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AlmSnlar Bütün ihracat müsaa- B. Churchill'in 
Kerç şehrine d . t b. t t ld beyanatı 

'l'ELGBAPL.A.B BU SABAH Ki 

Almanlara göre Ruslara göre 
. d·ı eye a ı u u u g I r I er «Düşman ne kadar kaba 

ve haıin olursa biz de 
olacağiz• 

Harkofta "Harkof 
cephesinde 
ilerliyoruz,, 

Bütün yarimada Alman· 
lar tarafından İfga{ edildi 

Berlin tebliği, Har kof ta 
Cla Rus taarruzlarinin 

püskürtüldüğ!inü 
b!ldiriyor 

Bu husustaki kararname 
dünkü resmi gazetede çıktı 

Ankara 16 (Telefonla) - Bütiln ısıtalarına verilecek kumanyalar, 
·h tı ''nceden müsaade usulüne ecnebi ülkelere gidecek Türk ve ec-
ı raca. n o b' 11 · b · tabi tutulmas~ hakkındaki karama- ne ı yo ann zati eşyası ve u gı-
me Vekiller Heyetince tasdik edile- bile.rin kullamlmıı ev eıyalan, ve 

k b .. k~ R A Gazete üe nea- harıçten gelen ve kullanılmıı eşya 
re ugun u esmı 1 k . hal d'l . 

dil · f K rarname esaslarına olarak mem e ete ıt e ı emıye-
Bel'lin 16 (A.A.) - Alm:m orduları r~. m;şl ır.. ~ 934 t rihli Gümrük rek geri gönderilecek eşyalar. Mani-

başkumandanlığının tebliği: . gore, ıusf 6 ~desine istina- fes toya ithal edilmeyip yanlışlıkla 
Düşmanın anudane ı:,ıuka.vemetınl kanunu~un hncıl ma Q.11 rin memlekete gelen ve iadesi icabeden 

kıran Alınan kıtaları dun Kerç şeh- den mılli ma su ve mam e 
1 rine girmi.şlerdir. Şehir ve liman şim- gümrük resmi ödenerek veya muaf eş~··ak. l al k . . 

1 dt elimizde bulunmaktadır. olarak Türkiyeye ithal edilen yaban- .ur ıyeye ma ma ~.çın .ge en 
. Harkof kesiminde düşman taarruz- h l amullerln Türkiyeden nakıl vasıtlar hududa mucavır ku· 

cı ma su ve m rul 1 d "b d'l ek farına devam etmlştir. Bu taarruzlar 'h .. ül' ambar ve antrepola· an pazar ar an mu ayaa e ı ec 
. . ı ract, gumr · k • b• li · h 

çetin bir muharebe netıcesınde ged erbes limanlara veya güm- ve ıymetı ır rayı geçmıyen u-
- ·· •w· .. t" "1 k bil t la. rma veya 8 b b • d dd 1 · N" puskur~ muş ur. ıv u a aarruz. ·· rük kontrolu altında bulunan sair u at vesaır gı a ma e erı. um~-

rımız muvaffaloyetu neliceler vermış- 1 k 'h acı "nceden ne ve serumlar hu kararname hu-.. ı dl ••A... 180 t k yer ere a tarma veya ı r o . •• . 
tir. Duşman Ş m ye lü>Uar an .. d Lbi I k•ad kümlerme gore ıhracı müsaadeye 
ı....ybetmlştir musaa eye ta tutu ma ..... ır. ·b' d .... d' 
""" · l ı· 1 T' V kl ta ı eğil u Laponyada Alman - Fin kuvvetleri hracat ıAans an ıcaret e • . ki'. 1 M"' 

· 1 · f d ·ı kti' lh ,.,. Oenız na l vasıta arının ve u-onnanlardan geçerelt yaptıkl!ın çetın etı tara ın an verı ece r. r-y . . . . 1 muharebeler neticesinde dü.'Jmanı ge · müsaadelerinin ne suretle verileceği nakalat Vekaleti teşkıllennın ış İt
ri püskürtmüşler ve geri l1e irtLba.tı Ticaret, İktisa~ ve Ziraat Vekaletle- tiği kara nakil vasıtal~rının ~em e
k.ıesilcu bir teşklll yoketmişlerdir. rince müıterek bir talimatname ile ketler arası aeyrüsefen mezk.u~ '!e-

Alman kıtaları 26 nisan ile 13 ma.- tesbit edilecektir. kaletin vazedeceği usullere tabıdır. 
yıs arasında ~urmıın cephesinde sa- Şu maddelerin ihracı yukarıdaki ~ü~ün ihracatı~ veya b~ mad~e: 
yıca üstün dtişman kuvvetleri tara- karar hükümlerine tabi değildir: lenn ihracının lı.sane usulune tabı 
tından yapılan blrıtok taarruzları ge- 1499 sayılı Ciimrük tarifesi ka· tutulması h&kkmdaki bilumum ka
ri püskürtmüşler ve bu surıetle yapı- nununun 5 inr.i maddesinin 6, 9, 14, rarnameler ilga edilmekte ve fakat 
lan kuşatma manevralarını a~mete 15 17 18 inci numaralarile ı 1 nisan 2434. 4665, 5006 5444, 6207. 
uğratmışla~dır. Bu :.~are~~r ~:u 1 JJ4 ;arihli CümrülC tarife k'anunu• 211771. 2/2638, 2/9230, 
nasın.da b~uş~a:.Sı: V<' ~1ı%'ım ~ar- nun 51 ind maddesinde yazılı mu- 2/ 11058, 2/ 11858, 2/ 12019, 
~!rn~~ızeı:J~ bırnkmıştır. Bu ciddi vakkatmuaf.hkyolileTürkiyedeithal 2/13712, 2/13719. 2/13756 
kayıplar karsısmda düşman taarruz- edilip tekrar ihraç olunacak eşya ve ve 2/14229 numaralı kararname 
}arından vn~geçerek ilk mevzileıine vasıtalar. Deniz, kara ve hava va• hükümleri mahfuz tutulmaktadır. 
çekilmiştir. • 

Kola koyunda Alman hava kuvvet
leri 8 bin tonluk bir nakliye gemisinl 
batırmışlardır. Başka büyük bir g&
Dll de bombalarla. hasara uğı::ı.tılınış· 
cır. 

Yarım milyon zayiat 
1\toskova 16 CA.AJ - Alman hucünı 

tıtaları kumandanı bu kıtalann Do~ 
"Pheslndeki kayıplannın yanın rnll
yon u buldu~unu söylemiştir. 

Tank muharebesini 
Ruslar kazanmış 

l\loskova 16 (A,A.) - Harkofta ya
pılan senenin ilk büyük tank muhl\
rebesini Ruslar kazanmıştır. Mareşe.l 
Timoçeııko tanklar içinde götürülen 
otomatik sllılhlarla techtz edilmiş kl
talan oldukça büyük ölçüde kullanı
yor. Bu kıtalar piyadeyi ya.kından 
desteklemektedir. Alınanlar yeni tlpte 
tayyareler kullanıyorlar. 

Harkof bölgesinde 
Rus taarruzu 

Moskova 16 CA.A.) - Harkof cephe
sinde birkaç köyün ve mühim strate
jik noktanın geri alındığını bildiren 
Moskova radyosu bir Sovyet blrllğl
nln Almanları birkaç klllt noktasın• 
dan çıkardı~ını ve 150 düşman aske
rini öldürdükten sonda üst tarafını 
!taçmak zorunda bıraktı{tını söyle
mektedir. 8 top ve sair harb mal~
nıesı ahnmıştır. 

Bir Sovyet birliği nı.ahirane bir ma
nevra ile bir düşman maniasmı a.şa.
rak toprak ve tnhtadan ya.pılın.L2 üç 
lst1hkiimı zaptetml.ştlr. Almanlar 
nıüstahkcm mevzilerinden geri atıl
mışlar ve sahada takriben 200 ölü bı
rakm~lardır. Sovyet tankla.n bu mu
harebede bllbas.sa mühim bir rol oy
namışlardır. Bir t:mk gurupu iki top 
zaptctmlş ve topçu eratmı yoke1imlş
tır. Başka bir gurup 15 tank t.opu ve 
bir miktar malzeme almıştır. 

Birmanyada 
iki cephe 

~aponlar, Kafkaslardan 
inecek Almanlarla mı 

birleşecekler 

Ankara 16 (Radyo gazetesi) - Son 
haberlere göre, Japonlar Blrmanyad& 
llerıcmektedlrler. Japon ileri klte.Ian 
1ng11tz ve Çln kuvvetlerini birbirinden 
a11rını.ı ve iki cephe kurın~lardır. 
Blrmanya - Hindistan yolunun Ja.
Ponlarır.ı eline geçmesi Çini tecrldet
Dllşse de Şang Kay Şekin azmini kı
farnamıştır. 

Talunin edildiğine göre, Japonya bu 
fırsattan istifade ederek ya Çin da
•asını halledecek yahut da İrana ka
dar yürüyerek Kafkaslardan inecek 
olan Almnnlarla birleşecektir. Fakat 
Jap:ınıann İrnna kadar yürüyebilme. 
~11 Mııdra.cı !le Knllciitanın alınına.sına 

:ı.;t\ıi111 . Şlmdl Japonlardan bıı hare-

1 Valinin duııkü· zivaf eti 

Vali ve Belediye reisi aoktor B: LGtfi Kırd~, • Cliin_ akıan:ı .'~.at 
17 30 da Taksim Belediye gazinosunda üçüncü intihap <levresı (:lor: 

d ,.' .. ne lçtimalanni bitiren Umumi mecli.a Azalarına. bir çay ziyafetı 
uncu ae ki ll O · · 1c .. _u B • ti' Z'yafetto ıehrlmizde genera er. nıversıte re to~u · 

vennış r. ı k i 1 ·ı d h b 1 Cemil Bif.sel, Villyet ve Belediye er !n Y e gazetecı er e azır u un-

muılardır. f · L!'L • hl k d' Yukarıdaki resim. aünkü ziya etten Uç muoa·• tea t etme te ır. 

Ankarada ihtikirdan 
cezaya çarpılanlar 
Bunlar arasında apartıman 

dalrelerlnl yüksek fiatle 
kiraya verenler de vardır 

Ankara 16 (Telefonla) - Burad:ıkl 
mllll korunma mahkemesl., apartıınan 
dairelerini yüksek fl::ıtle kiraya veren 
bazı mal sahiplerin! para. cezalarına 
ın:>.hküm etmiştir. 

Ankara 16 {Telefonla) 
mine fazla ekmek knrtı 

- Alber ls
veıen kart 

a hapse 

ve 65 lir& para cezasına mahküın ol
muştur. 

Yüzleree teneke peyniri fazla fiatıe 
satan Konyalı Hüsameddlnln s ay 11> 
gün hapsine ve 17 lira para cezası ö
demesine k~rar verl.lriı.iştır. 

Müddeiumumi her lki cezayı da ha· 
fit görerek karan temyiz et.nUştlr. 

Londra ıs (A.A.) - İngUteren~ 
şimal dotu ~hlrlertnden. birinde bu 
gün nutuk veren e: Churchlll §öyle 
demiştir: 

Rus hucumu 
akim kaldı 

Kerç boğazı tamamen 
Almanlann kontrolü 

altındadır 

Sovyet kıtalan yeni 
muvaffakıyetler 

elde ettiler 

«Muharebenin byl~ bir devresi.ne 
geldik ki zirveye erl.şmiş bulunduğu
muzu söylemek henüz mevs!.mslz olur. 
Şimdi zlrveyt göriiyonıa. Bldeşlk mU
letıer buraya e~ec~er ve yalnız 
dünyayı ik1 defa hara.bl ve ya!tmaya. 
u~ratmağa sebep olan fenalık kuv- Bel'lin 17 (A.A;) D. N. B. l Moskova 17 (A.A.) - Sovyet gece 
vetlerini ezmokle kalmıyacaklar mü- ajansı bildiriyor: Almanlar Kerç yansı tebUğl: 16 mayısta, kuvvcUel1• 
cadelenln sisleri üzerinden ve çarpı§- boğazını koıntrolları altına almışlar- mtz Kerç şehri bölgesinde inatla. çar
maların Jr.argaşalıkları arasından da- d R 1 H k f' h pışmışlardır. Harkot istikametinde, 

ır. us arnl ar o ta şaşırtma a-
ha yeni ve da.ha büyük bir manzara. 1 ta:ırruzi hareketlerde bulunan kuvvct-

bed reketi neticesiz kalmıştır. Almana-göreceklerdlr. 33 aylık muhnre en ıerlmiz muvaffakıyetle ilerlemelerine 
sonra. hiç kimse bezginlik göstermiş nn karşı hücumlan geli~iyor. devam ederek ganimet ve esir almı~-
değildlr. Aramrada. htQ kimse düş- lıı.rdır. Muharebe alanınd:ı düşman 
mandan herhangi bir lfttur ıstemlyor. Ame r.,ıkada bir g[ınlük çarpışmada, kullanılma! 
Eğer düşman kaba ve ha.şln davra- bir hal getirilmlş olan 70 tank bırak-

nırsa biz de kaba ve haşin olabiliriz. nuştır. Cephenin dilter keslmlerlnde 
Yiyeceitimtz darbeler ne olursa olsun bı•r ro•• kor kayda değer bir ,)ey olmamı.ştır. 
cesaretimiz ek.sllmlyecek ve da.ha. bil.- 15 mayısta. 56 Alman uç.:ığı tahribe-
YÜk bir hızla karşılık vereceğiz. Şimdi dilmiştir. Biz 13 uçak kaybettik. 
cesur 1nsanlann silahlı adamlara kar- ___._ Sovyet harb gemileri ve hava kuv-
1}1 mücadelesi bahis mevzuu değildir. Bir vapur lO ay yerine vetıeri Barentz denizinde a.ooo ton1-
Fak.at azimle yüriltülen ve aynı za- ıAtoluk bir nakliye gemisi Ue blr tor-
mandıı. s!l~hlanm~ olan bir mınetın 75 günde yapılıyor pltoyu batırmışlardır. Diğer b~r düş.-
mücadelesi lş1 vardır.• man torpitosuna da a~ır ha.mr ver

Bayrak koşusu 
Bu sabah Kayseri 

atletleri tarafından 
Kırşehir hududuna 

götürülecek 

Kayseri 16 (Telefonla) - Er
zurumdan getirilmekte olan (Ata
türkten lnönüne} sembolünü ta~ıyan 
bayrak bugün Kayseri hududunda 
Sıvaslı atletlerden teslim alınarak 
69 kilometrelik mükemmel bir koşu 
ile beş saatte Kayseri vilayet merke. 
zine getirilmi, ve Cümhuriyet mey
danında Val~ Cavit Unver

0

e teslim 
olunmuş.tur. Vali. bayrağı, Atatür
kün Kayseriyi te§riflerinde mişafir 
kaldıktan eve götürmüş ve ayni oda
da Kayseri lisesi izcilerine teslim et-
miştir. 

19 Mayıs programi 
Ankara 16 (Telefonla) t 9 

mayısta bütür. devair ve vesait bay
raklarla donatılacaktır. Atatürkün 
Samsuna ayak bastığı gün saat 7 de 

Londra 17 (A.A.) - Amerika, 
dünya tarihinde göriilmemiı çabuk
lukla vapur yapıyor. Vaşington'da 
resmi makamlardan verilen haberle
le göre, geçen harbde her vapur 1 O 
ayda yapılırken şimdi 105 gün kafi 
gelmektedir. Ban vapurlar 75 gün· 
de yapılmıştır. Pek yakında bu müd
det 60 güne İnecektir. İhtimal yeni 
rökorlar yapılacaktır. Bu sene ipti· 
dasından 1 O mayısa kadar 120 gemi 
denize indirilmi~tir. Bu, bütün geçen 
aene içinde yapılan vapurlardan faz
ladır. Yazın ortalarıında her gün 2 
gemi deniz::: indirilecektir. 

lngilterede İnfaat ayndı.-. Burada. 
ki İnfaat ve tamir iti ümidin fevkin
de iyi gidiyor. Kanada' da vapur in
şası da artıyor. 1 O bin tonluk bir ge
minin teknesi 80 gün içinde ikmal 
edilmiştir. 

Birmanya'da duruın 
Londra 17 (A.A. ı - Blmıanya'da 

İngiliz kuvvetleri 24 saa.ttenberi düş
manla temasta. ~ildir. Son haber
J.ere göre bu kuvvetler tehllkell du
rumdan kurtulmuştur. Çin'ln Yunna.n 
eyaletinde durum d~em!şttr. 

21 top atılacaktır. Bütün vesait dü- y 1 
dük çalacak, Atatürkün hatırasına ugos avya ve Bulgarİs· 
hürmeten bir dakika ayakta sükut tanda yiyecek durumu 
edilecektir. O gün yurdun her ta- i fenalaştİ 
rafında büyük gençlik sporlan ya-
pılacaktır. T~lebeler Ebedi Şefin Vaşington 17 CA.A.) - Yugoslavya'-

da yiyecek durumu tenalaşm13tır. Yi
mezarına çelenk koyacaklar, stad- yeceJc depolan hükümetın kontrolil 

dlrllmlştlr. Bunun da battıb'l tahmln 
edllmı:?ktedir, 

Moskova l 7 ( A.A.) - Harkof 
bölgesinde Ruslar 80 kilometrelik 
hat üzerinde taarruz ediyorlar. Esaı 
taarruz cenup kısmında hissediliyor. 
Radyo, Soyyet kuvvelterinin Har
kofun cenup batısında yeni muvaf
fakıyetle eldt ettiklerini bildiriy '>r. 
Bir Rus birliği 500 Alman subay ve 
erini öldürmüş. 6 top ve diğer harb 
malzemesi ek geçirmi,tir. 

Mo,,kov« raclyosu, Almanlann 
Harkof'tan taanuaz geçmek İçin bü .. 
yük hazırlıklar yaptıklarını, Rus ta
arruzunun bunlan boşa çıkardığını 
bildirmiştir. Cephenin diğer kısımla
rında, Kalinin mıntakasında hafif Al
man hücumlan müste81la olmak üz~ 
re yeni. bir şey yoktur. Kalinin mı~ 
takasındaki hücumlar püskürtülmüı
tür, 

Wichy,nin 
Amerikaya 

notası 

Amerika'nın isteklerini 
kabul etmiyor, görüşme• 

ğe devama hazır 

yom da yapılacak töreni Maarif Ve- altına alınmıştır. D1A'er haberler Bul-
kili B. Hasan Ali Yücel bir nutukla garlstan'da da yiyecek mı:ı.ddelert B.2- _ Lon.dra 17 .CA.A.) - V:ichy hil• 
açacaktır. lığından bahsedlYor. kumetı, Ametıkamn, Amerıka kıta-
11111111ııımımı•11••wıuuıııı111111uııııuı•ıııın•111111nıımınuımıııınnnı11111111Hnııııııııuuıwuı11111111aıııııı._ amdaki Fransız müstemlekeleri hak• 

r~' 
aa~-~._.. ____ _......, ................... ._ ________________ _., 

Kış baba- Haydi b1raı da sen oyala bakalım yıu hcmşi.rel_ 

kındaki isteğini kabul edemiyeccği• 
ni bir nota ile bildirmiştir. Amerika 
buna cevap vermiyecektir. 

Vkby 1 7 ( A. A. ) - Vi· 
chy hükUıneti Amerikaya şu no• 
tayı vermiştirı Amerika hükumeti
le 1 940 birinciteşrininde, Amerika 
henüz harbde değilken Amerika.da• 
ki Fransız müstemlekeleri hakkında 
bir anlaşma yapılmıştı, Amerikanın 
şimdiki istekleri bu anlaşmayı tama
men değtştirmektedir ve Fransız hl. 
kimiyetine bir darbedir. Fransa ta~ 
ahhütlerine riıt.yet etmiıtir. Ameri-o 
kan - Fransız münasebetlerinin bo• 
zulmasını istemez. Fakat Fransa.n1n 
iç politikasına müdahaleyi protesto 
eder. Amerika bu hareketile Fra~ 
sız milletine karşı büyük psikoloj~ 
bir hata yapıyor. Fransız tüccar va• 
purlarının teslimi hakkında ist~ 
Fransarun yaptığı mütareke ıartlan• 
na mugayirdir. Harp gemilerinin ar 
lahlannın alınması için de bir sebep 
yoktur. Fransa. Amerika. münuet" 
betlerini bozacak bir harekette bu• 
lunmıya~tır. Martinik valisi amiral 
Robert vasıtasile, bitaraflığını ve h~ 
kimiyetini bozmamak ,artile, yapıla. 
cak teklifleri totkik etmeğe hazırdır. 
Amerikanın Fransanın felaket iç~ 
de olduğun~. iki memleketi asırlar
danberi bağlıyan bağları koparmak
la ağır meı.ııuliyet alacağını takdir 
edeceğini umar.> 

Laval gazetecilere demiştir ki: 
cFransa haklarından asla fedakarlık 
yapamaz. Harb gemileri hiçbir dev
letin eli-.."le geçmiyecektir. Fransll ta
limat vermedikçe amiral Robc:rt'le 
anlaşma oLı.maz..> 
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Harb tebliğleri 

Ingiliz tebliği 
Kahire 16 (A A.> - Orta Şark İn

glllz kuvvetleri umumi karargAbmın 
tebl : Topçu ıruvvctıerlnln faaliyetı 
dun bılhnssa cenup kc mlnde azal
m tır, 
ş ı ke rn ıde keşif kollarımız 

ıaalir tıerlne devam etmişler •e blr 
m ktar e lr nlmı lardır. 

K yda detcr başka bir şey olma
mı t . 

Alman tebliği 

Malta'ya akın 
~uma gününe kadar 7~ 

Alman tayyaresi 
dti§ürüldü 

Malta 16 (A.A.) - Maltaya taa.rtuz 
eden AJnuı.n hava tuvvetıetı gecen 
batta sonunda ağır ka.yıplara uğra

mışlardır. Alınnnlar, bava alanlarını 
bombalamak nlyetııe az miktardn 
bomba ve çOk ayıda sa.vaş tayyare
leri gbndenn~lerdlr. 4 veya 5 bomba 
tayyaresi koruyucu olarak 50 kadar 
savq fayyareal refakatinde buluna
blllr. Fakat bu teknik pek az muvaf-

Reılin 16 <A.A.) - Alman orduları fnklyet bulmaktadır. Dünkü cwnn 
b kumandanlığının tehi Al: günilne kadar, Alıruınlann Malta ü-

Akdcutroc Alman denlzaltılan bir zerindeki kayıplan katı surette tah
İngllız karakol gemlslle bir denl:w.lt.ı rlbedllmlş 74 tayyareye y11kselmJş bu
avcı gemileri grupunda bulunan bir lunuyordu. 
kafile gemls nl batırmışlardır. Malta 16 (A.A.) - Cuma gunü Mal-

Mnlta hava meydanlannm bom- taya edllen hava akmlannda 5 düş
bardımanınn devanı edllmi§tlr. Hol- man tayyare.,J dilşilrülm~ ve 6 düş
landa sahlll önunde bir Alman kafl- man tayyaresi de hasara u~rı·n.tılmış

Akyaba hava akıni 
ıeslne arşı yapılan bir In,.,lllz hava tır. 
hucumu emasında tarakol gemllilrl 
&aarruz eden 8 tayyareyi de düşür Yeni Delbl 18 (A,A.) - Neşredilen 

bir tebliğe göre, İngiliz hava kuvvet· 
lerl dü.nkii cuma güntı .Akyab ha.va 
alanına şiddetle tahrlbedlct bir taar
ruz yapmJ4la.rdır. 

mü terdir. Bundan başka mıı.yn ta
rayıcı gemllerJ kanalda ve Hollanda 
sahilinde lnglllzlert.n bir bomba ve 
bir av tayyaresini düşürmüşlerdlr. 
Bahr le topçulan da aynca iki bom
ba tayyaresini tahrlbetmişlerdlr. Bu 
muharebeler esnaaında mayn ta.rayı· 
cı gemllerlmlzdcn bJri ve bir karakol 
gemimiz aiıJr hasarlara uğr&Dllflar

dır 
Dun gece Alm n koyunun cenubun

da 'c Danfmarkıı sahliln n garbında 
ha!lf bir İngiliz hava filosunun do-

Feci bir 
otobüs kazası 

leştı ı göru'mliştür. Gece avcıl:ı.nmız-
la hava batarya.lan llç Inglllz bomba 
tayyaresi düşürm~Ierdir. 

İçinde yolcularile 
birlikte uçuruma 

yuvarlandi 
Yuzbaşı Lont 15 mayıs gecesi gece 

avcısı sıfnUle 30 uncu zaferini ka-
zanmıştır. 

fmıir 1 6 (Tele fonla) - Buglin 
ç:e.me - İmıir yolunda müthiı bir 

Cin topraklarında Japon otobüa kazam oldu. Sabahleyin ilk 
- seferi yapmal. üzere Çeomeden ba-

taarruzu reket eden 6 numaralı otobüı Ka· 
Tok~o 18 (A.A.) - İmparatorluk zaııkaya mevk.üne geldiği ıırada TI

umumı karargfı.hı .Japon kıtalannın rajı dönuken devrilnıit ve uçuruma 
Çin topraklannda Blrmanya yolu 1 uzunluğunca ileri hareketleri esna- yuvar anm1fbr. .. 
anda Yunnan eyaletinde mühim blr Jandarma komutanlaga Takayı ha.
aıratejlk şehir olan Tangçungu işgal ber alır almaz mahalline yardımcılar 
~tlklerinl blldlrmektedlr. Japonlar göndermiıtir. Ölü ve yaralı olduğu 
birçok ı;anlmctıer almışlardır. ilk haberlerden anlaplmakta İ8e de 

bualana ~ öirenil--.-. 
Hindistan ba~ komutan Kazanın, ctobüstc ve §oför mev· 

muavinliği kiinde fazla yolcu bulunduğu için 
l'eni DelbJ 16 (A.A.) - Hındlstan §oförün rahatça direksiyon kulJana

başkomutan muavlnliğine t!ylnl dün mamanndan ileri geldiği anlqıl· 
bildirilen General Hortoy, ~neral maktadır Tahkikata ehemmiyetle 
Wavcıı•ı idare yükunün bıiylik bir kıs- devam olunmr.ktadır. 
nundıın kurta.racakt.ır. J\4kerl ııare-
lı:etıer esnasında artan başkomutan lzmirde yangın 
mesul.yetıerl bu yeni vazlfeyl gerekli lnnir 16 (Telefonla) _ Bu aa
:Ulmıştır. 

General Wavell l>ah. Halkapmarda yün mensucat 
fahrikuınde yangın çıkh. Derhal 

Seylanda yetifen ltfrıiye yangını, geni;ılemesi-
i'cnl Dellıl 18 <A.A.l - Hlndlstan 1 ne meydan vermeden söndürdü. Bir 

baskomutanı waven Yeni Delhldeklltarak m&kine5i yanmıııhr. Barka za• 
karargahını terkederek Seylil.na git- rar yoktur. Tı.hkikat yapılıyor. 
mtştır. 

l'cni Delhl . ıtı (AA ) - Albay Kub.l" .h •f I" 
lohn on bugünkü de.:neclnde Birle- ı ay ı ti a ı 
şlJt AmerJkaya gitmekten maksadının t...ir 16 (Telefonla) - Kubilly 
rel!! Rooseveltle görOşmek oldu~u ihtifali yarın (bugün) Menemende 
ifşa etmiştir, yapılacaktır. Her aene olduğu gibi 

Y • _d"" Jük" l bu ııene de lzmirden buausi trenler 
enı umum mu ur er kalkacaktır. 

• Ankara 16 (Telefonla) - Maliye -----
Velı:Aletl teşldlAt tanununda yapılan Filipinlerdeki altın ve 
detlşlkllkle varidat umum müdilrlütü gum·· üe. Amerikaya gitti 
naıtalı ye vasıtasız vergiler umum -s 
miidürlüğilnün aynlmaaı m.mfık gö. Vi P...- 16 (A.A.) - Bahriye 
rülmüştli. Bütçe encihnenl bu pro- nazırbiuun hildirdiiine sfire aeı;en 
Jeyl kabul etmiştir. tuhatta Korresiclor blealne miihim-

Önumüzdekt gilnler içinde Meclis mat götüren bir Amerikan denizaltıa 
amuml heyetine sevk ve m6zakere dönüfte Filipinler' deki albn, gflm6f 
edllecektlr Yeni tadro hazirandan ve diier kıymetli etyayı da getimıit-
Wbaren faaliyete geçecektir. tir. 

PERiLi KONAK 

HARB DURUMU 

Almanlar Kerç yarım 
adasını zaptettiler 
Ruslar, Harkofta taarruza 

devam ettiklerini, 
püskürttüklerini 

Almanlar da 
bildiriyorlar 

Şark ccpheainde ı 

Almanlar, dün öğleden •onra 
netrettikle!"i fevkalade bir tebliğ 
ile Kerç şehri ile limanını zaptet
tiklerini bildinnitlerdir. Bükreı
ten gelen tamamlayıcı ibir telgra
fa göre Almanlar, evvelki gece 
Kerç şehrine ginn~lerdir. Bu SU• 

retle bu cephede başlıyan Al
man taarruzunun ıekizinci günll 
Kerç yarımadaaının işgali ta· 
mamlanmlf olu;ror. 

Kerç yarımadaaındaki Alman 
taarruzu. Kafkasyaya kar11 yapı
lacak müstr khel harekat için bir 
aıçrama tahtası teıkil etmek ve 
Azak denizini Karadeniz Rus fi. 
l...cuna kapamak bakımından 
büyük bir ehemmiyeti haizdir. 

Kerç taarruzunun, şimdilik 
burada mı duracağı, yokaa Al· 
manlann taarruza devam ederek 
Kafkaayay: Kırım yanmadaıın
da.n ayıran 7 kilometrelik boğazı 
da geçmeğ ... ve Kafka ın batı sa
hillerine ayak atmağa mı çalışa• 
caklan henüz belli değildir. 

Almanlar, Kerç yarımadasın
dan, Rus kuvvetlerini nıtmak için 
şiddetle taıırruz ederlerken, Sov
yetler de Doneç havzasında Har
kof istikametinde taarruzlanna 
ve Londra ile Moskovadan ge
len haberlere göre, ıiddetli Al· 
man mukavemetine rağmen, ileri 
yürüyüşlerine devam ediyorlar. 
Moskova tebliğlerinde, Doneç 

bavzaaında. Rınlaruı nerelere 
kadar ilerlemiş olduldanna dair 
ıarahat yoktur. Rus tebliğleri. 
yalnız bu mıntakada taarruzlan
nın devam ettiğini bildirmekle 
iktifa ettik1eri 

0

cihetle, Doneç 
havzasındaki askeri vaziyet hak
kında aydın bir fikir e.dinmefe 
timdilik imkln yoktur. 

Dünldl Alman tebliği ise, Har
kof kesimbde dün de Rue taar• 
nızlannır. devam ettilini ve çe
tin bir rnu.'ıarebede:n sonra geri 
püskürtülerek, karp Alman taar
nızlannın muvaffakıyetli netice
ler verdiğini bildiriyordu. 

Her halde Harkoftaki muha· 
rebelerin lu.tt !leticeeini anlamak 
için birkaç gün daha beklemek 
lcabeder. 

Uza!, Doiuda: 

Japonların Birmanyanın şima
linde Yunnnn eyaletinde, veba
tıya doğru Hindistanın Assam 
eyaletini.ı hududa yakın bölge
lerinde taanuzlan devam et· 
mektedi:. Bu bölgede BJkııık bir 
vaziyette bulunan İngiliz kuv
.-etleri, Japon ihata hareketin• 
den kurtulmağa ve geri çekil
meğe muvaffak olmutlardır. 

Cenubi Paaifikte müttefiklerin 
elindı... bulunan limanlara kaqı 
Japonlar, taze hava kuvvetlerile 
hücumlanru ıiddetlendirmişler• 
dir. Buralarda Japonlarm bir ih
raç hareketi yapacaklanna dair 
henüz hiçbir belirti :roktur. 

Dün Bel>ekteki Amerikan kollejinde muhtelif apor hareketleri 
yapılmıttır. :Vukandaki reaimde, bu spor gösterilerine iftiTak eden 
talebeler görün67or. 

lzmir fuarı 
Ticaret odalan mahsul

leri ve sanayi eserleri 
teıhir edilecek 

lnnir 16 (Akıam) - Bu ıene 
Türkiye ticaret ve ıanayi odalarına 
ait muhtelif mabnllerle aanayi eser
lerinin fuarda tzmir 1icaret ve •ana
yi odasına ait paviyonda çok zengin 
bir tekilde teşhir edilmesi kararlaı
bnlm11tır. Bunun için lzmir Tıcaret 
odası paviyonunda bazı tadll&t ya· 
pılacak ve paviyon geniıletilecektir. 

Türkiye Tıcaret odalan ,paviyonu, 
filrkiyeye ait her nevi mahaulat ve 
mamulltı zengin bir tarzda ziyaret
çilere göıterecektir. 

Paviyon duvarlarında müteha.ııaıe
fann yapmış oldukları grafikler, is
tihsal ve ihraç miktarlarını da gö.
terecektir. 

lmıir Mıntaka Trcaret mlldürü B. 
Ekrem Ediz'in reisliğinde toplanan 
bir komite, bu paviyonun tadil ve 
tanzimi iıile mef8111 olacakbr. i\1-
manya ve f ngiltereye aynlaıı l>G~ 
paviyarılann tanzimi için de hazır
lıklara bqlanm)ftır. Bu paviyonlar 
Sergi saray. içindedir. 

Ali Suavinin 8lümUnün 
yıldönümii 

Ankara 16 (Telefonla.) - BUyük 
Türk ıntıl!pçısı Ali Suavlnln Milm11-
niln yıldönümll olan 20 maYJSta, maı
arlf mtlsteşah B. than Sungu ndyo
da bir Jamuşma yapacaktır. 

İzinler kullanıbnıyacak 
Ankara 16 (Telefonla> - D&tıUlye 

VekAletl alAkadarlara rönderdltl bit 
tamimde hasat mtlYs!mlnln bafl•m* 
bre oldu~unu 1fattt ederek tzınıeı1n 
ktıllnnılmamasını blldlrmJft!r. 

Havayici zaruriyenin 

Türk-Macar 
münasebetlerini 

zehirliyorlar 
Macar gazeteleri, 

Macarları Türklere 
kışkirtmadan yazı 
yazamazlar mı? 

Ankara 16 (Radyo gazet.es1) - Ma• 
car Bqveklllnln, Şaıtc cephealne gön.. 
dertlen Macar lntalanna. hitaben blı 
ınutuk 1radettlğinl dün söyl~Uk. 
BU nutuktan bahseden Macar gazete
lerinden Nemestı Ucza:k, <Ta.rllhten 
alınacak dersler} başlıklı blr yazısın
da yine yersiz olarak Türklerden bah
setmiştir. 

İcabında Türklerle kardet oldukla
rını kldla eden Macar gazetelerinin 
ııon zamanlarda Türk - Macar dost
luğunu ve 1y1 mUna.sebeUerint Z6hlr
llyecek mahf~ttekl bu çeşit yazıları 
mutat halini almıştır. 

Böylemeğe lüzum Yoktur tı Macar 
gazetesinin bah.9ettll! tarnıı olaylar 
ba.kikate uygun detudir. Acaba :t.ra:
car gazeteleri, Macar millet.ini T1lrt 
mWetAne J[aqa kıfkırtmadan nzı ya
zamıyorlar mı? 

Martinique 
meselesi 

Adanın radyo merkezi 
Amerikan kontrolu 

albna alındı 

Ankara 16 (Radyo gazetesi) 
Martinique meseleei Amerika görüt
lerine göre halledilmek üzeredir. 
Amerikanın İlteklerini. Martinique' 

maliyet ve ıatit fiatleri d~ki Vichy komiseri ile halle.tmeio 
fmür 16 (Akpm) -TICUet Ve- ~muı ~üzakereleri gecikti~mit 

~-"'I · • b. • ıı-- • • --- ·- 1i ue de amıra) Robert Amerikan ~ etinın ır emn .......,nne JZlllll' a- _ .... , im d 
et _ .:ıı L-..:..ı • mad- puuanna razı o uştur. A anm 

car -- ._.,......,._ sarun:re ~ --ı-.a Amerik k 1 delerinin maTiyet ve sabı flatleri ve an ontro u 
kAr nispetleri üzerinde tetkikler yap- altma alınmışt.r. 
mış ve bu huauıta Vekalete bir ra- Fransız gemi!eri 
por göndenniıtir. silahsızlandırılıyor 

V-.ington 16 (A.A.) - Martl 
Dün geceki konser niqut;' deki Fransız harb gemilerinin 

Eminönü Halkm eoqaa :rardmı lilah.ızlandrnlması iti tamamlanıyor. 
ltolu tarafandaa tertlbedilen tariht Radyo iataayonunun da yakında 
muaild konaeri, clfln. Komenatuar m~corc;>loji neş~iyatım keseceği ta.h
tarihl komerler heyeti tarafından m~ edilmek.teclilt 
Eminöntl Halkevi aalonunda veril- -----
mittir. Emin aia. Dell1lzade, Dede, Meclisin pazartesi günkU 
Sadullah ala Hacı Arif bey, Mua
tafa çavuw sif:>i aenatlı:lrlann eserleri 
bllyük bir mUT&ffalayetle çalmmıı 
ve aöylenmİftİT. Konaere Tuna ve 
Anadolu tlirkülerile nihayet verilmİ§ 
ve çok alk1ılanllllfbr. 

Kardeıini yaraladı 

ruznamesi 
Ankara 16 <Tele!onla) - Buyük 

Mlllet Meclisinin pazartesi giınkü 1ç· 
tlmaında nahiye teşkilatı, gayri m~
ru mal shlbt olanlarla, çay ve knhve 
Dıtlkfln hakkındaki lAyihalar müza
kere edilecektir. 

lmür 16 (Telefonla) - Torbah Subaıı teıkilah 
ka.zumda Sellnildi Recep Balıkçı Ankara l8 (Telefonla) - iaşe mü.s-
ac:hnda biri arazi meeel..mden do- te§arlıltt. köylerde kurulacak suba§ı 
ia1J brdeti Mehmet S-hkwı alır teoldlA.tı hakkında bir tamım yapml§. 
•rette~- tır. 

Halier verildiiine 1(3re, Recep Ba-
bqa. brdetinbı yoluna beklemif D 1 t k tu 
ve ~ tGfeii ile atq ederek kard~ ev e onserva v!lrm· 
tini mtmm iki yerinden vurmuttur. dan çıkanlara elbııe 
Hadiaeyi müteakip kapa. Recep S-.. bedeli 
lıkçı jandarmala:- tarafından y.U. 
lanmıttır. 

Ank ... 16 (Telefonla) - Maa
rif Vekimii, yeni bir kanun projesi 

1iiim lizımdır. Belki hafiyenin hala ve yanımda bulunmasını bGtün kal- takipten dönii§ümüzde bir tepenin 
aramakta bulunduiu muammanın bimle temenni ediyorum. zirvesinde bir heykel azamet ve me-
anahtannı elimizde tutuyoruz da 1 7 ilkteırin _ BUKÜD pddetli yq. habetile ayak.ta dururken gördüğüm 

bazırlamııtır. Bu proje ile Devlet 
konservatuvan tiyatro, opera, balet 

farkında deiiliz. mur devam etti. y aimm taneleri. uzun boylu, narin enc:lamlı, oeraren-
Çeviren: AHMET eiLALI Sir Henry ile bu mesele Wkmda konağın muttasıl, pencere camlannı giz .adamı düıilnüyorwn. 

mubaveremizi burada kestik. Sir dövüyor ve ağaçların kurwnuı yap- Acaba, bu esrarengiz adam da, bu 
Tefrika No. 62 

ıubelerinden mezun olup da devlet 
heeabma hizmet kabul etmit olanla• 
ra bir defaya mahsus olmak üzere 
2SO lira elbise ücreti verilecektir. 

Merhum ~~anız, bu ma:eJ~erde yanlamdan aavdı. Henry, kendi huauai iflerile metPl raklanna çarparak yere düıürüyor, kit kıyamette, bA1A bozkırda mı do· w. 

aon derece ihtıyatlı ve tedbırlı dav- Upk odadan çaktıktan ve bpıyı oLnap ha•ladı. Ben de dolruca K a~ı d 1_ .. Jı-d_1_, J• .. vor) Bu karanlıklar hek,.;.i aca· 1250 egıtmen 1 d ,, • on • n ıı 11;apw onı.w e&& ~- -rol ~ 
nuuyordu. Mektubu yırbp parça arı- ~ aıbmbdan kapadıktan eonra e- odama ~aktım. Barrymoor un ime danlık yerlere d'· k aprak· l:>a kimdir? Bu civarda iti nedir? kurıa girecek 
m ocağın içine atmasa da kadm~ likaıdı 'bana d8ndü ı anlatılığı hldieeleri, en küçük tefer. larla doludur Rü::U h u;:ıaklan Bize doat mu, yokaa diitman mıdır? 
hüviyetini gizli tutmak hususunda1u -:- Bu :reni bldiae hallinda &bin ruatma bdar hafiyeye bildireıı uzun aürtıklecUkçe, • lnamıır Wm,. bo~ Bu ~ ...ller, azan bir • ~ . ..' 6 ~Telefonla) - Maa· 
arzueuna bir delil idi. Ben ve refi.. nedir M. Wataon) bir mektup yazdım, prip hıprtılar d luyor zindrin lıalkalan gibi, bin"birlni ta- riE Vekilliji. lf batında bulunu 
kam da merhumun bu arzusuna aay• - Ufaiın bize vercliii izahat. ..,. Slıerlok Holmee, ı:ondrada çok .. • ~ey ~ 0 

• • kibettik e zihnim z nlduyor koyu 6 bin kü.aur eiitmenden l 2SO eiit-
gı gÖltermeii kendimiz için bir borç eeleyi clalaa kannakanflk Mr duruma mef8UI olmak llzımdır. Zira ~endi- B~ de aaurlenm çok gergın... ka anlık~ ' • • de ~fta, ı-ı:. taJü.. meni tamamlancı lcurea tabi tutma• 
bild.ik. ., aok~ ye ~erin!.daba bbn .hir alndea ._ faaılalarla pelt kıaa ce- l.te~erek lnı yajmar ve don.duna- bed~ ~~ gleterecei en ia karar vermiıtir. Kuralar 15 ile 45 

Sır Henry, upga ıordu: esrar perdeaı gerdiii kanaadndeyun. vaplar alıyor, sfinderdiğim raporlar. OU ruza&r altmda. hlll eeraerı bir Lr~nL b. -L L•l •• , __ ,_,_ el ııtln araaında ders yapacaklardır. 
k.. k m· d 1 fi . k ili dil 11;..._,115 ır ı,.... .gpe gomıe~. 

- cMektuptan bahıetmiı olsay- - Benim dr: fikrim hu merkezıd.. da :razdılnn vakalar bakltmda Jdo ?P.~ gı 1 z.:iİ ran aat • yordamne yüriidüiümü hiaae.diyo- :Yurdun türlü bölgelerinde 14 kura 
dam, merhum amcanızın teref ve dir d09tuml Alı mektubun altmda mlltalaa he:ran etmiyor rve yalnız flinuyorui:;. 1 adamı GUnahla- rum. açılacakbr. 1 hazirandan ilkte,rin 
bayıiyeti incinirdi> diyoraun. Bunun imza yerine L. L. harflerini yazan bomrdakl vazifem llallmda kıta ~ n ve ıuç • .,!1° kadar bO)'i1k oluna B hl hll t • • d konalsı kas· aonuna kadar be, aylık dene içinde 
1ebebini anlıyamadım. Biraz izahat kaduıa kim olduğunu bir CSğremek rektlfler vermekle iktifa ediyordu. oı.un, cektik ga ~tırap ve atlunblan _.1~ ru L-l. ed .. ırtçmd e arasında dersler tamamlanmı• olacaktır 

1 L la )-LL nl la düıünme ten .ıı;endiml menedemi- VQUI ve -..un o uvan " · 
veraen e. mcee e ao y uua aydı anmıı o • Anlapl:ın Holmes, lncelemeğe biraz daha kalsaydım muhakkak sı-

- Yabancı adamlara bu ifıaatta cak. Bununla beraber, upğın bize memur edildiği ıantaj meeeleaile hl· yorum. kınbdan çathyacak~. Bunun için 
bulunsaydım her halde amcanızın yaptıiı iipattan ıonra bUyuk bir il meegul bulunuyor ve hiltün gay• Bozkırda ceçirdiğim inziva baya• b• ,_ _ I k ; h .... 

' d lduk. ~!- • b h ıraz nava a ma ve runumu uru-habraaı için iyi bir ıcy olmazdı sanı- a ım atmır o roınını u şantaj itini aydmlatmata tı, mer amet damarlanmı kabartı· ,_ • d .. tm k .. ak 
F k · d b0 lk0 h 0

' ş· eli l · • • b 0 L d kfet f b 1 E k" U'- 1 d bil ·· yen .ıı;asvetı agı a ıçın §ama nm. a at sız en ıraz evve ı u- un mese emn ıçıne ır 11;a ınm va m 1 u unuyor. . yo~. n uç & ıey er en e mute- do w mbamı i diwim gibi 
yük iyiliği gördükten ıonra bu ıırn karıtmıı olduğunu biliyoruz. Eier Bununla l:ieraber, Baakervil mu· essır ve ruhıtıı mariz ve mustarip bir b ~ fıj18dun g y g ' 
hil& muhafaza etmek, size karıı bü- bu kadını buh rsak, bu yeni hldise- ammaaına kanıan l>u yeni unsurun insan oldum. 0 a r a · 
-"'- b k 1 k ı · d 1 •- Yağmur tar.eteri yüzüme çarpıyor, rU& ir nan ör ıi o urdu. nın esrarı ıy ın anaca.ıı;. Bu huıusta nazan dikkatini celbedeceğini ve Sonra buradaki yalnızlık bende " .. h • k 1 d p k 

Sir Hcnry: sizin de fik.iniz böyle değil mn bu iıe dört elle aanlacaitnı muhak- daha birçok bltıralar uya~dmyor. ~uzgar1_Lçed_re:!'ı lamçdı alıyor u. e 
T kk.. d · B 1 .. .. w d'kl · • . bir k k Si H &aran ~ ugunce ere mıttım. - eşe ur e erım arrymoor, - ugun ogren ı enmw an a aaıuyorum. r enry'yi arabanm lı;inden taki-

. · · ·· · - ' :(Arkaaı var) 

Bursa yolları için 
istikraz 

Ankara 16 (Telefonla) - Burs 
Valiliği Bursa yollarının tamiri iç ı 
Maliye Vekilliğinin kefaleti al•ında 
Bursa Hususi idaresine 250 bin lira
lık bir istikraz akdedebilmesi için sa
lahiyet veren bir kanun projesi ha
zırlanmıştır. 



17 Mayıs 1941 
AKlŞAJıl Sahlfe S 

;:!::~0:= ( $B&iR &ABBRLB:Ri) 1 SiN6APUR KORSANLARI; 
bcqka türlü olmal"!'a. Mahrukat Mahalle dagı~ t- Tek tip Tefrika No. 91 Yazan: İSKENDER F.SBRTELLI 
Radyoda arama konf•• 1• ve-

riliy Birçok ldlmeler, • 111' m bir- b 
1 

Bmıları gören~ btıçoiu da 1llı kanftırmak için sl.JQlon veziri " 

:.."=-~-=.~·.;~;: ofisi ma birlikleri ayakka ı ar ~egt~.:/·=T::':; ~=::.~:: 
.._.,.or a. -1:.... .as pek uçuca fnb oldu. Kan; JOD..,.,an ve kara ı.a.mıaJtt& lfJCUl:medi, 1htfyar bllglnı ya.. 
enek. .lamn .---. istatiatik. tarif ba.rbinden anladıll Sgln. "l'1 - Pl"n bu ımıa.tıp komutanlığa getJ.rtt;i: 
19ydir. Rabm: ~ ki dildrate Müdür, odun ve kömlr, Namzet listeleri kaza (:emiyet, ayakkabicılar kuvvete komutan olarak 88Çtller T1 • - senın burada ne ışın var? Nere-
sibi tafsilit. Wr eme 

8 
.__,__ •----'---lıkl ~ - d b• .. Pi çok irlya.n w kunww bfr ada.na- din geldhı? diye sordu: 

çarpmıyor. akdlla kalmıyo~L~~;' :vaziyetini tetkik lç_in IUQ'ıua.auu&U arına araam a 11' muaa· dl. laponla.r bGJle JıııeıMtJi adamları Qhıll bllgln şüphe uyandırıcı btr 
daha ziyade tekrar tekrar~· aev-L'-te ç:..'--cak .tr. d ·ıd· baka a,.6 tJaelannda. g0r1hıce derhal boyun tavıı1a cevap verdi: 
cöz hifızası TUıtasile beyne blkke- ~ W UUl guft en l ~ ttezterdi. - Ben Çinde idama mahkf.ı.ın ol-
clilebilir nevidendir. Öyle oldala •· '1'1 - Pi kısa mmaıMıa, hlmtWıdı. dtmı. OfQ.da -.vıı. hasta k!.mselerl 
taşılıyor. Zira, koafenmlarm ..._. ı.tuıroıuıı odun ve :t&n9J: ilıtl1aCJ• ~ taad otunacak malıaf· D&ısa.t Veöletl, '* tip QUbbı Yam•dadan talJmM aldı. lltmdeıı kurtannatıa tanınmıştım 
benzer cihetleri pek .& aeci1or· nı temın etm.eıc ve t6ccarlar a.rum- le dalıtmlli blı1ttlerl lıamn1da.rma tlsar:tn4' OSblnbn tl&alıbal aıatb· YlllDUk bir J&lldaD da (Çaflma) 18. OJnJt ldr bbraman beni çekemedi, 
İnsan. da nAzım rol1lnil oynamak tızere te· sllratle deYam edilmektedir. Teşkil bICllar cemfyetlnden nibnun(l ıst.emek bir haber g5ndererek, o gilıılerde Qu- Mftme m'1lhk'ftm etti. Ben de Japonya-

. Ah. unlarm bir de ,..lısım sı. o1ullaıı mahraıtat oftll &ıOmilzde- oıum.caac blrlltlerln idare he,et.ıeıt kararını vennlf ve yerme getll'miştır. Pn& bolUınd& tftreyen bil tmrsuım Ytı. kaçtım. Size hiç blr saranın do-
.. - ' • t1 haftadan ttlba.ren men piışmeta için parti tarafından hazırlanan nam.- C8m1yet, a.yatb.bıcı eanarı arasında da kendilerine iltihak etmesini iste- 'tUnmlyacalı.ndan emfn olabllirslnlz. 
ıonem ••• • difor. 'bl8t1Jyacaktır Ofisin ~a 11- zet ıısteletl tesbit edllm1' ve hallaı. bir müsabaka a.çmıştır. Müsabaka ne- miştl Yamada Yokohama ıımarun- H1ı8talarınız varsn, gösterln1z, hemen 

• Böylel~~· radyonun gazete ~ li'ml plen ta,jmıer yapılmı§tır. llln edilmek ftııieıre kam kayma.kam· ttceıdnde bulU§U m'IJ'Va.ffakıyet kaza- da bvvetll gönlnm&k 'Ye barlçtıeın ~- lylleştiteyhlı. 
kitap yerını tamamen ~ ~ cöre oftl müdilı11 bklarma gönderllm1ftlr. nncak sanatkAra mtlkifat v~ek- lecelt te:hllkeleri burada :mı~ önll- Kava • Muta, Çln11 bllgin1 §elıirde 
da meydaaa ~or. H~ ~ bugftnlerde tslıımbul '" 'l'ratJ& mm.- Dt1n Adalar ve Bakı~ tazalarm- tir. Nftmunelerm bu &1ID aonuna b- Jet>Um.e't ıotn ISJll '" pmlel ~ ahkoJdu n lı!endlsln1 trts hapsine aı-
•Yazı» denen ,eyın kendine gore t;e)Mmdadd odmı ve kömOJ: vuijettni d seçim yapılınıştır Bugfuı de Bey- dar cemtyete verilmesi lbımdır. ve- dalma arttırmak ııst\yordu. dırdı. 
bir bUlllSi)'eti var. tetMt etmek ıı.re ~ oıbcak- o:ıu mmtataaıda Üıaııane birllklert ~::::_1 bt~':~~~-:~~ııı: ••• Jll ~ :n~n=== 

o• m 1dare heyeti Azaları seçUecektlr. •-.re tL l 
G .. d radyoda bir müte- ;..,.._._od kÖIDilr.-Oku yapmak Dl""' imzalarda seçllme bu batta tararmdadır. Kösele ve deriden baş- cmtilal taburu» yo a hareket edecektı!.. Yola çık.ınağa ha· 

eçen gun e, v.a..ıauı un ve s --r . b. tahta ve 1p kullamlınak tızere . mlanan JhtılAl ta.burun un başında 
hassı.s Wık tuzhqnesuıı, karulmas•- tıııere ı bilyR depo tutacatı. bundan lçhıde tamlmlanacak ve mlt.eaklben aya.kbb yapılması da mftmkün gö- çıkarken 'n - Pi llJI tuvvetıı kurnaz ve çok 
m. islemesini ve toriği imıhafaza için bafka her pada ve naJılyede birer mahalle dalıtma birllklerl f~tıe rtııme~dir. Ancak, tahtalarm fırın- Kava _ Mura, Oıllbya. bir an önce ~ bir adam varbrt, Yamada ol
türlü tilrlü terlipler yapdmesmı anla- •tlf depon tesis edecetı zannolun- geçeoeklerdlf. dan geçmesi JAzı:ındır. İsta.nbulda ıae hAJdm olmak 1st.11oftlu. mı.. dzel an, Kava • MUl"a olsun bu ta.burun 
byordu: maktadır. Mahalle daR'ttma blrl1klerl faallyete beyle bir fınn yoktur. Yalnız Mapa- b.nm fbıagon1Dl ııııamama taratmd&n danmıundan biç bir suretle endi§e 

Şu noktası ,öyle ayıklanacalmıq. ~tLkten sonra, hA.ll faaliyette bu- zarında vardır. oraya. a.kçınldıRuıı gözcüler vasıtaa13'- ebnfyorlardı. l"akaıt, Çtnll bllglnln Yo-
Bu miktarı fU niapette ta içinde Üzu··m ambalaiı Imıan ta§e memurlukları l~Rvoluna- le ö~ ıbıtlll\.l taburu> oııa,.. koho.maya gelir gelmez orta.ya. blr ta.. 
saklandıktan eoma, ,. kadar sa- ~ caktır. Yalnız hei' nahiyede, maıha.lle h ta.ya hAklm oldulu gUın, Şam~ da bn garip flldrler atması, ,ehlrdekl 
man f()yle bir yerde muhafasa edi- dal'ıtına birliklerinin faallyetıerlnl Açıkgöz lfSIZ nasıl olsa ele geçirecekti. blrleştirlcl havayı birdenblre bozar 
lecelmıit- H rehma nispet ve J'Bkından t.aklp ve bunlar aıamnda Kava. Mura. sadlk ft C8l1J1' ara.- gibl glmuştu. 
miktara, tarif:Pi..uuk eden '9Yler. 14 kiloluk karton mtıştıerek mesaiyi tanzim etmek 112ıe- d8.J}l '11 _ Pi ııe bu mesele baktmda BU: akşam Ti - Pi, Kava - Muraya 
B• d" 1 • t akıld kalır -"L.: d~.. re b1rer ıaşe A.mlr11~\ tesis olunacak- A d glzllce konuşmuştu aeldl. 
ır m-.. e .• •. r. ..... q... kutular yapılacak tır. İaşe lmlrlert, '8§e btırolarında Şoför muavini, na o- Kava_ Mura, arkadapna: - Hazırlanan fhtılalcl.ler arasında 

Çabuk çabuk soyleyıp geçıyor. muvaffakıyet gösteren memui1ar ara- lulu tacı·rı·n cebı·nden Oö im ı Ti Pil Şu Şama.- flldrlert çelinen bir takım §ilphell klm-
Aksi g1ı,;. arbamdan da: sından seçilecektir. - NY sen' - seler görüyorum, dedi. Bunlarla yo-
- Hem pek acma ~ıkar. hem de TJCaret VeUletinin üzüm amba- 180 lira çaldı ma aerserlslnlıı ta.fasını gövdesinden la çılta.ıısa.k, <>sa.taya. gidinceye kadar 

yenmesi pek Jatif olur. Toriğin bol lljlan iPıi ehemmiyetli bir mevzu ayırm.ağa. çalltj. Bunu ancak aen ~ biltün aı1ta.daşlann Uklrler1n1 ~lecele-
olduğu saralarda bir tecrübe eclinisl olarak ele alclıiı öğrenilmiftİJ', Bu Yanmamak için kendisini -~~i\~eı~:'~e:ı.n: 1erfnden Picanm . 
• diyor. lıUSU8ta bazı kararlar abnmııtır. Çe· pencereden aıaği atti Mal almak üzere Ana.doludan fa.-~ ikm ıta.nmı dlr1 ol&- ljl5yle bir ara§tırnıa, aoıııştwnıa 

İnsan bunu şayet guetede olmsa, kirdebiz kuıu üzümlerin ambalajla- al tanbula gelen Ahmet adında biri ev- rak bul~ b~ muhaflıda h&- yaptaJam ve ilin Cinli bllgi~e d&yan~ı-
Lelki keser. saklar; ıoınradaa da. ya rmdaki tahta ve çivi ~ti)racını anli- ı.:::1eat=:;:~e~~:,_ :i:ve: ;:::;~~=!~~~~ =~ men Yokoh~ya g&ıder. :=:r 86rihıce büsbütün §ilpheye d~ 
tecrübe eder. ya ebna. •• Falmt nd- yecek olan ha karara gore. it~ ltar- el Nazoanıı ev1nden yangın çıktığını da tkl kadınla bir otomobile binerek T1 - Pi. eskidenbe.t.l Şamamanm çtıtlı bllglnln ortaya attı~ fıkirl\?r 
yoda dinlemenin ala ıulemne...,- ton kutular Gzerine yapılan bll' tek· ve ıtfalye tarafından söndürüldüğünl\ Maslak eivanna gitmişler ~e otom.o- düşmanıydı. Hatıtfl Yamadaya blle çok miihlmdl. Bun1an tşltenlerln zt
dan gayn tatbiki bir fa,d.a olama- lif ye gönderilen. n~~er. alakalı evvelki gOn yazmıştık. Bu yangın es.. '1>1lde bulunan şoför muavini Bedrtyi aç Iaere: hhllı!r1 bulanıyor ve mıııt 1htflalln lil
yor sanıyorum. muamlarC'l tetkik cdilmit ve muva- nasında ayni evin 1ist katında bir de beraber alıp orada bir gazinoda - Şu serseri yılanın bqmı e!ıellm .. znm.una fnananlann fikir ve imanını 

Bununla beraber: cBöyle propa- fık gC;rülmflttGr. Bir karton kutuya odada oturan sucu Mehmet yaııgın1 gece geç vakte kadar lçlp eı:?lenmiş- gi\n1ln bli1nde blY.e zararlar verebtllf. baz:uyordu. 
gandalar yapılmasm!» demek iste- l .f kilo Bz6m ~o.n~lacak ve gen.e duyunca telAşa dilşmiiş ve odada yan.: Ierdır. DemJ§tl. Yamada: Kava _ Mura, T1 _Piye sordu: 
miyonnn. tahta kutular cibı ikı taraftan demır mak Jı:orkuslyle pencereyt SA;ar&k altı Tekrar hep beraber otomobile b!- - Dişi dökillmtl§ yılandan lnsaııa - O halde flmdl ne yapaca~z? 

Yapılan, fakat aaanederim, daha tel geçirilecektir. metre ytlksckllkten kendlnl a1mı$ır. n1p dönerlerken MelAha.t adındaki zarar gelmez.. - En f1lsl Qln1 bllginl ,u meydana 

PratiE &ir tekilde. K'aldınm taşlan üzerine düşen Meh- kadın Ahmede: CevaJbını verince, blr daha Şamama getirip, halk linftn,de dWnl kesmek. 

Balıkçılık mütebuaıılan. Mitin bu Bölge İqe müdürlüğü ==~v~=~a:~: _ ~ çıkarken Bedri senJn Ue timse meeraı oJmamtF. :ratat. - Ya: cBen inaanlan 1yillğe aevte .. 
anlattıld.nnı bir konservecilik mii· yeni binaya tafmdı remlyecek bir halde Cerrahpqa haa- yanına fazla sokulmuştu. Kendisin- Şamama hl~ te d1'l dt\k1llm111) yılana dtJ'ortan. sız ben1m dllJml kestyorau-
esse9e9İne, yahut bir emtitü'ye yaptı- tanesine kaldınlmu•tır. Y:a"'""" etra- den •üphe edlyoru.":1. ~u. o. bllh•a aı 111'&- nus. Bu adalıet mldlr. yoka zulüm 
nbilmek imkimnı bulmalıdırlar. Blilge 1afe mildilrlilttl diln Dördiln- .,, ..... w y lanma. lıAd.lsesinden sonra tekrar iyi- mtldilr?. derse ve halk bu cezaya ra-
EkmejiD ve hububatla ha.sırlanan eü Vakıf banmm 1ldncl tatma taşın- fmda. tahkikat d-evam ediyor. ~. Ahmet ceblndetı cüzdanım lıeşlıp kalkınca, hem Kava. MUflıdan, • olma.73? •.. 
d"~ d la kıtla§hğı böyle bir ıruştır. Esasen bir milddettenberl tıa- çıb.np ha.kınca. 200 llrasında.n 20 llr& hem de Yamad.adan ıntaam almak, - O halde bir emriva.kl yapar, ön-
d•g~r dgı ba r~~. fir h eketlere cid- şmma hazırlıkları yapılınaJcta. idf. Ev- Tramvaya atlamak kaldı~mı görmüştür. Derhal jandar- bunun için de ortalığı karıştırmak ce dlllni keser, kendisine, bu tahrik 
evır e. u gı~ı 11 1 ar .• veıce de yudıtımız gtbl mayısın ma kara.koluna gldip lıa.ber vermiş- sevdasına dicyınüştü edlcl s&lert söylemek hnkrımnı ver-

den ihtıyaç vardır. Yaptmlacak nu: 18 inden itibaren iaşe mildürlyetlnfn İsterken ıer, yapıla.n aramada otomobllln dö- "Tl • Pl'nln komtitanııtında hazır- mealnl Halka da bu cezanın sebebini 
muneler. dükkanlarda olmazaa. yenı ,..ı dairesinde p.hfD'•la bafJ".IDaa Vefa c1ftl'Dlda oturan ft ......,ar- pmelerlııfn altında. ıao nra bulun- Juıaıı t.Jbtllll ~ tam JOla oıta- uılatımn. 
tesis edileceği bildirilen halk ... ~ mukarrer oldufundan lqe mfiıdiirtl,, da ,eker Batan Sabahattin adında muştur. Bu paralan Ahmedin ceıbln- caıı sırada Yob>hamada fDJ'e bl.I! cO em ilahlar gı1ıi 
Jerle:inde paralı nümane olariılt pı· d1ln, bu 1.§e önem vermlf. iki aaat için• on yqlarmda bir oocuk dün hızla. git- den çaldıRı iddta edllen Bedri JaD- g{lrlllt(l Jroptu: Bir kQolk ıeJkenU 0 ' 

Juaya çıkanlmah. Yanmcla da: de 80 hamal çahftınnalı: sıırettyle ta.- mekte olan Edlrneta.pı tramvayının Janarak müddeıumumıııte tesUm edJl .. gün uza.k suıu.ıan Yokobaına Uman•- konuıuyor!• 
cBun lessetini şayet befendiniz- şuıma tamamlanmıştır. ters tarafından basamağa a.tıamak is- m~tlr. na gel~tı. Bu yeltenJ.tde be.9aZ m- YoJı:ohama tehrf. kuruldu kurulalı o 
• b.':.ıanrnası eu suretle olur» diye Bu binada val1 ve belediye reisine terken dilşmüş, muhtelif yerlerinden -·- kallı, Çinli bir. bllgln vardı. Bu adll!Jl g1lnk1l tadar lcalabalık görır~ıru.,tı. 

• • • b hmmalıdır bir daire aynlml§tır. B. Lttfl Kırdar, alır yaraianmıştır Küçü.lc Baba.lra.ttln H k ku etl"a.fmda.ldlenı . cT1 - Şa. meydanı gittikçe doluyor 
matbu bar tanEnaım: 0 

• • her giin öğleden sonra. burada birkaç ba n bir halde· Cerrah~-ıa hasta- ırıız ÇOCU mpanyaaı o.Her htı.dlse kal"§lSUlda. sabır ve tal•belıJrJaııYordu. Burada blr beya~ 
F'":ınrada patatesı eskıde~ yemez· saat çaiı.şa.rak şehrin taşa işleriyle ne!~e kaldınlmıştır. - yakayı ele verdi metanet göstermek OOk tyldh'. tq vardı. Taşın üstüne şöyle bir lcv-

lermıt. Su faydalı nebabn insanlara btzza.t alA.kadar olacaktıi'. Fa.tat, vatan ~blUteye dllşt11Ril ha asılmıştı: 
sıda teıkil etmeıi için asırlarca evvel Jak, Artin, Yasef ve Osman adla- zaman istical ve sa:bırmlılt g6ster- ıBlr mUcrfm, bugün cezasını göre-
•ıra11ann propagandaya giripnai 1 b• d KÜÇÜK HABERLER nnda on be§ ya.şiarında dÖit çocuk meme-le, vatana karşı hfynnet ve cek.ı 
IUan gelmİf. Sarayda ziyafetler çe- Fırıncılar zam ta e m e birleşerek hırsızlık yapmağa k&rar cinayet sayılır.• Herkesin ağ'Zmda ~ SÖ7. dolaşıyor-
L!I-!... • d d ·u l .. vermişler ve gece yarısı Oalatada. hır- Demiş Çinli bflgJn!n Japon ıcı ... ı du ......it, ve ıaire. •• Netice e e mı et bulunmamı§ ar * İstanbul mıntaka ticaret mudtı- davatçı Şerifin dilkkAnına .,.1....,., .. 1er- · ., .. a- : 

t t • k bull--:. Bizde de fur- f ııa ...,. N ettin M te a-""A glt- .. ··~ nna nlçln geldiği, bu aözletı neden ve - Acaba khn ceza görecek?! 
pa a esı a -·-·....... w! • Dün çıkan baZl gazeteler, ınnc. - AU ecm e ~.._ra.ya dir. Bunlardan Osman ile Ynsef dı- ne maksatla söy!edlğl bent değildi. B11tfin 
~.zamanı~• ~tan geregı gibi rın, beledlye tktlSat mildürl\lğüDe mlştır. Muhtıellf işler üzerinde veU garıda gl>7.cülük yapml§lar, Ja.p ve Acaba. doğrudan do~a Çin aahll- ztınft si~~ ı:~r:kd~~Y~~:~~~: 
iatifade edılınesı IÇlD ne gayret sar- müracaat ederek ekmek !iatlertne lete l.zaJlat verecektir. Artlıı de duvara tırmanarak pencere- !erinden mi geliyordu? Yoksa. orta- (Arkası var) 
fedilse yeridir. zam taıei>lnde bulunduklanm yazmış- * Kahve ve çay 1nhf.san, ay baflJl· 11 açıp !çeriye glrmişlerdlr. Hırsız 

Veba yapılacak şey, ,üpheaiz ki, tır. Ya.pt.ığımlZ tahJd)cata nazaran bu dan itibaren başlıyacaktır. Yeni ın- çocuklar dfikkAııdan birçok eşya~- ,1••••••••••••••••••••••••1ıııı. 
radyoda ~an uılaşıJmu. akılda habel' asılmdır. 2ıisar maddeleri tlfeler !Cinde .atlla- ımttar, çıkıp ka.çarlarken dördü bir- Gı.ZLı• EMı•R 
blmas birkaç 16:1 söylemekten iba· cütır. den ellertndekı eşya Ue yalı:altulllllf-
nt deiilclir. Maddi hası .. Jler ,... Bisiklet çarpb lardır. GiZLi EMiR 

Memleketlerin mukadderat.ına 
htikmeden bir kudret 

pdması icabeder. (Va - Nu) -.. ..... ban cl-nnd& ~- .. M1kt&4 Gu··nıu··k Borsa Asllye üçüncü ceza mahkemesinde 
.&~ ..,.. .... uı.w.cw yapılan muhakeme sonunda hırsızlar- Gı.ZLı• EMı•R 

1 R A D Y O 1 
&dmda bir geD.9 bisikletle Tozkopal'8Z1 dan Jak ile Artının altışar a.y, Osman 

Va.zlleıılıı azametlyle stı.sıenen 
bili b&yat ıtma.nı 
ftd&Urlı'ktan heY'l'Can alan en 
gtızeI eser • 

cacldeıdnden geçerken b1l1a drdtılil ve Yasef!n de beşer a.y hapse konul- Gı.ZLı• EMı•R blıdtlet1 duıduramJ.Y&l'Ü &ıtbıden g1- btanbul Borsasmın 18/5/HZ Flatlan malanna karar verllmtştJr. 
Bacinkö prosram den l'aat admda. b!rfne prpmıştır. Londra iizerine ı sterlln 1•

22 Gı• ZLı• EMı• R 
12.30 Program, 12.33 Tilrkaıer, ı2.e =,:an n=~ NevYork 1izertne 100 dolar 130.'70 Milli piyangonun 

&.ı,>ten ateş... Aşktan flıha.m 
alan mir IQ.hese:-

8 u gÜ n LALEN'in 
AJ~ haberıerı. 1s.oo Kanflk prkı- 'filcadtııtn muhtelif J18r:ıerlnden a.ıır omıevre tbıerlne 100 
ıar, 13.30 saıon orkeatra.sı. ıa.os Dam IFlll'9'te ı.araJanmıltır :raat bllltan&- 1n1çre trantı '°·860 talihlileri 
orkestraSI, 18.40 Mubtellf matwnlN"" _ taı..t.-,__ ........ .:.. -ı. .. 1aııa.raJt Madrtd berine 100 pe?.eta 12•

89
72 MllJ.i niyana onun 7 a.1r1ıı.ı~ 

göstereceği müst~sna. bir tllmdir. 
DİKKAT: HtKt B.\nLUll devam ediyor. 

Ba bafta bir blr.toden. gbel Dd M!tt bhden 
19 30 AJ ... _ .... krl .,. .... ................... -.. ı- •ft""rln ıoo kuron 30. .., - mayıs ç .. ~-

daıı §a11clar, · ans ~r: ' taNrit&ta "8tl•nm1fbr. Btok.holm _., e de büyük lkramiye kaza.nan ıa.ıııııuer 1 -MtK1 BODY IAMPUONU. 1 - ŞAŞKIN ÖRDEK. 
19.45 Ankara llk:baJıar at ko§ularının ~~~~;;;~~;.;._________________ bel11 ol.mata başlalnlftır. Bu çek111-

=: 2~~·:5 n.:~·~i.oo20~~ Rop, tayo··r ve şapka modellerı· :ı:=r:isıo~~2~a:~:= 
•••••••Bugün ııaat ıı de tenzlldtlı matıne·•••••..ıll' 

mat autt. 21.10 Temsil. 21.30 Keman ınet Dinçe, yansı da yfne D!irtyolda 
w Jd1ano Jıxıaleıt. 22.11 Danı mtlzlll Ziraat ban~a.sı ajans muavlni cahlt Kara Sihirbazlık: Sinemada 
(J'l.). •.IO A,flD8 baberterl. Aldamnazla. Mllll piyango ba.yU Hü.-

m.. •"'hH presrw aeytn özenın m1lştereten aldıktan bi-
f.IO bıplm. 7.11 Salon _......, ıete çıkmıştır. 

, •• AJIDI JıMertm, 1.00 8abı CJll- ·ŞEYTAN DOKTOR ıı.&raa. 1.11 JMn ....U. 10.000 llralık .ikramiyelerden blrln· 
c1ll Bandırmada tabmll ve tahl11I 
bam•Uamıdan Rüstem Kıvrak. Mur
tua KırotJu, Akit Anı.ak ve N1JU1 AKŞAM 

Abone bedeli 

Benelllc 
IAJhk 
l.tıl* 
1 Aylık 

dııti)e Beaebl 

ıtOO kurul 2'100 ku?UI 
'150 JJ 160 J 

- • 800 J 
llO JJ • 

Posta ıttlb!ldına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Senelltı: 
8600, altı ayblı 1900, ile; ayJ.ılı 

1000 kuru§tur. 

Telefonlaruım Bqmulıurlr: W&:i 
Yam işleri: 20'765 - idare: 20681 

Müdiir: 20497 

Beblillevveı 1 - Bızır 12 
8. İm. Gfl. öt. İkl. Ak. Yat. 
E. 7.16 9,20 4.4.9 8,46 12,00 1,51 
Va. S,36 5.4113.10 17,07 20,21 22,12 

Oral adlı ~ oaınıpar • ._ _________________ .,, 

itınct on bfn lira.h.t 1kramlyenln bl- .4111 .. •-Mevaimin en aon zaferi. en bU:yük bariblar filmi ---, ... 

==~a:.=na~.- EL HAM R A'da 
rımn neorln! ıat.ememek.tedlrler. o AR ÇARPIŞIR llOOO liralık ı:ıcramt:yelerin b1?1sl ta- RDUL KEN 
t&nbulck Beyotlund& ~ 
'l'batro aokatında. 23 n1U&E'ada Oav- Türkçe .özlü 
rU. J1ne Beyotıımda Balılcpazannda Yila binlerce ordularm iftirakile, milyonlar aarfile çevrilen dehfet. 
1 n11marada. Kara .AHotlu İz?.et Ötka.- · ihtiras, harp filmi. 
a f1e İltanbuld& H~ ti1rbesl Not: Filmin 1 S bmı birden gösterilecektir. 

-*:a.k No. 2 de Recep Öz1§e .çıkmıftır ... •••ı••••••••••••••••••••~ -••ıınıı1111ım11111111111nnııınnrmıııııınu111111ıım11........ ıııııı 

ZayI - istanbul üniver.sıteeı hukuk~-· Bugün SÜMER slNEMASJNDA --... 
fa.kWtesln<ıen 839 - MO aeneslDde '70'1S 
numara. Ue aJdıtım htlvWet cıtızcıanı- Calibi dikkat mevzuu, beteri Te baltikt aahnelerile 
mı taybeWm. Yen1slnt --.racatım- heyecanı umumiyeyi uyandıran 

dan esld!tn1n h1llan~=~ Subaşı G E c E N ö B ETÇ n s 1 
Z&l1 - Nüfus ve aater tef.keremi güzel ve emaa1aiz dramı mu.tlaka gidip görünüz. 

•Y1 etıtım. Yenisini alacağımdan es- S... rollercleı 
tı11n1n hükmü :vottur. CAROLE LOMBARD - ANNE SHlRLEY 

Utret1h&J!11e pmicllerlnden 
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Ve Bütün Ağrılari Derlial Keaer, isim ve Markaya Dikkat. GRIP1N yerine Baıka bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 

~UMER BANK 

YERL i MALLAR PAZARLARI 
Müessesesi Müdürlüğünden: 
Palfi7ilYk.DY lb>ce~ö kup©nDauronon 

0<§lğo~o Da<e@ığo hakko nda: 
Müessesemiz mağazalanndan halka nüfu:s cüzdanlan mukabilinde yapılmakta ola n pamuklu meıuucat (Basma Patiska, Kaput bezi ve 

saire) satışlarından şimdiye kadar istifade etmiyenlerin de mal alabilmelerini temin için müe:>sesemizce ihzar olunan tevzi kuponlan me
murlarımız vasıtasile evlere dağıtılacağından sayın halkın aşağıda bildirilen hususata dikkat ve riayet etmelerj rica olunur: 

1 - Bu kuponJar, Yerli Mallar Pazarlarından şimdiye kadar gerek nüfus cüzdanlan mukabilinde vo gerek resmi daireler mutemedleri 
vasıtasile mal almamışlara dağıtılacağından tevzi memurlarımıza, evvelce pamuklu men3ucat alamıyan ve nüfu3 cüzdanlarında buna dair 
İşaret bulunmıyanlara ait nüfus cüzdanlan gösterilmelidir, 

2 - Memurlarımıza ibraz edilecek İşaretsiz beher nüfus cüzdanı mukabilinde bet metrelik pamuklu almıya hak veren ve üzerinde nu· 
mara bulr.nan bir kupon verilecektir. 

3 - Kuponlar kaybedilirse yenisi verilmiyeceğinden iyi saklanmalıdır. 
4 - Halkın rahatça mal alabilmeleri için satışlar Yerli Mallar Pazarlarıının Bahçekapı, Beyoğlu, Kadıköy ıve Üsküdar mağazalarından 

başka İst;ınbulun muhtelif semtlerinde bu tevziatı yapacak ticarethaneler (Bayilikler) vasıta.sile de yapılacağından hangi numaralı kupon
larla ne semtlerdeki mağazalara ve hangi tarihlerde müracaat edileceği kuponların evlere dağıtılması biter bitmez: Müessesemizce ayrıca 
ilan edilecektir. Bu ilan üzerine kupon hamilleri bildirilecek mağazalara nüfu~ cüzdanlarile beraber müracaat etmelidirler. 

5 - Tespit edilen günlerde mağazalara mücacaat etmiyenler an::ak satışların arkası alındıktan sonra tayin ve ilar edilecek tarihlerde 
mal alabileceklerdir. 

satmak istiyenler: 
Beyoğ-lu İstiklal cadrlesi 5412 No. Bilik Emlıik. Telefon: 43376. 

işçi ah·nacak 
İstanbul Elektrik T ra mvay ve Tünel işletmeleri 

Umum Müdürlüğünden 
Jşietmemiz Şi.şll tamirhanesi için 6 boyacı, 3 saraç, 12 tesviyeci, 3 dö

kümcü, 3 dökümcü, 3 boblnöl'.', 3 frezeci, 6 tornacı. 6 elektrikçi ,6 elektrik tes
vlyeclsi ve 12 marangoza ihtlyacıınız vardır, İmtihanda gösterecekleri eh
liyete göre saa.tte 35 kunt'ja kadar ücret verilecektir. 

Askerlikle aiô.kası olmayan isteklilerin nüfus hüviyet cüzdanı, hüsnü hal 
kağıdı, 4 adet vesika fotoğmfı ve şimdiye kadar çalışmış olduklan müesse
selerden alınmış iyl hizmet vesikaları ile birlikte 2015/942 tarihine kadar 
sa:ıt 14 den 17 ye kadar !d:ı:-entn Metro han zemin katındaki Zat İşlıeri ve 
Sicll Müdürlüğüne mürac1:::.tlan lüzumu bildirilir. a5573• 

Belediye Sular İdaresinden 
Çırpıcıda idaremize ait arazi üzerinde yetişen otların satılmasmdan 

vnzgeçll;niş olduğu alakadarlara 113.n olunur. a5610» 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Muhammen kıyıneW 
Lira Kr. 

(Satılık ankaz) 
Teminatı 

Llra Kr. 

1000 00 75 00 
Galatada Kemankeş K<ı::-a. Mustafa Paşa. mahallesinin Kara Ali Kaptan 

sokağında vaki 15, 17 nwnaralı Rum mektebi binasının ankazı satılacakt.ır 
İhalesi 28/51942 perşembe ~ünü saat 11 dedir. İsteklllerin o günü Vakfı Aka~ 
ve Mahlülfıt kalemine müt·ac:ıatlan. (543tı) 

Ankara valiliğinden 
1 - Ankara - Çank1n yolu Keçiören iltisakı bağlum temdidi yolunun 

O + 000 - 8 + 000 cı Kim. Ieri arasında yapılacak tesv1yci türablye sınai 
imlaat ve mak:ıdam şose l~aatının ihalesi 25/5/1942 tarihine rastlayan 
pazartesi günü snnt 15 de V111\yet Da!ml Encümenlnd~ yapılmak üzct'e ka-
palı zarf usu~ü lle eksiltmt-ve konulmu.ştur. 1 

2 - Keşır bedeU •130982• lira al6• kurıış ve muvakkat teminatı c779!h 
Ura. elle kuruştur. 

S - İs~klil~rin teklif mekt.uplarını, muvakkat teminat mektup veya 
rnakbuzlan ıle Tıcaret odası vesıkalarını ve ihale gününden en az «3• gün 
evvel viH\yete istida He mlirncaat ederek bu iş lçln alacakları fennı ehliyet 
v:sikalannı hamilen yukard'l adı geçen günde saat d4> e kadar Dalmt En
cumen reisliğine vıernıeleri. 

Satılık buhar kazanı 
Ycnl denecek bir ha.ldc Si.t~zer marka. 100 beygtr kuvvetinde 8,5 atmos
fer tazyikli mazut yakan buhar kazanı satılıktır. İzahat almak içlıı 

Taksimde Bay Muhittin Akçor'a müracaat edilmesi. Telefon: 44089. 
"' - .. .. ' • . ;: .. t,:,' . .. • •. ' . ... - • •. 

S A T 1 L 1 K B tl Y tt K 

Elektrikli KAYNAK MAKiNESi 
Etektrotsuz cWmir saç k..ı.ynağı yapan büyük blr elek~rik :arrıilk ma
kinesi satılıktır. Izah:ı.t almak için Taksimde Bay Muhiddin A'.<çor'a 

müracaat rdilmesl. Tel: 440139. 

Umumi Nakliyat ve Komisyon 
T ürk Anonim Şirketi İdare Meclisinden: 

•ricaret kanununun 311 lncl madd-c:sine tevfikan (anlı suretta teşekkül 
ve mezkür kanunun 300 ve 301 inci maddeleri ahkamına göre Ticaret M3.h
kemeslnce tasdik ev tesçili ikmal edilerek Sicil Ticaret Gazetesinin 8 Mayıs 
1942 tarih ve 4624 numaralı nüsh:ısı 1J.ıe ilan edilen Şirketimiz müessisl~r 
heyeti umumiyesinln İda~·e Merkezimiz olan Galata.da. Eski Şarap İskelesi 
caddesinde 6 ncı Vakıf Ihmn birinci katındaki dairesinde Tlcaret kanu
nunun 289 ve 290 ıncı maddeleri :ı.hkfı.mı mucibince 5 H:ı.ılran 1942 cuma 
günü saat 15 de içtim:ı. edeceği hissedarlara llan olunur. 

Muz·.ıkerat Ruznamesi : 

ı - Ticaret kanununun 347 incı m!.l.ddesl mucibince bir murahh.ıs aza 
tayini ve vazife ve selahiyctierinln tesbltl. 

2 - Şirketi ilzam edecek imzaların tayini. 
3 - İki mür:ıki;> intihabı ve seıı.cvi tahsisatlarının test>ltt. 
4 - (Ani- olarak tıeşckkül eden Şirketin ta.bsll edilmL~ bulunan doı'tw 

bir serınayesindcn bakiye ka;an kısmının hisse<larlardan tamamen isten
mesi ve bu husus içni mukt,ez1 mue.me~ ve merasimin yerine getlrllme.>i 
hakkında idare meclisine salahiyet verıımesi. 

5 - Şirketle ticari muamelede bulunmnlan için, ticaret k:ınununun 
324 üncü maddesine tevfikan idare mı::cUsl azalanna mezuniyet verilmesi. 

DO YOU SPEAK ENGLISH? 
Her hafta Perşembe günleri intişar eden 

lngilizce - Türkçe Lisan Mecmuası 
İçinde tanınmış lisan hocalarının hazırladığı dersler, sadeleştiril

miş edebi eserler, şiirler, küçük hikayeler v e güzel resimler vardır. 
Genç, ihtiyar her türlü okuyucunun zevkine varacağı bir mecmua. 
ln!rllizce ö~renmek istiyenlerin en büyük vard1mcı-sı. Fiatı 5 kuruf. 

4 - Bu işe alt keşif ve şartnameyi her gün Nafia Müdürlüğünde gdrebl- 11 11 
ıecekıerı. .a135, .s125. Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 

Ankara valiliğinden Umum idaresi ili.nlari 
1 - Ankara - Kalecik - Çubuk iltisak yolunun 17 + 600 - 24 + 600 cü ============================ 

Kl~. Ierl arasmda. yapılacak esaslı şose tamiratı işinin lhalesl 25/5/942 ta
tlhıne rastlayan pazartesi günü saat 15 de vilayet daimt encümentnde ya
pılmalc üzere kapalı zart usuıııe eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif lx>dell 5016G lira 90 kur\Uj ve muvakkat temlnatı 3758 lira 35 
kuruştur. 

Eskişehir cer atelyesl için t esvlyecl ve tornacı alınacaktır. Sanat lmt l
han• Haydarpaşa deposunda yapılacaktır. Asgaı1 8. % işçl derecestnde bu
lunan lar tavzif edilecek ve ücreti imtihıında göstereceği llyakata. göre te.s
blt edilecektir . Taliplerln Haydarpaşa işletme Müdüri.ü!ün~ müracaat 
etınelerı ll&n olunur, (3362 - 5388) 

* 
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Milli Müdafaa Vekaletinden: 
Askeri liselere, Konya asked ort::ı okulwıa. ve geulk.U hazırlama 

otta okullarına talebe alınıyor. 
1 - 1 Eylül 9*2 de bışlıyacak yenl ders devre.rl için Konyada Ku

lell, Akşehirde Maltepe ve Bursa a.>kerl llselerUe Konya ııskcı1 orta 
okulunun ve Kayseri bedlkli erbaş hazırlama orta okulunun her üç 
sınıfına, Merzifon gedikli okulunun blriııcl, iklncl, liçüncu sınıfianna, 
Kırıkkale sanat okulu ve Ankara. musiki gedikll okulunun yn.lnız bl
rinci smıflarına Ma.:ı.rl! llseleriuden, M.:ıarlf orta. okullanndan ve llk 
okul mezunlarından talebe alınacaktır. 

3 - Alınacak talebenin Tıirk ırkmdan otın.ısı, sıhhi muayenede 
:;ağlanı çıkması, ve lst-::kll :ı.dedl lhtiyaçtan fazla oldu!tu tıaktlrde ya

pılacak seçme sınavmdA. k:ı.zanması .şarttır. 

3 - Tahsili terk edenl:!r, her ne sebeple otur3'l ol.3un yaşını bi.i
~·ütmüş veya küçi.ilmüş ol;mlar, hulunduklan okulların ;on sınavların

da sınıfta veya bütünlemeye kalmış olanlar, yaşları, boylan ve ağırlık
ları askeri liseler talimatındaki hadlere uygun olnuyanlar k::ıbul olun-
m:ızlar. Yalnız gedikli erbaş h:ızırlama orta okullarına bir Ua üç sene 
tahsill terketmlş olanlar aluıa.blllr. 

,4 - Bu şartları taşıyaıı isteklUerin bulundukları yerlerin ask•rHk 
~ubelerinden diğer kaydt kabul şartlannı öğrenmeleri ve okullarca 
istekliler hakkında. yapılmakta olan tahkikat nettcelcrlnln seçme sı
navlarına. kadar tamn.mla.n:ırak isteklilerin bu sına vıara. gln..--tıllmele
rini temin için 15 Mayıs 942 d~n itibaren birer dilekçe ile ve açık ika
met adreslerini ve nüfusa kayıtlı bulundukları yerleri dilekçelerinde 
göstermek üzere derhal gırmek istedikleri okul müdürlüklerine müra
caat etmeler1 ve Maarıf okullarında sınıf geçme sınavları blttiktA?n 
sonra da diğer kaydı kabul Mğıtlarını hazırlıyarak askerllk şubeleri 
yolu ile en gıeç 10 Ağustos 942 tarihine kadar okul müdürlüklerine 
göndermeleri Uft.n olunur. (3267 - 55381 

MAMA GÜ RBÜZ 
Vitamin ve Kalöri cihetinden çok zengindir 

Yavrularınızı besler, sıhhatini korur, vUcutlarındakl 
mukavemeti artırır·. Hayat, neş'e verici bir cevherdir. 

BOtUn Eczane ve depolardı bulunur. 

,. · ..... ·. ., .... ,, 

Otomobil Boyacısına ihtiyac Vardır 
isteyenlerin Sirkeci Demirkapı Caddeai No. 7 Halil Sezer Ka7ola 

Fabrikasına m üracaat1an. -

Belediye Bahçesi açılmıştır 
3 - İst~klllerin teklif mektuplarını, muvakkat teminat mektup veya 

makb~an ıle ticaret od~.sı veslkalannı ve ihale gününden en aı: üç gün 
evv~ı vıl§.yete istida ile muracaat ederek bu lıt için alacaklan fenni ehliyet 
v~sıkal:ırını hamilen yukarda adı geçen günde saııt 14 e kadar da!mt en
cumen reisliğine vermeleri 

Aşartıda. mikdan, mubammen bedell ve tentlnatile istihsal m:ı..hallerl il•••• ı Hazirandan itibaren büyük Sürprizler ••••• 
gösterllm~ olan ı kalem ~'.\last kapalı zarf usullle satın nlınaca.ktu·. 

1 4 ~ Bu lı;e ait keıılr ~ şartnameyi her gün narla müdürlü!J;ünde görebl-
eceklerı. (3136 - 51271 

Ün!versite A. E . P. komisyonundan: 
I~ıncl kadı'1 ve do~~m klintkl"rıne yantırılııcak 7060 llra muhammen 

tıedellı 14 kal ıı mactcnı ecsya 2815/942 p"rscmbe günü saat 15 de Rektör
lükte acık eksiltır.r ile lhal,. edllcc"ktir. j.stck!llcr liste ve şartnanıc>yl Rek-

Eksitme 1/6/942 pazart"st günü saat 11 de Slrkecldıe 9 işetme binasınrta 
A. E komisyonunda yapılacaktır. T l S b F h "k • • 

İsteklilerin teminatı ve kanı:nt vesik:ılannı muhtevi kapalı zarflarını ay- !!!il••••••. uva et a un a rı ası ıçına••••• 
nı giin f;aat 10 a. kadar komisyona vermeleri lazımdır. ı u STA ARAN 1 YQ R 

Şartnameler parasız ola.ı-ak komisyondan verilmektedir. (5472) 
Muhammen bedel Muvakkat teminat 

Lira Lira ı Ocak mahalU Mikdar Tuvalet Sabunu lmal:ltında tecrubeli u~taya ıhtiytlç vardır. Talip
lerin Aşir Efend! caddesl 20 No, Sami Huınaıuzlıy.:ı. mıırac1atlan. 


