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Bombardıman 
Faciaları 

fDAREYERı: AZ\"KARA OADDE..."'l•\°t'\ltrr tmronc r~uL Tel 23872 ... 

Bo·mba dava.sında 
25 şahit dinlenecek 

Hüseyin Cahid YALÇIN S / { d Abd /ı 
A~YADA Luheklimanı- uç u ar an urra manın 

nm bombardmıanı hakkın . k •• e t k da Berlioden verilen rnalümat ger. • • "" • ~~: .... "':.~..::-:.~~ urtaı gap ırma ıstedıgz .ıaponla.roı &eker çıkardıkları Akyabm yertııaJ göster~ harita 

teleri Mkeri obruyan hedeflere • k 
bo.nbatar yağdırarak birçok blgU-~ öliimtine, birçok evlerin yı - genç l 7 Akyab'a 

Japonlar 
asker 

çıkardılar 

12 Adada 
Mihvercilerin 
hazırhkları 

ilerliyor 

lo!rnaama sebep olmu~lar. Bu ara. 
ela tarihi blaa1arm bi~oğu da yıkıl. 
ltuıJt llattA '700 senelik bir kll.15eye 
bir bomba düıtmUs. Bütün Ahnan 
gazeteleri bu bombardımanı vabş:. 
~bir hareket telikkl ederek fer. 
Yad \'e §lkiyet ediyorlar. İngiliz _ 
'er aleyhinılelq kin \'e nefretlerini 
hakkiyle ifade edecek kelimeler 
bt.hnakta icıh kalıyorlar. 

Almım mlllt.inln bu bombard·. 
ı-.. kaıpidıda duyduğu teessürü 
Pek güzel aııl&rrL. Parçalıulaa sMl 
lıaıkın müthl§ akıbetlerini gönnclf. 
._ lleri gelen elem ve ıstıra.ba iş.
ti'-k ederiz. Mah,·olaıı güzel ve 
~hi blnalann eşini yapmak, yı 
kılanıann yerini doldunnak elde ol. 
'-dıiı:ndaıı ı;iiphe etmeyiz. Bir mi'. 
lettn medeniyet ve kültür tarlhiıı. 
de bnaktığı kıymetli yadigirJıarın 
t>ö71e feci bir ı;urctte mahv ,.e ba
t'ap oJınumden hl sedilec.e"" ısına. 
-. ne kadar derin olacağma aklı. 
tn~ erer. 

Alınan milleti insaniyet duygu • 
l&riıe ulaftmlnıaSı kabil olmıyan. 
böyle bir tec&\ Uz kM1Jısmda bir is. 
Yan hmılyle dimdik ayağa kalktığı 
7.aınuı fllphesiz ki her türlü mna
~J.ore \'e mdJoni tclckkile. 

, re uygun olnuyan bu tarzda bom. 
b&rd0Dan1ara ipüda kimin -.ıa. 
Ollf •e artık sivil bina.lan da bom
'-iaınayı bir usul haline sokmuş 
oldıığunu dlijünecektir. Çünkü 
1~ §ebrinl harabeden bomb&lar 
bn harbin ilk bombalan değildir. 
Daı.a evvel VU'JOl-aıım, Londnuun 
te Belgndm da aym tarzda bom . 
~ oldui;u hatırlardadıl'. ln. 
ttlterecJe lıiÇbir askeri hedefi olmı. 
)aQ 111e3hur Ooventry §ehri baştan 
'talı bir harabe haline getlrlldiği 
.._... ayıu elem ve ıstırap dalga. 
811lııı h;aglUz blblerlni doldurdu -
ha. l&hlt olmustuk. O vakit Al. 
,._.. ga:r.et.eıeri ve J'Bdyolan bu §eh. 
11' mabvolmasmdan duyduklan 
ıı....man.1;ret \'e gurur içinde İogll. 
letecıe tat taf ilstilnıle bınlmuya • 
~ söylüyorlardL Londrada
~l lehremaneti binasının da askeri 
lıtt 1ledef Olduğa iddia edilemez. 
::...~-~gtbt o da blr harabeden 
.~. Sen Pot klH&esine Alman 
lıcı.bhalan dÖllllliştlir. Vestmlnster 
.\bba;re bombelanmııtır. İngiliz A · 
~ Kama.ruı .:Jonu da yıkılmış. t IUnim 8Uaym& bile tayyatt. 
~ bGntlM aAm111a.rdır. Daha ge • 
_.,,.. g6n Maltadald gtbel ve tarihi 
\''ietta §eluinde Mlliddan bir asır 
'otara 'iDi& ~ bir kiliseyi Al -
~ bcillib91an yıktı. Şövalyelerin 
~Yl da A1maıı bombardonaııJa 
~_kurbanı oldu. Yunan muba • 
~ etınMmda İtalyanlar Atmayı 
;""baia)'9t'.Sk olurlarsa İngiliz tay. 
"'-lflrinln Romaya bomba ata. 
~l'lni lııciJider bildirdikleri za. 
tt;" kendjlerloJ lruvl·etH unneden 
11 

1hıılar bmıu anunetle reddede 
~ e&nlar1 lst.erse '~ askeri lüzum 
:·~l'fnle Atlnayı da bombahyıı • 
~ cevabmı vermediler mi! 

t11 ~lar, Almanya üzerinde bir 
11 ti~ t:ayyaresbıin uçacağına 4• 

~dıkJan zaman bu tahriplere 
~ttj~la.r ve bu kanaatJerl de\'am 
ietd~ lnUddet(ıe de dC\"alD etmiş • 
"'b~. l.ondra tıehrlnln pli.nı küçük 
~ -ıaobalara takshn edilip de iay
llıı te hlicwntarmm tesiri tetkik olu 
'-i. ta& bonıba L'l&het etmemiş tek 
'batırabha bile görülemez. De. 
lıı~ ki bllt1tn Londra isti nasız ,.e 
'l', fsıx surette bombalanmıştır. 
'-'i~reJerinı bu :tarzda kollanan 
!l<l "«'rcller &imdi nasıl olur da uğ. 
\al''1dan ınukabelebllmisllılf".n şl • 
'1~11!t edebilir1er. İnsaniyet \'e rne~ 
~ıdJ"et namma harbin aldığı bu 
lıLL İlf'll ıı;fl<an!t etm,.k lizundır 
: ll'fı_f • • 
ı,l'tl ntcsul olanlar llk baslu·an 

ır, 

iğfal edilen Perihan hadise
den sonra eski evine döndü 

Atatürk bulvarınkl bomba hldlseai 
clolayıaile açılan davanın 8 nlaancla 
yapılacak celsealnde Ankaradan lO, 
tstanbuldan 115 ı;alılt dinlenecektir. İn. 
fllA.lda berhava olan ömeri, bombayı 
s a r el ı # ı pakeUe giderken bul. 
varda ~ren ve kendi.sine otomobile 
binmek isteyip ıstemedlğlnl eoran tak 
Bl §OförU Fahri Uçar da bu celaede 
§&bit olarak dinlenecektir. 

ABDtJRRAHMANIN KORTA,J 
YAPTIRAOAOI KIZ KİMi' 

tırmak zarureti baaıl oldutunu, o aıra 
da k!>nUfmakta oldutu Ruaıla.n bu t. 
ıin masrafı olarak kendiaine lGO lira 
verdiklerini ııonra tehlikeli olaea#J an. 
!aşıldığı için k\lrt:ajdan vaz geçtJtinl 
ve parayı da iade eyledltlni ifade et. 
mlşt1. 

Mahkeme ellll&8ında kUrtaj yapıl • 
mumdan baluıedilea genç kız, Beya. 
zıt civarında bir evde oturan Perihan 
dır. 17.18 ya§mdadır. İnce kumral ve 
güzelce bir kızdır. 

Abdllrrahman bir aene evvel bir top 

Bladfıtana karfı 
~apon tehdidi çolı 
artmış balanayor 

Yeal IMWa me111u. 
lan " lleDlz ...... 

lınıralmaktadll' 
-o--- ---()-

Akyab Birmanyada Hindiı • Sivil halk bofalblarak 
tan hududuna 130 kilometre Siklad adalarına götürülüyor 

mesafededir 

Diğer taraftan Abdürrahman Say • ıantıda Perihana te.sadüf etml.f, onun. 
men. duruıma e.ma.amda latanbulda la t&nl§ml§. O zaman tıbbiye Uçte o. 
bir kIZla tanı§tığım, buna kllrtaj yap. lan Abdllrrahman bu kıır.caj'W ilfal 

etmı, ve nihayet onu beraber yqama. 
P zorl&mlflır. Abdurrahman, emeline 
nail <>ıdukt:an sonra hemen Fatihte Sa 
rıgtizelde Akpereıt .10katı arkasmda 
bir oda tutarak Pel'ihanı oraya getir. 
miftlr. Perihan, hAdiseden ıonra bu. 
rayı terketml§ Ye gene Beyazıttakl es. 
ki vellnlmeUerlııtn evtne dönmU§lUr. 

ABD~ NASIL BiR 
OENÇrU 

Londra, 2 (A.A.) - Böyt.er blldlri. 
yor: 

Uzak§arktaki Japon taarruzunun 
n.lıbl durgunluğu, Japoıtlann Hindls • 

(De\"UDI S ttncüde) 

Kahire, 2 (A.A.) - Tas a.jaDııı 
biktiriyor: 

Mihver devlet:ierön on iki ada. 
dclri hazrrlılr1a.rm.ı arlrmıuJ oGn&la· 
n d~ti ~ . .Askeri kaynak. 
lordan öğreoil<Ijğine giire, Alm6n 
ve İtalyan deniz ve ha.ve. me.1cam!arı 
Kalimnos edaısmdaJci dcnlız UMÜDU 
geoitletmekte Ve ~ ağr çap. 
bl UilUn memıi uı. tqıılıar yeırlegtir -
mektedir. 

FECi BiR KAMYON KAZASI 
Abdtlrra.hman 1938 de 1.l'ıküpten §eh 

rlmlze gelmiş, partinin Beyazıttakl 
talebe yurduna girmlgUr. Kendlai yurt 
ta. pek az dururdu. Llboratuarlara 

1 muntazam devam ederdi. Ekaeriya yal 
nız başına gezer, yanma hiçbir arka· 
dq almaz, gece geç vakte kadar otu. ' 
rur, mUtemadlyen yazar ve kitaplarla 
ufr&fırdı. 

LAVAL 
Mareşai Patenle ön lastikleri pathyan bir kamyon 

duvara çarpara.k parçalandı Ondaki komttntzm ~yll, Yugoeıav. 
yanın ifgallnclen llOl1r& çok kuvvetlen. 
mi§ görOııUyordu. Abdllrrahman mü. 
nakafayı çok severdi, ve bu mUnaka· 
plarda komUnl%min kuvvetli bir mn. 
d&tllydi. 

·e rar gbrDş u 
Laval Fransanm İ! vaziye -
tinin 'ünden güne fenalq • 
tığı için Petenle görüıtüğünü 

!stem.öy, l.49iyoe adalannda ye
uı he.va me~ ve benzin de-

J><>lajL 1\aıwr~. &ndeD haeka 
Alıoian ve balyan ~eki Si. 
sam adaaiJıe Pa.tmoe, Leroe ve 1ı • 
yaki adale.nnda. bilyük demz üsle· 
ri kunılu.yu-, z lrlll 61d8 bir aalltye mldlrl aflr yaralı 

Bu adalaıdeati sivil he!k Sildit 
tabnadalarma götürülüyor. Bu 
göç gizlice ~ bli'y& grup)w ha • 
tinde oluyor. 

Hataydsn tıüdirildlğjne göre,~ 
kcnderun şoeeei Uzerinde QC:ık feci 
bir kamyon kazası olmue, 1*ende. 
rundan buğday ~"1klli olara.k gel • 
nıekte olan 237 numaralı kamyomm 
ön lAstiklerl Aye4dıı köpril8U civa. 
rmdn birdenbire pa.tlı:yarak kam • ' 
yon köprliniln duvanna ça.rpm11 ve 
pe.rçalan:mıştır. 

Kaza netioeelnde ec>för Stelyo 
ile yoleWaıdım Di1mıece köyU muh 

tart İsmail oğlu ~~ derhal 
ölmüş, Bedirged.cn Dikmece köyü. 
ne vazife .için giden Bedirge nahi
ye mUdürli Tevfik Uhığ ile lüdıa _ 
Yet ağır surette yaraı.ımu.tır. Ya
t'Blılar haet.aneye k.aJdınbmılea da 
H.iıdayet, aJrşa.ms doğru öbnfı.tllr. 
NR.hiye mUdilrti.nün ya.ralarr ağr • 
dır, T&bkibta deWm. oJıumm*ta • 
drr. 

söyledi 
(Yazısı 3 üncüde) 

500 gram ekmek 
alacak orta işçiler 

Bo~tı:l:a.u y~ A1maıı 'Ye 1-
talyım !kıt.alan yeti~ da 
oo iki adala.rdaki garni.zonlardaın 
olınıyan ea".rerlerin bile buralıanı. gel 
meeirıe ımu.ede edilmiyor. 

Sakarya Vapuru 
Vahim vaziyette karaya oturdu 

Az maaşlı memurlarla ayak esnafı 
ve çıraklar da bu sınıfa dahil 

Leningradda 
Büyük 

ıbir muharebe Ankaradan Verilen ınalflmata gö _ _._ re, 
maden ameı ....... e bin ve orta. lgçUere 
500 gram ekmek verUmeıi hakkındaki 
teklif BaşvekAlete Bevkedllml§tır y 
kında Vekiller Heyetinde mUzak • a. 

Bu tekllfte orta ifçllerin tarlti gc • . 

1 niı tutulmug ve az maaşlı memurlar. o uyor 
la ayak ematı ve dükltA.niarda c;allf&n 
i§Çi ve çıraklar bu sınıfa ithal edil. Arslan SadıkoğllJlıa ait 3355 t.on 

hık Süarya vapuru, bir Dilan ge
oosi., Ege dcniziode Kupduı sa • 
bilinde kara.ya oturmuştur. 

INGILTERE 
Hintlilerle 
anlaşmak 

için 
Kripse tam 

salahiyet 
verdi 
-0-

Akyaba asker çıkarılması 
üzerine 

Bladlıtaada 181er
berllk rapdlror 

Yeni Delhi, 3. ( ~.AJ - Ko?· 
gre, icra komitesı~ _kararını Sır 
Krips'e teblii etmift.ir. 

Yeni Dellıi, 3 ( A.A.) - Kon· 
gre icra komitesinin k~~ı ka· 
bul etmiştir. 1cra komıtesi, maz 
ha.tada izah edilen cepheler yü· 
zünden lngiliz tekliflerinin reddi 
ni tavsive ediyor, Hind Icra komi· 

(Devamı 3 tlneöde) 

ere e. 
dilecek tir . 

mıııcrdJr. 

-0--

Almanlar, Baı 
Gemi, pa.za.r gilnll linwwnızdan 

Meraine miltevecdhen hareket et. 
mi§tl. üç 1ım ton kadar bir maden 
hamuleei. vardı. Abrıaıı tıeleklerdcn 

~==-::: Amerikan ıazeı..ıerine ıö·· IViliyette bu sabah-
::·:~~~ Almanya ki· toplantı 

baOanaın bir 
aokta11nı deldiler 

-0-

Sovyetlerin huıuıi bir 
tebliğine göre 

~~nin hMf«t vulyetl Bu sene harbi 
inqiltz tayyareleri muha~k~k bitirmek 
Parll bllgea1ae ıstıyecek 
lllcam etttıer v•~~s <A.A.> - Chistian 

Monitor Times gazetesinden: Londra, S (AA.) - İugiltz hava 
kuvveUerl dün gece P&rLI bölge.ıdnde 
Polalye bir hava &kmı yaplDJflardır. 

Hitlet", bu sene bütün kuvve~ 
dyle milttcfikl~ &ıa.ldırara:Jt harb: 
1942 sene!Iİ!lde l:ttinnek :ietiyecek~ 

p A . • . • tir. Bitlerin hedefi Rus ordU&unu 
apa merilttın elçuım ezmek, ~giltcreyi Y8ltmak, Aıne • 

BugUn Til&yet.te, vali muavlnl Ah. 
met Kmık'ın reisliğinde kaymakamlar 
toplanmıglardır. Toplantıda, §ehrin i· 
aşe durumu etrafında görUıWdüğü an. 
l&§Ilmaktadir. 

Almanlar 22000 
kişi kaybettiler 

(Yazısı 3 üncüde) 

Lô.le mi, istavroz 
mu meselesi 

· lrabrıl etti rikayı pa.rçalamalc Umitlerini k1t 
VatJkaa a (A.A.) - Papa blrietlk makt.rr. 1912 de harbi kazananı.a.Z:: y • M k bb 1 • 

Amerika elçlai Tlttınan ile aneatni 1sa1943 senesinde kazanamıyacağt. enı ısırçarşısı u e erın 
kabul etml§Ur. (Devamı 3 üncüde) · 

• • deki alemler tashih edilecet· 
Bu sabah lımanda bır . Y&rdımcı hal haline konulmak 'Yapılan yeni alemJerw eskidu 

t k 
UF.ere tamir edilen MısJ1'Ç&I'ŞJSmm ıaevcut alemlerin aynen kopya.ıwı. mo a.rde yangın ÇI tı kubbeıe~ k~~uıa~.y~emıcrın ıs. Jnn ibaret olduğu gö~Jdü. Ancak U tavroz gibi göründügu yazılması ::aman ve tesiratı hava.iyeden do• 

40 balya pamuk yandıktan 
sonra itfaiye ateşi söndürdü 

(Yazısı 8 iillciide) 

lizcrine belediye, ihni tetkikler yap layı asıl şe-klind kaybetmdg mevcut 
ması için müzeler müdürlUğünU ı.ümuncni:n tashihi ile ötedenberi 
h~kete geçirmiştir. Müzeler mti • tan~ ve İstanbul mebaniainden 
dUrlüğü belcdi:yenin teklif ve birçoğunun ve hatta Yenicad 18-
gönderilen elemleri '8ki eserler clırvan avlU9U kubbelerinin tl7.eıin. 
k~yonuna havale etmiştir. Ko- dt- en orljlnal Türtc motifi bulu • 
:rusyon bu hususta tu raporu ver. nan bu resmin M!SU'Ç8.l'ŞISI kulıbe. 
mittir: (Dev ...... 3 tinciide) 



2 

Esrar Diyarı 

BIR~VANYA 
MHii fellmlzln 
ııaçlere ııuıab 

.tnöıaU ko,usu mtınuebetile çekilen 
bir telgrafa cevaben Cumburrelal la. 
met lnanO, beden terbiyesi umum mL 
dilrltJIQDe a§&#ıdaki telgrafı gönder-
mlllerdlr: 

••Bporcu pr.ç erimlsm JGsel çaltpna 
ıarmd&D çok memnun oluyorum. Te_ 
eeldrUrlertml• ıdsl tebrik ederim •• 

Sanatkar Hazım 
••••• ıkt••• 

Balkev!ade taç 
glJdlrUeolE 

Şehir tlyalr<MIU aktörlerihden H&· 
aım KörmU'kçU'nUn sanat bayatmm 
25 inci yılı mUnasebetile önümüzdeki 
pazar gUnU akşamı saat 21 de Emlnö. 
nU balkevınde bir mUklfat verme ıece 
si yapuacal>tır. O gece kQDferanatar 
verilecek ve Hazımm b&.§ma konula 
cak yapraktan bir tacm giydirme me. 
rastmı yapılacaktır. Jılerulmden son. 
ra halkevl Hamna. bir sanat eblfy>etı 
ıSlplomaaı verecekUr. 

Tramvaylar 
Bir ..nede 80 buguk 

milyon yolcu taımuılar 

Baadat 3.._,oa 
310 iti• lln 

Şehir mecllainln nlaan toplantımı -
da 19'2 yııı bU•de beraber, ı.tan. 
bul elektrlk, tramva1 ft tUnel idare .. 
ltJdn 19'1 ııenem bDADoo ve f...Uyet 
raporları da tetkik ve tasdik oluna -
caktır. 

Bu raporlardaıı anlaşıldığına göre, 
19U seneli zarfında ı.t&nbul tramvay 
lan 80 ml~OD aıe blD 48G yoJıou tqı. 
mi§, s.sıo,000 lira haaılat temin et -
mişUr . 

Korkuteli ırmağı 
taştı 

4 bin hekim mazi sular 
altında 

'KodaMli Jl'IMiı t.a§nıil, Banim' 

aı-.ı. lıtltU i• 8r --~ 
~-' ............. . "• •s• .... , •• ,_. ,.. ur , 
lllıı ____ ___ 

:; "'•'f" ••• - ,,.. • ., 

----~ -- .... ~ 

Kızılay umumi 
toplantısı 

Baglnla ıcaplanaa 
Odun va kömürcü- ., ... bazı te1111ner 

ler birliği kuruluyor rapııacü 

Fiyat murakabe komisyonu, dOn. 
vaıl ve belediye relal dOktor LO.tfi 

Kardar.m rel.elltl altmda tıoPl&nJmltlr, 
Bu topaantıda ftl1 mua'Ylnl Ahmet K.. 
Dik \'e komll)'Ollun mutad ıuuı da 

hazır bulunınuttur. 
Toplantıda komisyon, §ehrlıı odun 

ve kömUr thtlpcmı k&r§ılamak, ft t. 
cabınG& netk:~n meau1 tubalmak ıı.. 
re bir (odun ve ldtllllUr birlllt) kunlL 
mnama. karar vermııtır. BlrUA"tn nl -
zamnameeı hazırlallacak U!'. 

'Diğer taraftaa odwı ve k&mtlr ta. 

8ı 

.. 
• • 
l : 



_ 3 '~SAN - 1942 

lfıjHaberl Yiyecek ve giyecek SON 
&bibi ve Netriyat Madllrl eşya f •ıyatları ,, ' .·, ~ ~ • - • • ,ı • • 1 

hakkı tank ut ' Brlpıe tam saıa. 
Basıldığı yer: Vakıt Matbaası İa§e m~s~tarlığı istikrar bl t Vfirildl 

AısoNE ŞAıtTIAJU temınıne çalışıyor f 8 . 

Selıetlk 
8 ayıaıı 
a •Yltk 
l •Ylık 

rurkfye ıı:czıebt .Ankaradan bildirilctğf.ne g~ tica. • . (.Ba.5 tarafı 1 ~) • 
H.00 Kr. u.oo tir ret nka.leti ia~e :ınf&ateşarbğr, yiyecek tesının kar~ p~n neşredilmı· 
7.60 • ve gıyecek G§Ya !iyaUarmııı ı.tlkrarı. yecektir. Sir Krıps, y~i gayret· 

H.OO • ru temın etmek ıçm tetkiltlellni ta • ler sarfından çcld~ıyeccktir. 
"

00 
• ~= : mamıamak üzeredir. KUBtevarlık, bu İngilte~nin y~m ~kliflcrd_e bu· 

L~O • cllmledeu olarak 80D zamanıaratı. anor lunaca.gı ta.hının edılmektedır. 
....., l<tare t'eletona; %ü70 mal teNffiller gösteren zeytlnynğı me NC1J1101lr, 3 _( A.A.~ - Yeni 
:::::::::::: L selesini ele a.Imı§Ur. ll!Uste§aıiık, bu Del~~~n Amerıkan a3anslıırma 

1§1 kökUnden halletmek ı1:ln zeyttnya#ı bildır~ıyor: . . . . . 
Uca.reli lle m"aguı olanlardan bir he • Yenı Delhıdeki İngilı:t mahlıl· ..,.. ı · gelen haberlere göre 1 · heyeti Ankaraya ç&ğırml§ttr. Zeytin. crıne . . . . ngı· 

Ya.ıı..ı ihracı yasak -"lldi'°"' ı..ı .. zeytın liz harp kabinesı lfindlı ~crlo 
ı1 ..,... b• "!<... · ·,... · v • müzakerelerde Kr' • 

JOS.ğı flyatıarmm normale d~ru dil§ • gırı!7~~ ~ı:ı. erın: .. 1~,ı_c ta."11 t1zr scr~LiL~ V ~"4 uor 
mcsi beklenmektedir. Ç"' . il A 1 .... b., Japo "'"k 1 .• 
B · · d unK .Hll\Vu. .. n -- er erı. 
eylerbeyınde hır ev yan ı nin çıkarılması det.hal Hindistan· 
Evvelki gece sabaha k!U'§I biri O!J da seferberlik yapllma.sl zarure· 

l'Uadııtanda vaziyet yedi ge1:e Beylerbeyinde Nakka§tepe. tini doğurmuştur 
d~ 1 numaralı maili inhidam iki od~lı Aynı ma.hfilerdc SÖylendiğınc 

~"adotu aıansımn ı;crdirjı haber
e 11:ore clürn.ıa ı•cı::ivetine bakış 

lıı bir evtkın yııngı;ı çıltmırı, ev yanıp çök ao .. re Krips'e münasip görecev. 
glfiz teklifüılıı reddedilme.sine 1 · b k o • W tt,.__ mUştür. Bu C\•de bralıim adlı bır e • .~ .... t-ı'ldc bir anlaşma '-'apmak sa: 

il 
Glllf.'.n Krlps dün bn7.ı mülılm 1191 k. ~ J 

el(. çl ile karısı ve dürt çocuğu oturnın lfilıiueti verilmic.tir, Krips Hind •- rlerııe gürli_snıüıı:.ür. Diğer taraf. t 1 ı J !1 
"1f1 Guncll ~ Pandl ,yl!Di bir boyıınııa- taydı. 1tangının ııcbcbi nroş ırı ma c • kongresi şeflerine görü.~ünü im· 
~ Ptoje3ı ıınzırlaDlJlya memur edll • tadrr. kfuı nisbetinde kongrenin görüş 
ııı.ı,ı Otobüs tamir ederken Icri.ne uudurma!1-a çalıo::aeagvını • erdir. Proje l•ongroye tevdl edile. bil J "' ~ 
%tı Eyübe !§!iyen 3161 numnmıı oto s· söylemİ"tİr. 

r. Tckllflerln rııddi üzerine lulps t "' 
ltııı biletçisi t'brahlm Çağlar, otohti3Un a.- Hind kongresi mahfillerinde distaııdnn tnglltercye luırelmtl ge. l 
Cfltt miri esnasında. ansızın bcllnc dem r oldil.kra müsait bir hava <'.S.-nek lrnııatır. Krlps gelecek hııtta btr tır "' 
hy ~1lpablleceğlnıl zannediyorum, de. makas dD:tUğUn(letı yaralanmt§ • tedir. Bilindiği gibi kongre her 
~tir. Yaralı Beyojtlu hastnnes:ne kaldırıl • şeyden evvel haroe devam ettiği 

llaııcı kongrffl ba5Jmn1 A7.&<lo Nehro mı9tır. müddetçe Hindi.staj} askeri men-
dÔ\.. --"" balarının tn.mamtyle İngilterenin 

"Q Öğleden aonrn. !r..glllz hUıcoııretl • Lale !:Hin ~ 
lll:ı 1.ekıinerı h:ıWmıda ıcra l•omlteeı. ""' ., eiinde kalmasına itira7. etmektey-
~ b(. ruınnmcsinl ,,lll"Dtck nzen:ı Krip. (&a'.,1 tornfı l ı•clıle) di. Yann toplanacak olan hRrp 
~ lknmctglihına ı;ltrnt,terdlr. mr !erinde t.atbikı Jt0.rar.r<ılr.ır!~tır." meclisinin bir anlaşma tcldifi ha· 
'QPlantı yapılmııı, uzun mlk1dct gürU • Bu husu3ta ıvriluler Miirtüriyc-. zrrlıyacağı ümit olunm:.ürt.a<lır. 
Sillıl;aştlir. tinin noktcıi n:ız3.?'ı ı;udur: ~u teklife göre Hindistan na.zıt· 
1'.arıneıt.ıldlğltıe .ı:üre Krips!n bundan "- As=ırıatilta cn~ilır.:n: tara - na.zır doğrudan doğruya. asker 
~a ynpacağı ille bnsm toplant1Sl fından bu hususta. 13 iJ..-.:'.ııci:tenun- toplamak sala.hiyetini haiz olacak 
ıının'Jzdekl snlı {,"iinU olııcnl..-tır. Bu dn verltcn karar.da; yapılmik İf'• tır 
~ o Umana kadar ün mll mUwkc- tenllen yeni nlemlcrln, cd-:.<len . Leningrad önlerinde 
•rl mevcut olan n}cmlerin aynen :kop. 
~· ~r cereyıın edecel!'lnl ~ılmrmekte- 'd "' ak Londra, 1 (Radyo saat 7,15) -

HAHF, 
Birmanyada 
Çlalllar bir ilan 

meydanını geri alda 
5000 JaPon askeri öldü 

Çankbag', S (A..A.) - Btnnaıı)'Mta 
Slttang vadlainde çarpıpn ÇID kırt. 
veUerl 29 martta TungunuD 20 Ddl 
şimalinde bulunan Kyungoın ban mey 
danını geri almı§ıardır. Tımıu blll -
gosincle Çinliler sahada beş binden faz 
in Japon öJUSU bulmU§lardu. 

Bundan bagka. Yeddalbmln cuıu -
bu.uda ilerllyen Ç'ln kunetıe.rl Tan • 
gunun 25 ınu §imalinde bir Japon ta. 
lr.m.mu yok et.ınlşlerdir. 

Gazetedler toplant.uımda beyanatta. 
bulunan Çlın ordusunuıı BOzc0.111 l6'te 
demiştir: 

Tungu kesim!nde Çin kuvvetleri kıır 
§Ilarındaki Japonlara nlııbctıe sayıca 
pek azdrr. Aradaki niabet bir Çinliye 
karşı iki Japondur. 

Göteborgdan 
kaçmak isteyen 

10 Norveç gemisinden dördü 
lsveç sularına döndü 

Londro, S (A.A.) - Göteborgdan 
bllıHr!Hyor: 

İngiltereye gitmek ilzere Göteborg_. 
cl<ın hareket etmek tersobbUsilndo bulu. 
nan 10 Norveç genılsinden 4 Unlln İ.s· 
veç kara wlarına dOndU!U z&naedil _ 
melttedlr. 

Vcnskı:ı. Do.gbl.adct gazeteel yazıyor: 

L ER - ··· .. ., ...... 
UIE• çdlardı 

mat Qı,nift l ncıille) 
tan • BIJaı•DJ'& Imdudadatı ıeo Jdlo. 
metre nı-.tede ve Kallrlltay& takri • 
bllD ,_. 1IO kUom9tn usakta bula -
... P=ple körfed laJWI üzerinde 
Akyab Hmanma anı olarak bir ileler 
be79tl çrkarmaıarue ortadan lı:alk:mtf. 
ta. 

Sazuldıtına gOT'e, :ba1'1 6nemlt aa. • 
yıda knıvUörier ve torpfdo :mtıhriple· 
rt. Mker ~rm& ifbd lconımu lar • 
dır. 

Alqab lim• ldlltersandl ile ko
•f' ID1"U&lUI bulmmu,yan mUnferld 
lılr Jlm9a Olma8I ~ dllJman 
Jı.ıuYVetlerlııdn lııUrada mulıcavemetıe 

:k&l"Jlla§Jllllf blllunmal&n pek az muh. 
temeldir. 

Herhalde bu liman, Japonların Bin.. 
Jl.E.tan isUk&metizld41 yapacaklan yem 
biı· ıleri hareket 1~ ils olarak kulla· 
mlııbllecektır. 

Çwıktııg, 2 (A.A.) - Çin sözcöstl 
bugilnkU perşembe gUnU verdill bir 
demeçte Japonla.rm BlrmMya batı sa
hlllnde Promenin takriben 130 ldaomet 
r<~ b:ıtt cenubunda Akyabe. aııket çı • 
kardıklarını söyleml§tlr, 

Nevyork, ! (A.A.) - J&panlarm 

Alıyab limanına çıktıklarma dalr bir 
Çift meınlMUMa.n wrnen. haber Hin .. 
dl~ta.na k&rfl .Japon tehcndlniıl vah&. 
ın~tinl ~ Jtfbe.rile a.J.Akad&t 
mn~Uerin dikkatiıil çekmektedir. 
fi!'lkikaten Akyab Hindistan hududu• 
na 130 kilometrellk n denizden KaUdı 
ta:va 400 k11ometreıı>c bir ftM98fede 
~ulunmaktadrr. 

ı\kyabın tnali Blrm.anya petroı ıa. 
halrmm merlcetl olan Promedekl ln • 
filiz mevzilerinin muhafazasını yakm.. 
da imk&mm btr hale ptirecekUr. 

• 

Jltısralarda.n 

1 JOtaHt.lalt 1 
( Deltel'IDI ) dea 

lsUllNlllar 
-22-

B EN şarap içerim ve bea..iuı 
gibi her ehil olan i118811ıu 

,..-aµ ~aıesi, T:ı.nnnın gözünde r. 
lıemmlyeii yoktur. BPn!m §arftt• 
içeceğimi, '.fanl"l soJL<ilU ilmi ile 
bildi, bt-n ~imdi içmiyecek olsam 
Tıuırmm bilginliği, cahiJUk olur. 

ÖM'ER HAYYAM 
•)ıO:::ı< 

Mihrü ,·efa i~in mi getinli felek 
beni, 

Cenü cefa i~iıı mi yarattı hildz 
seni. 

NECAT! 

Hayat, sükfıt san.alının en :zeki 
ü.stadrdrr. SADRİ ERTEM 

*** 
Se~ elde midir, a.h seni, 

ah seni 
Hınrağa Zade SAİD 

*** 
Kendi mc\ ;,iJel'ini muhafaza .it;in 

halktut nnr esirgiyeoler, bfr gün 
hnlkm narHc ~·anarlar. 

VOLTA1RE 
••• 

Alem ol alem olmadığın şimdi 

Alenıdc fulem 
aal•dm, 

oltnadığıa ~ 

aaladım. 
LAEDRİ 

Mirası dehi, lıabe<ltn <lc-ğil, aile. 
den ge1eııi bir CıefMdil:H8r. 

:MtBtala ŞeWıı> TUNÇ ... 
Bqin, JUwa 4eyu iiılllıidvu eiap 

"'I'. Azad ile Nelıru Kripı.:n ya.nmdnn yasmdllJl ib::ı.ret 0 • ugu, ane z~-
ftkt ma.n ve hava. tesirilc a.sıl şekillen- Dlın gece yansı 1'\foskovada. neş· 

ll<tan ıonra Krlps d r.ıl~th" ki: ·· · taE redılen r~n~i Rus teblig~i: 
- Umıt ederim Jd dostlar nrasını'lıı. ni !kaybetrrtls olan nwnuntının • 

.qlıa r.ilıile beraber 1'lısırça:ı:T;' kubbe Dün krlaatı.rıuz, cephenin mü· 
bir ı:ok toplantılnr olncakhr • 8.'Icml'erinir.. valftilc bulun..:ı:.ı;,u va - teadfüt kesimlerinde taarruzlar1· 

l'tJnK ~ BUWAR zjyctte bırn.krlnıs.sı muvaf.?lc görül. na clevaın etmişler ve birc:ok mes· 
'tnl'-iASEBETLEnt: m~ür. Nib:!ı.Une oJ.cm.m tashih ee kun ycrkr:i geri al~lardır. 11 

İ1JVeç sahili açrğm.da balıkçılar çar. 
~a.ınbe. gUnU saat 10 da bilytlk bir va_ 
purun battrğını görmUrslerdlr. Bu ba. 
lıkçılıır saat 11 de 12 bin tonluk ba§· 
lra bit gemlnin alevler içinde yandığı_ 
nı gördUklerinl 8Öylemektcdlrler. 

Fil ip inlerde harp 
kızıştı 

nıyut mahfillerde Hlndlırtanm o.ta. 
ne çöken bt1yük tclilı1cenln Krtpa u. 

' flindll mUzakerecller &ra.l!Dda llOJl da. 
klkada bir anl&.§JM. humJWnQ kotaybıf 

' lıraeatr thn!t edlliDek'Wdir. 

Ktbat l'id•IDe döadü g)Ui.,-:: 
llllcll v..t! 

AHlıf:.li:l' CiW:.DET PAŞA :f•• 
Xa.llııiwizia aba. ~ bir 7.i

bin bisi claima vtandı:raealltu. 
. HAKRI BAHA PARS 

ıs. ~lıinher Noy!:~ Nnlırilıtcn gazetesi dilmesi de ·:ıJ!kadarlara bildiri! ~ t:ı.yyare kaybetmemize mu.kabil 
ı . .''Ya nıuhabirlnln Bulı;artstaı.ıın 'l'Or. ~r.'' 57 ~ b.yyaresi tahrip ettik. 
"'te c.r:ısındaki mUn. ıJf.'betlcr tıakkın. \'ALl ~E #Jl'.OR? Barcnk deniz:nd<.' bir dü~ınan de 
~ l'ilııdcrdJfl bir J'&v-ı netretmek- Vali Ve lbelcd.iye reisi Dr. Uıtii nizaltısmı batırdı:\, 

dlr. Muhııbtr tııyor kt: .Krrdar, dün, bu hllst?9ta şu 'İZtıha.tı LO»ulra, 3 ( A.A.) B. B, C: 
~nlgarlsronla Tlir:.;iyo ara8mda ta • vermiştir: Leningra.d önleri.cdc mi.ihiın bir 
~ ~nen ıtostınr !!lyruıctı ktıTVet:eo. "- Bu kubboler.i.n üzerinclei: muharebe devam ediyor. Alınar.· 
~k yoımıdadır. Sotya ile Ankara a. alemlerin lusmı azamı eskiden, ay. lar, yaptıkları mukabil ta.aruzlar· 
'1ıdakl nıllna "betıerdo blr gergi.o.- nt şekilde mevcuttu. Fakat bunla • da 30 • 50 tankı ibir arada kulla~ 
''.'Ilmrrmın lıedul ıutan entr~ar mı bir !IG;mı dUşm,~ü. :Şiliı.hare nıyorlar. Leningratl ~·qdy()>)il, Aı
'llM tetılr )ılpmıııtır. Ger~ekU!n do ge- tekrar ·yerlerine ikondu. Bir kısmı manların Rus hatlarımn bir nok 
~ unıumı hurp~ miltte.rıır olıın .,,.c da, aynen onl-ara lbaJuhp yapıldı. tasına gimıeğe muvaffak o!Ciuk 
~armııa arazl tnlep ve iddiaları bu. Yalruz, evvelce bazı ha.iller dola. .. larmı kabul etmekte, faka.t l>u 
lı«ııtı.ryau ıkl memldrct arasm4nld mu ~'1S'.i;le i;i gö?-ü.nmüyordu. Boyanıp yarığın faz.la genişletilemediğini 
'betıerde bUyllk bir lyllrşme mD. o baillcr lknldmldık"t .. -uı sonra, gö- ilave ctmckt<'dir. 
laııede edlleblllr. Tl1rlilla !!:in Bulga.. ı ze ça.rp.-ır lbir h.3.l a.W.r. Neşriyat ya. Hususi bir Rus tebliğincl~ Le· 
~tıı.rı A\TUpayn. doğnı a!:I]mıe bir ı pılmada.n evvel bir ''afandaştan ningrad Y0 !{alinin kesimlerinde 

Pıc1.ır. Bulgaristan lçln ise Tiirldyo mektup a1dnn. Bu mt, fickiller haça cereyan eden muharebelerde AI· 
~ltasını himn~c ootn mlllıim bir des- benzediğini ilen sürüyor ve Ş:)unla. manlarm telefatı 22,000 ~i ola· 

ıtır. Anlmranm b:ınaan oo,ka bıı rnı t.P..sMhlni istiyordu. Esasen bu rak göstcrilmekt.edir. Mii.h.im ga· 
~ltıleltetin tedrlrl dahili kuvvetlen- b':11-im d~ nazarı .. d~.tiın!- eelbef,. nimetler ele geçirilmiı:;ıtir. Alman· 
~ 1 ile alAko(lnr ooıunncağı bedlhl • mıtıft. :Milzeler müdürtl Azi~ mti .. lar bu 22000 zayiattan 12000 ini 
~ t>nima dürli .ı bir tarnfsrzlık ha.. racan;t ett.iln. Sonm, _nynca tezke. Leningrad'da 'vermişlerdir. 
1q .~t hattı mııhnfcza ctmı, olan Tür_ 're de ya7'dnn .. ~ld~ cevıı:pta: Bu cephede 85 top, 10 tank, 6 
~e, btıgti.n ıır.r zumandan :ı.lyade n ASarraillm cncuıncıninin va.z:yeti mrlılı otomobil, 65 siper havan 
~bat DU Tür!< • nnlgar dostluk pal<- tetkik ettiği, bunlarm eski TUtk topu

1 
385 makneli tüfek iğtinJm 

ili tıı ehemmiyetini takdir etmekte • motiflerinden fua.ret oltbığu ibildJ.. edilmiş, 22 tayyare, 25 top, 83 
t, riliyör; mis.'ıl olarak da Yenicaırni. siper topu ve saire tahrıp olun· 

lttl:' n ·n cı.adU"\rnn kubbesi Uterintlc de mu.<rt.ur. · 
OMoAKt MUHAUEM.F.: aynı şekilde l!.lelere roslan.makta Almanl3 rın Kalinindcki zayiatı 

~kO Ct'I ede tayyare karşıl<oyına olduğu ileri sürülüyoruu. TabU sa. dii- 10,000 ki~dir. Bu kesim~: ~ 
t usu scbrk kmıınndnm general Ma. 15.hiyeUi bir encfült~ mü.t.a.Iii.ası:.. tank, 27 top, 21 siper toj:;U lgtl· 
~o sorgı.ıy:ı. ~ Htırlştfr. General tay na hürmet etınex lazım geldiğin • nam, 35 tayyar(', 39 tan!\, ta~ıt 
~~ve tanı, s:n~r ,·ıısıtııbniun endi. ilen bu şekilleri muhafaza ettik." vagıtası tcıhrip cd:!mı;itir. 
\'trıeı oorm:ımnda.n b&l:ıs<>tmı~. ıooo 

Eksiltme ilanı 
Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinden: 

920 lira 9:5 kuruş keşif bedel11 Selçuk kız enstitü.sil binasının tamiri 
nçık eksiltmeye konmuştur. lııteklilerin 70 lira muvakkat teminatla 18.4.942 
cumartesi gunu sııat ıo da muhasebemiz binasında bulumnnları. (4111) 

Japon ilerleyiti durduruldu 
l..ondra, 8 (A.A..) - B.B.C. 
Filipinleroe mütlıi6 ve kanlı mu.. 

harabeler ceroya.n eylemektedir. 
Ame.rilcalı1ar Bata.an Yarıms.datmı • 
ela. .Ta.pmıila.rın ~U~ hUcumıa.u 
karşr.smdn ileri müfrezelerini geri 
~ıar, !alcat Japonlar, taarruz • 
larmn devanı ederek Amerikalıla. 
rrn boJjlıca müclafa.a. Jıatlarnu yar. 
mağa nıuvaffa.k ol.muşlardır: Ame 
r.ikan kuvvetleri müthii bir muka· 
bil taarruzlıı bu gediği knpat.mağa 
ve mühim Japon kuvvetlerini 88r. 
nı.ağı>. muve.ffa.k olmuşlardır. Mah 
sur Japoıı kuvvetlerinin imhasına 
devam edilmektedir. 
DÜ~1Il ilerleyişi durdurulmuş, 

Amorikan mildafaa hatJan yeniden 
tanzlm edilıniş ve düşmanm ilerle. 
}'§i durdurulmuştur. }rfüdafil<rin 
z,:ıyiatı hayret ed.ile<:ek derecede 
azdır. 

Almanya bu sena harbi 
bitirmek isUyor 

(Bas tarafı 1 adde) 
nı bildiği !için bu sene varkuvvetıe. 
r.ini oruwıı atacaktır. 

Anıcrikı hiikümetirun de iıı.t.ih 
roratı, bını•ı teyit ediyor. Ba.,k; 
bir gazete de eliyor ki: 

"Mih,•er. bu aene bir netice aı • 
m!!.k icln vıı.r kuvı:Otne Çalrsacak • 
tır. ÇünltU bıı Sene netice alamaz.sa 
h!ll'ekiit teı;ebbiisünü elden kacır 
caktır. En mutedil t.Ahminler Al a 
nı~lıırm Ru:'. C?J>hesinde 2 ~ilyo~ 
zayıa.t ve'rd gm teyit ediyor. Bit. 
ıer artık buna tah~üı edeme 
" • Jı: z. ,,nsya.nın msan &Yllağr, Alman • 
lsnnkinden iki misli fezladn._ 

~)are koyma topuna ihtiyaç v:ırl•en ı 
~op bulandağwıu, 5900 tane tank 

"'ı topa bıılandurınnk ic:ıp ettiğini 
ı~~ ı:nokabll elde mevcat toplamı 
~. dl!n lb."\rrt olduJ;ruııu anlatmış, 
)·~enin C\'M.fmd.ut ıo;lkAyet etmiş, 'le subayl:ırJa lat:ıl:ı.rın l<Ml dcro
ıı~ laüın gönnediklcrlul ııöyleml3tJr. 
\j ~ ruı bl.Ihnas:ı. o ~nmnnkl :ı.lhnlyetı. 
~~ ctııııs, tayyare karşılrnyma 
~ un kı)nıetl oı.ım:ıanıyor ve 1. 
rııı1 . hvatlJklar ve ~rpışmak hasd 
~11htdu, dedikten sonm 1938.lD39 
t~l eıerınde gönderdiği .raporları z.lk. 
'ııe !lııııtır. Dolııdyenln o mman s:ol• 
~ınıı bir vnzlycttc olduğlınu t.ısdik 
~'· siparişlerin gecikmesinden ge. 
~t~;nıayı haberdar ettiğini söyle • 1 

köşede karşılaştı. Nefes nefese o. Diye Puvaro ilave etti. Ras ta • 
lan Tim: banCayI işaretle: 

l1 • 
';;ılnn sonra le\num gcnttali Ber. 
1 t, fiil fl3hadetıne mUraca:ıt edllmlıı • 
~~rı u ~enerııl harp zıım:ınındıı.ld ~. 
~l)·lrudcn bnhsctmlş, ro<-hiznt 

·~~ıl. nııı;, \"e bil.Jı:ısııa postal n bat· 
to e !}ok el{!Jil.-tl, demiştir. nern:ırda 
ıll(. t-'ron ız. ordusunun i9~1ldlğl ~c
tı:ı tec·hlzl l!:ln l'Cdl milsvoıı lliuım 
~~· l!a1Jıc:ı meS>..ılh·ct ı.:ırp sonr:ı • 

,.,1~ ltlt\rdnn:ı gelen dlı<;Uııoc t:ı rztna 
'llir ~ 
~ · o.skeri Je,ıızım 1 ldnrrsl bir 

\.'. ~:p. ~rncıere uğrnmı:ıtır., 
--~~~~~....._. ______ __ 

Makenzi King 
}' Qkmd a V Cl§İngtona 

\ gid~cek 

·~· ~ 1 ıngtun, ;, ( A.A.) Kanatia baş_ 
~tı l.t:ııkcnzl 1\:lngln yakmda Ya . 

ona gl?leccğı zannedilmektedir. 

Bir taJ>a.ncanm çıkardığı ı:ıes bil· 
tün kıı.ma.ro.yı doldurdu ve her ta -
rafı ıbanıt ~okusu ka.pladr. Madaır. 
oterburn ka.Ulini göını<ı.'I( istiyor • 
muş g'].bi 'ımpı tarafına dö~d~, f:ı. • 
kn.t vilcu<lu sallandı ve buyük bır 
srilrliltU fle parkenin üzerine düş • 
iU. 

Bi"r hamlede ii!ti h3.fiYe birdeil 
verlerindcn fırlad·lar. Ras derhal 
yaralı kadının üzerine eğildi, Pu· 
varo ise blr kedi çevikliği ile kendi 
ni ltamarndnn drnarry::ı. attı. F&kat 
g-üvertecle kimseler yoktu. Kama • 
!"antn tam kapısı önU~dc yerde 
''Kold" markıı l>!r tabanca duru _ 
yordu. 

Puvaro föHinc, arka.i:na, sağa so. 
A t-aktı. ldm.secikler yoktu, kıç ta. 
ttıfa doğru k<>Jatken tt.ksi istika • 
metten geloo Tiın Alberton ile bir 

- Allahmı, yine neler oluyor? - Gar:p, dedi. Iliz butahancayı 
diye sordu. g?r~li çok o ı~?ı. değil m.l? Haydi 

Puvaro sordu: gıdıp kana.atamızı takviye edelim 
- Yolda kilmıeye rastlf!.<lmız lmkalml aynı tabanca mı? ' 

llll? Ve iki arkadas kaıatıp Pening 
- Ha.yrr. tı:mun kapısına .vu~dular. İçe;rde~ 
- Şu halde beni ta.kip edin. cevap ırel~ed!, lçeıwe gi.rdi!er ka· 
Genç adamın koluna. girerek ka.. ınamda ~ yoktu. Ras derhal 

nıarayıı. geldi. Kapmm önlinde kü- komodlrun. sol çclone.s.ini çekti. ta. 
çük bir grup toplanmış, Rozali, hanca ycrınde Yoktu. 
Jakclin Ye Korne lia kruınaro.lıınn • - Bu mesele halloldu de<i· 
~an frrlamış.lardı. Yolculardan ço. Şimdi iı.ı Peningtonu bulın~kta. ı. 
gu da salon istl!kamctlnden geliyor tlri hafiye tekrar güverteye çrk. 
lal'dr. Bunfarın arasında Fergu.son, tılar. Madam AJberton küçUk gııi. 
Cim Fu.ntroz Ye Madam Alberton ~ dahil olmuştu. Puvaro doğnıcn 
vardı. kendisine hit.np ctt.i: 

-- Eldiveniniz var nıı? _ .Madn.m dedi, siz ıtı.tfen Mis 
1'im ceplerini ltarır;>tırarak: 
_ Evet .. dedi, Oterburn ile me.,gul olur musunuz 

P · ruınc.-,i yaralandı da .. 
uvnro eMiven1€ri aldı, C'line ta.k 

tI ve tabancayı muayene etti Doktor Bcsner koşa koşa yet.iş. 
Ras fildr yürUttU: · ti: 
- Katilin öteki tarafa geçmiş - Yine ne oluyoru?.? 

olma..oıına imkftn ve ihtimal yoltttır, D~cli. KendisJ.tıe yol açtılar. Be.s 
dedi. Ôj'le olsaydı eamekftn.lı sa • rcre Rtı.s ktıınnrayı i~rot etti, dok 
lond:ı. oturan Fe"rgSon ile F'antrn. · tnr i

1

c;criye girdi 
pın kendisini görmeleri Jlizıındr R:ıs bundnn sonrn Puvaron:ı:-: 

- Eğer kıç tarafa kn('lllış ~ı . • yıı.nma ynklıı~rnl' sordu: 
saydr o zaman da Mösyö A Iberto. - 'l'nbarıC'a u~erindc hiç p:umak 
nun kendfsile karşı.!nşması ıtı.zrm. izi vat mı? 
dı. - Hayrr, bir !;CY yok. 

tım.AÇ HAKJUND.A 
TAtrStLAT 

ÇuıllcJıtg, ~ ( A.A.) - çın aakeı1 
• ~sctl.!U .Akyaba yapııan .Japon Jlraç 
tıarekeU .hakkında ,.ent tat8ll4t ver -
m•ktedlt, 

. Japon ihraç fUOflU ~ nakliye gem18i, 
2 iaşe gemi.si, 2 ağır kruvazör, 333 hll. 
Uf Kruyazör ve 5 cıeatroyerde.tl uıurek 
kepdf. Fllo 21 martla Alfyab öntıne 
g4lml§Ur. Japonlarln kara;p .,ker 

çıJcard1kl&n ıronradan aırenıımıııur. 

AJ:yab mtgestnm c!atıık olmasın& '" 
muntazam yoD&tdan ınahrum. bulun_ 
mjl.8tl1a tağ'mart bU llıra~ harekett Pre.. 
me keBltnlııda bulunan tngtı~ kuvvet.
teri için eldd1 bir tebıtke teıkU etmek. 
tooır. 

33 tlncü Japon tllmenl fl.mdl TımgU 
koırlmlndo bi%e taarruz etrncktecllr. 
515 inel ttlmen ise Promeyo kar§l hare. 
kltta bulunma.ktadrr. Demiryolunun 
g-arbinde llorllyen Japon öneül~ri Yeda 
ıı.lıanrn cenubu garb1Blnde bir noktaya 
kaılar gelmişlerdir. Bununla beraber 
Çin kuVV1?tleri betıOz Yedıuın ile Tun_ 
gunun hemen §imalinde bulunAn blr 
nokta arasındaki demlryolu krammı 

kontrolleri altına bulundurmaktadır • 
Iar. 

Dilimizdeki teknik terimla 

*** 
Sll<li.qe Mbiı' akıt&r bcaden o 

mendil 
Göz )'ajlanmı tutmak 19in .r1llllr : 

mu gel sill 
Hüısey-A Suad YALÇIN ... 

Oatta. kiyanm ca.oma acnımar. 
Bu, öldürUJeıılel'de;n alnnıcak ibret. 
.&e öldürilleceklertknrtarmak nd. 
fcsiacle kanon keskin 'bir kılJÇ gUıi 
~lemeumr. 

HUsc~i.ıı Rahmi GORPINAR 
ı::ıcııı 

\: ctj!ıiirken melali ma.ıinin 
Şimdi ltfyj aiJo.ma.k - D~ Ja&zin: 

~LSAH!R 
••ııt 

Kendi kendini idare edebilDlelJin 
en birfncı smr, sUplıesh, kmıı:Ji 
kendini tanıyabilmektir. 

JUL SlMON 
**ıG: 

Kalbim, kadın elinde banıpıı.u5 
ipekli bir: 

Mendil ld ağhyor bütaa aşkı 
hn.bmıa: 

HÜSEYiN StYnET 
LAEDRİ 

Bir ,motörde yangm çıkdı 
.Bu sab&h saat 6 da .BoğaıJ~dc 

bir mot.ôrde yaıı._cnn çimaa], 8Je'V1cr 
DfHoıJ.ide teknik terlinlerın k&r§ılık her tanı.ftaıı gcirU?mefe ~ 

ı~rını ararıttnp bel!t~mek Utere Tilrk tı.r. Uma.n idaresi, lUYfiJ.·et.t.ett }I~: 
dıı kurumunun davetile dUn Ankaradn !iç denu itfaiyesini ltal>Ordar ot. 
kurum merkezinde bir uzmanlar top· ı m.iş ve den.iz itfaiyesi derhal hadi. 
ıantısı yapılmıştır. lıılaarlf veklliDiıı se yetine .,.elreic mot<Srün 
ııçtt[;r ve lzahl:ırda bulundufu bu top. smın öuü~ geç.Alişt.fr. B~a=; 
ıanlıcla muht~U! sahalarda mUtchll!· hamulenin bir kmmı t 
sısıardan mUrekh.'1?p çalı§ma kollan T-ı...'-'kata n"---yanını ·;ı·l§ ır:. l 

u.u .... ı ~ ...... , m ..... se ~oy c 
kurulmuştur. olınuıtur: 

Aaıt kat 8ıki salonda. Peningf.onu 
yazı y:ı.zmakla meşgul buldıı1ai'. 
Ye-.ni tıraş ohnuş ~nU iki haf.l· 
yeye doğru kaldırdı. 

- Yltıe ne var? dJye sol'du. 
- Bir tabs.nca sesf du~'Dladmı~ 

mı? 

- Biraz evvel bir kuru se1:1 duy. 
r!um gibi, fakat onu düşUnmekten 
çok ttm..1<tmı. Yine klm.i vurdular? 

- Madam Oterburn vuruldu. 
- Madam Oteı'bum mi? -Pe. 

nington hayretler içinck g'()rtinü. 
yordu- Benl ha~Tette btrnloyor. 
ı;:unuz .. doğrusu Iıic:ba- §eY anla.mı -
Yorum. Ve öyle za.nnediyormn ki 
Semide muttwı otnayet işlemek • 
ten z.evk duynn bir haeta, bir deli 
var. Kendimizi müdafaa. için mu .. 
hakktt..k bi.r şek!l bulmalryız. 

Re.$ birdenbire Peningtaıın şu 
Qualj sordu: 

- Mösyö Peniııgton ne kadar 
zcmandaııberi buıw1aamız? 

- Yirmi d&Jtika kadal' var. Veya 
ycrım ~aat. 

- :lalonde.n hi~ a.ynlmadtnız 
mı? 

- Mösyö Pe-nington şu halde 
ben siıe şunu haber vereyim ki 
.Madam Pc.nlngton a!zin tabaneuus 
1.& vurulmuştur. 

(Denmı vu 

Rizeli Hasan l:.aptma ait 300 
tonluk Arslan motörü, 137 ba.lye 
pa.muk yilkıcmi11, bu !lftbeh Kara • 
denize gitmek üzere hareket et • 
m.i§t\r. Fa.kat motör 1'1ndıklı önü.. 
ne geldiği vak.ıt eksoDla.n ç-Jtan kı. 
\':'lcımiar, ruotörün a.r1m t.arnfmdc.• 
ki pamuk balycle-rini tutuşturm~· 
tur. Pamuklar, bfr anda yamp i:ül 
o;mak tehlikesi gcçL"nÜ§Se de it. 
faiYe VB.ktiııde yetlş.rni5 ve 40 ka. 
da.r pamuk be.lyesi yandrkta ı: son
ra ateşi sönJürmU~i.lr. Ta.hki:katn 
devam o'umnaktlldrr. lfotvr ve Jıa .. 
mulenin sigortası olduğu roylen • 
nıektedir. 

Levaı JPeteızıe 
görüştü 

Londra, S (A.A.) - Fransadan alı
nan haberlere göre Lavaı dlln Mnrcuaı 
Peteale görü§mU§tUr • 

Laval gazetecilere yapmıa olduğu 

bir beyanatta Montolre siyaaet!nln nA. 
zımı oldupnu, Franaa.nın if vazircll. 
nın gU:nden güne fenalll§makta bulun. 
duğuuu, bunıtn için .Marapt ile göril.5 
meler yaptı:tııu ve bunların nihayete 
erdiğini söyleml§tlr. 
' Lava.Un yenlden Fransız hUkQ:metJ. 

ne dahil olacaA'ı hakkındaki r;ayialnra 
Vifideki Amerlkan sefaret ~erkezin
de kuvvetıl akatllAmel u~dll'mı§tır. 
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LONDRA ŞEYTANI 
Qevtrea: 

VEHIP TAYLAN 
.20. 

Yan)'U& eve döndüler. Daha 
,.. w vannadan 1moa koşa ge 
lea bir lmmetçi gôrdıUıler ! Timi 
telefondan ~ferini söyledi. 

Tim, kulaklığı almca tanıdık 
tıirıreeigitti: 

- Sis mYııiniz binbqı Landon'! 
<Jtvraytı butiuk. Hamilton bas •. 
taneıııiııin öHi1tt dairesinde ya · 
tryor. 

Bu .. polis müdürii Kov1eye 
lllitti. • 

Tim, bir 1'ıha austu ve dütıfuı· 
dl: 

- Or;aıya md dOtmOt ! 
- Hamiltonda bir toktonın e_ 

vinin mi çalınmış. Kaıpı açdınca 
a(!lln4e lba.:wtm btıt halde yatan 
*llnr bir adam bulnNJ\Uf. Ağır 
Mr '\IUiyette hastaneye kaldın • 
Wı ihtiyar pek az aonra ölmüş. 
Ba 9daıımı 1Jralur patlamış ve da 
ha evvel başı sanlml§b. 

-- Ne zaman oluyor bunlar? 
- ~ 80lll'a, karanlık çö-

kerken. ıBOWn S!iln yağmur yağ. 
IDl!ltı ve akpma doğru da orta • 
lJ1ıa m ~ilftll. Böyle gartlar 
ctahHimte ODU kimlenin gönnem.i§ 
olmam mümkündil. Fakat benim 
kanatlmr.e-'°nu f ' 1 ltıUJl kaprs-r 
ölriine birisi yatınmş olmalı. 

- Meee1e anlaşrhıyor. L<ıtfen 
1ıir iki saat ~ IOenç Havza "ir ~ 1 Mister Kovley? 
Burad& ~ mtlı1m flll'Y{er keş • 
ıtıtıtan. 

K-.ea VUliyeti isah etti: 
- Burumm Daney'in kara~· 

la ol l114landan filjıem yok. Bü· 
tin &ervetJııi Klenç Hava garajr 
nm maluııeninde eakladıiJ mub.ak" 
bit. Fa.kat himen evwl davran· 
dr, Daney'in varı yoğu cenuba 
naklediliyor. Sizıe, kamyoneti ve 

onu kullanan adamı tarif edebili 
rim. 

1ki saat sonra Klenç Hava kapı· 
sı önünde bir sıra zabıta otomo· 
bHi dizilmişti. Bitiün yüksek rüt· 
peli memurlar gayri reani bir iç· 
timaa toplanmışlardı. 

Daney'i hiç birisi tanımıyordu. 
Me:-i Gıir de bu hususta fazla 
malfitnat veremedi. 'lını genç kr 
zm sorgusunu mümkün olduğu ka· 
da.r kısa silrmesine dikkat etti 

içtima dağıldrldan sonra Tim 
otomobile atlayıp Hamilton'a 
gitti. Olü, ihtiyar Okvrayt'ı. İfa 
deeim verdi ve Klenç Hava'a dön· 
dil. 
~ Londra.ya inmefe 

karar~ ;ıttm. Siali, bulanık 
bir hava idi. Acele bir kahvaltr 
dan sonra hemen yola çıktılar. 

Tim, bCiltin yolu bir gün içinde 
katetmek niyet.indeydi. Bir müd 
det otomobilde yanyana oturdu· 
lar. Tim'in gayretiyle bir musa· 
habeye daldılar. 

Genç kız o gün çcic dalgındı. 
Tim'in suallerine tek tük. kısa ce· 
vaplar wriyordu. Bir aralık gen~ 
adama sordu: 

- Siz, l\gister Okvrayt'm akra· 
baeısınız. Bir vasiyetname hıra· 
kıp bırakmadığını biliyor musu· 
nuz? 

- Bunu, sWıı benden daha ıyi 
bilmeniz lazım Zira kaç senedir 
yanında çalışrJorsunuz. / 

- Evet. Maamaffh bir vasiyet 
name bırak.tığından eminim. 

Meri SU6tu biraz sonra kend1 
kendine konuŞur gtbi ili.ve etti: 

- Maamafih :v:ine gü<; olacak! 
- Nedir o güç olan? 

(Devamı var) 

il Denü lnaım Satınalma Komi.yona 1 L il anlan 

1 - T&hmiD edtleJI bedeli 8832~ lira olan ı~ ton .Upertamuı çimen 
to.uDan 8.f.H2 Ç&rf&mb& gU.DU saat l 6te KUlmpa§ada bulunan deniz ıe 
Yamın atmaıma komlayonunda pazarııtı yapılacaktır. 

1 :.._ llk teminatı 2876.38 Ura olup tartnameal hergUD lf 8&&tl d&lılllnd• 
.. un lı:un&f bedel mukabilinde mezkQr komısyondan almablllr. 

a - ı.teklUerlD belli l,'Un ve saatte 2490 sayı:r kanunun lltedlğl veaalk 
le bl~ adı geçen komlsynna mUracaatıan UAn olunur. (8868) .... 

tkJ adet benzlD motlSrtl • Dlnamo grupu mütemadi cereyanlı 
Dinamolar Şant .. rgmr, 110 volta, 0,3 kUovat "daha ytıkaek olabilir .• 
Benz!n motörU: LAakaı 0,8 beygfr kuvvetlndf' o!acaktır. Dinamo ve mo 

t& d.reil olarak kuple edllmJ§ olacaktır. 

Yukarda yurh ev11&fta benztn motörtl ve dinamo grupu ıuınacaktır 
Tallplerin 10 nlaan 942 gününe kadar telulf mektuplannr Kaaımpapda bu 
lunan komlsyonumııza getirmeleri ll!n o'wıur, (4039) 

• • • 
Gölctlk den1a fabrlkalan umum mUdUrlUğQ lçln ap.fıdııkl §eraltl halı 

211 Ura ayltk Ocretle blr muhaı!lp alınacaktır. Bu ,eraıtt bavt buluna:ılann 
Kurmpqada bu!unan ı!.,lz leva%Tm aatmalma komisyonuna mOracaatıan 

1 - TUrk oımk. 
2 - Hukuk ılyaalyu~ aahlp bulunmak 
1 - HllsnU abllk eahabm~an olmak ve cezayı mU.telzlm bir nıı Ue 

mab~ olmu§ olmamak 

4 - Sar! bastalıklar:ı ml\pteıft tnııunmamak. vaxtrı:aını muntazaman 
ifaya m&nıl olacak beden! ve akil anza v,. haıstalılılarla maını bulunmamak 

o _ YWuıek tahalllnl lkma etmiş olmak Tercihan ytıkaek ticaret rMk 
t.etıtndeD mezun wıunmak. 

e _ UnlO muhasebeye. tıcarl muaml'IAta fabrikalarda cart mubuetı. 
lfl•rine ve muamelltma T".:ku:'.'u olmak . 

t - Askeri ~ı yapmr~ olmak. 
tt _ Almaetık mı:hasJblrı fabrikalarda ! senelik hizmeti 'aahhOt etmek 

t&lllhOdlDI " a.lr ıartıan kabuJUnU noterıtkı;e t,.ııcll •e tudlk ettirmek. 
(38~) 

R A BE R - AJaııam pc::'~ :-y 

iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABiLiR 
. - .. . .. • •-.; • ··'1 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 28-3- 942 vaziyeti 
Kua: 

Altın: San kilogram 
Baıiknot 

A~TIF 

72.606.218 . . lC>ı.1%6.448,M 

'7.882.28'7,-

Un PASiF_ 
8ermnye: 
bıtlyat Akçesi: 

1 Lan 
1.1.000.000, ..... 

Ufaklık • 9-17.%89,79 110.956 0%S,68 
Adi ve te\•kalılde 
Husuaı 

• • 
• • 

7.m.oıe,1~ 

8.000,000,-
Oalllkleld llaMlılrleıırı 

l'Qrlc L~uı • • ıtUS0,44 29.430,44 f"t•da rtllde!tl n::ınlrnofi"Ar: 

Barlçtekl llabablrterı 

AJtm: San KUosram 18.215.fst 
AJtma t&bvUl kabil eerbeat Döv. 
Diğer dövizler w BorÇlu ldllrtng 

D.808JS08,ll -.-
Deruhte edilen evrakı oakdlye • , 
Kanunun 6-'- lr.cı maddelerine 
tevfikan Baz~e tarafından va.kJ 
tedlynt . ı 

158.748.568,-

22.227 .905,-

'78.SOI.0'73,Sl 96. 109 .S'18,6~ bakiyeler! • • 
Deruıııc edUeı: e\•rakı nakdiye 
taklyesl , 

llulne Tail.mert. 
Deruhte edilen evrakı ıı&kd!ye 

karplıfı . , 
Kanunun 6--8 ıncı madJelerlne 
tevfikan Rutne tarafındaı:: vak• 
tedtyat • , 

ttmedal CGMıulJ: 
rıcaı1 eenetıer • • 

' 1 
\ 

Eabam n TUOIAt Olbdanı: 
Denabte edilen evrakı nak. 
dl:yenln karşrııgı esham ve 
tahvlllt (ltJbar1 kıymetle) 
Serbeıt esham ve t&bvUlt 

Aftllllar: 
AJtuı ve dövl.ı Qzerine avana 
rabvtlft 11zertne avana 

. . 
• • 

Huuaeye kJaa vadeli .-vana 
Hutneye 8860 No. ıu ıcanuna g!lre 
çılan altın k&rfılJIW avaııa 

HlllllC::larlar 
~1ub&elU • • 

. 
158.7.t8.IS6S,-

22.227.905,- 1 S6.IS20.658,--

SS8.6MJ.0''115,S9 838.G:>S.07 S,S!i 

45.192.261,03 
10,426.665,71 5.5.618 827,6 

4.906,19 
7.808.722,-

-.-
16'1.5-00.000,- 175.SIS CZB,lt 

4.50tı.OCO,-

8.526 1 :>1,9"-

VPkQn 923 282 173.86 

Karş1ıı~·ı tıııııamen altın olarak 
ua ve ıeı:: tccı:u:!lle \•azedllcn 
Reeskont muknt>Ul uııveten teda. 
vuıe vazedilen 
Hazine~ yupııar. attın k!\rşılıklı 
avans mu•toblll S9:>:.! No ıı kanun 
mucibine urı \·eten te_2! \'Ule va.. 

• 

zed!len 
\ . . 

Hl!:\ Bl'.\T: 
l'ılrl Lıra.sı 

Altın !:'~!1 l{tlop,r•rn 
• • 

1177. 122 

S83C ·'o l".J ı ııı.wılt ı:-ıırr htl7 •l~ t° 

açılıın u \':lU' mırnablll tt:\ JI olu. 

n~rı .ılt:n!~r: 

San Kııoı:r • n 

Oo\·,ı l aahhHdatr: 
Altına talı\,,! kal'll dövizler 
oı~c:ı aö\ z cı ve ıı.ıaçaırn 

nnı: ~altt;, cıe rı 

l\fufıte.IU 

ss Ji4.1. o :rn 

• 1 

. . 

. . 

JS6.ö20.658,-

26.500.000,-

288,000.000,-

llL'i.000.000,-

87.712.75'1,IY. 
1.2S!&.J 61,0 

78.124.lr.7,!: -------
.. -

%8.928,S7S,ıı; 
,.,, 

!8.918.11 1 
ıu.sso.oss.' 

-----& 928.%12. I ::-

1 Temmuz lU3'1 ıarthlnd~n itibaren lırıl<,.ntr h:ıt!.. "" 1 \ltıo lbrı•-,. &\•anır. 3 s 
~~~~----=~~--:---~~~~~~~~~~~~~~ -~~~~~~~~~~----

ti&Vlet l er lryoaarı ve f attımlerı] 
lfleiı .. e d1mıt m İci)ar-isl ~ t!il ar;~ 

--ı:aır:.,.,,.~~ 

• Mulıarumen bedel! ( GSüO) llra olan muhtelif ebatta 'iOOO kl!o ıı:urşun 
cvba (18.4.1942) pel"§cmı." gti:ıU sn.at (16) on altıd:ı Ilnyuarpııf:ıda Gar bl. 

caar dahilindeki komtsyo;,ja k:ı!>:ılı zart usu1ıle salın ı:ı.m .caktır. 
Bu işe girmek lstlyenlerln (472) lira (501 kuru J t muvnltkat ıemlnat, 

kar.unun tayin ettiği ve saikle bir ilkte teklif: erini m..ı:ıt v. zat'!larmı aynı 
gün saat <''5) on be§e kadar komisyon relsllğlnc vermeleri tüzrmdır. 

Bu işe alt prtnameler komisyondan parasız ol:ır:ık Gaf;t~ılmaktadır. 
(f019) 

• • • 
Beher metre mlklbmm muhammen bedeli 70 kuruş (yetml§ kuur§) 

<Bot oksıj<'n tUpierının idarenlD nakil vasıtası içinden fnbrllcaya, dolu ok. 
aljcn tllplerinln fabrikadan idarenin nakil vasıtası i~lnc kad!lr nakli masrafı 
kar§rlığı olarak ~her metre mlkA.bı oksijen lçln ayrıca 19 kurtıf mubam. 
men bedel konUlmU§tur.) Olan 13000 metre mlkAbı oksijen 16.f.942 perşem 
be gUnQ nat 1~ te kapalı zarf u.sulU ııe Ankarada idare blnasmda topla· 
nan merkez 9. uncu komisyonunca utfn alınacaktır. 

Bu ıte girmek lıtiyenlcrın 900 (dokuz yllz) liralık muvakkat teminat 
Ue kanunun tayin ettlğl veaUralan ve tt1kllnerinl aynı glln saat H de kadar 
•eh gtM;en komtıyon rel!11&1ne vermeleri lbnndır. 

Şartnameler paruız olarak ADkarada malzeme dalreıılnden, Haydarpa. 

.:.ıtanbııl l't1aibaacılar Birliğinden 
l. - l{llttıt ve matb:ınc•Jığa müteallik lsteklerlm.zlD tervici için as ... 

matı rc.!:• ıı ... ye vnl{I olan mUracaat ve temennilere verilen mU.bet ceff9' 
la:- tl-:c:-lne, me!lek~!arın dcıı oıe.ıı birinci hamur klğıt lhtıyaçlarJJ11 <fi 
lkln.c: l~e üç~ocü hamur kAgıtta:ı kazan, pruva ve kopye klğtttarma oıO• 
tea1,ı: ı&tcl l.rlnin ayrı ayrı birer mektup ve birer sureUerile 4.4.942 eıf 
mart" 1 G \nü saat bire kadar Dirlik ldaı-e Merkezine blldlnneleri, 

2• - Şımdıye kadar ma!dna ve "matb:ıatan bakkmda aorulan .uaJl'rt 
cevap vermlycn mesıckdn:ıarrn sUr'atıe cevap vermeleri rica olunur. 

=======================-==========~~ 
oad.n tesellüm ve sevk ~rııglnden temin olunur. l•030) 

• • • .,.. 
mrkla.reH lataayonunda veya latan bul garında 'hat kenarında .,-. ,~ 

Uf cdllmlg bir baıcıe teslim edilmek üzere 25X25X400 ölçillU ve m~~ 
bedeli 18i5 lira olan 100 tane (2~ MSı m~e azmanı pazarlıkla aaUO _.,, 
caktır, 

Pazarlık 16.4.942 peroembe günü Sirkecide 9 tılel:DH! blnuıDda r.oP'' 
nacak A il: komisyona tarafından yapııacaktır. ıı' 

lateklllerin 140,63 Ura muvakkat temlnat ve kanunt vealkaJarıl'' uıı' 
mlJen aynı gün ve aaatte Sirkecide 9. 1.§letme binasında A E komıaY.ıt 
mlıracaatıarı. 

Şartnameler parasız olarak komlayondan verilir. (4027) 


