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Cava'ya 
hava akınları 

yapıhyor 

Japonlar Bali adasinin 
bir kısmını ve Sumatrada 

Lahab ele geçirdiler 

ipekli ve yünlü . 
kumaş dokunacak 
El tezgahçılığının hu yolda 

teşkilatlandırılmasına çalışılıyor 

Batavia 23 (A.A.) _ Resmen A.nkar~ 23 (Telefonla) - Pa· Ka)'lleri komhmannın istihsali de· 
haber verildiğine göre. Bali adasına muklu el tezgahı dokumacılığı ltoo- mdctü. Maaına.fib Vekalet Hindi&
asker çıkımnağa muvaffak olan Ja· peratifler.i miJmC8.9iller.inin kongre• tandan büyük partide iplik getirt· 
pon kıtaları, adanın bir kısmını isti· s.inde seçilen teşkilit. evsaf. imalat meğe t~ebhüs etmif ve bunda mu· 
la etmişler ve hava alanını ele geçir· ve layiha encUmenleri 'bugün de ça- vaffa.k da olmuotur. Bu iplilc. parti-
mişlerdir. lışmalarına deıvam etmiılerdir. sinin müblm bir kıamı yoldadır. 

Buna mukabil Japon donanması· İktisat Vekileti tarafından sanat Bugün uzak yerlerdeki dağmık 
na kar~ı yapılan müttefik deniz ve ve meslek halinde yapılan dokwna· tezgahlar müstesna piyasa için çalı· 
hava taarruzu 0 kadar muvaffaki· cılık ve aile arasında zatt ihtiyaçlar şan el tezgahçıbimın yüzde 95 i 
yetli olmuştur ki, Bali civarında bir iç.in yapılan dokumacılık namile iki kooperatıifler .içine alınmıfhr. Deniz· 
t<"k harp gemisi veya taşıt kalma· kısma ayrılan pamuklu dokumacı- li, Antep, İstanbul. Kastamonu, Bur
mıştır. Japon kayıplarına dair olan lık için bugün bütün memlekette dur gibi sahalar bijyiik kooperatifler 
haberler, henüz noksan olmakla be- 143. 706 el tezgahı çalışmaktadır. mıntakalarıdır. Denizlinin senelik 
raber, zanned·ildiğine göre bu kayıp- Bunların 45.716 sı tamamen mes-- muamelesi 12 - 15 milyon lira ara-
lar pek fazladır. leki mahiyetedir. 9 7. 940 ı da aile sındadır. 

Son 24 saat zarfında Cava üze. ihtiyaçlarım karşılamaktadır. Ayrı- İktisat Vekaletinin varmak .isıtedi-
rinde JapCXl hava faaliyeti devam ca 16,499 hah ve kilim tezgahı da ği son merhale, pamuklu tezgahlar 
etmiştir. Japonlar, kuvvetlerini bir faaliyet halindedir. Pamuklu el tez· için tatbik ettiği bu mühim usulü 
kere daha hava alanlan üzerinde gahlan senede 75 ila 80 milyon yünlü ve ipekH el tezga.hçılığına da 
teksif ediyorlar. Japonlar, Malezya metro arasında mamul mensucat teşmÜ ebnek ve onları da teşkilatlan· 
seferinin başında olduğu gibi inkar vermektedir. Alakadarların tesbit dırmaktır. Bu işin tahakkuku için ha
kabul etmez bir hava üstünlüğüne ettiklerine göre bu miktar. en büyük rekete geçilmiştir. Halen İktisat Ve
sahip olmak İçin ellerinden geleni fabrikamız olan Kayseri kombinası- kaletinde çalışmakta olan pamuklu 
yapmakta gibidirler. run yıllık pamuklu istihsalinin üç tezgah encümenleri, mamulleri is-

Sumatrada mislinden fazladır. Halbuki memle· tandardize etmek, satışı teşkilatlan· 
T k 23 (AA ) Dome.İ ketteki iplik, mensucat İ.abnaaline ye-- dırmak, fimdiye kadar kooperatif 

a . 
0 

ybo''d' . · J · k· ... • tl · tişmediğinden tezgahlann tam hızla dışında kalmış olanları da koopera· 
Jansı ıı ırıyor: apon ... ve erı ] I kab"l l B ·f · · a1 ak k ed' 1 1 • · 
Palembang"ın 100 kilometre batı· çalışt~\rı~~İd"'· ı kd~~yorİ u 1?~- ~· ıçıne ;v~ rk 1ek~::e~ermı 
sında sevkulceyşi bir nokta olan La- sle eh a e ı ı2g5ı0ta ·1ır e e tezga • ı~I esasrl_ı ab a.~ b~' d~kl ı~ ekd~de· 
hat" b .. · l tm' 1 _ı· arı er sene mı yon metre ma· saı e ru ugun ıtir ı en ta ır e 

ı ugun ışga e ış erwr. I k • k" k {b .. ) k • h F 1 k t hl•.., • mu mensucat verme un anını a· yarın ugun ongre umumı ~ 
e emen e ıgı zanacaktır ki bunun yekWıu '2 tane yeti toplanacaktır. 

Batavia 23 (AA) - Pazartesi 
Felemenk tebliği: Pazar günü Japon 
tayyareleri, Cavada bir çok hava 
alanlarını bomba ve mitralyöz ate
eine tutmak suretile son derece faa· 
liyet sarfetmişlerdir. Batavia civa
rındaki Ojojakarta, Buitenzorg, Su· 
rabaya ve Malang hava alanları hü
cuma uğramıştır. Bazı hasarlar ol· 
muştur. 3 • 4 Japon tayyaresi düşü· 
rülmüştür .. Telefat azdır. 

Bomba tayyarelerimizin Palem· 
hang civanndaki düşman hedefleri• 
ne karşı yaptıkları hücum memnun1-
yet verici neticelerle bitmi~tir. Geçen 
haftanın sonuna doğru Japon kıtala· 
n, Hollanda l'imbrtmda Koepank'a 
hücum etmişlerdir. Dügman kuvvet· 
li bir mukavemetle karşılaşmıştır. 
Timor adasında durum 

Tokyo 23 (A.A.) - Resmen bil· 
diriliyor: Japon kuvvetleri 22 Şu
batta düşmanın şiddetli mukavem~ 
tini kırarak Timor adasının Porte· 
kize ait kısmında bulunan Dilli hava 
meydanını işgal etmiştir. 20 Şubat· 
ta adanın Hollandaya ait kısmında 
karaya çıkarılan başka birlikler 22 
Şubatta adanın merkezi olan Koe
pang01 zaptetmişlerdir. 

Halk evlerinin 
ylldönümü 
8. Fikri Tuzer dün 
mümessiller §erefine 

bir ziyafet verdi 

lslam 
ansiklopedisi 

Avrupa ilimlerinden 
çok takdirkar mektuplar 

geliyor 
Ankara 23 (Telefocnla) - Ciim· 

huriyet Halk Partisi Genel Sekrete· lstanbul Edebiyat fakültesinde 
ri Doktor Fikri Tuzer bugün, Parti bir heyet tarafından neşrolunan İs· 
roman müsabakasındaki jüri heyeti lam Ansiklopedisi, Avrupa alim-
8.zası ve Halkevlerinin yıldönümü leri nezdinde asıl eserden daha mü· 
münasebetiyle şehrimize gelmiş bu- him bir mevki kazanmaktadır. Tah
lunan 1 O Halkewinin mümessilleri rir heyeti 8.zasmdan bazı zatlara 
şer-dine Şehir lokantasında bir çay Avrupa ulemasından gelen mektup· 
ziyafeti vermiştir. Ziyafette Başve- larda bu nokta tebarüz ettiri}iyor. 
kil Doktor Refik Saydam, bütün Mesel& Berlin Ünivenitesi lraniy~t 
Vekiller. ve güzide davetliler bu- profesörü Schaeder'in yazdığı bır 
lunmakta id1. Halkevleri mümessil- mektupta «Aııısik.loped.iye yeniden 
leri milli oyurılarımm hu ziyafette yazılan makaleler ilim dünyasında 
d~ tekrar etmek sureti.le büyük tak· pek büyük bir eksikloiği tamaınlııyan 
dirler kazanmışlardır ... O · A 1 . H. Ik l . eserdin denildiııi gibi, Breslau nı· 

çı an yem a ev en . . T·· k 1 .. f .. ·· Dr Ank 
23 

(AA Y d versıtesı ur o oıı pro eeoru · 

her tararfa d ·
1 

·) -h b ulr dun 1 Duda da hemen hemen ayni sözleri 
a ın an a ınan a er er e 

Milli PiYAN<iO 
~~:j 
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B. Roosevett ı Sovyetler "Japonlar 
radyoda bir Smolensk'e Avustralya'yı 

nutuk söyledi yaklaşıyorlar ele geçirmeli" 
Müttefikler arasın
daki yolların serbes 
olması lüzumunda 

ısrar etti 

Smolensk'in 80 kilo
metre şarkında bir 
ıehri geri aldılar 

Londra 24 (Radyo 7, 15) - Ge
ce yansı Moskovada neşredilen Sov
yet tebüği: Sovyıet kıtalan dün ye-

Bir Japon mebusu 
yazdığı makalede 

böyle diyor 

l • • b ••tün dünya yü- niden ilerliyerelı: muhte1ü mahalJer 
« şıınız, U işgal etmişlerdir. Bunlann arasında 

Tokyo 24 (A.A.) - Mebuslaıdaıı 
Kloje, Kumln Ş1m.bon ga-zıetes1ııde 
yazdığı. bir maka.lede Avustralya a.d.a.
sınm Japonla.jtınI.m.a.s:ıru tam~ et. 
mektedlr. KloJe sebep olaraJt Avue
tra.Iyanın aldığ'ı düşmanca. tavırl.an 

ve ŞlmaU Amerlka.nın burasını yut
ması lhtlmallnl llerl sürüyor. Muhal'
rlr diyor ltl: 

zünde çarpı§makbr. Dorogobuz §chn bulunuyor. 

Bütün kaybettiklerimizi Londra 24 (AA) - B. B. C.ı 
• .., Sovyet tebliğinde geri alım:hğından 

gen alacagız» bahsedilen Dorogobuz şehri Smo· «Avustralya, Japon muhacereti için 
mühim bir saha olnhlllr. Her yıl 
l milyon artan Ja.ponla.r nere~ g1t>
melid.lrler? Fransız Hind.lçlntsl. Ma.· 
lezya, Cıı.va doludur. Borneo ve Yeni 
Gine muhacercte elverişli değildir. 
Halbukl AvustrnJya. muted.ll lkllmll· 
d.lr. Buranın iklimi Ja.ponya'ya ben.
zer. Bütün Avustralya'da 6,5 milyon 
nüfus vardır kl bu Tok;yo'nun nüfu
su demektir .• 

Londra 24 (Radyo 7,15) - Aınerl.k.'\ 
Cümhurrel& B. Roosevelt, ilk Amerl· 
ka Cüm.hurre1s1 Vaş.ington'un yıldö-
nümii m1l:nasebetıyle bu gece radyo
da bir nutuk söyiem.1.şttı·. CUm.hurrei· 
si, Va.,lngton'un hayatının Amer1k:a.
lıla.ra. ömek olmam l~ld.iğlni BÖY· 
leniliJ ve bugünkü varuyeti gözıden 
geçirerek düşmanın kesmek ~ 
münakala hatlarının muha.faz:a.s.ı lÜ· 
zum.unda. ısra.r etmiştir. B. Rooı,,evelt 
de~t1: 

- Bu harp yeni çeşit bir muhare· 
bedir. Oeçenlerdekilerden yalnız me
tod, sllA.h 1t1ba.rtyle deiü, cogra;fya. itl
barlyle de ayrılma.lctadır. Bugünkil 
muharebe bütün kıta.lan, adalan, de
nizleri, hava yollannı al!kadar edi
yor. Hepimiz ~u a.nia.tna1ıyız k1 ışı.. 
mtz bütün dilnya yilzilnde ça.ııpl§
maktır. Çünkü düşma.nlarunız muh· 
tellf noktalardadır. Har.p maırememtz 
Amerikaya bariz üstünlfilt verinceye 
kadar her ta.rafta. düşmana. darbeler 
lndl~ğe devam etmej.1y1z. Ş1mdlllk 
her geçen gün düşmana aRı.r z8,yla.t 
verdiriyoruz. 
Leva.zmı :roIJ.a,cıııı düşnana lıarf1 

muhafaza. için pn1ş m.esa.telel'de çar. 
pışmaklııtmuz l~zımdır. Nazilerle .Ja.
ponların g~ Amerika. İngil
tere, Rusya •e Çln'l a.yırm.aJc, l&vaEım 

mernbalanndan teerld etmelctJr Bl.r 
dünya haritasına balan. Bu büyilk 
kudret membalan, yani Çin, Rus· 
ya, İngiltere, Felemenk Rlıı.dista.nı, 
Yakın Şark, Afrika. kıtuı, Ştm3ll, Qr. 
ta. ve Cenubi Amer.l:ka birbirinden 
ayn düşerse A.klbetln ne olacatmı 
anlarsınız. Böyle blr ~ olursa Am.e· 
rlka kahraman Ç1n halkın.a. y.a.rdım 
edemez. Ha.lbuk!. bu ya.rıdmn IA.zımdır. 
Çünkü Çlnlllerln hücuinu Japon mat· 
llıblyctinde n1hal unsurdur. 

Muvasala kaybedilirse •• 

lensk"in 80 kilometre l}arkındadu. 
Burasının zaptı, Rll'I kıskaç hareke
tirun cenup kolunun mühim surette 
ilerlediğini gösteriyor. 

B. Churchill'in 
tebrik telgrafı 

Londra 24 (A.A) - B. 8. C.: 
B. Churchill, Kızılordunun yıldömil 
münasebetile B. Stalin • e hir telgraf 
göndermiı ve Sta!in ile Kızılordu
nun bütün efradını tebrik etmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fransız filosu 
nız Peral Ha.ı1>our baskını yüzün.den Son hareketler Amerika-
değild1r. Böyle bir hUıcıun olma.sa. d k d d 
bile donanmayı binlerce mll uzaJtlar. a aygı uyan ır 1 
dakl Flllp1n'lere göndeımek olamaz.- • 
dı. Pearl Harbour'da uğradığımız • Vatington 24 {A.A.) - Akde-
zayiat mübalab ~tdr. Harp ge- ~de~ Fr~nsız filosunun yer değ~ 
milerlmlzln büyük bir kismı bura.da. tirmesı, bılhusa Dunkerque zırhb
bulunmuyordu. Bulunan gemllrerden sının Toulon"a gelmesi Amerika.da 
de yalnız 3 banesl ı.şe yara.ma.z hale ciddi kaygı uyandırmııtır. Amerika 
gelmiştir. Diğer gemiler hatif yara Hariciye müsteşarı B. Welles dün. 
almUJ.J.a.rdır. Burada. binden fazla gazeteciler toplantısında Amer.i.lı:A4 
tayyarenin l.nma edild111 haberi ~ nın bu meseleyi büyük bir alah ile 
yıa.niıştır. Ne kada:r tayyare kaybetti· takıp ettiğini söyle~r. 
ğlmJZt söyliyemmı. Fakat 1U kadar 
dJ.sıebillrlm Jd bugQne kadar biz Ja
ponlann imha etttıerloden kat ıcat 
fe.zla :.Tapon tayya.?'e91. fmba. ettJk. 

Bir Amerikan petrol 
gemisi torpillendi 

Vaşinatoıı 24 (A.A.) - Ha.mi1-
Kaybettiklerimizi ton adında bir petrol gemisi torpil-

geri alacağız lenmiştir. 14 ölil, 30 yaralı vard1r . 

Bi2ı birçok şeyler kaybettik. Durum Birmanya ve Sumatra'da 
lehimJZ'e dönünceye kadar da.ha. da. d 
kaybed~eıtız. ~aJta.t kaybettlklerim.1. urum 
zl Q"erl alacajpz, .Alınan, Ja.p0n imha. Vichy 24 (A.A) - Birmaııya~ 
hare'ketlnl netices!21 bırakacağız. da İngiliz lutaları Sittang nehri ıx,. 
Kudretimiz her gün artıyor. E:ion har- yundald müdafa hatlanna çek.iliyor
lbl biz kazanacağ'ız. sulhQ. biz Yfl.P&· lar. Sumatra adasında Japonlar Pa. 
cağız Iembang"ın 120 kilometre cenubun-

ha=~:~~~J':ı..~b= d~ Labuan şehrini ele geçirmifler• 
bundan uzağız, 1stlhsal.lmb kat kat dı_r. ___________ _ 

artacaıktır. Bu senenin SODltA.nunu· 
mm. altwnda. size bazı ra.tam.ıar ver· 
ml.ştim.. Mihver buna. rucyan na.zarl.y. 
le ba.kmı9tı. Şlmdl bu rakam
lara varacağımızı size l'mllt!et~ söy
llye'blllrl.m. 

Sulh esaılari 

Alman yadan 
alacağımız 
vagonlar 

A 
Halkevleri kuruluşunun onuncu yıl- tekrar etmiştir. vustralya dönümü ~ün Halke:':l~;i sa~~nların· . D~er taraftan Budapeşte Ünrver· 
da mahallın en buyük rnulkı ve sıtesı Türkoloji profesörü Nemeth 

Caya ya asker a1 
skerl amirleri, ~~l~~l~ri mems.u~ -r:Tercümeye zammettiğiniz kı~ımlar 
an ve pek çok koylulerın huzurıyle .... • 

büyük bir törenle kutlandığı bildiri- çok kıymetlidir. Bu hususta Koro~ 

Amerika Cenubi Pa.sJ:nk'le mu'\1888..
la.smı ka.Y'bede1"11e bMilıı bu bölge 
Japon hAklmiyetine di)şeceGt, Japon. 
ya Amerlka.'ya ta.aruz edebJrleceGt, 
Hlııdlstan'a., Afrika'ya. Ya.Icın Şarka 
kadar el uzatabilecek, Brltanya, Rus· 
ya., sıuve. Irak. Mlmr'ı su.ven 
kanalını, bütün Afrlka. sah1lln1 hA
klmiyett altına. aJ.ıruısı. 1ç1n Al:m.a.ı:ıya.'. 
ya yardım e~ olacaktır. Ayni za- Müttefikler milsavt ehemm.lyetl ve 
manda parlak Rus mukabil ta.arru. hayglyetl haiz sel"be.9 mınetlerden 
zunun sekteye uğramasına, İngUtere. mürekkep bir camia.dır. Haıt>ln !eda
nın en esaslı ylyece~en. mahrum kA.rlı:kla.rını, m1hnet1nl aralarmd& 
kalma.sına yar~ edecektir. taksim ediyorlar. Her birlm.1z btl"blrl.· 

Bir heyet, tipleri tespit 
etmek üzere yakında 

Berline gidecek 
• • d • liyor. İnşası biten Kayseri, Çankırı, Csoma Archivum mecmuasında bır gon ermıyor Yomr~ Halkevi binalarının açılış tö· makale de yazdım> diyor. 

Birçok şehirler askeri 
kontrol alhna alındı 

renlen yapılmıştır. Trabzon Halk· Londra' da Joumal of the Royal 
ıevinde m~htaç 300 yurddaşa giyim Asiatic Society revüsünde de bugün· 
eşyası dagıblmıştır. 1 d 1 I" A ·1cı d. · • T" t_! _ er e ıı am n111 ope ıS"aım ur1'r" 

.. ::1. k k a 'fi I e r 1 ye tab'ı için takdirkar bir makale 

--------------intişar etıni§tir. Türk ilmini Avrupa 
Nevyork 23 (AA.) - O.F.1. : Dairelerde kağıttan alimlerine ciddt bir surette tanıtan 

~d~e_:r: den A~e~ikaıı ~j~mslanna tasarruf bu eserle irfan lleın.imizle beraber 
bildırılıyor: Salahıyet sahıhı, Avus- - _ _ _ h' d 'ftih d d ~ • 
tralyah bir şahsiyet Japonyanın Ti· Vekiletlerde • •--- 1 .. _ ız e gurur ve ı ar uy ugumu 

yen& IUIC&r arın o.a- •• ( '" b• b bili' mor'u işgali üzerine Avustralyanm mimi için tutulan yol ıudur: Mesela zu soy emegı ır orç yoruz. 

ŞimdlOOn. Cenubt Paslfllt'te düş- mize ba4tlıyız. Al:2U ettiğlmjz sulhün. 
m.anla her - t şekli hakkında. Atlantlk beya.nna.me-

gun ema.s halindeyiz. Bu sinde kabataslak: prensipler kararlaş- Ank~ 23 {Telefonla) - D 
m.ıntark.ada. Amerlka.'nın Yalnuı ha.va. ~. Bunların arasında. müte- let Demıryollan Umum Müdürl" 
~:~~~l deRU, Amerikan kıtala.rı dıı. ca.vlzln sila.hlannın eUerhıden aım. pek yakında Almanyaya bir heylll 

ması. ba.şl.ıca. 4 hflrrJ.yetJn.. ya.n.1 ko- göndeııecektir. Tahm.ln edildi · 
Japonların İptidai nuşma, d1n hü.rrlyeUerlyle 1htlyaçtan göre bu heyet, Denüryollan td 

üıtünlükleri ~korkudan tecrld esaslarm.ın tem!- bakımından Türk • Alman ticar 
Japonlann birçok ıStratejijc llalere ~~; :;;yı:irV=un em. anla~aaı . tatbikatının. kolaylqtı 

malik olma.tnndan dol~ ipltda.t ft&.. nin lrellm 1 rt ok ::ı şalı1. muı hakkında görüpneler yapacak. 
tünlüklert Va.rdıt. Mi1ttef1kler art&· da.kAr: ne :a~ =uıı;n· •F&- almak istediğimiz vagon ve loko
ca'k: m.alııemelerlyle ve 8fJ!ld,uma. U'Sll-ı fer 0 kadar b- 1 ° °[88' za.- motiflerin tiplerini te8bit edecektÜ'. 
liyle Jaı>onya'yı yenecektıt. Japon- Amerlka.lıla.r ne - Uh.b 77~ da. Heyette teknik müpvirler de hu ... 
lann Fıllpin'lerde kazanıtıklan ,...ı. A.merlkalılar da aıynt şeyi sOyl= nacaktır. 

kendis-:ni çok tehdide maruz hisset- alb sahrhk bir karar evvela büyiik ... 
tiğini, o derecede ki Cavanın mü- ki.ğıtlarda merkez ~bna dağı. ,_ ___________ ....,. ________ __ 

dafaasına iştirak !İçin asker göndere· hla. Merkez teıtkilab a,yni karan 
mem~i muhtemel bulunduğunu sÖ'Y'" vilayet sayısınca çoğalbp bir elde 
lem.iştir. tamim eder. Vilayet letkilitı ne ka-

Büyük Millet Meclial 
Reisi lzmire gitti 

Aynı zat şunları ilave etmiştir: dar kaza vana. karardan 0 kadar 
«Japonya, Avustralyalı vo Ameri- suret çıkarıp gönderir. Kazalar na
lc~ takviye kuvvetlerinin Caıvaya biye sayuı. nahiyeler köy sayısı ka
Ö.ogru geçmek üzere kullanabilecek- dar kağıtlara emri çekip yola çıka-
leri şark yolunu kesmiştir.> rırlar. 
Şanghay 23 {A.A.) - Sidney- Karar köye gidinciye kadar bir-

den alınan habere göre, Avustralya çok memu: bunun suretini çıkar
ıh~ktimeti'. Yeni Zelandadan gelen malda m~gul olmuş, birçok kağıt 
bır heyeti kabul etmiş ve müşterek bucannnştır. Bir haftada üç tamim 
•t:at.ejiye ait mesleleri müzakere et çı.ha üç misli, beş tamim çıksa beı 
mıştır. misli kağıt. 

Caınberra 23 (A.A.) - Avus· En doğrusu merkezde acele ol· 
tralya Harbiye Nazın M. Fracis mıyan bütün kararlan 

1

içine alan 
Ford, Port Darvin'I~ birlik~~ şim~l jhaftalık veya on ~ günlük 1!ülten: 

fzınir 2 3 (Telefon1a) - B 
Millet Medisi Reisi Abdülhalik R 
da b~ün. Ankaradan ıdı 
gelmiştir. B. Abdülhalik. Renda'ıua 
bu ziyareti tamamen husuat znaW.: 
yettedir. Bir kaç giln burada kal 

1 

caktır. 

Okullarda beden 
hareketleri programi 

Ankara 23 (Telefonla) -
j ri.E V ekli eti, Beden te:rbiyesi ()ğr 

1 me?l~rinin her dera yıh baıında, 
yıl ıçınde, idare edecekleri jimnas 
ve spor faaliyetlerinin ana hatl 
gösteren. bir it programı ile a"'1 
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Harp tebliğleri B. Stalinin 

lngiliz tebliği 
Kahirtl 23 CA.A..) - Orta ~ faı

awz tebHli: 

Kızılorduya 

günlük emri Sumatra'da 

H·ndistan'da 
endişe 

artıyor 
Tmlml'nin doğusunda '9le TmJm1 -

lıleldll ahasınm eenubm:ıdatt ummn1 
b&gede hareket ya.pıııı ıra.,q devrl
,elerlmlz Te seyyar kollanmız dün 
d!1şman kolla.rınm daha bilyilk ölçü
de bir mukavemet.De ~
dır. Öğleden sonra M.artoba'dan 

cDütman teslim olmadığı 
takdirde onu 
yokebnelidir» 

Tml.mi'ye doğru 9()k büyük: b1r ba- Moeb.,. 2S (A.A.) - TallS ajamı 
ıftet mn.şahede edllmJşt.lr. Dilfma- tncftıVor-: B. 8tal1n. bagih>. ltmlOt'-

hare beler • 
şı m 
Japonlar Birmanyada bir miktar daha ilerlemiş

lerdir - Libyada devriye faaliyeti arttı 

Bir çok §ehirlerin 
boşaltılması için 
tedbir alınıyor 

JWl Uerl bölgemlmek1 hedeflere lı:a.1'- d1m\m 2i thd yı1dlmıftm(i m1'n•.t>c- • 
fi yaptığı hava faaliyeti de daha tne, ~ ~lük: Wr emir Çlka.i"- Uzak ~ı ımuharc.belerin çok ,;ddetli olacağı 
fazla ölçüde olm~. Kendi hava ~. ~ordunım kaıhramıınlı.ğı- anlaşılmak.tadır. 

8-ıbk 23 (AA.) - Delbi 
radyoeunwı ~ığı baberteııe göre. 
Japon donanmasının hiicıJln\v yap
mua ibtimalile, Hindistanda duyu· 
lan endişeler, gitgide daha fiddet
lenmektedir. Kalküta, Kolombo, 
Madras n Kara.ti ıehirlerinin tahli· 
yee için tedbirler alındıktan eonra 
Bom.bay eyaleti 'Y&li9i 9,000,000 
dan fazla nüfusu olan Bombay tebri 
balkmı da, ıehri kahil olduğu kadar 
terketmeğe daıvet ebniftir. 

Jı:uvvetıerlmiz avcı tn.yyarelertnın ta.- Dl 69en B. stalln, Alman orduslle C.va adasının tarf •e garbında Birrnanyada Japonlar Sittnng neh· 
a.mız uçuşlnrlle ura ııa~erlne Kmlmd.un.ım müsa.vı k:tııvYetle:l'le bulunan Baü ve Samatra adalarmda rine doğru ilerliyorlar. Mühim bir 
tekrar yardımda bulunm.UJlar, bom- barbettl~ ~ ~- Japonlarla Felemenk. kuvvetleri ıimcndifcr iltisak nolr.tuı olan Pegu 
ba tn.yyarelerlmlz de gerideki düşnuııı 1 =ım d~ !d. 

1 
e- arasında ,iddetli muharebeler olu· :f8kınmda pddetli muharc'beler olu-

mevzllertne testrl1. h{ieumlar yapın~- ....._,~Alman! · /Uma ...ı_ ,yor. Bu iki adada Felemerlkliler her yor. 
lardır •c..mııO"'w an, n "' · il L- rül · ~ ı. • d' F 1 1 d B .ı_ --. dukt:ırı tç!n detfi, yutdrunuzıı kO}e §eyı, yo an, ıı;op en uuınp e ı- i ipin er e, ataruı yarımau.a.w-

Aı m an eb}ı" g ... İ ~ koyımk ı.stıe<llklert 1ç1n )'Ok yorlar. Japonlar Bali aduının mÜ• da topçu düellosu olmuftur. 
ediyor. him bir kısmını ele geçirmişlerdir. Doğu cephesi: 

. Alnı rdulan ~erde, K.a.llntn, Klin, Sublni- Timor adasına çıkan Japon kuvvet-
Mahatma Gandhi. Harijat isimli 

kcn<li gündelik pzeteı&inde büyük 
Hind tehirleri .halisinin memleket 
içindeki kasabalara çekilerek tl\ar• 
ruzlar ~ıısında tehirlerde umum! 
pan.iie mani ohnalannın daba iyi 
olacağwıı yazmaktadır. 

Berlln 23 (A.A.) - n.n o _. .. _..._,,....., T----.'d......,. ••-A- 1 . d ı. d . 1' . 1 
başkuma.ndanlığinın tebl!ğl : Doltu<J..a, !l., .... ''"" "'V- Te <KVV""'"' '-~• ~ en e uu ~ amn :ı,ga nn tamama-
d " cephenin b!rçok kesimlerin- ga.mimnlan kıtala.rımız tara.fmdan mak üzeredir. 
d~tlerlnl hiç ~ ateş çcvrfJm!ş -re kendlleıdm) ~ olduk- Ca..vayn henüz taarruz odilmemiş-
bnttına sürmek suretıyle fnydasız hti- lan takdirde canlarını kurtaracUlalı. tir. Fakat bu adadaki hava meydan
ewnlarınA devam etmıştlr Bu kuv- biWrllml.şttr. Fa.kat Almanlar t.ıes- lanna laiç ara vermeden akınlar ya-

. Um olmaktan 1mt1na '1m!şlerd1r. Bir 1 c::md • .ı_ ı. _ d 1 Tetler n~ kayıplara uğramışlardır. -...rln _ tabi! -~-~k Alma _ pı ıyor . ..,,. ıaen uava mey an arı-
._ _ _._,_ nt!D """' e ~ ........ ~ n -h· '- la w d w ı.. ·1d· Doneç havzasına. ve doğu cepı~ı lan ıılllı.hla eQ:ıınek "°'11Dda kaldık nın mu ım onsa.r ra ugrn 1gı uı ı-

§1.mal kes\mlne kar\4 yapılıı.n hava Te P* az Alman askerl filftm.dcn tur- rilmektedir. Hava akmlan karaya 
taıırruzlan. esnasında 26 bolşcvik tuJdlı. Haıp harptir. Kmlordu tn- asker çıkarman111 yakın olduğunu 
katan "clddı lsabetlere maruz kıı.lmı.ş- Um ola.n Alman subo.y ve aslterl.erini göstıcrmelctedir. Avu5tralya, Cavayı 
tır. Düşm~~cephestnde dün ~ estr alıyor~ bunların haya.tını esil'- ATUstralyanın bir ileri istı'hkamı 
t.ayynre b r. ~- Burada b1lyO:k Rvıs ::vamn saydığından buraya kuVTet gönder-

b~a~:.:6~:naı!n~§~~t ~~ Ma.blm ~nın ~ *lerlnl teta"4r- meğe karar vermiştir. Amerikanın 
b'111.d ~ kanlı kayıplar bu esır la.yace.l'ım · da Ca'Yanm müdafaasına yılrdım 

Sovyet tebÜği ta.arruzun devam 
ettiğini ve ibazı yerlerin geri alındı
ğını ibildirmektcdir. Almacı tebliği 
iae Ruslıınn bütün hücumlannm ağu 
zay int verdirilerek tardedild~ğini 

haber veriyor. Almanlar ikinciklinu
nun iptidasmdanberi 56 bin esir, bir 
çok malzeme alındığını, Rusların 
zayiahnııı bunun bir ltaç misli oldu
ğunu bildiriyorlar. 

L"byada: 

Melcili civfti1nda devriye f aarryeti 
artmı!ltır. Bundan başka yeni hir ha
dise yoktur. 

Yeni Dclln~ deki Hind merkez tct
rii meclisi barp durumunu müzaker• 
etınd:: üzere önümüzdeki cmna gÜ• 
nü gizli bir celee akdedecelrt:ir. Hin
distan yüksek meclisi de gizli bir 
toplantı yapacaktır. Fakat ha top· 
lanbnm tarilYi henüz te.bit edilme
miştir. 

~yısınu ın ıblrçok mfslldJr a ....... ı müd- Dn,man ~ olmadıtı takd.lrde edeceği eöylenmekteclir. Cavadaki 
- · ~·.. onu Yok etınelkilr. 
det zarfında 960 tank, 1788 top ve ------------==-==------------ Şang Kay Şek'in 

seyahatinin akisleri 
her neviden sekiz blnl mütecaviz ara
ba zapt veya tahrlp edilmiştir. Düş
man oephesfnin gcrllerfnde hava hil 
cmnlarlyle daha birçok tank, top, 
katar ve saire tahrip olunmuştur. Ay
nı müddet zarfında Sovyet hava or
dusu havn muharebelerinde dü,Urül-

Amerika lngiliz kabinesi iaşe ••d•• ı••v•• mu ur ugu Suısh•Y 23 CA.A> - D. N. s.: 
Şang Kay Şek'in .eyalum. Hindi. 

sularında Son tadil Stalin'in 
arzusuna göre yapılm\ş 

müş 699 tayyare, tayyare karşı koyma Denizalblar 80 gemi 
topçusu oo.ratından diişürühnilş 159 Bertin 23 (AA) - D. N. R.: 
tayyare ve yerde t.ahrlp edilmiş 331 bahrdılar Yan resmi bir k.aynal:tan bildirili· 
tayyare kaybet.mlştlr. Alman kayıpla- yor: lngiliz kabinesinde yapılan ye· 
nnın 127 tayyare olmasına mukabll ni tadüler, yani 1bct nazırın kabine-
Sovyct kayıpları bu suretle topyekün Berlin 23 {AA) - Alman rad- den çıkanlarak yerlerine yenilerin in 
l189 tayynrecUr. yon bildiriyor: Alman denizaltılan tayini lüç de fqılacak hir hadise de-
Şimall Afrlkada 15 İngiliz tayyaresi Amerikan aahilleri açığında timd.iye ğildir. Timee gibi bazı gazetelerin 

düşürülmüş, 16.000 ton11Atoluk Ud kadar 5 3 2, 900 tonluk 80 gemi ba· Te daha bll§kalazının böyle bir de
İngillz vapuru batırılmıştır. hrmıFar ve Port of Sapin limanında ği,ikliği evvelce de ihsas etmiş ol· 

Zayıf İngiliz hava teşkilleri bu gece iki gemi ile bir retrol gemisini ağır duldan Almaıı siyasi mah&Jlerinde 
~mali Almanya sahiline bir akın yaP- hasara uğratmışlardır. hatırlatılıyor. 
mışlıtrdır. İki İngiliz bomba tayyare- San Jums (Portorico) 23 {A. Berlindeki kanaate göre, bu me-
al dü~ürülmüştür. A) - 5 l 27 tonluk «Del Plata> ıelecle ve bu meselenin e,.,asını teşkil 

it 1 t hı•.,.• ismindeki Amen'kan tilebi cuma ııü· eden temayülde bariz vasıf ta,ıyan 
a yan e lgl nü K.araib denizinin tarkında torpil· nokta. fimdiye kadar istihsal Nazırı 

. lenmiştir. Mürettebah Amerikan do- olan Moore Brabazor'un bundan 
Roma 23 (A.A.) - ltalya.n orduları namnasına men.sup tayyareler tara

trmum1 ka.rargfı.hmm 632 numarah fmd ,_ f-.ı~JdiL b. 1..-- birkaç ay evvel hususi mahfillerde 
tebliği: Mekill bölgesinde Jtoeşlf tol- ~~ &:C~ caı den eonra ır uaı~ bol,evizm aleyirİndf' oldukça açık 
lan çarpı,,'!!nalan olmuştur. Avcı teş- gernııı1n~ alınmıfhr. ~el Plata Ye.nl bazı sözler cliylemiş olmasıdır. 

Bölge ia~e müdürlüğü 
takviye edilecek 

tanın siyasi phsiyetleri üzerinde çolı: 
başka başka ahüJameller :f8pmışbr. 
Yeni Delhi' deın bildirildiğine göre, 
İslam Hind birliği reisi Jimıa. Şang 
Kay Şck'in Hind meısdelerine mü· 

İaşe masteşarlıjpnın dört lJD'l.um dahalcai, siyasi durum hakkında hiç
müdürlüğe aynlncaıtı yazılmıştı. İa.rıe bir anlayış mevcut bulunmadığını ve 
~erinin glttik:ce ink\şafı kal'Şl8111da bu durumun bilakis gayri müsait te
İstanbul bölge ıa...~ müdürlüjffinlln de liikki edilmesi Jlizımgeldiğini aöyle· 
takviyesine karar verlldlğl h aber alın- mit1tir. 
mıştır .. Ve'rllen hn.berlerden, İstruıbul Jinna, Şang Kay Şek müslüman 
1nşe müdilrlü~ kadrosmnm 120 k!.şl- f ı · k f ı · 
ye çıkanldı , mQdQı:1~ m ld- m~d att c;Jv kn.y (' ben oat c_n 
len çalışacağı anlaşılmaktadır mu a aa ece o ursa, unun mu• 

Bugün İstanbul ~ müdüriüğünde essif bir hal olacağını aöylcmigtir. 
btr toplantı yapılacııktır. İstanbul Hind milliyetçileri reisi sir Tej Ba
cümhurlwt m üddelumumtsi ne emnl- dahur Sparu, Şang Kay Şdt'in Jng il· 
yet direktörünün de t.ştırrk edece~ bu tereye m üracaatill'in beyhude olmı
toplant:ıdn tadll edilen Milli Korunma. yacağını ve Hindistnnın hakiki bir 
Kanun unun tatblklne a lt işler üııerin- siyasi hürriyete kavuşacağını aöyle-
de görü~ülecektir. mi:ıtir. 

Bir .Japon gemisi yakıldı Marsilyada havagazı 
cihazı patladı, evler 

24 Şubat 1942 

lngiltere ay
yare imaline 
hız veriyor 

cBritanya muharebesi, 
istediği d~kikada geniı 

ölçüde baılayabilir» 

Londra 23 (AA.) - Tayyare 
fa.brik.alan itçilerine hitap eden bir 
meaajda yeni tayyare imalat Nazırı 
M. Uwellıyn, ezcümle §Öyle demiştir : 

cTayyare imalatını artınnız. Oüş
manlll Büyük Britanyaya tevcih et
tiği darbelere verilecek yegane icar• 
tılık ıekli ona, bomba tayyareleri 
topluluğu ve bomba çokluğu ile ta· 
arruz etmektir. Parlak zaferlerini ta
k.ip ve intaç etmek iç:n Rus mütte
fiklerimize mümkün olduğu kadar 
ço:.k aııyıda tayyare 'Vermemiz la
zundır. 

Hollanda Hindiııtanı, Avustralya, 
Yeni Zdandıı, Hindistan ve Bir· 
manya, içinde bulunduktan yeni 
tehlike karşıSll'lda sizin el emeğinizi 
istiyorlıır.> 

LondrL 23 (AA.) - Reuter bil
diriyor: 

Tayyare İmali.tJ Nazırı albay 
Uewellyn, tayyare fabr.iknlan işçile
ı:irıe gönderdiği mesajda §Unları ilô.
'Ye etmiştir: 

cBüyük Britanya muharebesi ee
lcimne nishetle geniş bir ölçüde ve 
M'tcdiği dakikada başlayabilir.> 

Nazır, .işçilerden fazla imalat için 
gayretlerini artırmalarını istemiştir. 

B. Mussolini 
cBu ıirada a.ulhdan 

bahsetmek, düşmana 
yardım etmektir» diyor 

Roma 23 {AA) - Mussoüni. 
Avrupa üniversitderi genç muha
ripleri mecmuaaı olan cCiovani et 
Europıı> ınecmuııınnda §Öyle yazı• 

yor : 
cVatan bir ölüm ve dirim müca· 

delesine girmiş bulunurken, sulhten 
bahseden düşmana bilerek veya bil
miyerek yardım ediyor demektir. 
Zihinlere bir tek fiki r h:O:Cün olmalı, 
sinirlerinizi bir tek irade kavramalı, 
bütün ümitlerinizi bir tek aöz hüliisa 
etmelidir: Zafer fikri, zafer iadesi, 
zafer ümidi.. Sulh, zaferin tabii ve 
mantıki neticesi olıırak eonrnda n 
gelecek ve düşmanlarımızın mıığlu· 

klllerl.mlzden biri <!otu Slrenalka'da Orba.n ile Buenos Airea araamda l§• Sir Stafford Cripps'fo İngiltere 
15 düşman tayyııresinin bulundufu !emekte idi___ __ kabinesine tayininin, Stnlin'in arzu· 

Batavia 23 (A.A.) - Müttefik 
bombnrdımıııı tayyareleri Banka bo
ğazındn 10.000 tonluk büyük bir 
Japon deniz taşıtını ate,e vermi:ıler 
ve diğer bir çoklannı mitralyöz ate
fine tutmu§l:ı.rdır. 

hasara uğradı biycti daha knti olacağı için sulh te 
daha uzun ve feyizli olacaktır. Ga

Manilya 23 (A.A.) - Marailya lehe galip gelmek İşteycne mukad· 
hav~azı fabrikuında, ıehrin cenup derdir.> 

Akroma hava alanına ıı.lçaktan uçarak y alova' da köy lanna göre yapılmış bir tasfiye teşkil 
llddetle hilcum et.m1ftir. Mitra.ıyözle ettiğini gösteren daha başka belirti· 
yapılan müteaddit hücumlarda bü- mektepleri ler de 'Yardır. 
tnn bu tayyareler tahrip ed1lmlş, ba.- -----
ra.ka.Ia r ve motörlil arabalar tutu.ştu- Yalova (A•m> - ~ aene baş- Tanınmı11 bir Fransiz 
rolınuş, kıtalar nl:"IU"& mecbur edil- lanan Yalo'Yanm Kılıç ~ ~ 
nılştlr. Tayyarelerlmlz no'ksaneız dön- batlı Çukur köyü okulu bltmJotlr. artisti öldü 
mü.şlcrdlr Kartın tptıdıuımda töreni ne.hJye mu- p . 23 (AA) T ·-

. · d1b11 ~ Nm1 'l'lııW>oylu Te diler ena . - anınmış ti 

- - - -- mahallelerine gaz veren tazyik ciha· 

Gündelik gazete müvez- zının bulunduğu binada üç infilak 
• • olmuştur. Birıa yıkılmış 'Ye 100 mel'-

zılerme kolaylık re mesafede bulanan evlerin çatıla-
Ankata 23 {Telefonla) - Deıv· ı rı hasara uğramı!1fır. İtfaiye, enkaz 

let Demiryollan idaresi g'tindelik ga- altından 1 4 ceset çıknrmışbr. Kaza 
zetelere mensup müvezziler için mü- kurbanlarının dahn çok obuasından 

Madridin nüfusu 
Madrit 23 <A.AJ - Son yapılan 

sayıma göre, Madrit şehrinde 1 oon
kAnun 942 tntll.Jn.dc 1.115.772 nüfus 
olduğu anl~ılıruştır. 

him b ir kolaylık yapmıştır. Müvez- ' korlrulm11.ktadır. Amerika - yeni Zelanda 
ziler iwımi 25 kilo~trelik mesafe- --- . 

d Mııltada altı Inglliz t&Y1Sft41 ~- alAbıdarlann h~ :vapılaeat- yatro Te sinema artistlerinden Vik-
e tutuştunılm~. t:ır. • tor '1ouc:lıer dü.ı •abah bir kalb aek-

Dfter köylerln okullarmm b1naları tesinden ölmüştür. 
Pitmiş yemek teıhiri 

ter dnhiliınde gazetelerini aatabilmek ltalyada'ki Latin dostluğu 
için bire~· aylık serbes aboneman A ik l il . v .. ~on 23 (A.A.) - Re:ls 

benfts bi~. İt:mall tçln ç~- - ----
mettMıt. OeJıecek ay içinde bu cbl- Maretal Keitel yasaği 

kartı alabileceklerdir. Bu kartların mer a e Ç erı Roosevdt Yeni Zelanda Başvekili 
fiat-i iki liradır. Kartlar, bımliyöler· Vatikan 23 {AA.) - Memle- M. Peter Frazcr' e bir dos tluk m e-

ıa.nn cıa açm.. töreruen ya~ılacaktır. Slovakya' da 
Umu.mı Meclls!n, k*antalann cep- IUı:vltllertıı b:nd1 eA.Yi ft ga.yretlert • 

he carnek!nlannda. :rem.ek ~1 De 'rictıda gd1rl.len bu olttıllar modem Bratialava 2 3 (A.A.) - Alman 
JaS3;k eden bir tnmr ~ yaz- btr ~ blea edilmektedir. Kon.tor ord1JSU genelkurmay bntbru mnre
DIJ.1tık. Bcledlye dalmt enctkmen.l len- ve rabatlJk ıotn btittın f!daldrb:klar- ~l Keitel, Slon.k hükumetinin dıı
l'amı ı marttan ttıbaren tatbtldne dan çekS~. Köylüler bu!.§· Teti üzerine bu sabah Brntiıılavn'ya 
gcçllllU!S1nl kara.rlıı§tumıştlr. Jerle llıb:zat meııJPl ohı:JQrlar. ~lmi}tir. 

de olduğu gı'bi katarlardo. d a mute- ketleri İtalya ile harp halinde bulu· aajı göndermek suretile Birl~k 
iber olacaktır. Müvezzileri~ 30 kilo- nan ~tin A~erlkan d~plomntlar~nı !Amerika - Zelnn~n nrnsındn doğ~
ya kadar eazete paketlen parasız yerlC§tırmek uzere Vatikanda aur· dan doğruya telsız v e ra dyo scrvı· 
nakled ilecektir. atle yeni daireler hn.,. ırlanmaktadır. sinin açılı§ törenim bugün yapmı§hr. 

KADER! 
İzmir de bir manif a . ı•:ı 

rile •o içindeıı hiçbir şey almadan İki <akadaş neşe ~çinde yüzüyorlardı. rin neşel-i sesi yülc.aeldi: 
Meliha ve Galibe Ramiz hemşirelere Cevdet, Latif ça:vuşla arabaya bi- - Safa geldin Cevdetç.iğim, Sö- ithalat şirketi kuruldu 

Aşk 
bilabeael devir n ferağ ediyorum. nerlerken, arabacıya: keden bu kadar çabuk döneceğini İzmir {Akıam) - İthalat işlerile 
MiJrunı zaman haaebile sakıt olan - Bizi bu ak~mki trene yeıt:i§ti· ummazdun. Ne haber getirdin ba- , meşgul olmak üzere §ehrinıizde 750 
cezai taltihattan ~ka hiçbir gliaa rirsen, eana iki lira bah,Jg var, dedi. kayım~ bin lira sermayeli bir manifatura it• 

Jlakleden: (l'l • Nil) mali tah'bata da uğramıyacağıma ••• Cevdet, sevinçle cevap Terdi: halat şirketi kurulmuttur. Hükume· 
Cevdet beyin l:efili bilmal olması Melihanın Fahriyi vurduğundan - Ümidin fc-.kinde muvaffak ol· tin işa.-eti dahilinde bu ~rket, <loğ-

ve macera romanı 
Tefrika No. 1'19 

Cevdet. acıt bir ...Ie mal'a'Gele bet 'bbı Jlr1t,J1 zimmetime seçiımif üzerien bu .itirafnameyi imzaladım. iki gün sonra idi 1 Noter Daniş beyin duk.. MıI~mmayı '.hallettik. rudan doğruya lzmir bölgesi için dıt 
.ati: .,... cıamİ)"eti .mi:ırtimal ~ oldaiu- Dalaman çifliii: 25 mayu 1936> yazıhanesi önünde sabahın erken sa- - Nasın memleketlerden manifatura qynııı 

- ~edi asıl yazacak olan Mn• ma tud.ik .... ithaf ederim. Eraıkö- atlerinde h~usi bir konak arabası - Aradığımız iki kız kardefi bul- ithalini temin edecek ve tayin edile-
IİD, dedi; sonra Baba Denife döne- yünde .Ha7ı:b-e hanmııa pansiyonu- Cevdet, bu eeoecli ke>ime kelime durdu. içinden tık giyinmiş, ağu duk. cek fia.tlerle bunlan satacaktır. 
tek: na )'erlqtİrmif oldujum 'Ye dyevm Hafıza yazdırdıktan sonra: ~h, genç bir erkek çıktı. Noterliğin - All~h ~ına doğrusunu söyle. 

_Burada hokka. kalem~ mı) l.tu.b.dda, Bqiktqta, Akuotler - Şimdi de altına imzanızı atınız: hademesi, büyiik <Salonu temizliyor· İki öksüz k.ızın izini bulduğunuzdan 
d;ye eordu. caddesinde Güzelbahçe aokaimd• emrini 'Yerdi. Hafız, İmza.aını attı. du. Ziyaretçi. hademeye: emin misin} 

Baha De~ eaı1ci bir ma•nm 23 numarah eTde oturan Meliha • Bundan sonra acnedin altını ıtTa- - Noter D:ıniş bey odMinda mı) - Se" : kar,ımda gördüğüm gibi. 
p:kmecoeinden holi.a, kalem çıka- Galib6 Rmniz bemfirelerin, ölü Veh- aile Cevdet kefil, U.tif çıwvuş ve Ba- diye sordu. bu işıi de neticelendirdiğimden o de· 
mak maaanın üzerine koydu; Ce'Y· hı pafallın Yeieni Par:iban ba.mmın ba Deniş de p.hlt aıfatile imzaladı· - isminiz. efendim) rece eminim. 
elet de el çantuından çık.ardıiı be- öz bzlan olduiunu n emniyeti IUİ· lar. Cevdet, senedi dörde katlıya- - İsim aöylemeğe lüzum yok. - Oturduktan yeri biJ.iyor mu-
pz kaiıdı, Hafıza uzattı ve: istimal cilrmünü setretmek Te bana rak çantasına ~oyarken, alnından - Fa kat... sun> 

_Simdi aöyljyec~rimi bu U- em&net edilmi, olan 011 bq bin lUa- •o~ ter dam18.lan dökülen Hafız, - Fakatı makatı yok. Daniş bey - Beu ne merale yahu} Dur da 
lıda yaunız; emrini verdi: yı ileriden benden İıltemelerine ma• endışe ile sordu: . burada mı, değil mi> Sen aualime anlatayım. 

ııi olmak için hakikt bü'Yiyetlerini _ Bana senet vermıyor musu· cevap ver. 1 Noter, odasında yalnız değildi. 
1 

•Dalaruan çifliiinjn kiıhyui olan tahrif etm.if olduğumu ta,.Jik ede- nuz? Hademe cevap vermekte tcred - Noterlik bn~kfı t ibi Sermed b? de bir 
ben H f ee1·1 ecl' h b I . Ce det· düt edince genç adam tekrar söze masad a oturarak bnzı dosya ... rı tcd· 

~ ız 8 
• m ıste anr u u· rıın. . w v .. :. . . . haıılnd ı : ' ı kik edi;·ordu. ik i ıırknda, arasında 

llıllJl Rustem paşa zac:le avukat Gev- laimıen ~ tmzalan aşagıda yanlı - Sözum ve bu ikı namuslu ada · ~ bu m uhavereyi duvnnca h a ını yu-
det beyin, çaldığını paralan benden plıitler baztrnın<la mu bulan bu mm şehadeti, aemn için en b üyük - Noter bu sant!e muhakkıı~ .bü- knrıya kaldırarak Cevd~te sordu: 
seri istemiyeceklerine dair ıverdiği itiraflarım. halı::&atin meydana çık- senettir Şayet vicdanın mü<Sterih ise rosunda bulunur. Ben yanL"la gınyo. R h t d'. d · h b w 1.. - & asız e ıyoraam, ışarı çı· 
phsi teminat ve kefalet üzerine m.uuıa ve kendilerine yapmıı oldu- rahat rahat uyuynbilirsin, dedi ve rum: a er v e rmege uzum yok. kn . 
merhum Vehbi paşanın, yeğeni Pe- ğum fenalığın tamiri maksadına ma· fazla bir aöz ilave etmeğe lüzum Had eme, gelenin bu ısrarı karşı- 1 E:dt-t, d ile basl:iltı'be yerine 
rihan hanım ile kızlarına -Yerilmek tuftın. Adana civannda ahiren satın görmeden Latif çavuş ile beraber, sınd.:ı i tirnzıı lüzum görmedi Odanın oturnnuuıını isarat etı"' t n sonra: 
Gzere bana tevdi ctmit okluğu on aldığım Kozalak. c;ifliğirü, ball bazı. bahçıvanın kulübesinden çıkıp gitti. kapısı açılır açılmaz, içeriden notc· I ( A k ) r ·ası var 

Ife demeli? 
Bir tercüme romal'ldan: 
cKadınların teveccühü erkek· 

leri fakat daha yavaş setiri
yordu. > 

cO ne vııkit yapacağını bil
m ezse yatağn yat.ardı.> 

Yukandnki cümlelerin asılln.n 
her halde bu kadar manasız de· 
ğild ir. Onun için: 

Tercüm e ed en de b öyle 

dememeli; 
Yazan ne demek 

mtıtlnka onu 

demP.li! 

istiyoren 
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Ri AKŞAMDAN AKŞAM). 

Yeşil g6~lak 
$BDiR B.&BBRL 

Bbüt..Ue b~ WnleD a-
...... ~ ldye~balD
-.:ror. Ve arbk lllarcWd lllilr SaJ. 
tm bile dQJda ld ba bui..,aııa :ral
ms Jaıra. lalrYa n denis bn'eıtlerie 
ohnamaJdadır. Propapnda •'ftfl 

Vali Ankarayaj Galata cinayeti j 
gitti Helvaci Melimedin 

liatli muliakemeaine 

da birinci ehemmiyette bir mertebe Muhtelif itler liakkinda Clthı Clevam e'dildi 
Wal ediyor. '-~1 tl 1 t ~ .._ badired• mıuun yeJUUe er e emaı . . oaıated• be1ftcı ~ ,._ 

Zirai 
kalkınma 

Bir okullar ekim 
komisyonu kurulacali 

olduiu sibi. ba propapnda rekabo- edece1' oeıe,tn da):tnm beı1.nd6k1 odada 
tine de ..W b-tıhnvnalctadD'. Slaorta· bolanlc &ldiim Velıblnln mahalre- Maarl! VeklletlnJn, orta.oltul ft IS.ti 

Sahife ı 

~-----·Bu Peqembe akşamı ______ llıı. 

s V slnemaso 
Şarkı Kraliçesi 

ALiCE FA Y E'nin 
B Orkestra ve SO Yıldızın iştira
tne en zengin, en muht.eşem, en 

fazla p.rkılı ve muslkili 

HALLO! 
BROADWAY! 

b:ru. terbetli)'iz. Daha doirmu, bir Mal B. ~ mes!M dftn b1ı1nıc1 alu' cea mahke- taıe6el~ dra.l tatkJnma lfledıode 
k "ldluin mahreç huici bme- vaıı .,. W::fe meslndt Mw.m ~.Bu ~e oabft,ırllmat bete tetldJ,ltl&ndınca-- Sayanı 11.ı.yret ft1mtn1 takdim edecektir . 
• ~ • lr L 'Y:--:z.:_:.. tak uuı Kırdar alt.tadk v.uıetlc'ie okunan t:dt>I adl1 raporunda Vehbi- lmı ye bu hususta. biltnn maarU ml- D"'·er Sahne arkada.,l•n••: 
~ a,ym ~ aE?~ W:-.... -- -~ ,.. beledı:J'e ıoıert IWlrbıda ili&- nın pmımda hıçiJ1r borıutla!ı: o~ dGrlüklertne bir ta.mJm ı&:ıderdilhı1 ' ~· 
dirde neticemn d~ bbt- a temaslarda traıımmak 1Det'e dttn dıRı bU~rdu. ~ Vellletın bu tamımı Gıııt- BE'ITY GRA~BLB • JOHN PAYNE • JACK OAKİE 
liDden ( 1) daıaw:*rato bultedı aıtam .AnDraya rl~· Bundan enelld celaede helvacı rme tehrlm1z ma.arl.f m1ıdilrltit11 ha- A L 1• C E F A y E 
DOktai nuarla Mib-rerinkia.İD........ Vali 'Ye BelfJd!ye ReW .Ankaradıa MeıbmNin Dnsı. Vebbhı.tn g1kı.düz nııtete eeom1ftir. 
daki nisbeti. daima cTürk a&iifü> hllbet-. tefti onfl1 t'eşkll!tı, beledl,e Mehmet bulunm.adıtı crad& d.tudtAna Bu hususta alınacak tedbirleri ıet- Ba i1Imde her biri büyük bir safer olan H p.rkı söyliyccektir. 

it.alinde muhafaza edebiliyorm. wrg1 Tfl :resSmierlne yapılan yen! ram- gtrtp 81lk.landığı TO ıeoe koc&Smı bo- tik etmek Ozere hafta iç.inde *1bı ~--••••••••••••••••••••---' 
cŞu radyo dinlenilmesin, bu P· 1ar ft odan w t:llmilr meaelıelert hak- tarak paralarını oaldJtı. ıdd1a edllmif, lise ve ortaokul mildilrlerlntn lfttra.-

.te okunmasm öteki teblii meskUt kında Veklletlmı tza.ba.t nrecektlt. mahkeme, Ttl.laı. yerinde k'cŞ1f yapıl- :t:lle bir toplantı yapılnctıltt1r. ~--••••••••••••••••••••••~ 
• • mamna karar vemılşti. Ö~dlğimize ıöre tehrlm17'ıde 911- Ü 

geçils~» yolunu tutturanlar ~ KÜÇÜK HABERLER Müddelumuml tara.tından ya.pılan rıca bir (Okullar E1dm Koım~u) Bu akşam S M E R 
da. hızım. propqanda ıavaşma. ~- keşl.f raporu da. d.lln okunmuştur. Bu Jrurulacaktır. 
il aldıiumz catdanma• tedbirimiz· raporda dlikkAnda bir adamın saltla.- ----~---
den babaedi!o~'*:_ ~ bir arka- ,!!~U:;'~~ ::ı;:;: nacaR"ı ~ide perde bulunmadığı. tn-
dqunız qaiıkı bikayeyı anlatb: labqmdnld evine gldericıen Onilııe 11d. gA.h altına da lblr adamın saltlanamı-

••• kif1 çıkarak kadına. saiiontıl.Uc. yap- yac~. blnaen.aley.h. Mehmedln kan-
Et işi 

Kayserilinin biri. Buraadan bir mala talk:ışnışlar ve bu yüzden çı- sının ıddlnsının yerinde olmadığı bH-
.. dc: almış, memleketine .. etinniş. {tan kavgada. Kemall bıçakla ağır 6\1- d.lrtllyordu. Şahltlerln dlnlenmcsi 1çJn Ticaret Vekaleti 

Hayvan giirbüz vücutlu, dimdik rett.e yara~ kaçmışlardır. Kemal muhakeme başka güne bırakılmıştır. bel d" d • ed" 1 
blaklı. çevik hareketli .•• Fakat ne- hartaneye taıdınlmış, zabıta ta.hldka- • • • e ıye en rapor ıat ı 
redeyse bütün bu huletlerinl bybe- ta başla~. Şırketler nızamnamesın-
decek ... Zira saman yemiyor ••• Ta- * Şoför Rahminhı ldareslndekl de değiıiklik yapılacak Ticaret VekAletl İstmıbul et meaeıe-
mamile boğazdan kesilmit. kamyon Oal&tada ca.dden1n karşı tıı.- Şlrlcefü!r n17.amnames1nde ta.dllflt st ~ında belediyeden etrallı blr 

• • ra.tme. geçms 1st1yen 16 yaşında Ha- n1d •-'- c..+-..1,..1 V'"""•'et ıar Zeki Kayıerililer, baş başa venp dı da bir gazete üvezziin çar- yıı.pılarak nizamnameye ye en se...u. ~ ...., ....... ~ .. r. ÇAJ.U sem ay 
d.. .. •· ı san a n m e madde un.ve edllccetı haber nlmmış- zarfında et flaUannın aürat.ıe t.rtma-
u,unmuş er: • parak muhtellf yerlerinden yarala- tıt. İllve edlleceğ't hıı.bet alınan yeni mnı ~ buna rağmen ~ e~ dar-
- Neden yemıyor acaba? mıştır. Hasan Beyoğlu hastanesine maddelere göre mllıt veya ecnebi her ,.~ -~ 
Derhal, cevabını da bulmut- taldınlmı.ş, toför Ra.hın1 yakalanarak şirket. altı ayda bir bUA.nçosunu hil- ~t~lr. ni dikkate §ayan ~-

lar: tahkllta.ta bqlanmıştır. kfıınet.e bildirecek. fla.t konmuş mad-
- Bursa. zümrüt cibi memleket... * Şt,llde oturan Virjll a.dında bir deler için Murakabe Komisyonu Ue Belediye ıı:tuıat mfidürlüğii raporu 

Orada Y~ ota a1..-n .,.-. bizim kadın dün evin mutfağında oola.ş:ırken temas Tiı bu malların tthalMını yapan hazırlamaya başlamıştır. Rapor, blr 
Kaya.erinin aapıan aamanL.nm be- ayatı kayıp çöp tenekesinin ~rlne §lrketler de hesap vazlyctlerlni Fiat kaç giine kadar Veldlete g6nderlle-
fenmiyor. düşmüştür. Tenekenin keskin kenan Murakabe KomL<:'Y'Onlanna anedecek- cektlr. 

_ Ne yapmalı da gözünii aldat- vırJUJn sol kolunun da.marlannı par- tır. Dün de fe'hrin birçok yerlertnde 
malı? çatamıştlr. Vlrjll Etfal haat.aneslıle kasaplarda koyun etı yol:tu. 

8
. . kaldırılmıştır. Dün 1000 ton sömikok 
ın: * Evvelki gece Samatyada. Hacı 

- qek boyanır da gıduı boyan- Hamza mahallesinde Mehmedln evin- geldi 
snu mı? ... - demit. den yangın çıkmış, evtn blr kısmı Şehrimize dün yeniden 1000 ton 

- Nuıl yani? yandıR"ı gibi orada kiracı olarak otu- sömikok kömüril gelmtşUr. Kömürler, 
- Samanları yeşile boyaıu... ran Hnsnnın kansı Ha.tice ve kayna- Etdbank tarafından hnlka satılmak ü-
E"VVela: nası Şerl.fe de muhtelif ycrlerlnden zere §Cıhir da.hilindekt mlihtellf t.ö-
- Pek muvahk .•.• demitler. yanmışlardı. Hatice lle Şerlfe Ha.seki mftrcülere dnfptılacaktır. 
Fakat ıonra, evdeki azarın _ ha8tan~tne kaldınlmışlarsa da. blraZ Diğer tarnftnn havalnnn düzelmesi 

f1J ···--.ı - d P ·'-·-~ sonra ölmüşlerdir. Yangın etrafında şehrlmlze clvar m.ıntnkalardan fazla 
• UJ'&n•ulKl me:>'. ana Ç&&Uut• !- tahklkat yapılıyor. miktarda odun ve mangal kömürü 

ra. aamanm lezz~ını b.ozmı?'a~ bır * Boğama Sarıyer a.çıklnnnda de- gelmMinl kol:ıyla,,tırmnktadır. 
Lo,.a ~evcut degı1. BD'. ~kincisı de: n1zde bir ceset buhınmuştı.ır. Cesedi J 1 
Umumıyetle ıamanı yeşilleştirmek, gören balıkçılar polise haber venn~- G•• } •• k B 
ne de olaa pahalıya malolacak. •. ler. derhal ceset sahlle çıkanlarak un u orsa 
Sermayeyi lcurtarmaz... tahkllcntıı. başlanmıştır. Suda fazla 

Ne yapaınlar? Ne yapımlar? lcalıruş ve kollan Ue baca.klan kopmuş 
. t . • olduğundan cesedin hüv1yetl anla.,.qla-

Kayserilı bunlar... fiil içinden çı- mamıstır. oeeet morga kaldınlnuştır. 
bmazlar mı? ••. Y~il camh bir KÖZ- Tahkikat devam ediyor. 

istanbnl Borsasının !3/Z/194% Fiatları 

Londra üzerine l sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Madrld ilzerlne 100 pezeta 
Stoltholm ilzerlne 100 kuron 

L. K 
5.24 

132.20 
12.9375 
81.0050 

liik tedarik etmitler, E4ePı gözleri- * Hnyrl adında 16 YQnda bir ço
ne talmutlar. Hayvan, aamanı ı cuk dün KufU9eŞmeden geçen vatman 
siimrüt gıbi ot rörerek mideye ~- sa.terin Jdaresindekl 221 numaralı 
dinniş. tramvaya atlamak ısterlren düşmiiş, ======ır:::::====== 

••• aol bacağı kınlıru.ştır. Hayri hastane- Ö 1 Ü m 
Arkada,unız: ye kaldırılmıştır. 

H"'d. ud· · d-~! * Sankamıştan Istanbula gelen İstanbul Umumi Meclis ar.asından 
- a ıae, o& İlıed.D" ••• • eai. • Yunını admda biri evvelk1 gün sok.ak- avukat cemaıeddin Fazıl Erren'ln eşl 

Tıpkı ıamarun aaman olduğu cibi... ve Ankara. Belediyesi Zat ~!eri Mü-
Pro ---..1 d il b. ··zıükt· .. ta bir adamdan üç tane altın lira al-

p---..& •Yet ır go ur ..• ~ve elli lire. ve~lr Biraz ll!llOOra dürü Cemil Boranın hem.şlresl bayan 

ALKAZAR 
Yarın matinderden itibaren 

Fevkalade fedakarlıklarla 2 
Film birden - 1 -

Şöhreti dünyanın her tarafın
da dillere destan olmuş dnat, 
beyecanlı Gangster filmlerinin 
en meraklısı, en müthİJİ, 
Amerika R. K. O. Film Şir
ketinin 941 • 942 §aheserle-

rinden 

Gangsterler Katili 

Onu gözüne takınca ıamanı tue ot bu altınlann, altın su~ batınlmış Neyyire Erten uzun zamandan.beri 
u.nan.larm "RY haline. vay gafleti- gümüş çeyrek oldutu anl~ılnııştır. QCkt!.ği hastalıktan kurtulamıyaralt 
ae ... Ve ne mutlu • .ıözlülı: ıae renk Za.bıta t&hkikatc b~. rahmeti rahmana kavuşmuştur. Ka-
olar.ıa olsun. .,.dmdaki yemin Y. * Ali adında 15 yn.flnda blr çocuk dınlığın ideal vasıllannı, bütün me- Gcar"c Sar, ,,<. .u .. rıı:s 
1111, ..,, mı oldalanu keatinn eli- dün Parmak!kapıdan ~ f(>för ziyet ve fazllctıerlnl nefsinde bl~ ı l 
mai le'Yİyesine erİfmİş olanlara... Mehmedln ot.omoblll ça.rpe.rak ağır batkın cemetmiş olan merhumenin Bütün ıııtanbul sinema aeverle-

yaralamıştır Ali hastaneye Jcaldınl- iifulü Tiirk kadınlığında derin bir j rinin hayret: heyecan ve kor· 
(Va · NQ) ~. ~tör yakalanarak ta.hklk&ta boşluk bırakmlŞ'tır. Allahtan ona ku içinde seyredecelcleri en bü-

ba.§la.nmıştır. rahmet ve mağfiret niyaz ederiten yük cinai sinema romanı Ame· 
arkada bıraktıR"ı ktymeUl eşi Cema- riknyı titTeten meşhur Poli. 
leddln Fazıl Erten'e sabırlar dllerlZ. hafiyesi cSENT> in emsalsiz 

Öıu··m Cenazesi ,.a,..,,..mba ~ ... il n..-.zıt ,,.. .,,_ ı;...,, lı.I'-,._ :maceralan, tüyler ürpertici 
İstanbul Umwn1 Meclla azasından camlinden öğle nrunnzını müteakip vak.alan 

Aziz Ak dün ~ kalb ı:ekteslnden kaldınlaca.k ve Merkez Efendide ha- •-------------11 

Sineması 

Senenin en büyük artistik ve muzikal eğlencesi ... 
Bütün Musikinin :filmi... Bütün 
Amerikan Radyosu ve en mode 
prkılan ... Yeni (Deanna Durbin) 

GLORIA JEAN'ın 
EUGENE PALI..ETI'E - NAN 

GREY ile bir çok büyük Yıldızlar 
ve küçük şantözler B1JTCH ve 
BUDDY'nin iştiraklle yarattığı 

YASASIN SAADBT 
İlaveten: BAGDAD DADISI tlNİVERSAL Şark Baleti 

Bu akşam için yerlerinizi evvelden aldırınız. 

clNAYET ... ŞANTAJ ... lNsANl.ARI MAHVEDEN 
FENAUKLARDIR ... 

Bir kadın için ne yapılabilir ... 
Haydutlara karşı polialer .•• 

Muazzam hareketli bir film ••• 

PARA... AŞK ... ve KANUN 
Oynayanlar: 

RUDOLF FERNAU - KIRSTEN HEIBERG 
Bu perııembe akşamı 

ŞARK sinemasında 

Amerikanın en meşhur 

ARTiE SHAW CAZI 
Pek yaksıda f.tanbula geliyor. 

1 KAHRA .. •tıw·ms~u BAY il Bat Rolde: GARY COOPER 

1 P E K sinemasında 
Seanslar: 2.30 • .f.30 • 6.30 vo 9 da 

' 
, 

VEFAT 
.Ba,Juı D1ruh1 Paıxızynn, bay Hırant 

PapuJan. bay Arsen Pa.pazyan ve 
ba;F' Bemes Soner TAKSi°Ml 

Zevç, peder ve t:ı.yın pederleri 
Tüccar ve müteah'hld SiNEMASINDA 

(1) Bu 11>1 terlmlerde eski neslin 
tıablrlertnl değil, fhnd.1 okullarda. kul
lamlanlan gazetelere, Jtitaplara yaz
malıyız. Buna kan11m. Fata.t henüz 
,.enllerlnl öğrenemediğim lçln ckesri 
tdh, chartcl kısmet• gibi milzellk SÖ'Z
teroen. ~amıyorımı. ltızar ederim. 

vefat etmU}tir. Aziz Ak, Harbiye zırlanan husust makt>ereye cıetnedile- Anen Lôperı • Nik Karter • 

mektebinden mezun olduktan 80llr& ::cek=tı:..:.r·_______ Nat Pinkerton • Şertok Hol- . OHANF..S PAPAZYAN'm lEH'RL' ~·~El{ 
Makedonynda askcrt vazifelerde bu- mes ıergiizqtlerini gölgede hı- Dünld1 ıxızartesi günü vefat etU~inl 1 ı ı ı 

Uludağ' da grup lmunuş bllAhare jıındarma zabltJ. o- T E S E K K Ü R rakacak meraklı ve heyecanlı teeımlrle bildirirler. Cenaze meras1m1 
lamlı:: hizmet etmiş ve askerlikten 18- vera.tlle lı1..>pimlz1 ve bütün Jı:en,d1.s1nl bir mevzu. 25 §Ubat yarınki ç.arş!lmba gtlnü mat 

müsabakaları tıta ettikten .ııonra İttllıad ve Terak- sevenleri unutuınuız :tedere uğratnn 11--T-l -b-I ---------11 13 mı Bey~lu Balıkpazannda trç Ho-
Bureada. Uludağda 28 şubat euma.r- iti fu1casında s1yast vazl!eler almış, ailemizin muhterem uzvu Kocaell a e e er, gençler, korkunç ran Ermeni Kilisesinde icra. olunaca- ı Türkçe 'Ve Arapça oarkılı • 

tesı, ı martı pazar günleri grup bUh~ mllll mücadele senelerinde Meb'usu filmler merakhları aylardan- fpnda.n a>n teşyi vazlfesl.nde bulun- Tilrkçe ıözlü filmin yalnız 
miısabakalan yapılacaktır. Mftsatr- İstanbuld.a. gizli teşkllMta çok ....,,.ar- beri beklediğiniz bu fllmi mu- mnk 4.-.-nl r1n ezkO tte k1l1 ld ] d " .,_ KEMALEDDİN OLPAK'm h kk k ... .,..,..., e m r saa - ilç ıünU ka ı ace e e iniz. 
b.J'& Barsa, İstanbul, Bolu, Isparta, lıtı görülmüş kahraman bir askerdl a n görünüz. - 2 - se~ hazır bulunmalan rica olu &. ~ 

1930 +~-- Cen"- me- ... -• ... e ,.,..;..ll.k ederok ve B b h nur. .,. r Ankara böigelel'i 1n1f b1rlncl ye 1k1n- senesinden.beri .ı.:AoWıbul Umumt -.... ~~ "9..,.... aştan ap areket ve mace-
ellerlyle mukaftmet blrtncisl, Azı.kara Mecllsinde ve dört )'11.danbcrl de telgraf ve me'ktup göndererek büYfilc ralarla dolu 
llltru.ı emtıtl1.sünden s müsabık lft1rlıJt Cilmhurtyet Halk Parti&l İstanbul Ti- acımızı paylaşmak lftttunda bul~- ÖLÜM KARTALI 
edeeekUr. ~ k'endllerl tara.- lAyeti ldare heyetinde aza olarak ~a- muş olan zevata ayn ~ ~ 
fmdan ftl'llmek tmere her Ttırk n- lı.lmakta 1d1. Öıtımü derin bir teemllr tee3sürümüz 1mkAn bıra.kJna.dığmdan Baı Rolde: Yeni Kovboy 
tıuıdap ~ 1't1rAk edebllir. Qandırmlftır. Cenuest yannkt ~- minnet -re ıilkran duygulanmızuı 1b- artisti l1M HOLT 

1 matıt pazar dnl aaat 21 de mnu- tamba gtlntl Beyotlu ZQkQr hastane- llğma u.ym gaz;etenlzbı tavassutunu Emsal.iz Anı 

1 * l.tanbul Voleybol ajanlığın
dan: Voleybol maçları fikstürünü 

1 
tanzİm etmek llzere, alakalı kliip 
murabbulannın 25/2/942 çarpm
ba g6n6 aaat 18 de Bölge merkezine mı toplantı yapılarak neticeler bildi- &inden husost mel'1l3hn1e bJdınl&- dileriz. ~---- erik.an Kovboy 

ltlecet ,.. mükAfa.tıar verilecet:tır. caktır. Alldı rahmet eıylestıı. Olpak. Taner. Kuraner. S1rer &llelerl ~ filmi ____ ., tqrifleri rica olunur. 

Bay Amcaya göre ... 

Şehir tiyatrosu temsilleri 
Tepebaşı Dram kısmında 

Oece aaat 20,30 da 
' PARA 

Yasan: Neelp Fazıl Kısakilttk 

ifeüzarlık ediyoRun... çiçek )'eti~... ıözÜD ale.bil4i~i~o loprak var... na da yeter, bana dal... den no beklenir~... \ tate' dıkmez.sc ihtikür ııchirlinin 
- Darılma amma ıen de fazla 1 ... Bırak, vanım ıu aahılaıda 9-\ ... 'turdumuzda, Allaha tükür,\ ... Oralarda yetiıecek pata.te9 aa-1 ... Hem şehirlinin ekip biçmesin-! B. A. -. - Öyle deme!.. Şehirli po.· 

' \ocağına incir diker 1. •• 



Sahtfe t 

ÖST AŞ 1 OERMOJEtt 
ö 1 

•• YANIK, ÇATLAK, EKZEMA .,.. rme Sanayıı Cf.LD YARAL.1\RINA fevkalade 

Türk Anonim Sirketl ırt rellr Derlnln ta'lelenmeslne ' 
Te yenilenmesine hizmet eder. 

Her Et-zanede bulunur. 
Hissedarlar umuml he~tt ~ Mart 

1942 pazartesi saat (10.30) da Malı-

mutpa.şada Mehmet Paşa hanında'•:::::--~=:-~~=~===~ 
(5) numarada :\dl surette toplanaca- .4111 Yeni bir ilim 

=~~u:~~arların o gün gelmeleri R A DJ ES T H EZJ 
Esas mukavelenamcnin (52) inci 

maddesi mucibince 100 hlsseye m.allk 
htsoodarlann hatz olduklan hisse se
netlerini içtima. gününden nllıayet bir 
giln evvel şirket me.r'kezlne tevdi et
meleri icap eder. 

Müzakerat nıuıaınesl 

1 -1941 yılı işlerine alt idare mec
llsl raporunun okunmnsı. 

2 - Bllfi.nço ve müraldp raporunun 
okunmnsı, tasdiki ve idare mecll81nln 
ibrası. 

3 - Ticnret kanununun (323) üncü 
maddasi mucibince şirketle muamele 
yapınalan için idare mecll&l Azalan
na salühlyet verilmesi. 

4 - Yeniden iki mıiraklp tayini Ue 
lkrctıerlnln tesbltı. 

5 - Ticaret VekaleUnln 23/12 941 
tarih ve 9522 ve 9523 sayılı. ve Mınta
ka Ticaret Mudıirlıiğüniın '1/1/942 ve 
100 sayılı yaıılan ile esas mukavele
n1meye ilfıvesı lizım ge1en nınddele
rin müzalrerl'Sl. 

Ecaamın ne§rettiği Radiyasi
yondan bahsC<len bu kitabın 
nazariyat kumı pek meraklı 
olduğu gibi tatbikat kısmı ise 
pek istifadelidir. Hastalıkların 
te§hi.i, j)açlarının tayini, su 
aramak, maden veya define 
aramak, hatta doğacak çocu· 
ğun etkek veya dişi olduğunu 
bildirir, İkbal, Mondiyal vo 
Ahmet Hal.it Kitapevlerindo 

\ıı 50 lrnr~a satılmaktadır. 1 
Zayi - Rlze nü!us memurluğundan 

nldığun nüfus te-zkeremı ve berabe
rinde Rlıe askerlik şubesind~n veri
len askerlik tezkerem ve İstanbul es
naf cemiyetinden verilen ahçılık ve
sikamı kaybettim. Yenilerlni alaca.
~ımdan eskilerinin hükmü yoktur. 

Rize Map:ı.vrt nahiyesinin Heremte
pe köyünden 188 No. Safer oğlu 

Harun Dereci 329 doğumlu 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 -------
lalın ciıı~ı l\likı!ıırı Şekil Günü Saati 

Tahta ayakkabı 500 çl!t Pazarlık 10/3rw-l2 10.50 
Kereste ı; 4992 M3 ,. 111 11 
Menteşe 20000 adet ,, > 11.10 
Fıçı tahtast 2000 ,. • > 11.20 
Bakalit J..:olonya 32000 D 25 cı. llk • ID 11 ,30 
Şişe kapağı 180000 ,, 50 Cl. llk :t ll 11,30 

1 - Yukarıda yazılı malzeme pazarlık suretlle satın alınnca.ktır. 
2 - Pazarlık hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Knbatnşta Leva

zım binasında Merkez Mübayna Kornlsyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahta ayakkabı, Bakalit kapak ve menteşenin nümunest, kereste 

ve tahtaların eb:ıd listeleri Levazım Şubesinde görüleblllr. 
4 - Ist..?klllerln pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde teklif ede

ccklerı flat üzerinden ~ 7,5 güvenme paralarlle birlikte mezkür alım ko-
misyonuna müracaatları. <2662) 

İstanbul Belediyesinden: 
Havagazı lstihHiklert esıct aylara nazaran çoltaltmadığı halde saatlerinin 

fazla yazdığından şikayeti olan abonelerln doğrudan doğruya beledi~ 
Fen İşleri Maldne Şubesi Müdürlüğüne muracaatlnn ıırm olunur. 2643l 

Üsküdar askerlik ıubesi Ba§kanlığından: 
Şubemize kayıtlı olup vermiş olduğu ikamet adresinde bulunamayan 

emekli topçu binbaşı AbdilU."'erlm oğlu Alunet Fevzlnln (328 B-58) 24 saat 
zarfmdn behemehal şubeye müracaat et.mest. (2671) 

Kadıköy Yerli ve Yabancı Askerlik Şubesinden: 
ı - Bu yıl 313-335 doğumlu ihtiyat ve ruhsatlı eratın mut.ad .scnellk 

yoklamnlan 338 doğumluların ilk ve son yoklamalarlle başlanmıştır. 
2 - İhtiyat yoklamalann 6 Matt 942 tarihine kadar deıvam edeoektlr. 
3 - Mükelleflerin yukarıda yazıtı güne kadar cuma.rtc.si " pazardan 

nuı.t.d:ı. 9 d:ı.n 12 ye kadar ikametgı'ih senedi ve btr foto{tratla şubeye mfua.
cnnt ederek yoklo.mala.nm ya.ptı.nnalan. 

4 - Muayyen günlerde yokla.maya gelmlyenler hakkında A. kanununun 
94 maddesi tat.bile edileceği !lln olunur. (2263-2670) 

Devlet Limanları işletme Umum müdürlüğünden 
Keşi! bedeli 3840 liradan ibaret Knraköy kfJPrüsünden başlayan rıhtım 

ct.<..deslnln mer~z binamıza kadar olan kısmındaki asfalt tamiratı ışı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 288 liradır. İhnlesl 9/3/942 tarihine rastlayan ~ 
z:ırtest gilnii s:ıat on beşto Oalat:ı rıhtımındaki Umum Mildilrlllk binasın
da. toplanacak Satıııalma. kom~yonunda yapılacaktır. Şartname ve tefer-
ruatı her J!fin sözü r:ec;cn komlsyondn görülebilir. {2535) 

Fabrika satış ilanı 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 

1 - Bankamız:ı alt Tosyad:ı k" in Çeltik fabrlkast, peşin para ile kapalı 
zr.ı r usullle arttmnaya çıkanlmıştır. 

2 - Satı.cıa fabrika arası ile binası ve bina dahilindeki maklndcr, tıest
aat ve tererrüatı a3 üncu madde hükmü mahfuz olmak üzere, dahUdlr. 

3 - Fabrika.da bulunan ~ıetme malzemcslle yedekler ve muhtelif mal-
31.'me defterlerimizde mevcut kayıtlannn ve devir tnrlhindeki ııı~ göre 
tesblt edilecek blr flat uzerlnden alıcıya devredilecektir. 

4 - Muvakka.t teminat (6250) altı bln iki yüz elli liradır. 
5 - Ihale 16 Mart. 1942 tarihine müsadlf pazartesi günil &aat lG de 

Ank rada Sfunerbank Umutnl Mudürluğü binasında yapılacaktır. Muvak
kat teminata n!t mnJr.buz veya banka. teminat mektubunu muhtevt ve usu
lü d~lreslnde kapatılmış teklif zarflarının, ihale saatinden bir aaa.lı evvel 
Umumi Mlıdürluğümüz muhaberat şubesine tevdi l'Clilm1ş olmasıl lA.zımdır. 

G - Satıştan müteveım bilcümle resim, masartf ve borçlar alıcıya. aittir. 
7 - Banka ibate~! yapıp yn..pmamakta serbesttir. 
8 - Arttınna,ya çıkanl~m emlfıkl görmek veya bu hu.susta fazla. .lzaha.t 

alma.k lsUycnlerin Tosya Çeltik Fabrikası müdürlüSfuıe mtlmc::aatlan (2663) 
' 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müessesesinden . ' 

Boru döküm işlerinde kullanılmak Uzeıe (250) ton ham ııra.fü ta.pah 
zarf usulllc ckslltmeye konulmuştur. 

1 - Sahamızda vagonda tesllm muhammen bedeli (7!UXl0) Um.dır. 
2 - Eksiltme 25 3/1942 tarihine mUsadlf ça~a iiln11 aaat le de 

mliessesemlzde yapılacaktır. 
3 - Isteklllerln eksiltmeye glrebUmelert için kklif m&ktupla.rtl• blr

lllr.tc muhanunen bcdelln er. 7.5 u nıst>ettnde met>lAğı ha.Vi muvakD.\ temi
nat mekfuplannı veya. akQeSl.ni nihayet cksut.me saatinden b1r aaa.t ~ 
llne ita.dar müessesemize tevdi etmi§ olmaları IAıımdıl'. 

Postada vukubulncak ceclkmeler muteber sa.yılmaz. 
4 - Grafite alt şartno.meler taliplerine İstanbulda Sllmerbankta. Anı

karada Sümerbank Umumt Müdürlüğünde ve Karabmtte mtı~ 
bllabedel vermr. (2698) -

ASKERLiK 1ŞLER1 
Fatih askerlik pbealnden 

1 - Şubemize mensup ihtiyat era
tın aşa~ıda yazılı günlerde sabah 
Bant il dan 12 ,.e, 14 - 17 :re k&daı' 
,şube binasında yokla.malan ya.pıla
caktır. 

2 - Yoklama.ya. ~lecek enı.t nü!us 
cüzd.anile 1kamet.Ph teztreres:ln1 bir
llkto getlrecektır. 

3 - Bu müddet zar!mda ynklam.::ı.
sını yaptınnayanlar cezalı olncnğı ilAn 
olunur. • 

1 

Tarih ve günil 

25 Şubat 942 çarşamba 
26 Şubat 942 perşembe 

Do~ 

328-313-314 
329-315-316 
330-317-318 
331-319-320 
332-321-322 
332-323-324 
333-325-320 
333-326-327 

, 
Nevralji, 

, ez , r.p,ro 
27 Şubat 942 cuma. 
2 Mart 942 pazartesi 
3 Mo.rt 942 salı 

Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 
icabında günde 3 ka§e alınabiliT. Her yerCle Pullu kutulari in'arla isteyiniz.. 

4 Mart 942 çarşamba 
5 Mart 942 perşembe 
6 Mart. 942 cuma. 

••• 
ı - Fatih askerıtk §Ubeslnde kayıtlı 

maltll subay; malfil er; ve şehit ye
tlmlerlnin tütün ikram!~ yoklamala
rına 1 Mart 942 den itibaren ba.şlana-

DAKİKADA BİR TEDA vt 

BELFAM 
ca.ktır. kullanmakla olur. Cildinizin 

2 .._ Malul subay ve malüı erler son sıhhatini kazandığınızı hayretle 
devre muayene raı:>orlan: senedi res-
mileri ile şehit yetimleri L~ medeni iiıl••- görürınüz. 
halini gösU:rlr nüfustan alacakları 
Umühaberlerle cumartesi, pazar ha
riç her gün oğleden evvel 9 dan 12 ye 
kn.dar şubeye mü.ra.caa.Ua.n llan olu-
nur. 

••• 
Sarıyer askerlik şubesinden: 
942 yılı tütün ikramiyesinin tnlınk

kukuna esas olmak üzere malül subay 
ve erat ile şehit yetımlerlnin senelik 
yokln.m:ı.lanna 2 mart 942 dan itiba
ren başlanara.ıc 15 nisan 942 de sona. 
erecektir. Bu sebeple Sarıyer şubesin
de kayıtlı malül subay ve eratın 
2 mart.tan 15 marta kadar resmi se
net, mı:>or ve ikramiye cüzd:ınlarlyle 
ve şehit yetlmlerlnln 16 marttan 15 
nisana. kadar hô.len dul ve bekar ol
duklannı tevsik eder belediye veya 
koy ilmüho.berlerl, nüfus v~ ikramıye 
cüzdanlarlyle birlikte cumartesi ve 
pazardan maada her gün .şubeye gel
meleri. 

••• 
338 doğumlular TI! bu doğumlularla 

muameleye tabı olanlann ilk ve son 
yoklıunalan beraber olarak şubat ayı
ının 27 sine kadar devam edecektir. 

Henüz yoklamaya gelmeyenlerin bu 
mUddet znrlında yoklamnlnrını yn.p
tımınlan. 

••• 
'J'aksim askerlik Ş. bl\Şkanlıf ından: 
Erılncan askerlUt ~esı yedek su

bay defterinde kayıtlı iken kaydını 
Taksim askerlik şubes.lne na.klettltien 
40207 knyıtll No. lu Demtryolu tıeıtme
nl Nurt o~lu Sadi istidasında göster
dlltl o.d.reste bulunamam14ttt. Kaydını 
yaptırnıak lliıere hemen şubeye mü
racaatı akst takdir~ 1076 sayılı ka
nun hlik:rnune göre ceza gö~l. 

••• 
Eyüp Askerlik Şubesinden: 

TEKNiKA 
Türk Anonim 
Şirketinden: 

1942 senesi Acil hey'eti umumiye top
lantısı 16/ 3/ 942 pazartesı günü saat 
14 de Galata Hazaran caddesi 61 - 63 
numarada ilin merkezinde vuku bu
lacağındnn asaleten veya vek!Ueten 
en nz beş hisseyi hamll olanlann 8/3/ 
942 tarlhlne kadar ~elerlnl şirket 
vem<:slne yatırmnlnn lilıumu llô.n 
olunur. 

lUtJZAKERAT RUZ.SıUIESİ: 
1 - 1941 yılı mua.melıltına. da1r 

hey'etı idare ve müraklp raporlannın 
okunması. 

2 - 1941 yılına. ald mevcudat blliln
ço ve kar~ zarar hesapla.nnın knbu
Iü ve hey'ett 1.darenin temettüatın tev
zilne dair tıekllfatı hak1tında karar 
itası. 

3 - İdare hey'etl ~zalannın \"e mü
raldbin ibrası. 

4 - Yeni hey'etı idarenin seçlmL 
5 - 1942 sene& için müra.klp seçimi 

ve ücretinin tayini. 
6 - İdare heyeti A.za1a.rın.ın şlıiket

le ticari muamele yn.p.malanna mü
saade verilmesi. 

7 - Müstahdemin ve müdürlerin 
maa., ve ilcretler1n1n taylni 1ç1n mec
lisi. idareye .!:ı.lcUılyet vıerilmes1. 

Karamürsel 
Mensucat ve Ticaret 
ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

Kara.m.ü.r:sıel Mensucat ve Ticaret 
Anonim Şlı1teti senelik aleIMe umuml 
heyeU 1942 sene& martının 24 ünci1 
salı günü sa.at 10 da ŞlrketJn Süley
manlyede Taştıok:nelerdeık.1 ta.bı1b.
sında toplantıya. da.vt't olwıur. 

RUZNAME: 
Madde 1 - İdare Mecllsl ve Münl

kib raporlarının okunması. 

il Devlet Demiryollari ve Limanlari lıletme 
Umum idaresi il&nlari 

Muhammen bedell (3000) Ura olan bir adet elektrtkll seyyar Jta.ynat 
makinesi < 10/ 3/1942) salı gfuıil saat (15.30l da on beş buçukta Hayda.rp&
şada Gar bin~ dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usullle sa.tm 
alınacaktır. 

Bu işe girmek tstiyenlerln (225) liralık muvakkat temlnnt. kanunun 
tayin ettıği vesikalarla ~kllflerlnı muhtevi zarflarını ayni gün sa.at ClU()) 
on dört otuza kadar kom.Jsyon relsll~lne vermeleri lAzımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
{2569) 

* Türkiyede en az günde blr de!ıı. lntltar eden go.:ı:etelerln birer mürem 
için gazetenin intişar ettJğt şehrin en ya.kın lstnsyomından her l&tlka.mette 
ozanı; yirml be.s kilometre mesafeler dahilinde muteber ve 1/3/1943 ta.rt.
hlr.C:en mert olmak üzere Qçüncii mevki aylık abonenıan karttan tarltesl 
lhda.s edilm~r. 

Fazla tatsUlt almak Ozere istasyonlara müracaat olunma&ı. (1297) 
(2628) 

Devlet Orman işletmesi Pos 
Revir amirliğinden 

Sabhk çam, Adana çeıidi, Lata ve 
Travers Kerestesi 

1 - 941 senem lmalAtmdan ormanda T1.rak suyu boyundaki ra.mptı.lar
da aşatıda yazılı .ıo200. metre küp ve «598• desimetre ktlpe denk •8833h 
ad.et kereste açık arttırma. ile satılı~a. çıkanlmıştır. 

Parti Na. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

HACİM Muhammen kıymee 
M 3 D8 S Adet Ll11a. Ktınıf 
1691 019 14691 30 08 
15~9 578 13514 30 08 
1271 591 11053 30 08 

817 945 '7111 30 08 
'730 9'12 6286 30 08 
so.ı 652 G972 30 oa 
940 408 8132 30 08 
354 824 3073 30 08 
563 051 4862 30 08 t" 

1466 558 12631 30 08 

TeımJn&t 
Lira Kurut 
3814 94 
sına 41 
2868 '11 
1845 28,111 
1M9 m 
18115 29,DI 
2121 se 
800 48.111 

1270 24 
3308 5UO 

Yeklhı 10200 591 88331 23012 55 

2 - Arttınna 8/ 3/942 tarihine rastlayan cuma. gQn11 -.at H te Adana 
Revir lmlrllği binasında toplanacak olan komisyon huzurunda olacaktır. 

3 - Buna alt part.l muhtevlyatıannı kereste, nevi ve çaplarını g~ 
liste, ~rt.name ve mukavele, Ankara Onnan Umum mMQrJ.Q~dt. AnD.n. 
İstanbul. İzmir, Dlyarııbak:ır, Adana ve Mersin Orman ~ mMtırlllct .. 
rlle Poa revir Amlrlliind.e mevcut aa.t:ı.t dosyamıdadır. 

4 - Kerestenin muha.mmen c30• lira 08 kunıt bedel lbJertnden " 'f.5 tuı 
teminat mlldıan c23012• lira «55• kuruştur. 

5 - İsteklilerin muva.1ı:bt teminat ve şartnamede yazılı aranılan put. 
lar da.hlllndıe ihale g{intınde Revir lmlrllğine milracaat etmeleri llAn lla-
nur. (2431) 

ı - Yedek subay ve ihtiyat eratın 
mutad yıllık yoklamalanna ba.,Ianıl
mıştır. Yedek subaylardan şubemize 
ka.yıUı bulunanlarla şubemize meMUp 
bllümum ihtiyat eratın (cumartesi 
hariç) 15 Mart 942 tarllıine kadar her 
gün öğleden evvel şubeye milracaatııı 
942 :yoklo.malannı yaptır:rnalan. 

2 - Şllbemlze mensup olup da ı 
Mart 942 tarihinde hazırlık kıtasmda. 
bulunmaları luım gekıı. tam ehliyet
li lise ve muadll1 okul mezunlanndan 
tahsilde olmıyanılann da hemen şu
beye müracaatıan. 

ile kAr ve zarar hesabının tedkUc ve ıtanbul Belediyesi ilanları 
Madde 2 - 1941 senesi bilA.nçosu 1 I 

1 ta.9dlkl Ue İdare Mecllsl. ve Müraltlbin •--------------------------' 

3 - Yoklamalan devam eden 338 
ve bu doğumlularla muameleye tAbi 
er.ı.tın Yoklamalan şubat nihayetinde 
hlt.a.m bulacağından bunl:ı.nn da. vakit 
geçlnneden müracaattan tekrar llA.n 
olunur. 

F11tlh sulh 1k.1ncl hukuk hlklmllğln-
den: Esas: No. 1942/228 
Tebliğ edilecek k.lınsıe: Yusu.t Ziya; 
Ahmed Hamdi'nln ölfunlle oğlu Mu

za.tter Yılmaz'a intikal eden ('Ü'Skü
dar, Rum Mchmed pap mahallesi., 

ibrası. 

Madde 3 - İdare Mecli.slnce hl&se 
sahiplerine dağıtıl.ma.sı teklif edilen 
1941 senest kAnnın ka.bul ve tasdiki 
lle tevı.11 zamanının teb1:>1t1. 

Madde 4 - İda.re M~Ls1 Azaların
dan mi1ddetlerlnl d'oldutan 1k1 ba
nın yerlerine Aza intihabı. 

Madde 15 - Ticaret VekAletı ceWe
slnln 7 İld.nc~nun 942 tarih ve 100 
numaralı ta.mımıne tevf!ka.n Şirket 
nJzamnameı dahlllsl.ne maddeler ıırı
vaıd. 

A.saleten ve vekAleten en az on ııı.
seye malik h1SB& sahiplerinin toplan
tı gününden önce on gtın zarfında 
Şirket Merkezine mi1.racaatıa di1htı
llye vara.k.a.sı alme.Jan llA.n olunur. 

İdare lUeellsl Birinci ReJs1 
Eski Medrese sokak, Yen! Eşrefli Saat 
sokıı.k (21) sayılı ~P ev üzerine mil
tıeveffa Ahmed Hamdl'den alacağınız tt 
olan (300) llmnın temini tnhslll için sküdar a.sll1'9 hukUk ~-
talep ve taklblnUı üzerine Fatlli icra.- den: 94.a/192 

BaJıçeler Mildilrlil#ü lçln alınaca.k 37 kalem ~a9 n fldan açık eic:sll'
mey• konulmuşWr. Keşif bedeli 2524 Ura. 75 kuruş ve Uk teminatı 189 I1ta 
36 kuruştur. Şartname Zabıt ve MuamelAt Mildilrliiğtı kalemtnde görO.I .. 
blllr. İhale 9/3/9~ pazartes1 gllnli saat 14 de Dalınt Enclbncndıe yapıı... 
c:ıktır. TaUplerln llk temlnat ma!d>u:z veya mektuplan ~ 941 yılma. d 
Ticaret Odası vesl.kalardle ihale gilntl muayyen saatte Daiml EncQmend8 
bulunmalan. (261Yl) 

iTTIHAT DE~iRMENCiLiK 
Türk Anonim Şirketinden: 

111 Şubat H2 ta.rlh1nde Mlyen içtima eden Şltketinıf.z Heyet.l Umu-
m.iye.sinde 2 numa.rah h1sse senetıerlmtzle ayni numaralı müaıısls h13B&

lerlne verilmesi tekanilr eden temettnıer 1 Mart H2 ta1'1hlnden lt.lbır 
ren Ştrketımız veznesile Osnaniı. Doyçe Oryentbanlc ve Bank& Kooıer
çlyala Italyana Bankalamun Gala.ta gişelerinde tediye olunacalı Uln 
olımur. ' 

Yangına karşı sigortası 
olanların dikkat nazarına 

sının (7/10/1930) ta.rıh ve (1117> nu- Ahmet Refik tai'8!ından kansı tts
marnlı tezkereslle tlsküdar tapu sıcu kildal'da 8elnı.nnata maha.lıatnde 
muhafızlığı mezkOr gayrt menkule şeyh Camı ıdcaJc 24 No. da oturan 
haciz koyduğundan mezk.ftr icra. da&- Naci1'9 Mllrvet aley'lı!ne ~ bo
yası da naklen İstanbul dôniüncll ıc- fD.D.IIl& davasının :ya.pılmakta. olan du- Gerek. emIA.t. ıerebe mobilya. ffV eşyası, zaU eva n her nevi Ucaıt 
ra memurluAıına. gönderlld.1#1 ve ruşması sıruınd& da.va olunan da.va emtia. makine, alltı edeva.t \'leAlre natıarmda mahsul de~ hu.sule 
0930/1117> n~ aldılı ve Adil- = De da.vet;cyot UAnen tebltl caıeıı teretnı baael>Ue, Tllrt:ıye Sigortacılar Daire! Meae~ malla.nruQ 
ye yangınında Yamnıt buhmdtığun- ..,... halde ma~ ıelmeın.lt yanıma ka.rp olan sigorta bedellerini tıymeti ham-alarilıe mlitenulp bll 
dan ı.ı,bu d~ admünlz yazılı iken " bir vetıl d&b.1 ıOndemıeı:mt oldu- aurettıe arttı.mı.alan husmmna allkadarl:mn nazan dlttatlertnı memmı.
halen 11WnetgUunıs meçhul bulun- tundan haömda 1P1BP taran ç:ıJcar. yeıtle celbeder. 
dutu cihetle ölen borçlu Ahmed Ham- ~~--~ taht1tatm 113/9'2 saaı Bllfarz, b~ P)71 menkul veya muhtevl:yatı 10.000 Türle llramıa sleol'
dl'nin ottu Muza.tfer Yılmas'm aı., a ~ n btı ll18I> bftnmn bir ta ed.llm1f olur da yancın TUkuundakl ltıymetl 15.000 Tünr.: llra.aı olaıü 
hlnlııe hacla ka.Ydln1n tıeıtdn1 haldcm- 8.1 m......_ Tan ~ tıcraa- ~ edlleeek olura IJll&'orta kumpanyuı, binanın tamamen z1yaı halinde 
da. açtJtı davanın evvelce UAnen ya- :.a~._ l'erllmll Qlıdulımdaıı mt\d- 8!godıa muka.veJ.ıenamea ummnt p.rtlanna ve mut taıımı1 hükümJ.ere tw
pılan teıbllta.ta ratmen muayyen mu- ey.._._ ~tı 111'&P Jcara.rma !UtM flkaıı, ıtaorta aa.blblm ancak 10.000 Ti1rk ıırası ödeyecektir. Bina ~ 
ha.keme celse&lnde bulunmadılllıU'Jdan etmed.111 ft med:QI tıart:hte ~ııı.- men buan. \llradllı t&kdlrde, ~rt.aıının klmıpanyadan alacalı ta.zmı.. 
bittalep gıyabllUllda davan, bakıldı. dt lballl.r buhmmadllı tatdıı'dt mtt- na&. s1rgota ed1Jlll1 malın )'angın anmdakl k.ıymetlle sigorta ~ oıaa 
Vskildar tJ&pu .ıcn muha.fımtmd.an lıab!mımtn ıoll:Jındlıı 19Pllwlmm ~ arasmdat1 nlsbete göre heaap edllec&k olan paradır, yanpı ~ 
istenilen t'mlkı mftstıttecıen bet ad9- tebl.11 mı:tamma bJm olmalı: thıere ta.rafmd1m uırultı da1reıl1nde td>l& edilecek olan haaar t:I7metlnln W slll&. 
d1nln musaddK sureuınt relmetı• llln olunur. eQd.11r. Btı .sunttl• 818'orta. her Ud ahvalde alac&lı tazm1natlıı. ne glgorta 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan tetkik olunm~tur. Miııddettnde ar.m- ettırdili mah ~necek ve ne de haaan ta.mamııe tamir ~ 
M .. • d halle ltıru ~ hü'kmmır. Mtı- TORNAa, FR~"' leceöb'. 

uesseıesın en ha.keımenJn bırat:ı1dıl1 < lB/Mart/lll42) •• _ CI A.& Buna lblnaen yancm vukuunda alUadarların bu gtbt ına.hzurlar& marm 
Irmak - Zonguldak hattı üzerinde tren hattına takriben 200 ve Ballı- ~ sa.d (10) da <furu.fınaya Pl..ftn ı.'A ARANIYOR. k;a.lmamalanm tem.tnen ~ Blgortacıl&r Dalrei Merkezi~ m~ 

laıuk ıst3Syonunn bk kllometre rn=ted• Wn ruh.mtınwl altında tul11JW1 gelma nya biz ·- bulundurmu n !.tekllleda Teoib.larile ı... •. J - emn.L ..,... ,.. m-.U.. atgorta edJlmlo olan bedell,_ .......,, 
ocnkt:m 40.000 ton kireç taşı ihracı açık eksiltmeye konulmuştur. 1Uraz lstk!anızı. dahi ~la.mn:ımnıı bulda Şakir Z&mre Tnrk s... tettn: ederek bulılann hıı.I!tı:ıııar kıymetlerin• ~re tezy1dln1 s1gortacılarm-

1 - Balhkısıkta vagonda tesllm muhammen bedeli 128.000 yb y1zm1 vnJdaları kabul etm1I sayılacağının naytl H~ Fabrikasına dan ıatemelerlıı1 eheımnf3ıetle ta.~ eder. 
sc-ldz bin Ilradır. blldlren 1aıb 

2 - Eks!ltme 20/311042 tarihine müsadlf cum& güntı saa.ı 111 de mtı- u mııamelell gcyap karan nıüracwlan. 
esse emlzde yapılacaktır. tebl1# makamına lca.lm olmak Ozaso9 Türkiye Eczacıları Laboratuarı 

3 - İstekUlerin eksilt.meye girebilmeleri için mııahmmen bedelin " bermuc1bl karar on~ ııthı mt1ddeDe za71 - htan.bal samıır Bam: Ye&U 
7,:ı u nlsbetlnde m~bliiğı havl blr kıta muvakkat temtna.' mektubunu .,.,.. UAn olunur. MaD&n Puanmn toptıan Ff*lnden Ttlıtı: Anonim flrkeU İdare Meclld Relslilln4aı: 
bu miktar temlruı.t o.kçcslnl eksiltme .saatinden blr saat evveline bdu ZaJt - Km.tnftnG ~ aımatta ob1utum1111 ea b1ı' numr.- ~ &dl .,. tevb.IAde tçümala.n hakkında Akşam ,.. CUmh,._ 
mü ssesemlze tevdi etm1ıj olmalan lAzımdır. dan 8*er b>cam İsma.tUn maapd& rah ctaıam ~ Temama .... rl1'et gueteleı1nin l'3 l)uıbU 9~ pazartesi nllshalannda lnt1far eden llln-

4 - Kireç ta.şı ihrncına. ait prtname taliplerine İsta.nbtıld& ~ tnnımmtmı taa:JDc mtlıbrOmd ~ ~ "'*'8tnta htıbnil J"'.tiar. 1aıdla1 rrtııtc:ı1I Bcmcıla.n Tl1:it: Anonim Şlrkett İdare Mecllsl Relalllt1zı,c:ten) 
Şut.esi Mıidurlü~den Ankarada Sümeıt>ank Umam MM~ ~ tmı. '!aıa.tDI bMllrclalJıı'ıd-n lltııd- ~ .,,.,,,,...... .&bmıııd " hqlJlmm ~ ırmuııan L&bora.tırvan Tün Anonlm şımu tdal9 
rabiitt.ıe müessesemizden. bUAbedel verlltr. <_,, cm tımı:ml ,._ aıa. m aı•••a ıı.... ....__ 1ııt1111ıı1 JWeıUltnden> lalllUndl t&8bJhl r1ca olunur. 


