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Yeni koordinasyon 
kararları çıkıyor 

Dağıtma ofisi liadrosile subati teıkilati kurulmaıi 
liakkindaki karar Vekiller heyetince tasdik eClilcll 

Kasaplık hayvanlar çoğalıyor 

BU SABAHKİ TELGB.A.FLA.B 

Büyük deniz B. Roosevelt 
harbi hakkında yeni bir nutuk 
son haberler söyledi 

Binningbaıı 9 (A. A.) - Dün 
akşam bt..rad • ıöz söyliyen Hava 
Nazırı M. Sinclair ıöyle demiştirı 

Amerika ne tayyare 
gemisi, ne de zirhlı 

kaybetmedi 

cHarb devam edecektir, 
zafer kazanılmadan 
durmayacağız• dedi Ankara 9 (Radyo gazeteai) - duğundaı· kaaaplık bayvanlarm ili"" 

Bir iki g(lne ltadar Reamt Gazetede tacağı tahmin olunmaktadır. 
çık:acak baza koordin-.von kararlan Subatı tetkilati . Londra 10 (AA.) - Avuetral- LoncUa JO (A.A.) - Amerika 

cTetebbüs, Almanyadan Birleı~ 
milletlere geçiyor. Gelecekte İngı· 
liz - Amerikat• hava bombardımanı 
hamle ve kudretinin henüz ilk mcr
haleai olan geni, ölçüde karıı koy· 
mak ııaat: gelmi§ bulwıuyor. Bundan 
1011ra istile Avrupa kıtası istilası ge
lecektir. Bıiyük Britanyanın zafer 
planı, Alman hava kuvvetlerini, baı 
kaldıramıyec.•\. kadar ezmek ve 
bundan so:ıra Avrupa karasını istila 
etmektir.:. 

hakkında melümat Terelimı Subatt tcıkilab hakkındaki llarar yanın ıarlnnda Mercan denizinde 6 Cümburreiai B. Roosevelt dün gece 

1 
Dağıtma ofisinin kadrosu icra da icra Velıcilkrince tudi:k olunmut- gündenberi devam eden deniz ve radyoda Amerika halkına hitaben 

Vekiller Heyetince tasdik edU- tur. Her muhtarlık merkezinde blrlhava muhare'beıi timdilik durmur söylediii bir nutukta. Amerikanın 
mittir Ofisin scnnayesi 1 O milyon aubaıı, çiflil ve maballelerde Cle tur. Gelen rcnnt haberlere göre, !bayrak gün\' olan 14 haziran günil 

ı. d ' r::----1 ... :f .... i de halk ve yarduncı teşkillb kunılmui lçhı TI- ıimdiye kadar 9 Japon had> gemisi bütün müttefiklerin bayralclanna 

Alman hava kuvvetlerine müthiıı 
bir yaz mewi:ni geçirtmeyi vadeden 
M. Sinclr.ir bugünkü durumla Büyük 
Britanya muharebesinin tezat teşkil 
ettiğini hat rl tmıı ve ,öyle demiı· 
tir : 

,J 

Pasifikte 
büyük deniz 
muharebesi 

18 Japon gemisi batınldı 
düşman filosu 
püskürtüldü 

cBu harbden sağ çıktığımız: tak
dirde hava kudretimizin muhakkak 
surette artacağını biliyor?uk. AJ~~n 
havacılığ şimdi kendı. kudret.ı~ın 
azalmakta olduğunu bilıyor. Bızım Vatingtr., 9 (A.A.) - Amerika 
sıramız geldi. Ona katiyen rahat ver· Bahriye nezaretinin tebliğiı 
miyçceğiz. Onu şekilsiz kalıncıya Koray denizinde Bismark takım 
kadar dövmef'e mecburuz. ~~· ne adalarınııı cenup çevresinde 3 mayıs 
zaman olabilf'Cektir} BuBun ıçı? d~ pazartesi günündecıberi deniz kuv
kadar zaman Fl&zkımdır}h kuknku şımtt'g"~ı vetlerimizle Japon deniz kuvvetleri 

.. )' m a at ta a u e 1 1 l 
soy ·~~~ ·:. .. 1 • buluınacaktır arasında devamlı çarpışma ar o u· 
~ün_.1 ı3tı 8

, g~n·~l~e dıı bahsetmiyo: yor. Bu deniz muharebesinin bittiği
lngı terHe~ınl ~tı ~sı~t ~n 

80 
darbcsı' ne dair şimdiye kadar hiç bir işaret 

rum. ıt erın umı sız n 1 
t b·ı k b k d b"y) b·ır teh yoktur. Japo•ı kayıplarının şun ar o a ı me o. ımın an o e • .. , • 

<lidin her zaman mümkün olm11S1 oldugu zar.nedılıyor : 
ihtımnlıle daima müteyakkız bulun- Batınlanlar: 1 tayyare gemisı, 
mı:ık mecburi•·etimiı:i kabul etmekle hafi: kruvaı:ör, 2 torpido muhribi, 
beraher, istila derken, bunu İngiliz 4 to~eker, 2 nakliye gemiei. 
kuvvetlerinin Avrupa karuını istila Hcuara uğnyanlar: 1 tayyare go-

ctmesi demı.:1' istiyorum. misi, 1 hafi' kr~vazör, ! ~ğır kru~a· 
. l d zör 1 tayyarr ıa1e gemısı, 2 naklıye 

ln,.,.iliz hava kuvvetlen hava ar a • .. 
,_ d • b "k' . h gemısı. §İmdiden l'.Ur ugu u ı ıncı cep e 

üzerinde çalışacak çok şey vardır. Rem 9 (A.A.) cSte~ani•.= 
Hava kuvvetlerimiz, Rusları Hitlerle İngiliz kaynt.klannın zannettiklen-
yalnız bi\şına çarpışmağa bıralcmıya· ne göre, Kora: denizi muharebesine 
caktır. Gittikçe ağırlığı artan ~arbe- tutuşan Japon fılosu muazzam bir 
ler indirmeğe deva~ edecektır.> istill filosunun gizlemek için ileri sü-

M Sinclair sözlerine ıöyle devam rülmüı bir kuvvetidir. Bu istill filo· 

ıra ır. c.eaa ı va......... V k .. l • l"ıı..· t ·ı ek 1 3 • h .. l 1 m· üdaf "htiyaçlan ic;İın hüku- caret e a etille .a anıye ven m • batın mıı. gemı asara ugratı mıo· hürmet gösteri mesini istemi~tir. 
m ı mt b··a 

1 
ta · dile--'- her tedir. İstihsal sahalannda vazifelen- tır. Son haberlere göre daha birçok Cümhurreis0 demi~tir ki: 

metçe es ı• ve yın e ceıt d' ·ı t _ 1 b d 1 . B 1 '- .. ,_,.. l u1h , l . l le b l ırı ece.- o an ıu ap ve yar uncı an. gemı batmıştır. un arın aı&.er yu&. u c nsanlığa hürriyeti ve ı u ge-
nevı madde el top a1a ' untn~ mıntakalannın istihsal miktannt hü· olması muhtemeldir. Amerikan Balı• tirrnek için lüzumu olan kuvveti yal
satıkt veKdEd.ğıtı masıt ı eVmk~ll~ Ho • kumete bildireceklerdir. Subap ve riye Nazın Cnox. bu muharebe için nız ittifakımızın birliğinde bulaca-
ma tır a ronun cra e ı erı e- d l h ,_.. .• :....ı tı" l k b. f t d · · H • • v D~ ..ı..· d" d • • d'k d'ld" • .. fi yar ımcı ar er ıtoyun en •r• ye r cpar a ır za er • emııtır. arıcı- glL unyayı en vcn~ı uıman an 
yektıncde tf:ıs l~ e ı ığın~~ ~ore 0 s, miı çifçiler' arasından ıec;ilecek ve ye Nazın B. Hull de ıu sözleri söyle- korumak için dünya kurulalrberi ya· 
ya ın a aa ıyete geçeceıttır. b 1 k b" .. t d ·1 . • M d · • d J 1 · • • "- z 1 un ara ma tu ır ucre e vene· mıştır: c ercan enızın e apon pı an en çetın savaıa gınfh&.. aıel' 

Kesilecek hayvanlar cektir. Valiler, kazalardakl .uhatt- deniz kuvvetlerine karıı kazanılan kazMıılmadan durmıyacağıı:. Ame
Bu ıene batında çift, damızlık ve larını değiwtirebileceklerdir. Subaıı zaferin büyüklüğüne müsaYİ kelime- rika, müttefik devletlerin kahraman 

kesim hayvanlan hakkında hüku- yardımcılan mahsul vaziyetini 1Ul>a· Jer kullanmamak güçtür.• balkı ve bütün insanların mütehevvir 
ıı1ara, subqılar da mahallin ziraat Müttefiklerin kayıbı niapoten ha· kuvvetlerile omuz omuza çarpıııyor. 

metçc bir karrr alınmıı ve alım ve memurluklarına bildirecekler, bu eu- fiftir, Düımanın fevkalade müball- Bunun için bütün müttefik milletle-
aatımt menedilen hayvan yaşlan tah- l l k · • ·h ı· ( .. d l d d 1 d d ret e mem e etın ıstı sa ın ooce en ğalı iddialan tamamen ası sız ır. I rin bayraklarına hürmet e i m i ir. 
dit edilmişti. Yeni kararla hayvan öğronmek mümkün olacaktır. Dün gcc, Vaşingtonda resmen bil· O milletler ki istibdadın pençesinden 
yaşlarında b!l<:ı değiıiklilc yapılmış- Bu teşkilah kurmaktan maksat, dirildiğine 5tÖre, Amerika donanma• kurtulmağı bekliyorlar. O milletler 
tır, Yeni kuaro. göre, yalnız 5 yaıın· memleketimİzİ'"I hakik.t olarak ne sının tayare gemisi veya zırhlı kay• ki harb henü:-. topraklarına girme· 
da erke'. , .e dişi 11ğır 'Ve mandaların kadar mahsul yetiıtireceğini bilmek· bettiği hakbnda hiçbir haber yoktur. mittir. O milletler ki kahramanca 
kesilme11i yasaktır. Bu yaıın üstün- tir. Bunun müstehlik bakımından Japonlar şimdi kendileri de 1 tayya- çarpıştyorlar. • 
deki hayvanh nn kesimi şerbes ol- faydası büyükıtiir. re gemisi v ... 31 uçak kaybettiklerini ------

Dün ekmek 
alamıyanlar 

Bugün dünkü karneleri
lıP. elnnP.lc a lsahil-,.oL-\o., 

Dün bazı mıntakalardaki fırınlar· 
da normal ekmek çıkanlmadığı gÖ• 

rülmüı 'Y'8 derhal kontrol yapılmır 
tır. Yapılan u..tkikatta dün tam istih· 
kak ekmek verilmcıııi l&ı:ımgelirlcen 
baı:ı fınnlarda, bir emrin yanlıı te· 
lakld edilerek, yanm istihkak üzerin· 
den ekmek yapıldığı 81llaıılmıştır. 
Dün fırınlardan ekmek alamıyanlara 
bugün dünkü ekmeklerini de alabllı:
ceklerdir. Bu hususta fırınlara emır 
verilmiıtir. 

lnönü 
şehitliğinde 

kabul ediyorlar. Sovyet tebliği 
Japonlar deniz harbinde ille gaye- L d 1 C ( R d 8 15) 

1 . d ff k . l'" v on ra a yo • 
erın e muva a ıyetsız.ıge .ugramıt- Gece ycnsı Moskovada neşredilen 
lardır. Bu gay• ~:rıerıka ıle .Avuı• Sovyet tebliğ•: Dün cephelerde bil
tralya aruınd~ munasebetlen ke.- d' ·ı ., d ., k l ı tır • •

1 
m mge eger va a o marn ~ • 

mek, sonra AvuatralyaYt ıstı a et· c .. .. 26 s vy t tayyarcsı'ne • .. . • k tl . uma gunu o e 
Bugün büyük merasim ~ektı. Muttehk denız. uvvc en ye- mukabil 71 Alman tayyaresi tahri· 

nı muharebelere hazır bulunuyorlar. bedilmi..,s..,.ti..,.r......, _____ ~ 
y ..... ı ...... ı, 

lnönü zaferinin yıldönlimil müına· 
sebetilo bugün lnönil ıehitliiinde 
büyük merasim yapılacaktır. Törene 
Ankara, lııtanbul, Bursa, Kütahya, 
Bilecek, Eskitehir vil&yetlerile civar 
vilayetlerden heyetler gitmiıtir. ı .. 
tanbul Üniversitesi namına da bir 
heyet dün aktam hareket etmiıtir. 

İaşe müsteıarlığının süt 
ve peynir hakkindaki 

tetkikleri 

Birmanye'da 
çinlilerin bir 
muvaffakiyeti 
Şimaldeki Japonların 

geri ile ali.kasım kestiler 

1 f 
1 ) t Londm 10 (A.A.) - Binnanya-

Amerikadaki 
Fransız müs
temlekeleri 
Martinique valisi ile 
görütmeler yapılıyor 

etmiştir: .. .. ıu ya doğrudan doğruya Avustral-
cEn önemi olay, teşebbusun A!· yaya çıkartın!\ taarruzu yapacak, ya· 

manyadau Birleşik m~lletlere geçmış hut da Port Moresby'ye hücum ede· 
olmasıdır. Bu sene, ılk defa olarak k . 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Uıtfi 
Kırdar dün demiıtir ki: cHic;bir 
giin hiçbir vatandaşın ekmeksiz kal
maması içir. tedbir alınmııtır. Her
ki'& fınnlarda ekmek bulacaktır.> 

Ankara ı (Te e ona :- aşe da Çin kuvvetleri Japonlann gerile-
müsteş.arlığ- Anadolunun sut du~· rinde hareketlerde bulunuyorlar. Bu 
munu ıncelemek üzere orta ve dogu k tl M dalay'ı Luhio'ya 
A d l b. h .. d . t" uvve er an 
s·~a fo ~y~ . l' h cy~t hg';' d eııı .'j· bağlıyar. ıimendifer hattını ve 1...aa-

üçu··ncu·· umumi müfettiş ut ıat lenntr• .. ~r d abı oıayısı e jhio'nuil ıin:al:r.deki Japon kuvvetle-
artmıı o man yuzun en u yı yapı- . . • ·1 l alaA k••ını kcsmi-

ı • ]" • ld"l 1 · · 1 • k k ta tının gen ı e o an ""' ,. ve zmır va ısı ge 1 er an yem pe':'ır enn aç . uruı n ve !erdir. Bunu bildiren Çin tebliği 

d . • d ' "" ce tı. Hitler bizzd kcn ının seçeme ıgı 

Reisicümhur 
şartla; içinde muharebe etmeğe mec
bur olacaktır. Ağır karşılıklar yap• 
mağa başladığımız zaman geldi. 
Alman hıwacılığt için görünürde 
müthiş bir yaı: mevsimi var. Gündüz, 
gece, havada yerde ve nerede bu· 
l\lnurlara& Lulunsunlar, Batı Avru· 
padak. Almar hava filolan merha· 
met~iz taarruzlua maruz kalacaklar· 
.dır.:. 

Üçüncü umum\ müfettiı B. Sabri na.a~l .sahla~ag da aynca ıncelenmek- Çinlilerin şimale doğru ileri hareke-
- - ile İzmir valisi B. Fuat Toksal bu sa- tudır. Bu ıncelemel4e~ donu~~ kad~r tine devan ettiklerini ilave ediyor. 

Fı·ıa,..rmonı·k orkestrasının hahki ekspresle ıehrirnize gelmiıler- if~ti~e~ıler tazbt .. peykn,ırıd'c eı peynır Japon ku\'veti 6 kısma a(Ynlmııtır. 

Londra ıo CA.A.) - D!kn gece v~ 
flngton'da neşredllen bir tooll~ g6· 
re Anttı denlzlndeld Fransız mtıstem.
le'kesl Marth\lque ada.sına bir Ameri
kan heyet! gönderl!m1,ıtlr. neyct • 
ha.valldeld Amerikan fllosu kumanda.
nı amiral Hoover'in relsltğ1 altında
dır ve bu fada 11e o el.varda gene Fran
sızların Ouadelup adasının ve F'm~ 
sız Oiiyan'ının mihver tarafından 
kullanılmaması ve Amerlka'ya tehllu 
teşkil etmemesi için Fransız valisiyle 
~l"Üljme~re bqlam.ıştır Görüşme ı.
mamen dostane bir hava 1çtnde ya
pılıyor. Amerlk&. Fransanın hlklm
llthıliı ayne devamını ıstemeıctedlr. 
J'ran.us ...ııat umumi ftl1 olarak ta
nmacaktlr. 

. ıatı ı e se.tn ııece er ır. . 1 • d ıı.. , ll 1 ri 
konserl.nde bulundu dır. ımıını11-••-•11111111111t11111111ı.ııııııı.ımııılıı• Çınliler Manda ay ın ıı mana e e • 

...ıısıııtıtnımımmıımMınunıı-"lltıııııtaın ,_ ki l d B h ne .. adar ya aşmıı ar ır. u are-

Ankara 9 (A.A.) -Reisicümhur 
ismet lr önil yanlarında Hariciye 

Telefon ve poata Vekili Şülı:rü .S.raçoğlu olduğu halde 

1 • J - Konaervatuar. tcırif hUIY'lrarak fi-
paket erı zam arı 

1
1! •1_ k tr bugünkü 
armon~ or es unun 

Ankara 9 (Telefonla) - Posta tel- b ı · lardır 
graf idaresince yapılan post& telgraf konserinde hazır u umnuı · 
Ye telefon zamlan 15 mayıstan ltiba.- Reisicümhunımm Konaervatuarda 
ren merfyete girecektir, Post.& paket- M~arif vekili Hasan Ali Yücel ta· 
lerl zammı da ı hazirandan ttlt>a.ren ,_ 1 tır 
f{lrürlüğe girecektir. rafından .. artı anmıı • 

Rapid Galat asar ayı da yendi 
Sarıkırmızılılar tamamen hakim oyna ... dı__kları halde 
son dakikada yedikleri bir golle maglup oldular 

Dünkü ruaçla Kumcn kslecisinln guı;el bir kurtanşı ] 
[Taf:.ılitı 3 tıncll sahifemizde 

_ He: ak~am bir pastacıya uğrayorsun 1 ... 
_ Ne yapayını. bokkabazlıia pek merakım vaıı ... 

keti bizzat kumandar. general Stilvel 
idar" ediyor. 
Birmanyada Japon ileri 
hareketi devam ediyor 
Vichy 10 (A.A.) - Birmanyada 

Japonlar Chinavin vadi.inde Kaleva 
iatilcametinde ve Hinıt hududuna 
doğru ilerliyorlar. Hint topraklann
daki Cittagonı; limanı ikinci defa 

. olarak Japon tayyareleri tarafınClan 
bombardıman edilmi~tir, 

Hindistanda 
2 cereyan 
Nehru'nun çekilerek 
Gandi'nin it batına 

geçmesi muhtemelmit 

Vacby 10 (A.A.) - Hint milli 
komitesi bu hafta içinde bir toplan
tı yapacaktır. Bu toplantıda. komi
tenin başında bulunan Nehru' nun 
istifa edeceği tahmin ediliyor. İstifa· 
ya sebep, bundan evvel toplanan 
Allahabat kongresinde uğradığı mu· 
vaffokıyetsiz.liktir, Kongrenin baıına 
CMldi'nin geçmesi ihtimali vardır. 
Nehru, Jnponlara karşı şiddetli mu
kavemet gösterilmesi, icabında her 
şeyin tamar:ıeu tahribedilmesi taraf
tandır. Gaudi ise pasif mukavemet 
gösterilmesi, yani seyirci kalınmaııı 
taraftandır. 

Va§lngton'd& Laval'ln mUıverıe 1t
blr11R1 J)ol1tlta8ından dolayı bu an• 
Jqma,ya ll\zum görüldüRü blldlrll· 

mlft.lr. 

Gl. Giraud 
Dem 1 O (A.A.) - Almanyad .. 

kaçan Fransız generalı Giraud. Al· 
manyaya karı. •ili.h kullanrnıyacaiı
na dair ıöz Yenneıniftir. Yalnız ma
repl Petain·e .. dakat beyan etmİf 
ye de GauJle0 a iltihak etmiyeceiial 
bildirmittir. General Giraud'ya .,. 
bitlerden gelen binleree mektuplar 
da Fraosamn kurtuluşu için her a..
rckete yardıma ham olduklan Y.. 
diriliyor. 

Nisan ayında 
İtalyanların kayıbi 

Londra ıo <A.A. l - Reuter aJana 
nın blldlrdlğlne göre Roma'da netre
dilen bir tôbllğde nisan ayı zarfnıda 
italyanlıınn kııyıbı şu suretle blldlrt· 
llyor: Şimal Afrlkasında 186, RU"Y&-
da 65 ölil, işgal altındaki Balkanl~ 
da 1194 ölü. Dikkate şayn.ıı oln.n c~ 
1şgal altındaki yerlerde İtalyanların 
u~dıklan kayıplardır, Bu. Yueo-
lavyıı ve Yunan ehnllslnln mllst.8'YD
lere karşı kahramanca milcıı.delelerl· 
ne delildir. 



---------- - - -~-- -

Sahife 1 10 Mayıa 1942 

Diin Geceki ve Bu. Sabahki Haberler 

Harb tebliğleri Avam kamarasın- Aydında 2 zeytinyağı Harkof 
kesiminde da bir münakaşa k l k 

Ingiliz tebliği · fabrikası uru aca 
) ona ean 1ngi- Dahiliye Na.zirinin bazi RU.Iar, geçen ıonlialia~ 

Alman yaya 
hava akınları 

Bir Alman tayyare 
'fabrikaai liedef futuldu .. s:;.:_::m,;;. lmr&rgibı Mbll- .azleri haklrindA B. E f d b f b .k ) muliarebelerl~ 

il: Dlln her Ski tarafta devriye faa- Churcblllden izahat vka i aresi u a rı a an sonraki mevzlleftle l.oadra • <AA> - H&ft :Hazırlığı· 
llJıtU ... topCU dlellolan yapılmııf&ıt. mn. tel!ll: 

Al t bl."" · istenecek bu ıene iı-inde ikmal edecek ..._ ' <AA.)' - Haıliof ._.. DDn .-. bomm. ıa.yyueıertmızden man e ıgı y aalnde cereyan eden lıanliellerc:leD mGtttteP btte&ll '* tettl1 OC>t mü-
ı....dra 9 (A.A.) - DahiJb'e IMıheecf«._ Deut.c:t.e Ails.-e ~ ldm bJı ta.nare fal:>rtıaı.ane diler bıı.za 

.~d~~> - =orduları Devlet aekreteri M. Mord.on'un ..Iı ~ (Akpm)' - VelDflar plerek &ıbnı\anm pMa" prof!i; taq'un lnuual mat.ahiri tlJie de- bedefler1n bulundutu wanıemunde-
Do esı.: dftfl"an~ tankla- ırUnü Bl.ckpool'da verdiii nutuk idarelila.iıı '.A7duı 'riJAyednc:le ~ok rin1 hazırlamala btııle1111ım. mektedlr: J9 f1ddeW hficum etmi§t1r. Tayyare-

mı d~ ya.ptJtı Jtllll mevzıt taar- hakkında, pek yakında Avam ~- miktarda zerytfın atacı vardır. idare- aene bqmda yapv-. Jetlanacalt Te Haıkof mubarebeei, dDpnenm ~ 1ertgı1z flddet.ll bir mtdafaa lle kar-
nızlar atını kalmıştır. Dilşman yillt- marasmda bi- müzakere yapılacali- nln ziraat fen memuru t;u alaçlara yeni mahau! yılma Y~· tin mukavemeti ,.aDınden. hlze bir .,....,,... 
Rt kayıplar vermlftlr. tır. M. Morrieon ezcümle töyle çoli sGze1 bakar .,.. f-.ıi imar etti- Bu fabrikanm m•kiu aJ&tı. ldaNnhı 90k fedak&rWdara malolmllftur. Fa- Bcıaıba ff av tlşyareler.imiz Hol-

Laponyada Te Mmmansk ceptıes!n- demiftir : rirdl idarenin 1iu ala~ardan aldıiı Baymdırdan aldıiı ... etllmlyen hlr kat Stalln için bu muharebe binlerce landa Te ftmal Franaada dtlşnıan ha.-
de düşmanın daba hatif taarruzları c~~e.~ milletinin ~n yeril- zeytinleri sata::. 1bı]dle f~- fabrikadan. pti~ec~ ft ller_lde d.- lnaaiım kaylbı De neticelenmlt Te bir :ı:~~c~ı:!:~:~ 
ptlatürtDlm{lştür. mesuu ıslıyorum. Bu mDletin geçen mudı. Geçenlerde Aydına plen va- iıa çok tekemmlil ettirilecektir. lkbı- h..,.ı .akutu olm.,tur. ICJt Wtmlt '" bir tayyare Xorveç aahtll A9*1armda 

Şimal Afrika.da her 1k1 ıaratça Bilyük haıbden .onra çekmek zo- kıflu um\Dll mUdilrll bu hmuu tet- c1 fabrika Koçarlı nalJTeabıde kuru- Bo1'"ilcler bütfla ~tl.W.. ~ btiyWt bir düşman laoe gem1slnl bonı.
•f faaliyetler\ ve topçu atetı ol- runda kaldıtı mAnası% intikamcı fik- kik etmlt ye 200 hin lira tahsisat lacakbr. Bu baniyeye l>ailı Dede klS- G>ldalunu g5rmlltlerd~r. Lıten hı.; tıalemıı Te alevler içinde bıi'akın.ıftır. 
mlqtur. İngiliz çölünde deml.eyolu ve re muaru.ım.> ayırarak :Aydı~a dd fennt yal fal>'.- yündeki fabrikayı. idare. bu ma\pt- bir zaman Harkofu gen alacaklarına B{ltün bu hareketlerde 19 bomba 
bmyon toplulukları Alman hava Soeyaliat Duidıon, liu nutkun h11· rikaaı kunılmasmı '6Ddirmiıtlr. la aahn alma· latemİfM de aalılplerl ihtimal "TerilmemJtti. ta:vyai'eQ taybedllınlştır. 
kuvvetleri tarafından muvaffakiyetle kUınetin aiyue&i temail edip etme- Bunlarda'l hirt.l tehir imar harita- c,ok yilkaek &t ietediklerinden nz- Hu.mi muhabir .azlerlne tCSYle Lon4ra 9 (A.AJ - Yeni model İn· 
IKmıbalanmı§tır. diiini ve ba bbtl demeçlerin milt- amda unayie ayrılan mıntah<la pçilmiım. idarenin elıİlperleri bu nihayet nriyora lfllz bomba tayya.relerfnden mürek-

Malta üzerine yapılan taaITuzlarda tefiklerl ve k kadar büyük fedakar- emleket haatarıeal ka1'f1Sll'd.a de- mlüyede ,..pılacak fal>rika yerini Rmlar yine geçen aonbel.ıda oe- tep kuvvetli bir teşkil tarafından dün 
lkmıba tayyarelertmlz benzin depola- War y•pan lnailiz milletini tefVİ]t ~olu yanındw evkaf bahçesinde tespit için tetkiklerine devam ecli- reyan e<le. büyük muhareLelerden tece Wamemunde'ye kal'fl yapılan 
rma, torptl hangarlanna. ve tayyare mabadile mI yapı1dıinu M ClıUJ'" ılacakbr EVUJ fen memurlan yorlar. 110nraki mevzilerde bulunuyorlar. lrficumda Almanlar Umanı 1'~ diğer 
meydanlanna mMeaddJt isabetler ol- c:Jıill' racakbr yap · z hi ı· mı? hedefleri Utsif edilmlf projektör J§ı.IC-
de etmişlerdir. e ao · e r 1 gaz l&rmdan Tiıcuda getlrllmlf bir l§ık 

tngUterenln cenup •e cenup doğu Müstakil bir İngiliz Askeri ve mu" iki memurlar MoekoYa 9 (A.A.) - Almanlar tabakaa:ı lle saklamata çalıprılf}ardır. ahlllnde Alman bomba tayyareleri b D-.. kil Kınm'da zehirli gazlı ma,,Jer kul- Alman uçataavar ba.taryalan tarafın,. 
utert eııemmı:vetı olan hedeflere me uaunun ~ve e lamD11lardır. Yapılan tecrGhe netice- dan da tlddetıı bir baraj atıefl açıl-
sehdüz1ln taamızlarda bulmmıuşlar kartı tenkitleri ainde 'bu pzlann ı.-nm ._ım. mıttır. Yüksek ırtUadan yapılan tld-
ft Worttıeng'ln cenup batımı.da blr Laadra 9 (A.A.) _ O. F. l ı • cihazını aaka! bırakbiı anlaplm1fbr. dıetl1 bombardımanlardan maada İn-
devriye gemlslnl ~~oırlnardır.in U' Japonya ile mllnferit bir hanı yapıl. Malları hakkında beyanname Ütenmeai lôyılaaaı anız sert tayyareleri düşmanın Yal· 

Alman §ehlrlen .u.e e g .:ıı _,_1 M Ch -'-'ll l k Ankarada otomobiller dırdı~ n " 11te lfOrnba tayyarelerinin akınlarına kar- mamu tayaiyc ebn-. e . urcnı yarin Mecliate gÖTÜfÜ ece ıs• menn ere raıır.men_. p uçut-
fl]ık olmak üzere AJma.n bomba teş- tarahndar. itham edilen ve kısmJ ae- geri hareket 1a.n yapmışlar ve projektörlerin :ışık-
lcfllerlnl 9 mayıs gecesi tısmen al- çimde P:ı.tney' den mllatakil mebus d • ki lah arasından 120 metreye tadar al· 
tattan olmak tızere Norwfeh §e'tırlne çıkan M. Accworth, Bqvekilin ra- Ankara 9 (Telefoınla' - BtlJ1lk Mil- ması ve Etlbank sermayesinin 100 e enuyece er çalarak bombalannı hedefler üzerine 
taarruz etmişlerdir ki d ıs d d.... ektubun let MecUsl pazartesi gftnü toplana- milyon liraya çıkanlmuı ha.kkındak! Ankara 9 <Telefonla) - ADbra be- atmışlardır. 

tngtllz hava kunetıerl diln gece b: ;i':z:ıdJu:u e:c,;.f~ ve bu- caktır. N&hlye tıefkllltı lAyihası ile lct\nun lA.y!haları BilJJ\k Millet Mecll- ledJyest. otomoblllethı manevra yapar- İngilizler Fransa üzerine 

llostoc1 ... ~ fehln:l,~ke " Wamem~e:!ı~~ nu. 192.C yılında ltçi hnkt\metini d• ~~~~ ~: :1ceu!~~'!\==ıı~ıdutıatı :d;:~:: ~==~ :: güvercinler atblar 
me e.aue uı ve yangın Tirmeie aef:el>olan Zinoviev'in meli· .r-. k]"f dd d.J· di :ım ala k b .. ..-... 1tlbaren to-
atm11tır SlvJl haltı ürkütmet tçln tub b ~:-. tenlerden, manan hattında beyan- Bir te ı re e ı te ra "&--..en ° Benle ı <A.AJ - Vlchy'den gelen 
Japılan ·bu yen1 ıeı,ebbüste dilfm,an una ~.z~auvtir. name ~ l&ylha.g bu toplantı- Ankara 1 (Telefonla) _ Devlete md:>lllerfn gert ha~tler1n1 JIAk haberlere ~. İngtUz tayyareleri 
avcılanmızın Vt' karvoymn ateşiml. M. Accwor daima en b~ da m9züen edil~ ballı tktıaadl teeekktlllerln teatıt etmlştlr. PftmM Olıerlne JMU'&lfttlerle güverclır 
sin teslrlle ağır kayıplara uğramıştır. enerji ile }llponyaya karp had>edil- Arttirılan aermaye)er aıııdıiı Jlyibumda. meclle1 ld&re ba- p kJ --::-1ii dolu lı:afesler at.mıflardır. Bu göver--
Taarruz eden l>omba fll\yyarelerlnden meai tav!iyeainde bulunduiuııu ili.ve Ankara • (Telefcmla) - Sana.yi lannm da tekatlt hattmın tanmma- amu u ve 7 UUI cinlerin bna'1ahna ballanan lltıt-
ıa 1 düşftrtllmü~tır. Hava tal'flk:oy- ve M. ClıurdWl'in, Birmanya yollDlu programının d8ftml w taahhtlt et- .ın ~ Pertdun Fıtrt B1ne01 tara.fm- mensucat artbnlacak larcla Franmzlardan Almanların kUT-
ma bataryalanmızm bu DUJVaffald- kapamak 8W'etila Japonları auatur- Uklerl 1fJ. genlfletmıl!lt için stımerbank dan vertıen teklif tatı1rl btltçe en- AnJıara 9 rrelefcmla) - tta..t ve- l'ttlert battmda ft uterl mahiyette 
Jetteki hlasest büytltttır. mak tqehbddln6 proteato etmiftir. aermayel1ntn &O ınDJon lira arttırıl- ctııneni tarafından reddedllm1ftlr. ttıetı pamuklu ft Jihıltl m.enneatı d!tet maıtmat rtca edllmekte ve veri. 

Dotu cephesinde hava tunetıeri- Diler taraf'.:an l:ük&net namzedi arttumak mabadlle, et telgl.bJan " Jeceıı: maı6matm bu güvuetnler Ta-
m.iz ıımaı teslmlndetı tara mtıdataa M. Linetad de Bqvekilin meseleyi 1 k °*1'J1ı:larm ~ faJdalanm dllla- mtuıı g&ıderllmeıd ıstmtlmettedlı: 
muharebelerini şiddetle desteklem~ phai bir tek].. koymamun. &deta Parasız . seker verı· ece to alarak, enelee ~DA.... e • tir. 4 dtt,man tayyareS1 düşilrülmüş- p in.....__ clai _ _._.ı •.:-_. ten :rentden kAft mtldıll'da -...ıı " 
tar utney -o l'~en ı.-...- T 'l 

. --...ı '-·-· -ı- ,. .. __ ,.,=, wl.J-~--- -•:r- rıhık chııtıtma.~ kanır vıtrnıJ§tlr. 1ansı Van ya _.,., .ıa .. ,,,V,6 IAl.,,JJ.,.•""'~ .~ ..... ~ ,,.,......Mu. 
adası rulannda bir mayn gemlslnt lemfttir. 

taıırıbetJJı4t1r. Bir .,. tııosmıa n- ------ Bu ite 3 buçuk milyon lira ayrıldı. Çok çocuklu Adanada ıicaklar mese 'esı· 
1118.nda eden ve ehndlye lmdar f&.hsen M k ki ) d tıl k Lı sa hava zaferi kazanmış olan teamen e tep tap an ailelere de 1 buçuk milyon lira ağı aca baıladı 
K(jplen, Japtı~ bir lbrıdan d&ıme- Adana {Akpm) - Şelırimiz(le 0 • •t lil B!~l-
llliftlr. Alnuın han 1ı:uvvetleri en iyi ... _._ 9 (Telefonla) - Şeker 1935 aenesir.clenberi çok çocuklu sıcaklar 'bqlal1Ufhr. Son sUnlerde mve~aı e.. er. uarette 
&Tcı pllotıarmdan blrlnl kaybetmlştlr. Bu sene fiatlere yuz·· de ,.._. 1ı d -- .J ...... buld ._._n__ b te b 

Kömiir kırınbsı 
toplarken 

70 yaıında ihtiyar bir 
kadın tren altında 
parçalanarak öldü 

lltlılakl reaminin arttınlma ... netice- aiJelerd~ olup yardımdan lmfade araret e:ecun :.I~ n a. nauuıı ır goa n yap 
10 • 30 zam yapdacak alndc elde edilen paradllft 3,5 milıyon edaniyenlere bu aene toptan yardım h&ynk hl:- kıaır.ı yaylalara'" bellua 

lirasmm çocuklu fakir ailelere para- yapılaca\:br. Aynlan 1 buçuk mil- t8flDJl"AYI 1j;'1adı... " aaı.. 9 (A.A.) -. O. F. ~f 
Alııbra 1 (Telefonla) - Maarif aız teke-. verllmeai çln aynlmasına, yon lira da bt• yardımı karplamaia M•nacla 1 b~ ~ ha~ Son aUnlerde Badapeıte de ge~tiğl 

VeUleti den kltaplannı nktinde 1 buçuk milyon liran ile de çok ço- Ufi göriilmektedir. Şimdiki halele yakında halkı ·L lstifadesıne açılacak .. nı1ar. Rmnen aleyhtan bir hldaaeyi 
~rınek mabadile ıon aUnlercle cuklu ailelen yardım yapılmaaına -46000 aile 6 ve dalı& fazla çocuklu bT. !~ etm~I: ~erlii!!!!'aaaa Tran-
kendi matba.mda yalnız dera ki- Büyük Millet Mecliei bütçe encümeni olup bunların yüzde .ekıeninl kl5y -:':,"_':"ı• d~rverntbahe k kle mdenaup 
taplannı bumaktadır. Şimdiye ka- tarafıodan karar verilmiftir. balkı teıki1 etmektedir. Denize diltenler i::e Üı.· il~ ... .ı'o : ar •, ya. 
dar der kitı.plan maliyet fiatlerln- ı Am.ra:vda Molla Afkl mliıallealnde R :mı .nnr:• ~n. ~apy: 
den apğı fiatle aatılmakta idi. Son t __ .!_...I ki ..... _L_il,.b V"J" t dah•1• d • t oturan Mehmet din Klıprbln Ada- um. erm_.~:eıdmeauuT.'-'-L-I en 
bqat --LaJJıiı 'Ye ltQıt buhranı AZIDIJ'Q8 Versı UU11J & 1 aye 1 m e Zira& lar llkelesfnde dolqırken lııe1*ç.ılaft sa.ter' 7f-~u~ar ır. aıeue er: )'Urt 

.,.... ed 4 •ı ~ berli"' • • • ) • tululan eoyliyerek Ye c T ranailvan-k.aıwamıda ba eene baatmlmakta olan geçen aen en mı yon ae .. er gırun netice en ae,re dalarak tenıua mkulmu.ftur. ,_
71 

iaterizl Viyana ı.akem karan 
kitaplara. ytzde 1 o - 'o araeında lira fazla Vlllyet straaı m040rl61tl, f8Jıtlmb- o mada ıateleye selen bir yapurmı yere batsın:. ıealerile baiırm1tlardır. 

.. zam yapılmaktadır. de zıraat lefeıt>erllll hattında. arte- d&)plmdan dubalar .UMUMi. lllh-
Kartaldı Gevrek aok.agında 18 ı... (.Aq.m) - ~ J?ef.. dllen raaıveun f1nıd179 bdar Tenli- meı mUn.tıeneslnl ıa,bede-. denize R •

11 
... ba · 

mamaralt evd· oturan 70 yqlannda • • • terdarbimm tmblt ettiiine göre, 11 neticeleri tesblt eden bir rapor ha- dtlfmtifttlr Derh&l etraftan :vetlfeın umen mı ı yranu 
Fabna, Gazhlıl'le eivannda tren ld5p- Maraton bırindlikleri .ı.an aona ib"barile 11 qlık devrede :ntiamaktadır. :ta.yıqıJar ·11elımedl bolulmü tııme ....._ 9 (AA) - Marqa) Liat, 
llMi yanında kömflr kın~baa toplar- Anbra 9 (A.A.) _ 19-42 YJ1ı Tlllyetin muhtelif ,....,pJaden haliy.e Bu rapor Jakında Ziraat VeklleUne llı:en kattarmıtlan!ır. Denlsde fU1a 10 IDllYl9 Rum~ milli ~yramı~~· 
.... arbdau gelen tremn altmda Tilıkf7e maıaton biriDolllil yarınki tafıaillb 13,973,,4S, ..bıka ~ gönderl~ettır. IU ·Jatmı Melıme& knm 1ı1r laalde Almanyayı ter-.aıl etmek uzere Buk-
blm11 ve 'beyni parçal.rıarak l5lm6r pazar p[ Ankarada 42 kilometre lltı 71S.9421iradır. Yektnu 14mil- hastaneye taıclınlmJftır. rete gelmi§tir. Mare§AI istaayonda 
• . 195 metre ' mı.. llzednd.ı 19 Mayıa yon 689 bir. 28 7 lirayı bulmuftur. Zeytinyağı ve sabun ~ hamallık yapa.n A- Bqevlcil muavini profesör Michel 
K~ yapan tren. 13.30 da~ etacf7omu ile Etlmeafut arallında ya- Geçen aem. ayni müddet zarfın- toptancılarİ btdm adında blr1 lalelı:ıeledetı mavna.. Antenesco ile hükUınet ve ordu er-

darpapclan hlkan 33 numaralı Ü- pdacubr. ~ girecek atletler daki tahlsilata lıaliyeden 10.068.5 77 dan dqanya tlSmtır ~en taıaa kanı tara.'mdan kar,ılanmıftır. )9taa-
1ardır. ihtiyar Fatmanıcı aaiır olduiu ~ •. plmltJerdlr. Yarlf aaat lira, •lnkadan 587.948 lira. yekGn Ticaret Vek.Aletı, ~ğı ve •- lı:6prthıtln orlasmda miivazenestnı yon Alman, lta1yan ve Japon bay-
n arkadan gelen treoin farkında ol- U de ~ .Aabra böI.-i 10.656.525 liradır. Vergilere yapı-' bun toptancılannı Aııbraya ~ kaybederek den.la dÜ§mOpe de bio- raklarile donatılmııta. 
madığ:: anlqılmı§tu. Tahkikata d~ a)'Dl s(1n ~ atleıtbm blQ'NmJ· lan bazı ZJUJllardan M.al olan fark mıştır. Bunlar, salı gilntı Ankarada o- tulmadan kurtarılmıfbr. Alııdln de 
ftm ediliyor. m tertip etmipir. 4.032.762 !irıtdır. lacaklardır. hastaneye kaldırılmıştır. 

wkasından ko,tuktan aonra yakala- bir defa daha. tekerrür etmemeaine gwılujun ve haydut Seldea0 i yakab-
yanuyacağımızı anladık. muhakkak dikkat edecelr.ti. yamamaktan duyduium inkiaarın 

Meh.ta.har. bozkır Uzerine eerptiği Ben bu mülahazalan zihnimden doğurduğu bir vehim ve hayale h-PERiLi KONAK 
110leun lfllr.lar araaında, bir mllddet ıeçirirken, air Hen17, yorgunluktan pıldığımı aanmaoımız. 

Tefrik& No.U Çetlnn: AIDIBT ıdı.ALf haidudun peıinden kootuk. adeta ayakta duram17ac:ak hale se· Size ~al temin ederim ki. o 
Selden, mlithit bir kOfUCU olduğu mİftİ. Bu ao. muvaflakıyetaizlikten meçhul adaıı:ı, tepenin zirveııinde 

Delikanlı bu ifantiml ~ "lılldllm. SııılU... ..... ~ •ilam ve bu :rer1eri kant kant bildiii için, suratını afllnJft·. Artık 'burada yapa- bir heykel gih; ayakta dururken, v&
aladıia ı~termek lcln. tiena Q1ll ~ 1J:. 4-.ede tntk bir aramızdaki mesafe, Ptaide ecddı, ai- cak İfimİz kalmamıttL zah ve açık bir aurotte gördüm. Göz-
tekilde makabele etti. . ......... . ~ı• Clea adeta kml- laeti ktlçiildükçe ldlçU1dU ft aiyah Yorgun argın kona.im yolunu tat- !erimin aldanm11 ohnasma ihtimal 

Her i1admale bqa taDuc-n eJbD. oaJar ~nlu. bir noktaya'. döndlL tuk. Şimdi yol bize daha uzun gl5rtl- yok. 
tle. ~melcUiim y•den bir hamle L O Wlack ...,.. aaldudılı kabh bir Katil, Wpi ıırta. lıızı kesilme- nllyordu. Belimiz bUkttlmUı çakıllar Tahminime göre bu adam. uzun 

942 yılı Yiliyet ve 

belediye bütçesi 
İstanbul Umumi !'ecllsl snh cüntl 

ynpacağı toplantıda belediye V" v ııı.
yet 942 malt yılı büt~eslnl miizakc )8 

başlayacaktır. 

lııleclJs1n uzatılan içtima d::vrest 15 
mayı.sta bitecetıne nazaran bel<?cl!yo 
rlyueti bütçenin bu müddet zarfında 
müzakere edilerek Meclisten çıkarıl

ması için ~ışacaktır. Bütçe enc,\.ı ıe
nJ, bDt.cerıhı talan kısımlarının mü
ıatere.sine sü.-aue devam etmekL ülr. ~e aaçradun. Mad•pm ela bal 6ahd kim *'- arvmılıp; ll,Jlllcb. den brmanıyorda. Ba kayabk ve üzerinde ayakJanmızı ~ at1r67e ve ince vücutludar. Bacaklarından 

taldbetti. ortahiı ıolpn .tile~ Ko- sarp yerleri bilmed;muz ~ ikide yolumuza devam ediyoıdak. biri ISnde. &teki arkada, kollannı M. Vedat vefat etti 
Tam • arada ba,Jdut mlldılt bir Tulun bulundula dını1• aGratle ~ hlr ayakla~ kocam~n tqlera ta- Tam o aırada beklenmedik bir hl- siSPünde kavutturmut olarak ayak- ım-:-.erlerlle ve bllhnssa Anka-

k&f6r aa'1'11rarak. koceman bir uya maadık Tepaba letlD. TUchimıız liılıyordu . • Bız yeri.. Clu,&p kalk- dile karıumc:la kalclı1u ta duruyor, gözlerini a)"aldannm al- ~8Yiik Millet Mecllsi bin sil :is
J»lokunu Gzerimize J11YUladL Herif, zaman, Selclen'ln aıbdaı.1 yamaCJ, tıkça, o bır tl:.VfBI! ~· kaçı- K .. dl5nmek için takib ttiii tmda 11Z1Ul'1D bozkırın derinliklerine tanbul postanesini inşa etml§ a ol~at.-
lilıbında kendialnl mOdafaa etmek 11p17arak WJifni glSrdak. Haydut yordu. miz :;i~k yolun aafmcla ıi~ bl; dik.mit b .kıyordu. l& maruf olan çok deterli mlman-
n kaçma~ fınat '"'1mak için bu JamaÇtaı lr.opak inerken,~ laf- Nefeabnlz kealJlncb:e kadar. aDa- tepe yühelif'ordu. Ar a.fukta yavq Ba meçhul pim, 'bu mepm ye mız Mehmet Vedat Tek dun saat on 
b7a ldltl.ınJ Yerinden oynatmJt ve lan ayaklannuı altında p:ırd1Yordu. anıdan koıtuk. Al'bk liOtaeak liu.ve- 1 __ 1 d T . J . • aiunaz :yerin &deta hablt raha te· beşte çoktanberl müptela olduiu has-
.. ._ L- iJ ---x.... ı --1- ___ ıı· • • • k l yavaı • ..-.ıyor u. epenın a peıvn ıııu te~m• e av-t1...,a :ruvar anaçaa Hayduıt, taLaacamın meımıı için- tim12 a mamııh. • . b. pi ık lalli ediJebilir. talıktan kurtulamıyarat yefat etmJş-
Wr ~ aokmuttu. de bulunuyordu. late .. ydim bir km- Nihaye: glSzden. byboluocıra h- :;eın, ırdan., Y~:ıan en ay~ : !elder. deP.ildi. Zira bu adamın tir. 

Ba sranit kütleai. yuvarlana 7"" twıla onu canaız yere eerecektim. dar hayduduıh aıkuından hakakal- ibara,am halda~ d~ Hayretmıd 1 ~de du"rduiu tepe, haydudun Ctna7Jesl bugün Nl.şanta.şmda Vnll 
~lana. biraz evvel aiper aldığımız Fakat ben tabancamı iradi bile 0 Jea, dık. m~~ 0 an ile • .,..e o eena a k 1d .. d it uzakt konağı caddeslle Süleyman Nn7.I! so-
1.._ al v ld ka · . ' _ı_ • .L g&zume çaıpb: ~ 0 ugu yer en ço a ve talı tö,eslndekt hane inden kaldm-
-Y ıp ~rak paramparça o u. çan b11 adamı öldürme& İçi• a.r Bu ıece ıeferi, liop glttiii gıôi. T • zJ • d ak d ahi i8tikamette Wlunuyordu. Boyu tarak namazı öğleyin Baye7Jı c mı-
Bereke! v~rsin k~ bu kayalığın arka- ğil, ~aa.rruza uğradı~ . '9luU~e bizi de bitap bırakmııta. Selden, bir b. e~eıım ~ın eİil~yl ta uravn da, TÜcudn dı Selden.in.kine benze- inde edii olunduktan sonra Edırn<' n-
amdan ilenye dogru farlamı,tık. Y olr.- kendunı mUdafaa etmek ıçıo Uzenm• defa pefin• düıüldüiünü s6rdükten ır a am!~ ~;a pro ın ay ıııgı miyordu. pıdnkl şehitliğe dcfnolunnc:>.kt r. K<' 
•orada bulunııaydık, hu granit blo- de tBflyord.um. ~un için ailalnmı aonra, artık onu bir tazafa düıürÜJt' altın~a. sordum. . • • Firari katil, etine dolgun ve tıknaz derdlde allesln ... beyanı t ztyet cyl 
kun ağırlai• altında burdahaı olacak- kullanmak aatemedım. aal yakalıyabilı:nek lıthnalleri de ~ Holm~, ııze tepenan ~- olduiu halde, tepede duran ıahaa, riz. 
tık. Ben ve arW••ım mükemmel '-i- ıon ·.ıerece a••lıvordu Azılı eani veaındc ayak.ta dımdik duran hır b 1 · ·· tl ·d· Va iyetl mucibince alle ı çlç k ..,,.. 

..,.. 
1111 

a - .r • • ıuzun oy u v ı mce vucu u ı ı. " Haydudu, kaçmak için kovuğun rer kOfUcuyduk. Aatrenmamma da b'aaClu IOllr.. daha tecl>hll clavra· adamın profilini g8rdflm, derken. aa- - ~lepk so\l,lierllmemeslnl bllhassa rlc 
)IUJJldan öb ·ı tarafa • p rlcen o u erinde idi. ffa7c:hnlaa .. ~ nacai ye IMı .._ llllbıla Aı ~ df4QQlql ~-~ l tın ktedir. 
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AKŞ~~~;;:~n~~A ( ŞBBiR RADBRLER,i) SiN&APUR KORSANLARI 
cAm.u. Beledly~ ..... ..v Mahrukat iliJlliJAJMl;IJB!fJQ Tl.trlka No. 88 Yazan: İSKENDER F. SER 

blabahk yerler CSnUnde ballan nö· Kava - Mura.mn 1lJı: 7N>tılı il. r>nii- Dl;ve bağırdıysa da, hiç kim.sc Ktı. 
ltete dizilmesini mecburi tuhl70r· Bu· ofisi R 'd G 6 t d d. ne l'e1ene Şa.rnıımayı IOrlD&k oldu, ... Muranuı ded.1A1n1 Japmadı 
:ıa~ğerdiye~== t;un!;!'";!: apı 818 8Sarayı a yen 1 : ~ ~ = a:=.1~ ~u~:r:ı4:;ı::; 

~ıoıer: ~ blrb9 aatı aonra. k'öy ~nann-mlfbk. Hmıen bemeD bütiin aue.~e- 30 motör ve 30 yelkenli - KöyümU?.e böyle 7d>&ncı bir e1a bil! Jc6çÖk tepeci~ 11atihıde güo-
ler bu fikri teimırbıdL lnpıDtılı mut· abruka nakl• h~ L!__ adam ıeJ.mecU, dedller. ~ buldu Korsanlar Kava. - Mu.. ~ dnam•un bir neticesi buıl olm; m t ıne Sarıklrmiziblar tamamen ~ oynadıklan halde Kava _ Mura bir W>utıtan ~ _.. ~: 
muhtaç bulunduğumuz bu muafel'd tahılı ediliyor ıon dakikada yedikleri bir golle mağlup oldular Buna da menfi oevap verdDei • .Ac.ba - ms eaiıwnısı sokakta. bulmadılc. 
niwnma kaV114urus. lıfi1'Qler eamamadazı ~ tc1n 'lluruacten:ın o bdar bttytllc l§lere il-

••• mı al:adamıı kll1tlemJıaltrdl? rtıııatı lılr ...... bizim borada bir 
Fakat elbette ki ba, daha m,.de OtbJimlr.de wu edilecek ınahrUDI Bir batıadanberl oehrlmtzın m.1.sa- Galatasaraylılar açıklarla oynama. Kava - Muta arkadqlarml toeıı tadın "1nde ~ ı>ft mAruı-

hepimizin içinden gelmeliydJ, Pi ka· oft.sl teıld1Atı hurusunda dftn abab :ftr1 bulunan Romanya 14mptyonu la başladıklarından t.eın bir hAtımi- 6l;er köye Jaydı. Kol kol ~ NJl&ıı aadır, Xuıdu!nı\Jf flllertn hlcumun
damk iti kendiliğimizclen yapmahy- Tlllyette mMılm bir toplantı yapıl- Rapld &eıtBnı din 1lçftnci1 nw;m.t t'e- yet kurma~ muvaffak oldular. Bu konıuılar .at.ıerca aradılar.. tama" dan J&kamızı BÜÇ kurtarabUdtk. Köy· 
dik. Belediye Yasaıima .opd ltekçi DUfbr. Vail muamı B. Ahmet X::: ret lltadındA ın: ~lanna nar.aran hA.k1mlyet 20 ıncı daldkadan 1~ ıı:mun !zbıt bulaımu!ılar, de mten ne Şama.madaıı eeer Tar, ne 
sil>i bat acumuza cliktirmeseydik da· mahrulaı.t onst müd~ hır.et Mftr- az bir ,eylrc1 önllnde Galataurayla ezici blr mahiyet aldı. Kava - Mura. :tlzyiln meıJdanında de bl'mdan. Burada bot yere Ta.kit 
ha m:n......;.., olurda. c-- ı..rbin 1M1

1 

.... ,bHmu toanpllanar .. ~A dhe .. - _,un::'CJŞlar- 10.ptı. le mük bir oyuiı ~ta.tmasma Bu sırada F,ffa.tın uza:tt.an sa.vumu .. saba.ha tadat konakladı. ceçlrmette mAna yoktur, dec:Uler. 
-... .....-- <a-ı ........ -· ,,,... --- 1-0 -11.... -ıd1. Au ... 11r. bir "Üt dlre~e ..., ""arak -rı Babalble,tn Şamama evdeo twııca, lC&Ta - Mura &rkadafla.nnı bu kö"-L....__ o··nu·· arbedeıenn· denberi dizil. 4_....~ I!! ... .., av - "' «> .-.... ..y ,..1:;;_;;:__ 1 

nnn dır. Rumen futbolcular hn.kkıncla bun- geleli. Hllanetin önüne d{işcn top bu köy meydarund1'. CBan .n.unmı) in 4e daha futa alıkoyamadı .• Ulanru 
meyi öğrenseydik pek yerinde bir it Toplantıda mahrukat ofls1 ~e: dan evvelki yıı.zılanmı.zdıı. kanaatleri- oyuncu tarafından tcia'ar kaleye ha- adamlarun gördil.. uzaktan etrafı drerek köyden döndlller. 
Japmq sayılırdık. den, tehre odun ve kÖ=·nakll bazı mızı blld1rmtş ve ;lçlerlnde ancak dört vale edildiyse de kn.lccl muvat!cidye~ g~~ eeçirol Köyltlnthı bJı11ıe: * 

Dahası da var: Daha nice nice sele.si efırafmda görüş - ve 171 O)'UllıCU bulundufu cJhetle yenil- 11 bl.ı: blokaj yaparak bu tıelıllkeyt at- - Ba herifler ne arıyorlar bura- Ş&msma., direkte batlı bır:U.iığı ka-
muaıeret nizamlan. •• Sokakta Dd ya· lc&ratlar verfJırııı,tlr. fi _...._8 miyecck b1r t.akmı olm:ıdı~nı ll~ve lattı. Sık, sık Rınnen talcslnl ziya- da? dmın. yanma sokuldu: 

luunad •• u..n-. k O L- Bn tanıtiara nazaran, 0 3 •:ıwu.ı..ı et •~tik ret eden Galatas:ıray:iılnr anı ..... P- Diye .oordu. Köylü: Sana bl.ıl haber: getirdim, Şinngon: na la an .Jua uaue ••• ç ~ tfıba 30 motör m"'] bV ,_ 

.Jıbep karp)aımca azan bir malaave- P~ g{bıtbıden 1 
ren Dün Galatasaray kal'ŞlSında fiçün- mamaktn sanki sözle§ınl§ler gibi topu - Yokohanıad&n bir kadın Jı:aoır- ltava - lıfura fU dakikada kf\re gel-

reye dalıp Beyoğlu kaldınmma tıka· ,_ 
30 

bftyük yelken~ ~~ en defa olarak aeyrettığlmtz Rıı.pldll- Ya dı..~ ı:ı.tıyorlo.r veya kale Yakının- mışiar, o icadını ~. dedi, Jlldt .. hem de yalnız d~ll.. otuz ka-
mamak ••• Vapurdan çıkarken: Bunlar yaz ayla?'ı için ° 0 n~ ıer bu Jrnnaatlı?rlın1z1 tamamen ta.kv1- da bl.rt>lrlne girerek bu bulunmaz fır- Şamama gert döndtl, eve ae1d1. dar kıoraanla beraber. 

fe'hre, muhtelif ':1~oı:1 - ye edecek b1r oyun çıkardılar. Filvo.Jd satıan öldürüyorlnrclı, Şamamanm g&:ler! rtlltt:Yordu. O, eamama bu al'ıelerl s6ylerlten, geno 
- Buyuruc... ve tömDr 1t'~1 ek 8 odan vs oyunu 1-0 Rwnenler kn7.a.ndıys:ı da Galntasarnyın hdklın.lyeUnl tebarüz den.lzcllert görünce hiç 1ıe tot1cma- Jı:adının Y"iizüne bakıyordu. 
- Siz buyurun... muhtel!! ın:.u.::;_armedecekttr bu h191>1r zaman b1zhnkllerden yilk- ettirmek için lldncl devre e.masın.da. nuştı. Şlnagon heyecana dUştU ve gözlerS 
- Yok, Allabınızı aeveneaia ah Jdımtlr deposu ~ • • k d 'k1 d değildi Gala kalecl esma.na bir tek §Üt gelmedtğ1- Şamama neden sevln.lr glbl ıtıltl· dldft: 

daha evvel .ıeçin .•• - diye, arbdald- Vali ve Bekdt;re Rel.!l doktor Lt\ttı .se oyna 
1 

ann an r. - nı kaydetmek kifayet eder Fa.kat yordu? O, otuz korsa.na tet ba§ma - Ne diyorsun, Şamama .• kocam 
leri çatlatıp patlatmamak ..• tıh... ~ §t'hr1n odun llıtf1'acmm temi- tasa.raylılar llk devreyi kısmen 1kln- hu kadnr iLstünHlğe ve mfrdaraanın karşı mı telecek:tl? 'bul'aya tııeldi. öyle ml? 

Bari bütün bunlar için de tepemi. nl huıusunda Belgi'Gd ormanlanndan el devreyi tamamen h!'ı.khn. ve mfite- yüksek enerjisine rnıPnen muhacim Buna 1mkAn yoktu_ Kava - Mura ve - Evet. Şu d.aklkada adallılar1yle 
b. • falak ---•---· da Jatttade edllmesl için tetldkltr ya- madlyen R~en kalesi önündıe oynn- h"''ttmın ~JUQ o~n.,,-~-Y 

1 
..... an her arkada'1an döğflşnıeslnl n tıbo al- beraber köy meydanında. bulunuyor. ze ır nwunname ası ıuuınıuwı pı.Jmumı ~lr. Doktor B. dıklan halde muhacbn ha.ttmm fır- "' ... v~ ... ~.w..w:wu ... lam _ 

1
.,.. bll rs.nlal'dı ~t birarıı; 

beklemeden kendi kendimize bir çe· Lftttl Xırdar )'Mmda alA.kadal' me- satıardıı.n istifade etmcmesı yüzün - kesi slnlrlendl.ımlş olacak k1 tribünler asım ~ .,. en ko . sonra korknk kcdller glbt 
kidüzen •erelim. --'ar oldu.ıh. halde d1ln Belgra.d den ma~IQblyetc uıtadılar. · yn.vaş, yavnş boşalınnğa başladı. o halde Ş:ımama neye gftventyor- datılıp kaçacaklar. 

••• unu• 
6

" 8 d h ıltan Q ,.. ı·· du? - Kava - Mura buraya kadar gel-ormanlarma giderek vaztyetı yatan- aat l7,S5 e sa aya ç takını- yunun yegane go u Köyde Şa.mama.yı tanıyan btt 00- mtpe, senin Ye benJm 1z1.mızı bulnıut 
Akhm.. bir fıkra geldi: dan ~rmn.,tıır. lar mutat seremoniden sonra yerle- Bu sırada Faruk sakatlanarak oyu- ban --"· za•- •am ........ va bu __. ~k:tlr. Şamama! Artık onwı elin-Bir kadr dul kalmış. Şifman)ar rint aldılar. Rapldtııer bundan ev- t kettl y Jn 

1 
A.n1 TIMY.l, .... u Y -·-,, .. u 

ha • velk.1 maçl:ı.m ~ra.Jc eden Jtadrolan- nu er · er e g ren Mahmut bulan da bu çobandı. den kurtulamazsın! Sen btr ~n .. ·~manJannış. Em ,· n o·. n u·. nı aynen muhafaza ediyor ve yalnız olarak yapılan Rumen nkınuu karşı- Şamama çobanı aradı Buldu: onmı •demlan kalabalık . • 
Doktorlar, evliliği :zamanınd. kaptnnlnn oynamıyordu. Buna mu- layamndı ve top t~me~ oldu. Kor- _ Aman dedJ Kava _·Mora llcarmu _ Ne demek ist.fyorswı? 

kendisini muayene ebniş İmİf c kabl! Galatasaraylılar Enverdcn nerl meşhur oyuncu; an Şlpoş çok g11- nlmata ee~ KOytınibıde bu ytlzden - Kan - Mura tıe di)t'UŞfirsen 
- Himilel. dem~ler. danı mahrum olarak §U ~ekllde çılm~ı: zel çekU. Kalenin karşıklığuıda.n is- bt1ytlk btr ~ııı: ~ fU ~ de.me-Jr istiyorum. Artılı: 
Hakibter de, .. ennderi, bat mey Osman - Faruk, Sallnı - Mnstafıı, ttfade eden Rumen sola.çığı da yerden her:lflert defetmenin btr \l&l'MI 1t* beııl bırak ta kaç, glt .. ve canını ku:-

dönrne1eri, öğürtüler, 
0

zamanmda ta· bir şiltle güniin yegMc gulünll yaptı. ? tarı 
mam Uazile gözükmesine rajmen Galip, Eşfak - Hikmet, Arif, Cemil, 43 llncü da.k1knda yapılan bu sayı mu - Beııim camının kurtulmasını llC· 

Cünclü7., Mehmet Ali. Galntıı.saraylılıın tekrar harekete ge- Çoban fu çareyi buldu: den dütimtırorsun? Ben 88.ğ knldık-
çocuk .,t;:,:.~m11 .. G= =~:; Meydamn tanzim!ne Hakem: Adnan Akın. ttrdlyse de vakit geçtı~den beraber- - KOydelı:l ııııerı çıkarıp JDeJdana ~. aen benJm elimden kurtulnnınzs.ın! 
D'lllD • d ~···le ve iatimli.klere 4 mılyon Oyuna 11An edllen sn.ntten ı~ dakl- llk 1mkrmı hasıl olamadı ve oyun 1-0 gönderellm. Koranlar f1l1enten kor:. Şamama, genç kadını direkten çu:ıt-
(etle$me egece ••· J f d•ıd· ka sonra. Galnt:ısarayın merkezden Rapldin gallbiyctl ııe nfhn.yetlcndl. kup kaçarlar. Sen de tmtulllnRl!ll dti •• ulanın ke"'... 0ır ... ması gibi, Do'-- ay, on bir .... iki ıene. .• E•· ira sar e 1 1 ıl bir h" ·~·ı NHl dı İlk .. ft Bu le Gal ı.. ~~ 69<' 

am: -v aç an uCuuu e U<>Ç llll • ...... suret atasaraylılar b~ba- Bu tedb..,. Şamamanm hofan& sıw. Şlnaeonu kuca~a aldı, sevdi Ok.şadı. 
llt dünyayı. gelmiyor... trtkalar Galatasar:ıym fistüste rnltlp ~ h{ı.kbn oynndıklan maçtan mağlftp Korsanlann fllden to~arm.ı bW- Ve acı acı gW.dü: 

Aailtanlar, doçentler, ordinaryua İllt&nbul belediyesi flmdlye tadar kaleyi 81kıştınnıı.slle geçti. Bu hü- olarak aynldılar. yordu. _Beni ona bıraknuyaca~ım., kork-
profesörler dekan hep hayrette: Emln&ıft _ 'Un'kapanı lsthnlAk 88.ba- cwnlar Rumen mlldafilerlnl fn:ıla çıı.· ŞAZİ Tezcan Çoban derhal flllert çıb,rdı "Ye mal Beni onun gö-zleri önünde pnr-

- Nuıl oluyor bu? •. Gebeliiine sına 4 milyon ltra sarfctmışttr. Bu lışmnya scvkedlyorsa. da kaleye tch- canlannı yak.arak meydan& dolru oahyacatım. Benden sonra da. onu 
,ebe... para, belediyenin, aemıayeı mfiteda- llkeU olamıyordu. Daha. fazla orta R "d t kı b ·· sevb?tti. Canı yanan fllier lı:Dıirun~ Kava - Muranın karısı, bu 1§ he;.;en 

- Hatti c;ocuiun kannda döndü- vlle tem etmek ınak8adlle Belediye- çl7giyc ya.kın bir yerde müca.tlelc o- apı a mı ugun son seslerle bağıra.t'at töyQn meydanına olacakn>ıo g1bl tltremeğe başladı; kor-
18 bile f-;uokediliyor. ler bankasından istikraz ettiği il luyordu. maçını muhtelitle vardılar, Kava - Mura.nın adamları tudan dizlerinin bağı çö-züldü: 

- Doğcıadığma ıöre çocuk de· milyon liradan ayrılmıştır. Rumen kale§} llk ciddi tehlikeyi flllerl. görlince çll )"9.vruBU g1bi datıl- - Demek lc1, bugün, ömrümün son 
til Eminönü - Unkapanı ıstLmlhk sa.- 12 ncl da.ktkada geç1rcll. Soldan orta- yapıyor d.ılar, Kava. - Mura &ıartbıde bu k&- aa.atlerlni yaşıyorum .• öyleyse mü-

- Belki bir ucubedir... hu.ında, Jst1mllk edlllp de açılan ya giden top o.nı olarak mOsıılt va.Zi- Rapla takımı Rumen federasyonun- dar ugm nııere raslimamıştı. Çoban, .. de et te ouracıkta Tannya dua 
_Belki canavardır. mıntakalarda bulunan arsalar fdıtr- ;,ette bulunan aa1açı1t Hikmetin önü- dan aldıtı m&aadc tızerlne Blikf'eo f1ller1 CQlturmaııın 10hmu ~u. ede,lm. 
Kocu öldiiiünclen. faldrleten lut.. cllll: mtıteıua.m Prostun hazuiadıtı ne cıntıtl. F'akat bu mübım fırsat muhtelltı namı altında bugiln Jl'mıer- Jculatmm dibine bJoalm 110UD• ~ eam•rna, eeııç kadını Jrucatından 

imar p14nı dalıtllnde atıp. çıkarıl&- Htmetbı hesapıns ıüUle Huta gfüi. ba.hçe atadlnda son maçmı Beflktal - batırmakla tuıert fileden fl)ıannak J"8IW attı: 
cima pan vadetmitler: c:aktu. İstanbul belediyem. bu Aba- Oyun ı:ı inci dakikadan 1Ubaren Galata.saray - Fene.rbahçe kulüpleri- mihnkttndft. tşte ço1ıen bana ~- _ HQdl. fa kÖ§Cye bilzü.I .• Ye tos 

- GeJ, şu kadar lira •enlia::. de ıA- satıcından, aarfedllen miktar _ Rumenlerin canlı oynaması Ü2ıörlne nln muhte11tlle ::ant 17 de ynpacaktn'. -- -'-•· ....__,A_ al 
k LAJr.1 ~'" ... --.,... - ... __ ua.n. 7 varı Beliti sana 

tehlikesizce anunı sıçıp un ım ... dan da.ha. fam para elde edecetını mütevazin bir fekle dökilldü. Fnk:ıt Kava - Mura: aeutar da 1Udmı ederler. Fakat, ıa-
Haydi fen namma bir fedakirlık tahmJn etmektedir. her 1k1 tarar gelL11 güzel top:ı. vurduk- Beıiktatlıların aile - 1"lller ahırl&nndan ~mıııar. nu f71 bQ Jı:1, eenın canını Tann de-
et... lanndan zc-.'kslz bir mücadele halin- On.lan tutup ~Jetine teılllm ede- llL ben alacafım 

- Rnzı olurum; lüin öliimüm· Bölge iaıe müdürlüğü de devam ediyordu. Bu arada ve kar- yemegı lhn. · (Arkan var) 

tqmıyor nasında her iti ıarar müteaddlt fır- B~lktaşlılar §amptyonluğu ıemt lçhı BUBON 
den sonra ... o zaman fetih yapanı· fl]Jklı bir tekilde yapılan akınlar es- htanbul pmplyonluğunu !kazanan r 
nız. Bmge ıqe mMOrl(itimtin Dördüncü sa.t yn.kala.dı;ysa da bwılaJ'dnn l&tl!a- bu akşam Taksim Belediye gaztno- T A K S 1 M 

Mukavele imzalannuf, amma ka- Vüıf banmm Udncl katma ı&fmm&- de edemedl. G:ılatıısnrayın bu işte sunda. tılr aile yemeğl tertıbetml§ler-
dm bir türlü ölemiyor. On tene, OD • lflne demm oıunmaJradıJ'. Enelce Rumenlerden fazla fırsat lı:açırdığı dlr. Şehr1m1zhı tanının~ §ahs1yetıe
bet sene, yirmi sene. .. Doktorlar ela yudıiJmız gtbl. Sokoni Vakumdan muhakkaktır. Devre aonlanna doğru rtnln davetll bulundufu bu toplantı
meraktan çatlıyorlar... Zira kamı bopJan kı.mıa iaşe mtlıddrlqüne bal- tekrar bntfin hatlarllc 1ıa.pkl kalesine da kıymetli avukatıanmızdan ~ 
hi1i davul gıÖİ titıneceeine... • h vUAyet 1qe bfirosu tafınmış ve yütrenen san kırmızılılann dldlnme· runatör karngözcfiJerlmlzdıen Abdfil-

Sinemasında 

Ne de olsa. ömür ebedi dejildll". burada çalı§mala ba§lamlftır. leri ııeme:re.slz geçti Te birbıcl devre kadir Zlya Karamürsel a.sr.t karagözü 
Kadıncaiıs bi.· sün sözlerini ha,-at.a Dıter f\lbeleıin tafmma lt1 bu ayın O-O berabere nllıayetıendi sahneye ~ıkartacak, :tuıObtın umumt 
J'lllDIDUI. Babıı meruimJe "9'Mlle•; 18 ine tadar bWrllıecek ve mikUlrlllk, İkhıcl devreye Rumenlerin ı;oldan kAt1bi Nazmı Ökten de btlytllt ihtisası 
Wr de ne ıörülaiin 1 18 mayıstan !&ibaren DOrcUhıclt Va.t:ı! bıkl§ll.! eden bir nlanı ne başlandı. olan Karndentz oyunlarmı gOstere-

K...umat. kaYIUlmut, iki aakalb hanmdü:S dalreslnde ~ bat- Gı:?.lataaa.ray mlldafruı.sında :b.-esllen bu cektir. Ayrıca Rumen futbolcular 
ıa,acattır. hücum derhal oratadan mDkabelc Rumen milli dansları yapacaklardır. 

(OCUk.M_;:_ :ı.:-:.ı Diler tar&ttan burada, İstanbul gördü. Kolaylıkla Rumen kalesine 
"5~ -:-:•... • Vall ve Beled.lye Re1.sl ~ Ltıtft inen Galatasaraylılar ilk dalt!kııd.a 

Biribirlerm· ikram edayorları Kırdan., btr daire aynlımttır. Haber Cemilln topu~ atma&le gtb')e111t 
- Siz bu1mım;.. aldJtuıuza göre vaıı, her gtln 111Je4en j fırsatı kaçırmış oldular. 
- Yok nllahi olmaz... Teed- IOllJ'& ıqe .ıdddrlOtoııd*l da1resln- Dakikalar llt!rlecllkçe h~r 1k1 v,rafın 

clihederim. •• Siz daha önce ~- de bir mftdc:tet çalı§ara.lc febı1n lqe blrincl devreye nazaran daha güzel 
nm... !$erile bizzat meşgul olacaktır. oynadıkları: görülüyor ve mllsabaka 

- Eltaifurullab •.. Siz buyanm... JMUse 1qe mGdtırlütil kadrosu mül- bu yüzden zevkli oluyordu, 10 uncu 
Senelerec mUddet, ba tepifat 76- babtıa t:ıenıber 130 a Çlkarılm~. dakikadan itibaren Galntnsaray akın-

sündet dofamaımtlar J Yeni lcadroda ~ışmnl: Dzero 30-40 lan tohl1kel1 olnuı~ıı. başladı. Bu QI1I.. 

••• tada!' 7ftbet tahsllll gen~ 1mt1hıı.n- da sol:ıçık Mehmet Ali iki mühim ve 
Bizim ..apur kapıJanndald cSiz la memurtyete alınacaktır. İmtihan sayılık fırsatı kale yakınında ye.re 

daha önce buyurun!• teşruab bun· gftnft aynca. 1lAn edlltcelrtlr. dllşmest yüzünden laı.~ırdı. 

lıtanbul boka birinciliği 
Bob ajanhtı tarafından tertlbed.1-

ıen İstanbul boks blr1nclllğ1 müsaba
:talan dün akşam Beyoğlu Halk sine
masında büyük blr lcalabalık önünde 
yapılmıştır. Çok he~anlı coçen mil
snbakalnrdn blrlncllik kazrumnlara. 
ajanlık tarafından muhtelit mtıkA
fatlar ve dlplomn.Jnn verUmtştlr. Bl
rlnclllğt kazanan boksörler gelecek ay 
Ankar:ı.yn gldeeeklerdlr. 

dan da.lı:l a:! komik d~~-. Na) · Hususi müeaseaele!'de --------------------

..................................... ,. çalııan memurlara :!:am Şehir tiyatrosu Tramvay bandajları 
1 

meselesi 

1 RADYO Bazı gazeteler, hUSU&i ve hWanl 
flLhslyetı haiz mtıesseaeıercıe ~ 
memur1aia ı:-halıbt ammı verlllp 

llaPnldi prorranı nrllm1yecethı1 ~meiı: tl.zere vllA.-

Komedi kısmı da yarın 
turneye çıkıyor 

12.30 -o-ram, 12.33 Mfizi&: Şarkı- :vette bh: tıoplantı yapılaeağ:ını yu-
.... "8 -·- da bu, """ru A...ıwldlr Şehir tıyatrosu dram kısmı, dtln, 

Romanyaya ısmarla
nan 1000 bandajın 

getirilmesine çalışı J ıyor 
ıar, 12.e Ajans haberlerl, 13.00 Şarkı ---- ......., '""'' . 

ürkü! 13 30 Salon orbıstraın, Yapılacat toplantı, ı, kanununa memleket tUrn,(!slne çıJı::rruştır. Komc- Beledlye, Tram\'ay, Elektrik ve Tü-
ye t er, k sirası. 18 tO J'a81l he- röre 1f Terenle ifçJler arawıda J&V- d1 kısmı, pazartesi fehrlm1zden ayrıla.- nel tşletmeıert umum mtıdil.rlut\l, Ro
ıı.m Dana or e habe 1~ 19 46 An- mtyelerden mtıteveıut o.nlaşmulıkla.n caktıı·. Dram lı:ı.snu art!stlerl, Ban- manfe,ya sip~ ettı~ 

1000 
tram a;y 

~. 19.30 AJans ı..-,~ ~ 'netıee· hall9tımek: tmere Jftzum ~rllldütü dırmada ıemsu verip de a.yrılacaklA- bazı.daJındıı.n blr :bsnunın da.ha ~-
tara lltlbıııhar at .uy ... a tnd!rde reyine mtıracaat edllen ha.- n gün mned.1 :tımnı da. BandırmaJ& rim1%e cet1r1lm 
ıerı. 19.1!!1 Mfizık (Pl.)' 20,111 Konuş- tem heyeti toplantmdır. İt hakem varacütır. Böy!ellt.lc, 1k1 trop, birer teşebbüslere esl.ni temin mak.sad.Ue 
ma, 20.30 Ka.rı§ılc tarla ~~fıe:o beyetf, &ıümtımek1 batta tı;lnde top.. Uı:lşer gün arıı. ile ve blı:t>lrlnl takiben İdare bu ~~ çok 
21,00 Ziraat saati, 21,10 .ı.cu.ı.ıw, • lan•caktır Uağıdaki ııehirlerr uğrayıp temsnıer mı&rd , 
K1bbc (Pi.), 22,30 Ajans haberleri. · vereceklerdir deımtrv ~ m.al.zemest bulunan Devlet 

Yann sabahki program . · O an umum müdürlfilil lle 
, 30 Program 7 33 Balon orkeetrası Gu··nıu··k B Bandırma, Bıı.lıkeslr, Akhisar, )4a,. teşriki mesaı etmiştir. Bu hu&U&ta 

T..; Ajans ha~rlet1 8 00 Salon or: Orsa nisa, İzmir, Tlre, Ödeınlş, Aydın. Na.- Runıe:n htlkQmetne çok yakında. atı 
~ 8 46 Evln aa'a.ıı · zıııı, Denızu, İsparta, Burdur, Afyon, netıceu bir anlaşmaya varılaca~ n 

' . • 1 Mayu lNI Kllta.bya, ll*1fl1ltr, Anbra. I>Onftşte bandajların tama.men fehl1m1ze geti-

ölum.. İzınlt, btantıuı. rlleblleceği ta.'hm.1n edllmcktodlr. 

Göıülmemif lld l>Gyük Ye aüzeıl film birden: 

Kabuslar Beyaz 
içinde Kelebek 

Debtot ve hey,ec11G &imi 
B., RoJdeı 

PETER LORRE 
Küçük buzlar Kraliçesi (SQ. 

NIA HENNIE) nin rakibi 

iRENE DARE 
S-... autleriı t.nfmclan aenPı ve parlak Film 

1,30 - 3,SO - 6.30 - 9. Seu.a saatleri: 2,30. 5 - 7,30-10 \r t t de tenzilatlı matine! _______ _ 

Bugün 16 da~ Sinema ve 

Bu gece 21 d< ~ Tiyatroaunda 

ZATI ~UNGUR'u 
Mutlak::ı sidiP 1rörünüz. İllüziyonizma profesöri!nün esrarlı hüner· 

leri bu mevıimin en a6zel eğlencesidir. , 

Biletler her gÜn 13,30 dan itibaren Tiyatro giıelerinde nlılır. 

~------·Telefon: 49369 -------· 

Hayabn bin bir eararından yaratılan ... Seyredenle·e aonauz bir nq·e 
d~ran •.. Gözlere hayret, dudaklara hayranlık dolduran: 

PAULElTE GODDARD - BOB HOPE'aia aon zaferi 

K A O 1 N ve Ş E Y T A N 
Bugün L A L E Sinemasında 

Kaıbleri heyecanla yerinden oynatacak gönülleri esrann dehectile 
- aaraacaktu. 

DIKKATı M t K E Y B A Y R A M 1 
Heyecanlan •ustumınk için iki müstesna MlK.l birden: 

1 - TECRÜBELi BEBEK. 2 -DONALD'm SAA TLl BOMBASI 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matiınc 

Lmıdra tızetlne ı atulln 1.2' Tu.me bir ~ &7 defam edecek- İdare bu 1fte muvaffak oldıı#u t.a.k-

Ba.71ll Katik Mlntenctan. ~ itte- Nnyort Czeı1ııe 100 dolar 130.70 t1r Bu program_ parti tarBtindan d1rde tehrlm17.de tramvay darlığı ıı:ıs. BUGÜN ELHAMRA'da 2 film Birden ..._ 
P&n Mamıellan, bay l'9 bayan H, Er- Cenevre tızerlne 100 ~- (lehlr tıyatrolu, bu ae- men 1zale ed~ olacaktır. . -, 

sanJ&n. bay Te bayan H. Asfazadurian İaviçre tran:tı IO.W ne llk defa. olarak tam :ta.dro.silıe tur- ...................................... , KIVIRCIK PAŞA 1 SARAY KONSERİ ı 
ta& ve valtdelerl Madrk1 Dzerlne 100 peseta J2,93'16 D93"9 ~ Ti4nede ....rııece.k dm. Para, M~eıer, Y~ d~ 

Dal bayan Verldn lfanuellan Btotholm tbıer1ne 100 turoD 11.la teınsıllerde rolleri olan artlatler, aeya.- lir, AzraU ıatn yapıyor. Ankara.da B::-.::1.. Türk Filmi ı Büyük musiki film Framw:a 
dtbı ra.bmetıne b.TUfilluşttıı' qen&zes! .-•- .. 7 .... MARTHA EGGERTH -~O-

• B8BAJI ft Taınu.a.I hate ~ etmettedlr. aınca Hamlet Komedi bJiını· Pqs, HALiDE - SAJT ·YAŞAR • LElTE DARFEUlL - P. ;:,;,;;: ~ ~ s!r: hramt,ell S 1 93~ !!rpı>,1 Si.- Dram tuıımı Bandınnad& <O Pdm> hMretlert, Dadı, ~ CJdalai, Baa- R. KEMAL MAGNER ~ MARCEL slMON 
ament tf""3'nc:M =rutml Japda- Snu - KlWDW& 7. Sıf.81 ~ tıtmB!1 ldecelctlr. Ba bmım dit J'llYUI. Berkea ~ prtade, O- -- Sc;.ınalar 11 - 2,30·6·9,1 S - Se•neJa,ı· 4,30 & 
IMilr. ı. Bgnbp buqfttrw ·- oınaJMllı -- pnlaım~ o b.- ,_ IDIDde CllFllD. _____________________ ....... __ 



:!'ANIK, ÇATLAK, EKZEHA ve 
CİLD YARALARINA fevkalAde 
iyi gelir Derinin tazelenmesine 
ve 1cnilenınesine hlr:met eder. 

- Her Eczanede bulunur. -

1 Değe;~t!~~~!~l~t: 
Göztepede 4 buçuk donum bah
çeli çaınlar orta.unda. :fevka.l.Ad.& 
blr köşk ve aynca. nrliıaem.m.el blr 
:ırsa. satılıktır. Telefon.: 40825 

, 
Nevralji, 

diş, n zle, grip, a om 
F. R NOI Kırıklık ve Bütün ağnlannızı 

lcabinda günde 3 kaıe alınabilir. 
derhal keser 

ve 
Belsoğulduğuna 

tutulmamak için 

EN lYl b..AÇı 
~'!Jf!JııJ"" ROTEJIN'~ 

....... , .......... B~;:;i:""'V~·1ı;;i:;· .. n;;;·;:;'d;irı-;rı .. ·;ı-;,~·i:;;ll•HDl1•••m ....... ......................................................................................................... . .... 
Bir Marangoz 

bir tahta tornacısı 
ve bir cilaciya 

İhtiyaç vardır. 

Müracaat: Galata Gümrüğü ka.r

şısında Kuto hanında Bay Nentre. .! ................... . 
Bir Türk ırkından 

muhasebeci aranıyor 
Her gün öğleden sonra. H den 

17 ye kadar Galata Abit han 
2 ııci kat 44 numaraya müracaat. 

semt1 

• 

• 

• 

1 Oalattt 

Kıı.s.ım P. 

Beyoğlu 

Beyoğ'lu 
Fatih sulh ikinci hukuK mahkemesi , 

Ma.hall~ 

Inonii Ölçek 

• Çayır 

Çayır 

)1 Çayır 

Kemankeş Kılıç Al1 

Ahmetr 
Ka;>tan 

Flrm:ağa. 
1 Flruz~ğa. 

Demir-) 
Han S. 

Bo.stan Ba.şı 
Bostan Başı 

Cinsi 

ArS& 

Arsa 

Ar.sa 

Arsa. 

DükkAn ) 
ve 

Depo 

Hane 

Arsa 
Arsa 

) 
) 

Es. 

55.5'1 

48 
50 
52 

H 
48 

40) 
4,) 

11 
n 
15 

80 
BM. 

45 

No. 
Ye. 
69 
71 
73 

68 
70 

G! 
66 

60 
62 

ıs. 
17 
19 

2 
118 

4 
8 

) 
) 
) ' 

) 
) 

) 

) 

) 
) 

) 

) 
) 

Muhammen 
Mesaıluıaı kJYmef;t 
M2. D9. Lira Kr, 

500 00 3437 50 

142 50 798 3$ 

144 00 753 72 

145 00 - 758 '12 

2: 21 Hissesi 598 50 

Tam1nu 

21 50 
34 00 

500 00 

10'1 5() 
1'10 00 

Tem.ln.at.ı 

Ura Krı 
261 0'1 

59 88 

56 52 

56 92 

44 88 

31 50 

8 00 
12 75 

s!\tış memurluğundan: ull 1 .. 1 . . . ·ı ~ 1 k ·· ı-.... ·· ·· dA~tı ·•· t . Yuurıda. y1Zı!1 gayri menk er n mu k.i7etlen pe~ın para. ı e sıı.1.ma. uzere on ~"'il gun mu ......, e açll\. ar -
Ali Fuat, Cenani, Rabı~, ve Meyveş tırnıaya çıkarı.lnu.ştır. !haleleri 25 mayıs 942 pazartesi günü saat on beştıedir. Iste~erln Ak:ı.rat ve Mah

uhdelerlnde bulunan F.:ıtıhte Haraççı lfilit kalemine müracaatları. (5355) 
Kara Mehmet mahııllesinde Ciba1l 
Fırın sokak eski ve yeni l No. 1021 ada 
33 paı-sel şarkan 24 parsel No. ç~nıe Kadıköy sulh mahkemesi ba.} katip- ..... Müzayede ile gayrimenkul satt§I ••• .. 
Ve 25 No. kahve ve sabunhane ş4-na- l!ğinden: Milddel Nimet Günaslanın ll 

l Ş il · BetN'\krwıda Jurnal sokağında Nik.ltlç apartım.:ını müzayede e 
len Ciball Fırın sokak garbi 22 parsel müdeaaleyh H kmet ener e şayıan ,,~ı; 

f ld ır. 13 '5/ 942 saat H - 16 da. Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Ba.., kAtipllğince ev cenubu 25 parsel ev ile mahdut üç ve müştereken mutasarn o Uı;,U Ka.-
. h ıı · ı •••••••••izale! şuyu suretlle sal!lacaktır. od:ı iki hela içerisinde tulumbası bu- dıköyiınde Rasimpaşa. ma :ı esın n 

lunan bir mntfah nıerdiven altında İzzettin sokağında eski 51 mükerrer 
ciolap ve biraz da bahçesi bulunan ve yeni 71 tal 71 l % a~a 29 parselin-
1258 Ura kıymetinde bulunan ah.şap de kayıtlı zemini Selami! evvel vak
ev izale! şuyu zımnında 9 6 942 t:ı.ri- !ından 12:?,50 metre murabbaı bulu
hine mtisadif salı günü s:ı.at 10 dan nup bundan 54,50 metre murabbaı 
11 e kadar mahk'!me başkatiblnlnj bina ve mütebıık!si bahçe bulunan 
odasuıda atld>eki ı;ıartlar dalresinde ve ahşap ve yağlı boyalı ve.3105 lira k.ıy
tapu k:ıydma göre açık arttırma. su- metl muh:ımlllenell ve Izzettln soka.
retıle satılacaktır o günü muham.- ğında bulunan hanenin sokak kapı
men kıymetin % 75 lnl bulduğu taK- ~ınd~n glr!ldikte zemlni çini blr taşlık 
dlrde ihale edilecek aksi takdlrde en uzerınde altır.da 1'odrum odası bulu
son arttıranın teahhüdü bakı kalmak nan diğer bir oda ve merdiven altın
üzere 19/61942 tarlhlne mü~adif cum:ı. da bir kömürlük ve zemini çimento 
günü ayni saatte ve aynı mahalde va helası bulunan bir mutfak ve bah
arttırınaya devam edilerek en çok art-o çeye çıkılır bir kapı m-evcuttur. Bl
tır:ı.na ihale edilecektir. ı _İşbu g:w- r1nc1 katta muşamba_ döşeU merdi
r l menkulde müseccel ve g:ı.yri mlı-ı venle çıkılır bir sofa uzerinde karşı
secceı hak sahipleri tarihi Handan iti- Iıklı iki oda bir he:a ve ikinct katt~ bir 
haren on beş gün zo.ıiında ır:.ürac:>.at- oda mevcuttur. Hanenin arka cıhe
Lırı lazımdır aksı takdirde ga;rrl tlndek.l taşlıkta bir kuyu ve merdl
müse::cel hak sahiplen payla..:madan venle çıkılır bahçesi ve bazı meyva 
hariç kalırlar. 2 _ ihaleye !.ştlr:lk a~çlan vaı;ıır. Mezkılr hane Kadı
edeceklcr % 7,5 nls!.:ıetinde pey vere- koy sulh bırlncl hukuk mahkemesi 
ceklerdlr 3 - İhale bedeli peşindir il:lmına müsteniden ve izaleyl şuyu 
nıerour kanuni mehil verebilir. 4 - suretile tarihi ll:lndan itibaren esbabı 
Müşteri bedeli ihaleyi mladında ver- müracaata açık biılundurulan satış 
ruezse !hale feshedllerck gayri men- şartnamesinde yazılı şerait dairesinde 
kul yeniden arttırmaya çıkarılır ve ve peşin para ile !? /6 942 tarihine 
en çok arıt.ırana ihale edilerek arad:ı.- rastlıyım salı günü s:ıat 10 dan 12 ye 
k! fark ve zarar blla hüküm müştcrı- kadar Kadıköy sulh mahkemesi baş
den almır 5 - İhale tarihine kad~r kll.tipliğindf? açık nrttırma ile satıla
vergiler hissedarlara. ve yirmi senelik caktır. Yevml mezkurde satı.ş kıy
evkaf taviz bedeli ile tellnliye müşt-~- metl muha.ınminenin % 75 şlni bul
rı~ aittir. 6 - Şartname bu günden madığı takdirde en son arttıranın 
itıbaren herkesin göreblleceğl suret- taahhüdü baki kalmak tm?re müzaye. 
te açıktır fazla malumat isteyenlerin denin 10 gün daha temdidi ile 12/6/ 
sat..ış 217 No. ile memudyettnıize mü- 042 tarihine tesadüt eden cuma günü 
r:ıcaatları rn.zımdır. saat 10 dan 12 ye kadar en çok arttı-

Zayi - Kunıkapı ıaııe biirosW1dan 
aldığımız 32963, 32964, 32965, 32966, 
11945, 11945/l sayılı karnelerlmtzl 
kaybettik, yeni.sini alacağımızdan es
kisi.hin hükmü yoktur. 

Salihattin Dündar 

Zayi - ŞJ4U 1aşe btirosundan aldı
ğım 7 nüfuslu ekmek kamem.lzl 
kaybettlk, yenisini alacağımızdan es
kisinin hükmü yoktur. 

rana ihaleyi kat'iyesl icra kılınnacak
tu. Sat1-1 tarihine kadar müterakim 
bina ve evkaf vergi borçlan ve satış 
harcı ve rüsumu dellallyesı hissedar
larına ve ihale pulu müşterlslne ait 
olmak üzere satılıktır. Taliplerin 3 
7,5 pey akçe.si vermeleri lazımdır İcra 
ve iflas K. 126 ncı maddesi mu~ibin
ce ipotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların hususile faiz ve masra
fa dalr olan iddlalanıu 15 giin içinde 
mahkeme kalemine bildirmeleri ve 
aksi takdirde haklan tapu slclllerile 

Ayşe Şahin sa.bit olmadıkça satı., bedelinin pay

AKŞAM 
Abone bedeli 

Türk.iye Eenebı 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

1400 kuruş 
750 il 

400 il 

150 il 

2700 kuruş 
1450 il 

800 • 
)1 

Posta ittihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: senellğl: 
3600. altı aylığı 1900, üç aylığı 

1000 kuruştur. 

Telefonlarımız Başmuharrir: 20565 
!' .uı işleri: 20765 - İdare: 20681 

~ Müdür: 20497 

f 
Rebiülihır 21 - Hıdrellez 5 

S. İm. Gü. Öğ. İki. Ak. Yat 
E. 7,33 9,34 4,50 8,51 1~.<>0 1,48 
Va. 3,48 5,48 13,10 17,08 20,H 22,01 

ij idarehane Babı{l.li civarı 
Anmıısluk sokak No 13 

_- .zwH±tı•;sa • AN 

laşmasından hariç kalacakları ve da
ha fazla malıimat aJmak isteyenlerin 
mahkemenin 942/113 No. lı dosyasına 
müracaat eylemeleri lilzumu UA.n 
olunur. 

Kadıköy ikinci sulh hukuk hakimli-
ğinden: 942/12'7 
Kadıköyünde Mühfuıdarda Tuğlacı 

Emin bey sokafında 13 No. lu apart
manın 3 cü dairesinde mukim bulu
nan~ Bankası baş veznedan Ali Rıza 
Sanertn geçirmekte olduğu akıl has
talığı dolayıslyle hacrına. ve kendisine 
aynı evde mukim oğlu Nlh.at Sıınerin 
vasi tayinine karar verlldlği aıa.~ 
darlara ildn olunur. 

Zayi - İstanbul seyrüsefer müdür
lüı·ğünün 1287 sayısında kayıtlı mav
namuı plakası mavnam parçıılanarak 
battığından hükümsii7.c:lür. 

Slpah[ oğlu Recep Çmar 

Zayi - Emlak Bankasında maaşını 
alm~ olduğum 1820 sa:vılı ma~ cüz
danımı zayi ettim yenls1nl çıkaraca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Zayi c~dan sahibi Cemlle Yt>lklnec 

Darphane ve damga matbaası müdürlüğünden 
.Müsait ye<miye ile bir kimyager alınacaktır. Tallpler!n mlll'acaatlan. 

(5281 

f stanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünqen: 
Kıı.dık.öyde Pazaryolu Mektep sokak 4 ııuma.rada. oturmakta ik<m halen 

nerede oturduıYu bllinemiyen M:ılatya'lı MuSt:ı.fa ~Iu Battal'a.: 
Mikdan, ~iyetl ve neden doğduğ'u 8687 sayılı 4/4/1942 günlü Vakit 

gaııcteslle ilan edilen 1328 lira 50 kuruş borcunuzu göste~llen 15 gün müd
det içinde ödemediğinizden bu parayı nihayet 10 gün z:ır!mda. ver..mcm1ze 
yatırnıadığmız takdirde 'ra.'hslli Emval kanunu hükümlerine göre haltkınız-
da takip yapılacağı tebliğ yl'rlne kaim olmnk üzere llm olunur. (5357) 

• 

Ticaret Vekaletinden 
ia~ mı.i.3teşa.rlığ1 merkez teşkilitile Vek!ıJetimlııe bağlı da~ıtm::ı. oflsJ 

merk~ ve teşkilMı lçin büro moble ve eşyası satın alınacaktır. Bul~ üzerin
de teklifte bulunmak istiyenlerln 15 mayıs 942 cwna günü saat 14,5 de 
bizzat veya se!ılhiyetll müm<'sslllerl vasıtaslle iaşe müsteşarlığında haZll' 
bulunmalan llln olunur. (5351) 

İstanbul Bölge iaşe Müdürlüğünden 
Eyüp, Fatlıh, Eminönii, Bakırköy, Beyoğlu, Sanyer, Beşlkta..,, Üskil.dar, 

Kartal, Kadıköy, .Beykoz. 7C Adalar kazaları hudutları dahilinde kayıtlı 
hayvanlara yemlik olarak verllecek kepek ve emsaıı için her hayvan sahibi
nin bulunduğu mahallin iaşe bürosuna müracaat ederek alacağı matbu 
beyannameyl doldurup Wll Mayıs akşamına kadar makbuz mukabUl geri 
vermesi ve beyanname vermemiş olanların hayvanlarına rem verllmlyeceği 
ll~n olunur. (5387) 

Sipahi ocağından 
10/5/942 taı·ihine tesadüf eden pazar günü saat 15 de ocak talebelerine 

mahsus olmak üzere konkur-hipik ve atlı oyW11ar tertip edlleccğlndoen sa-
yın Aza ve alleler1n1n tıeşrlflerl rlca olunur. Duhuliye sertıesttlr, '5305) 

ıo Mayıs 1942 

ithalatçı ve ihracatçı Birlikleri 
Umumi Katipliğinden : 

TaclrlerimJz ta.rafın.dan mübayaa. olunup akreditlflerl açtınlan ve 

1 
ha.len Mısı,n llma.nlannda bulunan muhtellf mnllıı.nn memleketlmlze 1 
sevkln1n tıemlni için yapılan teşebbüsler sırasında bu ma:ııar hakkında. 
bazı maltlına.tm bllinmes!ne lüzum hl311 olduğundan. alA.kadarlann 
11/ 5/ 942 paza.rtıesi günü ~amma kadar Galatada. Ömer Abit Hanında. 
Umıım.1 KAtlpllk Bürosıına müracaatları llizumu 11An olunur. 

AZ Fi SAT 
Barayburnu, Adalar, "Burgaza. n.uır. nıa.nzarasuun ka.pattlmJ.31 l.mkAnsı.z, 

içi, dl§l ya~lı boyalı, bahçell ev 11/ 5f 942 pazartesi saat 14 tıe müzayede ile 
Beyoğlu sulh mahkemesinde sa.tılac:ıkttr. Adres: Clh.anglr, Caml sırasın.da 
özoğlu sokak No. ıı. 

Ekzemanın ilacıdır. 
Yara ve çabanlarda kullamlaır. Her ecumede kutusu 50 Krı. 

_.ı-tALI MERAKLILARIN 
Sanda! Bede.:ıteninde te~hu· edUnıckta o!a.n .:Oymetli Buha.ra Vcl 

Klıtınlr halılarının 11 Ma.yu 942 pızartesl gün11 saat" 14 de satılıta cı
kanlacağı llAn olunur. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğündent 
1 - Vilayet, kaza ve müesseseler gençlik kulüplerinde beden terbiyesi 

mükelleflerini çalıştırmak üzere a1afıdakl şartlar da.!reslnde ve milsabalt& 
t.mtlhanlle 50 eğltmeın namzedi alınacaktır. 

Bu namzetler 1942 tıemmuz veya a!tustos ayındı A.'lka.rada yg.ttlı ve altı 
ay denell bir kursa ta.bl tutulacaklardır. 

II - Aranılan vası! ve şartl:ır: 
At Memurin kanununda bir memur lç!n te3blt e·i llmlş bu!unau. ,a.rtla.n 

haiz olmak. 
b• 35 ~ını ~all14 bulwımak. 
C• Askerlik vazt.feslnt yapmı..~ olmak. 
Do E:n az orta. mektep veya muadlll nıekW'pten mezun veya 1939 yılm

dan sonra erOO.., okulundan çıkmış bulunmak. 
e. Nümunes1ne göre blr taahhütname vermek, 
g. Müsabaka lmtlha.nı «Yalnız Jlmn.::nt:'k ve a~lt!.tu:ım.d..?n aıuell ola.rat 

yaptırılacaktır. 
m - Talip olanlar vilayet merkezlerinde valilere, ~tam V& n~ m.er-

ke-zlerlnde kaymakamlara. istida ne m!lncaa.t edeceklerdl.tı. 
Müracaat zamanı nlhayet 4 Haziran 1()12 günO. akşmı..t bltmlş olacaktır. 
I\.' - verilecıek ücret ve masraf: 
a~ 3656 sayıll Teadül kanunununa gore ayltk U.cretle beraber kursta. bu

lur.duklan müddet zar!mdı günde 150 kuruş-ıı g{'-Çma-m.ek üuıa harcırah 
~'evın iyeleri. 

b' Kazananların bölgelerinden Ankır-;ıyl kadar yol m.ı.n"'.1.flın. ve ;nld& 
g~ecek günler için harcırah yevmlyelerl. 

V - Kurs e.snasmda çalışma !çln ~iyll~ek eLbLH ve 3.Y!lkk;ıbı umum 
müdürlükçe verilecek: 

VI - Fazla tafsila~ lçln vilıyetıerde beden t~r:biy~-1. Borge başkanlı.k:IA
rına kazalarda ve nahiyelerde kaza kaym.ıkamllkla:-ına müracaat !Azımdır. 

43t64 - 5128• 

Beden Terbiyesi lstanbul Bölgesi Başkanlığın
dan: 

Beden terbiyesi umum ır..üdürHi.ğü tara.f:.ndan Temmuz :9H ıyır.dı .\.n
karada aç1lncak olan yatılı ve a '.t1 :ı.y devreU eğttmen !ru.rdun..ı. ~O namzet 
alınacaktır. İsteklilerin şeraıtı öğrenmek üzere .ı a H2 tarihme kadar her 
gün Taksimde Sıraserviler caddeslr.de 51' num;ıralt bmad.:ı. Beden Terbiyesi. 
t.-tanbul Bölgesi Başkanlıbrına müracaattan lüzumu ılin olunur. .i'.71 

Nafia Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan lş: 

1 - Su işleri altıncı şube Mudürluğü mı.ntakısı dahfllnd.e Seyhan saıt 
sahtı sulama ve deşarj ,ebekeslle sınat lmılatı ve l:lletml? bin lırı ~ı~ 
muhammen keşif bedeli vahldl flat esası üzerinden c5,31B.040t llradır. 

2 - Eksiltme 15/ 5/ 942 tarihine radtlayan cuma günü .;ı.at 15 te Ankam
da Su işleri relsllğl binası içinde toplanan Su ekslltme komisyonu OOJ.Q-ı..tı
da kapalı zıırr usullle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele proje3l. ~ayuıdı.rlık lşlert 
genel .şartnamesi, umumi Su işlerl fennt şartnamesile hu51lsl ve fenni şart,.. 
nameler! ve projeleri «5011 lira muk:ı..bilinde su işleri reisliğinden aLıhllirler. 

4 - Eksitmeye girebilmek için isteklilerin d73,29la lira a20ı kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin 7apılaca~ı günden en az fü; gün 
eV"•eı ellerinde bulunan ves1kalarla birlıkte blr dilekce ile Nafia Vetietın~ 
müracaat ederek bu işe m:ahsw olmak ü.-rere vesUo almaları ve ':m \~sikayı 
ibraı etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika. !;alcbınde bulunm.a.y,1nla.r c-kslltnıe;-e 4ticlt 
edemezler. 

5 - Isteklilerin teklif mektuplarını iktncl ma:idede yazılı saatten bir 
saat evveline kada.r su 4lerl relslığlne ~akbuz muk.abrr!r.de v rmelert ı!-
zımdu-. 

Postada olan gecik.meler kabul edilmez. {245ô) (4235) 

İnhisarlar İstanbul Bat müdürlüğünden 
İçki ve tütün sıatıcılannın ellertndeld satı~ tezkerelerlnln milddetl 

31 Mayıs 942 akşamı sona erecektir. • 
Satıcılann yenı tezkerelerini kolayltkh, alabilmeleri için muıta.ka. ltı.

barlle aşa~da gösterilen gilnlerdet dllkkAna. ald kontnratlan ve esk1 tıezke
reıer1 ve ~r adet fotoı:traflarlle Kabataşba.kt başmüdürlüğümüze mil.ra
eaat etmeleri va 5 Haziran 94-2 akşamı saat 17 den SC>nra ya.pılacMc kontrol· 
da tezkerelerin! almayanlar ha.kkmda kanuni muamele ~ı.pılacaıtı illll 
olunur.• 

15, 16, 18, 20 Mayıs :142 günleri Beyoğlu, Gala.ta., Pang:ıltı, Şlşlt Te Ka.
s1mpaşa mmtaka.sındaki bayiler, 

21, 22, 23 Mayıs 942 günl-eri Sirkeci, ve Beyazıt mmtakasındaJd bayiler, 
25 - 26 - 27 Mayıs 942 günleri Ak saray, Fatlh, Balat, Bakırköy mınt.., 

kasmdak1 bayiler, 
28, 29, 30 Mayıs 942 ~ünleri Beşlktaı. Rumeli, BoğlZiçl ve Anadolu Bo

ğaziçi bayiler!, 
1, 2, 3 Haziran 942 günleri tisküdat, Kadıköy, Eren.köy mınta.kasıtldakl 

bayiler, 
4, 5 Haziran 942 günlert de Adalar nunta.kasındl.kl ba:yller. di032• 

Ankara Belediyesinden ı 
1 - Ankara otobüs ldaresı garajı ııe müştemllA.tına. ya.ptınlacü elektrik 

tesisat ve tadilı\t işleri on be§ gün müddetle ve kapalı zart usuma ek.>lltma
ye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedell ceman «1983211 Ilra. o:35• kuruştUl'. 
3 - Teminatı «1487• Ura .:43• kuruştur. 
4 - İhalesi 22/5/ 942 cuma günü saat 11 de yapılacağından ~artname, 

keşi! ve pı·ojelerini görmek lsteyenlerin her gün Encümen kalemine mü
racaatları vıe isteklllerin de ihale günü olan 22/ 5/ 942 cuma günü saat ona 
k:ıdar 2490 numaralı kanunun 32 ncl maddesi sarahati dairesinde tanzlm 
edecekleri tıeklif mektuplarını Belediye dairesinde miiteşekk.ll Encümene 
vermeleri. *312-!ıı a512b 

Za.yl - Kumkapı iaşe bürosundan 
aldığım 32963, 32904. 32905, 32966, 
32967, 32967/ 1 sayılı ekmek karnesl.nt 
kaybettik, yenislnl alaco.ğımızdan t's
klsinln hükmü yoktur. 

Hüse in Altuıt.alık 

Zayi - Askerl posta 765 bil'liğlnden 
:ılmUJ olduğum 24/ 3i 9U tarih, 547808 
sayılı ve 72S kilo et ayniyat mazbata
sını zayi ettim. Yenisini çıkaraca~"ll
dan esk1siııln hükmü yoktur. 

.. t . 


