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Hitler - Mussolini 
buluşması 

Hitlerle Mussolini'nin, adı giz
H tutulan bir yerde bulu~tuklan 
bildiriliyor. Bu görüşme somm
C:la - her zamanki gibi - yazı

lan tebliği henüz görmediğimiz 
için iki Mihver şefinin neler ko
nuştuklarını bilmiyoruz. Esasen 
bu tebliğler, hiç deb"i~ncyen bas
nıakalıp anlatımlardan ibarettir, 
her zaman ve her yerde ııtam bir 
düşünce birliğrniı> belirtir. De
mokrasilerin tersine olarak Mih
ver devlet adamlarında konuşu
lanı ve yapılacağı gizli tutmak, 
fimdiye kadar hiç nksamıyan bir 
usuldür. 

Su.ika9't dAva111. 

Maznunlar dosyaları 
tetkik edecekler 

Türkçe okuyup yazma bilen Kornilof'un dava mündereca
tını Pavlof'a anlatmasına ve Abdürrahman'ın vaziyetinin 

Istanbul zabıtasından sorulmasına karar verilerek 
muhakeme 6 mayısa bırakıldı 

Hitlerle Mussolinl bu aralık nl- Ankara 30 (Telefonla) - Sui- dım. Hadiseniu verdiği heyecanla Baıka bir ıual 
çin bulu~ınuş ve ne konuşmuş kast hadisesini muhakeme eden Ağır tar::ıleri tahmini olarak söyledim. 

5 
t tarihli zabıt varakasında 

olabfürler? Ceza mahkemesi bugün ıaat ona Yoksa bunları evvelce hatıra defte- Abd'~~r,_ Su''leymanın bir mad-. ı·· . k k 1 ld 1 'da P 1 f · k d · d "')' P 1 f 1 urrAnman. Almanya Devlet Reisi, bu un çeyre a a açı ı. pti av o , rıme ay e~.mıı egı 'z:t· .av o s- di menfaat mukabili bu İ§e giri~tiği-
rnesuliyeti üzerine alarak büyük Abdürrahmanın i.~ad~~~~i arasın~a tJefanla Üs~ud~ra geldıklerı zaman ni söylüyor ve onlardan 30 • 40 lira 
f ~ler gönneve karar vermiş bir bazı tenakuzlar gordugunden ?ah~- aponlar hır gun evvel taarruza geç- kadar para aldığını bildiriyordu. 
~ ; . . le bunları aydınlatmasını ıstedı. mi~ler, harbe ginniılerdi. Bu hadise Ahdürrahmana ne diyeceği ıoruldı.a. 

BU SABAHKİ 'l'EL&BA.PLAB 

Türkiyenin 
tarafsızhk 

• • 
mucızesı 

Stalin'in 
dün.geceki 

nutku 
İıviçrede çıkan Nationale Rus Baıvekili, ukerlerin• 

Zeitung gazetesinin den, bu seneyi zafer yılı 
bir makalesi yapmalarını iatiyor 

Bern l CA.A.> - Lr{[çrede çııkan Londra 1 CRa.d.7o ıaat a.ıı de> 
Nntkı.naı Zeıtung gazeteıst. ~n &wyct Rwın ba.peltllı B. 9ta11n. cila 
bltnmfiık nıucineslne daJr bir Italyan gece ı ~ bayramı ~ 
gazetesinin y~ı yazı h'Mckında dl- Ru.ı mllletıne hitaben .o,ledill nataL 
Y<> kl: ta. Rus milletini. mtltecal'bıe U. 
ıTürklyenln taraf&Wğını mu1ıa- davet ett!kten sonra. Rm 1'çlleı1Dta 

faza etımesı. hilrrlyet ve 1stlkU\Une askere daha fazls malzeme retlttbm* 
knrşı. yapıl:ıcak, her turlil tecavüze tçtn bu seM ı mayıs b"41'l'IJll1 tMll· 
'karşı koymak amılne dair F.ernt ka- terinden feratat ettlklednl 96Jiem11. 
dar şüpheye yer bırakmıyor, so~t.lertn günden gtıne a.rtmatta 

Inyllterenhı Til~ye t.aa.rruz et- olan ku~tlne mubbll AimanJuua 
mesl içln hiç blr se00p yoktur. Alınan- zayıflamakta ve aarsılmakt& buluud~ 
ya da. Türkiye meseıesını ortaya at- ğundan bahsetmiştir 
mat lçln ne luzum yörmüf, ne sebep B Stall d 'V8.ml • d -ı ....... tı• 
ve fırsa.t bulmuştur. 1\lmanya., bu se- · n, e- a, e~ • adam sıfatıle, Reıchstag Meclı- Müddeiumumi Abdürrahmanın eski üzerine Rusların Japonlara karşı ne Abdürrahma . 

.stndeon, şimdiye kadar elinde gör- ifadelerinin okunmasını talep etti. vaziyet alacağını o gün ıonnuıtum. _ Bunlannbana Süleyman anlat
mekten çekindiği E'n geniş sal!hf- Bu ifadelerin okunması kabul edildi. Yani bu taarruzdan bir gün sonra tı. Ke..,diainden duyduklanmı tekrar 
yetıerl istedi. Böyle bir harekete lfadeler okundu ~~ •orulan ..sualler- Üsküdara gittik, parkta oturduk. Bu ettim. 

ne kazanacatn za.terle meselenin kert- - Alman halta, ınallibl,etbl ....,. 
dili.tinden halledllecP-lUnt ümlt ecU- kaddcr ol<tutuna diba tul& ktlM: 
yor. Fakat Almanya, vmit edllıen u- etmelctıedlr. SoYye&ler, badMlla .,.. 
teri. kazanamazsa Ttirk tarafsızlılc mu- velk.l zamana nlllbeUe c1at.a kun-. 
clzestnln sonuna kadar devam et- dır, Yalnıs daltlan detti.~ 
mest Hıtim~ll vardır. r'fn düşrnanlart da ıtırat ederler 111. 

glrismeden önce Rusyada kendi- den bazılarının varıt olmadıgı anla- tarihten on gün kadar ~vv~I ~e Pa~- Pa:vlof _ Bu maddi menfaat mu-
i · d tmi d ııldı. Diğer noktalar hakkında Ab- Jofla tanıttım. Bunlar tımdı hır tarıh kabili giri~ileceği işler nelerdir) 

s ne azçok yar ırn e . ş ve a- dürrahman dedi ki: meselesinde. neye ısrar edip duru- Bunu lutfen söyler misiniz) 
ha da edecek olan müttefik - Ömer benden 11yrılırken ken- yorlar aankıl.. Reiı1 _Bu iı malUınr fıte bavul
memleket şefile göıiişüp danış- disinde bir garabet hissettim. Ömer- B MüddeAiubmdu~i h muavbını ~hemal lan almak, gotirmek, teslim etmelc 
nıayı ittifak şartlarına ve dost- de gayritabii haller vardı. Falcat ba- ora - ürra man u tarı mc· 'b' . 1 h b l ed. l · d b' h bT B ·· gı 1 ış er. luk nezaketine uygun bulmuş na aar!.. ir ıey aöy em ı. . . ec esın. e ır ata y~pa 1 ır. ugune Pavlof - Abdürrahman evvelce 

. . Ah ıurrahmanın avukah hır şahi- kadarkı muhakemenın cereyanı Pav- ik tt bahscttt Sonra b'avuJlan 
olması akla gelen ılk sebeptır. din ifadeleri arasında ufak tefek te- lof ve I: :>rnilofun Abdü~ahma~ ve :lıp a~e~~mek işine girdi. Süleyma
İtalyanın, içerde ve dışarda çok nakuzlar olabileceğini söyledi. Ab- Süleymanla münasebetlen oldugunu nın buradaki rolü nedir) Bunu an
sıkmtı çektiği, sarsıntılar geçir- dürrahman sözüne şöyle devam etti: tamamen aydınlatmıştır. Binaena
diği şu günlerde Hitlerin Musso- - 3 mart tarihli ifademde Süley- ley:ı tarih me!elesinde ne kendileri 
l!ni ne buluşması, iş bakımın- manın eylülde lstanbula geldiğini yorulsun ne de bizi yorsunlar. Hangi 
dan gerekli olduğu kadar üzün- zannederek eylül demiştim. Sonra- tarihte tanıştıklarını lutfen koodileri 
tü içindeki dosta kuvvet, cesaret dan teşrinievvelde geldiiini hatırla- söylesinler. 

lamak istiyonun. 
Öteki ifadesinde malumat verdi

ğini ilave eden Abdüırahman buna 

{Devamı sahife 2 sütun 4 de) 
vermek ve omm, memleketindeki 
yerini sağlamlaştırmak için de

~-~-----~~-~~-------..··--------~~~--~~------~ 

ğerli sayılmış olabilir. 
Bu psikolojik gösteri dışında 

buluşmanrn, iki devletin birlikte 

hareketini ilgilendiren sebepleri 1 
de olabilir. 

En başta Rusya harbi var. Al-

ikinci cephe 
işi Avam 

kamarasında 
manya öminıüzdeki haftalar 
içinde Rus cephesinde akına Lort Beaverbrook'un 
başlıyacaktır. Öteki Mihverciler demeci hakkında sualler 

Hitler 
Mussolini ile 

görüştü 

Görüşmede kont Ciano 
da hazır bulundu 

Ak denizde 
• 

Amerikan 
gemileri 

2 zırhlıdan, 1 uçak 
gemisinden bahsediliyor 

gibi İtalyadan da bn sefer daha ı 

geniş ölcüde yardım istediği Londra 30 (A.A.) - Lord Bi- Trento 30 (A.A.) - Radio Lo~a 30 (A.A.) - Reiı Roo.e-
ıneydandadır. Ancak, yepyeni bir vcrbrook'ur. Birleoik Amerika.da, Ourbe: Muasolini ve Hitler, ismi velt'in Akdenizde bulunduklarını 
mesele Olma·van bu vardımın c:Avrupada ikinci bir cephe kurmak 'h d"l b" k'd b I ifşa ettiği Amerikan gemileri Malta 

J J tasrı e ı meye:ı ır mev ı e u ur .. f . . 
t 1 ı için pervasızc taarruz zorundayız.> I d H . . N K c· muda ac.sınp ıştırak etmişlerdir. şekli çoktan kararlaş tn mış o - kl' dek' demeci Avam Kamara- muş ar ır. arıcıye azın ont ı· ı stokhalm'dan ..... 'ld'"'' .. 

. lık etin IC ın ogrenı ıgıne gore malıdır. Hıtlcrin, bu ara • ç aında bahiı mevzuu olmuştur. Mu- ano, görüşmede hazır bulunmuştur. düşman kaynaklarından çıkan ha-
\•azifesini bırakarak askerlik tek- hafazakar Winterton, Amerikadaki bcrlerle Maltadaki av uçaklannın 
niğine dokunan işleri bizzat ko- hükumet mümessillerinin harb gay- ita 1 ya 'n 1 n karşıko:rma facliyeti çok tiddetli ol-
nuşmak için italva sınırına ka-

1
reti hakkında her ne surette olursa maktadır. Ayni kaynaklar, Akdeni:z-

dar volcultı°"' gö~e almış olması olsun fikirlerini bildirmekte serbes de hareket yapan Amerika gemile-

akla sıgmaz. Su halde, eger 1 
- B k'l · · Ati Beaverbr:> Urum U diğini teyit etmektedirler. 

• _ 
0

... .. H't il olup olm?.dıklarını sormuştur. d rile Maltaya havt. takviyeleri getiril-
. . a~ve ı muavını ee, 

ler • Mu~solını bulu~ası, ehem- ok'un Amerikada yapbğı son demeç ___ Mihver telgraftan bu uçkalann 
tniyetll bir karar içinse. bunun için Chu.chill'in müsaadesini almak • • • .., • münferit gemilerle getirildiğini ve 
asıl sebebini, gizll ve yeni bir ta- ihtiyacında olmadığı ve herkes gibi Stef anı ajansı sulh ııtegı seyyar üslerden havalanarak Malta
ı·afı kalmamıs olan Rusya harbi- phıi fikirlerini bildinnekte serb~ hakkındaki haberleri ya ula~tıklA~ın. bil~irmekte<Iir. Bu, 
rıin dışında ;ramak dah!\ doğrn bulunduğo.ı cevabını ;~rmiıtir. . . • • Akuenız bır Amerıkan uçak gemisi-

M. Atlee ounlan ılave ctmıştır: tekzıbeth nin bulunduğunu gösterebilir. Brita• 
cılur. . _ cBeaverbrook muayyen bir unvan _ nova'nııı deniz muhabiri Rooae-

Bir fsvicre gazetesinın yazdıgı- eahibi değildir. Kati mahiyette olmı- ') _ vclt'in. ~tlantik Amerik~n f1 
.. 1 k t 1 - ·· h · b' 'f .. kt d' Ankara 30 (Radyo gazetesı . d V . ı oau na gore Aman omu an ıgı soz- yan ususı ır vazı e gorme e ır. l I d F . 'd . . b' b hran içın en aşıngton ve Nordı C.ro-

cüsü gelecek saldınmın Sarktan Doğrudan doğruya bir hükumet işi- ta ~a ~- aıılsdt 1 
- ar~sını~ 

1
1r. .u bo- lina gibi iki büyük yeni ve kudretlı" 

' · · h · d da da de .. il-ı geçırmcıı;te o ugu, ıaıe ti} erının . başka bir yC'rde alınası ihtimali- ~~ deru te etmııı urum g zulduğu, Kıra! ile B. Munolini'nin zır~lıyı v .. bırkaç .Jcruvazörle deniz-
nl, yahut birkaç saldınm birden .:!~!.................................. arasının açıldığı ve ltalyanın ayrıca alu ar.nı gond:rmıı olmasının muh· 
olabileceğini söylemiş. Maltayn. konuşmasından sonra . chemm~- lsulh yapmak iatediği hakkında ha- teme~ b~lundugunu. söylcmelcte~ir. 
son "nlerde ardı kesilmeden ya- yetil bir hareketin başgöst:crmesı- 1 herler gelmiıti. ltalyan radyosu, so· Bk g mıler Atd~~ı~de v?a Hınt 

gu iddetll hava akınlan 1tal- dir. 1940 martında Brennerdi? nuna kadar harbe devam kararını ~ yaenl.sundk ngilı~ ~ahnye9i için 
pılan ş t d ... Hitler _ Mussollnl bulusmasın- tekrarlamakla bu haberleri yalanla-

1 
u vvktl' ve ıymetlı bırer yardımcı 

yadan Afrikaya asker asın 1~1- -ı: • mıştır. Fakat iaşe zorluğu hakkında- 0 .ıca ardır 
IA-et diye gösteriliyordu. dan sanra Almanva Norveçı aldı, k' h b 1 1 --------na a wu . ı a er va an anmamı~tır. 

B d b ka Ege adalannd:ı I ve Belcika, Hollanda, Fransa har- 1 · M k b k 
un an aş w :.ı .. i bi ba İadı 18 haziran 1940 MU- ngiliz radyoau ltalyanın iaşe dar- er ez an ası hazırlıklar oldugu da soylend · 1 ş · l !ığını ele alarak Bulgarlara uzunca 

Fransadald değişikliği de hesaba llnich bul~.şmasından sonra Fran-ıhir ihtarda bulunmuı. ltalyan mille-

k t k 1 1 az Almanya· sa ile mutareke imzalandı. 194tl tinin harbin uzamasından memnun 
a ma yan ış o m . ı . 1 B .. .. i d 1 

nın, ısır ve r a ar 1 · · · M O t S ktaki ingi-, ılkteşr n renner gonışmes n en olmadığını ıöylemiıtir İngiliz radyo· 
41 aeneaÜçİQ 7 lira 
temettü dağıtacak 11 k , ti . 1 K f'k ve RUS- sonra talya Ytrnanıstana saldır-,aunun bu Bulgarca neşnyatı arassı-z u"gi: enn a asya 1 i .

11 
. dı. 20 ikincikanun buluşmasın- da İtalyanın şimdiki halde aç ve çıp· 

yaya mekten alıkoymaıc çı · ~ d sonra Alman ordulan Bul- lak kaldığı eöylenmit ve ltalyanın bu Ankara 30 (Telefonla) _ Cümhu· 
Libyada da harekete geçmesi an y 

1 
.
1 

ı halinden Bulgarların den almaları rlyet Merkez bankası umwnl h-tl 
· 1 ·sı girdi ve ugos avya ı e 1 - "'1 " beklenmiyen bir şey değildir. garı ana .. .. .. . isareıt olunarak chalbuki talyaya bugun toplanarak bll~. klr ve ~ 

Belki de Hitıer, İtalya ile bö le 1 Yunanistana yumdu. 1~41 hazı- • .. rar hesaplannı tetkilt etmtftlr. Ban-
Y. d H't1erle Mussolıni gene (Devamı ıahife 2, autun 3 de) kanın 1941 kln 4,346,48'i Ura.dır. Yils-

blr hareketi kararlastınnak içın ranın a 1 de yetmişl öclenmlf her ytız llralıt: 
Mussolinf ile bulusmuştur. Brennerde buluştular, iki hafta G I G h h . · de j hisseye 1941 yılı 1çhı yadı ııra temettil 

Hitler, İtalyan Ôuçesile buluş- soll!'J. Rusya harbi . .Patl~dı. Bu enera u r şe rımız dağıtııacn.kt1r. 
masında ciddi bir maksat aramn, son konuşmanın, once :ı:~~er: Anka~~ 3? .<Akıam> .. -Y0 n der l(ızday umumi heyeti de 
'ra.hut bu örüsme sadece bir aynlı, sonur.suz kalması. ıcıı d·~ Goltz ,m~.zesınııı açılış torcnınde hu-
,J g - t U dı:wred" lunma' uze:- • Ankaraya gelen Al- toplandı 
nezaket ve clei7ıertanırlık !"Ö"'teri- bulundugumuz a eş ,, ,: l.ın generalı Cuhr bu akşamki tren-
si olsun, bu bulusmalal'd? her ?::ı.- pek olac:ı de~ldfr. Bu d:ı. ··:1~~ ~ le şehrimizdeı. ayrılmıştır. General, un~":":.e:~b1 <~~~11i!~ıa.ndı.~~~~~ 
man dikkat en·ı"n ve şlm1iye k::ı.- Rtı~·::ı, J' .. ı ıt Akdl·r....z ve A · ·a ordu meMuplarile Alman Elçisi ve sescnln bir sene zarfında gördüğü 
dar hi,. ~~ı 1 • · " !·t ırıı haıbme v.:ırn l h fi ilik erkanı tarafından uiurlan- hizmetler bütün Türıe mill~inbı ötıe-

Rus mıllett. hüttlmetfnta artamıdıaı
dır. 

Hitler - Mussolini aovyetıer1ıı benynelmlleı ma..
betıerl. mlsll görülmemlt derecede in
i.şat e•ıntştır. Hiiniyet lfıtı mmet
ler, Alman emperyallzn1lne k!ll1l bJ
makto.dır. Bu milletlertn bqmda 
Bıiyuk '9rltanys lle Bitla,lk Ameruı:a 
bulunuyorlar. Bu muıet.ıer, 8oYJti& 
Rusyaya lt!i!ak ve dostluk bailarlrl8 
bııg:ı bulunduk:an gıbt bbıe de yanlıa 
el'.lyorlar. 

•• •• • • 
goruşmesının 

akisleri 

Gayda: «Büyük vakalar 
arifesindeyiz, harb 

yeni bir safhaya 
girecek• diyor 

Londra 1 ~ A.) - q B.O.: ~I hver 
kayıı:ıkl.ırı, B. Hltl •r le Mu.ssollnLwı 
bugu..wıierde yeniden bulUfllCILkLırJnı 
haber veriyorlar. Mul.ikat.ın nerede 
vuku bul.ıc:ı ~t gıill tutulmaktadır. 

MUS30lınıı1 sozcusu ol.ın Gayda 
bu müJA.katt.:ı gorü~u'.ecek nıesele
lcrden bs.hsederkeıı et.yor ki: Ild 
devlet şcfı, yapacakbn y ut müllkat
ta muhtelit cepheleri bir cephe kıll
ne koym::ı.~a knrar vcrecektlr. Biı~·ük 
vakal:.1. arifesindeyiz, Harb yeni bl.r 
safhaya girecektir. İtı:ıly:ı., şa.ıika da
ha fazla asker gönd<'recek, Almanya 
da. Alcdeııizde aynt şeyi yııpacll.klardtr. 

Yeni Alman 
pike tayyareleri 
Bertin 1 <A .A.) - Donıier fabmca

l:ı.nnın yaptıkl:ın B. 2;7 markalı yeni 
pike Alman bomba tayyare1'erl Alı:de
n1zde, İngllberecle ve Iill3 cephesinde 
faaliyete geçmlflerdi.r. Yelpaze şeklln. 
de açılan kanatlar, bu tayyarelere 
büyük bir istikrar veriyorlar, bu uçak
lar, en ağır çapta bomba, to11>ll ve 
ıno.ynlıır t~:mııkta, torpll ve mitral
yözler ile stıahlı bulunmaktadırlar. 

Sovyct ordulannın muvak'kat bir 
muvo.ffakı~-et.,lı:lltten sonra faal b9 
mtida!aadan taarruza geçmeleri blll 
tesadu! sert d~Udir. Almanlar, lafla 
dlıılC'Ilmck istiyorlardı. Buna lmtla 
vermedik ve AlmAnlaa ~ lflll 
sa.kl.ıdıklan yedetc lcunet eri kulla
mab icbar ettik. 
Mut.e.ıkiben B. S'3.Un, Sovyet RU9-

ya.nın h:ırb gsyelertne tema.e edenli 
demhtlı ki: 

- B!-L bafkalannın ııruislnt almak 
V'll ret.ııetmelc ga)"ealn! catm.tıJoıw. 
Biz Sovyet tovraklannı Alman~ 
tem!z.lemek f.stlyorus, Sovyet bafN-' 
kili, Rus askerlerine de &11Alılannı bil. 
hımıa.kt;a meleke llWlnf. olmalan it,. 
zım gcldlğinl söyledikten sonra kendi. 
terine şu parula.yı vett.ı: 

C'l9.t!? Yılını Alman fqlııt silrllleıinta 
ka.ti aurctıte yenUdfll" Rus~ 
mnııın Alman .aü.riilerinden teadıd ... 
dlğl rıh yapmız .• 

Dün geceki Ruı teblilf 
Londra 1 (RaıdJlıt aaal US de) -

Dwı gece yana llo9okvma nqredlit 
len remıl RllS teblltt: 

Dun cephede ka.yde deler bil ... 
olmnnuştır. 29 n!sanda 11 t&'Y1'&r9 
kaybetmemize mubbD il dllmaa 
tayyare tahrip 'V!lt Bamık deniıdn6I 
on t>in rontuk bir di1lman sembd.-. 
tırdı.k, 

~ o &~~~~~~c1 ~~~~~ •••• ~.*~.~~ ••. ~.~.-~·---~··••••••••••••••• 



ısanıre 2 

f Harb tebliğleri 
Alman tebliği 

g·liz- iman 
adüellosu 

ABŞAl4 

11 

Birmanya'da 

1 .Mayıs 1942 

s k d 
-Japonlar, Daalıio 

telirinln eski ve yeni Berllıı IO <A.A.) - Alman c>Mulan AJ } (Baı tanlı 1 lnd -.bffede) ~ ·~6:Mri ıetYi ~ekle mükellef olan e.damdır. 
~ tebl1gl: ~ m.an tayyare eri kisimlarina girClileJo ~ ~ , * .of- ~e değil. Bonııı. saydığım 
oephes1nfn merlml "tmmı ~e- arvich'e yeni bir akin ~ ~. blı ~ Sovyet eaırıert bllha.ssa yııbancı fnklr, 

:";.,':;:;:""" ~:J::: yapbİar, haııar bllyiiktlir Çnnldnc Jo C.0:.l -1_. &. "tf.i'~11anı.;!ı:%':'".ı; :Aı;.. ""'_... b!iJi,ır ~~ =--::~= =ı:.b~:ı: 
1.J7etle ~-DDşmanm müıı- ~ D~ ali Ye Tfr ~anın f=ino r. Ur. Pn.vlotun bu §llrlel'le ımeşğuı olmasını 
teıtt haf'lf ta.amım.n püsktlrttllmU,- Lcm.dra so CA..A.> - Dtııı geca ı- ~ ~ ıamen idi~ cPavlof beni Jmtllian mi S~ ~ ~ tal.kıp ~te ;ııyan buluyorum. Ve onmı 
ttır. Hava tuvveUcrlml.ıdn gerUertnde- man bomba ~m İnglltemıtn dirilmcktodir. • ~ ~ aı ell1d ~- 1çhı bu runllerl soruyorum. 
tt mtbıa.taıe n dem1J)'ollıı.rma ra.ı:ı- dol'mUnda Nanich mtne tonkır1A 'rolqo ı <AA> - ~l!Vl'Q 'Je.Y·. ediyor?» tak: 
tıklan taarruzlar axıundıı. Sovyetter, bomba&~. Kayıp"° ıuısarıan IAndm oımtıtnda ~ ~ 6 =ı .wılo sreçlldL S:i nııJdo ao - Ba (J1b1 Nfamın:m ben ccrvıı.p vo- Pavlof cevabı 
m11tehan1k ma.tzem. balrunından b1s- ctmd!den t-0.lmıhıe 2mklin Jok:sn. da in- cepheden ya.pt.ıkluı ~ b1r Mmfinlırt ~ n EomOnlst u- remc:ıp:. Ben bd5nmı miidr4ı:ıntUn Pol.vlof sıınllerc toı. tr_n şu cc~abı 
redillr kayıplara ~. Ln.- e.rraz fiddetı1 olm~ul'.. Birçok klmsc- muvnf.falpyetle ~ 100,000 &daıl.arumı adlanni b!r l1ate 1wılin- a.c1z ~ bill~ Ne:redo bldı kl verdi: 
ponyn. n Mu~ ~hes!nde dOş- ıcr Olmfi§, bJrb.o ~ yarolanmı..<\tır • .ra.pon ~ ~ Jn~ cİ• bildir J\1,dürrabmand JCen. onlıı.rm mMafaomnn yardım ~ı>k - Ben İstanbula geJmcdcn evvel 
manın yeni taammlan kruılı ı;n.yta.t A)'Dl bölgede dJler bir~ alçaktan b1r çevhlllb haMett ımış!ıı.r, ffm.a • en · an ~bul~. iOOjı1s mevzuu olan vapur İstanbu!dn. 
yerdlrUereJt aklın bırattınl~. uosn tayyat'eler tn.a.mız etmişlerdi? le doğru Der1ledfkten IO%ll'9J bmten?ıl~ dislnln VQ arka<lll§lanmn komUnlst Ba a&kr de Pn.vlofln Kornlloıa. an- d.emirll bulunuyordu. Geldiğ.m 7:1.-

~lmnll .Afrllmdn. Gtddetıi kum fırtı- Brua ~er JJkı1a.n t'Ylertn ıı.ıtm& re batıya rürnm$ez Te ~ &?~ekle ı:8 ynpmali istedikleri ve latıldı. Pavlof ~ b1k:b_ Oitgido man bu cemııyt orndn. buldum. Bu ı;e
nalan y(lzfhıden Mr iki ta.rafta :yal- t.alarü d1r1 d!ı1 ~tnmwerı samlı- ~ mahallelerine ~. Q1n ark.a.dqlannm neler dfi§nndtıklerl :rl»:mlen b1r sed5 ft lde.ts.ı b3r nutu~- minin mürettebntlle tanl§tıru. E r ka,o 
mz fl.ddeW keşif fasllycti olm~ur. :yor. Birçok dllşman ~a~ lınımra q- loçllerl, Of&~ Ylltı1mı: olan had> m.11.l· cımduyordu. Abdürrabmıı.n bu etJA- söyl gibi konuş;auıqe. ~: do!a dn. onlr;n, zlyn::-et ettim. A'"t\ sı-
Doğu Akdenlu'le b1r Alman demzal- l'nml§Sa da, tn!ıribedJd!kıerlne cısır zemesbıi tahrip ne~ btıtmıU'J'Ol"- cevap olandt: - Btll9ynı:mm e mnrt ta.ılhl1 lfa- m onl~ra. gider, onları~ bulu•ur, ko-
İngUb malzeme ıerv1slne mensup! hıı.Mr yoktur. lnr. - Biz bazı k.Itaplaı okur n Sk· d~ 9Clk f{lmullt1 ?e mM1mdlr. Bu nuşur yemek yerdim. 

'1r taşt ,elkenlls1 batınnıştır. Malın Bmihı 80 <AA.> - Alınan §Ch!rleri· Domo1 ajansına psre ~ ~ sempath:anı olarak yqardık, Hc.de:3todo Süleyman !det& bir cde.b1· 1929 scneslııdenbcrı Sovyetıer B 1'11· 
td1\Bmdal1 bava alanlan gilndfiz YO n1n hnlkla ııd:tw ma.balleler1ne t:a.r- yağmur mevElın1nhı beşlaraa:smn. da· dedi. Jat J'9.P&1'8k hAdmelert anb.tm>r. ~ muhtelit bliyük devlet nn;ivle-
rece başan ııe bombalnnm$1". fi JBpılan hUotmılara b.:rvılık olmak !ın 1ld hn!tn Ta.rdır, Bu mtıddet r;ar. Reis _ Pavlof .cndeo. k.omtlnist Süleyman - Eski 1fadeıdlı4e herşey rlndc tnrlhl tct dk..ı.t Uc m~uı bu-

da~tza.l~~ ~:el~ :: ~~~ ~ ~~ :d~ J=~~a11!~ ~= olmmun n komtirıbtliğbı malıiyethıl ~T~~:!;'~~~~k ml- =::~ü. m~~~t:1~rİl:~~ 
tonllAto tıutannda alt& dllşm.a.n Uca.ret taarruz etınif. ~ hNııır ynpmşıtır. kcrln1 çevtreccklenıtr. &oruyor. !dn? bulcfa.kl Sovyet b=t"J kcnsoloshaneslne 
aemb1 batınn~lo..r, ye haylı bQy{ik Bütan uça.kJq d&ım~r. İngtlbı Abdürrdıman - Pavlof beni im- - Ha.yır.. geldim. Dur.ı.d::ı.kl evrak mııhzeninl do 
kınaJda ~ bir gt'nrlyi de ıorv.ne hava. kuvvet.181'1 dlln ıece AlınnnJa Sanayı· tetirlik heyeti tiban mı etmek istiyor. Pnvıot - Bu auall.ere cevo.p vermesi tetktk ediyordum. Detllkleri g!bt m-
hatam uıtm~Iardır. ftzeıtnde hiçbir OÇU§ yapmamıştJ.r. tn- • A1:i'dilrrahmanın nldll Şakir Ziya bfztm mednfnamm f~ı ~ da.vn.run vnkl bir ttajlyerlm. Fakat bu Etajl-

Hava kuvvetlerlm1! tatafından İn- gDJz uça.klan ft'ftlki rece Klel'e ta-- reisllği ıdıae Wmbtrn mGekkilbıln bir Tnrk n.ydıntımmru;ı tÇ'hı ltmımltıdur. :rcrllğinin diplomasi 1~lerlle htç bir 
stıtereYe karşı mtr.ıınem! olıuı:l:: Jtl.Pl- cmrı11arında a*'.r1 bec.1etlcre d*1, Ankara 30 (Alqnm) EekJ Sa- 90CUğu olduKwıu, l>ll§ka lılr feY bil- Re1' - B1r mammı .mallere cevsp nlAimeı yoktur. 
lan tntı.mızlara devam~. 29 - halkla mesktn J'erlere, lbldelerc yt Um Mndorn ~al T 

1 
mediğini, bundan sonra & ,aIDız wmıezse, hA.k1m on.u konu,tumı.ak Diğer t:ımftan ben rynı z:ım:mcla. 

10 nisan gecesı savq uç:nklan ~- t>omıbalar a~"' B1Jluıssa 'O'nı- na , um c uru :mıe:mleketinbı istikbali Te y{lhelqi 1çJn edomes. Ell.nmde 901' yok- bir 8o'zyet vntanda:jıyım, Sovyet hah-
.Itri 1yt görQş şa.rtlan dnhlltnde Na.r- •oraı.te mahalles1 hedef tutulmuştur &.nayıdilTetJ:ı"k Heyeti relsli§hıe t!- de aJAkadar olacağını a3yledl n bu tur. Ancak bra.rda bu g1b1 ~ nn- rlyelllerlnJ tenvir etmek be:nl.m bir 
wich İnglltz oebrtnı bombal~u- tıım aıst.ı.t1lsll:M isabetler olmuştur" yin ~ ı ml~tır. 1 • mn <IM3.te nlmır. vnzltemdlr. Ara sıra vapurda. onlrırıı. 
dır Şehrin merkez1nde ve mı.at tesis- hı hastane c1dd1 ~ ~- • • dS:z. erin znpta ~rilm•9ü rica etti. Bmuıı 1.hıerlne Pavlof Stlieymanın ta.rlht vakıı.lar hakkınıJa konfemndar 

rde btıyflk ve geniş yangınlar Te Londra so <A.A.> _ Dthı geoe tngi. Kıskançlık cBen de hır TGr.k gıÖI bu swıllere cevap vermek 1stcmemesı- verirdim. Bun1am blr lınsblhal demek 
tavvetll hıtllA.k:lnr oıcıunı.ı görlllm11ş- Uz tayyareleri P&m ya1rmmda Gen~ İzmir 30 (Telefonla) - lkıçer hareket ediyorum• n1n zabta aynen geçlrtJmestııı mah- daha doğru olur. 
ttır. vWere'de tnnınntmowrtıra.pan 0nom melikte Şevket a<fmda biri bu ak- Yedind auaJo eçildt. A!bdünah- teme reı:stnden rtca ett! Ye bu s&ı:ıer Avukat Şakir Zlyl). bu izab:ıttan d:>-

Dft.}llUUUD Pnrls nroşlanna yapı$ Rhlne tabrlJml&rma taarruz etmışıer. tam kıshnçW~ yüzOııclen 28 yqın• O ktth ..ı~· --.1:.1 rihl ri aynm zabta. ~rDdl. layı Pavlofa teşekkür etti. 
~ havn. nmı, binalarda. hamırlara ye dJll. Ta.amız çok ta<;lıit olmnştur. da Talılreji muhteUf yerl;rinden liı- ~~nm lsd • .Y..~lsgtıu ıpiy ~~ Retıı. Ae ,_-- Kirkor haklondaki rapor Pavlof sözlerine devam ederek: 
•nı halk arasında. tıı.yıplara sebep R ock •

1 
--'-l -L __ , tt-.Ji nua ne o "öl& en oruu. ı:s o- - Ben komünl:;t partlsine mmısup 

olmuştur. Mllnferlt İngiliz ~klan ost tamamı e ,...... a ~r sure~e yanuadı. ~v et dOrrahmnna hita'bcn u diyecetinl D1hıt11 c_eısedo §ahlt kapıcı Rlrlto- dcl!1llm. Fakat bu nol..1;nl nazann ta-
.. ..._an,,., 94_..,1 .... ~- ..__._d h•._... t- L-..!ib dild• ynkalnndı. Tahıre h taneye kaldı- d AL .ı.n hm rmı altlt durumu hL1ckmda rapor alın- ııı.fta.n''lm. Llderlcrlnlin yazdılh <'ser-
AUJı ,,_ 'ıl'"""' &'J..,4 \C.G'=°Ull e ~~-- anrJ e J nJd IOr U. 'Oaufra anı ID2'.mn& }ilzum g«lır6lmftşt1l. Tabibi " -
lama. uçu~lan ya~lardır. tk1 tngt- • __ .ı 30 (A 1• _ Bunlan ilk lfademdo wyledbn. _ ........... """'""'d ....... '- -por ....... _4u nu lerl bilyük bir şevk ve hc~canla oku-

1.AJ1JUra A.) - Britanova """"""" "...,., "'u.ı-.cu • .,. VAu.u NI ı rt1 .....ı d'· llz 'DÇtlğı d0şilr0lm~1'. 939 ve 940 tarihlerbı<fe .-ı.ıip "'el- -""""""•, -"-•t .._...,.., ..,.,_.,__,.a · .. a•ı• mm. c n pa ye "'.rme ı.ın? Onun. 
aJammm muharriri YUJYor: '- -ı1i:z. Mahalle bi likl • • "'"" • .... .,... • ...,. l"W4ı ,..:;r- n..u'AUıua un.• " eb bl ı b d 1 h t k l uıgı r ennın mlotim. Orada anam T• baham var. d-cede .... 1 .. het _....... da. -a•-"-"tı s c n ur4 a. Z'.\ e mc ço : U7un 

Margarin yaği 
yapacaklar 

Ankara 30 (Ak§am) - Mnrga-
1'1 yapan kbrikatarlere Vek&letten 
ne ırı"hi §artlarla margarin ya(?ı yap
bracağını 'bildinnl§tlr. Bu fartlarla 
lmalde bulunmak isteyen fabrikalar 
pn'tlar, kahul ettiklerin[ bildirecck
fardir 

hına l:UVTetlcrl 8'CC9 Avrupada ku 1 -. - ... ""~ '""' u. ,_...._ u.w.ı~ sürecek. 
muhtelif hedefler il%erfne 3,500 ton ru maıı mayısın Onlan g&rmefo gitmift&n, dedi. aldlyest tamıı.mdır, der..llme'kte !dl. Dl~r suale cevap olarak şunlnn 
l>omba atDllflardır. Roe:tock'un ta· sonuna kadar bitirilecek Ve bıı IU'ada gözleriı:ıden akan Pavlofa sual söyllyeblllr!m: 
mam.De tabrlbedilmesi De neticelo- J\iılW-R 30 (Akfam) _ Daftbna iki daınln yqı turomıyarak a8z.Jerlne AbctOmılınınnın &vuJmtı Ş:ıl:1r Zlyn. Umumiyetle edebiyatı çok eevc• 
nen bu lır.re1cetler gereli Almanyada işlerile u{P'~a~IC mahaTie l>hliklerl ıSyle t~:if betti: b" 1c im tl d Pa.vlofn b1?I Ud ı:a&t ronı.ca~ l!Oylc- rim. Mayakofskiye hayranım. Onu 
cerebo lngı1terede mi defa olarak tqkfli lafnfn mayısın ıonuna kadar bul-- .ı a: 

8
°. Tanak:': ~bir f.~.:r l~ d1. Bu maller şımlardu: dnima okurum. Seviın~kinin ~crlcri-

görlllmek.tedir Bitaraf mcml:ialal'- hi • ·1 cm 1 • ertf1>at ' Wl<lU. ır roç ~·· _...... o ı - Bavanetya adlı Bovyet tıcn.ret ni ıeverim. Çünkü bu tıdam ~efohnt-
da.n alıntın h&rlerde Alman mane- tirim çın t a mtyor. duğurnu aay!eJL Ben d• onlara di- gcm}slle Pa.vlot mmıleket1ne gıtmtş le istikbalini mnhvetmiş•ir.~ 
viyab 07.erinde bu akmlann tahrip- B •• t tetkikleri yorum ki, l:)u meeeledo onlar da bir mld1.r? Ottmlş ise bunun tarlh1 nedir? Saat 16 Y1 geçiyordu, görülecek 
Ur teslrleT 'bnal:bit knydcdilmekte· U çe koımUnl.st gibi değil, bir Ram ss1>l ha.. 2 - Hariç memlekctlc:rd.c DlAballl yedi duvn vardı. Maznunlardan tah-
d Anknnı 30 (A\:pm) - Bütçe reket ediyorlar. Ben de bir Türk gıöi sol ~ter elinde bulıma.n veya k.k ·• • • b. l l • l 

ir. l bul·--... ".....,...· olan '·l-, m-'" ~~ ı ·ntın .. tevsıı ıçın ır ta ep en o up encümeı.i mcteoro oJI bOtçesbıJ tet· h.ıuekct ediyorum ve edeceğimi Bu ~~ ~ ~.. ~ r..o.r l d ld 
Ankarada motosiklet kik etti. yalcında Tiearet Vek!leti kadar... mil.n.1st veyn ms.ıbUt b!rutlerinln ° ma ıgı soru u. 
ve bisiklet kazaları AJmanla.rin bir tekzibi biltçcslnl tetkik edecektir. • Türkçeyi gayet iyi anlıyan Komi- faaliyeti veya bunlo.nn t.ertlba.tı gibi Kornilof, mahkemenin sorduğu 

lof iki elini havaya kaldırarak reise l.şler onl.a.n ne d~yc b.dnr aldkn- bu sunle şimdi cevap vermiycccğim. 
çogalıyor Un 30 (~A.) - Alman rea- J ! c!ar eder Şimdiye kadar clnhn yalnız bir doıt-

Anknra. 30 (Teleonll\) _ Son mi mahfilleri. tlmen gCSlllnUn bah la- ta yan 0 d rUffiU hitaben bağırdı: 3 - Pavlof kaınlln1st pa.rtlslne dn- yeyı gö:z.rlen geçirdim. Dava hakkın· 
d B '- L • • B 1 .,_l - O nlde evelce neden Türk gi- hll _,,.._ dAl'l-11 -•""4-? 

rD. nlerde Ankarnda motosiklet vo lyum a oroııo tcnnnın o ıcvıııo er ııuuı.ı, "b" ............... daki tıı.hkiknt 'Ve tetkikntım henüz 
l)faiklet kazalan çoLhnı•tır. Bcleai- taralın<lan almclığı hakkıncla Dave:n.- (Jla& tnrah 1 inci eabifcde) bi cliişünmeNdi. 

11 
4 - Pa.vlot muhakemc:nJn baolnd$ bitmemiştir. diyerek müddet iıı~edi. 

~.. .. M sk. d J d harbin bir iki ay süreceği ve harb Reis - e b eyim bon. (gülUt- gtindcnbert ellnde mtt1ıur Bovyet fü-
79 rcia muavini B. Rauf, kazalann try Te o OTa ra yo arının yay ı· aonunda da bol bol mjraslara kona- meler). tı0§.1 §3.1ı1 Mayakntıı.i'.l'nin tık tabı :tt- Pavlof da aynı mütaluada bulun-
8nUne geçecek lüzumlu tedbirlerin :d!1:i!':ri, kati aurette J"l\lanlamak- cağı aöylenmiıti. 1,t. İtalya böyle ~uru,maya ö~leden sonra devam tabını otuma.kla meşgul bulunu:yor. du, ve Türkçe okuyup ynzma bilen 
ahndığını ıl>yledi. Üç gtindenb.t Kırımda •iddetli ald~.> dcnmiftir. edıl~ek üzere celseye hihayct ..-... Bu kitabı her oelııed.e okurbn gôrll- Kornilof tarafından dava mündere• 

.. Roma 1() CA.A.) _ Iı:ıgWz _ Am.erl- riJclı. yoruz. A.ca.ba Tred:J'atof, B~ gt. catının kendisine ıınlatılmasını ha• 
İhtiyar kadım kurtara· bir muharebenin cereyan ettiği hnk· tan hs.ber a.Ja.nsla.rı, İtalyıuılarm ynl- Ög'" leden sonra bl Rus ~lert de otur ve 88Ver mi"/ kimler heyetinden rica etti. 

d k bnda dil§1lUID bynaklanndan Teri· P lof gül k yatt k:al.ktı d · yım er en... Jen Jııııber de ,.Janlanmaktadır nıua sulh Japma.k Jçtn mll:mbrelcr- ÖR!ed.m 80Dr& t lUO dn uh _ a.v ere a n ve c- Abdürrahmanın avukatı Şakir Zi-
lzmir .30 (Telefonla) _ Bu ea• · de bul~ amde plıştılr'Ja.rma d:ı- ı:omeyo tekrar =landı. Pa; :r : d1 ti: ya da müekkilinin - şimdiye kadar 

bel> Birinci Kordon<la bir kaza oldu. A k l . ır o1!Qialn.r yıı.Yl)'Orla.r, dete. da Sül~ sual ..,;~~ !'11.b~~=e~careı ~~ memleket menfaatine muhalif bir 
Şoför Ahmet ldareatndekl kam- n ara ve zmır S~ant_!..~aı:r!:~~kend1 b11<11rdl. Reis, bu mOracaatı kabul b-"·- bir ... tr "" edibi ....._._U• hareketi olup olmadığının İstanbul 

JODunu, yol Gstllnd• giden 70 ya· Belediyelerinin bütçeleri :,:;; ... ı:;fıtere v Am ~·~ ederek, snı~ ne ~mı b1· m~~11d.atS:"'no olnn m~beti mbıtası marifetiyle bildirilmesini 
11Ddaki hfr kadına ......... mamak ıaı-, &-'-- .30 (T 1 f 1 ) _ Bel .. -'ertnı -'""'~ U:amdlle _.,.,_ tm" birer ~1 P~a blld1rd\. nedir? Bu sualleırt mak ınutıterem mahkemeden talep etti. Dosyayı tet-

,....... ._.... ~ e e ona .. .......r.,... ...... ıuvu. Pa.vlofım 8ualler1 --1 .. -.. --·tm. _ .. at... -.o.. "'·""-a kik 1 · b - "0 dd · t d 0 S .. m.ıevra• yaptığı sırada dubalardan diye Meclial bag6nkll toplantı:stnda mı.ş bir manevra. oldcRun11 b!ld.1rmek· n .,,~....... lh~ ~ ... n~n •&A.W.Lum gel- çın eş gun mu e.t ıs e ı. .u-
Wrin K • • tedlr uSkli.~ten sele:n bavullan Süleyman m!§ttr? leyman da d031Ynyı tetkık etmek ıs· 

e çarptnı§br. amyon parça- Ankara Belediy..ınln -nridat hüt- · ttıtthıcu ~ bırd:m:ı(lbr ibra- Avukat Şa.kl ZlJa· ed.,,. • b·ıd· d. 
lanmış, lçinoeki bcı l:Jıi ve ıoför ya- çednt 86 J ,000 lira olımak hb"ul et#. J • d - akl b 1 •..1 Jıhn1n bu fo1e alAka.sı Y8.T mıdır yot Hlcft:lentt!° terrvirt 1 in 1mna .se t ıgını 1 ır ı. 
ralanmı§lardır. G3rlltQJeeek itler bltmedi~inden zmır e aıc a~ aı auı mudur? Dfik1rtnmda. top?uwı adam· bep Tan!ırf dedi ç - . Hakim bu tnlepl~~ .~ar~.1:~~~~ id-

.., _ Meclle toplantmıım 1' c(!n uzabl- İzmir ~O (Telefonla) - Baeün J&r t1mlerd1r? Ve ne gn,ı §e'Yle'?' ko- Pa.ylo:f _ ·~31>i. muclbe3mi anlı;yn- din makamının ne duşundugunu ııor-
Kula mensucat magazaıı memıa karnr nrtlml§tjr. hava çoll 11caktı. ÖIJe tız:erl meaklık mı.,arlardı? mncııemı btr sunlfn eero.b1m veremem. du. Kemal. B~~a ta.hkik~tın ~~'"sil 

:lnnır 30 <Telefonla} - Kula men- L:mlr 30 (Telefonla) _ Belea9'e g8lgede 28 dereceyi g6steriyordu. tts!kü})tekl J!'a.brt Sfileymana. yazdığı ATUtat Şakir Ziya - :Muhterem bak~nda §ımdılık bır dıyecegı ol· 
ta.eat TOı1t Anonim e'ltket.inln bura- Mecltd is.an CfeTreal toplaııtaın bl- J - - .. mektupta Abd11rmhman S~tn p.yarıı bay reds Pa.vlottnn ya.lan r;ayıedlğinl mndıgını, ancak maznunlnnn bu tn
cta.k1 satış mağazasında m.mı kcmın- thmt tJ' n BUt . 1 850 OOO ı· bbul talyanın Ankara bilyuk ıt.tnınt bir ~ bir dosttur, diyor. ortnJa çıknmuı.t: lç1n bu swı.llerl so- lepleri yerine cetirdiktcn ve oaılnn 
ma kanununa a.ytm hareket te:ıblt cdnı!ıo~r ıı!İ~i,. 'isi Ba R t elçiıi Bu ifa.deden bqka do.st&.r da. oldu~ ruyorum. Dllnkt1 celsede bu geml dinledikten sonra eöyliyeceklerini o 
olunmuş Te rra.tış memtll'll şerlf mah- M· ..xi Meclts~ k re ti · b. ep wu!~ •o (A A) ltal - anıa.,ıllj'Or. Bmılar ktmlerdlr? 1ç1nde Sovyet bahrlyo!llerlne tonfe- vakit !beyan edecesini bildirdi. 
tıemeye verllmiştlr Şerif ağır para ımar~ u, apar en ır nu- .&:.WrDu ;, - yanın snıeyınan Ntynziye gandermek 11ze- ransla.r verdlı;int ı;Oyledl 
~n m.a.hktlın oİ:mak, ~m tule e&yledi. Kadlfekale gazinosunda Anlara liGyük clçbt bugUn Bulıa- re Fa.hrlden md!::tup ~ıruo mıdır. Bu Dltter tarnft=ın Sovyl:t. Joonsolosha- Kaı-ar 
a 7 gün tapalı JmlmBmıın k:nnLr ye- Meclla lmsı ccrefine bir dyafet .,. .. rlstan talkile memleketimize aelmir ıne'ktuJJlann m1kdn.rı v• münderecatı nesinde ıse bir memur nn.mzed1 oldu- B 6 . 10 dakik k d 
rDmıktir. rildJ. tir. nelerdir? ı ~u bildiriyor Nam.7ct olım ndam 1 unun 7._rıı:cıd·k . ·a ·akflr 

Tefrika No. 46 

· ce seyc nrn Yen ı ten Eonra şu n· 
- mr okundu: 

Clan wrarlA bahsetti. ne indireceğim bir yumruk ile onu vazgeçtim. Çünkü böyle bir hareket, Me.znunların muvafakntleri vec:,hi-
Ben de kendisine, onu görllp acv- mrtü~tü yer etf!'er, bana çıkışmağn kanayan gönül yarasını tırmala- le dosyanın tercüme edilmedik ı ı

dikten ıonr.:. lhuradan bu kadar acele kıı1kı~manıı ne demek. olduğunu ısğ- mak demel olacaktı. sımlarınc tetkik edilerek dôva ınün
uzaklıı:maır. için hiçbir ebep bulun- rctirdin. Onun için delikanlıyı tcaclliye ça- dericatınn vakıf olmak üzere kendi-

Çeviren: AHMET IDJ.,ALl madığı TC ıayet . blıradan gitmemi Ben ıoğukk.anlılığmıı muhafaza lıştım. Vaziyeti bu kadar karanlık lcrine bir mühlı:t verilmesine Korni-
hııkikcten arzu ediyorsa, benimle ederek v.· nezaketten ayrılmıyarak görmcsinln doğru olarruyacaiını, de- lof tar .. fından doğru olnrak tercüme 

Fakat anla§ılnn hatcrat<;ı, liendcn Bunu mtmı tahmin etmi2tlm beraber gelmesi llmngeldiği eevn• kız kardı ,.İnc karşı beslediğim aaf ve diği gibi mifJ8 Bcrryl hakikaten ken- edilebilmesi için Eşref Demircnnın 
ıtehet cdryor. Kabahatim nedir) di- dostmnl 'bını verdim: sonunda berıimle ev- saınimf hisleri anlattım Te kendiai disini eeviyorea kardeıinin muhale- tercüman sıfntile kendilerine gönde
,.. ıordumı Bil türlO elSylemeli iste- - Ben do lnı fırsattan letifade lenmesini dt- teklif etilin. razı olmas;ı 'bil.:, kız karde,inin, yap- fetine raime , kendisile evlencbile- rilmcsine, Abdürralımanın vnziyeti
aiyor. Bugün kadar. ~~ıeye bir ederek gccıç bZ& k.a1bh_nl açmak ı.- Fakat kızcağız, '&ı teklifime e«r b~ evlenme teklifini reddetmiyc- ğini aayledim ve tunlan da ilAve et· nin sorul~ası için de İ&tanbul zabı· 
'9n11llk ya.pm!~ım. Bılukıa herke.c tedlm. O da benbnlo bat bata kal· vap vcrmeic Ytıkit 'bulnmadan men- ceğinden. T ı beni bu ,ereftı;n mah· tim: tasına muze~:crc ya:z.ılmasınn ~~ 
eliın~en geldlg. l.:a~ar ynrdım ebnek ~aktan aon derece •C'Ylndi. Halhukl hus k'ardeşi ansızın ortaya çıktı ve ~ ctmı~eceğmden emin l:iulundu- - Aziz dostwn, dedim, miaıı Ber- ":uhakemenın 6 ml!.yıs çar§a~b~ gu-
ltt~ım. Bununla beraber, \>u hınzır hır ftl1' nazarı diklı:otlme ~b. Ben tbnarhar.ı., lu.çkım g!bi üzerimize )'Ü· gumu da dlve ettim. ryl rüııt yaoını.\ muhakkak buım~br. nune bırı:kılmnsınn k<uar verıldı. 
~nf, • kız: ~ardqlnln parmaklanna a§ktan ~ahactmek lste<lik.c;e, o MSzU rlldü. Herifi.: yana1tlan, hiddetinden Bu .. erkek~e aö:Uerim, herifi ya.bş- Şayet o Cla aizi ıeviyona, kardeoi ev-

e elıml •Unneme müsaade ebni- değJ§tinyGr 'Ve benim dokunmak le- sapsan keeilmiş, ldlçQctik mavi göz· bracagma çıleden çıkardı. Ben de ar- lenmeniz~ m&.ni olamaz. ÇünlcU ka- İzmir fuan hazırlığı • 
.,ar. tediğfm mcvzua yanl'l§nuyordu. !erinde d., deliliğin korkunç panltı- tıli daynr.an:adım ve mlss Bcrry], f;u nun, onun ıcuhtemel bir muhalefeti- İzmir (A ) Ma. ·ık 

- ~lacnk fCY, azizim... Bu hareketini bir k.adm kaprlai lan belinni§ti. clil kavgaoırdl'. hazır bulunduğu lıaJ- ni na:ı::arı ltibs.ra almaz. .• Ü d . ~banm -İ- . yıhs!nf 1 

H-'b- ,_ . 1 '-:- d ,_ d. · ..ı_h • d l . _1 ,_.. • • • gun n en rtı ren zmır §e n uar 
- l'U ur CT ensek ne kadar enndun ÇünkU o cln ou tenha yere 5,tapleton'\81 bu munmelcei karvı- e, .ır;en ımı W1 a zıya c tutamıya· çtimaı mev1Uınız. ecrvetınız, ya· . ... d B lea· • 

.ıneaut oluruz. Zavallı kızca~z da gelirk~ kendisine nelerden bahse· ınnda hayretten donakaldım Ben rnk' ıertçl'! cevap verdim. §tnız, fiziL vaziyetiniz velhasıl her ıezont.ı:.nfa gıhreceglınkl en, le ıye ~ 
ı. ·__ J K ' • , . . leh" . d. yase ı, unr ıızır ı arına uz 'Vermış-
ı:cndCl . ho§ anıyor. adı?lann göz· deceğtml pekAll biliyordu. Şayet ? krz kardC§ilc evlenmeğe karar verdi- ~ tnpletor, un nihayet kız karde~ini IC'Y •u..ın ını.ze ır. , •. tir. 
lerl yalar söylemez. Benunle konu- bal-ısa temne edilmesini lstcmeseydı, ğim için ondan nazlkfme bir munme- de zorla aTkırnndan .tirükliyeTek HııkiJ:ate.n sır Henry de, bugun.e On ikinci Jzmiı fuarı 20 rığustos 

rken, ~l§lanndan hani\ karşı~ randnitmU k~ul etmez ve yııpyııl- ]~ göre;evml aanmıııken, herif Oze· alelacele ~ekil~ citmeı!f, bcn.i eon kaclnr ai_lesı efradının baom~ ~elmı~ tarihinde ıı.çılıp, geçaıı senelerde ol• 
ka~~ ~ahr.adığını, ontllil d b~ı nı:z. bu dağ l:İa§Jnda yanıma gel- rıme ~rli":eğu kalkı§mnz mı) T~'bü derece .müteessır eden. bu çirkin stlh- olan fec. lkıbettcn bnoka hıçbır ku· duğı.. gibi, tam bir ny sürecektir. 
~ığ nı anlıyorum. Faknt kardeşı, mezdi. ııtz do il:)M dıvnn~nin çıleınca nıı.reket- m..-ye bır nihayet verdı. eur yo~tur. Fakat_ b~nun da kusur On ikinci fur.nmıza iııtirak edecek: 
~ ~ .... (111 kon~:ın8llll%a r:'üsand~ et- N~ ise aözt azatmıyayım, MU11- !erini, hiddetinden tepinip durduğu- . Kendimi bu mıntak.anm en bed- addedilebilecek hiçbır tarafı yoktur. devletler ~unlardır: Bulgaristan, Mn· 
~edıgı ve bizi .•ıln bir goz hapsı ~1- takl>el izdivaamr.z:dan aöz açılması- nu, eaklundığınız kayalığın nrk~m- l>r.ht vcı talihsiz cdamı diye telakki (Arknsı var) caristn ,, Rc,manyn, Almanya, Jngil-
ttndrı. :Uttu~ı lçın bu tenha yerde ou· m istemiyeı mise Berryl, !>ana boz- d:m elbette görmü~ünüzdür. etsem '.ft vardır. tere, ltnlyn ve 1rnn. 
hıım k · d 0 k kı d • Bir warruf bonosu n1mak1a hem t ag" ntt. ver 1 • r a m 'llZ l>ulunduğum büytık Yan:mda kız kard~ buluruno.say- ZnvaH· eir Henry'nin bu acınacak zrnir vilayeti pnviyonunun deko-

Konilinı• çıkarken aizl ynnınma tehlikelerden Te çiflikten çekilip git· dı, ben ono ne yapacağımı bilirdim. vaziyeti, beni aon derece müteessir kendi menfaatinize, hem yurt rnsyomı tamnmcn değİ§ecektir. Ma• 
dt lstememeldiğimin ıcbcbi <le mlyccek olursam, daimt bir endife• Herif dm etsb. ki ~ Berryl yanı· etmi,.ti. Kerdisindcın bu Mdhc hak- müd~ansma hizmet ~ nisa viliiyetl de bu &ene fuarımıza 

bu idil nin ıstıraplar ktnde kıvrana~- mızda l'ulunuyordu. Yoksa çenesi· kında qMa, lWı. lmhAt btemektcn olursunuz. daha cenis ölcüde iştirak edecektir. 
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;.~ş~:0;:t,:~AMA ( $BDiR BA.BERi:..ERi ) .... ...._TOrk_ .. _s~-n~_·a:_o_~emmm-· _· 5_n_c_i h_af_ta~~ 
hiiyiJnde Kaloriferler ne 1 Odun, Kömür ) Milli korunma. :';t!:.=:~ı::1:~:.-=.~ı~4:e~~ aro ~· 

Yent 1mru1aa .... ~ k k ? hk • ·d KEMANi SADi IŞILA Y,in llMniıı içinde, blrlblrine ~va ıt yanaca Şehrin muhtelif yerlerin- ma emesın e 
~~ =:--ır:r olitcqıord.u. Cle depolar kurulacak IMM.Jediii ft .mmu o~culanmız 

- ŞurumJ bir de~- s8re- Umumi meclis mülkiye z= Jrurulaook Maılınıtat Dört kiıi tevkif edildi, MUALLA Jşılay ve SUAD Gün'ftn 
)'fmr • anu9UD0 ,..emec1ım. • .n-enI inin 2 ki • Lı~- ldu Arkadaıflanmm pUpmıdan ainla· ve nafia encw.u - er bamt1ıklarma. dt'vam tdlll7or. §1 marurnm o 1M kWilı ....ad.inin e.tacb DEDE EFEND1'Dln en nefis prkl· 
rak o tarafa dofra ,Grüdüm. mazbatası 0&1n odun ve Jı:ömtır iıçln oehrim.lzde 

y akJ--tıkça bir Dd nokta derhal tes1.tı edecel1 depolar karar~ llalazaJannda o<* mıtfaJda :mam. Jarm. ~ ettiklerf 
dildıa~ _ı..;. Eaeflendim. cU>1d1r, Bmılanb.n en ıuMıhnmı, 111n- fat.aı'a bohmdutu halde lhtıkt.r ba-

~u ı.r.ıtmJ t1mmn1 mecııeı db l&At ~ bulun.an Qıra.ltan cnrnyı aınla.rın- dDe atıp. ~ maznun 
Evvela: 11 ._ btrlncl :reıll ye!dll B. J'lı"Uk1 Dtte- dn vtlcude ret4rllec&ktlr. Ofis bu ıen1ış Vanm ft samueı adlarında lt1 t1§ı1 
Ne u afaç dikilmİt··· :ırntn ~ aıtmda toplanml§tır. O.. mmtab.n eıc* m1kt.&rdn odun Te kö- mahkemeye Terllmtşttr, ı numaralı 
Romanyadıu;, Balpriatand.a " o& oelsen1n DPtı o'ltunaS"fJt aynen mt\r 8tok edecektir. MDll Korunma ma.hkemestnde ,.apıla.n 

=~ac;:~m ~= ~~~ı::ei!1== KÜÇÜK HABERLER =-~sonunda tk1a1 ~ tmU edllmı§-
oldağuna biliyordum. Binslarm •· obmmUf n bbUl edllmift11', Rtyru;et YWtsek f1n.tle otomobil lletı at-
J'lll da 0 kadardı. Kendilerine aile mJhmı bu teıınlndt, memur maq- * T1caret Veklletl küçük anatıar maktan maznunen yaklanan 8alJh Te 

Mtma SOO lira defrerind• bir ev Iar:ma yapılan fe9b.!Ade mmlar do- ve ıstlhlA.k tooperatifierlnin tip ırta- Jl'a.hreddin adlıı.rtnda al~ ı ntmıa
nribn4 Tarlıı.. hayvan. &Iet. aakll, IaJ'l.llle Husud 1dare bütçesinde ~ t\iırilntı b.Ulrhyol'nk mınt:ı.b. tıca.ret re.1ı Mllll Korunma m.ah1reıne.'1ııde 
Mllba h hane devlete 2000 liraya olan ~bil husust:nkl ta.nun mu- müdtırıuıune gönde.nr.şttir. Koopem- aorguya ~ldlm1şler ve teov1d1 edllmtş-

er ctince h~ tantmd&n temın1 tu kurulurlten, ıe,ebb~ler bu tıp nı- tir, 
malolmut. • le muta.rreı' oldtıAundan, ~e VeWe- mnmameye bakamk nızamnamelıert· Ktıt ,emt ihtlkA.n yapmakf;an suçlu 
~ mukabil, kendilerıne f3y Uodm ılınu,ak JUClmı parasmm btıt- n1 bazıl'1ıyacaklardır. Prodroınos adında bl.rt M11U Kormıma 

demŞi.zdir elhe.tte: ~ T&rldat Te masraf kmlrnlıı.nnA * Gece ~hında b1r pzlnoda mabmmestnde muhal'.eım.e eıcHlmlf, 
- Su tarzda model "yarttallar llATeahl1 tekI1f etmekte ıaı. raaladıRı arD.d~ı Hll.!eylne fıuda rnkı suçu sabit gôr(ilerek bf'f llra para ce-

Tilrkçe Sllzlü 
,.llrlıçe Şarhıli LEYLA 

... bı en mabte,em lllmbJ -8rmek· Te tekrara a8rmek llteyen 

btnlerce ldıfd• aldıfirmz t.leron '" md:tuplarla dld mUracaatı na· 

un ~kata alan 

TAKSIM Sineması 
M6dariycııtf ba Slml 

Son defa olarak bir hafta daha 
~ ıımmUakat eC:mlftlr. Muhterem hallcmıza 1iu ıOJı lınab 

b{ı-wn•lui n Mani ..atlerhk!e selm·eleri favılyc olunur. 

Baistaı •.at 11,JO • 1 • '2tJO • 4 • .5,SO • 7 • 9 

Olmennı: l&mndır. Nice miikeDefbet· Bundan m ruznameye geçllm!f tç1rip sa.rtq etıtlkten 10nra celb1nden sam Memesine n dl\kkAnınm btr 
..... mabramlyetlere katlamDll baik ve mevcut bul teklliler aWta1ı en- altın ıaattni ve para ctlzdn.nını çalan h&tta mtlddetle lca.patllnıuına. tBrar 
nr Köyleri ne &.bat. Y~ ctımenl~ haTPJe n bam ıno.zba.tnlar Veli asllye altıncı ceza ma.b'kemes1n- verllm1ştlr. Ardlyes1nc!c b\ıhman bul
• kötü. Onlardan aldıiums Tersi- Jı:abUl olmıdukten 80?1!"& Meclis b~ de muhüleme edllm1otır. VeUnln suçu daYLar 1ç1n beyn.naname Tmnemelc 
Jerle bu 2000 liralann mecmm olan d.aldb. ta.tll ~tır. ııa.blt oldutundan dört ay hapııe to- aaretlle ihtlkAr y&pan Va.rtan t.dm.da 
800 000 JiraJ'J ıizhı mahalleabe ayır- tJmurn! meell!1n ikinci ee~ gene nulmasma tarar verilm1şttr. b1rl 25 llıa pn.ra Cf'ZMIM mahkt\m ol· 
cLk, Bu Türlriyenfn eski yartta§lan B. J'l.ruk1 Derell'nln reiallli altmda * Ra.iIP adında H ~da b1r 90- m~ur. ~--•••••••••••••••••••-~ 
için. b~ bir fedak&rlıkhr. Ve d- aatı 18 da topla.nmıştır. Ktılorlfwle c1* dlln sabah as.at 10 ııınllıunda Or-

sin mahalleni% gibi ba.,kn ,.ederde :ı:stblAn b1nalarm tabi~ ::ıar ta.köy ca.ddeshıden geçen klS?n.Cr yl\k- Bahk akını 
Claha ne kadaı 1öçmen mahalleleri, ~'!;,~= =~cB. :: ~~e:=~n =a T:-;:~ Şehzadebaıı TURAN sinema-tiyatrosunda 
Y,.W karaldu. Bunlar karp]ıfmda dilltadlr Karamftrsel'1n tıet:n.n ftzerlne dilntln muhtelit 'yerıertnden yaralan- Dün· fazla balık ı ~ ~ w' MfıYll ~TESİ akşamlan 
.&den de haz. f81'ler beklerls.. Bat· umum! mecl1sln ialı gftntl ya.pacatı UUftn' Ragıp Ş~U Çocuk hastanesine O•• a 1 a 1it1 0 t ft 1( tJ S ~omecll I perde 
ilcan. oturduğunuz yerleri afaçlarla toplantıya bınııtılmıştır. MtUıklye T8 kaldutlmış 'lctunyon 9oförftnftn kaza- tutuldu R id R ~ ff J•d p• k• 
.u.Jenıenlvlir. Ondan IOJU'a claı Ev· Nafta endmenleı1 nw.be.tuı. blorl.- da m~R"t ~lmadııtı anlıt~nuştır. aş ıza ,. a 1 e iŞ ın blrl!kte 
nice bulunduğunuz memleketlerde fer tesisatına alt umum! btr taılnıat· * G1l.ln.tada Necattbey eaddestnde Dtln fn.zla miktarda beJlk tataı- n.z.ı 111* ....,..._ ~: B • D t A 
slrdüiünlb med.U,,Ct tu.ahllrlerini name ne, m.e<'bart teshin htımJBllllda. btr demir &telyes!.nde işçi BQsamed· mllltur. Bu arada 50 bhı ~ tadJı: o. - •• t f.. . ô o. e ........... JU&ll: IUPD ama 
™iy.::ı köylüleri arasına Dllmune Beledlye zabıtul tallmat.oamHlne D~ din dtln ti~ maldneW1de ~n ıutaıdu!ıu gliı:1llmt\§ttlr. Torik !!Mlert. ·------ iii .. ıııılt'etefiıiiiıoaiiııı: 1İaiiiiı2'1İİll••••• .. 
olılrak pdrecekdnis... ..ı istenen btr maddc:rl lhtlTa etmek- mi eıtnı çarklara :tapt.ıtnııf, dıOrt o1ft bqma eo, uaıcumnmun Jı:no. 10 

2000 liraJA.rd istifade temin et- ted!r. Bu madde flldur: parmağı pıı.rçalannılftJr. B03amedd1n kurup. diltmtl§ttır. Batıqıla.r, ann- ..,.___ E L H A M R A. da 
an • e'l'eı!lıtn prtfle tiraianan. merice'zt Ben 3orJ hastanesine kald:nımıttır. m11sdek1 glbtlerde de futa. balık ıutu- • 

mit b6tikı göçmenlenn k9:'aana ba tellıln tMfaatlı apartrman, han, otel * Devlet Jlmanlan 1.§lctmMI umum lacalmı aöyleml.§lerd1r. A L E V Ş A R K 1 S 1 
elsleri aolcmanm serekti. Bense, n ~ ahtpJerl veya bun- mtldftrlQlft Hman apar gençtlı: tuıft-
iıepaini birden fU afaç dikme cibe- lan idare edenler, blotUerleır1n1 b1- bl\nden: ı - Bir mayıs 942 tarlh1ne ~----------~ ....,._. ~ anw.ıerı tanımdaıı 
tinden amfta bırakbm. Zira içinde rlnct~rln ayının lllt gCnthıden itı.b&- tesadllf eden Bahar bayramında saat Arabacının k1zı filminin ~ emt, •~ menJdı 8'k ft1m1 
WwıduJurn mahalle ıekiz senelikti. ren ntan ayının 90nuneu gftnQne ta- J!,30 da Demlrspor gençlik kulllb11e Sehh K hl'• A y G Ü L 
• sahad~ Deri doinı esaalı 1Mr adan dal raJcmaıta. kf:ralaıd~an yerleri Şeref stadında Uk futbol maçımız ya- Ydd:r Hilde ra ın 
llblnuumt. ımtm:ata mecburdur. pılacnktır, 2 - l\!açuı ba~ hAkem1 Şazi 

Şalı üt • ld Bu mt\dd.et1ıı harlclnde, ~lr mın- Tezcan n :rnn hakemlcrt de J'ertdun 
U~ m ~ o ~ bina· tahlll!Jda.ki han.ret di1.ştıklüğünftn, Kılıç lle Hayatı ÖZgandır, 3 - Kultı-

!n JU ır ranen umwmt ll'h.hate milesslr derecede ol- b1lm11ze mensup aıporculnnn sa:ı.t 
J.rm bıw yer~;rfuden abrqlafbimı duta tebeyyl\n ettığ\ surette Belediye 12.30 da merkı>z b1namıda hazır bu
plılaftıkça gorilyordum. PoJTU ta· retıd!lJn n~n edece~! 11:ünlerde de ~ hmmaları 
nafmda m-alar döldllmiq, kerpiçler mecburl teshin h(lkm(l cereyan eder.> · --- - -

eıı aon yaratbtı 

GECE GUNDUZ 
BENiMSiN abınğa l:qlanuş. cKiımenin tamire Meclis, salı gftnfı saat u,ııo da top- Fiat murakabe lc:omisyo-

e& ye~emiş mi? Vah~··· Halbu· la.nmaJı: tbıere dağ1In11~. nu dün top)andi Emaalıiz muvaffalı::iyetl• 
.. bu numune aemt. damıa CICll' IPCD' F1 t ~ Ja>mts;yonu d1ln ŞARK d devam 
yepyeni ludmal!I Devletin yen!jği Vali ve Belediye reisinin mut!t ~lantılannd•n bhini dalı.: ' a ediyor 

....,Uikler &serme sUzellikler ilave arin Ankaradan )"al)t?l.lltır. Konı1sJon aadeyatı w ar- ----··-------r edilmeli!~ el.iye. dBtUnerek, , .... da Y • l pe flaUerfnt tetkik f'tn1~. Bundan "" 
tı.ada yığılı giibrelere yanyan bakı- dönmeaı muhteme 'b&fka komlsJ'<m, muhtem HıWd.r Ta- ~-· Ynzl>lnlerce balk --.~ 
J'Ol'dum. • Bir mftddettenberl Ar.karada bulu- kalanna alt dosyala~leml~. 

Bir m binayı ıeçtikte:ı sonra. iki nan Vall Te Beled.1.ye Re1.s1 B. Dr. T ki d "'l H·· . 
bd m • JDeminden itıöaren L~tn Kırdar temasıanna deva.nı et- e r ag 1 useyın I 
,._,:UJ".ne:~ğmde tuğla mektedir. Vallnln tmınaı.nru tam~- pehlivan güreıe hazir I 
Wr boya dirdüiünU ıördüm. Alil lıyablldttı ta:ıı:dlrde yarın ~ fi! - Türkiye baf pehlivanı Teldrda.ğlı 
Bir med • et ai neıd. Fakat ba iti r1mlııe dl5n~ muhteımeldl 

111 
Bnseyin pehlivandan aldığımız bir 

d wy • fa Jk oqıpuk ''"'11" 11""""nHHiiHniil!lln mektupta 1 nuıyuı pazar rQ.niı Silley-
pek e : ghel, ~ caldarile i.JI bek.lan baynnlarile, mruılye spor kulüb0ndck1 g(lreşe 1,tl· 
ppıyor ı: ..1:- b. lrelJbğa __ .pri..cak bir ev sa.tenli; ilerili rak eıd.ecetlnl ve memielretl:ın1ıı4n ba.ş 

- Ba,.anlar! - U.V'"' ar - ,... mak nJ etlnd oldafu- pehllvanlanndan hang1!1 bmd13Ue 
~ • Bir .ıdm yarduniJ. fUDU .için neler yup Y e güreşmek isterse b11 hafta ~inde gft-
dlmd& ppsanm aL.. Dil da c~.adiranla~ E • ~ huıf olduğuntt Mldlnnektedtr. 
Basmakalıp bir cnap: -Bu, hn•lfl , ..... ., ........ vme ,_ _______ ,_:.\. 

- Nerede aiıeim • efmdim... kimi iyi bakar. kimi bakamaz. ••• di· ŞAPKACI • TERZİ I"-. 
Smld: cBis fJkarayız. •• N--1e '°'tt~ k Ntka tlrlü diifün&- E S V E T 1 " 

para •• .- m&mmwl1... Atalar her 
Meleme h ~ .ı..,... .. Yok- 1'~ lıı J b•ldnnd• bile L 
-. Mlmı eeaedir lımalmat Wr aile· lh" ar iimk bir nua- .. 

~°:%:, ~=~=~Ura ventiii· Dr. Abf Şengun 
mi? mm~ beldmuk ..ıa doiro 1 evlenmiJlerdir. 

bD ...,,...,,, " .Wümı Camla- lııalmnaJD. On1erm ..ı behebehuıdıal L---...;.;:.:,;,:::;;:;;;.;..--_-
n pailab'.llllf. .,... lçı.laıe tlcıek ır&-1, bebemelaal balnmJ•. eme- ll!A••••••••••' 
konulmnt. Kimlııa oldaklaıa IOI"" bel nljmpne olmah 1 Ve behemehal 
dam. BirWe ..... TUllUI la ond.en- model ır: b.0.in, model köyün Mevlldl Şerif 

LEM DAR 
1 

Mi L L t 
Slnemalannda 

Dilnyarıın en ıabhar erkell 
TYRONE 

PO W ER' in 
eon muclzeainl .eyıo kOfU;for. 

ZORO'NUN 
iŞARETi 

mit ÖblrlnBn ublbf lnhkarlarda mmaal ..........mı bosmayacak ma· Mcıtıum Mütir Kbım pqa 
...:.ı........ Ve orada. 1tWamet hiyettc olmalı. Bana, onlardan vazife kerimesi ye lamail TokglSz :re- •• 

nele: nefeae çoılrun hCG"ecan
larI. alkıılaruyor 

Aynca ı Aann ISlrnez ..eri 

~ macera filmi _______ ,,, 

-- Bunun iPEK sinemasında -
Senenin en mtıkemmel ft muazzam bt. filmini ıörecckshılz, 

AGIR ITTIHAM 
,&., RoDerde: 

ROBERT TAYLOR - RUTH RUSSEY -
W AL TER PiDGEON 

Maezzam Amerika deniz Te hava kuvvetlerinin iıtirakile yapılmııı 
nafi. Wr AŞK. i\RKADAŞ.JK ın KAHRAMANLIK DF.STANI 

Wat: Numaralı blt'lklar er~endeiı aldınlmalıdır. Tel. 44289 

• lstanbulda böyle bir zafer görülmdi! • 
Mevsimin en büyük programı : 
D0NY ANIN EN 80YOK 2 Flı.Ml._ 

• Dla)'Ullll - .... 2 kadına 

ALiCE FAY DOROTHY LAMOUR 
IWıf'! sUzelllfilo pulaCIJlı 

HELLO 1 
BRODWAY!.. 

i:ı eon abidesi 

ŞARK 
BÜLBÜLÜ ... 

tKlNcl HAFrA Cihanıumul bir harika 
İzdiham dolayıaile ıearuı aaatlerine dikkat 

... MARMARA'da• 
Solak ilimli sUI• JiblU Mr ~ gibi beki.iz... ••• fikıuı merhume Q L M E YEN 
.. t•........ Balprfatan nu:ılıı e• 'J'Urkiye clıtmda milyoalarca TDrlıı: NAZİRE HANIM EFENDlNlN -•uıan111tınnıı1111111111111mn11111ımı••-·"'-"' ... u ... -ı ........ nıınn11ıımı "'"'"'" """"'" " ""' ... -

rlnd'9llllllt- Rençherlik yapJJormuf- .-1..1-L-· bir kl daha ana A Ş K Kepek fiatine 1 kuru• 1 Dün mayıs maaşları Halind• deme 1 • 0 ı&ilnlVordu. - ......... ,lmel ~ ;:. dahilinc:I ndıu için 2 mayıs 9.f2 cumar- x 
kılılı ~ bu. model bir Uy~il. "1llaDa ıre ~ tlmd~ b~ tul sfbıU Tetvlkiye camflnde zam yapıldı verildi 
Müphedelerfmla netlculnl bDdifl-~1 :~daha da kurulacak olan ZSile namazını mfiteakip Hafız yaratanlar Toptan kepek ııa.tıerı evvelce tesblt Maliye Vekfi.l~ln n, şe;:u1m1z Di-t-
ne anl.·H·· .. •• .__ı.._ ~t - Ne -- kayt.I, daimi bir kontrol Bnrhan n Hafız Cemal ve ar- BATTI DA vıs, ed1lmlşt1. l)lmdi de Tlllyet da.blllnde- terdarlıttına verdiği emir üıerıne d Ü'l 

- ,_..... •--- •-- bDda tvtuJmabdır kadatlan tarafmdan Me-vlidi k1 ıaıH bmlar 1ç1n n&kllye ve.sair lbiltün resmt da1re1"rdc mernurlnra c11y:;-... h~ • dedL "telkin al • terlf okUllacakbr, Arzu buyu· HENRY FONDA masraflar ıörıöni1ne aluwalt t1lo ba- mayıs manş1an verllmtşUr. t.&ta.nbııl 
Ve ..... ...mBIDe. bahrin• MDlet " Devlet, baraJanm tıeeUm ranlan:ı te§rifleri rica olunur: flJ1& tepelı: flatlertne btr lrunış mm 1 Beled1yes1 de dOn maaş tevzfatını t:ı-M..e eclllmlt yeni lamnlarle. laattl ·ettilfndat dabn mamar &'8~ iller • ._••••••-•••P' ,_._ ________ _., yap~. ma.mlamıştır. 

tlçek tarlılarile. iri ,..tlttirilmlt ço· (Vl Na) ... . . 
Bay Amcaya gere ... 

ficlemna bakıl ... Bu 1ene mqallah pıtrak ıriPi ••. İki ay ıonra al 7anaklılar dal-ı ... İnıallah buyurun da beraber\_,.,_Temaşayı manav dUkklnlarma 

y...Jim )?ay ~ca.,. Ceçeıı fell• ~tim... B. ~ - Sai1oı. amma Ren tema- ~~ ~~tbı11j;2: 
- Mah.ul 7etlftirmek. kerifli iti ... Meni& fU teftall - • ~ ~ta.,. lardan bakacakl,.. 7lyeliml... FIO\A.W. ba.y AnıcacıRıml .. 

187•-~ ... ..' ..,....., -



Sahife t 

1 Günlük Borsa J 
30 Nisan 19U 

Londra üzerine 1 sterlln O.il 
Nevyork üzerine 100 dolar lS0,'10 

Cenevre (izerlne 100 
I .. vfçre frankı 
Madrtd üzer!.ne 100 pezeta 
Stokholm üzerine 100 kuron 

10,381 
12.89 
sı.ıı 

ESHAM ve TAllvtLlT 
İkramiyeli% 5 933 Ergani A.B.O, 23 
c.ır, 'l 934 Sıvas-Erzurum 1 ı 
9' 7 934 Sıv a3 Erzurum II-t 
Anadolu Demlryolu I ve II 60,50 

aş, diş, nez/ı , grip, romatizma 
Anadolu Demlryolu mümesall 4G;60 
ş:ı.rk Değirmenleri hisse senedi 6,30 

IRADYOI 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı 

lcabinda günde 3 kaıe alınabilir. 
derhal keser 

Buıüntü prorr•m Beyoğlu 3 Üncü 
12,30: Program, 12,33: 8a.h.U wm11-

Ierl, 12,45: Ajo.ns haberlerl, 13: Kan- N ı• "• 
şık ş:ırkılar, 18 03: Fasıl heyetı, 18,45: o ter ıgın e 
Ziraat ta.kvlmi, 18,55: M~ tPPl.), 

19,30: Ajans haberler!, 19,45: K1AsUı: 1.tanhul ticaret ıicilliiine 25524 
Turk müziği, 20,15: Radro Gazetesi, 
20 45: sarın ve türküler, 21: Konuşma, numara ile kayıtlı Galatada Hunna 
21.15: Temsil, 22: Salon orırestra.sı, sokak 7 No. da k&.in Yıldmm demir 
22 30: A nmı hnbelrert ve borsalar. 

elsamit.ol 
İdrar yollan Utttıabı. yenı v~ e.mı BELSOOUKLUÖU, tdrar mr:'lutu. Me
sane •• Prostat iltihabi., sıatıt va Koll 8.l&tltlere. Böbrek rahatmııJtla.
nna bl'll en mtlk:emmel blr U!9 BELSAMİTOL'dur. BP!LSAMİTOL kul
lananlar yukanda ya.zıh hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Btıto.n Eo
zanelerde b'Jlunur. Batlf deposu: sa.mı Altstt Bahçeka.pı İf Banka.!l 

•••••••arkasında R.ıhvancılar sokat No. B. ••••••ıii 

ve harp SMayİ fabrikasının müstakil 

l'arm s~balıki program sahibi olup aynca bazı eşhaa Ue Maden mühendisi aranıyor 
7,30: Program, 7,33. M~ (Pl.), aralannde. hususi bir ıirket tesis ey-

7,45: Ajans h!l!Jerlerl, 8: Musllt CPl.). 1 L h • ·- hükm' • L • • Oarbl Ana.:loluda 1.;ta.Jyona yakın bl.r nwrende çallŞlll8ık l\zere blr 

1 Mayl8 1942 

ldrolik Pres 
Satın alınacaktır 

llllnde yem ver& lrulla.ııılm.ış l.drol.Iılt yağ plresı bulunu[) da :ıtmnk Is
~ bta:nbuı Tüt<m OG.m.ıilk Kem.erll sokak 21 numar:ıd'\ rr r 
öramma mftracaatl&n. Telefon: 24197. 

Memur alınacaktır 
Devlet kitaplari Mütedavil sermayesi 

müdürlüğünden 
ıtadromWJda mlinhAl bulun.an memuriyet.ere lu~ ve or":ı ·~k .ep me

zunlarmdan. Mkerll.kle lllşlgt bulunmamak şartile 3656 sayılı ':>:ırem kanu
nuna ıôre ücret verilmek frzere mtisab:ı.ka 1 m"'mur al:..'1ace.k ıı .{u aba
ım 11/V/1942 pnznrtest g!ln11 saat 10 da S ·ı :ınaluner Maarl! m~tb ası da
hlllnd4ltf mildilrllUc blntı.sında. icra ed!leceıı-ınden ısteklllerln 9 'V 1!'42 tari
hine tadar ve.s!Jca.lan lle mlirncaatlan. Ticaret m kteb1 mezunu olanlar 
terdJı edlleceırttr. «4945s 

Devlet Limanları işletme Umum Müdürlüğünden 
Mevcut yenl buho.r kaza.nı için muhtel.! evs:ı! ve eb'a t:ı Y:ı ! mtın alına

caktır. 
Ellerinde hazır malı mevcut olanlıırı."l ve fazla izahat almak istcyeıı.letin 

tll5/942 tarlh1ne ta..d:ır Umum Mudürlüıt Le 'azım şubes'.ne müroca:ıt etme-
ler1 ilA.n olunul'. • c5024• 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Ek.~ tme 
Cln.st Mııtdan Gün Saati 

eyereııı; arıce ~arşı 1 ıansıyetı maden m'.ih ndf.sl aranmaktadtr. Tııllpler'.:.n Oalatsda 1in10tı hanında 

Konferans ve temsil bulunmıyan bu ıirketin dahi klffeyi ·-41·/·42iııııiıiniumiliııarıiıiaiıiıvailimiiiüiiraciiiaiiaıiitıiarı---------------ı Bllyalı rulman ıS.K.F.Z.N... 150 adet 12 5 IH2 9.30 
umuru muamelatını aralannda mU- B:ılar mabbah ta.kum 12 ::Calem R • 9.40 

Enıınönü Halkevinden: nakit olup resmen teaçil ve ilan edil- 1 - Yukarda cins v.e mikdan yazılı malzeme p.ızarlılda sattn alına-
Bu hafta Evimizin fa.ııllyetlni gös- •••••••••••••••••••••••••••• caktır. 

tt-ren program aşa~ıya. çıkarılnuftır. miyen biı mukavele ile tedvir ve H 
1 

2 - Pazarlık hiıs:ı.iann.cla yazılı giın \e saat!erde f':ablb,?t.ı !evarun ıu-
Davctiyelerln büromuzdan alınması idare e,J•lemekt~ bulunan Moda.da emşı·re ara ıyor he-slndett merkez mubayaa konılsyonund.-ı yapılacaktır. 
rica olunur. Cem 110kak 2 ı No. da mukim emekli n 3 - Bakır takımına alt liste her gün so:m ~en ŞU?ede goruleıbGlr. 

ı - ı mavıs 94.2 cuma günü saat lb . 1 dak. 4 - İstıeklllerln pazarlık için tayin olunan gün ve saatte tekllf edecee-
(21 l de: a> Hnlkevı postası, b> Kon· a ay Rıza Kurtkaya ara arın ı 1'Letm.eoılz hastahıuıesl iç-in Kızılay cemiyetinin Hemşire mektebln- lerl fJyat ü~rlnden -;, 7,5 güvenme para lle birlikte meztlir komisyona mtl-
rcrans (TıılCıat): Nusrat Sefa Coşkun, bu huau• ıirketin tasfi:Ye memurlu- den dı.plomalı ve am•füyathanelerde çalışmış tecrlibell ~lr hemşireye lh- r:ıcaatlan. (4989) 
el Temsil: Temsil şub~t <Kibarlık ğuna Bahçekapı Celalbey han 3 ün- tlyao varoır. Tallp olanlann diploma sureti, iyi huy vesLkas\, evvelce 
budalası) cü kattaki yazıhanesinde mukim çalı~tıklan y r!erden nlodıkl:ırı. bonservlsler v~ !lç adet rotoıtrafla 1.>tıye-

2 - 2 mayıs 9-12 cunıartesf saat V f' A'- • ·ı 4 .. .. y k f h b' ceklert asgart ücret miktarını 
(2ll de: a) Hal!tevi te.sı b) Kon- as ı ıttın ı e uncu a ı ıı.n ı-

pos • ._ k. h · d R'' .. (Ergani Bakın Tiirk Anonim Şirketi t~ıetme Direktörlü-feran.cı (Go.zete !oto~rafçılı~): Namık rinci ııı;atta ı yazı ancam e u,tu 11 

Gorguç, c> Temsil: 'I'emstl fUbesl Dizdaroğlur.u tayin eylemi, ise de ğü - Maden) adresine göndermeleri ilin olunur. 

(Kibarlık buda!a51\ bu ker.: görül~ lüzum üzerine her iki •••••••••••••••••••••••••••li 
tasfiye mcmurlannın sıfatlan neze-

8 U L M A C A M J Z dilerek vazifelerine nihayet verildiği 
1 2 3 t 5 8 '1 8 9 JO kendileri.1e tefhim ıve tebliğ olun

.-------..-mll!"~~.-.. duğu alalcadarlann talebi üz•rine ] ı 1 ilan olunur. 

3 -,-F =-.= =l- ~:~:~ d~0:~ ~~=:" 
- ,- -, - - - - Riza Kurtkaya 

5 - -.-.-,- il - İstanbul Asliye Altıncı Hukuk Hi-1 
(i - - - -ı- .-- kimlfinden 9.U/1322 

SERMAYELi 
Kantin idarecisi aranıyor 

Anaduluda 500 ili. 700 İJÇİ!li olan ve bır iki sene dcv:ım edebi
lecek bir in~a t mahallinde kendi hesabına öğleyin ve ak§am ye

mekleri v r bılecek ve bir k:ır.tin kurabil~cek ıermayeli kimselere 
acele ihtiyaç vardır. Taliplerin her gün 1 7 den sonra Galatada Bil· 
yuk T l.lıllel Hanında 6 numaraya müraca~hn. 

2'1 numaralı hanede oturan dlvacı •••••••••••••••••••••••••••• 8 - - - · -= = _ Hayrünnlsa Ouzelyurd t::ı.ra!ıncun ko-
7 

İ
-ı-• - -~ Fatih Haydar Bıçakçı Çeşme sokak 

g - -,- 1 c:ısı olup mukaddema Gediz kauısınm ~--

] 
~ - . - - - - - Şaphane no.hlyeslnln Sofular k5yün-

de oturmakta iken hlllen lk!ımetglhı 

Kaçınlmaz 

YALI 
büyük fırsat '-• 

ARSASI 
Soldan sağa ve yııkandan aşatı: 
1 - 75 gün. 
2 - Bir ağaç. 
3 - B:ışına .. ç. gelirse çamaşır yı

karken kullanılır - Ina.yet. 
4 - Denlz1ıı dibine yollarız. 
5 - Tersi kulağın bafl - Sonuna 

•E• gelirse Utreıne olur - Kabul et
memek. 

6 - Sayeden - Kedinin ba.fL 

meçhul Al! oğlu Osman Gilzıell'Urdun 
aleyhine nçılan boşanma dlh·o.sı.nın Buyukder Beyaz P rk k:u·~·~u.da Dede Yu.<r.ır nı:unUe maruf yah l!e 
yapılan muhakcmeS1 sonunda: Müd- itLtsallndelcl yalının ıır.>alan tevh!den I"tnnbul dördüne il 1cra datresl 
deaaleyhln ihdas ettlğl esb:ı.ba binaen tarafından açık arttınna ile 4 Mnyı.s 9.t2 pazart s! giınll saat 14 den 
taraflar arasında şlddelll blr ge~ım- 16 ya kadar rotılaca •ı ilan olunur. 
sizlik olduğu sabit olduğundan, T. K. iiııııidiıio ilivialİNiioiıiılııiıiıt2iiııl6ii2:>iiiMiiıiiiesaiıiıiihiiinii"ıii: li2iıi3iilOii5iıııO•m•c•tı•'l•l::ııiıll••••••••ıııi 
M. slnln 134 - 138 - 150 net maddeleri 
mucibince boşanmalarına, kabahatli 
müddeaaleyhln bir sene mi.ıddetle 
aharla evlenmekten memnuiyetlne 
keyfiyetin nüfusa tesçıllne, çocuklan 
olup ana yanında bulundukları anla

Şehitlikleri imar cemiyetinden: 
7 - Meymenet - Bir kadın Ismt. 
8 - Anası kısrak ba.ba.sı eş<>k. 

YJ ecek maddesi. 
9 - Kocakn.n. 
10 - Kadayıfın ronu - N~e. 

Grçen buhnacamıs 
Soldan sağa ve yukandan aşatı: 

- §'ilan Halise ve Aytenln b!l>balannuı 
sul hnllerinıe mebni analan yanında. 
ipkasile vel~yetıerlnin ı:.na tarafından 
kullanılmasına, (1133> kuruş masar!fl 
muhakemenin di\val.ya tahmiline 
temyizi kabl! olmak üzere 1213/942 ta. 
rlhlnde sadır olan hükmün, mü.1dea.· 
aleyhin ikametgahının m~huliyetine 
blnnen on beş gün muddetle ilanına 
karar verilerek l!Am :;urett nuhkeme 
divanhanesine asılml,1 olmakla dıiva!ı 
Osman Giızclyurdun tarihi U~ndtın on 
be, gün zarfında mahkememize 
müracaatla mezk(\r lıllltmfuı aleyh\~e 
usu1en temyizi dl\va tı:.leblnde bulun
madıjtı tak-dlrde hilkmlt mezkOrun 
katileşmiş addedUeceğl teblll yerine 

1 - Bovncı rnpu. 2· - Orayayakın, 
3 - Yaralar. 4 - Aya. İ89.l. 6 
Calibe, Idi 6 -Iyıı.setıtden, 7 - Kara. 
Esire, 8 - Ük, L!dlzus, 9 - Pır, 
Deruni 10 - Ün, Mlnesiz. 

Bursa Asliveikinci Jf11kuk Haklmll-
tin•len: Esas· 042/212 

GIYAB K.ı\RARI 
M. aleyh: İstanbul Karagümrükte 

kahveci Mursel nC'ldlnc.e Antakya an. 
bar arab:ıcısı iken hi!.!en lkametgft.hı 
meçhul kahn Alt Burgazlı: Karır.ız 

Bursanın Muradiye Knyab:ışı ı Poste
klclJ(?r sokak 17 No. da Adli kızı Nec
mive Burg~zh t:ır:ıfınclnn aleyhinize 
lkame o'uno.:ı boşanma davasının ya
pılmakta olan muhak('meslne gelm~
niz için, tkamctgfihınmn meçhul bu
Junmo.sı hn ebllc size i anen ve llsakan 
davetiye tebl ğ olundu~u halde, mah
kıenıeye gelmedlvlnlzden, gıy&bmızda 
muhnkemeye devamla dhacının, bo
l}anmava alt lddlalarıı•ı l~a.t tçtn şa
hitlerini ikamesine ve keyfiyetten ba
hisle sı .. e UAnen ve llE:ık:ın gıyab ka
ran tı.-bllv edilm"it l\zere muhakeme
niz 25 51942 gfinü saat 10 a tallk ecın
mlŞ"Jr. Mez'ktlr yU:ı ve saatte nuı..hke
meye yabl~t gelmen!r veya tarafı
nızdın barova kayıtlı bir veltf\ gön
derm""lb: lcab eder. Aksi takdirde ıp
yabp•!Zda muhak~meye devam ohm:ı
rak maddet mahsu~una tevfikan balc
kır.ı:~da muamele icra olunac&Aı tebliğ 
mak1ı.m•r.a blm o1mat fü:~re n~n olu
nur 

Edlrnekapt Şmıitlığinln !}42 yılı ot m:ıh.sulü 5 Ma.yıa 942 Balı gü:nO. saat 
17 de pazarltkla satılarakmr. İ.;t -..ı:uıe:-ın mt!Zk~ gün ve s:ıatt~ Şehituk~e 

hazır bulwımalan. 

İstanbul belediyesin den: 
Muhtaç asker alleleıine yapılacak yardım p.ırası. karşılığı, thtf;ya.cı D.t

Ş'llamadığından, 41()l) :.:.>. h kanunun 7nı;i m.addestn!n ·:erdlğl roltlhlyete b
tınaden: 

ı - Şeıhlr hududu 1çlndekl l>ey:ı:ınnm~)& tabi kazanç vergl-;i mUkrllef
lerlnin buhran, revkali\de z:ım ve nmdaf.la vergileri dahil olmak uzere 941 
mall ylı kazanç vcrgılert uzerlnden % 5 yardım parası t.aha.kkulaı.tına, yine 
041 malt yılı 1t"ln Uonalen "'o 5 d:ıh3. Hav-esile yardL'tl parası nlsbetfnln % 10 a 
lhli~ı; 

2 - Gayrl .s.:ı!L ıra~ parası üzerin.den kazanç vergisine tAb1 mükellefler
den gayrı safl ir:ı.tlan 500 liradan 2000 llraö'& kadar olan (500 dahU 2000 
hariç) mUke"l tıcre buhran, !evko.lô.de zam ve müdafaa dahil olmak ilzere 
1941 mall ydı lçtn kazan'Ç vergllerinln % 10 u ?iliA:ctlnda yardım p:ı.rası 
tarıu; 

KÜÇÜK tLAN 
okuyuculanmız arasında 

EN SERi, 
EN EMiN 

EN UCUZ 

geçmek üzere 11An olunur. 

İstanbul 4 ünetl İcH Memurluğun
dan: 
Beyoğlunra Parmak.kn.pı Saksı so

kak 20 No. da iken halen 1kmaetgı1h
lan meçhul Aliye, Emine, Müzeyyen.e: 
Ayşe vekili avukat l!:mln Özbek ta

rafından Istanbul 3 üncü Asliye Hu
kuk mahkemesinden istihsal olunarak 
bcl'ayı infaz dairemizin 941/1143 sayı. 
lı dosyasında yaptı!P takipte mezkOr 

3 - ı ve 2 No. lı bantlarda. ynllı esaslar dalreslnde ve 2695 sa.yılı ka.
nwıun 73 neti maddesinde t:ısrih edilen ta.ksltlerle ta.hstl edilmek kaydıte 
her 1kl zümre mükelleflıerlne 1942 malt yılı için buhran, fevlcılA.de zam ve 
müdaraa. daJı.11 olmak uttre kazanç vergllerlnln 9' 3 er!ert ntsbetlnde yar
'1ını tarhı; 

4 - Umuml meclisin 1 Eylül 9.U tarihli revkallde toplo.ntısınd.a karara 
baj?ıanan ve 3 EyHU 9.U tarlhll gl.zetelerle 11!\n edWıp 6 Eyl(ll Hl tarihin
den itibaren tnUllklne geçllcn dl(;~r yardım mükelleflyctıerlnl.n. 94.2 mail 
yılında da tatbltdne devam edilmesi: 

L"muml mecll.mı 28/ 4/942 tarihli lçt!m:ıuıda tıekarrür etmlştlr. Keyf1yet 
alAkadarlann naza.n 1ttllaına vıızolunur. (5118> 

ııım hükmüne göre. tarafınızdan ika- Ku·· ku·· rt ve go·· ztaşı satışı 
me olunan dba sırasmd& yine daire-
mizin 936/ 3384 sayılı dOByaSında aley-
hinize yapılan 11Ama ınü~ntt alacak T. C. Ziraat Bankasından: 
taktblnln 3 a,y müddetle talikine mil- İstanbul Vlll~ mıntakasındald çiftçi ve bağ'ctlann Lhtl)'&Ot olan kll-
tedalr bulunan ihtiyatı tedbir karan- ldlrt ve gödıaşlannın Bankamızca satışına a.p.Aıda Yazılı fl?U ve tartlar 
nın ref'lne ve masartn muhakemenin dahilin.de 4 Mayıa 942 tarUılnden 1tlbt".ren başlanacAktır: 
uhbenlze tahmtılne karar verllm.lş ve 1 _ Blr tondan a.şa.tı aat1' yapılmama.le üzere Jı:Uki1rd1ln 50 Jclloluk 1J&.. 
11:1mlle tedbirin kaldınlacağına n her torbasının ftya.ta ıı lira 62 kuruştur. 
mezJdlr 93613384 sayılı doeyada talcl- İhtıyaçlan blr tornadan 8'J8.Rı olan nıllstahsiller ancak btrkaq ldf1 b\r-
bln devam edeceğine dair namlannıza leş.mele auretile lhtlY'l'(lannı Bankamızdan temlıı. edeblllı1er. 
çıkarılan İcra emirleri blll tebU~ geri 2 _ ~annm. beher kilosunun flyu.tı 58,50 kuruftur. 
gelmLt olması üzerine bu husustaki İc- 3 _ Sa.tıflar, mahalll Ziraat memur v~a milcadele t*1Ilt.ıa.n tararuı-
ra emirlerinin bir ay müddetle illnen dan yapılacaiında.tı taliplerin Bankaya müracaattan enel meaiU vesb-
oobllğlne İcra Mklmllı.ttnce karar ve- lan temin et.melen !Azım.dır. (5111) 
rllmlştır. Yazılı mfiddet içinde tedklk ----------------------------
mercllnden veya temyiz ve yahut o h b • 
lııdel muhakeme yolıle alt oldulhJ tomob·ıı sa ,. lerıne YAZLAtiA GIDECEKLEREı 
mahkemeden icranın "'<:rl bırakılması-
n:ı dair bir karar getlrllmeölkçe c~J- Müjde: Bllumunı otomobil li\stlklerl Hasır koltuk 
ri icra yapılacağı ve bunun icrasını b 11 

tlyenler llA.mda ya?Jlı 460 lirayı maa atelyemiroe garanti suretlle Avrupa Ve mO yanlZI 
f iz ve masarifi muhake~ ve icra lle malzemeslle tıımlr cdılır ve taşra için Her yerden ucm 

1 

odemed!r•ınız ve bu hususta '16 ne~ 11\zım gelen kolaylıklar yr.pılablllr. i.<"tanbu.ld.a Rıza.paşa ydkuşunda 

VHıtıadır Alım, satım, ki~ madde mucibince mal beyanında. bu- Fı· krı· Tanrı Kut 66 No. AHMET ~VZİ'ntn 
r işlcrınde it ve işçi için iı· l ınm:ınız ve nksl halinde hapis ne A T M bll 
t'f dt- tdinİz I t"ZV k Olunacağınız ma:um Olmak üze- sr o ya 

•PDıll•••••••••••ı " t!\nrn tı.-bl'ıt ohını•r. Galata Kem«alta caddesi No. sı ••• Matuumdaıl atJım. 
-----------------~~-------------~--'--------------~ 

Türkiye Ottmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu.$ tarihi: 1888 - S •rmaye.sı: 100,000,000 Tilrk Urası Şube n 

aJans adedt: :!65 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirtnlere 28,800 lira i.Jcramiye vt.riyor. 

Ziraat nanknsında kumb r.ılı ve ıtıba.:ııı tasarru! he ap annda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 d t;ı ç"kllecı.-k kur'a ııe- aşağıdll.I 

plana gore ikramiye do.ğıtılncaktır. 
4 ildet 1.000 liralık 4.000 lira 100 nclet 50 liralık 5.000 lira 
4 • 500 il 2.000 » 120 • 40 • 4.800 • 
4 » 250 • 1.000 • 160 • 20 • 3.200 • 

40 • ıoo • 4.ooo • 
DiKKAT: Hesaplannd:ıkl plralar b r sene 1~ nde 50 liradan llfalı 

düşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle verııecektlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylfıl, 11 blıincikanun. 11 mart ye 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 


