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Kerç muharebesi- Alm anlara göre BU SABAHKİ 'l'ELGBAl'LA.B 

nin şimdilik_ Kerç'de 
meydana koydugu • • 

iki önemli nokta 10000 kışılık 
Ankara, 14 mayıs 

Kınının şarkındaki Alman ha
reketi bütün dünyada heyecan 
uyandırdı. Birbirile boy ölçüşe 
cek çapta iki millet arasında en 
modern silahlarla tarihin en bü
yük muharebesi beklendiği sıra
da Kcrç üzcri'ııe yapılan bu bas
kın Alman saldmmırnn başla.ı.ı-

' 

bir Rus grupu 
temizlendi 
Ruslarin takibine 

fasılasız devam edildiği 
bildiriliyor 

gıcı sanıldı. 1 
Bll hareket, çoktandır hazır-ı Bertin 14 (A.A.) - Alman or.

tannn ve haber verilen Alman dulan Ba~kumandanlığının tebli.ğh 
taarruzunun baslaması mı de- Kerç yarımadasında mağlup edilen 

. ~ düşmanın takibine fasılasız devam 
mektır? k . l) ne edilmektedir. Kerç limanı ile burada 

Rusyada bu yaz :sın ır - bulunan gemiler muva.ffakiyetle 
tice ~lmağa çalışacagı, ve bun- bombaTdıman edilmiştİT. 
d1'n dolayı hiç kimsenin önce- Donetz cephesinin bit çok yerle
den kestiremiyeccği bir yerde rinde kıta1arımız düşman kuvvetlc-
düşmanın bile güç tasarlıyacağı rinin tankl!n himayesi~deki .hücum
blr planla harekete geçeceği şüp- larına mu~aıv~met et~ış~erdır. 

. . Cephenın şımal kesımınde taarruz 
hesiz olan ~l~an kuvvetlen.r:ın mahiyetinde bazı Alman harekatı 
nerede, ne gıbı hazırlık veya gos- mevzii muvaffalciyetlerle . neticelen
tcriş s~ldırışlanndan sonra asıl miştir. 

Kınm ve Kerç yarımadalarını gösterir harita 

17 fmna bugünden itibaren· 
un verilmiyecek 

Kerç ve 
Harkof'ta 
taarruzlar 

Vichy, hareki.bn Alman· 
lar lehinde inki§af 
ettiğini bildiriyor 

Londra radyosu da Har· 
kof'taki Rus taarruzunun 

ehemmiyetini belirti.var 

1 
Vicby 15 (A.A.) - O,F.İ.: Berlln 

askerl ma.h!illerl Kerç yarım.adasında 
harekAtın Alman kumruıdanlığlrun 
tahminlerinden daha müsait bir şe-
kilde inkişaf ettl.ğtnı beyan edlyorla't'. 
Pek az blr zaman içinde Ruslardan 
pek büyük gan1metler alınnu~ır. 
Kerç yarımadasında, t aarruz eden 

Vali ve Belediye Reisi: "Ceza almayan 
maalesef hiç bir fırın yoktur,, diyor 

Alman kuvvetıerlnln, Rus kuvvetlerin
den adet~e daha. az olduıtu bellrtll
mektedlr. 
Rusların, Harkot bôlgeslnde yapms.

ğa teşebbüs et.tikleri ş~ırtma. taarru
zu, Alman hatları önünde kınlmı.,tır. 

işe girişmiş sayılacağı bilinemez. Doğu cephesinde d.ün cereyan 
Muhakkak olan sudur kl bu- eden havn muharebelerınd~ 84 Sov- Vali ve Belediye reisi B. Doktor Belediye teftiş heyetinin bu de~ 

.. . lan ·her hareket yet uçağı düşürülmüştür. Bır Alman Lutfi Kırdar ekmek meselesi, nok- vamh teftişl eri neticesinde mükerrer 

Londra ı5 (A.A.) B.B.C.: Kerç 
yanma.dasmd,'\ şlddetll muharebeler 
devam ediyor. Ruslar. faik düşman 
kuvvetıerlnln tazyiki üzerine yent 
mevzilere çekilmişlerse de Almanlara 
ağır zayiat verdirmeğe devam ediyor
lar. HatttL Alman kaynaldanna. göre 
Ruslar mukabil taamızlaroa blle bu
unuyorlar. 

gunlerde yapı · ' uçağı kayıptır. Fin uçakları Vodlıı. san tartılı ekmek çıkaran fınnlann cezalar aldıklıı.n halde mütenebbih 
dıs ölçüsü 'bakımından ne kadar nehri man.sabındaki düşman gemi- vaziyeti ve bunlara verilecek ceza- olmtyarak yine vezinden çalımlaT 
d~r v~ (mevzii) olsa dn ilerisi lerini muvaffakiyetle bombalamır )ar hakkında bir arkadaşımıza şu be- veya ekmeği hamur çıkararak vezni 
için mutlaka bir hazırlık vazifesi tardır. . yanatta bulunmuıtur. su ae tutmak ıuretile yine bir nevi 

H tt
A d nebilir td Kerç yarımadasındakı muharebe- Ekm-L l . .• . d d nok&an ekmek sürenlerden on yedi 

görmektedir. a it e !erde 173 u"ncu·· ı'st·ıhkaAm taburu 8 c- e&. meıe esı uı:enn e e- .. d •. b da b l le' f. I • • · b'li fırına bugun en ıtı are.rı un verme-
Ruslann büttin kış şura ura- mayısta te'ı başına 1 O bin kişilik bir vam 1 tşa· 1~.ve ~e ~ıı erı:ızı dd\~of• meğe karar veTdik.. Bu fırınların ne
da giriştiklul sürekli ileri ham- düşman grupunu şiddetli bir ateşe s~nl uz ... 1~ ıdye h'a ar m 

1 
ea 1 e - relerde ve kimlere ait olduklıı.nnı ai

leler yaz miidafaasmın temelle- rağmen temizlemeğe muvaffak ol· tı[ş er ghorup e hıç cezah~ mbı~an fma- ze bir liste halinde veriyorum. 
. . a esef emen emen ıç ır ırın rlni kurmak ıcın yapılmış harf'- muştur. . 1 k kl Halkın zıı.ten tahdit edilmiı gıdası b kı d Al an- 346 ncı piyade alayınm beşinci yoktur. Noksan vezın l e me er üzerinde hasi."' menfaatler teminine 

ketleı·dlr. Bu a m an m b"I " ~" .1 46 1 'k' . b.. derhal müsadere edilmekte üstü bt· 
Iarm da her toplu kımıldanışını l'~"~ghll;. ı e nt:ıla ~~ın ı ıdncı 'o-1 çaklanmaksızın ve yekdiğe~ine biti· yeltenenlere asla müsamaha etmiye· 

.. .. . . b' b" . ugu ucurr:. mo or erının yar ımı ı e . ceği:z:. Verilen unlan bu suretle art• 
bu~uk yaz taaı nızunun ır ın. an mevzilerinin arkasına çık.- ~ik olarak fırmlara koyup hamur ek.- tırarak veya herhangi bir suretle 
baglı parcalun sayma'lC gerektir. maya :muvaffak olmuılardır. '?e~ ~araınlar . hu~da d a ~uhte-
Kii Ue halinde ve geniş çapta bil' lıf cezalar tathık edılmektedır. (Devamı sahife 2. aütun 6 da) 

hareketin hazirandan önce baş- Takip hareketi 
Iıyacağı haber veriliyor. Bertin 1' (A.A.) -;- Alman o~-

Kerç muharebesi is ter tek dulan ~aşkuma.?danlıgından ven-

b 
a ermiş mevzii bir len malumata gore, Kerç yanmada

aşma ve son sında, Alman yanna hareketinden 

3 şehir zelzeleden 

yıkıldı 

Duman perdesi 
---

Almanlar, Kerçte yeni 
silah kullanıyor 

Harokf bölgesinde, Tlm.oçenkonun 
taarruzu bütün ş\ddetlyle devam edi
yor. Stratejik ehemmlyetl haiz bir 
köyil zapteden Ruslar, llerileme~e de
va.m ediyorlar. 

Almana.lr acele rlcatlerl esnasında 
teçhizatlarını bırak1yorln.r. Alman 
hatıa.n, zıl'hlı RU3 kuvvetleri tarafın
dan dellnmlştlr. Bu muharebelerde 
150 Alman tankı Ue 300 kadar motör-
m vasıtanın tahr.fp veya hasa.sa u~
ratıldığı. söylenmektedir. 

İkl Rus tayyare teşekkülll yaptıkları 
Ani bir akın esnasında 30 Alman tay
yaresi tahribeylem~erdir. Buna kar
şı koyma~a çalışa.n 15 Alman tayya
resi püskürtiılmilş ve bCf\ düşil
rülmüştilr. hareket olsun, ister asıl taarru- sonra çemberden kurtulmağa mu

zun ardı kesilmiyecek başlangıcı vaffak dan Bolşevik kuvvetlerinin 
savılsın simdilik ehemmiyetli takibi devam etmektedir. Akmonay 

Yüzlerce kiti zelzele 
esnasında telef oldu 

Ank:ıra 14 (Radyo gazetesi> _ RU3- Moskxm\ radyosu, Lenlngrad cep-
ların, Kerçookl han meydanl:ı.nndan besinde bir RuJ nerlleylşindıen bahse
ta.yyare kaldıramadlklan hakkında dlyor. Ruslar m1Jhlm bir tepeyi 
haberler gelmektedir. Bu haberlere zapteylemlşler ve iklnct Alman müda-ikİ noktayı meydana koydu vadisinin temizlenm;sinden sonra 

. , serbeıı kalan daha bır çok Alman 
Bnnlardaıı birı Al~~nya:nın birliklerini düşmanın takibine me

Rusya harbine bitmiş gözıle bak· mur etmek mümkün olmuştur. 
madığı ve bu yaz harbe yeniden Şiddetli yağmurlar mevcut .bir 
ba~lıyaca~ıdı r. Bu noktayı ö~em- kaç yolu berbat bir hale getirmışse 
ll bir işaret sayışınmm sebebi, de bu gibi zorluklar ~lmanA ~ıtala-
son zamanlarda bazı çevrelerde, nnın süratDle .. ilerlemKeesrı~e d=~ryo~f~ 

b
.
1 

mamıştır. uşman ... 
hp.tta Sovyetıer arasında ı e sahili takibeden yegane kara yolu 
Almanyanın bu yaz Rusyaya sal- boyunca bozguna uğramış bir halde 
dıranuyacağl inxnınm kuvvetle acele çekilmiştir. Doğuya doğru iler
yer etmesi bu düşüncenin bir leyen Alman kıtaları bir çok nokta
arabk açığa bile vurulmn§ olma- lard.ı düşmanı geçmiştir. R.~slar a~· 

g.. Al ı 'ln bölg' taa hattma. dayanmışlardır. 
Quito 15 CA.A,) - Ekuator; İki da- ore man ar, Kerç şark e-sinde Ruslaı:ıa. alt hava meyda.nlannı Kalintnde l)iddetll Atman mukabil 

klka süren bir yer deprem.!, perşem- blr duman salarak körletmektedtrler taarruzlan püskürtülmilı;tD.r. 
be günü, Ouayaqull şehrinin bir ktS- Bu dumanın kullanılan yeni sllA.h~ İl~ve bir teıbllğ'de, blr Sovyet blrll-
n11nı hara.betmlştlr. İlk haberle~·o arasında bulundu1;tu anlaşılıyor. ğlnln on günde düşmann döıt bin kl-
göre yüz kadar öUl va yaralı oldugu ş!lik zayiat verdirdiğini ka.ydedlyor . 
tahmin edllmektedlr. Yıkılan binalar Malta Üzerinde 515 taya Sivastopoldan ç1k:ın birkaç Rus çe-
arnsmda Birleşik Amerika. konsoloslu- yare d üAürüldü tesı Alman cephane dE-polanna hucum 
ını. oteller, bmkalıı.r ve salr birçok -:ı: etmLşıer ve bir lokomotır ile 8 vagonu 
bina vardır Londra 1 5 (A.A) - İtalyanın tahrlbeylemlşlerdlr. Slva.stopolda y::ı.-

Guayaqui yakınında. MilahrO .şehri harbe ı:_irdi~i tariht;n ?,ugüne kadar şıyanlardan blrl, demiştir k.l: cO ka
kı.smen yok olmuşbur Faka.t tafsilat Malta uzerınde 5 1 J duşman tayya- dar derin mahzenler içinde yaşıyoruz 
alınamamıştır. · resi dü,ürülmüştür. kl, buralardan top ve bomba. sesleri 

Hindistan ve 
Çin muhare
besi başlıyor 
J aponlar, Çin toprak
larında 140 kilometre 

ilerlemitler 

Vichy ıs (AA.) O,F.İ. : İngllterede 
Blrmanyanın kaybedildiği !Ura! edll
mektedlr. Şimdi H!.ndlı;tan ve Çin 
mulıarobesı b~famışfnr, 1apanl&.t', 
garp 1.stlkametinde Hlndlstanm ~am 
eyaletlne doğru yürüyorlar. Yapıl
makta. olan yenl Hint - Çin yolu bu
radan geçmektedir. 

Japon kuvvetlerinin Htndlsta.n vt 
Blrmanya hududunun dağlık bölge
sine vardıkla.n söylenmektedir. 
Başka bir J apon kolu şimalde çın 

arazisi içinde llerllemektedlr. 
Londl"a ıs (A.A.) - B .B.C.: Resmi 

çın teıbllğlne ı.:;örc Japonlar. saıuen 
nehrinin yukarı mecrasını taklbede
rek Çin dahlllnde tlerilemekte ve Çln 
hududundan 140 kilometre içeride b\r 
noktaya varmış bulunınaktadıl't 
ŞlınaU Birırnanyada. İnglllz kuvvet

leri bir~ gün evvel Şvekln'de dili· 
mana. karşı yaptıkları azlmll mukabQ 
taarruzdan sonra düşmanla temasa 
gelmemişlerdir. Şvekln Hint budu· 
dundan 65 - 80 !dlom.etre mesafede
dir. 

13 Alman 
nakliye uçağı 
düşürüldü 

Londra 15 CA.A.) - "B.B.O.: Akde· 
n lzde dQoilrüıen 13 Alman n&klqe 
tayyaresinde Alman ukerlerl bulun
duğu tespit edllml.şttr. Tayyarelerde 
bulunan askerler, pencerelerden oto. 
mat1k s!Ahlarla kendilerlnl ınildafaa... 
ya teşebbüs etmlştlr. İngiliz tayya. 
releri ile Alman tayyareleri arasm
dakl çarpışma. alçak bir irtifada ce
reyan etmtı. on beş dakika. sfımıüş n 
tayyareler, birer kilometre ara ile de
nize düşürülmü~tür. Alman askerl&o 
rtnın tayyarelerin enkazına sanla. .. 
rak deniz ü.ıı!rlnde yüzdükleri görül• 
müştilr. 
...ı11nu1111ı1t111R1•1UIUlUflllllHHllllll•&1•11nu••tlllOUtllll• 

duyulmamaktadır; Vapurlar, her gün 
Stvastopala yi~cek getirmektedir.• 

Dün geceki Rus tebliği 
Londra ıs (Radyo saat 8,15 de) -

Dün gece yarlSl ne.,redilen Rus ~
Jlğı : 

Kerç't:ıe harbeden kıt.nntunız, ~nl 

mevzilere çekllmlşlerdlr. Harkofta. 
kıtaatunız taarruıa. geçmlşttr. Dlğcf 
bölgelerde değişık.lik olma.mı.~tır. 

· cak zayıf bir mukavemet gosterebıl-
sıdır ... B~ ı~a~.ı ~:yandıran se?,eb- mişlerdir. Esirlere ve ganimetlere 
ler turlu turludur. Bunlar uze- dair verileın rakamlar bu takip mu
rinde durmağa artık lüzum kal- barebelerinin mükemmel bir netice 

Qulto'ya. gelen başka haberlere gö
re, Esmeralda şehri de Jasmen lı:~
nıbolmuştllI'. GuayaquU ve civar böl
geler Ue muvasala. k.esllınl.ştlr. ~er 
depremt Oreenv1ç sa.at aya.n Ue ikiyi 
on boş geçe olmuştur. 

[Yenı taarruzda zehlrllga.z kullanılmak ihtlmall varl - Gazetelerden -

mam1ştır. Kerç muharebesi, bu- verdi~inl göstermektedir. 
gün için, taarruzun başladığına 
olmasa bile başlıyacağına all- Türk ga zetecileri Berline l d Nisan ayında ngİltere e 
mettir. davet edildiler 

Bu yaz harbine Almanlar Ankara 14 (Telefonla) _ Al- hava kurbanlan 
gibi Sovyetıer de uzun zamandır b b.. T"' k t Londra 15 (A.A) - B. B. C.ı 
hazırlanıyorlar. Aylarca süren ~an. mat uıı.~ urosu, . ur ~e e• Nisan zarfında_ İngilterede düşma-

f b. d b'rbirlerini cılerınden murekkep bır heyeti Ber- nın havıı. bomoardımanlanndan 938 
çe m ır b~vb~lm~ ~ 1.1At..ıarını line davet etmiştir. Heyet yakında kiti ölmüı. 1000 kişi de yaralanmı~-
tanımış, ıı H ennın sı nıu 'd k . 

·nı ··ğ · 1 gı ece tır. tır. 
ve ııarb usullerı o renmış er- ==:.:....---------------------
dir. Bu karşılıklı hazırlık yakın 
çarpışmayı çetinleştirecek, bil
llassa saldran kuvvetleri çok zor 
durumlara sokacak bir ~mildir ki 
şimdiye kadar hiçbir harbte beıı
zerL yoktur. Böyle olduğu halde 
Almanlar Kerç gibi dar ve Sov-

Meclise gelen layihalar 
Jandarma subay ve erbaş okulu .. 

nun öğretmenleri çoğaltılacak 
Yetıer ta .. afınd.a'n iyice ve kolayca . .. .. 
sağlamlaştırılmış otr.ınsı l~zım Ankara 14 (Telefonla) - Jan- rileceğine daiL- ayni layihada. hükum· 
gelen b. h d .. d ''rt gün darına, subay ve erbat okuluoun ler bulunmaktadır. 

ır sa a a uç o . u ld., · · ~v . . • der3Ierı çoga ıgı ıçın ogretmen sa· N h • kil,. ti 
1~~nde . büyük ~ bir muvaffakıyet yısının çoğaltılmasına dair Meclise a ıye tef a 
gosterdıler. Eger Kerç muhar'3- bir kanun layihası gelıniştir. Ankar 14 (Telefonla) - Mec-
best, denildiği gibi, sadece bir de- 11 ( 1. len diğer bir layiha.ya lisin yan:ki (bugünkü) toplantısın-
neme h.. b'l ıs · b ıvıec ıse ge kkı d-'-' 1 .. · ucumu ı e o a - ki u- öre ·andarma efradı, tayinat ve da Nahiye teşkilatı ha n a&1 ayı-
na inanmak güçtür - Almanla- g lanunu hükümleri ile, istihkak- hanın müzakeresine devam oluna· 
nn ümidini arttıracak, manevi- rae: kazana konmak suretile ia~e edi- caktır. 
Yatını yükseltecek bir başlan- lir. yemeğini kazandan almıyanl:.; Kahve ve çay 
gıc;tır. Gerek Alman gerek Sov- rın istihkakları aynerı veya kont~r Ank 14 (Telefonla) - Çay 
Yet b ' t .. · d bedelen ve peşınen ara 

akımından Kının muhare- ut~r.ı uzerın en A _.. e kahvecıin ldıiıarlar idaresince sa-
be ·ı d verılır Onbaşı ve erlere fevkalaue v k' l"' ih ak 
i 

:s n e şimdilik göze çarpan h 1. d. .. ddetince bulunduk· tılma.sı hakkında ı ay anın muv .• kinci h a ın evamı mu k .. . le mesi bitmiş· .. _ _ ____ .,. .. .-.;;;;;.-iiiıiııiıiiıiı_...,; ____ • 
. e emmiyetli nokta da !arı yerlerdr rayiç üzeıinden verilen at encumence ınc~ ~. . r 

• 

Bett:ri! ... btrdenbire beliren im üstünlük- iase bedelinden başka bir er tayını tir. Layiha pıu;~r~~~ gun~ü Mec 
18 

Beterin... 
~~~~~-~--~~~~~~~~~---_._ ...... ________ ....;.... _____ __.. _ _ı_ _ _ ...ı-._.,._~aın,ac.ı!~~---~......ı"--~~..;.;;..~~...;.;.~~~~.......:~-----------------~~~~~~~~~~~~~~ 



8ahlfe 3 AEŞA.M 15 Mayıs 19'12 

v abe e 
Harkofta ilk Al- Kinin' e el kondu Hindistan'a Valinin mühim 

man hatları yarıldı Japon hjicumu beyanatı 
1 Harb tebliğleri 

lngiliz tebliği Komprime yapanlar toz ve <Baş taralı ı 1nc1 •Dhlfcde> 

Kahire H <A.AJ ......: ortn. Şark in Mareıal Timoçenk~ • Ceylan aduinda Kolom- dıneic tahvil otmiycrek kaçıik ve 
glllz umumt nrarsAlımm perşembe orduları Harkof şehrme kOmprı·me 1 ı·nıer hakkin b , k . .1 - aalt ftAtıcrlo un satlllllar veya ekmeıt 
ıobllği · Dün merkez kesiminde kolla- k1 · 1 • O ya artı yapı maıma halinde çıkanp karnesiz yine yUk.sek 
nmızd~n bfrt düşmanın 15 tanktnn ya aşıyor ar d b 1 ihtimal Veriliyor fiatJe kaçak ekmek satanlar da §İd• 
mllrckkop b1r gurupuna. hücilm et- euann m ve ece er dctle takibedilmektedir. 
ml.ştir. Düşman dağıtılmış ve geri c;e- Moskovn 14 (A.A.) - Reute.r: lJ 

14 
(A.A.) p l Bunlar ha.kkındn dıı müfettişleri· 

kllml.,~lr. Aynı kesimdeki kollanmız· Marc~al Tunoçenko kıtalan Hal"" d''~li • B" - ~s;k~ ıniz delilleri toplayıp cUrilmlcri tes• 
:ık diğer blrlnln t~pç~ bir:= kofa karıı yapılan taarruz ~nasın· Ankara 14 (Telefonla) - BugÜn lerde bulunan toz ve komprime ki· ltıld a b~ı:._z~tdı k ıbanyh kl plt etmektedirler. Mütecasirlcr der• 

gunıpunu mu a.rc eye da ilk Alman müdafaa hattını yar• çıkan bir kararnameye göre kinlnle- nin hariç olmek üzere 'beyannameye bn an 11.Jllje er en u are tın hal Milli Korunma m-'Lkemelerı"ne etmiş ve rlcat zorunda bı~tır. k ti bul d-1'-- wı 
§imal kcslıntnde dü§m.an anı.ha gurup- mıılardır. Dü:ınan çok uzak bir re el konmaktadır. Karara göre Mil- tahl tutulan bilumwn toz ·ye formU· '?na erme. -zere un ,,..\Ulu ya- verilecek ve bu kabiller hakkında 
lan Tmlmi lle Gazale arasında topçu- mesafeye püskilrtülmü~ür. Ji Korunma kanununun 1 .3 üncü Hine uygun olan komprhne halinde- zı,yor ve dı;yor kis . • Belediye mevzuatı haricinde Milli 
ırıuz tnrafından da~ıtılm~tır. Londra 14 (A.A.) - Reuterin maddesinin üçlincll hkraaına müatc· ki kininlere, değer fiatlerinln peol- Müttefikler hıvvetlennın yansını Korunma • kanununun çok ağır ve 

Alman tebliği 
Moskovadan bildirdiğine göre, ma- niden kinin komprirncai yapan bilu- nen tediyeal mukabilin<le Sıhhiye ~uhare.be meydanlarmda lSltı olarak flddetli ola., hlikümleri tatbik edile
rcşal Tımoçcr.ko kuvvetleri, Harkof mum hakiki ve btikmi oahıalar, ka- Vekaletince satın alınmak üzere Mil- l:iırakmıolardır. Sal kalanlarm y{lzdo oektir. 
şehrine yaklqmıtlardır. rarnamenin neşrinden itibaren beş li Korunma kanununun 14 Oncü 70 i yaralanmtf olduğundan muha- Şbndiye kadar yapılan tefti§atın 

Beri in 14 (A.A. Führerln umunü Moakova 14 (AA.) - Mosko- gün zarhnda ellerinde bulunan toz maddesine tevfikan h~metçe el reb~ dlfl kalmıotır. . • Yerdiği diğer bir netice de karne ku-
tarargahı nşartıdo.kl husust tebllği ve- vadaki Amerikan radyosu 11pikeri, ve komprime kinin miktarını; elle- konmuştur B~ kininler beyanname~ Şımdi Jap011lar Hmt - Bırmanya ponlannın iaşe memurluklarında sn• 
rlyor: Alman denlza.ltılan muhteli1 mare§al Tımoçenko kuvvetlerinin rinde 100 gramdan fazla Devlet ve !erin verilmes: hakkındaki mUddetin h~dudunu tamamen kesmek lçtıı ge: ymıı ve hileli beyannameler alınarnk 
denizlerde düşmanın malreme işle- Harkof önünde birinci Alman mil- Kızılay komprimelerinden bqka ki- hitamından itibaren 15 gün :ı.arhn· nıı Jtışkaç hareketini tamamla.mali ofisten fazla un nlınmnsı euretinde 
rinde kullandığı gemilere karşı yapı- dafaa hattını yardıklannı haber ve- nin tüpU bulunan eczane, ecza de- da ıatın alınacaktır. üzere bulun~rlarken Hindistan~a da vukua geldiği görüldüğünden bu 
lan mücadelede yeniden büyük mu- rerek, Sovyet btalannın §İmdi ikinci posu ve 1air ıahıslar ve müeısaeseler· Dcıvlet ve Kızılay kinin kompri- bir Japon hücumuna karp endı§eler usul ilzerinde de yeni kararlar alın~ 
rnrtakıyetler kaznnnuşlardır. hatta ve Harkof ıehrine karşı ilerle· de kararnamenin -Ltığı tarihten iti- melerinden başka kinin komprimesi ba~la~tır. Japonlann hu hilcumu mı§tır. Sayımlar merkezi bir blirodıı 
Şimal Atlantlkte bu dcnlzııltı gemi- ~ ak uh '-'--'- --"'-e'-tedı"r b ınkl megv e hazırlandıklarını ıöylüyor. Spi- haren 15 -':n zarhnda hunlann yapılması yasak edilmiıtir. Yalnız Y ın Ye m aıuta& goruun "' • mat u za ı kağıtlar üzerinde hile-leri inclltercye doğru yol alan bir _,u H' ı ..,!_! - _L rt ı 

tatueye hücum e~ler, ve cereyan kerin dediğine göre, .Tunoc;enko ta- miktarını makbuz mukabilinde ma- eczanelerde imali yasak edilen kom• ınt gazete eruun au;e yazar an ye müsait olmıyncak bir §ekilde ya• 
eden şlddetll savaşlar esnasında. gün- arruzu, Almanlan Kınmdan çevir· hallin en büyük millkiye memuruna primelerderı ıimdi mevcut bulunan- yalnız Japonl~nn hlleuınlannı ilk pılacaktır. İlk olarak Beyoğlu knzn• 
lercc çarpışarak topyekt)n 31 bhı to- meği hedef tutan alelade bir ta§ırt· verecekleri beyanname ile bildire- lann haziran sonuna kadar satılma- olarak hangi tehre kar~ı ylSntecek· mıın fınnlannda tatbike ba~lamak 
nlltı.to hacminde dokuz gemı batır- ma hareketinden ibaret değildir. ceklerdir. lan eerbestir. Bu müddetin hitamm· leri hakkında miltereddıt bulunuyor- ilzere olan bu usul yakında bütün 
mışlardır. Daha başka denizaltı ge- SIWllt ıiddetle devam ediyor. Kızılay, De ... let kinini ile eczane- dnn eonra sat.,ı yasaktır. hu. kazalara da te§mil edilecektir. 
mUerl Amerika sularında topyekfuı Spiker, Kerç muharebesinin hu Aakert yauulann çoğu, hücumun Dar murakı1be tc!!kiliitımızın vaz.İ• 
82 bin tonlUl.toluk 12 ticaret geın1shı.l harp emıruıında yapıl!lfl meydan mu- 1 • ıt J p k d • Ceylan'da Kolomoya'ya y6netileceği fclerini kolnylnştı~ak için muhtc-
ve bir !ram.kol cemislni batırmışlar- barebclerinin hepsinden dnlıa oid- ng 1 ere ye e a en CI fik~indcdirler. Popolo d'ltalla gazc- rem halkımızm bu hususta bize yar-
dır. DU,,man ticaret filosu bir kaç gün dotli olduğunu söylemektedir. Her teaıne ıöre Japonlann deniz ve ha· dımlarını beklemekte delillerile be· 
~inde :~ye:~,:;.~ b1n tonllll.toluk iki taraf büyük ölçüde sava§lara mü- hava akını tac· ler Ta h&kimiyetini ellerinde bulundur· raber yapacnklan ihbarlara büyük 

cem ay e 1 ç..... sait olamıyacak kadar dar olan ya· ı malan kendilerine hedeflerini aeç- kıymet vermekte ve ancak bu suret• 
nmadayı tutmanın ne kadar önemli mek imk~nım vermektedir. Gazete, le mü§tcrek mesainin amme buku-

Evsafını kaybetmiş olduğunu mükemmel surette idrak İngilizlerin bile bqlıcn ve en ehem- kunu tam olarak sıyanet edeceğine 
k -1 ı ı ı Al t f.l ] ı Ve !anayi birlikleri iy tlı" h def olarak Kolomo'yu k • b ı ak kükürt bağcılara etme tec.ir er. Rus ar yeni mevz.i e- man ayyare 1 O ar m e e anı u unm tayız. 

d 
... l ? re çekilmiş olmakla beraber muhn- bombalar atti hakJandaki proje göstermelerini hayretle ka~ılama1' Bunu balk1mızdnn bir memleket 

agıtı ır mı· rebenin sonu hakkında tom bir --- fca~ettiğini ilave etmekteclir. borcu olarak beklemekteyiz. Son zn· 
fzmir 14 (Telefonla) - Kemalpaşa inanç beslemektedirler. Berlin 14 (A.A.) _ Askeıt bir -'-'----

14 
(Telefonla)_ Vekil- manlarda bir de karnelerini zayi ot· 

kazasında bı:ığcılara. dağıtılan kükürt- Moako\·a 1 · ( A.A.) _ Rcuter: k k b"ld' itd'V. _ Al n """mara 8900 lirayı· yokedenler tikleri bahr.nesile yeni karne almak 
lelin Pl"Un vapuru ynncınında. ya- H rk f h . d l f ayna tan ı ırı ıgıne gore, ma ler Heyetince tasdik edilen dağıtma için tevali eden nıüracaatlnrla kar§t• 
nan ve ·e-v'""fını kaybeden kükllrtıer ·ı~ 0 

- cepACSUll cin aod~ gl e en .ta· ıhava kuvvetlerine mensup tqkiller birlikleri talimatnamesi içine 0İren hapse maL1~m oldular J k 
"'" sı uta goreı, man ar t GŞ a gen çe• d.. 1 .1 • h"U • 11.KU a§ma tayız. Bu tarzda müracantln-

J
o ldul ğu yapılan t:ı.~ll neticesinde nn- kilmektedirler. Almanlar muharebe- .un gkece} ngı terenlın cen~p saı·ı e- (Perakended tacirler birliği ve Sila- İzmir 14 (Telefonla) - Keçeciler- nn isafına suüstimallere çok müsait 
aşı mıştır. Bu kükürtlerl bağcılara a1 I"' 1 !\. • k 1 li rıne a lll ar yapmış ar ve onem ı as- nayi erbnbı birliği) }erin her v· l- de blr otelde m"'..,.M·nere alt 8900 ll- olduğu İçin imkan bulamıyoruz. Sa-
dağıto.n memurlar hakkında tahk1ka- yek e ~cel c ıdn~alkt h uekvvetl erd sb: kert hedefler: tesirli aurette bomba- yet ve '- .. .,aL"ada ne suretle teııkil olu- yq...,. ... 

t t ~.... 0 • rayı ortadan yokettlklerinden dola.yı )'ln halkımızın karnelerini muhafaza. ta başlanmıştır. mek e .
1
.se chkr e ı kari c er e. "hır lamıslardır, nacaklan h-,_kındakı" bı"rlı·k proJ"ele· bdfil.._ 1 K ku~ ı 

ta t t · a&. ma.znun lı! ..... d r or • sene da itina göstermelerini nksi tnkdir· 
--- ço muş em "llo a an ve 

19 1 
• M }t ' h kı 1 rı ri Heyeti Vekilece tasdik olunarak dö t "'A Jı::atd,,.,.. n-4 ... K rlrot Bir üflirükçü hapse kamları almtf olan Ruslan zoptet· a a ya ava a n a r a.y uuJ>SO, '-./~ ....... 'iU o de yeni karne tevzif:ıe kndnr ekmek-

meğe mı.:vaffak olamıyorlar. Malta 14 (A.A.) - Dün Malta sürat~e. vilayetlere... gönderilecektir. da 8900 lirayı Memene JlUl.hk1hn ol-• eiz kalacaklarını göz önünde tutma• 
mahklım oldu üzerine yapılan akınlar esnasında ln- Bu bırlıkler d< dagıtma mahalle bir· muştur. Jannı ehemmiyetle tebarüz ettirme· 

fzmi 1 ~ (Telcfonln) - Muskn Don havzasında giliz nvc~lan muhakkak olnr k düş- liklcrile nyni :ı:nmnnda faaliyete ge- nlzi rica ederi.:.> 
yazan ve iifürükçülük yapan İki ÇC§" Moekova 14 (AA) - Cenup mntıın ik: bomba ve iki nv tayyare- çeccklerdir. Bayi-ak koşusu Noksan vezinli ekmek çıknrdıkla· 
melikle 65 yaşında Kadri Berberoğ- cepheainde Taganrog'dan Don hav- i sini ve muhtemel olarak da iki bom- Perakendeci tacirler birlik kurul- Amasya 

14 
(A.A) _ 

19 
mayıs- nndan \lnlnn kc:ıilen fınnlar un· 

lu, Asliye Cczn mahkemseinde 3 ay zasına kadaı· uzanan bölgelerde SoY- ba ve bir av tayyaresini düşürmüşler, ma projesine göre her kasabada bir lardır· 
'S ta Ankara da bulunacnk olan bay- · ... 

gün hapse ·ve 33 lira para ceza· yet btalan stratejik ehemmiyeti pek 3 av ve 4 bomba tayyııresinl de ha· veya lüzum görülecek kadar pera· rak viliye~ hududunda aaat 6 de Beyoglu kn~sınd~, Ensa: Biber, 
ann mahkum olmu§tur. büyük olar meakCın bir mahallin ya- 11ara uğratmı§lardır. kende taciıler birlikleri kurulur. Bir- Amasya atletleri tarafından alınarak 1 l..Ambo, . Y orgı, . Reşıt, Y orgı, ~eh· 

namı zaptetmiolerdiı. Sin, ali garbi- Dün gece bir bomba ve iki av tay- lik dışında kalanlar birlik mevzuuna ıehirde yapılıt . töreni müteakip To- met Emın, Y~rı, • Lef ter, Beşıktaş 
Bir otoray 13 yaşında de Sovyet btaları gec. · ·-leyerek yaresi tahribedilmi,tir. dahil rn"ldde ve mamullerin ticaret kot atletlerim t~lim edilmek lizerc ıkaznsındn: Huseyr:n, Hakkı, Fozıl, 

çocuğu ezdi kmdilerine bir yol açmışhıı, düşma- • • ve imaliıtını yapamazlar. Birliğe gir- çıkanlmı~tır. Fazıl, Fatih kaznsındn: Hweyin, 
İzmir 11 (Telefonla) _ lzmirle nın ağır topçuauna tahakküm etmlr Ankara Beledıyesı asker miyenlerle birlikten çıkan veya çı· ~ Kadıköy kazasında Hıristo Karagöz, 

Ödemiş arasında ~eyen Oturay, ler vo bir piyade taburunun büyük ailelerine yardım karıla:ı 8.znlann birliğin iıtigal mev- Bu sabahki yangın ÜskUdar kazasında: Eyüp, Eminönü 
... b 1 d d bir kısmını öldürmü~lerdir. 1. . • · d zuuna dahil maddeleri alması, •at- ...._.... t ~ bu ....... A ,.,A • kazasında Mehmet Emin ve Pctro 
J OT a.ı civann o, ba•ını raya aya- ge ırını artır 1 Bu Ba'ımılı sa.a. ÇUA- ..... mav- K o 

" l ması veyı. bunlan imal etmesi mem· oç yar~k uyumakta olan .13 yaşı!1da e- Kalinin cephesinde Ankara 14 (Telefonla) - Anka- nudur. yada 89 num:ıralı kuru kahveci dillt- . --------
maıl Baykal adında hır çocugıı eze- Moek 14 (AA ) _ BI S _ B led" M rst b gü kn 1 ttnmdan yangın çıkmıştır. Dükkfı.n, • • 
rek öldürmliştür. Tahkikat yapılı- t t bl'?~ .L~d t .ki 1 dr tokv ra e IY- ~c 1 • u n . top~- Birliklerin gayesi: Milli Korunma ve dükktmın 1ist1lndıeltl oda tema.men ar ın e ye e ıgı CJr.ID e an ar a ca e • bsında asker aılelenne yardım gelırı- kanunu hlikümlerinin tatbiki ve ynndılı:tan aonrn yangın, ttfalye t&· 
ror. Jenm.İf bir Alman piyade taburunun ni arttırmai~.karar verm~ştir. Ta~z~: memlekc• ihtiyaç1annı temin ve iç rafından söndürillm'llştür. 
İzmir defterdarİ tekr r Katinin cepheaiııde. Ru~ ~~z~erine fat ve te~vınye resimlen!~ motorlu piynsalar:r. tanzimi hususunda Tıca- ....... nmnnımımmnnmnnanm1111111mmuınuı11u11111 

. . a kar11 taarruza seçtiklerı bildırilmek· ka~a n~ıl vas~talan, ~aklıye ücret- ret V ckaletince verilecek emirlere alakadar tacirler ve imalitçılar na· 
vazıfesıne başlıyor tadir. Ruelar, dilpanın hatlanna lerıne yüzde 50 nlsbetinde :zam~ı uymak, sahşa çıkarılacak mallann mma tevzii iet0.beden maddelerin bir 

Amerika azimli hareket 
edecek 

hmlr 14 (Telefonla) - Askt!rllk çok: yakın bir iıoktaya kadar gelme- muvafık b~muştur. Zammın tatbı· miktar, cinsi, fiat, kalite ve saire l>a- elden alım, ~tun n tevziinl yap• 
vazifesini ıra eden B. Mümtaz Taı1tan sine glSz yummuılar, aonra yıldınm kine 1 hazırandan itibaren ~lana- kımındar. halk ihtiyaçlarmı en iyi mak üzere mÜ4lerek •atıf yeya tevzi 
,arm defterdarlık Tazlfeslne tekı'ar ..ıddetile bir a•- 8 ,..,...,.lar, atC§I mfl- cnktır k ı ya.bile •k h · ti • h-ı b·· k 11 · h Vaşington 14 (AA.) - Marti-
--Iı k t +~--"---' ı• .._ r·..,, ••• •••~•••••••••••••••••••••••n•••••••• arfl a c"' ususıye en wz urosu açma ve ma an aa ıa ar· . h kk d 1 _ .. l ua.ıı yaca • def erdnr vekili ı.a~ t--LL- mukabil taarruza ıeçmişler- 1 l k 1__ ı t · · 1 -'- ek nıque a ın a yapı nn goru;me er· 
m-'-ft~ .... e mn .. n..n Ba"'A u..-lu .,..._P _ ret yayan• h pua u tanıuıavar top· o masını:-ı emınıne ça ıpna.ıt, aatl§a zetm , d '- t b" h k k"b d "I 

uu...,.,., uu ıu llA .uv4"""""" d A '- --1 ri ekil - -'- l k ll Tı V '-"'l H • . til '- li f ı_ e .ıta.t ır arc et taTZJ ta ı e ı e· da İstanbul& hareket ed~ktir ır. l"UJJJAll ar a-e ç mege mec- lan kullanmaktadırlar. Vorochilov ÇtJıtarı aca ma ar ıcaret e .. a e• ançten getır ece .. ye yer au- v• V . t d 1 ~ d 
· bur olmuılar, .fOO &Ul Te yaralı ha- 1-mi verilen Rus tanklan, ılmdiye tince tespit edilmiş l:iulunan miktar rikalanmızda Lıtlh.aal olunacak mad· ce~ A;?ıng h;.ll a desnB:l 'n; u~l u. 

Balık avcılıgı"' birligı"" • rakmıı]ardır. lamı a!Sylenmiyen, Le· kadar bu toplardan b(ly(ik bir kısmı- ve Eiatlerh mütevassıta lüzum kal- deleri halkın en ook iıine yarayan l • Fmı ma h 1 br e ·ı1' ;ş. h mık et-
nln8rad oeplıeıainin bir kealmlnde nı tahdbetmişlerdir. makaızın doğrudan doğruya ihtiyaç ,eylere inhisa" ettfrmek ve ite yara- ~nb rk:ız a~ gemB~rj"1.k a~ et-

kurulacak iki sOn devam eden aavq eanaaında Bü,tUn dikkat gözlerinin Kmmda- sahibi halkın eline geçmiı olmuını mayan lliks ve fantez.i e~yanın re• rikaıı; hır"~kA ay~c ve ır e~!. 
1 

• me-
.&nkara H (Radyo gazetesi) - İıt- 350 Alman tsldnrlilmtt,t«r. u l .. . d d bu temin etmek, y•...4-•n kalkması hususunda nzffe a u .umetıne. tarassut us en te-..,_ Le • d h • a.ı çnrpılJila ar uzenn e urmuş - uy- in t k b 1 kt d 

&anbul ve ha.valisi balııc avcılığı ..,...... mngra cep eaınde '-- ğm '-ln--d etra· Tevz.ie tabi tutulacali maddelerin almak. m ... e •. mlıük!ec1 e ır an ad;'?1
1
a ak e.d~ 

qı statn.stı tasdik olunm~. Bu • ıunmamıa ~ en, .a...cn °·- Tı t Vek"'1 t" h l __ L t p · d b d _1_. dd cegı guç e tasavvur e ı me ·te ı ı. b1rllğin kurulması I.o1n T1carri VtkA· Moalı:ova 14 (A.A) - Lenin· hnda da hırdenblre savqlar başla- ıcare we ıınce azır anac.1L& a- ro)e e un an aonrıtJU ma e• 
~·- .... _,.. ... 'yet ...-1 .... ı.t•· BtrmM .. .,...d cepheabı.dekt aJL- Rua tanklan- mıı ve Rwılar burada bir çok mev- limatnaır.eler shkamı daire.inde a1A· ler halık ıartlan, dühuliye Ye aidat, Cenevre 14 <A.A.) - H:ı.vas - Te-
..,wıı.., ~ .... &...........,, ... ....- ··- KU d " I· .. . . h . ıem.ondlal'ın dlplomat1k muhtı.bl.rin-•A1• .. et _.._A_ +_.__._ __ • "ır·-A-'- ns duıdurmali tu-ml arayan Al· zllerl alml§lardır. Leni~ad ıehrin· ka nr uza ur arasında tevzıını temın umumt eyet. umumt heyetin vazı· d . M rtın1k' it ö .. 

1 
r ,.Ak· 

............, ....u.u.o• .ulWLIJDUJ, ~~.-u.a _ .. _ _._, ek . b h-1 .. Tı f 1 . •d" ·-• h 1 en. a c a g ruşme e uu 

.zını, Jtnradenlz ~llsl, Marmara nı~lar, me~ lnfilllu ma- deki 1tda durumu dilzelmiı gıôi gÖ• etm ve ıca ı we aore ıcaret e erı, a ı umuuu eyet top antışı tlllda Vlchy'de neşrcdllen tebllğ ve 
h:ı.vzas:ı ve Çanaktale olaca.ktır. emda ,.000 MD~at dmeceei bara- rilnmektedir. Vekaletinden alınncak müsaade ile ve diğer bususat "1U'dır. Antlllerc dn1r Fransa tnra!mdnn ba· 

PERiLi lenen meauliyei:ten ~yı ıayıf'!!ay• - Hayır efendim, aize aöyliycce· bu noktayı öğrenecek olursak, bizi 
dun. ğim sır, buna ait değil) uzun zamandanberl yoran klSrdüğü· 

Ben bu itin için dm. hem Sir Hen- - O hald( neye aittir bakayım) mil, bfr çorap e5kfi~ gibi alSkecek-
rlye ka1'fl dostluğum. hem de Ticda· - Sir Charlca'in aldüğU gece. tik. 

Çeviren: AHMET lll:LALI nmı ineinmeden nuıl çıkacağımı dil· liendisini taflanlt yolun kapısı 8nün- Bu dilfüncderin ıevkile upJa aor-

ONAK 
Tefrika No. 60 

ıUnUrken, Barrymoor çekingen bir de beklemeğe sevkeden •ebel>e da· dmnı 
- Yapbğımız, hiç de ~ bhldelfldL tavırla tekrar yl\nUDJD geldi. E.fen· irdir. - Demek o ıece sir Oıarle.a bir 

IMtreket deii). ÇnnkU ı8zftn ban. D.manua Mbruıi bmam.aJi lçlrıı dia.inin karfls;na. htlnnetle eiildi ve - Çabuk aöyle Barrymoorl Am· kadın bekliyordu tsyle mi)' 
5'r katili, bir haydudu blmqe •tmft bbzanır l>ea de nsmal8 meebur• kelimeleri blı-er birer tartarU söze cam, o kapıda birini mi bekliyordu) - Evet efendim t 
" onu mlietahak oldulu Ceza.>'1 dum.. ladı: - Eveti . - Bu kadırıı tanıyor mUS1m), 
f!trmekteıı kurtannı, oluyoruz. Fa· !1r Heiıri. ~ Jiatt nhteı baiun- _ Bana karp • kadar lriznser - Kimi bekliyordu) - Hayır t 

he.r ne oluna ol.un Barrymoor'a daktaıı aonra .ts:dddne .,.ıiın bir davrandınız ki size Jiarıı beslediğim - Bir kadını! . - İanini bari lSğrendin mi) 
yerdiğim MSzden aonra bu ·.c1auu, hardette bulanmaklıiun, bent bir derin ye bitmez minnet ve ıükran Bu cevap lutrtısında lkimlz dedi- - Hayır! 
.daletin P~çcaine teellm etmek ce- ~danl>er· mlısafir eden Jı:ib'ar ye duysulanmı derhal !abat etmek iste- limizi yuttuk. Sir Oıarlea çoktan yet- - O haldı.. ai.r O\arlea'in liozkıra 
tuetini lı:endim~e g6rcm1;yonım. centllm~ı f1T aahiblna hrvı pek ka- rim. Şimdiye kadar hiç bir kimseye mlıini geçmi~. ha.stalıldı l>ir ihtiyar- açılan kapt önünde bir kadın bekle
Artık bu meseleyı kapıyalnn, ve bh ha bir nczaketıslı:lik olurdu. Binaena- söylemediğim bir sır biliyorum. Bu dı. Bu Yıl§ta, bu korkunç bozkıra dfğini nuı! anladın) 
daha bundan hahaetmiyelbn. leyh bu acn fedakar1ıfa ~atlanmak ıım tahkiltat esnasında da lfta et- aç.ılan. kapınır· 6.n~nde, müthi§ kara - Zlime geçen bir mektubun par· 

Haydi Banymoor, huzur ve cm- ve lt'atilin .caebt bir memlekete medim. Fakat kabahat bende de~l- köpeğın efsnncsını, en küçük: tef er· çalanndan ... 
niyetle çek:Uebilirsfn. kaçmak fırsatım elde edinciye ka- dir. Çllnkü bu •ım. tahkikat bittik· rufatın~ kadar bildiği balde, h~yatı• - Mektubun bir liadın tarafın'dan 

U,al.: odadan çıkıp gitmezden dar elvanmızd eerbcaçc c:lolli§?ll8.• ten ve mesele knpa.n<lıktan eonra öğ· nı tehlikeye atmak .Pab~na hır ka· gönderilmi; olduğu ne malOm~ 
evveJ efendisinin tekrar ellerine an- s.ına göz yumıruık )Azım geliyor. rendim. Tabii. bu •ıınn merhum amı- dm randevusuna. gıtmeeı, • doğrusu - ~anım inceliğinden ve kağı-
nldı, ağlıyaral l>ptil ve ayaklarının Siz, benim vaı:iyetimde bulwı- canız .ır Chnrlea'ln aliimüne ait §ll§ll

1 
a~kblve Uze?nddc. alaka ile dı.r dının kokulu olmaaındnn. • · 

ucuna Öuı- basa uzakln§tı. saydınız., acaba nasıl hareket eder• olduğunu aözlerimdea ttdımm etmit" ru aca r mese e f 1• - Mektupta kadının iaıni var 
Sir Henrinir yerinde gönnecli~im diniz) Sir Hc..nrinin vaadine boyun sinizdir. Bir aralık' U§ağın bize yalan söyle· mıydı) 

bu Alicenaplığı beni hiç de memnun eğer miydiniz, yoksa ne yapıl?, ya· U~ w a6:ıderl, yalrus !6en.im diği düşün~eal ak~ım~aıı geçti. Fakat . - Hay!' fendim_. yalnız isminin 
bırakmamı~tı. Cemiyeti beşeriye için pıp haydudu mu yakalardınızt değil .ır Henry'nln de eon dcırece Barrymoor un cıddı ,hal ve tavn ılk hnrflerı yazılı ldı. 
daimi bi tehlike teşkil eden bu Uzun polia hafiyeliği hayatımda, merak ve alAkMinı kamçıladı. yalan .:ıaylemediğine ıehadet ediyor- - B:ı harfler neydi bakayım) 
haydudu himaye etmek ve adliye- bu kadar mü§knl bir vaziyete dilr İkimiz de ayni ır:aman'da Barry. ~u. Bınacnaleyh lSlllmle 

1
neticelefl.e:n - Mı: kL. ~ · • d ı: d hti 

nin eline tevd; etmiyeceg"ine söz ver· r·"- .. h. h t ı Alı . _.ıuk ou •ece randevusu mese esini derın· - e tu u gön eren ıı;a ının • 
ugumu iÇ a ır amıyorumd. b moor !lrao;:_ 

1
: 'L. ---l Jd..JnJl.n_M. den derine mcelemeJc TO J>ozkıra 't"f;yetİni meydana vuracak başka bir 

ız a u - ., '"°ar ee e ~ ~ .. wru • - d '-·_1.1 L k d 1 &nOn e ocaJenen .. a. em&r! 1g. ın~ u 

sına verllen resm1 notn etrafında, 
beynelmllel mahflller, tcbllğln, Amc
rtım hükt1metlnce öne sürülen mese
lelerin v:ı.h:ı.nıetlnl göstermekte bu
llDlduğunu knydcdiyoılo.r. Fransız ce
nbmın, Vnşl.ngton 1steklcrtnJn sado 
Te b:ıslt kabulünden ibaret olmadığı 
tatt olarak görülmektedir. 
Diğer taraftan, tebliğ, zorlukların, 

meselenin haddi zatından değil, daha. 
çok, öne sürülme şeklinden llerl gel
d1#1nl belirtmektedir. Bu itibarla, 
oevabın, yeni görtı~ ta:raıarının tea.tı
stnde yol Jcnpamadlğı da sanılıyor. 
Son üç gün zarfında Vichy'dc devam 
eden görlişmeler, Antıı mescıeıertntn 
muhtelif eösterUerl etrafında. yapıl
mıştır. 

Fransız müsellt\h kuvvetleri §Cfllo 
müstemlekll.t devlet ı:;ekretertntn bu 
görilşmelere iştirak etmeleri, 1nceıc
melerln hangi istikamette yapıldık
lannı göstermektedir. 

Filipin devlet reisi ' 
Vaşingtonda 

Vaşington 14 (A.A.) - Filipin 
devlet reisi M. QuezOQ'l, kansı, kız• 
ları ve oğlu ile beraber dün V.aşing
tona gelmiıı ve garda mister Roo-
11evelt tarnfından karşılanmıştır. M. 
Quezon vı.. ailesi geceyi Beyaz sa• 
raydn geçirmişlerdir. Filipin devlet 
reisi V şingtonda yerleşecektir. 
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A~;;;::~Ş:A $B&iR BADBRLERi 1 SiN6APUR KORSANLARI ı 
:~::;:~ı::_ VilAy~~eç~~Iediye Pirinç, yağ 1 Mmiallhikekmoer8u1~8md8a ,:::;:~S:.inıip çil[an y~=: :::'::.::1 

Mn:ıdetmek te ,ua.Jabr·» .,_ ps- Bazi mintakalarda - senı botmak ıstiyen caııavarm mııtbm. Sofu bir ~ oldalmıa genç kiz.. bafm1 ~vdeslnden ayırdık, C1 - Ta.ı 
kariim Umumi meclis (Um bu.un tfağitilmaaina Ka.va - Mura paraıan aıara.t arka- senı benden ayıran o !balntn ke'Slk :ta-

Jllldiren hlr ~ ~ baılanacalC Huauıi otomobillerini ~e beraber Yokohamanın 10- tuını Yamad&ye. gOnderdlk ... 
•-Böyle ~ mtlzakere ve kabul etti l 5 luınu tut:ınll§tu. · Genç kıS bu habere 1nıı.nmndı: 

l>a7duiuma sare, iman ne etmelite ça lfh~an kiti Ştmunun kesik b~ı da para tod>ar - SJyogonların başını kim~ 
halana,. balumma hamd ~ Dlhık! aJllDl2lda. da yaMıtımm ırı- muhakeme edileceli larlyle beraber ııöt.llrlllllyordu. blllr, Tqu; -.ı beni t.esem 1çtn mı 
dedikte nt0ma f1I meıhur hW.Jeyı ~ amam! mecll9 dOD, -.ı bl Toprak malıRllert or!si, m.ut.lılnet Korsan Taşu 8"giltsını blr daha 16- a6)1tl;yomm. bu ıı&zıerl •• ? 
an)abyor. 11 te btrtrıo1 :rell' Tekili B. J'anlk1 De· betbllara dtın sabahtan 1t.1b&mı pi- ıd>llmek lçlıı cesedinin baf?Dda 1'8· Korsan, ~yar UJalı ç&aırdı: 

Bir adamı uıyorlarmıt. reıtınm mat1l1 a1tZda tıoplanmtf14. llno tıımıııı• b•şJunıft;lr. Battallar, Bu,,usi otomobWerln1 Ukaide çalış- clkınlştl . - ~. etendJntn Aktbetlnl anlMı 
- Hamdohmıl • demif. oeoen .,...,.,, -.ptı onnarak Dbul ~ bqta bir müesseseden al- tmnak suretlle mllll Jcormıma bııu- İhtlyar uşak: d6 Q1 - Ta duyS\Dl 
Fena balde , • .,....ı.r: edl)dDt.en .anra ruznamıell. H2 111&"' :mattadırl&r. Bu seıter, mutemet bak- mm& muhalif hareket etmekten mu- - Çl - Ta, efendlm1n en aiDCl kız- İhtlya.r up.k &ıh tıaka.rak: 
_Bunun bamdedilec:ek ....S 119 1* ~ ,.. Bel~ ~tı bllann adedl aıttmımıştır. mısten nun zeki, Abua!, Hamdi, Nlya.zl, Ah· lanndan b!.rl. idi. En bOytik tuaaru. - Oµım nıhu roktan göklere çıktı. 

lraldı 
1 

itt' gbriiltilyf! pliyone. bMçelerlle, 'fill,- muraf = plrln~ a1aca.t: bakkallarm. adedi 1600 met &dln.nnda. beı k1G1 mill1 koTunm& biraz d1k lcafnlı ol~u. Kesik baomı alıp ıot.Urdlller 
- auada k"; başmdaa bir v1Jl.1eı' :tevJı::alA.de nrlda& " • den fazladır. Mutemet ba.klmllal, pl- mahkemesine"~· Dlye aöylenlrken, Taflı bıçıklra luç· Dedi. Q1 - Ta sevinçle b~ kal-

T~!~ eni:!: fennaD redr-~ m1lzakeres!ntı seçilmiş r1n
9 

ve J1l.t aldıkça halka satacak· ~ ~ memm1uRu kAtıpll- kıra &IJ.ıyordu: dırdı. 
allı ·~ Y 

1 
_... tır. lardır tık aıanıann. buglln satışa tinde bulunduğu sırada ekmek :t:nrne- - 8en1 ôldtıren1n kafasını ~ Artık her ~ anla.şılmşıtı. T~ 

ibiş. Bunda, mahkUmun UL~:ı, ~e enctmıeni JW\Zi»U&m• »- ba.şlıy~n anlaşılmaktadır ııı atmak suçundan haldrmda talt1ba.- Ç1 - Ta ı Fakat, neye yarart Mttın ft.ktı1nıde ~ ol.ea.ydı, 01 - 'l'a'-
kazıklanmaaı yazılı imiş. zıann. ,.myet T&rlıdat b11tıçeal e,902,80ıl Evvelce de ,.azdığımız gibi her ek- ta. liriftlen Nuri adında btt1, Anb.- lal.im ~lnlan .ııntn ~ kur- 11 kim kurtaracıııktı? O da Otekll61 

Herif yine: Dra olarak tıem1t tdllmektedir. Bele-- mek ~ aalı1blne yarım kilo pl- rada yak:a.lan:rp İstanbul& e'et1r1lmtş ban verseler, 11en1 bir daha senııeRe cft>l 011tp ııideoe'kti. 
- Hamclolsunl • diye mıllllehd dl1'9 ..,artd.a.\ bfttıı;esl. de, htttmet t&- rlr\ç, 100 gram torya!P verilecektir. .,.. 1 numaralı m11ll tonınma m&bke- &enin l!eShı1 blr daıha işitmlle, senln S!yogonun köşkünde korsanla. &ev-

müsteb.zl deminki ltlraz.cılara bak-- rafından ~ memur nıaa.şlan· p:..: ..... ç e turyagın"" 
10 

mes1nde dün yapılan .,rgu sonunda •tefll l'ÖZler1nl bir dam. i8Y~tm~ lflSs1 ~bqe. kalll\lfJla.rdı. Tqu ne 
· na yapılan ~ilde r.am ~ını · r.a aaa V tev1df edılmlştlr. 1mklıı ur mıdır? f&pacatını bllm.lywdu. Blyogonun 

~·.Jbuki, oculduiumda. G&tepe 1Je bll'llkte 8,900;&33 Ura. olarak kabul .lzami fiati tesbit edildi Beyoğlunda blr birahanede kame.sis Aıttad.a duran ıhtı,-al' ~ mrdu: kôakQnde bil ceceden fazla k:a.lamaZ\11. 
•. ç L-·- çok dmleJid edllm.ektedtt. VDlyet m.a.sra.f bfttçesl.·· Flat mtırııkabe komisyonu d11nkt1 andv1ç satan rarson vun ı numa- - sev,ıııınızın cesedi burada mı b.- Ondan .ııonra ıemıye dônmcR-e mec--

camnne plen - ne seıınee, 70Dar Te köprftler 1nşaar, imamda. is. e mMtlrlil~ tarafından l'&h mllll lrormı.ma JDA}ıkemeslndo lacak, koca kartal? burdu. 
toplıyan n v~e ~·~~~llk et: tına M2~82, 'baş1anmlŞ olan IOS6 ve I ~ edllece~ plrlncin ldlosun.a top- muhakeme ed.Umif, l\l9U ablt oldu- - Hayır. Ben clt.Ukten .ama. onu 'l'afU, CBA1'ı Korsan) m .sadık adam.-
mit bulunan Dıüyar ba Va1M1-eft ~ kOprlller bıft. n tamırlne 273,382.. t.a.n 

48 
perakende 53 turyağın& top- ~dan 35 Ura para cezası ~mesl- tekrar kendi m6'Anna myq ,. be- lAnnda.ndı; bir ka.d.ın yUzllnden, 1>6y-

lı yukan ıu meelde bir vaıx dinledi- prc:ıgrama dahf1 yollann !n.şasına da Wı 170 erakende j87 kurut lzaml ne tarar verllın1ştlr. rhıi ~kokulu topraklarla ~rtera1nl ı. btb1J.k bir memleket dAva.sını tı)'> 
lbnl hatviıyonım: 2159.000 llra a)'1'JlnUl.ktadlr. tbt ko ' P t - Bu 1tl seninle berober yapsak d&- asta. ~ tıe1'g1ilsiyle eöntll et~ 

etmek iJ1 ııaatıl ma..'Sr'&f biltçıeıdnde, Tilflye\ ymuş ur. s k ha ty1 ohnıı.z mı? dhe~. D>ette biraz 90nra cı-~ 
d" ":t~·kö~ . ett de hududu dab11tndıe inşa. olunacak 1'1 Halka dağıtılacak anayii te•vi - Ben sevglllmi kendl eımn. ıop- em1n. bir 1efe blrakıp gemiye döne-

tebamdY ır:. ço • t VUIY n8. le kOJ okulu için :m,800 ltralık ta.h.s1$1.t Y rata, gOmemem, fhtıyarl cekti. 
usenanın yen olamaz. "°' a.ynlm.aktadır. mensucat fİ§leri - Nasıl olsa, o artık senin detll, ••• 

laalJerden Cenabıbütan m•haınet. vn&yet fevkal1de varidat 'Tt masraf snmerbank Yerlt Mallar pazan ın.- topratm malıdır aellniz onu tl>ed1 Şimdi, B1)'0Konun töşkünoo oruan 
inayet temennisinde bulumnalı- b11tçelert de 7!0,81S l1ra. ol&rak tesbit. rafından balka daRıtılneak meMUcat İatanbul ıanayicileri tsttrahat yuva~ cOmellm maıerıe rozeı Q1 - Ta ile ba~OO.şa bınıkahm ff 
~sine kalkışmak aUnahtır. ed.Dm1şt1r. nşıert yanndan 1tlbaTe'Il \nşe teşklla.tı dileklerini bildirecekler fazla utraşmak, ulu ııumud~ dcen- gem\ye d~Hm. 

Aradan seneler geçti. Tanıdıklan- Mftrıa,kereler eruıasında Vall " Be- tarnfından evlere bırakılncakhr. · dirlr. Ben akıllı bir genıçaln.. bentm y amada'nin ·deniz 
nuzdan Karadenizli bir ailenin mUt· led11e Re1s1 B. Dr. LMn Kırdar söi gl'bl glhı gôrmil.f bir fhtlyann ~ti 
hit bir felakete uğt'adığını öğrendikı tJ.an.k. btHJQe darlı~ m:Onasebet.lle KÜÇÜK HABERLER CTqvild sanayi.) ,kanununun yürür· dbılemekle bir pey bytıeinıemlnl hakimiyeti 
JLti kad "-l k t K masraflarda bilhassa thd&s ve maaş lÜk mUddet.1, mayısın ıııonlannda. bl- - Korsan Ta.şu 1btfyar u..ım 8'!11- ....._~.,·· U ~ • mı.• 0ıs u ap anımfo ar- zaml&rından hemen tamamlle kaçı- tecektir. Bundan dolayı hrurl\met, ye- ıertnı dhıledl: ' ..un.wu s!ttlkçe bUy yordu. deıll'Ttlli, karısını ·ye çocuklarmı ta- ruldılı hatt& h&lıtanelertn thttyaç T8 * ista.nl:ıol ltıballt ve 1hracat blr~ ni bir sanayl.l teşvik :ıı:anunu proje.si - Pelı:Ald ıata c6- Her taratan Yrun:ıd::ıya yardım kol-baına alım.t. Trabzondan Rizeye ırö- ___ ;,arın& da a~ edlldlR! lı:ad.ıU .... ,erı _,.......,, -ııpıııı.ı mantfaturtı Qzerlndc çal•!nlın.ktadır. İktisat Ve- ta..- -tı~ı:u r mezanna lan geliyor Te slyogon!ann r.allmane 
.. ~-k . • b" L..a.-- _....__. ~...... üJU ............... ...... 0 .. o.or·· • ... ., .1- • idaresinden bezenler küme küme Yn-
uırur en müthlf 1r ıı..-uo- ~--.m cevap nrtımedlt1n1 ıs~ıemıotır. M11- 1tı!ıallt b!rllğlnccs terz1llk ınaızem.cs1 lı:Aletı, şeht1mlzdck1 ann&3'1 ert>a.bınm Tam bu sırada, odada bir ll9d1r1n medaya 1ltıbak edl ordu 
1111? Ne mal kalnut ne can. Yetmit-~ bftiıoeler umumi ~ıw.e tevziatmm sıra numarası usullle ya- bu husuc;takl dllek ve dn,,üncelerlnl tıstüne yatınlıru.ş olan Q1. Ta."nm blr- Y · 
lk hatun, ıu fani dünyada timdi ar- madde madde okuntırak kabul olun- pümasını kararlaştırmıştır. Bir mım, ~ek ıstedlğlnden sanayl erbabı, denblre abıtdığım l(n'dtller Yamada bu 4ln dcnlzde bir gemi 
bk bir kişi! Bakacak kimsesi de yok, ~. Meclb bundan ıııonra 1& da- terzilere numaralar verllın!ştlr. Her İ.atanbul ticaret ve sanayi odasında Tq ha tl ~ lle be.şanlam.ıyacağını anlnyınca, de-ıeçinec • d Jdka celseyi tatn etml.şUr terLl, eıtndekt numaraya gere, sırası yapılacak toplantııa:ra. çatnlmı.ştır. u yre e ıamna :ntscllerden birçoğuna. haberler gön-

efi e... Umumi meclla tklncl celaes1n1 saat gelhıce birlikten hissesine dil§en dl- tnc toplantı, oda relslerlnden B. aolı::tıldu: del1erek kendi tarafına geçnıelerlnl 
Odasma ıtrdiğimiz vakit bir sec- 1'1 de Hdılct :reı. nklU B . .Abdlllkadlr bet, ktepon vesatr maızemey1 ala.ca.k· Nuri Dal';delenln b114ka.nlıl'mda ya.pıl- - Ç1 - Ta .•• 8eYlı1ll meletiml ~ teklif etmif, den12c1lerln yüzde doksa..-

~~~-eliz d~~~~- ~~~-~ttür-ek.. K&tamtırselln ref&Ilğlnde ya~ Te tır. mlf, toplantıya muhtell1 aaruı.ylcnerıe :ı,un~;':;;ın: ha':r" ~ m b..1:.~aılftml k'abul ;,~r;;iış ve Yamada-
--.~ Ter ı. vcrnıcuı; ~....., " bul enct\men mazbataıanru mftza- * Memur bulunduklan ıııra.da. blı: mllll sanayi birliği umum1 kA.tlbl B. 80ni=a_ c1A ' mn GU.U• a geç .. '"'"1. • 
tar batladıı kere ederek kabul e~tir. yol ın.,ası tşlnde cem adında birin- Halit Güleryüz de !§tirat etmiştir. aeven Tt,fu.. Ycıkohama ltmanmda bu tmrctıe 

- Hamdolaunl HamdolsımJ Ham- wecıı. bugthı aat 14 te topla.na.- den ylrm1 lira rU.şvet aln.n Yahya ve Toplantılar devam edecek, netice bir 1h~ UJ&k korkak blı -.ıe b&- Jirmlden fazla yelken gemisi Ynrna-
dolaanl _diye. cöz yatlarmM sapte- cakfın'. Nazi! adla.tında llı:.1 klşl asliye ııekizln- raporla Vekfllete blldirtlecektır. tırdJ. duım emri altında bulunuyordu. 
d.-ek t bDı kiyor ci ceza mahkemesinde muhakeme 1 1 - Qı - Ta dlı11lyor •• UllaıL AlleJ>nn, (Ban Koraın) ın geın1stnde yüztı 

(K..:.ine~ cH~ ne vaziyette Mahalle b·ırıı·kıer·ı edllm1.ştlr. Bunlardan Nazlfln blr ~- Günlük Borsa ~~ ıııonra daha neı.. l&'ee&- gtllm1yenbirldştvardı: Kava-Mura. lıiiahmunar. bulun. bamdetmek IA· ne, Ya.hyanm da. altı ay hnp1slertno Sedir t1.stünde bir aaattcnbel'l can.m Ondan ~ası Japonyruun o günktl 
-.dD".» diyen olmut.) tarar vertımıştır. ve hareket."liz b1r halde ,..ıa.ıı ıren9 durumundan çok memnundu. Yamn.-

Aramad.c genç kadınlar vardL Bu * Ça.rşıkapı ctvannda muhtelif İstanbul &orsasıum H/11/IH! fi&tıerl kıs birdenbire g{'ıslerlru Jcuplftınnala da ~arın ha.zlnelerlnden bir 
fada ı...ı....ı.•--" •---- _..ııı· •--da Her 1000 ki•ı· ı·çı·n be•er yerlerden ayakkabı malzemesı. ve •,a2 ""•,adı. tBnmı mı-nıara dl\Altmıştı. ~-· aomeu ..... _. ~ :ıı derl çalmn'ktan maznwı Muhiddin Londra üzcrlne l sterlin u ..._. JCa M ırflzcl aı- dili ü 
!kendilerin! tutamadılar. K•hkahala- kiıilik namzet listeleri yakab.narak adliyeye Terllın4Ur. NeT)'ork tızerıne 100 dolar 129,JO Bu ıı:ıNda btttOıı kOran1ar lııllokten va - ura ._....agonu § -
nm zaptetmelı için dlf&"Y• fırladı- suıta.ıınJunet blrlncı sulh ceza mah- cenevre ftzerlne lOO mııtk'•fDUI bulunuyordu. llmunmı nib'ordu Genç korsanın ltansl Şama-
lıır (Esaaen temata fenninde de hazir}anıyor Jcemeslndıc sorguya çekilen MuhJddln İsviçre frankı ıo,sea Jci5fkihıde !htıyar qatla mwa '-'&- Dllll1Dl el!ne dtıftOktcn ııonrn, hd.10. 

• d d fu mklt edllmlştlr. Madrld n .. ertne 100 pezeta 12,811 111dan bafka 1c1mae hlma.rn)ftl.. 11111YOr J11tıYdu? Yoksa O da Aly()Gon-
-.Jıurdor. Şaıyet ramm oza - * o 1 tad bir knh ed k mar Stolc.bolm üzerine 100 kuron 30,'12 Tafu· l&ı'm. tıtnmda lrurban giden kadınlar 
L.- ka,......, se..;...neri bir giilme n..ı...tıma '-lerlnl mlaylaştınna1ı: a a n \' c u _ On. u h-4ae ,_._.,_,.-... .._ __ glbl abftr d1hı..,.,.yı bo"·lnnıı. mıydı? ~- r-- ı-- ...,.... ""i yüzünden arkndaşı Mustafayı taban- ESDAM ye TABViLAT y- ...... ..._.......... &au.I• .1- J ...... 

D3nebtl tutar.) ma.badlle teştll olunacak mahalle ca. ııe öldürmekten maznun Ahmed!n İk:ra:mlyeU ~ & 93E 2.1,85 bana acıdı •• n onu d1rtltt1. - (AJ'kasr nr) 
lıte, aablk kazuker viıza hayatın bırııtlertne ait tarama.menin b~- muhakemesine dftn ikinci aıtır ceza :tkramlyeıt " & 933 Ergani 23,10 •HıHHn11HıH111HıH111Hn1111111111111111111111111111111ı1111111111111 .. 

laüme -Lardığı ba misal berine ~de oelırlmlu tıebllğl beklenme e- m:ıhkemefilndc bakılmıştır. Bu celse· Sıvas - Erzurum 2-7 20.-
,..... dir. VUl\yet, Belediye ve Halk Partısl "'- '1 941 Demi ı ı T •h" M •k• K • ._verdimı Cidden hamdedilmJyr İstanbul TilAyet merkezi. bu husustaki dıe müddeiumumi lddlnnamesln1 oku- I"-c Esn • ryEohul 20.- 811 } USI } ODSefl 

eek zamanlar olabt1iyor. dfi' yarak Ahrnedln tabanea. ne Mu.stat~ .u.uur a~ ve a l Bankası e,ıo 

V 
L-'-- v--d--!-ı: f hazırlıklnnnı tamamlnmak tızere · yı öldürdQğii sabit oldu~ndan sn.bı· 

• uumar yalnız o .-aa. ~ e- Pa.rt1 her 1000 kişi ~in b~er klş1llk kası da g!YLönünde tutuınrnk T\lrk ce
llketzede kadmm misaline benzi. namzet Ustelm hu:ırlamaktadır. za kanununun 448 inci maddesine 

ASKERLİK lŞLERl 
Jen aergiizeıtMr değil. Mahalle birlikleri idare heyetleri bu göre cezalandırılmasını tstcmllJtlr. 

••• nanuıet Jı..stıelert esıu tutularak seçllo- Maznun vekilinin müdafaasııu bazır-
$1mdi de, Lutday az, arpa u... cektlr. laması 1çln muhakeme bn~ka gUno 

- Hamdolsun mu demeli 7 bırakılmıştır. 
Hayır, btiyen. •• Şimdi lıamdede- Tor·ık akını * Kocası eski polis komiserlerin-

- yenle çal14&cak zaman. •• En bü· den TalA.t Uçkunu bıçakla yaralıya· 
1Glı ibadet, Jıtibıal ••• (İsterseniz en rak ölfunüne sebebiyet vermekten 
,~ • - • -- mazn\Dl Nedime Utkunun muııake-

ıdealiltlik deyiniz .•• ) 4 kilolugu"' perakende mesme dOn blrlnci alır ceza mahke· 
(Va - NQ) mcstnde bakılmıştır. Müddeiumumi. 

........................... ............ 50 kuruta satıl<lı morgtıan gelen nı.porda. TalA.tm ya

Dün bir zelzele 
kaydedildi 

latanbuJ 14 (AA.) - Bu ..ıiah 
nz ıaati ile s l 31 dakika 8 eaniye 
seçe ıiddetli bir zelzele kaydedil
lllİ§tİr. Merkez Uetü lstanbuldan 
14.400 kilometre olduğu tahmin 
edilme1'tedir. 

An.karada odun ve 
kömür hakkında 

görüımeler 
Ankara 14 (Telefonla) - Bura

)a gdmi,; o1an odun, kömllrcüler 
l'"acaret Vekaletinde temaslanna de· 
~ ediyorlar. Bu mlizakerelerde 
odun TO köm6rün ıtandardı Te fia.t
lerioin teapiti iti görliılilmektedir. 

hı gündenberl bilyük bir t.orlk alO
nı n.rdır. Dün çok m!kta.rda torik 
çıkmlf n 4 kiloluğu perakende ~o 
kuıııfa sa.tılm.ıftır. Torik akınının 
bugibı de devam edeceği anlaşılmak
tadır. Jl'1atlerbı bugtın da.ha bir mllt· 
tu dtı.şmesı. muhtemeldir. Alon h&lkı 
ook memnun etmt,,, tort:ıı::ıere büyüle 
raıt>et g6rlllınt1,ı1lr. 

rasına h-astanede cerrahi mlidahaledo 
bulunuldu~ cllıetle b~ak yarasınm 
vaziyeti bamlduftu, bu yttzden yara 
tızertnde katı bilg\ edtntıemed11tl bU· 
dirlldlltl cnıeue va.kayı müteakiP T&· 
ıo.tı muayene edip rapor veren adllre 
doktoru B. Enver Kare'nın şahit ola· 
ra.k dlnleruneslnl ve lı:endlslnden tza.-
hat alınmasını tstemL~tır. M.a.hkeme 
bu ıstetı ta.bul ederek dok.tor B. En
ver Kam'nın dınle~si için muha-

P aıabahçe cam fabrikasi .:.:k..:.:cm.:...e:..:.Y1..:......b:ı.ş~ka:.:...::.gfuı-"-b_ıra_ıan__;,ıştı_r_. --

perakende ıabşa başlıyor A YlNI RUHANi 
Pqabahçe flee 'le cam fabrlkaSJ Podeı1m.1z Mllıran OHANYAN'ın 

mtldtlrlüR"ü, tehlrde bir perakende vefatının 40 ncı günü mlinasebetlle 
IUbe açmağa tarar ve~. Müdür- 17 Mayıs 942 Pazar glinil saat 10 da 
10.k, aynı zamanda tıa.t mtırakabe ıro. Beyoğlu BWıMpazarmda ı Horan 
ml.syonuna m1lracııat ederek fişe, Ermeni klllseslnde icra ecınecek 
bardak, ta.bak llh gibi zQcaciye eşya- Ayinde bütün akraba ve tanıdıkl&
mıa bamt atıe tıatlert konmasını mun bam bulunma.lan rlca. olunur. 
ıstem1ft1r. Bay ye Bayan Marprlos AJı.uıy&D 

EmJnönü Yeril As. 'abeslnden: 
ı - Emlnfuıü kazası M. M. M1lk.elle

ftyet komisyonunca kaza. dahUlnde 
mevcut nakil vasıtnıannın ta.brtrlne 
20 Mayıs 042 de ba§lanaca.kt.ı.r. Bu ~ 
mtsyonda kayıtlı Te kaza mıntakasın& 
yeni gcllp de kaydını yaptınn.aıruf bll
mnum nakil vamtalannd.an mot.OrHl 
vasıtalar yedek a.ıc.samtıe, motörstız 
va.sıtalar teçhlza.tlartle Bm.1nönt1 fQ
besl yanındalı:1 arsada qatıda Uln 
edilen günlerde komlS)'Oll& mtıracaat 
edeceklerdir. 
ıı - Eminönü Mertes nahJyeet n, 

28, Alem.dar nahiyesi l'I ft Kumka.pl 
nahlycsl vıwtalan 28, 39 Mayıs gtmle.. 
rt saatı 9 da. hazır bulunacaklardır, 

m - Tnyln olunan g1).ıılerde veee.
itlerlnl -getıııniyenler hal::kında M M 
Mükelle!1yetı kanununun tatbik olu~ 
nacağı tıa.n olunur. 

* Beyotlu Yeril Askerlik Subeslndea: 
Yedek Top. Tğm. Hasan ~lu İsmail 

İstanbul Konserv&Wıan 'l'arSh1 Tt1ık Muıdki Be,etl, İ3tanbul clhetmde 
'1k det& o1&.rU 1fJ ma:rıs ~ aQamı aat ıı de EmlnOnft Balkevlnde 
blr ~ontef nııecekttr. Da.'°"'" n ~ JDmtn&tl Halkev1nde tevzi 
edllmetted1r. Ytıbmdaki ıeiıdmde Konservatua.r ima heyett görlllıncktemr. 

61--- Haatabalnc:ıı Hemtfrelerin nazarı dikkatine: ---.... 
SÜMER SINEMASINDA 

Uygur Rlzc 331 (53730) ckıila.l fUbeye ıösten1mekte olan 
mtıraeaatı lll\n oluur. 

ZAYİ - 926 seııeslnde r1 ncl okul· GECE N Ö B ETÇD le R 
dan ald$m llkmektep tehadetna.mem i;;;J) U 
9SO da Feyz1Atı 1Lsesln1n yangınında iamindeki filmi görmek lılteyen ve Haatabakıcı kıyafctile gelen 
yamnışt1r. Yenls1nl a.lac&tımdan eSltl- hemtfreler yalnız bükGmet rüsumunu vererek meccanen ıinemaya 
glııkı hfi.kınli yoktur. sirebilecelderdir. 

Çamlıca Cevit.lik, K.emalefencll '4'•••••••••••••••• Sokak No. S5 Narl1e Ahmet , Müdüriyet -----

Bay Amcaya göre ... 

ıı.ı=-Şu ek.met lş1 sütü bozuklan birer Bir kısım vatanda.şlann gönül ... BaZl açıkgözler tıcarct vaa.ı.tAMııl ... Fakat yalancının yatmya. :ta.da.rl ... Mesell\ blr kilo ekmeğl 100 kuru-ı B. A. - İhtı l:ar ıınrtam b<i:yJ..clir b~ 
~meydana çıkarıvor h .... Amca.... h,,:~j .. ın ... ıa lta.bul ettlkleri durumu._ yapnuy& ulkıyorlar_ yanan mumu gibl onlarm klr meple- oa satan blr bakkal 3 ay h pi., yat:>· J' lln, ç..,k kere astar 100 den tazla)'tl 

.1 ~ -v ""'"" ler1 de çarçabuk aönilvertyor... e&k, 100 lira da para cezası \Crc ... ek' .. mal 1
l • •• 



Sahife 1 

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diılerinizl fırçala11nı• 

Satlhk Stil Eşy 
Salon, Kütüphane, Yemek Odul 

n saire 

Alekıandr Kritaki 
ve Şki. 

Beyoğlu, Ağa Cami s Hl Sabi 
sokak No 19. 

Bttl~ Sulh Hukuk Hiklmliğinden: 
S:ıyı: 375 

Boluda Cumhurl}'et terzilı:mesi ss.
hlbl terzi. Ihsan Bolatlı tarafından 
Soku karıyyesinden Müzeyyen ve rtl
ft-kası arasında mütehaddıs l.zalel şll- KAŞELERİ 
yu davasında hlssed:ı.rlaruı gaip olma
sı ve adreslerinin de meçhul bulunma
sı sebeblle davetiye makamına blm 
olmak üzere llane:ı tebligat ifasını is
temi.$ ve muvafık bulunan tr.lep veç
hlle Yukarı Soku köyünden Ali Osman 
oğlu Abdullah, diğer oltlu Ibra.hlm. kı
zı Munen·er, oğlu Emrullah, km Emi-

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRJP1 ROMA TJZMA 
V e bütün ağrıları derhal keaer. 

Sıhhi.re VeH.ıettnln nıh.satını halzdlr. İcabında gllnde S kafe almabll11. 

ne, kızı Hatice, oğlu 1$mail, ve Ali ka
rısı Fatma, ve AU Osman kızı Fatma. 
Emrullah karısı Şerife, 11afidl Huscyln 
ve Arab oğlu kızı l\!cryem. ve Alıdul
lah kızı Safiye, diğer kızı Şaziye ve 

Asil ve kibar ailelerin s:ılonıı 

dığer kızı Safiye, Emrullah oğlu All p 
Osman Turk, Abdullah kızı Cemlle, aıtane, Şekerleme, 
Halil kızı Ayşe, Şükrü oğlu Arslan Lokanta, Çay aalonu 
Bahçacı, ve kızı Zehra, Alı H:ıtun m1-
hallesinden Ibrahlm tansı Nazife v~ Beyoğlu İsti1tlll Cad. No. 382 
İbrahim kızı Emine Ba.şar. ve oğlu BUGÜN 
Mustafa İçinin muhatemeslhL'l yevmi AÇILDI ... 

Kl~ILA Y CEMiYETi 
UMUMi l\fERKEZINDEN: 

Aıne.Wanfn mAruf Dupont fabrikasmcim. ııetirtilen muhtelif 
eb'atta alt. d üzünesi bir pakette: 

Rontken Filmleri 
muayyen! olan 20 mayıa 942 çarşamba Taze, imrendirici tekerleme, 
giınu saat 10 da Bolu Sulh Hukuk fondan, pastalan, yemeklerinin aabfa ~.kanlmıttu'. 
m::ı.hlı::emeslnde bizzat veya bir vekili nefa.set ve serv1s1ntn mülcem- Talip olanlaruı on bet pa zarfmcla lıtanhulda Kml• f Sabf 
müdafi göndermeleri için llAn olunur. mellyet\ kavınm husuafyet ve depoea müclürliiiüne, Ankarada Umumi merkezimize müracaatlan. 

. zenglnllti benzersizdir. 
ZA'YI - Kasımpaşa İafe Burosun- Bilhassa aile c:aylarmda n[?.n, 18 X 24 eb'adında düzüneıi 6 lira 

dan aldığım ekmek karnemi ka.ybet- d ~ ~'- tö 
tun. Yenisini alacapndan esklslnln u...... renlerlnde aiparlfler 24 X 30 » » 9 ıt 
hukmü yoktur. kabul temlS ve titiz bir &enle 

Kasam paşa Karaman mahallesi Fes- ihzar ve takdim eder, 30 X 40 ıt • 14 ıt 
çl yokusu No. SBatlceYaluad .............................................................................. .. 

z !\. Yi - Eyüp ta~ Bilrosundan al
dığım ekmek karnemi kaybettim. Ye
nisini alacnğımdan esklsintn hükmiı 
yoktur. 

ZATI - Tıb t&k1lltıeatnden aldlllm Bu K T S 
3243 numaralı hüviyet varalcamı kay- ı ... - rsa oza arım abı 

Fitnat Camllkl• 

bettlm, Yenlstni çık.'\racağımdan esk:i-

slnln hükmü yokt~Jit Afif Kayah Kooperatifleri Birliğinden 
ZAYİ - İstanbul Pot ınüdurlll

ğunden aldığım 8871 sayılı d:unga pu
lu beyiyesl ruhsat teztereslnl kaybet
tim. Yenisini alacağımdan csklslnln 
huk.mü oyktur. 

Mehmet Aklan 

İstanbul Asliye Altme1 Rakllk 1'fab-
kemesinden: 9421200 

Muddel: Orjel Ardlt. Müddeialeyh: 
Agop Acemyan: Samntya Sulu Manas
tır Marmara caddesi No 142 

ZAYİ - Fen fakültesinden aldığım 
hli'fiyet ve pasomu kaybettim. YenlBl
nl aıacaıtımdan eskisinin hükmü yok
tür. 

Fea fakültesi talebelerinden 
5681 Resan SDrün 

ZAYl- Galata i.a~e BOroswıdan al
dılımız 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 
4311 No. ekmek kamelerimlz1 zayi 
ettik. Yenllertnt çıkaracatımızdan 
eskilerinin hilkmft yoktur. 

Yııü Farhl 

1 - Bilecikte yeniden yapılacak 80.785,8 7 (aekaen hin yedi 
yüz aekıen beı lira seksen yedi kuruı) lira keıiE bedelli koza depo
ıu intaat. kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - ihale 25 Mayıs 942 Pazartesi günü saat 15 te Bursada Koza 
BorJ&St wtünde Birlik merkezinde Eksiltme k.omiayonu tarafından 
yapılacaktıı 

3 - lıtekliler proje, keıif, hususi fennt prtnameleri ve fıat 
bordrosunu ve mukavele projesini Birlik merkl!zinde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 5.289,29 (beı bin iki yüz aek
aen dokuz lira yirmi dokuz kurut) lira muvakkat teminatı vermele· 
ri vu hl iti baprmak iktidarında bulunduklr.n na dair ihale günün
den ilç gür. evvel Birliğimize müracatla ıimdiy kadar yaptıklan ite 
dair vesikalar getirerek ehliyet vesikası almalar ve 3 üncü maddede 
yazılı evrakı okuyup kabul ettiklerine dair imza vermeleri, 2490 sa
yıla kanunun hükümleri dairesinde hazırlı)'aeaklan teklif mektupla
rını 25/5/942 Pazartesi günü saat 15 te-. evvel Eksiltme komisyo
nu reisliğine makbuz mukabilinde vermele~i IAzımdır. 

Müddet OrJel tanfından ~1fidde!:ı
leyh Agop Acemyan aleyhine açılan 
ihtar davası için müddeialeyhin 
4 5 1942 Pazartesi. gilnil saat H ıe 
mahkememizde hazır bulunmaa lü
zumu lllnen tebliğ edllmesl üzerine 
mumalleyhin o gün gelmemesi vera 
bir vekll göndermemesine mebni hak
kında gıyap karan ıttlhaz olunmut ve 
1mlA kılınan bu karara alt lllbama
menln bir nüshası da mahkeme dl
v:ınhaneslw! asılmlf ve keytıyetln on 
be4 gün müddetle Ulnı tçln tahkikatın 
8 8 1942 Pazartesi gıüıll saat 10 a bı
rakılmış olduğu tebllR' yerine geçmek 
U2ere ilan olunur. 

ZAYi Mt1BttB - Ziraat Bankası İs
tanbul şubesinin 2817 /Kl tarih ve 
24154 sayılı clizdanla tevdi eylediğim 
p:ıra için istimal et.mette olduğum 
mühilrü zayi etml.t ve yenisini yaptı
racağımdan eslcislnln hilkmil olmadıtmı ve mezkiir mühürle kimseye bor- il••••••••••••••••••••••••••• 

S - Postadaki gecikmeler kabul edilmiyecektir 

TEPEBASI BAHCESi 
GARDENBAR SALO U 

cum olmadıtını Uln eylerim. 
Beyottu, Taksim Cünıhuriyet ........ 
caddesi 13 No. Mevliıt kısı 

Sabriye Sanıölli 

ZAYİ - Şehremini İaşe Bllro-
swıdan aldıtınuz dört kl4llllt Cblr ara- VARYETE - KABARE - DANSiNG 

:m:ı~~~~i~~~. y:!r:! aıe::~~ Yenilikle rle açılmıştır ZAYİ - Kadıköy Mal müdlirluITTin
den almakta olduğum maaşımın res
mi senedlnl kaybettim. Yenlslnı aıa
catundan, eskisinin hfikınü yold.ur 

mızdan esld31nin hukmü yoktur. HER PAZAR saat 17 de Varyete programile MATiNE 
Şehremini Senit ömer nıaballeıııl TELEFON: 42690 

Kadıköy Halit ata sokak No. ss 
İkbal Gümı 

All Şlr Neval aokak 3Z/1 numarada ............. ••••••••ıiııİIİİıliiiiıiııii•• ...... . 
Mehmet Aids Altiirk 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
Askeri liselere, Konya asken orta okuluna ve gedlkll hazırlama 

orta okullanna talebe ahnıJor. 
1 - 1 EyUU 9fZ de baflıJacak 7enl derı devresi tçln Konyada Ku

Iell, Aqehlrde Maltepe " Bura UUrl ııaeıertıe Konn utert orta 
okulunun Te Kayseri gedlkll eıt>q huırlama orta okulunun her ft9 
aınıfma, :Merzifon gedilı:ll okulunun blrtncl, Udncl, QçllncQ llIUflanna, 
Kınklı:ale sanat okulu n Ankara m'Ulltt ged.lkll okulunmı yalnıs bi
rinci smıflann& Maarif liselerinden, M&arlf orta okullannd&n ve Ut. 
okul mezunlanndan talebe alınacaktır. 

2 - Alınacak talebenin Türk ırkından olması, sıhht muayenede 
sağlam çıkması, ve istekli :ı.dedl ihtiyaçtan fazla olduıtu tıalctlrde ya
pılacak seçme sınavında kazanm:ısı şarttır. 

3 - Tahsili terle edenler, her ne sebeple olursa olsun 7aşını bil
~·utmüş veya kUçülmOJ olanlar, ?:>ulunduklan okulların .son sınavlann

da sınıfta veya bütiin~meye kalmlf olanlar, yaşlan, boylan w atırlık
lan askeri liseler talimatındaki hadlere uygun olmıyanlar kabul olun-
mazlar. Yalnız gedikli erbaş hazırlama orta okullanna bir 111 üç sene 
tahsili terketmlş olanl:ı.r alınabUir. 

Sayın halkın nazarı dikkatine: 
i.stanbul Telefon Direktörlütünden: 

1415/942 t&rlhlnden itlbaren istnnbul lle dlğ'er şehirler arasında yapıl&· 
ca1c s dakikalık norm&! konuşmalara alt ücret, müdafaa vergtsl de d.ahll 
olmak tızere aftltıda göst~rllmlştlr. 

ın Kuru,: 
Adana, Antakya, Beylin. Ceyh&n. Dörtyol, İskenderun. Kırıkhan. Mer-

sin, Payas, Reybanlye, Sıva.s, Tarsus, Yenice. 
132 Kur-.: 
Alaplı, Ankara, Bartın, Elmadağ, Eretll. Oölb&fl, İnceau. İzmlr. Kal· 

seri, Kırıklcale, Kızılcahamam, Konya, Mantaa. Yahfihan. 
ll Ka~: 
Adapazar, Afyon, Alpullu, Babaeski, Balıkealr, Bllecik, Bolu. Bozö7Qt. 

Bursa, Çekirge, Qorlu, oettrmendere, Denek. Derince, Ecllme , Ereğll (Mar
mara) , Esklfehlr, Fllyoa. Gemlik. Gerede, Geyve Ciataayon>, Gölcük, İzmlt, 
Kaplıca, Karabük, Karamü.nel, Keşhan, Kırklareu, Kozlu, Ktltahp. Orban· 
gaz!., pChllvank6y, Tekirdağ, Uzunköprü, Yalova, Zonguldak. 

55 lt111'11f: 
Çatale&, cıetwıe, Hadım.köy, Hereke. 
31 Kuru,: 
B. Qekmece. 
.Akpm sa.at yirmiden. sabah saat sekize kadar ve Muıt ve Dlnl bay

ramlarla, Cumartesi gilnil ııaat 13 ten Pazarte&1 sabahı saat sekize kadar 
yapılacak konuşma. ücretleri " 25 tenzlllta tlblcllr 

M&tacel ltonllflllalar üç misil ücrete tA.bldir. · (56311> 

15 Mayıs 1942 

llayanlarimızın gizli tuvaletlerinde kullanacağı 
p,.f ailıbl, ufak, yumuıak adet bezleridir. 

H• ecane " 1bVal maiazalannda 

FEMiL ve BAÖLARINI arayınız. 

Maliye Vekaletinden 
Eaki nikel 5, 10 ve 20 paralıklarm tedavülden 

kaldırllmaıi hakkinda ilin 
Esti nikel 5, 10 ve 20 paralıklann yerine dantelll bir kuruşluldarla brons 

on paralıklar darp ve piyasaya ka.tl miktarda çıkarılmlf oldu~dan esld 
nikel a. 10 ve 20 paralıklarm 30161942 tarihinden sonra. tedavülden kaldınl
nı.ası kararlaştınlmıştır. 

Mezkür ufak paralar 1 Temmus 942 taril'tlnden ıtlbaren artık tedavftl 
etmlyecek ve bu tarihten itibaren ancak blr sene müddetle yalnuı Malsan
dıklarııe Cumhuriyet Mer'kez bankam fl]belerlne ve Cümhurlyet Merltes 
banka.<n şubesi olmıya.n yerlerde Ziraat b3.Ilka8l şubeleri tarafından kabul 
edllebllecektlr. 

Ellerinde bu ufak paralardan balruıanl:ı.rın bunlan Malsandıklarlle 
Cümhurlyet Mer'kez b:.uıkasl ve Zira.at b:ınltuı 4ubeler1ne tebdll ettlrmelert 
1ldn olunur. (5605> 

rı Devlet Demİryollari ve Limanlari lıletme 
Umum idaresi ilanlari 1 

Muhammen bedeli (15!1200) Ura olup eksiltmeden mütevellit masarif ft 
vergUert aynctt. tedlye olunmak fulere 6000 ton çtmento 21/5/1942 çarşamba 
gunü saat 15,30 da kapalı zart usulll ile Anko.ra.'dt. İdare binasında top
lanan Merkez 9 uncu Komisyonca satılacaktır. 

Bu ~ glnnek tsteyenlertn (8960) llralık muvakkat teminat lie kanunun 
t.ayin ettiği veslkalan ve teldlflerlni ayni gün sa.at 1.\,30 a kad&r adı ~ 
Komisyon Relslittne vermeleı1 Ibmıdır. 

Şartnameler (1) Ura. mukabllL."lde Ank.1.ra ve Haydarpqa ve:ınelerlnC. 
temtn olunur. (5352) 

* Eskişehir cer atelyesl lçln tesvlyect ve tornacı alınacaktır. Sanat tmtl· 
han• Haydarpaşa deposunda yapılacaktır. A.lgart B. 1 ltçt. derecesinde ı,.,. 
lunanl&r tavzif edlleoeJc ve ftcretl imtlhanda gOsterecetl llyakat& göre te.
bit edllecektll'. Tal!pl&rln Haydarpqa Işletme Mildürlültfine mllracu& 
etmelert llln olunur. (338% - 53B81 

* Muhammen bedelin 20,000 yirmi bin lira olan 200,000 lkl. yüs bln &de&. 
parke ta41 ndızım ve KUl'funlu lstasyonlannd& tesıım şartlle "" kapab 
zarf usullle satın alinacak.tır. Eksiltme 29/Mayıs/942 t&rRılnde cWDA gtl
nil saat 16 da Ankara Istasyonruıda ikinct işletme müdllrlüill binasında 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. Bu işe girmek istlyenlerln 1500 bin 
be.t ylb Ura muvakkat temlnattarlle kantaıun taytn etıtıtl vesllı:alannı ft 
te1dUkrtnı aynı ,etin saat ıs • kadar kOllÜllYOD relallllıı• vermeleri llzım· 
dır. Şartname ve mukavele projeleri komisyondan ve Ildızım. ve Kurşunlta 
Istasyonlanndan para.sız verflec~kttr. 5317) 

* 
Muhammen bedel, muvakkat ttaml.nat ve mlktarlaft ne clnslert ve ek· 

sllt.mıe ıı:iln ve saatl a.şatıda alt oldutu Ilarest. hizasında yazılı muhoollt ke
reste. her 11.ate muhtevl,ya.tı ayn ayrı th.ale edllm.ek üzere ve Jc!palı zart 
usuıtl ııe Ankarad& İdue blna.mıda satın alınacaktır 

Bu if8 glnne1c i.steyenlcr1n ll&teal hlzaamda yazılı muvakkat teminat U. 
kanunun tayin ettlltl vealka ve tıekl ınertnı aynı gün eUUtme aaatlnden 
bir saat evveline kadar Kornlsyon relsliltln& vermeleri 11.zundır 

Şarbıameler 2 llra mukablilnd() Ankıırada Merkez ve Haydırpaşa.da 
Haydarpap veznesinde sstılmaktMtr. 

Liste No. Miktan Cimi Mulaaaımea 
Eksiltme gbı 

MHa•kat ye.saati 
1 MS bedeli teqıinat 

1 1000 Oü~ dilme ve 65000 L. 4500 L. ) 118/19'° 
kalas 

ı 600 Mete diline ve twOOO C.. 3150 L. ) P.ızartell 
kalas 

1 550 Karaa~. dış-) 431!5 L. 3234,38 L. ) saat 115 tea 
buda1c, ceviz ve ) ) itibaren 
ıhlamur k:llas ) ( 5467) 

İstanbul Vali ve Beled iye Reiıliğindenı 

Odun satın alınacaktır 
Marmara ve Karadeniz sablllerlnd$ aatılııc odunları blllunanlarm cim 99 

mlktarlarile son flatlannı bir mektup ile Babılll caddesl 13 numaralı İ• 
tanbuJ Beledlycst Temlzlllc işlcrt blnasınde. Mahrukat of.lııııl mtıdürlQl1lnıil 
bildirmeleri. (5M'r) 

1 inhisarlar U. MüdürlUiündenı 

Cln.al Miktarı Gün il 

J elAttn cyazlıb 1500 28 5/K2 aa1ı 
• •kıflıb 1500 • 

Radypom lA.mbası eorta boy• 20 adet 

9,31 
9,41 

1 

1 - Yulc&nd.& cl.ru ve mllctan yazılı malzeme pazarlıtl& atuı alınacall
tır. 

2 - Pazarlılc hlzalannd& yazılı gün ve saatl&nie Kabat&ft& lMUD ~ 
bealndeld merkez mübayaa komlsyonund& 7apılacaktlr, 

3 - Jelltlne alt şartname her g{ln BM seçen JUbede 1Grilleblllr 
4 - İ8tek1Uerin pazarlık için tarın olunan gQn ve aattıe te1cllf ~ 

rt flJat tlzertnden ~ 7,5 gdvenme parutle blrllkte sa.e seoen Jaım1tJona mi-
raca.atlan. (5388) · 

l ı.ıı~!~~~~I D~~!~~1~c~~I~~~:.. !!r!~~~ 
SATILIK MAGAZA 

,4 - Bu v.ırtlan taşıyan isteklilerin bulunduklan yerlerin askerlik 
.,.ubelerlnden diğer kaydı kabul şartlarını öğrenmeleri v& okullarca 

teklller hakkında yapılmakta olan tahkikat neticelerinin seçme sı
navlanna kadar tamamlanarak istekIUerln bu sınavlara glrcıbllmele
rlri temin için 15 M:ıyıs 942 den itibaren blN!r dilekçe ile ve açık ika
met adreslerini ve nürusa kayıtlı bulunduklan yerleri dllekçelerlnde 
göstermek üzere derhal girmek ıstedlkrerl okul mudürlüklerine müra
caat etmeleri ve Ma:ı.rıf okullarında sınır gecme sınavlan bittikten 

Edimede Saraçlar cadde3İnde 1 76 No. lu üç katlı mağaza .ah· 

İstanbul Defterdarlıg"" ındanı lıktır. Fiat vesire hususunda malumat almak. istiyenlerln lstanbulda 
Sirkeci Mimarkemaleddin caddesi 26 No. lu Köseleci Yento Çipnıt 

onra da diğer kaydı k bul ktlğıtlannı hazırlıyarak askerlik şubeleri 
yolu lle en geç 10 Ajtusto 942 tarihine kadar okul müdürll!klerlne 

Galatada BerckefTZade mnhallesl 1İnyon hanınd& 929, 931, 932 senelerin- mağazasına müracaatleri. 
de hali faaliyette bulunan l{ontuvar Marltlm sigorta 4lrket1 namın& ta- İİliiiiiıiiilliiıiıiıilııiıiiiiiiiiiiiiiiiill••••••••••••••••I 
hakkuk ettirilen beşer yüz liradan bin beşyüz Ura komser ilcretlnden hllen 
tahsil edllmemlş bulunan beeyilz Urasının ilA.n tarihinden itibaren 24 saat 
zarfında şirket mümessil veya vcklll tarafından mal sandıtına tevdl edil
mesi lazımdır. Aksi taktirde alt olduğu mahkemeye müracaat Glunacatın
dan mahkemece tcblll makamına. kaim olmat üzere teyfl.Je~ llln olunur 

• (652'1) • 

İstanbul Kambiyo Müdürlüğünden 
Da;.remlz için lise mezunu bir memur alınacaktır. Tallplerln mayısın 

on altısına kad"'" saat 9 la 17 arasında hüsnühal varakası, mektep ~ehadet
namesl ve diğer vesllı:alarlle birlikte Bahçekapıda 4 ilncll Vakıf handa 
Kambiyo Mildürl Wne mürac&&t eri emeıert. d670• 


