutlai!n.. yutarcasına: Y aıfı kadı.n.i &.hçıvç Has• aia. mcrg ye (.Aıkua J'8I') 

Mart ayı ekmek kartlarİ· 
nın dağıblmaama 

başlamyor 
Mart ayı ekmek Jmrtlannın halka 

daıtı,tılmasma cumartesi gününden 
itibaren başlanacaktır. Kartların tev
SU 3 ıüll içinde tamamıanacaktlr. 



AK.ŞAMD~AKŞAMA ( şsa·a llA.BBRLBR. ) 
Halkevlen aaha lala 1 · 1 
ldlJpleıtirilemeZı mi? 

Dumluoınar vaoutu l Nakil vasıtaları Helvacının katilt 
Cuma.rteal ailnfi Yuna- il"arifelerde ihtiyaca 
nidan& U.reket ediyor g8re C:leiiıiklik yapilacak 

,Şuurunda bozukluk 
olmadığı bildirildi 

Cerrahpaşa hastanesi laboratuvarı 

pn1R TİYATROSU Temstnert 

Tepeb&.§1 Dram kısmında 

Gece saa.t 20,!0 da 

anzo!B ESİNCB 

, Belediye gazinosunda 
19 Şubat Perıemhe gününden 

itibaren her al:şam 
AVRUPADAN YENt GELEN 

Amerikan eksanıtrik Dans3rQ 

BOB PARKER 
ve 

Mcthu: Kemancı Profeısör 
DARVAS 

idaresindeki Orkestra 

Bu AJqamı s A R A y SİNEMASI 
ÇÖL'ün OONJUANI. JOOI MACERANIN KAHRAMANI 

ŞEN, SEvtMLl ..-e CENGAVER HA YDUf 

CESAR ROMERO'yu 
cısco K1D Nl'İIİDİD lll m6kemmel .... en ibtiraııla 

CiSCO KIO'in ŞANSI 
Pibind• ..Wim edecektir-· Cidden a&illecek irimi ... film. 

lf•lerinizl nvelden aldırmız 

Bay Amcaya göre_ 

Mevzuun& benzer ... Heyecanına son ... Güzelliğine ~ ... Azametine 
alçü olmayan . .. 

Seneı:Wı en &iizel filmi .. 

PIRLANTALI KADIN 

Bu akşsm Ş A R K Sinemasında 
}ijr tiyatro kulca.inde ıeçen aey-
1• ... Aııtı.t ~ ....... Kadın 
~tı ... Asrt ~ar ••• 

Beiendiğıiniz kadını nuı) Kç

melisiniz ~ 

2 Zafer Kraliçesi 
HILDE Hb..DEBRAND -
LENİ MARENBACH ve 

HANS SÖHNKER 

Bunu size 

istediğim Kadın Sensin 

Duyulma~ bir muvaffakiyetle 2 sinemada birden gösterilen 
muazzam 

DEMiR MASKE 
Şabcaeri yahıız / P E K 't.: temdit edilmiştir. 

DiKKAT: Saat 2 . .30 - .f.30 6.30 ae~nslannda Türkçe sözlü n yal
m:ıı ceceleri 9 aea11sında İngilizce orijine} nü.hası gösterilecek ve 

pazartesi aünü akşamı 

GARY COOPER'in yarattığı 
KAHRAMAN SUBAY 

Şaheserler p.heseri başlayacaktır. 

lkinci Alkı~ Haftası --------... 

ELHAMRA'da 
MevCmiıı 'Cll büyük filmi 

Ali BABA ve KIRK HARAMiLER 
8Jmdlye kadar bu derece nefis Töıkçe ~ n prkıh filmi prü.bnedi. 
a..tel•ı AHMET YATMAN· Olaıyaııları NEVZAT ALTINOK
SUZAN GOVEN - GoztN ARKIN· SEMİHA - NUMAN tçLtsES 

Otu% ki~lik aa.z heyeti 
~-----,5eamlar: 1 • 3.30 - 6 • 6.30 da _____ ,_.. 

Yarın H441 Sinemasında 
akşam~ 
~us alevler içinde ... Erkekleri soyan maceraperest kadınlar ... 
Kadın fnadı yüzünden mahvolunan milyonlar ... İ§te bu gibi kuvvetli, 

hareketli ve aym xamanda lhtiraalı bir film olan ve 
HANS sljffNKER ve WİNNIR MARKUS 

ile aa.ir bir çok güzel ve mükemmel yıldızlar tarafından tyarablan 

KADDN ve PARA 
filmini takdim edecektir. Saat 8.30 da 

lBRAHlM ÖZGÜR ve ATEŞ BÖCEKLERİ' 
nin KONSERİ 

Sanyer Balkevinden: 

ti 

Mühim ilan Ha.lkevlerinln onuncu 1lldönü.ınü 

mtınıasebetJle 2212;g42 pazar glinü 

programı ı 1 - Sa.at 15 de Ankara 
:ıı:Ib&mm .ı.nmıasnda gösterilmekte Halkevlnden C. H. P. genel bql:an ve-

oWı bG;Ji1k 'l'lUtDce a'5r.zJli n mımlk.111 kili sayın Ba.şveeDJ.mlz doktıorı Refik 
(Ali 811)& ve Klik Hara.mile?) mmı- Sayda.mm ~utku. 2 - Evimiz re1.<ı1n1n 
nın fimUYe bdar memlebUmlale sözü. s - Şan ve pyano konseri. 4 -
~ <Ali Batıa> 1IImlerlle h1o Kahraman pfyesinden blr perde. 5 -
b1r mima8ebetl yoktur. Bpor hareketleri. 

- Hani harpten korktufumd&n ı •M Mihver -.rafınm haz:ırlıfına M• P'alcıkım kGanethıe oakar- - Dem.oluatlarm 
değii bay Amca, fakat merak edi· babıu.n bu J1l da~HR} jDqnaitı ıan. .19~ ~tosunda b,,- ~to- YAP,bkJ,uı ~tçelc:ro.,. 

ie1apla:ıma, ... Koydukları trilyonlara J:ıakar- B. A. - 1945, 1946 da diyebi-
~ 19~4 ~ aöze almalı ı.. linin 1 

orum: Sulh ne zaman olac:&kl·· kopacakf.. ...... - Anma yaptın bay Amca? ... 
B. A. - Evet, geride daha. kat· 

r.ilyonla•, kcntribronlar var 1 .• 



Sahife 4 

" Yüksek kıymette iş, 
Ucuz fiyat. 

Sü~'at ve metanet: 

ÇELiK-iŞ ,. 
ın 

Bütün 
Bu vasıflan 

işlerinde 
bulacaksınız 

Adres: Mercan ~okuşu ttniversite kapısı karşısında 
Fuad Paşa caddesi No. 50 Kahraman Barbaros 

Çok kıy;metli tek taş bir 
Pırlanta yüzük satllıyor. 

Maruf bir aileye aid on iki kıratlık tek taş kıymettar bir 
p.-lanta yüzük 19/ 2/942 perşembe günü saat on dörtte San· 
dal Bedesteninde. Belediye Mücevherat salonunda açık arttır

ma ile satılacaktır. Mücevherat meraklılan ve iyi bir iş yap
mak isteyenler için büyük fırsattır: 

Denizyollan işletmesi 
Kooperatif Şirketi 

İdare Meclisinden: ı 
Şirketimizin Umumi hey'etı 10 Mart 1942 tarihine müsadif sall günil saat 

ıo da Taphanede Devlet Denizyolları Klavuzluk Servisinin bulWlduğu Sey
yahln salonunda senelik adi toplantısını yapacağından orlia.kların meıkür 
gün ve saatte hazır bulunnıal:ın rica olunur. 

Müzakere olunacak mevad: 
1 - · idare MecllSI raporunun kıraati. 
2 - Mlitakıpiar raporunun kıraati. 
3 - 1941 senesi bilanço \'e k:iru z.uar hesabının tetkik ve tasdl.klyle 

İdare Meclisi iızalarımn ibrası 

BEYKOZ ASKERLİK ŞUBESİNDEN: 
ı - 313 ila 333 dahil ihUyat era~ın yoklamasına. b:ı.şla.ıım.ıştır. 
Bu doğumluların hangi gün yoklamaya. gelecekleri aşağıda yazılıdır. 

Ycklumaya gelecek. ihtiyat erat nu!us cüzdanları, terhis vesikası. ve ihtt.sa3ı 
olanlar ılıtisas vesikalarını ve lka.metgftltlannı gösterir veslkalarile birlikte 
ntürncaat edeceklerdir. 

ı - Yoklama günleri: 
Günler Doğumlar 

23 Şubat 942 pazartesi 
24 Şubat 942 salı 
!!5 Şubat 942 çarşamba 
26 Şubat 942 perşembe 
27 Şubat 942 cuma 
28 Şubat 942 cumartesi 

313 ili 316 
317 ilı\ 320 
321 ili!. 324 
325 ilı\ 323 
329 ilA 331 
332 ilı\333 

C?.616) 

Haydarpaşa Lisesi Müdürlüğünden: 
Paralı yatılı talebemlzln üçüncü taksi~ zamanı 1 Mnrt 942 dlr. Taksit-

lerin ona göre yatırılmı.<1 olması lizımdır. (2437) 

BEYKOZ ASKERLİK ·ŞUBESİNDEN: 
ı - Yedek sübay ve askeri memurların yokla.malanna ba,şlanIJ1.U1br. 

Yoklama 10/ 3/ 942 gününe kadar devam edecektir. 
2 - Her gün öğleden evvel şubeye müracaat edenlerin yo.k1amaa yapı

lacn.ktır. Yoklıımaya gelecek subayların nüfus cüzdanı, ikamet kd!Pdı, me
muriyet ve ihtisasına alt ve.saikle birlikte mürace.atlan lfızımdır. 

3 - Yoklamasını yaptırmayanlar hakkında kanun! muamele yapılaca• 
ğındnn vaktinde yoklamaya gelmeleri ilan olunur. cı250ib 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından: 
Bankamızın Ankaradakl servislerinde bulunan münhaller için ya.pıla.

cak müsabaka imtihanı neticesinde 3659 numarah kanun hükümlert da.hl
hnde tesbit edilecek aylıklarla lüzumu kadar memur alınacaktır. 

1Iüsabakaya girmek istiyenlerin Memurin Kanununun 4 üncü ına.dde-
s:nin A B. C ve V fıkralarında yazılı şartlan haiz olnuı.kla ber:ı.ber ya.şla.n 
en az 18 en fazla 35 a.rasında bulunm:ı.lan ver en az llse mezunu veya o dıe
rece tahsil görmüş olmaları lazımdır. 

Müsabakn imtihanı Ankara ve İstanbulda 23 ve 24 Şubat 1942 pazar 
tesi ve salı günleri yaptlac:ı.ktır. İstıeklilerin en geç 21/ 2/ 1942 ye kadar ge
rekli vesikalarını tamamlamak üzere idare merkcıJmlzde Zat i,lert servı
stne. lstanbulda Şube Mudürluğüne rnUracaat etmeleri icap eder. 

imtihan Riyaziye, lktısadl coğrafya, Tarih ve Yabancı dilden yapıla
caktır. Mü.savı hallerde ya.bancı dll bilgisi derooe üzerinde müe&Sir ola-
caktır. C2379ı 

AB!ŞAM 

1 Günlük Borsa 1 
&tan.bul Borsasmın 18/ %/194% Flatlan 

L. K. 
Londr& üzerine 1 aterlln 5.H 
Nevyork Ozerbıe 100 dolar 130.'10 

Madrld Ozerine 100 pezet& 12.9375 
Stokholm iizerlne 100 kuron 31.~0 

ESHAM ve TABViLAT 
% 7 1/2 938 Türk borcu tııı.no 1 23.80 
Sıvas - Emınım. 2-7 20.10 

19 Şubat 1942 

. ~. 
• -- ,._..=-ı.:._ 

• % ıs 938 Hazine ta.tıvUi 27.50 

(RADYO! 
n rıp, ro 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağnlarınızı derhal keser 
Buıünkü program 

12.30 Program. 12.33 Şarkı ve tür
küler, 12.45 Ajans haberleri, 13.00 Fa
sıl heyeti, 13.30 Karışık program (Pi.) , 
18.00 Program. 18.00 Müzik: Geçit 

lcabıncf.a günCle 3 kaşe alınabilir. Her yerde Pullu kutuları iararla i&teyinis. 

programı, 19.00 Konuşma (Derdleşme .ııı .. •••• 
saati), 19.15 JJıaııa düziği (Pl.). 19.30 rr 

BAYANLAR v 
Ajans haberleri. 19.45 Müzllt: Yurttan 
s~ler, 20.15 Radyo ga.7Jet.esl, 20.45 
Mızra.ph sazlardan saz eserleri, 21.00 
Ziraat Takvlml, 21.10 HJC&zklr maka
mından şa.rkılar, 21.30 Komışma (Hi
kaye saa.ti). 21.45 Radyo sen!o.nl or
kestrası, 22.30 AJllllS haberleri ve bor-
salar. 

Jfüessesem.isde dalma KADIN ve ERKEK kol, eeb natkr1. m.sa 
d uvar saatleri, altın ft p11tht nişan yüıriiklerl, kıymetli taşlarla 

sfuııtt ÇİÇEK ve PLAKLAR ye yeni «Şevallye. yüzüklerinin 

zen,ın çeşidlerln.l bulandurdutumuzu blldlnnekle ıeref duyans. 

• 
1 GE 

AKŞAM SAAT MACiAZALARI 

Abone bedeli 
Türkiye Ecnebi 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylı1t 
1 Aylık 

1400 kuruş 
750 • 

2'100 kuruş 
1450 • 

400 • 800 • 
150 • • 

Posta ıttlhadına dahil olıruyan 
ecnebi memleketler: Seneli~!: 
3600, altı aylığı 1900, üç ayhğı 

1000 kuruştur. 

Telefonlarımız Başmuharrir: 20565 
Yazı işleri : 20765 - İdare: 20681 

Müdür: 2049'1 

Safer l - Kasım 104 
S. İm. Oü. Öğ. İki. Ak. Yat. 
E. 11,24 1,03 6.41 9,38 12,00 1.31 
Va. 5.11 6,50 12.28 15.26 17,47 19,18 

İdarehane BabıA.U elvan 
Acırnusluk sokak No. 13 

Çocuk. Donlan ve Hederi 

Çok dayanıklı ve mutlak temi
natlıdır. Ancak benzeri. f&lm
lerle piyasaya. çıkanlmıf olan 
mallardan amt Pdeb!lm'E!'k: tç.iıı 

markasına dikkat edilmek 
ıazınıdır. 

Toptan satış yeri : Sirkeci De
mltkaıpı, Orhanlye caddesi No. 
30. Telefon: 20992, posta. kutusu: 
38 İstanbul. Slpari.ıJler derhal 

~önderlllr. 

İstanbul asliye on ikinci hukuk ha
kimliğinden: 
Davacı Yedikule tramvay caddesi 

171 numaralı evde otU11an Hanife ta
rafından rnüddeialey'h Kemah kaza- j 
sının Kımarık nahiyesinden Neste oğ-
lu Aziz aleyhine ikame eylediği evli-
lik te3Cili davasının ikametgahı meç
hul müddeialeyh hakkında gıya.ben 

yapılan muhakeme sonunda: Tarafla
rın medeni kanunun ne.şrtnden mu
kaddem 16/ 6/ 926 tarihinde evlendik
leri ve bu evlenmeden 929 doğumlu 
bir kız çocuklan dünyaya geldiğinin 
sübutuna ve evliliklerinin ve gerekse 
bu çocuğun nüfusa tesciline dair ve
rilen 9/2/942 tarlhU hükmün müddel
aleyln ikametgahının meçhuliyetlne 
bina.en ilanen tebllğat itasına karar 
verilerek tebliğ yerine geçmek üzere 
bir suret inin mahkeme divanhanesine 
tıdlk edildiği ve llln tarihinden itiba

YALNIZ 
45 Dakika: 

Bütün bir Güzellik için 
kihdir. 

Bunu da size 

BELFAM KREMi 
kazandır ar . 

Bu genç -getlit 

GÜZELLiK VE 
BAHTİYARLIGI 

bulmuş 

• cAllenln çirkince bir uzvu 
telakki olunmakla · beraber. 
bütün ümidimi kaybetmiş

ken otuz yaşlanmda evlen· 
dlrn. Zevcim dlyor . kl:" Mu
vaftakiyetımln n onu tes
hir edlş1mln yegane amlll 
şaya.nı hayret tenım"Y oldu. 
Onu da evlenmeden bir kaç 
harta evvel kullanmağa baş
ladığım <Beyaz renkte .,-a~-

.sız ~ Tokalon kremine med
yunum. O çirkin ve donuk 
clld!mt adeta yeni blr şekle 

. l!rağ ve bana yenJ bir se
vlmll!lk ~bahşetti. Tokalon 
kreminin cUdlm j ilzerlndekl 
teslrl adeta mucizeye ben
zer.>"<-

Zayi - Haydarpa§a gümrüğünün 
1962 No. ve 10/ 2/942 tıeE'eil tıarLhU it
halat beyannames1nl zayi oollmı,tlr. 
Yenisini çıkaracağımızdan esklslnln 
hükümsüz olduğu tl~n olunur. 

Nuri Abdurrahman l\la.lta oğullau 

Zayi - Ekmak k.a.rnem.lal kaybettik. 
Yenis1n.l çıkaracağan.ızd:an esklslnin 
hükmü yoktur. 

Ortaköy Fıstıklı Köşk sokak 
No. 1.2 de Şaban oğlu Hasan 

Yııtm ve a.lleıaıl. 

ren on be§ gün içinde kanunt yol&-------------
müııacaat edllmediğl takdirde hük
mün kesbi k.a.tlyet edeceği lllln olunur. 

Zayi - Yüksek mühen dis oGculun
dan aldıtun şeıbekemi kaybett im. Ye
nlsln1 alaoa~dan eskl&lnin hükmft 
yoktur. 140 numarada. muka.yyed 

Ertu!tnıl Tunalı 

Zayi - Şark h udutlan Başk.aleden 
aldıtım askerlik t&zıkereml ve- Adald 
nüfu.s memurluğundan verilen nü!uıt 
t ezkeremi kaybet tim. Yenllerlnl ala
ca~ eskllerln!n hOOanü yoktur. 

320 dotumlu Ahmed otlu 
Meluned~ 

İstanbul sıhhi müesseseler artbrma ve eksiltme 
komisyonundan: 
Bakırköy Em.razı akliye ve asabiye hastanesinin 350 kıl1o tdroru paımııtu 

açık eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksi.itme 4/3/942 çıarşamba gü:nil saat 115 de Caitaloğlunda B.ılıha.t 

ve İçtimaı Muavenet müdürlüğ'U binasında toplanan komisyonda. yapıla
ca.ktıır. 

2 - Muhammen fiyat beher kilo idrofil pamuk için 210 kuruştur. 
3 - Muva.lekat teminat «55> lira 15 kuruştur. 
4 - İstekliler şartnameyi her gün komisyonda gör ebllirler. 
5 - istekliler 1942 yılı ticaret odası. vesikaslle 2490 sayılı kanunda. yatılı 

vesikalar ne belli gün ve sa.attıe komisy0na gelmeleri.. .. 2200. 

A D R E S · İSTANBUL, EMİNÖNtt CADDESİ No. 1 

Yangına karşı sigortası 
olanların dikkat nazarına 
Gerek emlak, gerekse mobilya. ev eşyası. zatı e.şya. ve her nevi ticari 

emtia, makine. ali\tı edevat vesaire !tatlarında mahsus derecede husu1ıl 
gelen tereffü ha.sebile, Türk.l.ye Sigortacılar Dal.ret Merkeziyesi, mallarının. 
ymgına karşı olan sigurta bedellerini kıymeti hazıralarile mütenasip bir 
surette nrttırmalan hususuna alakadarların nazarı dUtkatlerlni ehemmi· 
yetle celbeder. 

Bilfarz, blr gayri menkul veya muhteviyatı · 10.000 Türk lira.sına. sigor
ta edilmiş olur da. yangın vukuundakl kı.ymet1 15.000 Türk lirası olarak 
tesbit edilecek olursa sigorta kumpanyası. binanın tamamen ziyaı hll.ltnde 
sigorta mukavelenamesl umuml şartlarına. ve meı1 kanuni hükümlere tev
fik2n, sigorta sahibine ancak 10.000 Türk lirası ödeyecektir .• B1na kıs
men hasara uğradığı takdirde, sigortalının kumpanyadan alacağı tazm1-

1 nat, sigorta edilen malın yangın anındaki kıymetUe sigorta edllmU} olan 
ktymeti arasında.ki niSbete göre hesap edllecek olan paradır, yan eksper 
tarafından usulü dairesinde te5bit edilecek olan hasar kıymetlnln 1k1 sülil-

1 südlir. B u suretle sigorta, her ik.l ahvalde alacağı t:ı.~minatla ne sigorta 
1 ettlrdlği malı yenll!yebllecek ve ne de vakl hasım tama.mile tamlr ettl.J:e.. 
bilecektir. 

1 Buna binaen yangın vukuunda alô.kadarlann bu gibi mahzurlara ma?'\13 
kal.mamalarını teminen Türkiye Sigortacılar Daire! Merkeziyesl, murna.
ileyhlmin emval, eşya ve mülklerinin sigorta ed.llml'f olan beoclellerinl tekre.t 
tedk.ik ederek bunların hali haZlr kıymetlerine göre tezyidinl sigortacıların· 
dan istemelerlnl ehemmiyetle tavsiye eder. 

Üniversite A. E. P. komisyonundan: 
Birinci cerrahi kllniğlne yaptırılacak 28145 llralık muhammen bedelll 

tahta eşya 23/2/19~ pazartesl günü. saat 15 de Rektörlükte kapalı ııarrıa 
ihole edilecektir. • 

Zarfların saat 14 de Rektörlüğe verilmesi lizımdır. Rean1 Uste, prtn~ 
me Rektörlükte görülftr. (850) 

Belediye sular idaresinden: 
İdaremize lüzumu olan matbu evrak ve defter ler kapalı zarfia müna

kasaya. konulmUŞtur. 
1 - Eksiltmeye girmek istiyenler idaremiz Levazım Şefilğine müraca

atı& parasız olarak şartnameyi alablllr ve nümuneyl görebilirler. 
2 - Tallpler teklif zarflarını 24 Şubat 1942 çarşamba günil saat 12 19 

kadar Taksimdeki !da.re merkezinde Muamelat Şetll~e vermelidirler. Bu 
saatten sonra getirilecek zartlar kabul edilmlyecekUr. (2425) 

Selimiye Askerlik dairesi başkanlığından: 
Selimiye askerlık dairesine ~lk Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Kartal, 

Şile. Adalar askerlik .şubeleri her sen~ Haziran ayın.da yapılan emekli T• 
1 yedek subaylann yokla.malarına bu sene 15 Şubatta başlanıp 15 Martta 

1 
nihayet verilecektir. 

Her gün ve her saat yoklama yapılacağından İstanbul içinde.ki subayla
• lacın blzzat şubeye müracaatları hariçte bulunanların yeni adre3!erlle bir
' lik.te son durumlarını bulunduğu yerin şubesine veya taahhütlü. meidupıa 
doğruca şubelerine bildirmeleri rica olunur. <2161 - 2361) 

Adalar Askerlik Şubesinden: 
Şubemizde kayıtlı emekli '! vedek subaylarla aslrerl memurta.nn ft 

yerli, yabancı lhtlyııt eratın 942 senesi ihtiyat yoklamalarına. 17/2/942 salı 
günü başlanmıştır. Suba.ylann yokla.malan 15/ 3/ 942 tarihinde nlhııyet bu-
lacağından mükellefi.erin acele şubeye müracaatları. (2159 - 2359) 

Sümerbank ____ , 

/ plik ve Dokuma Fabrikaları M üesse&esi 
Kayseride Bez Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamızda 30 - 60 ton kadar mcvcud olar kanaL mahzen toz
lan müzayede suretilc satılacağından talip lerin 28/ 2/942 y e ka.· 

dar Fabrikamıza teklifte bulunmaları ilan o lunur. 

Manifatura ithalat 
Türk anonim şirketi Meclisi İdaresinden: 

Şirketlmlzln senelik hey'etl umumiye lçt1ma.ı 12/Ma.rt/1942 pe~ 
günü saat 14 de ista.nıbuld& Yenl postane caddesi Yen! Va.ide han zemin kd 
42/ıı.1 numarada.ki Şirkefı merkezinde akdedilecettnden zlrdekl ruzı:ıamenla 
milzatıeresi için her blrt IA.akal elli hissenin mallki veya vekili bulunaıı 
hlssedaranın teşrlflert ve Şlı'ket muvaklka.t hisse senetlerfnl yevmi tçtlmacı.D 
bir hafta evvel meI'J[a; Şlrkete tevdi ederek muıkab~ duhul 1'la.rBlca1an 
almaları ticaret kanunu ve Şlrket eGaB muk.avelenamesl a.hkı\.mı ın.ahsmar 
sına tevfikan llAn ve rlca. olunur. 

RUZNAME: 
1 - 1941 senesine a1d mecllal. idare .raporu lle bllfınço ve kAr " MrM 

hesaplarının ve rnüraklp raporunun okunması ve bunla.rm tedk1lc ve ta8flW 
Ue idare meells1 ı\zalan ve müdürün ibrası. 

2 - 1941 senesi kdr ve temettüünün tevzii hakkında karar lte.a n te~ 
tarihinin ~iti. 

3 - Sene zarfında vA.kl olan münhallerin yerine G.'>M muıkavelena.menta. 
30 uncu maddesine tevfikan rnecllsi idarece lntihab olun:an zevatm ınt~ 
tarının tasdik! ve 942 sene&ndıe meel131 idare Azasına. verilecek hattı huzur 
m.1.kdaıının taylnl. 

4 - Mürakip seçilmesi ve ücretinin ta.yinl. 
• & - Meclisi. idare balarına esa.s mukavelenamemlzhı 40 mcı madde

sine tev!Utan mukaddema. verilen salı\hlyet karannın mecUst idare lzala.n
run yenilerine de teşmlll hakkında. karar itası. 

ı - Esas mukavelenamede yapılacai tadllltı müza.k~ ve kıarar lt.ası. 


