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Almanlar 
Kerç'te Rus 

hatlarını 

yardılar 

Alman tebliği 
"Düşman kuvvet

leri yokedildi,, 
diyor 

Tebliğe göre yenilen 
düşmanın bakıyeıi 

takibediliyor 

Rusların zayiatı 40 binden fazla 
esir, 197 tank, 598 top, 

260 tayyare 

Berlio J 3 ( A.A.) - Alman or• 
Cluları B14kuınandanlığının tebliği: 
Kerç beızahı üzerine yapılan yarma 
muharebesi s<'na ermiştir. Bu muha
rebe ezilen ve çember içine alınan 
Clüıman kuvvetlerinin yokedilmesile 
bitmiştir. Dü~man şimdiye kadar 
40 binden fazla esir, 197 tank, 598 
top ve 260 tayyare kaybetmiştir. 
Bundan başka çok miktarda askeri 
malzeme alınmış veya tahribedil
miştir. Kerç istikametinde yenilen 
düşman baki~·eleriniı:t takibine de
vam edilmektedir. 

Yanm adaıım aahil bölgesinde 
muhareLr tan arelerinden mürekkep 
teşkiller dı.:n 4 küçük nakliye gemi
sini batırmı,lar ve bir çok küçük ge· 
mil.; haaıa ~atnutlardır. 

Suikast davası BU SABAHKİ TELGBA.l'LAB 

Müddeiumumi çarşamba günD 
iddianamesini bildirecek 

Alman 
kıtaları 

Kerç'in 
önünde 

Sovyet tebliği 
"yeni mevzi
lere çekildik,, 

diyor 

iddia makamının 
hakkındaki isteklerini 

noktaların tahkiki bazı 

mahkeme kabul etmedi 

Taarruz nasıl ba~ladı? 
Alınan esirlerin miktari 

gittikçe artıyor --
Rusların Harkof istika
metinde ilerlediklerini 

haber veriyor 

Ankara 13 (Telefonla) - Alman 
BüyUt Elçlsl Von Papen'e suikast suç
lulannm muhakemesine bugün de
vam edllmf~tlr, Evvel!\ Adapazanndan 
gelen istinabe evrakı okunmuştur. 
Bunlarda. Yugoslavyııdan gelen b::ı.vu
lun suçlulardan Süleymana nasıl tes
lim edlldlğl anlatılıyordu. Süleyman 
bu ifadeler hakkında bit diyeceği ol
madığını söylem~tir. 

Bunu müteaklp maznunlardan Ab
dürrahmanın avukatı söz alarak de
ml3tlr kl: 

- Geçen celaede maruzatta. bulu
nurken bazı noktalann A.mme efkl
rmea matlup olan derecede anlaşıl
madıtuıı göroüm. tistüp konsoloa-

Vichy 14 (A.A. - Kerç yanmada- Moskon H (A.A.) - Reuter: Bo•-
hanemlzden müelddlim Abdürrahman da§ı Kornllota Y~ ve sında. Alman tnamızu muvaffakıyetle yet gece yarısı tebllğl: Kerç yanma
hakkınd& gönderilmiş olan cevabın Pavlofun bu ısa.botal harote\lf. blr devam ediyor, Alman - Rumen kuv- dasında kuvvetıcrlmtz d~anın üs
mnddl ve hukukt hiç.bit kıymeLı yuk- tabiyeden ibarettir. vetlerl Kcrç şehrinin önüne gelmlşler- tünlüğunden dolayı yenl mevzilere 
tur. Çilnkü konoolosbanenln gizli teş- O bana cahll diy01, Bl.ıl a.vukata dlr. Feod.'.l.c;y:ı.'da.n hareket edenler de doğru tekJlm1şlerdlr. Alman Başku
kllfıtı mevcut deı&lldlr. Abdilrrahman ka.rşı bu kabll söz.ler cezai. takibatı Azak denizine yetlşmlşlerdlr, Blr kı- mand~lı~ının neşrettiği ve Kerç mu.
hakkında.ki İstanbul emniyet müdür- muciptir. Teketrürilnde ken~ ~- sım Rus kuvvetıcrl. muhasara edll- harebeslnin Almanlar lehinde bltU
lfiğünün tezlrere8l 1se sarlhtlr. Ve mil- va edeceğim. Bu noktanın PivlofP. ml.ştil'. Esirlerin mtktan gittik~ artı- ğlnden, Almanların çok miktarda esir 
ekklllmin htçbit sol flkrl yoktur. Bu bUdlrllmeshıl ısterlm.• ye!'. ve top nldıklanndan bahseden teblll 
noktanın Pıı.vlofa Jhtarını ttca ede- Bundan 80lll'8 Pavlof aös aldı, bazı Taarruz nasıl hazırlandı yalandır. Kuvvetıerlmlz muntazam 
rlm. Pa.vlof eier bit daha 1.§1 talıkl- evraJcın okunmasını ıatecU; .anra de- Be lin l4 (AA> _ Alman Başku- bir şeklide rlcat etmekte ve !terllye.n 
kata. dBkerse kanunun bize verdiği dl ki: ~~""" · · daJd ta.şist Alman kuvvetlerine :ığır zayta' 
haktan ıstıtade edece~l:n. _ Mahkeme zabıtııa.nnda bazı tu- ma UM&• Kerç yanmad&8Ul "'rc:Unnektıedlr 

Pavlo• bir •~h..t"""I de"'ııdJr. aO• _._ muvaffa.loyet ha.kltında fU malQmatı Harkof ıces~lnde kuvvetıerlmlz ta-
• ""' ·~... -s.. hllıler yapılmasına m08aa~ Jste~..u. rf Hü 8 a-.,.ft •'ddetu aldığı emrl yerine getirmek için dlrl- Bütün bu adaml&r Jcomjlnlat maske- ve yor· cum m .1

00
- v- arruza geçm~tir, Bu kuvvetler mu-

lerln ve ölülerin phaiyetlne santsn st altında Sovyet ıttifala aleyhinde topçu ve ~ava kuvvetleri bomba!'dı- vaffakıyetıe 1lerlemektedlr. Cephenin 
bir zattır. Pavıor bizzat kendi yazı- manını muteaklp başlamııtır. llk Al- diğer kesimlerinde önemU htçbir f/!1 
lal'mı blle yazmaktan lclzdlr, Arka- (Devamı sahife 2. ıUtan 6 da) man ıruvvetıerl binlerce kara m.aynı olmamıştır 

ve zırtın hendelke muhııfaza edilen 12 marısia 43 Alnıan uçağı tahrlbe-

Kara ve deniz nakil yasıtalan iti 
mükellefiyetine tabi tutuluyor 

Et işi 
Hayvan ıevkiyah bir 

elden yapılacak 

sovyet hatlanna saldırmıştır, Düıı'tllan dllmlştlr. Biz 17 uç!lk kaybettik. 
baskına uğramış, ilk hamlede sarsıl- Barentz denizinde, 12,000 tonllntolUıt 
mıştır. RUB ~atıanna derin surette gl- bir Alman tıışıtı bir Rus gem1 l tara
rllmlştlr. Du,'lffian şlmale do{tnı at.ll- tından ikl e bölü r...+r 
mış kaçması önlenmlştlr Bu suretle Y nm....,.,..ır. 
Ark~naj bölgesinde MIA kendln1 mü- Londra 14 (AA.) - Kel'Ç ynnmıı.da-
data eden düşmanın muvasa.lası ke- smdakl muharebede 1k1 tarar da ~nlf 
sllmlş çember gittikçe sıkllı.ştınlm* mlkyıı.sta ~tayyare ve tQI> kullanmıştır. 

Teıkilit yapması için Ticaret Vekaletine salahiyet 
verildi. Bu suretle İaşe maddelerinin 

nakli kolaylaıacaktır 

• Harkor bölgesinde Tlmoçenko kuvvet-
.. tır. Alman tıı.yayrclert akınlarla bu lerı tarnız etmiştir. Meskün bir ma.-

Ankara 13 (Telefonla) - Ög· kuvvetıert imha etme~ ba§laınıştır. hal etrafında şlddetu muharebeler 
rendiğime g<Sre, (Canlı hayvanlar :~sların çıkış teşebbuslert püskilr- oluyor. Ruc;lar, düşmanın anudant 
ofisi) kurulacağı hakkında bazı ga· t duliteı ndsoll n;~~bu kEus1.vveıtrıler lm~~tve- mukavemetin\ kırarak evlerin yansını 

1 3 ( d 1 r d .1 h b ya es r e m"1 ... r r e n m..,. an . 
Ankara Ra yo gazetesi) - cesinde it rntiketlefiyeti yükletit~- zet; er ~.ra~ın an v~n en a e.r saatben sate artıyor. ve hl\dm tepeyi ele geçlrmı~Ur. 

yannki Jlesmt gazetede Koordinaa- cek.tir. ~..._d~o,;;g_ru degaldır. laıe müstcıarlıiı dı- AJ ıeler• • 
~ 'ReyiıtJl\fn yeni ~ararfan ~ıh· N'uD •-tar~ MM; ertnfn •• e ın1r'tltllncfe lllfeftrl* a1151 .c fllDI - -11"' At•I ze IDID 

l.ap:myada Alman - Fin kıtalan cakbr. Kararlardan biri memleket- Mitte,.. a~ a5rdUltleri it de te,kU&tlandırmak 1c1a U. bucak mfltaJulan 
için muvuffak yetle neticelenen mu- teki nakil vtuıtalarını ilgilendirmek• mukabilinde rayio llcretlerl alacak- aydanberi çallflDaktadır. EYVelc• BerUa H fA.A.> - A.qam pRtelert 

Hftrdiçf n1"ye 
hava akını harebelerdı düşman Luhi bölgesinde tedir. Hakiki ve hükmt p.hıslara ait lardır. Kar• vo Merainde et ihr81; eden ye Kerç mun.ffaloyetıne genlf J"lr vıer-

24 nis~•adan 1 il mayısa kadar 11 bin- motörlü kora nakil vasıtalarile hay- Ticaret Vekaleti, bu karara daya. halen ipiz bulunan hazır teşkillttan mette, bu hareketfn wtalıkia hazır. 
de.., fazla ölü vermiştir. Şimal buz vanlı nakil vasıtalarının, yük hay- narak, iı mükellefiyetine tabi tuta· istifade edilmesi düşünülmüı ve bun- landığını, cesaretle tatbik edlldl~l. 
denizi sahilinde ve Murmansk lima• vanlan ve 50 tondan a~ağı motörlü cağı nakil vasıtalanndan bilhassa ların mümessilleri Ankaraya çağrıla- bunun ChurehUl'ln lO mayıs nutlrun-
nında ınuhnrebe ve stuka t ayyareleri deniz nakil vasıtalannın teşkilatlan· ia~ maddelerinin tattnm83ında iati- ra~hk.onuıulmb~şt1u. hBüyükb' tehirkl~I~ :~t~~~d~l:bs:c:ı~cv~~ ce!~~ Amerikan tayyareleri 

ha va meydanını 
bombardıman ettiler 

gemikre y .. pt!klnn taarruzlarda bil- dırılması salahiyeti, bu ka~arname fade edecektir. et ı tıyacım oy e azır ır teş ı at- ettığ'lnl s~ylüyorl:ı.r 
1 d 8 b . V kal · 1 kte- la temin etmeği daha elveri•li bulan M B · kil• . hassa muvaffak olmuş ar ır. ın ile Ticaret e a etme ven me '" acar a•ve ının 

tonluk bir şilep ile küçük bir vapur dir. Ticaret Vekaleti bu nakil vaaı- L•b d • hükumet, te~ilata lüzumu kadar ~ 
tahrib· dHmis 4 büyük nakliye gemi· talan için iş mükellefiyf:ti ihdas ede- 1 ya a yeni vagon ve diğer vesaiti nakliye vere- bir nutku 
'l b 1 · · "dd' k 1 "dd t" b'r defasın· cektir. Bu suretle, hayvan sevkiyatı Buda.....,te 14 (A.A.l - Macar 'Dn•- Londra 14 <A.A.> - Amerika tnyya.. 

releri salı gü.nll öğleden sonra FranSll 
H1ndı Çini'slnln merırezı olan Hanol 
~hrlne bir akın yapm14lar. ha.va mey
danında bulunan 15 düşman tayyare.. 
sini tahrlbetmlşlcrdlr, 

sı e ir kaç muvasa a gemısı cı ı ce ve ça ışma mu e 1 1 ı , .. ., ~ 
h b . kt' Çal "tırt 1 b·ır taarruz mu? bir elden yapılmıo olacak, büyük vekfll, cepheye gitmekte olan nskerlerl asarları:ı uğrntılmıştır. Diğer azı da 20 günü gcçmıyece ır. ı,, ." h 1 
ger:ıilerin de tahribedilmi" olması lacaklara ve nakil vasıtalarına ver. ı- şe ir erde fiatler de bugünkü kadar uğurlarken sôyledlğl bir nutukta de-

" k b k yüksek olmıyaeaktu. ,; mlştlr kl: «Macar nskerlerl bugün ye-
muhtemeldir. Donanmaya mensup lecek ücretler Fiat Müra a e om""° --- nl vazlfc!crlc karşılaşmıştır, DO.,manı 
gemil.:rle iııbirliği yapan muharebe yonlarınca tcsbit olunacaktır. St kholm 13 (A.A.) _ Svenska. '.ra- Mahrukat ofisi hududumuzda değll, kendi memleke-
tayyareleri buı.dan başka şimal bur· Ticaret Vekaleti, bu i~lerin tefer· geblıı.detd gazetesinin R-0ma mu.ha- Ankara 13 (Tdetonla) _Her sene Unde yenmek lt\.zımdır. Bundan dola-
nu bölgesirde biı düşman denizaltı- ruabnı ihtiva eden bir tali.m.atn~.me blrl, Italyan askeri m!işalıltlerlnln, görülen kömür sıkıntısını gidermek yı tarihimizde emsali olmıyan bir va-
eını bntırmıııl •1dır. hazırlamıştır. Kararın neşrmı mutew inırııtere'nln :Mı.:;ır'a oh~mlyctll mllı:- için alınacak: tedblrloer etrafında götü- zlte ne k:uııılaşıyonız.• Martinique' de 

akip talimatnamenin tatbikine geç~ tarda. asker, h:ı.va. ve d~nlz kuVV"!Uert şülmesı için buraya çağnlan odun ve 
Amerikan muhabirlerin lecektir. Talimatnameye göre nakıl gönderdlğlnl te~lt eyledik! rlnl bil- kömür tacirleri ile Ticaret VeUleU 

Moskova radyosunda 
neşriyatı 

vasıtaları, memleket ihtiyaçlan için dlrmektedir. MuşahUler :rngllizl •rln arnsınd~ gör!lşmelere devam cdlllyor, 
en verimli şekilde teşkilatlandırıla- pek yakında. Mısır'da yen! blr taamı- Biltün memleketin ihtiyacını vaktin• 
cak, ta11ıma kabiliyetleri tesbit olu· za gaçme~rt fhtlrnall olduğu ne tcc- de tedarik etmek lçln bir mahrukat 

y b 1 1 • d lı " arnıakt"dı·'a'" otlsl kurulması dOşünillüyor. nacak ve bunlara ka i iyet en ere- s ı~ V .. •" •. 
Moıkova 13 (A.A.) - Moskova 

radyosunda neşriyatta bulunan 
Amerikan muhabirlere göre Kerç 
yarımadasındaki 111uharebe devam 
ediyor. Bu muharebeye hem Rus· 
lar, hem de Almanlaı pek büyük 
kuvıvetler sürmüşlerdir. Alman kıta· 
lan süvari, piyade ve tank birli~le
rinden mürekkeptir. Düşman pıya
de kuvvetleri arasında İtalyan ve 
Rumen piyadeleri de vardır. Rus 
kuvvetleri ilkkanunda Kerçi Alman· 
lardan geri alan general Kozlof ~~ 
kumandasındadır. Moskova mahfi k 
leri düşmanın Kafka5yaya ulaşma 
için yaptığı bu taarruzun K1Ztl~r~u 
tarafından püskürtüleceğine kanıdır. 

.. Ikka~Ierı 

Kontrol 

Ekmek soyguacularuun son sürat· 
le cezaya Çl'l"pbnlacaldan bildirili
Jor. Bu kararla beraber. ekmek ve 
'- alq veritile ilgiai olan fırmcı, 
Pastacı. sütçü vesaire gı"bi esnafm 11-
lq bir kontrolden geçirildiği de gö
riilüyor ve falan dükkanda tu kadar I 
~•çak ekmek. filan dükkanda bu ka· 
dar kaçak ıandviç ekmeği yakalan
dığı İfİtiliyor. 

Sürekli olmasını dilediğimiz bu 
tedbirin - gecikmiş bile oba -
milli R~İır. hesabına iyi neticeler 
kereceğine tifobe yoktur. Ancak bu 

ontrohin )'alr.ız ekmek ve un allf 
"''!"İfile ilgili emaf üzerinde değil, 

--

:~···- .~· ·!. ... ~ ..... ,~., 

• 
' ' ' • 

Papa milletlere 
sulh tavsiye 

ediyor 
cHarbin uzamaıı aileyi 

yoketmek tehdidini 
gösteriyor» diyor 

Vatikan 14 (A.AJ - Papa on lk.Lncl 
Pl, Papalığ9. seçllmestnln ytldönümli 
müna.sebetlle diln bir nutuk söylemiş
tir. Biltün mllletıere hitabeden ve 
radyo tarafından neşredtıen bu nutuk 
suıeh lehinde blr hitıLbedlr. Papa de
miştir ki: 

Fransa, Amerikanın 
isteğine cevap verdi 

Vicby 14 (A.A.J - Vlchy'de şu teb
liğ neşredilmiştir: «Amerl:ka hükilme
tı 10 mayısta AntU valisi amiral Ro
bert vnsıtasııe Fransız hilkftmetlnıe 
AntU'lerln 1dare şek.llnl deıtlştırmete 
matuf teklifte bulunmuştur. Bu teklif 
bazı vahim meseleleri ort.ıı.ya koymak
tadır. Mareşal Petaın, Vlchy'ye d6e 
nünce durum inceden inceye tetltlk 
edilmlşUr. B. Laval Fransız cevabını 
Amerlkay& göndermiştlr, • 
Fransanın notası .Amerika maala

hatgüzanna verllm[ftlr 

«Bugt\n istisnasız bütün mllletıere Mııır • Habetistan 
sulh lehinde bir hitapta bulunuyorum. ., -L~- 1 t (A A ) _ Habq karala 
hart> k&sırgası ortasında blr kere da· _.. , · . · ek .. d 
ha sulh SÖ'LÜnli tekrar edlyorum, Bu- kıral. FaruJ~ • hır m ~.P gon er-
nu bütün muharlb devleUere tan.fam- miftar. MektuLu vermek uzere bura.. 
hkla yapıyorum. Şlddetıı muharebeler ya bit müm• .uil gelmiıtir. Habet 
devam ederken 'J&pılan sulh tekllftnln mümeuili. Mıaır Batvekilile görür 
muv&ffakıyetaizlltle netıcelenecetlnl müıtür. Bl· görüımede iki memleket 
bWyonım, Bir taraf eldıe edilen ta- aruında diplolll6tik münasebetle 
za.nçlara, dilet" tal'af ıe1ece:ıc tazano- kurulması tek.lif edildiği .. nılayor. 
Iara bet ballıyor. Bu dilftlnceler sul-
hu güçleştlrmettedlr. l ·ıt ' • K da 

Harbin uzamaa btrçok batıınıaroan ngı ere ye yem ana 
alleyt yoıcetmeıc tehdldlnl ıaeterlyor, kıtalan geldi 
Halb'*1 aile esutır. Bunu korumak Londra 14 (AA ) - TOPÇU ve mtıh 
llzımdır. Yaradanın 1radesl de budur, blrllklert de daiııi yent Kanada Jı:M. 
Herkea sulh için hlçblr fırsatı kaçır- lan İnglltereye gelml.ftlr. Yeni Zelln
mamaRa çatışmalıdır. • dn'dan da hava blrllklerl gelmi§tlr. 

Amerika 100 denizalti 
yapacak 

Londra 14 (A.A.) Amerlka.. de-

Müttetltle't hava hava konferansı 11 
ulusun iştıtraklle Kanada'da Ottava 
şehrinde yapılacaktır. 

Madagaskar' da Hür 
Fransızlar idareyi 

ele alacaklar 

nllzaltılarını 200 bin ton hacminde 
muhtelif gemilerle artırmak fıçln bir 
layiha hazırıamı.:ıtır, Bu suretle yi1z
den fazla denizaltı yapılacaktır. Bu, 
Perl Harbour baskınındanberl deniz 
lrunetıerlnln arttırılması 1çln ikinci Londra ı 4 (A.A) - Hür Fraa
ıtlnc1 llJiıhadıt, ıı:neıtı llylba, taJ• aız uluaal k.omit i Madqukar ada-
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Dün. Gecek" ve Bu Sabahki Bab 
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Harb tebliğleri 

Alman tebliği 
Berlin ıs <A.A.) - Alman ordulail 

başkumandanlııtınuı tebliği: 
Mnlta üzerinde yapılan hava muha

Martiniquedeki 
•• •• gorufme 

Beklenmedik bazi 
gtiçlüklerle kar!ilaıtt 

rebelerinde Alman ve İtalyan av tay- Nevyork J 3 (A.A.) - Valf~ 
yarelertd ~~~f~~~~l :: tona gelen son haberlere göre, Mar· 
mayc e e n :v•" P tinlque hakkında yapılan mllzakere-
gillz av tayyarcsinl dilşürmü.,ıerdlr. 1 d h' L_Lı d"- ~: tük" l 

işten ayrılan 
maliye memurları 
Beş sene hariçte mali işlerle 
uğraşmaları yasak ediliyor 

Bundan başka s dtl§ınan tayyaresi de er e. ıç ~e!'me ıa; .suç ere 
oimall Afrika sahlllnde dilşürlllmüş- tesadilf edılmiıtır. Ankara 13 (Telefonlar - Mali- bi maliye memurlnnnın da hizmet-
tilr. Alınan telgraf haberlerine göre Te Vekaleti Mecfiae teklif ettiği bir ten ayrıldıktan sonra l>cı sene zar· 
İngUtercnln cenup sahllindeld as- amirnl Robert Birlepk Amerika de kanun layihasile hb:metteu. eynlan hnda hususi tetcbbıı. aahaaında ma-
~ ~ed=e taışıtıc~~llz 1= son anla§mayı altettiği zaman doğ· maliye memurlannm 'lieı eene mUd- Uyeye ait hususlarda it almalannı 

ava ;nb~n n~e isab~tler kay: rudnn doğruy~ ıefi olan amiral Dar· detle malt l§lerle hariçte mqgul ol· menedecek bir büküm tesisine 111-
:d~~I a ve btl~ hasarlar husule ge.. lanın Ba§velı:il muavinliği makamı- malannın yasak: e'dihneshıl istemek- zum görüldüğünden bu layiha Mec· 
tı.rllmiş:ır. nı işgal ettiğini fakat bu vaziyetin tedir, Uyi:hanın esha.l:iı mudbealnde liae eevkedilıni§tir:t deniliyor. • 

Hollanda sahUl clvannda ve Manş §İmdi deği~, olduğunu ve bundan cMa1iye hizmetinden ayrıları. bazı U.yihaya göre Maliye Vek&leti 
denlzlnln glıi.mlnde diln gece Alman dolayı Ameri! alı1arın maksat1annı maliye memurlan vuifeden ayrıl· te§kilatına dahil umum maq ve Gc
tnrakol gemllerlle h:ı.flf İnglllz deniz elde ctme'i için Vichy'ye mili:acaat malanm mliteakip yazıhane, idare· retli memurlar, maliye hizmetinden 
kuvvetleri arasında muharebeler ol - etmeleri liızmı.geldiğini Amerika hü- hane açarak ıvergi ve sair mali mev- ayrıldık1an tarihten itibaren beo te

muştur. Dtişnıanın serl botları tam kömetine bfldinni§tir. Fakat Vaşlng• zulara alt takıp ve vek&Iet i§lerini ne zarfında vergi ve aair mali mev· 
~bctlerle ~~a. t=tılmıştır. Bot- ton hüklımeti Martinique meselesi deruhde eylediklerin"den memurların 2!lllnra ait n Vekalet iflerini doğru· 
~:~danlı~ d~ü C.et>llğin- hak.kında Lava} ile müzakereye gi· hizmetten ayn]dıktan ~onra mlike!· dan doğruya veya blli§tirak al&.ka

de Glrlt adasının cenubundaki deniz riJmek istemediğini açıkça büclin:rılf Jellerle aıkı temaeı icallcttirecek hır dar eden ~er deruhde edemezler. 
~geslnde İngUlz destroyerlerlne mu- olduğu içb timdi ya Rot>ertin biz- i~ deruhde etmekten muayyen bir Bu madde hükmüne riayet etmiyen· 
ftftnkiyetıe ta2rnız ettiği blldlrllen zat Amen'kar. tekliflerini kabul et· müddet için meneailmelerl hlzmeıtte lerle burJarla mali qlerde lttirak 
muharebe tayy:ırelerlndcn mürekkep mesi "YeV'l ~crika.lılann doğrudan bulunduklan mliddetçe dnha ziyade eyliyenler 3 aydan 3 seneye kadar 
teşklle Meşe yaprağı nl?o.nını hamil doğ h k te geçm ı ri lh:ım saU.\:ietle -vwfe etmelerini temine hapis cezası ve 100 lliadnn 500 li-
yfizb:ı.şı Helbig kumanda etmekte idi. elm "1:~ d"are e e e blt.dim bulunduğu cihetle diğer bazı raya kadar ağır pııra cczasilc ce.za-
Yil.zba.şı Helblg attıtı bomba. Ue düş- g e e ır. Vekalet ve müesaeselerdc olduğu gt- landınlacaklardır. 
man destroycrlerhıden b1rln1 blzza.L 

batımu.ştır. Akyab bombalandi 
Maitada 112 Mihver Yeni Delhl 13 CA.AJ - Burada 

tayyaresi düsürüldti ~en bit tebliğe göre tngmz 
La Valett:ı (Malta) ı3 (A.AJ - cu- bom'b:ı. t:ışyareler1 bugiln erkenden 

martestdcn pazartesi gününe kadar Akya2) tnyyare meydanına. yüksekten 
geçen 72 saatlik müddet içinde 112 taarruz etmlşlerdli'. Y~ d~ınık bir 
dfişman tayyaresi dfişürülmflş veya .halde duran tayyarclerln arasına ağır 
hns:ı.m u~tılmıştır. çapta bonıbnlar düşm~. 

B. Hitelerin 
son nutku 

v yag Pirinç, 
Bugün bakkallara 

verilmesine ba~lan'iyor 

Toprak Mnhsullerl Ofisi, bugün 
bakkallara plrlnç vermeğe bnşlıya

ca.ktır. Ofisin bu pnrttde tevzi edece

areşal KPrselring 
ltalyadan hareketi 

Londrada, Maltaya 
taarruzdan vazgeçildiği 
sure inde tefsir ediliyor 

ği pirinç miktan 400 tondan fazladır. Londra 13 (A.A.) - Alman ha
Evvelce de ya.ulı~ gibi beher ek- va lırnvvotlerinin Malta üzeTinde uğ
mek kartı mukablllnde ho.lka yanın~ radıklan ağır kayıplarla alakadar 
§:ı.r kllo plrlnç verllecektlr, olarak verilen bir ha.bere göre, Al· 

ıran ve 
Müttefikler 
;f ahranda verilen 
ziyafette ıöyleniJen 

nutuklar 

Suikast davası 
(Bas tarafı 1 in<:i &ahifedc) 

tıulmuyorınr. Yarın da Hnlk Fır.kası 
maskesi altında. Ttırklye ctbnhurlyetı 
Jleyhlnde bulunurlar. Kendilerinin 
bu maskeleıin1n mahkeme tarafından 
bldırılacağuıı üml.dOOJ;yorum. Tah
rlkçller demokrat memlekeUettn, do .. 
layısl.le de demokrat olnn Tilrldyenin 
düşmanıdırlnr. Onların gnycsi yaptık-

~ 13 <A.A) _ (Rcuter): tran ları sulknsdl komünistler ta.ı:a!ından eat>•:ft!mm :teıidı ,ererıne verdJtl yap~ göstererek Türk makamları 
z1yaf~ ooz si5yllyen dük de oıouces- vo Türk: efkdrı huzurunda. Sovyet \a
ter, ozc.Umle QÖYle demiştir: .,tlstün- tandnşlarmm lilma.dını kırmak ve 
lQğümüm 1nruımak ve zaferin gitgide Türk - Sovyet dostluttuııu sarsmak
lehknhıo fa1lnlqt1Rma katlyeUe ka- tır. 
naat etmek 1çtn çok lyl sebepler gö- Reis - Mahkeme siya.setle u~rnş.. 
rüYorwn. Bu maksa.tla, tank, uçak ve maz, ynlnız suçlu arnr. Bulurs:ı. ceza
müb.lmmat .tstllısallml.zfn gittikçe mu- sını verir, bu olmazsa bernct ett1rlr. 
azzam attışını ve bütün dünya kıta- MutaH'tası sorulan iddia ma.kamı 
lannda müttefikler tarofından kuru- Abdürrn.hmanın lfadeslııJn ve B. Pa
lan bava, deniz ve kara bilyfik ordu- yot tarafından tanzim edllen taponın 
larını zikretmek kAndtr. tekrn.r okunmasına lüzum olnuı.dıı;tnı, 

Bllha&c;a Rus mtUteflklcrim.lzin kah- ancnk tablbl nclll Behçet ve Payot tn.
ramanca. mukavemeti itımadunızı rafından verllen zabıt vnraknsının 
~a. ziyade t:ı.1cvlye etmektedlr.11 anlnynmndığı noktalnrının okunmcsı-
Şeh~, verdlğl cevapta, İran, nın muvafık olncn~ını söyledi. 

Büyük Brltnnya ve SOVyet Rusya nra.- Mahkeme dosyanın tetkiki kabtl 
sındn son günlerde ynpllnn ıttlfal!: oldut;"Ulldc.n ne ifadelerin, ne de rn
mua.h~eshıdeıı duyduğu memnunlye- porlnnn tekrar okunmasına luzum 
tı bellrtm1ştlr. görfilmediğlııe karnr verdi. 

İran, İngiliz ve Sovyet kıtalan dük İddia makamı _ Pavlofa iki sual 
de Olouecster'ln sar.ı.-y:a ~sırasın- tevcih etmek istiyorum: 1 - Pavlot 
da btr ihtiram ırordonu teşkil etmiş 1başkn hnngl memlekct.lerde, hnng1 
bulunuyorlardı. • tarıhlerde .konsoloslukta çalışmıştır. 

İran tabının annesı Paviof -··ıı- rkiyeden b~lm blr yer-
Sofya 13 (A.A.) - (Otl) Buraya. ge- de çalışmadım. Berbes ceyahat mak

len ha.berlıerc göre, eskl İrnn Şehlnşa- sadlle de hiçbir yere gitmiş dc~llım. 
bı Rıza Pehlevlııln zevcesi Maurlce İddia makamı - Pavlof Sovyet mc
ndasından İran topraklarına gelmJ~ murlarınclnn Jurnnlycf ile tanışır mı, 
tır. Hlndlstruı içinde uzun bir yolcu· kendisile birlikte ç:ıl!şm~ mıdır? Ça
luk yapan va.lele Jmpa.nıtorl~n ya- Jıştı ise nerede ve hangi tarihte ça
nında oğlu vo kızı vardır. İmpara.to· ı.ı.,tı? 
~. Zehednn yolu ile Tahrana d~ru Pnvıor - Ben böyle bir isun b lmt-
scynhn tine devam etmektedlr. yorum. Yalnız Juralef isminde blrisl

Admira 29 may11ta 
İstanbulda bulunacak 

le birlikte Bovyctler dahilinde Çı

tada munlllmlik yapt m. 
İddla makamı - Romuda, Sof.~adn 

bulunmuş mudur? 
Pavlof - Hayır, 

Almanlar gaz 
harbi yapmı

yacaklar 
Pirinç tıaUert, bundan evvelki fla- man Akdeniz hava kuvvetleri tefi 

Bazı cümleler Japonyada tin ayni olacaktır. Mamafih, bu hu- feldmare§ftl Keselrillg ltalyadan ha
sustn gazeteler~ de nyrıca Jlô.n yapı- reket etmİ§tir. Kesclring İtalynya 

infial uyandırmı~ lacaktw. Bnkknllar, TuryaRını btuJka geldiği zaman Maltaya karşı 1iddetli 

Ankara ıs CA.A.> - FenemahQe ve 
Oalntasnrayla. maç yapmak tızerc ge
lecek olan Viynnamn Admlra. takımı, 
26 mayıstn hareket edecek v~ a~lebl 
1htlmal 2!l mnyısta. 1~nbulda. bulu
nacaktır. 17 k1§1.den mfirekkep olan 
bu kafile iki kulübümüzün mümessll· 
lcrl tnnı.fmdan hudutta k:ırşılanncat
tır. 

İddia makamı - Sorcl unu su
allerin cevaplarını aldık. Bunlann 
sebepsiz ve yersiz olar:ık sorulınııdı
r.•ını takdir buyurdut;unuzdnn emın z. 
Tnhkl.kntın ıptidasındanberl kendi -
n1 masum bir 1llm o.damı htlviyc i ile 
tanıtmak için ısrorla çalışan Pavlofcn 
hD.klkattc ilmi ettldlerdcn bll{lka y
lerle m • oldu unu nnl mak zor 
olmasa gerektir. Yu~k heye nize 
verece7tlm izahat, az evvel ordullum 
mıallerln mlinasmı teb:ırüz ettireceği 

gibi A.tiyen tcyldl hallııde blze hsı 
hD.kkında daha esaslı bir fikir d ve
rebllecekUr. 

Al d D .. bir mUesse."JCden alacaklardır. Hnlkm h '- 1 ı ~ b Ik.' d man ra yosu « uı- bakkallardan plrlnç ve Tur,y:ı.!P aln- nva a~~n arı ynpı acagı ve c 1 c 

b J Dehle 13 <.A.A.> - B. Hlt.ıer'ln bllrnelerl nnh!velerdc bakkallar bir- Akdenızın ba"'ka kısımlanna da ta-
manlarımız ar, arsa JDU· Rayştng'da söyiedlğı son nutukta Ilkl rı 'ısı ri ·1 b ~ al kl arruz edileceği söylenmi ti. Bı·r sarhoıtun yap ık r-1 .. • d• cAsya barbarlığına kal'şı mficadele e re e n n U..,;un aca an x 
lrabeie edecegtZ» ıyor TI1Zlfeslndcnı1 bahsetmesi nazUerle pJrlnç ve Tnryn~nı. ba.kkallıırtı. a~n Marcşalın hareketi Alman hava Sadettin adında b1r .sabıkalı e'V'Velk.I 

Japonlar o.msındo. llzilntülü bir du- nyrı dağıtın anndan oonra mümkun kuvvetlerinin Malta üzerine ıimdiki gece yansı sa.ıibo~ olarak Şehremini 
nım yaratml§tır. Jııponya.nın Bcr- ol:ıcnktır. . halde geniş ölçüde bir taarruz yap- clvanndan geçerken eskl polls koml
lhı'det1 bilyüt elçlsJ B. Oşlına, B, Hlt- Ofis müourlüğü, knt! daCıtnın ILste- mnk fikrinden vnz.geçtikleri suretin· setlerinden B. Talft.t.'ı rnslamı.ştır. Ta-
lcr'in ne demek tstedlğinl öğrenmek sini dfr!l al~r. de tefeir edilebilir. Dola~an bir p- lMın evvelce muhtcl1f suçlardan do-

Ankara 13 (Radyo gazetesi) -
Alm:ın radyosu, İngiliz Başvekili 
Churchill'in bcyanabnda işaret etti
ği gaz harbi hakkında Alman görü
ı!iııün ötedenberi malum olduğunu 
ııöyliyerek fÖy]e demiştir: 

~tlr. B. Rlbbentrop, Asya bar- yiaya "Jre, Rommel Rwı cephesinin l:ı.yı kendtctnt yakalnmnsındo.n müğ"-
viz <> ber olan &dcttın bu ~adıı. Pavlotun bazı dış m mle .et erde, 

bar].$ cümlcQııdcn d.a.1ma. bo~ - Maliye atli tahsildarla- bir kc .minde kumandSJllığı ele al- birdenbire bıçağını çekerek hücum ezcümle 1925 senemde Romnc!a kon-
mln kastcdll~ ım.I.atmışsa. da, el- mak üzere Libyadan ayrılmıştır. ~ solosluk memuru ole.rak çalıştığı a-
çtnln ısran 117.ertno yazı tıe temınat rına yem parası _ _ __ B. TaİAt kend181.nt korumağa çnlış- da 0 tarihte yine Roma.da buhınruı 

c:Almanya şimdiye kadar gaz kul· 
lanmnmıştır ve kullanmıyacaktır. Kı
rımdn Almanlann gazlı mayn kul
]andıJ· lan hakkında Rcuter ajansı 
tarafından verilen haber de Alman 

vermek zorunda ka~tır. Ankara ı; (A.A. ) _ Maliye """ 0 ....... da. _,.118 d-ıerı ._tıa_ Sovyet memurlarından Jurn:ı!ye! ııe Mecliste bı"r takrir .......... ........... ~ ..... "J... J~ "9 ı ~ Vek8.1eti Meclise sevkettiği bir layi· mi§lerd1t. sadettin poll.!lcre de &'.ll- b rllkte komünıs~ lsyanlan çıkarın k 
Mercan deniz 

muharebesi 
Nevyorlc: 1' (AA.) - Nevyork 

Başkumandanlığı tarafından yalan- rmıea gazetesinin deniz yazan Han-
lanmıştır. Alman Ba kumandanhğı, son Baldwin'ln bildirdiğine göre, 
mukadder zaferi temin etmek için Mercan denizinde yapılan çarp~ 
böyle .., nsıtalnra muhtaç değildir. esn.ıuımda hiç bir Amerikan zırhlısı 
Dünya mınu bilmdidir ki d~man· savqa tutu§mamıştır. 

:>< _ ' .. Gazeteci, Jr ponlann burada 3 
Jarımız gnz hnrbıne ba§lar1area oy- ~ '- • • k il d k1 n -e nya .. uça.: geouaı u an ı a .. 
le bir mukabele ve Alman kim)·a- bunlardan ikiainin babnı' olmalan· 
gerlerinin nelere muktedir olduğunu nın muhtemel bulunduğunu yazmak
görecdderdir JU bGtün düJ1Y1l dona tadır. 
kalacaktır.> 

Bayrak koşusu 
Enincan 13 <A.A.) - Bayrak, bu 

gün. saat 14,30 da Refahiye atletleri 
tarafındmı balkın coşkun tezalıtırlert

Je karşılanmış ve hfikfimct da.1res1ne 
bırakılmıştır. 

Ankara mebuau B. 
Yahya Galip Kargi' 

vefat etti 
Ankara mebusu B. Yahya. Galip 

Kargı, dün l)Rleden sonra, Eyi)ptekl 
evinde vefat etmıştır. Oenazesl bugün 
kaldırılacak ve Eyüptekl allc mak'be
reslne defnolunacaktır. 

PERiLi KONAK 

hada maliye atlı tahsildarlannn ve- etrahnda yapılan dın:nağ:ı Jcalkışmıf ve bir tabanca ve Faşizmi devirmek için çnlı9tığına, 
rilen ayd'l 1 O lira hayvan yem bede- k ~e ayağının topuğundan hafif- bu tarihten sonra Sofynd!l Svctı Ele-

1 müza ere ._._,. tı na klll.seslııde Kırnl Bori e knrııı ter-
li yetİ§mediğinden ahva i hazıra na· çe .7"• .. "•'UlllllŞ r. tibedllen sulknsdln ve 1930 senesinde 
zarı dikknte alınarak 15 liraya çı· Ankara 13 (A.A.) - Büyük Bu defa. da kaçmak 1stıem1ş ve ya· 
karılmaaı tekliI olunmnktndır. Diğer Millet Meclisi bugün Refet Canı tez" - ralt oldu~ lç!n dtlşmüştOr, Ellndeld yine Sofyo.dn Bolşevik nlcyhtan Rtı~-. · ı·v· d ı t T .. bıçak göıw..r-e ..,.,la.nmak suretne ko Slovo gazetesi sahibi Slolcviç'in tnraftMı tnluildarlann mali vaziyet- m reıs ıgın e top anmıo ır. CfTU 603".. ->- evin k tlı\t lan ıe 
!eri kc:ndi par:ılarile derhal bir hay- masuniyeti lı:aldınlan bir mellusun 1kfnc1 defa yaralanan Sadet.tın Gure- e konularn p::ı ı ve gaze 

H • U ' - l d ba. hastanesine :tn.ıdırılnuştıt Vaka sahlblnln yaralanmnslle n<?ticelenen 
van tedarikin~ imk&n vermediğin- eyetı mumiye .uran a ınma an etıatmda. müddeiuır.umlllk tahkikata bombn hddiseslnln mürcttıp!c.riııdcn 
den .ziraat ve ııhhat memurlımna tevkif edı1ip edilemiyeceğinin tefsir glrl§mlştlr olduğunu fi.hlren haber almış bulun-
olduğu gibi hayvan almak için üc- yoluyla halli hakkındaki takrire da- · maktayız, Pa.vlo!un es:ı.slı iştigal sa-
retlerinden bir sene zarfında müaa· ir Te§kilatı EtaSiye encümeni mazba- Sabun imalatrilarile hasmı olduğu glhı karakterlnt de tes-
vi tak..itlerde kesilmek prtile k:en- tası üzerinde upın mlizakereler ecre- ~ bite yanyacnk olnn bu hususların 
dilerine e.ltmıoar lira avans verilme- yan ettikten ıonra T eokiJltı F.aaaiye görüımeler . altı kalı memleketlerdeki srılahtyetll 
si teklif edilmektedir. kanununun tehirini talebctmek huw Anbra 13 (Telefonla) - Şchl'!· makamlar vasıbslle tahkik ve te .. bl-

ın.ısunda Meclis Azayı mürettebeainln mize davet olunan sab'lm. hnal&tçı· tine karar verilmesini talebedlyonun. 
•• • üçıte birinin İmzasının bulanmasına larile lqe müsteprlığında bugün de Mahkeme bu talep üzerine mii7.a-

P osta ve telgraf ucretlerı mahal olmadığı ve teorii masuniyeti müzakerelere devam olunmuıtur. Bu kerede bulunmuş ve şu karan vcrınl.§-
bugünden itibaren arttİ kaldırılan b!r mebusun tevkifi için müzakere~~rir. bugti.n l>itcceği anla: ~:lst•~<fı:n mnn~~~:~ar~~~~ ~h~; 

..,.ft Ü tl rf •1• b tekrar MeclutCfl karar almağa keza- §ılıyor. Muzakerelenr. mevzuu yenı ..... 
Po....... ere e ne yapu..'ln zam, u lik r· b 1 d v h kk dak' k L rmla . 1 ·nı aldkası bulunmnmasınn ve maznun 

günden itibaren tatbik mevkilne glr- . uzum u uruna ıgı · a ı~ • ı çı a!1 ve aauu~ no nnı, cıns en Pavlofun bu l§lerden muhakeme oltı
mlştir Bugünden itibaren Istanbu1 encümen ınubatası ltal:iul edilmış- teahıt eden nızamnnmeye glSre ıa· na aluıdığını blldlnncmesine göre 
içinde' telefon kon~ma.sı ücretl de tir. Büyük Millet Meclisi cmna gü- bun Jmalltın ... ne suretle yapılacağı lbwıla.l'dakl alAkasının zan ve tahmin
artm~. 10 kııruşa c;ıkmı.şbr. nU toplanacaktır. etrahnda cereyan ediyor. lerden fbaret olduğu ruıln.şılmasına VJ.l 

SeldCfl ynl:alanıp da hapishanede na bir çt-k iıler açacahınız. Ayak· duk. 
tekrar zincire vunılmadıkça. bu ha- Jarınıza hpanarak yalvarıyorum: Bir nok.tay da dikkatinize arzel"' 
valide sülun ve emniyet avdet ede- Seldcsıi, bu civarda dola§rrken ıör- mek t.terim: SeldenJn burada bir 

biran için alnkası tnhakkuıc etse bile 
bu dAvaya hiçbir suretle müessir o
lamıyaenlrt bu talebin reddine ç0:
ğuk.lukla knrar verilerek tefh1m kı
lındı,» 

mez. düğünüzü kimseye söylemeyiniz. ıuç :fılemes~ saklandığı yeri lf§ft et• 
Çeviren: AHMET aiLA.Lt - Bt-ycfendi, ıize namusumla Sir Henıy, uşağının bu. yakanlo~ı me~i ve za~ıb ku~vetle~ yeniden 

temin ederim ld, kayınbiraderim, karşısında, )'llmUfamaia 'baoladı. Bu peşm.e alirliklemesı demektir. 
Tefrika 59 

Bundan sonra 1ddio. makamının 
tekrar mütaJAası sorulmuş, makam, 
esas hnldcndaki 1ddlalıı.nnı bUdirmck 
11zere evrakın ken<ilslııe verlloıesl.nt 
1steml§tlr. Mahkeme bu isteği muva
fık g6rmüş ve dosyanın Jddla. maka
mına tevdUne, muhakemenin 20 ma-
7J:J H2 çıııııımba ctinü saat doku21 
buçu~ bırakılma.sına karar vcmılş· 
tir. 

Sir Henr}, uşaiuı sözünü kesti: yet ve hl. havalinin huzur ve asayişi hiç bir eve v~ hiç bir ferde taarruz düğünüzü kirrueye ıöylemeyiniz. Sir Yukarıda birer birer aaydı§un 
- Eğer o itirafları. kendiliğiniz· içln daimi bir tehlike tqkil ediyor. etmiyecektir. Esasen pek yakında, - Sizin ı;.J hususta düşünceniz ıebeplerde!l sarfınazar, Seldenin 

elen yapm::ş olsaydınız. bizim Sel- Bodı::ırdr:. biribirlnden çok uzak ve bu mınu.kadruı uzakla~ıp gidecek. nedir? yeni lNr euç i§l~eai içip akıl ve 
den'in peeine diipnüo olmamızdan mUnferit evler vardır. Bu evlerde Barrymoor bu teminatı ver• Bu suc.l, omuz silktim ve: lzandan mr..hnnn olması lb:ımdır. 
sfic:enmeğ belki haltlan olurdu. Fa- oturanlar, k.endilcrirü müdafaa et- dikteın sonra Sir Henriye dönerek - Eğer Selden, kendisini hqb. B d lill Sir H .. ikn ti 
bt gerek ıen. gerek zevcen, ıuç ür mele ve b'r taunıza uğradıkları tak- ilave etti: bir yerde. e.ştırmağa ıidecehe, mU- B' u ~ue .. edrük' ernnyı Ba a et · 
~d -L-1 dık · • fta di d 1 - • b' d k llefl · fü )' b. ft k ıraz <ı şun ten aonra rymoo· 
b ı e ,.~an tan aonra, ıtira _r e akc~ ek~f'Jmuessd tr ırh yar ım - Si- Henry: katiyetle tize söz e erıl zu ı ır mudr~ an ur· ra millpet cevap Yeidi: 

u unmagn mecbur kaldınız. Ba§ka gorme ım 11n ann an ma rum bu- veriyorınn: Sdden bir kaç süne ka· tarmı~ o uı cevabını yer ım. . 
pilde hareket etmenize de imkan lunuyorlar dar cenub~ Amerika memleketle- Delikanlı, ba mütalbya ıu mu- - Söylediklerin, bana bnaat ve· 
yoktu. Bu iti~rla ıenden ve zevcen- Selden azılı bir haydut, insafmz bir rinden birine gitmek için bu yerler- kabelede bulundu: rici garünüyo: . Haydi öyle olsun 
<len zorla kopardı~mız itiraflar, bizi canidir. Ondı merhamet ve vicdan den çıkı, videcek Size yalvannm: - Fakat dediği.:ıizin tahakkuk Barrymoorl Aizımızdao bU hususta 
hiçbir t~b~t al~a aok~~or .ve namınıı. bir ıev yoktur. Eline bir frr- Bu civnrdr 'do1nşb~ını, adliye ve za· etmesine i~tiz:aren Seldeni, yeni yeni tek söz kaçı.rınıya~ağız, zabıtaya da 
yakalamak ıçır. hizı.Selden ın ~eşme sat geçerse, bir takım günahsızların bıtnya hnber vermeyiniz. Takibine cürümler ı§lemekten nt\411 menede- haber vemuyeceğız. 
dilfmekten menetmıyordu: Bınaen. canına kıymaktan çekinmiyecektir. çıkarılan nel~e ve jandarmalar, bun· bileceğiz? Sakallı u~al, aeıvincinden n;famn-
aleyh bize giicenmeğe luç hakkın Şimdiye kadn: iıılediği cinayetlere, en araştırmelnra rağmen onu yaka- Barrymoor yeniden israr etti: ğn, efendisinin ellerine sanlarnk 
yoktur. bir yeni.sin' krtmnk, onun için işten lıyamayıncl buradan ib~ka bir yere _ Kayınbirndcrimin, ynkalan· minnet ve şükranla öpmeğe havladı: 

Konak anhibkıin ou makul cevabı- bile değildir. gitmis oldu?'.'Unu sıınarak takibinden • • ti · l" V• .. - AllaZl sizden razı olsun efen· t tm' d' · elakk' · B ~ mazsa, ycnı cınaye er ııı ıyecegın 
nı a ın e 1~~ t. • • 1 etmı~en ar- Bozlora bir göı. atarsan, söyledik· vaz eçmi kr. dea korkmayınız. Hali hazırda Sel- dün. Gerek bendenize, gerek refi· 
ltf1Jloor: hl! ~orü~~~~r~z etti:. lerimin ne kadar doğru olduğunu 1 Siz, z~bıta ve adliyeye haber deni yeni bi: cinayet işlemeğc sev- kama ~enide.~ hayat bah§ettiniz. 
•• - Sıze .. g~terdıgımı:_.c::n~·uyet ve derhal anlıyacnksın. Mesela haııerat vermezseniz, burada kalacağı beş kedclıilecek hiç bir ihtiyacı yoktur. ~ardcşı :•nkalarursa, zavallı .~oncı
ıtimadı suıı timal edei:e mızı umma- mütchr.ssısı M. Staplcton'un otur- on g\inü huzur ve emniyet içinde Neye ihtiyccı varsa, hepsini kendi- gım, kahrından muhakkak olecek. 
mışbk. duğu ev: de alalım Bu evde ken- geçirecek. sine tem in ettik. Parn verdik, yiye- Sir Henri, verdiği sözden piıımnn 

Konu r. bu 9elde girince, ben de disini v • heı:ıFresini müdafaa et- Şayet zallıtı:.yı, Seldenin izi üzeri- ede. giyecek verdik. f ngiltereden olacak ~i, bana dönerek §U sözleri 

•asıl ya•malı? 
cNümero> kdünesi. dilimize 

c:Numara> olarak alındı ve öyle 
yerl~ti. Fclcat ) azı arasında. bu 
kelimenin remzi olarak cNo.> 
barfleri kullanılıyor. Halbuki bu 
harflerin delaJe< ettiği kelime 
cNumara> değil, cNümcro> dır. 

Bu b?ıkımdav <Numara> ya 
remiz olarak: 

No. 
yazmamalı; 

Na. 
yazmalı! 
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14 Mayıs 1942 AK:ŞAlıl Sahife s 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Şehirlerde eşeğin rolü 
bitmemİ§tİr 

( ŞE&i~ HABBRLERi) Bu akşam 

IPBK 
Muazzam ve eşine az tesadüf 
edilir bUyük. bir macera filmi 

MCfhur Polis hafiyesi 

Geçenlerd bisikletin Tıirkiyede 
laammüm etmeai )Uzum ve çarcl~ 
rinden bahsetmİltİm· Y-!°t darb~ı 
böyle diişünceleri ister ıstemez dı
mağlarda gyandmyor. Fakat sonra ı 
cBu demir kıthğmd~ bu kauçuk 
yokluğunda .•. :ıı itirazı da kendiliğin
den doimuYO:r değil. 

Gençlik ve sporj Sahneye çıkan 
bayramı · köpek 

Noksan 
ekmekler 

Sinemaainda 

Nik Karter'in 

Fikir, ,u bol topraklı ziraat mem
leketinde, daha ziyade canlı binek· 
lere kayıyor. Fakat; bir oebirde at 
beslemek de kolay değil. Astan yü
ziinden pahalı olabilir. Esasen iyi at, 
tarihin hiç bir devrinde lüks hayvan 
olınaktan kı.ortulmaDU§br; asla de
mokratla,amamııbr. 

Bu mukaddemeden sonra, anaızın 
komik tesiri yapacak bir müıahede 
ve fikrimi ortaya atacağım: 

Eşeğe avdet.' 
$.Y.:f. 

Ve u%Wl kulaklıdan ö:ıür dileye
rek: 

- Biz ettil sen etme ••. Seni dok-
tor Celıil Mul1tar geçen barbte ka
saplık efmİ!lJ. .• Üstündağ da oehri· 
mizden kovmuştu, kusura bakma .•• 
Zaten bu haksızlığa, aramızda pek 
çok itiraz ed~mler de olmuştu... • 
diy~rek. •• 

lstanbulda yapılacali . . ~ 

merasımın progranıı 

hazirlandi 

Gençlik ve spor bayramı nıünasebe
tlyle 19 mayısta İstanbulda yapılacak 
meraslm.ln programı hazırlanmıştır. 
Programa göre merasl.nı saat onda 
Fenerba.hçe stadında. yapılacaktır. 

Vall ve belediye reisi; İstanbul ko
mutanı, Parti reisi, Halkevıerı mü
messili, maarif ve beden terbiyesi 
müdürleriyle beraber sporcula'rı ve 
mruteııetıert t.eftlş edecektir. 

Bundan sonra Atatilrlt büstüne çe
lenkler konacak, istiklll marşı söy
lenecek ve bayrak çekilecektir. 
Bmıdan sonra valt ve belediye reı

sı, okullar namına kız ~tmen oku
lmıdan Tiirk'An Zorba, beden tert>i
yes!. teşkllA.tı namına. Fllruzan Tekil 
birer nutuk söyllyeccklerdir. Nutuk
tan müteakip geçit rcsı:nı yapılacak
tır. Öğleden sonra saat 14,45 de 
gençlik k:ulüplerl arasında hentr 
bol tınali, 16,30 İstanbul okullar muh
teııtı lle İstanbul futbol muhtelit ta
klinı arasında futbol maçı yapıla
caktır. Şehltlllder ziyaret edilerek çe
lenkler konacaktır. 

Gençllk va spor bayramı münasebe
tiyle Halkevlerlnde de meras.lm yapı
lacaktır. 

Umumi meclis 

Dün muhtelif mazhatala· 
rı müzakere etti 

Nakliye vasıtaları tarihini tel· 
kik edenler bilirler ki ~u memlek~ 
tin yirminci asır başlangıcına kadar 
en mühim taşıb eşekti. Sarki Roma, 
Bizans, Osnwclılık devrinde bu hep 
böyleydi. At yalnL-: paraca değil, 
hukukça dn İmtiyazlı sınıfa mahsus· 
tu. Ruhani zümre başta olmak ü:ıe· 
re, tüccar esnaf, muallim, memur, 
evinden işinP. işinden evine hep 
merkep sırtında gider gelirdi. Hat
ta bizim çocukluğumu:ı sıralarında 
resmi ılaire)eıin bir kıyıcığında mer· 
kep ahırlan bulunurdu. Gerçi artık 
boş b1rakdmı-ı ola;ak... Zira tram· 
vay, kira arabası (aammüm etmi~ Şehir Mecl1s1, dün saat 15 de B. 

Faruki Derelinin ba.şkanlı~da top-
buiunuyordu. !anmıştır. Geçen celseye alt zabıt o-

Zavall· h ·~'Vanlara yirminci asır kunarak aynen kabul edlldlkben son
ba~Jaı:ıgıcı:ıda şebr içinde sade ha- ra ruznameye geçilmL~tır. 
mallık nasir.ı oldu. (Ancak Adada Belediye lntllıabı için rey topla
binck rolünü oynıyorlardı. .• O da ne ma. müddetinin 10 gün ol:mı.k tes
~ker.celerle ... \ Nihayet bqlanna bit edilml.~ olduğuna dair riyaset 
ıeh=ı·Ierden büsbütün ve resmen atıl- d1vanı mazbatası okunarak kabul e
mak felaketi geldi. Filozoflukları dilmiştir. Müteakiben ren müşavir
icabı, buna d- :ıahır ve tevekkülle, lerlnin vazife ve sala.hl-yoetıerl hak· 
metcınetfo ka.tlc.ndılar. kında bir talimatname yapmağa 111-

•llıi'ıt- zum olmadığınn dafr mlllk.lye ve na-
Gcçenleıde Konya ,ehrinde, üç fla encilmenlerfnln müşterek maz.ba-

b b b. lik _. tası okunmll,Ttur. 
beş eb a tmlı ır te yürüyoruum. Vall ve Belediye Rctsı doktor LiltfJ 
Ya~~ız ::1ıra: Kırdar söz alarak bu talimatnamenin 

- Sela.niinrueyküm... • diye bir yapılmasına neden Iüzwn görüldüğü-
ses duyduk. nü an1atrruş ve mü:zn~reler sonunda 

Soııra. ç' vik adaleli bir merkebin talimatnamenin bir kere daha tetkik 
sırtında, temi·! yerli esnaf kılıklı bir olunmalc üzere riyaset makamına 1a-
vatttnda$ tin tin tin geçti, gitti. desine k:ı.rar verllmiştir. 

Gur ... pumuzdan bir zat ona ar· Kaloriferler hakkmdakl tallmatna-
kı;o;:..,d.ın biı· söz söyledi. Meğer menin 13 üncü maddesinin yeniden 
arakrnıdc. İşleri varmış. «Suvari» truızlnı edildiğine dair mülkiye ve 

na.fia encümenlerinin müşterek maz-
durdu. Konuştuklan sırada, adam, batası okunurken münakaşalar olmuş, 
hayvanm di;.ginl~rini :ıor :ıaptedi- fakat netl~de madde, umuma ma.h
yordu. Hayvanı o derece canlı ve sus binalarda kalorller tesisatının 
rnük "'mmel.. + 20 derece hararet temln edecek 

Scnradfl malumat a1dı.m: lro.b1llyette olmasını istihdaf eden 13 
Yorgancı bay Hasan dedikleri bu üncü madde kabul eclllmlştlr. 

vatandaş 11.eğcr merkep beslemek Umumi Meell.s bugün öğleden sonra 
meic.klısıymi~. Oğlu da, kendi de, saat 14,30 da toplanarak müzakerele-
yedi kilorr.etre ötedeki Meram bağ- ~rın_e•d•e•v•a•m-e.de•c•e•k•ti.r. _____ -. 
lanna her ıtiir. eşek sırtında gider, 
gelirlermiş. Hem de pek kısa za
nıandu... Hakikaten öyle olduğu 
anla,ılıyor. ·Zira, dizgini gev§ctir 
ıev,etmez hayvan, mükemmel bir 
rahvan tuttu~·du. Caddenin ilerisin
de li.hzadr: kf·yboldu. 

·~~ 

ŞAMPEYON 
YARIN ÇIKIYOR 
Yanşlaia iştirak iç1n cuma ve 

cumartesi günlerinden u..n.ada 
pazar günü saat 11.SO a kadar 
siparlş verebilirsiniz. İdarehane: 
Ankara cadd,esi Anadolu Ajansı 
karşısı No. 43. 

Eskiden Karagümrükte oturanlar 
Sirkeciye; Eyüpte oturanlar, Şehis
lanıkapısma; Beşikt&ştakiler Galata-
ya, hep böyh. merkeple gider ge- İkincisi de; medeniyetin yıkıldığı 
lirJerm~. Pek~la da olurmuş. bir tarihte yaşıyoruz ve anha minha, 

ltira:ı malôm: ziraat memleketindeyiz ... Kauçuğun, 
_ Adam, sen de .•• Bundan son· tekerleiint benzinin, kömürün teda

ra şe!ı;rJerin kapm eşeğe açılabilir rikiııe kıyasla, arpayı yeti§tirmemiz 
mi? ... Hem onun için de hububat daha kolay ••• Motör tamir etmekten 
lazım... de, hayvan beslemek gÜc; değildir. 

Amma, yorgancı Hasan ağamın Hülaaa uzmı kulaklarının pabucu 
keyif içinde çubuğunu püfürdeteı-ek dama a~br. Kadrini doktor 
Yiirük hayvaı, sırtında gidişini ıiz de CeLil Muhtar da., Muhiddin Ostün
'benim gibi seyretseydiniz, h~r tr~- dağ da t~stik edecektir. Belki maale
'Vaya biniı;infade onun gıöı olabıl- sef, belkı acı, fakat hakikat ••• 
~k hasretim çekerdiniz; bir... (Va - Nu) 

B. Salih Necati ıahitler 
gösterecek 

Para plyesln.hı Şehir tlyatl'osu.nda. 
temslll esn11B1nda sahneye çıkarılan 
k&peğin ken'Clis1ne ait olduğunu ileri 

' 
3 defa noksan elmıelt 
çıkardığı görülenler 

nıilli korunma mahkeme
Jerine verilecekler 

sfuerelt kl>peğlnin iade edilmesi Jçln Dün sabah vııa.yette Vali ve Bele
eezacı B. Salllı Necati tarafından Şe- dlye Reisi doktor M.ttı Kırdarm baf
hir tiyatrosu ne piyesin muharriri kanlığmda bir toplantı yapllmlştır, 
Necip Fazıl Kısa.kürek aleyhlerine Vali muavini B. Ahmet Kınık, MJ.ge 
açılan dfi.vaya dün asliye sekizinci laş.e, Toprak Ot.isi ve belediye lıktlsa.t 
hukuk: mahkemesinde b:ıkılmıştır. işleri mildürlerlnln iştirak ~ği bu 
K5peı,'ttıı kendilerine aıt olduğunu ls- toplantıda :tınnlarda yapılan son b!ı 
pat etmek t1zere dft.vacımn g&sterdi- aylık tıeftlşler esnasında belediye mtı
ği şahitler dinlenmek Uzere muhake- fettl.,ıeri tarafın9ruuı hazırlanan ra-
me başka gtine bıralol~tır. parlar gözden gcçlrllml§tir. * Hamlet pi~sln1n tomslll etrafın- R 1 d 1 ldılh~ .. 
da yapılan neşriyattan çıkan dl\vanın apor ar an an a.,ı &"""göre §8h.-

ı1n bazı mıntakalanndaki fırınlar, 
karan temyiz mahkeınesı tatafından 
nakzedilm~- ve B. Peyami Sa.fa aley- ekmekleri kasden noba.n yaparak un 

~ tasarrufu temin etmekte ve bu un-
hindeki dAvarun, art1st Tal~t Artemel larla yaptıkları ekmeklert halka. kart-
tarafından y1ne B Peyami Safa aiey- sız ve çok ~k rtatlerle satma.kta
hlne açılan dAva lle birlcşUrilmesine dırlar. 
karar verilm~tı. 

Dün asUye birinci ceza mahkeme
sinde bu dftvalara bakılmış, ~ mah
keme, Peyami Safa hakkındaki tem
yizin nakı7. k:arann::ı.. 1ttiba ettikten 
sonra c11'wacı vekilinin, tahklkatın 
genlşletUmesl hakkmdakl dileklerini 
yaıı1ı olarak mahkemeye vermesi için 
muhakeme başka. gfuıe bı.raJnhn:ı§tır. 

Şehir Tiyatrosu 
komedi kısmi 

Bu raporlarda eksik ekmek çıkaran 
fırıncılann 1s1m ve adresleri. kayıtlı 
bulundı.ı~dan bunlar şiddet ve st\
rntle cezalandmlacaklardır. 

Bu suretle hareketi, verilen cezala
ra rağmen S defa. t.elı::rar edenler, mll
ll korunma kanunu h1lldlmler1 dahi
linde derhal mllll korunma mahke
melerine verileceklerdir. Aynca bun
lara verilen unlar do. kesilecek ve cl
vatında bulunan diğer fmnln.ra dağı
tılacaktır. 

İstanbul bel:>-dlycs1 Şehir tiyatrosu 
komedi ıo.mıının Fransız tiyatrosun-
dan ayruarak Tepebaşındald Ses si- Doğum 
nem.nsına na.lı:ledllmesin~ karar vcrll- Yeni Sabah gn'.üetest muharrlrlerln-
d.Jğ:lnl yaznu.ştık. Belectıye :ren heye- den Bülent Turnnlının dftn bJt .tız 
tl müdürlüğü bu münasebetle sine- evlıldı dünya;yn gelmJştl.r .:Hülya. adı 
mada yapılmaSl !Azım gelen tad!lütı verilen yavruya uzun Ömürler diler 
tesbit etmck:lecllr. ı ana ve babasını tebrik ederiz ' 
Zımnolundu!{una göre tadilllt için '• 

60 bin ~ralık t.ahslsat verllın~l l:izım 1 G •• •• 1 
geıccektır. -·--- unluk Borsa 

Tramvaylara biniş 
ve iniş li/5/ 19(2 Flatlerl 

% 7,5 933 Türk t:orr.u 1. Il. III. 24.80 
, 5 1938 ikramiyeli 21.90 
., 5 1033 ikramiyeli Erganl 23.-
, 'I 1934 Sivas-Erzurum I 19,80 
,. > 1934 Sıvas - Erzurum 2-719.90 

En son 
Esrarla (lolu mUthi• bir muamm• Meraklı ve h ı h 1 " - .. · · • eyecan ı ıa ne er 

Bat RoUerdeı 
WALTER PIDGEON - STEFF.t DUNNA • 

FLORENCE RICE 
l\Yrieaı MlK.t MA V.S ııwnaraJı koltuldann erkenden aldırılmıuı 

rlca. olunur. Telı 44289 
.................................. ! ...... ., 

BUtUn f.tanbulan alkıılayacağı film ıaheseri 

Bu aftam aaat 9 <fa ELHAMRA'da 
Me\rahnJn en bOyU}i film zafeP. milyonlar aarfilc ve yüz binlerce 

Or<itılaruı fftfnld Jte çevriler. 

ORDULAR ÇARPIŞIRKEN 
Türkçe ıazlu 

Hlc; bir filmle liıyaa lialitıl etmlif'811 muau,am ıalmıeler, 
Cleboet Teren vak'alar 

Not1 Filmin J' kısmı birden aöıterilecektir. 

harpler, _, 
.-----------------------&ml-, Bu aksam ş A R K SiNEMASINOA 

Şöhreti dünyanın her tarafında dillere deatan olan A S. Puşkin' in 
Ölmez eeerl 1.5 ıenedenb"erl Türklyede gösterilen bütün filmleriın 

hUllat rekorunu kıran 

ARAB~.!:!~~N KB~D 1 
mGt~~~~:~!!~: ~.~:~ı:!~~- e.~;~~n~::::Mın..I 
-. .................. __ _.. ... mm~~# 

Yarın matinelerden itibllren 

TAKSiM sinemasında 
Y mi ve görülmemi~ 2 püyük film birden: 

KARMELITA ö L O U R E H 
EV EliYOR A Ş K 

Tramvay idaresi, esasen çok ka1a
balık olan tramvaylarda ını., ve binlş 
int!zamını temin etmek maksadile 
tetkikler yapmaktadır. ÖğTendlğiınlze 
göre tramvaylara aadece a:rkıı kapı
larından blnllecek ve ön kapılarından 
lnl'kıcektlr. 

,. ,. 1941 Dernlryolu lstfkrnZJ 19 115 ı aaa.tJik kahkaha 
> > » > » .. n ıo:oo (Fransızca ııözlü) 

A. Dcmlryolu tahvlll I-Il IH.30 Bq Rolde en güzel aşk romanı 
A. Dcmlryolları tahYU1 ill 52,-
A. L V ı 

Ba§ Rolcl~ 
Demiryolu mümessll senet 50.!50 

T, c. Merkez Bankası 170.- upe e ez Katherine HephU!'n 1 

KÜÇÜK HABERLE;?. 

* Bir nakliyat ambarında tallSl:
dar All adıncl:ı. blr g<'nç ambar ıı:unı
na tahsil ettiği 4400 llrayı Ealllbine 
veımemlş ve harco.mağa b::ışl::ımıştır. 
Müracaat üzerine yakalannn Ali dün 
adliyeye verllmlştır. Ali mücıdelumu
mlllktcki ifadesinde: 

T. İş bankası nama muharrer 14 - '•••••••••••••••••••&•Blil~A T. İş bankası Chanı1Ie aıt ) 14.75 ~ 

- Kırk lira maaş alıyorum. Arka
da.~1arımın hepsi eğlence yerlerinde 
para harcıyorlardı. Onlardan hevesle
nerek ben de ambarın parasını alıp 
harcadım. Cezama razıyım. 

Dlye suçunu itiraf etmiştir. Ali tev~ 
klf edllm!.ştlr. * Balılc tuzlayıcılan 11~ konserve
cilere vcrUecek tenekelerin tevziat 
listesi hazırlanmıştır. Tasdik edilir 
edilmez dağıtılmasına ba.,lanncaktır. * Tıbbı ecza ve kimyevi m.addeıeı· 
ithallit bir11ğl kurulacağı yazıl~tl. 
Birliğin nlzamnamesı hazırlanmakta

T. İş bankası mümessil his 200.-
A. Demiryolları şir.lreti (3 · 60) 30,
A. Demlryol!arı şlrketl (% 100. 49.
Eskihisar ~!mento 14.-
Sigortalı Kredi Fonslye 1903 117.-

., , 1911 lll.-
, > Amorti 61,-
, > Kupon 1.17 

Londra üzerine ı sterlJn 11.22 
Nevyorlt üzerine ıon dolar 130.70 

Cenevre üzerine 100 
İsviçre frankı 
Madrid üzerine 100 pezeta 
Stokholın üzerine 100 kuron 

BORSA DIŞINDA 
Türk altını 
Külçe altın bir gramı 
Mecidiye 

30,365 
12.89 
31,16 

14.55 
4.73 
1,56 

dır. Ticaret VekO.letı tasdik ettikten •••••1111111~•111!1•••111 
sonra. birlik faaliyete geçecek.tir. Kim- VEFAT 
yevl maddeler ltıhallit birllğinln ha- Çandarlı Halil Hayrettin paşa 
mandan evvel faaliyete geçemlycceği sülô.lesi mülhakatı mütevellisi 
anlaşılmaktadır. B aslly * Ayın on b~inci günü .A.nJta.rada ursa e ceza hWmllğlnden 
yaptlacak. olan ha.va. şehitleıi lhtUa- emekli Ne<:üyüddln Çandarlı-
linde hava kurumu genel merkı!Zl na- oğlu Çamlıca kız lisesi l.nbllye 

.. _.. __ u1 öğr~tmenı Fahamet Çandarlıoğ-
mına söz söylemek ü:rıere 1swı..ub şe- lu, I!fet Erdemir, Nüııhct Tan-
hlr mecllsl lzasından k:ıymetll ha.t!b1-
m12ı bayan Meliha Avni bugün Anka- selin baıbası vefat etml.ştlr. Ce-
raya. gl~tlr. nazesi bugün saat 12,3G da Ka-* c. H. P. Gedikpaşa sc:ınt ocağı diköyünde Osrnana~a mahallesi 
mahalle dağıtma blrliklerlnl kurmlL~ Osmancık sokak 22 numnralı ev-
t den kaldırılarak Osmanağa ca-
u~ Bugün saat 16 da Güzel sa.natlıı.r mllndc nam:ızı kılındıktan sonra 

akademls1 konferans salonunda üni- motörlc Sirkeciye nakledllccek 
ver.site edebiyat fakültesi felsefe pro- saat 2 de Sirkeciden alı.."larak 
fesörü §ek1p Tunç tarafındnn centl- Merkezefendi aile kabristanına 
yette sanatın rolü hakkında. bir koıı- defnedllccektır. Mevlft rahmet 
ferans verllecektlr. Konferanııa her l••eilyı.ıvlıcli.n•••••••••ıl 
arzu eden gelebilir. 

Bay Amcaya göre ... 

... Ne ı.aman ~eşte yatblar ••• • .. Ne uunan renkleri kuardı ~ .. 

, MW -

GiZLi EMiR 
JUDY KELLY - CEOFFRY TOON'nun 

ıon zaferi 

Bu akşam L A L E sinemasında 
Bütün lstanbul, çarpan tek kalp, seyreden bir göz olacaklır, 

Programa ilave olarak: 
WALT DlSNEY'in harikalarından m mükemmel 

1 - MlKl HOKEYŞAMPİYONU 
l• Lfitfen numar~h yerlerinizi evvelden kapa.tınız. Tel: 4 3 5 9 5 • ..JI 

, .... ~,!11111 ......................... llml!:ılm ... Ql:ı, 

Bu akşam SARAY sinemasınd .... 

LEW A YRES - LlONEL BARRYMORE - LİONEL 
A 1WILL ve HELEN GILBERT 

gibi 4 büyük ve parlak yıldızın çevirdikleri 

DR. KiLDARE'iN SIHRi 
Feci, heyecanlı ve beşeri film başlıyor. 

Hakiki hayattan alınmı~ bir dram 

• .. Mc.raktaıı adeta 
raca~unı.. 

aklın.ı kaçı- [ B. A. - Hıç merak etme dostum. 
öyle d lı:vcrdi İ§ler vardır ki pllja 
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Buı;ünkil proJ:Tam 
12,30 Program, 12,38 Şarkı ve tilı'

kiıler, 12.45 Ajans haberleri. ıs.oo 
"'lrkı ve türküler, 18.03 Ql!te fasıl, 
J .oo Kouu.şnu, 19.15 Dans mllz1ğ1 
(Pl.), 19,30 AJa.ns hnberlerl, 19.45 
Yurttan sesler, 20,lli Radyo gıınetest. 
2~.45 Hicaz makamından ~kılar. 
21.00 ztra.at Takvimi, 21,10 Ko~ ve 
tiirkuler, 21.30 Konuşma, 21.45 Senr
:ronı orkestrası, 22,30 Ajans haberleri 
ve borsalar. 

Sümer bank iplik dokuma 
fabrikaları müessesesi 

müdürlüğünden: 

iki Bayan Eczae1 aramyor 
Nazilli ve Ereğli fabrikalarımız için diplomalı iki bayan 

eczacıya ihtiyaç vardır. 

AKŞAM Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 
İsteklilerin <cAnka.rada. İsmetpaşa caddesi 15 No. daı, mü

essese merkezi Zat işleri şefliğine şifahen veya tahriren müra-
caatlan rica olunur. (3304 - 5315) 

Abone bedeli 
. . . . : ... . . . .- ,. ·. ..· - . . .. 

Türkiye Ecnebi 

Senelik 1400 kuruş 2700 k~ 
ve İçki ve tütün satıcılarınm ellerlndekl satış tezkerelerlnln müddctı 

Bel ~ akl ~ 31 Mayıs 942 nk.şamı sonıı. erecektir, 

FRENGİ 

KIZILAY C E M i Y E Ti .._~~ 
İnhisarlar İstanbul Baş müdürlüğünden 

6 Aylık 750 il 1450 il 

3 Aylık 400 il &00 .. 
1 Aylık 150 il , 
Postn ıttlhadına dahil o1mıyo.n 

ecnebi memleketler: Senellğl: 
3600. altı nylıtp 1900, ne aylığı 

1000 kuruştur. 

sog ~g~ Sıı.hcıların yenı tezkerelerlnl kolaylıkla alnbllmelerl için ınıntakn ıtı-
tutulrnamak: ıÇ'ln barlle aşağıda. gö.,terUen günlerde dükkann nld l•onturatlo.n ve eski tezke
EN iYİ iLAÇ: releri ve ik~r: ndet fotoğraflnrlle Knbataşbaki başmüdürlüğümüze mürıı-

PROTEJıN'd' caat etmeleri ve 5 Ho.zlr:ın 942 akşamı saat 17 den sonra yapılacak kontrol
ır da tezkerelerini a1m:ı~·anlıı.r h:ı.kkındn lrnnun! muamele yapılacağı ilan 

olunur.• 

Oyun Kiğ~f);i;;n~atışı ! 'J'-._ ...... ,JI'; 

Elli ikilik 230, Otuz altılık 210 kuruş ı••D•E~' .D•M-•O•Jı•rllmll C'N~ 
1elefonl:mmtz naşmuharrir: 20565 
Yau i ıuı: 207G:> - ldnre: 20681 

L\lüdür: 20497 

Fİ.-\TI,.\ PERAKENDE OLAR,\K : fi L 

Hebıi!Lihır 23 - Hıdrellez 9 
S. İm Gü. Öğ. bct. Ak. Yat 
E. 7.2.:! 9 !!6 4,52 8,43 l!!,00 1,50 
Va 3 40 5 44 13,10 17 ,07 20,1& 22,0S 

Idnrehanc B:ıbıü1i cıvıın 
Acımusluk ;okak No 13. 

İstanbul®: Dördüncll Vakıf han :ı.'tındo. Mllll Plyango remıt satı~ 
nıağ:lzasın d:ı. 

Anka.rad;ı: Yen~hlr ~ B3nkalar cadd~sind.;ki Milli Piyango Res
mi s:ı.t1ş c~elerinde s:ı.tılmaktndır. 

Diğer slpo.rlşler: yalnız 1:.st:ı.nbulda Ycnlpo,,,"'tane civarınd:ı Kızı!ay 
Sat14 D~ Mi.tdürlıiğü ta::tıfmdan k:ıbul edil r .. 

İstanbul Kambiyo Müdürlüğünden 
Da.remiz lç1n l..se mezunu bir memur :ılınac:ı:Ctır. T llp!":in m:ıyısın 

A k I.k · l · on altısına. k.:ıdnr sıınt 9 la. 17 nrasınd:ı. hüsniıh:ı.l varakası. n~ktep şchadet-
s er 1 ış erı n:unesl ve diğer ve.>llml:ırlle blrli~te Bnhçeknpıda 4 üncü Vakıf handa 

Eminönü yerli \s Ş, Bsk : Kambiyo Müdürlüğü.ne mürae!lat eylemeleri. .t571Jo 
Lv. Tğm, Ali oğ. tbrn.hlm Ün l 32ti ----------------------------

(53138 , Topçu T!lm. H:ı~lm oğ, Şe- S O M E R B A N K 
rl. ttın Aker 329 (52505), vcteılner 1!!!1111•••••••• ·li•m:ı•••••mm 
'l'J'm. Dikran oğ, Sisat 307 (17799), • Deri ve Kundura Sanayii 
Pivade As. Tğın, 'Icv'filt oğ. Ahmet 
Ut>fi 331 C47480 • Ply:ıde Tğm, Hamıt Müessesesi Müdürlüğlinden: 
OJ, Mustafa Nail 313 (1413';'), Piyade Yalov~·ın Deli hbrlk:ıst Muhasebecisi Rluf Yeşlldağ 3 ~üne ka- ı 
T(,'lll, İbrahim oğ. Nnci 311 C999·U, dar BeykO'l.da. Mue.:;sese müdürlüğune müracaat etmedlği takd'rne müs-
Tbl:>. Tğm, Meh. Şevki oj, f\~eh. Ne- tat addedllecektlr 
Clt1326 (45079ı, İİİll ....................... !llllml!ll:!!!S!!8!.illimlllllll!llm!!!!llllmılilH .... Blıııiİ 

Bu subıylaruı huv1yet cUzdımları ile 
bırlıkte acele .,,ube~e g lmeled ilin 
olunur. .... 
Tnksinı askerlik ~ube inden: 
Taksim askerlik şubesi yedek su':>.ıy 

deft<>rinde kayıtlı ve 39304 kayıt No, 
lu yedek plyad" te~ınenı. Sülcym::ı.n 
o.;lu Mehmet Lütflnln hemen şubeye 
nıuracaatı. 

• •• 
F tih A'>kerlik "'ubesinden: 
C' nlı ve c.ınsız n:ı.kU \•a.,ttnlannın 

9~2 ıı s..ı..}'ınıı aşa~ıdakl günlerdt' 
F 1 ı :ı.skcrllk şubesi itt\salindekı 
mcy . .c.tı.nlıkt:ı. M. M. muke!lefiycti ko
nııuyonu hıuurund:ı yııpılncağıııdan 
s.ı.htplerlnin muıı.yyen günleıde nakil 
vasıt:ılannı bütun yedek teclliz:ı.tıarl
ıe bırlikte g~tlrme:crı, getlrmlyenler 
lukkında kanuni muamele yapıl:ıc:ı-
ll'ı fö.n olunur. 

1 
Fatih Merk"'z \·~ Fener n:ı1ılye!erl: 

C. nh ve cansız vnsıt:ılnrı, 14 perşem
bı>, ıs cuma, 18 p:ıurte..J, 20 ç:ı~m
b;:ı, 21 perşembe, 
Karaaumrlı•: n•ı.h Yf'~i: 22 cumn, 25 

pazartesi. Şehremini nahiyesi: 26 ~lı. 
27 çarşJ.mb.ı. S:ı.matya. ıuhlyen: 28 
P"r~"mbc. 29 cuma. 

Asil Vf' Jd!ı:ır ailelerin s;ılonu 

MARKiZ 
Pastane, Şekerleme, 
Lokanta, Çay salonu 
Beyoğlu Is:.ık';ıl C.ıd. No. 362 

YARIN AÇILIYOR. 
Taze, iınrendıricl şekerleme, 

fondan, past:ı.ları, ~remek.lerlnln 
nefaset ve servisinin mfikem
mellyetı ka vımn hususlyct, ve 
zenglnllğl benzersizdir, 

Bilhass:ı. aile çaylarm<lı nl;jan, 
düğun törenlerinde siparişler 
kabul ttmiz \"e tltlz blr özenle 
ihzar ve takdiın eder -Zayi - Takslm iaşe bilrosundan 

aldığım 57509, 57510 57511, 57512, 
57513, 57514 Slyıll ekmek karne.>lnl 
k.ıybettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur, 

Jlaçik Udaş 

T. 1 Ş B A N K A S 1 ... 
Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye plani 

KEŞİDELER.: 2 Şubat, 4 l\layıs, 3 Ağustos 
2 İkinclteşrin tarihlerinde yapılır. 

U>t2 İKR!il\lİ'l'ELERI 
1 Adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
3 » lOOD a = 3000.- • 
2 » 750 • = 1500.- » 
3 .. 500 • = 1500.- ,. 

10 • 250 • = 2500.-
40 • 100 .. = 4000.- it 

51) • 50 • = 2500.- ,. 
230 • %5 it - 5000.- » 
201) .. 18 ,. 2000.- • 

YANIK, ÇATLAK, EK7 .. EMA ve 
CİLD l'.ARALAUINA fevkalade 
iyi gelir Derinin tazeleıımcslne 
ve )'Cnllenmesine hlzınet eder. 

- Her l~C'zanede bulunur. 

PUDRALAR 
MODASINDA 

TEBEDDÜL 
l\Hib:ıJağalı gayri t:ıbil 

"Makyaj,. kalmadı 

Cilde sürülecek gayri mer'i 
yeni "bir pudra, tabii bir 

güzellik verir . 

Parisln şık kadınl:ırı. yenl bir 
'moda icat cttnişlerdlr. Dutün gı.in 
sabit ·duran ve hiç parlaklı!< l:r:l bı .. 
ralanayan, hır cuı teni veren ycnl 
blr pudr:ı bulmu.,t.ırdır. 

Bun..ı:-ı ~n rı ipekli t."e .ten üç 
defa ceı;.rllmış en s:ıf \'e en ince 
pudrayı iki defa krema köptıcll ilo 
kıırı trrıl'Tlası usulü ıle izah edile-' 
bılir. Fransız t.ııny:ıgcrlcrınin se
ne! •rcc ara tırm:ıları netıc •sınde 
elde cd 'en bu usul, Tok:ılorı mü.es
se~ s•~.n lnh• arı Dllındatlrr. Bu ye
ni To' rılon pudı :ısı, arlık p;u lıık 
bunın!Jra ve y ığlı cılllerc <>ocd•
yen son vcrm i. tır Clld.nııe, sekiz 
s:ıal z:ırfmd:ı "Mat,. duran nc!ıs 
ve gtizcl bir renk verir. Hu.r.g5rda • 
ve yağmurd.:ı ve hnttil terlemede 
cildınizl p:ırlak r,ö~tern1e1.. "Fınl 
Mat .. Tokalon pudr:ı:.ını l:ul:Jnır~a
nız sımıınıza bır gül yapraı:ınm t:ızc
llğinı ve güıell.ğıni t.ınhşeder, scvlm
lilii:ınlzi ve c::ızıbcnizl blr k:ıt cl;:ıha 
arttırırsınıı. On muhlclıt ve yeni ca-1 

ı.ip renkte olan Tokalon pudrasınd:ın 
birın1 ıntıhap ooınız. 

l-- - _· -----1 
1 Zayı - iktisat fakillteslnden nldı- ı 
ğım şebeke karttmı kaybettim. Yenls!-
111 çıkaracağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. sınır 2, No. 1253 R. İlban 

15, 16, 18, 20 M:ı.yıs 342 gutı!erl Beyoğlu, Galata, Pnng:ıltı, Şlşll ve Ka
sımpaş:ı mıntakasındakl bayiler, 

21, 22, 23 Mayıs 942 gfınleri Sirkeci, ve Beyazıt mınto.kasındakl bnyller. 
25 - 26 - 27 Mayıs 9'12 günleri Aksaray, Fatih, B:ılat, BJ.klrköy mınta

kasındakl b:ıyıler. 
28. 29, 30 Ma~-u 9-12 -;ü.-ılerl Bl'.:jl.ktaş, Ru neli, Bo z.çl ve Anadolu Bo

ğnılçl b:ı.~·neri. 
1, 2, 3 Hl"lrıı.n 94:? günleri Ü ld\dar, Kndıköy. Erenköy mıntakilsmdakl 

b:ıyller. 
4, 5 Hazlr:ı.n 942 c;unleri de Adalar nııntaknsındakl b:ıyllcr. c5032. 

İnebolu Askerlik Şubesinden: 
Evvelce ems.ıllerl silah artına alınıp da kendllerl istisna edlkn 330 ve 

331 doğumlu deniz ho.va ve kimya sınıflarından ihtiyat erlerl tallın mak
sadfle sflfrh altına nlınacaklarınd:m bu sınıflardan bulunanların bulun-
cluklan mahnllın askerlik: ~ubelerine hemen müracnatl:ı.n. (5421) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tnrihl: 1888 - Sermayesi: 100.000.000 Tüı'k llrası Şube ve 

ajnns adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muametelerl 

Parn biriktirtulere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat B::ı.nkasınd:ı kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplannda en 
nz 50 lirası bulunanlnra senede 4 defa çekllecck kur'a ile aşağıdaki 

plana göre ikramiye dnğıtılacnktır. 
4 ıtdct 1.000 liralık 4.000 lira 
4 D 500 D 2.000 I> 

4 )) 230 1) 1.000 J) 

40 J> ) 00 IJ 4.000 D 

ıoo aclct r,o liralık 5.000 lira 
120 J) 40 » 4.800 • 
160 J> 20 • 3.200 .. 

DiKKA1: Hesaplarındaki paralnr bir sene içinde 50 liradan aşaj!ı 
düşmtyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle vcrlleccktlr. 
ICuralar senede 4 defa 11 cylftl, 11 h~rincikanun. 11 mart ve 

11 haziran tarihJerindc çeltilcccktir. 

BANKTAN-E 
1) 

1 
Yeni veya eski bir 

Kum Deöirmeni Satın Alın cakttr. 
'E!:,mım• T eklifler:in Eti Bank • Ankara adresine bildirilm~si.••llZI 

KIZILAY CEMiYETi 
UMUMi MERKEZİNDEN: 

Amerikanın maruf Dupont fabrikasmciaa getirtilen muhtelif 
eb'atta alh düzünesi bir pakette: 

Ron.tken Filmleri 
sat11a c;ıkardmıştır. 

Talip olanların on be, ~n zarfında latanbulda Kızılay Sat~ 
deposu müdürlüğüne, Ankarada Umumi merkezimize müracaatlan. 

18 X 24 eb'adında diizünesi 6 lira 
24 x 30 » » 9 • 
30X40 )) 14 ILONKA Zayi - Galata ınşe bllrosundan •• .. ••••••••••••••••••••••••il 

Miistahzaratı: 
.Y A G L I 

YAGSIZ 
KAR ve ACI BADEI\1 

Kremleri 
LOSYON 

KOLONYA 
BRONET 
Vf' 

BRlY ANTINLERİ'ni 
Tecrübe ediniz. 

Karar hulaıasıdır 
c 4l/768 
MllU Korunm:ı kanun\U\a. muhall

retten Sarıyer Gllmüşdet"e :.töyünde 
kömürcülük tıcaretile mewu1 Rama
zan oğlu Mu.,-to.fa Berber hakkında 
İstanbul asliye lklncl ceza. mahkeme
sinde cereyan eden mahkemesi netı
ce.s!nde suçlunwı fiili sa.bit olduğun
dan Milli Korunma kanununun 31 -
59 uncu madde!erl mucibince be.ş llr:ı. 
p::ı.ra. cezası ödemesine ve hü.kil.m 
lot'ile4tiğlnde ücreti suçluya alt ol
mak üzere karar hullsasının Akş:ım 
gazetr.>slnde l}eşredllmestne 16/2/942 
tarihinde karar verildi, ~547!). 

• kendime ve efradı aileme alt 140 nu- !!!'.:1 .............................................. 111!! 
Adapazarı sulh hukuk marnlı kamt-lerlmlzl kazaen uıyt et-

hakimliğinden: tik. Yenisini çıkaracağımızdan eskisi
nin hükmü olmadığını llnn edct·im. 

Adapaz:mnuı ~ütıü n!ililyeslnin Harun Çalık 
Kurudll köyü hududu dahilinde \"' 
Gül elvan mevltilnde kAln şarkan Zayl plüka - 4104 No. lu blslkleU
Mescıt Kıvrak ve Şerif Balık. ı;:ırben min pH\kasını kaybettığlmdı?n ve ye-
Mağaralı Mehmet, şlmalen lllfzı oğlu nlslpl çıkaraca~ımdan kcyfiyett 11~ 
Ali Rıza Konuk, cenuben Abdullah eylerim, 

Müzayede ile Fevkalade Satış 
18 inci asr:ı nit Epok yemek oda takımı - Blrlucl Ampir Epok 

Jon takımı - Balmra Kristaller - Nadide tablolar - Masif glimllş tepsi, 
ayna vo pastıılıklar - Stil eşyalar - Mayollk ve Çin vazolar ve sa1re, 
1715/942 p:ı.zıır günü :nüzııyede ile satılacaktır. Tatsllfıtını cumat.tesı 
günü gazetelerde okuyunuz. oğlu Osman Nuri ve Maclt Cengiz ta- Beşiktaş Postane caddesi No. 7 

l:ılarlle mıı.11dut ve on beş dönümden Yusuf Türkben •••••••••••••1•1E9Hl•••••••••••Iİİ 
ve bir kıt.ada bulunan müddeablli --------------

yapılmakta. olan duruşmada Kurudil rolı maaş cüzdanımla tatbik mührü
köyünden Hasan ot;lu Yusuf Kamb:ı.- mü zayi etthn. yenilerini aıaca~ımclan 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanlari 

arazinin namına teselli davasında Zayi - Evkaft.an aldığım 154 numa- ı ı 

yırın namın::ı. tescili talep edllmekL-c hükmü yoktur. 
oldu~ru arazlııln b:ı.şkalarınm bir h:ı.k I~a~pllyas camisi müemlni ================================ 
ve allikası bulunup bulunmadığının Ahme' Öğbenli Samsun _ çarşamba k!Smınd:ı seyahat cd"cek yolcul:ı.nn beraberınde 

Z yi - Ferlkoy ı~e burosundan :ıl- Zayl - Tıp fakül~ı>slnden almış o:- müd.ı.hUl dlva sıfatlle Adapazarı sulh 
d •ım 17150 s.ıyılı ekmek knmemı du~um p:ısomu kaybettım, yı>nlslnl hukuk mnhkem~inde duruşmanın Zayi_ Asl~erl!k terhis tezkeremi ve götürecck~rl parça halindeki eşynl:ırına n':ıh us S,S 2 No. lu tarırrn.n iic
kaybt'Lt m Y n ini al:ı.r:ığmıdıı.n e - ~ıkar:ıc l •ımd:ı.n c :tıslnln hükmü ol- mu.llbk bulunduğu 2G 51942 tarihin- niüus cüzdanımı kaybettim. Yenisini retleri oep,iştlrllmlşt.lr. Yenı ücrrtl"r 10 , 191' t r ııd' ıt ,rrn t k 
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