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SAAT SERGiSi 
'l'Grldyeye Dk defa ola rak gefuilen mqbur 

V ACHERON et CONST ANTİN 
Saatları. EmhıönUnde venJ açılan Arlon aut 
mapzaamda 1 Hazirandan 6 Hazirana 
kadar te§hlı- edileceifnden muhterem halkı· 
rnmn t~rlflerini rica ederiz. 

Sene 24 - No 8479 - Fiatl her yerde 5 kuruş CUMARTESİ 80 Mayıs 1942 Bablbt: Necmeddln Sadalt - Neşriyat mftdürl\: tm:met Feridun Es - Akşam matbaam 

29 Mayıs 1953 
için bir teklif 

Fatih Sultan Mehmet istanbu
la 29 mayıs 1458 de girdiğine gö
re aradan 489 yıl geçmiş oluyor. 
1953 de bu muazzam hA.disenin 
beş yüzüncü yıldönümü kutlana

caktır. 
fstanbulun Türkler tarafından 

alınmasının askerlik, politika ve 
tarih bakımlndan, fakat hem mll
ll tarthlmiz, hem Avrupa tarihi 
bakımından ne demek olduğunu 
anlatmaya harct yoktur. Blzan
sın çökmesi yalnız bir devri kapa
makla kalma1nışt1r. İstanbul o 
zamandan bugüne kadar Türkün 
ve Türkiyenin süreklilik, büyük
lük, kuvvet, şan ve şeref timsali 
olmuştur. Bunın içindir ki Türk
ler ecdadın bu kutlu mirasını 

' korumak uğruna çok kan dök-
müşler, ve geııe de icabınd3 can 
vermiye hep lıazır duıınuş1ardır. 

lstanbulu alışımızın beş yüzün
cü yıldönümü nasıl kutlanacak? 
Dünyanın bu kargaşalık dc7· 

rinde, blnbir tehlike ve sıkıntı 
içinde kaygııanacak başka bir 
mesele kalmadt mı, diyenler ola
b1llr. 

Fakat bizce on bir yıl S'>nra 
İstanbulun ft:thtnf kutlamaya 
şimdiden hazırlanmak suLll.e gü
venimiz, ilerlemeye susaklığımız 
kadcır istikballmlze ve toprak b!\
tünltiğümüze bağlılığımızın en 
heyecanlı alan.eti olarak btlhass9. 
bu korkunç dünya fırtınası için
de m~nalıdır. Bundan başka İs
tanbul fethinin beş yüzüncü yıl
dönümünde yapacağımız, yapma
mız gereken şeyler o kadar büvük 
olmalıdır ki bunları bugünden dU
şünüp işe başlamak için ancak 
vakit kalmıştır. 

Türlü bayramlarda oldu~u !P· 

Almanlar 
merkezde de 

taarruza 
geçtiler 

Bir kaç Sovyet 
gurupunun kuıatildıllni 

bildiririyorlar 

Berlln: 29 (A.A.) - Atman ordulıın 
başkurnandalı~ının tebllltı Harkof'un 
cenubunda muharebe sahasının mağlöp 

Mülhak bütçelerin 
niüzakeresi bitti 

Beden Terbiyesi teşkilatının 
Maarif Vekaletine ba~lanması 

hakkındaki kan un da kabul edlldl 

lnhisa;· idaresinin pekmez. de yaparak §iıeler 
içinde salı§a çıkarmasi temennisinde bulunuldu. 

Fakat· Vekil, I nhisar idaresinin bu işl 
yapamıyacağıni · söyledi. 

düşmanın d:ı~ınık bakiyelerinden te- Anknra 29 (Telefonla) - Büyük sporun inklşafınrı faydalı olnmach
mlzlenmesine devam edilmektedir. Esir Millet Meclisi bugün toplanmış ltını ve bu teşkilatın .bu işe vakıf 
v ganimet miktarı durmat!nn artmak- mülhak bUtçelerfn müzakeresini olmıyanlar taraf ınd&n idare edU-
tadır. tamamlamıştır. diı!inf s8yled1. 

Şark cephesinin merkez kesiminde Bu toplantıda beden terbiyesi Osman Şevki Uluda.it, bu 1dare-
kıt'alıırımızın bir taarruz teşebbüsü anu- umum müdilrlill!il, posta, telgraf nın tcşekkülQ zamanmdanber1 bu
dane muharebelerden sonra bir kaç dllJ- ve telefon mUdürlüğü, inhisarlar güne kadar aldıl!t tahsisat nfsben
m3Il grupunun kuşatılmaslte netice- umum müdürlü~. Devlet Demir- tinde vazifesini yapmadıJ?ını, ku
lenmlştlr. Ayni suretle cephenin tlmat yolları umum mUdürlil/!il bütçeleri lüplerle bu müdilrlUk arasında 
kesiminde meı:zU bir taarruz arazl Jca. müzakere ve kabul olunmuştur. daimt çekişmeler vuku buldultunu 
zançlar!le netlcelenmlftir. Düşmanın Beden terbiyes' bütçesinden ev- anlatarak Maarif Vek!letlnden ye
münferit taarruzları netlceslz kalmıştır. vel bu idarenin ~aşvekaletten alı- ni ve müsmir bir şekil vermesini ls-

Kafkas sahlll açığında muharebe tay- narak Maarif Vekaletine ba~Ian- temiş ve bu işln mütehassıs fşt ol
yarelerl bir Sovyet muhribine bomba- ması hakkındaki IAyiha müzakere du~unu s~ylerniştlr. 
tarta tam isabetler kaydetmişlerdir. & k bul olundu Müteakiben büt- İbrahim, bu idarenin bol bol 

Ladoga gölünün sahillerinde muha· :eni: milzakercsİna ı?eçildi. masraf yapmaktan çekinmedf.ltlnl, 
rebe tayyarelerlla stukalar Sovyetıertn Osm Şevki Uluda.it (Konya) meselA bir propa~anda için 27 bin 
bQyük iaşe kamplarına, durmakta olan Beden aferblyesl teşkilatının Maa- küsur lira tahsisat konmuş oldu
trenlere isabetler kaydetml~Jer ve bir rl! VekAJetlne bağlanması cok ye- ğunu, bunun belki IS bin Urasının 
şilepte yangınlar ~ttlardır Mur- rinde oJdu~unu. fakat bu teşkil!- blle haklkt işe tahsis edilmemiş ol
mansk limanında buyUk bir ticaret va· tın baştan başa ıslaha muhtaç bu- duğunu söylemiş ve spor faaUye-
puru bombalarla hasara ulrablmıftu'. lundu~unu söyledi. ti için bütçeye konan 211 bin Ura-
Yatnız Karell cephesinde cereyan eden N dd' · S hl 1 k t' nın nereye sarfcdlleceğlnt sormuş, 
hava muharebelerinde dllşman dlln bir ecn;ı.e ın 8 r, mem e e ın futboldeİı evvel haklkt beden ter-
colu hurricane tipinde olmalı: üzl"re 22 uzak koşelerlndekl spor hareketle- blveslnln lllzumunu belirtmiş ve: 
tayyara kaybetmiştir. rine yardım edilmesini istedi. Abf· cSpor kulilplerlne, futbolcillere 

Harkof'un cenubunda 
imha hareketi 

Budııpeşte: 29 (A.A.) - Sabahleyin 
ntınan son haberlere göre Harkorun 
cenubunda tccrld edilmlı olan Timo
çenko ordularının son gruplarının vaıl· 
yeti umltsizd!r. Son mukavemet yuva. 
forının tasfiyesi artık bir s:ıat me5elesi
dir. 

dln Dave: (İstanbul) Beden terbi- ynrdım etmemek sporu baltnlamak 
yesl teşkıHI. tının blr pro~ram dai-
resinde çalışmadı,ltını, memlekette m~vann ııahlfe % sütun 1 4e) 

1 • 
nı 

bl, caddeleri tayraklnrla, tğ'rC'tl Sivastopol'a hava akıni 
ve çirkin tahta kapılarla süsle-

CUmhurlyet Halk Partisi, 
namzedlerinl llAn etti 

An.kara 29 (A.A.) - Açık olan an- tabya mebualuiunn Emekli General 
A,ır Atlı, Seyhan mebualuluna Maarif 
VekA!etl tallın terbiye heyeti azasından 
Ahmet Kuml Tecer, ve Zonıutdak m• 
busluiuna da Siyasal Bilgller okulu mil· 
dilrü Prof. Mehmet Emln Erlşl.rıll par
tl namzedi olarak aeçllmltlerdlr. 

mek o gün içlıı yetmiyecektir Fa
tihin lıeykelirJ yapmaktan bah
sedildi, hatV\ bu heykelin yeri 
uzun rnünak&şalara yol açtı. 
Heykel, bir ek!)iğl tamamlamakla 
beraber başlı haşma büyük olr 
eser teşkil etrr.cz. 

Fikrimizce İstanbulu alışımızın 
beş yüzüncü yıldönümünde llk 
vazifemiz, bu {ehrl hiç olma;ı:sa 
beş yüz yıl öucesine göre daha 
güzel ha.le t;;etlrmiş olmaktır. 
Şimdiden buna gayret etnıcllyiz. 

Bu gayret yalnız, büyük işler 
başarmış bir nıilletin tarihe karşı 
bir medeniyet borcu değil, aynı 
zamanda, mU!l menfaatimiz ba
kımrndan yarın için kazançlı blr 
iş olacaktır, çiınkü, sulhten sonra 
gelecek yıllarda İstanbul, bü~lin 
Avrupada, seyahat bakımından 
rol oynamaya namzet bir sehlr 

görünüyor. 

Berlin: 29 (A.A.) - D. N. B. ajansı- kora mebus!~ emekll General Ni
na bildirildiğine göre, atman hava kuv· hat Anılmıı, Buru mebusluluna C. H. 
vetler! dün gündilı Slvastapot katesl ll- P. ıenel sekreterlik bqkAtibl Dr. Taınt 
mtın tesislerine ve askert hedeflere bom- Simer, İzmir mebust~na İzmir C. H. 
balarla tekrar taarruı etm!şlerdlr. P. vildyet idare heyeti relı vek!I! Dr. 

Savaş uçaklarının bombaları tehrlıı HU.eyi.il Hulld Cura, Kan mebusluf:u· 
merkezindeki asker! hedeflere isabet eb- na Mtıarlf vekAlet! teftiı heyeti reisi 
mlştir. Atılan bombalarla liman teılıl• Cevat Dursunollu, K.utamonu mebus
rinde çok vahim hasarlar meydana ge- t~ Profesör Hayrullah Diker, Ko
tirllmişt!r. cnell mebusluluna İstabul vl1Ayet! dal· 

Bnşka bir alman savaş uçak filosu mt enci!men aruından Suphl Artet, KG
Karadenlzde düşman deniz kuvvetleri 

Sayın lldnct mUntehlptere bildirir ve 
ilAn ederim. 

C. H. P. Genel Başkan Vekltl 
Bqvekll 

Dr. Refik Saydam 

birliklerine taarruz etmlotir. Bu milııııM
betle tam ls:ıbet atan bir düşman muh· 
rlbt hasara u~amıştır. 

Admira takımı bu sabah geldi 
Londra 'nın görütü 

Londra: 20 (A.A.) Ulaaynada al· 
man ve na ordulart arasında dev harbi 
bugün için o kadar müphemdir k~ mll
şahitler hangi ordunun öteklnl çevirmlf 
olduğunu kendi kendine merakla ııoru
yorlar. Tek fark tudurı Almanlar Ru. 
lan çevirdiklerini b!ldlrdlkterl halde, 
Ruslar bir ıey Böytemlyorlar. Londra' 
dan astôhiyctll kimselerin flkrl, Almaft. 
tarın belltl de kU~k rus gruplarını Çl9'o 

vimıif bulunduklarını, fakat Harkof 
cenubunda genlı rua kuvvetlerinin Çft'o 

rilmif olduğunu yatnu propapııda 
amacı ile b!ldlrmekte oldukları mertc. 
zlndedlr. 

Mareşal Petain 
Vichy'ye döndll 

Ba sabah ,eten Admlra takımı tutbolcalan l!Urkec.I ranncıa 
[Yaaıa lklnet sahlfemtzc1e1 

Belediyece ~"?llardır çok ihmale 
uğrayan İstanbul, ancak Vali Dr. 
L11tf1 Kırdar'ın sürekli, hem zor
luktan yorulrr.az, hem de ve bil
hassa değer bilmeyenlerin haksız 
sözlerinden yılmaz himmetile bir 
kaç yılda çehresini değiştirmeye 
başladı. Zamanın bütün zorluk
larına ravuen, 1953 yıldönümü
nü düşünerek bu güzelleştırnıe 
faaliyetini büsbütün kesmemek 
ıAzımdır. Nazırlar meclisi mühim 

De Gaulle'ün Parasız gelinlik 
geceki nutku kumaş verilecek Bundan ba~ka, asıl teklifimiı, bir toplanti yapti 

şehrin plA.nına göre ve Fatih adL
na büyük ve muhteşem bir mey
dan, bir park, yahut bir cadd~nin 
yapılmasına şimdiden başlrunak, 
bunun masrafını ve programını 
on bir seneye ayırarak bitme ve 
açılma merasimini 29 mayıs 19'.53 
günü yapmaktır. Fatih'in heykeli 
de oraya dikilir. Bu suretle hem 
şehir güzel ve değerli bir eser ka
zarunış, hem Ge dünya taı1hin1n 
bu eşsiz olayı .kendine lftyık bir 
şekilde kutıa-r..ıuş olur. 

Değerli Belt-Oiye Reisimiz~n b'.1 
tcklıfi dtişünrresint cıneriz. 

l\('cmeddiıı Sadak 

Chateau Rouxı 29 (A.A.) - Saat 
22,15 de Vlc:hy'den busuat trenle ayrllaıı 
Mareşal Petalıı bu 1abah O.!O da chlr 
teau Roux'ya gelmiştir. 

Devlet tefi otomobille Fay-Segry 
kampına gitmiş, burada, dol'11Zuncu t{l. 

mn ktt'alarının aU1 tatlmlorlnde, geçit 
resminde ve subayların takdlmt raslm• 
ıinde hazır bulunmuştur. 

Vkhy 29 (A.A.) - Mareşal P&
taln Chaeau Roux'dan dönmüştür. 
Mareşal, Parls radyosuna J?Öre çok 
önemli bir nazırkr mecllsi toplan
tısına reislik edecektir. • 

Viclıy 29 (A.A.) - Nazırlar bu 
sabah saat 10,30 da mrıreşal P~ 
tain'ln reisliğinde toplanmışlardır. 

-----
Fransiz milletini müıtev· Nikah kağıdile Çocuk 
llye karıi ayaklanmaia Esirgeme kurumuna 

davet etti müracaat ediniz 
Loodra 80 CA,A,) - B.B.0,: oene· Ankııra 29 Cı.A.> - Qocuk ~-

ral do Gaullt dtın akşam radY~ me Kurumu umumi meı1cez!nden bll
Fron.m hallonı ayaklanınai& dav• dırllmlattr: 
eden bir nutuk söylem.14 Tt deınlştlt Kurum umumt merkezi., ~ 
ktı 11_ tçlnde ~ccek ve gellnl\ğlnl t.edarlk 

- J'ranBı.ı mllletlnln mllstev..., .. edemiyecek vaziyette olan kızlan. pa.
hil.cum etmek hususundaki Mrarın- rasız gellnllk 1p&kll Jrumq verecektir. 
dnn asla şO.phom )'Oktur. l"akat VJchy NlkAh kı\R'tdı 11• kuruma mUrncant e
lıüktlınetı bunn mtmt olmaktadır. dll esı klfldlr 
Vlchy adamlan lktldnrda. bulundukça .,,..:1111.,.1"""ınn';"11111111 11mıııııııııııııııııu1111ıuııııı• 
mlllt blr hareket olamaz. 

Fakat ttAiya. P'ransaye. hUaum eder- besliyorlar, hem de onlardan nefret 
se mUnter1t h~dl.ııeler ola.blllr, Çllnkü ediyorlar. İlk lı&ttket, Par1a1 elt g&
Frfl.n.sızlar, ttaı)'8.lllara kArP hem klıl oUımet olmaJMhl\ 

BU SABABKi TELGBAPLAB 
' - . 
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Libya'da tank 
dövüşmesi 

henüz neti
celenmedi 

Londraya göre umumi 
vaziyet memnuniyet 

vericidir. Hava üstUnlUğU 
İngilizlerdedir 

Almanlar 
Briansk'ta 

mühim yerler 
ele geçirdiler 
Doneç'te Rusların elinde 

elinde kalan son köprü 
ba§ım almak için 
muharebe oluyor 

Londra 30 CA.A.) - B,B,O.: Libya'- Vfchy 30 CA.A.) - O.F.İ.: Mareşal 
dan gelen en son haberlere göre ~ Von Bock'ün izum - Bnrvcnko kest
lıea muharebe Tobnı~ 15~ kllome~- m1nse çember içine alııını•ş olıın Rua 
re cenubu gnıt>is1ııt1e çöl yollanrun kuvvetlerinin cenahı ü rlndekl şld
kavuşak bölgesinde cereyan etmek- detll baskısı devo.ın ediyor. Rus kuv
tedlr, vetıerl, kurtulmak 1çln Doncç uelı."1 

Resmt raporlara göre umum! vazı- üzerinde Gozaruskn'daki kliprü ba
yet, memnuniyet verlcl teltı.k1d edil- şına doğru geçit açmağa beyhude yere 
mekte ve mihver taarruz pllnının ger- uf;rnşıp duruyorlar. Fakat blr Alınan 
tekleşmedlği zannedllm~ır kolu, Doneçe varını~ ve bu köprü ba-

• şına 10 kilometre yaklnşmıştır. 
Dilşmanın varoı~ en Uerl bölge Alman genel kunnayı, Brlyanslt 

Edduba ne Sid1 nazak'tır. Butııda cephesinde geniş ölcüde bir harekete 
tardedllen dllşınnn tanklan esas kola 1 ba.§lamı.11 ve mühim birçok mevz.ıer 
iltihak etmek için gert dllnmllşlerdlr. ela geçlrllmtşUr. 
D(1.şmanın esa.s hedefi. Tobnık'tur. J,ondra 30 (A,A.) - B.B.C,: Ha.r-

Tobruk düşmanın cenolıınc1a blr dl- kofta başlıca muharebe Izum bol e
kendir. Bir Alman zabiti: ıı27 mayısta sinde ceroyıın etmektedır. Ruslar, 
Tobnık'ta. olacağız• demlştl, Fnkat dllşman hllcumlannı pü ku:·tmüşler
düşmanm Tobnığa vamwıı 1çln İngl- d!r. 
lJz zırhlı kuvvetıert.'ll imha etmesi lfi.- Harkofun §arkındnk1 çarpı.şmnlar 
zımdır. Tobnık tevka!Ado tahtım edil- mevzii mnhlyettcdlr. 
~. Bugün Tobruğun garnizonunu Dun gcco yansı Moskovnda neşredl
Cenubt Afrika. kuvvetıert teşkil edl· len resmi Rus tebliği, duşman hiıcum
Yorlar. Oszaleden snhlle kadnr İngiliz Jannın tn.rdedlldlğindcn bahsetmek.
cephesi sarsılmanuş~ır. te ve muharebe hakkında P"k nz nu.-

Hür Fransız kuvvetleri. Bl.rUlha- lömat vermektedir. Bununla b n~r 
klmdeki hatı~nmıza taamız eden 70 dün ccce Moskova radyosu şu malü
dilşma:n bnkından 35 tn1 tnhrlbeyle- matı vermiştir: 
mlşlercllr. Bu tanklar Arrute İtalyan Truıklo.rln deneklenen du mnn pl-
tllmenlne alttır. ~"lldes1 hatlarımızı beyhude ~ re p:-

Hnva kuvvetıerlmJz blly{lk bir faa.- mağa uf;rnşıyor. Düşm n nehr ç
Uyet gastcrmlşler, kuvvetıerlmt'Zi kuv- mek l.çln blrço· hücuml r P 9 ır. 
vetıe desteklt.nmlşlcrcilr. Boston ta.y- l<"ak t en miıh m g çlt l 
yıı.rclcrlnnen mfirekkep btr cruP. 700 mevziler ellmlzdedlr 

Moskovn rndyo~unım zl .ı 
tıı.nk, nnkllye vasıtnsından mürekkep rln Don<'ç olduğu r:ann d ır, 
b!r dllşmnn koluna hücum etıınlş, bır- Ruslnrm Doneç il erlnde en nz mü· 
çok ~t ynkılnuf veya devrttmi§tlr. hlm btr köprll başını ellerinde h tma. 

D3.ha garptn Tlm1ml ve Mnrtubada lan muhtemledlr. Köpru b mı ele 
düşman hava meydnnlan. Meslnndald gcçlnneğe teşebbüs eden A manl:ı:r 
araba vapuru iskelesi, Katanya tay· 1400 ölü znylnt v('rmtşlerdir. 
ya.re meydanı ve Avgustndnkl teslsleı Harkofun önünckkl harekat m vr:U 
bomb:ı.lanmıştır. mahtyettcdlr, Ruslar, burndn bir kl\y 
Düşmanın hava faaliyeti nz olmuş ile 21 blokh:ıvz L.c;gnl etmişlerdir. 

İnglllz hava üstünlüğllnü bomıağa ~- Bnrenk denizinde 12,000 tonluk bir 
~cbbtls etmem~r. Her tkı taraf katı düşman nnkllyeslyle bir balıkçı g misi 
muharebe için büyük yedek kuvvetler tntınlmıştır. Çarşı:unbn ve perşembe 
snklıYorlnr. gtinterl Ruslar 113 uüşmnn t'.\yy re::ı-

Tlmesln ham muha.btrt dljor k1: nl tnhrlbeylcmlşler. kendileri 21 tay
c'fank muharebesinin net.1ce.s1 henüz ynre knybeylemlşlerdlr. 
belli değildir. Birçok hususat buna Slvastopolu bombardıman eden Al
bağlıdır. nu,man mühlm hiç blr şey man tayyareıerlnden 15 1 diışilriilmilş
~mo.mıştır. E:vvelden tahmin tür. 
cdllmem14 pek az hAdlse olmu~tur. B .1 d M"h h b 

rezı ya a ı vere ar 
Londra 30 (A.A.) - Libya.' da Blrill- •1.. d k . ? 

haldm'de cereyan eden bllyü:t tank ı an e ece mı . 
muharcbesJne 250 tank ıııt.ırft.k etmiş· Rlo de Jnnclro 29 (A.Al - 81.'CZll-
tlr. Şlmdl muharebe Akromo'oa ce- yanın Urucuvny Büyük Elçisi M. Lu
teran ebııektodlr. Hilr Fransız kuvvet- zardo, 7 Brezıtya gemls1nln torplllen
lerl. BlrlHhaklm'e karşı yapılan dü~ mestntn, Brezilyanın kend1nl Mihver 
man taarruzlarını püskürterek 35 devlctıerlle harb halinde savına.c;ı için 
ltalyan tankı tahrtbetnıışttr, katı old l!unu söylem!şt 
ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:~ıııaıııııııııı ıııııııııııııııııın 

- Her giın fint lısteaı ne,r tmektcın vazgeçilm:şl .• 
- Vah vahi .. Cazetelerdo cilencel bir )'azı okumaktan mahnma 

kaldık desenci .. 
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( Diin Geceki ve Da Haberler ) 
• . 

Harb tebliğleri Fransız 

ltalyan 
gerginliği 

DURUMU '1 Libya'da tan~ Partigurupunda 
ı1----------------1ı1 muharebesi Hariciye Vekilinin 

HARB 
Sovyet tebliği 

Moskova 29 (A.A.l - 'Sovyet öğle( 
tebllA'f.: 28 mayıs gecesi izyum - Bar
vcnkovo tstıknmet.lıı~ düşmanın tnıık 

OoQu'da büyük Alman 1 devam ediyor izahatı ta•viboıundu 

b 1 
( Ankara 29 (A.A.) - c.H.P. Mec· 

ve plyndes1nc :ıcarşı çetin muharebeler Alın l b" k 
ettik cephenin diğer keslınlerlnde anya ace e ır arar 
kayd

0

edllecek ehem.tyyetll bir şey ol- verilmesine mani olmağa 
taarruzu aş ıyor '1 

Alman tebliği Müttefik- :~gf~~~ ::ımrf d~~: ~e~ 
lerin 26 mayısta taarruza Trabzon mebusu B. Hasan Saka'· 

mnmıştlr. çalı§ıyormuş 

Italyan tebliği 
' tiki • • b"ldi • nın reisliğinde toplandı: 

Alman kuvvetleri Moskova'nın geç erını ı rıyor Celsenin açılmasım ve #?ecen 
toplantıya ait zabıt hülusasının 

.Ankara 29 (Radyo gazetesi) -
Roma 29 <A.AJ - itnıya.n ordulatı Fransa-İtalya münasebetleri günün 

umumt karargfthmm '128 numaralı en mUhim hAdlsesi olmakta devam 
tcbllğl: 26 m:ıyıs günü öğleden sonra ediyor. Son günlerde bu iki mem
ftaıyıı.n ve Alman Jtuvvetıerl Mamın- le.kette görDlen bazı hareketler sl
ri_!t cephesinde kargılnnnda bulunan yns! münasebetlerin buhran ge
duşman teşklllerlne taarruz ~ler- çlrmekte oldujtunu göstermekte
dJr. Muharebe 27 mıı.yıstnnberl gld- dir. İtalya, Fransa üzerindeki is.
detle Mihver kıtalannm lehinde ola- teklerini ileri sürüyorsa da Alınan
rak devam etmektedir. Esir adedi çok yanın bu ıptekl ı·· b 11. 1 

Cenubunda taarruza geçtiler Kahire 29 (A.A.) -Reuter ajan- okunmasını müteakip kürsüye jte-
sının muhabiri yazıyor: Evvelki len Hariciye Vekili B. Şükrü Sa· 

ve Rus cephesini yardılar - sabah başlamış olan şiddetli tank raçoğlu, son izahatındanbeii Recen 

Llb 'd "dd tll h muharebesi Tobruk'un 100 kilo- ~nlerln !cinde memleketimizi il.-ya 8 ŞI e mu are- metre kadar cenubundaki Birel- ilgilendiren siyasi hadiseler hak-
beler devam ediyor haşlın'in şimal do~usunda hala de- kında beyanatta bulunmuş ve bu 

ve gnnlmet mlktan büyüktür. Ha.va aq ro u e ı o mıyo:r. 
kuvvetleri bllyük teşkillerle durma- Amerika radyolan Almanlarla 
dan kara h:ıreketlerln1 desteklemek- İtalyaplnnn beraberce hareket 
U'dlr edcceklcrfnl iddia ediyorlar. Bos-
Hn~n düellolan esnasında Alman ton radyosu diyor ki: 

avcılan 7 tayyare dü§tlnntı.şlerdlr. «Hiilerin Mussoliniyl bir tılet 
Dün gece ingtıJz tayyareleri Kato.- olarak kullandığı muhakkaktır. 

nn clvanna. kıncı bombalar atmışlar- Yeni bir realist kabine kurulmaz
dır. Hasarot mühim değildir. Slvll a.- sa Fransa daima bu mevkide 'ka
hallden ölen yoktur. Hava batarya.- lacnktır. 
lan bir tayyare dfişilrmüşlerdlr. Bazı Amerikan mahfilleri ae 

Hindistan 
hududunda 

Fransa meselesi üzerinde İtalya 
ile Almanya arasında anlaşmazlık 
olduitunu fddla etmektedirler. 
İtalya isteklerini ileri sürmekte 
ne derece ileri varacaktır? Fran
sız milletinin bu yüzdem harbi J!Ö-

Japonların hazırlıkları- ze aldıw. Vichi'nin sert bir tavır ' 
takındıi?ı görülüyor. 

na dair haber yok Bcrn 29 (A.A.) - Tribune de 
. Geneve ~azetesi yazıyor: Fransız-

Yenı Delhl 29 (A.A.) - Ask~rt s6z- İtalyan ihtilafı karşısında Alman
eü §U druncçte bulunmuştur: Bırman- ya nihaf kararlar verilmesine ma-
ya - Hindistan hudut çevresinde 1ddJa 1 edilen Japon hazırlıktan ve dfujinnn nl o mak icfn her çareye baş vur-

Dotu e~phesl: 

Alman lruvvetıert, Mareşal Tl
moçenko'nun kwnandası aıtın
dn.kl Rus ordulanrun Harkof mın
takasında yaptı~ı taarruzu bir 
kal'fl taamızla durdurduktan ve 
3 Rus ot.dusunu çember içine al· 
dıktan tı0nra cephenin merkez 
kesiminde de taarruza geçml§ler~ 
dlr. Taarnra Brla.ns'k mıntaka
ımıdn. yapılmııtır. Alman tebll~ 
burada Rus cepheslııin yarıldıRI
nı, mühim Rus kuvvetlerinin 
çember içine alındı!;,'lnl blldlnnek
tedlr. 

BrlnnSk Mosk:ovnnın cenup ba.
tısındadır. Geçen kış bu bölgede 
§lddetll muhareberle olmuştu. Ta
nmız ge1lşccek ve gedJk gen~ıe
tUecek olursa Almıı.nlann Jelez ve 
Tula şehlrlert istikametinde ilerle
meğe ·çalışacakları tnhnı1n edlle
bUlr. Mamafih bu taarruzun mü
him Sovyet kıtnlannı bu mınta.
kadn tuta.mk bunların cenuba 
gitmelerine m!l.nl olmak maks:ı.dl
le ynpılınış olmru;ı muhtemeldir. 

vam ediyor. Bu ilk vuruşma seki- mevzulara temas eden suallere ce-
zincl ordu kumandanı general Ric- vap verdikten sonra izahatı umu-

arruzunun başladıll'ı söylenebilir. hle'ye, hiç bir endişe vermemiştir. mt heyetçe tasvip olunarak saat 
Alman tebllg-1 HaıiCof'un cenu- Bu itibarla Almanların beklenilen 12,10 da toplanbya son verilmiştir. 

bunda çember içine alınmış olan yerden hücum ettiklerini düşün-
Rus kunetlertntn temtzlerunesl mek doğru olur. 
ışının fasılasız devam ettlğln1, alı- Hücum eden kuvveilcr i"in do-
nan esir mlktarlle ganlmtelerln y 

her daklka arttı~ı bildirmekte- ~ya yalnız ild yol vardı. Bunlar-
dlr. ı dan biri Müttefik ileri mevzileri 

Sovyet tebllğletl artık taarruz cephesini koruyan büyük mayn 

Gayri meşru 
birleşmeler 

hareketinden bahsetmiyor. Dün al?lanndan geçmekte, öteki de bu 
gelen tebıt~ler wdıece Sovyet kı- ağların etrafından dolaşmakta idi. Nesebi gayri sahih rocuk· 
talannın Harkot"un cenutıunda Bu yılın b:ışında ve gayet kısa bir ~ 
Alman taamızuna Jta.qı koydu~- zaman icinde yollara mayn döken lar hakkında kanun 
nu blldlttnektedlr. erlerle konuştultum zaman, bir ~e- layihası hazırlanacali 

Libyada: ce esnasında 10,000 mayn yerleşti
ren bu erler haklı olarak öğünü-

IJbyada Mihver kuvvetlen btı- yorlardı. Bunlar yaptıkları işin Al-
J11k ôlçilde tan.rruzn. geçm1ştlr. Al- ı h h ki m::ı.n tebllCt taarruzun 26 ma.yıst.a. man arı er angi bir hilcumdn i 
başlndığını ve biiyük blr muhn.re- istikametten birine sevketmek zo-
benln devam etnwkte olduRunu runda bırakacağını umuyorlardı ki 
blldlrlyor. Muhnrebo başlıca. zırh- \ bu,gün ümitleri ~erçekleşmiş bu
h kuvvetler arasında. oluyor. Mu- '• lunuyor. 
harcbe sahası Tobııık"un 10-0 kllo- ıi Belki de İngiliz tankları düşman 
metre cenubundndır. İki taraf da. \ taarruz ucaklarını tam gördükleri 
büyük inntla. harbetmek:tedlr. Mllı- .\ yerde bekliyorlardı. Müttefiklerin 
verin b:ı.şlıca hedefinin Tobruk'u ( ilk hattaki mevzileri her yandan 
ele geçirmek oldu~ anlaşılmakta.- f müdafaa edilen bir sıra yerler sis-

Ankara 29 (Telefonla) - Adllye Ve
k:Aletı, ga.yrlmc!1l'll blrleşmclerôen ha
tıl olan nesebi gnyrl sa.hlh çocuklann 
vaziyeti hıı.kkında vı:ılilcrden mütala
alnrını sormuştur. Gelen mütalnabr 
tasnif edilmiş ve gayrimeşru birleş
melere mfml olmak içJn teklif edilen 
çareler hukuk bnkınıınd:ı.n incelene
rek bir rnpor hazırlanmıştır. 

oncülcrlnhı Sitta.gonc do~usunda mn- maktadır. Fakat bir ha~ şe~li bul
ncvrolnr vaptığ:ı kntiyen doğru değil- mak nzrureti vardır. Çunkü bu fş
dlr. Faknt birkaç jıı..pon 1dn.resindeld ler ne kadar sürüncemede kalırsa 
Blrm;ınyıı. - Slyam çetelerinin Arlkhan Almanyanın başına J?eçmeyi ümit 
eyaletinin şimalinde tethlş hareketle- ettiğj Avrupa işbirlijlinde anlaşa-

dır. i) temine dayanmaktadır. Bununla 
Alman tebllğt Alnınn kıtnlannın Uzak noır..ud:ı: \, beraber tankların bu yerlerin ara-

cephenln şimal kısmında da tnar- 6 ı 

Bu rapor teksir edılerck, hukuk, tıp 
ve edebiyat prolesbrl"z'.lne, hukukçu· 
lara ve VekiUeUere gönderilerek alı
nacak mütnlft.alarn ı:;ore bir k.3.nun 
JAyihası hnzırlanacaktır. 

ruzda bulunduklannı ve nrazl ka.- Birmanyada yeni blr oey yaktur ıl lanndan geçmesi mümkündür. 
zandıklanm blldlrlyor. Bu haber· Çlnde Japon kuvvetlerinin nerİ lı Gazala ile Tobruk arasındaki ara- Admira takımı 

bu sabah geldi 
rJnde bulundu~ doğrudur. mamn11ıklar o nfsbette artacaktır. lcrdcn Almnnlann bütün cephe hareketi yavaşlamıştır Çin kuv- zi taşlıktır. Bu arazi, bir çok müs-

boyunca harekete geçtikleri ve vetıerlnln Çekiya.ng'da ol.ddetll tahkem noktalarla tahkim edil-Yeni Delhl 29 (A.A.) - Birmanya 
hududundan dönen Genemi Wn.vell, 
Blrmanyayn gönderllen ıcuvvcUcrln 
beşte dördUnlln gert geldiklerin\ söy
lemiş, Hlndlstana kn.rşı tehdidin de
vnmlı olnrnk belirdiğini, fakat Japon. 
lan hareket nokkılnnnn kndnr geri 
sürerek btr karşılık taarrzun daha 
flmdldcn düşunülmekte bulundutnınu 

Londra'da 
bir toplantı 

1) düşmanı yoklamnğ'n. ba§l:ı.dıklan bir mukavemet göstcrdiklert blldt- \ miş kuvvetli bir müdafaa mevzii 

\

) anl~Imaktadır. Henüz asıl to.- rllJyor. 
1 

teşkil etmektedir. 
amız lstikametl hııkkınd:ı. tah- Avustralya mıntaknsında ha.va rı Kahire 29 (A.A.) - Orta şark lngiliz 

, mlnde bulwımıı.k kabl! olmo.nınkla akınlarından başka mühlın hft.dl- \ kuvvetleri umumt knrnrgfıhmın 29 ma- Şehrimizde üç maç yapacak olr.n 
} beraber DoCuda büyük Alman ta- se yoktur. ' yısta neşrettiği tebliğ: Alınan Admlra to.kımı bu snbnh 'l,10 '-e. ~ ~ = - ~ e - = - '" ~ --- - ~ - ~- = ...ı • Muharebe dün blitün &Un devam et. gt:cnnnlydale mş~2!,rs1m:1mllzec .. ~~~~!tmlr.ış 6blredk:_cnt 

JJ!ı ve etmiştir. 

Londra Büyük Elçimiz 
denizatırı cemiyetinin 
tertihettiği toplanhda 

bulundu 
Fabrika ve matbaalar Londra' 29 (A.A.) -Türkiye Büyük 

el~sl B. Rauf Orbay, deniz.aşın cemi
yeti tarnfından askerler ıerefine tertip 

Mülhak ütçelerin 
müzakeresi bitti 

miştlr. Bir Biretbaşlm'in flmatl tarkl- .. ...... "-"'•"l44"" ' .... 
sinde bulunan iki düşman kolundıın bl- terbiyesi bölgesi, Fener'bahçc, Gala. 

ta.saray ve Be§iktnş ltlilplerl namına. 
rl 27 mayısta Eladem'e doğru Jlerlemiş mfilrellef buketler verllmlştlr. 

· ise de muharebeden kaçınan küçük ile-
ri unsurların Eldu<l::i ve Sidl Reıak'a Admira maçları 
kadar ilermiş olmalarına rağmen hede- Tertip heyetinin tebliği 
fine varamamıştır. Bu unsurlar zırhlı Şehrimize üç maç yapmak üzere 
kuvvetlerimiz tarafından geri püskür- gelecek Admira Alman takımı aşa-

edilen haftahk toplantıda Hintli asker- ce.. tarah 1 inci aahiEede) 
941 yılına ait kazanç . . 

vergısı 
terden mürekkç bir gruba kendi dille- demekür. Maarif Vekili bu işle 

Anltııra 29 (Telefonla) Kazanç rile hitap ederek eamlmt tebrikte bu- do~rudan doğruya alakadar olarak 
yergisi kanununa eklenen kanunun lunmuştur. Hintliler kendiliklerinden bu idarede lüzım ~elen tadilatı 
beşinci nınddesl muclbince fabrika ve bir ihtiram kıt'ası teşkil etmişlerdi. 
matba:ı.lard:ı. 041 mali yılına alt as- Başka davetliler arasında 1920 - 1924 yapsınlar• demiştir. 

ı tı ı H kil İn Fazıl Ahmet Aykaç, müzakere-
garl vergi n spe er eyetl Ve enin te Türkiyede giliz büyük elçisi olan lerlc hasıl olıın havanın yanlış an-
tasdikine iktiran et.mıştir. Bwıa gö- M. Rumbold'un karı.sı ile Ledi Goschen, 

t şvikl yi ım ıı birin ı laşılmaması icin Meclisin spor 
re e sana nunu c c Ledl Willington ve Sir Hugh Gumey aleyhinde dc~il. sporu düzeltmek 
sınıf s:ı.yılıln müesseseler mnktu ver- de bulunuyordu. J; 

gls1 100 lira mütehavvil vergisi 3, nts- Büyük Elçi. İngiliz radyosunwı haf- lehinde olduitunu tebarüz ettircll . 
bt vergisi yüzde beş, lkinci smıt mü- . . Maarif Vekilinin cevabı 
e ._ .. , kt e .M~t 90 ··ıehav- tahk awıllere verdiği cevapları dınle-
ss ... .,.. er m:ı. u v re.~ • mu ı. · B ~....: b f • · Maarif VekiU Hasan Ali Yücel, 

vll vergisl 2,70, nlsbi vergisi yüzde m .. ~. u ~.yat, u se er cemı~.etın 
c; üçüncü sınıf mile~eseler maktu büyük salonunda yapılıyordu. «Turki- tenkitleri dinlediğini, Vekaletin 
ve~sJ so. mütehavvil vergisi 2,40, ye Büyük Elçisinin değerli misafirimüı bed~n terbiyesi etrafında e~aslı 
nlsbl vergisi yilzde 4,00, dördüncü sı- olarak aramırda bulunduiunu her hal- tetkikler yapmış oldu~nu, dıjter 
nıf müesseseler maktu vergisi 'lO, mü- de bildirmlyeceğirn, deill mi?• diye memleketlerin beden terbiyesi teş
tehavvH ~.rglsl 2,10 nlsbl vergisi yüz- aoran spikere Büyük Elçi derhal «BilA- ldl!tı hakkında da Vekfiletin m~
de 3,50. dördüncü sınıftan aşağı olan- kla, memnun olunmu cevabını vermiş- lCUl'!atı bulundujtunu, beden terbı
lar maktu vergls1 60 müteha.vvll ver- tir. yesınin terbiye davasının belkemi-
glst 1,80 nlsbl vergisi yüzde 3,00 ola- Bundan bat Büyük Elçi İııgill.ı ğini teşkil ettlıtfnl, tenkitlere şim· 
rıı.k tesblt edilmiştir, kuvvetlerine mensup davetlilere ıunla- di cevap veremlyeceitini ve tetki

rı ıöylemlştir: cİmparatocluğun bütün kat yaptıktan sonra !Azım ıtelen 
kısımlarına mensup Britanyah askederle tedbirleri alacajtmı söylemiş ve bir 
görüşmüş olmaktan dotayı çok bahtl- suale cevaben de VekAlete ba~la
yarmı. nan bu teşkilAtın bu.l(ünkü kadro-

Bakırköy trenleri 
geç geliyor 

Sabahlan saat 6,35 te Bakırköyden 
talkan tıren birkaç gündenberl, on 
dalc1ka teehbUrle Blrtteci garına gea. 
'°r. Bu gecikme posta trenlnln 
6irkecl garında manevra yapmaam~ 
dan llert gıellyormq, Bu trenJ.n yol
culannı erken işleri bafmda bulun
mak mecburlyet.ındoe bulunan Jşçller, 
köçük memur ve esna.t tqkll ediyor, 
Bunların 1flerl etaerlyeUe uzak yerler
dedir .. Tramvay, l'apur gibi başlm nıı
ldl vuıtaıarlyle de seyahat etmell 
med>urlyetlndedlrlcr, Şimen.dlter ı.ş
letımesl, bu gecllcmeye mrtn! olacak 
fıedbirleTe bir an evvel ba.~Ytırmak lf&
ıamdır. 

Zahire mubayaası 
Ankara 29 <Teltıfonla) - Ticaret 

Veld\lctı tle zahire tacirleri arasında 
yapılıın temular bitmiştir. Zahire 
mübaynatında tacirlerin yardımların
dan :ıstıtade edlecektır. 

Çindeki muharebeler 
Çungklng 29 (A,AJ - Perşembe 

nk.şnmı neşrcdllen Çin tebll~. Japon
ların zehirli bomba ve obüs mermisi 
kullandıklannı blldlrm ktedlr. Klnh
vn ve Çck1ynnı; ehlrlcrı hft!en Japon
lar tnrafından kuşnt11mış bulunmakta 
ise> de bu 1k\ ıısehrln nlındı.,ı hakkın
da .Tapon kn.ynakl!lrır.d "l çfknn ha
berlf'ri teyldrde~k mahiyette Çunc
king'de mn1ümat mc\cut değildir. 

Büyük davtlllerln de iştirak ettill sunu oldujtu .ıibl bırakıp bırakmı
aualler ve cevapların neşrinde hazır bu- yacajtı hakkında da şimdiden bir 
lunmUf, Çetltll fikir eğlencelerini takip şey söyllyemlyecejtini bildirmiştir. 
eylemfttjr. Posta ve Telgraf bütçesi 

Posta, telgraf ve telefon umum 
Amerika tahtelbahrinin müdürlükfi bütçesinin mUzakere-
batirdıği Japon gemileri sinde Emin A.slan, posta ve telgraf 
Vqhırton so (A A ) - Bahriye Ne- işlerinin daha muntazam ve mo

saretının tcbHtln• 
0

gOre a§ıa!Pda.ki dü~- dem blr şekle konulmasını söyle
man gemileri ya batınhruf veya aıtu mfş. Sinan Tekkelio~lu Milli mil
hasa.r& uğratılmıştır, BGyük btr nı.ua.- cadele ve inkıl~pta çok fedakArlık 
vln gemi b&tın1mış, orta büyüklük- RÖstermiş olan bu memurlann 
te blr §1.lep alır hasara uğratılmıf ve maltduriyetlerine son verilmesini 
belkt de balmıf, aRır bh kruvazör de istemiş, 20 ııenedenberl 20 Ura ile 
t.orpUienm.)ftlr. ~alışan bfçarelerf n mevcut oldu~-

Bu za.yt&t, evvelki tebliğde blld1.rfl- nu ve bunların korunmasını Vekll
mamı.,Ur. Mercan dentzı.ndekl zayi~ den rlca etmiştir. 
atla da alU:ndar de!tlldlr. Ziya Gevher, aynı kanaat ve temen-

Heidrich'e yapılan 
suikast etrafında 

niye iştirak etmlf, posta ve telgraf me
murlanna da birer tayın bedeli veril
mesini ve modem, iiçer odalı, hem poe-

Londra 80 (A.A.) - B.B.O.: Heid- ta idaresi n hem de posta memurunun 
r!ch'e knrıJı yapılan sulknsds. muka- ikametine mahsus ufak nlhnune binalar 
belebilınlsll olmak Uzere Almanlar yapılmasını ia~r. Galip (Konya), 
beş!. kndın olmak üzere 10 Çek'i idam köylilntııı kitap ve mecmuadan :mahrum 
etmişlerdir. 100 kişi de tevkif edllmtş- old~u, posta idaresinin kitap ve 
tir. Me\ ku!lar arasında. Hacha hü- mecmuaları k8ylere kadar .evkederck 
tftmetıne mensup yüksek birçok me- bedellle satmasını istemiştir. 
ınurlar, profesörler vardır Heldrlch'c ,. • • • 
sulk.ısdJ ~pnnl:ır yalmlımmadıg1 Münakalat Vekılının 
takdirde idam edilmek nzcre 200 ktşl cevabi 
rehine olıımk tutulınaktndır. 

Heldrlc'h'ln sıhht vazlyetl, ~ MlbıakaIAt Veklll Amiral Fahri :an. 
aiU' görünmektedir. ain. tıtJiraf ve telefon mnb•""tmda 

------- - -

gecikmelerin doiiru old .. ~·-u tülmtlştür. Daha aonra kOçilk bir kol ğıda teabit edildigvi tarihlerde maç-
_..... • 10n u- Akroma'nın 25 kilometre cenubundapa- I 

mantarda gerek ordu ve gerek halk mu- tika 11 k . la Knlghtsbrid- annı yapacaktır. 
haber-atının fazlataştıtını, bir çok müte- "!0 an;ın dimğer :Z\ 0•1 n b! 1 , tir Birinci maç: 31 mayıs pazar günü 
hassıs memurlann da askere gitmJı ol- ~e ~:V~ın 8 

1 
.ef'

1 
° 1 e rd~ış · aaat J 8 de Fenerbahçe stadında Ad

duğunu, tehirler arası muhabere hatla- 7ıntı 11;;~~ erım ~ 
0 raman 

1 
~ş~~ın mira - Fenerh .. hçe ile, aaat 16 da 

nnın talcviyesi için bir mukavele yapıl- m Düe 0 
annEt da :ımız1 ebnb şder ır Galatasaray - Fenerbahçe B takım• 

dı~ın mah ldi"~ 1,,,. tJ d şınanın a em n ccnu un ıı yap- l {K ) 
ıs ı, eme ııe .,.e v uaye er e tıy taarr ku tleri iz taraf d d ar upa mllçı , 

ot t .k telef . gı uz vve m ın an a- ı. . . 3 . b oma ı on tesıaatı yapılacağını, ~tılınıştı JJtıncı maç: hazmın çarşam a 
Y.enl memurları yetiftirmek için 9 vi- Zırhlı rbirl"ktcrimiz Eladem'i günü saat 18 dl! Beşiktaş Şeref ata• 
!ayette kurs açıldı~ını, posta ve telgraf b ..._ d.. 1 

fa k 11 n cenafu- dında Admira • Beşiktaş ile 
1 _ . un~ uşınanın ıe o arına muv - O .. . ' 

memur arı maaşlarında küçuk bır aaJAh faki.;:ô'l ta 1 '-d çuncü maç: 7 hazıran pazar gÜ• 
te · · ı · b' •yiba .___ ,~.. arruz ar yapmııuu ır. mını ~n ır 111 111U1ulandığını ve +--''iz h Jru tleri d.. ha nU aaat 18 de Beşikta~ Şeref atadın• 
yakında Meclise vcrilecetlnl, köylere ınguta lava vve, UflJlk anınk - da Admira - Galatasaray ile 
kadar kita .. ,,_ __ ,_ ekli va arnız arının yoıunu esme ve ' 

P ve ~ecmua ıot.uu&CJL t - tafıtlannı mühim haaarlaıa ulratmak Biletler: Galatasaray, F enerbahçe, 
fini de nazarı dikkate a1mala pll.ıfacalı- suretiyle kara kuvvetlerimizi uaınt eu- Beoiktq kulüpler~ ipek ıineması, 
~ ~· ~iye merkezlerindeki posta rette destklemltlerdir. Tünelde Kalis Alman IGtapbaneal, 
i e ennın memumızlulr: Jiiztlııden k.. Berlln 9 (A.A) _ Alınan ordulan Kadiköy Merkez eczanesinde ıab] .. 
pablması taaavvm edilirken bir kısım başk uta '1 :ıı..~--· tebUıı.ı 81renalk'te maktadır. 
memurların tecili dolayıalle bwıdan om n ı~ .. ı 
vazgeçildliini bildlrmlftlr. ~ ve İtalyan kıt'alan 28 mayısta --------

ınhi duşman mevrlledne karfı taarruza 189" J. •• k il fi Ü• 
ıarlar bütçesi mlşlerdlr. o .ıamandanberl muharebe qt mu e e ye 

Çay ve kahvenin lnhlııara alınması inatla devam etmektedir. Alman harp 
dolayısile kadronwı, takviyeel hakkın- filosuna mensup bir himaye gemili 
da1d layiha kabul edilmlftlr. Bundan Libya sahili açılında topçu •tefi lle ileri 
sonra inhisarlar blltçeslne ceçllmlş ve bir fngillz botunu bebrmıştır. 
Necmettin Sahir, bu 11ene but vUAyet- Alınan koyu tırerlnde dOn gece mtln
Jerde billıuaa Şarkta tuz fikdanı görlil- ferit dilfman yıpratma tayyareleri &~ 
dfiiünü IÖylem.iş, tuzun, hayvanlar için riilmütffir. Bahriye topçuları bunlardao 
de lüzumu tlzerinde durmUftur. Kasım birini dilşürmiiflerdlr. 
Gülek lnhlaar mamulltma bundan son-
ra zam yapıl.na utıpn ualacalını, 4 Duatepe motörü 
milyon kilo arpanın bu nmaıvf• bira latanhula geldi 
imaline tahslai dolru olmadıtını ~y- Karadenl3de bir taarruza ulr&Ja.-
lemiş. tekıerin pahalı oldufu bu zaman- ralc yaralanan ve taraya oturan Dua.
da inhlsaruı pekmez yaparak faktr hat- tepe motörll y&ıdiltillmilf ft diln ll· 
b ılteler içinde aatmMuu lstemlttlr. manmııza gelm)ftlr. 

Komür istihsalı ile 
alakalı iki kararname 

çıkıyor 

Ankara 29 (Radyo gazet.esl> - Ya.
tın, kömür 1stllıaa11 ile :Ug1l1 iti :toor
dlınuyon karan oıiı::acaktır. Bunlar • 
dan biri Ereili tömtlr hanaaında, d.1.
Rerl de Etlbank garp ıın,itlert taı'a• 
fmdan lıletllen Soma ve Tavp.nlıda 
tıcreW 1f mtıkellefJyeU tatblki hü
tmdadır. tl'creUer de noımaldJr. 

İnhisarlar Vekili ceYap vererek tuz ...................................... . 
lstlhaalinln Dıtiyaca klf1 olduluna, an- ma.sraf btıtçelert 'M milyon 180 blıı l -
cak nakil vesaitinin kttııtından mtifktl- Ura. oı.araıı: ~ edı:ımıp.ır, oeçen Türk Hava Kuru tayı 
Jat çek:ilditlnl, bunun bertmaf edllmeti seneye göre yeni btıtçe 17 m11Yon 216 5 haziranda açılacak 
için tedblrlM' almdılma, iddia edildiği bin lira fa,zladır. Ankara 29 (Telefonla) - Türk Ha.. 
ıibi şarap n biranın kalitetrinln dÜfmüş Yeni bUtçeye Devlet demlryolla.nna l'& Kurumu nrulbcyı 6 haz1randai 
ıma~.:ıı..- ait arazinin elı:llmesı. Sçm t.a!ıslaat 

o '"&u•ı. biranın bumı uunca mnd- konduğu gibi toplu demieyollan ıtc;l- Ankara Balkevlnde Bn.,vek1llınlz1n ~il 
det bayiler elinde kaldıiı için bomldu- leı1nct gttnde bir Olftn yemek vem- nutldle atılacaktır. Kurultay • KÜ\l 
~u, kolonya yapmak için bir nevi mest lçin talı.!lsat ve AJma.nlarla ya-- devam ed~elı::, '1 bnz1rruıda. kurumun. 
Türk esan.ııı vUcude ıetfrllmesine çalı- pılan son anlqma mucll>tnce getırtı- Ethnesuttakl testsatı görillecek, tnıe-o 
11Idı~uıı, inhisar maddelerine yenl bir leceık: lokomotif veealr mal2ıeme Jçln de benin yapbğı modem tayyareler uçu .. 
mmnuıı ula bahis movruu o1madığını, 7 milyon 731 bin llra tahslst konul- :rnlacak. kurumun tayyare fa'brlknsın--
bu sene 8 milyon litre bira fma1 edile- muotur. da yapılan ilk tayyare ue:ıc ktır. 
~ bunun 1 milyon 800 bin lira ha- Bmıdan batka febekcnln nonnalln 
sıfat getireceğini, hububat fikdanı had fevldn1de tecdit tahkim ve takviye 
bir f&)dl alına bir kısım arpanın birada lglert lçin 15 milyon llro.yıı kn.dar tıı
lstihlfıkinden aarfmamr edJlebil~, ahhütlere girişmek ve sarfiynt ynp
idare esasen mahmul bir halde bulun- mak s:ıl!l.hlyctı 1steı1mcktedlr, Bu su
dulunclan aynca pekmez gibi teYler ya- retle 195 kilometrelik blı- 1ns:ının ve 
pamıyaaılını bildirmiştir. muhtel!! yerlerdeki ma.knsl::ı.nn tec

Mecli• pazartesi günll toplanacaktır. didine ve her giln daha fazla hl~edl-

D ı D • 11 ,,.. len llıtlyntla.ra. cevap vıemıek \ızere 
ev et e.mıryo an muhtell1 tamamlayıcı te61sat ve lıı-

l>ev~ d~ :rm<ıaı J.ll ıaat ya.pılacaktıl, 

Edirne Cezaevinde 
dokumacılık kur u 

Erlime (Akşam) - Ş brlınlz c a 
evinde bir dokumacılık kursu çılınış
tır. İkt~:ıt Vek!\letınln dokumacı 
öğretmeni İbrahim Kaccr bu kurstı. 
1ştlrak edenlere tez .. fıhlar l!akkında 
ders vermrkte ve kendilerini çalıştır· 
maktadu'. 
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ABIŞAll 

l'E~i NEŞRİYAT: 

( TARiHTEll SAHiFELER ) 
Sultan Reşadın öJümü 

BABİCI TiCARET TAHı.iLLEBt 

iste.tıswc Umum .u:Dcllkial6 U030 -
as aenelennde TQ4:t)e uarat 'l'Jcatt
thıln mnıetıer &NA tıeaıretıyle muke-
7eıse ve te.ıı1mn1 t6'teren n umum 
Müdfu-Hl.1ı: rut:ıe mtıdtırlerlnden Şevket 
Kaya tarafmdan hazırlnna.n bu eso
rlıı ıklnei elld1ni neşreylemlfUt. Ev
velce (153) numara altında intişar 
eden btrtncl cilt başlıca maddelerin 
JthalA.t ve Uırneat.ıanna ait mruumat 
ihtiva eylemekte !dl. Şlmdl neşredi
len cilt harici ticaretimlzl menıl\?
ketler ıtı.barlle tetkik eylemektedir. 
Esc.r1n tertibinde Türk lstatlstlklerly
le birlikte ecnebi ıstatlstikleı de ııa
zan dlk'.knte ahnmlf. bu lt4b:ı.rla tnh-
111 ve mukayeseler cihan piyasası bn • 
kımından da yapılmıştır 

TEPEBAŞI beledive BAHÇESİ 
Bu akşamdan itibaren 

SAFiYE 
Suıtaıı Reıat CStedeaberf llM9&De- nl olan intirab De eskiden.beri muta

dıeıı mu.ztaripti. Bu aatıraplan aruaa· dı olduğu üzere civar k5ıklerden bl
• ~ hutahktan ...,. ... rhae caidiı> emrederdi. Hele Çanak
J.rinl ı,ltine prip bir bıa ile ı...dt- kaleC:Je dügman donanmuının 18/' 
.ınde bir Deri te•liyet duyardı. martta uğtadıfı hezimet Uzerirıe pa-

ve arkadaşları 
Yeni Repertuarile ~lık r,ean.slanna bAşlayacaktıP, 

Padiplun bu halini l>ileıı ~de- yıtahtın Hlametine ve kendisinin 
s'nı kendi :rabauızbklannı bi-. mU· Anadoluya zaruri •ayahatten kurtul
bal&ğalandırarak anlabrlardı. Sul- muma ne ka.dar candan aevinmiıti 1 

14 klşilik orijinal 

tan Rqat da deruni bir memnunl· Fakat aylar seçtikçe böyle parlak 
K A R A O EN i Z ve Z EY 8 EK truolan 

79tle oulara t~lli verirdi! haberlfi azalmııtıl Kara haberler 
Telefon: f2tl90 

Sultaıı Repdı rahataızlıklannda geldikçe Sultan Rept, halka görün· 
.. ziyade Dr. profuör Akli Muhtar mekten •ıkılır, aaraydan dıgarıya çık
Bey tedavi ederdi. Operatör Cemil mak i.temezdi. Haydarpaşa iskele· 
Pap. da bilnklrın emniyetini kuan· sinde vaki olan büyük infilaktan sa
mııb. Dr. Süleymaa. Numan 'H Be- ray-.n da camlan, çerçeveleri sarsıl
aim Ömer Pqalar da buauıiyetine mııb. 
ainniılerdi. Yalnız Sultan Rqat te- Onun maneviyata itikadı """r 
davi eauumda viicudunun muayene idil 
edilmeainden daima hicap ve ihtiraz .E.lafından Üçüncü Murat Sfrıar.
göaterir, hele scnda kullanılmasu1a pap. köıkünde iken Mısırdan gelen 
lıiç müsaade etmezdi. gemilerin attıkları toplardan köık 

Padişahın müptell olduğu illet aaraılmış, camları kınlmı;:ı, Sultan 
sittikçe fiddetlcnerek kendisini ya· Murat bundan t~şe'üm etmiş ağla
taktan çıkamıyacak. hale getinniıti. ,ml.J ve ıcamet. yakın zamanda ölü
Dokt.,rlarca ameliyattan ba§ka ~re mile tecelli eylemiş değil miydi;> 
bulunmadığımı karar verilmiıti. An- Bu infilak hldiııesi de Sultan Re
cak hünkar Yftfh idi; biraz da ,eket oadm ruhunda bu yolda bir tesir ha· 
haataJığı arazı göateriyordu. Ameli- sıl etmiş, o da bundan Ati için şea
yatın menfi ve fena netice vermesi met ve felaket istihraç eylemişti! 
ihtimali hük\imet erklnını çok dü· Şlmdi onu her ıey yoruyordu. 
tündürüyordu. Fakat başka çare Almanya İmparatorundan sonra, 

Bu mevrnda mnıt v~ beynelmilel is
tatistiklere istinaden yapılmış etüd
lerln, en sistemli Te muvaffıı~yetme
rlndcn blrlsl olan bu kitap yak1nin 
alfı.kadarlanı bedelsloı olarak veril
mektedir. 

YENİ KİTAPLAR 
HİLMİ KİTAP EVİ Ne~riyatı 

ı - Kesik Baş - tistat Hü eyin Rah
minin en son eserlerinden g:ı.yct me
raklı, heyecanlı ve cazibeli zabıta ro
m::ınıdır. Flatı 75 kuruş. 

2 - Salruntali - Avni Insal tara
fından dtllmlze ı:evrtlm yedl perdel1k 
dram. F1atl 75 kuru0 • 

3 - Don KiŞ-Ot - D\inync:ı. me.<ıhur 
olan Cerv:ı.ntes'in bu o.mcz eserinin 
birinci clldl H:ı.mdl Varoğlıı tara!m
dan dlliml7.c çevrilerek satışa çıkarıl
mıştır. Flatı 150 kuruş. Bu eserleri 
<!kuyuculanmıza hararetle tavsiJe 
ederiz. 

DOS KİŞOT 

Acıkh bir kayıp 
0

Aritada:,ııruz gazetelere ilan bll
rosu ve kitabevi sahlbl Arl.fiu kardeşi 
ve Akba sabJplerinden BllAlln yeğeni 
İrfan henüz on üç yqında iken altı 
günlük bir hastalığı müteakip vefat 
ettiğini teessürle haber aldık. Kederli 
ailesine tazlyetıerlmlzi blldtrlr, ölilye 
Allahtnn rahmet dileriz. 

Karar hulisası 
Üskudar c. Müdelumumiliğinden: 
942/569 

olarnıyacağına göre, ameliyatı yap- yeni Avuı.turyn • Macaristan impa• 
mak için methur mütehassıa profe· ratoru da imparatoriçesile birlikte 
.ar lzrael telgrafla Berlinden setir· kendisini ziyaret~ gelmiılerdi. Bu zi· Don K~otun inttşan kıitüphanelerl-
til m!zln bilyük bir eksll\1ni tamn.ml:ımış 

Seyriseferi me11edılen husu:;! otomo
bU çalıştıımat suretııe milli korunma 
kanwlUna muhalif harekette bulun
dugu lddlasile maznun tl'sküdarda 
İcadlye Dun<lar sok::ılt U No. da otu
ran Suleyman oğlu 37 yaşında toför 
Aminin Üsküdar iklncı asliye cezu 
m:ıhkemcslnce icra kılınan duruşması I 
sonundn 50 lira ağır para ceza.<.Ue 
mahkumiyetine karar verilmiş ve bu 
karar kat'ilesmlştlr . 

di. yaretler dolayıaile zaruri yapılan me- bulunuyor. S<ın seneler zarfındaki Sult.anahmet binncl sulh hukuk 
Sultan Reşaaın Eavapçıb.,... Sa· ruimin külfet ve zahmetleri onda verimli neştr raallyeUne, garp edebi- mahkemesinden: 942/12 

bit Bey nakletrniıti ki: takat \ıırakmanuıtı. yatının birçok seçme eserlerini, Türk Artln Feman Pekmıezya.n ve tncm 
(Hünklr Yıldız sarayında yattığı B:r gün kendisine tazimat arzına okuruna tanıtmak .suretllc geniş ölçü- Malhas ve Avadls Şckerclyaıım şayin.n 

odadan ameliyat oduı haline geti· gelen oıki Bagrr.abeyinci LGtfi Sima· de iştirak eden Hnmdl \Taroğlu, ndı ve müştereken mutasamf olduklan 
rilen bir aalona giderken, omuzuma vi Beyle müsahabet esnasında, Sul- bütün dilny:ıyn yayılmış bulunan bu İstanbul LAngada KAtJp Kasım ma· 
dayanarak müşkülatla yürüyordu. tan Reşat. rahata şöyle tahassür RÖe- ölmez eseri, tam metin halinde am- hnllesinde Çeşme ı;ıokağında eski (19) 
Bu salona girince doktorlarla helal- temıiıti: mlze ı;evlnnlştlr. mükerrer ve yeni (37) numaralı bir 
!attı. Sonra kıbleye dönerek: - İır.paıatoıların ziyareti beni Beygiri Rosstnante ııe sil~htarı b:ı.p hanenin izalei şüyuu zımnında 

Y R bb·ı rıı. b mili . b" d H 1 A . Sanşo Pansa He. hficum ett1ıon yelde- filruhtu tekarrür ederek müzayedeye - a a ı L.Ker en etun ıru yor u. e e vusturya ımpa· 6 • va:ııolunmuştur. Kıymeti muhamme-
lçin hayırsız ve bıahtsız iaem beni ıu ratoru bnp1aratoriçe ile geldiğinden, ~lımcnlerlle, ~hretı her kulakta yer nesi < lGOO) bin altı yüz Hrnc.tr. 
masanın üatür.den •ai kaldırma! meruim daha tekellüflü oldu. (Ka- eden Don Klsotu Türk karl!ne tamt- Birinci açık arttırması (23 01942) 

Niy~zında bulundu. Ceıaret ve te- napenin üstündeki küçük yastığı göıt- mnk lçln !azla izahat vermek lfi.z~!ll- tarihine müsndtf salı günU s:ıat 
vekkül ile ameliyat masuma yatb.) tererek) §U yaat.ğı gördükçe .hıı~ımı 

1 

s~z olurDon. AnKclakt, ~u dlnd var kl.
1
Tu

1
rk 114 den 16) yn kadar icra oluuacak-

Sultan Rept kloroform yerine üstüne koyup istirahat etmek ihtiya• O:.u~, sürü~~ u, ~eü eğirmi~~ er~: tır. Kıymeti muhnmmenestnlıı yfizdc 
eterle bayıltıldı. Ame1iyat neticesin- cını his!ediyorum. I :eşh~~lr kaçun:ıace~:: !üste~rn.I yetmlo; be"!ni bulduğu takdirde o gün 
de oldukça büyük iki taı çıkanlmıt- Bağdadın aukutu günü, daha ha- bütiln teferruatlle okumuş ve tanım:a !halel kat'ıyesi lr:ra kılınacaktır. Bul
b. (Bu taılar bir Iİfe içinde Topkapı berini almadan ak,am namazına va- de llcll. Hamdi varoll-lunun bu"'Ün madığ~ ~:ıkdlrdc en son arttırnıı:n 
.arayının Hazinf' dairesinde bir ca- racağı •ırada: . _ verdiği tam metin halindeki terciime,

1 
~~~~t~~ tb:!ı~a:~:re~z~~':n~n ~~ 

mekana konulmuıtur.) - Ya Rabbıl Eger bu muharebe- bu bakımdan ayn bir kıymet Hadc rtt (3171942) t rlhl - dlf 
.Ameli!at eenasında profeaör lzra- nin aonu bizler için fena olacaksa, Pdlyor. Bilhassa. eserde sık sık t~.,a- ~u~~~~ü ~aat 04 ~en ~:)~saka

el e en zıyade operatör BürhantiUdin hakkımızda hayırlı olmıyacaksa, bu dlit edllen manzum parçaların, Turk- de.r kra olunacak ve 0 gil.-ı en çok 
Bey yardım elmİ§ti. Süleyman Nu- kuluna o günil gösterme! Ruhuın\I çeye nazmen nakledılm~ olması, Do:1 :ırttırana \hale edlleee-ktır. İpotek sa-
maa Paıa dahi 1ameliyatta hazır bu· kabzet! K!şot rercllmeslnln çok ıtln~h bir .;n- hlb! alacaklılarla diğer alllkadarıarın 
Junmilıtu. Cemil Pqa bu .ırada Av• Diye Allaha yalvarmıtb 1 ~~a mahsulü olduğunu go!terrnek- tşbu gayri menrul Uzertndekt ha.ktan-
rupada olduğu için ameliyata iftirlk Bqinci Sulta" Mehmet Re§at mu- e H~· 1 Kitabe 1 ta t d resimll nı hususivle faiz ve masrafa dair rılan 
etmemiıti harebenin sonunu görmeden ve do· ol a!11 e edllv Dra mKlant f' t Iddialnrını evrakı m\lsblteler1yle on · ar ıc n şr en on ~o un ıa ı .. . . 

Sultan Re,at. iyadet için yanına kuz •ene saltanattan sonra dünyada 150 kuruştur. Karilerlmize hararetl" beş gun kinde bıldirmclerı l!zımdır. 
sirenlere u bir zaman<la ıifa hula- bulamadığı ankCıın ve istirahate ebe- tavsiye ederiz. Ak:s1 halde haklan tapu s1c111erlyle s~-
caiını aöyledi. Bu kanaatinde i.thıa· dt olaral kavuıtu. bit olmndı~a satış l)edel!nln payla.ş-
d tt'~ · d Jil ı· b' '- 1918 aJ H ma .. ınd:ın hartc: kal:lcn.klardır MUte-

e ıgı e , ame ıyattan ırııLaç ıe- temmuzunun tıncı ve . 1.lsan Mtiteha.,sırı rrof. AJber •nJ·cı -~• rg1l t · -•1 
1 ·• dli~ ·· .:'- ld x.._ ı '2 '26 b · . .. .. ~ " " r ....... m ve er ve ~pu m:ı.sr ...... :ı.n ee evve gor gu ıu ... ,.a o u ..... u ::n ramazan~nın on qı~cı gu~u mUşterl:ve atttır. Arttırma ş:ırtna.me:., 

anlatırdı: akpmı (Hırkaı Saadet) zıyaretın· FRANSIZCA lşbn nem tarlhtnden itıtı:ıren ma.h!ı:e-
(Ortaköy açJdannda yalnızca de- den Yıldız aarayına döndüğü vakit mr. divanhanesine talik kılınmL!jt!r. 

nizde buJunuyormutum. Birdenbire vücudunda kırgınlık ve hararet duy- Tallp olnntnnn kıymeti muhammeııe 
bir fırtına çıktı. Dalsalar yüzmeme du. Mutadı veçhile Mabeyinde ye- sinin yünle yedi buçuğu nisbct!nd~ 
müsaade etmiyordu. Arkamdan bü- mek yemiyerek hareme çekildi, yattı. Dcrsancsı Bahçekapı Selamet han. ney nkc-eslnl hamilen o gün ve saatte 
cuma gelen iki deniz canavanndan Kendisi haatalığını sıtma saC'lıyor- Dersler müşterek veya münferittir. İ~anbul Sultannhmr.tte tapu blna~-
kurtulmak için bütün kuvvetimi .... - du. Hattl cum11 günü aelimlığa çık- PEK MUHiM: OalaUısr:ly nıza::i nın :ılt katındn dnlrcl mahsusac;ında 
federek halecan ve korku M-inde maktan bile bahsediyordu. Fak ıt . Sultanahmet Birinci Sul1

1 Hukuk 
k ...,, • kısmına devam edecek talebeleı hı ınn:ht.cmesı na.,kltabctln ~ 94.!!/1" nu 

ço zahmetle kulaç atıyordum. Ca- hastalık buna müsaade etmedi. Her F ..... nsızc"'cı takvı"ye a-'ı·ıır. 1 ~ • 11 i\ , : 1 " -
J ba · d'I B 1 ·· hh ı ı d ... ...., ""' m3m c m1 nıcaat.an lhon o unur navar ar na yetıtcme ı er. ey er- gun .. at rapor ıı.rı neıro unuyor u. · 

beyi aarayının nhtunma ıellmetle Harb durumu berbattı. Böyle bir 
bnnanabildim. Kendimi karada bu- sırada Sultan RC'l§adın ölümü ihtima
lunca Allaha dua ederken uyan- li ittihat ve Terakki hükumetini bü- ! 
dmı.) yük endişeye düşürüyordu. Sadra-

Ameliyat mu\ affaluyetle netice- zam Talat Pa,a sabah, akıam aaraya ı 
lendikten ve tenlike müddeti gegtik- uğruyordu. Enver Pa~a sara) dan 
ten aonra yanma gelenlere Sultan aynlamıyordc. 
Rqat sevinç içinde rüyada kendisi- Sultan Re,at, hastalığının ilk gün-1 
ne mu.allat olan iki canavarın ame· !erini ni.'bi bir aükun içinde geçinniş-1 
liyat ile vücudundan çıkarılan iki ta- ti. Kendisini yoklamağa gelenlere: 
p İşaret olduğunu •Öyler, bu cana- - lyiyim ... Merak etmeyiniz! 
varlardan kurtulduğu için Alla'ı- Diyordu. Fakat sonra bitkinliğini 
bamd ve ıükrederdi. gördükçe hayattan ümidini kesiyor• 

Bugün i P E K'te 2 büvük 
film 

1 - C H A R L 1 E C H A N ~ ÖLÜM YOLCUSU 
Büyük bir macera filmi. 

2-ARJANTiNA 
Senenın en büyük muvaftilkiyeti. 

~'••••••• Bugün saat 1 de tenzilatlı matine •••••••111111" 
Oıp.rıya ilk çıktığı ..Un kurbanlar du. Bir defa: u1111111J1uın1111111111ıııuııuuıuınu111111111ııuı11ınt1u111111111u111111..-n11111111mını•1t1H1111"1"tt'Nn1111•11u111tuıın11ı .... 

ke.ilmiı, Mabeyinde tebrikler yapıl- - Evvelki hastalığımdan kurtula- lc.oııuıtular. Hart-m ve aelamlık biri- diği için, Sultarı Repdın öliimüne 
m,tı. cağımı Cenabı Hak bana ayan et- birine girdi. Kadın efendilerden biri o zaman kendi mensuplarından ve 

talya ve Balkan harblerinin fell- mitti Fakat bv defa kurtulacağımı Sultan Reıadın niıile yarım aaat harb, siyaset endışeleri içinde kay
ketleri, Trab)usgarp ile Bingazfnin, ummuyorum. yalnız kalmak iııtedi. Casilden evvel napn htilıat ve Terakki vükelaıile 
Rumelinin bliylik kısmile Ege adala- Demigti. Dört gün böyle geçti. Be- naain hususi tathiratını kendi eJlerile devlet ricalinderı başka ciddea mü-
rmın elden çıkması •uretile millken ıinci günü hünkarın hali fmalaştı. yaptıktan •onra çekildi. tee9Sir olan bulunmadı denilebilir. 
vaki olan zayiat yetmiyormuı gibi Mabeyin •ertabibi miralay Ahmet Sultan Repd:n bu hastalığı•vla Ancak gelen, gideni çok, hem de 
devletin bir de Cihan harbine •okul- beyle Sabra aıtıhiye müfettişi umu· müdavi tabipler: tarafından tanzim pek çok arattı 1 
muı onu pek müteezzi etmiıti. miai Süleyman Numan Pap daima edilip neıredilen raporda (paratifo· Sultan Reşat meşum (Sevr) mua-
Vakıa ordunıın kumanda.mı eline padiphın yan.başında duruyorlardı. idi bununa ıekl•nde seyreden hasta· hedesini görmedi. İşte onun tarihi 

alan Damat Enver Pap, nihai u.fe- Hastalılc gittikçe ağırlqb. Son aaa- lı~ı eanuında kendisinde zaman za- bahtiyarlığı! 
rin Almanya ile milttefiklerinde ka- tinde, yanında Yahya Efendi der· man görünen diyabetin birdenbire O.manlı tarihini mütalaa ede 
lacağını temin ediyordu amma bu g&lu ,eyhi ile latablı amire müdiırU ıiddetlenmeainden, fazla miktarda ede Sultan Rc.-tat Tilrk milletile 
mninat padioahın kalbine emniyet miralay Şeref Bey, E.vapçıbaşı Sa· ueton huıl olmuile müdavat tesir •altanat hanedanı araaınde hasıl ol
"'miyordu. bit Bey, Mabeyin tabiplerinden H;.. etmedifi) &Österilmlıtir. mut olan açıklığın artık dolamıya· 

Sultan Rept, f&}ııiyetini pek kuv· liliahmer reüi Ali Pap, Şehzade Birçok .eneleri mihnet ve ıahrap- cak kadar genit olduiuna kanaat 
fttli gördüğü, ittihat ve Terakki ce· Ömer Hilmi Efendi ve haremi nü- la geçen veliahthiından sonra aaha· getinniııti. Onun mahremlerine .. ı
mlyetitıin en nühızlu erkanından ol· mayundan örtü)U iki kadın, iba~ ve nata nail olunca, aradığı rahati, aü- tanat hanedanma ait olmak Uzere, 
clıaiunu bildiği Enver Paıadan çeki- ikinci imamlar hazır bulundular. ,kunu iitiıatlar, uyanlar, muhuebe- fU .azli tekrar ettiğini muhakkak 
nlrdi. Paıanın zafere kavuşulmadık- imam efendiler tarafından Kwan lerle ömrünlln eoa dakikıuıına ka- olarak biliyorum: 
P aulh arzuaunu bozgunculuk ile bir okunurken, Sultan Reşat, kendisi de dar bulamıyan Be,inci Sultan Meh- _ Ru millet bizi ıevmezl Bu mD-
tattuğu. da malumu olduğu için, kal- hafif hafif: met Retat 74 Yatında lıte böyle eö- Jet bizi aevmezl 
blndekı endişeleri cemiyet erkanın- - Allah 1 AUah 1 nilp gitti ( 16 temmuz 1918 - 2' ra· Sultan Rqat hiç olmazsa bunu 
elan, devlet ricalinden kimseye aç- Diyordu. Böyle diye diye akoama mazan 1336). anlamı§tı. Bu •ebeple milleti kendi 
mağa cesaret edemezdi. Fakat za- doiru saat yediyi be§ geçe İrtihal Vefat vukuundaa yarım aaat son· pbnndan tenfir edecek hareketler-
..ılı hükümdar, ketumiyetlerine iti- etti. ra vUkeJa Ma;b~yinde toplandılar. den lctinabederdi. (Sver) muahe-
madettiği bendeganına lı:aç defalar Miralay Şeref Bey dışarıya çıkıp Sadrazam Tal&t Pa,., hUkümdar· deüni akdeden halefi Vahidettlnin 
lmrünün •on senelerini hayırlı bir padlphın ird\allni bilyUk teeasOrle dan ziyade bir baba tesiri bua.kan hiyaneti hıe, milleti artık bu hanedan 
Akıbetle sulh ve sükGn içinde geçir- bapnabeyince haber verdL Bu UDA• Sultan Repdın ıa;yıundan W...tlği ile alakuınt katiyen ve ebediytn 
ınek istediğin' gizli gizli ve yana ya• da llaremde blrfblri ardınca camlar teeaaUrO .. pta muvaffak olamıyor, kemıeie sevk ve icbar etti! 
lala anlatmııt . kınldı. Sarayblann bahçeye akseden ağlıyorda. 

Sultan Reşat harh bölgelerinden feryatları ile eel&mlıkta iftar •ofra- Hükümdar1ı.k itibarile pbeiyetin-
lııoı haberler geldikçe, kalbinde ~·- undan fırlıyıml1ı1 barem daireıtine de bir m~et ft km-net e-örfflme-

SGle)'maD Kani İrtem 
Eebak l.tanbul Valiai 

1 Bugün M f L f K ' te 2 Büyük Fil 

1-BEN ÇALMADI 
Maceralarla dolu mükemmel bir film 

2-VATERLO KÖPROS 
Seneniın en büyük mu"iaffakiyeti 

.._'11111••••••• Bugün aaat t de tenzilatlı matine •am::::•:af 
,, .......... ._ ............. mgr.nrı--

1 Bugün Sümer 
2 güzel ve büyük film birde 

DERU&A AŞKIN 
DAVASI SAADET 

(Fransızca Sözlü) GLORIA JEAN'ı 
Cinai bir muamma en güzel müzikli filmi 

Suareler •aat 8.30 da her iki film birden 

'~•••••••Bugün saat 1 de tenzilatlı matine•••••• 

Zati Sungur'un 
Yeni programı 

~1 =ti T:::::: 
Büyük bir muvatfr:kıyrıtıe c!evam ediyor. 

Bu programın geçen 
programla ala.kası 

yoktur. 
Bqtanıbqa yeni hünerler. yenl " fennl tecrübeler, 

atıllar nlmıyan mua.ınmalar, esrarlı hünerler ..• 

1 yumurtadan 3 adam çtk,yor .•. 
Bunu bugüne .kadar n~ iatanbul ıördil, ıııe de Ankara. Oöbetlnden 
•.kan oocuıı: - R&Tada. uçan top • itrı ~.lzgller Oatilnde yilrilyen ve 
yamlanı okuyan pıert tapalı mectyum ... Oördtıkçe ta11lan, şa.şt 
ıörmete doyulmJyan htmetler. 

H81' ıece atıvueler: Baa\ 21 dıe cumartesi, pa.tUL? matine saat ıe 
Telefon: '9369 

Şebzadebn§ında TURAN 
3 büyük film birden 

1 - MEÇHUL DOKTOR 
Türkçe aözlil, dehıet, korku ve helecan filmi 

2 - Dünyayı Titreten Keşif 
Herkesi heyecandan titretecek büyük aık ve ihtiras filriat 

3 - Kanunsuzlar Geliyor 
GEORCES OBRİEN - Sergüzeıt ve macera filmi 

1 1 den itibaren devamlı matineler. •••••• 

Yarm aaat 5 de 
w.PEBAŞI BELEDiYE BAHÇESİ 

GARDEN YAZLIK Salonunda 

Büyük Matine 
lbrahim Özgür ve 

A TF.S BÖCEKLERİ 
VARYETE- iKİ CAZ 

BUGÜN 

TAKSiM SiNEMASINDA 
KIZIM 
DUYMA SIN 

Türkçe sözlü ve şarkılı 
5 inci hafta 

Bugün saat 1 de tenzilatlı 

Gelibolu Nafia Baş mühendisJiği ·ıden: 
Gellbolud:ı. Nafia Ba mülıcndlsUğt Muamelat şefi g-i ı u h dir. A 

ücreti 120 liradır. 
15/ll/H2 tarihinde İstanbuda §O e ve koprul r mınt k. 

lmtlhtuı yapılııca~mdan tall,plerln mı::zkflr mudurıyetc 
olunur. (5996) 



== 

'.i)&\7~~4' 
ISTANBUL HAYATI 

Halis yağ, taze 
yumurta 

Ôrnek vatantlQf Der• programları Beli laııl•». u7M---. ....ı
• eltmllm diiiR ...... , ~ 

Ahmet Emin yalman evvelki Bir gazete okullarda cDen. opJı y_.isi ye haDlıll pabaclerile 
cünkü bapnak.al~e harb elio- proııramlannın tok •tır olup ol- pmr blıahablmm mda p.. 

el -'- bu ma.Lll-ı> incelemek kere bir , .. -_ı_ y·-M--- •-tt-~eld tab-nomiai bahaiıı.i e au,.or ve uqu• prp...,.unıu. _......, -
derdin deprefliii her memJekett4 anket açb. Ankete cevap yeren- lap bftlrbm Tahta imha içinde lbe-
cKarna tok. tecrübesi bol, it ~- )er uaaında Dr. Mazhar Uzman. ıl kat* bun ile alllenmit tere,.P, 

Karşılıklı saldırımdaki 
tehlike nerededir ? 

yabnda i7i imtihandan geçmı1t Or. Fahreddin Kerim slbi unlu lmeke btalerda .,---. .......,_ 
namuslu vatarıda,lann> ekonomı akıl doktorlarımız da YU. .... bir aepet içinde semana kantbnl- - Har kof kesimindeki Sovyet taarruzu m'iinasebetile -
illerinde vazife batın• alındık~ Taze dimailara yüklenen ajır· mit ,...atalar ..• T...,.P. slrii· 
.a;yliyerek, b~rmutat, Amerika- bit daha ziyade akıl doktorlannı altii hopnna sitti. fiadai IOl'dam. Bizim Radyo Gazet• birkaç sün 1 Yazanı 1 benzetlıbiliriz. Galip celmek ıc; n ı 
dan bir örnek gösteriyor: U.Uendireceii için iki iiıltadın de• IClylü ~ aib~ .aderinl lmpa evYeliai yaptıiı ,..ymıda Harkorun M C!e••lıi Y-•man wart dlneıklerin dayandıiı yenn aa 
.Harb teşkllAtının relısleri araamd& meçlmni dikkatle okuduk. lmpa dlftP Tercih iki yanında Alman J'1lmalı yapda- • ~ ., - _ lam ohnetrcbr. Akai halde dırseı 

bir Kudsen vardır kl kırk aene ene! Fakat hayre:tl .. )çki aleyhtarh- - ICİlola dört Jls on kunııt. cağı bilinirken. Tlm~eakonun ba dayadıiı yer ç6ken taraf kaybede 
tımsesız bir Danimarblı mubaclr dt- iı ve herkeste bir delilik bulmak - Çok pahalı... ıehir istikametindeki ealdınmınm temeldir. Tim~o taamazunun Bunun albi. ealc:lıran tarafın da 
1e Amerlkaya gelm.lf, bir fabra&ya gibi bahislerde birlqen bu iki Yanmcla duran 7İDe köyla IDJa- doiru olmadıiım a3ylecll. Bu aaldı- SovyetleN ptireblleceii ikinci zi. nak Teri olan yanlan çözfilenle 
pnı.k sıfatlle tapılanmıt, Jr.endl ten- mealekdat ba konuda bin"birma fetli ~ • atıldı: • • nmm bizzat SoyYet mil~faası için ,.an da ha olabilir. kaybetmeü mukadder olduiu g 
dJni yetlştımü4, kendi g86'?eti • 19- aylun görünüyorlar. Biri cDera - Nereu pahah Abiy? •• Bis ona tehlikeli olduiunu ilave etti. Bir aada sirili)en brplıkh t.aar- zarulan da müdafaada kalmasınd 
llnde dünyanın en btly6t bir mna1 propamlan alır değildirb, öbil- kö d ptiriy lstanbulan ka· ..1--- u bal d k : __ , tı!tekkUlünih'ı umuml müdürlilıtttne d anıl d Y en oruz. .. ken Biz de gene birkaç sin evvelkl l'UZ!an dlneklerinl 1>Jr yere _,93a- &İ in ea ço fazıa olur. BııkaJ 
çıkmıf v gece derslerinden bafka rü c.Ağırdır, en progr dnn • l'lflk yajlanndan delil Koyde • yazımızda Tnnoçenlco aaJdmmı yer rak, l>iribirinln kollanıu yana ~tır- Almanlar bu yaziyetten ne derec 

mektep gormedııw halde .senede 38,000 retuş yapmak llzımdırl .. >1 .. iyor. dimiz yapJYOnD. Kaymak sibl a..e- ve zaman itibarile nuarl olarak maya çahpn iki mn1>arizln 1'aline kadar illtifade edebilecekler, 
a• lL' doktorun bir huta 111 teı- -:ı.. ı.ı.•1•-- d L_ ı ===~~~~;;:::=:=:;:=,:;;:;:;~~~~~==~~~~~! dolar gibi bir ırt2.aşa. konmuştur. ıu ,..._.. • doiru görü "°iıine e uu taanu 1• Tabiatın bir centtımen ve bir it de- histe biribirinden ayrıldıldan ç-:>&: - Yumurtalar da tase nu7 .. Ka· muvaffak ol~dığı takdlrd.e. AJ- •111.IJ ilMl;,lfS~ ~fft 

!:>Ası sahibi yetlştlrdltl bu karnı tıok glSrU)ür. Biri m•ela, kann ağr;aı~ çar kurawa ?.. man)ardan zıyade Sovyetler ıçın za- ..,~• 
adam vatanı vazife bqma çaıtnldılı na ucak kompres tavsiye ederken - Elbet d .. ~··· Sandık J111DUI'• rarh olacağım Te bunun akabinde _ - 04' 

zaman M tadar maq ıateditl IOl'Ul- öteki soğuk komprea koydur·Jr. taaı delil; kendı taYUklanma JU• bir Alman taarruzunun baılamuı Al fu b 1 i h • 9 d 
:;:~~~;::::nede bfr ctoınr isterimi .. ~:.!:1:öü~:n!:~~"d:kt:;~~~ ~:r,:.· s~. ~~tanesi.· .... 1m- :ı:~eH~rk~U::it:!ı~:dl~ikıe:: man f OıCU 8f I Ş8 flmlZ 8 

... · · ... .............. vurmuile düzeltilir! Kuçiik açıkgozun kom_pnaM " ordu taarruzu 6n)endikten sonra ba 
A~·aba memleketimizde de •nede Bu bakımdan, ııııketçinin vakit bereketleri hiç de laJafetine WJIDU• tehrin cenubundan ve lzhım' dan 

bir Ura maaşla vatani hizmet görme- kaybetmeden Oçüncü bir ekil dok- yordu. Sordum. Alman kartı taarruzu da bqladıı 
11 en yük.set. şeref 68.yacalr. adam yok t0 -... ba•vurup fikrini aonnaın. s· ı· : ... :.7 Bunları b---1 1 hl J d Ti mu? Ben böyleterln.ln varoldutuna • -- v - ıs nere • .. - ..... A man te iğ erine göre e ımo-
Ye hllk m tın böyle bir ihtiyaç sama- memleket kü)t6ril namına hayırlı köyden ıetiriJonmmd çenko'11un bellibqlı kUYYetleri ku-
nında feyizli bir takım enerH tay- ve faydalı olur sanıyoruz. Biraz dmftkladıktan aonn keke- pblmış bulunuyor. Bu muharebenin 
naklarmdan ve imtihandan geçmiş I k • ledi: neticesi hakkında henüz bir ıey aö,-
blr takım ameli iş :zeltAtanndan ten- iÇ İ Ve sınema - Şey ••• Kö!.~ !!te, AhiJ ••• Jiyecek vaziyette değiliz. Bizim bu-
di kendini mahrum ettl&e inanıyo- Ne yapacalwn koyümlbu. Oz&mln& rada anlatmak istediğimiz bu çqit 
rum. lçki ıstihlakinin ne<ienba~~tı~&U ye de 'baiau aorma. •• -sr. •• karplıkh taarruzlarda munffaluye-

Sayın başmuharrinn aldığı ör- inceleyen bir muharrir, .,te ıç- KOftUl'll'k• imi fml d~ ~ do YeY• tehlikenin nereden geldiii-
nek r.e kadar alamerikenae hilkO- timal bazı sebepler buluyor. Bu lerinde klyll ~ delil. ....-- dir. 
metin kendi kcr.dini bu çetit zeka- _.,.pler arumda sinema ye bal-> bir bilekarlık panlma ,.......,._.... ilkbaharla benıber YeJ'& 

7
aza doi-

lardan mahruı:. ettiiine inanıp d• ela Tal'.,.. _1 d. in 1 Gülerek: _L.... ma ru bByiik bir Alman tuman olaca-
o kadar pripnr. Zira böyle bi: c ... uen'!;&eı, ıyor. ~ema ar- - Alla ........ IA ta_. iı muhakkaktı. Eier Kmlordu bata-
hizmet için zelLisından gerçekte.ı da c:laima .a.16 içki mualan prfl- - .~ - H• ,_.e le lrmata amıza karp fimdilik matlak bir 
istifade edilecek bir kamı tok va- yorJar, balolarda aarhot olan çif- ••~· ~d• .-HP .-W. be- mfidafaa ihtiyar etmit olayda, belli-
tanda, zuhur f'ttiii takdirde ona ler görüyorlar .. > • ııııl mı kaaclıracelmn?.. • batlı taarruz istikametlerinde kewdl 

1 d ... 1 b. mil içkiye abpnak için aiDema ıle Her halde ba .a.lln ,,..._ __ L ,_ . ·d _L Al 
senede bir lirıı i e egı. ır • balonun mühim birer sebep oldu- fazlaca dolmnd hiddetli Wr ta'Yll'- UAlet mer~ezmı gen e tutaca.:, -
yoa lira ıle it l:aıına getirmek hB· L.-u ilk defa Utiyonız, diyeb~ u;d--- b• • D manlann kup.tına harblerine lcafll 
ltumet için giıç bir teY değildir. ..... .,.. la btlarmı ~hp .,...... D' fl'Y• • bu serideki ..klet merkeziJe ll'fl 

Mesele, böyle kamı tok, teori- l~x._. :_L: ilıtiblikiıun artmua ceTap nrdi:k. 
1 

_.__ 1 la- koyacak, ıu nya bu yanda istediil 
besi bol, 11· hayabnda iyi imtihan """' ~ L-- - Neci• 0 >: Ü vau,.onnutm .. gibi kuvvet tophyacakh. 

k Jd-L ifdmal bir •119 iM bunmı slln•nmı tubal• -6heiinde doiduk ~ Ti k L __ı. L d' 
dan geçmİf ye paran ço o ..... .a.11 içki aofralan ı&ateren ainıe- d6k Yedi ıöbelr de latanballUJUZ. nn?.çen o, aenwı en auvve ı ye 
halde .enede bir lira ...,ı. ta· maya deill, wencin eline içki ve-~ bakıp da hizi... zır~ı ltdmenlerile. Alm~ardan k r.:-
hpcak bir vatandatın zahmmı- rene yüklemek daha insaflıca ol•ır. Bird..wr. ........... ........ v~ aab' ıı:ılmaM geçbaınce, et mTer ea-
da f -- - kınl ,-... yararaJr tabla· nı ta ıatı e on tta atb. aarruz 

O 4 
0 0 

(jii srıDi .~yaimın, ıUalük ~ j fi derecede kunetli ile, karşı taar-
~ ~ mahıyeti de meydana ~ lelerine ruza geçtikleri dakikadan itibaren 

içlerinde milli takım oyuncuları 
bulunan misafirlerimiz ilk maçlabnı 

yann Fenerbabçe stadında 
F enerbahçe ile yapacak 

=~:= ~~t~~ ~~~il sma.t.=... ~ KaJmak ~!k0:ü;~:u°t:.d.ıc~i;.ı!1~:~ 
- Mahalle aralarqMia 1 dü11D&J1lannı kuptma ,.nalan ml-

9 · . k 3 seneden beri uyuyor .. ~ .... EDerWe JWWWla ... dalaadaki bir ordU)'a ..... ~ • ......,. - Jfenee .. peen atıuua -- ........... Dl~ellll 
lr ÇOCU ~t.ı.ta ft ~ r-:: t• çok fazla..lu. Ça.ldl m&~ F.._. .... th - wad.,.. t ., .. psetelerde ,.. • ._ 

te G rda Holmsren admd• mamlfhr. K ....... e yitlımin maJ•• o M "7tılı an ,!, o dald ordunun alet meıbzillin .... meraklün ........ - ...... -- ~AA --Lllhw ... O:J'UDCll 

6 No:d~ No:Veçli bir ~ocuk J ee• aiyonu ~p~ekta y~la.:!lr kbo.:; ~ ~oıa.:.:... ~I '••ilerine dfipnek, yüzlerce kiJo~etn cak ,.ldld• lall>ol ~- • do- ......_,a ~ )'aZllara teudlf 
ne~:beri uyumaktadır. Gerda bir YUl~e.d_mıdeelne u e Wru ....... follukt-. ·•mm•· Ye- r~rmld ayı__Lvle kupktm~~ leabed . ttirdill lu setti. Raplt bqdapnalan. .~- eddmlld. 

.. v itmi eye yorgun bir rilmHte ır. ' • • • uaık Wr kö imli Dil e, - et mer ezını en abmft tepler IUDPİ70na& Ankara. .....- OllapboM emuanda l>Uyük bir 
rıd ~e~~e::u:ür ,, Bu yorgunlukla Bir çok doktorlar Get ~ ınua- :. ~oldu hu al.r tue ~ hatlan Hasında ulak da ol- bu), İzmir malıtelltlerinba maça. ,..... dikkati. tUl>ettiiim Alman mib 

a ; on. . ~uykuya dalmıttır· yene etmitlerdir. Fakat nzanm ~ ~ anla De ~ aa bır cep yapmlf milteamz ordu- ldye hbtncililderi pnıp Ye final mi- taknnmcla o aman en muvafık olua 
yatagına gırmış ~ be • •. terini aç_- ael>ebl bir tGrlU anlqa)amamlfbr. elnl Y nan aıklet merkezinin gerisine dU,. aabakalan ye nihayet meıhur Adınl- oyunca da 'bta Uıban idi. Sailam 
Çocuk o zaman an n goz • • k• 1 ~kutulan " ...,.tı.i Iİhİr- mek SO - ~O kilometrelik bir ilerle- ranın tehrimizi " Ankarayı ziyareti bUay• olan bu oyuncu bilh ... 

Atman ordusu ıçın toplanan ıtap ar lidir F.loerV~ ub - belinla .. ,. ~e Ye ç~vı.?°e ile kabildir. Tehlike- dola)'l8ile )'apılaoak dostluk maçla- lı:alel..UW. mlupk vaziyetlerinde ter 
. . üt e ıvücude 11etirile- ler ~ talata lmtmıun içine sirİDce ma· nm en büyuiU buradan •elmelr.tedir, n birih~ • taklbeden izi& fatbol pu serideD kaparak uzun paslarla 

Al an millf'ti. lupn, ordu IGlll 46,600 k UphaD 'birinci tepin lüyetini 4eiWftia'ip UJia t..,.ı. ola- O halde biı ordunun taarruz et- hareketleridir. O)'UDU açmaaı Ye aıruı ıeldiii z.a-
yünlümgiyim efYUI topladıktan aon· bilecektir. 194I yılmınk da 

20 901 YW. Haftalarca JOllarda. ..tiJe- meai için ilk prt; ileri atacağı bta- Yakmda kapeneeak olan 941. f2 manda da kale lnünde bomba gibi 
ra, askerin eilenmeli için binlerce ayından bq m•YJN a r ' . lerde beldiJen ymnartalar, ...,.nh lanmn yanlanm yüzde yüz emniyet futbol eezonunUD eon pnlerde he· tutlar atabilecek 'Vaziyete ıirmeai 

'ki alatı, gr11mofon n plllı: he- kütüphane Alman ordueunun emn- sepetin içinde o kadar tazeletir ki, albna alrmı bulunmakbr. Halbuki men, bem• her hafta 7apdan bu haknn•nd• nazan dikkatimı celbet-
:;ı;:' etmiıtir. ne verilmittir. Şimdiye kadar üç d~ hiru ......1 ~an • ta...._ d~a yaz m~re-be~eri ~itaf etme- müaabalı:alan futbol federaeyonu he- mitti. Favula~ fa~t. sert bir oyun 

O .. ·· ıu, ·anesinde de Alman dı d kitap toplaınaaında plaklamalamu duyer 11"bi olarsa· Dllf bulundup ve ıırndl)'e kadar da aaıbına muvaffalı:i)'etli bir mevsim tarzı vardır. Şimdı bilmem amma o 
.11 ç~ncu duau~ı 9 milyon S 13 Mn fa r yap an iGln 23 mı1yon par- naz. • ~)~~n üı.tün)iijü devam edip ıelcli- aonu tel&lli etmek llzımdır. DUnya- zaman nef• kebiliyeti dehtettı. B~

mı etı, or k't hediye etmiftir. Alman orduau Bu buil hokkabezlıiı erkekler S1· ıiı açın, Tunoçeııko ordua balunwı- mn ba slriiltflJB cleneainde bfiyük tün O)'UD •nasında her tarafa ydi· 679 ~arc;a la 
1 aXıınan ordusu !ir. ~ lı:ita& lofJ:?.t~~i11•n11111•- hi kadmlar da peki)& beeeaiJorlar. dan bu kati emniyet nrit deiildi. mütk6ll.ta raimea lnsruz, Rumen ,en muında müdafaaya yardım 

~s~ı~~t~f J::11iı1111111111HH111111 111 11111 111

1 
itte, btaJdı •tariyİ aiJip oyalı ye- ~ele saldırdıjı yerin iki yan~~ 71"' ye en nihayet luı'Y'Yetll l>ir Alman ta- eden aı.rumda da rakip kaleye bom 

A h ne er meniyi örtününce Wr köyll iradına gmak yapıldıimın farkında ıdıyae- kunını da Tiirki)'eye getirtmek im- ba gibı ptlar yağdıran oyuncu Ur-

ş a olup pauıQa halis t.,.yail. slnlük - ~i bugünkü tayyare ketifleri do- klnlannı temin edenleri futbolumuz ban ic:li. Şutlan çok sıkı ve i!labetJi.. 
Jlllftmla aatıyor laysil~.'b~nu~ fukına Yarmamak .ay- besaeına alkıılamamak haksızlık dir. KorneTlerde kafa çıkışlan kale-

Daha bö1le nel• nr ••• ~ n~ ~uyuk bar hatadır- bu teh~~- olur. ciler için daimi bir tehlike oluyo du 

bd D C l"I Muhtar im aahtekirbim ~erini prmek YI gormemek. Radyo Gazeteaınm . Batlı l>apna büyük bir kı)met oları Geçen har e r. e a . ' . b. kaç defa aldenmak dediği gibi çok yanlıt bir hareket Gelecek Admııa takım.-ıın haber bay) ı,· hal 1 

h l 
•tenemz. D' _._ __ 1_ t__.._bul olur verildiğine göre bir Alman muhteliti M e_L ırfa_:'Y}11 1'CllY1!_1 aa1 . n hı&L~ 

f d ku 1 ane er fedakirhima cöse -- ...... . ki' d Jm lçind Al ıonn.. - meras; 1 an ıçm a& .. tara ID an fU an aş . • piye.....- ie yüzüne dikkat~ Bu hareket, yalnız Timoçenko !~n ~:.,:be;;•~ aevcliİi ıu~':i~:= bten sevinilecek bir hldisedır. 
. • d • t•f de etmelıyız Karsalann bülbül, devedikealerinin kuvvetlerinin btr kısmını tehlikeye lann hulunmaaı maçlara verilen Taftiye ec:ler.m bu oyuncu un e11 s st eının en ıs 1 a aül olup kftl'flD:&a Çlkqını .., •• tmek koymakla kain.az, fakat büyük ~- ehemmiyeti açık bir tekilde tebariiz ufak bareketJerini bile gözd - ~--

"""" alabl de ba fedakirlıia delet'. arruzlımm yaparken bllyük güçlük- ettirmektedir Takmıı tqkil eden çımıayın, bana hak verece ı ze 
..,._, --nln bet n.ll.fusluk 1em..... - C al Refik 1 v k dd l · · · Buyıtıc oehnkrde fa.kir halkı ..,.,...e- pe- .. ılımftı Bundan em ere ugramaaı mu a er o • Al- oyunculann bir kımıı Viyananın Ad- emınmı. 

met için ooümüzdelr.1 kJ4 mevsimlnde ıecek büyukl~Y: nNuk yemH. manlann itini d .. kolaylqtırmıt olur. mira takunından Ye bir hamı da as- Admira takımından aon d kıka· 
hüküm t tarafındaıı Kızılay Ue anla- da maır.:t ~!~enin ıstihkakını ~ Jıtanbul güreıçileri Almanlcınn Stalin hattına, Dnieper kerliklerf dolayulJe Viyanada bulu- da alman bir telgraf lizerine evvelce 
prak qbaneler açılacağı Ba§vekilin alaca:ı ~aldınff.a verebilmek ve bu f mite "tti tM;rruzunda tutunan SoyYet kuvıve~ nan Almanya pmpiyonu mqhur teebit n aazetelerle ilan edil"n proı 
Büyük Millet Meclisindeki beyanatın- çeyt ti r sullst1male meydan bırakma- Z gı .. _ lenne, hattl Kiyefe ve Rostofa kar- Şalke taknnının oyunculanndan mil- ramda bazı değişiklikler yapılmaaı 
dan anlqılmıştır. ~ Gürq federatyonu tarafından fu il taarruzlarda ne kadar zorluklar rekkeptir. Misafir taltımd& santrfor zarureti huıl olduğu haher ver imek· 
deB: .::;ı~ız ıt!~ ~:~~= Dört kişilik yetil istihkak 6ahibl e- reşçileri fazl~ tem~ y~pmaia a 

1~ ç~ktiklerini b.ili1~ruz. Halbuki bii- Gautel. aol iç Urban, sol açık Arlt tedir. Alman miaafirJerimiz bu sahalı 
namına muhterem doktor Celil Muh- llnde kontrolden geçmif Ye zımbal~- brmak gayesıle tertı?,edılen .. dört fa. yük lu~.~ ileuye atdmlf, Alman ve aai açılı: Maleçki Alman miJlt ta- tehrlmlze gelec~ii cihetle or un
ıar tarafından tesia veldare edilen aı- mı.e ,.etil karlı ile dotrue& yeşil gom- bir Greko Rumen gureı müaabaG" hatlan onunde saplanıp çetin ma- ltımınm en kl}'llletll elemanlan n luklan ıöz 3nllnde tutularak Gala
hane eri hatırlattı. Kurulacak yeni leklt adamın 6nüne rtdl10r ve bir ları yann lzmitte yapılacaktır. k u- harebelere gİrifmiş bir ordunun ya- dünya futbol &leminde töhret yap- ıaaarayla husUn ~pacağı m tan 
aşı neler için t fade edil r düşün- kepçe dolwıu J91Detlnt beraberce p- reı sporunda. en ileride ıele~ ~ a- mnı çevirmek, yukandaki hareiet• mıt oyunculandD'. YUl~ilmitdr. bk maç yarın Feaer-
cr.s•le bu satırları yazmavı faydalı tlrdltf ta'ba a1aralc gldiYordu. Bu renk ra lstanhul, Kocaeli ye lzrnır IJU:~er !erden çok daha kolaydu. B' . Al h 

1
. • I L bahçe atadmda Fenerbahçe ile yapa-

buld Is ve hesaplı kes>ee usulil ayeabıde u- iİ . d pdac:ak olan musa· Bö . ır nen ınan mu te ıb o an uu lacak Ye ikinci maçı d ba 
Doktor 

Celal Muhtar bu aş.haneleri zalr.tan kolayca kontrol lfl temin edil- ç erı1a~n. :{a decek )ıtanbul gü- . yle hır ordu kolay kolay cephe- ta'konın timdiye kadar Türkiyede silDii Şeref etach d n~·kçar am 
llstım mlf bulunuyordu. baka ara iftır e . •. ·dareeinde sındeki çetin muharebeleri bırakıp görmek imk&.ıun bulamadıiımız Al- . . n .a .~1 aı oynı-

~u~:sa~t e:S:ı~ 1~~~= ~ ~;tblk e~: O tarlhte bbıdetl HIWlahmer ı.,. rqçileri Sedat ~1. ınM:..tafa. Rı- geri ıidemiyeceği için, kuptma Ye man futbolu balı:lı:ında bir kanaat yTbr. ı!kfirlenmız •onc:...maçlan-
şh aznba. kll&tmı tetıldb plen bir AV~ Çobaa Mehmet, u7 ua iiıhu ye geri ile irtibatuı. kesmek efe o nİapet- ıvereceği muhakkak oJdufuna 83re Dl a C9 pazar KÜJıll ,.-re ata 

ınlftlr. HlWlahmer1n m~ taran - SallbJabmet ııe,ett dller mtlesu si• ak, Kandemir, •L~~ Bbıı· takımla te kolay olur.Bir defa bir ordu _.. setirdecek oyaaeular tlzerbada tidm T:~:..;-~ayla yapacaklardır 
nnda yaptırdığı büyük - arumda bu .,.mneıerl c1t lezmlf n Kenaııc:lua tertrDCU11en • ·r fmda mUbim hlr kuvvet imha edilfr davnmchiı ,.. ...-tlana • IJi- meı;lanndlıa ..,. 
:U~:r~':.r:: ~~~== bu atstıenıın buttli!i ve mtııı:emmea- dün akpm lzmite hareket etmıt:.: ve pdik açıLna. onu tekrar yenur Jerind• teti)dlll tllhHdlr. 8Grat •• •Ankara,.. cidlp ~ h_. 
ıatııarat lolerJndetl etll bulgur, ka- yeti tarf1S1nda hayran blımttı. Son- Takıma hakem oı.ıak K~çak t: mak da pek kola7 olıus. telı:nile latlnat ed• Almaa ,_.oha- IMl6m delildir. Bı:A-hfıle=ebıe 
nnnalı ye,a ı~ kuru fasulye, radan haber alındığına Pire bu hıe,.et tafa da lttlrak etmektedır. "--L k! He ü Almanla ~ -:L-.- nu aahalarmuzda ı~bmek Ye muuf. ıw ıre p_.~~ ~--

tli tıtema vtyanaya döndtllden aonra Avusturya antrenöril Saim Arıkan m~• n z nn UU&T- falı: lan 8ia mlertnd bir lia doedak '' ... ~ JllP..UU 
nohut glbl bir t U1 yemek m - köylertnde ba mtemi tatbik etttrmlf mahallbal hazırlamak için bir sün ta kazanç temin •ttiiin• dair elde _L.oJm_L b't~ ı.1-. ~-.nL '91 c • metlaNa ~- 4llells. 
dly n sıcak bulundurulurdu. H~,1!!: ve oc* iyi neticeler alDllf\11. l lmılte 'tmfttlr deliller yoktu. Ancak lmıı.d-.ı eo~ ptwı l~ __ ,_ıZlm ıııı;ıu uu,.wı. bir ... ŞAZI T..-
llLllın bqmda aynı renkte aşçı aWAlu -.. ,,,.... bundan evve iri • ralı:i ealdınmlanm eiındl lmmen yar- zanç o ac&Jtbr. 
" gömletı giymiş ell Jcepçell blrel' Kmlayımıra u'"'un e•u• Te A .,. _ ____._. 11/1/941 _u__ ph ,___ 1936 B )" lim • 

çot daha mftbtm hlzmetıeı y&pDUIJ o- * ulttldar .a»a9 .. __... alo- 1D1f bulundU&1A11 ce e &ı11mmdan er ın o pıyatlannda hd· fUar ,1aı ppılacak terfi maçları lda:. ~~an biri beyaz renk- lan doktor Celll Muhtardan bu ~ ııuar IGnt1 aat 11 ela BriDdl ot1 iatifa.de ederek fİına)e T• cenuba hassa aol içleri Urban Tuıtuile ma· in. Putbol AJanlılından : l)eft 
ı. g ydl~ ıse diğerlerlnbı 11- hane lŞ1 haJr.1anda daha faydalı ma- nunda. Bmlıan Felek -r:. ( ~ doiru ıenltletebllecekled için, ille vaffakiyetli neticeler elde eden fa1o stadı: Saat 10 A. Hisar - Hll B 
ıerl rınde kırmızı. mavi, ye il. pembe lQmat almak da mllmktndtlr. sel ve tatlı kon~ be,ak taammcla yermeleri tabU kat bizim 4 - O yenildiğimiz NorY~e Muzaffer, Ballt, H ati. sa 12 Da 
renkte gömlek vardı. Beyi ... rentllnln ~rhalde bu muhterem phslyettıı konfe~=Davetll\fltr fıda.. olan mühim ayiattan bu vesile ile dömifinal maçında ma "l'1p olarak. vutpqa • Eyüp :H Şazi. eyyfA 
eıtn eki kepçe bir klflllk, kırmızının- pratlt fHr.lrlertnden bu aralık çok il- ~arundan ıe* edil&. taanaf etmit hulunmalan ~ok m•ıh- ta fiyeye "r A1 an mı it takı- Zeki. 
ki m '1nfnltl ilç, n dört, tl!ade e Jebllecettne bnlls. re m 



BabJfe e 

(:::=:] HIRSIZ ... 

PER•L• KONAK bma birfey koydum mu muhakkak mağa çalıp.rak ıve biç ehemmiyet kimden öğrendiniz) kopmnla bozkmn uçsuz, bucaksız 

1 1 yaparım. Onnandan kovdururken vermemİf gibi g6rünerek sordum: lııtiyar, muzaffenma bir eda ile derinlilclerini araıbnnm. 
beni yuhalıyan ftl küfreden halk - Muhakkak polisler, tezkeresiz cevap verdi: İtte bir ah teleekopum ile etrafı 
bakPıda zabıt varak.an tumuyan avlananlara göz yumnnıı olacaklar. - Hayduda Öteberi aödir• ada- tetkik ederken, o çocuğa gördüm. 

Tefrika No. '14' Çeviren: ABMBT utı.Aı.t polialeri amirlerine fikayet edece- - Hiıt. suçlan. bundan ibaret ol- mı kendi gözlerimle glrd&m de... Bu hal tüpbelerimi tahrik etti. &teli 
ğim, ical>edene Dahiliye nazınna da saydı ağzmu bile açmazdım. Fakat Banymoor'un mm me,adaıı çı- gün ve müteakip günler ayni ... na 

Koruda pazar aünleri gecdp eile- .en yüzüme ahk alık baba. Fakat bapuracağmı. Ben artık 'böyle mesele, zan ve tahmin edeceğinizdell kacajmclan korktum. Zira ba pveze teleskopumun bapnda ~oı
meleriai menettiiim ~ Feaworth7 .mahkemenba ilammı cebimden çıka- adamlara yardım etmiyeceğim. daha mühim n daha vahimdir. ihtiyar. upiw. b7mbirad.m. J'İ7e- dum. Ayni saatte, o çocuia ~ 
h.allwmı 1-aa rahmet oln•m•dıimı np ona okuyunca. derhal harekete Siz benim ne dikkafah 'Ye inatçı Bozkırda lcoDanm aalbya eaIIJa ııer- cek sötüı&ken cörmüt iae muhale- claa geçerken tekrar gBrd6m. Şimdi 
n beni ı.ı..ı.r Liz n..k mda bo- seçti. iki poib söudererek köylüleri bir adam oldaiamu bilmeainiz. Ben bes dolatan firari hayduda ne der- kak etrafa yqacak. Barmnoor' mı .ize 801'117orum ı Bu eocuiuil barac!a 
iacaklarmı biliyenma. Fakat onlarm ormaındaıı kovdurda. ı Nuh der. peyiamber demem. Onla- •İniz. azizim) kaymi>iraderine :yataklık ettiii mq- sp ne) 
linet ve hiddeti ı... Wııaelir. AaJa.. Köylillemı, polialeri söriir aöımea mı hamandaa getiımezaem bana da İhtiJara Pokm p,km hakıyOI" dana pkacaktL - Belki köylillerden birinin. eo-
d.uaaz mı azizim) Diitüauiia laiı. kere. çolak çocuklarile beraber ıüldam Ftuldand denıainler. dum. Ba nokm,, anlamak lazımda. cuiuchir. 
koca bir köy halkma m.,-. oku- püklüm korudan awl keçııfhtlanm Anlqdan ihtiyar hu tekilde .az- - Haydaclan ..ldandıiı yeri Li- Fraaklad·m. Ban;,moor'•Seldeee - ~. bea büliia ı:;.lar ço-
c:bım ve nlan ıola ptirdim. aörieydiniz. kahkahalan buarchmz. lerine devam edecekti. 56zleri. b11- liyor muaunaz ma.,.3 Franklandl 1iJ'ecek götlritikea 16rip aarmedl- cuklamt:ı birer birer taDm1!1- Oalar-

Bu. küçiik ltir muwffakıyet midir Ka;Jliiler, kaçadarkea. hana aiıza hürlenmeleri altık c:anmu mkmaia diye 90rdmn. iüıi tespit etmek içia eoN.a: . daa ~· .• .. • • 
-.ıkj) Baim bıMtıerimi hilmiyen• abnnu7&cak küfürler avuruyorlardı. bat)ach. Mevzuu deiiftiımek icab-- - Saklandıia yeri. aarih surette - H;11yduda ateberi '3tGren kim - Belki bos1urda ewülonm 0 .. 

ler, jste.filrl.ri kadar arkamdan gül- Polialerdea w hU1Uata bir zabıt va• ediyordu. bilmiyorum. Fakat oaa emeleyebil- acaba). . . • lataa çoMnlata :fVecek aötlira,of"' 
...._ ..,. incir çekirdeıii cioldurmı- rakan tutmalanıu talebettim. Fakat Franklaad'm. poli.leıe abp l1dar- mek için polise ban malt\mat ~ • - Kim oldaiaaa ~em... Bilcfi.. ~· Sa d dejil ba mevsimde. .,_ 
fan itler~ mahkeme mahkeme herifler. bu talebime aldırmaddar. iten. ebe. artık W. l.eti8.re p.r- bilirim. Herifi ,..b.hJal>ilmek için iim ,..a._ aoktm. Wr f6Wll&,.... - ela h. • • • 
dolattaiam ..,.. pualamnı ltot yere Ben onlara da aöatereceiim. müdd.. dun etmem> IÖzii dikkatimi çek- ne lbım) Y'ıyeceklerinl tedarik et• •talmk ~ aiJrd&llldlr. ~ iÇ hu .&rl '" çoban do-
hUcadtinn .-,.li:redaanunlar Onlar. iumumiye zabıt varakuı Ilı~ mitti- Bcmdan istifade eder -ye aai- b"ii ;yeri 3ğremnek.. Ba 781'1 8inm- - Hayduda ;yataklık ;yapaa go- F 

0
'· , _ • • 

t.a ifleTden ne -.latlu ki .. .' polisleri pkayet edeceiim. ve had- yan asıl i.tediğU.. mevzua irca ec1 .. dileten eonra pefine dapnelt ltzım cuğa. pdihıtlz mü) ;an~= 1 .'°~~.yl:::a:; 
Sonu 6 key halkma Mm defa oy- lerini hildireceğim. Onlar Frank· bilirdim. değil mi) Frankland.1ııa -ljmj ı.llbMlar ~.e e:ı ~-~ ek teb 

nad..pn oyun da enfestir, Onlar ge- laacfm ne adam olduiunu anlıya- Fakat muhatabım çok tuhaf ta- Frankland'ın ba miitaliaa doira ile kar,dacla: ıçtn ~~lf 1 
er ar 

oeıı hafta çoluk çocuklaıile koraya caklar, fakat ıon pişmanlık fayda biatli bir adamdı. Bir meaele,..e olduğuna ıüphe yokta. İhti7ar. zır- - biiai ~ Waı.aa. bu nud sor O hald b ocuk. kim b 
....ı..r..,. a%-Jann altında sofralar1n1 vermez. ehemmiyet verdiiinizi aezdi ,...;vdi, delinin biri olmakla beraber, eözleri aual) Benim çok Jtqyvetli bir tel..- • -da . . ed' ~ ç Ye a 
....,..,..., 15....., --.,, k tdd idi. '---d..X. ı...'1-.:.. cavar ııı ne ırr 
kurunca, mahkemenin ilamı cebim- - Bunu YQPnıazsınız sanırım. derhal aözü keser ve cevap vermez- ço maa kopmı bauu< .. •a vuwq:or DUi"' _Alı. mosyö Wataon bea ııizi 
de olduğa halde, po1iae müracaat 1anra aize düpnan kesilirler. di. Onun içiııı ihtiyatla Lareltet etmek - Hakbna: !YV mıoqö Frank- naz) Evet. bir telelkopaın var7 .Bu• zeki. feruetli bir adam aanıyordam. 
eltim ve anlan derhal <nadan uzak· - Onlann dürnıanlaia bana. 'V1Z ve ıüpheaİDi tahrik etmemek ioab- lmıdl Fakat ba.Ydllt Selcl.•iıııı boz. nu, erimia tanM;UIM yeıleftirdim. 
lattmnaaım talebettim. Polia komi- prır Ben Lilcliiimdetı ppam. ~ oclerdi. BinaeaafeJtı TlkaJtt danaa- bda 94kleNMhe bafaaduiua Bot ....... nmda, dama çak., telet- (Aıtr.aa .ar) 
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--- Mmıleketimida .. viml oiuyuc:ma B6lb61 ...il 

Müzeyyen Senar 
ı ~ -.. .. 10 ldtilik peli ... ıteıem 

BiR SAZ HEYETi 
refakatinde olarakı Tablmdekludı MAKSIM ~ ı.-
7«k maaraflar lbtiyarile vOcade getirilen Ye a{bel ~orlan ile bir 
cennet yuvası ıekllnl alan, Adalar Ye Mannaraya mllkemmel 

nezareti bulunan 

MAKSIM BAHÇESiNDE 
Seanslarına ba§lıyacaktır. Tel: 426JJ 

KAHVE ve ÇAY 
Tüccar ve Bayileri le 
Çayhane sahiplerine 

1 /6/942 tarihinden ib'baren mer'jyete girm 4223 numaralı kahve Ye çay kanununun ataiıda nsdı 
muvakkat birinci Ye befind maddelerinde: 

Muvakkat Madde: 1 - Bu kanunun yürürlüğe ~rdiği tarihte, bu .mad
delerin ticaretiyle it tigal edenlerle, ticaret makaadıyle bu maddelen bu-
l d anlar veya imalatında iptidai madde olarak kullananlar ve kahve-
un ur • • ·ı • kah t 1 hane, gazino, lokanta otel gibi pııın mıı • v~ v~ çay sa an ar, mem-

leket dahilinde ellerinde bulunan veya ılparı§ edilmı§ olup da yolda. olan 
veya akredidifi açılarak siparişi ya~ılrnıı bulun~ ka~ve ~e çay ınikta~
larını 48 saat içinde bir beyanname ıle mahallenndeki lnhııarlar idareıı
ne7 bulunmıyan yerlerde en yakın inhisar idaresine gönderilmek üzere 
mahalli mülkiye amirliğine bildirmeğe mecburdur. 

MUVAKKAT MADDE 5: • • 

Muvakkat birinci maddede tiyin edilen müddet içinde beyan edilmı
yen veya eksik beyan edilen kahve ve çaylar müaadere edilmekl.e bera
ber çayın her bir kilo veya kesirleri için (20) ve kahvenin her bır la1o 
veya kesirleri iein (10) lira ağır para cezası alımr. . 

B nda bulunmıyan veya eksik beyan eden aabcılar hakkında ayn-
eya dd • • 3 .. Eıkr d 1 ca 1918 sayılı kanunun muaddel 25 ma esının ncu asın a yazı ı 

hapis cezası da tatbik olunur. 
Alakadarların nihayet 2/6/942 •aat 1'1 den evvel beyannamelerini in

hisarlar /Jaresine ve taşrada lnhiaarlar idaresi bulunmıyan yerlerde 
Mülkiye amirlerine vermeleri ehemmiyetle ilan olunUT. 

inhisarlar Umum Müdürlütünden 

YEDiKULE 
iPLiK FABRIKASI 

Tt1&K AMONiM şiımrrİNDENı 

O~tl »ant • Blıtnet Jllıı 

Bahite 7 

HARBiYE BELVU BAHÇESJ 
Alafranga kısmı açılmıştır. 

Her atin mükemmel orkestra ve caz 
Me,hur OREGOR tarafınaan atJ"ahyon numandar. 
~SUNA tarafından alafranca Te alaturlı:a tublar. n Mayıs 19'2 t.arnıınde fevkallde 

.IG8tte ıotıma ederı Haeclarlar amu- 8-teklr KEMANI NAci ile HALK ŞARKILARI okuyuouaa 
DJ! he?,etınde DJnbı m1a.tere buı1 :ADANALI ŞAl>AN KARA 001..AN tarafmdaıa alatatb parça. 
olamamasına meıbnl af&#ıda :ruıh lar Teı ıar'lnlar. ruaıamedek1 maddeler! mO.zatere eı- .. _______________________ • 
mek ftı.ıero l Temmuz 1942 tadhJne 
mhd1f çar1Bmba g1hı11 saat 11 de 

f:::d~an=!~S:' m~=~: işlebne umum müdürlüğündenı 
htasedariar umumt hl!l)'8t1n1n fevkıılA- MeflUh htanbuı Rıhtım. Dok ve Antrepo flı'ketı tahvilAtmın 942 aınol'\1~ 
de surette 1lçflııc11 bir içtimaı e.kdedl- manı noter huzunmda as mayıs 042 tar1b.inde idare nı.erkezimtzde ya.p lmış
leceğfnden bir hisse aenedlne sa.h1p o- tır 

T. C. MünakalAt VekAieti Devlet limanlan 

lan dn umumt heyet l.çt1mruna 1ştlrak Bu keşldede 1tra; ol:ım:ı..n 189 adet tahvWn behert c22.-:. ll1'ndan amo:r;U 
edebilir. bedellerlle haziranda vadeli huldl eden '12 No. u taJz kuı>oııJanıun beMtl 
Uınuml heyet içtlmaında asaleten kırk dört kuruştan bedellert 1 haıiran 9,2 tarlhlnden ftıbaten lld&ııecektl~ 

veya vekAleten hat:ır bulunmak ı.u- HAmlllerln puart,ıes1. çaroaınba., ı>ereembe, günlen ll\at ıs,210 dan lf ,.. 
yen hts.sedarlann hamU oldukları tadaı jdateznl.z umum! muhutbes!ne m1h'acaatıan, (15980> 
hlsııe senetlerlnt veya bu ıtenetleHn 

1 
heıiıangı bir bankaya. tevdi edilmlş ·-
oldutunu natık vestkalannı lçt1ma 
gfh:ıQnden bir hatt& evvel flrketın Del11amitol 
fdare merteztne tevdi etmeleri Jeap İdrar yollan iltihabı. yecı n ea:k1 BELSOöUKLuöu, İdrar sorıuau. ııe-
eder. sa.ne ve Proota.t lltlbabl, Bll&lı Tt Koll m.t1tıere. Böbrek rahatnı•11-

MllZAXERE RUZNAMESİ nna hrp en mfttemmeı bit n&o REIBAVİTOL'dur. BELSAMİTOL kul 
Ianınlar TUbnd& 1UIJı ~ oabulc kurtulurlar. B!ıtOıı Zc-· 

ı - Şirketin esas m1*aıvelenamest- zaneıercıe balunur. 8abf ~ 8un1 Abu Jlahoetapı İl Banbaı 
ne a§ağlda yazılı 1kl maddenin UA- .. •••••••rta.mıda Rahnncılar d:ü: Wo. 1. ••••••• 

vesi. ·~----------------------... 

Madde: 1 -Şirket, T1ea.ret Ve'ktı.letı 
tarafından her talep l8lct olduk.ça 
muamelatı hakkında. lhal6mnt ver
~e mecburdur. 

Madde: 2 - Şirtet aemı.ayemne te
ststcn sonra ~Irak edecft: olan ecne
blleMn bu 1ştltnk1nl kabul etmezden 
evveı Ticaret VeHletlnden ml\sruıde 
istihsal etmeğe mecburdur. 

iDARE l'tlECıJ.st 

Dağıtma ofisi umum müdürlüğündt'n 
Datıtma orıat merke3 kadrolu 1ç1n. 100 - 280 lira tcretıl memurt

yetıe~ müsa.büa ne mem111 Mııac.aıu. 
Mftracaat edeoetler:!.n meannin b.ntımmun f 11ncn ma.ddestıe tayin 

olunan vasıflan hab o~ fal1.tır. 
Yüksek 1kttsa.t "Ye tlcant ~lln1 b1t.tnnif olanlarla ticaret Uaelerl 

mesunıan, resm!,. huSUll tttısat, ıtcaret. mallye "Yt sanaJI m~ 
lertnde vazife görmtı§ olt.ıılaı ebllyetlerme göre W?dhan almacaktır. 

Bu gl>Uere 86~6 ve 8659 numaralı kanun htlıldmılertne göre ve ınlllt ko
runma kanununun e neı maddHlle turth olunan muteak!p haklan 

Sat' r 1 k mahfus olara.t taJJn, ola:ılD'lu. Mtlfaeaa.tıar An.karada datıtma ofisi 
umum mGdürlfll1lne ve tqrada ~ ıqıe mGdflrtOklerine )'ll.pılma-

6 ayakh Kelvinatör lıdlrMoaba.ka ft mıııhu sQnJerl .... §IU'tlan aynca JJAn edllecekUr. 

Almak Jstıyenler Kadıköy Altl(Yol ••••••••••••••-••-•lllilıiilımliiiml a~ Nefis pastanes1ne münıcaat, 
(37'13 - 68 0) 

Belediye hududu daJıllindekJ fose yoIJazm katran kapbnması ışı a· 

Tel: 
60777

· .. J ____ ı_ı_ta __ nb_u_IBe_I_edi_.·y;..e_s_i_ı_·1_&n_Ia_n ____ _.f 
Satılık apartıman 

Beyoltlunda Salozatacında: llk 
katı mermer, bUtlhı cephe malta 
ta§mdan, su ve gaz tıesısatı ltina 
ile yapılmı§tır. san J.redı ayda 
l~ liradır. Sakızağa.cı Klll.se A
partımanı 33/2 de bay Albere 

' müracaat. ' 

Jı zart usull!e eksiltmeye konulmuştur, K~lf bedell 73450 llra ve ilk temi
natı 4922 llra 50 lru.ru§tur. Mukavele, ek:slltme, nafla i§lerı umumi husus1 ve 
tennı f8ftna:rneıerı proje tefli huIAasne bmıa mnteferrt di~t evrak 367 
kU?UJ mub.biltnde Beledi.re ftıı 1,ıen Mftdtırlilğthıden ?ertlccekt!r İhale 
10/6/942 ~ rtln11 saat 11 de Da!nıt Encttmende yapılacakt\r. ·Talip
lerin llk 1ıemlnat makbuz ffJ& mektuplan ttıale ı&rlhlnden itibaren sekiz 
gün ev?el Belediye Jl'en :ltım MDdürJ~e m11racaatıa alacakJan fenni 
ehliyet, 942 yılı.na alt Ticaret Odası ve.sfnlan, imzalı 1&rtname ve mire ve 

1 • kanunen tbrazı lAzmı gelen &aer vesaik 1le 2490 No. ıu kanunun tarif tı ~---------------~--~----------------~ ~~~fyeCUd>~a~~~~~~w~~~~ılli~~U~tM~k-Istanbu) Defterdarlıg .... ından: ·emesinden: dar Da1nıt Encfunene vermeıert JAznndır, (5727) 
Müddei: Ayşe. Muddclaley'h: İbra- Jf. :Mukellefın adı ve soyadı İŞİ Adresi İhbarname Yılı Matrah Kazanç Buhran mm hlm: Fatihte Malta Ça.I'flSlnda 1çlfü1c 

Mehmet •ropçu Kahvehane G, tepe tutfinctı M. W22 938 96 33.60 8.27 İslA.mbol aokak No. 48 de hAlen Ura- Beher metre murabbaının İlk Te, fartname vesaJre 'bedell, 

Koçu Blkaeı 
efendi 109 met.gAJıı m~uı. .tahm.ln bedeli -. 

içk:lll çalgılı c. ata den~ Kı, No, ı ID/10 938 871 157.41 ll.48 Müddei AyGe taratın.dan müddelıı.- 4&0.00 'l9CJ!.IO ı.ee Emtnöntı, Çelet> oğlu mah ııe-
şaban Demlrkol . gazino aleytı İbrahim aleyhine açılan bop.n- mnJn YenıcnnıJ ve Vatır hanı İçkili çalgılı Bostancı iskele l/3 69/19 138 150 24.30 4.86 12.15 ma dAvaS111a alt arzuhal rureu müd- aobRında 2 parsel No. ıu 
I.smnil O. Akif 
İsm:Ul O. Akif 
Hallm O. Behçet 
İsmail Tezel 

gazino delaleyhe tebllğ edllmek ilzere yruıaiı 295.80 metre murnbb ı ıı 
~~ :~.~~:2~ndde &9/

21 938 
~~ 2~:~~ ~~~:: adresine g:ıderllmlşse de mumalley. f50,00 1'7'17.50 1,53 ~önünde çeı bto u na-

plıı.j b" f s Cedıt cadde B. 82/1 69/21 938 420 42,00 8.40 hJn 
1
mezk r iknmctgMunı. terk ile halletslnln Yeni camı ve c ııı.ı 

(lo ve u e z: pqa Fener B. blll 69/2!1 138 300 e4.61 12.93 eemt meçhule gittiğinin beyaulle iade bey sokaRmda 3 ı>arsel No. ıu 
D. han:1 z. pqa Kalaınıf I0/3 H/2'1 1138 36 8.12 I.62 :11~ası fulerlne Hukulı: Usulü Muhn- ve 379 metre murabbaı sahalı AU Gülay 

Mehmet o. Mustafa K~t ve z. IJ&§a Hat boyu 7, 6 11/28 Q38 100 26.20 4.1!4 1:1~~ kanununun 141, 142, 143 ve arsa. 

kır c maddelerıne tevfikan 1ade f50,00 :'1849,25 11.ee Bm!nönünde Çelebloğlu ma.-
gazlno z pqa Uç 1s1ıns1z 3 11/21 938 255 60,19 12.04 kılman dfi.va arzu.halt ile muhnkenıe halleslnde Yent camı Rahvan. 

Bahaeddin Yalçın D. hamamı H. Pa§a Ustgeçıt küp 1/6 938 81309.39 469,64 93.93 &63.57 gilnimü gösterir davetiye varaknsınm cı Vakıf han aota~da l par .. 
H:ı.ydar Rıfat Yorulmaz MüteabİŞhtt Adresi İhbarname Yılı Kazanç Muvazene H. K. Z&m mahkeme d!vanhanesfne a.cıılmasına leJ No. lu 'Ye 293.SO ~tre mu .. 
Müstahdem vergtsi 

1 
ve 942/248 numarada kayıtlı Sfbu dl- nllbaı aahalt arsa. 

Adı ve ooyadı ostancı ls'kele 611 2128 938 28.00 29.'15 8.00 e.M vaya milddelaleyhtn UO> gün içinde !ııaıı;run bedellert ilk teminat mlktatıan ve mesaha! athJyelerl Yllbnda ,.... 8:ı.b:ın Dcmlrkol İçkili gazino Brlnd kanda adı ve, .. tıcaret.g!h adresi yazılı fahıslar t1careUe.tinıl terk cevap vennesıne tarar Y&rll ... '• e parça arsa toptan veya ayn ayrı aa.tıımü bere kapalı aaıı :uullle art-
K dk- Mali Şubesi mOk.ıellene en yu .,. _, .. _ .,_,..,_ft.. da k ~ T tınnaya konulmuştur, İbalelert ll 8.H2 ııertenlbe dnil .. ı 16 de İstanbul 

a ı oy ye t bellflle •llbtyetıı b.lt ldıme göstermemiş ve 11.jM&CW.& --vı.uu._.a. en- bemıuclbl Jcara:r arzuhal De daveUye beledlyeıd dakn1 enc11menı (ldasmda -pııaeattır. Bu a-•·- alt prtn•-"' De yenı adreslerini blld1rmem1f ve 
8 

öaterllen yıllara .u :tazanç ve buhran Tergllerl n mmlarını vara.kam ma.hk d1 esin -1- • ._._.,. ........ 

dllcr1 bulunamamış olduklaruıdan h~da, .. ~ .. _,.....,,. Keyf!yet 3692 aayılı tanumm 10, ıı tncı maddelerlne eme vanha.n e proje " a1r evbJc yakanda hJzalannda l&JterUen bedeller üzerinden hesap 
havı lhbamtı.melerln blzmt tebllll m.....-.... o........_.u;ı•.uSl asılmıo Olmaıkla m~ejlı İbrahim İlleri mtldilrıtlttlnden .ımacathr. 'l'allplerln ilk teminat. makbuzu veya 

BAYILANLAR,ÇARPINTlvESiNiR BUHRANI ÇEKENLER 

·t~n~t~k~M~t~~~l~~~~~rln~e~~~~e!k~~~r!e!~=!o~~=m~.-~~=9=9~--=~~~=~~==~=~===·~~~~~da~~.~~~·~w~~~~~ 
.. dan ._,. ff9aJ> "Y8!9Jek tabklJııat Jçln ta- dlltı: "8altle 2480 1'o. hl bmmun ıartıatı ~e!lııde hazırtayacaklan 

Za,y1 - Bey1eıtııe7t iafe bllnıılmlıı&Zı ,ın kılınan l0/8/9G ~ ıtmn tetlJf mektuplarmı ihale dntl ast H de tadar Da1mt .Encflmene ~erme-alcblım '4'7, '48 aJJlı mqıa " 1 
- saat (9,SO) da --.. ~----- h lerı l~zımdır. (G'l88) 

NEVROLCEMAL ran 9'lıum& aıt ıtı adet ekmek br- .....-uı.~ azır 
nesi ~'DO'tm'. BGlmtl ,mtur bulunması nra b.nunt bil "Yetll gön * 

DEN 20 DAMLA ALINCA SiNiRLEAi YATIŞJR.DERHAL F'CRAHLARL.AR · 
Adrer. Befleıi>e.vl Qamlıca caddeıs1 dtrmeat l1lzumu tt't>lll Jettne geçmek Xeflf bedeli 

No, 88 de Leman Hergtll 1bere flAn ollDlur, 258101 tık temlnatl uartname vesaire bedell 

lstanbul Defterdarhğından: 
Sıra Adı ve Boyadı tşt 
~ Tahir ve Ayok Seyahat acent.Mı 

2 Jan J.>üğm.ed 

s Naciye Bedia Qlçekc;l 
4 Marl Artas Antikacı 
a Nacı Çatlar Klmyaget 
8 Kostn Hlrlsto Doro fal'aP deposu 

7 Marl Nalç Elbise boyacm 
a Andlrya Yanapulo Y&A'cl 
ı Kollvc Hüseyin KahveJıe.ne 
ıo Pavll Burodln Pastacı 
11 Sotiri MobJJyacı 
12 Mllko Pastacı 
13 Fransuva Dapula ADe muU>atı 
H Mllltyad.IB B1ta ba.1lt 
15 Muammeıı Kent.alan Gaıı.etecı 
18 Besato Moskovlg Odun kömür 

1'7 Milcyyet Gallp 
18 Ahmet Ceu.ava 
19 Ahmet Cenavn. 
20 Muhsin İsmail 
21 Kudret Vehbi 

deposu 
Eldiven el 

Otel el 
otelci 

Doktor 
Kurutıu oğ'lu 

dl!; 

ADRESİ 
Kaza.ne 

senesi L. K. 
.u. ııes. Jıle§rutılyeı cad. 
191/1 

938 S.15 

.u Mes Kalllvl E.ft 18 838 
~tom' :tatitW cad. ..,9 938 
Tamtom Kurtulll§ ban 285 938 
KAtlp Muata.fa İat1klAl 166 938 
KAttp Muatafa Hassuıı Oallp 938 
J/1 
K!tlp MUBtala istıtıt.ı ~ 
.t.tskıt.ı -'· 11'1 
As, M~. Mefrutlyet 169 
Al, Mes. Deve O'lkmMl 1/1 
Ali, Kes. OOnfll ılOtM tt 
.U, Mes, il~ tu 
KuJotlu "nJftıaelbefa 1811 
Tomtxıaı Yeıfllçarft 8 
As. Mas. Dander7a paea.J 812 
CJaHp dede cad. 125 

İstiklAl cad. 28414 
Aa. Mes, Yeni9erl &iMi 4. 8,8 
A3. Mes. Yeniçeri atuı 4,e.e 
As Mes. G&ıftl .IOkak Mat 
KAtip Musta.fa İst. 81/1 

938 
938 
838 
t88 
888 
1138 -138 
t88 
118 

138 
938 
938 
988 
138 

1.21 
eı.• 
33,11 

8,80 
5,2S ,. 
1.06 
2.95 

18.80 
16.40 
10,U 
8.'11 
7. 

26.20 
T,'10 

28.00 

l.M 
11.M 
11.lt 
il.Ol 
'1'7.91 

D. otor 
22 Per1kso Pekatro Büfeci Kuloğlu Tornacıba,ı 21/1 138 10,40 

188 MB.88 
ts8 488,13 
939 8.20 

21 D1mttı1 Nikoln.dls Gazeteci As Mes Piremecl No, 1 
22 Dimltri Nlkolad!s Gazetccl .u: Me.s: pıremecı No, ! 
23 Kasimo De.ns salonu As. Mes. Deve çıkmaZI • 

Buhran 
L. it. 
00,00 

JI 
I0,00 

••• 

L 
J,H 

.u 
U.Tt 

1 8,40 
ıe.n 

.. ~ 
L. K. 

J.21 

U8 ....., 
••• .... 

il.Ot 

18.'lt 
••• 111.J' 

Bava 
L, K. 
C'Ai,IO 

1.9t 
1'7.to 
il.fi 
1,80 
1,IO 

.ao 

.111 , ... ... 
18,80 
t.IO 
l.OG 
f,IÔ ... 
1.00 

'l,88 .... 
J.IO 

Zam ceıa.u 
L. K, 

u 

'8 
10.Sf 

11,64 
,8f 

l.23 

',M 
rı 

1.18 
l,18 
f.ll 
1.11 
.90 

U'l.08 
1,6U 
1,82 

1 .. 1e 
I0.27 
1,40 

l.87 

1.18 

ibbam1me 
No, 

t/30 

t/32 
l/tı 

•ı~ 
1/41 
1011 

10/8 
10/1 
10/H 
10/11 
10/19 
1111 
U/8 
ll/8 
Jl/Jl 
1/1 

W20 
11/Ja 
I0/41 
1118 

11/ff 

wı 
wı 
J.2/8 
0122 

(Terslkor) J6 20 J8. fi 'f,)O rıT,08 11/33 
24 Bedriye Perker Sinenıncı As. Mes. Süreyya çarlJll H 1138 • ..ıerİ "Ye ~ li!ıli!IM ,...ıı ~ tldd tlcllt'tJe 7tzd ld1'8IJertn1 

Galntasaray Maliye Şubesi mükellefierlnden olup yukarıda a~alaıd& bahm.amaınalln dol.,.n& ımatarmda ıötterllen 111Jua alt bm.uo 
blldlrmem.1§ ve tebliğe sa!Ahlyetll timse de röstermemlf ~ --... __ ... .,_,. lııl!lıat .._. *"°"*llM ~ ton fll1)I ~.il; J.Q :ı,w,. 
buhran, müvazene. ha.va kurumu y(lzde on ve milD mmiannA bM1 91m1"__... - ' 
eu maddelerine tevfikan tebllt yertnegeçmek 1lzert nan QlulıWJ. <eocll). 

1939.22 1.29 Toptapı - Maltepe • Halkalı yo
hınlDl esaaiı taınıratı la98'79.80 

142'74.80 

12215.78 

tl011.9t 

IJM,00 

11'10.81 

l8'19.0ll 

1380,'711 

1875.IO 

'·"Bebek -~ J'Olaııun Wnct 
Jasmı lntaatı 
J. '11 SUMıtarap. - Kemerburpz 7olo
nun eaaaıı pe ıamıratı 
l,25 'O'sködar - Şlle yolunun esaslı 
tamlratı 

f.11 ~etapı - Yedlkule yolunun 
MeYllnıebpı - Yedltule kısmının fO .. 
le inşa.ah 

1,25 Kartaı - Pendik yolunun l inci 
.tı.sım :lnfaatı 

ı.z:.-rı , .. ::eııerııe llt temınaı mlldarlan ntanda yazılı yol tntaatı ye 
- &in •JD b.ı>alı *1f UUlUe etaUtmeye konulmUftur Muta-

~:~~ na~eıi umwnı, hUIU&! ve tennı tartnameıerı proJe, tetlf 
dellır -eıı ~ ~ dller evrat )'Ukanda htzalannda Pterllen be-

..__. Jet Natıa Müdllrlllltlnden almacattır 
~eıerı 10/8/942 OUllmb& stml .aaı 15 de İstanbul· Belediyesi Daim! 

l:nc1bnenJ Odasııtıda 18Pılacattır. Taliplerin Dk teminat makbuz veya 
mtttuplan ihale t&dbhıden ı atın evvel v11Ayet Nafia MOdOrltıtün.e müra
ll&Ua alaca.tı&rı fenni elıu,.t., IMQ 1ılıDa aft Ticaret Odası vesikaları ım
:: ~ veaaıre 11e lı:munen ibram llzım selen c:tıtet vesaıt ne 2490 

. taıuınun t.ıuc çeVl'flhlde baariayacakJan tetlit mektuplarını 
ihale ctbitl aat H de Jı:adar Dafml Enclmene vermeıerı lAzımdır, (5726> 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden 

1 - Muhammen bedeli 7800 llra tutan 3800 kilo estı eıbiae "Ye palto açık 
arttırma mu.ille satılacaktır, 

ı - Arttınna S/6//942 çarşamba gUn(l saat 10 da M tro hanının 5 inci 
iitatında KanıJsyon odasında yapılacakb.r, 

8 - Muvakkaı teminat 570 llradır 
' - Esk1 elb! e ve paltolar, ş u ·Tramvay Deposunda her g at ıuo dan, 16,30 a. kadar gör!ileb ıır. 
1 - Esk1 elbise ve paltolnr artırma tarihinden ıtib ı n en gcc 15 gün 

.l9lnde bulunduğu mahald n k ldırılac:ı.k ır. 
1 - İsteklllerln kanuni v k 1 ı v muv l· t JJA1a 

edllen dıı n aatte Xom1ayo:ıda hazır bulunm3ları,, <lffl> 



Sahile 8 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Müessesesinden: 
Teşkiliitlmız tarafından dağıtllmış olan kuponlar mukablllnde verilecek pamuklu mensucatın 
tevziatına 1/6/1942 tarihinde başlanacaktır 

Kupon numaraları ile müracaat gUn ve mahalleri aşağıda gösterilmiş olup : 
ı.) Numaralan ilan edilmiş olan kuponlar hAmJ.llerlnJn ntlfwloüzdanJ.a: benbeır btl.dtdle:n mahaDere mü.raeaatıan.. 
2.) Ayni Soyadım taşıyan blrkag nüfua cilz4amnm, aile efradmAaa lllıtsl tardm4an lbnmnc1a bpon1an m11kabllfnde lstlhkaklarmm verilebileceği. 
3.) Henüz ilan edilmem.it olan numaralar için miiteaktti OAnla:nmnla teni ıf1nJeıt bllc!frlfeeeibıden numaraln flAn edilmlyen kupon hftmlllerJnin müracaat etmemeleri. 
4.) Bir taraftan mahallelerde kupon tevziatına devam e411mekte olduğundan henOI t.enl kuponu a1mıyanlann evlerfnl ziyarete gidecek memurlanmım intluır etmeleri. 
5.) Tevzi ekiplerimiz tarafından evlerlnhı dyaretinde evde bulUD.IJU1'an ldmlelere bllAlıar'e teni kuponu verlleceğfnden bu dağıtmaya intizar edilmesi, rica ve IIAn olunur. 

Birlnol Liste Mtlraoa.at edileoek gtlnler ı 
Müracaat olunacak mahal -· 1.6.942 2.6.942 3.6.942 

KuponNo. Kupon No. Kupon No. 
4.6.942 5.6.942 

Kupon No. Kupon No. 
66.942 

KuponNo. 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarlan Bahçekapı Mağazası 1 - 15GO 1501 - 3000 3001 - 4000 80001 - 81500 81501 - 83000 83001 - 84555 

Sumer Bank Yerli Mallar Pazarla11 Beyoğlu Mağazası 4001 - 4750 4751 - 5500 5501 - 62.50 6251 - 7000 7001 - 7750 7751 - 8005 
8871 - 9360 

Sümer Barik Yerli Mallar Pazarları Kadıköy Mağazası 116001 - 116500 116501 - 117000 117001 - 117500 117501 - 118000 118001 - 118500 118501 - 119000 
Sümer Barik Yerli Mallar Pazarıan--:-ü:-s-kü~ .. d~a..:.r_M~a~ğ-az-asJ-------------------8-8-00-1--_8_8_5_0_0-~8""'.'."8':"'50:""'.1~---::::'.89::0:-::0:-:::-0 89001 - 89500 89501 - 90000 90001 - 90500 90501 - 91000 

Bürh::ı.n Sunar: i st. Yeni Postane arkası Aşir ef. cad. No. 3/8 32001 - 32300 32301 - 32600 32601 - 32900 32901 - 33200 33201 - 33500 33501 - 33800 

Must afa Sami Homanazlı Yeni Postane arkası Aşir e!. cad No. 20 33801 - 34400 34401 - 35000 35001 - 35600 35601 - 36200 36201 - 36800 36801 - 37400 

Sari• T{A.ol anralı Yeni Postane arkası Aşir ef . cad. No. 48 37401 - 37900 37901 - 38400 38401 - 38665 
40001 - 40250 

40251 - 40750 40751 - 41250 41251 - 41750 

,,met Ata Ko~eoğlu: Mahmutpaşa ba§ı No. 195 - 197 41751 - 42150 42151 - 42550 42551 - 42950 42951 - 43350 43351 - 43750 43751 - 44150 

Ahmet Güvenç Mahmutpa~a başı No. 149 44151 - 44250 44251 - 44350 44351 - 44450 44451 - 44550 44551 - 44650 44651 - 44750 

Arusyak Balll':cıoğiu: Mahn:.utp~şa başı No. 130 44751 - 44850 44851 - 44950 44951 - 45050 45051 - 45150 45151 - 45250 45251 - 45350 
~~~ç~~M:M~m~~ab~q-ı_N_o-.-M----------------------4-5_3_5_1 ___ 4_5_4_50--4-5_4_5_1 ___ 4~5':"'55~0%~1-%~ W51-%~0%~1-%~0 ~e1-mw 

l\:adri Özyılm~z: Mahmutpa.şa ba.~ı No. 91 45951 - 46100 46101 - 46250 46251 - 46400 46401 - 46550 46551 - 46700 46701 - 46850 

Leon Geveliyan İstanbul Malunutpaşa başı No. 134 46851 - 47000 47001 - 47150 47151 - 47300 47301 - 47450 47451 - 47600 47601 - 47750 
~~---------~ Mustafa Yavuz İstanbul Mahmutpaşa No. 123 47751 - 47850 47851 - 47950 48051 - 48150 48151 - 48250 48251 - 48350 48351 - 48450 

Tevfik Ağaoğll!: Sultanhamam Haçopulu han No. 6 48451 - 48750 48751 - 49050 49051 - 49350 49351 - 49650 49651 - 49950 49951 - 50250 

İhsan ve Hüs~yin Özer: Malımutpaşa Hacı Köçek cami. No. 15 50251 - 50550 50551 - 50850 50851 - 51250 51251 - 51550 51:-::5:-::5~1--~5""'.""18::"'.5~0--5-1-85-1---5-2-2-50-

Süleyman Kahyaoğlu: Mahmutpaşa, Hacı Köçek cami. No. 10 52251 - 52450 52451 - 52650 52651 - 52850 52851 - 53050 53051 - 53250 53251 - 53450 
~~~...._--~----~~------------~ lfu~evin Hilm• ve Süleyrmın Sını:Kapalı çarşı lv'.:ahmutpaşa kapısı Aynacılar No. 5 53451 - 536~0 53651 - 53850 53851 - 54050 54051 - 54116 56201 - 56400 56401 - 56600 

56001 - 56200 
Mehmet Faruk: Kapalı çarşı Sipahi sokak No. 20 56601 - 56700 56701 - 56800 56801 - 56900 56901 - 57000 57001 - 57100 57101 - 57200 
Ece Mağazası. suıtanhamam cad. No. 59/ 23 20001 - 20400 20401 - 20800 2.0801 - 21200 21201 - 21600 21601 - 22000 22001 - 22400 
Mer•,.. ı:> t, Nuri Topb.'.lşı : Fincancılar. Mahmudiye Han No. 3 - 4 59601 - 60000 

64001 - 64100 
64101 - 64600 64601 - 65100 65101 - 65600 65601 - 66100 66101 - 66508 

~H;:-a--yı-:-:·i'"""'.D~ogu==--=--=v:-:-e'""".S::::,r:':'k-.-::F::::i:-n-ca-=--n-:-c-ıl;-:a-::r-, ":'"Ma::--:-hm-u-d::i-ye--=H=-an-. -=-N=-o-. -:-1---------------- 72001 - 72250 72251 - 72500 72501 - 72750 72751 - 73000 73001 - 73250 73251 - 73500 

Zeki Zerrin ve Ort.: Fincancılar Yusufyan Han No. 8 73501 - 73700 73701 - 73900 7"."".3"""'.'9"':"'01--~7"""'.'41':'"'.0~0-... 7--4""".'"10"'.'."'"1'.""""."'"---::-74""."3--0-:-0-7~4~3 ... 0"".'"l------7-4~50--0--,..-,4-5-o-1---7-47-0-o-

Serran Mağazası Sultanhamam meydanı No. 2 74701 - 75000 75001 - 75300 75501 - 75600 75601 - 75900 75901 - 76200 76201 - 76500 
~~--:::-:-::-:":""""--:::":':"':"":""-~~~--~~~~-~~~~~~ 

_A_h_n_ıe_t_H_am_d_i _T_o_p_b_aş_:_s_u_ı_taıın __ a_n_ıam __ o_i_k_ra_n..;y~an_H_an_a_ıı_ın_d_a_N_o_.4_7 _____________ 7_6_50_1_-_11_1_0_0 __ 1_1_10_1_-_11_1_0_0_7_7_7_o_ı_-_7_8_3o_o __ 7_B_3_o_ı_-_7_89_0_0_18_9_0_1_-_7_9_5_oo __ 7_9_s_o_ı_-_s_o_oo_o_ 

P.ALb ECE Müessesesi 
yangın söndürme ve pastr ko
ruma vesaiti. Her nevi söadürme 
eczalarımız gelmiştir. Seyyar 
acentemiz yoktur. Doğrudan 
müesseseme müracaatınız rlca 
olunur. 

Galata, Eski GlimrÜk caddesi, 
No. 44. Telefon: 41447. 

DERMOJEN 
• 

YANIK, ÇATLAK, EK.ZEJılA ve 
CİLD YARAL.UINA fedtalide 
iyi gelir Derinin tazelenmesine 
ve ycnilP-nmesine hizmet eder. 

- Her· Eczanede bulunur. -

f:RENGI 

w 

TAK Si 
Bütün halkın 

AiAWN'@W WM&@9 

M KR • 
1 STALDA 

sevdiği yeni bir yıldız doğuyor 
Radyolan.nızda layemut sesile sizleri teshir eden ve sesindeki hususiyet ve halaveti biç bir 

okuyucuda bulunmayan 

Z T 1 
Bestekar SEL.AH.4.DDİN PINAR .'(,?mani NUBAR TEKYAY 1 

11e muaz%am saz heyetinin iştirakile 5 haziran cuma akşamından itibaren 
dinlemek ltrsatına kaı~11şacaksınız. •s •M• ti 

Acık arınr.m~..i1~J~Y~.aJ~.~.eJ!~~k satıs il "Seni seviyorum" 
Ortaköyde Taş b:ısa.."lıak cadc!es1nde Ermeni klllsesi karşısında 13 

No. lı merhum damat Kürt Mehmet paşanın eski konağında mevcut 
eşyalar açık arttırma suret1le sat.ılacağı nan olunur. 

Blrl Hanrl 2 1stillnde ikl aded haklk.l Avrupa ma.mul:ltı oymalı 
meşeden mamul emsalaiz büfe, masa ve 8 ~andalyası, Louis Kcnz ga
~t güzel blr salon taınnu, diğer bir komple Felemenk salon ta kınu . 
mavun kaplama 3 kapılı dolap, 2 kişilik karyola, tuvalet ve sairey1 havi 
güzel bir yat:ı.k oda. t.akımı, hakiki Şanı iş1 sedefli gayet güzel eski biı· 
tavla ve kendi dama m:ı~ası. :Foıtekiz, Çin, Blö - Blan ve sair duvar 
tabaklan ve vazolar, en me~hur res.>amlardan ıA. Cherublnh nin 
2 aded emsals!z yağlı boya. tabloları, hakiki bir Rus samaveri. G. Becker 
markalı büyük ve eski. l;)lr duvar saati, 2 taraflı gayet güzel bir Ml
nlsLı yazıhane, hayU bl.!:>lo ve vazolar, Armoire Normande namı ne 
marut eski blr Fransız dolabı, dığer aynalı ve aynasız dolaplar, aynalı 

ve büyük dar jarolnierler Ctrümo>, bronz ve salr karyolalar, renkli Sa~ 
lamandra. soba, portmanto, h:ı.yll yepyeni alnturka pl:lklarile Sahibi-

Belsoğukluğwıa nJn Sesi bir gramofon ve sair lilzumlu ev eşyalan. Meshur S'l'İNGLE 
tutulmamak için markalı Lçl demlr, telleri çap~z emsalsiz bir Krapo forma piyano, 

Transformatörl ile ccdld Frijider. Tebrlz, Ferhan ve sair gayet güzel 
EN İYİ b..AÇ: halıiar. . Pev sürenlerden 100 de 25 tı>minat alınır. Satış esindir. MODA PALAS BELVU OTELi 

PROTEJiN'~ ~-------------.... ...----•• Şayed siz de bu~ cazip· güzellik 
'reçetesini,. kullanırsanız, sı.ı de bJ 
l ntıtata' nail. olablllrslntz! ,Qünktı) 
Jbu reçete,. en sert. ve çirkin bir en~- , 
di kadife gibi yumuşatıp beyazla 

Bakırköy 

Bez Fabrikası 
Beden Terbiyesi Teıkilatı 
için yeni veya müstamel: 

l adet Bilardo 
2 :11 Kik 

(Biri tek, diğeri iki çifte) 
1 adet Talim kayığı 

Satın alme.cakhr. lsteldilerin 
hergü.n saat 1 O- 1 2 ye kadar 
Fabrika Direktörlüğüne rnüra· 
caatları. Tl>lefon: 16.112 

işlemecilere 
Teşekkül eden kooperatlflmlz ortak

larının ve henüz ortak ka.ydedllme
ycn san'at mensuplarının İkti.sad 
VekaleUnin emirleri icabı olarak ye
niden kaydedilmek üzere koopera.tl-
flnılzıe müracaatları ve ka.ydedllml
ye!llerln ilerid-e müracaatları nazıı.n 
itibara almmıyac:ı.ğı blldirHlr. İstan
bul Umum işletme Küçlik San•atkar-
19.t Kooperatifi. 

••••ı••amm••l!I Büyükdere •••••••••••I 

BEYAZ PARK AÇILDI 
Fevkalade Caz ve Eğlence 

.. ____ Taze Balıklar, Nefis yemekler Buzlu Bira 

tır. saf !Ve' taze cazibe Ue süsler 
(Tokalan ' kreminde ' mevcut kıy~ 
rmetll.,. cevherler;" siyah'"-noktala 1 

'°eritir: acık·mcsameıerı' sıkl~tlrlr 
l~e ~Ud.e~ gü~ yal?~ağı yumuşa~J 

Elle Çorap ve Trikotaj· imalcileri r.ığı ~ert:~e şayanı perıstış_bıt .ıe! ~mııl!'.ede~'f·Tokalon kremi bid 

MODA 
Denize Nazır ııüzel ve 

Konforla Odalar 

Mükemmel Servis 

Uygun Fiatlar 
1 

Fenerbahçe 
Marmarmun ea 

Güzel Manzaran 

BahÇdi. Dana Pisd 

Mükemmel Cas 

Pazar gününden itibaren 
Kooperatifi sayın ortaklarına ~erdo. aa~ııır~ ı 

1 - Aldıkları iplik rniktan mamullerini kooperatife teslim et- !!11••••••••••-ım~ 
mit ortaklara, a~ağıda gösterilen günlerde ortak numara sırasile iplik 1 B. M h . 1 
tevzi edilecektir. ır u asıp aranıyor C1n8t Mlk.aan G!lntı saa.tt 

2 - Sıraaı gelmeden hiç kimseye iplik. verilerniyeceğinden vakit Türk olma.sı. ve ecneıbl memle- -

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

kaybetmemeleri için her ortağın gününde müracaat etmesi. 1 ketlerde muhabere için lisana 1 Süpiitge a:büyillc boy ) 400 adet 9/ tl/943 9,IO 
3 - Bu ay tevzi edilecek ipliklerden yapılacak. mamullerin müna- vakıt olmas' müreccahtır. Gala- " a:orta boy» ) 5260 t 

sip bir yerine: ta.da. Havyar hanında 29 No. ya j Reçine 4750 . kilo 9,40 
A - Renkli işlenecekse: Beyaz bir tek. çizgi. mür:ıcaat. Telefon: 42415. 1 - Yukarda. cins ve mlltdarlan yazılı malzeme paz:ırlıkla. sa.tın alına.-
B - Beyaz yapılacaksa: Kahve rengi bir tek çizgi, 1 #· caktır. 
4 - Çizgi ve renk usullerine riayet elmiyen ortakların mamulleri 2 - Pazarlık hizalarında. :yazılı gün ve saatlerde Ka.bataşta Levazım p• 

hiç bir auretle kabul edilemiyeceğini saygılarımızla bildiririz. ZEl{İ TAMER ARANIYR besindeki Merkez alım komısyonunda. yapılacaktır. 

1 
151 
301 
451 

Ortak N. Tarih Gün Jimnastik muallimi Zeki Tamerin 3 - Süpürge nümunesl ;Je reçıne şartnamesi. her gıin öğleden sonra 
den 150 ye kadar 30/ 5/942 Cumartesi adresini kaybettim. Kendisinin veya. sözü gecen şubede görüleblllr. 

> 300 > > 1 /6/942 Pazartesi bilenlerin Beyottlu Kalyoncukulluk 1 4 - İsteklilerin pazarlık l'}ln tn.yln olunan gün ve saatlerde teklif ede-
• 450 > > 2/6/..942 Salı. caddesi 136 Şadana mektupla bJldlr- cekler1 tiat il~r!nden ':4 7,lı güvenme par:.ı.sile birlikte sözü. geçen komL'ij'oua 
> sonuna kadar idare heyeti. ntelerlnl Hca ederim. 1 miiracaatlan. ı5805• 


