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Hüseyin Rahmi Gii rpı ., •• 

•• 
UF 

Hü,eyin Rahnti'....,,ılfi-humun en çok 
ıe.,,·diğl ve beğend·~,i milli bir romandır 
ve JAhe~erdir. 

l'en i çıkft. lah 200 kuruştu r. 

HiLMi KiTABEVi 

ızılordu, Viyananın un yapı an 
1 ' 

aış mahallelerinde ! asın on eransı 
~~~---------·-----------~----~ 

Ruslar, Slovakyanın merkezi 
Bratislava şehrine de girdiler 

.......__ 

Başvekil, yurdun muhtelif yerle
rinden gelen basın temsilcilerinin 

suallerine cevablar verdi 
!ördüzlerin Kuzey Yugoslavya hududu aşıldı daha Gazeteler 

inkişaflar 

fazla küçülüyor, 
görülüyor, kömür 

·Türk • İngiliz ticaretinde 
-

ölümü Viganada Kzzzlordiınun şehrin merkezine 
ve buğday ihraç yeni edeceğiz ! 

h ri lde dünyaya gelen dör
cluı l e ri ya~atamad ık. Yav .. 

doğru ilerlediği haber veriliyor 
Moskova 4 (Radyo) - Sovyet tebliği: 

1\., ntlardan biri doğumun ikin· 
:"l!i de el eünü, geri krılnnl ardan 
~dide on.uncu ve on birinci (iin1erinde 
'~ d;· Kımhillr, henüz. yaşıya ıı son be· 
~dl ' tablatin ezici ü.stünliiğüne knrşı 
l,ı... <ılıı b" . k .-ı b tınye ııı: ıfe savaşanuyaca , 
~'İıt uıünlerde 0 dn kıı rıııdaş lnr ı gibi 
~l ~tBı;~ eri~ ip gidecektir. Büyiik 1,tilh· t 
~'1'ttı ilde bu olıı.yın sebebini ~ıhluıt 

1d~tı lOdan soran Osnınn Şevki lJ l u~ 
~lor\\Otcrttkı nı doğru.su hh-a7. far la bu· 1 

~tlda nı .. Sayın millt'i\'ekili aynı 7.8· 
•t lıakbı r hr kim olduğuna göre, Sıl~
~i 

11 
kan ımı z Sadi Konuğun yuplocı 

111• ç ı lıunny1 d iişiinerek kendi biJgi
''ttıar'lle ~· da na ~ıka rabili rdi . ı\ noı· uırıl 
~lıtı aJh nda dünynyn ge len yıı \' rtılR l'I 
@tde a fulahil n1ek. her znnı:ın ve her 

\atı.~ ,l"J0n dcrece g ii (', ı;ok defa ı1a iın · 
llıık ı r, l\l odern bnknn teknii':iııdcn 
lt,ı:ı,:akir ve hilKİS İ 7. bir 111uhitfe ba, 
\t )' tı hu tabiat dı 1J olt 11 kn~~ ı o;rula 
ltitıııel J)ıl abiliı·d i ? çu,•altinn kunda\tlnr 
~ d·· .~e~nıini gö rd iiğün:ı i i ı o ynvrıılıt· 
'ltı pı ~11 11.~ iik çe , anı a ıısız tahi.atl.e na., ıl 

4 nisan gü nü ordulsrımı r Çekoslovak 
ordulıı.ri le beraber K t1. rpatlarda Nov ikert 
şehrile 60 tan lada meskOn yer • .. ımı, ... 
l ardır. 

l kinct Ukrayna cephesi ordul 3 rımız 
4 nisan ıünü hücumla Slovakynnın baş .. , 
J ıca sa nayi m erk ezi ve Al mantırın 

Tuna üzer inde esaslı bi r daynnakla rı 
olnn B ratislava 4ehrile 60 meskt'.\.n ye r 
almışlardır. 

İkinci Ukrayn11. cephc~i ordularımı7. 
Brntı. 1 11.va'n ın k uzeyinde küçüle Kar
pa tları "'arak Vurlburg, Maricnk ve 
diğer bıttı meskOn yerleri ele geçirmif
Jerdir. 

3 nlr;a nd::ı cereyan eden muharebe'erde 
bu bölgede 4600 esi r ıı lınmıştır. Viya
nanı n giiney ve güney doğusunda tnar

- Arka'' •ahife 3, Sii. . 3 de - San • konfr ran•Hn to nl a nnıııtı "i ı muh teıncl ofpn bin nhırd n ıı biri 

Konferans ve Sov etler 
\ılt ha~ uç beş ıiin dövii ~cbı ldı klcrhıe ~- J)oj-u Joı· i i n iiıı 

>!ı,. ~ -~tt etmcn1ek elden ~elınl ynr. ----------------- -------------:--:-
ı\~~ . " kınp bent i)'CI\ bir iki vakııııda 

Batı cephesinde durum 
-~-~~ ........................... ~--~----

~ l~~~·~~l t\nl\,. gO~ lcrdi' İ uuıd:ıe lıct~~ 
t'>l\i" hu·. Çünkü bu ıı::ibi v,..kahtrll hır 
»"tta • tlte sık ı ık rnshuımaı. F.lli yı~~a, 
~ijllti lld1, bir karş ılaşahilcctiimiı d?r
~tt'~ &hud b eşi :ıH doğuınlarda ıse , 
~1' 1 arı h\uch:esinl göster,.nu~mck 
·~~ı t ı hesabımıra büyiik bir eksiklik 
g . ,,, •• . 

L i1de ınancınday ıın. 
llll\ıltr çak rar;Jnnan şey no~nl . do· 
~ de dır . Ve aönlünliiTiin derın ı ı; lc· 
)'ı-dı ttı borrnat doğuran Türk Ann1 a rına 
t~.ı.ıtı edi1tnes1 nornınl doğan Türk 
••,ı.,z1~ı.ıı _ha;·atta tututın""ı, ki~ ı:iik 
'-ı' tb.ltk kj Olum nhhetlcr inin , dc.l'i 
f1 t. tt!erdeki de receye indirıhnesı· 
~ 

>!; ıııu. d • • 1 ~) ılın Politika ı; ı, içinde Y•'!'" ıırınu 
~~ lltu, f:trtl arı it inde, bir çok rl e,·lrf· 
hQ., 4 .n bo)· lu uğraştıran bir mesele· 
b 'ilat1~1 llik, sefohcf, alkoli znı, içthnnt 
~h)tl' b li8rsılın:t'i ı gibi bir takım sr · 

'ltııo. atı Yerlerde nüfusu n nrb.f 
:.eı-. ~~tt tehlikeli derete<le a~o;Atl · 
~1 b;e 9 artı, tenıvo•;unun ge rı lc 111 ""' 
·~ , 

10 'Yal h aya t iyetin 111yın,.tf 1 i'111 • 
~"•1 ti kuvvetti bir l ~arettir. Nii fu M• 
b &t~Jl' tıt rı m illetler, hayat iın tlhıın ı~
titı ~ı l' t a. 11ar11ık yüriiyorla?' dcıneklir. 
~ 8

1 ha. rn!iyeti fa7Jıı ol ıtn ınillf'lle
tı ttı~ıı ı r" keneli istikballerin~. tan• 
~~ ll.\~le l:ıaknın ıl71 P r. Jl clc nufııs\~· 
f._ll"t, ' l At'A$ a :r.ııldı g. ıııı ,g-örcn bır 
;:'tı-'a ~'k" dar ileri bir kUH ii r ınir3\ı 
'-'ıt ır, "it "'1"'1": bir giin öliiınc nıııhkl~111 
d \'· ·•b·ı u cı hi l,ehlikrl erlc b3.şarı ıle 
t \ ltt 1 rı~tk it in 0 menılckctl erdc 

tıl tttiıı ı . kıl\ dtı ,· aı • •ıt ı '"" '"' heıncn de tın 1 
-

ti~oJt ıtü~'.! 81 kar,ı kArııı:ı~·adJr. 
l hı l'1 ur ki bizim dunıınumuı, bu 
ı;ıtıı 'tıılek ti J ·ç t l"tlil .. e erdeki duruınlara . ıı 

Fransızl ar, 
ıehrin e 

Karlsruche 
girdiler 

Berline 213, Çekoslovak hududuna 130 
Km. kaldı, Doğu v.e Batı cepheler_indeki 
kuvvetler birbirlerıle muhabere e dıyorlar 

toı,raklarındft biiyiik IL~~al .~ 
,Alnıan l\Jü tte(ik nıo(orlu 

ll
t. 5.rk enıı 3 rcek kndnr h •idir. l'Üı l ~ i-
~ )IJ h . . ildi 1 ·· ı ı , a;)atfy,.t bııkıınındn n. erı C _ Jıf'."lnen b r -

'1ı1ulbı tı &iıt lü ku vyefli millctlrrle ı.cındrR 4 <S B .. l ~u şektıde hu!Asa 

t..tnılzlf'nnıl~tir. Oott.a znptc<lllnılş t ir. 

11-tareşnt Monhroını>ry kU\"\"t'tlcrl zu~ 
de)•zee'ye yakla.şınllktıı ve A lmnnların 

- A.rka6l 111hife 3, Sü. 5 te -~ ı beraber yii ı· iıyor. ıtyor: ,ASkf'rl dı~ ru~'u-ıer w assel nehrlnl 
NADIR NADi Ni!lmekteaır: Mütt< hrt di!§ınand•n 

- ~ k i,-~~~~=J~g~eÇlll::~~~J:erd::lr~.~C:•=sse~ı_:.1•~--~~-~-::-:--::-=------:;-~::---~ '~~SiL 4t"W-

l'eşte Elçimiz ve elçilik_ erkanı 
dün şehrift!.ize geldder 

Q.. h b" k k ne günlerini yasamış olanlar, 
"' ar ın en or u ' 

J> t h hakkında tafsilat veriyorlar 
eşe mu asarası . 

Moskova, konferansın tam zamanında toplana· 
söylüyor ifa vazifesini 

..., 
cagını ve edeceğini 

ı---------ı K·onferansa 
gidecek 

heyetimiz -·-·.._ 
gece 

hareket 
Heyet bu 
Mısıra 

ediyor 
Ankara 4 (Telefonla) - San-F ran

cisco'ya gidecek heyetimiz yarın gece 
Toros ekspresine bağl anacak hususi va
gonlarla Ankaradan ayrıl acaktır. He· 
yet bi r kaç gün Kahiı·ed e ka ldıktan 
sonra uçakln Amerikayn harekı!:t ede
cek tir . }Jpyetimizi n &n-Frant'isco'da 
ayın 23 iinde buhı rıncağt t ıiımln edıl
mektedir. 

Halka penisilin 
nasıl verilecek? 
Had hastalık hallerinde 
Bakanl ığın müsaadesile ilaç 

dağıtı lmaaı kararlaş tı 

Son 1".tı nu\Tılarda Amerika ve I ngllte· 
rede, gittik~e gcııı., ölçilde k11lt.1nılına•in 
ba!;'lanon peni.'>ilinin ınrınll'kı-tlmiıo de 
getirilıneı:l için Sıhhn t ve Jçliına! ~1 un · 
\•enet Bakınlığ1 tnrufında n yapılnn te 
eebbil~ler nıüsbet bir netice veı·mişlir. 
Şimdiye kadnr df'mene ınahlyt'.!linde ve 
pek az miklarda J)f'ni'lili n gf'lmektc idi. 
Bu il8cı yııpan en•titü, her ay .""ıOO kutu 
peni .. iUn gönJerıllPği kabul {'imişti r . Du 
mikt:ı.r yavış yava~ Hı-tırıla('11krir. 

Bilindi~i gibi bu 11.,c billıa~!'a 2'.:ı t ii r
r ie, bf'yin 1arı hun1m::ııı;ı, fir~n~I?, y ı
lancık. Joğu~a humn1R'1.1, lrf'o~ i ve brl 
o~uk luğu gibi hastalıkhırda çok mü

eıı:.c; ir olınnklndı r . 
Mt>ın lekctlın l 1.dp hAd dcret'edeki lı111s 

ta l ıklıırda (Ok tyl nelil'eler al:ıımıştır. 
Yoln ı ı, elde mahdud mik t ar r.i aı penisilin 
bulunduğu için, bu iliC'ın h timall Ba
kanlığın mil•Jadec;ln~ tAbl hıtuln1u!Otur. 

Zatiirr ie, beyin zarı hummesı , ftr · 
pençe gibi bııLt hastalıkları milptel.i 
ol snlır vRhnmet arzcttlk lerl takdirdP, 

- Arl:a!ı tta 1ıife 3. s:z. l de -

Moskova Büyük Elçimiz 
Ankara 4 (Tf'le ronlaJ - ıtoc;ko,•:ı. 

.,liyii!t el~imlz &alim Snrpf"r buı::iin 
Aaşvf'kil tarafından kabul ediln1l~tir. 

Britanya Dominyonları 

lt onferansı topland ı 
----

?tfoskova 4 (a.a.) - Dün ı:ık~ı:ım Mfls · v"lt, Birle~miş Amerikan cemiyeti rei 
k:ova radyosu Pnıvda gnz.elesinde? ~ıkan !İne yazdığı bir nıektubda 16 nisandan 
bir maka.leden ba71 pı:ıraçalnrı yıı.yınıı.. 22 ni!l'ana. kadrır dc'vam edecek bir 
yarak San Fl'anci.•co konf~r:-ınc;ıııın Dumb~rton Oak! hııftası tertib edil-
c: tanı ıı:ırpanııula:t tophınRcaij:ın ı ve ıncd arı.usunu h.har cylcmiftir . 
C:\'ı:tı7.ifesini fa "decej•iniı. ~iy!C'ınj·:tir. Cumhur Ba~kanı dünya ~venllk 

Prevda, rıyıH z..;.nı:ındn Ru:ıtya, Ame- tc~kil;'\tının baş:ırılması itin dini 5,yinler 
rik:a ve İn1til~t·re :ıra<-ındnki ıniiştc-ı-Pk ve dunlnr ynpılm:ısın ı mcmnuntu\la 
bnğı da bt'lirlrrf>k, bu b:ıXın 1 bi.itün ıor - knr~ıfamış ve sürekli barışın. mılletl n 
lukl:ıra dny:ındığını. mu7 ... ırfı>ri.vet za .. devAnıh duu ve m:ıııevi düşünce kud
ı nl\nında oldu~u k:ıdar kiiHi r,iinll'rı.le rcline dayannı:ı~ı gerekleşli,b.'ini ilave 
de mevcud olduğunu, sağlam ve de - elıııi-:-lir . 

v11mlı bir ~ıılhuıı tt'nıclini te,kil edt'ce- Mısır H a riciy e Nazırının demeci 
,!ini ~öy lcmektecft'r. Knhirc 4. (11..a.) - Yakında San Fran· 

Dumbarton O aks haftası cisco'ya gidecek olan ~f ısır Hariciye 
Nc"•-York 4 (R:ıdyo) - Mr. Roo~~ - Arknı, ~ahife 3, Sil. z da 

Yunanistan ve Rusya 
«Rusyanın 

efkarında 

Balkan 
endişe 

İngiltere siyaseti 
uyandırıyor ! » 

Attnn 4 (A.n.l _Qtınclrllk Neos Ko.,. 
ınos gazcteı-1 c:Yun:ınlst.Rn 
ba~hk lı yn1JStndıt. diyor k i : 

ve RU.'>Yfl.'t 

cYenl Rıııncn hükOıncti kurulduktan 
sonra sovyPt rndyol nrı, Bulgnr ve Yu
gO!.lav rndyo "' gn1.rt<'lf'rlnln de yardı · 
nılle, Ycnıu1lstan aleyhine 8lsten1ll bir 
propRgnncirıyıı gtrlşınlı, bululltı}"Orlrır. Bu 
harrkc•t, B.ılkan ~tİlhu davasına ynrdım 
t"drr n1sht1•ette ko.bııl etıntQr ı111kfın 
yoktur. İnt:lll1~ ,ıııne And TldP• 
mecınun~ının Bnlknnlrı r nıe.~.rlt'~lnl lnce
ll}·en bir n1akalNdnde bu hususta elik .. 
kRte fn}'an fiklrlc r llt'rl 8UrUlmt'ktedlr 
Fllhakl~n Mn 1 .. ~n1Rnl;1rdn bllhl\SSD. nus~ 
·rurk anıa,mıı..,ının rrshlndf'n ~'lnra bO
LUn İngltız btt'iıııının dlkl:.ıt nn?:.ll'lırı 
nrlan bir tı.lı\ka ile Belkıtnlar n1r'>l"lt!<.lnr 
ve bu bOl!lf'cif"kl ~ııynnşın:tya çc\·rılınlı 

bulunuyor. cTime And Tide• nı~mua

~ıııın l>u ına.ka.lcslnden anla~tldığına. gö
TP., Ru~yanın. BRlkanlnrdıtkt sısa.ıııl ge. 
llınnelerde halt&. komşu devlellerln, bil· 
h:ı!;..'U\ kendi nU!tız bÖlı:estne dn.h11 a<!Go
luııanlnrın d ıthllt !Şlt'rlnde Jtl\mm rol 
oynan1ak hususunda, hl'r v,bn biraz d!lha 
R.~lkAr olnrnk takındı~ı ta\lır tngtıı.,, u
n1ıın1I efkArındıt t"ndlşe uynnjırrnrıkta. 

dır.:t 

c:Nf'o.~Ko.o:ıııos> n1akAIPslne ııöyle de~ 

raın f'diyor: 
ctfınuınlyetlc Jyl habt'r alan bu 1ngl· 

il~ ınttmuasına bakılırsa, nU!uz bölge
lrrt mNt>lt'~l ycnldt"n birinci plAna p:lr· 
nılş dt'mt"ktlr. Burııııdn. İngtılz ml!cmua
sının ,·erdiği halwrlert ve tlerl &UrdlltU 
!tklrlcı·ı tE>krrır e<lertk, ht'nUz seyyn t bir 

- Arl.:n~ı ın.1ıife 3, Sil. G tLı _ 

iln~ 
1 

Selin1 Sarper Başvekil ve H<1oriciye Vc

ı•hi/emlzdı) kili Ue ur"n müddet ıör~mUşt!lr. Saçların dili! .. 

A.n..lı::ırı ' (Telefonla) - Başvekilimiı 
Şülcrü Saracoğlu yurdun muhtelif yer 
lerinden gelmiş olan basın temsilcil'!"rinf 
bueün ınat 17 de Anadolu kulübünde 
kabu l etti ve bir çok sorulara verciiği 
cevablarla arkadaşlarımıl.1 meml!ket 
ı.,ıerl ve meseleleri ii~erinde aydınl_attı . 
Ba~vekil , konferan!'t memleket yara .. 

rın11 çalı~mnk azmile mücehhez olan 
ga7.etelcrimize teşekkürle açlı ve daha 
&ıkı temaı-ın bu yoldaki çıh~maları d!ı--~ 
tekliycceA:ini söylemek suretile ayni di

, lt-kte olan meslekdaştarımıı.ın duygula
rın a da tercüman oldu. 

İlk haber mem1a.1<cttekl kAğıd ııkın· 
tı sı yüzünden gazetelerin haftalık sar
fiyatı nda dörtte bir nisbeUnde taiı:lid 
yapı lması gerektiğidir ve bunun i ·in 
bir çıkış talimatnamesi yarılmak ü;- ... 

J 

redir.· Başvekil, bu habere dört, be, k:in 
ton k~ğıdın yola çıkması ihtimali çok 
kuvvetlendiğini ilıiıve ettl. Bu kijı-ilıo r 
yurda gelir gelmez bu sahife t<thdidJ 
derbal kald ı rı l acaktır. 

Türk • lnıiliz ticareti 
Başvekil, lngilitlerle ticeret görlişmfl! 

lf'rinin müsbet bir istikamt'tte ve iyi 
bi r neticeye varmak yolunda ilerlnrl i .. 
ni, eski anla~mnda~d altın kaydının hlıl .. 
dırılma't ı uygun görüldüğünü, anl~ş .. 
manın son bir nylık temdidinde dl'hi C-u 
k"'Vthı-ı 1r ınlt oW• .. nu açt\41 · 
· ~ff'm lekette Pkı::iklı:..1 duyulan m:ı:tarı 

- Arl.:aA" ı sahife 3, Sii. S te -

Ba"vekilhnlz Şükrü Saracofta 

Hitlere karş ı yeni 
suikasd tesebbüsü 

' 
Göring'in intiharı 

rivayetleri 
Almanyanın sulh ı çın yeni 
te~ebbüslerde bulunduğu 

da söyleniyor 

Stockholm 4 (a.ıııı.) - Tichingen J:~ 
ıe-te .. ı, hu~usi kıııynaklardan aldığı ve 
mnh~f'ci bt'lll olmıyan bir hıı.hf.r neş
rttmı,tir. Bu hnbcre göre, Hitlcr'e kar
şı yrnl bir ai%1t tefebbiU Gestapo ta 
rnrından mC'ydana çıkarılmış~ır. Bu 
suika~d Berchtesgadt:n'e havadan tndı
rilecek kıtnlnrın hücumile ayni zaman
da yapıh1.caktı. 

Ca7elcnin ilA"e ettiğint' gör", bu i;in. 
meydan& ('ıkarılması üzerine büt\.in 
Alınanyada tevkiner yapılmış ve Von 
Rund.··tedt kur,una dizihniştir. Berch-

- Arkası ıa1ı. ife 31 Sii.. 2 dt 
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Kaptan =haberleri 
BAHİSLER , ---·-' 

HEM NALINA 
MIHIN~ 

ı.:.;.;;;;.;...;..;.-.....,,., 

Son binaya kadat· 

H 
Senenin 

Şehir 

ilk telif komedisi 
Komedi tiyatrosunda 

yarıq gece 
başlıyor 

Hacı Kaptan ı Bu şebekenin başlıca, hatıl yegllne 
işi mühendis Adnanın çelik dosyalarını 

Grip salgını yüzünden sinema ve dl- aşırmaktır. Bunu temin içln Adnnnı 
ğer tiyatrolarla beraber kapatılan Şehir nişanlısından ayırtıp, $uz.anla evlendir
Komedi ve Dram tiyatroları yarın ak- miş:Ierdir. 
şam kapılarını tekrar açıyorlar. Çelik dosyası bir, iki defa çalınrnı11 

Bu sene Şehir Tiyatrosu paçavra fakat planlar değişUril~rek her dr!a
hastahğının bir kaç türlü gaz:ıbma uğ- sında yeniden yapılmıştır. Bunun için 
radı. Komedi kısmında ·Milyoner Da- şebekenin işi hiç bitmez. 
madı. on beş gün oynanacak, sonra Bir gün casuslar müıhendisin r·ılne 
.:rıacı Kaptan> ın temsiline baş1:1- misafir gelirler, bu sırada do!<torun alık 
nacaktı. Fakat Vasfi Rı:ıa Zobu has- karısı Adnarun çantasını, Prensin çm
talanınca baş rolünü oynadığı bu pi- tasile karıştırır. Vay! Planlar o çantada 
yesin provaları durdu. •Milyoner Da- değil miymiş? Ama Prensinkinde de 
mad> devam etti. Eğer tiyatro ve sine- hatıra defteri varmış. Tabii şebekenin 
malar kapatılmasaydı belki hala bu foyası meydana çıkar, mühendis de 
Buh~ar piyesini seyredecektik. gelip kaçmağ:a hazırlanan alçak k'arısını 
cHacı Kaptan> geçen seneler zarfın- öldürür. 

da ·Büyük Şehir> ve ·Ayarsızlar> ı Adnan merd adamdır, karısını niçin 
yazan Cevad Fehıninin 3 perdelik bir öldürdüğünü söylerr.ez. Yargıç da tutar 
komedisi, daha doğrusu vodvilidir. onu idama mahkOm eder. Mühendis 
Vak'a sefer halindeki bir şilebde geç- tam asılacağı zaman seyircilerin ;.ırao;ın 
tiği için orijinal ve enteresandır. da Prensi görmez mi? Vay hain vay, 

.Hüdaverdi> adında bir gemi var, bir de marifetini seyre gelmiş ha? Kıo
•Hacı Kaptan> diye anılan yaşlı, alay- til koca, yanındaki gardiyanın alt.ıpı:ıt
dan yetişme, cinlere, perilere inanan larına sarılır ve bir sil.ih sesi... İlk 
bir kaptanın idaresindedir. Gemi, Sam- Dünya Harbinin patlamasına sebeb olan 
sundan boş olara.1t Istanbula dönmek- adıımın tQhumundan gelen asaletpenahı 
teclir. Fakat gemide garib hadiseler ce- pederinin yanınn yollar. 
reyan etmektedir, acayib sesler, güı·ül- Adnanı yeniden hapisaneye götü
tüler işitilmekte, bazı tayfalar kaybol- rürler; işte bu sırada eski nişanhşı sö
maktadır. Aksi ~bi Hildaverdi'yi Fran- kün eder, her şeyi anlatır ve .tl.ihi adr.ı.
sadan satın alanlar, bu geminin bo~ Jet> tecelli eder. 
seyrettiği zamanlar cinlere, perilere .casuslar> da Drrun Tiyatros ınun 
melce' olduğunu duymuşlardır. Tabii hemen bütün kadrosunu seyretmek fır
cHacı Kaptan> ve ihtiyar arkadaşı satını bulduk. cCasus Su:ıan> rolünü 
çarkçıbaşı için anormal olayların sebebi Cahide yapıyordu. .1vrada.m> rolünde 
aşikardır: Iyi saatte olsunlar! Necla o kadar ~{omikti kl, sahnedeki-

Halbuki mektebden yetişme, zeki ve ]erle beraber. temsiHn ilk akşamları Ca
cevval ikinci kaptan böyle e;eylere hideyi bile fıkır fıkır güldürdü. Bl!na 
inanma.maktadır .• Hacı Kaptan> ın mil- mukabil, •Atlatılmış Nişanlı> Ncvln, 
maneatine r amen ambarları arar \'e doğrusunu söylemek 18.zım gelirse pi
bir de bnkar ki. .. ooo! Ambarlar yol- yeste ne aradığını anhyamadığımıı: •Er
cu salonuna dönmill, ipini koparnn so- meni aktör - Hırsız> Galibin tuhaOık
luğu orada almış. Evvel.& ihti!t.irdan larına kızıyordu. 
suçlu bir Yahudi: Levl. Babasının seç- ·Doktor> H. Kemal Gürmen, ·Ad
tiği genele evlenmemek için kaçan bir nan> Hiicli Hün, •KRptan> Mah"'n~1d Mo
hanım kız: Seza; ve onun arab kalfası ralı idi. cPrens> rolünü Kıini Kıpçak 
Letafet Bacı. Bir çok lnı: ve kadını iğ.. oynuyordu. 
fal eden kaptanlıktan matrud Avni. Ni- ikinci derecedeki rollerde İbrahim 
haye:t Yusuf adında, gemiye niçin bin- Deliden1~ Sami Ayanoğlu, Mü!id Ki
diği bilinmiyen biri! Yusuf, Samsunda per, Necdet ve ötek1 artistleri t:eyret
bir spor kulübünün kaptanı olduğunu tik. 
söyler. cKaptan*' lafını işitti ya, .Hacı Dördüncü Hanri 
K aptan> Yusufu gemi kaptanı zanne-
der. Malın gözü olan Avni de, kendini 
t!!mizc çıkartmak için •Kaptan Avni> 
nin Yusuf, kendisinin ise Cafer adında 
biri olduğunu iddia eder. Bu sırada za -
bıtad~ Avninln tevkifini emreden tel-
siz gelir ve Yusufcuk deliğe tıkılır. 

Tıkılır ama, ikinci kaptan .Pılu&ayı öa 
cinler kaldırır. O zaman, anan yahşi, 
baban yahşi spor kulübü kaptanı Yu
sufu, gemiye ·ikinci, tayin ederler. 
Meğer kaçak yolcuların hepsi o ka

dar değilmiş; bir de tultiat kumpan
yası, paralarını bir dolandırıcıya kap
tırınca, gemiye kapağı atınış. Cin, ı.-eri 
rolünü de onlar yapıyorlarmış. Fakat 
niyetleri Trab:ıona gitmekmiş, bu mak
s;ı.dla .-Hacı Kaptan> ı bir deliğe tılrar
lar, aralarından biri sahte kaptan olur 
ve gemiyi ters çevirir. Bu sırada 
el-lacı Kaptan> kurtulur, gemiye İstan
bul istikametini verir. Gene sahte kap
tan çıkar, vapur Trabzona yollanır. Bu 
sırada öteki şahsiyetler de çiftleşir, cin
ler ve perilerle ortaya iki tane de Leta
fet Bacı çıkarırlar. Hele tuHlat artistle
rinden Viktorya Karabetyan, anasını 
iğfal eden Avni kaptan diye Yusufu 
öldürmeğe kalkınca ifler arab ~açına 
döner. 

Nihayet gem!, polis motörü tarahndan 
yakalanır. O zaman iıer şey meydana 
çıka r· hakiki Avni ve Levi tevkif olu
nur, iuı<ıat kumpanyası şilebdeıl ayrılır. 
Yu.sulun Samsundan niçin ;kaçtığı &nla
şılır; meğer o da babasUllO tensib et
tiği kıı:la evlenmemek için İstanbula 
firar ediyormUf. Bu kız da Sezadır; 
Seıa'nm ... evlenmemek istediği de 
likanlı da Yusuftur. O halde .... Halbuki 
onlar çoktan mercimeği fırına vermi•
lerdlr. İki gene birbirlerinin kollarına 
atılırlar. 

Piyeste Yusuf rolünü Vasfi Rıı.a yap
maktadır. Hacı Kaptan, Mehmed Ka
racadır. Viktorya Karabetyanı, Dedia 
oynıyacnktır. Seza rolünde Perihanı, 
AvnJ rolünde Reşid Gürzabı, Levi'de de 
Necdet Ayralı göteceğiz. Diğer eşhas 
pek kalabalıktır, bütün komedi kadrosu 
bu küçük, büyük rolleri deruhte ede
ceklerdir. 

Casuslar 

Vtıa Nureddin Va-Nd lle Nihal Ka
rama.ğaralınm müştereken yazdıkları bu 
dört perdelik eser Şchlr Tiyatrosu Dram 
kısmında on beş gUn oynandıktan son
ra gripin hışmına uğradı. Araya on 
günlük bir fasıla girdi; cuma akşamın
da nitlbaren yeniden temsillerine bae
lanacak ve ayın on beşine kadar devam 
edecektir . 

• Casuslar> tam bir zabıta piyesidir, 
içinde bir de tez vardır ama o, ancak 
meram edilirse seziliyor. Mevzu şudur: 
Yabancı mürebbiye elinde büyümüş 

bir gene kadın var, adı Suzan. Bir dok
torun, doktorun atık karısı .Madam> ın, 
!<a.çakçıhktan gelme bir kaptanın, mü
rebbiyesinin nesebi pek kar1$ık ve ken
disine Aşık oğlu sahte cPrens> in aza
sı bulunduğu bir casus şebekesine 
mensubdur. Bu şebeke munzuun bir 
teşkilılttır, her tarafta adamları, her de
nizde gemileri, her çeşidde insan öldiI 
ren usta katilleri vardır. Teşkil&tın ba-
şında bir de esrarengiz •Hoca> vardır 
ki, o hiç görünmez. 

Beklediğiniz eser: 

Hayat An ik o . edisi 
Cuml'.uriyet Matbaası tarafından hazırlanıp basılan ve çoktandır 

mevcudu kalmadığından binlerce istekli okuyucuya verilemcmi' olan 

HAYAT A N S t K L O P E D ,1 S t'nin 

1 yeniden bnsılması tamamlanmıştır. 10 büyük cildin fiatı 70 liradır . 
Umumi mü.racaat yeri : İstanbul CtmDJURiYET l\.latbaası. 

•••••• Uğur Kitabevi ve kitabcılarda bulunur. 

Hain analar 
İki gayrimeşru çocuk 

daha öldürüldü 
Sarıyerde yeni doğmuş blr çocuk ce

sedi bulunmuştur. Bakırköyünde, Ye
nlmahallede Ümran sokağlnda S nu .. 
maralı evde oturan Hatice adında bir 
kadın 2 aylık erkek çocuğunu alarak 
Sarıyerde, ~fadenci sokağında 9 nu
maralı evde oturo;.n tanıdığı Saltı.had
dinin evine gitmiştir. liatice burada 
çocuğunu boğarak bahçeye gömmü5tür. 

Vaka haber alınır alınmaz Sarıyer 

savcısı Fahri Koran işe el koyınu~tu!'. 
fiatice yapılan sorgusunda suçunu ev
vela inkar, fakat sonra itiraf etmiş Ye 
çocuğun Bakırköy bez fabrik nı;ında 
çalışan kızının gayrimeşru çocuğu ol
duğunu söylerrtiştir. Hatice hakkında 
tahkikat ilerlemektedir. 

* * ~:= 
Beşiktaşta, KılıcaH mahallesinde otu

ran Ibrahim Doğanlı adında bir adam 
Beşiktaş Emniyet Gmirliğine müracaat 
ederek kızı 19 yaşındaki Ne1·in1anın 

Seyfeddin adında bir geneden peydah
ladığı çocuğunu dü~ürerek h31Unın çu
kuruna attığını ihbar etmiştir. Vak'aya 
savcı muavini Necati Kütükçüoğlu el 
koymuş, tahkikata başlanılmıştn-. 

Mücevher fiatlan dü§Üyor 
Son ıonıerde ıc:ırmetll taşlar piyasasında 

önemli blr tlat dUıtül:lülU gOrUlmektedlr. 
Elına!I, pırlantn yakut ve aıeınınum mO
eevht'rat kıyn1efıerlnde görülen bu cHlşUk
IUk btr ay evvrllne nazaran ynzde 15 - !?O 
aruındadır. Bu durumun bllht1.ıt1a harbin 
sonuna yakln~tıı!ı ve harb bitince na!!ıl oır.a 

hartcd"n memlekctlmtze tnym~tll taı,lnr ge
leblloceıll kanııııa.ttndcn doi!;duitu anıa~ılmnk. 
tadır Dununıa beraber ayol dUşUnc'!"lerle 

halkln mücevherata rağbetlnln aza.lmıf ol
ml'l~l da mühim blr sebeb tcfkll etmektedir. 

Kilosu 250 liraya kinin satanlar 
Dlr kilo kinini, kllosu 'J!iO liraya &at

ına.ktan ıanık oln.rak htanbul toplu mtııt 
korunmt\ mahkemesince yargılanan Nlr.am, 
Tannş, Ko!ltlnln dOn btrer eene ağır haplıı

lrrtne ve beşer JUz; Ura aı:ır para cezaııı 0-
demclerlne hüküm verlldlA:l bUdlrnmııttr. 
Sanıklardan Yorgl beraet ka?:anmıştır. 

Tren altında parçalanan adam 
DUD sabah saat 7 yl b~ geçe uı{ydarpa

endan kalkan Adapaz:ı.rı trenl Mo.ltepeden 
geçtrken Kadir lsmlnde blr ad3m loko
mot.trın OnUnde b<'llrmlştır. lıfaklnlstın fren 
yapm&Stna rağmen kaz.anın önüne geçlle
mf'mlı ve Kadir tekerleklerin altında can 
\'ermı,tır 

lngiltereden gelen eıya 
Akdeniz ycılunun açıldıA:ındıuıbı>rl dOn 

ilk defa olnrnk İngtltereden doğruda.n do{t
ruy& bir ,uep limanımıza. gelmle ve yün!U 
mcnııucnt, dtmlr, kimyevi ve tıb~t mndde
J("r getlrmtştır. 

Yataklıvagonlarda yapılan teftişler 
Yatn1rll Vagonlar e1rket1 İııtanbul bUro. 

•unda. J!'UP bıirtıcrl satışında rn.zıa t !lh'<\. 
ı&t Yl\Pildı~ı hak'<ınC:" 0--v!C't Orm!cyollr
rına blr ihbar ya.pıldıC:ı ,.e müfrttışh'!rtn df' 
'.lhklkata başladıklnrı y:ızıımı$h, 

Yataklı Vagonll:.f' elrltetl iın;anbut mU
me~RUU~lnden, dUn bu mf'scle hakkında 

bl7:f' ,u malOmnt verllm!ştlr: 

•$lrkettrn çıka.rılnn bir kıu: m~mur, bn 
glbt haberler l ~ae etrpL1lerdlr. Şirketin ha
len İlıtnnbul nıUmf''\~llllğ lnde bulunan mU
trt.t.l o:ıler. normal alarak hrr Uç &fdl\ bir 
vaptıth\rı kontroııar için bura.da çııiı"'nı.:ı.k

tadırlnr,> 

Pul sahtekan mahkum oldu 

Sağlık bakımından 
1 

şehir ve köy hayatı 

,. ~ 

N 
e:ziler Vh·anayı 501' tu··&J"' 

' . d "' ,.J son mermiye k:ı ar d'k}el'P" 
etmeğe knr:ır ''~ ~e _, 

söylüyor1ar. Onlar, Bııd:ıpeş.~e'J;aı ti,'' 
ere ve son mernıiye kadnr ınııd güı.tlil' 
c:eklt!rlni söylemişlerdi. Fakat .:e 1etiı' 
rracar ba1kcndini hrı.rnbc hah ek ,,. 
dilrten sonra Rus1ara teslinı et~r• >J· 
runda kaldılar. 1\lGskovaya ~., etrıılı'' 

Yazlıkların yi!k>elr[ yazan • 

1 
iyi tatbik etmek sa- manlarln l\lacarlar Budape~erıı::o ı;il ~ 

kiraları üzerinde • yesinde bu pekala dıı ve içindeki snvaşlarda 160,013114.ı~· 
efsaneleri andıran Dr. Kemal s .... , .kabildir He-kimlik 133,000 edr verınişlcrdi. Yalııl7 1 ,,. '

1 

rakamların diller- arac:og il l tderken° girip çık- te içindeki n1uhnrebelerde ~." kJ).ı,ıt· 
de dola~tı~, gazete- tığımız bazı apartı- Macarlar ölü olarak 50,000 kı~ı r'''~ 
lerde ve karikatür- o manlar var ki bun- mi~Jcrdir. Buda kalcsile krnl. 

5
: :ıt'· 

lerde yer aldığı bir sırada yaz.lığa çık- iltihabları, barsak ve mide tembelliği l ların büyük bir kısmı Yapı Kanunun- uıptedildiğl <ıralardn 2 gün lçın. c ~~ 
manın veya açık havalı yerlerde yaşa- gibi bir çok ıbastalıkl1'..fa yol açar. Tar- dan sonra yapıimL, iken hiç biri bu ki5i e~ir d'üşmü,tlir. Son te~l~,s:f' ~ 
marun faydalarından bahsetmek tuhaf lada çalışanlara nisbetle şehirlerin ka- kanuna uygun değildir. Uç kattan fazla hastanelerdeki 12,030 :r•rıb ,., 
olur. palı havasında ve masa başında ömür olanlarda asansor mecburidir, fakat esirler kn[ilcıı;:ini ç.oü:aıtmışt~nııı1şt (f 

Bugünkü ~artJaro altında yazlığı ve sürenler bu hastalıklara daha çok ya- .!<anmamıştır. Odaların, hele rnutf:ık, Ru~Jarın eline düşen 1D •. <' 
kışlığı ayrı ayrı yerlerde geçirebilmek kalanıyor, tansiyonu yükseliyor, damarı abdesthane, banyo gibi yerlerin bava- nlnlıcme de pek çoktur. OOo JJıl,~: 
için, ya oralarda vaktile edinilmlf birer ~aWaşıyor. }anma ve ışık alma cihetleri hiç d~ te- Budape~teye saplanıp 160~3 ifl j, 
yeri olmak veyahud da bir lhayli :ı2ngin Köy hayatında bu hastalıklar olmu- min edilmemiş olduğu halde bu ın,aatın 133,000 esir vermek mi danı• bıtlt-~~ 
Olmak !'··-. Fakat ben yezlık, kışlık yor değil· , oma, cehre bakınca pek aı b·t ·ı ı · d ı ı b·ı· .. ~ yokM bu knvvetıcrlc şehri il"' .. __... ., ı mesı e çın e o uru a ı ır musaaue- akıW. c•ıi"'' 
d d ·u m· U hlr • · olu o s f h t ı~·- t k ·· ı bl ı H " · mı ınuharebe ctnıek daha o avasını eg , umu ıye e şe ve ~i::oy Y r. a ava ene .1.ws e me , gu- sinin a ınması r o uyor. attu ınşant 'kincı ... ı• 
hayaUarı arasında sağlık bakımından neş't:e yaşamak, adelelerini işletmek, ci- bibneden içinde sıvacı, boyacı varken hareket olurdu? Bu ciheti 1 ıar•'k, ,.. .t 
ne fark olduğunu belirtmek istiyl)rum. ğerlerin iyi hava &iması velhasıl bü~ün bile taşınanlar oluyor. Çünkü buna llarbin.in ao;keri tarihini ya ııi yıP'~ 

Insanları şehirlere çeken S!!bebler en vücudün tabJate uygun şekilde çalış- kimse m5.ni olmuyor. Biz şe:ıirlerin i da- ,-e idare bakımından tenkjdi ortıd~~ 
başta iktııadi ve içtimai olmak üzere ması elbette çok daha sıhhate elveriş- racık yerlere kurmak ve nüfus ı~alaba.. olanlara bırakıyoruz. Yntıuı on kUr.1:·,~ bir çoktur. Şehirde vasıta bolluğu, ya- ildir. Gündür.ünü dairede, yazıhane: ve- lığı yüzünden birbiri üstüne binmiş, hakikat var ki tc5on ere ve s, .... t o,,. ..1 

k lığ ·ı 1 . b r b .k d ini l . kruJnr müdn!n~-, sözii edebi .. rı· şamanın olay ı, eg ence yer erı u- ya a rı a a, geces s nema, tiyatro, aparbmanlar yapmak zorunda olan bir ·ı~ri so~ ~ 
lunması, özenme, görenek, gelenek hep kulüb, kahvehane gibi kapalı y2rlerde millet değiliz. Bu apartıman lıeve~i veya kalmıştır. Budaprşfe müdafı bel~·,,. 
bu sebcbler arasındadır. Fakat kolay ve geçiren, poker masasında veya is- illeti yazlıkları da sardı . Bazı yazltklnrdn ,.c 5on kurıuna kadaı· de~il;edere~ •i' 
·ı 1 .b 1 __ .,_ h tı ' k b'l k•ğ d b d ' d binaya kadar cehri .müdn(r.a l" eg ence eri cazı o an ~u..ı. aya , ın- am ı a ı ı aşın a sıgara uman- kat kat apartımanlar yükselm<"ğe baş- " nr:ı 3G• ~_Jıfi 

san sıhhati için hiç de iyi değildir. He- ları içinde boğulan insanın hayatı ile Iadı. Adeta bulaşık bir hastalık gibi .sa- rabc haline getirHdikfen so oJJlltl.P~ 
le ~hirlerin büyümesi nisbetinde, park, köy hayatı arasında ne büyük fark ran bu illet, hiç şüphe yok yaıh:}a ~ık- esir verınok suretile teslim e, tc~1F,;. b·' ık h ı ı -.. il · ·h dır T '-! ı kJ f!d k Şin~di Viycnada ün «Tek er iP"' ~uıçe, a~ ava yer er, .,eş ıana ı - var . opra..1. a, ç çe e, meyva a- ma.!< ihtiyacında olanları sömürıne di ... 0 ı\_ ,.r 

k edi F k b 1 ·ı ı 1 k · il d ı k h miye kadar dayanaceğ'ız> }'"' ıı•· tiyacı da belirme t r. a at u yere- nı e meşgu o ur en ınsan g n e i a- için birer vasıta olarak yapılıyor. Jı,akat kadrır '·'ı. • 
h 'lli-ı " 1 tın J 1 l d ki ı lor, burasını da tek binayn •"' rin temiz avası, yeşı g ve guze ya ve ve es n en uta aşm~ o ur. rnesel5 bir dönümden aşağı yere yaı.lık ;;,, bl" .t 

bir .eh G dıktan sonra binlerle er ' '" YLU' tır.P' manzarası dahi şe · lerin s.11ı at üze- azete veya radyonuzun verdiği ıan yerlerinde bina yapılamaz diy2n bele- •. 
1 

b '· R 
1 

tesliJl1 (' 
rinde yaptıg~ı tahribatJ. gı'derememekte- sıkıcı ıhaberleri unutursunuz. Sizi adeta d. ı d b ı n1 ermı 1 e eracer us ara ıye, ora ar a apar man yapı a~nıya- d k 1 ki d r..tf' 
dir. başka bir Aleme çeker. cağını da ileri süremez mi? istanbulun zot}n ald 

8 a~~U 0 ~. ırb .. r· eJlleU ~·· 
Bir defa şehir hayatı sinirleri bozu- lşte bütün dünyada şehir ve köy ora- Talimhan~, Aya~p:ışa gibi yerlerinde j lin~a~ı m~:ıaf~a=ı~::ı biru :Zire yıPt~ 

yor. Sokakta. ihUyaUı yürümek, evde sındakl bu yaşayı' farkı ljyenistlerin bundan yırmi bei sene evvel birer nrsa t ~ r k t 11 bl hlrd nıın btl ,,,,1'1 
.h. lı ak kun f d clikk tlnl k . ld • d hl h O 1 d . ır, a a' ı ç r şe e o _.u,. 
1 tıyat yaşam , uy . uzu e ayn a çe mış o ugun an şe r a- veya meydan vardı. . rn ar a. ın'jaata gertekleqnenıiıı;:tir. Staliograd oııw· r!I' 
alışmak, gürültü, kalabalık '/CSaire yatı aleyhine büyük bir propaganda müsaade ederken h!ç bır kayıd Konn1fı- 'J ' • ti u' kJ d 'zlice fı,ılbll f 

l ini b 1 
. ·~· (e\·rı memı!'\ . za ar a ıı 

hepsi birden sinir er zl kemiren şey- aş amıştır. Bir müddettenberi bahçeli tlığından herkes alııbıld~gır:e ve rastgele nan hiivük.bir Rus ordusu, pıokıt ~ 
lerdir. Gündüz akşama kadar bir oda evlerin rağbet görmesi, banliyöde :va- bina yaptırdı. Hem çırkın apartıman nrruzo ·geçerek şehrin içinde ~·:~· 
veya bir atölyede çalışan insanın gene şnma temayülü, hatta yüz bin nüfuslu- blokları ~ücude geldi Hem de h!!.v_a ~e Alman kuvvetJerinl çevirip yo1' pııt' 
bir eve kapanmasile işten ayrılması dan büyük şehirleri küçültmek ve d3- ışık yaru sıhhat tar.::ıfı ihmal edılmış ti. llitlcr'in Slalin!!l'ada nazire r' 11'' 
arasındaki zamanı nakil vasıta!arının ğıtmak arzusu bundan mütevelliddir. oldu. Bugii~ buı_ıla~ı yıkmak J5.zım gel- mak .istediği yrrlc;de ise mi.ida-(iJtf· ,)' 
boğucu havası içinde geçirme mecbu- Bilhassa memlekeUmlz gibi henüz se devlet butçesı bıle yetmez. I-stanbu- sıın tarafından tam muhA<ıatn. ııttı~ v" 
riyeti vardır. Otomobil veya tramvay gö!dere yükselmiş apartımnnları iki, Uç lun ı:c~es almak için bir kaç yeri var. narak inılıo edilmiştir. DudapeşttYdt IJ' 
altında kalmamak: için her dakika gö- bilyük şehre münhasır olan yerlerde bu Bu .gıdışle oraları .da Ayaspnşaya veya tarmak için Da1atıı.,.. gölü bö)gesiı1 ,rJ 
zünüzü dört açmak, yolda, nakil vası- apartıman hevesine sed çekmek gilç bir Tahmhaneye benzıyecek. Çok geç kal- arruın geçen Alman ordusu, bir'1,vı' 
tasında gider gelirken ~<ar.şılaştığınız şey değildir. Bir taraftan propaganda, madan buna bir çare: bulunmasını tc- kazq,nmıc::sn da bir türlü l\facat ~'~ff' 
münasebetsiiliklerle slnlrlenmek zorun- bir taraftan da belediye nizamlarını menni etme~tteyiz.. dini re\'ircn Kınlordu çember1rı1 ~ 
d K d > ''"'1' asınız. omşunun ra yosu veya. gra-- mamıştı. Budape,tcnin karii · fr ..t 
mofonu, üst kattakilerin şamatası vel- r Se • .. filmi \"iyon3ntn da uğramo.sı mukaddt~ tt' 
hasıl her şey sinirlerinizi keman t~ll gi- nenın en muazzam super •• nü;ror. IlabsburJ:'}arm ası:rlatCJI İ ti" 

bi germek için birebirdlr . G A R y G Q Q p E R ' • t k h · ı tikleri gfüel Avusturya bMkendi ,~ı ıı: 
Şehlr hovos~ büyük binaların, dar • ın e şa eserı !erle metre karelik bir ınoloı )~ 5111~,~ 

sokakların çerçevesi içinde hapis olmuş ,.... line gelecektir; hem de llitler b'l~"" 
olduğu gibi to• ve ıoprak yutm•k da Yarın Matinelerden itibaren LA ı, E ' de ı;t'•d• bir nazir• yarattım. ~~~..ı.'~·;• 
var. Diyeceksiniz ki medeniyet toı, lcnLıek imkiı.n ve fırsatını ' 'CJ '"' if" 

toprağın yerine asfaltı koydu, Fakat o M 1 z R AK L 1 r EDA •. LE R ALA y 1 llitlcr, pckı\lıl, \'iyonayı açık. ~dd~ 
da zarar veriyormuş, İnı;ilterede ~<afes- ederek mahalle mahalle, cadd tıf"· yık -1• 
Ier içinde fareleri asfalt yollar ÜZ!!rin- ev müda[aa etmeden \'e yak.ıPı '\İİ)'ıtı• I' 
de bırakmışlar, asfalttan kopan zerre- GARY COOPER - FRA...~CIJOT TONE - RİCHARD CROI\I\VELL'in dan tahliye edebilir. Dö)·lcce ~ k•'"' rf lcri teneffüs eden farelerin akciğerle - Amerika film sana~iine hediye etlikleri rakibsıı' film. içinde, mahsur bir halde hıra ,,. ' 

J dO~JI" ' 
rinde knnser olmuş. Bunun üzerıne Mııraklarile tarihe yazdıkları bir kahramanlık menkibesi, kanlarlle dn ile de, şehrin batı~ındakl ;erttıı ~· 
d ün .. ·ada akcig"er kanserinin arLması ıide iyi kötii miidnlaa savaşları ,ırııJ1• J mühürledikleri bir fedakllrlık destanıdır. aıı ,. T 
:ısfalttandır, demişler. Ben bizim mem- Asker ihtiyacı içinde kıvran ıoO' 
Jeketteki nkciğcr kanserini de asfa~t yol lllllm: yantn şimdi, Viyannnın içinde · ~/ 
O aın meml~ketler derecesinde buldu- l:in kişilik, b~lki de dahn büyiik 

1'~~h'-1 ' 
vtti yüz<lc yüz muhakluık bir 1"'(ı-r·~: ğurn için bizdeki toı., toprak, müterak- Alman cebir ve tahakkümü altında Paris ... İşgal altındaki Fransa "" 

ki memleketlerdeki asfalt tozile yarış payitahtının esrarı ... Nazilerin şeriki cürümleri,.. Vatanının müdafaası nıaruz bırakması, ancak onh~ bjf •L,1• 
edı'yor dı'yeceğun· ' • " 1 b. k d fed k' 1 ğ 'b k yaraşan bir strateji otur. ouy· ,~ u5runa genç ve guze ır a ının. ıı ur ı 1... gı i uvveUl ve rin müdafaası. eicr 0 şehrin y11oıP,~ _,, 

Nakil v~ıtalarının bolluğu, insana 
!<olaylık temin ettiği kadar uırar <la 
~eriyor. Çünkü hareket etmiyoruz. Ifa 
reketslzlik jse bir sürü hastalık doğu
rur. Fransızların Sedentaire dedikleri 
oturduğu yerde çalışmak, yani hlıro 
hayatı, kum, taş, nikris, safra kesesi 

hareketli sahnelerle dolu 1.,rP " 
ması matlub değilse, ancak a".a ıııl"' 

1. s G A L A L T 1 N D A kımından, ilerisi için, blr fayd• :ı:" ~: 
ğu zamnn, do,ru ve ycrinde

03 
ıst• ,,;J 

ınan;y;ının bugünkü durumun JI''. .. 
Güzel ve büyük lilm YARIN matinelerden itibaren 

SARAY Sinemasında 
başlıyor. Baş rollerde : 

Joan Crawford - John Wayne ve Philippa Dorn ---s\I 
ı1ımmmımm•Yarın matinelerden itibaren 

~·anayı müdafaa etmekten degiJı ·tı ,1 
harbe devam etmekten askcriilt ı:ı ~,.ı:; 
hiç bir fa.yda beklenemez. Fıı1'~it!t1' ~ 
ter, başka tiir1ü dü'.')ünüyorlar. 1111 
~iirekilsı, bir zamanlar Alm3uyıı J #r 
ken Avrupayı da beraber si.iri;klı' ~·· 

o!•• ., 
tir demişti. ŞimdHik gerçek 

1 
jrlt<' ~· 

Aln1nnya yıkılırken, Alman şe ı J~f 
~·"'' .... ve nıamurC'lerinin son binnY~ .. ,, ılı"' 

Topycldln :10,000 l!rn de.);:crlnde 30 ku
ruşluk tiamga pulu aahtell{;:tndcn snnık 

Dunun TUron, dt\n İ:;t.anbul 1k1ncl Ağırcl'za 
mahkemesince 2 sene .ı ay alır bapla tıUL:
mU gtymlştlr. ?ıi~hkcme, kendisinin tek 
başına. snhte pul yapıp sürdü!1Unu sabit 
görmU5tOr. Pulların yapılmnınnı ve sUrül
ınesını koln.ylqt.ırmnktan ve a.yrıcn pulll\rt 
saht.el!ğınt blla blhı satmakt.o.u sanık 13 
klşl de beraet etmiştir. '-

İPEK 
rer birer yıkılmakta olmasıno-

Folklor Gecesi Sine asında 
tir. 
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1 

~W, /Konfe ans ve Sovyetler 
Moskova, konferansın tam zamanında 

toplanacağını ve vazifesini ifa 

ö:~~zl!rin 1 Ankarada dün yapılan 
0!~~~d."""' Basın konferansı 

Nüfus davasında blı.im bacılıca derdt
miz, küçük yaştaki çocuk · öliinılerine 
mümkün olabiJdiği kadnr engel ola· - Baıtaraf, 1 lncl sahtfeda -
mnmakhr. bir an önce getirmeyi daha doğru bul· 

Uırıcı mümkün olacaktır. 

Buğday ibrac edeceğiz 1 

l HJclise/wl/r11sınu11
1 

l[l~rb~GSI 
Acı bir itiraf ! 

H erilin birini hırsı.ılık: sutH• 
yakalamqlar, Bu işi yapma· 

, dığını ispat için daha başk• 
hır suçu itiraf mecburiyetinde kalmışı: San Francisco 

hazırlıklar 

• • 
ıçın 

~ an Franclsco'da toplanarak 
~ ,eni bir du.ı;ya nizamı kur
ı:ırı k mnğa ç.ah~n ıniUeUer, ba
• 

1
1 laruu tamamlamak Uzere bulunu-

.Jor v in . . terns· · ıı:ıtere de domlnyonlarınuı 
la. llcile.rl dün Londrada ilk toplantı
ti:nı yaparak konferanstaki siyasette~ 
ı . blrJeı!lrmek vo ahenkleştirmek 
çın k l1l 

1 
onufmağa başladılar. Bu konuş-

n.i <l ~ra 1':fuak eden dört dominyon, ya~ 
\'e anada, Avustralya, Yeni Zelanda 
r Cenubi Afrika San Fra.ncisco kon
eransı b. ·· t kil d 

1 
na ırbirinden ayn ve nıus a 

ı:" het sıfaUle lıj:tirak edecekler, fakat 
.. ~ otcbcde elblrliği ynptıJtlart pbl 
dikte !şlnde de elbirliii yapnıak iste
tını r~ isi~ siyasetlerini ve ~ahş~nala
ır·· bırleştirme-k borb güclerı glbı sulh 
.,.ııcıerini , k . t ın k toplu olarak kullanma l5 c-
rı:, te ve onun itin Londra toplantıla· 

Yapmaktadırlar. 

'rll~~itanya ile domlnyonlarının bu ha
~gı Yaphkları sırada Kırım kon(e
rı:ı. ına_. verilen bir karar i(şa olun
li"'~'tu.r. Bu karaı;a göre, SovyeUcr Bir· 
r!; llktayna Ue Beyaı Rusyımın San 
ı, . n~isco'da ayn ııyn temsil edilıne
n·ıııı; istedijii takdirde lngllter• il• 
ıtleıik Aın • • t •· · des tekli . crıka onun bu 1~ ~~~nı .. "' 

ı .l eccklcrdi. Sovyetler Bırligı boy
~c b.tr teklifte bulunduğu takdiıde, A• 
Ilı rıl,anın da üç oy saWbi olmayı iste
n est beklenmekteydi. Fakat evveli l\Jr. 
ri~oSevcıt, sonra l\Ir. Stettinius, Am-e~ 
"ukanın Sovyetler Birliğl tarafından 
det u bulQcnk teklill destekleme~ v~ .. 
C\ı ıttcld~ herabCT, Amerika Bırleşık 
bl ~hurıyctlerinin San Francisco asanı
ttııe!lınde tek oylu kalmak l.stedil:lni te
ra lt ettiler. Bundan, Amerikanın, UJc ... 
t11 l'na ve Beyaz Rusyayı iki ayrı de\'let 
t~nıak lehinde olduğu göze çarpıyor. 
d at bu konuya nJd karar, San fran .. 
~CO'd k >- k ar Ja a onuşulacak ve oralUI ar -

d Şitrııcalc, karar verilirse bu devletler 
~ konteransn davet edilecekler~i.r. 

ı.. ·"&sen l\tr Stettinius'un dünkü de
••ıecj · · 'b' ttı nden açıkça nnlaşıldıtrı gibi bu gı 1 

p
1
e"clelerln kararlaştırılacağı yer Sa" 

ta:nci~o olacaktır. Çünkü Jılç bir ta
ııı:ı ' Dunıborton Oaks pLinının herhnn~ 
ltd bir deği~lkliğe ,·cya tekiinıüle naın
lçl 0lınadı~ını söylenıemekte \le onun 
~lt n bu ıuesclelcrln orada rn11fassal bir 
bc~ette konu~ulması ve kararl~tırılmnsı 

lcntnektedir. 
~f!lt..ıtıl dava, dünyayı horb beh'isından 
fll bu belanın tekerrür etnıesinden ko· 
l~ttlıak ve bunu s:ağlnyacak sulh tcŞki
ti;rıı vi.icndo gctinncktlr. Bütii.n beıe
~i 

1
'-t Ve nıedeniyet ftleıninin asıl dıle

lıl IUdur ve bunun üzerinde jbti1!if edtn 
r k' e"tüd ılii 1ınsc bulunmanıak cnb eder ... u 

1 !'>'•, harb tahribatından, tecavuz ve 
'fıl' . . . d .. 1 ısı ._ tıhnıyetinin be~erıyete ver 1

5 

l.~ahdın bunalmış bir haldedir ve ~u 
h~:Zdcn yenenler de yenilcnleT de bır
•tinden farksız sa;ıtacak durumdadır. 

>an"' böyle oldul'Uru. ıöre, sulha kora .. 
c talr; 'Ve her tecavibil dofmadan boğa-" 
b '1.lı. banş teşf'kkü1Uni1 vücude getJrınck, 
lı. ~tışın hiç olmıı-7.D m:Wl bir unıan bil
~~ •Urmcslnl satlamak bütün ınsan
l-' n ve mUtetterln en esaslı dileğldlr. 
Ilı alı:ı.t n1tıletler bu dUek Uzerinde blrleŞ
~ «lkJ:e bera.bcr ileride baş«ôsterecek hCr 
d::tl ha.tb ıhttmaUno karşı gelmek ~:' 
n " faı:ıa. bil ''k ıııetıerln e:ttnded.i . 
""'yum nl alan 

"e iuıden evveta. buntarın a aşın . 
)ol t;lerinden her h:ıngtslnln tecavüZ 
l1trı 11 tle kendi Uıtlrastarını tatmin yo
l u tutrnıyacatmı vüıuhb belirtmesi 
tre11t-ı ıanı ba )old ... ~ Yor. Dumbarton OakS, P 
~1 a l1lühim bir adundı. Fakat bu adı~ 
iti, n lllükemrneı oldağu.:ntt tddf3.ya tm
tıı "ı Yoktur. Bu,..u"n İ"in bu adıınnı a-

e i d a :s " üf'yor 
\'e s eteri halz 0tm:ı.!ı kili gor u 
~ "l\U Fr:ınclseo konferansının bu esns 
lıeı.;~~e bir başan Ue ncUcetenınesf 

~lliYor 
lluciin . ıı: n ''-ta vaziyet ba nıerkezdcdlt. 0 

-

!la h.sın her hanıt bir arıza.ya. ulf:ınıa.
n toplanması umuluyor. 

...._ Ömer Rıza oo{;RUL 

~--------
Halka penisilin nasıl 

verilecek? 

ftrla - Baıtaraf' 1 in.el sahiJedt -
~t!ııı \o\ •den heklmlerin bu UAcın kull•
lar1 a~ına 'keısin lüzum gösteren rapo.r· 
~t\ls;, ilıertne Bakanlığın müsandesıle 
~t\ite lln. verilmektedir. ~ullan~~e~~ 
~ıbf. nıiktarı önceden tayın edı.dig 
ti~eh~~. enj~kısiyondan elde edllen ne .. 
~ b gore, tekrar veribnesl lcab eder
efiil u durum da gene raporla tevsik 
21lı;u~ektedir. Bakanlık, daha faz\3 pe
•tııı k ct-Jbi için teşebbüslerine devam 

e lcdir. 

Bu ~üplıesl:ı büyilk bir derddlT. Cün· duk~ dedi ve Etibank, Sümerbnnk. Dov
kü çocuk ölümlerini a2aUn1Rk dnvaıııı, let Demiryolları heyeilerinin lngiltere 
bir çok davaları da berl\berindc yüı:iitcn \f'e Amerikada yapt.ıkları siparişlerl ın
büyük bir dnvalnr kompleksidir. Do- tattı, bu alıma devam edildiğini bildirdi. 
ğum ı:ıartlarının, bugünkü modern y1tr- İhrac mallarımız ve dünya fiatları 

- Bt.'.t§taraf' 1 incl .sahtfede -~ emniyet konseyinin dı:ılmt n.zası olı:n dım vasıtalarından biç değiJse cu lü- Başvekil, Uırac mallarunızın dUnya 
Bakan~ Abdeilıamid Bedavı Paşa dun büyük devletlerle daim! aza olınıyan zumlularına kavuşabilmesi bile bn,lı liatlarındon pahalı olduğu ıckl!ndekl 

. . küçük devletlerden te•ekkül etmesi b ı lil d mütalaası m·· b ı·ı h ı ı şunları söylemıştır: • aıma muazzıım ,ayret ere ba • ı ır. unase e ı e .pa a ı o anlar 

edeceğini söylüyor 

c- ;Milletlcır Cemiyeti Zitflarmın prensibinin tadilini arzu etmektedir. llalbnkl bu da nüfus politikasını sağln- bulunmakla beraber bir kısmı başaba, 
bertaraf edilmesinin icab etmesine Kanada hükGmetine göre büyük ve kil- yaeak yeter bir tedbir sayılamaz .. Ço- "" gene bir kısmı da daha ucuzadır.• 
ve büyük devletler tarafından sulhun çiik devletler grupları arasında muta- eııklan beslemek l&rundır. Çocukların dedi. Bu l<onu üzerinde gen4 iuhları 
'd mesi hususunda yU.klen11en sorumla- vassıt devletlere de yer verllm:?.si IU- beslenmesi, umumi hayat scviyesinlıı sırasında satılmıyan mnllnr olm3dığını 
~; bu devletlere hususi b~ mev~ ta- ı.ımdır ve Kannda bu mutavassıt dev- yükselmesile mümkündür. Umumi hr•- dn kaydeden Ba.şvek.illmlı, nih:ıyet daha 
leh etmek hakkını vermesıne ra~en, \etlerin en iyi örneğidir. yat seviyesini yükseltmek ise, ont'nk foı.la bir prim talbikile ilhalfı.t eı,yası 
yeni teşkll5.tta büyük ve kü;ük devlet- Mr. Evalt da dünkü basın konferan- tlraatto, endüstride, ekonoınide, kül- j üzerinde sun'! fiat yÜksekliği meydana 
ler arasında bir muvazene kurulması sında yaptığı beyanatta A vustr.:ılyanın türde, sağlık i{llerinde ve diğer alan~ geleceğinden bu fşin dikkatle her ccp
doğru ve z,arurl olacaktır. Bir kısım dahi bu sınıf devlell.:-re saygı r,österil- larda beraberce yapılacak ~hamlelerden heden incelenmesi gerekliğini anlattı. 
hükOmetler, bu muvazenenin Dumbar- mest lüzumuna kani oldubrunu söyle- sonra başarılabilir bir iştir. Kömür ba~lıca ihrac maddelerimiz 

t
on Oaks tckliflerHe kurul_rnamış ot~ miştir. Görüliiyor ki ilk bakışta ötekllerden arasın • · 

0 
·· .. dek yn1 b'I" 1 k a gırıyor duğu mütaleasındadırlar. numuı . ı Avustralya Hariciye Nazırı Mister a a ı ır, tckba~ıno b r onuya ben~ Bu konu ile! ilgili gör" 1 

milıetıerara'I k
onferanslardan bazıları- üyen kü,.ük yaşlardaki ölüm nhbcti b. ti k" uşmc ere nazaran ı Ewatt bugün gaı.etecilcre demiştir ki: 

1 1 
:ah k'l tt 1 t b.. i . ıraı. gayre e oınür, bıışlıca ihrao 

nın ·Mısırda toplanmasının mu~terne D ı· ,,. 1 hmcse,es,fil a ı'ı<n·ıı e, ce .. mdl?c kunyesl nıu·ı maddelerimiz arasına katılnb·ııecektlr. 

d d
. B··yıe bır ka- c- ünyayı :r.a ırn W..<tntör erın za- e 8 a olacağını Umi e ıyoruz ... o r r e gı , teıı:ı ı, ço cep ıc ı, Tonu şimdi Zonguld kt 22 r rarı sevincle karşılayacagı.z.> ferlerinden kurtaran Büyük Britnnva başarılmak l;in son.:nı. gnyretlcr istiyen liat bazı yak t n ıraya gelen 

1 K f 
Imp:ıratorluk camiasının, üçüncü bir blr d ı b"f' "d" ın yer ere nazaran hemen 

Britanya Dominyon arı on er~~sı .. ava ar u unu ıır. üçte bir nisbetindedi lhti 
Londra 4 (B.B.C.) - Resmen. bı.ldı- dünya harbinln önüne geçmek :naksa- Çu\·al parçasmdan yapılma kundak- 1 ed r. yacımız olnn rildiğln• gör• domlnyonlar temsıl:ıleri dile, ıürekll bir emniyet sistemi kur- lan içinde fo!ojrallarını ~ördüğüınüz ~.~e~; veıJ ek /:r."'~aları sipariş için 

Lord C
ranborne'un baş:kanlığında to.p- mağa yardım edeceğini sanıyorum. In- \ Çivril yavrularım üı.üntü ile hab\'lıya- gd~i er :ik ~za 1 Udllrüne ~ ~lnn-

giltere I.mpa:-atorluk camiası, bu yar- hm ve onlara acıyalun. Onları ''P•ata• . t~ ç ışma arı tetkL\c ödevi de 

1 
arak san FrancJsco konferansına ış- .J " verılmıştir Ismarlanan al d 

tir~ce aid roeseleleri görüşmeğe başla- dımı yapmakla, zaferi elde etmek için bilseydik elbette çok iyi olurdu. Fı:ıkat kısm İm . M dem ze~e. e~ ı.~lr 
- sarfetilği gayret ve müzahareiln bü- n1emieketln her tarafında bakımsııhk, 1 

ge i~tir. a n komilrilnun 

Başvekil gene sorulara cev:ıb olarak 
hububat stokumuzun 800,000 tonu ges-.. 
tiğini, alınan haberler iyi bir mahsul 
yıh idrak edeceğimizi göster•llf:ini, dal
mf bir ihtiyat payı olarak elde katı stok 
bulundurmak ~artile fazlasının ibra~ 
edileceğini, şimdiden müşterU"tr olduğu
nu söyledi ve Oflse 30 - 31 kurul<'\ ma1 
olan buğdayların hattı bira~ daha ucu
~a da olsa verileceğini lc:aydederken 
•etrafımızda ltalya, Yunanistan ve bil· 
hassa Adalar gibi açlık sıkıntı!! çekilen 
yerler vardır. dedi ve adalar ihtiyacı 
\çin bir miktar ekim teklifine gimdiden 
muvafakat etli.imi§ olduğunu OOzlerine 
ekledi. 

Döviz mevcudumuz 

Başvekil bir aralık 26 milyona kadar 
inmiş olan döviz miktarının 55 milyo
na çıktığını, bilhassa tütünlcrimlzin 
birdenbire satılmasının da bunda mü
essir olduğunu beyan etti. 
Sayın Şükrü Sııracoğlu iç ve dış me

&eleler üzerindeki türlü soruları da ce .. 
vablandırdı. 

' Toplantı bir buçuk saat sürdü ve ar
kadaşlarımız bundan böyle her ayın 
ilk ça.rşambasında tekrarlanacak ola.n 
bu konferanslora başlanması şerefine 
tertib edilen büfede ağırlandılar. mışlardır. . • • tün dünyaca tanınması hususunda ısrar bilgisizlik, teşkilıitsııhk yli7ündcn her- memleket ihtiyacından artacak kısmının 

D ominyonlarm vazıfesı etmeli ve emniyet teşk.i18tırun kurul- gün lüzumsuz yere teker teker kaybct-
Londra 4 (a.a.) - Dominyonlar !em- masını geciktirecek her türlü t.,ebbüse tiğiıuiz yavruları daha çok batırlıyalını, Balı _cBea~ahTaef•silnldncel sahdl/u.dr.u_m 1 Jap' on ce_!1ı·rıerı· 

ilcilerinin toplanmalarından maksad karşı koymalıdır. bunlara daha çok acıyalım ve nomıal ~ 
s üşterek bir programı diğer memleket- . 1n . İm doğumlu Türk çocuk\an arasındnk\ ~re zorla kabul ettirmek değil, fa

1
kat .Fikrlmcde.'.. g~lrlte:~ . pdaratornllukd.~a- ölüm nisbetini azaU.mnk uğrunda hiç k.a.rşı durmak yolundaki teşcbbU!!lert atlııc yagmuru 

Dombarton Oaks ve Yalta'da hazır an- mıasmm ıger 0 evı e, ye un- bir gayretten çekinmlyelim. l1nnnki boşa- gitmektedir. r:a.nsız kuvvetler! 'i'!il' 
mış olan usule uygun olarak meml~ket- ya teşki15.tının anaya~ası me!t.~ntıma- emniyetimizi sağlayocak yollardan ba,- Ka.rlsruche'yl düşUrınüşlerdir. 21 inc1 altında·' 
1 . birbirine benı.emlyen durum.arını sının z.aman znman gozden geçırılmesi hcuı budur. ordular grupuna baA"lı kıt'alar Oenab-

ua~ ır .. T nıc e varmış ardır. Bu §ehlr ıı ıncı 
ker~1 t ıp mum·· ku··n -crtebe cten!tleııı... hususunu esaslı surette 5ağlamak ol- NADIR NADi k' 1 
U:ektedir. Meselıi Kanada., müstakbel malıdır.> zırhlı tümen ta.rafından kuşa.tılmıştır. 

_,_ .. , ... _ .............. uı11111111111ımııııırırııııt1nıııııııuıııırıııııınıııııııııurııııııımmnınnıııımıı 11 .. "'"'"'''"'"''-- General patton kuvvetleri Bcrllnden 
• 'kasd ı K 1 d y· an n n Yeni Beşler 213 kllometr•. Çekoslovak hududundan 

Hillere karşı yenı suı iZi or u, ıy a 1 d• 130 kilometre mesa!ede bulunmnkt•-

11 1 
• d ! K f dırlıı.r. Kanadalı kıt'alar Arnhctm'ın 

fesebbüsleri dış maha e erın e Oft eransı 222 idlometre kuzey do~ırund• Zutphene 

Ba;taTafı l inci sahifede - Ba~taraf• l inci ıahlfede - girmişlerdir. 
tesgnden'in muhafızları ilri misline çı- ruz eden ordularunı< Baden şehrile dl- Toplantı yapılırsa neler Müttefik tebliği 
karılmıştır. • ğer 30 mesklln yer atmışlardır. Bunlar- k I k? Parls 4 ca.a..) - Müttefik genel ka· 

1 
on us, u aca . 

Göring'in intihan mesc es~ dan biri Viyananın 8 kilometre güney rargAhl tebliği: 
neme 

4 
(a.a.) _ Basler Nachrıhten doğusunda bulunmaktadır. Beyrut 4 Radyo, (B.Y.U.M.) _ New- Mtıruter dU.ma.ndnn temizlenmiş ve 

gazetesinin haber aldığına gör•~. pas- Balaton gölünün batı ve güney batı- Yorktan blldlr1llyor; Ascta!!enbourg işgal edllm!.ştlr. 
kalya yortuları sırasında Hitler ın ge- sanıla Bulgar orduslle birlikte hareket New-York Time&'• göre, san Fran- Nymegen kuzeyinde Wahi ve Nedcs 

1 
karargahında yapılan toplantı so- eden ordularımız Macnrlstanın güney ciscO konferansından önce bu konfcran- arasındaki geniş bölge kuzey do~d• 

~::nda, batı cephe•inin !ıkılış1ında~ batısını tamamen düşmandan temizle- •• hazırlık mahiyet!nd• olarak, beş bü- Ooc.lıen-. kad&r teınlzleıımlştlr. werre 
Kesselrlng'in sorumlu oldugu ne _ıces - ınlşler ve Yugoslavya arazlll içerisinde yük devlet, SOvyet!er Blrli!ıi, Birleşik şehri Her!ord gllney!nden geçilmiştir. 
ne varılmış ve kendisi te~ldf edılmiı- bir çok yer almlflardır. S nisan muha- Amerika, İngiltere, Fr•nl» ve çungklng Ruhr ceblnln kuzey cihetinden Müttefik 
ti Toplantıda şiddetli hucumlara uğ- rebelerindo bu bölgede 9,000 den fözla hMkQırıetlerı bir 1<ı9l•ntı •kdederek h•- kuvvetler Slppselten kanalını ııeçerek 
rı~an Göring'ln de oturumdan sonra esir ele geçirilmiştir. len çok nıı.zik olan durum hakkında gö- Hnmm yakınlannda sav•ı• girmişler
. tUıar ettiği söyleniyor. Gene eynı sa- 16 mart terUılnden 4 nisan tarUılne rU.meler yapaca.klar<lır. Bu meyanda dlr. W8"burg ve sıeaen lşgnl edildi. 
ın t nin bildirdiğine göre, Hitler, Ma- kadar ikinci ve üçüncü Ukrayna cephesi Fra.n.sanın da zikredilmesi, nanaanın Ka.ssel'de savaşlar devam edlYor. 
::ş:Uarı mütareke talebine memur 

1 
et- ordul!rımız bütiln Macaristan arazisini büyük devletler safına. katıldığıru &rÖS- Kttale.rımız 81eg nehri üzerinde Ste· 

ıniş ve Hfrnmler'i her ne paho.sına 0 u~- düşmandan kurtarmıı,lardJr. Diğer termektedir. gen'ln 10 mil kuzeyinde bulunuyorlar. 
.sn. olsun asayişi muhafazaya memur e ... cephelerde esaslı bir değişiklik yoktur. Bu toplantıda. muhtemel olıı.rak fU bet WWburg'a. glrllm!şllr. 8 mu güneyde 
mi.ştlı'. • Mareşal Stalin'in emri ye~mlai mesele Uzertnde ıncetemeter yapılacak- bulunan ı..ourran'dıı.n llti.N11 bir goçlş 

Sulh te~ebbüsli ıayıalan Moskova 4 (a.a.) - Mare,al Stalln, ıtır: da.ha. yapıldı. Düşman karşı taarruzu, 
Stocklıolm 4 (a.a.) -;- Burad~ dolaş- Mareşal Mallnovsky'ye hliaben yayın- ı - Müttefik devletler t&ra!ından şehrin ötesinde girişilen ilerlemeyi ~ mil 

mokta devam ed•n ,ayıalnra gore, haf- ladığı bir giinlük emlrde, !kinci Ukray- Yaltada verlJmi.ş olan gizli kararların ka.dar geri atmıştır. MUtte!lkler bntıda 
ta baıında Stockholm'da bulunan Al- na cephesi kı~alarırun, mühim bir ••- tetkiki, pazartesi gUnU 27,'i71 ealr alnıışlardır. 
man Hariciye Baknnlığı Ticaret Dalrosl nayi merkezi, Slovalcyanın haşkendl ve 2 - Varşova hUktlmeU meselesi, 'Hastaneye yatırılnıış olnn diğer bir Al-

d Sch
nurre sulll şartları lnık- Tuna üzerJndeki AJman mUdafaaJ3rında 3 - A.rj111ıD.tlnln Mlbvere harb illnı mnn genernll esir edilıniştlt. 

azasın an b ı ' kında lngiliz elçlliğJle temasta u un- kuvvetli bir tahkimli nokta olnn Bratls- mesele.si, Almanlar faııluız geri çekiliyor 
muştur. lava'yı bugün hücumla aldıklarını bil- 4 - Sömürge ve ma.nd& meselesi, Londra 4t (a.a.) _ MosqUltos uçl\lt1arı 

Bu fay1alara buraca teyid edilme... dirmektedlr. 5 - Kon!enı.nsta UIU1 devletlere ta- dün gece, Hamburg Ue Bremen'ln do-
mektedir. lngillz el>lllğ\ . bu hususta Viyananm dı, mahallelerinde nınn.ca.k rey hakla meselest • Q-u>una do(lru yönelen bir çok mltnokale 
izahat vermek tsteınemı.,tır. stockholm 4 ca.a.) - Mareşal Tolbu- Bunlardan en öncm11s1n1 polonyo. hU- yollarına. ve vasıtalarma taarruz etmiş-

Musaolini ve İsviçre kin emrindeki sovyet kıt•aıa.n Viyan&- kOmeti meselesi ile ArJanUn!n rı.roıvere lerdtr. Dün, sabahtan akşama. kadar 
Londra 4 (a.a.) - Bir Roma !el- nın dı~ mahallelerine ka.dar kend!lerlne ıuı.rb ildnı meselesi teşkil etmektedir. ıasııasız olarak batı Almanyadan ve Ho
al d bildirildiğine göre, İsviçre !tal- yol açmı~lar ve buglln şehrin merkezine ÇünkU sovyetler Birlik\, muvnkknt Po- landa.dan Alman Qeklllşl devam etml§· 

gr ınhüa' Qmetine, Mussolinl, hastalık doğru Uerleınişlerdlr. Tanklar ve Etrhlı lonya hilldl.metınl tanıdığı halde İngil- tir. 
yen ~ ı· u isti k bili hr tere ve Birleşlk Amerika bu hU!dlmetl 
sebebi!• Isvlçreye kabu tin . yoce otomo er ıc • uzanan trnmvay yol- tarumamL'jllr. Diğer tara.itan d& !ngil- Batı ve doğu cepheleri arasında 
olursa, insaniyet n.aniunbaldirın~endlşltirsıne bu lan boyunca. güneyden ve güney dotu- tere tle Amerika, Arja.ntlnln harb tıMı- ilk muhabereler 

d'l n ı da.n şehre d<>Q'nı ilerlemektedirler. Tuna lıltfun bnhşe 1 ecegı • ayaklarından blr çotu ~ ve rnüda- ru kllbul ed1p ona konferansta yer ver- Parts 4 (a.a.) - Batıdan Berlln Uze-
lsveçe kaçan Almanlar fıwia bulunan mUteaddld Alman bir- mcğe hazır bulunduklan halde ,RWIYa rln8 yUrüyen Amerikan askerlerila Al-

4 (Radyo) - Londr• radyo- tıkler! !ınha edllmt~tlr. buna itlr&Z etmekt~r. man başkentini d~dıı.n tehdld eden Ank~~ockholın'dan alerak verdiği bir sovyetler ara.sanda tik irtibat teeosils et-
sunun "re ilç A)ma.n uçağı Isveç top.- Tolbultln komutasındaki başka kıt'alar y h ••ı ın1ş bulunuyor. 
habere go jnmlşlir· Iç!erinde üç sivil da kurey Yugoslavyay& glrm!.şlerdlr. a u ı er ve Bir Amerikan tankı mUrettebatı telslz-
raklarına k ınürettebatı kendillkle- !eri vasıtasile, sovyet tank mUrettebatı-
b.ulun•nT-~ç• ma<amlarına teslim ol- Parti Müslak'ıl Grupunda konl!erans nın arolaıında Mberleştırkler!nl duy-rınden ~·eç 1 muşlar, blrnr; rusça. bllen Amerikan as--

muşlardır. Ankara 4 (a.a.) _ Cumhuriyet Halk kerter! derhal mikrofon bıışına geçerek 
Partisi Müstakl! Grupu Baş:.an Vekil- Amerikalı Yahudilerin verici c!hazlarlle Sovy•t &rka<lıışların• 

B .. 'ga
ristan 11e liginden: hitab etmişlerdir. sovyetıerle Amerikalı-

c. H. P. MilstakU Grupu 4 nisan 
1945 

Hariciye Bakanına !arı ayıran 300 k11ometrellk mesain t•nk 

a6" ff fı•JıJer çeroanıba günü saat 9,30 da Başkan ve- verdikleri talebname telsizlerinin takati UstUnde oldutunda.n l.Y".. e kili İstanbul millet vcklll Ali RaM Tar- konu,ıma biraz kanşık olmuşlur. 
) Birleşik Amerika ııl~ hanın başkanlığında toplan:-:ırak N,'\fıa Washington 4 (a.a.) - i'üz kadar Almanlara göre ••• 

Sofya 4: ile~; ~erUron tıcnret eşyası Bakanlığı işleri hakkında hazıl'larunış Yahudi milU tcşekkülünU temsil eden Londra 4 (a.a.) _ Rcuter: Almo.n Ha-
yo.st teıns cBulga.rtstans ıthnl edilme- olan raporu, Nafıa Bakanı Sırrı Day Amerikan Yahudilik kon!eraıuı, Yahudi herler ajansının belli başlı ukert mu-
stoktannın mb"..--. kararının haı.ır oldugu.. halde, incelemeg·e b-la- milleu·nı·n San-Francisco konferansına p1ı ind sl hal<kJlldnk1 a -•· ., harrirl batı ce es ek! durumu göz-
nıe erlktı hükQ?Ileti tora.tından mıştır. işürak.ini temin için bugün Hariciye Ba- den geçirirken bilhassa tunları yazmL1t-
sırıeşik .AlJ1 ,....., hUJrJ1meUna bil- Konu üzerinde sayın Nafıa Bakanı ve kanı fı.1'. Stettinius•e harbden sonra Ya- tadır·. 
kaldırıtdJğ'ınl Bu16-..-r söz alan üyeler dinlenn1iş ve görüşme- hudi milleti için bir .emniyet progra- ~:Iüttefik ilerleyişinin batıdaki baı.ı 
dirın~ır. 1rl ile Ugill olan Ankaradak.l ter bitmediğinden 6 nisan 1941rj cuma mı> tevdi eylemiştir. bölgelerde durdurulduğu vakıasına 

Bu bild Uyilk elçUiği, BulJnr hUkÜ- günü devam edilmek üzere oturum:ı sa- Bu emniyet programı, Yahndl aleyh- rağmen, kararlı bir Alınan cephesinden 
AmcrlkB.Il b ıstanda.ki ~ıüttefik kontrol at 12.40 ta son verilmi§tir. ta.rlığının kanuna oykırı sayılmasını, henüz bahsedilemez. Alınan }at'alarırun 
metne :sutga~da. mevcud anlaşma hü- I I I . h d d Filisline Yahudi muhaceretine müsaade b<ıı.ı yerlerdeki inadlı mukavemeti, tes-
konseYI aras ,., oıınnmak suretlle, Tür- ta ya .. svıçre U U U edilrnesini, Alman ve Avrupalı Yahudi-! a1~n bit edilmiş bir plfuıa göre, müşterek 
kUmtcr ne ı•·an ticaret e<yası stok- Ankara 4 (Radyo) - Lontlra rtıd- !erin haklarının iadesinl, ve bütu··n dı·ı·n- ··d f h ı eki A er !\, Y olarak tertlblenmiş bir mu a aa cep es 
ldyod m · k nutg:ırtstanla. tıcaret yosunun Romadan aldığı bir habere gö- yada zulme uğrıyan Yahudilete yardım değildir. Karşı tarafın strateji plin\arı 

Londra 4 (e..a.) - Japcn Haberler 
Ajonsı, bugünkü yayımında, Amerikan 
uçaklarının Tokyoyu bombaladıklarını 
bildirmiştir. 

Guam 4 (a.a.) - Dün, 300 den fıızla 
üstün uçarkale 'tokyo bölgesinde bu
lunan 3 fehri bombalamışlardır. Bu 
haberi vermı, olan 21 inci uçak bom
bardıman teşkili genel karargahı, üs
tün uçarkalelerin Siıuoka Tnı,ikava ve 
Koirumi'de bulunan sanayi bedeflrrine 
taarruz ettiklerini ililve etmiştir. Koi
zumi ve Taşikava .şehirleri ilk defa o
larak Amerikan uçakları tarafından 
bombalanmıştır. 

Sumatraya denizden t~amu 
Londra 4 (a.a.) - Çungklng radyo .. 

su tarafından yayın1anan bir haber, 
Inglliz muhriblerinden mürckkeb mu
auam filoların, Sumatra adasındaki Ja .. 
pon kıyı tesislerine taarruza başladığını 
bildirmektedir. Bu sulardaki Jopon de
niz münakalatına çok bilyük kayıblar 
verdirilmiştir. Aynı haberde, Ingiltz 
filosuna mensub harb gernllerlnin Ben
gale körfez.inde Andnmanes adalarını 
topa tuttukları da iH\ve edilmektedir. 

Yunanistan ve Rusya 
- BQfl4T4f• I inci sahifed• -

halde bulunan Balkıım meselelerine 
trajik bir ha.va vermeği &rZU etmemek
le beraber ingtllz mecmua.sının UerisJ 
hakkında gO&terdlğl endişeler! büYUk bir 
d1.k.katle nazan itibara almam.ıs lUzu~ 
munu bellrt.ınek istiyoruz. Şirnıllden Sov
yetterle olan münMebetler1.miz1 müsbet 
bir temel Uzerlne vazederek AvntpA.nın 
bu mıntaltasında. ve Rua - tnenız ynk
ttısmn. hareketinin genlş çerçevesi dahi· 
Unda Ruslarla hnllsane bir 1şbirllaın1 te
min edecek dOstluk battan tesis etmez
sek Yunanistanın ha.yatı menfaatlerinJ 
ihmal etmiş oluruz. Gerek MUttef!k da
vasına, gerekse Almanların Rus toprak
larına hücumunu gecUCtirmek: ıuretUe 
Ruslara. bunca htZmette bulunmuş olan 
Yunnntstan, unutuınuyacaaından ve kö
tu niyetlerle kar;ılanntlJlııaaındıın • 
m1n bulunmaktadır. Komşumus YUgos
lavya Ue ola.n dostluk bağlannuz mt!.ş
terck mücadelelerimizle kuvvetlerunlş ve 
Yugoslav ... Yunan anlaşma.mu ta.ltib 
edecek olan mes'ud devrin gerçekl~m&
stne mll.nl kalmam~. Şimdi Yunan 
diplomatik !Mllyetı Qetln, fakat geçll· 
mest hiQ de 1mkA.nsız olmıya.n bu lk1 
yola, 11t1 istlkıı.me.te y()netmı, bulunuyor .• 

tarını kulla.nara. ~irişcbıİcccklerinl Tür- re Italya - :Uviçre hududu bu.günden y:ıpılmastnı • i!tiyen bir karar auretlnt k ak d T... h 
muamelelerin• g b!ldirm!ş\ir. itibaren kapanmıştır. ihtiva etmektedir. gittikçe sarahat ezanm ta ır . .,te e-

1 - Evvelö. onıs ırmağı mansabına. Ruslo.rl.ı birleşmek hedctıni güdebilir. kiY• ticaret f!rnınlarına _ ~ deflerinden bir kaçı: 

Adamcağu; o hırsutı.k yapıtdıiı %&man 
me8;er lmnm ve müezdnle birlikte ca
mide rakı içlyormu,. 

Ben de bugün böyle bir durumda
yun, fÖyle ki ... 

Bundan fU kadar rün evvel «Radyo
mun ıskalası:t diye bir yan yazmqtım. 
Bu yazıda Almanların Avrupayı adrn11 
adım 1,ıaı ettiklerini bergün dilleri de• 
ğİ$Cn ve almanca konuşmağa başlı}an 

istasyonlardan takjb ettiiiml. wnra ·da 
gene aynı lsta'iyonların almancayı bı
rakıp kendi dillerine dönmelerinden 
buralann Alman lstilisından kurU.rıl

dığını Anladıiımı, hanl töyle haft.fç~ ve 
sembolik bir yan olarak yazmıthnı. 
cVıtan» refikimizin lıkra muharı·irt 

-yani m~J~ktaşımız- Sadun Galib bu· 
nu ele alarak bir dostunun a~ındnn: 

- Felek, senin yedi ay evve1 yaı.mtf 
olduğun bir fikri tel.-rarlıyor. Görmü
yor musun? diye sitem ediyor. 

Bundan bir' kaç ay evvel de cVebid• 
lrca» ismi altında yazdıiım bir ı•a:ııya 
(VB-Nıl) cevab verirken bu ~öıü ve 
rikri kendisinin senelerce evvel yaz
dığı bit makaleden aldıimu ileri 11ür• 
müştü. 

İşte bu tOhmetlerden kurtulmak için 
acı bir itira(a ve daima yapmakta o1· 
du!um bir k1tıbahati ikrara mecbur ol• 
dunı. 

Allah sld inandırsın! Ne Sadanun y•• 
dl ay e\•vclki yazısını, ne de (.Vi.-Niı) 
nun dört sene e\'Vel ya7~ olduğu ma• 
kn1eyi okumuş değilim! Bu bir tey de· 
ğil, bergün çıkan on, on. beş nıaKaledf'n 
bir tanesini bile güç okuyorum ve bu· 
nu ister tcnbelliğe, ister aptallı(a, ister 
hodkühılığa yorunuz... Ama hakiknt bu• 
dur vo bunu saklamağa benim için ar-
tık imkan kalmadı. Yani bütün arka .. 
da,lar -helo büyiik kalem sahibleri· 
bilsinler ki onların fikir ve üslQbları .. 
nın tesiri altında kalmamak ve işte gü
nün birinde: 

- Jfay k8!ir! Benlm fikrimi almlf. 
yahud: 

- Bak, baki Beni taldld ediyor, de
dirtmemek içiıı okumuyorum. 7.atrn 
hepsin! okuınıfa da takat yok! 

Ben, Şeyh Badinin hamamda kok11lu 
bir (kil) -yani eskiden sabun yerine 
kullanılan toprak- ile yaptığı hayıdl 
göriişmede: 

- Sen nekadar gfu:el kokuyonnın. 
Mis misin; Anber mi! diye !iorup dnı' 

ondan: 
- 1-fayır, ben ne misim, ne anbcrim.. 

Aleliide bir toprağım. Yalnız bir müd
det gül.el kokulu bir gül ile birlikte O• 

turdum. Cevabını eldıit gibi büyük kıı
lcmlerle düşer kalkarsam belki onlerın 
kokulan bana siner diye vesveselen\yu• 
rom ve toprak gibi kendl kokumla ik· 
tHa etmcği tercih ediyorum. Bu bir ku
surdur. Dıınu Jcabul ederi.m, likln bile 
bile onların (ikirlerlnl aşınp yaznı:tk 
su~unn? Asla! Duna timdiye kadnr 
elim vannadı. Ve nihayet bu dostlarım 
benim ıibl yl-mıl St"nedir he.rgü:u yan 
yazan bit llfkndaş1arının kendilerinden 
dört se.no veya yedi ay gecikerek ayna 
şey\ halırlıyabilecejine do lmkin ol .. 
duğunu kabu1 etme.k tevamunu ben• 
den kıskanmamahdırlor. Nasıl kJ hen 
bu ve buna benzer charcıatem:t fikjr• 
lerln kimbilir kaç bin okuyucunun ak• 
lındnn daima ı~ebilecei}nl kabulde 
hiç tereddild etmem ve yazılar11nı fikir 
yakınlığı olsun diye ekseri onların da 
dUfündüğil bu gibi mevzu]ar üıerine 
işlemeif tercih ederim. Bu bir clnqyet 
değildir. Aksi bir asalet teşkil etmediG'l 
JlbL 

B. FELEK 

Mevlüd 
Merhum otıum 

BlJRRElll özmıER·in 
'lf'tatının 40 ıncı gününe te.dW eden 6 nt. 
•an 1945 cuma günü Ol;le namazını muu•
akıb, Qemberllta;ta Atlkaltpqa camHnd• 
ruhuna 01tun11caJı: MevHldu Şerli Te duaJ• 
kandltlnl e•enlerln •• bllcUmle lh•ant dJ .. 
nln ıetrlfıerınl rtea ederim, 

Anneaı: hklM ÔZIMPT 

Hollywoodun ef1iz modelleri 

~~~~r~ :~:~dek:~~~~~~~~~;;~ c;9J ~'ki bir • • 1 Rtiıııu Jılnlunudpafa yoku<unda sordu e ~'4 ' fl 
tatle z ihtiyarın koltuğu altındn."ô sec- U;J il•• <tıııekde h•lkl size aiddL Bizi rouozzeP • 
lüu istemezseniz. senedimizi atınak 

ıı~ntla bulunun. Yazan: VEDAD TANCA 

Bsbası, ölse sözünden dönmiyen bir varmak ve Holanda.yı çevirmek, Stockholm 4 (a.a.) - Berline göre, 
ada.mdır. Sevdiğiniı. .kıza yapaca,J';ın1z 2 _ oanhnnrkayı ve Norvcçl tecrld f\1ütte!iklerin başlıca dört hedefi Bre
en büyük fed:ıkSrlık çekilmeniz olacak- rtmek mııksndllc Osnabruck'un ötesinde men, H:ınovre, Lcip:ıig .,:e Nurf'mbcrg
ttr> cün1leleri kulakla.rımda ı;ın1ayıp H~mburga. doğru hıunle yapmak. tir. Berlin ]\'füttefiklerin Eisenach'a 
durdukça genç teyı.eye hak vermiştim. 3 - Blclefelln ötesinde. Berlln istikn.- vardıklnrını kabul etmekte ve bu kesi
Bnşkasına sözlü olan bir kızı ıevmek metinde JcU,•vetlJ bir d:ırbe indirmtk.' min tek müdafileri mevı.it ihtiyatlar ol
boş ve sonsuz bir şeydi. 4' - Gene Bcrlln Lstlkl\metlnde olmak duğu için K;ıssel - N'urembcrg yolunun 

On gün kadar gemiden d~arı çıkma- U:zere cobourcun öte!lne hamle yap- doğusunda yeni Müttefik ilerlem("leri-
mLŞtım. Füsun'un pencerede, kapısı ö- mak. nin haber verilmesine intizar edHme-

• • •lıldık:arı koıtuın; bu parayı, ha_Y.•ta -12 -~'teJt-u an .~onra kendi kazancı ile öde
'• g· . · Yuksek tahsilini bitirip bir ye
lı:>?tı lr~ciye kadar dört beş sene bek--

•ıııın d ğr ·· ı· en lltıa, 
0

.. o u olamıyacağını soy ıy 
dan gut faAa ısrar ettilerse de şartul'l
tı:ı:or·\rolz~cçmedim. Bilahare söz, babası 
~·~ı,.~ döndü. Kadıncağız; haklı şik5.
lıı~s~ e bulundu. Oğlunu yetiştirn)ek 
~tata~ııc:la, nesi varsa hepsini seve se~e 
~O.lnız, rrt:ıhdud gelirlerine P.kleıtıJŞ. 
nı.ı,z b .. •i~dl bir avuç toprak o:muş 
~lderı uy~<lerinin biricik yadigarUll 
4r çıkaruken ciğerciği kopuvermiş. 

l'lrı~ ~ı bitırdigı ... zaman ionsolun üıe"' 
<4Cifı .. ' 

"":" Şe u? ko1lu şamdanı işaret e~~m: 
Orta klı ve işçiliği ne kadar guıel ... 
..., •ıne.a . 'li e h n elektrik kordonu geçırı r 
'· f!rbi'• b. 1 "'allt rının üzerine küçük a :ıJur ar 
f ltılırsa · · ·ı t'V't l' ' stıl bır salonun eşyası e 

- 8 itd . 
- 0 e ırnti1.a.c eder. 

<lı.t. 
13 

Yle nü evladım diye memnun ol
ltUııa:ht:ıd bir kaç y~re göstersin bari.
l'or; .dıg?'1ıı. yok, öylece duruP duru· 
4ıtıt,. >ırnu beş, otuz Ura verirlerse sa-

Lıı- Arnan ne ~öy1ilyorsunuz dedim, 
~ li ,. !il~rndan pek kıymetlidir· salan i'>:i 

. ıract - . ' lltig· nn nı;:agı vermcyın. 
\,>rı tn[n de ~ğzı açık kalmıştı. Behzad 
" .Solun .ı lı.atUn Yanına gittL Şamdanın tını, 

ü Sevtrtp baktı. Sonra ban• getir-

- . i iden !yi- ı Ihtiyara: 
di. Elimde ağırlı.ğını tarttım, y - Süleyman Efendi, dedim, elek1rik 
ye ınuayene ettım: , d masif.. cereyanı kesildiği umanlar o~anda n1um 

_ Jtalya işi ... ~ynı ... ~~an a nlılığınJ yaktığını görmüştüm. Dugün çarşıda.n 
Kabartma.tarın ınceh~.ın~.'mil c;ütcakıb geçerken hurdacılarda gözi.ıme hir ş.:ım
gOrınüyor musunuz?. D~ku .

1 
. •e bir dın ilişti; ara sıra işine yarar diye al

.. . de ,.elik kalemle ışlenı nıış \: . . d 
uıerın :s f d·Jml" Bi.!nzctlerını ım. r ınek sar e 1 "' Paketin sicimini çözmcğe snbred:!:ne-
hay ~ e ınüzcsinde görmüştüm. Bunu .. n den gazete k8ğıdını parçaladı. Sanki bir 
~~P b:rpıSultan terekesinden aıınmadı~ı malmış gibi: 
ne malô.ın?.. - Allah ömürler versin bcyceğiıim. 

K dıJllI1 alakası artıyordu: Bizimkine götüreyim; kim bilir ne türlü. 
3 K dimi bildim bileli, hep bu kon- sevinecektir, diye teşekkür etti. 

- ~n . d durur. Aman Be'.'ızad, - VI -
solun uıerın de antikacı dü!<kan!arına k 
ihmal etme .. tecrı·ver Baksana fazla kıy- Sevgiliye intizar, aleyhimize çı ması 
"f'r bir gos · ihtimali olan mahkeme kararlarının ne-

go u ' ard r diyor efendi oğlum. ticesi için sabırsızlanmak knda.r heye-
roeti v ı.. karar verirseniz ben alı· 1 b .. _ Satmaga ld Açık renk bir can veriyor. Geciknıesindcn do av1 us-

d
, talih o um. b 'bütün ümidini kesmemekle beraber 

rım1 ıye 1 eak mini mini a a- d b 
ipekliden yapUrı 3 .. 

5
tünde iyl dura- huı.ursuı.Juk içinde idim. Ken ime ir 

jurlarile piyanonun u. meşgale bularak denizde taş ':iCktirmeğ:e 

k~- d·ı ı başladım. Durgun satha temas eden 
ca u.ı;. c k:Jlkıştılar. Ken ı e.r - h lk k 

Hediye etme~ . tsal gösterip ancak yerlerde peyda oluveren ~u . a ~cı -
nin bareketlerını n:1 ... . sövledim. ları büyüye büyüyf' yekdığerıle \'ıırle-

k b'li alabılecc~ımı · c:ı·y~rlar ve hızlC\rını alamayıp birbiri 
para ınu a 1 d ;-,iş <lokuş ettik. Be- ' ı d 
NeticPde sen("dlc ı-°nı"et!C"flerken, s::ımrla- üzerind.-en de atlaınrıd:a çabalıyor :ır ı. 

k ktan sc a. Onlardan sinema kapısında nyrıldı-
ni ta. so 8 • • 

1
. de<'l-erine h813 rr.üte-nın yüz .!ttısur ıra " ğun akşamın gecesini uykusuz geçlrmiş-

hayyirdiler. Unce knpıcıyı buldum. tim. Umla'nın chemşirezadem sözlüdür. 
Apart;ırnana ge 

nünde veya yolda görmekten kaçınıyor, Bu son tkt hamle Berllnl çevirmek ve sini bildirmektedir. 

sözde fçin1in ~nzılarıru uyuşturmak tstl- .jlİİİİİİİİİİİİİİıimi;;;IY,~~-;~:;;~;ı;;;.k;;;;a;~~~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ 
Yerden aldıktan sonra bileğine doJ:ı-

yordum. 1 Yarın matinelerden itibaren ;l-
dığı zinciri ayrılır!tcn iade etmemişti. s u·· M E R s ı· NEMA s 1 N DA 
Unutmuş davrnnmasındakl maksadı, 
ikinci hııfta içinde gönderdiği mektup-
tan anlamıştım. O satırlar, beğenilmiş Gayet hissi ve müessir, son derece heyecanlı ve esrarlı 
bir şiir gibi ezberimdedir: A u s B K 

Emsalsiz film başlıyor. B:ış rollerde: 

DIANA BARRYMORE ve BRIAN DONLEVY 

HOLLYWOOD CREATIOHS 
tAN FRANCISCO. CALIFORNIA 

Tiirkiye mÜ:'Tl!''i5i!i 

c. K. M. 

·Alt.ın ı.incir_iniı.in bende kalmış ol
ma.sı, bilemezsiniz ne derece canınn sık
tı. kaybolmasın diye gece!eri bile ko
lumda t:ı.şıyor, size söylenmesi 19.zıınge
len şiktyetlerimi zincirinize dinletiyo
nım. Ukin daha ı.iyadP. gecikmesi de ~aygısızlık olur. EmAaetlniı.i c:uma sn- Cnsus mu? .. Katil mi? .. Cinnyeti iştcmiyen bu ısehhar, güzel vC C!'rnrrnı;ı:iz 
b4hı saat onda, scıı defa lstinye, Emir- ~~=~~~k~a~d~ın~k~!~m~d~lr~?~ .. ~ikl~.~s~aa~t:li~k~h~e~le:ca~ıı~v~e~he:y~ec~a:n:;,fi~lm~ı;·.~::~· C •' 1 J. ·.;:ır gan, Bebek sohilini tnkiben gel ·ih;imiı. Yerlerinizi evvelden aldırınız. ~: 1ı1ı1;; Kumaş h1.J· .• tzası, Galat<' ·aray No. 261 

gün arabayı bir n1ütldet durdur'.luğu~ "" -muz çuıarhsetin altındaki kumsalı:ı ge- , Sinema "e Ti.ratrolın kapah diye üı:ülnıe~·in, terriı \'C ııçı~c lı:n;; .-. 1 ı•! :u ~W'J:I» 

tircce~im. Vefasız komutanıma scWın 1 K R ı' S TAL SALONUNDA 
olarak, içimde biriken hasretten fazla 
gelip de taşanlarını gönderiyorum> di-yo~~u.sııınim! cümleler bana her ~eyi 8 A K İ R E L E R A Y İ N İ MUzik: ~\•c:~~i 

r.ı anı ye:nı bir 
H F.' \1 Ü hnşlıv:b 

ZIVı\ ~'\ltlH 

il .\\ O.\H l'l~LllU:"lı'rut 

SUAD GÜf~ unutturmu~tu. Saçlarının li'itif ~cokıı su- Ayrıca : S U z A N y A K A R Büyük SAZ 
nu duyuyorum sanrlın1 Onu gene l.'Ü- HEYF.TT ve 
tün kalbim ve bütün benliğimle Öz'e- · Ç A R Ş A M B A j Ç K İ S İ Z 11 A L K M AT j NE S 1. Tel. R26~. 

dim. . (ATkn>• VOT) ı ''·---cı::Jc~u~~~IA~R!T~ES~İC:~v·::~P~A~Z~A~R~~İ~Ç~K~is~i~z=2A~İJL~E~' J~~ıA!T~İN~r,s!!ı:J---



4 • CUMHURIYa" s Nlaın 1945 

AMCABEY VE SITMA SAV ASI ' ••• İstarıbul Vilayeti Dağıtma Heyetinden: 
Mart ve nisan aylarına aid ekmek kartlarının • O . harfli kuponlle 51•: 

tarihinden itibaren büyük, küçük farkı ı:özetmek:ıizln bedeli mukab!llııde n b" 
b .. ına birer makara dağıtılacakbr. Clruı ve fiatları aşağıde gösterilmlf olan Uln 
makaraların kanlardaki mutemed bakkallardan ııı.an sonuna kadar aJınn>d'4J26l 
olunur. ( ~jl 

- Bizim evi bilirsin Amca
Br.y, Göztepede Çemenza r so
kaktadır •.• 

• 

... Geçenlerde havalar yağı~!ı 
giderken aokağın ortasında bir 
su b irik intis i hasıl olmu~tu ... 

. .. Eh. dcd;k, böyle şeyler as
falt yol!nrda bile oluyor; güne~ 
çıkınca elbet bizimki de kurur !. . 

11
-ıliiliz hlkayesbl • nı f YENi ESERLER 1 
l V.l ek t u la sev lŞ m e" Tc;c~~~:!~;~,~:ir~~~~~~:~~!~:~:: 

~ Çeviren: M. Kenan Kan Q HBm•ı v"'<>l\ıunun , w. 0eepın•'••n torcu: 
AB, Poe. X,Y,2 
Ocak 1044 

Sayın 1\-fu J on es : 
Wriggleham beled:iYe rel.slne rtc& yol

lu mektu bumu gönderdiğim zaman, im
paratorluğun bu uıak k6fesinde vatan 
vazitesinJ yapmak.ta olan Jı:tmsestz bir 
e rle mektublaşmak lııtiyecek gene kızla

rın bu kadar bol olacağını aklımdan ge
ç.imıemlştim. 

Inanır mısı.nıı: Mir J on es, tam 36.5 tane 
cevab aldım: Senonln lıergünU lçln bir 
m ektub. Tabii bu mektubların hepsine 
ayn ayrı cevab · vermeme lmkAn yok. 
Çıı.reslz, büy\llı: bir dlkkat sarfederek ge
len mektublar içinden en iyi yazılmı~, en 
manalı olanlarını ıeçtim ve böylece ayır
dığım on iki gene kıza cevab yaZara'k: ba
n a fotograflarını göndermelerini r ica et
tim. 

SevgUl M18 J one!i, şu anda r emn.1n1zi 
kalbimin üzerinde, göğili cebimde taşı
maktayun. Ne bileyim, sanki resminizi 
görür görmez eski bir doı;tA kavu,muş 

gibi oldum. Gelen fotogTaflar arasında 
sizinki en güzeli idi. Hele el yazınızı da 
seciyenizin bir ifadesi olarak kabul eder
aek, stzin ~!z bir kız oldu~unuza hük
metmek gerekecek. 

Tabii bundan sonra yazaca.ğ:ınız mek
tuhlrıra karşı büyük bir saygı gösterece
~:~·ne, yazdıklarınızı uluorta ar:kadaşları
ma gö3tern1iyece~ime emin olabilirsintı, 
Sizin de aynı şekilde hareke t etmenizi 
billuıssa ric3 ederim. Fotografın ızı yata
ğımın başucuna asmayışımın 5ebebi de 
size karşı duyduğum saygı hissidir. Baş 
u~umn i!tne1ediğim diğer on bir fotog:raf 
d.:J hakiki duygularımı gizliyebilmcme, 
nrknda.şlarımı atlntabilmeme yarıyor. 

Ki•:-ı olduğumu 6orar;:;anız, ben 23 ya
~ndayun ve harbden evvel Wr1ggleha.m. 
e!:ktrik şirketinde memurdum. l::"'akat 
hJrbden sonra neler ya.pmıyacağl.m 

nc!e.: .. Bu cAlrgrar>h> a daJıa fazla ya.zı 
~;kıştırmağa imkan yok, şimdilik müsa
adenizle .. 

WrlGCleha.m 
Şubat 191'1 

Samimiyetle 
Bil l Downing 

Sayın ~fister Do\vnlng : 
Ben de siz.in bir fotografını ı.ı giSrebil

mek için çıldırıyorum. Herhalde hi ya
pılı, hakiki bi.r erkeksinizcllr, ve burada 
kalan harb artığı u!akte!ek nesnelere 
benz.~rniyorsunuzdur. 
Fotografımı beğenmiş olduğunuza cid

d en sevindim. Eğer hiç olmıızsa bir kere 
mektubu nuzu almış olatı kadınlar futbol 
takımına bir daha yazmam.atı vadederse
niz ben de resmimi başka hiç bir kim
seye göndermen'ıeğe söz ver irim. 
Şu mubarek cAirgraph> lara daha 

faıla yazmağa imkln yok değil mi? 
Samimiyeti• 

Eva J ones 
Harnlf - Foloğrafmm görebilmek 

l cln çıldırıyorum. 
.ü. Pot. X .Y.2 

Mart lOH 
Benim ıevgill Mis J ones'lm. 
A'lektubunum almak beni öyle ıe

vindirdi ld- Jı.1:ülemadiyen fotografını
za bakıyor, ben cbu güzel yüzü ner ede 
gördüyd üm? .. > diye kendime ıorup 
d uruyorum. Sanki al.z1 bütün hayatım 
boyunca tanıyor gibiyim. Bana öyle ge
liyor ki bu, ıırf bir tesadüf eseri değil
dir. Evvel! S6S mektub1 aonra on iki 
ve .. En nlhaytl giiııiln birlnde fotogra
fınu ve ben o anda anlıyorum k1 ara
dığım kız siz.siniz. .. 

Tekrar tekrar yazrnanıı:ı dilerim. Bü 
tün kalbimle: 

\Vrla:ilelıam 

Nlsan 1944 
Canım Bili, 

Bill 

Resmin geldi, tam hayalimdeki gibi
sin : Uzun boylu, dalgalı, kumral saçlı. 
Ya o gözler .. Eminim ki gök dentz gibi 
m,c;m.:ıvidir. 

Resmini yastığunın altına koydum. 
Her gece yatağıma giriyor, ve r üyata
nmda se-nl a.rıyorum, benim sevgtli 
Bilrim. Ben 18 y~ındayım, ve şu Al
lahın cezası harb çok uzun sürmez, 
hE.'r:uı~de senin dönmeni bekliyebilirim. 

B!'n df> bu~ün hayaUmı Wriggleham 
da t:~"irdim. Şimdi High Slreet'dek.i bo
ya fabrikasında çfllışıyor , karınca ka
rarınca h:trb gayretlerine yardım edi
yorum. 

Bütün sevgim senin ıçın Bill, 
Eva 

A.ıt. Pos. X.Y.2 
?ıta7uı :ı fl·14 

Benim resmi gibi güzel sevgilim : 
Ah şu harb ne vakit bitecek ki mu

k<>.dderatın birleştirdiği senle ben ger
çekten birleşelj,rn, ve S(!ni ilk de{a, fa
kat ebediyete kadrır kollarımda sıka
bi~tyim. 

Bilmem artık niı;r.nlanmı-,: olduğ:Lımu-
7u .söylemeğe lüzum var mı? fı.fe:nle 
ketime döndüğüm snda da derhal ev
lenebileceğiz, değil mi beniı)l sevgi
lim? 

Fotogr:ı.fın ı kalbimin üstünde taşı

cvvet yor ve her akşam yalma-ıdan 
r esmini (ve dolayı!ile ~i) öpüyor, 
öpüyorum .. 

\Vrlg~lcha.m 

Hnzlr:ın \ fı ~ ı 

Sevgili Bi!l'im, 

Ç<ıbuk yaz sevgilim, 
Bütün kalbin1le, 
. Bil! 

S.·nin 5'~vgilin olduğ,Jmu bilmekten 
5yle haz duyuyorun-ı ki .. lsteseydin se
nenin her günü için bir kıza sahih ol&.
bllirdln. Halbuki sen bütün ~erleri 

&rasında beni seçtin. Bundan sonra ar
tık seni kıra bilmeme imkan var mı? 
Tabli dönmeni bekJiyeceğim ve geçen 
hergiln, harb on sene de sürse, hcrgün 
seni düşüneceğim ~evgilim, inan bana .. 

Yalnız sen.in 
Eva 

As. Pos. X .Y .2 
Hazlran l 944 
Sayın bay belediye reisl, 
Wr!ggleham 
Sayın bayım: 

Birliğime bağlı el'~erden küçük blr 
kısmının eW ka.dat Wrlggleham kı2ına 

çok şeni bir oyun oynadıklarını haber 
almış olduğumu bildirirken ger;'°kten 
büyük bir teessür duyuyorum. 

Bu adl mahlO.kiar Bill Do\vning im
zasile size müracaat ederek ~kimsesiz 
bir er> için mektub yazılmasının temi
nin! r ica etmişler v~ o günden!x-ri dl!. 
hemen fasılasız bir şekilde, isim ve ad
«::ileri ekli listede yazüı gene kız1arln 
mcktubla.şa gelmişlerdir. 

Bu ara, gene kızlar bütün saflıklari

le inanarak fot.:>graflarını göndermiş
ler, buna karşılık da biı.imkilcr içle
rinden ressam olan birine hayali bir 
resim y:ı.ptırarak: bunun fotografını te
kip Bili Downing diye göndermişler. 
Kızlar arasında Eva J ones isimli 

olanına evlenme teklifi yapılmış ve ga
liba kız.cağız da bu te-klifi kabul cbnlş 

bulunuyor. Bir alay vesilesi olduğunu 
öğrenmesi, muhakkak gene kızca,iız.ı 
bir heyli üzecektir. Kendi hesabıma 

bendeniz, 15.zırn gelen disiplin cez..'\ları
n ı vermekte tereddüd etmedim, ümtd 
ederim zatıaliniz de özür dileyişimi 
kabul eder ve emin olduğum kibarlık 
ve nezaketiniz.le sözü geçen kızcağızla 
ra hAdiseyi gereken şekilde anlatırsı
nız. 

Eratımın bir daha bu tarzı harekete 
cesare t edemiycccklerinden emin ola
bilirsiniz, anyın bay belediye r eisi, 

Saygı!arıml3 

Binbaşı 
R. L. Vernon 

BUttımet lfonıı.tı , Wrlggleham 
Temmuz 1944 

Binbaşı R. L. Vernon, 
Sayın binbaıım ; 
Mektubunuz ilı.erino gereken tahki

katı yaptım ve sözü geçen elli gene kı
:ı.ın High Stree t'dekl boya fabrikasında 
çalışmakta olan erkek amelelerden 
başkası olmadığını öğrendim. Eva J on es 
imzasını kullananın da blz:z.at usta
başı olduğu belirdi. Anl .. ıldığına gore 
gönderilen fotograflar eski sinema 
mecmualarından kesme imiş. 

Görüyorsunuz ki eratınız kendi oyun
Iarm:ı gene kendileri kurban olmuş bu
lunuyorlar. Bu itibarla kendilerine ve
rilmt, olan cezaların ka:ldınlmo..sıru 
billıassa r ica ederim. 

Sonu iyi geldiğine göre mesele kal
mamıştır üm.içi ederim, sayın bm?a-

Saygılarımla 

R. Simkins (B. Rebi) 
Al. Pos. :X.Y.2 
Temmuz 1944 
J.'lister R. Simldns, 
Belediye Reisi, 
Hüküm.et konatı. Wrtp;gleham 
Sayın bayım: 
Kendislne meldub yazılmasıpı rica 

eden bir cklmsesiz er> in müracantile 
tekrar lc.ar.şı1Qtığın.ız zaman IU:tfen 
mektubu. erin komutanına iade etme
nizi rica ederim. 

Böylelikle lüzumsuz yere kıymetli 
vakitlerin kaybedilmesini önlemiş olur
sunuz ve belki de bu sayede harbin 
vaktlle bitirilmesine bir yardımınız do
kurunUf olur. 

Vazi!enizin belediye relsliğl olup bir 
evlenme acentası i~letmediğ'iniz.i de ha
tırlatmak isterim. 

Saygılarla 

Binbaşı 

R. L. Vernon 
Sayın binbaşım: 
HUkOmı!"t konıa~ı. Wrlggleham 

Agustos 1914 
Mektubunuzda, bizim burada kullan

dığımız tabirle cmünkabız• bir adamın 
ifadesi var. Bana öyle geliyor ki siz de, 
hatlI'asına bağlı olduğunuz: bir gene 
kızla muntazaman mektublaş.saydınız, 
herhalde düşündüğünüz gibi düşiin
mezdiniz. 

Bu durı..ımunuzu değiştirebilmek ve 
bir parça da size yardım edebilmek ü
midile güzel Wriggleham kızlarımızdan 
birinin resmini, ismini ve adresini ilişik 
olarak sunuyorum. Vakit kay~tmeden 
kPndi.;:ile temas etmenizi tavsiye edr.-
rim. 

Saygılarla 
R. Simklns, (B. Reisi) 

Bürhaneddin Tepsi ve Gregor 
gecesi 

Tepebaoı oarCten ııaztı:c -ıunda BUrhf\ne-d
dln Tepcıl ,., greJ!or büylı.k bir gec(' ha-zırıa

':ıktad:rlar. Eski iki ve dünyaca ·nıarut 

arkaıllş transızca ıke-çler oynı)·aeaklar "'& 
Bürhaneddln Tepsi. Türk ed<'blyatından 
p:ırçaı.ır tn&ad <'dccektlr. Aynı gect'ı için 
bann cazı tevka!A.de bir program hazırh

ro.cat.t.ır . 19 ntun ~rşembe gOnü verUe
c<'k olıın bu gece için eımdlden mıı!alar 
tııtuırnakt.adır, ., 
~~~~~ J 

me ottı:ı •KapıdlUl Bir Kadın aırdlı ro
manını ne,rcttı Oazctemt;:de terrıta ha.. 
Undo çık~ııı;ı zo:ınan, okuyucu kUtıcelnln 
bUyült nlAI:ıauu çeten bu oııcr, ıımdlye lta
du hlo f'l aUrUlmemı.,, bir mevzuu tncell7en 
ı;ok da•in bir nılı tl'lh!Uidlr, Muharrir, bu 
rom'l.neb. ınııı:mlardan kaçan blr munzevt
ntn, qk lll\fcwlnde, hayata tekrar dönUşUnü 
bU7ük hlr Jtudrt>tle tt\.'l\'lr etm1c;1.lr. Hamaı 
Varotıu·nun Kapıdan Bir Kadın Olrdl ter
cOmcslnt Olı:Ul'larırntsi!'t\ hara.rette tavııtye 

ederiz:. 

P ratik Ele!drik • Batarya - Tekniği 
uAkümülatön 

YUk~ek clettTlk mühendisi Vehlb Engi
nin yazını, oldutu bu eser yıl!ano emetııe 
bir çok lisan kltablarından ett\d ed.1teret 
Türk tşç-tstntn ve Teknik Okul tatebelertnln 
aolıyabueceeı tekilde güzel bir UıııtObla. ha
ııırlanmıotır, &e-r :100 &&hlte ve yUzden 
ta"T.la klişeyi hıı.vldJr. 

İltbal Kttnbcvl. P\&tı 400 tun.qı . 

Köye Doğru 
KOy ve köylU meseleleri üzerinde 5 ~-:.

Dl'ı!en~rl durmakta •e ber ıay1aında kOY
t:ülUk konusunu lncelemeır:te olan bu mec
muanın 102 net uyt!llt dlL oıkmıı:ıtır. Bu .ea
yıda KCye Doinı ne demektir bqlıklı yazı
lar Urt uyımdırmnttadır. 

Fel,efe Ödevleri 
Mnartt Eokanlı_ıtı lltıe tellie!e "dersltrl yar

dımcı kltablan aerblnden olmak ü.ıere 

cPelaete Ödevleri• ııunı altında çok dikkate 
değer bir eser çıkmı.atır L!M og:renlcllerı 
ıçın çok tayanıı olan b~ eııor Maarif Ba... 
kan.Iıtı Yayınevlertnde .,e t>a.e'tıca tl~bcl
ıardıı. 175 k\U'Uf natıa aatılmaktadır. 

ö lüm 
Kızılay merltez muhasebe memurıann

dan firuı Özok, Denlzyolları blrlnct aınıt 
kaptanlarından Nasuh! özo.ıc ve mimar 
M'-'S'ud ÖZokun -babalan eski Harbiye Ne
zareti mumeyylzlertnden 

ŞEYH MEill\IED SAID ozoıt 

2- 1-D 15 günü .1:ı:m1rde Hattın rahmetine 
kavu~mu(ltur. Cenazesi bugün zevalde Ege 
vapurııe lıtanbula ıeıe-cek va Galata rıhtı
mından fiııttldar lıı;kele•lne naklolunnrak 
Dolan.eılıı. r cnnııtnd.e namazı tılınd.dr.tan 

l!onrf\ Kara.eaa.hmedd• aııe kat:rrtatanına 

ci.etned.Uccekttr, Mevt& rahmet 'Cyltye. 

*** Anadolu Sta:ortıı. elrkt>tl kontrolörlerinden 
A, ner!terlnln valldeı:t, 

Bayruı SffiPUJII BERKERl'nln 
vetat ettt~ı tccMUr!a tlldtrlllr. ceuaze: me
rultntnln bugünkü per~embe 5 nl.sıı.n 1Dı1t'i 
flaat 111,30 dil Deyollu Balıkpazar 'Ö'ç Hornn 
Erment :kll111eıılnde ıcrıı. olunaeaO:t IIAn olu
nur. İıJbu llAn hU$USl davetiye yerine ita
imdir, 

ANA KANUNlAR 
REHBERİ 

BilO.n1wn Hukukçularil, Unl
versite talebelerine kolaylık. Ara
nılan kanun mnddelerini derh-ıl 
bulmağa yarar repertn.varh bil· 
yük fihrist 5 lira. 
UGUR K İTABE Vİ 

C'ağaloğlu '" '-:ı•su No. 44 
ıa;ıw+@ 1L u-~ıiııı~;:ıııırı:iill 

KORO ARTİSTİ 
Alınucak 

Ciddi bir müessese 21 yaşını ikmal et
miş ve sesleri oldukç3 mü;;nid bulunan 
bayanlfır arıyor. l\1uvaffak olanlar bir 
müddet tedris ettirilip oldukça dolgun 
maaşla istihdam edilecektir. Bir kıt'a 
vesika fotoğrafile birlikte hergün snat 
3 - 5 e kadar Beyngıu Tünel civarı Su
riye pasajı yanında Piremeci sokak 17 
No. SES filim 6tiidyosuna müracaat ede
bilirler. 

htnnbut 1\lilli Korunma l\1iiddciu-
mun1iliiiııden : 

tıAm: 9 ıa-2fi9 
Etlketaız ve !aturaın.t mal ııatmak au

retlle mıııı korunma Jı:ıan.ununa muhale
!etten &uçtu Beyo~ıu BUyQk Sa1n~nlacı 

Z!ba Sok. 1)3 ıayıdn oturur ve H.amalbntı 

Ömr:rhayyam cad. 21 No, da n1anav Abidin 
oflu 111 dofumlu Reerb Kantlı:- hakkında 
'l005 MLfllı kanuna tevtJknn İstanbul 2 
No. 1ı m11lt korunmn. mnbkt'mt'~lnde yapı

lan duruşma sonunda: Suçlunun l!&btt gö
rWen fllllnden dolay1 hareketine "U.J&n milli 
korunma K, nun munddtl :lt-1, 57/A-10 
uncu maddC"lcrlne - 1.Bv!!k:ı.n otuz lira. 
n~r JYır& Cf'ta!lllle tl"C'7.lyeslne ye hUk. 
mQn itat•llqtl(Unde Cumhuriyet gn.zete;tn. 
de nc~rlne cıaır mcık'1r mahlı:Cmt"den verl
kn 2 t-1-~ı ı:; ve -1.i- lfl aay1lı karar kat-
Ueşmr-kle lllln Qlunur. ('1~21) 

Fakat öyle olmadı ; yağ
mur, kar derken birikinti göl ol

. du ve bir oabah bir de baktık ki 
bir sürü yaban ördeği bizim göle 
konuyor ... 

A. - O halde •izin mahalle
de sıtma s11.va§ına yalnız Hacla 
değil, çifte ile giri~meli 1 .. . 

Peste El cimiz ve elcilik 
' ~ ~ 

erkanı dün geldiler • 
Budapeşte elçimiz Şevket Fuad Ke

çeci'nin başkanlığında bulunan Maca
rlstandald Türk sefaret heyeU dün sa
bah saat 5,30 da hususi bir katarla ıeh
rimize gelmi,tir. On beş kişilik heyetin 
yanında, tebaamızdan üç klşi daha var
dır. Ayni trende, yirmi bir Isviçreli, 
yinni Holondalı, on altı Italyan, tiç Bei
çikalı diplomat ve bir Kızılhaç müme!
sill de bulunmaktadır. 
Şehrimizo gelen kafiledeki Türk va

tanda~ları ıunlardır: 
Pe§te elçimiz Şevket Fuad Keçeci, 

eşi, oğlu ve h.izmetçisi1 başkitib 'Kemal 
Sayet, ataşemiliter kurmay binbaşı Zi
ya ÖnaJ, konsolosluk i1lerini tedvire 
memur başk.fi.tib Abdülaha"d Birden ve 
eşi, ikinci kitib Reşad Akdur, ticaret 
ataşesi Fuad İnal1 eşi va çocuğu, ticaret 
ata§e muavini Refik Keşmir, Anadolu 
Ajansı muhabiri Şerif Arzık ve eşi, 
Türk talebelerinden Hafesoğlu, Nerln 
Gün 'ün eı;i ve gene Türk tebaasından 
bir kadın. 

Ecnebi diplomailar , transit olarak 
memleketlerine döneceklerdir. 

Pe~t.eden kalile ile hareket eden Is
veç sefaret heyeti, Bükre~e kalmıştır. 

Pe~te elçimizin ıöyledikleri 
Budapeıte elçin1iz Şevket Fuad, dün 

masına mini olmu11 bu suretle telefat 
miktarı pek yükselmemiştir.> 

Ayni trenle gelen ecnebller1 MacarJs
tanda hüküm süren dehşetli karabor
sadan •ikAyclçidirler. 

Belçlkalı bir kadın ~nları aöylemif 
t!r: 

c- Muhasara esnasında ylyeeek bul
mak imkansızdı. Fakat bugün her ıey, 
çok pahalı olarak tedarik olunabiliyor. 
Et, ekmek ve yağ normalden çok fazla 
para ile karaborsada s.:ıhlmak.tadır . 

Şehirdeki halle, gıda maddesi bulmak 
tçin Bud.epeşteden kilometrelerce uzak
taki köylere koşmaktadır. Bu '1?'ada 
trenlerle Uç günlük yola gidilmektedir. 
Fakat kırlarda haydudla.r tür"mi.şUr. 
Bunlar , en.akla dönenleri çevirmekte ve 
ele geçen her ıeyi almakt.adırlnr .• 

Anadolu Ajansı muhabirinin 
verdiği malllınat 

Dünkil Jıı:afile ile birlikte Peşteden 
şehrimize gelen Anadolu Ajan5ı Peşte 

hususi muhabiri Şeril Arzık, bu har
bin en kanlı !avaşlarından birini teşkil 
eden Peşte muharebesini çok yakın
dan gören tek Türk gazetecisidir. Dll.n 
kendisile konuşan bir arkadaşımıza Şe_.. 
rU Arzık şunları söylemiştir: 

sabah garda' kendisile göniıen bir mu- •- Bugün Budapeşte bir harabe ha-
harririmi.ı.e demiştir ki: Undedir. Peştenin beşte biri ve Huda-
•- Bud:ıpeşteden cum~rte5l gürıU nın ancak onda biri kullanılır vaziyet

hareket ettik ve kırk beş saatte, Bilk- tedir. Sokak muharebelerinin devamın
reş üzerinden Svilingrada visıl olduk. ca halk, sığınaklarda susuz ve aç Kaldı. 
Bu deh;etll bir rekordur. So ... yet!er, ka- Tabiatile şiddetli soğu_\ da bu ıstırabı 
tarımız..ın .ırüratle geçmesini temin için, bir kat daha arttırıyordu. Sokak• mu
bütlin şimendifer hatlarını tem.Wemiş- barebclerl esnasında halk, karnını do
lerdir. yurnbilmek için hayvan leşleri yediler . 
Budapeştenin muhasarası esnasında Bu leşleri de gece karanlığında ateş 

şehirde bulunuyorduk. Knniı savaşlar yağmuru arasına girerek: ve ölüm tclı
altmış dört gtin sürdü ve güıelliğile likesinl göze alarak temin edebiliyor
meşhur Macar ba~kendi, bir harabeye lardı . MeselA. gündüzleri sokakta ya 
döndü. Evvel§ı Buda, daha sonra tan bir beygir leşinin ertesi ırünü 
dti§tüğil için Peşte tam tnhribd~n az yalnız ayakln.rmı, başını ve kuyruğunu 
çok kurtulmuştur. Fakat Budada, yı- görüyordunuz. Diğer taraftan sokak 
kılmamış bina göstermek hemen he- muharebeleri devam ettiği müddetçe 
men imkSnsızdır. Muhasara esnasında şe.htr elektriksiz ve bflhassa susuz kal
sığınaklarda ya~::ımak mecburiyetinde mışhr. Şehir haEu, ötede, beride b i
kalft ık. Elçilik binasının üzerine düşen rikm~, uzun zaman havuzlarda kalmıf 
bir tayyare, burasının tamamile yan- pis suları içtiler. lkl aya yakın bir za
masına sebeb oldu. Çok şükür con za- man sığınaklarda yeşıyan halk, bu 
yiatımız yoktur. müddet zarfında dünya ile nJ.3.kasını 
Şehri işgal eden Sovyet kuvvetleri kesm~ bir vaı.iyettcydl. Bir çok .kimse

bize karıı:ı çok iyi d·avrondılc:ır. Sefaret !er sıi;ınak.larda kaldıkları müddetçe 
binasına sahih oln1adığımııı görünce, sırtlarındokl çamaşırlarını bile değişti
yarı tıhrib olmuş bin:ılardnn birini sü- remedHer. Peşte ile Budayı birbirine 
ratle tamir ettirerek emrimize verdi- boğhynn bütiln köprüler barab olmuş
ler.. tu. Ruslar şehre girdıkten sonra ~imdl-
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1 CEMBERLİT AS SİNEMASI 
Grip hastalığı dola;yısila 10 gilıı tatilden sonra YARIN matlnelerdoa 

itibaren munte.z.aman seanslarına başlıyaclltır. 

PROGRAM: 
Sayın müşterilerimizin bGy(lk takdirlerini kazanan ŞA.Rlt 

sanot1nın son sözü milyonluk muhte~m Şark filml 

ÇOBAN KIZI (CEVHERE) 

Ba~rolde: 

Ses ve 

TÜRKÇE SÖZLt) Müzikal Şark FUml 

YUSUF VEHBi - NORUL HODA 
ahenk üstadı MUNtR NUREDDtN'ln 

bu film için be•teledl#l fOrkılan eşsiz ve raldbolıı - kral!9ffi 

SAFİYE AYLA 

İstanbul Mahrukat Ofisi 
Umum Müdürlüğünden: 

Aşağıdaki nakliyata tal!b olanların ııeraltl anlamak bora 10 nlson ~-
tine kadar Mahruka.t Ofüıi levezımına müracaatleri 111.n olunur. 1' 

1 - ~t körfezinde Esklhloar veya Tuzla sahillerinden ı.Jıaıll "" 
!ahlJye dahlı, Lrtanbulda muhte!U 1.akelelere get!rllecelı: kırk bin çeki ocıu• 
motörle nakli. 

2 - Gebze ılmallnde <Göçbeyl1ği) çiltllıllnden Tuzla vaya Esldhl5aı<i'' 
tahmil ve tahliye hariç, aahilde gösteıilecek depoya nakil. , 

3 - Trakyada Kebakça lııtasyonuna 22-25 kilometre metafedı ~a 
mandere şosası üstünde bir mevkiden 25 - 30 bin ~1 kadar odunun, ta.lW': 
ve tahliye hariç, Kabakça istasyonuna nakli. c40!S> 

Havacılık ve Spor 
Türk Hava Kurumu tarafından her ay çıkarılmakta olan cHavaot· 

hk ve Spor. mecmuasının ocak ve §Ubat sayıları çok değerli makaleletı 
enteresan resimlerle neşredilmiştir. 

Bu ıayılarda: Son ayların havacılık harek!b, memleketlm.ud• 
kurulacak tayyare motör fabrikası, havacılığa ald pyanı dikkat malO.
mat vardır. Kıymetli kalem aabibleri tarafından yazılan bu ma.katele'l" 
dikkatle okunmağa değer. 

Bundan beıka, Jlk tayyare ~dimlz bü;yQlt Fazıla dair bir diilı:ll• 
man ve Türk pllotlarının ilk Kahire yoleulutuna atd enteresan mUıl• 
vo hatıra yazıları da vardır. 

Mecmuanın tevzi merkezi: Babıall caddesi Hük1lmet Koruığı karıı
ııında i rfan Kltabevidir. Bütün müvezzilerden bteyinJz. 

İstanbul Belediyesinden : 
ÖlçU Ayar teıkllfitı 50 lira asli maaılı ıeflllc kadroru açıktır, 
Yüksek okul mezunlarından askerliğini yapmıf ve 35 yaşını bıtırsneınif 

c.Janların 3X4 eb'adında 4 eded foto~af ıehadetname terhı' ı zk si ve ııi1~ I h·' . " 6 .. • , s e ere 11, 
us . uvıyet euzdonlarile VaU ve Belediye Riyll.!etine yazılı bir•r dilekçe v 

Zat işleri Müdürlüğüne 14/4/1945 cumarte•I gününe kadar milncaal ed~ 
h~radan a~.ın?.c~~ bir vesika ile İstanbul Mıntıka Ticaret MildlirlüA'{i ~ 
Btih.şkontrol~rJuğün.de 10 günlük bir kursu müteakıb yapılacak mUsabsks JJ11

1 llnına gırmelerı ili.n olunur. c4o05 

Maliye Bakanlığından: 

"Istenbula hareketimizden evvel Buda- lik bir kaç ufak .Xöpril kurdular. Bu 
dakl Rus işgal kumandanile görüştüm, köprü!t'rdcn bilhassa büyük köprü a!tı 
beraber yemek yedik. Heyetimizi nak- ay evvel mayınların kontağı neticesin
ledecek olan vagonları da 0 buldu, zira de infilak etmişti . Fakat bu infiliik belli 
bugün Maca-ristanda kullanılabilecek başlı bir facia teşkil etti. İnfilik, bir 
halde vagon bulmak çok müşkül bir cum~rtE.'si günü saat 14 te vukua gel-
meseledir. mişli. Bu csn::ı.dn köprü üzerinde n.u- • l\riı.ıJ E.1\H.Ax: KO~OLÖRtl Al.JNACAK • 

o.zzam bir halk kütlesi ve nakil vasıta - r. -. 1/3/1945 tarihli talimatname uyannca '-tihınla '" 50 60 Jlr• ~•· 
l a;e durumu pek fenadır. Muhasara 1 u b ı · J •ı il 'r.' ""''~ 't\.I ,,... arı bulunuyordu. çer ara a ı Uç tram- aş ı •1 ı ı ı.!.mlıl~ kontrolörllikleri için memur alınacakb.r. ' ' 

e~nnsında halk gayet az miktard:ı yiye- vaydaki tahminen 900 ki~d ve on J eş II - Imtihıına girebilmek i"'in talibln: 
cekle iktifa etmek zorunda kalmıştır. ı ı • • !tadar otomobilde bu un:tn yo cular ve -n) l\1:emurin Kanununun 4 üncü maddesinde 1 •• ~1 IJ11"" 
Bugün çalışan halka bir parça eknlek k'" .. ~ . k .1 b" k··tt b B) s· l . . , yazı ı ~ ... an haiz o 1 . opruyu yn)a geçen esı ır u e U ıyasa Bılgıler veua Ytlksek Tic•ret , iki d Okul! d .c1 
ve çorb3 verilmektedir. Bunlar kafile d !! k ~ u 'e ua arın an !:! 
halinde toplanmakta, çalışma yerlerine binfilıik· esnas1n da tke~:f .. °.,ldu. Maalbe"slel f b.u. ukd ve Iktısad Fakültelerinden veya bunlarıı muadil yüksek mekteble;:J~ 
gönderilmektedlr. Bu sayede şehirdeki u ackıa esnlasın .a opru1.0en otom..l .1 e 1 dırın en mezun olunması, yahud l\.faliye Okulu veya kursundan, yahud ıl:.: t 

~er;me tc o an tıcaret ataşe muavıni- en nıezun olmakl3 h<-raber en az iki sene variJ:ıt tahsll .. t h be IJlll" 
enkaz hemen hemen kaldırı1mıştır. . R f"k K · · ı b" 1 be . d l"k Ud" • a ' mu ase ' 

k 1 mız e ı e'imır ı e ır ta c mız e em a m ur veya ıeflig·;, kontrol memurıu;.,, y•prn'" bulwım 
r.facarlstanda elli .kadar tebaamız a - 1 ,,.. ... ~ ll.51 -1ı:' .ı yaralıanmı~tı. Ayni otomobilde bulunan C) Bzıkanhkça yaptırılacak so,.,ıcıturma neticesinde kabili" •'t ve k>,... 

mı§tır. Bwılı:ndan biri, alh aya ıı;a,.ıar bir t i d ı b k d -- • Y .rı 
1 um ac r e öldil. er n ımtn an kontrolörlüğiln gerekli kıldıgıw ni.t--lıkier·ı ha'- bulundu'U ~ 

doktorasını verecek olan bir ta.rlh tn e- ı ı '" ı.z; " 
be3idir; diğerleri orada yedcşmiş, Uca- Halen Peştede ticaret ayak üzeri ya- aşı ması, t 
retle meşgul vatandaşlardır. Yeni kuru- pdmaktadır. ve ilk ticaret ltlni de gıda D) S~ğhk ve beden durumu itibarile de sürekli sefer ve seynhate oıf.1.1 
lan muvakkat hükQmet yakında Peş- maddeleri satışı teşkil etmektedir. Fn- hali olm:ıdıgı re~n1i doktor raporlle tevsik olunması 
teye gelecektir, bir de Mültefikleı·ara3ı kat imar faaliyeti \Jaşl.unış olduğ\lndan E) Askerlik hizmetini yapmış veya aı::kerlikle aİS.kası kalmrunı1 bulunıt1~ 
kontrol konıisyonu kurulmuıtur. Tebi:la- çok kısa bir zamandA dükk.5nlar açıla- F) Yapılacak meslek imtihanında muvaffak olması 
mızın hukukunu bu idari otoriteler ko- ca.ktır. Hatta biz hareket cdcr~tcn ayın ~} lrr.tiltan yapıldığı yılın ocak ayı başında 35 yn;ını bitirmem.lı bııltı11' 

birinden itibaren lokantaların ,çılması nıcıs ı J,ızın1dır. 
ruyacaktır .• 

t . Jj K lh il• • hususunda biz emirname çıkmışb. III - i mtihan yazılı ve sözlüdür. Yazılı imtihanda kazanaını=nl'"'t /;f/ 
svıçre ızı aç müme" ınm ı ·· ı h , ·-· • Savaşın gerek Peşte ,..evresinde ve u mti ana giremezler. 

ıınlattıklan • rv lml"h k 1 gerek sokaklarda devam edişi esnasın - - 1 an onu an nazart ve tatbik! olmak ilzere ıunlardır: Kafile ile gelen Isviçreli Kızılhaç A) N • K ı da her dakika ölüm tehlikesile karşı azarı onu ar: 
mümessili arkadasımıza denıişUr ki: ı ... ... ı· cb···· 

k karşıya bulunuyorduk. Bilhassa havnn - n.ı.a ıye UVye, vergiler, istikrazlar) 
c- Bu harb içinde Macar ınilleti ço 2 Iktl d · rı l ıstırab çekmiştir. Bilh'1ssa iki aylık topile atılan ve mayin ismi verilen - sa • tıs 1 ısn ' tedavül, inkısam ve Jstihlilc bahhlerl) ) 

hassas bir silah çok znyiata ve tahribata 3 - l tukuk 'ana hatları, idare hukuku, medent hukuk ve ticaret hukU~ 
muhasara pek feci olmuştur. f-Jalk, ge- 4 ı t f fk ( J b"l 

b sebebiyet veriyordu - s a ıs 1 gene ı giler). 
ce gündüz bodrun1larda yaıamış ve iç 5 •ı t t"k Cb tıll - ~' a ema 1 asit ve mürckkeb faiz, iskonto, ortaklık, h11.ltta, 31 
blr gıda maddesi bulunmadığı için ihti- Peşte harbt ttım monaslle bir ateş ve hacim mcsahaları). 
yatlarile geçinmek ı:orunda kalır.ıştır. yoğmuru ve bir cehennem halinde de- B) Tatbiki Konı.ılar: 
Bu ihtiyatlar az zaman zarfında tüken- vam etti ~l kalede son mukavemeti 
ml., ve yiyecekleri olanlar, olmıyanlarla 0

ki bi Al b" h .b_ 
1 - Maliye teşkilat ve vaztfele-rine nid konular (1050, 2998, 4282 nuı71'° .. yapan se z n man ır uruc a- talı kanunlar), • 

pııyla~mışlardır Bu, feci bir açlık do- rclı::eti yaparak çemberi yarmak iste- 2 f\.1 .,., 
ğurmuştur. Bo!nbardımanlar yüzünden mlşlerdl. Filvaki bir gece bu çıkışı ynp- - emur suçlarının takib usulleri Ch1:emurin Muhakematile ı6tJ9 "' 

4. 237 num .. aralı .reanunlar ve Ceıa Mnhkemeleri U.:ulu'" ['anununun bazırhlc su da kesilince, durum büs~ütün her- tı!ar ama, ancak 500 kadarı kurtulabil- 'k t hk - l .1 .. lı. -1,., . ı. a ıY..a ıı aı~ hiikümleri ; Ceza Kanununun ana hükümlerlle memurin :ı .. > 
brıdlaşmışhr. Çok şükür kl, havaların di. Diğerleri ölü ve yaralı olarak çember larına oid m:ıddeleri) , ... 
so{..'1.lk gitmesi salgın hastalıkl::ırın çık- içinde kaldılar . s t.1'111 J: 
---- ---------------------------- - ı Emlak mevzus..b <Devlet mallarının idare tasarru.f v• ta ' 

Yeşilköy Tohum Üretme 
Çiftliği Müdürlüğünden : 

.Yaptırılacak 4663 lira 34 kuru~ kcıif bedelli {enn! gübrelik açık eksilt
meye çıkarılmıştır. Şartnamesi hergün müessesemizde g:örülebUir. MuvakkAt 
teminat 3S;J liradır. Ihalesi 20/4/9-15 cuma günü saat 11 de Yeşilköydeki Islah 
istasyonu binası nda yapılacaktır. Isteklil~rin müracaatleri. (4249) 

Dali.tiloğ:ı•af Alınacak 
İstanbul Bölgesi İktısad Müdürliiğünden: 

Müdürlüğümüze (60) altrnıı lira aylık ücretle daklitoğraf alınacaktır. 
liteklilerin 9/4/945 pazartesi günü saat on dörtte Sirkecide Liman hanındaki 
d.,iremiz.de yapılacak sınamaya girmek üzere müracaatleri ilAn oluftUr. <4140) 

Kadıköy Kadastro Müdürlüğünden: 
Kadıköy Kozyatağı mahallesinin §a.rkan Ercnköy yolu, garban Tüccar

~ll§ı sokağı ve bazen Merdivenköy ve Bostancı yolu, §imalen Kayışda.ğı cad ~ 
oesi ve bazan Tücearbaşı sokağı, cenubcn lt1erdivcnköy, Bostancı yolilc 
mahdud Erenköy sanatoryomununun bulunduğu bu sahanın tarihi ilindo.n Jki 
ay sonra kadastrosuna b:ışlanacaılı ihin olunur. (4164> 

yesinc aid hükümler). ' 

V - Yazılı ve sözlü imtihanlar Ankarada Maliye Bakanlı"'"-nda y.lpıl~f· 
Ancak. ya 1 . t"h 1 k b •• . ··Jıi"' Zl ı ım ı an arın vu u ulacek mürncante göre diF;e.r tflll ·j 

u:~rde d~ yapılması mümkündür. Bu cihet aynca bir mektubla talib1ere Leblı 
eaılecekUr. 

VI :- Istiyenler, değeri olan C5) lirayı mahallt maliyesine yatırıp rıı~ .. 
buzun~ ~.ondermek şartile ·Milli Em15k Rehberi Kitabı> ile lmtihao t&:irrı5 
n01mesı gonderilcbilir. 6 

Vll - Maliye teşkilatı dışındaki dairelerde memur bulunanlarıil sS'ı:J 
numaralı kanunun (16) ncı maddesi uyarınca dairesinden muvafakat ılrtı:li 
şarttır. 

. Bu ... ~uvafakatın tevsik!, müracnate ald dileğin ve evrakın dairesinin f~: 
y:ın?. sal::thlyetl l makamından 1\-laliye B;;ıkanlırtına göndcrilme$i suretile 'l"p 
labılır. . 

,ı:· 
VIII imtihanlarda muvaffak olup kontrolörlüğe tayin edilenler t 

matnamen.\n 9 ve 10 uncu maddelerine göre staj görürltr. rftl~ 
rx - Kontrolörlilkte başarısı görülenler, yabancı dil imtihanını ~·C' ·-;"' 

olmak şartlle 4489 onyılı kanun hükümlerine göre yab:ıncı memleketler< f' 
derilecek maliye memurları 3rasında tercih hakkını haizdirler. ..

0 
.. 

X - Yazılı imtihan 1945 ha.ziran ayı ıçinde yapılacelttır I.mtıha.O li.l \'' 
lerl ve yerleri taliblerden imtihana kabul edilenlere mektubla ·bildiriJecck 
ayrıca Han edilecektir. 

XI - II nci maddede yazılı evrakın en geç 1/5/1945 e kadar ~1ali)'e ~i' 
kanlığı (Milli Emlak Umum Müdürlüğüne) gönderilmesi J&zımdır. ]3u t'1'!;1 
kadar müracaat etmJyenlerle, evrakı noksan görülenler imtihana kabul ~) 
mezler. ( :µ.ı-

c, 

\> e 
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Sırtta taşınır muhtelif tip lllEW!l!lll!!IBlll•RIC!lm•I~ 

iLAN KÜKÜRT KÖRÜKLERİ 
GÖZTAŞI ve BADANA TULUilIBALARl 

( PÜL~ERİZATÖRLER ) 
vo bilumum YEDEK PARÇALAR! 

. . GELMİŞTİR. 
Galata th . 
~ Tünel Cad. No. 99 MUSTAFA KARA Al.atı Ziroiye Ticare ancsı. - ---·-· -. - . -· ·• ·-·--
İKİNCİ DAVETNAME 

ıs mıtrt 945 te GötC'nlıurg'don 
hnrc!tet eden İsveç Qandıralı 

DROTTNINGHOLM 
VAPURU 

9 nisanda fst.:anbula muvasalat 
edecektir. 

İsveç memleketlerine eşyayf 
ticariye sevkedccek tücc:ırinnn 

vakit kaybetmeden mezkilr vapur 
ecen tası 

SCANDlNA VtAN NEAR JARk DEMİRYOLLARil Trü;ı ANONİM ŞİRKETİ 
~~art 1945 tarihi için içtimaa davet edilen şark Demiryo~l~rı dh~se~ı:!:~ 
. ı.. ... • , 1 ~rn.iyesi nlsabı müzakere hasıl olmamakla topla.:1ama ıtmgınk u··~re 30 

..... lll, -4.lt i Uın ak! yi mü,,.ntccre e e • 
.· 1945 ç a mevzuu olan a.şağıd ruzname .. d . tim davet 

EAST AGENCY'ye 
<Galata, TAHİR han, Telefon: 
44991 - 2 - 3 ) müracoat ile 
Isveç Scfrırelhnnesl kançıları 
Boy Hoyon ('l'ele!on: 40757) 
tarafındıın kontrol ve tasdik edil
mesi muhtemel bulunan eşyayi 
ticnriyenin sevki için ifası muk
taz.i muamele hakkında ma!Omat 

~Ukhz. tarihinde saat 10 da Şirketl.'l Sirkecidcld Mc:r} .. ezJn e ıç aa 

l lıtrz.ı, ilAn ?lun~r. ' 
ı' l!J4.ı Nı\Jllfil MUZAKERAT: 
ı.,:- ?ıtUra~nesine aid llk.idatörlerin raporu, 

31 kan b raparu, tasdikı ve likfdatörler 
t tiın Unuevve! 1944 tarihinde kesilen bllilrıçonuu 
' l ıneııer!nJn t b . i .. 945 e rıyes , un1 rilecek tahsisatın tesbıti. . tsruı senesi için murakıb tayini ve ? .ara ve tevfikan, heyeti umu

:l't &er<!k n:ıukaveJenfl.mt'!nln 49 uncu maadesı ahk~ı:ı1~a e ·maille olan hissedar-
:ları tn.. asaleten ve gerek vekilet.en asgari 20 ı.s5 Y 

. " Urekkebdır ı h 20 ' 'ltyetı · 1 ekse vekaleten, as'{ar er 
, için b' llınutniyenin beher az.ası aıııa eten gfih~r 10 eyden faıla reyi nefsine 
~'ftıe-t" • lt reye malik bulunmaktadır. Maama r 

?n~ı. 
M. .Fl:eye timaa ~tırak etmesini arzu 
h~ kir..- 1hakkı olan hissedarlardan, f~bu al~IS~~ iç ddeslne tevfikan ruhayet 

<et- L "~C erin k 1 nın· 54 uncu ma ' d' 
~ e, 20 . • esas mu ave ename . ğ d Osterilen yerlere tev ı 

..ı,rt l lıisan 1945 tarihine kadar, hisselerıni aşa ı a g 
ttıı . ôı:ınıdır 
o\t.ıı~IYtoE . : İstanbulda, Sirl<eclde, Şirketin !dar~! Merkezlyesl. 
'" ;yADA -~, . tali Bankvereın. '<ÇiıtA Viyanada, C<=ıtans • - 8 N da SOCİETE GENERALE 

DA Brükselde, Namür sokagında, 4 °· 
~l,ı.)/J) DE BELGİQUE Banka.sındhiA DE MATTOS Müessesesinde. 
"'-\\sı\~DA Amstordaında, MM TEIXE 'd R de LUBERSAC Müessc-

J\ Pariste, 9 Bd Malh•sherb<s . ~ 'd. BANQUE NATİONALE 
. . 16 Bd des !taliens e, d 

~ . sesıne. Parıste, ET L'iNDUSTRİE Bankasın a. 
\>içftto P~UR LE COMMERCE. et Cie Müessesesinde. . 

e Balede MM. E. GUTZ~E DE BALE Müessesesınde. 
Balede BANQUE COMMER St G ll'da cREDİT SUISSE 
Zütich, Bale, Geneve ve - a ' 

1. 'rica ?-ı'lüessesesinde. esi ahktımı mucibince, işbu 
~"1ııa~a htct Kanunu ve Şirketin Ei>as Mukavel~nam 1 un )'apılacak müzakerat 

ııİihtı a~ bulunacak hisselerin miktarı ne o ursa 0 s ' 
edılecek müzakerat muteber olo.caktır. · otları T. A. Ş. 

Hali Tasfiyede ŞRrk ~cmır~ . İ 
LİKİVATÖRLERI nıu~tESSIL 

almaları rico olunur. ~ 

m~J
0 

5;,~;oğJu ı 
$1şU Etfal Hastanesl 

OAIIlLİl'E ~fÜTEHASSISI 
AııkRra caddPsl No. 15. Tel~ 201891 

fstanbul r.tilli Korunma ~füddeJu. 
nıumilifindcn: 

ltlm: 9·15-20.i 

Hububat unundan kurabiye yapıp ant
:nak surctlle mUJI korunma kanununa mu
halerett<'.'n auçlu Şe.b.zndebaşı Kem•lpap 
t-!ab. ~ Ne, da oturur ve Şehza.debaşı 

Tre.m\·ay cad, 89 No, dl\ fırıncı KAmll oClu 
132·1 doı?umıu Ahmed Yalçın hakkında 

:10Q.j uyılı kanuna tevfikan htanbul a 
No h milli korunma mahkemesinde yapıla.n 
duru-;;m" 1JOnunda: Suçlunun lftblt gOrUlcn 
nııınden do:ırı hai'eltctlne uyan mlllf ko
runma K, nıın muadd.-1 21-2, arı-6- 6'1-1, 
-re 63 üncü maddelerine tevrıtan elit 
Ura atır para CHM1le tecziyeslna ve hük
mün ka.t'lleışt~lnde cumhurlyl!!t aazetl!!aln 
de nqrlno dılr m"ı.kQr mahkemeden vf'rl
lcn :~-2-n ır.; ttLrlh ve 4.5-77 .a.yılı karar 
ır:at.'Jll!!fmek!e 11An olunur. f42~ı:l;) 

cur.::: ·' .ı:.T 
• • --

Türkiye Kömür Sc:tış ve Tevzi 
Müessesesi İstanbul Subesinden: 

' 
LİNYİT KÖMÜRÜ SATIŞI 

Garh Linyitleri I;;l eimc .. i müessesesinin linyiilt!ri aalışa çık.:ı:rılmııtır. 
o) Soma, Dcğirmi saz, Tavşanlı Işlebnelerinin parça linyit kömürü· 
b) Kuruçc~me depomuzda, müşterinin vesaitine yüklcnıniş olarak 

teslim; 

Tonu 30 Lira 
c) Bütlin ihti,Yaç s:ıhiblerlne, fabrikalara ve kömilrcUlere 

veya depoda tamamen serbest olarak verilir. 
d) Sa hş yeri: 

Yeni yolcu salonu S üncü kat 1 numaralı oda 

GALATA 

motörle 

<4182) 

Konya P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
1 -. Bey~ehir deposunda mevcUd dokuz metrelik (15S), sekiz metrellk 

1~76)~ redı metrelik (436) ve altı metrelik (690) ki ceman (1857) adcd telgraf 
dıreğının Konyaya nakil iti 26/3/1945 tarihinden it.ibaren (15) gün müddetle 
ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
. 2 - Eksiltme 10/4/1945 salı günü saat 15 te Konyo P.T.T. Ba;müdürlüğü 

bınasında yı.pılacaktır. 
3 - Beher direğin Konyaya nakil bedeli (9) llra tahmin edilmiştir. Mu

vakkat teminatı (1253) lira (47) kuruştur. 
4 - Direkler 20 mayı.s 1945 gilnline kadar Konyaya nakledilmiş bulu

nacaktır. 

. 5 :-- Şartnamesi Konya Batmüdürlüğü ile Benehir ].1:ildürlüğiindc görü
lebileceğınden isteklilerin 10/4/1945 salı günü eksiltme saatinden bir saat evve
U~e kadar teklif mektublarını Konya P.T.T. Başmüdürlüğünde müteşekkil ko
mısyona tevdi eylemeleri ilin olunur. · C3:>Ql) 

,,. 
Sandalbedeıtenlnde teşhir edilmekte 

olan 171 parçadan mürekkeb (A. Hisler et Garre Paris) mamulltı 

Fevkalade Gümüş Sofra Takımı 
6,5 kıratlık halis plitin üzerinde kollan baget pırlantalı 

Bir T ki P 1 1 vehalls 
e aş ır an a platin bir Pırlantalı hrof 

5 nJsan 945 perıembe günü !!Jtı.tılacaktır. 

Yeşilköy Tonum Üretme 
Çiftliği Müdürlüğünden : 

ÇütUğimlze aid damızlıktan ihraç edilmiş Uç b8f manda ineği açık art· 
hrma ile satılığa çıkarılmıştır. 

isteklilerin 9/4J945 günü saat 11 de müessese binasında hazır bulunma-
lan. (4250) 

5 

ESAS E.TİKETLERİLE l'ÜZl.ERCE ÇEŞİD --, 
AV R U P A.ı R A K İ K i 

GÜ LERI 
Türkf.yede bir ~I daha bu1unmıyan 

bilyük koll'ksiyon. 
Bugün memleketimi1ln en aüzel bah
çeleri yüksek çeşid güUerimi%1e süs
lenmektedir. Kataloğ üı.crinden satı,. 
Fiatlarını ve renklerini gösteren mu· 
fassal kataloğu 50 kuruşluk posta 

pulu mukabilinde 1;öndcrilir. 
Taşradan sipariş kabul olunur. 

A.mbalAj muntazamdır. 

(Üsküdar Ş~yh Camii Kerami Parıldar 
MODERN GÜL FİDANLIGil 

S•--1111111mıı:ııı:aımııı._ımrıı; .... ._ .. mr:ıı-.-.... 
Maliye Bakanlığından: 

Denizdeki Batıkların Çıkarılması 
1 - Denizlerimizdeki sahibsiz ve mülkiyeti devlete aid batı!clnnn çıkı· 

rılması lef içln isteklilcrlle sözleşme yapılacaktır. 
2 - Söı.leşmeye derci dü~ünülen esaslı unsurlar ıunlaırdır: 
A) Çıkanlacnk enkaz ve eşyanın satış ve taksimine kadar yapılacak 

masraflar çıkartana aid olacaktır. 
B) Çıkarılan enkaz ve eıya, müsn.Jd bulundukça aynen ve taksimi 

mllınkün olmıyanlar satılırken bedeli hazine ile çıkartan arasında taksim ed.l ... 
lecektir. 

C) Çıkarmayı taahhild eden, bu 1§.lerle işUgal ettiğine ve çıkarma· ve
.s11itine malik bulunduğuna dair resmi makamlardan ahMıış vesikn ibraz ede
cektir. 

D) J\1ukavele ıarllarına riayet edilmediği takdirde irad kaydedilmek 
üzere çıkartma taahhüdünde bulunandan para, tahvil veya banka teminat 
mektubu alınacaktır. 

3 - Mütemmim maltimat için Maliye Bakanlıtına (MJill Erntlk Umum 
.l\1üdürlüğil) yazı ile müracaat edilebilir. 

4 - Hük<lınetçe bilinmiyen balıklar için husu.si tartları havi olmak Ilı•· 
re ayrıca sözleşme yapılabilir. 
. 5 - Müracaatlerin en geç 25/4/1945 giinü saat 12 yo adar yapılması •• 

dilekçelerde, hangJ enkazın ne kada.r zamanda çıkarılmak btendi#inin ve çı
ka.rılaco.k enkazın dn ne nisbet dahilinde hazine ile taksim ed.lleccği.nin ve n 
miktar teminat gösterileceğinin tasrihi lh.ı..mdır. • 

. 6 - Tekliner 25/4/1945 giinil saat 16 da MillJ Eml4k Umum Müdi!rld-
ğilnde husust komisyon tarafından ve isteklilerden hazır bulunanların önilnde 
incelenecektir. 

7 - Çıkarılacak batıklu: 
Limonı Batık maha!U 

1 hmlr Pasaport mendireği 
2 Cova körferJ - ill.and.11 burnu 
S > DiltU! - Bademli llmaru lwlısı 
' Cefme - Foça limanları 

Babk Wnl 
Yelkenli 
Enku 
Istlmbot enl:uı 

Dr. Zekai Muammer 1 
TVNÇMAN 

Bııkterlvolojj Lahoralu•n ~Kı• s ıı• "Ki• YURDU 5 Istanbul 
ıran .,-e tdrar muayene5ile gebe- ( • ve '"' - ~ > 

SAÇLı\.RA HAYAT VERECE(( BİR İCAD 
SAÇ 

SAÇ B R j y o L KREMİ 
Ortak~,. 
Ahırluıpı - Sarayburnu 
Haydarp3f8 

Eski zam.anda batan ge. 
milorden dökOlen !uy. 
metli madenler 
Vapur enkazı 
Vapur enkazı 
Vapur enk.au 

teamüle. kan l(t'Unlorı. tifo. oıtmo \.> 
K R E M İ klık verir ve dökülmesine mani 
Saçlara hayat, intizam, parla d .. "r Güzelglrld 

Ma.rgarit 
.Akçakoca 
Akçakoca B R İ y A N T İ N vazifesini e goru . 

olur. Parfümörl ve Eczanelerden arny~ın~ı~.,~~~~~~~ / 

lWn orken teşhtsL Wa<Serm•nn Mu"Jı'resı' ,• ELEN/ ÇORBACIO""LU 1 8 K:cııell 
bal.ilam. ldrar, kazurat muayene- Talebe devre kaydı ba~amıştır. Knyıd gUnlal Cumartesi, 1P1a1znr.t1es111ı•1 1U~ • 
!eri. kanda üre. eıeker vesalr bJ.vo-. '•mlll:llll Perşembedlr. Adres: Kumkapı Kadirıa No. 93. > 
loitk tahliller. Oltre ve Duoreı· l2 

Acarlar iskelesi 
Karasu - Küçükboğaz 
Karasu - Küçükbo~ 
Sakarya Boğan iskelesi 
Ketken adası yakınlarında 
Kuyumcular köyü 

Sey!eddin 
Kızılırmak 

cencemilav>skopl vapılır. 1. K 1. N C 1. O A V E T N A M E ıs 
DivanyoJu baan Sami Labon.. L4 

tvvarı No. 113. Tel: 204J..~1 Jlall TO-'ifi) ede l5 ~ Gayrimenkul Sa!•~- .. İla~ı 
la huı Emniyet Sandığı Müdurlugund~n:dığı <200> 

l!Ü>ıı N .ııe Sandığunı.dan 
r- DOKTOR - T. A. Ş. Sark • İşletici Kumpanyası Demiryollart 

• 
> 
> 

Ordu 
!çel 

Dildi! 
Limanda 
Limanda 

Batık enkazı 
Antalya 
Afrika 
Denizaltı enkazı 
Romörkör enkazı 
Bir batık 

la la O sa~Jığında 207 /10987 ~":'"b d 
0

• cede ipotek etınlşU. 
t b ?}ı Vefadakl ahşa b evinl bırın~ ere kaydı suretinde lfbu gay-
' ~ku~?ada rnevcud ve kadn.stroYa nıüstenid ta.fu:am. yeni Voynok caddesin
e. tıki :ıı. «Hacıkadın mahallesinin eski 

1
B";7t;11 afta No. 1ı 48 metre mesahası. 

tı. \ la ' Yeni 12 kapı 529 ada, 10 parse ' P arsel ıimaU 9 parsel, oenu
~ l.ı r1t tarafı Voynok ve Irnarn sokağı, g•rb~ Ptafa Şeiiğin (250) lira alaca-

Ziyaeddin Maktav 
Ccrr:ıhpaşa hMtanesi Kulnk, 

31 Alart 1945 tarihi için, içtlmaa da\·et edilen Şark Demiryolları Işletici 
Kumpanyası hissedarlar, heyeti umumiycsi nisabı milzakere hQsıl olmamakla 
toplannmadığından, hissedarların, ilk içtima mevzuu olan aşağıdaki ruznameyl 
mliz.akere etmek üzere, SO nisan 1945 tarihinde, saat 10,30 da, şirketin Sirke

l6 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Rize 
Trabzon 

Anamur açıklan 
Rize - Erik limanı arası 
Sil.rmene ... Clvr& arası 

Araklı limanı civa.n 

Batık ve diiJUk •§ya 
Bir batık enkw 
Vapur 
Vapur 

ı:.'~•~P~"-l ile mahdud bahçeli alışab ev olahup u;duğu bildirilmiştir. Bu bac-
'ıı R "40layı D"'rd" .. r· tarafından m cur. o 

t.:::ırıd ' o uncu cra 1 • ktur 
'-'.ıtt lkr~c Ve müşterilerin hul'"llkuna tes n m;~ibin~e mez:kO.r gayrJrnen~JOn f',' ta esaı olan muhammin raporu un 35 ınetre murabbaı kısmı uze
l ' ~ ~esahası 46 metre murabbaı olup b.un da 6 oda 3 ıofa, 1 xnutfa.\, 3 helA, 
~~ Uçtık katlı ahşab ev yapılml§tır. Sına ' 

ıı, \t .kuyu ve elektrik vardır. pı!an takib üzerine S202 
~ lı ._•d~sinde borcun verilmemesinden dolayı ya ddesine göre satılması icab 
ı::;ı ~~Unun 46 ncı maddesinin ınatufu 40 ıncı ~ buçuk ay müddetle açık 
r ... '"'~) nrıda Yazılı bahçelf ah.şah evin ~mamı ··re yapılmaktadJ..r. Arttırmıya 
;ıtı,k .il. k:onrn~tur. Satış tapu sicil kay ın~ g~·ııt bankalarımızdan birinin 
~lttıı.t ~tıYen (225) lira pey akçesi .verecek~tün ı vergilerle Belediye re.sim
h \ıakıf e.k:tubu da kabul olunur. Bı~ .. umu borçluya ıiddir. Arttınna 
1.l'?:ııı.nıl's' ıcaresi ve taviz tutarı ile telliılı~e ru.! k isti.yenlere Sandık Hukuk 
"<~ S. ı 6/4 '945 tarihinden itibaren tetkik etın~ ·ı kaydı v•sair lüzumlu 
t , ıı.t d tılisınde açık bulundunılacaktır. Tapu d s cı A.rttınnıya girınışı olanlar, 
tı~~lıı.r, : §~rtıı.arnede ve t.akib dosyasında .var ~1 hakkında her ıeyi öğren· 
ı.;: •d ;tkık ederek satılığa çıkarılan gayrı.;;;~45 tarihin• tesadüf eden per
t;ı• ıbe ıü e tel3k.kı olunur. Birinci arttırma 2 t 10 dan 12 ye kadar yapıla
"-~~'- ~!na Cağaloğlunda kıiin Sandığunnda dils~• k bedelin tercihan olınması 

' "••kk ı ·n teklif • ece · 1 ıı.~ tdeıı at ihale yapılması çı dık alacağını tamamen geçmış o -
~~~,ıa,ltı R•Yriınenkul mükellefiyeUle San !ıh"dil bakl ka!mr'· şartile 8/G/945 
~ illf! r. Aksı takdirde son arttıranın tna u saatte son arttınnası yapı-
h:.•~tır h\I!Usadif Cuma gun·· il aynl mahalde ve ayni .. stünda bırakılacaktır. 
c"lı. . u kul ok arttıranın u 'bl . 1 
"l.t l't ı., arttırmada gayrtmen en ç · ti.fak hakkı sahi enn n 
:\ •. hıılc..Ja r.:ıu SiciUerile sabit olmıys.n s.liıkadarlar ive ır il5.n tarihinden itibaren 
~··'l'.ı tını iI dair iddia arını · . 1, 
~:~ gijl'J. . ;'e hususile faiz ve masar e dı"ım.ıza bildirmelerı aum-
ı.~ lıq SU ıçınde evrakı müsbitelerile beraber Sa~ g tapu sicilierlle sabit ol
~lt.. ~lılar !'~tle haklarını bildirmemiş olanlarl.a ı;: 1 arı Daha fazlı malUmo.t 

~ııı.1t Isı- satıı bedelinin paylaŞJllasından barıç a ır ar.Hukuk Işlerl Servisine 
'"'<at 'Y•nlerin 40/2068 dosya No. sile Sandığımız 

et.ı:neıen lüzumu ilAn olunur. 

'1ııı ı:,,,.. - D IK K A T. - kuln ipotek gö•termek isti-
~ ~te r ıyet Sandığı: Sandıktan alınan gayr~en .. d kırkını tecavüz etme

~'lt u~r=~ lleyetimizin koymu;ı olduğu kıymetin r:. :uretile kolaylık göster
~· bedelinin yaruına kodar b<>rç verın (4141) 

r
':". .";:' RADYONUZ Hasta ise: inanacağınız mütehassL' 

~'-"\JJ.ı:Q n-d onuzu mutlnka iyileştirir. 
'rEKNix'e telefon edL'1iz. .rw Y • 

Burun, Boğaz (Ağız, Diş) 
Jlastnhkları l\IÜtl'hnssısı 

Ankara Cad. 15 ... 

htanbuJ MilU 
mumiUğ'inden: 

ICorunma ~füddeJu-

İ!Am: 015-30 
eattı!tı mallara fatura vermemek •urttlle 

mllll korunm& kanununa muhl\.lefett4 n 
suçlu Fatlh Haydar Slnanaılo. mah. 20-2~ 
de oturur, merkez hl! !ll Na. da kııM:ımnJ. 
Fettah ogıu l 911 dOCunuu t. mali KtUmcı 
bak!ı:ında 300.l &ayılı kanunn tcvtlkan İa
tanbul ı No. lı mıııt lı:orunme. mahkemc
•lnde yapılan durue:ma eonunda.: Suçl:.ınun 

ubıt gOrUlen !Ullnd.e.ıı dolayı ha~kıettne u
yan mllll korunma K. nun muıutd.el 31·1, 
.'>1'-S ine! rnaddelerır.e tevfikan elli lira 
parA ceznıtıe tecrtyeılnf', blr hatt~ müd. 
detle tlcarethane!llntn kapntılmRo;ınn ve bu 
müddet ı:ar!ında ticaretten men"lne vo 
bükmUn tat.'Ucştır.-tnde Cumhuriyet ıra.t!"

teslnde nl!!orlne datr mczJı:Qr mehkcmedrn 
vertlrn 5-ı;-q.11 tarih ve -11-i!lf) w:ıyıh ka. 
rar kat·ııe,mekle ııan oıunur, f.tlJlJ!l) 

DOKTOR • OPERATÖR 

M~ mud Hidai Hona 

DOGU'f ve KADIN 
nastahk1at'ı l\lütchassısı 

Hergiin saat 15 ten sonra Beyoğlu 
Parmnkapı l\1"hı sokağı başı No. l 

Tel: 40273 - Ev' Tel: 829!9-

,. iJROLOG - OPEllATÖR ~ 

1 ~!",o~~·~~ .. ~i? .. ~~!.,, mOtehonıaı. Stlnt :-J - fi arıvıındıı.. !st. 
C: ~P.Joı'tıu 16, Aksam Kı11 San'at 

~~~~~o•u_ı"_"_•_•_"_''_'"~-~~~ 

cideki me?rkezinde içtimaa davet olundukları UAn olunu.r. 
> 

Antalya 
Vapur 
Şilep enkan 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 
24 Zonguldak 

1 - 1944 senesine aid Likidatörleı· kolejinin raporu 25 

Reşad adasile iahil arasında Mür
sller çüiliği .Ayarlar mevkiinde 
Amasya .. Çanpo arası Haralfl.mbos 

Taygan 
2 - Murakıb raporu. 26 
3 - 31 kS.nunuevvel 1944 tarihinde bllA.nçonun ta.sdikı ve I.lkidalörler 27 

zimmetlerinin tebriyesl. 28 
4 - 1945 senesi için murakıb tayini ve bunlara verilecek tahshıatm 29 

teı:biU. 

Esas mukavelcnamenin 25 inci maddesi mucibince, ırerek aseleten ve 
gerek Vekaleten, hiç olmazsa on hisseye malik olan her hissedar, i"Şbu lçtimaa 
l,tirak edebilecek ve gerek asaleten ve gerek vek5.leten malik olduğu her on 
hfa:se için, bir reye malik olacaktır. Fakat Ticaret Kanununun :i65 inci mad
desi mucibince, nefsinde on reyden fazla cem: edemiyecektir. Reyi venneğe 
hakkı olup, bu umumt heyete i~tirak edecek olan her hissedar, hisselerini en 
geç 20 nisan 1945 e kadar, a~ağıdaki müesseselere depozito etmelidirler: 

TÜRrı:iYEDE İstanbulda, Sirkecide, Şirketin Merkezinde. 

ALMANYADA 
BELÇİKA DA 

FRANSA DA 

llOLANDAD,_ 

İSVİÇREDE 

Viyana.da, CREDİTANSTALT-BANKVEREtN Müesscsesint.'lc. 
Brükselde, 48 Rue de Namürde BANQUE DE LA SOCİETE 
GENERALE DE BELGİQUE Müessesesinde. 
Pariste, 16 Bd des İtaliens'de BANQUE NATİONALE POUR 
LE COMMERCE ET L'İNDUSTRİE Müessesesinde. 
Amstcrdam'da Ml\1:. TEİXEİRA DE MATTOS Müessesesinde. 
-B5lede BANQUE COMMERCİALE DE BALE Müessesesinde. 
Bılle'de MM. E. GUTZ,VİI.LER et Cie Müessesesinde. 
Zürieh, B81e, GenCve ve St-Gall'da CREDİT SUİSSE Mües
sesesJnde. 

Ticaret Kanunu ve Şirketin Mukavelenamesl ahkUmı mucibince, işbu 

lçtimadil haztr bulunacak hisselerin miktarı ne olursa olsun, yapılacak müıakerat 
ve ittihaz edilecek müzakerat muteber olacaktır. 

Hnll tosfiycde ŞARK DEllfİRl'OLLAIU 
İŞLETİCİ KVllfPANYASI T. A. Ş. 

Lİ){IDATÖRLERi MtJMF.SSİI.! 

• 
Tekird;ı.ğ 

Çanakkale 
> 

Filyos 
Çotaloğzı 
Limanda 
BoJayır önlerinde 
Kabatepe açıklarında 

Le on 
Enkaz 
Barbaros 
Trayml 

CS478) 

Battaniye 
Ereğli Kömürleri 

Umum 

A ınaeak 
İşletmesi 
Müdürlüği1nden : 

lşçl paviyonlarımız için c2000t aded boz battaniye alınacaktır. 
ihale kapalı :zarf usulile 25 nisan 945 tarihine rashyan çaııatrtb:\ günü 
saat 16 da Zonguldakta IJletıne.mlz Ticaret Grupu ıtüdilr!Uğünde yapı· 
lacağından teklif mektublarının ihale günü en geç saat ıs e kadar Işlet
mc B~sekreterliğine verilmiş olrnoısı lazımdır. 

Bu i§e aid ıartnameyi görmek lstiyenler: 
Zongulda.ktil: Ticaret Grupumuz Müdürlüğüne, 
Ankarada : Etibank Umum MüdürlüğUne, 
lstonlıu!da : Etlbank Istanbul ıubeslne 

mürtlcaat edebilirler. 
lhtıleye iştirak edeceklerin battaniyeler tçin lrtiyeceklıtri bedelin 

~ 7 ,5 u nlıbetinde muvakkat teminat akçesi makbuzunu teklif mektub
larına eklemeleri lS.zımdır. 

l•letme idaresi ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (4050) 

Türk Hukuk Kurumunun Fakülte ve Yüksek Okullar 
öğrencileri arasında açtığı Be,inci Müsabaka 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 1 - Türk Hukuk KurumUı fakülte ve yiik.sek okullar öğrencllerl ırasında 
Hmi araıtırmayı teşvik etmek ve bu y0ldak.i çalışmalan geliJUrmek maksadil• 
beıinci müsabakasını açmıstır. 

2 - Beıtnci müsabakanın soruları şunlardır: 

Yüksek Ziraat Enstitüsünün 945 mayıs sonuna kadar ihtiyacı olan nşağıdn 
ciruı ve miktarln.rile tahmin! bedeli, muvakkat teminatı ynı.ılı yiyecek maddeleri 
hizalarında işaretli ş'ekilde eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin şartnameyi görmek 
ü:r:ere he:- -'1n ve eksiltmeye .,.irmek için 21 nisnn 945 cumartesi •ünü &aat 11 rlc 

Istnnbul l'tUlli Korunma ~lüdd~iu - ı.;u • I<.ektörlük Levazım Şefliğine kanunda yazılı vesikalarla ve teminatla birlikle 
Birinci soru : Kanunu bilmemek ve hukuk! hata (Ceza Hukuku ve Hu

susi Hukukta), 
gelmeleri. (4209) 

tr&m: ~}1:J-!l'l 'l Cinsi Atiktarı Tahminf bedel ].fuvakkat Eksiltme 

ınuıniliğinden: 

Fa.Zla tıatıa H\stüc ıA.tmtLk surctııc mlllt Kilo tutarı teminatı ,ekli 

Ik.inci ıoru • Konun men!aatJ bakımından mülkiyet hakkına konulan 
takyidler <Amme Hukuku ve Hususi !lukuk), 

Üçüncü soru: Cezada mesuliyet. ~!>.,,.. R A D y o T _E ~ i!IA~ c~. (geçidinde) 
'-...~ ~. V. Komfilt mühendis. Beyoglu 
\> ---.:::::::' Tel : 41264 

korunma kanununa muhalefetten f!!Çhl Sade yağ 3000 - 5000 15,000 - 25,000 ll25 - 1875 Kapalı ınrf 
~ırtıoel Gilt'f'n oteli sahibi Ali oıı:ıu ı:ıon 

3 - ?\1:ü~abakaya 1945 takvim yılı bagında fıkülteler veya yilksek okullar
da lisons ve doktora sınınarında kayıdh bulunanlar girebilirler. 

Tohum Islah 
1 
.. ~ .. d . 

· Direktör ugun en. 
.• ı.ı- istasyonu 

1 
bir ıaboraniık için 10141 

~~ilköy 

\ı Ueı::.. r asU maoş ı laca-
ll.tıJı . ~e~ernizde açık bulunan .20 ıra d ··sabaka imtih:ını yapı . 

':l.ın ı's~t~nü 8'lat 10 30 dı:ı müessese binasın .~ mınauddesinde yaıılı evsafı haıı 
~lı~J ek'"] • 4 ··ncu · l"w··ne ~eıı arttıa ı: :rin memurlar kanununuu .u kadar l\füessese Direktör ugu' 
~erinL bir gün evvelıne (4N3) 

01
'
0
""::: KATRAN HAKKI EKREM .\......._ __ 

Ctllayanı Devlet Orman 
Revir 

İşletmesi 
Amirliğinden : 

ıı.h 
~. t""'ttıen bedeli 
l.ıud 'ıninaı 
Ilı,, deu 

~ı: fekli 
ıı: .. ,. latihi 

· Yeri 

lı" l 

Çam azmanı de osunda, 
Bozkurt ist.ıs~on P Miktarı MS. 
Parti No. Cınsi 1s1.285 

1 çam azmanı ııo.oos 
2 • ııs.973 
3 • 114.760 
4 ku"pu·· 98 lira 78 kuru .. tur. 

Beher metre 
Hizalarında. 
On beş (IÜ!l. 

Açık arttırma. .. .. t 15 te. 
11/4/945 çarşambn gunu san 
Acıpayam RC'vir binası. 

çık arttırma 
cinsi yazılı çam azn1anları a 

İlk Te. 
972.62 Ura 
814.97 
859.20 
85020 

suretilc satışa 

?'ııllı -. Yuk<trıda 
lıtı 

teı~ ~ ~r·d .. rlüğiiııde. Denizli, Çine. 
il'~ ; Buna aid şartname Orm?n U~.u~ . ~ u 

lt a e Burdur Revir Amirliklerındc gorulcbılır. . ·ıutıarı!o? 
.. - 'l' k .. b'te ve ılk temı 
~~ aHblcrin ihale gününde evra ı mus l 

ona müracaatleri. 

birlilt
<4013) 

ct"4:umlu Ahmed Astan hakkındıı !101}.l sıı.
yılt kanuna te\•tlkan İ.&tantıuı ı No, lı ınllll 
korunma mohkcme1!Dde snpılıı.n duruşmn 

sonunda.· Suçlunun eablt görUton tıııınden 

dola~ı hnrrkPtıne uyan mlllt ıı:orunmrı 
K nun muaddd :l2-A, !'.i!l-1, 5!l-1, 4,:l üncü 
m~dclerıne tcv!lknn üo eene haplll ve bth 
ura a~ır pa.ra cc:ı.:a.slle tcczlyt"'Slne ve hUküm 
kat'lleş tll.!"lndr Cumhuriyet KME'te.-;lnde nq
rlne dair mezkQr mahkemt>den verilen 
;l-'1-fl ı:J tarlh ve .1:l-620 aayıh knrnr knt-
ııcşm!'klıe HAn olunur. (1:.:!:!~) 

SATILIK 
6 aded yenJ ağaç torna tezgAhı 

sntılıktır. Malt1mat için Ga.Jnt.'l 
I\1ahmudiye Cnd. 77 BBY Evyemi

dise müraacnt. Tel: 41988 • 

~-----.... ~ EGZACI ARANIYOR 
Aydı.nın Bozdoğan kazası için iyi 
tlarla bjr eczacı aranmaktadır. 

pr tl · l e isteklilerin vesaik .sure erın v 
dermeyan edecekleri biz.met şar!· 
!arını {Bozdoj?ıın Arsan cczane!a) 

- adresine yollamaları. -

,..,, Göz 
Nuri Fe 

Hekimi 
mi .. yberkl 

f-Javdam·ı.•u, Nilnııınt- Flı:t,1tıne'i1 1 
Gö1 l\1ütrhıt5SISI 1 ~-~ -, . J Be-ledlvesl kRro;ıı:ınr!a 

--- relefon : 23212 

Devlet Denizyolları İşletme U. M. İlanları 
Mücellid, Makine Ustası ve işçi Alınacak 

Zat t,leri Müdürlüğünden: 
1 - Izmirdeki idaremiz matbaa atölyesi 

müceliid, makine ustası ve işçi alınacaktır. 

için matbaa işlerinden anlar 

2 - imtihanda gösterecekleri kabiliyete göre milcellld ve makine usta
sına 90 - 100, mücelild ve makine i§çisine S9 - 77 liraya kadar ücrrt verilece
ği gibi günde 450 gram ekmek, bir öğün sıcak yemek, kendisi ve oile efradı
nın bcherı içın ayda be;;er lira (çocuklarına on lira) munzam ücret veriıccektir 

3 - imtihan, İzmir matbaa at.öl~esinde yapılacak ve imtihan günil ta
Hblerin adreslerine yazı ile matbaadan biJdjrilecektir. 

4 - 'l'aliblcrin terhis tezkeresi, nüfus cüzdanı, tahsil belgeJi., lyl huy 
kUğıdı, evli ise evlenme cüzdanı, bonservis ve 6 f...:ttoğrafınl 30/4/J15 brihine 
kadar bu atölye Müdürlüğüne göndermeleri v!:.ya biz.zat tevdi etmeleri. (4205) 

K. Maden Direği Tomruk Nakil ve İstif İfi 
Devlet Orman ı,ıetmesi Niksar Orman 

Revir Amirliğinden: 
l - Rcvhimizin Karakuş bölgesi dahilindeki Ünye - Niksar şosesi A. 

deposunda mt!vcud 5G74 metre küp direğin İJnyeye nakil ve isti! işi açık ek
siltmeye konuimuştu.r. 

2 - Açık ek~iltme 20/4/!1~5 tarihine raslıynn cumo günü saat 15 te re. 
virimiz merkezinde Komisyon huzurunda yapılacaktır. J 

3 - Seher metre küp direğin nakil ve istif işinin muhammen bc!delı 

otuz lira. ı 
4 - 11uvakkat teminat 3 7,5 hesabile 12766 lira 50 kuruııtur. 
5 - Açık eksiltme ıartnamcsi Ankaradoı Orman Umum t.füdürlü,iinde. · 

[sttınlrul Çevirge l\iüdi.irlüğünde, Koyulhisar, Tokad, Çareamba ve Niktar Re- 1 

vir Amirliklerinde görülebiUr. Ünye Orman K5tiblijjinde görülebilir. 
6 - Jsteklllerin muayyen giln ve saatte Komisyona müracaatleri. ('10SSl 

4 - Bir öl!'rencinin bir tek toru üzerinde çalıJması tnrt değildil'. Diledilt 
b'ütün konult&.rla ilgilenebilir. 

5 - Türk Hukuk Kurumu bıı müsabaka ile gf'ncleri sistemli ara§tırma 
yRpmağa alıştırmak mak.sadun güttü.ğünden lncelemL>lerdc şu ıartlar aranacaktır: 

A) Etüd ilmi aroıştırı:na metoduna uygun olacak, 
B) Çalıtınn geni~ bir bibliyografyaya dayanacak ve istifade edilen est>r

lerle müellifin adları hangi ıahifcdeki bilgiden faydalanıldığı ve ga .. 

hlfo :-ıumaraıı g&teril<'cek, 
C) !\.ra.şlırmtı bir plinn göre yapılacak ve bu plan etüdün başında bu .. 

lunac3k. 

6 - 'l'ezJer yazı nıakinf':~ıle ~nı.ılmı1 iki nüsha oltırak 1 <'ylül 1945 tarihi
ne ke:dnr lAnkara Tilrk Hukuk Kurunıu) na elden verilmeli \'eya Ankara 
posa kutusu 41 adresine gönderiln1elidir . 

7 - Tezler Nlıihiy<'tli hukukçulardan teıekkül edecek bir jüri heyeti 
tarafından tetkik edilecektir. 

A) 
B) 

Her konuda birınci gelene (200), i1dncl gelene (100) lira, 
Her konuda birinciden be inciye kad~r Cbc>şin~l d:ıhii) muvaffak 
o:anlora Kurum Kit:ıb Yayırıır.dan verilecektir. 

8 - iki veya üç konuda yukıırıki d<'recelcrdf'n bir kaçını birdrn kR:ra
nanlara hcı de:-~cl!nİn parası ayn ayrı ve kil'lhlar bir takım olar~k verilir. 

9 - Kazananların adları: Ankar:l. ve Istanbul g -zetelerinde- il.1n edılcl'f'k 
ve ayrıca yazı l!e kendilerine bildirilc:cektir. Jüri heyetı'lce kararlaştırılan mü· 
k.lfat ayı-ıca i15n edilecek t:ünlerde tcirenle dağıtılacaktır 

10 - l\iünıbakaya girenler tetkiklerinin sonuna birer kısa hal tercümPsile 
sarih adreslerini, okullarının. adını. bulundukfarı sınıfı ve taşıdıkl.:ın numarayı 
koyaraklaıdır. Ounların tev,.ıkına hacet yo!ttur. (.Jl2!)) , 

Garaj ·U tab ısı 
işletmemiz kam}•on ve otomobillt>rinin tanir h3.kım ve ldare~ini 

yap1tbllec('k t~rülw!i blr ustab:ışıya ihtiyac v:ırdır. t.,tcklllt'rln ışimrliye 
knciar ('alışmış oldukları ycrler<len Rlm•t ol,lu!darı hor1.1cr\·Pleri, tn:hsll 
vnziy~tlC!rı, mufn· al h:ıl t"l"CÜm('l('ri lıi! i.iı fr \' . 'd~ ,.t" Hn a•f!!d foto;;
rnflo birlikte aş.ı~ıdil Y~llh i~lrtnır ı;dre .• !ne murtı 3 ,:ı rı 

tihank • Sark Kromları İşletme"İ Maden-Guleman -
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Bugünkü Program 

7.28: Program 
7,30 hiOZlk (Pl.) 
7 ,'1 .=i Haberler 
S,00 Hüzik (Pl,) 
S,23 Jlmnaatlk 

* 12,29 Pl'Og?"llm 

12130 ı;arkllar 

12.<1 ,=; Haterıer 

13,00 Salon orkea. 

* li ,.59 Program 

1 ~.()() Dans orkea, 
lflJOO H .. l;erler 
1!l,20 a~çmte gün 
19,2.') Fasıl 

l rı,.~o Kltab aaatt 
20,00 ?ı.tüzlk (Pl.) 
20,1 .:; Rad, oazeıeat 
20,4 5 ISsrkılar 

21,10 Müzik (Pi,) 
21,00 Senfonik orlteı 

22,30 MUzlk (Pl.) 
:?:2, 1.; Haberler 
23,0'l Kcpanlf 

123456789 

ı - ır-ı-ı-ı-ıı ıoıı 
2 I 1 1 1 1 ,., 1 ' 
s ı ı ıaı ı ı . CD 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 _J 1 1 1 1 1 1 -, 1 

61 1 1 1 ,.,., 1 ,-, 1-=o 11 l ll'il 
8 1 ,., 1 1 ı ,., 
9 Ti _., - - 1 -
Soldan ıı.ata.: 

1 - Va.ktlle dün.l"ayı ele geçırmete nıret 
ettnl.ş olanlardan blrının ısoy adl, 2 _ Mu
kadder olan eonuc, rüıg&ra hltab. 3 -Su
yunda yüzde Jlrmt ~ tuz bulunan bir gOl, 
blr kadın adı. 4 - Bir erkek adı. 5 _ Sa
f& ka1uf. bir harfin olı:unutu, 6 Kapı 
ı;&llndı.tı Zam&n IOrulan aorunun teraı 

dinlenme devreat. 7 - Irz a&hlbl ve dotru: 
S - Orhan Vellntn mealektaeı. g _ Btr 
b &yvan J'&Vl'U8u, kömür ocaıındaJc..1 patla. 
:vıcı gaııı, 

Yukarıdan aeatır•: 

1 - Hll& çevresinde ıavq cereyan et. 
mPkte oları. Sol. 2 - Tahı!l edememe. 3 -
lHr edat. 4 - Bllyük; hemtlrentrı. yarısı, 
ctut.utı un art.adaeı. 5 - Eski lr.&ntocu
lanmızdan, hamdollun hayatta. 6 _ Şa. 
tobrtyanın meehur eseri in.anı tlkslndtrtr 
7 - İdare bOIUmlerımizden, ga.z:etem.12:~ 
1&J'ln mtıc;tertal. 8 - Övünme (e!kl dUde), 
9 - Günün kuşlıLnn cıvıltısına a&hne oıa.n 
zamanı bir 11ırat takısı 

Evveıkt bulmacamızın halledllmt1 'ekU 

123456789 

GÜZELLİGİN 
CİLDE 

SIRRI 
İTİNADIR. 

Cildinize yeni bir taravet temin eder. 
HASAN DEPOLARILE bütün itriyat mağazalarında 

israrla isteyiniz. 

Dz. Dikimevi Müdürlüğünden: 
Dz. Dikim.evinde motörlü dikil makinelerinde parça hesabile çsh!!Jablle

cek 10 kadın i~çiye ihtiyaç vardır. 
Isteklilerin gerekJi vesikaları ve çalışma ıartlarını öğrenmek Uze.re Ka-

:nmpaıada Dz. Diltimevi MUdürlüğüne müracaatlerl. (3708) 

CUMHURiYET 

İstanbul Mahrukat Ofisi 
Umum Müdürlüğünden : 

Mahrukat Ofisi odun ve mangal kömürü bayiliği yapmak istiyenlerle 
eski bayilerden arzu edenler için yeni bayilik mukaveleleri yapılacaktır. lstl
yenlerin 10 nisan 1945 tarihine kadar Ofis Levazımına mtiracaaile ,artn.ame ve 
mukavele suretlerini alma.lan ilin olunur. (4026) 

,_NiHAYET ÇJKTI!.. 

SAYIN DOKTORLARIMIZA ve DOGUM EVLERİNE: 
. . - ~ 

Çocuk t rt"n (PEZ-BEBE) Ha,sas • Temin,.tlı 

BASKÜLLER GELMİŞTİR. 
Bu basküller gayet hassas olduğundan ayni za,..'Ilanda iplik ve ipek 

tartmıya da yaramaktadır. 10 eramdan 25 kilogram çekerindedir. 
Fiatı Net 240 Liradır. 

$.ELEN . MÜESSESESİ 
Galata Bankalar Cad. 18 • 20 - Telgral: .SELEN • İstanbul., Tel: 43958. 

Enkazdan Odun İhzar, Nakil ve istif ' İşi 
Devlet Ül'man işletmesi Karasu Revir Amirliğinden: 

1 - Rev!rimizin Karapınar bölgesi dahilindeki Dil ormanında mevcud enkaz
lardan 20.000 kental karışık odun ihzarile Sakarya kenarın::la Dil depo
larına nakil ve istif işi açık eksiJtrneye konulmu§tur 

2 - Açık e~siltme 13/ 4/1945 tarihine raslıyan cuma günü saat. 1.5 te Karasuda 
Revir Amirliği binasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Beh~r kental odunun hazırlama ve depoya nakil ve istifi işinin muham
men bedeli 50 kuriıştur. 

4 - Muvakkat teminat 3 7,5 hesabile 750 liradır . 
5 - Açık eksiltme §artnamesi Ankaradn Orman Umum fı.füdürlüğünde, Jstan

bul, I:ıtrıit, Adapazarı, Düzce ve Karasu Revir Amirlikle rinde görülebilir. 
6 - lıteklil("rin muayyen gün ve saatte Komisyona müracaatleri. C4090) 

iyi fiava nasıl ciğerlerim izi yıkarsa, güzel bir 
müzik zevk ve ruh ihtiyaçlarımızı giderirse: 
ÇAPAMARKA müstahzaratı da eş

siz nefasetile hayatiyetimizi ve sağ
lığımızı bihakkın korur ve karşılar. 

Orman Fakültesi Alım Satım , 
d ıı· Komisyonun 9 ,, 

C 1 n s 1 Muh. Mile. B•her For. MUh~ 
Muh. Fi. tul~ ıJt' 

Fizik kitabı b .. ım işi 35 forma 85 Lira • 29
1
7; / 

Muvakkat teminatı 223 lira, TI1ale 614 945 Cuma ~ 
----· sıs ııı' 

Bağcılık kitabı basım işi 13 forma 65 Lira 

1 BIAIŞIYIAIZIAIRI• 
2 OIDIAl•IGIEILll iN 
3 Sil IPIŞIAIKIBIVIE 
4 GIBIHIAIDll IKIA ICI 
5 EislAIMI 1 l•IAIYIA I 
6 1 ZIOINIAIRIOIBIEfL 
7 EILIEINllllKIAITII 

Novotni OTEL 1 
ALTINDA BÜYÜK AİLE SAZ Saloııu H E R 

AKŞAM 

İlk teminatı 64 lira, Thale 6/4 945 Cuma saat ıs,SO 
Patalojik Anatomi basım işi 37 forma 65 Lira zt05 ı.J-ff.I 

İlk teminatı 180 lira ihale 614 /915 Cuma saat 15,45 ~ f, 

8 NIAl•l•IPIU ILllllYI 
ıı &ıslQJIIJlJjj_fil~ 
•t 
BORSA 

tstanbul Borsasının 4/4/945 fiatlan 
Kapan11 

Londra 1 Sıerıın 5.22 
New-Y:ırk- 100 Oclar 132.-
Cenevre - 100 İavtçre P'r. 30,3255 
Mactrtd - 100 Pezeta 12.89 
Btnclchf'Lm- 1on hvec Kr. 31.1325 

ESHAM VE TAIIVlLAT 

103:1 %6 Errant 
l 1l3!1 %5 tkramırell 
C]'p5 Mil 11 Müdafaa 
'3; MI Ut Müdafaa I 
Ck7 MUU M.Uda!aa U 
~7 ı.uııı MUda1'aa m 
81\IU • Erzurum 1 
eıvaa - Erzurum 2-"; 
1941 Den:ılryolu I 
1941 Dt:mtryolu II 
1911 Demlryolu Ili 
%5 1941 Demtryolu N 
Anadolu D, Yolu 360 
Anadolu tabvllt I.II 
Anadolu M, sen. 
Merkez Bankası 
T. İf Bant.uı nama 
T. İf Bao.taaı Blm.. 

BOKSA HARiCİ 

Re,ad11t 
EWco 
Gulden 

Muame- Muame-
ıell ıeaı.a 

-.- 25,26 
-,- 23.-
-.- 22,40 
-.- 19,80 
-.- 19,15 
-.- 19,30 
-.- 19,60 
- .- 19,70 
-.- 19,70 
- ,- 19.25 
-.- 20,10 
-,- 96,-
-,- 34,-
-.- 61,50 
-.- 48,50 
-,- 149,-
- .- 14,25 
- ,- 14,75 
- .- R.40 

ALTIN FIATJ 

...... ıxı 
85,60 

6,24 
33,1.::; 

Dünkü 
35,60 

6,24 
33,20 

KARPİT. 

r• BAG, BAHÇE ... 
ille püskürme için bronz 

PÜLVERİZATÖR 
Toptan, perakende, Kataloğ gön
derilir. Galata Büyük Tünel han 

No. 1. P. K. 1094 

. KiMYANIN 
iHSANLltA YARDIHI 

, MÜJDE! MÜJDE! . 
Basma yorganlarımız 

satışa çıktı. Her yor
gancıda vardır. 

Yorgancılar Kooperatifi 

----
Sahib ıı• Bcı.ımuha.t"1'tn 

Vunu' Na.dl ABAIAOÔLU 
Vmumt ncfrlyau tda:<t• aden Yo.zı ı,ı..n 

MfldUr!lı HİKMET ~rtlNİJ! UWEN 

Cumlnıri~n ı\!Alb""" 

l 
\. 

J 

. l 
1.Iusiki duygularını yurdumuzun köyluinden toplayıp 

yaşatan rakibsiz Halk Türküleri okuyucumuz 

ZEHRA BİLİR 

En muvaffak FASIL 
okuyucumuz 

Safiye Tokay 

Bestekar Tam burl 

Salahaddin Pınar 

PEK 
YAKINDA 

? • 

Klarnet 

Hamdi Tokay 

BÜLBÜL SESLİ 
okuyucumuz 

Haıniyet Yüceses 

Keman! 

Necati Tokyay 

Kemençe ALEKO 

Udi YORGO 

Kanuni İSMAİL 

Keman İSl\fAİL 

Piyano V .$.LANTİN 

Darbuka .l'iECDET 

Fastl ,efi AGYAZAR 

MAHllWD 

CELALEDDİN 

NİHAD LfiTFİ 

Okuyu~ bayanlar: 

NEVZAD - SÜZAN 

CAN - BİRSEN 

1 - Yukarıda adları, forma miktarları, muhammen fiat vesJır J1f' 1 
kitabların ba'sım işi 6/ 4/1945 cuma günlı hizalarında yazılı saatlerde 'r/ 

eluiltmeye çıkarılmıştır. .J!ı" 
2 - Eksiltme Maliye Bakanlığı Cağaloğlu Yüksek Mektebier 111 ,{ 

l'h1ji daiı·c~inde belli saatte toplanacak Komisyonca yapılacaktır. fil' 
S - Basılacak kitabların k~ğıd ve kaplık kiğıd.lan ve kli§eleri ı/ 

ce verilecektir. .,Jı 
4 - I~tirak etmek lstiyenlerin 2490 sayılı kanunda yazılı ev ~ ~ 

olmaları Vı!I _bu gibi basım işleri yaptıklarına dair vesaik ibraz etmele~ ~ 
~ - Şartnameyi, basılacak eserlerin notlarını ve k.itab nü..m1.11' 11 ıJ•, 

mek istiyenlerin Yüksek ıiektebler Muhasebeciliği.ne müracaatleri. 

MOBİLYA YAPTIRILACAK 
Sümerbank Sellüloz Sanayii Müessesesinden: .1.1 f 

Mü~ssesemiz kütübhane ve intizar odaları için c31· parça tnob1 
)./ 

tırılacaktır. 
l - ihale 19 nisan 1945 pe~mbe gUnü saat l4 te lıınitte ıııü•" 

de teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. 

2 - Aranacak vesaik: if 
A) Şimdiye kadar bu gibi lflere benzer lfler yaptığına dair ve~ 
B) ij:3.len faaliyette olan ıı.tölye sahibi olduğuna dair vesik.t.· 
C) Ticaret Odası vesikası. 
3 - Teslim milddeU: Mukavel• tarihinden itibaren (91) tı 

!ında Müdiriyet binasındaki yerlerine monte edilmiJ olacaktır. ., 

ZEHRA BILIR'in her çar~amba ak,amı okuyacağı program sayın halkımızın isteklerine tahsis edilmi,tir. 

Kadromuzla İÇKİSİZ AİLE MATİNESİ saat 14te başlar. Tel:41416 

4 - Muvakkat teminat 800, kegif bedeli TL. 7983.53 liradır. ,~'~ 
5 - Şartname ve pl3.nlar Izmitte müessese merkez.inde ve ıs~ . 

postane karşısında Küçük Kınacıyan hanında bulunan 1.Iüesaese :8 ~ıl 
ıörülebilir. /IS" 

fı.1üessese, ihaleyi yapmakta tama.men ıerbesttlr. Her PAZAR Muazzam 
\ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kayseri Belediye Başkanhğından : 
Kayseri belediyesine a.ld mezbaha binasında tamirat yaphrılacakbr. 
Yirml iki bin sekiz lira bedeli keşifli olan &özU geçen tamiratın eksilt

mesi 2490 !ayılı yasanın 31 ve onu takib eden maddelerine göre kapalı zarf 
usWile 27/4/ 945 cuma günü saat 15 te Belediye Encümeninde yapılacaktır. 
isteklilerin eksi.itme saatinden bir saat evveline kadar zarflarını vermeler! ve 
ıartnameyi görmek lııtlyenlerin Belediye mühendisliğine müracaatleri ilin 
olunur. (4.-00S) 

SOLUGAL 
İzmir Eshot Umum Müdürlüğünden: 

Tek ve gruplar halinde elektrik abajurları yapma.ğa elverişli eski hava
gazi abajurlan kristal, renkli, desenli, buzlu ve muhtelli boydaki 366 aded glob 
sabhfa çıka.rılmıJtır. 

1 - K°'if 1455,5 liradır. 
2 - Satış tarihi 17 nisan 1945 salı günü Umum Müdürlük !:ıinasında. 

(4112) 

İsparta Belediye Reisliğinden: 
1 - Isparta. :ehrinin elektrik §ebekesinde kullanılmak üzere 100 kilo 

10 luk, 100 kilo da 16 lık bakır tel satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel telin beher kilosu on liradır. 
3 - Eksiltme 16 nisan 945 pazartesi ıünü saat 14 te Isparta Belediyesin· 

de yapılacaktır. \ 
4 - 'Ialiblerin mez.kQr tarihte yukarıdaki muhammen bedelin % 7~ 

nJsbetind~kı 150 lirayı ihaleden evvel yatırmıı olmaları lizundır. (4040) 

r Bir Bayan DAKTİLO Aranıyor 

1 
Ankarada bir anonim şirkette çalışmak üzere ingilizce ve fransıtı:.'"a lisan
larına bihakkın vakıf, süratle yazı makine.sinde yazm11.sını bilen ve bilro 
~terinde tecrübe sahibi olan bir bayan daktilo aranmak-tadır. Kuvvetli 
referans göstermek şarttır. Maaş dolgundur. Her gün saat ı:i - l arasında 

Sirkecidt Liman hanının 43/ 45 numarasına müracaat edilmesi. ---· 

Edremid Hukuk Yargıçlığından: 1 
33-484 

Edremld Vakıflar idaresi vekili avukat 
Rahmi Adal tar~ıo.dan mUddeaaıeyhltr t.. 
tanbul Topkapı GUmUflUJ'U K. hanede bU. 
vellye ve bllaaale Abdülbaki ıı:anaı GÜZlde 
ve otlu ceıaı ve dlier otlu balen !kamet. 
1~1 meçhul Oavsı aıeyblet1nı ikame er
ledtll İmrehor Haun Pata vakfı mwı.akka
fatından olup Te halen kapatıımıe olan Yenı 
kapı ?ı.tevlevlhanealnln tammlyeslna me,. 
rut ıca.reı vahtdell akardan olup Edremldln 
At-atı Çarşııında k&ln btr bamıım Hı be' 
dükt.An vakıf olup tekkelerin k&patılmaaı 
hakkındaki kanuna ıore mıtlr:J evkafa tee. 
çUI hakkındaki davanın yapılan muhake. 
mPlerl •onunda: 
Müddeaalerhıerln murl•lert namına mu. 

l:ayyed ve gayrlmuaadd&k yoklama kaydı. 

nın 1pt&llle vaıetı namına kaydının ta!'lhl. 
bine ve bllcUmle maara!ın müddeaale}·hıere 
tahmiline temyizi kabil olmak üzere verıten 
20· 9 -9 ~ 1 ıün 83 eıa• ve 484 k:ararlla bük
me baj!amıııı olduğundan Jebu Ulnın ne,ır 
tarihinden itibaren 15 gün içinde müd • 
deaaleyhlerden Gavalnln m&hkeme lı:alemı. 
ne müracaatle lllmını tstıbııal ve kanun 
yollarına. müracaat etmtsl tfbu müddet 
zarfında müracaat etmedıtt takdltde ht\k:. 
mtln lktl.sabı kat'iyet edtceğl fı)cra.I h!lt
mJye makamına kaim olmak üzere tl&n 
olunur. ( 4107) 

, OPERATÖR -

RIZA ÜNVER 
Dofum ve Kadm Rıntahklan 

l\JütehassıSJ 

Catalo~lu NuruosmanJve c:addest 
No 22 Mevt vaoı 

- relelon : 22683 -

Ankara Aaliye ikinci Hukuk 
Y argıçlığındnn : 

Ankara Kalaba mahalleaı 4 No. it evde 
Receb Ekrem ErtUrk vekili avukat Hl~nu 
Ktymtrln (İstanbul Kadıköy Altırot Ttle. 
fon eantıra.lı aokak 59 numarada MUzey. 
ren namı dl~crl İkmal) aleyhine tkanıe @J
ledlA: l bo~anma davasının yapılan duru,. 
nınııında· 

D. otu"nuuan tIUzeyycn namı dlferı İk. 
malin lkamrtg&hının meçhuliyettne bira. 
en davetıye ve dava arzuhali Ankarada. U
lua ve İstanbulda Cumhuriyet ıazetelertıe 
UAnen teblll ed11d111 halde ınahttme111 ıeı. 
medli:lnden t'lu! ve Cumhuriyet gazetelerııe 
lllntn a;ıya.b kararı teblll1n~ Te yarı1!11.m.a. 

nıı:ı. 21- ·1·9J:'l cumırtf'~l gUnO u.at ~ata
llk:ına kArar verllmı, olduitunrtan MP7k:Cır 

tarlhtc nıahktmt'JP ı;:tlmtnl7 \'<'7"- hlt ve. 
kil "öncit'rmt'dl~lnlz takdirde davaya ııra
bınızda. b11k:ıta.c11 1 1 a:ı yab kanırt yerlnı!I t.a~ 

im olmak ü:zere ıııfnen tebıtl olunur, 
( 4042) 
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