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Japonlar 
Sumatrada 
ilerliyorlar 

Cava adasına yeniden 
hava akınları yapıldığı 

bildiriliyor 

Yeni harp gemimiz 
Ingiltereye sipariş ettiğimiz Sultanhisar torpido 

muhribi dün Iskenderun limanına geldi ve gemiye 
merasimle Türk bayrağı çekildi 

BU SABAHKİ 

lngiliz harbiye 
nazırının 

beyanatı 

Ankara 19 (A.A.) _Anadolu Ajan1UUD ~ pılml.fhr. Saat 10 da tümen bando.u tarafından ;alı- Amerika harbiyeciıi de, 
aldıitna gg,., ev'ftle• lnailterer• mparif odil.mit olan nan lneiliz milıt ma111 il• torpido muhnhfnden fnciliz «En kıaa zamanda 

Saysoa 19 {A.A.) - Swnatra· harp gemilerimizden Sultanhisar torpido mubri>f, e.u bayraft indiril.mit ve yerine lıtik1ll mar11 ile Türk dütmana saldırmak 
da durmadan takviye edilen Japon mukavelen mucibine• bl. teelim edilmek Uzere bu tiayrafı çekil~. Töı:oende vaU Şefik Soyer, tiiiıa-

TELGB.Al'LAB 

Birmanya 
yolu terk 

oiundu 
Çine harp malzemen 

doğrudan doğruya Hin
diıtandan gönderiliyor 

kıtalım Palembangda.n adanın cenu· sabah l.kenCleruna munaalaıt etndftir. neral Şülcıü Kanatlı. fntıilm dem ataıeai Te kalaha1ı'lt azmindeyiz,. diyor 
huna doğru Sonde boğazı idame- Makamab askeriyemiz tarafından uıulü dairesin· Londra 20 (A.A.) - B.B.C.: Bal9 
tl'nde ı'lerlemektedı'r. Ba•·vı'adan ve- -..u _ _.._ bir halk hazır bulunmUftUr. Bir bahriye mühezeai ılı- --- levazunının Hlndlstmıdan Çine dot-

... de t-elliim muameleeini müteakip yeni toqMYO mun• f • Londra 20 (A.A ) BB c · İnglllz 
r·ılen hır' habet"e göre adanın yerlile- .... d tiranı resmini i a etmiftir. · - · ·· rodan doQtııya gönderthnasi temin rihiınde eaneak..çek.me merasimi yapılmak ilzore ir. Ha.rblye Nazın ytl2haşı .Marııe&1oli be- edl.l.m..l§ttr. Hlndlstandan gönder~ 
ri ciddetle mukavemet etmekte, tü· İtkendlll'Ull 19 (A.A) _ Bu sabah t.kendenın Tüigeneral Şükrll Kanatlı. bu akpm miaafirler yanatta bulunarak 1ngUls adaların- malzeme Blmıanya JOliyle gonderllen.-
fek bulamayanlar tabanca ıve kılıç liman•• selen torpido mul.ribinde bayr&k töreni ,.... -tere6ne 1 SO kifilik bir ı:iJaht nrecel:tir. da.klkuvvetlerlıı tensik ecUJttnlnL :yeni Jerocn tazla olacaktır. Blnnanya 70lıı-
ku1lanmaktadır. Cörünüıe göre, Ja- tank tupylarlJ!e pa.raşütçü kıt.alan- nun artılı: lüzum ve ehem.mlyetl t:aı-
poıi kumandanlığı Birmanya taarru• nm kuruldu~u. ha.va )'Oliyle &sDr madıtındtuı Ra.ngoo k.Örrezlne mayin 
zu ıle Cava taarruzunu ayni ZatnılR4 eı·rmanyada Hı·ndı•stana nakliyatında b(lyiik terattller yapıl- dökillmilftlir. 
da yapmak İstemektedir. Reı·sı· cu·· mhurun dJtmı, kuvvetli ~nl tanklar lle del- Çunrldnı 20 (A.A.) - o. F. İ.: Çine 

Sıygon'\.W\ iyi haber alan mahfil- me lruvvetıerl fevk.al&.de olan tank harp malzemesinln artık Blrmany& 

terinde hasıl olan kanaate göre, ta- lngı·ıı·z hattı taarruz datu toplıann imal edlldJA'hıl sylemlf yollyle detu. doğrudan. doğruya H.ln-
kmı adaların geri kalan kısmı Japon • feti• ve demışur kl: distan yollyle gönderlleceg-t salfı.h1yet-
hücumlarına zayıf 'bir mukabele zıya • ı· -Şimdi yapmakta bulunnduğumuz tar mahfillerde bep.n edilmekte .,.. 

lhtl·ma 1 tant daftl topların ~eıme kuvvetıerl Blnnanya yolunun ehenunlyett. kal-
eöstert-cek olsalar bile Cavada hal yarılmış daha fazla olacaktır. IngtHs adaların- madığı 11Ave olunmakta.dır. 
böyle değildir. Hollandalıların cln- Ankara 19 (Telefonla) Reisi· da bu lcadar b(lyük kuvvetin niçin Çı"nliler Sı"yam'da 
ci> ıımini verdikleri bu adanın mü- cümbur lamet lnönii ve refika- tutulduğu ve hanec gönderllmedltl 
dafaa~ı için hususi tedbirkT alın· lan. bu aktam. Çubyada Ri- Hint kumandanı karaya sualine cevap vermek lsterlm. İngllliı: harbediyorlar 
nuştır. Japonlar Birinanyalılar- yuetic:ümlur kötkünd•. batta aıker çıkarılmasını da adala.n. mütteflilertn ilert uıest ve Londra 20 CA.A.> _ B.B.C.: styam 

Tokyo t 9 (A.A.) - Singapur- dan mürekkep bir ordu B.pe1ö1 Doktor Refik Saydam uh l Avrupa kıtasında yapılak mnstatbel toprağına girmlf olan Çinliler. Siyam 
C:lan alınan haberlere göre Japoın do- l olmU üzere VelciD• Heyeti m teme görüyor · harekltın ü.sSiiibaretcestd1r. kuvvetıerını Qephı.m&s istikametinde 
nanma,ına mensup birlikler Sumat- hazırlıyor ar ,, __ .__ve refikalanna bir -'--aın Şimdiye kadar vulı:u bulan mulıare- püskürtmüşlerdir. , 

~ -.. belerde ölen her yüz askerom yetmJ.- J 1 R J rada Palembang limanına gelmiıler- yemefi nnnS.lerdir. Yeni Delhi ıo CA.A.> - HindWan şl İn«llh: adalarından gönderllmlltlr. apon ar, angon yo U 
dir. Palembang ve civarının paraşüt Sayl'Oo 19 {A.A.) - B.itmanya l J Başkumandanı Ol. Hartle,-, Males:yada Blııaenaleyh dom.lnyonlarm İngiltere- üzerinde yürüyorlar 
kıtaları tarafından işgalinden ıonra cephcainden alınan ıon haberlere ~------------- dövüşen .H1od kıtalannm t.ahram.aıı- den fazla 1.nyiat verdlklerl l&zlerl d-5 

t K A R Iıtım önnOt n demlftlr kl: _,.- Londra 20 (A.A.) - B.B.C.: Blnnan-MoeMİ nehri üzerinde gemiler işle· göro Bilin nehri üzerindeki ıogiliz o:Hlnd1stanm havadaıı " denbıden ru değildir. .. yada Bllln nehri borunca şiddelll mu-
meğe başlamıştır. Bunlar sa.1ı günün- mukavemet ha.ttı Japonlar tarafın· taarruza utramasına hazırlanm.ah7ız. Şl.md.l.llk İran ve I~ mubrem harebeler cettyan etlnektedlr. İkl ta-
denberi Palembang limanında bu· dan yarılmııtır. Göğüs göğüıe yapı· Kara.ya asker çıkanlmuı 1ht1mallnf ben%iıı ve petrol lhtly~Jarıum; emnt- nı.fın da zayintı atırcıır. Inglllz bom-
lunmak.tadırlar. lan ıiddet1i muharebelerden sonra İzmire ve civar dag"' lara de garonandıt tut.ma:llJlZ. Yenl duru- yetıe alınnu.ştlr. bardıma.n tayya.relerl, Bilin nchrlnln 

Cavaya hava akınlari Japonlar nehrin ağzında ve Mulme- nıa. kaftjl gıeretll tedblrJer al.ınmJttır. LondPa 20 (A.AJ - BB.C.: Amerl- farkınd:l Japon mevzllerlne bl~ 
· · · 100 •~• · aı· d Uin gene kar yag"' ıyor Fakat '--lAnn yerlnt dolduımaJt ka Hart>lye Nazın B. Btımaon beyanat- ta.arnn:lar yap.ıruşlıardır. Batavia 19 (A.A.) - Felemenk. ın m ıruometre ıım ın e .....,.v ta bulunarak d«rılştlr kl: İ ·ı· .. h" 1 • 

resmi tebliği: Dünkü çarşamba gü- Bilin şehrini eJ.e geçirmişlerdir. lAzımdır. Fabrtkalarda, mt1esseselerde _ Dllşmana en k.ıııa. zamanda şid- ngı ız mufa ıt erı 
nü 24 Japon tayyaresi Surabaya li- Müttefik kıtalann Raıngoonun tmıır ıo (Telefonla) - Bugun ha- daha çOk çalışılmalıdır.> deUe hücum etmek azmlnde,k. Am&- bedbin görünüyorlar 
manı bölgesine hücum etmiıtir. Bu muhafazaaı iç.in eller.inde bulundur- va btrdenblre 90ltıdu. Clv&ll da~lara Gandhi'nin· hediyeleri rllı:anın askeri teıokilll.tı:iı.d& ~lflltll.k- Vlt'hy 20 CA AJ _ O.F.İ,: PastfUı: 
tayyareler, Müttefik avcılarile tay: duldan y~aoe tabii ha.il Sittan neh· kar Jalıyor. ôRleden sonra. İzmtrdıe Kalküta 10 <A.A.> - Ma.repl Qa.Dg ler yapılmış ve da.ha kırneU\ blr ha- cephesinde en mi.ttılm muharebelet! 
yare karşıkoyrna topçusunun taarru- rid:r. Rangoondan bildirildiğine gÖ• Kay Şek'ln CJıa.ndh1 ile Gandh1nln le getlrllmL,Ur. ş\mdl Bhmanyada l'Uku bulmakta.dır. 
zuna uğramı$hr. Düıman1n S bom· re ıehrin bopltı1maıına ıüratle de- de kar dil.tm<ltttk' evinde J'&Ptllı ~e hattında net· Amerikalılara göre Bilin ndırlnl geçaılt olan .Japonlar, 
ba tayyaresi düşürülmüştür. Bazı vam edilmclttedir. ••• red.llen tebUtde Rlnd1aıtaıı't., Çln..e • 11 Ü f 'ki Blten nehr1 üzerinde ~u şehrt fuıe-
hasarlar o1muıtur. Cava doğusunda- .. Kalküta rady~sunun hildirdi~e dilnya:va t.lıd b11ıt0n ~rtn Jııce- m tte 1 er taarruza rlne yüril70r1Ar. İnglllz milşaltldler, 
ki hava alanı mitralyöz ateıine tu· g~re Japonlar Bırmanyad.~ .~• ı~- Şehı1m.13dıe dilDdenberl b&flıynıı. lend.111 blld.lr11.lyor. Gazıdht m&relfll.l• geçmeli bedbin görünmekte, Rangon şehrt ne 
tu1mu' Ve hafl'f h••arlar olmu•tur. dıye kadar Uzak prkta gorulen. bu.- yatmur hAa de'ram. ediyor. B1r a.nı.J.ık kendl dobldutu blr k'ama41. mul!I&- V&flaı'ton 20 (A.A.) - Askeri mah- Blrmanya yohmu tehlikede cönnelcte-

..... ., ha dd li b sulu br ya~ fabt deV'81D. etme- ltlltn zıe'nflldne blr ç1knk hediye etımJ.f- fillerin fikrine göre mütıteflkler, Al- dlrler. 
Tayyare lcarşıkoyma topçumuz düş- tün taarruzlardan da ti et .. ır mlştlr. · manlar lle Japonları teıtetıb{JsO e:ıı.- A --.k- - V--.- h--' • 
manın 5 avcı tayyaresine isabetler taarruz hazırlamaktadı~Jar. lngıJu;- t t.aa.r merı a ıc y n n 
lı:aydetmiş iee de bu tayyarelerin dü- ler Japon kara xe demz kuvvetlen• 1 rinde tutmaktan menetmek iç n - l 
,- "ld.'kl . ı~ d "'ld' nin Binnanyanın mer\:ezi ve Vraou• L d Ha kevı· du·· tu7A geçmelidirler. b t t . k"' 
uru u en ma um cgı ır. addy deltaaı iat-lkamtet.inde mütter.- on r a D Rus cephesı·nde ceva ını a mın ar 

ken harekete geçeceklerini zannet· b } d A vustralyaya mektedirler. Bu bölgedeki nehirler • 1 Id . u ma ı 
~:_:~;~~~{:~~~r~ıtalarının geç· merasını e açı 1 SOR V8ZJyet Londra 20 (A.A.) - B. B. C.c 

l•k•ınci hava Şimali Birm'anyada. Çunking rad- Llndra 20 (Radyo saat 7 .15 de> _ Amerika Hariciye müstcpn. 8. 
yo•unun bildirdiğine eöre, Qin kıta· British Councll'in başkanı ile DUn ıece yansı Moskovlld& n~en Sumner Wellea, Fran1a11ın Şimali 
lan Japon kuvvteleriyk- teması te- Rus tebliği: Afrika yolile Mihver kuvvetlerin• hücumu min etmişlerdir. Bu bölgede muha· B. Fikri Tüzer ar_ası nda telgraflar Kttaatımız, dün de t..JJ,.a.rna hareket- yaptığı yardım hakkında yapılmıt 
reıbeler şimdlden başlamıştır. Söy· lertne devam ederek m"tt'teaddid yerleri olan tqebbiae verdiği cevabı Va• 
lendiğine göre Çinliler Tay landın 11./ ki memleket arasındaki aıki müna&ebetleri geri almışlardır. Almruıların yaptık- eington hükumetinin tatminklr bul-Başvekil Darvin' de bir 

çok telefat verildiğini 
söyledi 

şimalinde Chiangmai istikametinde sembolize eden bu Halkevi /ngiliz • Türk lan muk.n.bll tna.rruzlar tendllcrlne m.adığını ve Vichy"deki Amerikan 
ilerlemektedirler. ağır r:ı.ylat verdlrilerek ptıskürtülmüş- sefir.in~ yeni talimant gönderildiğini 
Şanghay'dan alınan bir haberde tedkiklerinin teşvikini temsil etmek lwmsunda tilr. Ça.rşamb:ı gtlnü, 8 :a.yya.re kaybet- beyan etmiştir. 

l memlze muka.bll 16 du.şma.n tayya.resl -•mıu11111ann11uımıum-11uuııınuun•ı11...-
Japonların şimdi Birrnanya a~kerlc- emsalsiz ro oynıyacaktır• tah.~p ettik. Dün Moskova clvannda. müdatııa kemerinin sağ kanadını 
rinden mürekkep bir ordu hazırla- 3 du.şman tayyaresi düşürfilmüştür. tazy\k etmektedir. Gelen blr habere 

Londra 19 (A.A.) - Sidney radyo- dıkları bildirilmektedir. Bu askerle- Ankara 19 (A.A.) - Londra B. Edenin nutku Londra 20 (A.A.) - B.B,C.: Mooko- cöreRwıla.r, beynzRusyada Vollçmm-
61111~ blldirdi~lne göre, çift ~otörlü rin bir kıamı şimdiden Japon subay- Türk HalkeV'i bugün t~r~le açıl~ıf • va rad.yo.;u dün gece Uk ®fa Sın.o- takasında '.Krlstl şetır1ne glmlJ$erd.lr. 
21 duşman tayy~areslnden murekkep tarının kumandasında Japon safla- hr. Bu münaıebetle Brıtısh Councıl • leMk; lsmlnl kullanmış ve blrçlk köy- Kınında da şlddeW ~rpışm.alar ol-
blr teşkil bugün Oğlcden sonnı. tekrar rında bulunmaktadır. Askerlerin in bqkanı Sir Malcolm Robcrtson llalkevinln açıhşmın Türk - lerln geri nlındığında.n bahsetmlştJr. muş ve Ruslar Kerç ynı:ımad.a.sında 
Port Darwln'e taarruz etmiştir. Bi d ·1 l d C. H. p G 1 Sekrete· "tngrus dostluğunun yeni bir .\yn.!. membaa &Qre Rus tUJ1k1 muva.f- Feodosyanuı şl.rnallndekl dar Jı::wna 

Bunlardan dördll düşürülmii4tur. miktan Japonlar r~nya a 1 er ~ tarafın ~n . • ene. • · f.\kı,.etıe !nkl§af etmekte ve Alman geçmişlerdir. 
Bldney radyosu av tayyarelerinin re- dikçe art.makta. dır. ~ırmanyalı bır rine apgıdaki telKfaf ~e~lmırtır. tezahürü olduğu belirtlldl 
fakatlnde bulunan çift motörlü 72 Ja- subayın ıdareıınde hır ta.burun in- c: 19 Şubat 19-42 tarıhind~. Lon· ı11u1111101111111111111111111111uı1111111111111111111111111111111111u111111H 
pon bomba tayyaresinin l.lk akında gilizlere kartı yapılan muh~rebclere drada açılacak olan Halkevmın rew- Londr 

19 
(A.A) R • 

bir sant müddetle Darwln üzerlnde iıtiralc ettiği söylenmek.tedır. mi k.iifadı dolayJlile, uzun zaman· d' l ~ uh b. , d- out.cnn 
uçtuklarını ilave etmektedir. • • • dan beri kalbime yaklh olan ve bu ıp 0~.a m • ınn. en: 

Sidne7 19. {A.A.) - Avustralya Ba.f- Sırenaıkada vazıyet memlekette aabuaızlıkla beklenen . Bug~~ ~ndr~ın em.ean~e, TUr-
~k.ili M. Curtlnln bildirdiğine göre, Kahire 19 {A.A.) _ Orta Şa~ in- b . . tatbiki huauaunda aazni- k.ıye Büyük EJç.ıa Aru m nyuetin-
Darwln'e karşı yupılan birlncl hava glllz umumi kD.rnrgAlunm tebliği: ~ P.%J~:ıın. • k b lünü rica ede- de töreni yapılan T~ dlfUldaki 
akınında madd! hasar çok büylik.tür. Sl..renaika.'d3. umumi durum. dlbıkÜ °.1 t rı erınun a u ilk Hatkenun açılm.Mile Tilrkb-e TI9 

Raporlar şlmdlye kadar insanca te- çarşamba günü hiç blr değl.şlkllk gOıt- nm. . iki 1 ket.in araaın- lngiltere aruında yeni bir bailantı 
lelat hakkında müsbet malUm.at ver- termeml.ştlr. Temellen. meme. b l' daha v&ude ge)mif buluıımaktadır 
m~ de M. Cürtlıı şöyle dem..l.itlr: -·- daki aıkı münuebetlen ıem 0 ıze A ılı • _ . · 

ıBir çok telefat verdiğimiz mu.hak- Bir İngiliz muhribi batti eden bu Halkevi. bütün. Britanya ~ 1 töM~• ıoz alan Hariıet-
kaktır. Bu i~k taarruzu cesaretle kar- _ halkına modern Tilrqy.enm muvaf... Y~ • ~n · en. tunlan aayle. 
'1}amalıyız. Istlk.balde ne olursa. olsun Londra 20 <A.A.) - İngiliz &mtral f ld 1 • · fıngiliz • Tilrk ted· mıftir · 
biz Avustııılyalıyız. Şiddette ve mu- lığı Guıtca muhrlbf.n.fn battı.tını haber L~kly~ ~nnıt-=~~ temıil etmek hu- c:Halkevlwi büyük :rarataca At&· 

d - - ""'lz D lıı.'Jn veeyor. &.1 cnnm _,,.U0111 tük'" dn-·· d"Jı:.n ..s.ı od za.fferlyetle ovtışee .. ıır. • arw da laiz rol oynayacaktır. r un ... un u.... ..-ne m 8l"D 

bomb:ılandığını fakat alınm&dığını ıuaun ~ bu manidar hareke- Türltiy.de TUık ~ am.ıı 
hatırlamalıyız .• .. :1. k k a • I er ı ~ p~::t;mlmaamda Britith manuun iıtıv. ed •• Tilrltl• J>Ulılbl 

------------- Couneil'in göıt«ebilmit olduiu ci.i· Halknlerinde ıeı.:ımlt pman1..nn 
Namu11lu mÜe•11ese zt yardımdan dolayı ıon derecede vode ~~. lt 'Ye eamtlannı tdik 

- Jdum.> auudilderi P,.i WUı:bal için de 
• • • me~mı Genel Sekreteri Erzurum c;a~ııabilm.ekteclirler. Hak&atta bu 

Dün İngiliz krali ka~:n=:j~~ııt; mebuau Dr. A. Fikri T~~Mde1 B.rl- n~eu:::. ;n;--~!_I_!-::: 
f d k b 1 d"ld• tim Council'in bqkanı .;JU a co m cı en. mll.DIQal" 

tara ın an a u e ı ı nınıııq.. baldı olarak aLcılarınm Kil· R b ta • teltırafla aıaiıdaki c .. nı tcmRt etmekte n ıelılrli olnn, 
venini kazannuf müeMeMılerden ba· 0b er on.ati k8ylü olMm busünktl TUrlt neısline 
--•-- d ibtiklr •ıuoundan va ı 'Yenntf r. b '--- L _ı_ı f--1.:--.ı 

Londra 19 (AA.) - Kral 6 nn Oe- ~•nm a aruıra "":. c:Londra Hallcevllnizin. dotıt mcm- 0 1. :ıaına.nMU:IDJ raya.aıı a&&qıaıue 
orge, Büyük Brltanyadakl büyük elçl- veya mal saklamaktan mahkum ol- . . . k.liltür münasebetle- geç.ırec.k ve Tdrk hayatm.ı. bqlıc.a 
Uği vazifesinden o.ynlmadıın evvel duldan görülüyor. l~~tln~~~ zihniyetin verimli uz- gel.i,me Vallıtalarını öiretecck. birer 
kendisine ved:ı. eden Dr. Tevfik Ril.ştll Durup dlD'urkea &fll'l fiatl• mallnn e 1 erı ır w ··ptıe oktur ocaktır. 
Aras'ı huzura kabul etml.ştlr. satmak. var olanı aizlemek de aai· vu oHlaalrakk ~a~ıpkcagml a §U d ~ldugu~ • HalJt.e.vleri yeni Türkqede rub ve 

lam diye çüriik mal sünnek kadar 1 Bu evırun uru masın ~ fı'lcir ihtiyaçlanna 'Yerilen dikkatin 
B. Rauf Orbay ti" • kınd 8 . ·ıu· yap kadar çalışmalannda da goırtercce- h tt - W•d· B 1 ·-ı-..! 

kil ~ c:arı namusa ay D'. ın -, . . b l l aya omcvı ır. u ev er yıUlllJ)<;,i 
Ankara 19 (AA.) - Ba.şvc Dr. "'tekini" d -a• Namus· gıw· muvaffalciyeön aş ıca unsur arı • .ı • .......,_ı_ .__ etli rd 

• ıı.1 d . mayan o e yap • ._ B . , _1. C .1•. asır moaenıyca.uıın JUym ya ı:rn• 
B. Refik Snydam, bugun 0 5 e en ev- 1 lukl il t .. elen· bu arasında sayılan rıhıw:ı ounc.ı ın Til...ı_ 11. t d - x.:.ıı_ 

1 B killik . ı Lo d bü••;a, u ar e anınnut muesacs kk" cıaı nı;; p.nı yar unının ome •• aır. 
ve aşve tc :ven n ra ;,....,, 'b" h rek tJ aLcıl ··zünc1 değerli ilgi ve yardımlarma teş.e ur 
elçimiz B. Rnur Or:b:ı.y'ı kabul etımtş-(g~. 1 

•• ~ e ~ ~ go mled• aaygılar ıunanm.> (l>eftmı ııalılle a. dtan 1 .. 1 
tir. dutbruyor; fupbe ettiriyor. • 

B. Rüştü Aras 

A• AKÇI! 
iCARA OÔ .. 
ı i ,. 1>İ w. 

- Güya insanlar kendilerlne hızı örnek alulıırm11I. .. 
- l~t de inanma! .. Bir b.ruıc,ıw.n cvindo titıodiii. köm~ciid8 

bek.lediii göriilmliı müdür} ... . 



Sahife 2 AKŞAM 

s a Haber er 
ntigo Yeni lngiliz Fransada 1 Harp tebliğleri 1 

zıhllları büyük muha -• • 
pı esı Alman tebliği 

eerıin 10 <A.AJ - Alman ordWarı Maarif Vekilinin z k ov uda her tarafta tki büyük zırhlı yakında keme başladı 
hizmete giriyor ~umandanlığı ıet>lltl: Dotu cep- da tl" • k di l tik' 

IM:sinde dllşmımın birçot. h6cumlan ve t ı or p oma e ha b k Londra 19 (A:A.) - An.son Te 

plskürtWmüştilr. ~ez ka!m1nde temsil edildi mu re e zıştı Howe zırhlı1annın inpatına son 
)leni kunet.11 dtı.şımı.n b1rllklerl çcnber • haftlar içindo büyük bir luz veril-
trıme alınmlştır. 

Bu b1rllklertn çıenberi ya.ımak Jıçln Anbra 19 (Telefonla) - Dev· mittir. Bu ilci gemi Kin Geollte V 
JB.Pb.klan tUnldsb tqebt>Ualfte rnt- let Konac:rt'atuarı talebeleri dün ak- Japon tayyareleri bir ÇOk yerlere sınıfındandır. Cuhmohill son nutkun· 

B. Blum, Reynaud ile 
Mendel'in mahkemede 

bulunmamalarma 
hayret ettiğini söyledi 

men, kıskaç etra.tmda. daha faı:lD. ın- pırı. Antigoa piyesini, Maarif Ve- ela Sc:hamhoret Te Gncisenau zııh-

tıftınlıruş tt bunlM' 80!1 de~ c:tar kili B. Hasan. Ali Y-ueel'in dantli- yenı·den bu··yu··k akınlar yaptılar hlan muharebe -edecek. bir bale gel- A.) C'_,_, Ba ,_.it 
ldr saha ielnde bapsecfllmfştır. Imha- ai bulunan kordiplomatik' e teı:mil meden evvd donanmaya pek büyük Riom 19 (A. - ~ §VC1'1 
lan yakındır. ~. diln 44 ta.yya- .,._:.Jen:l• kıyn:ette bir kaç birliğin iltihak ede- Daladier, Blum ile başkum!l'1dan 
ııe kı:ıybetmlşlen:IW. Bır tek Alman bY· .._."'"9 u. l B zl d G&melin, eaki Ha.va nazırlan Cot ve 
--...ı .. Ayıptır. KoıuterVatuann kapısı öoünü .q.ro Uzak doğudaı relerle taarnız ettikleri haber alm- cegım aöy emi,ti. u •Ö er en Lach b d • k 1 __ 
,_ ... _ ..... B ijı.~-- '--..1..- Anaon ve Howe zırhlılarmm denize arn re. or u umuını ontro oru 

Şimnll Afrlkad& ber lk1 ıaDLf keş1f saat 20 den itibaren aıcfarethanclerin • l?U§'hr. u taarruz n ,...,... ıı;.-,yvoo se- . diril ek - bul daftl l Jacomelin Riom y{tbck adalet diva• 
flıııallyetl yapuuştıl'. insillz aıılarmda otomobilleri doldurmQftu, Salonda BırmanJ1'(la J&pon taamı:m de- bep olduğu gıôi aal::eri tesisata da ın ~ ı:bffi0 B ~ ~ 

1
9

3 
7 nında muhakemelerine bugün bao· 

vaş ta.,.,.arelert b6yi1k bir ticaret Müttefiklerle Mihver devletlerine vaın ediyor. Bilin nehrini geçen Ja- ve ,ehirdeki binalara da zararlar ıınNA :......J nt ~r;_ uk ı ulmgemıtu H lanmı§br. Suçlu sanılanlar, önlerin-
semLshıl bombalarla hasara elratmış- ait omrul-k •et"ler a ...... a"" -kil- pon kuvvetleri Rangoon • Mandalay ~nniştir. Japon tayyarelerinin Aın- enesuıue ezgana on U§ • o- d 1. k . ] . ld ~ hald 

+ ...... ,._ -- -~ " ,,.. , •• .- dif _ı 1 I d d b 1 "-' we -nte•rın" 1936 d- Te An•on e P.0 111 0.mıser e.rı 0 ugu e lar ve bir UJ& ..... Ahtı muhıum ._ .......... - de tanzim edilmişti. Salonun bir ke- §İm.en · er hattına aoğru i er iyor• boina a um an uraya ge dı.ıueri 9'I ,, w u k fh 1 dl 
abıl bat.ırm.ı.Dlardıt. nannda Mihver deYletlıerine ait dip- lar. Japonlar lıattı de geçirerek Çi- anlaşılıyor. Amboina. Yeni Gine ile 1940 baılanp:ında denize indiril· tev .1 ane 1 e 11 ıye &ara)'l arasın-

Bahrlye en.sup devriyeler Nor L::... ek rl B d b d B d miftir dakı yeraltı yolundan çıkmı~lnrdır. 
ye ~da blr dllşman deni- lamatlar, kArfl tarafında da Demok- ne ac'f'~yab kemn istiyo ar. u Ccleboe araa.ın a ir a adır. ma a Lio~ sın hndan iki süper nıbb En haıta Daladier, sigarasını içerek 

TeÇ sahll1 ~ B Al. rui diplomatları oturmakta idiler. havalide Japonların büyük bir hava mühim bir havn meydanı vardır. 19,.'ll ··n_:ın. d- '--·zır oJm-L üzere üerl!...or, arknsından Camclin geli-
zaltısını batı~. u ıeco - - ··nı-~ ·· "'- ld ki b"ld" ·ı J 1 Ha · ..ı 1 ~· -w;, ..... ...., w na a&. UJI' --~ k"rf-' ,._.n_ ... _ bir ft,.._ ,,.,.,....n Maarif ve Haricive VeUleıti erkanı ustü ua.urıe ma~ o u an ı ın • . apon ann wıu aa.a arın.• 14ın- d O Le BI •. 1.. . 
__.. u ..-~ ~........., ~ ,,_,,,... ~ tiki bil....,-1' te~a konulmuohır. Bu sınıftan yor u .. nu . ocı um gu um11yc-
!nguiz tayyareleri. t&yyare ~ bu iki cenahm ortasında yer ahnış- mektedir. cı defa taarruz et. en 1 <rıı~.uyor. diğ .

1 1944 
d bazı I rek takıp edıyor, Cuy Lachambre 

topçusunun ate.§1 D.rtmnda. J'U1 "°1- lardı. Teınm1den aonra davetliler S~ın fimalinde Chicngmıü ha· Taanuz. dalga halinde muhtelü tay· •. g~kC,:t i.nşaa.ta hn v:r~ ile Jacomet onun peıisırn ilerliyor-
dnn d.anmeğe med>ur oJmuşlardır. büfede izaz ediloiio1erdir. Temsil !valisinde mühim Japon kuvvetleri yareler tarafından yapılmıştır. ld·.x... . . b 1 d·'- el laldı. Mahkeme aa.lonunda localar, 
Ba.hrl ta usu btt d"-an bomba b-L'--J. ib. '- _..ı_x.._ 1 B ·-L Bir o ~ .. JÇln un ann ana evv d l --'--'"! d 1 "d" K~ . • "d ye pç _ "'l... ~ b9MM1nn1 aoıu~...uaz: top anmıftu. araya ,._m man- Doiu cephesi: haz:nlanmnlan mümkündür. ev et ncan e o u J ı. utip ıpb n 
tayyarestnl duş{lrm{iıştllr. bir ~it diplomatlar büyük hayret ve ya topreık.lannda Çia lı:uV!VCtleri bu- mahkeme altına -.lınma karnrını oku. 

Hukuk luaati 
1:.,, 

30 kitilik bir heyet 
lugati hazırlamıya 

ba§ladı 

takdirlerini cizlememioler. F"ıd•lio ıunduğundan bu mıntakada Japon- Dünkü Sovyet tebliği yalnız Sov- B. Eden 1• n Ulll§tur. İthamlar ,unlnrdır: 
vo Antig<>11 tema.illerinin yannki larla Çinliler arasında muharebeler yet kıtalannın taarruza devam et- 1 - Uhtelerine verilen vazifelere 
Türk .ahneeinin müjdecisi olduğunu olması muhtemeldir. Oıiengmm Sin· tiklerini ı:vazıyor. Alman tebliği ise tk ihanet, 
.öylemi lerdir. gapurdan ba§layan Te Si,r&IDlD mer- bfr çolc Rua hücumlannm püskürtül- n u u 2 - Devlet emniyetine karşı aui· 

Martın 6çüncü h.ahMmda Hdelj0 kezi olan Baniitokdan geçen timen• düğünü '"' yeniden mühim Rus kuv- ( tarafı • • aahifed ) kut. 
operua ile Madam Butterfly opo- difer hattının son noktasıdır. Tellerinin c;enber içine alındığını, Lo d ~ kurul l ~ lk . \ İthamnamcnin ba~lıca mnddelerj-
,.. bir bç defa tehar edilecek- Felemenk Hindistanında Sumat• bunların imhası yakm olduğunu bil- ~;.- ~ k ~ 6

.lk en ~ aBeı ne göre, Fransa ile Almanya arasın• 
lerdlr. rada Japonlnr Palembang mıntaka- diriyor. Dolu cephesinde bir nevi m~r e ~dti Ik ev. ~· u da muhasemabn baoladığı tarih olan 

Ankara 19 (Tele!onla) - Tüı1t hu- ROa denizden yeni kuvvetler çıkar• müvazene hmule geldiği ve Rus ~ _ _ . V:-: ~ ;~ -:aerm~I t~ 3/ 9/ 19 39 dıı Fransız kara 'VC hava 
bık kurumu, teşkil etın1ş olduğu IO zı·raat Vek·ııı· mışlardır. Bu kuvvetler cmuba doi- ilerlcmesinfo durduğu anlaplmak· bul uru JÇUl ~ mem T - ~n s~ı ~· orduJan kendilerine düşen vazifeyi 
tışUlk bir heyet marlfctllc Tilrk Te ru j]erlemektedir. Diğer adalardan tl!dır. knmaj' ~o ern ur ~ye 1 e e- ifaya hazır vaziyette değillerdi. Kn-
ecnebl hukuk Ititaplnnnı ve ea:ı llA.m- yeni bir haber yoktur. Yalnız bir l..ibyada: mo rat '1' t~re l ~rasın a_ .:ev~~t ra ordUtıu hakkında tespit edilen ~-
lan tedkik ederek SOOO kellmellk ~r • çok noktalara hava taarruzlan ya• ve ;t.:ın .j.~. k ~; u'!uk yenı 1i r -~ • bar!l!tler, ezcümle ou noktayı belirt• 
hukuştık ~'!.~~ hedazırU ~tc:ıaı.me +~bul- Dün İzmıt, ve Adapaza- pıldığı bildirilmektedir. Libyada Aynelgazale jJe Elmekili ~eti ır.b'"udr.. T~k· ~'etleti: a~hım- mekteJir: 
mı r .... _. en u~~~ .ı.ıJl,11.11 J A l • d "d '- "f k il .-."r ve ur ur. ur mu cı an A k . t l" t b' . h 
ini ·crsit-' profesörlerinden Ebülö.- nn- da ınce" l•ıneler yapb· aponkrın vustrn yanın pma- ara.sı..-ı a yen~ en .. q:ı o arı temu h b" d . b"'-'•ü • ..d f _ s er.ın. a ım ve er ıyeeı, er 

v ...,. .., ı· d ,,_,_. b" h d • .. .. . . B k d d .. te.k ar ın e ıı ıua nı mu a a.aya az . t 1 h b ah t 
JA, temyiz mahkemesi rel.alerlnden ın e mwıım ır. 1av~ ~ed ~ ussu etmhııtırb ~ ~ınta a a un rar metmiftir. Kendi kuvvetine ve müt- ne~ı ~ .ı a. , ıı ra opçusu~un 
Ali Berki, Fuad HulQsl Ankara hukuk olan Port Darvm e ıki era tayya- mu are e aıı amışhr. tefilclerinin doatluğuna emindir. Bi- ma ~~~esf" ld, ınperdtopçulsundu1!, mn ~b~-
1akiiltesi dekanı Esad Arsebtik. pro- h:m..ıt 111 (Telefonla) - Zira.a.t Ve- . d T" ki . d d ı me3ı a:a ı erece e o ma ıgı gı ı, 
fesör Mustata Re$1, huk\lk turumu kfl1 B. Muhlis Krtmen AdapnzarlndAn B H • A t Spor 2

8
1~ a~n~ı~ ~dr Y1.eı_un nv:'81 

1-~~· 1tank kar§• koyma silil.hlan ela nok-
relsl Relik İnce, Hazım Atıf Kuyuce.k Art:tlyeye 19lerek ficla.nlık V9 1ıotıum I as 1 o y una 1Z me Venıyct t ea n~ı ~~ k· ı aandı ve birlikler nizami tcchizntn 
n profesör Nihad Erin bulunmakta- lllah ~ tneelcmeleıden Yd?rduz. ~hl~rruzakıugra 1 n kta • malik değillerdi. Zırhlı malzeme 
dır. aonra bugün .a.ı:m.ıto rel~. bnradan ır e tarı el'll\e ya ııır surette en• k d 

d'l · · · ı - d f ed eld · · no snn ı. Hnzırlnnmıı.kta ob.n bu JQ.gutta bu- ~~ ~~ gtd~ett! .. a.kşa.mü ~ Tokat mebusu hakkında Fazla mesai yapan .l_~li~ını azmzı e mu a ada d~c ebnNı • Moden. tayyarelerin adedi yük· 
rftnkü Türk dili bünyesi Te hukukl y-.ı~ '1 onm_. r. Bu -- 'Dl yoruz. amanırnız a unya azı 9Ck h • 1 k t" · 
mevzuatmıız naz.an 1t.ı00re aiııııruş cam Ve1ı:ll oereıme Halk lokantasında men'i muhakeme müeaseselerde haftada kuvvetler tarafından tehd-it edilir- t" .a~p ırrasını~. ~~;.. e c ın_emnı-
ayrıca Türk dlllnln eeIL.cmıesl fhtimali Nr ıdyafet ~r. karan verildi bir aaate indirilecek ken hepimiz. birlefik bulunmağa bi- ~e ı J9J~ ~ z~m co~ u :sgarı ıhyı-
dc gözönünde tutularak )'arın kulla- ~- -~ ribirimize yardım etmefe ve biribi- .~riin')ço k ba. at akz ı vde arpbııa bna 
nılması münnsip olacak bir çok" yeni K h 1 . . . ta w b 1 .1. su ece ır e mo ern om a 

v rımızı nımaga mec uruz. ngı ız · b"I k 
terimler de bu lQgat kltabında yer a a ırsız ıgı Anka.ra 19 (Telefonla.) - Türk. nıa- Ankara ıg (Telefonla.) - Beden ı t l w L iL" d k 1 l tayyaresı 1 c yo tu. 

1 mpa.ra or ugunun a.a O'JD e uru an C 1· • · '- •l d almıştır. Komisyon bu kitabın lltlncl artı cemlyetı Jrollejlnde talebe notla- tert>lycsl ve J:ll'V\r miikelletlyetl hak- b H lk . T ·· k l "liz) • k arne ın ın avuıta.. nrın an sonra 
" ............ l"-t •·'-rlf t k -rv 1 u a evı ur ve ngJ erın ar- .. I BI h . . b l tısını olacak bir ı.sı~m hua.wu '"I> .. ı nna 11.id cetvellerde ....., a yn.pmn ·- kındakl kara.mnıne lle kabul ~iş 1 k .. ,_ d soz a an um, ezımetın nv ıca 

h.nzırlrunaJttadır. Bunlardan ayn ola- t _ __ • la aıçlu olduğu s::ınıla.n Tokat mc- _ §1 apc~ ıı.rı, muıtere~ ava ve m~- mcııulü Gamelin oldu~'1lnu, Reynaud 
rak ve çok geniş bir 1,iCkllde blr de l.Zlllirde Hatay ote]İnm bUBO B Hasip Ahmed Aytuna"nın teş· olan hıı.ftada en a.z dort saatlik beden eelelenn karfllı~lı . anlayııla mu· ile Mandel"in oradf'. bulunmamaları-
hukuk kamusu hasırlanm.n.kta.dır. Bu kaaasında emanet duran rli ma.sunlyetinln ko.ldınlması Büyük !aallyctlnhı bugünkü durum 1cAplan- nak~ etcceklen hır merkez nok- na hayret ettiğini ve bu şerait dahi-
tamus tam mAnaslle blr hukuk nn- Mlllet Mecllslndcn 1stenm1t ve B. na ıröre dettştlrilmemne dair karar tası o aca tır. . )inde davanın bütün vuzuhile teşri· 
lllk:lopcd!s1 mahiyetinde Olacak ve bu 8900 lira çalındı Refet thııenıe a.ynı günde Ba.slp Ay- Vekiller he-....tlnce bbul cdll-' .. tlr Londra 19 (AA.) - Dr. Tevfik hi · k" 1 d w •• 1 · t" 

•- ,,.... .._ · R"" - A b · Lo d il lk ne ım ıı-ı oma ıgını soy cmış ır. anslklopedi bir çak bahlslere ftiYn}anı.t tuna'nUl te§rll ~lycti de Mecl~cc Bu d""'lş'"'11 ıı.e göre beden faaliyeti uştu ras ugün ndra a a - Ga 1. b". ·r d d b 1 h b hı. bnm"in....,, hukuk •"-•-•-«e ..._,A.-1..,.,.,h B -ley:"' ..... d"""'O "6 """'46' • • l - . • lik me ın, uzun 1ı 1 a e e u UC'la• er a L'I w.,-.rı.u ~""""'"" AAAUJ.-u .. ....,..... u m..,.,.. .... ....... .....,,, "k 11 n~- hh t ---ti 1 t- evırun açı ması torenıne re.ıs et- k .. 1 d . . k" 
1lml ile temayüz etmJ.ş olan tanının~ hm.ır 10 <Telefonla) - BMmAıha- Ankara Cfunhurtyeıt mfid~lumumUl- mu- e e _-uı .'!1 ıı " .... n., n o.r miştir. ra V czcum e cmıııtır ı: 
eahslvctlcrln imzalan altında çı.knca.k- nede Hattı.y oteı1ndeld kas:ı.da.n 8900 ~ine, oradan da flı:ilncü sorgu hfı.kim- tıracak ve muessese nrlmlnl azalt- Eald İııtanbul ataııe millteri gene- atanıma ve memleketime daima 
tir. Bu kamusun neşri içhı lk.l sene llra ~. Bu paralardan 8600 llğlne seV'kcdllmlf, llOl'CU hlklm1 B. mıracak fekildo haftada bir llô. 4 ral Syndham See<I f'rkçe bir hita- hizmet ettiğ!me lcaniim. Müteaddit 
müddet tayin edllmlştir. Hukuk IOgatı JJ.msı Gö~ taclr mi, 800 llrası Osman Selçuk, gerek dosya fizerlnde saat nrasmda. y.ı..pılma.k nzere tanzim 

1 

bed b l k B \ u d stl • , defalar istifamı verdim kabul edil· 
Dzerlndekl çııhşma.lar hemen hem.en da Dumlupınarlı Ali tarafından ema.- yaptığı tıetkikatta, gerekse Aytunndıın edllecek ve mllli korrn kanununa v e u unaral k nt. ~nybanm ~ ~ medi Siyasi eahnda kendimi müda~ 
8ClD s:ı!haya gelmiş bulunmaJctadır neter ... otel ablbi ta.mtından al.ln&rnk aldığı mnlilmatla. bu işte biç bir gü- guna ve mem e e ının u pro1erun f . k" b I d • 

. · baya konmtlŞtu. otel sahibi Beşlrı nahı ve ka.bn.hntı olnuı.dııP, binaen- mtwtenlden fazla mc.sa.t 711pılan müC'3- gerçcklqmesinden doğan memnun- a~ 1?1 anım .. u ?mn an mahkum 

a d Utl U k De. :t:as:uım ruuı.bta.rla.rmı teşwan aleyh mahkemenin rüyetin~ mahal seselerde bu faaliyete ha!tndn yalnız luğuna tCTceman olmu§tur. ed.ildı?1 .• ~ugu~ b~r tak.ım ~~?nsı~ '\'C 

Beş1rin 1ı:n~ Ka.drt zabıtaca. yaka.- bulunmadı~ kano.atine va.muş ve bir oo.nt hftsredllecekt.lr. Türldyenin en iyi dostlarından ec~ebı U?mlen ukr~.tmel:.lıgırı: ıca~ 
lıuıa.mlt ta.hklmtıa ba.§larunıştır. ltlıd- Hnslp Aytuna baö:ındn meni muhn· 300 ki§i bu törene ioürak ebni~tir. edıyor kB1, ~unl~.rd ııoylemek ıstcmı• 

Eski bir lıaydut parasına rtmn., pralarm ~ındığı gece, E'C9 Ta- keme karan ~lr. J ·ı• k b• • Bunlar arasında Türkiyedeki eski yor~m.l dem mu _afan e?ekcek ol~ln 
ta .ki ki . . ··ıd·· d'' ın oteıden ~ evine gtttlğl tes- DgI iZ a IDeSI İngi)iz B··y··k El .. 5. p L avu at ar an aynı vatanı aygu 1 e maen l flYl o ur u bl't -· - n·---•·'- _,_. F·ı· • 1 d . u u çısı ır ercy ora• ben' "b" ••kA ı . . . . ... urun_.-. UTlllZd..LA. )""" esraıen- 1 ıpın er e topçu ateşı ine ile British Council'in ba,kanı Sır un gı 1 su ut etm~ ennı ~st.erı~. 
İzmir 19 (Telefonla) - Sarayköy gts blı (letflde Jn.pılımştır. Ta.hkltat.a Şanghal 19 (A.A.) - Mrullltı'dan l.ondra 19 (A.A.) - Reuter Malcolm Roberıton vardı. Hazır Onlar, «~ahk~~ etmıycceksınız d!-

bzasının Sığma köyünde oturn.n deftlD Mllfyor. haber vertldlğinc göre Japonlar, 24 ajansı. İngiliz kabinesinde aşağıda.ki !bulun.an Türk phsiyetleri arasında lorlkr. ~1b• sıbz~n tarafını~dnn vcrı-
Efc Mehmed adında eS.l b1ı haydud • saattenbcrl Yarımada.d:ıkl Amerikan tadillerin yapılması mümkün oldu- ba~onsolos B. N. s. Akcr ile tica- ece .~us et . ır cevap, mce fark· 
~na. tamacn !k1 ki§1 füdtınnu.,tür. 3 yqmda hır kız mevztlerlni şiddetll topçu aıe,lne tut- ğunu bildinnekted·ir: ret a.ta~eııi B. Özhekkan bulunu· lan gozeten hır cevap dahi olsa. 
Olenlcrden b1rl Kıl.rag&lcft Ahmed. yanarak "Jd" mn.ktadırlat. M. Clament Atlee yeni kabinede yordu. ndnletsi:z olacaktır. Ve başkasının 
dileerl de a.ltı çocuk bn.'b:ım bakkal O U B" J • • b brıldı Baovekil muavinliğine Doktor Tevfik Rüştü Aras t· hatalarını yüklenen bir gener:ı.lc iide-
Mclımeddlr. .Ahmdc, hasılatı Ue ye- 1mıır 19 (Tclcfonla) - ÖdemJ.ştc ır apon gemısı a M oı· L ı • -d f k d H Ik • . T·· ,_. • ' nu.. ta öldürücü bir darbe tc§kil ede-
thnlere yardım ecl11mek. üzere Burs:ı.- Smmh kOyfinde Mehmed AJcbıı4ın Londra 20 (A.Aö) - B.B.C.: A.mcr1- • ıver :ytt eton mu AA na- un a, a evının ur .. ıye J!e Bu- k • 
mn Ktı.mgl5z oyna.tm.ağa gelmlştl tm ı 7~ Ayşe evde yaiımJcen kan bahriye tebllRine göre blt Atnerl- zır rnuavinliğiı)e ve Sir Stafford yük Britanyayı hağlayan büyük dost- ce tır.> 
Baydud chıayetı !şledikten .ıııonm :ta- ocakta.n SJÇl11'lUl :ıc~ eteklerin- kan denlz::ı.ltım Çl.n d<m.lzinıde beş bbı Cripp~'de ~"!ıım ~ _rıuıında j~i l lu~ binat remzi olduğunu bclirt-
~r'ken Nazilllde yal:ıılanıruştı?". den~ ve ya.na.mk lllm~. tonluk bir dft."lJUUl gmılsl batırmıştır. partıırı §eflıgıne tnyuı edıleceklerdır. mı~tir. 

KADE ' etmi~. Her &Ün gördüğümüz vaka· acı acı anlıyordu. endi§cli ve meyüa hayali. gözlerinin 

Geceleyin bisikletle 
giderken düterek yara
landı, aldığı yaradan 

öldü 
Aşk ve macera 

tı'etrlka No. l '15 

romanı 

• IAnn bl: tekerrürü. Doktorların ih- Galibenin ıimdi en büyük arzu- önünden ayrılmıyordu. Ea nihayet 
t&i Tc no.sihatleri para etmiyor v~- su biran evvel evino dönmek, ken- araba. Beşi!ct.qa. vararak Ak.aret-
selilm. Zevk .,.. sefahat hırsı gali~ disini ,efltatli ablacığının kucağına !eri bnnanm.ağa baıladı. GaHbe. Eyüpte mahalle bekçlsl Mevlüd ev
gdiyv:. Neticı.: iae malum. İıte mı- atmak, başına gelenleri ağlıya ai- mahalleyi tanıyarak Een:İf bir nefes velkl gece Feshııne cnddeshıden ge-

lfakleden: (VA • N6) ıali eöz!erimizin önünde duruyor. lıya anlatmalttı. Doetu Rüsuhi bey aldL Bir kaç dakika aoma evinde çerken caddenin kenıınnda agtr ya-
B _:ı_ d-'- b la b ı k bu ___ ı_: -'--- n.h bir gencin yattığını görmüş ve lı- ıuL;,uner ana mezan oy mıı ile Şahin lyanndaki sahte hami ve u unaca .' 1fıı;11.-c&.İ ko&~ kl- yaralı derhal otom<ıbUie ouraoo hM-

Bir Mat aonra Ww;ıvan Hasan Eıa iıiıacrct bahçıvan cevap vorcli: demek. . dostlar arasında ne büyük bir fark bua ebedıy~ sona ereceıbi tanesine bldınlm.ı,tır. Biraz sonra 
ela. dobor Feıhad ile kö,ke gel· -· EYct doktor beJ', tahmininiz: M.ıamaBh doktor Ferhad. cena- vardı, .l.ab'kbal için beslediği bütün Araba bıraz sonra Gnzelbahc;e JanÜ1 genç hasta.nede ölmtıı:,tnr. Ta.h-
tliler. Klbya bdm. cenazenin ya- doiıul zenin defnine ruhaa-t npormıu yaz· ümidler, bu gece batından .reçen ıob.ima uptı. Artık butulmuıtu. tltat ıent§Ietillnee bunun F'ahreddln 
• lbaşmdn dur117ordu. Doktor, ma- -· Kadın prhntuun biri miydi? ına.zdan evvel. sımt teneffü. n iğne müthi, maceradan sonra birden- En n!ulyct araba, eVbıln kapıaı adında 18 y8fllld.a biri oldu~ "fe g.!e& 

llİllİni lııildiği c:ihode, Şaımı. brp - Hayır! yaptmr.ak enrctı1e bir kaç canlan· bire ııönmüt, yıkılmq idi. Baıı hlla önünde durdu. Galı'be. arabadan b!.<sfkletle gideriten nzaen dil§Gp b:ı.-
~ bir •YS- yoktu. ÇOnkil - O halde? dırma ~bbÜı90nde bulundu, Fa- dönüyordu. Saf haYa teneffüa et· ap~ atladı. Çanta.sının ~de ne ~alır ya.ralandıtı ani~. 
iıııefihleri, biihaııea aervet1erine güve- Kilıyn kadm sözün« tamam1adl: ka.t bit neticc:s alamayınca, defin mek ve üzerindeki ağır kabusu uzak- lı:a.du para varaa., hepsini aral>acmm B1mz llerlde de Fn.hreddJnln bJ31kletJ 
9ıeı'ek bi:. ~m fakir kız " ka- - Fa~ ve aon derece namaalu ~tiyeslıü yazarak kö~kten çıkıp 1qbrmalı: için ikide bir, ba,mı ara- avuean:.ı. boplttı ve: bulunmuştur. 
~lan . dogru :yoldan c;ıka~anl~.n bi: kızcagız. gıtti. • banın açık penceTeainden dı,an aar- - Beni mazur görünüz. Ne ka~ar ,,, ____________ , 
t.iı; •evnuyordı... C.auızey• brr coz Dıoıtctonm cevabı l.az:ırdı: O m-ada Calibe, bahçıvan Hasan kıtıyor, doya doya, kana 1cana saf param varsa hepsini size verdim ifa 
ettıku..n aonrP. klh,a k.adma döne- - Namnalu 1mm burada i;i u? ağanın bulduğu arab..ya binerek havayı teneffüs ediyordu. Arohanm dedi demeli? 
!llllk sordu: _Acele bliküm venneyiniz dok- eviıle dönüyordu. tek beygiri yavq gid~rdu. İhtiyar Ar.bacı, kalender me,rep bir 

- Bu sece ~e eğlenti vardı toT be;r. Arabacı, gidilecek yerin Akııret- arabacı iki<Je bir, kırbacını havada adamdı. Paralan cebine indirirl::enı 
_..ıiba! _ Yob:.ı. efendin.iz. bu kızcqm it:: olduğunu duyunca, yolun üzun ~htzyo: TC beygiri hızlandırmak - Zaıar yolc hmn. aiz: sağ olun, 

- · • • tm:ağ dÜfÜ,mlilf) Bilirsiniz ki olduğunu ileri sürerek iki ıniş}i ücret için: diyerek arabullo baraket etti 
- Eğlen tide balamın kadınlar em:m: bu hususta fcıııa bir töh· istedi. Gallbe buna hiç il'iraz etmedi: _ Deh diye haylonyordu yol Galibe, hn:lı hızlı kap~ çaldL 

me oldu? ~ vardı. Merlıum CÜyorum. Çüıı- • -:}:leni ~hak. 
0
cvimo ~ötür de uzadıkça uzuyor. Cahôe d~ artık B~~az ıson~~ kap1 açıldı, meTdivenleri 

Doktor, bu auallcrine cevap ve- lcü çoktmıberi ölmüştür. Bumda ~ted.iğin Ücretı -v:nrun •• d~di. . bir daha evine dönemiycceğini aanı· dorder d~rdet ~anrrlc~: w 
dlmeöiğini görünce ilave etti: E;Örecek bir ~ kahnadı. Anlaşı- Bedbaht kızcagız, bıtkın bır vn- yor arabacının da kencHsini bagkn - Mclıha, Meliha! diye bagı. 

- Bu ihtiyata ne lüzwn var~ lan °b\. gec.: köşkte mükeUd biT z.i!'ı:tte ~ulu~uyordu. B~ kadar bir 
0

tuz.ağa dü~ünnesinden korkuyor· nyor •. faknt :ki~e lcenclBine cevap 
B .. ._Lib• dl' d w·1· ~ b d ..:-tcı _.,_:_ b 1 '--l boylc agrr hır hakarete ugranuımı§· du. vcrmıyordu. Nihayet tavan arnaın-

.:m uu:>I ı ı egı un .-.ı en en u,ycu v~ o ,DO prap ve C:-\.: • k'" •-a "d k b- 1 d ki d l . k 1 
1 
.. L. , __ . H ,_ ·ld b wl "d :...:1-:. d b. ıycuunm oşıı; ne gı er en oy e F'-L G • _ o a nrına gırere pctro am-

~r~ıııu:. er 1.U1 e u eg entı e pmpnny ... ~· on an sonra na- b' • d- _rül )!..:..• h wı;at alibeyı nıl uzon cihet. b k f btt .. 

Şirketi Hayr:İ)"e vapurlan g4e
lttindcıı sı.ıbaylar için verllen 
biletlerin üzerinde zabitan keli
mesi var. Bu keHmeııin öz türk
çesi he:- tarnfta kullanılırken ar· 
tık: 

cZabit> veya czabitan>. 

dememeli, 
cSubay ıveya ırubaıylar> 

demeli! en az bi: kadın bulunmuı olmak mmlu dediğiniz kıza tecavüze kal- hır tuz.at• dga U§~ ec~ıs-o:.ı ş· adtı.r ve hemşiresinin kendisini bekliye bek- dnaıir_ı~ 1 y:lk" tı,d etrba mnb "d" goMz gclihz· 
Jiizmıdu. k~, 1ntı:ıu da kalb aekteai tilki ay~ ın erı geçırmenuşb. un ~ :ze- li e ek..:~ üzüntülerdl. Melihanın uı. ı o ıı om oş J ı. e ı a '-·---·-------~-,. 

p vah1re Dt kndar Aldan~ oldugunu Y ç .._. meydand yoktu. (Arlaw var) 
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) 114.BE:RLE 

Kaloriferli apartımanlar 
Umumi meclis bu husustaki evrakm 

makama iadesini kabul etti 

8asl veral ve realmlerin artbrılmaıı baklandaki 
mazbata kabul olundu 

BU AKŞAM 

Macera perest bir kadının haya
t.mı. .. Kadın inadı uğruna sarı 

dilen milyonlar ... Aşk... İlıtf.ras 
Ye k1n Ahnelerile dolu 

KADll ıe PARA 
J'ransnıca altı lllm1nl 

takdim ediyor 

Sa§ rollerde: 
BANS SÖHNKER -

WİNİE MARKUS 
Saat 8,80 ela 

iBRAHiM UZGUR 
ftl Atef Böceklerinhı komerl 

CAZ - SWİNG - TANGO 

llOtah mik:i dinlemek,.._._,,_. bir b!ıtm Hb&ll.' ee'Nl tıee .el'bee P- t.a.fM.l Umwal M.cliai d6n eaat Öcllil'ün telifleri reci Te kflG!lk Wr 
A Bana. twbiy.de Wr ~ tırmp plJua,a ~ Sd1. 15,.f5 de birind reJa vekili B. F'-7 eıberiyotle encümen mubatMa b· 
_,,...- ._ • e fw tlolaya da ~ Yeni --.ra ~re her== nskt Dereli'nin relıdiii albnda top· bul edilerek nralt ~ w tahkik 
- ~ ......... Fabl 1t9uıı- :~~=H maddıeled lan~. Ccı.. •anca mabmd-.ı 1 olunmak lsere riyuet makunaıa 
4- banası wan da olda elb!_tte. ftl' k1 bunlal'm ba.nc1 ...U.t sruPU· seln •e lldmlak iflari_niıı ualmw iade olunmuttur. ~-·Cemiyetin ahllki ıve '9timat yaralarını ne,terley'-!, 
~. su •tb'açlanm tıı. 7olla na aS4 oldalu tıelıl>lt etin* ıt...,.,,r. dolayul)e evvelce t.,Jcil olunan 4 Müt~ Bel~ bfi~n 
~ ı...ı..w•. felrjd-, orta 'l'ltbl oam, klbrlt tılb-. ettim•" komi.yondu birlntn llivmı isteyen takatsızlıiı n haya.t ptılıahlılı dola- bip n ı&ıfllkrl atewleı;ren, kJWk TUık n Arap eazının en atetlıi 
~ ..... _.. __. .. .,... ... tDı b~lardandlr. Bu - ........ \ .. .s. tezk .. okunarak kabul eda1miftir. )'lmi)e Belediye bü~ muhtelif .. ~uvaz naimelerinl aesinde toplayan: 
'9nendel•, "3,1.d~ U.üelard .. ıemıt WUe numaralan bıırtnden Bundu M>ııra na:naıneye aeçil• fuıllan için 759 bin llraya ihtbacı Z E H 1 R L f Ç f Ç E K 
,.ıürlerc:le makbaf iman eqalırdı. 8'Çl&ra aJn)dıkta.n ama ~e, mittir. Ru.aıamesıla en mühim ın.ad· olduğun bunun temini için Beledi- TüTkçe e6z.lü • ~ muaikJH 
lçılmi. lcldıda ........ dant edilir- blMD ıdare ~~ tfth'akUe desin.I blorilerle •ıtılan binalarda ye vergin J'e9imler tarifelerin.in tez- (TUrkçe Arapça ..,.lob) 
llr; bimrlerinl ı&teninler dbre ... ....ı bll topluıtı ,......_ n faa- mecıi>uıt hararet der-=-i ~da ridine lüzum Te zanıreıt h.iuediklijini Senenin en bayülc fılat, içtima! heyecan ka)'llafl, ISlınez ha-t 
...n.. .....,.. bbrlarch. Baalam UJıMe ıeçtıecektir. Muhtelit enciimen mazbataa t .. kil e.babı mucibe.ile Mldiren ..,...._ faciası. ~-
..... ileri .-lealerW. her Mmlla .eo- AJ fj • ediyoMa. Muhtelit encümen, Atıf !Mıkamınm tezkereli haJdnnda Bot- r---~1111111111~~--~---------. 
.w-ı himaye eclwdi. M .... dini• tJD ati Ödül Te Cemil Cem'ln muhalif rey· ça. Mülkiye, K.vanhı, hm.ad encU· TAKSİM 8 İNE lıf A 8 I N IN 
..- bir •tiyaç oldaia lçiıa. laemen lerin• mukabil eberiyetle, bu hu· menlerinin mütterek mazbatası V&.i •lonunu bir baltad.ab.ri takdir Te alkıf 
ııı. .,, ...... bir delikanlı, Wr pçn tuta tlııbıkıbt yapılınak n bir mad· obnmu .. tar. Mü-ek ma:zbetada tezahOratile inletiyor. 
... ..;--;...... mink edsdi. 30 ı..:.İ hakkında ele proJ-.i ha.ıır~.:k üzere .nakua BeJecliy; variclann;·~ak maba--S Beetekinı Kemani SADİ 1S1LA Y 
Banlard• ,.U. ldP içinde clokwı tahkikat yapılıyor maJc..,.a iadetinl kabul etmekte idi dile Beledtye verııi .... r..tmlarl b- TrMarl SEUHADDlN, K.emant NUBAR" 36 u..:r:r... Küıne Su 
tloluwww iltidadındıf\ yÜÜDd• dö- Mub.tanm okuımıMını mOteakip aununun lzamt hadladne ç.:Jcanlma- • kadın n erkeklerd• ic':: 
ldilürdl amma. ..-it JWan bitün Bwl4an tık buçut..., b4&r 9"91. ıöz alan B. Cemil Cem, eneümmin 8U\&, krt mevzuların tahamm616tıe 
ailelerin çoculd.ın. ,. dlı• .. rndan aıtma Jı:ıendl aralarmda toydutlan mazl>atuına muhalefetinin .uta ol- slSre bazı verci ve r-.lmlere zam le- 8ueUne kadar biç bir film l>u kaclar muvaffakiyet 
-.ipleri nr ma diye bir ... Miat- ftaU.-1 htlttmet tarl.fından MıııbU duiunu ıöylemif,,. k.alorif•li apar· ruma n bu arada tanzifat ye ten- ltuanmadı n hiç bir fihnde biçkıra lpc.kıra bu 
llrmı el.._.. cıılmludı. Tamııhiun edUmSf ft&t ,_ 16M••'* altın ııat.- tnn&nlarda ntandqların ıofı&an TfıVe resmine teklif edden zamlar. kadar a lanmadı. 
Wltün ,..atlanm .....da ı.. de. ı.rtn1 ~ .u1"DI Jr:ulnO tıt- titrqmeılerine m&aade olunmusn dan 100 bin, )Obiyat reaminden S.wıa HY•lerinin aöriilmemit akmı n amumt :ietek ü:ııerlne 
... eJ.-ce, piyano, maadola plmap mmlne ~ mamuıı ._ katiyeıı kabul odcmiycceğlnl, blo· 1 O bin pazar yerlerim inal remu.ln: Bartinden HIKren TAKSIM sfNEMASINDA 
... tm. lstidad1m Yolanat. Ola- idil J"'t•luımıı tblerlednde blr mit· riferlerin yakılmuı u.manlaruıın ay• den 2S bin. hiJler buılabndan ISO ~!!!!!!.~hdncı~~~ba~fta~..!o~la~r!!ak~ı~ö~.t~en~· ı~ec~ejj:!!,_" ~·-~·~f~İr..!o~lu~n~u~r.:......!!!!!!!!!!~ 
..ta. . dar alan l'U'& bu!unuıllltlıl'. ~- \arla tM.didinin doiru olunıyauğl- bin, levha n ilan remnindon 60 bin -
O~ı amma. ~ denin mu- ::U:;; ::1~~!.ı.,:: nı. bunan banmn aıcak d.rec.Ue kllpek re:ımfnden 5 bin, kontrat ~----• 

.. Adeti Hyleycll ~ J'ib biıd•ce den.m etmetbectır. allkadar olduiuna elyleıniftir. Nmıindcn 100 bio lira kadar n 
öNOMttzı>EKt BALI AKŞAlılI 

;::cı_~:,::a- el~ardu. Zır" af ••ferberlik Mtkeala'ben e6s. alanlardan Ham- ceman 453 bin lira fazla ıvaridat t~ 
• .... ya ~ An.- - dl RMih BOtUn, encllmenin nolr:tai min edilebileceii. Belediye .._.P 

tla ·~enler ainlllr, m ehi. 7A!ıut halrlnnda busiln bir aazanmn doiru n bu ifiıı tecWk 'Ve itleri rnüdürlüiü taralmdan Terilen 
-*i ld.dı-~~u. -L--:.. t 1 b ıJ ak lalıklklere muhtaç olduiunu. Halil izahattan anla11ldılı Mldiribnelıte 

Yiidera _. boc:aaa, --.,-• op an yap ac Hilmi Ununer, B. Cemil Cem'in idi. 
isi• ile ikindi anamda. flY ft' dola- Bu abab 'rlllyette V&l1 n Beledi· leklift kabul edilip Belecii:re z.btta-- Muhtelit encümoa Belediyo b .. p 
... , çoenMen metkettiriacli. Daha J'I Mil Dr. B. L9tt1 Klrdann ıelıslll1 11 talimatnam•iııe bir madde ilbe itleri müdilrlüğü tarafınclan ileri .O• 
... ıe,..ı_., birici mnf mneQjmlain alt.tnda bir toplantı ,apılaeak 11.ral edilae bile tatbik ediNmlyeceğ4ni rülen tarife tezyitlerinin ancak tan· 
wlıesm liderlerdi. 1!8ylelilde aynca ..mt>erUt !Wtkınd~l~ ~ylem~lerdir. B. Cemil Cem kendi zifat ve tenvirat Y*1'1'ilerile, 16blyat, 
Wr meelek. .~~bir faaliyet mev• T~ lftlrU: ~ noktal nazarını tekrar iDh eıtmit. pezar yorlerin.i itıaJ. h&ller b..ı.tı, 
mttu. Bu~ ~e ndyocla, •'l'oplantwla f91ırtmı.s. ~~ çok mOlıim bir meaele olan kalori· levha ve illn, köpek ve koctrat 
lııomerlerde dinlecliiimiz al=; s1ral aefeıt>erllt hazırlıklan ~ln htı- fer hl<lleeaiırln Muhtelit encümen resimleri hakkında mevzuubM. ola· 
~61 ~ •--:..'; nolaan.. ktıaet taratmdan r&ıdertlen 50 btn tarafından bir tek celaecle kolaylık- e.iını bunlar baric:inda kalanlardan = ~· .. una '~ıa bulu· Bnııın sarfl sureti de törllşülecektlr. la nwl kalledildiiine f&fbimı. her bir kıamıncla esasen bnundakl lza-

1 cö;r.:;:.. claba ~ =-.ıa- B. Muhsin Ertugr"' ul halde Umumi MecliaSı bu jfi eUratle ınt hadlerin tatbik editmekte oldu-

SUMER sineması 
Yeni (DBAN.NA DURBIN) 

GLORiA j E A N'ın 
Blr çok yıldızlar ve btltün Amertkan radyosu De beraber 

JU'&tıtı ve netıs prkılar, Ruhnevaz muslkl parçalarile dolu 

YAŞASIN SAADET 
Güzel ve an'a.t süper fllmini Takdim edecektir. 

~ ela. hir karara bağlamuının doiru ola- iunu tcbarUz ettirmekte ve yapıla· 

1m1 ""'· ....,.... -:ı Almanyadan geldi cıaiuu .aylemittir. cak zam nı.betterini teebıt etmek- •---------... ~---------~ 
Acaba ba ınfqnldin olablec4ık - "1'11'&tıwa ald bazı tedldkler yapmaılr' B. Atıf Ödlll de kendi noktai na- t. idi. ş A R K Bir BAIT.A a.rtuıda 35887 ki· 

Gel~ n~de daha ileri mild- bere Alm~ya cttmlf bulun.an Şe- zannı mlldafaa etmit n ucarf biT Muhtelit encümea mubata11 f1a2ıı 16rüP b~ muvatfa.t:cret 
ıh eler ~ mi 'l Galiba it.ayar. bir Tiyatro... reJ~ B. Muhaln ı:r- hararet dereceıG hbulUniJn kati za- Mecliste madde madde okunarak "••na.ıı Te sene ytlzlerce kSf1 
Zira ............... ld. ba helirit bil- tulnıl dtın •balı IJlhrtmhıe dlhımtlt- ruretine ifaret etJniıtir. NiJuıvet re.i9 kabul cdilmfttir. 8hı-ıı....,. ael ballode akın ediyar ve ,.er 
tlainabit bir ,ekilcle olamu. lerd!r. . B. Fanıkt Dereli muhalif ;reylerle. Meclis bu.etin de toplanarak Şu- laİ IUJUDIBACB '" bulamayıp sert dlhıQyortar. 

Em ~ ..,lalan tok İ7İ encümen mazbat.mını ayn ayn reye bat devral içırimalanna nihayet T• ldu>• atı.DEBIL&HD'ı ACABA: Bu kadar: klfl nereye 
Yen, çok iyi çalan. batta. ba uanati. Un aaklıyanlar koymuttur. Cemil Cem ft Atıl recektir. 1• S TED 1• ~ 1• M cldtlOI'· 
Nemi maJwnlar tarafmdaa pWda TU:s1m elftnild& büfm1 Vaııcelln --- \.J CUHKt1- Bürük ll~kor Karan 

. _ ___., rd İı1n1 Bliyük Zafer Ka:ıanan-
eapt~~d1~!- bir w.d tanı- ::o'!.:!.: 8~-_;;:., eevı~ ' Askerlik iıleri T~ŞEKKOR KADIN SENSi İkinci ve BOn hafta olmak 
~,J_:::~· .. • .~ıelli .. _ı_L_ -*1ıJ'arak IMr&ımame ?mnedJli ye Be79ila 1.u .&.. 1•1*inıleo: Muhterem etim n kardqlmb Ollere Şehzadebafl 
~ mra ~ nr- bmıııarul llldloe ~ tlatle •Uoıiı Hl 7ıh tQtiln 1kramlyesinln Wıü· Bay aımtnde ~tlller... lftln1 " T U R A N Sinemasında. 

• Metcaltllll öyle çoktu ld ~ ~= uı.11ım11, vuıceı 1*&J&DDUftır. ,.._ lcukuna ... olm&k bere ma161 a- SERAFETrtN ALEMDAR'• ~ DUL1 l9Çm8k 
14-npl- oyna.makta olan Şarkın ses kralı 

NııCUtlei reddetmek mıecbmb--....- u,. lt1ncl .- müıkeaıes1 vanseu bay .,.. eratla flhit J'9tlmlerin1n -- aramız.dan ebedı· ....... •WTO'- - -ı dola· dlltn1 ötreı:ıJrler... ABDtn.VAHABIN ~ son çevir-
d -' 1-1-.ı_ C:.:.....J: 1..- L-.1 .. ders -1-•• -,, •• ~ __ ,.._._ blr J'Um -'- Jd ıı.,, 
"'..,.__ ...-. - -- tfttif etmJt&tr. nelik J'Ok)amalarma 1 man M2 sil- yıaile ibUyük acımızı pay]qnıak ize- ....... ....,.,...., ...... o ub .. muazzam eseri 

..._... talip kimee sula• etmiyor. n1lnden it.ibaren t>qlanaraac ıı Nlan b" . . 1 - MESUT G'ONLER 
a.dyomm icadı bmıa -.ı,iyet '1'1$ Dlfta•lplerl OemJyetbıd•ı H2 de 80D& erecekUr. Bu eebeple Be-. ;9 ızz~t cena:zeaıne lft!rak T• ~- Türkçe sözlu - Arapça §ark.ılı 
..,..di. Oem1yet1mSll1n .eneli& tongresı W yolla Yırll AL fabel1nde tayıtıı m&· enk gor dermek lntfuada bulunan, O L O M İldncl Film: 

Radyoaan belki, bir balmna ber- D/1H2 ah rftnü ma' 13 '9 JB.Pılae&· ltu ıabay ve era.tuı 2 m&rttan 15 telgraf ve mektupla lnı unutulmaz: Bilt11n hırke.1 korku .. \'e heye-
... dofru diiriilt tarkı afretqıek tmda.n. lza.nırı. ~ert ı1ca. olunur. mart& kadar reısml 1enet, ra.por Te lı:ıederimizi tahfifine plı,an aJu.ba, Bmada Ek*t.ırUt mühend.llıl Muhlt- can içinde bırakan hlrlkalar nım 
..W.ariyeti nrd1r. tnkir eclilemes. l.kramtye ci1Manlarile "Ye fehit yetim· ehibba n dostlanmızm ıber Wrine tin Taner "lCü.:itehlrdo D. Demlr- YAŞAYAN MUMYA 

-'-·- ibaret? D O C U M ltr1n1n ıe marttan H naan& kadar a.YTI. ayn tqekküre derin te...clrü· 1'0llUI mO.bendLslertnden BO.rhaned- DiCK FORAN-\\AI.LANCE FORD 
~~t-it T~ ~anel~ _._ ___ ı.. bllen dul ve bekAr olduklannı tevsik mfiz hnk&.n buakmadıfından ~n din 'l'uıer'fıı pederi ve Ba1Jkea1r Bay- Tüyler ürpertici . Dehfet verlcl 
~ •- __. ..... ~0-- ımll tebr tabrlkaa .ıııt>l Meıhmet eder Belediye yeya köy Umüba.berl gazetenizin bu hu.mta tav ... utunu tar m6dürü ŞWcrü Tnnal'm kayın- büyüt macera filmi . 
..,.._ d- .. pk.armak lçiıı bir 8emr1n tıU tızı d~a celmJıP;tr. nQtua Te 1kramtye cllzda.nlarlle blr- rica ederiz. ı>edelt .tııak Baytar umum mildllrll 11 den itibaren devamlı 
._. alrafmak icap ecl•. t,i ke- TM'Nnım !ıml Beyt:ıAn komnUI ve ilkte cumartesıden ma.ada her gün Alandar An.I Numan Bal>lt Taner 16/ 2/ 942 pazar- ~--• 
_... Jinnl .... ınetkt- eonra bndıat de llhhattedir. t1lun llmil.r- otieye tadar fubeye ıeiınelerl tı!n ie8l ctınU Bursa.da vefat etmı.ştır. ... mntıneler . 
..-... d•ler. Pi)ouo. bmlMır lh leı d1lerls. oımıur. (3097) l R T l HAL Mevll mezlhu:m.o. nınğferet ve keder- -----------

~ .=·t =:f~ ~ H.le11

=•:··==t·=~
111

= ANıda sınıfı : rOO>es1 yuılı Yd. Teğmen Haliik'un babuı, Eti- dide alles1nc sa.hırlar ihs:uı et.sın. 
tlJ'lecBiim Pbl. -.da &.tidat.azlar c:M Datiyarlanq n orta y.,J.alann Bb. l&nn acele fUb11e mtıracaaU&n ıbank İnpat Müdiiril Mühendis lr-
ohıyor. Bir nalld• tyi mlôtinu- Wüaarmda kaLmt lll>idir. 18 • 30 Uln olunur. • farı .Kuranerin ~pederi, Profesör 
... ~ 1cfa. ......_ bltia Jllf arumda 89119 edip pek u • Yd. "n>b. Ym Oa11p (38218) Talıir ... uıcca.rdan ~an Salahaddin Meıhum Kasım Cimcoz'un zavcee'i 
9111Çl.m kenclilwinl bir kere tecril- blı sibl, ımt alaturbcıı eum.d• de Yd. Tlıl> . t.eapan otlu Aaop ~ T~cr ın aruıtelerı Operatör Raif Si- ve Avuıka.t Mehmet Ali Omcoz'un 
.. ebnılsi ... tıldfoır. Mfbabakad• oadu düa • ..._ eıılQoor. 8a na;.i~> Tim.. ztenı otla oeaın renkd~oiğı akK~f me~~ ıc .. aıın..Ue Adalet Cimc:oz'vn kayınval· 
hs mar b--ayor. Onl., mili• slılifle ele lı6ılıı6tlaı a••ecaldv. CGOU> · (14'71> ma . P '° etmııtir. Ce- de.! ealihats nisvandan 
• mr..IL d-- ..___.. -~'---- .,._ ...._ _ .....,_ Wr nazesı 20 Şubat 942 cuma trünli ea· 
...._, ... - -..,-... - _--::;,. M ·..:.;~ h';+r petB TltAT&OS'U 'l'9wllleıri at on ikide Göztepede l.tuyoon cad- NAclYE clMCOZ 

VEFAT T AKSiM 
Belediye gazinosunda 

Her Akıam 
AVRUPADAN YENi GELEN 
Amerikan eksantrik DanaCSrü 

BOB PARKER IMıllle __.. Jllaek oWarm Hlllt&.....,. çeleH_._ ••'•rM. ~ :cnm tımnndt. dmndeJd klSıkOnd• kaldırılarak 18/l/9.f2 pcemi rahmeti rahmana 
._....._ olmw • matJadw. P'Mat, _.... tıı. lled• .... mi .ı.. ow il&& to.IO da C6ıı:tepo canıi.inde umuı kılındık· ~. Cenueai 20/2/942 ve 
~ CIDllCı..t u lb ... .w. ... ..., a tt S O 1. a • 1 t • O • iM eonra Karaculmıeddı mahaue ahi Kadık5)'Undeki Ounanaia c:a· Meobur Kemancı Profeıelı 
... ...... ... ..... .... PIMllll h ..- W.... cıl9chl t..ealAı e&ddell Kcmedl tı-mnclıl. ~ defin edilecektir. AlWı DUi.de &ğle namazını mliteakip Ka- D A R V A Ş 
.meda lltld..U... e1s1p ........ ı4alı .. ....- ... ...... Gece aat 20,30 da et~ .. ç.ı.- •&nd.rilm .. ,racaalnnetteki aile kabriıetanına def- ldar..mdeld Orke.ıtra . ... .. ....... .....,...._ ..ımr. (V& • Nt) B Ml1HA.9IP ARANIYOR meei lica olunur, nedileMktir. Allah rahmet eyliye. .. _________ _ 

Bay Amcaya göre_ 

· değilse ibir canavırr vurur, . Siz nidersiniz} . .. 



Sahife t AXŞA!ııl 

ASLAN n F.SKbdSAR 

Müttehit çimento ve ıu 
kireci f abrikalan 

ANONiM ŞİRKETİNDEN; 

İzmir Kasaba ve Temdi- j ~---• 
di demiryolu T ürk ıirketi 

içtima ilanı 
Davetname Alelide surette iç&ima ed~ek ol&a 

Ticaret Kanununun 361 inci mad- Bissedaran Heyeti 1Jmumlyesı 
desi ve ıirket mukavelcnamesi ah- İmıir - Ka.sab& ve temdidi demir-

Si 
Fi 
ve 

20 Kişilik 

SAZ HEY'ETi 
k.İ4mına tevfikan aslan ve Eslcihisar ı yolu Tür'k şltketl hl.ssedara.nı tlca.ret 
müttehit çimento ve su !tireci fahri- ke.nunwıun 361 el v~ n1zamıııame1 da.
kalan anonim şirketi hi.ucdannı 20 l hil.18infn !l4 ncü maddelerine .tıevn
Mart 1942 tarihine müsadif cuma ka.n 28 mart 942 tarıhl.ne müsa.dU 
günü saat 15 te Beyoğlltrlda istiklal ı cumartesi günü saat ond& alelAde Piyanist: ŞEFİK - Kemanl: NOBAR - Ke-

dd · d S kl'd (C 1 surette içtime.a davet ed.llmektedlr. manl: MAKSUT - Kanuni: AHMED - Keınen-ca esın e er ı oryan ere a 
d'Orient) binasında ~nil;at edecek. AlA.kadann tarlıh ve va.ktl me7.lldir- çecl: ALEKO - KUrnet: SALİH - Gün'bfit: 
ad· h" d h . · · da Şirketin İstanbulda. Galatada. G11- ı ŞEVKET - Ne~: GAVSİ - Hanendeler: AÖYAZAR - FARUK - V~ -

1 ısse aran eyetJ ıunumıyesı ven Haıundakl merkez idaresinde ha- NECDET ENGIN. Okuyucu Bayanlar: SUZAN - NEVZAT - SEMIHA -
toplantısına davat olunurlar. zır bulunmalan rica olunur. Ü 

RUZNAMEIMÜZAKERAT 
BİRSEN - GÜZİN - S HEYDA - SAMIYE - İHŞAN. 

1 -- Meclisi İdare raporu ile mu· 
rakip raporunun kıraati, 

RUZNA..,IEİ lıVZAKERAT \ıı HER P AZ A R günü saat 15.30 da 60 kişilik 

2 - 194 1 senesi muamelatına ait 
hesabatın kabulü ve Meclisi İdare 

- İdare Meclisi nı.poru. 
- Mürakip ve hesap m!Uetttşlerl 

raporu. KARADENiZ 
- 1941 senesi hesa.pla.nnın tasvibi 

azasınm ibrası ve mezkur sene neta- ve klare ı\zala.n zJ.m.metlnln ibrası. o 1 1 t e 
yici muamelatıoa dair Medw lda- _Nizamname! da.h1ll mucibince rman Ş 0 m 
renin teklifi, tıevziat. TORK ANONİM ştRKETlNDEN: 

3 - Meclisi İdare azasına verile· - Hususi idare vazifeslle ~tiğal Şirketimiz hissedarları umumi he-
cek ücretihuzurun tayini ile beraber eden Azalardan her birinin ücretıerl- yeti adiyen toplantısının 28 Mart 
umuru şirketin idaresine sureti mah- nin t:ı.yini zwnnında Meclise salA.hi- 1 94 2 cumartesi günü saat 9 da Şir· 
susada memur edilecek i.za aidatt- yet itası. ket merkerinde yapılması mukarrer 
nın tes'7iti. - İdare Mecll.sl azalarının intLhabı. bulunduğundan dahili nizamname-

4 - Meclisi İdareden çıkan aza- - Mürakip ve het>&bat müfettişle- nin 24 üncü maddesi mucibince en 
nın yerine yenisinin intihalaı ve sene rlnin intibab!le bunların ilcretlerin1n az dört hisseye sahip olup ta içtima• 'ı 
zarF.nda Meclisi İdarece intihap olu- tayini. da bulunmak isteyen hissedarlaıın 
nan azalar intihabının tasdiki. ·~ . fi b k l d - Dıf;er şırketıerde da.hl a:r.a bu- teşri eri veya ir ve i gön erme- : 

5 - 1942 senesi 'İçin bir murakip hına.n idare meclisi. ll.za.larırun mezkdr leri veı ll'İı:.amnamenin 26 ıncı mad- ı 
intihabı ile aidatının te9biti ve mu· şirketlerle cereyan edebilecek olan desine tevfikan lıisse senetlerini iç
ralcibin mazereti halinde ifayı vazife muamelıl.tın tak.lbl 1çüı saHl.hiyet tima gününe teka<ldüm -eden on gün 
eylemek üzere diğer bir za.tın in- lt:ısı. zarfında şirket veznesine tevdi ile 

DERMOJEN 1 
YANIK, ÇATLAK, EK.ZEl\IA ve 
CİLD YARALARINA fevkalade 
iyi rellr Derinin ta11elenmeslne 
n yenilenmesine hizmet ed~. 

Her Eczanede bulunur. 

Dr. İhsan SamJ 

lıtafilokok Aııaı 
İstafllokoklardan mütevellit 

<ergenllk, kan çıbanı, koltuk altı 
çıbanı arpac1kl ve bt\tün cllt bu 
talıklanna k&rGJ. pek teslrll bir 

Q4Jdır oıvanyolu No 113 

SALONLARINDA 
U~ zamandanberi guetelerde okunan ve haJkım1zın sablr
sızlıkla beklediği, zengin mJı.ansenli ve muht~ dekorlarla 

60 ~k 

CiNGENE AŞKI 
REVU'Sü B'UYUK FEDAKARLIKLARLA 

YAR lr-• AKŞAMDAN iT IBA REN 
Muhterem halkımıza GALA suvaresf olarak gösterilecektir. 

Yazan ve besteleyen: tl'stad Muhlis Sabahaddin 
Dikkat: REvtt tam saat 9 da başlıyacaktır. 

BÜYÜK REVÜ'nün ittirakile BÜYÜK Matine 

En son modaya muvafık 

MOBİLYALARINIZI B O T U N 
Çeşitleri en çok olan tst<'nbul' da Rıza Paşa Y"'~rnşunda 66 No. 

AHMET FEVZl' nin ASRI MOBILY A 
IE! J\11~azasından a1ınız. 

Desinatör aranıyor 
Türkiye kömür aatıı ve tevzi müessesesinden: 

] 
Müessesemiz merkezi için makine, inşaat resimleri ile harita 

yapabilen tercihan sanat mektebi mezunu bir desinatör abnacak
tır. 

isteklilerin çalışma hayattannı hülasalandıran yazılarile Anb-
rada mü~e merkezine müracacaatlan. «2433~ 

tih~~kal 25 h-isse senedine malik .Asaleten veya.hud vekAleten yirml duhuliye almaları rica ve i~~n. olu-
hisse senedine malik bulun.an her nur. Meclısı idare 

olup ta bu toplantıda hazır bulun- hissedar heyetl umumiye içtimaına RUZNAME! MOZAKERA T 

Kadıköy Sulh Mahkemesi Başkitip-
liğinden: ' 

Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığı Müdürlüğünden 

mak isteyen zevat Ticaret Kanunu· 1 l-'-- l" · iştira.le etmek hakkını nlzamnamel - a.are mec ·ısı raporunun 
nun 3 7 1 inci maddesine · tevfikan dahili mucibl.nce haizdir. okunması. 
toplantı tarihinden bir hafta evvel 2 M ı_, k 

İçtimaa iatirak edebilmek için h;o_ - uraıup raporunun o un-
hisselerini şirket merkezine tevdi et- ~ -
melidirler. sedaran veya.hud vekilleri ha.iz bu- ması. 

lunduklan hisse senetlerlni bir Ban- 3 - 94 1 takvim senesine ait bi-
Bankalara tevdi edilecek fıisse se· kaya tevd.1 ettiklerini lçtlmadan bir lanço kar ve zarar hesaplarının ted-

nedatı mukabilinde alınacak me.k- ha.ft.a evvel l.sbat etmelidirler". kik ve tasdiki ve idare meclisinin 
tuplar "irket merkezine tevdiat ma- ·b " Bu bapta imla edilece-k olan vara.ka t rast. 
hiyetinde olarak kabul edilecektir. lle numaralı bir bordıroyu hlssedaran 4 - Müddeti hitam bulan müra· 

lctanbul, 19 Şubat 194 2 şltket idaresinden veya.hud Osmanlı ki bin yenilenmesi ve ücretinin ta-
MECUSİ İDARE I Bankasından ıstllısal edt'blllrler. yini. 

Her azaya nama muharrer bir dü- 5 - Müddetleri hitam bulan ida-
•••••s•A•T•l•L•l•K••••• huliye varakası ita oluna.caktAr. re meclisi &.zalıklarına yenilerinin 

, İDARE MECLİSi intihabJ. 

Konak - Apartıman 
B&şikta.şın cadde ~i:iinde tram
vaya, vapura iki dakika me.sare
de en ııerefli yerinde seµeHk ican 
1200 lirayı mütecıa.vlz altında 
dort dükkanı olan gay.ri menkul 
Beşiktaş icra.sınea satılıl'tır. Dos
va savııı1 941/ 18 satı.t 112/3/942 

gunündedlr. 

1 

Modern vı.ıa ba.hçelerlnlz içln 
güzel çamlar, envai süs fldanlan, 
salon yeşllllklert. ma.nolyıı.lar, gül
ler, na~e meyve. ağa.çlan ve-[ 

Bahçe meraklılarına 

1 sa.ireyl Orta.köyde Ankara Bah-

11 çesim'le bulablliminlz. Ka.baloğu
muzıı lstivenlere gönderiyoruz. 

------------ VASİL 

ZAYİ - 3082 numaralı otobüşümün 
ruhsatiye.;;inl kaybettim. Hiiıknili yok-
tur. Osman Boyaeıoflo 

ZA Yt - İzmit Nüfus daJ.resln.den 
aldığım nüfus tezkeremi zayi ebtlm. 
Yenlslni çıkaracağımdan es'tlslnln 
hükmü kalmamıştır. 

Müzayede ile aatıı 
Pa:ııar günü 22 Şubat 1942 saat 

ıo da. Maçkada Teşvl.ldye cadde
sinde 69 No. 1ı Gözem apartuna
nında. 14nc11 d.a.treslnde a.çık a.rt
tınna n~ satılacak kıymetli ~ 
yalar Sal<Jll ta.kıml&n, yatıa:k 
od:ı.lan. yemek oda.sı, haWa.r, 
radyo, Biblolar vesaire kıymetli 
lüzumlu eşyalar. 

FEVKALADE HEYETİ 
UMUl\fİYE TOP LANTISI İJanı 

Ticaret Vekaletinin 23/ 12/ 941 

1 
tarihli iıarına atfen İstanbul Mınta-

1 ka Ticaret Müdürlüğünden alınan 

\ 
7 İkinci kanun 942 tarihli ve 100 sa
ydı tezkeTede ha.his mevzuu olan ve 

/

. Sirket dahili nizamnamesıne ilavesi 
tc..vsiye olunan selciz madde hakkın-

ı 
da müzakere icrası için hissedarlar 
umumi heyetinin dahili nizamname-

1 

nin muaddel 42 inci maddesi muci-
bince fevkalade olarak içtimaa da· 
rvet edilmesine ve içtjmaın Martın 
28 inci cumartesi günü saat 1 O da 
Şirketin İstanbulda 4 üncü Vakıf 
hanmda 4 üncü kattaki merkezinde 
yapılma.ama idare meclisince karar 
verilmiştir. Fevkalade• hissedarlar 

••••••••••••• .. Umumi heyeti toplantılarında bir 
1111•••••••••••·~----~~~---••••• hisseye malik olan hissedarlar dahi 
lof:...alı•ıı· D ,...eva hazır bulunabileceklerinden sayın 

339 doğumlu Abdüssamed oğlu 
Tank Kamil San 

lıl rA .., hissedarlarır kaffesinin iııbu içtima• 
da hazır bulunmaları ve hazır bu-

l 
İsmindeki bbbi müstahzar piyasay . arzedi.lm.ittir. 

A. C. AKl-SKA LABORATUVARI lunamıyacaklarında birer vekil gön
dermeleri v~ mezkur nizamnameain 

Iİ•••İİİİiillmllİıiiiİlıiimİıİİİiılııliiiiilıııılııım•••••••••••ııi 26 ıncı maddesi mucibince hisse se· 

Kadıköy ikinci sulh hukuk hakimliğinden: 
Kadıkl.ıylinde Osmanağa mahallesinde Azlziye sokağında eski 51 yeni 

77 No. Iı hanede mukim iken ölen ve terekesine hii.klmliğimlzce el konu
lan müteveffıye Fotlkanın oğlu Va.~l ile Lttirak halinde mülklye~ olmak 
iızeı>e 801120 hi.>.sesinln yalnl7J mütevefflyeye alt 20 120 hl5.5eşinln satılın.a
sına. karar verilmi.ştır. 

ı - Mezkür evin tamamına 2400 lir:ı. i>liinün hls.!esine 4a0 llro. kıymet 
konulmustıır. 

2 - Evin vaziyeti: 
Bodrum kfı.rgır, katlar atı.şap. merdiven ahşap, döşeme alı.şap. arkada 

b:ı.hçesi var. Bina umumiyetle fazlaca harap ve tamire muhtaç yangın 
duvan var. 

Bınanm dahili to.kSimııtı · 

netlerinin içtima gününe takaddüm 
eden on gün zarfında Şirket merke· 
zinde bulunan muhasibe tevdi etme· 
leri ve mukabilinde duhuliye vara
kası almaları rica ve ilan olunur. 

RUZNAME 
Ticaret Vekaletinin ·iş'arma atfen 

ls.anbul Mıntaka Ticaret Müdürlü
ğünce 7/1 / 942 tarihli ve 100 sayı
lı tezkere ile Şirkete bildirilen ve 
idare mecl.ni raporuna aynen derç 
olunan 8 maddenin Şirk~t dahili ni
zamnamesine ilavesi hakkındaki 
teklifin müzakeresi. 

Müddei Aznl! Papazyanın müddea
aleyhler hazine ve Karabet Papa.zyan 
veresesi ile şayi.an ve mü.ştereken mu
tasarnf olduklan Kad.ıköyünde E. ve 
Y. Moda caddesinde Es. 127 Mü. ve 
Y. 175 - 177 No. sağ tarafı Radeyarun 
ahere ferağ ettiği dü.kltA.n, sol tarafı 
Acaryan apıartıma.nL arka tarafı ba.5-
klcı Ropen hanesi ve ön tara.fı Moda 
caddesile mahdut. arkaları ba.hçell 
kagir denıl..rei ve kömürcü dük.kanları 
şuyuun iza.lesl lçln K. köy 1 el sulh H. 
mahkemest ilamına müsteniden açık 
arttırma ile satışa çıkarılmıştır. Me
sahası: Ta.pu kaydı.n.Q. nazaran 250 
arşın ve ehlivukuf ral'Qruna göN 
146,34 M2 dlr. 23,20 ve 22,80 M2 lllc 
ön kısımlan ebnlyeli, mütebaldsl bah
çedir. Muh. kıymeti (1716 Ura 50 KJ 
tur. Satı, alıcılara 15 gün müddetle 
:ı.çık bulwıdurulan şartnamesi daire
sinde ve peşin para iledir. İlk arttır
ma 18/ 3/ 942 çarşamba günü saat 10 
dan 12 ye kadardır. O gün muhammen 
bedelin % 75 lnl bulmadığı takdirde 
en son arthranın taahhüdü baki kal
mak şartlle 10 gün da.ha uzatılarak 
ikinci arttırma 28/ 3/942 cumartesi gü
nü saat 10 - 12 ye kadar devam oluna
cak ve en çok arttıre.na kati lhalesl 
icra kılınacaktır. Sa~ Lşt.lmk edıebll
mek için % 7.5 nlsbetinde pey akçesi 
tevdi edilmesi şarttır. Sa.t~ tarihine 
kadar tahakkuk edecek vergi ve Bele
diye rüsumu ve Vakıf loareleri hisse
darlarına ve Vakıf tavlz bedeli, ihale 
pulları. delllll.ye resml müşteriye ait
tir. İ. İnAs K. nun 126 ncı M. mucibin
ce ipotek sahibi alacaklılarla dlğer 
aliikadarıann, hıısu.sile !aiz ve masra
fa mütedair iddialannı 10 gün içinde 
blldlrmelerl, aksl takdirde haklan ta
pu slcllUe sal>it olmıyanların, satı.ş 
bedelinin paylru;ıtınlmasmdan harı~ 
kalacakları ve daha !azla malüınat is
tlyenlerln Mahkemenin 938/ 606 No. 
dosyasına müracaat etmeleri ilan olu-
nur. 

TÜRK ÇİMENTOSU 

ve kireci anonim şirketi 
hissedarlarına ilan 

3575 sayılı kanunla teşekkül eden sandığımızca kendilerine geret taz
minat ve gerekse muhtelif suretlerle istihkak tahakk\' k edip müracaat et
memelerinden dolayı emanet hesabında. saklanan paraların uzun zaman 
bekleır.esı muvafık görülmediğinden bu suretle sandıkta alacağı olanlann 
en geç mayıs 942 ortasına kadar sandığ"a gerek ya.zı lle ve gerekse bl.zzat 
müracaat ederek haklarını almaları ve bu tarihten sonra vukua gelecek 
müracaatların reddedileceıu illln olunur. (852) (1050) 

İstanbul P . T. T . müdürlüğünden: 
İdaremiz nakil vasıtalarından 2 No. ıu motıorbotun keşlfnamesl dahllln

de tekne tam1ri açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 2312/942 pazartesi saat 15 te Büyük Postahane blnası blrlncl 

kat idari muavlnllk odasın.da toplana. ca.k Alını satım komisyonunda yapı
lacaktır. 

Keş!.f bedeli (1265) Ura, muvakkat temlnat (94) lira. (88) kuruştur. 
İsteklilerin olbaptakl keşif ve eksiltme şartnameslnl görmek ve mu

vakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkfun MüdürlU.lc 
İdari kalem kısmına, eksiltme gün ve satinde de muvakkat temlnat mak-
buz ve Ticaret odası vesikası lle komisyona müracaatlan. (2005) 

Devlet Orman işletmesi Pos 
Revir amirliğinden 

Sablık çam, Adana çeıidi, Lata ve 
Travers Kerestesi 

1 - 941 senesi imalatından ormanda Tıra« suyu boyuııdaki rampalar
da aşağıda yazılı cıo200. metre küıp ve a:598• desimetre küpe denk t8833b 
adet kereste açık arttırma lle satılığa çıkarılmıştır. 

Parti No. 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
7 
B 
9 

10 

Yeki\n 

HACİM Muhammen kıymet 
M 3 Dıs S Adet Lim K~ 
1691 019 14e91 30 08 
1559 578 13514 30 08 
1271 591 11053 30 08 
817 945 7111 30 08 
730 972 6288 30 08 
804 652 6972 30 08 
940 4{)8 8132 30 08 
354 824 3073 30 08 
563 051 4862 30 08 

1466 558 12637 30 03 

10200 598 88331 

Temlna.t 
Llra Kurut 
3814 94 
3518 41 
2868 71 
1845 28,50 
1649 07 
1815 29,50 
2121 56 
800 48.50 

1270 24 
3303 55.50 

23012 55 

2 - Arttırma 613/942 tarihine rastlayan cuma günü saat 14 te Adana 
Revir li.mirllğl binasında. toplanacak olan komisyon huzurunda olacaktır. 

3 - Buna ait parti muhtevlyatlannı kereste, nevi ve çaplarını gösteı1r 
liste, ~rtname ve mukavele, Ankara. Orman Umum mi.idürlüt:i;ünde, Ankara. 
İstanbul. İzmir, Diyarı.bakır, Adana. ve Me~in Orman çevirge müdürlükle
rlle Pas revir amirliğinde mevcut satış dosyasında.dır. 

4 - Kerestenln muhammen c30• lira D8 kuruş bedel füı;erinden o/o 1.5 tanı 
teminat mLk:tan a:23012• Ura «5511 kuruştur. 

5 - İsteklilerin muvaJckat temlnat ve şart.namede yazılı cı.ranılan şart
lar da.lıillndıe lha1e gününde Revir A.m.irliğine müracaat etmeleri llA.n Uu-
nur. (2431) 

Büyük Müzayede Bir mermer basamakla icerl girilir. Mermer blr höl bu hölün solunda 
Çl•k.urda büyücek bir odunluk ve kömürlük mahalli var. Mermer ba.sam.81:
la. zemin kat bölüne çıkılır. Bu hölde mermer dö,cfemell solda bir oda sat
da selamlık olarak kullanılan kısma. nıt ahif.:l.P bir merdiven ve karşıda 
zemin kat iç kısmına geçen bir kapı bu kapıdan iç sofaya geçilir. İç sofada 
ır.ermer döşeli, sofanın solunda her kata çıkar e.hşa.p umuml merdiven n 
bır.anın arka cephesinde mermer döşeli büyiik blr mutfak var. Bu sofada 
bir de hela var. Mutfakta. ocak ve çamaşır tekneleri mevcut mutfaktan 
arka bahçenin taşlığına iki basam3k:la bahçeye çıkılır. Bahçede iki. dut ve 
incir ağacı var 

Karamürsel 
Mensucat ve Ticaret 
ANONİM ŞİRKETiNDEN: 

Türk Çimentosu ve Klrecl Anonim 
Şlrk~ti hl.ssıedarla.n Tlıearet kanunu
nun 361 .1.Iı.cl maddesile Şirket esas 
mukavelenamesi QıhkA.mına tevrl.ka.n 
1942 senesi martının 16 ncı çarşamba 
günü saat 15 te Galatada. Agopya.n 
Hanının 4 üncü katıOOa.ki Şirket 
Merkezinde 1nlkat edecek olan heyeti 
umumiyd adiye içt1maına davet olu-
nurlar. Şubatın 23 üncü Pa.m.rtesi günü öğleden sonra Belediye Müzayede 

RUZNAMEİ MtlZAKEBAT salonunda çok zengin bi~ biblo koleksiyonu ile stil parçalar ve 1mzalı 

Zemin kat ve seLimlık kı.<Jmında: 
Bir sofa üzerinde lkl oda Ue arkada bir oda. blr helıi bir tiler. 
Ik.incl kat: 
Bir sofa uzerlnde iki oda. bir hell. bir kiler. 
Üçüncü kat: 
Bir sofa üzerlnde Lkl. oda 'ne2aretl havl bir balkon çatı arasında dört 

sar:dık odası bır belli binada. elektrik tesisatı ve fl.mdl kullanılmayan su 
tesisatı vardır. 

3 - Birinci arttmnası 17/ 3/942 salı günü sae.t 9 Ul 11 e kadar yapıla
cağ! o ~iln kıymetinin dörtte llçünü bulmadığı surette en IOll aıttt.rarun 
tea.hhooü üzerinde baki kalmak şartlle lkincl arttırma. 1/4/942 çarşamba 
glmii aynı saatlerde icra. olunacaktır. 

4 - Talip olanların kıymeti muhammenesinin o/o 7.5 nJs'betlnde pey 
akçesı vcyahud Mılli bir bankanın mektublle müracaat et.mest 18.zımdu. 

5 - Mıiterakim vergller % 1 kanuni harç satış bedelinden çıkarılacak 
ı ilsumu delHi.liye 20 senelik taviz bedeli, ihale pulu intikal masraflan mftf
teiisine ::ıit olacaktır.-

O - İhalesi üstilne yapılan zat bedell müzayedeyi 'T gün zarfında mah
keme kasasına tevdi edecektir. Aksl halde ihale fesholunup bundan mü
tevellit zarar ve ziyan andan ta.z:ınin cttirHir. 

7 - Müzayede alenl ve herkese açıktır. 
8 - Iı>otek sahibi alacaklılarla diğer aiii.kadarlarm gayrl menkul üııe

rinaeki haklarının husUJıle faiz ve masa.ri!e dair lddlalannın evrakı müs
blte ile 20 gün içinde mahkememize bildirmeleri lazımdır. Aks1 halde hak
lan tapu siclllerllc sabi~ olmadıkça satış bedell.nden hariç kalacaklardır. 
Bu mecburiyet irtifak h:ık sahiplerine de şamildir. 

9 - Talip olanların yukarıda yazılı gün ve saatlerde mahketrn:ınlzde 
bklunnıaları Hin olunur. (2561) 

Karamürsel Mensucat ve Ticaret 
Anonlm Şıtketi senelllt alelAde umum! 
heyeti 1942 senesi. martının 24 üncü 
salı g(lnli saat 10 da Şirketin Süley
m~ Ta.ştıelaıelerdekl faıbrlk.a.
ınnda. toplantıya davet olunur. 

RUZNAME: 
Madde ı - İdare Mecll.U ve Müra

kib ra.porlanrun okunma&. 
Madde 2 - 1941 senesi bilAn.o<xtu 

ile klr ve zarar hesabının tedklk ve 
t8.3dlkl lle İdare MecliSl ve Mü.ra.klbln 
lbnk>ı. 

Madde 3 - İdare Meclisince ht.. 
sahlplerlne dağıtılması teJı:ll.f edllen 
1941 senem kAnrun kabul ve tasdUd 
ile tevzll zamanının tesbltl 

Madde 4 - İdare Mecllst baLa.rın
dan müddetlerini dolduran 1k1. :lzıa.
nın yerlerme Aza intihabı. 

Madde 5 - Tlcarcb Veklletı celile
slnln 7 İk.incilcl.nun 942 tarih ve 100 
numaralı tamlmlne tevfikan Şlrket 
nlzamnamei dahllls!ne maddeler llA.
vesl. 

Asaleten ve vekileten en az on ~ 
seye malik hisse sahlplerlnln toplan
tı gününden önce on gün zarfında 
Şirket Merkezlne müracaa.Ua dühu
liye varıı.kası almaları ilan olwıur. 

İdare 1'1eclist Birinci Reisi 

ı _ İdare Mecl.lst rapora ile müra- iİlll•ta.•b•lo•l•a•r•sa•tı•lac•a.•k•tı•r•. •Al•A.•'ka• d•a•rl•a•n•n• dikka•' ••t •ln•e- arw-•lun• ur• . •-•••ııiİ 
kip raporunun kıraati. 

2 - 19U senttıi muamelitına ait 
hesapların Jı:abalü ve idare meclisi 
izasmm lbrasile meakiz sene mua.
melitı netayfclne dair idare meclW
nln teJı:Jifl. 

3 - Mecl isi idare bası intihabmm 
icrası ve tfrket umurunu ldare:re me
mur haya .,erilecek aidatın tayfnl. 

4 - İdare mecıtlsl lasma 194! se
nesinde -.erilecek bmur haklan mik
tannm tayini. 

5 - Ticaret kanununun. 3Z3 üncii 
maddesine &evfibn flrlı,etle nuıaıneleJ 
tlcarlyede bulun.malt üsere meellsl 
idare lumıa memniyet itan, 

8 - 1M2 .eneel ~in bir miiraldp 
tayini ne aldatmnı teabltt .,e müra
ldbln mueretı hallnde .,utte ifa r17-
leınek ilsett ikt yedeJı; miiraldbln ln
tihabL 

L:ialtal 250 h.ISle senedine malik 
olup da içtimaı mezJı:1lrde ha.zır bu
lunmak lstlyen zevat Ticaret kanu
nunun 371 inci maddesine tevfikan 
lçtim:L tarihinden bir hafta evvel his
selerini Şhket merkerlne tevdi etme
lidirler. 

Bankalara tevdi edilecek senedat 
makbıızlan Şirket Merkezine tevdiat 
mahiyetinde olarak kabul edilecektir. 

İDARE MECLİSİ 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya «Edebiya t ve 
Felsefe)) Fakültesine kayıt §artları 

Ankara dil ve ta.rlh - eotratya fa.kültesinde okunan dem ziimrelert 
şunlardır : 

Türk dll ve edebi~ 
Alman • 
İngllls • 
Fran.sıs » 
Arap » 
Fam • 
Rus • 

» 

• • 
• • 
• 

'rarlh 
Felsefe 
Coğrafya 

Hindoloji 
Hltltolojl 

HungaroloJ L 
KlA.slk fllolojl 
datince - yunanca. 

Antropoloji ve EtnoloJI Sumeroloji 
Erkeolojl SinoloJl 
Kayıt muam~ıesine 16 Şubat tarltıtnde başlanacaktır. Kayıt lçln ne 

eVl'B.k lA.zım olduğu Ankal'ada dil ve tarih - c~rarya fa.klllte.'11 dekanı 
vllAyeUeı:di! ms.arl! ve lise müdürlillcierlne müracaat ederet: ö~Ueblllr. 

(1165 - 2341} 

Kadıköy ikinci Sulh H ukuk Hikimliğinden: 
Feneryolunda. profesör saıını aok.ağında 18 No. lı evde muklm ide 

k.iJiısemz olarak 19/10/941 tarihlnd., Hayd:ı.rp~ Nümune hastenesln 
ölen an asıl Bosna muhacirlerinden Samsunlu Güzin Acet.ooy namı d' 
Allyen.fn terekesine haklmllğimlue el konulmuştur. Müteve!tlyenJn müra 
ca.a.tlarınm tarlh1 lland11.n il.ç ay içlnde vesikalarlle birlikte ve e.lacalt bo 
lulann da ylııe tarihi llAnda.n ıtlbaren bir ay zarfında ala.cağın 
et~ veslkalarlle birWfte hlklmllğlmlze müracaat etmeleri. Alacağını vak 
tıncı. yazdırmayan alacaJclılar hakkında K. M. 369 uncu hükmünün tatb 
olunacağı a!A.kada.rlara. ll&n olunur. (2560> 


