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Şehrimizdeki buğday 
tacirlerini temsil edecek bir 

heyet Ankaraya çafınldı 

Unları kesilen 17 fırıncı 
mlllT korunma mah
kemelerine verlldl 

1 Sene 24 _ No. 8468 - Flati her yeroe 5 kurtıf BALI 19 Mayıs 1942 8ah1b1: Necm.eddhı Satiak - N~yat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam matbauı -
Avrupa üzerine korkunçiHakSIZ Olarak mal n_u_ s_•_a_A_a_s_i_ 'l'_E __ L_G_B,...A..•P•L•.&lllllıiB 

İsvlçrenbuTrlli:~!.ga::~b~s::: ~~:.~al~t sahibi olanlar 
A- '"rdilk Eki Buıgilne kadar eeırgenmıt olan b• 

gazetesinde bir ilruı go · • lere iki büyiik vazife düşüyor 1 Va· Hararetli müzakerelerden sonra layilianin birind 
müzakeresi tamamlandi 

n:ıtn genişletilmesine çalışan mil· tandqlara, gücümlb: yettiil kadar 
n kurum tarafından İsviçre hal· yardım etmek. ve gelecek yıllar bay. 
kına sunulan bu yazıda şöyle d~ le bir fdiketi bertaraf etmek içbi 
niyor: 'her feYe bllJVUnnak: Sıkı bir tasar- ~ .... 18 (Telefonla) - Büyük bunu yap.Lllmek için Teokillti ~ 

«Bir hayalet gittikçe büyüyor, göl. ruf ve ekimJ çoğaltmak .~n. ıtkı. ~e Millet Mecliainin bugOnldl toplantı· siye kanunuiıda tadillt ,apdmMi' 
gesini parça Avrupa üzerine sürekli gayretler ... Heprnımn gınr ımda, hak.o: olarak mal ıahibl olan- ica.bedeceiinJ llerl .ordO. 

Top sesleri 
Harkof'tan 
duyuluyor 

Ruslar 300 köyü geri 
a]dıklarını bildiriyorlar yayıyo;:a~;k hayaleti. Bu hayale-- tiğimlz bu savatta silA.blanmız bun• ~ hakkındali kanun )lyibaaınm bi- B. Refik ince tekrar e&z a1andt. 

tin tahribat. ölçüsüzdür. Bu tabribab lardır.> · nncl ~Uzal:ereal yapılmııhr. Bu la· k'anun hUlcOmlerlnin Adi ahvale Cfe 
yirminci anr daha önce görmüştü. İsviçre tam demokrat btr mem- yihanın ~ilzakere.t sırasında söz teftDilinde arar etti veı Stokholm 19 (A.A.) - Dotu cephe-
li 914 - 1918 harbinde açlık, Alınan· leketttr. Orada halk ile hük.11· alan ~eb!1ılardan B. R~fik ince. cHırsız her zaman hınız TI11 ah- ~~~ ta~~•.lt=: 
ya ahalisi arasında 763,000 kurban met, ht~btr yerde görülmedik de- böyle ~ır layiha haZJrla.~ıgında~ do. laksızdır. Meclia reiainln mal lieyam Ker9 dlişf.iilctıen soma Yeoılaıle böl· 
verdirmişti. O zaman yiyec:k .azlı- recede bir ve beraberdir. İsviçreU layı hükQmete . tetekkur. ehnlf ve hakkında mebmlara sual .al'IDUI gestnde mukavemet ediyorlar. Huk.oıf 
ğından ölen kadın, çocuk ve ihtıyar- k dind fevkallde ahvalı nazan dıkkate alan Teşkilatı Eeasiye kanununa muballf 1stlka.metlnde m'liba.re!be fl.ddetleniyor. 
lann sayısı, harbde ölenlerin yansı vatand~, hükt1met1, en en bu kanun hükümlerinin Adi ahıvale değildir.> dedi. İk:l taratın haberlerlne göre hllitilm 
kadardı ... Bir defa daha, harbe giri- ayn gayn bir kuvvet blimez, ken· de teşmilinin muvafık olacağını, me- vermeıc lAzım gelirse Almanla.r Har-

ı Uzun m6zakerelerden 90nr& B. '-f' şen devletler abluka ve karııık ab- dine hizmet eden bir Mev tanır. bwılann bu hükUmlerden istisna edi • Refik İınce·nin teklifi reddolundu. a.v un şarkında. blr mikdar }"&f 

lukalar vasıta~ile düşman mem.leke- Halle ne dilerse hlikftmet onu ya,. memelerin~ icallında Meclia reisinin B. Beaim Atalay aa .az alaraliı kaybettlıktıen sonra 1ı:end1ler1n1 topla
tin cephesini ve gerisini yıkmaya par, hükO.met ne derse halk ~na mebuslar~an gel~rlerl h~kkında 1:e- «Haıstalıia kaqı il&ç nam llmruıa. := zırhlı btrUıcıerıe taamıza ıi· 
çalı~ıyorlar.l k 

1 
d . al inanır. İsviçreli intizama düskün yan~aml e ~emesınln dogru olacagı· bu kanurı. da l&zundır. Fenalık ya- Rusl~oO köy11 serı ~ bll-

Bu mem e et er e zıraatte ç ı- ' - . nı soy emıt veı l k"kilnd t izi Ü içhı d.irlyorla.r. Top 8eSler1 Harttof ve 
pcak insan kolu azlığı muazzam ve tutumludur. İsviçre. bu harb- - Yalnız: 1:)u iki esas Clolayısile pan 8 !'1 ° en em em Krasnnarnt'tan duyul'""'" 

· 1 ı · k d h k t ö iyi 4-...Al...ı .. 1.: k .1_ 1: ld hususı .mahkemeler kurmalı 'f9 hu .,,,,._ ..,,,~. naapet et a mıştıt. Denız ıyısı mem- e, er es en nce en ı.cuuu• 1tanunu e !I~ oU um. a'hk 1 h l d 1 alıd: Moskova 19 (A,A.) - Pra.vda gaz&-

~ek~~tler ~ile yalmz balıktan mahrum Iert almış Devlettir. Hiçbir yiye- J?~d.ikten sonra hu .~ihetle~n te: ~ k::: e~\lk~ı;;nln °ldi ah:v.İ~ tesl, Almanların Ha.rkof cephes!ne 30, 
aegıllerdır, bal'k vapurlan da yok- cek maddesi yet1~t1rm!ven bu kO.· kikı ıçın l&yibanı.n encumene ıadeaı- t T . b d _L~ •rtı 60, 150 k~lllk guruplar hallndıe para-
tu H b. ·~· l d k nl " 1 ni • t ..... eşmı mı en e muvıuuı; go yo- şü1ıçiller lndlrdiklerlnden b&hsedl.,...r 

r. ar ın estıgı yer ~r e, a 1 toı>- çük memleket bu fntl7Am ve ted- 18 emıv.ır. • • • rum. Kumar, iç.Jci ve lüb azalıru. bu ,,~ · 
raklar altında yatan bınlerce genç ve ' Encilmen reısı ıöz alarak ızahat ihl f alıld (fa B fi _.-11 Bunlardan bir kısmı ha.Tada imha 
o kadar esir, çalııacak kollan eksilt- birler yüzünden bugCln~ kadar verm.İf. ahvali &diyede de olaa hak- ~ e"n ann n ne •~u~ edilmlftlr. 
nıiştir. Her türlü yiyim hayvanı yok- tutunmuş, çok .!Ikıntı çekmemit- 81Z mal ealıibl olanlann bu hareket• gıne ıuphe yoktur.> deCIL Sovyet tebliği 
luğu, at ve kahr azlığı, tarlatan sÜ· tir. Şfmdt o da, gelecek gtınlerfn lerinin mefTU telakki edilm~in~ im- Maddeler birer birer mllzakere ·.-. Moskova 19 <A.AJ - So~ gece 
recek hayvaı: nedreti, yağ vo ben:- karanlığı ksrşısmda çığlık ~in- Un olmadığını, mebwılan~ astıcvap k~?ul. olundu. Bu IU!'etle Jlyihaıım ,Yansı tebliltf: 18 Mayısta, Hartof ke-
zin şimendifer otomobil yol ve d d1 y k k1 be yi ve mahkeme tarzının Tctkılatı Esa- bınncı mazakereti tamamlanmıt siminde k:uvvetleriJnjz taarruzt hare-
köp• rü yokluğu• her yerde' göze çat- e r.1 l u lan 1 dyannl b almduk.e siye kanunu ile tlyfn edildiğini ve oldu. ketlerde bulmunuş ve llerUemelerlne 

A d 1 k h
"k" .. .. onun ç n a mayı ay: a t u devam etm~lerdir. Kerç yanmadasın-

ptyor vrupa a aç ı u um suru- 1 da., çarpışmalar Ke~ şehrt clvannd& 
yor. Bu müth;, yoksunluktan §imdi- P'az a edebiyatı. lüzumsuz pro- Almanlara göre Ruslara göre devam etmlştlr. Cephenin dller ke-
ye kadar tamamen, yahut bir dere- pagandayı hiç sevmiyen İsviçre· slmlertnde önıemll hiç blr feJr olma-
ceye kadar korunmuş olan memle· de böyle korkutucu blr beyanna- bllftır. 
ketler bile Lur.un yavaı yavq acısını me ile halka tavsiye edilen çare- Kerç'te kalan Harkof 17 mayısta, M Alman uçatı ta·h-
duymayA başladılar ... > ler bu zamanda her yerde millet- rlbedl.lm1ştlr, Bls 21 uçak kaybettik, 

Baren1:& denizinde RU3 hava kuvvet-

Yazı, Balkan memleketlerinin, lere öğüt verilen tedbirlerdlr: Ruslar bo·· ıges·ınde lert btr düşman destroyertnt batır-
Macaristan ve Almanyanın, Fran- Çok ekim, az yiyim; fazla yetlf- mışlardır. 
sanın, Rusyanın, işgal altındaki tlnnek, hiçbf r şeyde israf etme- --------

Cliğer memleketlerin yiyecek sa- mek. Btınlar, tld yıldır bizim de yokediliyor ileri hareketi• Alman mukavemeti 
ha.~mda karşılaştıklan zorl~~u dlllm1zden, yazımızdan eksllm&-
vesıka ve rakamlarla ~ayıp dok- yen paroladır. Fakat 1n.!ana öyle • s1

1

ddetlenı•yor 
tilkten ve sıçlığın bütün Avrupa- geliyor k1 biz söylüyoruz. inan- Harkof balgeainde Kerç etrafında da 
ya nasıl yayıldığrnı anlattıktan mıyoruz. Etratımızm. içinde bU- muvaffakıyetli tank muharebenin devam 
sonra şöyle bitiyor: naldığı yoksunluktan, Avrupayı muharebesi oldu ettiği bildiriliyor 

cGittikçe artan bir inilti Avrupa· kaplıyan korkunç açlıktar. pek 
CJan yükseliyor. Sefalet-ve ümit.sizlik Necmeddln Sadak 
korkunç nidpt-tlere çıkıyor. Bütün bu 
felaketlerin sona ereceğini bildiren 

Berlin 18 (AA.) - Alman or· Moakova 18 (A.A.) - Harkof 

ltalya'nın 
iç durumu 

(Devımıı sahife 2• aütun 6 da) dulan Başltuman<lanlığının tebliği: cephesine giden bütlln yollar Sovyet 
Kerç yanmadasında bozguna uğra· i>omıba tayyarelerinin atep verdiil 

lngiltere -
Sovyetler 

mıı olan düımaom geri kalan kı&mt yüzlerce Alman tankından ve uker 
ümitsiz bir mukavemete rağmen kamya,ıundan çıkan alevlerle ay
yokolmak üzeredir. Harkof kesimin- dınlanmaktadır. 1imoçenko0 nun. ta· 
de mukabil taarruzlarımız nrhlı va- arruzunu durdunnak için Hitler'in 
eıtalıw arasında bir muharebe ile ne- muharebeye büyük znblı '" motörlü 
ticelenmif ve bu muharebe esnasın- yedek kuvvetler aokmUlnın netice
da dü'1U&ntn 56 tankı tahribedilmiı· si bu olmuıtuı. RU9 tayyarecileri Al· 

Bir Anglo • Sakson asker B. Maiski daha ııki bil". tir. Diğer 54 tank hava kuvvetleri man zırhlı yedeklerine k&J'ft bir gün-
tarafından muharebeye zorlanmıştır. Jük taarruzda 60 tank Te 130 

çıkarmasından korkul- işbirliği istiyor limen gölü keaiminde Alman tay-- otomobil t:ahribettiklerini haber n-
duğu da bildiriliyor yare teıkilleri dütmanın askeri •ı· riyorlar. Bununla beraber buı :41· 

--- Dün ğınaklarına ve yürüyüı halindeki man yedelderi arltadaılannın Umit-
Ankııra 18 (Radyo gazetesi) - Lon- ~~ 18 (A ~) - takviye kuvvetlerine tahribedici dar- sizce mukavemet ettikleri cepheye 

dra radyosu Bulgarca neşriyatında Bnghton da yapılan hır toplantıda beler indirmişlerdir kadar kendilerine yol açmağa mu-
İtalyanın iç durumunun fenalaştığın- Sovyet elçisi Maiski'nin bir mektubu Laponya' da Ma~r kıtalannın ge· vaffak olmUflardır. 
d~ bahsetmiş ve demiştir kl: okunmuıtur. Sovıyet sefiri bu mek- risinde topralı- kazançlan temin eden Moakova 18 (A.A.) - Sovyet 

dtalyan milleti meyiıstur, hükQ- tubunda şöyle demektedir: yeni taarruzlar neticesinde günlerce öğle tebliiinu ek: Harkof letikame-
metten memnun dej:tlldlr. Fa_ş.lst P~~- «Mücadele., Hitler Almanyasını süren savaılardan ıonra Solıevik çe- tinde lutalarımız Fotiet Alman kıta
tısı1 • Itaiyada dbulww

11
n ikt250ldbın ~ilik kati surette mağltibedebilmek için telerinden mürekkep bir dü,man lann mukavemetlerini kırarak ileri 

., r Alman or usu e annı mu- 1 k 1 . . f d f d' h ek ti rin d t:m k ed' ı 
halaza edeb!lmektedır. Birçok şehir- mem e et erı~z tara m an s~r e ~- gnıpu yokedilmiıtir. . ar e e e evam e e ! ır er. 
lerde Alman subayları geceleri bo- !~n .. gayretlemn çok daha genıı bır Murmansk'm deniz bö(gesınde Mosko:n 18 (~A.) - So~et 
A'azlanmış olarak bulunmuştur, İtalya, o~çud.e arttınl~as~n~ lüzum gösteren Alman hava kuvvetleri beı büyük öğl:. teblıği ekinde aıağıdaki tafaillt 
bir Anglo - Sakson asker çıkarma ha- bır safhaya. gı.r~ııtı~: ~ maksa~a deniz tqıhna tam isabetler kaydet· verılıyor: . , 
reketlnden korkmaktadır » memlekelterunızın murnküın oldugu . 1 d' Harkof cephesınde hır RU9 blrlix..: . k d k b. , b' I'"'' 14 mış er ır . Al K• Aynı radyoya göre, Roma radyo.su a arsı ı ır •t ır ıgı yapması azım- Berlin 18 (A.A.) _ Askert bir 800 man öldünnüt, 100den fazla 
~a Italyan donanmasının geee gündüz drr.> kaynaktan bildirildiğine göre, 12 esir almıt. 30 top, 18 mitralyöz. 
ltalyan sahl11erinde devriye gezdiğini, T b ik kJcü• Maytata Harkof bölgesinde topye• 470 tüfek iğtinam etmiıtir. 
bir asker çıkaıma olursa ~unun şid- e r ve tefe r kun 324 So et tankı tahrip edilmit" (Devamı sahife 2, ılltun S de) 
detıe püskürtO~eceğinl, Inglllzlerln 1 f . .. vy ed • dd u ha· 
Malt İtalyaya taarruz için elde le gra l tır. Dun cereyan en ft et İ •ıt •d 
bulu a.rı;rmak lstedlklerlni Eöylemek- Ankara 18 (AA.) - Rumen va muharebeleri esnasında Alm~ ngı ereye yenı en 
ted!r~ Millt bayYamı münasebetile Cümbur- avcılan bütün Do~ cephesinde elli Amerikan askeri geldi 

Inırlllz radyosunun bu ne.şrlyatınıu •• 1 t İno"nu" ile R K Sovyet tayyareel dU,Urmfitler, yer- Londra 19 (AA ) Am -'L 
,, ki. ıı... bl reısı sme ornanya ı· d So • ah . · . . - en.1>an 

ne dereceye kadar doğr~ o uı:;~ - rah haımetlQ Mibai ara11nda tebrik • ~n vyet tayyareaı t rıp etm•I" askerlerini taşıyan bUyük bir Ta ur 
l!nmlyorsa. da B Mussolıninln cenu- l fi . lerdır · kafil · ş· 1 1 P 
bl İtaly~ya bir ~eyahat yapması, bu v_e te,ekkür te gra an teati edilmif- • esı una t rlandada l;>ir limana 
1ddial:ıra dikkati çeken bir olay ola- tır. · (Devanu sahife 2. ıütun 5 de) vasıl olmuıtur. 
tak zikredilebilir. 

2»:.l.kka ~Ierı 

Uz.ak yerlere 
taksi yasaği 

Şehir İçindı· taksileri bol tutmak 
•çin yazın Florya, Boğaziçi. Pendik 
gibi vapur ve tren İfliyen yerlere 
taksilerin yasak edileceği haber ve
riliyor. 

Böyle bir tedbire - şoförlerin 
lıine gelmekle beraber - inanmak 
!Üçtür. Çünki: taksi yalmz bir gezme 
\'asıtası değildir. Bazı zaruri ahval 
olur ki biı: iki saat vapur, tren bekle· 
taıek imkansız olur, taksiye binmek 
tnecburiyeti hasa! olur. Bilüia. ıehir 
içinde ta.kıi daha az zaruridir. 

Zirveden zinJeye/ .. 

Almanlann çekilirken 
köyleri yaktıklan 

iddia ediliyor 
Londra 19 CA.A.) - Haı".kof bölge 

s1nde Bovyetıer taanııza detam edl
rorlar. Fa.ka.t buradaki Alman ku
mandanı mareşal Von Boct yeni tak
viye kıtıa.J.a.n ald.ığ:ından Alman mu
kaıvem.et.ı. şiddetlenmiştir. Mookova. 
radyasu Almanlann son 2 gtı:n zarfın
da. daha şiddetli Jca111 taamı.zlar yap
tıkla.nnda.n. harbe da.ha fazla mota.. 
rlze kıtalar a.ttıtmdan ba.h.!edlyor, 
Bir muharebeye 90 tank •lınlillf, 
bunlardan 48 81 imha edl.lın1ttlr. 2' 
sa.a.t zarfın.da imha ed.llen Alman 
ta.nkla.nnın yekfinu 60 ı bulmuştur, 

Alman hava kuvvet.ı müdafaaya ç&
kilmiştir, Kırlar parçalanmtf Alman 
tayyarelerlyle doludur. .Alma.nlar çe
k1llrtre:n köylert yakmakta. halkı garbe 
doğru muhacerete mecbur etmek
tedir. 
Alınan piyade.si. arasında bahrl:yell

ler ve eski tayyareciler de buluıun.ü
tadır. Babriyelllerln adedl 40 b1n ka
dardır. Bunlar Bmoleruıtt'te 3 hafta 
talimden sonra seVkedU~erd1r. 

Sovyetlerin Tokyo elçisi 
değiıti 

Moskava 1•· (A.A.) - Moakova 
radyosunun bildirdiğine ,are, Malik. 
Smetain'in yerine Tokyo büyük el
çiliğine tayin edilmiıtir. Radyo. 
Smetain'in bqka hir yere tayini y{l
ründen vazifesinden çağmldığıru il&· 
ve etmiştir. 

Tifo için serum 
Parla 19 CA,A.) - Bir P'rans1z pro

f&SÖrll tıfo için teslrll bir serum bul
muştur. 

Spor ve 
G~nçlik 
bayramı 
-~~-c-··· 

• 

Ankarada 21 pare 
top ablch 

Ata.tam tst1k1Al mlleadelelitne 
~k ihıere 2S yıl evvel bugthı 
8amsım'c1a Anadolu topratına 
ayak baeı:w§tı. Bu bllyllk gün Tark 
gençliğinin bayram gün'fı ola.rak 
kaıbul edllmlştlr, 

Bu m11nasebet1• yurdun her ta
ra.tında merasim ya.pıla.caktlı'. An· 
kara'da. bugün b1ı' kitap &ergls1 
aıçılacaktır. Sergide Atatürk hak
kında şbndiye kadar neş.redllm1.f 
?.50 kadar eser. Atatüı.1din ki.tap 
ilııerlnde çalışmalarını g~n 
kıymetli vesikalar, el JIBzıları. tı
tapla..t! bulunacaktır. 

Ankara 19 (Alcpm) - Ata
ttlrk'iln Samsun'da taraya ayak 
baatılı 1111&t olan yedide 21 pate 
top atılJm4, dild!Wer ça.lmıflıır. 
Herıae.s bir dakika olduğu yerde 
durarak ~hltlerl selAmlamıştır. 

Saat 8 de talebeden nıtı.retırep 
blr heyet Atat.ürk'tln muvakkat 
kabrine çelenk koymuştur. 9 da 
stadyomda. merasim başlamıştır. 

Londra 19 (A.A.) - Sp0r ve 
gençlik bayramı münasebetiyle 
bugün Londra Halkevtnde mera
sim yapılacaktır. 

Akdenizin 
kontrolu 

Amiral Cunninghamı 
c Yakında gene İngiliz

lere geçecek. diyor 

Londra 19 (A.A.) - İngiliz Akdenls 
nıosu kumandanı amiral Cunnlgham 
Vaştngtln'dakl İngtllzı bıı.hrt heyeti 
reisliğine tayin edllm.lşt1r, Amtre.ı de
m.iştir ki: 

ıAkdenlz filosu denlz muha.rebele
rtntn her şeklinde dftşmana fa.it ol
duğunu göstermiştir. Düşmanın adet
te üstünlüğü.ne ra~en Brlta.nyalı
lar 1stedlklerl glbl hareıket et.mJ4ler
dlr. Şimdi dünyanın ber tara.fmda 
başarılacak ~ıerimlz bulundutundan 
muharebeyi düşmanın ön kapısın& gö
türmek Ibımclır. Bu kolay detlldı... 
Ak.denizi temizleyip dilşmanın bu de
nlzln kontrolünü ~e bize bıra.kaca..: 
it gün gelecektir, Bu güniln Pe1t uza.k 
olmadığına eminim.• 

"Bu sene, kati 
bir senedir,, 

Cenubi Afrika Baıvekili 
böyle diyor 

Lond.ra 19 CA.AJ - Cenubl Atrlb. 
Bafvelclll general Bmute, MlSU' ve Llb
Ja'ya yaptıRt blıı ııeyabatten dön
müştür. Bu ziyaret 10 gün .!ftrm~Ulr, 
General deml§tlr kl: 

cOrta. Şark düşmana ta.rşı elde tv.
tulmalıdır ve tutulacaktır, Qlhık1t bu· 
ram ileride büyük blr taarrmı lç1A 
ll.a ola.bilir. Mada.gask&r'a gelince, bu• 
ruı Cenubl Afrlka'nm &rica kapımdır. 
Pek yakınd& Hint Okyanusunda b6-
yük hAdLseler olması muhtemeldir. 

Bu sene kati bir eenedir, katı netl
ce bu sene &Iınablllr, Netı.cıeden blt 
ıtıptıem yoktur.• 

ltalyanın 

istekleri 
B. Laval, B. Mussoliniye 

mesaj göndermiı 

Londra 19 CA,A.) - Fransız BQfV .. 
k.lll Laval, İtalY,anın Nls, Korslka n 
Tunusu tekrar istemesiyle ycnt bll 
mesele ne karşı karşıyadır. I..avaı, da.
madı olan kont Chamberun'u İtalya'
va göndcrmt.,. kont, İtalya Hartclye 
Nazırlyle görüşınüştiir. B, Laval'in, 
B . Mussollni'ye yeni. bir mesaj aıönder
d.lll zannediliyor. 
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1 Harb tebliğleri 

Alman tebliği 

Polonya' a 
yeni teklif 

BerJln ıs <A.A.> - Almall ord.ulan Almanya tekrar i§birliği 

y ve kahve 
İnhisara alınmasi layihası dün Mecliste görüşüldü, 

2 madde encümene iade edildi 
ba$rumnndanlığmm tebllğJ: Malta 
&zerinde ~ :tngillz tayyare.si dilşil- teklifinde bulunmuf Ankara 18 CA.A.> - BftyWc MU- muttur. Ve'kll lca.hvıe TO e&Yttl 1nh1sar 

Birmanya' daki 

muharebeler 
Japonlar Hint hududuna 

6 kilometre mesafede 

A~rupa 
korkunç 

salan 

•• • 
uzerıne 

gölgesini 
hayalet 

(Bq tarafı 1 ıinci sahifede) 

haberimiz yok gibidir. Bunlan, 
rlllmüştür. Hususi tebliğde blldirlld® _ __ Jet Mecllsl bugün Şemsettin OUn- altına o.Iınmruıı fl.krin1n nasıl doidu-
ılbl dcnl.znltı gemllerJ şimali Ameri- Lon:ı-__ 

18 
(A A) n t • nlt:lyın re1sl1ğlnde toplandı. ı;>evıet Aunu anlattıktan sonra d~ ki: Tokyo 18 (A. A.) - Domci Hkt zamanlaı·da. bizden uznk 1.11· 

tanın doğu sah.lllnde, Kamlb denlzln- ~ · -:- ~ra .aıan- lhnıuılnrı to~tme mnanı mOdOrl(iğilnc - Bu 1; ~d~ tadar basU de- eJanmıır. bildirdiğine göre, Şimal! kelerin acıklı htkAyelerl gibi din-
de ve Mlsfs1pl ağzı açı~da topyekfu:ı, &1 büdınyor: Polonya Mikumctı, Al- 814,000 Urohk munttm. tahsı.ıat •eril- ğlldlr. Çay n kl\hven1n ~er- Binnan;ada Kaleva'da Japon kıta· leyfp keyfimize bakıvoruz. N'G 
105 b!n tonllfıtoluk 17 dür;mruı tıcaret man hükOmetinin yeni nizam çerçe· mes!ne dnlr kanını l!.ylhruıı kabul ve de 'lstihlMt ~l.slnl atttnmnltln me- lan 16 mayısta .300 lifi tarafından mahsulfinü devl tt · ..... 

1 
, ..... ,.. 

ıcmlsi batınnL~lardır. vesi içinde Polonya milleti ile jşhirli- s.I.nenw. 1lllmlerı gi.hnrllk res1mlcrlnln .zcle hnllcdllmez Ve b1r takım alt- Uda!a dU bir 1 iliz ·· · e en &&Z emel\."° 
İngııtcrenln cenup sııJıillndc hafif ği yapmak üzere yeni bir te~ebbüate 1ncllrUmesı hnkkmdakl knrllr tnsdlk sı tetlrlcr1 hesnb:ı. b.tnuı.k I~c!ır. :rlamış~rd: Bunla~~n 200e~r.ı;; mentruıt bulan cah.11 köylO, ne 

bomı. tayyareleri Foıkeston ve Has- bulunduğu haberini aluv~tır. Jggal <'di~tır. Netıeldtn ~ almo.n blr ka.rnrla dlirfil u. al ..... "·-· sofrasmd::ı. ve kıyafetinde ht\.16. 
lln llman ~ı ... l rJ ffaM~e 1 d k 0 p 1 ı· i F k ·ı Memur ayhklarının tevhit ve tea· çay ve kahve flntlcri artıtıtıldıktan mO&!J veya rar. anını~ ...... rv·~ 

g . ..,"'6e e ne muva. J:UJ - atın a ı o onyn va ıs rnn ı e dülun·· e "-'r kanunJn .. n b-ıı.ıı cetvelle- sonra ınıı.~e 'ıılcrl g-•· ın,.Me "rt- gün Japon teıkillen KalcvaJtın ıı- hiç bir eksiğe tahammül edemi· 
)'Ctle tnı:ı.rruz et.ın.l§let'dir. Holland:ı. devlet sekreteri Guler ve eski Var- ......, ..... ..~ ı>'i~ '°" '"""1 Y ... al K k d r.-ki 
lllhlll açığında mayn tarama gemUC1 §o'va elçi

3
i Fo?ı Molt:ke.clen te~ekkül ~n 'a.nrlf Veklll!A1 kısmında dc~l- nuştır. m inde &tha eei~in e ~· .·ng yen orta halli şehirli, ne gecesini 

ıt ve knrakol gemllerl incWz seri etm.İ§ hu!;usi bir Alman heyeti sözde ~lkllkler yı:ıpıJnuı.mı:ı dair kanun Jft.- Alınan Jıaberlerden ~ kıtalan tarafından müdafaa edilen gündUzUnü Devleti yahut vatan-
botlarlle g1r1ftlklert blr çarpışma es- •. k . • yihnsmm 1k1 madden kıı.btil edllm~- ki, çekllmJ.' kıı.hveye öliltfllmU, kire- mevzilen: taarruz etmişlerdir. Düt- da~ nasıl 60 acax..-• dü ü k 
DJLSınd:ı. blr dlişmruı teknesin! top c~o1on~a ~mnt .h~. üm~tıne~ yeru tır. mit tozu, çaya btr tnkmı !bellts.tz otlar rnan geri çekilmek zorunda kalmıı :.-~ Y t;u.u ş nme • 
ate~Ue hasara nğratmıf}ardır. Alınan bır statu verÜmesı açın hır plun ha· KnJıvc ve çay 1nh1sa.rı kanun 1a.yı ... brıştınlmJJtır. BUttln bmılan Jtıı.r§ı- ve sahada 200 ölü bırakım~. le geçiren vurguncu, ne de bütün 
avcıları Manş sahlll tlz()rinde ha.re-, z:ırlanıl§br. hası da tercihan ve milstnceJen mü- lanuık vnzl!esl hfikOmete dil§tlyo?. Mandalny ·ve Lathio arasındaki bugünkü derdi harb kazancının 
tetıer yaparak 15 tnguız tayyn.rest Bu proje hlikümlcrine göre, umu- zakere edllerek lld maddesi enctlıncne cB!z yn.lruz gtlmrüklerden parayı ala· kesimde Jnpon harekôtı muvaffakı- zorlasme.sından ibaret kalan 
d{işürrutl§ler, kendllerl hlçblr kayba mt billı:umet tİyaai ve iktitadi müata- verlJmtş ve muvakkat maddelere ka- lmı. llalk.ne 1çerse 1çs1n, ftkı1 ne hft- yetle devam etmektedir. ~ • ~ 
11ğram:ı.nuşlnrdır. kO bir te§ekkül Juıline gelecek ve dar olan kısmı kabul edlJmtotır. Jct\mette ne de Yilnetı: Mecliste UU- T ı.... 16 (A.A ) _ j ek _ tüccar, hiç kimse, ekmeğini ya-.. _ _.,.N tat ,,.5remez o .. ,o . apon s 

Alman körfezi ilzerlndc ~ ~u.u. Polonyalılar memleketin idaresine Mecll.! çarşrunbtı. gtıntı toplanacak:- "' · perleri Binnanyada Malen kesi- nın alan dürüst ve çalışkan ''8.-
bomba tayyaresi batı Baltık denlzl bir dereceye kadar i~tiralt edebile- tır. ~~~r~~'!:161~ ::·:.;, tninde cereyan eden hareketler ne• tandaş dı§ında dünyayı saran 
tzer1nde beş İngillz bomba tayyaresi ceklerdir. Polonyada kıtlığa •ebebo- B R "f K d • ,. tlcaind J l B' H' t 
düşürülmllştür. lan yiyecek. maddelerinin müsadere. • aı · ara enız ın çay tı.lır da onun yan.sı karo ot oluraa e apon arın ırmanya • ın ve bl!!i de nsla esirgemlyecek olan 

Bu snv3§lnr Alınan ha.va kuvvet.le- . ih _ _,1 _L e p 1 alı b t Te hükfımet de buna .,. çıka~ bududuna 6 kilometrelik bir meeafe.- büvük !el€ıketin gerçekllğtne iç· 
rtne ancak Qç av uçağına. mnl olmuş, ~ne n ayet Ycrnece& Y . o ony eyana l Tat.iyct clMcn gnrtp ohu. Batış ser- ye kadar geldiklerini bildlrml§lerdir. te · 

1 
··rürun-

bu uçakların tcchlzat· da kurta.nlml§- sınai mahpualarla temendiı: kamp- Ankara 18 CA.AJ - GümrQk Tein- be.,, olduğu mMdetç& de kontrol "e n nanır go uyor. 
t.ır • lannda göz hapsinde bulunanlar h18arlu Vekili Ra1f Karaden1z bbve knçntçııığ'ı önlemek kolar olmıyncak- l•mı•r fuarı Halbuki hayale hiç kapılma-

. serf>N b!rakılaeaklard11. ve çayın lnhlsar tJtma nlmmasına tır. Çay ve kahve s:ı.tı§mı 1n1ılsar ., mak l~zundır. İsviçre halkına 

B • Al Buna• mukabil Almımlar Polonya- dair kanun lAylhasınm müzakeresi ıı- ~ıı.tına baltlamn.Jc nJtıayeı 400.000 1 __ • I . . 1 r m an lılann Alman devletine kar§ı olan rasnda Mecllste beyanatta bulun- Ilralık bir masrafa m1ltevalı:ıalt~ IZIDll' 18 \A.A.) - nıa bükO· naber verilen ve Avrupa il7.crınde 
durumlannı deiittirmelerini her t{lr. . meti 12 nci zmlr eutemuıyonal fu- ora~m salla:van hayalet etrafı· 

harb gemi
sine taarruz 

ıa faal ve sayri faal mukav~mete A h B d } •.nna lttirü r,~. Belediye rci- :rımda dolaşıyor. Bizim de yumu-
ru"bayet vermelerini müttefiklerin ZA• vrupa atb u2' ay tacir eri sıne resmen ı IrDll§ ır. <c'f 

- İzmir Alman konsolosu da refo- muz ~mdiye kndar bundan ko-
fere ul~acak)anm tahayyülden yaz katinde aergiler ve fuarlar mütehas- rundu, harabeler ortasında bir 
geçmelerini Vf. Polonyanın eekf hu- Jd J Bel 
dutlarile ihyuı ümidini unutmaları- En gec; 15 haziranda Ankara ya bir heyet 9181 0 uğ~ ha de ediye relaini zi· cerrnet gibi kaldı. Fakat gittikçe 
nı istemektedirler. Polonyalılar. Al· ıeferlor baılı.yac•aık mde,.e'~ yarct etmı~ 'VC hazırlanacak ~~ nrtan btze kadar teshin! o;öste-

... -. ~· "" il. devlet pavıyonu hakkında gÖIUf111Ut" ' · 
ınaııyanın doğud. zafer kaı:anmaaı· tür. Ba paviyonun bu sene çok zen- ren sılantıyı dnymaımık rnünı-

Prinz Eugen kruvazörü na da faal eurette yardım etmek Nihayet haziranın on beş!M kadar Ticaret VekAletı vllAyete g!)ndcrcıı- gin oimaaına çalı~ılacak ve arka ta· kün mil? E'7er blz de gelecek 
mermi yağmuruna mecburiyetindr kalacaklardır. Avrupa ne demlryolu .seferleri bnşlı- Ri b1r telgrafla şehrımJmek1 b~ h d b. . . dil o ' 

Bilindiği gjl.i gündelik gazete ç,.. yaca.ğındnn dokuzuncu işletme mli- tactrlerlnt temsil edecek b1r heyetin ra ~ a da ır •ınema tcsa e 1 e· yıllar dnhi kendimizi bu felftkefi.. 
tutuldu karan Polonya gizli bacını cevap ol- cmrn B. ıma..~ rel!llttnde Münaka.- Am:arnya g&ıderllmesmt ist~r. cektır. t.en korumak, açlık ve yokluk ha· 

lM Vek~etl hareket fllbcslnden 'Mu- VllAyet bu hususta Ttcaret mlldllrlft..-
mılk llzcre 'bir 'beyanname nke§Tded

1
e· vnf!ak, t:ırlfe fubeSnden bir mftt.e- R'thıc l!zım gelen em1rleı1 vemı.lştlr. AJ } •• yalct\ne kapımızı açmamak tc;te:r· 

Londrn 18 (A.AJ - Hnvn Nazırlıtı- rdı: Almanlann bu defa da en i c- hnssıs ne Ankara gümrükler mildfi- Heyet Ticaret mfidlirIQğU ta.rafından maD ara gore sek EÖZÜ işe, düşünceyi hakikate 
ııın bugünkü tcbUftl: rilo ınüz.akereyo anılde bir tele Po- rUnden mürekkep blr heyet, dün ak- scçlle Ck ı bnzl da Ankn.rad i llyi i · ki 1 

Bir keşif tayynresi, dün Norveçln lonyalı bu1amadıklannı turih etmit- ıam Bı.ılgnristana ~ket etmıştlr. c ve rıın • ıı. (S., tarafı 1 İDcİ tahifecle) çev rme z. B lmeliy:ız el b l'• 
cenup sahili boywıc& Prim Eugen tir. Buın, Polonya milletinin yegAne lleyete, Edime emniyet mtldürtl de b~~~~lctı gönderdiği dl~er Berlin l 8 (A.A.) ::;- Alman or- llğl ve inanla yapılacak işlere 
Alman kruvazörünü gördüğilnil haber aal&hıy' et olarak -eral Sirkoraki' • Utihak edecektlr. Heyet. Bulga.rtstnn- bir tel"ra!Jn nakll at tacırlcrlnden dulan Ba§kurnandanlıgı Donetz haıv- canla başla sarılmaz, devlet niza· 

1 tt G l blr +--ııı denlzalt •-· tlt "' 1 lr y zasında hareket •apan Alman kıta-vernı f r. em -"ıt> z ısı nhı meşru hükQmetinl tanıdıbnı ve da blr hafta kadar kalıu-ak ıllmriik ın eşckk 1 b heyet.in de Anka.raya ı_ _..ı "....r.-n bil ü So mmı baltalamaya çru1c::ırsak bu· 
tarafından muharebeye zorll?lldıktruı . 1• k del ve pıısaport !§lerlle otmendlter tarife- gttm" :Jnt 1stem1 tlt" ınnnın cumnrt~ı aou• t n vyet ""ıl ' 

sonra Trondhelm törtcz1ne demirle- mlistev ıye arıı mllca eye son za- ıerı ve nakliyata mütcalllk di~er tek- ~ ş · hiicuınlarnu pibkürttüklerinl b{ldir- gOn bfle beğenmez görünüp SIZ• 
ml.,otı \'e besbelli Alma:nyadak1 tcrsa- fere kadar aamlmadan devam ede- 1• ilzerl """....,. 1 de. d O k tl d 
nesine dönll•·ordu. s~u "C-~-' Prln" ceihıt ibildirm_iftf.r .• Gaz.eteler cAsla D1k .wıler nele IÖ·~--ektir, c·· ~~•-'] . m te ir. ırün er en aııa er e Iandığımız bu MU yarın çok am· 

~ ., n...,,. .. I n.__,_1 l bul Bivilengrad Wasyontle Umn~prll UmrUK ere tanıım müttefik kıtalo.n topçu bazırlıt.ıdaıı nz. 0 Y.ama.n bu kasrgn, ne kile• 
Eugen'e hücum et.met üzere Be:ıurert, Po onyalı '-' .... ıng er unınıya- nrnsmda bulını:Jıil dem.lryolu oebckcsı. Anknra 18 (Telefonla) - Güm- ııonra eava~ tayyarelerinin yardımı . 
Bl~helm n Beauf!ghtcra tayyarcle- cakıın diyorlar, Devlet Demlryollan tarafından ı;ıeıı- rük ve İnhisarlar y ckalcti tarafın- ile harekete geçerek Sovyetlerln Ru- rint dolduran !stifçlyl esırger, 
rlnden milrekkcp büyilk bir teŞkll k . k , lecekt1r. d b 1•1_ d rl l b ka n . d k uht yollamıştır. Bu teşkll geceleyin Nor- e s 1 a a an ugün a axa ft ara yapı an İr men mev?.ilerine Jl1 yaptıklan ne m yon peşın e oşan rn & 
veçln cenup bumu yakınında gemlye _. Bremen tamirde gümrüklere ~ek etya.· kuvvetli bir h6eumu püekiirtmür ldrJ, ne kat kat elbise yaptıranı, 
hücum etmiştir. tık alınan raporlar, konsolosluğumuz nın güm ik luborıı.tuvarlnn vıısıtıı.sile le.rdir. ne mallSulünü glzliyen kHylüyü, 
bnvn komutanı Villlıuns'ın idaresi aı- Mihver aleyhinde yapılacak tahlil metotlan şekilleri- Alınan k:talıın. kendilerini mu· ~e çalıp çırpan memuru 
bndakl Bcaufort tayyareleri tarafın- Anknra 18 (Telefonla) - Bre· ihildirilmiı,.Jtir. vaffakiyctle .rnilda!aa ettikten eon- ··· 
dan ntılan torpillerin ltrtm\%'ı0re ısa- nümayifler arhyor men f.hri kon~ol~l.uğumuz ba§kon- - ra mukabil tnıırruza gcçmlaler ve Tedbirlerde kusur var diyoruz. 
bet ettlğln! c&:tcrmektedir. sol06luğa çcvnlmıılir. Kartalda ia~e dağıbna kuı .. vetli vesaitin desteklemesi ile Olabtllr. Fakat bu harlJ 1cinde VC• 

Prinz Eugen kruvazörü dört mtıhri· Nevyork 18 (A.A.) - Potrero Rumelikavagı~ nda bir birlikleri kuruldu düşmanı ~r?etnüıler?ir. Düşman ya dışında, hiç bir yeııde- sırf hU-
bln refakatinde ve avcı teşklllerlnln de Uano ismindeki Mehika petrol ı b l d muka.~metın. kıran hır Alman gru- kftmet kararlan ve tedblrlerile 
tıımayeslnde bulunuyordu. Bu taarru- canisinin torpillenme3l llı:erine Mek-1 ceset u un U .• ~art?lcla ~ayma~nm ve ParU re- pu Uc; gündetıberi düpıan tarafın· . . 
ım bilyDk. bir çarpışma ta.klbetmlf ve ıikada mihvere ka?J: yapılan nüma- ~ Dlln Rmneli !ta~ civarında de- l:;JUJn nyuethı<le dö~ \old?n ibaret dan i~al edilmiş ibUlunan bir Alman bu derece r.ezıış buhranların on
: caıı:ı§ma ~aı~~da ~u::fı1~ ~ler artmaktadır. Kolli"Tenin daimi ntzde biti ceet't bulunmuştur. &ı.nycr hnlk la§~ d;!11~ bırliklerı ku.rul- istinat noktasına kadar ilerlemi§ ve lendili;l görülmüş değildir. Bunun 

yyarc ert mu r n ve e encümen Azası totaliter devletlere mtıddelwnumlllif ve la.ııdanna. kam- mu~ttır. u Ir ler yakında fa~ye. dü§manla ıiddetli ~rpifmalar ne- en tesirli caresi buhrnna milletçe 
toplannın ateştle mermi ~unınn b-.ı.. fl!ını :-·ın Longrenln topln~ ...... ı kolu tahkikata el kMrmUŞ, ceset de- te ba§lıyacalclardır. k ~ 
tutmuşlardır. Müteaddit çarplflllalar ır.ıu 0 

• "'; Ô·" }>azı b:ı- 1 ıntuien çıkanlmıştı;"-oenızde uzun ti~cs!nde bu no tayı mu!ıafıu.a et- göğüs germek, buhranla mücnde-
olmuşt.ur, Bet Me&erschmldt 109 ta.h- ::: :e~~ buİS::an mih:: tcb:: milddet knldığt için 'muııteuı yer1crl s or teşk·ııaAo tı mı~tır. leyi milli d~va hfiline getim1ck· 
rfbedllm!ş ve dnha b~ka uçaklar lıA- parç:ılanarn.k tnmnmoz hale gelen bu R J •• 
JBr.l uı?ratıınuştır. •rayyatelcrlmlr.den Mmm ınall~a el .konması tarafta- erkek ce.sedlnin 1lzerlnde blf tulum US ara gore tıı·. Milletin her ferdi, müstahsil 
dokuzu no1'.s:ındır. ndırtar. Damı• encümen yannki aalı elbı e vardır Bol kchmda da d~e Maarif Vekaletine veya müstehlik, memur, yahut 

Berlln 18 <A.A.> - Alman ordula.n gilntı n%iyeti tetkik edecektir. Ne- 11e tşJen~ bazı fJaretler bnlunmak- devredı"lme·ı· (Ba, ta.rafı 1 inci sahifede) ta~lr kndın erkek asker sivil va· 
lıaşkumandanlıi;'lnlll tebliği: tice ne olursa olsun hu hususta son tadır. .,, Bir ba§ka kesimde Ruslar kuvvet. zif İ ah t vi ~ ne olurSc~ ol-
Şlmnl denklnin Gimal bölgeslnde k.aran Yerecek olan COmhurreisldir. ceset o civarda birçok kimselere dü!ünülüyor le tahkim edilmiı bir Alman mevxii- es Y u se Y . 

incnız tayyarelerlnden milrelı:bp Bu karar Romaya, Berline ve Tok· göstcrllm.1şaı de t~ çıt:ma,mJftır. n{ ele seçirmiıler n 80 ha.van topu sun, bir kişinin hırsı veya sa.yg'ı· 
tuvvetıı tıeş!dller Pr!ns Eugen k?uva- yop sönderileıı. izahat .,.. zarar, zi. Hüvtyethıln tesb!tl iç.in t:ı.hkllı:at ·de- ~ 18 (Telefonla) - Mem· ftlmıılardır. sızlığile en az bin kişinin acma-
.Orfine taamız etmişlerse de muvaf- yan ı.tiyen Meksika notasıııa gele- vam ediyor. Jeke~rniz cspor tqkila.tmın daha Te- Katinin cephesinin bir ke.hninde cağını düşünerek vatanı önümüz· 

:~:r~d~:!=~..'ıe~ .;!: ock_ olan cnaptan aonra belli ola.-
1 Ankara hukuk fakültesi ~ı ~e daba fil~ullil bir h~e geti· bir Alman taarruzu ptıskUrtnlmli§ ve df'.kl kara ~liarda felfilcetten ko-

'"11 • ealitır ~ • nlıneeı v~ bu teşkılatın aıkı bır kon· Almanlar muharebe meydanında J" 
~r ve ona refakat eden tekneler • imtihanları yarın ba-.lıyor trola tabi tutulmAsı mak.aadile Beden 230 ölo 1>1raJan11lardır rumaya, bilerek ve inanarak ça· 
•n• tayyarelerden yec11.s1n1, a.vcı tayyıır T rik b 11 "' 1' b" • · " • . relorile uçak.savar topçusu 22 atn1 dll• O O ugu Ankara 18 (TelefOllla) -Anka. ter ıycsı genel dırektl5rlügil teşlı:ila- Smolensk cephesinde eon 6ç ay lışmalıdır. Hiç ayı-asız fazllet ve 
f11nnllşlcrd1r. Bu ıuretle dt\§man, BugO:nlerde Kartalda fazla mni- ,ra Hukuk Fakülteai imtihanlan 20 tının Maarif VekAletine devri dii§ü· zarhnda Alme.n hadan gerlatndekl :fedakarlık, ka·naat ve tasarruf 
tıı:ı,yyarelerinden ynnyı mntecaTh: :tıs- tanla torik tutuhnaktadır. Balılıo mayıs ça~amba gtinU ba§lıyaeakbr. nillmel:.tedir. Bu husuata hazırlıklara çeteler tarafından 2000 Alman yok günlerindeyfz. 
mnu knybetmtşttr -ıt.ı 80 ku,.. ... kadar aablmaktadır. imtihanlar bir ay devam edecektir. baılannuıJtır. edilmlttir. t . . ı.ftı.1~ Açlık ı.ft . 

• ,.uu ·-v-· svıçrenın .u~1 var: .ua.-
- ~~~~~!"""""!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:""-~~~~~~~~~~~-~-"!!!!~~~~~~~ yaletl korkunç gölges!ni Avrupa-

p E R •ı L ı K o N AK zının arı usu hilafına olnrnk ressam- hatabı~dan daha fazla lı:ahnt almak ben bile bu zavalh kadına, mahdut r.m her tarafına yaymıştır: Gö-
la evlenmiş olmasını g()ateriyor. &· uıak.sadile aorulanma dcvm ettimı kaynnklarıma nğmen, az çok yar- zil.mü Ü l m 
ha lle kıxtn nrasındıı.ki münasebetle- - Bu kadmm malt vuiyetl bari dımda bulunmaktan çekinmedim. Z aça 1 

• • 
rin lcesilmesinr birkaç aebep daha lyi mi) Fakat bu yardımlar, ne de olsa de- Nccıueddin Sadnk 

Çeviren: AHMET BiLALt mevcut olduğu •öyloniyoraa da bun. - Ne milnase'bet M. Wfttson? vamlı olamailar. Onun için Frank· 
lan etrafile bilmiyorum. - Neden? land ailesini ıeven ban :namuelu 

Jfer halde ı!y)edifim harfler, dolt- - Eıvii. Fakat kocaaıdan bopn· Mort:imet'İn bana verdiii izahat. - Kocası tarafından terkedilcn. adamlar, Laurc.'dan, hayatını namus-

rJ"efrJka No. 64 
Adli tebligattan alınacali 

ücretler teıbit edildi iora bir kadm lamhıl batırlatDUf ola- mai özere. Barrymoor'un benimle alr Henry'ye bahasındıut da yardım glSnniyen bir kArane bir 11urette kazanabilmek Jç1n 
ealc ki, 'Deni omuzum.dan çekd Yo: - Demeli Miaa Laura Lyo~ bu yapmıı olduiu U,aabn karan1k ka- kadının hal ve vakti yerinde olur himaye ye müzaheretlerini ..iraeme- Ankara 18 {Telcfonln) - Posta 

- Biraz Clunuıuz doatumı •T•t. lirdeli Frankla.ndın IS:ı kızı mı>, lan noktalannı aydınlatmak balcı- tnu) mitlerdir. tela'rıd idaresince ıohir içinde ve ıe-
llbin a<iylediiinJz L harfUe ilmi T• - Evet doatuml mından pek bUyiik bir bJmet ve - $ahai aerveti de yok mu) _ Acab-a air Oıarlea de miaa hlrler arasında tobliğ edilecek adlt 
eoyadı bqlıyan bir bdm tanl,)'onan. _ Kocaaa kim> ehemmiyeti haizdi. - Ne ııc.zer dostum! L.aura'ya yardım etıniı midir) evrak için alınacnk ücret haldan~ 
Hay k8r olaaı ,eytan. az kaldı, unu- _ L d bir rtlst 1 ~ su ~rle•e alüm seeesinde. - O halde bu kadm ne ile yqa- _ .A _ _!_ d hım .ız 1 ~ 'm bir kararname haı:ırl-_ımıa ve Vekıl· 
tacakt ~on namm a a ... ~ ) ~ 08 • 1 r es l H f de tasdik olunmuştur 

B ım. on. ressam oldulu için muhtelif taflanlı yolun bozkıra açılan kapısı yor . tıe kadar merfıametli ve tlicenap bir Te~:ı...ı· eye ınc~ - l d. l-1 bı· t• 
en de c:lokt01'U omuzımdan ,,... 1 -r-1 • ö li d d vü • 1 ıı. l Zan .. F __ 1_1 d L...: • • co ıi llcretı §OY e ır: er te ıga bb:ya # - ~- erin raeuu erini yapmak lçın n n e ran e vermış o an meçnu - nım.~ gore r11IJA an , ~ zat olduğunu bilemezsınız. f.eer mer- cbl" Um .. h b l . in • d l 

rak eordumı buraya aık ak ıelb'ordu. Bu ziya- lçadının hüviyetini, bu izahat ile öğ· nı reddetmekle beraber. arasıra iten· humu hayatta iken lanımlf olaa.ydı· 'f'~ t d~at b 1k ~er enn~~.;: 
• - Rica ederim, hlhı:.anızı topJ&.. retleri ean.uuıda Laura llo tanıımıı renmiı oluyordum. Tabll doktora, diaine sadaka nevinden biraz para nız, b~ yüksek medyetlerlnl daha zi- lçın. ye ışer uçu . uruş, t ut u-
rmız doktor, 'Du kadın kimdir) \'e aralannda ba§lıyan mlinaad:iet. bana verdi~i bu izahatın heni ne ka- g<Snderiyor. Franklandın ı.te&e bile, yade takdir etmlı olurdunuz. Mer- ler ıçin n~nca yedl ı_~uçudakbe.hkuruş vb-e 

La ı -- . l • k d • .ı· d .... d h' '---'-- ı_ 'bil ... -...l- b---.ı Lad munzam ücret o nrıuı; er te - ura ~onl e?lenmo ile netice e11mıı. Fa at ar· ar sev:ınoır ıgm en ıc; ~etme- ıuzına yapa ecegı ycu""'ıı• unoan humun bu meziyetlerini 118 & ar l" • k M .. eh . dli 
- Bu kadın burada mı oturuyor? tin L\von zenç kızla evlendikten az diın. fazla olamaz ÇUnkü onun da malt methe.bıem azdır. ıgat lçın ohn UlTU§l. duz L.~~eüt~ a . ~ 

H r ' 1.: k D k M · f b' · ti kızı dah b'ı...::ı. bir • yeye maz ar o an nr an ~ cretın - ayır bir zaman aonra onu yU% UstU .oıra - o tor ortımer u ve 8eveze ır vaz:ıye na a .. ,.... yar- Sir Olarles, Fnmkland'm li:ızına .. 'b'ri al akt B l rd da 
- Yı. nerede oturuyor) lnlf. Hallcın dilinde dolqan rivayet· 11dam olduğu için, bmi ve eoyadı L Clnnda bulunmasına hiç de müsait para g8ndenne1' auretile birçok de- uçte ı il ın:c5 kır. t un n a 
- Coombc Tracey kaaabaınndal lere inanmak llznngelirae, kan koca ~ harfleril..: bAıılıyan bir k.adm tanı- ckğildir. falar yardımda bulunduİu atbi. iki- munzam ere urue ur. 
- Bu kasaba, buradan çok uzak e.l'Q'lnda bq g8ateren bu geçimsiz- YIP tananadığını niçin sordulumu La.ura'nın hatn ve lial:>ahatleri ne mlz; bat bap voreTek devamlı bir 

DU) • liğtn meauliyetl, yalnız artistin de. ona a3yliyerneı:dim. Çünkü kendin· kadAr bicy<ik olursa olsun, onu. bu- auretto maitetini temin edecek çare 
- İki üç aantlik mesafede! ğildh. tıe Yerece~im lzahah, !.temİyerek ve g{inkli vaziyetinde bıralcmak doinı· ve l't'Ultalan arqtırdık. 
- Bu lcadm kimdir~ Fnuıklaııd'a aelince, kızını rod- -.fhkla: Daşkalanna da anlatmaeı ıu günahtır. - Bari bu tuavvurlannizdan 
- Komıum\1% Frankland'ın kızıl detti. Onun lsmini bile lfitmelt late· Uıtima1ı vardı. Genç kızın çektiii m<iıhiı ve eltm tnOapet bir netice çıkmlf mı) 
- Laura kız nıı) miyor. Baba kız arasında, bfitUn mii- Berdiet versin doctor Mortimerin ııefalet, bazı dostlanmızı kendi.ine - Eğer •ir Oıarlcs, ansızın ölme-
- Hayırl nasebetler kesilmi~tir. Frankland hu de, bu .ua1i kendisine nic;in sorduğu. el altından yardımda hulunmağa 11eydi, bu i§İ iyi J:>ir neticc;ı.·e bağlıya-
- DUJ mu. evH mi> hareketine mucin aebeD olarak. kı· mu aormal.. akıma ıı:elm.miati. Mu- feVkctti. ~ylemek uu:ıtır amma caktık. • 

* tinlvcr.slte ve yüksek mekteplerde 
son .sınıflnnn İnkıldp tarihi 1mt.1han. 
Ianna dün llk defa olarak Tıp fakül
tesinden başlanmıştıı·. 22 cuma gUnü 
15,SO da hukuk, 17,30 da. İktıs:ıt fakül
telerinin, 27 çarşamba günü de Yük
tek İlttisnt ve Ticaret mektebinin in
kıllıp tarihi tmUhanJan yapılacaktır. 

• 
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birn.::; te'Za~=-=--~ Spor ve Gençlik I Milli korunma Bogv az ve Adalar Tetrlka No. n ru.an: tsKENDER F. SERTELLi 
Her ... n6wecle.,.ailfıllir_... 
•er tarlalar ~ ....... dan b • mahkemesı•nde ı ftı&e IMl arada. dlll ktıllleıl 8damınl -Beklcyellm. Ti - Pli A.skerlmlz fç 
bir W..-. ayramJ vapur 8f) ldlll olduttunu anlıyan .,.ta:nerden eiln .IOlll'a Osaknya hsrelret ede~k-
Bo~~--L- llot Wr dbir itifmit· 1ılıl. .....,,..,m cıaaSarma cıkarat Ur. O güne kadar bekllyellm. Eğer 

__,,_ • ~ bqladı: . sene ortalJlı kanştırmalc ve hnlkm 
tim· MitıMd11it Wb'ID JllD 7W 

8 
- Ba adurım dlllnl Didin keatl- eflcAnm ~emek te§elbbüsüı1de bu-

~e eki~• ...-. Yai ck~Y· Sualin 2 atatta merasim Dün 3 kiti mahkUm oldu Liman reisliği ııki nlz? o haldkntten bnı1ı:a bir teY .söy- ıunursa, Osabya (1derken, onu da 
Jer salkam•· 1tt- her kaylüğe )'&pİlacali kontrola bqladı ıtmiyoıdu. Bot :vere Jı:an cMlane,tn. ahı> ı~ Te yolda ıenın dedlğlıı.t 
bir .-..... •• s-alarda ne mlltar ne taan Ta- Jı:ardef llbl pg.tmn. ~ ma- 1'&'.PanZ. 
ekildi, .........., ekildi 7 Heptile o il- ltqal' pe,mıt ~ Jıap&D lma. eanma ıı&ı ~ c11$vtdn. • • • 
silenecek Devletin ekim lwiwaada- Bur0n Jt ~ iPii U = :~: ç ~~ ~ m:; Mıilta.b. llm::ı.n ~ BoAas ye BOrl• d~ ~erın dil kes!- Çinli bilgin ölümden 
ki siyutiniı halkla 10D trneam• bfqrlmldır. ~en bl1lk 11ra para cezuı Mem.eslne ~ blr Ma1ar h:t.ıtmd& oa1ıPn vapmtarm lece1ı:ee, • yarın Yokobama d!Jıı1zler 
0 tqkil edecek. Subafı. _..'"er •nfIDl hazırlamak bin Samnm& he!t.a cmJcJrArunın tapatılmlUIJD4 .ta- ebedya 1.St.ap hacminden fazla. yol- memleketi olncak demektl.r. korkınuyor 
H memur 7.iraatçilerimizia ,.mm- a.JQ butılı kr:Lhe .._., edeıı bu mi~ ea a.1dıklann1 g~ &ıit:mı alııJaJt kon- Bu adam da ldmdl? T1 - PbılD...cel· o, Yokob.ıunada blr Qbıll tacııtn 
cuı olae9k. Uyamlı köylüler arwn· ~ sQnde, 19~- ... ~~k ~ puenlert Jt1Dek ft- 1nlJarmı lilklqtmmftlr, Bnelkl 11&'" lldı: ....ındıe J"l''tıp ka~omu. Bllgtn dllln·ı 

pbil ela ~10 meras1m1n prcıcramı _.....,._r - & atmak 8Ul9U1e ııııau JÇ&n 1Bl' gtmt\ ~ Ta~ m.retm - Bırakın ~unun da dIDnt klli&.flPı.. den m1hıtarlptl .. lı:onU§&mıyordu ön-a. 
dan ~ek~"=- .:~::ı.ı kar- ratındm hamkmnıttır. ; ba.r adınd btıtnın 1 umaralı mıı- etme2ıden eneı, falda 7'0)cular .~- ~ "lenlı1ı.len, ımıhafrıl•J onu m blı deste kAlıt :toyın.qtu, · ıatck ... 
lira iicret de .,..._._ Programa ~ t&elı Kadlköy 0 a n lıldlltı g1bl Adalar hattma da 1lç :fU- çabuk .ıummıula.r. İhtnıl amam lerln1 yaa tJe ifade ed!JOtdu. 
ıılanacÜ. J:l'ener n Belfktlf Şeref aıtadlarında 1! ltoıımma ~fli!ltnde B k\ınıt la vapur bl4ınlmıştır. Xontrollara mftJbet, menfi fttlrlert ilert .llllmılaı Çlnll bUstnln .bat:1kJ adını b ,, 

Hem baJVh bir nzife ı hem de yapılaca.ktır J"eııer Jtadm.d•M töre- para cezası Memesine '" dtDUm- denm ohm•ealttır elbette llulunacakU. atremJOl'US· ~ ~1bı 
öz Türkçe siize1 Wr tabir. Yml ha- ne lise ve litmmen obDan. beden mn ,1' gGn tape.blmamna tarar ve- D2at?r ta.raftm1 ~ HmllTlmda X&n. _ ı.rura.: Bu. mm~· Qanşek m~ 
~ahnmdan ~ fllbvken, teı1>1yesi mtlbllefierl TJ aporclllar, -= tıaı.ı ~ tılsteres1 hl.len tıg mntro1f5r bulundnl'a içtn - Blst, yalnıs biti &entıı ldlb1l1rlm. bir Qlnl1 allesbıe .)len.suptu, Yotoha... 
bunlara artık kendi dilimi.._ iaim- 68fef atadmdM' ~ele orta okul- atan Jlır)'m.,;ntn bet Ura pa,ra ce- Mthıakallt Vekft.lett, bdMJa ft me- Dt.7w Te blr Çlnllnt.n Japcm tbtU&· m!Qa elbette boluna gelınemlftı. Yo-
leT bulmak anecbcaiJetindeıiL Öyle lar 1ft1nı3t edeclıtlerd!r. aa Odemeslne " ctftkkApmm b1r mur Dlvestne ltmnn sftrmQ.ştfuo. "Yeni Unde IOl almasına. tllıammtu l&m1- tdha.ma.ya Çlnden ka.çtıığı hakkında 
de yapıyona. Beled.lye hallo4u badaindek1 kaza- batta tapatılmuma tnrar nrtlm1f- bdro, llmanlar teıaldl!t kanunu 701'du. Çlnllnln bqm.ı nmala.r blle, IOJ1ed1.ğ1 80zle.rtn btps1 yalandı. Bu-

••• Jar Te ~ de hllarialıan kut- tır Meclisten Çiktıktan SOIU'8. lslmlendl· kim beaı.p sotacaMı. BOJle btr stm4e nu fimdl " lllhll>hıe vak! olan !1.tl-
• lama programlaft dAhDIDde merulm- • rDece'ttlr. Qlnll lapm kurt:t.ftbll IVbı TlımQ'a raflarmd&ıı ~. 

Hot. bu •aahe•• ~ T•npmat- ler yapılMAM!r, :ren.er Cadmda J'&· fft'kıetmeılydl. Çanfek eltne k9.lemt aldı ve §Ullla.-

tan evvelki t ......... ıır.da ela seçen pıJacQ merMlme ... tılm 10 da ba.ş.. Fı'nnlan Kinin hakkında n 7Udı: .. 
korkunç bir simlıdw. Hatta, ı.- ke- Jan•caktır. "11 - .PJ .tıJmutanJı1t bfnum• dllD- cDtUmi kesmekle ha.ktkaU bo-
limeJi Atap ve Fan köklerine R§re Vali ft JMllcUJ• Reill doktor L-ntft t.tanblll Viliyetim\en teb~ e«91- dtıl11 saman, Uk lfl )[aft --~ lacaklarmı anıyorlar Budalnlarl 
baha abfmıt ..ki DelİI bunaı Xırdar, lstıulbal mnutam. maanf T9 kontrol mlftlr: Re.mıt gazetenhı H15/H2 na. ........... parolumı 1'8l'melt oldu, Bent Yokohamaya tıziıın ~ndıer-

- es.bası deiib, ..Jı ct6'bafo. beden tıerbfJtll m.Mldert hazır bu- bumda ıntışar eden m sayıh :t:oor- xa .... - Mura gtlldll: dllln1 lıılll anlıyamadılar, Beu 
Sai hali aöril'enleri caal ......... hman sporcu p!DÇlert tert1f Te tet>rlk dhıasyon heyeti karan muclbtnce ki- - Am.tı:: Qlnllnhı ~ tBlcJı dlo- "1tnlmet1m .prens (N&b.1) nln 
dan kiıaQe ••• • d..ı.i. edecetlerdll, .. nbı tomprlmesi J1lpaıı. blltmum b&- mektlt. lttTatı sehlr!tyen lt&lım1nl ldamı.Jun. Onun anulannı yerine 

Ve korlnmr. bliyeler de anlabr- Bundan aonra stadyomd&tj Ata.ttirk Eksik ekmek çıkarılmaıt• tnı ve htncmı phıllar ba ka.ra.mı ~. aet1nnelı: Sçln ne mtinıkfinse ya" 
......... • &nvancWô adam. ,...da Dasttbıe vlllyet, parti .,. belediye ne d ·ı • k n8flt tarlh2Ddcn Wbamı beş gün zar- "l'1 - P1 aordu: ııacaR;ım ve Yamndayı yeryüzünde 
eellatlarlr. beraber kababatlmaı kar· o1rnllar namma çelcnk1er kon]]]acak na mey an ven mıyece fmda eller1ndek1 toz -.e Jro:mprhne ki- - Bu &da.mı Yotot>anwtuı mu- Yapyalnız bırakncağlm. Japonya 
.. ctmlivennif. İU.. Te mttteakl>en ~it. remıı başlıyl.- nhı mlktarlan ne ellerlndeld yCb la.ştmıak, dnh& bayırh bir il g&mlbj derebeyUklert yikılmıyn.cak.. ,. 

ına • • •• •· • caktlr. Belec:1119 tettış !ıılJ9t,t taıafmdalı sramdan fllllla Devlet .. e Kızılay mm.- olma mıydık? bır takJm ttıredllertn ikbal mev' 
A Hatti.1Hı tawı aklımdadır. Bezir- Bundan uıra Vali u Beled.lJe R6- ,apılan teftl.tler nettc-'nde tutaa Jlllmelerlnden pyı1 ldn1n kom,prlme- -H&yll'. Ben mun Wumı d& m.. k!lne pçmes!.ne mAn1 olnca~., 
ıanm elinde - bıçaklan parlatma- J.s1 bir nutt* .Oyllyecek ve mMea.tl- et.sik etmek Ja.p&D 17 tmaıJa blJ&- il balanduran ecsaneJer, ecza depoJa..ıı partablllrdlm. Pabt, burada~ halkJ Ça.nfe~ prens (Na.hl> ye karf1 
la mahaua - cMoakof toıvaiı• ben spor sa-terllerlne baflanaca.ktır. tııdılım n bunJaıa ftdlm 1mJalm n ...ır f&1nıjlar ve mtıesseseler 1""1 kimin hesabına Jaokll'ıtmM ı.tedltınl 1"8tıetcnı1 bu adakat ve balWıtm 
~ann ... Subatıyı piirdeJııet brpun- Detlktal eeıtl lltadmd& J'apı.lacak il&- eıvar flrm1ara ~ edlldlllnl JUi- t.m ft komprtme kbıln mllttarmı p.. ""'lctmleı1n Mellma p1 s' ıu• ula- lllbebl aca2- n97'll? -·· 
aa söriiace banu hemen Y .. bırak- mı de ~ .. tte ~ ,.. .,... llUftıık. Belediye Nt1r1J11 1llllan ba tertr tamtm edecekle.d beyanname»- ma.1c n!;Jetlnde7im. AJbımıden 111fı1!1J PJ'8Uı1 Of'abf) bu CQW bllginJ nasıl 
111111 üwil11s ~ı m prosramJa devam edeoekttr. nıetJe arttırılan tamlamt, lılrer a- ıi lf/S/M2 ,anane bdar Tlll.Yele ~ onu takipten saı 4mml- 9lde ecfebnmı,tf? 

_Ben Moekof top~ oece BalteTlerl blıer mGam.,. t141 tubeııll ~··· ~" ....,..1nı1und1*1an malıal Jmymııkaa· )"ICaklel'. ~ ırrlaaf1r bulund~u fYV s..-ı-
B.na kanpınaaml • deaııit. nrecek, mDD oymıU OJD&DM-lllc, 1m ametıe lAam plen tebJll!er'de ba- 1*1arma "'21telert tebliğ olunur. - Jtımden şDplıe edlyonan, Kava. !d>l llOl'd.u: 

( cBen havmdllJ'lft'.o. 8- Kaptaa JJmnuti1c toDan tara.tından mah• Junmuıtur. Mura:? - P.reM <Nabi) n1n parası çot 
k hiki • • '&etlıa bir llt rltmJ.t harelıetler yapllcattır. Diler tatv.ttan 17 tınnın ahJ.ı>lerl Bir hırsız 9 sene 8 ay - Prens Nahıden Qtlnkl. bu bll- mn? 

~ Ü.) yelllllD Bütün resmi dajreler . mnıı lmıJnmQ hnanu hftk1ımler1 da- ctıı Yo1ı:ohamaya reİdili ~ - Evet_ birkaç :yerde hazinesi var. 
türlus ••• tah1 hlllnıde, mllll tonmma ma!ıkemele- hapse mabkiim oldu onu medhe~. cYenl lapan· Neden .ordun? 

• -'L--d tarihteki- rlne T9l'llmlltlr. S&bJtah hmnzlardan Recep adında :vaııın bqma ancat: bOyle üıDı, tec· - ÇilnkG. bu 1fler parasız olmaz da. 
~~e~ e..~-'- -'---'-- 111 mayı.a apor ve aıenç1llt. ~ Bel~ msHtt fırmlann ll1kı ve blrt geceleri kapı ltllld1 kırmak te rtlbell btr preos ıeçmel1dlrl• diyor- Yamada blle .lhtu~ı para 1le idare 

.... IM;_T ....... a....,uau ~ mDnaaebetlle t>ugün btWh:ı reımıı dl.- devamlı nrette teftiş1ne deftnl ede- +_...__ mm• edl)'W. 
lar. Beiki bir cepbeleri 87Jll dehtet inler tatn edDm~tlr. Okullann ta.Cilt eekt!r pencere camı kesmek auretne .ı.ınaa- ..,.. C&n.§lek kltıt üzerlnd e rlr 
----·•..ı.•- olacak: Yo18UZ ;. _ ....... 2 gQn devam edecektir. · bulun muhtelif semtlerinde on bir ev - O halde be.n fımdl toandım ki, ıaen ... _, .. _ . e c va.p ve -
--ıı--- .... ,__ ------ M hruk f" • "Ik ft dillckln soymuş, bu arada Malıepe bu adam pa.ra ne tutulmut bir euua ·~.u UA.ve ettı. 
lara ~~ ~~ ~J.: BugünkU futbol maçi a at o ısıne ı civarında oturan şertt adınc:W. blr1nln Te b!r m1Hsttt1t.'"Keflca bmıu ban& d&- - Bende, paradan daha müessir bir 
raat .,.. ~ .... TIK'" İltanbul -~·"an ..nn.. ~ .. - ..... ._..._ partİ kömür g·e}di evlııden de b!rçok gfuuDı!ı ve altın et- ha lmceden ai5yleıteytUn. Xava - M'l1- Jı::azanç ve itfal vasıtası var. Fesat to-
1111 sayesinde nizanıma gİnİn. Bu ..-ı&ü -...- a.LIUl-. ..,..,..... .,.,. ,.alın·..+ır Rec"" ..... ırft,andıktan ra.I · humu. Bunu lnsanlann beyıılnln içi· 

lecriibeli ve M niyetli köylülerin ıö- :n1~!:: f!a~~~ =tıc~= 0:=e dı: ;:UC:a :a: ~;a m~h~llf ye;lerd~~;,ıdı~ 81_ - Böylest!l•dim, ne yapacnktm =~~!~ıku, ~buetkll rolflllzlenlr ve pa-. 
flilnden hil· kaçmıyacaktır. d1rektö tlrü yanın b1r 'kı'mll meydana çıl:anlmlf'" - MlI'hafızlatdan bh1ne cızuce emlı UAUA vv oynar. _ 

t 
.. .. .. ••• • • Inplert r:~=e 16m~1:ı~ı ıfenç~= ::::;:ıc~~=ertnı;t: ~~~ tır. . verirdlm.. yolda gtdctken. ka.l'ga§alık - Kava - Mura bu tch11ke')1 vr.k· 

~ duşun'!'for ki, bmıun. bır mak üzere, okullar mubtelltine 8801_ mctur. Yu ayla.rı içinde ,ehrlm1ze Asll~e ikinci ~cu rn:ıhkCJnesinde arasında eanmı ee~eme ıtmtıerlr- t\nde gönnil§ <>1Ba.1CTCk. Boykı olma.
benzen de tehırde olmalı. Şehir ve ıc ataııda okul ve kimleri ~ maııpI .IDl!mi1r1l ptJrWmesfne cle-vam yaı1:ıılan muhalcr-meslnde Rıecep suçla- lentt. Bhı M 8*ertmızt daha ook aydı senin dll1nl kest1rmezdl. 
bsabalardaJL iktisadi işlerin iri Jii. tutboJcalarm aaı ıı de :ren.-. acm .. eınar. rmın b!r 1cı.mı nı tnktr, bir Jammıı emnt,.et altma almlf olll?duk. <Ar.kası var) rümesi için, her meslekteki .imanla- ~unda hazır balanmalan tıelt- ıttraf etmiştir. Muhakeme aommda. , ________________________ .._ 

nn en tecrübeli ..., iyi niyet~ 111 olunur. İate müdürlüğü Dördün- suçlan sabit ırOrillmilf, m.bıkalan da 
d b' • kontrolör • yarduncı.1 (Hayriye llae5lnden ftruk, Yavuz, .ıt v·- ·ı-f ha . • P önünde tutul:ırnk Recebin dokuz 

en D' nevı • • Fahık Hasan. Recep Süleyman· Cu aıu mna gıttı sene 8ek1z ay ytrmı gün hnp"c lconul-
t~k"lat doğurul~z .mı?. Gerçı, Ha~rpaşa H9ealnden 8eza.ı, N~. İstanbul bölge-iqe müdürlüğü dün- muma lt3.rar verllmlştlr. 

TEŞEKKÜR 
lıcaret odası, esnaf bırliklen. meslek Halll Balltı Derln ö Mtlzd!ıt· Bo- ~ 1tfbaren DOrdnnctı Vakıf }ı.a.nmm 
b'rlikleri var. Fakat ziraat .odalan ttazıçİ lise!lnden Al~ ~k: M&h- ik1nc1 tatmda çalışma.ita ba.~amışt.ır. 
da varken, yarubllf}annda bir. aaba- mu\ kereıı. NtyazI Kalkan, Onla.tasa- !'tat Mma1mbe Komisyonu da dün Uk 
pna ihtiyaç duyuluyor. Şehirlerde ray &esinden Şahap, Tuman: ?§ık defa olarak bu b1nadn tq>ıarımJŞtu'. 8evg1U btr.yü.ğümiliı Vasfiye Ölçe.(llı 
.U'bqdanna ve falakacıbqılara da· 118esfnden B1llent; Da.rll§fafn:ıta ıı.se- Bölge iaşe mtıdil.rlüğüne yeniden vefatı doln.yıslyle gerek telle ve gerek- , 
ha ziyade ilıtiyaç olduiu meydanda- .stnden Galip, ve Mnmtn Gi5kçe; Yll- nlınaca'k memurlann müsn.bruca imtl- ae mektupla keder1m1ze lştlr~k etını.~ 

1 

dır Tacaret odalan da, birlikler de oe ttikt\ ıtsestnden Kndrl. hanlan dlln ö~leden evvel Ticaret 0-ı bulunan nkmba ve dostl::ı.rı.mıza can- ı ufi imi B d İlpab için - dası salonlarında yapılmıştır Ml\sa.- dan teşekkür eder s:ır:Iıkln..r dtlerlz. 
1 g~o~'f'Wı alzmirde bir Müddeiumumi bakaya 38 namzet gtm11ştlr. · Netice Kardeşi Remziye, yeteni Müşerref, 

~nı~iıun sahte kinin aattıiını Ankaradan döndü ll~n edllecektır. torunu Miicn et, damadı ıcanıu 1 
sanıyorduk. halbuki son koordinas- vekAletıe tem.as etmek ti.zere ge- ~ 
700 karanna dair radyoda verilen 9f'Dlerde Ankaraya gtden İstanbul Macaristanın en güzel kadınlarını görmek, Viyananın en 1 

malômab dinlerken, cbazı firmala· mlddetumumlll B. IDbnet Onat dlln 1 çıldırtıcı taletlerinl seyretmek istiyorsanız? 
rm, komprimelere kafi miktarda ki- gelmtf ?e ftZlfeslne bqlanııttır. MM- " 

Yarın akşam 

MELEK'te 
Zevkli . . Eğlen~eli ... 

nefis bir komedi. 

DELi DOLU 
Slz1 kahkahalarla güldürecek yegAne film. Baş roUerde: 

ANN SOTHERN 
Ronald Y~ung - Billie Burke -ian Hunter 

nln koymadıklan İçin» bu hayati dehnnmnı Anbrada İstanbul adliye- Bu perllembe a"~RIIll L A l E ye koşunuz. 
Oiçlann devletin ııln kontrola altm· shı1 al!kadar eden muhteııf 1dar1 me- '$ ~ 
dairi kurulları yaptırılıp sattırlacağı- seleler, adll:ye bt\~ Te kadro ~rt 

.,.. ..................... _. ... ._ .. ....... 
Varyete Ylldızlan ! 

"ğr • ~fmda vettıetıc görftşerek tzahat 
111 o enıyoruz. vermı,tır 

Yalnız kinin meslesi de delil. Ye- Haber 
0

aldıtmuza nazaran Adllyt 
111 imal edilip piyasaya sürülen he. velı:!letı tarafından hazırlanan yeni 
men ekser te')'ler a:rle: Adı .azde btr tdy1n Te terft :ıı:ararna.mes! b1rtaç 
uyakkabııt, •kamat•, dlrhatonıt, rftne kadar tud!ktan gıb.ca.ktır. Ye-
cmahallebi.11 illa. fiali imam if1U n1 kararnameye göre tı.tanbul adliye 
8Hirecelıı: derecede olmaama rajnien memurlan aramıda da bazı terfiler 
lllmJeri. ihtiyacı tatmin edecek enaf- ve dett~llı:llkler olaca.it anlaşılmakta.-
la değil. Kl!Uanmağa ka~ .kalk· m ......... 11111,. • .,.,,. ............ . 

maz bozuluyor• gıda maddesı 11eler, • • •• 
aiza alır almaz mideyi bozuyorlar... rif Nezareti ce&le.uun ralautile tabe
V derhal itizar· cTabü. efendim, djLgiftiu dVe Wr U.. van:IL Şim
lp:.dai maddesi ~ok!• Fakat aabcı: eli de. her maim üzerinde cDevletiıı 
~ denen te7İn chakild mab kontrolundan "9Çtikteu sonra piya-

• e ı:-..ten ~ limn sel· ..,.. çıkanlımttırıt diye bir damga 
~ 1111Uluyor. Onu yahu cıek- ister. itte baa-.1 vurabilmek için, eli 
a-. bazetiyor. Tiyatro dekora tar- detnelJi. ~·tam. insafaa .U'· 
anda baplaruu.. tehirlerde de ihtiyaç çok- I 

E.kid-. kitaplar üzerinde cMaa· tw. (Va - Nu) 

--

Aşktan kudret... Kıskançlıktan lstlrap alan. . Ölümle hayatı l 
~ı~tıran senenin en güzel fllmidk. 

Bugün ELHAMRA'da 
Mevsbnin en son zaferi ! 

l 
1 

,ı 

1.000.000 lira aarfile 100.000 kişinin 1şttrAkUe vücuda geti
rilen pHeser. TÜRKÇE SÖZLÜ 

ÇARPIŞIRKEN ORDULAR 
BugÜD matine ll de 

Bay Amcaya göre ... 

Bu akşam s u M E R Sinemasında 
Biiıfük bir kahramanlık deatanı: müessir ve hissi bir mevzuda olan 

ve ŞOPEN'in bestelediii cBÜYÜK POLONYA> musiki harikası 
6.zerine çevrilen 

TEHLiKELi 
MEHTAP 

Güzel ve fevkalade filmini takdim edecektir. Seyircileri~ umumt 
heyecanın tevlit ve büyük bir alaka ile takibcdilccck bir ~alıcser· 

dir. Bat Rolde: 

ANYON WOOLBRUCK 

Yerlerinizi evvelden aldınmz. 
::: 

- Ebedi Şeften Müli Şefe götü-\ 
rilleıı bayrak Samaundan yola çıkb· 
iuadanberi heyecan içindeyim bay 
Amca ••• 

ul .. •tınlıp ... • • • Sınırdan sınıra .... den bu bayrajl S8'1ki ben ta9ıyor fuı .. . 

\ 

... Elden ele, Anka raya doğru gi-' ... Kilometreleri yenen bu 

sabiyim... \ 

k.o- ... C nçlcr'ınizin hız 'kabiliyetleri 1 B. A. - Aynı :zamanda dayaml-

I
İçİA 11.e siW:l bir ölçüL. \lılılt ölçüsü del .. 

\ 
- } ... 
B. A - Oıo zbnnda miıı" *' 

aevai ve M)'IJı&ını da aötürii)'orJarl • 



1 Günlük Borsa 1 
İstanbul Borsasını.o 18/5/941 Flatlerl 

Londra üzerine ı sterUn 5.24 
Ncvyork üzerJne 100 dola.r 180.70 

Cenevre üzerine 100 30. 70 
İsvlçre frankı 
Madrld üzerine 100 pczeta. 12.9375 
Stokholm üzerine 100 kuron aı. ıe 
o/o 7 ,5 933 Türk borcu l, ll. llI. 24., 7~ 
• 5 1938 ikramiyeli 21. '10 
• 5 1933 l.kram1yell Ergani 23,05 
• 'l 1934 Slvas-Erzurum I 19,90 
• • 1934 sıvas - ErzurtllJl J-'120.-
• • 1941 ı>emt~lu Istikrul 20.-
> • • • > ,, II 19.tıı5 

A. oemtryolu tahvll.ı I-n 51.60 
A. oemlryollan tahvllt m 52.25 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kınklık ve Bütün ağnlannızı derhal keser 

lcabinda günde 3 kQfe alınabilir. 
A. Demiryolu mümessil sene& 50.75 
T. c. Merkez Bank.ası. 170.-

T. İl bankası nama muharrer 14,75 .. --~ T o z L U ı ı ı 
T, İf bankası (hamile alt ) 15.25 HAL 1LAR1 N 1z1 
T. İş bankası mümesstl h11. 200.-
A. DemJryollan şirıcetı C" GO) SO.- Yıkanır, iam.lr yapılır. 

A. Demlryollan şirketi <" 100. 49.- HALICILIK TVRK Ltd. ŞU, ;;=Es='"= .. A=h1r==ce=r=·ıe=1y=,.,..==ıç=1n=t=e=sv=iy=ec=l=v=e=t::=o=m=aoı==a=:lınacaktır=:~:=:=.=;Sa;::n::a;=,~lmtl-5;: 
~sk1h1sar çimento 13.05 İ.!tanbul, 4 üncü Vakıf ha.n ""9" .. "~ esinde bu-
Slgortatı Kredi Fonslye 190I 118.50 No. !18. Tele ton: 23967. haw Ha.ydarp~ deposunda. yapılacaktır. Asgart 8. 2 1şç1 derec 

•••lııiıİllllİll•••••••li lunanlar tavz:ıt edllecıek ve ücreti imUhanda. göstereceği. ll;yakata. göre tea-

Devlet Demiryollari ve Limanlari lıletme 
Umuın idaresi ilanlari 

• > 
1911 113

·- blt edilecektir. Taliplerin Haydarpaşa. İşletme MüdQrUlğ1lne mt\ra.ca.a.t 
• • Amorti 

61
·17 Dr. İbrahim Denker etmelerı ııAn olunur. (3362 - 5388> 

> • Kupon 1, , .................... 1111 .............................. .. BORSA DIŞINDA Balıklı Hastanesi Dahlllye Müte- .411 

hassısı. Her gün saat; 15 den son-
Türk altını 
Külçe altın bir gramı 
Mecidiye 

33:1-0 
4.60 
1.52 

IRADYOI 
Bugiinkii prognm 

1'.?.30 Program, 12.33 Şarkılar, 12.4.5 
Ajans haberleri, 13.00 Fasıl heyetl, 
18.03 Salon orkestrası, 18.45 Oyun lıa
vnlnn, 19.00 Konuşma, 19.15 Fasıl 
programı, 19.30 Ajans haberleri, 19,55 
Fasıl programı, 20.15 Radyo gazetesi, 
20.45 Keman solosu. 21,00 Ziraat Tak
vltni, 21.10 Müzik <Pi.), 21 .30 Konuş
ma, 21.45 Ktas!k Türk miizl~. 22.30 
Ajans haberleri ve borsalar. 

Y:ıruı sabahki program 
7.30 Program, 7.33 Salon orkestrası, 

'l'.45 Ajans ha.berlerl, 8.00 S:üon or
kestrası, 8.15 Evin saati. 

Kadın beklınleri aylık toplantısı: 
Ttirk Glnekologl kurumu bu ayın 

toplanttsını Dr. Asım Onur'un baş
kanlığı altında yaptı. Bu oelsede ~
~ıdaki tebliğler yapılarak bu konular 
etrarında yapılan görüşmelere: 

Dr. Leontiyadls, Dr. Ziya. Üstün, Dr. 
Kmkçıyan, Dr. Kenan Tevfik S"'2enel, 
Dr. Orhan Tahsin, Dr. Asım Onur 1ş
t1r.lk: etmışlerdir. 

Yapüan tebliğler (Zarate ameliye
si - Dr. Kırıkçıyan), (Uterus bikornis 
Unlkollis de P!acenta Praevia _ Dr. 
H. İ. Gediz). 

Şubeye davet 
Beşiktaş Askerlik Şubesindeıı: 

ra. Beyo~lu - Ağac:ımll, Sa.laz.. 
ağa.eı caddesi Çöplük:çeşme sok.ak 

No. 13. Telefon: 42468, 

Bulup getirene mükif at 
17 Mayıs pazar günü. Yıldızdan Be

şlkta.,a l.n.erken siyah renkte 9 gözlü 
cüııdan, Keskin ilkokulundan alınnu4 
mektep şehadetnamesi Keskln ua.hl
yesinden verllen ün van tezkcresı bir 
takım makbuzlar dört fotoğraf va 
içinde 10 liraya yakın para 339538 No. 
tı 19 Mayıs bUetı beraberinde kaybol-4 
muştur. Her kim bulup insaniyet, na
mına aşağıdaki adrese getirirse p:ı,ra 

ıtendislne verilecektir Aksi takd1rde 
hiikmü yoktur. 
Bahçekapı Birinci Vakıf han 3 imcü 
kat 40 No. Musta~1 Kem.ıl Özkılıç 

Zayi - Eyüp iaşe bürosu..'1dan aldı
ğunız 12590 ve 21400 No. lı ağır 1.şç1 

ekmek k:ı.rne3inl kaybettik, Yenlslııl · 
alacağımızdan esk!slnin hükmü yok
tur. Hüseyln Top, Şaziye Top 

.istanbul asliye 5 inci hukuk mah-
kemesinden: 942/ 311 

Tti.rkiye Otim.huriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
KunılU4 tarlhl: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk Uram. Şube ye 

ajans adedi: 265 
Zira! ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktire~Iere 28,800 lira ikramiye verlyo~ 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplannda en 
az 50 llrası bulunanlara senede 4 defa çekilecek k'.ll"'ıı il('t aşağıdaki 

pl1na göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 adet 1.000 liralık 4.000 lira 100 a<let 50 liralı.k 5.000 lira 
4 • 500 » 2.000 l) 120 • 40 • 4.800 • 

4 " 250 ,, 1.000 • 160 • 20 • 3.200 • 

40 • 100 • 4.000 • 
DİKKAT: HesaplanndakJ paralar bir sene içinde 50 liradan a..şaıtı 

düsmiyenlere ikramiye cıktığı takdirde % 20 fazlasile verllecektlr. 
K~ra1ar senede 4 defa 11 eylftl, 11 blıincikanun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Miktarı Kuruş Eb'adı 

19 .Mayıs l~ 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
Askeri lloolere, K<>nya. askert orta okuluna " iedJkll b.a.ZJrlam& 

orta okullarına talebe aJ.mıyor. 
ı - ı EyUU 942 de başlıyacalc yeni ders devresi. lç1n Konyad.& Ku

!ell, Ak.şehlrde Maltepe vo Burs& askeı1 Uselerlle Konya a8ke11 orta 
okulunun ve Kayseri gedJ.kll erb14 hazırlama orta okulunun her '9 
sınıfına, MerzJfon gedlkll okulunun bl.rlnct, lldncl, tıçllnc11 sınıtl&rm&. 
Kırıkkale sanat okulu n Ankar& mus1k1 gedl.kl1 okulunun yalnıw bi
rinci sınıflarına Maarif liselerinden, Maarif orta okullarından '" llk 
okul mezunlarından talebe alınacaktır. 

2 _ Alınacak talebenin Türk ırkmda.n olm!l.Sl, sıhhi maayenede 
sağlam çıkması, ve ıstekll adedi. ihtiyaçtan fazla. olduP:u tıaktirde ,._ 

pılacak seçme sın:ıvında kaza.nma.sı şarttır. 
3 _ Tahslll terk edenlet, her ne sebeple olursa. ol.sun yaşını btl

yütmüş veya küçülmüş olanlar, '!>ulunduklan okullann son sınavlann
da sınıfta veya bütünlemeye- kalın14 olanlar, yaşlan, boyları ve atırıık
ları askerl ı~--eler taltma.tındald hadlere uygun olmıyanlar ka.bul ohm
mazlar. Yalnız gedlkll erbaş hazırlama orta okullarına bir 111 Ü9 9ene 
tahsili terketmiş olanlar alın:ıblllr. 

6. S. Deniz Askeri hakim Dıra· 
malı Osman oğlu Mehmet Emin 305 
(722-52) nin acele şubemize müra
caatı ilan olunur. 

BJyoğlunda Tarla.başında Karanlık 
Çıkmaz sokağında 16 numarada otu
ran Marlka Sararım tarafından Bey
oğlund:ı. Pangaltıda Barut.hane cad
desinde 21 numarada oturan Koço 
Kmma Nikolayidls aleyhine açılmış 
olan iptali senet davasının t~bug~t 
tasımda müddeaaleyh Koçonım verat 
ettiğl anlaşılmış olmakla varisleri bu
lunan ve ayni hanede ikamet eden oğ
lu Sotlrt, kansı Donna ve kızı H!rl
santl de mezkur haneyi ter:-: iie b!r 
semti meçhule gittikleri tahakkuk et
miş olduğundan kanunen y;ıpıl:ıcak 

tıebliğatların ilanen yapı1masına ka
l-ar vet·llerek dava istidası ve mah
kemeye davetiyeyi rnutazammın teb
liğ varakası ilan yoIUe yapılmış ve 
buna rağmen mahkemeye gelmiyen 
miıddeaaleyhler hakkında giy::ıp ka
ran ittihaz edllm!ş olmakla bunun 
da yine ilin suretUe ve bir ay müd
detle tebliğine ve muayyen olan 19/ 
6/ 942 salı günü saat 10 da mahkeme
ye gelmcdlklerl takdirde haklarında 
gıyaben hÜk:üm verıleceği ilan olunur. 

,4 _ Bu şartlan taşıyan ıst.eklllerln bulundukları yerlerl.n askerlik 
şubelerinden diğer kaydı kabul şartlarını IS!trenmeıert ve okullarca 
istekliler hakkındi). yapılmakta olan tahkikat nettcelerlnln seçme sı
navlarına kadar tam:ı.ml:ı.narak ısteklllertn bu sınavlara gt.rebllmele
rlrl temin için 15 M:ıyıs 942 d>?n itibaren birer dllekçe lle ve açık Jka.
met adreslerini ve nüfusa k:ıyıtlı bulundukları yerleri dllekçelerlnde 
göstermek üzere derhal girmek tstedlk!erl okul mUdürHlklerine mtıra.
caat etmeleri ve Ma~rtf okullarında sınıf geçme sınavları '!>ittikten 
sonra da diğer kaydı kabul kağıtlarını hazırlıyara.k askerl~k .~ıert 

200 185 165/ 210 Uzunköprü mamulatından hasır. yolu ile en geç 10 A~os 94.2 tarihine kadar okul mildurluk.lerlne 
Tophanede Kılıç Ali p'l''l camll için satın alınacak hasırlar y~anda ~ııligllölinlıdeilrllnll1ellliiıertlİllıİİl1,11j_ııl1.lolilullnlıullrli. ................ fii3~26ii7•-Iİ5ii5ıiı38iııl ....... .. c•österlien evsaf ve bedeli. Ü!eriı!den münakasaya konulmuştur. !halesi • 

2215/ 942 cuma günü saat 11 ae ı:ıeyoğlu Vakıflar MüdürlüğÜnde y:ıpılaca.~- E ski§ehir Valiliğinden: 
tır. isteklilerin müraca:ı..~Iarı. (5216) 1 _ Ek.'>iltmer konan t,: Eskişehir - Afyon hududu yolunun 52 -r 

BULMACAMIZ k &00 - 64 + 220 Km. lert ara,,-,, toprak tc:>Ylyest ve şosesi tnşa.a.tı oltı1> keffl 
Emlak ve Eytam Ban asından br-dıeıı ~207.ooo. llr:ı.dır. 

1 2 3 4 5 8 1 8 9 10 Esas No. Yeri Nev'i Senelik kirası Depozito 2 _ Bu işe alt ş:ırtmrune!er ve evrak ~wtla.rdır; 

1 1 1 
2 -ı-,-----ı--

3 .'=·-
2469/7 Boğaz!çl Yeniköy İya m:ı.· Dükkll.n 

hallesl Köybaşı caddesinde 
No. 112. 

T.L. 51.-

2769 Beyoğlu Feriköy ikinci kısım • Maa bah- T.L. 120.
ÇUtıe Oev!zler sokağmd:ı çe ev 

T.L. 7.85 

T.L. 18.-

5 _ı __ ı_ı__ • 
6 _ı_ı_ '--.-

No. 37. 
Zayi - Kum.kapı nüfus memurlu- Yukarda adres ve izahatı yazılı gayri menkuller boştur. Kira.ya verme 

ğundan almış olduğum nüfus tezke- günü 20/ 5/ 942 çarşamba ~illliı sant ondadır. 

7 __ ı_. - - remle Kumkapı orta okulu 6 ncı sını- T;\tlp olanl:ınn t:ıfsllat almak üzere B::ınkamız EmlAk serv!.3lne g~lme-
fından almış olduğum tasdiknamenıl Jeri n928~ ~535-h 

8 1 • •• -ı~ ---
kaybetf;im. Yenisini alacağımdan es- ı · 
kisinin hükmü yoktur. 

1340 doğumlu 720 No. lu 
Hasan oğlu Recep Kemal Dunnu.ş OCAK TAŞI ALINACAK 

ı --.-------
Soldan sağa ve yukarıdau ~ğı: 
1 - Pasifikte bir kıta. 
2 - Temkinle harek.et. 
3 - Sahte bllgiçlik. 
4 - Su venne - Bir göz rengi, 

Zayi - 11318 - 14202 No. lu mayıs 
ve haziran aylann:ı. ait olan Kasım.
paşa nahlyest iaşe memurluğundan 
aldığım ekmek karnelerini zayi ettim. 
Hükümleri yoktur. 
Kasımpaşa Yeniçeşme Arda caddesi 

Sümerbank Gemlik Sunı~ipek Fabrikasından: 
1000 ila 1500 metre r..1lkap Ocak ta.şı satın alınacaktır. Pazarlıkla. 

t-kslltmesi 29/5/942 cuma günü saat 16 da Gemlik Sungtpek F:ıbrlka.
sında yapılacaktır. Şarn"'!ame Fabrika.dan temin edll~bilir. 

İsteklllerin belll gün ve S."'atte temlnatlarlle mezktır Fabdltaya 
mi.iracaatarı. 

5 - Şehir lçi nakil vasıtalarından -
Hicap, 

No. ı de Fatma Erol ............ , .............................. .. 

6 - Suçlu vekilinin ma.hkemede 
yaptığı işlet. KIRALIK KAT 

7 - Sonuna ıT• gelirse A.blde olur - Oöztepe Santral sokağında. 
Nıda - Şark vilayetlerinde kullanılan 

1
11 No. da 3 oda bir hol yazlık 

bir islm. 200 liraya. kiralıktır. Elektrik: ve 
8 - Kir izi - Büyük Meclis. suyu mevcut olup içindekilere 
9 - Teklifsizce h:ıreket eden, iiııııiimiiiıii.riıiaiiciaaiitii ................ .. 
10 - Çok değil - Bir calgı, 

Geçen bnJınacamıs: 
Sold:ııı sağa ve yukandan aşatı: 
ı - Devedlkenl. 2 - Ellnegeçlr, 

3 - Virane, Eşi. 4 - Enayilik, 5 -
Deni, 6 - İgeleyıcva, 7 - Ke. Isının, 
8 - Eçek, Çı, Ub, § - Niş, Avrupa, 
10 - Irin. Ambar. 

AKŞAM 

Abone bedeli 

Senelik 
8 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Türkiye 

1400 kUrıJ4 
'150 • 
400 • 
150 > 

Ecnebi 

2700 kUrı.ış 
1450 > 
800 • 

Posta ıttlhadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneli~!: 

Şehiı gürültüsünden uzak bir 3600, altı aylığı 1900, üç ayhğı 
yerde büyük bir parkın içinde 1000 kuruştur. 
ve çamlann ortasında fevkall-

1 k · Telefonlarımız Başmuharrir: 20565 
de güzel manzara 1 ço temız Yazr işleri: 207GS - idare: 20681 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek Müdür: 20497 

, __ 
Satıhk Ekskavator 

1 Az kullanılmış iyi ç~cr vaziyette bulunan Amerikan malı Ekskavatör 
satılık veya kiraya verllecektır. Bahçekapırla Agopyan han No. 22 ye 

müracaat. Tele!on: 23428. 

TÜRK P.E'rROL ve MADENİ Yı\ÔLAR 
TVRK J\.SONİM ~İRK.ETİNDEN: 

Şlrketimizln hissedarlar hey'etı umumıyeslnln fevkalade olarak 22/6/94'.! 
tarl.hlnde paı:artesı günü saat 14 de oalata'da Bankalar caddesinde Asıs:l.
kürazionı Generali hanındaki merkezinde toplanmasına İdare ney•etınce 
karar verllınlştır. Mezkur içtimada hazır bulunmak istiyenlerin gerek asa.
leten ve ~rek veUleten b.amU bttlundukları hisse seneda.tını veya. bunu 
müsblt vesal.k:l Jçtlma günfü.ıcten bir hafta evvel Merkezi Şirkete tevd.1 ederek 
mukabilinde duhuliye varakaları almaları ilan olunur. 

RUZNAMEİ l\ıf)ZAK.ERAT BER'\'EÇHİATİDİR: 
·rıcaret Vekfiletlnin 101319-12 tarih ve 411790 sayılı tam.lmlle Şlrket esas 

nıukaveıenamesine ilavesi lstennen iki maddenin müzakeresi ve esa.s multa.
veıenameye derci, 

Madde 1: 
Mezkur maddelerin metni şuduıı: 

Şirket, Ticaret Vekaleti t.arafından her talep va.ki Gldukça, mua.meHltı 
hakkında malümat vermeğc mecburdur. 

Madde 2: 

Şırket sermayesine tesi.steıı s.anm tştirak edecek olan ecnebilerin bu 1§
tiraklnJ kabul etmezden evvel Ticcıret Vckll.letlndıen müsaade istihsal et
meğe mecburdur. 

her türlü hastalara açık hususi 

hastane. Sinirlerini ve yorgun• s. ~:a~~ıö:ı 3 İkJ.."~k.ır HYat. Kimyager Bayan aranıyor 
luğunt.ı dinlendirmek ve neka- ır. 
ha• devrini geçirmek istiyen· E. 7•10 9·16 4·47 8·14 12,00 l,53 Istanbulda çalışına.tt üzere Tuvalet levazımatı lma!Atını hakklle b1-
l~re mahsus vegiine müessese. Va. 3•33 5·39 13•11) 

17·07 20•23 22 •15 len iıeerübell bir KİMYAGER BAYAN'a. ihtiyaç vardır. Istıye:nlerln ~-
Telefon: 42221 İdarehane BabıUi elvan raitı görüşmek jiııere diploma ve ves.lkalarlle birlikte Beyoğlunda Ağa 

·· ---~~~~~~~~!!!!!!!!!!!~~L_..J.A~C;!;im~us~l~u;!'k:~.s~o~k!a!k,2N~02, . .,]13!;.. _ _Jllll.ı<'iiailmlllil~lllnlldlieııılAIJ~yon sokaıtnıda Poro1 apartımanı 2 numarah dah-esinde 
- ~ fü!A........t: 

a - Eksiltme şartnamesi 
b - Mukavele projesi 
c - B:ı.ymdırlık İşleri Ot-nel şl.rtnamesl 
d - Tesvlyei türaıbiye şose ve Urglr hıŞa.ata. ~!r ~nnl ~me. 

Mllli Şoseler Umumi !stucşaf şartnamesi 
e - Hu.su.si .şartname 
J _ Keşif cedveli fiat bordrom, metr.:ıJ 

_ Ocak grafıklert ve yolun profil! olup bu şartname ve evrak bedele 
siz o1arak Nafia Müdürlüğfuıde görülebilir. _ 

3 _ Eksiltme 8 6/ 942 tarihinde pazarte.;;t günü sut 15 de vlilyet ma.-
ka.mında toplanan D:ılml Encüme:ıde yapıllcaktır, 

4 _ Eksiltme kapalı z::ırf malllle yaptlacaktır. 
5 _ Eksiltmeye glrebllı:rır.k lçtn isteklilerin 
a - 11600 lirallk m•vakk:ıt temtnat vermesi 
b _ En az a80• btn liralık bir inşaat lşt ba..şardığına. t!a~ btr bOMen1I 

ve bu !şi idare edebilecek:. malt lktlda_ndhalz olduğ.~u ilnm1lş 1r 
1 
b~ = 

referansı ne ekslltmenl.n y:ı.pıl::ıcağı guu en en az uç g evve 
ile vilayet Nııfla Müdürlüğüne müracaat ederek alaca~ btr eksiltmeye tştt
raıc '\'Cslk:ı.sını lbraz etmesi ~:ı.rttır. 

6 - Teklif mı:?ktuplan yukanda. 3 üncü maddede ya:ııiı saatten bir saa.t 
evvellne ka dar vilayet :n'llt'lnıına mak'buz mukabU!nde verllecektlr. Posta 
ile gönderilecek mektupl:ı.nn nihayet 3 üncft m:ıddooe yazılı saate lcadaı 
gelmiş olması ve dış zarfların mühür mumu 1lıe tytee kapatılmıf omı.a.. 
JAzımdır. Postada olacak gP.cl.kmeler kabul edilmez. (5557) 

Nafia Vekaletinden 
1 haziran 1942 p:ızarte~l Jünü saat 16 da Ankarada Nafia Vekllıett bl

nası içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan M:ı.J.zeme Eksiltme ko
misyonuııda bu sene içinde ödenecek basım ücreti takribi 7000 lira bedel 
ta.I:ıroni edilen Vek!'ıletin neşretm~kte olduğiı 1darl ve fennl mecmuaların 
tertip ve tab'ının kapalı zarf usullle vahidi fiatlan üzerinden eksllt.mcd 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartn:ı.mesi ve teferruatı bedelsiz olarak Malzeme Mildürlüğ(in-
den alınabilir. 

Mecmuaların kağıt ve ka.pl.ık kartonu Vekalet tarafından verilecektır. 
Muvakkat teminat 525 liradır. 
İsteklilerin teklit mektupl:ı.nnı muvakkat teminat ve şartnamesinde 

yazılı vesaik Ue blrlıkte atnı gün saat 15 şe kadar meı:ld\r komisyona. ın.a.t.-
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. u3264ı ı5314• 

Daimi bii'~~·~iSfa~· aramyor l L MüracBAt yed; Eml~k caddool, iist numara 12, 1< ııwııa"! 'I. -


