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Millt piyangonun dünkü 
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Bablbf: Kecmeddln W - •flll'l1at mtldlrtl: Btkmet l'trldun El - AJqam matbua 

Türkiye ile Birleşik Amerika ı 

Devletleri arasındaki dostluk 

Memurlarla· askeri mensuplardan BU •••••et 'l'BLCIB.&PL•B 

Fevkalade hallerde mal iktisap Amerikanın 
denizde ilk 

muvaffakıyeti 

Meşgul yer
lerde. tedhiş 
hareketleri 

Ankara '1 Mayıs asll çehresile bir kere daha ta-
Bu harb, birbirlerine coğrafya nıtu. İmparatorluk feda etmtf, 

JB.hut tarih ve ırk bakımından asırlarca ömrü harb ve kah~ 
uzak yakın birçok milletler ara- manlık lçtnde geçmtf b!t' mtll• 
smda menfaat beraberiiğine da- tin, hiç kimsede ve hiç bir top. 
yanan dostluklar, görü~ farkın- rakta gözü olmadan, bu fırtına 
öan doğan aynhklar yarattL ortasında sulha bağh kalmam, 

edenler hakkındaki ıaytha 
Meclis ruznameslne alındl 

7 Japon harb gemiai 
batirildı, 3 Japon harb 

gemisi de yaralandı 

Gestapo tefi Heidricli 
tedbir almak için 

Parise gitti 
Harbin sebep yahut vesile ol- fakat hürriyet ve lstlklA.tfnt lü

duğu anlaşmalar lçfude en dik- zurnunda siH\hla korumaya ka.
kate değeri Türkiye fü~ Birleşik rar vermesi Amerlkada büyük 
:Amerika Devletleri arf\sında, hiç hayranlık uyandırdı. 

y aıayq tarzlari gelirlerile matenaaip olma.yan
larClan beyanname iatenebilecell 

zorluksuz, ndeta kendtliğinden Bu sevgi ve hayranlığın sonu
olagelcn, gittikçe stkıl~an dost- cudur ki bizim tarafımızdan ne 
luktur. bir dilek, ne de herhangi karşılı-

Ameıikanrn Türkiyeyi tanıyıp ğı olmadan Tilrldyeye harb mal
öğrenınes:l için haylı zaman geç· zemest vermek için Mi\nç ve ki· 
tı. Aramızdaki uzaklık, pragrna- ralama kanunu ve son gOnlcrde 
tlst Amerika zihniyetinin Eski de rlichan hakkı tatbik edildt. 
Dünyada olup bitenlere ilgisi:zll- Türkive adı, bugün Amerika
ği, geçen harbden sonra aleyhi- da sulh~n, insanlı~. menıi~ln 
D\izde yapılan sürekli propagon-1 timsaU olmuştur. Dunu biz, poU
daJara :ı\merikanın en elverişli tika ve propaganda ne dc~I. ese
~evre vazifesi görmesi iki millet rlmi71e vaptık. f ttlhar duyduğu
arasında dolmaz sanılan uçu- muı nokta budur. 
rumlar açmıstı i d 1d ~ · · Dünyanın her yer n e o tt5 u 

Biz kendimizi Amerikaya ta- rlk da da hu kanşık 
t . gibi Ame a • 

nı mflk ve sevdırmek f çin hiç d vl d 1 s haherlerln tesfri 
h ere, yanı . 

2a met harcamadık, propagan- 1~ d 1 ketimlz hakkında 
d l k .. .. "zü ve a ı.•n a meme 

a ara arşı - . gucumu : ya..'1hŞ düşiinenler o1P.billr. Fnkat 
paramızın vetmıyeceğl o .?e?Lş bu büyük ve kalabalık hürriyet 
alanda - tedbirler almayı duşün- iilkesl~de btmlar çok azdır. İş 
medik. Zoraki yakınlığı, mUU başmda bulunanların Tiirkiyevl 
terbivemiz dolayısfle, !Uzumstl2 .. .. d" ü .. 1 rl .. 1 • • 

· b ld k • Amı>rika gonış ve uş nuş e go gesız ve 
ve favdastz u u . - k. 'ksi dl B .. w.ı1 

Ankara T (Teletoııla> - .Memurlar· 
ta askeri mensaplantan fevko.lAde 
hallerde mal 1ktlsap edenler b'akkın
dakl IAylha Meclla rmııameslne alın
mıştır. Bu Çak mUhlm olan lAylha 
yakında Mecliste milzakere edllecek
tlr. Hüklimet esbabı muclbeslnde: 
cSon zamanlarda dilnya ha.tbln!n 
doğurdutu fevka.IA.de hatıerden bllls
tlfade fahsi menfaaUerinl temin 
maksadlle b!lZl ahllk d~ünlerlnln 
devlet ~ mlllet aleyhine olarak blr 
takım sullsttmaller yapma~a başla
dıkları v. bu suretle gayrt meşru ik
tisaplara: kalkıştıktan ffltllmekte ve 
görülmektedir. Bu gll>l fenalıklara 
kalkışanlar hakkında kanuni takll>a
ta tevessül edllmft ve içlerinde mah
kılm edllmlt bulunanlar varsa tta bu 
gibi haJıertn tevall ettttt ve ltl lçln 
önüne geçflmes bit fenalık mahiyet! 
alacağı da yapılan lhbarlann çoklu
ttundan anlaşılmakt.adır. Bu kanun 
llyihası bunun önilne geçllmek iç!n 
teklif edllmlşttr. denilmektedir. 

Uylhamn 80I\ aldı~ şekle göre 
esaslan şunlardır: FevkalAde hallerde 
haksız olarak mal 1ktlsabeden aşağı
daki yazılı olanlar hakkında bu k:ı.

nun hükümleri tatbik edllecektır: • k ldı' ken e S1 z r. unun son orn~gı Türkiyevi yavaş yavaş, eı - . 
d. .: k .1 1 . viikselişl- Amenka Ayan Meclisinde t\zadan ı - Devamlı veya muvakkat suret -

me, Tur ı er eyış ve · · .... p 'i ·· 1 dı " t kt ft te blr amme va .. lfesl v- hlz·-eti go· . d" t .... sereiinden ta- ..ıvı. epper n soy e ııp nu u u.ı. . ıı. .. VJ"" .... -

nın unya:vı uı.a:n B t d' ki "Til kt k d' ren devlet veya diğer her tilrlü Amme 
nıdı 'Ve beğendi. Öyl~ oldu ki i · ~ ~a 1!0r : r er en .. 1 müesseseleri memur ve müstahdem
Ame.Pkalılar günün birinde göz- 1sttklfıllerrni ve topraklarını mu- ıert, 
lennJ bu tarafa çevirip dikkatle dafaaya karar vermekle insanlık 2 - Dftamlı ven muvakkat auret-

h - • tf dA bij...lUr hf t le Ü~"WJa tlcretais fbtfyaıt yeya yurdumuza baktıkları zam:ın, umye t&Vasma :f'UA' mıe 

cJemokrat bir millettn ahllk, nıe- ediyorlar. Birleşik miltteflk rnll- 1 lff 1 
denfyet, teknik içinde hArlkalar IetJer. yann sulh masasında ga- ng Z er 

t~w h ti ··rdl'\ 0 za vesi esarete karşı hürriveti mü-
yara ı.ığını ayre e go u, - v • d o· s 
mana kadar Türkiye ve Tii.rkler dafaa ol.an bu cihan harbin e ıego ua• 
hakkında du duğu ve btldiğl şerefli Türklerin, şeref, v~kar ve 

~evlerin yalan, yyahut yanlış ol- hürriyet yolunu tercih ettiklerim reze g·ırd·ııer 
d w 1 dı .. unutmıyacaklardır.,, ugunu ana . . 

Bu harb, genç Tiirkiye Cüm· Necmtddm Sadak 
huıiyetini Amerikaya tam kendi <Deomı sabile ı .etma ı da) B. Churchill avam 

kamarasında bu huıuıta 
izahat verdi 

Londra 8 (A.A.) - B .B.C. : Amer.lbı Londra 8 (A.A.) - Alınan Otllt&-
mecburt olan.k bir Amme~ n Baıhı1ye N!mretlnJn dün ııecetı tn- pon oefl.ftfMrlch, 1"ranıada AJmaaı
ya h.lzinett g&ren tımeıelel', llğlne g6re centibl Paaltltte A'fUt.ral- lara lrarp Japtlan tedh1f JıareteUerl

S - 3859 numaralı bnmum IMY· yanın §imali p.rkialnd.e, Amedb.n ne karşı flddetu tedblrler almak tçta 
zuuna giren mft~ h1zmet u J'apon fllolo.l'l a.rasınd& bir c:ıenı. PaNe geı.mı,tır, 
edenler. muharebesi vuku bulmtı$ur. b:t ta- 8on üç gnn 7.arlmda. Alman uker-

4 - Amme menfaatıenp. hadim raf haıb gemileri.. 4 mayısta Solom.on lerlne kat'lt yapılan hücumlara tarp
cemlyetlertn idare v;mvlarll• ~m adalan clvannd& karşılafrD11alt. "' ~ olmak 07.ere 108 Fransız rdıtneal 
veya ücretm memur V91& mnatah· harbe tutuşmuşlardır. Bu muharebede kurfuna dJzl.lmişUr. 
demlert. Ja.ponlann 10 bin tonluk bir Jcnıvaz6. Belçl.ltada g-..~n ha.fta. blr khıı1a 

2556 sayılı h1k!mlez bnununun rü, 2 muhribi, 4 gambotu ft bir leva- tabri:lı:asında vuku bulan ve 250 t!l'
ta.hklk ve takibe diı.r olan 8 ncı babı zmı geml.si batırılmıf, 9 bin tonluk blı nln ölümü ve 1000 klş1n1n yaralanma.. 
hükümleri mahfuz lcalmalc 11rtUe Japon muavin tayyare gemlet 11• b\r llyle neticelenen inflllkı. Oourtrala 
hlklm ~ mtıddelumumllerle hlklm hafif kruvazörü ve bilflik bir nakliye oehrlnde, blr fabrikada vuku bulıua 
sınıfından syılaıilar da bu ta.nan gemlal yaralanm14ıır. 6 Japon t.ayya.- patlama. takip etm.l.ştlr. 
hükmün~ tabidirler. resi de dilşürülmw,t.ür. Ameriblılann Çekoslovak.yada son halta saıfm• 

Yukanda yazılı f&hıalahn ltfmdllt- zayiatı yalnız üç ta.yyareden ibarettir. da H Jdtl, Hollanda.da 78 kJfl ldaa 
rlle kan ve,a Jmcalarmm T9Ja velA- Uzalc Bark sulannda taaJbıettıe bu- ecl.Umlftlı'. 
yeti altında bulunan 9001*1anıun ~ lmıan Amerlbn den.lzaltılaft. ı lapon .Polonyadakl Alman ktJıı,J1s maht .. 
şayış tarzları veya mal durumlan ie- levazım gemlslnt torpUle,ip b&tınnıt- mut reLsl aentertyanıe do1qan aUJ.bJa 
lirlerlle mUtenaslp olmıyan)ardan ba latdır. Polonyalıların Alman polisine teca-
kanun hükmftne tev:ttan bit beyan- rizlerJ şlddetlt blr ,ekil aJdılını ı--
name ıstenebmr. .Mal durumunda Iranda yeni bir ran etm1.tt1r. 
gayri menkul mallarla pa.ra, esham n Yugoslavyada. Sup oetelerl N1f cı-
tahvilı\t, aıtm mikevher gtbt menkul demİryo. Ju bitti vannda blıbç koprüyQ havaya. uçar. 
mallar her tilrlil alacak ve diler hak- mU§lar " şımendlter münakallbn& 
lar dahlldlr. Beyaname ma.htem ota- Londra 8 CA AJ - Ma~rayı 1ra.n de- kesml.şlerdlr. 
rak istenilir. mlryolwıun yeni bir hattı bli1rilmlf- M it V 1 .. d ..... ti 

Beyanname ıstemek alA.kah vetııe tir. Yeni demlcyolu Ahvaz eehr1 ne a a a ııı egıı 
ve onun salA.hlyet verece~ ~m1re aıt- Horanfa,h :ı.rasında uzamakta~ İran Londra 8 CA.A\ - B.B.C.: Malta 
tlr. Askerl şaluslar hn.kk:ı.nda. hazar- körfezinde ikinci blr Ilınan demlr-yo- vall.!1 ti.ungeneraı Dobl istifa etmıt. 
da genel kunnay baŞkanı, set'eroe llyle Hazar denlzlne be.ğla.'lmıt bu- 7erlne C!!obelüttank valisi lort Oort t&-
teşkllatı esaslyenln 40 ıncı maddesine lunmaktadır. y1n edilmiştir. 
tevfikan kuvayt harbiyenin e.ııirı ku- --------
mandası kendlslM verUen mı dahi Madagaskarda Buz denizinde 
Milli Müdafaa Veklllne verilen sall-

h lyetl kunanabnli'. harb harekatı kafileye hücumlar 
(Denau •lılfe ı •liaıı t .. , 

Al manyadaki 
Fransız 

esirleri 
Fl"amız topraklarini 
müdafaa için aerbeıt 

Vichy • Kıtaabm•;s muka
vemet ediyor• eliyor 

lqilizlerin Edimbur• 
kruvazörü batb 

Vlelay 1 (A.A,) - O.F.t.: lladapa- IAadra 1 <A.A.l - B.B.C.: Amtral
k&rdan #len aon habedlre 16re 1* ta.ratmdan netrecıUen teblllde 
F'raruas kıtaatı I>laco Suare. etratuı- Şimal Bus clenlaM\de Rua I1manJarma 
da mukavemete devam edlJW. gitmekte olan İngiliz vapur ta.rUeled 

U. Almanların deni& tlatll, han. laıY• 
ı..n:ıra 1 <A.AJ - B.B.O.: Reuterln l'etlerl ve tahtelbihrlert arasında ce. 

V~hy den alıD neşret~ bir rapora reyan eden muharebeler hattında 
gore Madap.üatt9nünde do1aıan İn- uzun tafslllt verilmektedtr 
gll!z ha:ı1> gemileri, İngUl?Jere teslim · 
olan Dlago suues Uman .. dtln at- İngllb; vapur kafileleri, gilnlerct 
leden sonra gfrmlflerdlr denm eden bu hilcuml&ra ratmeııa 

· ter1r1rıan malzeln.enln yilııde doU.-
bırakılıyor Mamafih Vichy teblltl, I*co su.- ıunı aallmen Rua llmanlanna götllrtp Ankara da 

ekmek istihk~kı 
Varidat umum 
müdürlüğü 

re-rın İngilizlere teaı.ım oldutmıu ta- tealim etaı1t1ennr. Bu ltafilelecdea 
Lonclra 7 (A.A.) _Avam Ka- Londn T CA A) _ OFİ alma bU- bUl etmekte ve mutaamzıann tnsan- blı1. İng(l\ereJe dönllftıe. 13 nl.wıda 

dl 1 • . · · • · c& aiti zayiattan b&f)ca 12 tank .,. 7 llmal Buz t.knlzindıe Alman den.bıal-
maraamda 'bugün Madagaskar hak· r ror • ta tılanmn hücumuna utramıt ıo bla 
kında 'beyanatta bulunan Churchill Dally Expresa gazetesinin L1d:ıon tect'f:n k:aybettlklertnı Ilbe etmek- tonlllk İnclllz Edlmburg 'kruvaıı6-

Bir gün tam bir gün 
yarım veriliyor 

• •• •• •• demiftir ki: cMümkün olduğu ka- muhabiri yazıyor: Fran.sad& itimada · rll bır ~li yiyerek dümenini 
yem umum mudurlük• dar kan dökülmesinin önüne geç· değer kaynaklardan öfrelıllcUllııe 86- - -- - kaybetmlştır. Knıvazör hafı! sllraU. 

lerle iki e a li or mek. için her sınıftan pek mühim 1 re, Almanyadakl esirlerden pilot, ma- Manili. koyundaki bütün Yoluna devam e(ieliten 2 mayıs sa.ba-
y yrı Y k 1 k lla 1 B b ta tineU tilfek neferi ve mak1nıst, SO Dl hı üç Alınan m uhriblntn hücum.una 

L~vvh et İki u .. nı mııbr. zlu d'us - 3 bln tayyareci ı haziranda serbea bı- adalar teslim oldu utramıştır. Kruva'ZÖr blr torpil daha 
V 1U azar ı ar uç .aydan fa a evam rakılacaktır Almanlar bu hareketle- y1. k yredem lr 

Ankııra 7 (Telefonla) - Maliye e- etmiftir. Karaya Mker çıkarma ha• rlle Lavaie ·bir yardımda bulunmak Tokyo 8 (A.A.) - Japon umu• ~~ ae e-x b hale gelmlf " Ankara 7 (Telefonla) Ankara 
vallllti yann yapacaıtı bir lllnla, İs
tanbulda olduğu gibi, ekmek ıstlhka
tının bir giln yarım, bir gün tam ve
rllecetını bildirecektir. Karann tatbl
klne Uln tarihinden <bugünden) ıtı
baren başlanacaktır. 

kAletl t'!kUAt kanununda yapılan ta: reketleri muvaffakiyetle bqarılmıı istiyorlar. Fllbaldka Laval bunu Al- mi ~ararg~hının tebliğine göre. Coı- Bücı:er cıe!ararutdan baıtlrılm.J4W'. 
dllA.ta gore, lfler1 çoğalan varlldatkut ve aalı günü akıamı kıtalarımız Fran- manlarla yapılan lfblrlitıntn derhal regıdor adaaile beraber Manill ko- ı.ı..ı ba .. ! .. "'"'~~an ıı..~~~lertndeıa 
mum müdürlülü iki kısma ayn ma a k l :..ı • ı ··rüle bl fayduı olarak zikredıebl daki b" .. d ki ~ uu~ ..uıCı.x a'" .. u-ra ~ talı t e ile diye 1ki sıı: uvvet er...,.e temasa geçmıı er· go n r - yun utun a acı ar Japonlara DUi üçCin<:tlatl kaçmep mecbur u.ı :m ;:d~8i'~ 8:~1~ı:,dır dir, Antsirane mevziine kartı yapı- lecek ve bunu başka hareketlerin t&- te-slirn olmuttur. mıtiır. • 

Ankara T <Telefonla) _ TahallA.t lan ilk hücum bin kiıiden fazla za· ldbe~ec~~ vadede:!!,.ee;k~lr. Bu- -ı•ı•wı• 11 1 ww • 
Lşlerinin de çotaıman iizertne t&hsl- yiat1e geri püaküı-tülmüı iae de ada- ~erin İngUls ~ava. e htl ~ 

Yeni• Dahı"lı"ye Vekilı• lat um~ müdürlüttı teılkllAtında da daki kuvvetlere kumanda eden ce· karşı Fransa topraklannı r:üdataada ~ 
değlflklllf yapılmuı kararl&ftınlmur neral Sturges gece tekrar taarruza kullanmaktır, 

ite batladı tır. Mallye Vekllett buna dair ha- geçerek Antsirane geçidini zaptet-
zı_:ladığı kanun llylhuıru Meclise m.iıtir. Franaz deniz ve .kara kuv-

• Ankara 7 (Telefonla) - Yeni gondermı,,tlr. vetleri kumandanlan teslım olınur 
D:.-!-ıiliye Vekili Doktor Fikri Tuzer. lardır. Oiego • Suarez ıehri de zap-
bu saba!\ Dahiliye Vekaletine gele- B" 1 d } ak 
rek memurlann tebriklerini kabul ına ar a yapı ac tedilm.ittir. 
et · • ba-1 tır tamirat Bu sabah erkenden limanın giri• mlf ve ıtt .. amıı • . • ba 1 karıı 

Fin cephesinde 
Rus zayiatı 

.a. -L-- 7 (T J E I ) G" .. minde OronJat tarya an na ,...__. e e ona - umut- il · · B ba-ı . p • } kr t • hane mebusu Hasan Febmi Ata ·ın yeniden taarruza _Jeç ~ıftır. u • • 
arti gene ae e ~n ı d · ı k h • ç. taryalar da ıimdı teslnn olmuıtur. Bır Rua alayıle 3 kavak 

Ankara 7 <Telefonla) - Cümhurt- !~pı ar ya~ı ~a . er. nevı tamar İki tarafın kumandanlan 'bu aralık , 
ret Halk Partisi genel settreterlltlne ıçın yalnız.1 bın~ •.a~ıplerıne.. ru!İ:ü~ bir protokol tanzim etmekle me11ul- müfrezesi tamamen 
tayin edilen B. Memduh Şevket se- nam~ ven mesı _ ıçua yaptl81 t dürler Amira' Q..(Tet'in kumanda· "mha d" • 
.;.. d 1 b .... n- ıae bQ•Iamıştır Mec111 ruzrıameune alınmıftır. ·• . ~..,'-. fil nun ı e ı)cli .... n a U& ...... ~ ""V • eındaki kuvvetla nımaye oau 

M. b · f .. mayn tara)'1Cl gemileri vazifelerine 

Dü mi.ye e US pro eaor}erden baılamlf olduk.lan için filonun saat Belaink.1 a CA.A.) _ '1 MaJ1i tatJ1111 
yunuumu 1 • ti G. • ı· - nn tebllıtne ....ı1.- Ltıd bG11111nd9 

k • ı·.... ]"... d"l" r a~ı an memurıye er 15.30 a doiru - nnvıc; sa.a ı ..... 
omıaer ıgı agve 1 ıyo Ank 7 (T 1 E J ) A it Oiego Suarez limanına ginnesa muh- 238 !net 8ov)ıet alayı. tmdadma oa
Antara 7 (Telefonla) - Düyıınu H k~ F k"let e. odn a 0:--1 C ~ af- temeldir Muhtelif nevilerde tehlike- ğırdığ'ı 3 k&.yaık mitf~le beraber, 

1 ecı•-ı ln hük~· +... ıa,;. ra u um; a u eınn e. ı ogra • . b " "k b' çevrilm'a ve 1mha. edll-' ... 'r. Ofisnaıı-umum ye m Q n wme.,..e ıı.ı;.- .. 1 • d M .. 11c· 1'. b' terle dolu olan bu harekat uyu ır 69 ..._ ..... 
~dan sonra düyunu umumiye ko- ya Faku tesın e, .. u ıye me te .~n- gayret y., 'ddetle ılm&1tır. fran- dan ~diye kadar 1500 öltl sayılmJf-
mlserllğlne de lüzum kalmadığı anla- de mebu' ~rofesorler~en açılan uc· 11zlar da lü ük bi;:ahramanlık ve tır. ~ çemberi J1'mı& teweb
§tlmıştır, Bu komiserliğin 'de JlR'vı retli memurıyetler yerıne maaılı pro- d' • 1. .

1 
Y I d Kalben büslerl akim kaln~tır. Bu böJaede 

hakkında Meellse bir kanun llyihası fcsörlükler ikamesi için hazulanan ~~P 1~ ed~arpıımııkar ır. birle mit vuku bulan muharebede dütnwı 9.000 
verllmlştlr I. 'h M Jiı ruznamesine ıter uımana arıı t ölü zayiat vermt.,tlt. 

· kanun ayı ası ec olan memleketlerimizin kıtalan ara· 
• alınmı~tır. _ sında kan döltülmi.iı olmasına pek ii •• -..,...-.;; •• ;o.;;;••;o••=-::•=••=•=••"'"'•=••"'"'•=••""•=••=••=•=,.=,= ...... ı"""d..,,..iı 

Valiler Ankaradan .. - ~ R bl" ... • müteessirim.> ruza geçmiı olan Birleşik milletlerin 
" hareket ettiler Dun gecekı US te ıgı Sıra Dakara 1 eli or? stratejisinde bir değiıikliğe iJaret 

Ank 7 T 1 f I D hT Londra 8 (Radyo saat 8,15 de) - m g Y • etmektedir. Birleşik milletler bqka 
d k' arar ( ~ e 0 ? a) b- •w. adı ı- Dü.ı;ı g<.'ce yansı Moskovada neşrectt· Nevyork 7 (A.A.) - Amiral yerlerde stratejik mahiyette iıgaller ı 

ye . e ~ va ' .. top .a~tı .an ıttıgın en ı len resmi :Rus tebliği: Clark Woodward demiıtir ki: Ma- yaparak Mihverin te,ebbüslerininl 
la~lerı~ ıo~u. şdhnbzf en ayr~mış- j Diin c<.'ph'l'de miihim blr !JCY olma~ dagaskar meselesi barb tarihinde biri önüne geçebilirler, Dakarın Mihve
ar. 1~· 'i e. rııı:ı~ e u un3 nl ursa 

1
. nu.şt~ r. 6 m:ıyı~ta 7 A1man tayyare dömim noktuı tetkil etmektedir. rin eline dütmesine biç bir y~e 

valm Faz ı C u .... b u akşam stanhu· t r.! :ıbct t!.k, Blzım JtaY.ıbımız 5 ıayya- Ç"-'-" b mete1e müdafaadan tur- müaaadc edilm.i,yecektİI. 
la hareket etnıı~tu. tecür. · U11Aoll il - · 

- Diki~ iğr.c ı fabrikuı açı!ıyormu 1 

- Plur tef. deiıJ. iuaıu zorla diki~e alıatıracölacı._ 
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~-----......... G_e_c_e_k~ı-· _v_!l_e __ B_u_s_a_b_a_h_k_i_B_a_be_r_ı_e_r ___ J 
Harb tebliğleri 1 Alman .· HA~B DURUMU 

~~:m~t~;~War• n~~~:~~!~;.i~ı ; Birmanya' da 
:::~.:~~ Bo::ın~~.ı;ı::;d~b! 

11 

muharebe sona erdi 
det.11 muharebeler cereyan etmekte-
dir. Düşman bu mlJhare'belerde kanlı görUşüldüğünü bildiriyor J J ç· ,. t t hd•t 
byıplara uğramıştır. 'ı apon ar ın 1 cenup an e 1 

Çamurlu bir ~e en güç hava Ankara 7 (Radyo gazetesi) - , ederek uzlaşmaya mecbur 
ınrtian altında tııarruz1 mubnrebelcr Boıaton radyosunun verdiği bir ha- 1 

JB.pan ~el ve altmcı Wurienburg b •. AJ il • b 1 k J 
ye Sile tfunenlert bllhnssa temayüz ere gorc m~n gcnera" en a~ta 1 etme istiyor ar 
~eZ:ır marc~al Braudntsch oldugu halde ' 

· bir top!~ yapmı§lar ve Almanya 1 
Laponyada ve Mumıansk cephes!n- 1942 de harbi kaybedene eulhü ka- ı 

de Alman karşı hllcu:mlan muvaffa- 1c • • bir ta'- t dh" 1 d"" 
W..l,.,ftp nn.,_., :uımna ıçın .ıam e ır er u- 1 

tıyeUe devam e~...... . '"9 ... anın .. .. 1 d. Ha b L ..a.. d"l" ~ 
ehemmiyetli ırovveUerle glrl~tığt yeni ounmuı er ır. r n,-ıue ~ ırae ıe- Evvelki giln Yeni DeDılden 
hllcumlar pü.skürtfilmtl.ştür neraUer her teYden Nazilerın meeul ıtelen bir telgraf faila miktarda 

· 1 olduğum ıöyllyerek Nazı1erden te- ', Çin vo İngiliz kuvvetlerinin Ja• 
Alman hava kuvvetleri aıvast.opo mizl · b. AI ad Müt-

bmgesinde llman ve hava. ·meydanlntı cnmı: ır ~anya ına • ponlar tarafından nir edilme& 
tesısler!ne tanı tsabetler knydettıkle- tefiklere IUlh teklif ~~ekl~rdır. ihtimali okluğunu bildiriyordu. 
r1 blldlı11mektedlr Radyonun ilave cttigıne gore Na· Dün yeni Delhl, Binnanyııdnki 

• zilerle hiç bir tekilde eulh yapılmı- ı Çin lln'tvetlcrine kumanda eden 
Şlmal1 Afrikada: Münferit Alınan yacağı gı'bi Nazilerin kuklalan ilo de Amerikalı general Stilvel ile mu• 

h&vıı. teşkilleri İnglllıı kaı:nyon toplu- bir ıulh mmruubalı. olamaz. 
luklıınnı bombalamıt ve blr hava d" . b avtnf Çin genet'alinin ealhnen bir 
meydanında yerde m.ralanmı.ş tayya- ~ton • ıadyosunun ver iğı u Binnanya iiuOne Yasıl oldukliıl-
relere trun isabetler kayd~erdlr haberi ihtiyat kaydilo ka:bul etmek nnı haber vermİ§tir. Bu haber, 

• · IA.mn geldiğini M>ylemeğe bile Ui- Çin kuvvetleriniıı çember içine 
Malt.ada müstahkem mev1dlerle ha- mm yoktur. al d '-'--- .____ imal 

'f& meydanı ve adanın açılclanndı:ı. ın t.ıı.aanJJı ve &udu an ih-
bulunnn genıllcr mUTaffakiyetle bom- timalinin pelt azaldığını aöaterl· 
balnnm~. Akd • d yor. General Sdlvel De muaYinl-
İnguteren1n cenup snhlllnde hare- en iZ e nln tayyare ile ~ilebilmlt olma-

k!tta bulunan Alman hıı.nf bomba lan muhtemeldir. 
tayyareleri 2500 tonUAtoluk blr ticaret Amerika, Mihver taarru- Bu baber ayni zamanda Bir-
~mlsi ile bir nvlzoyu batırmışlardır. ka lı k manyada muharebenin bitti~ini 

Dovcrsfn §lmallnde bulunan bir 11- zunu rşı yaca .anlatmaktadır. Japonların Bir-
mnnın mühim ~ert hedefie:tne de tedbir alıyor mllllYlllYl ele geçirdikten eonra 
hücum edllmlştlr. H'mdistana hrfl harekete geçe-
Şlmn1! Amerl!auıın doğu M.hlllerln- ceklori tahmin ediliy>ordu. Halbu-

de ve Karıılb den1zlııde dil.şımuım 1ıı.· ı.ndrıı T <AA> - Dall7 8btch 
...... -....... -- Biri..- Anı ""'"'- ·~ ki Japonlar Hin<listanı bir tarafa oc gemilerine kal"§l barekft.tta bulunan "--~e ........ ....,,_ e .. Aa aa.-

Alman deniz:ı.ltıları 135,000 tonluk 22 denizde b!r lıObTer taarruzu imtln- bırakarak Çine damniişler, Çinin 
ttcaret gemisini batırmışlardır. 1'1,000 lannı kS.rşılamaJc 1ç1n Yatın Şa.rkt&ld Birmanya huduCiundakl Yunnan 
tonllAto tutannda 1lc1 gemiyi de hn- Arap memleketleri ile )'8londa. mha villyetine ıin:nı,lerdir. Japonla-
aara uğratmışlardır. llkı mtbıa8ebe&ler tem edecektir. nı cenuptan Çini tehdit ne bir 
İngiliz ta.yyarelert, dlln ~. Al- Guete, bu n.ztfmln Blrlqlk Az:DIJ- uzlaımaya mecbur etmek İ&te• 

nı.anyarun batı ve cenup batı anı.z1s1 l:'Sb.ııın Kab!te Elçbl Al~der IDr- dikleri anl8§11Q"Or. Mamafih Çin 
tızerlnde h1çb1r aaker1 netic "1'mi- te tndl edecelbıl tasrih etmektedlr.. kımvetle.ri ~andanı Çan 
ren hırpalama. barekfıtmda bulun - ~ Jll)onda lUi!e ile Baudl A.nıbl&- Kay Şek Çinlilerin mukavernt:te 
muşlardır Alınan &T tayyareler! ile tana l'e irana ıidecek, 80IU'3. Irak .,e clev:am edeceklerini 8~yfemlş ve 
ıııçaksa.var" bataryalan hllcum eden Burf" hükdmetlerfie temas tt?Mk tl- Birmanya hududuna giderek 
&ayyarelerden yedl.!tn1 dilşnımilşler- zere bu 1kl memltkeU. s1ıaret edecek- tedbir almaia l)qlamıotır. 
dlr. ~ aahtıı üzerlnde gündftz ya- Ur. Heyet t.za.ıanndan lY.lzılatmm Fillpinlerdclll Corrigı"dor ltalc• 
pılıın h&va muharebelerin® -.yncn. J:lçlnln hareketinden 110Dn. Bmıdt A-
beş dilıman tayyaresi daha. tabrlbe- rııbtdanda blacakJan -.nnecmmn.,. alnb:ı teslim obnumdan sonr 
dllm~tir tedlr. yalmz bir b.9 .ifada (Arpı~n-

• Da Yazite lıOhvere mub:vemee eden Jar olmutadır. 

Uzak doiodaı 

Araplara Roosel'elttn lıaml d~e 1 A'nletralya etrafında iki tara-

Madqukardaı 

Madagukara ~ Lıamz 
kuvvetleri. tiddetli bir mukava• 
metle °k.aJ1ıla§l'Ilalanna raamell 
ileri hareketine d~ otmioler 
n dün nearedilen b1r Lıııiliz teb
liğine göre Antairane'i zapte~ 

• ~Ien:Iir. İngilizlerin Mada~ 
urda batlıea hedefi DieiO Su· 
wez deniz o.üdür. Bu tdıir bir 
karfezin .&ilindedir. Antalnııe 
klSrfıWn cenup sahilinde ıre Dl
eao Suarez'in tamam lı:arıuuı
dadır. Jng{Jizler burum1 ele ıe
clrdiktcn •onra Dieco Suaru'ln 
uzun müddet mukavemet etme· 
al mUmk.Gn dcğildL Neteklm 
ton haberler buramun da tee- 1~ 
lim olduğunu bildirmİft.İr. ı 

A.tıtsirane evvelki pce bir lıll- " 
cum neticesinde zaptedilm~. 
lngilizler taarruz eısıı•sında ha
fif tnnklar kullanıyorlar. O d· 
nrda naltl~e ıermllerinde mi1-
lüm miktarda asker buJamnu- 1 

tadır. Diego Suares"l ele ~lr
mten •onra bu askerlerin kara· 
ya çıkacaklan vo adanm diier 
mühim noktalarını inal edecek
leri anlqı1maktadn. 

Doiu cephesindeı 

Malıallt taarruzlar olmuıtur. 
Bu cephede: büyük hareketkı 
~laıhlun ıaıteren munareler 
nrdır. 
Libyadaı 

Ketil Dlfrezel..t .~ 
.. rpı§tnalarden ~ bir tflT 
;,oktur. Maltaya ....... al::mluı 
devam ediyor. Y erlİ mallar ::m ~~~ nnnesi Omrlııe 1m hava akınlan devam edi~·or. 

~-~~!l!!!!ll!~~!!ı!'!!!~-~- -~-~!!!!!!!!!!"!l~!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!~o-.!!!!!'!.!9!!_!!!!!!!!~.~~~!!!'!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!l!!ll!!!!'!!!!!!!!!!!!!t~ 

Mensucat için yarın 
evlere karne dağıtılacak 

Dil kurultayı lnönU şehifllQinde 

Japonlar 
Birmaya' dan 
Çin'e girdHer 

Japon jQyareleri birçoll 
noktaları bombardıman 

ediyor 

Türkiye ile Birleşik 
Amerika Devlet-

leri arasındaki 
dostluk 

< Bit tarafı 1 hıcl sahifede) 

Tilrk1ye lle Amerika arasında, 
uzun mesafelere rağmen, .kuvvet
li blrllk noktalan, her 1kt mem .. 

Qıenlrhıg , <AA> _ çııı kbl.lğbıa lekettn cümhurlyete, gösteriş va 

~ hıpon tınTetiert BID1l&Tl~ • iğreti olmıyan demokrasiye içten 
:mnd2sta:b. hud"Q.du ıst1laun.tUnde fM&- bağlılıkları, hÜJTiyet ve 1stiklfile 
oeacıett yerde Qbı'bı Bir.Iılanya hudu- • . 
dtmdüi Y1mmın TlJAyetına doR'ru h&- can veıdirecek sonsuz SC\"ff.lcrl-
rebl .ıtneğe bqlıımıuJarc!ır • .Je.pon- dJr. Bu bakımdan dahi iki da
lalı Blnnanya yolu boyunca llerllye.ret mokrat c timhurlyetin anlaşması 
W'anttng nehrb:ıS geçmlşler '"' YUnna.n mukadderdir. 
~e ~erdir. Til ki 

Amerlltn m1lhtm miktarda uç.ak ve r ye, sulh m.a'3asını dü'li.ın .. 
mtllrlmmat gönderiyor. Btm;anyada.kl milyar. K imseden bir 1stef~imi21 
durum malreme gOn~e tesır bulunmadığı için, harbin sonu ne 
~~ ~ Ha"fa yollle ~1ı: mnlzeme olursa olsun, hnkkımnda.n vn ıs-
~:· giren lapan knlla.rmdazı t1klaliınizden zerre kadar şu phe 

evvel 118 dQşmaıı.1 ta.yyaresı Q1n - mn- etmiyoruz. 
d1sta.n. deanlryOlu hattının 80.n nokU:.sı Harb içinde hüniyet, istiklal 
olan Xunm1:ng ne Yunrum"d& birçok ve sulh ui!unuıa. çallSinnmız k nr 
noktalan ~ddetle bo:ınbardıman et- .., 
nııı,ttıı. dar, hnrbden sonra Amerika ile 

Gençlik 
her türlü dostluk münasctıctıcrl~ 
nin gelişeceğini düşünmek bize 
zevk ve ferah ver iyor. Birleşik 

b k k Devletlerin sayın Büliik Elçisi 
ayra OŞUSU M. Reinhart, bir taraftan mlml~ 

.. _.__ '1 CA A > rtuı ketinde sahip oldu&ru büyük nü· 

.ıuULara • . - Ku !JŞ savn§ı- . 
nm bt\§ında Ebedi Şef Atatürk'iln tuza, öbür taraftan Ankarada 
AnadO!uya tlk defa aya;k b&stık1nrı gü- pek çabuk kazandıih drıin sevgi 
nihı Jl)döniını.ftne rruılıyan 19 Mayıs ve saygıya dar anarak bu dostıu
Spor ve Oençllk bayrnnunda Ankara.- ğu en ileıi €n verimli katına çı· 
da bitmek üzere cCkııçllk bayrak kO- ' 
~ nun lldnc1a1 yapılncaktır. Ha.- karabilfr. Dost ve büyük cfünhu· 
zn-ıanan programa nazaran, ı:oşu Ata- rlyetin , memleketimizde böyle 
tnrt"On o tarlhte Ankara.ya gellşlerl seçme bir diplomat tarafından 
lst1kametinde, Samsun ve Br-zurum-
dan b~lcyacnktlr. 1kı lstlkam<ıtten temsil edilmesi, gelecek hakkın-
gelen l'e Smısta birleşecek olan stlet- daki ümitlerimize sağfamlık ve-
ler J'Ollarma den.mla 19 ma~ saat rıvor • 
12 de An'knrııya nrncakla?dır. · • · Nccmcc1clin S::ulak 

H.,r bl51ge kendi vlltı.yet hudutları 
tçlnde b~ atıetıerl.nl kılşturn.cak, 

YQl her!nde bulunan kam, nahiye ve Memurlarla asl<eri 
My gençlertne Ebedi Şef'ton MIIU Şe-
fe ulqacak armalaru ta.şıımaJc f.ır-.,a.t.1 e s 1 a rdan 
vertıecektlr. Her atlet yalım gtlndüz-

~~ak nzere, 1k1 kilometre koşa- fevkalade hallerde 
Atletler Enurumda.n : ıı mayıs pa

:aartesl sa.at ıı de, B&lrunmdan: ıs nıa
J'U çarşamba saat 11 de ve eıvastan: 
18 ID&7JB cu.martıeet 89.at e da hareket 
ectecelkenilr. 

mal iktisap edenler 
( Bıış tarafı 1 tnc.i sc:.lıi!eüe) 

Fransız 
donanması 

Başvekalete bal!'lı müesseselerde 
Her bölgenin ~ bôJ4ıeye vllAyet B~eklle veyahut onun tevkil ede~

htıdadunda. armatanı tıesllm rtın ve ti vekile aıttır. 
1 O ağuıtoıta Ankarada p -ıı. ... n Bo • ..::.l.... l8At1 fa suretle tesıııt edllml§t1r: Beyannnmeıerln f!i günde verilmesi 

Bü bank y U Mall pazıı.rla } k azar aua.1 ZO.)'ua"e JJMıeburldir Beynnnnmede knn koca 
nndı:_e~zmuklu ~ensucaf al.mak ıstı: Tulondaki filo denize top anaca btiyük tören yapılacak J:mırum - Ermıcan bö~ hududun- n çocukl~ mülklerinde yazılı bU-
Jen vata.nd~lnra., ynnn ve paz:a11 cU- açı· lma~a hazır vaziyette Ankara 7 (A.A.) _ Türk Dil da: 12 mayıs salı .aat 1•0.so, Krz1ııcan- t11n mnllar, bu mnllann ne suretle 
ni1 tnrt cıaıııtııacaktır Kartlar ev- • . . bil- Sına bölge hu.dadmıda . 1' m&1lB per- lkt!sabedlldl~ ı eylfil 939 tarihinden 
lerde vcrllecektlr. Tevda.ttnn ~ye Londra ., CA.A.> _ A.1'.İ. bfldlrl- ~~~~ Cetıel SeknterJil)nden Bozöyiik 7 (A."A.) - 10 mayu ~ aa.t D, ~a.m.!Un - Aamasya böl- itibaren bunlann ellerinden çıkardık-
bdar Yerll Mallardan mal almamı§ ıorı . ıuu"9'rı pazar ıüntl ln6n0 tehftlilfnde büyük ge hududunda.. H llUl3'U pellembe 88- lan mallar yazılacaktır. Bcyanr.a-
olanlar istifade edeceklerdir Yeniden DaU1 B:ıp&• IU~ l'raıMıılı _,,_ Kunım ana tlbGittno ıöre Uç ~ bir tören yapılacalttır. BGtOn IMlzu. :.•·Amasya -Takat bmge hududun- meler fizerlne tahkllı:nt yapılır, icabe-
almııcak mnllar da. ntttwı ~a.nna blnellotıı dltnktl tcıoıım1;1ıaMaıı blıb- da bir toplanmaın ı•eken Thk D lıklar tamamlanmıftır · 15 ll1Çl8 ~ saat ıı, Sıvas - derse alft.lmdarm mnllnrına. haciz 
,azılacaktır Bu e"fsattak1 he:: Tata.n-~ ba tqpıantlda mtılbbn ı:a- Kunıltaymn. 19.59 yumda ,.apılın~ • ~ blllgıe hllttudtmda: H mnyıa TaZed!Ur. Tahkikat yapan adU tun!-
dap yaln~ bir clmten 5 metn bu- 1Ml&l'm TKlldtltni JUl10l' Blıtrwtıll yarak ıeri l>uakılmt olan dardUndl Ao.kara 7 ~A.A.) - 1 O ....,.a =-- .aa' ll. Kayseri - ıtırşobtr rln müracaatı Uzerlne alakadar me--
ma, 'pazen, pattıb g1b1 pamnklu l'ecııblle kllf,. dördftncGİO#tl mu- toplantw. 10 aı-~ _194! pazartesi ek' aÜldl 6ni1 teWtJilinde ~·- a.ı 1• ::~~~~~== mura L.cıt-On el çektlrlllr. 
mensucat verllecektfr. ba.fam eden J'r&nmz ttkBa.na Daı1an Ankarada yapılacaktu. .. __ 1• ~eraalmde Ankan;,ı Belediye dunda: 18 maym ı>azıarteıst -.at 11 Bcyannnmey1 vennlyenlcr veya 

tanımdan '9rllen talimat vıcıınıtn Kurultay tıyeleıfnden 1)a toplantl• lft9C&W bumdan Mecdi Sayman ile · noksan veya. hllô.tl hnklkat dolduran-
Terzilik malzemesi bU tararmm ik ipreU oıaca.ttır. Bu da b"ulunmak 1.tqnler, 1' temmuz C. H. P. Wlyet ldan Heyeti lza- 1CofacU1ann BNurum 1't llunsun- !at hakkında S aydan blr seneye ka.

tallmat )'Ümıda ~. 1"1dıcm- 1942 ak,amma kadar ba lateklerinl tmdan Ha7"111ah Öılııaclun teımil d&n em.sa saat 1'7,80 dan arnı ıııa- dar hnp1s ve muvakkat memuriyetten 
Manifatura n terzıllk malaızne;si dlıt1 1Do deAtlt ~ ham ldr Kurum Cenel SebetMliPıe yan lle edeceklerclir. Merulmcle :Ankara manda, &vast&ıı Anbra;ya da ta.ın 11 mn.hrum1yet cezası verlllr. Tnhltlk 

tıevztr.tı bugQıı başlayacak, ıa mA1J.S"' ..-,.ıtedlr l:iiı-d" lid' 1 Nllllll• l>lr lUtabe lradohsw:all .,.. de :nnmraıatıan tem.hı oı~ır. Bu memurlan sorgu hfıklmlerln!n habı 
ta bttecekt1r. Tevziat, §im~ bd.ar 2000· __ Lı - K~~~ ır er. 

1 
..,klile l>tr ~enk konacaktır 1'01 t.ınnde .,.ım. gftnd.Oded ko§Ul:ı.- olduklan bütün salf.hlyetl haizdirler. 

ecnebi teıo.aı ve matııemesı nn.ndfi, Dalll,.e 1111U1a1Jn ça 11"'8 pro~ a)'TJ'" • oatma t&-e, at.llı&hırln Eızıawn - Sı- Tahkikat esnasında mnllnm haciz ko-
ablt olan te?Zllere hazır e~ 't'9 ADbra T ('ft1efoıı]ıa) - ~un- ca llb edilecektir. Ank B ledi b" l .,.. .asında: Tercan, Eı?.lnoan, ~tıı.- nursa. nll\kndara bıralnlacnk geçinme 
cOmlckçllerc, perakendeci nwılf&tu- k* Jhcumnta ~ (b~) Be ek ıı· x,._ la ara e ye ütçe• ııve. Z&m'da, SNumı - f3ıTU ara.sın- kısmı ve h aczedilen mnllnnn ırureti 
rncılara ya.pıl:ı.cattır. Bunlarm. U2 1tcllıntmnd& ,..n&!n IOOO ~ r e , 1 yaK.uaUI' r .Aııkal'a ' (Telefonla) - Am:ara d&: IIMZ8. Te 'l'lntıal'da., fJıvaa - An- 1daresln1 me.hk.eme tayin edecektir. 
IOncslnden evvel 118 bQ§ln.~ ~ tetldl. tdUecelı t•H mdatt bıla il- EnuNıu 7 (A.A.) - Vdlyetllı belediye mecl1s1 OnftmDBdeld .ıı 111· knl'a amsmda.: Kanerı. KJqeh1r ye Tahkik memurunun gôs«'rece{.'1 Hi
tan da. p.rttır. Tevziatı, ma.nUatum Jihumm mtlllüe:res2nıe devıı.m ecme- ber tarafında l>ereketli 71l1murlar nGnd~ ıttbaren JDMl'&f b1ltgeırlnt nAlA'da g~eyt 19!;1mıet tlzıere toruılc- zum üzerine bu glbt memurlar 1.jten 
fthaldt blrURt yapncattır. cetttr. ~ başJam11tır. mftznkereye bqlayacaktır. ıamata.n uygun f&rtllm~. el çettlrllcce31 glb1 Vekalet emr'.ne de 

ONAK 
alınır. 

Tahkikat neticesinde haksız ol .. rnk 
vcrmeic bazırlamrkon, Boz.kırın Fakat hıtizanmu hop aitti. Uzun bir tereddntten eonra ee'Vllp mnı 1ktisabcdenler veya hakikat hilli-
korkmıç Yf derin e<ıkOneti aramıda, Etrafa .altOnet avdet ettikten eon- ~rdiını tı beyanname verlldll'!.nc, sahte yesl
Crimpenln ~llim uçuruıxıu olvarın· ra air Heni) eöziine drnm ett!ı - KlSylüler. bu •eJin Baekcrviller kıılnr ibraz cdll~lne haksız olarak 
dan selerı töyler Qrperticl bh uluma - M. Wataon, bu eee bir kapefin lt8peltnhı ulumuı oldu§mN eöyHi- i.k.tlsabedilen mallnn n Juı.çırıldı~ı te-

Tefrlka No. Q ÇeTtrtn: AHMET ııtıAıJ ortalığı titretti. ulumasına benziyor, benziyor delil, yorlar. bcyyiln ederse nlakalı hemen mfıtldcl-
Ha.Rftaı ve derinden batlı7an bu bakfki bir ulumadır dedi. - Efaruınyo ~~ aDeın.iu mu.al• umwnlllğ'e tevdi edlllr. Eğer nll'ı.lın-

Ortalıkta P.:ldetll bir ~u TUdi. I -:ra&ıMemz .ıroaGo ıpH, im· blak bmıalayıcı alama. secenln Biltün ceearetime " l::iug{lne JCa- lllt oba 0 zebelll b.ra lı:3peffn ulu- dar haklı çıkarsa bütün tedbl.rler. 
[J"opralm sUtubett ~erlmbe kadar D1J.ı1 öfi1n>e41 ~mı,; .nk<metl nda. nı dar bir çok tıelılik l ~- mua mı t;u) kendiliğinden ortadan kallaı.r. M~-
iıılfTordu. · E aruı . uçcu.r; 1 e er Bu euaHl L-L keme haklı olarak 1kt1snbetmediğl 

Aza .ua meMa k ~ - :ntl cakınz aenişliJdeıfnde er bt- rmt o maına raimm biıım ~ ~ --.bm. . mallann müsaderesine nMl.kaünnn 
41aıı ~ r ~ .o1'r:: 6lr k - Dlkhi .._, t.pq• ,aklati- rakuak bnmtt ve flddedııdm ldQ da domnUftu. . nh, ~derli •fayard :müebbet surette Amme hlzmeUerln-
. 

0
' tebar ~ ~ ,...._ ~tmeli.eizin bin kadar Delikanlı. a&z .S~ ...ı, kor- e8dft,. 41evam : elen mahnuniyetlne beyanname Jıa .. 

::_
170,a:z! akl rd - - Faıb.deıpn. seldi ve Lir bo defa ~e bir )liadan titree"Or Ye ba W. ~GJGn ben· - bnnunı" a6re bu uluıyıısı aba tikat hllllfı 1se altı aydan lk1 seneye 

ar a • am;yo a. _ Katli pal a~ ..da- turette tüerrGr .cBp durdu. IJl:lni earnu. olan del.tetf W-t edf- eaCiua millerce maktan ptlyor. tadar hap1s cezası hükmeder. 
Kona&aıı ~az bir PllWI '"°* ~h halaııe..W. Slr H 6a. al U,..n rordu. _ Seeln heızıct araftan aıeldljini Yetimlere taall~k eden hUkümlerl~ 

IPma bardaktan J;otaımcaema ,&d-~ _..:L beni ~dar. ~"'-L lı: ca, lir Hen17 eorulanaa ~etti• ~ .tnıef lcabtl delil :llu.sus1 tekaüt kanunlnnnın bu hu-
~ bir Jafmur f'Al:ma~ baf!adL •• cfS_d ..- . ~ tatt.. ıı:..uum. Ol'" • • • mrtakl htıkümlert mıı.hfuzdur 
Mu,amhalannuzı ;BtTft .bıaadı- • 11..idat cddalımu ~dvn·le lfudan t!tredlğW ve hımJt§a raJ- - Bu Mee •• dtyodar). -S... riizıllnn .WdctiM tıöre ı eylfıl 939 tarihinden itiba~ he~ 
lamz fçıD, eıraıklam ol~~ Tula- ı lllzma s3rmftroımn. Holnıea'l. ,.u.. men ytlziinün eararmıı ola.calını tah- - Khnler, elr Hemy) algaJip 7ti!a:eli:ral!du. ~ Grim· ne ıw-etıe olursn olsun vazife vcy 
tar. TICJk. vioıJ. lilr Ptn d ıyuı ladtiı zamaıı • blCh &ldürftyorda. mln etdm. -Bozlar hatıö &. .-ene (!f7or, ~ oçanır..unun liulunqup letika- hJmıetıerden aynlmış veya nynlacaıt 
~~n,tü. Bu çamur de~e aru: Ba tehlikeJI takip unamn<la Del&anL, ~olumu l>ıralimiyorı _ K~ylnlerin ~zlerhıo ebeımmi· metten •~or ~~ leli? . . ~~~~lnr dnhl bu knnun hükmüne t.a .. 
~ rr(lçlnkl_ yilrllyor ayak~anmız, S1r Haminin Mfe ve ,-.reti zene - i\man Ali~ &a ne korkunç Tet yerili.- mi, ocılar oahit n ga~- ~ ~vet tahmınıniz 4ioiru •ır B~· knnun fevtaı cic hnllcrln sonfl 
topulı:lanmı.uı kadar yap~fu ~i kadar ekdlın.mlftL O, sirlıtfilmb .,.. tfl~ Urpertlcı ahnna M. Wateont .az bıaanlardır. Onlann, l>u eeee ne 1" ermesinden ..ıt barcn gececek beş v.ıı 
topra~ b:ı.byordu. teı!ılikeJi İff. spor telAW ederek ee- ı8zlerini, bo~k hfr eesle tekrar edl· ldm verdiklerinden ehe ne? - Bu lı.:öpe~ uluınazı değil miydi? fçlnde fevkaleıde hallerde haksız < ın-

Tepede ®ran !eldenin elince vfniyordu. Bir aralık bana ,alerek yordu. - Rica ederlm M. Wataon. euaJi- Ben çocuk değilim, bana açıkçn ha· rak mal 1ktl~a.bctmlş olanlar h k-
. ttuğu mum, bize takip edece~iz eorduı - Bu, bozkırın lniltiaidir, bir ~ela m. cevap Yeriniz. klhııJ e<Sylemckten çekinmeyiniz. kmdn dahi t ntblk olunur . 
........ .,_am tı h" IA öt • d H ı '--b" _ _ L1 d-.ı.a Z...jttfm cev - 'ıl'ım yerdim D l"k l hı_ _ı f bu l • • .... 1 eyliıl 93<J tarihlnd,.n bu knn·ı ' Un lıl!'.Wl e u a g s enyor u. - o mes aa uı nıwarnı Boz- ıııı:.ıı cw ao · e ı en ıyn cevap yennoktc te- - wı:; oe n u umayı ışıttıgım " . 

S" " l d .. .. d k K k d d ı x.. b:-ı __ , B bi il:" d f dah ı-· 'idile- dd. d" d Ç,.__ . ._ ._ ,_. St 1 _ı nc.şrine kr.d:ır gt'ccn muddet zar!ınaa . oz •uY cm .. c en yuruy~r u . a· ~r a . ~aftı•• IU eaatt~ ......, azı.al u eee, r. ı e a a 19iti re üt e ~yor um. un.ıı;U aor-.usu- umıın ap eton yanımcıa bulunu· hak!':ız oıar:ık m:ıı lk i :ıbrtn,· .. olan-
tilın bul~ı:c?u~ tepeye bıran evvel hır ~atilı yak.alamağa gıderlı::en ı<Sr- ten eonra .ke8tldi Ye bir daha teker- nu daha zıynde arttırmak istemiyor- yordu. Bunun, büyük bir yırtıcı ku· lnrın maıı~n u knm n hb ·ü • .ı !l 
varmak ıçı • adtmlarımm hızlaştır- seydı. acabr ne diyecekti) Bizi tak- rUr etmedı. Bozkmn ölUm .okOneti dum. BunUTJa beraber, arkadaıımm run sesi olmM! ihtimalinden bnna dairesinde m•io:;aderr. edllın"l lr b' rn-
dık. ~ir araJıl. Sir Hnnriı.ıin kulağı· ı dir mi, yoksa tekdir mi edecekti'> veni den fizerimlze çöktü. • bu serr.rlı llUıllir.i cevapnz hirakamaz· bahsetti. ber hnklnrında nniC'b!rdC'n rr. ır.url-
na egılerek sordum: Arkrıda§llnlA ~u toruawıa ~yap l(~nm ~~ !J.inU;r.ord~ cbnı. ~ Jı!r. cevap Termek lbundı. (Arkaaı var) yetten m ı ı um l' t c ~· 



8 Mayıs 1942 
ASlŞAM Sahife 3 

AKŞAMDAN AKŞAMA [ a.z&iR RABBRLERi] 1 s·ıN6APUR KORSANLA 
Çalı dibinde adam ~ ""r _ _ 

bulunur! Pirinç ve fasulye Zeytinyağı ~aberi olmadan Te!rlh !f0· u · Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

se:r ct!öy ~ir-::~~ ven.liyor & .teııekeC:len fazla aatİf .. evlenmış· ! bar.:m~.b=a d.:~~;l ~~ oı::; ~:~=ı~!~~~ 
'l"!L.ll-,.,.....J y·-·'- ,... konapmen - 9Dk dDetGn bir halde fd1, lçıtfden diz- ~üm a.mma, etrafında ne bir ağlı-
a ~-r7a -- loptan aa)'ilacaJl leı1. Utrb'ordu. o. bu 1olert 1(6recek yan vardı, ne de sızlayan., 
tle. ekseriya h871e bir c.dam MID s· in • ..,- d •b halde değildi. ıran - Mtıramn evini - Ne tarafa gitti o araba? 
del• e& .adirmashlı .. ~ Nufua bqina yarimf8.r, ır cı agır ceza a g~rı basmak, kansını bJr taıbuta koyu;p - Karşık1 ~yün yoluna -saPt'ı-ıı.ştı. 
•Kim farkma ......,, kim A:bt - k:D. dağıtil cali iti~ 1al'lhD VDAyeıt tıe1>111'ne bir sahtekarlık davasına kaçırmak, dört toıt>a ı>a1"&11 &Jmek.. - o ld5yde •yflye kôşklert göı'l1-
ec1.ıı. Umumi kanaat bu. •• «Arap- O a &Ur: b I d~ bımlar bllyiik bir cesaret me:ııeteskllr. nilyor 
ca delil mi, ıqdm ..,.dur sö;yle:ıt 7İ 19/4/HI tarlıbJnda atlc.lan llelt>es a§ an 1 Şamama bu i§lerl göremez. - ~et. Slyogonlann btrçoğu yazın 
TUrk ha:m elbise ılbl ~ KnelJı1 ırtm .ADtara.dm ~ ft- IJlra,kl1aD _,ıtnyalfenı m1ktıa.n ne Kava - Mum tereddütBDı& cevap orada oturur 

~eye 1 
• n .,.. Beledt:?e W dcöJI' Lttıl !Cm- aaunıa olsun., tapta.n 111.tışıarm.d.e. mu- Bllin.et atır ceza. mahkem.eısln.de veriyordu: - Ben n~<ten &ellşorstın? 

lerimizGer .~ tiik mibıekkidl ı c1u mwakbt bir a.mım tfbı ba1lS twı1r'klıl: ~te 111.tıcı taratın.dan fa.- prtp bir -.ııtekArlı.t •~ ~ - Ben Şamama.yı ölüın daaıeğ1IlAre _ 'l'<*yodan 
çı ~~ , ~ nr btr ',.ım ıam. 1ı1r rtm ,anm. tııııtHr&k tura vernmesı. ve bir mretlnkı Ticaret lammftır. Dbacı Hanife hMl.!ıeıyi yatarken gördüm. Yolrohamanm meş- _ Tokyoda kaxgaşabk varmış dl-

Ulus'da, Valdt'te, Alqam da YçG- ~e llı:mı* ~ .. n Sa.D1Q1 odaSID& tıevd11 mecbmidir. ~e anıaııyor: hur bftyQctisil onun bti'an ene! 1.11· :rorla.r •• dQtrn. mu? 
dik gayretler dikkate ~makt.dır. mJft1. Dtln he!ba tam ıstth~ ma- Toptancı a.bşlan ht.!1clnde 1 tene- - Bir müıddettenberJ beraber J'&- Jeşlp bJ.k:masına çalışıyordu. Şama· - Hayır. Bir feY Yok. Herkes işiyle 
Amma, ba k:armabrlfık çorbeJa bu tan e1cmlek aJmıftt1' tede.n fasla satışların tıoptan sayılıp §ad$m Mustafa ııe evlenecektlm ına.run bana kr.tşı eski bir kini vardı, meşgul. Yalnız son gfhılerde hürrlyet 
bd.arcık tuz len.et Teremi:,-orl 'l'opıra:k '" 11oaret Oftılleırl tara.ım- aynı fonM.].11eye ta.hl bnlundn.tn teb- Ntih 1çln l!zım teiten muameıe:vi O bu işleri pekAlA. ya.pabllir. ,. 1st1'klM 1st1ye:n bazı adamlar tfire-

Bereket venin. cDai bqmd.aymı dazı ptyasaya nrllen pi& ır.ıaddel&- Uğ olunur . yaptmnak ilzere nllfm klğıdmu ta- - O halde e6'k1 lı:1n1 uyanmış ola- dl Banlar halkın rahatını kaçırdılar. 
~ bangır bangır bafmna. plı di- rlnden aınct partfnin dllttııınMlllıı. U ,. 1 • b b il n:ıdıklarımdan tsnuu.Ie verdim. Bir cat. Omı smı de!a bir gece meyhnn.e- - sen ne dersin bu işe? Hürriyet 
lıinde adam bulanan mese1hıi ha· bugGnden rt.tbırren ._.,.,,şr:sJttır. mumı mec 1~ u sa a milddet sonra İsmail, niltas k!ğıdımı de gördllğümüz r.aman, btze: cKızıl ~ ı.struAl sa.h1b1 olmak senin hoşuna 
pt., tekza"be uğratmam.akta... Teftiat evvelce tesbtt edDm mırtıemet toplamyor b.ybett1ğ'.n1 ve nikAh m\1Mlleles1nl de kelebeğe Aşık oldum.. o d1\. bana A.şık- ııttımez mi? 

Geçen lrDn ben de plişigiinl ko- battallar nmtaslJe ~:j,ıya.- İstanbul Umumi Meclisi bugtbı saat yaptıramadığını söyledi. Memleke- tlr.> de1Jl4tl. onun bu sözlei'1n1 du- Köylü başını .sallıynr:ı.k güldü: 
llQfUyordumı _ cSamusak koku- Ölfendl~ gON .uu tOO ton ıuo da tı;,planacaktır. Umum.1 Mec- t1.n:ıdi'ln ookt-ar bir nMml l:Altıdı çı- yanca: cZavallı Ş&maıma. Artık sen - RllŞU.llla gitmez olur mu? Faknt, 
IUDU işitmek:. diye almndan bir ıöz saya verllecet 11da ma.~ ve UO Us bugnn yap:ıcıı.ıtı t.oplo.ntıda. beledi- louttınp getirttim ve Mustafa ile nı- de a.klını kaybeıtmeğe başla.dm.!> de- bize bu saadeti ldan tatt.ır~a.k? Slyo
b pfr!:niJ, «00 t.on turn .ı__,-v n ve vnıyet M2 malt yılı vartdn.t ~ k!hırnız yapılmak üze~ Beyol';lu nı- mekten kend.l.m1Z1 alamamı§tık. Öyle gonlar memleketi avuçlannın 1çlnc nl-
=ı:n-·~ Yanbp. kim dikkat tmeke raltda.n 1>arett1rlno p1.rlıDı9 .,.., m.asrat bfttçeleı1nl tetkike bqbya. - kAh memurluğuna. gittik. Memur fa, Yokotmma.nm ji)zlerce ,.rı.kı.şıklı ttuşlar... Sakırga g1bi, halkın ensesi

_... 
1 

..1:.....---ı. kendi kendime KMua başın& J8.mn~... Bu caktır. Btl.tçelerln un;umı MecUstcn defteri açıp ı.akıncıı.; esen Etem delik:anlu;ı, kibarları ve blz1m Kl:>l de- ne yap~Iar ... On lalın elinden ko-
19QeJ'. • .... ,,..,~ •• omm ranm A:llo fUal'9 ~.;-~ mayısın 15 inde çıkanlması ıı;.ın. bftt- admda. blrt ne geçenlerde evlenrn!§- nizcllerı meydanda dunl1'1ı::an. «Kızıl lay k\'.ı1ay kurtulmak müm.\."'fin mü
Iİlldİm v• tashihine hile lumm duy· ma&!e1eı1 veren ~ _ ~ encümeni toplantılnrL'1ı nkla.ştır- .!in. Blr de Mu...c;tafa ne nasıl evleni- rakkase• n1n ona !şık olmam lta.bll dilr? Blz (bftrrlyet ve 1stlklft1) t rü-
......Jım. etmeıt Jt:artJarma birer mtttıtır V1B'B- ır ~?> dedi. m1d1r? Bunu duyduktnn sonra Oama- )'ada blle göremeyiz, e.sla.nıml 

Lisan itlerilc ilgiknebi.1~ ha- 1 caldan!ll'. mışt . Şlm.diye kadar b1ç kimse Ue evlen- marun aklını oyr..attı~ tnanarak Xôylll yürüdü, Kava - Murn n:rka-
lndeıı hiç de beBf obmyan Mr ba· mediğinı için bu cevap karşısında oa- yıuımdaD e.yl'llnuştık. ~rm.a döndü: 

'8n. oturdaiu kö~e istihzB De gü- oaoıtma bı'rl'ıklerı' iş Bankası '1I'1P kaldım. Hemen polise haber K.a.va • Mura a.tuıın dqtnlerlni - Bu ~ylü, doğru sözlü bir r.dnmn libnsemesin mi 7 • verdik, tahkika.t ynpılmca., İsm&!Un 98kt1 •• &rka.da§larmın yanma IOkuldu: benziyor, Şamrun.nnın bir tnbutla., 
_ Kokmıun qitilmesi aarmaalm benden aldığı nftfus kAtıch ne >syııe - Ortada aklmı Jcaşbedeııleı var araba içinde fU karştkl köye g1rdill;1 

aeads ı bağlı! Küçük tasarruf hesaplari adın.da blrtnl Etem adında bir er- amma., ber halde Şamama. d.eğll. anıa.şıJıyor. Fakat, orası btt slyogon 
~'!cı·yahu:. 0 uşuna Ay ba•_indan. itiba.ren çekilı· •ı·nde ı·kramiye kekle evıendlrdlği meydana çıktı Ntl- Çib:ılrl1, ~. •Kızıl ~> tıa.ratın- kliyQ.dtir. Nasıl, oraya gitmek içinken-
• ı. ~ ] k Y tus kAğıdım fotoğrafmı olduıtu' ıçtn dan Şam.amanın ıevlldlR'inJ ı&.zümıe dln1ze güvendllllyor nıuswmz? 

itiraf ederim ki. mabçup diifecek çalitmaıı temın edı ece kazananlar Ayşeyi, Hanlfe diye göstermişler ve g6m11m. Şamama her fenelıtı J'B.Pl\? Korsanlar hep bln1en ce"::ı.p verdl-
JV"de n:.emnun kaldım: Demek, n.lkA.h yaptırmışlar. amma, bir mezlyetl vardır: YaJ.a.n s!)y. ler: 
Türkçenin içtimai kıymet ölçüsü Tllrklye ı,, ban.kaşında kumbaralı Tahkikat evrakına namra.n :t.sman lem.et ve öğiinmeshıi bllme-z. - Biz, sl.y~onlardan kork ardık, 
~~~mam•s .A~k geleni

1 
n ~!- =e =~ =~ ve kumlıara.sız küçük t.asamıt hesabı Hanlfenln nil.fu"' k1'tlhdını alın~ nıkU>'. Kon;a.ntar at tk'Jt1lndc gtllilftGler: l9!:ll.fn peşlııe düşerek yola çıkmazdık. 

M::ID.lllW ucuna me111 ontro 30 ıeıw· le edllm.e'ttedlr. Bugtm. vll!yettıe, ola.nlar arasında tert.!bcdllnWJ bulu - 1ç1n !Azım gele~ m~a.meleyi" ya.ptll'- - Bu anıa.ttıkla.rınız blr rQya olsa. kava - Mura yfik.se'k sesle bat;'l~~ı: 
de kullana-;tla;,· bıyıkaltmdan yahut dnaDl B led.iye Re1sl doktor LO.tft nan 1kram1ye plmınm mayıs çek11Lş1. nuş ve nikah günü Ayşe Ue Etem gerek, Kava - M\Jral B1z cKml ~ - Öyleyse sürün ntlannm ... Koye 
açdıça alaylara uğrryorlar. VaJ.1 Te e lsHt1 altında. bfttnn kam bankanın umumi merkczlııde ve noter Beyoğlu evlenme memurlu~na götü- sea y1 \l(Jk 1J! tanIZJr. Onun blb1 bir dotru gidellm. 

Çok ,ükürt Kırd&m1 re diğ"er a]Alaı.darlarm huzurunda yapılmıştır. Bu çek:UL~e rülmfişler, orada Ayşeyi cHanıte. dil' kaleye benzer.. Şamama bu lı:a~y1 otuz korsan - önd~ Knrn - Murn 
••• Jı:aymaıınun.I~-~,. .. :ır btr toplımtıda. ıı:endllerine l'kra.ır.1ye tsa.b~t eden ta- diyerek Etemle nikfıhmı yaptırmıt- fethedecek kadar sstıMtlı bir laı.hra- oldugu halde - köyün yolunu tut-

enk R. hn 1ft1!'8.ldle ,....,~trıı.!ında. şlmd1ye llhlllerln !slmlerlnt, hesap numarala.- Jardır. Ali ve Hüseyin Cablt adların- man delildir. O bir se~rldlr. Kadın- Aılar, 
-~·d.;.'e~- :ı:z!m için; dafıUnA blrl~ lıkla.r tetkik edl- rmı ve hesap açtırdıkları §Ube mer- da. iki k1s1 ~hltllk yapmışlar, Osman lıu:'ı onu glkü:nce Jromıp bçıyorlar. • .................................... .. 
-.q IUUJJ Jı:adar yapılan zır lrezlnt blldlrlyoruz: adında blrl de saht.ekArlıl: işine n.- onun kadınlara D:t'1 OY1• JootGcunç f, ..................................... . 

bir de mecmua konulmuş. Bayraklı lecelr ""blrl!klerln bir~~'"l'= ıooo liralık ikramiyeyi• Erıuru.mda nşmıştır. Bu vaziyet karşısında altı- bab}lan var ki .. yemz b1mış en kö- Şamamanın evinde 
""' renk renk resimli kapağmm Gze- itlba1'!'D 2!'.:.~~~caktir 8 

m 3300 hesap numaralı Osm:ı.n, ımo 11- sı da vakalanarak mahkemeye verll- tın !Okak gayşala.n bile (Jama.maya 
rinde cikinci mnf dergisi - 23 nİ• tedb1ı1er ....,.... ... _..,v · ralık lkram1ye:}'1 Bayezit (İstanbul) da m1şlerdlr. iltifat etmezler. bir inilti .. 
1811 - e kurut - Sayı 10• yazılı. 6747 hesap numaralı Mayı.ster kaza.n- ~le on teklz ~eneden.bert bere.- - sız ne d.ersen1z d.ey1n1z... nasıl Bir Japon köyünün orman a~da 

fıte, mektlll' aabibi S. R. çocuk Bölge İafe müdürlüğü mışlardır. ber yaşadığını ve dört çocuğu bulun- d~ilrseniz d11şfuıün1rı. Ben, ırô- n bQy1llr b1r bnlhçenln ortasında ta-

mecmbabıu~c::_~~~ğmhernı __ L~~ind.ür~-=--•~-~ • 4 tincii Vakıf hanına İkl yllz ellişer Ura kaz::ı.nanla.r: İs- duğunu söyllyen Ayşe de: zümle gördüm: «Kızıl rokkaaeı Şama.- hn litaçlıı.rla yapılmış bir köy eı.·l .. 
- INUIJl1Cll ,,cu.a.ug tanbulda Hikmet (58633), Beyoeıun- _ Etemle nlM.hlanacaktık. Nüfus maya dellce D.şılc olm~r. ve onu bah~ etrafı bir adem boyunda 

lana kurp kalenu1e ifaretler koy- taşınıyor da İbrahim <33048), An karada Muza!- kiğıdıın kaybolmuştu. Ev sahibim slhlrbazlara tedavi ettiren, masrafını duvarla ~-· kl'>y evlnlu ba.hçe-

IDlll· (Dilerim kf, = bir =- Bi51ge iaşe m1ldürlüğünt\n Dördful.cil re;~~:;7~~· kazananlar: Anka.rada Al1 bana; cmemleketten senin fç1n veren. ııeoe gfuıdfuı kendi "2ılde ona. 71 balam bir oda~ında Ş:ı.nıama h1zlı 
ıaaacılık reke~ en o • Vakıf banmdakl Sokon1. Va.kum ds.1- Mehmet (12128) Antalyada Jale jle!llden nü:fus kağıdı getirttik Fabt büyük bir filı.tlmam. ve cefta.tle ba.Jtan hl2:!1 konuşuyor: 
ısm. .. Hot olsa bDe. ne zarar? K~ke res1ne taşınaca~ı yamıı~ık. Kum- (1308)' Bursada Mevhibe (4553) • Dl- 1sm1n1 yanlışlıkla Ayşe yerine. Han1!e ıIDzıl mtknse> dlr, B1z, bu* it yt\- (Ar"b.-ası v-ar) 
Mltnn gazelel~r hayle bin'birlerini pımya, buradan Beyo~lundaki yeni yarbakı:ııda Naci (1780) Manlsada N1- diye ya.2ı!llışlar. Nik~h dairesinde b- zlhıü ben1m kads.r iyi b~-1n1z. a.r- -
kontorl etmek modasına kapılsa...) btnuına. kımnen tıı.şm.ıru$ır. Boşalan hal (772) Mersinde tbr:ı.h1m (329) mhn Hanife, dersin, iş olur biter,11 kad.qlatl ••• Davet 

••• blma, bölge laf8 mQdilr'lftlt1lne balt- +~n-,...u"'""ıı' Sabri""' <""70'1) -e Nerl~ dedl. Ben de aklım ennedJtı lçlıı 
b"--- ta ı.ıno~.:u •u -z~ '"' • b-. Kava - Mura ;,olda ırlden lt1 Jırı07- W&ı:ıbulda bulunan 318 Hamiye ne-

Bay s. R diyor ldı lazımJf merkez ~ un-u IJ~ man (6393-0). İz.mirde Gomel (2161) v,,.Ie yaptım. JQye nLSladı. • ,.aı &rlrada.şlann 40 J.TlCl yıldonumle-
cBuı öiretmenler topLuımltı bir tır. ve "Fikret (16850). Demiştir. ismaıı, Hanl!e.nln nQ.fua - Şunlardan beıUtl bir rey CllNneb1- rtnı ıtutlamak maksadlle b1r kır z1y:ı-

• çıbnyorlar B B1lindlği glbl bu büro, §imdiye ka.- Bundan b~ka on hesap sahlb1 el- kAğıdını kazaen Allntn JcııJıveslndıe JJr1z. tetı tertlbedllmlştlr. z ynfetı yerine 
dergi • ı.a:n. ~ ço- dar TilAyette çalışmakta ve ekmek il.şer Ura elli besa.p saıltlbl y1rm1 be- d~rd'üğünü ve AU bunu alıp sahte- Ve atmı durdurttu .. laD7WV. mrdu: ,OtOrmek nzere öntı.müzdekl 10 mayıs 
cuklarm dera kitap tamam- lşlle meşgul olmnktadır. şer Ura., 've em hesap sahibi. de onar ldrlıih yaptığını söylemiştir. All 8llçu - .Bugtb>lerda buradan bll aıenaze pazar ~n .saa.t 10 d.:ı Bcşlktaşta Yıl-
hyor. Tedriaat programlarma uygun 1nkAr etmf§tir. Şa.h!tler de A~ -tı -t an? 
• .ı..."'ldt: L ....... •--...1.x. ;...;.... okutanlara Hı• ddet}ı• kadın lira kazanmışlardır. Hanife znnnettlklerln1 ve bl1mi ....... .-. .-.. -. dız ea:dcıesı başımla vr.ntaınr hazır ~ ı;ı.,.....uı;nuag ·:w~ .,............. KöylQ başını Kava - M'ara1& oe- bulunacaktır. Arkodrıslnnn t~i!leri 
da rchlxrlik ediyor. T~ebbüsn tak- Tıp fakültesi son sınıf p.hltllk yaptıklarım söylemişlerdir. l'frdf: 11ca edilmektedir. 
dir e•----'- m .. -•~- değil. • I . Şahitlerin dlnlewnest 1çln mubak.e-ua.u:D&cı& Wll&Ull talebesı" stajyer erı me ba. -'1~ b ,,,,_ • ...+ ..,. _____________________ , 

Aucak bu dergide öyle kelime, .~ıra !>""e ıra .......... ......,..ır. • 
Dostuna kızınca bütün Tıp fa.knltC51 son sınıf ıaıooes:ı staJ-

cümle, IİA1 ve f.mlA hataları var ki yerleri, hocalarından ve irfan yuvıı-
aaym..kl . bitmez. Size bunlardan eıyayı arsaya yıgarak ıanndan a.ynlışlan mün::ı~betııe bu 
birini gönderiyonnn. Yanhılan ifa- yakmıf akşam saat 22 de Taksim Belediye 
retaledim. But kelime ve ciimleler gazlno9Ullda bir gece tert1bet~lcr-
Jçin dikkatiniz' ...,.-andıracak tekiJde dlr. 
notlar koydum. Bir kummda yam]- Mahbup &dmda genç bir b.dın bir ============== 

Iabilirinı. Fakat göreceksiniz ki müddettenbeJ:i beraber yqadıiı Mur- Mesut bir evlenme 8! 0 akika yani br taza ne evvelld gün kavga etımiş, 
çogu h t~ı •• q. · ek • ol Murt.aza eTden !:ıktıktan aonra Mah-

y eni yazıy~ geç11mu: P yem - bup eıvdeki b1lttln eşyayı dlşarıya çı-
mamakla beraber, imla ,ekil ve ka· kararak yan tarafta.ki a.rsa.ya yığmış 
id1erindeki karamzlık dolayuile, ~: ft berlne ga1 döküp yümıştır. Eş
pimizin bar. hatalar yapab~- ya.ııın J'&Ildllmı gören m:nşular koş
mizi kabul ediyorum. Ukin ders ki- m~ar ve atetıer arasından ancak bir 
taplarmcb. ilkokul talebesin.in. ahna· bob.91- kurtarabilnılışl<n'dir. Mahbup 
la ve okumağa mecbur tutuldukları yakalanarak adliyeye ver!lm1ş, lfa.de
ba dergilerde im1i n lisan ,...W..lan sinde: 

Bay All Ral! DL."lçkök'ün e>Rlu müte
a.blıtt Bay Raif Dinçlrolt lle müteah
hit Bay Sabri Arca'nın kızı Bayan 
Gilzin Arca'nın dll~ünert dün. gece 
Ta'ks!m Belediye gazinosu salonların
da dostlaıı arasında. samlml bir hava 
1çlnde icra edl!mtştır. Yenı eYlllere 
81ladetln dileriz. 

Ölüm balunmaıım! mazm göremiyorum. - Murtazay& çok Jı::ımııştı.m. Hın.-
Böyle kitaplarda tertip yanlıflan bile cımı almak lçlıı hem onun eşyasını, Rarem1 Şel'i! müdüriüt;ünden ınüte-
olmamalı değil mi? hem de kendi eşyamı yaliım.. kalt ve Büyük Millet Meclisi Matbaa 
Mesleğim nr hocalık ne de mu· DemLJt1r. Adliye doktoru tarafın- miidür snlbı.kı, SalA.hatt1n Refik sır-

harrirJ'k B -"- ' imla lda dan yapılan muayene sonunda Ma.h- malının enişte.si, İsmail Hilmi A!şar 
ı ··· wıa ·~ .... en vu- bubun akll m11'f'a2lencsl şüpheli görül- ve All Memduh Ongerln kayuıpede:-

mnu alıp dcği,iklilderi öğrenmeğİ dü~den mftşahede altına almak 11- lerl ve Tekirdağ likör !abrlkıı.sı nıüdu
lmendime nzife bildim. Öğrebnenler zere tıbbı adltye t}Önderllm!.ştir. rü Hlkınet Bar1an 1Ie Fikret Atlının 
- bilba.sa& ilkokul öğretın.mıleri ~ ......... , ....... ,..tntnft111<HttııttU•l ... HUllHtUtlltltJH tll.. dayılnn: 
IMmu yapamazlnr mı? . MAZllAR KASK AN 

Konservatuarm büyük . 
koro ve orkestra konseri 

Xonservatuvar koro ve orkestrası. 
senenin en büyük ve mW:ılm ltoo.serl
nı 12 mayıs salı günü alr:şa.mı ııaaıt 21 
de Taksim Belediye gazinosunda. Te
rfyur_ Muhiddin -:Sadak 1dareslndeıttl 
koro ve orkestrada solist olarak Se
m!ha Berksoy ve Al1 Sezin bnlunmal:
tadır. Programın esasını carp musl
k:fsl edeblyatının 18 ıncı ft 19 U2lCU 

asırlara alt mühim p~ar tettll 
etmektedir. Konser !fl!lır1m1z llZlat 
maha!lllnde çok derin alA.ka. 'Q'J'Ul
dınnıştır. Biletler JronBervatuva.rdan 
tedarik oluna.bilir. 

HİLDE KRAHL 
Bütün gen~ kızların görmesl 

lft.zım gelen 

Gece Gündüz 
BENiMSiN 

Dergide lstild&I J!UU11 yanlıt yazıl- memnmı kalc:lıiım ~et tu.=. tedavide bulwıdugu Amerikan bASto.-
llllfJ (3el sihi aımek). (çiğ gibi çağ- T'Urkler, Tiirkçerun bekçw ~ nesinde dün. sabah ra.hm,cti Rahmana filmin.de bu lın!ta da 
lam.ak) tarzında tabirler lmDamJ.· .,,ufıDa çok tfik6r muhafaza ediyor- bvu,.<ıIDuştur. cenazesi Bayezit camll ŞARK sinemasında 
-ım lar şerifinde cunın nam.azını müteakip 

·• ••• Caı. clı'binde adamlar bulunuyor •. kaldırılarak Edinıekapı ŞehttHr..nct.ekl Muvaffaklyet kazruınıa.kta devam 
Ben kendi besabona bay S. R.'y:i Ben, sen. o hepimiz dikkatli dav- makberi ma.h.Gusuna defncdllecektır. edlyor. 

Jaaldı buldum. İfaretlediii polctalar- raamalıyız. RİCA: :Merasime çelenk gônderll- ~--•••••••••rl 
dan çoiu cidden pnllfbr. ş.Laan (Vl - Nu) memesi rıca olunur: · 

Bay Amcaya göre ... 

Blitün d\hıcranın ha}'l'an kaldığı sanatkar 

ZATi SUNGUR 
Yarın akşamdan itidaren g Sinema ve 

tiyatrosunda 
Manyatizma, Hipnotizma, ispiritizma 
illüziyonizma hünerlerine başlıyor 

T E L E F O N : 49369 
SBS ~cması ·ve T'~atrosu Beyoilunda Şeılıir Tiyatrosunun komedi 

kmnına tqınmı~tır. 
Zati Sunı;:-ur temeillcri her eece saat 21 dedir. Pazar günleri e."\at 
16 ela matine vardır. Gelecek !haftadan itı"baren Cumartesi günleri 

do matine olacaktır. 

~- ELHAMRA'da 2 fllinı birden 

KDVDRCOK PAŞA 
8ER1\IET MUBTAR'ın gfrııel eserlerinden. Baş Rollerde: 
SAİT - llAtİD.B • REFİK KE!\IAL - TALAT - l."A~AR .. SARA y KONSERİ l\fARKA EGGERT il 

d - 1--· ••• Meae1a satıcı bı'r """Pkaya • ..r.... • •• Satıcı da1avere mi yaptı, narh- •.. Bu bakımdan yalnız muhtekir B. A. - O zaten, knzıklanrnakla 
Y ı h k. . .. Halbuki berı" tarafta bir e ~ ,.... ;r ,_ 

- anız mu te ır satıcıya ceza l lira dese çıke.np yüz lirayı :voriveri- taa fazla mı aattı, umurwıda. deiil ••. aabcıya değil mu}µ.elcir a.lıcıy~ ela cezası .ı buL.ı.} or b ım 1 .•• 
~--&.-: •. ~-·· ke•• l'l.~~------v•• ı.~ ..I-~-..1 anda uar~a~··!.!•..ı.::::.=-=.;:.:..:.~::=.:!:...~:....:=.::ı~;...;:;:.:;..:__J...._=....;--=ı:....::=....:...::;_,._:..._ _ _;__~-...:;._::___.ı...:.._~------........ --...._------...._ ........ _.._ _ __......_,.;. _ _._ ______ _ 



Sahife <& 

Milli piyango 
Büyilk ikramiye 20 bin 
lirayı Dörtyolda aatilan 

biletin sahibi kazanCli 

Milli p~nngonwı 10 uncu :teı:tf.p ı 
inci çeklllşl dün Ankara .S~ 
saat 15 do yapılmıştır. İkram179 a
uınan numaralan aşağı.ya ~. 

20,000 lira ikrnm\ye kazan.an nu
mara: 016936 

ıo 000 lira 1kramyle knzn.nan nwna.
raln~: 084233. 325711 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
s.ooo Ura ikraml}'e kazanan n.uma.

ralnr: 019084, 032030, 082W., 234.509 
2.000 Ura lkmmlye kazana.n nwna.

ralar: 031371, 045732, 050179, 059456, 
084858, 092078, 114693, 147900, 149771, 
150094, 212502, 23f679, 2~1539, 2'12590, 
282570, 294171, 334747' 34751ı, 351153, • 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağnlannı~ı derhal keser 
I cabinda günde 3 kcqe alınabilir. 

391526 
1,000 Urıı. ikramiye kazanan .nuıruı.

ralar: 006283, 011294, 039G33, 043593, 
046769, 062765, 064288, 032396, 038026, 
122049, 142554, 146099, 14G302, 203377, 
2172i7, 217984, 224108, 232098, 238724. 
257152, 261111, 262233, 263572, 273222 
27G593, 311107, 311532, 315698, 319545 
324175, 328963, 350192, 361330, 371395, 
380185, 38523& 386351, 390702. 

500 Ilra ikramiye knz:ınan num::ıra· 
lar: Son dort rakamı 9004 '\'"e 9831 !le 
nihayet bulan 80 b!let. 

100 lira Jkr:ımlye kn.zannn numara
lar: Son iıç rakamı (245l ile nlhayeL 
bulan 400 bilet. 

ve 
BebofQkJuğıma 

tutulmamak içıin 

EN IY1 ll.AÇı 

,. ........ ~~ PROTEJlN'dir 

, ' DERMOJEN 
rA ... "lllK, ÇATLAK, EKZE?ıU ve 
CİLD l'.\RAI..\RINA fevkali4e 
iyi geJir Derinin tazelenmesine 
n yenllenmeslne hizmet eder. 

- Her Eczanede bulunur. -
50 Iirn ikramiye kazanan numara-

lar: Son üç rakanu 953 ile nihayet Kara mu·· rsel 
bulan 400 bUet. 

20 lira ikramiye kc.zanan numara- M 
ııır: son üç :rakamı 139, 460, 732, soa ensuca t ve Ticaret 
ve 972 ile nihayet bulan 2000 bilet. 

10 lira ikrnmlyc kazanan numaııı.
lnr- Son iki rakamı 72 ne nihayet 
bulan 4000 bilet. 

2 Ura ikramiye kazanan numaralar: 
Son rn ı:amı 4 ve 9 ile nlhnyet bui::ı.n 
80.000 bUet ikramiye alırlar. 

B•ı çeklllşte 20,000 liralık bü_yük 1k 
ramlveyl kazanan bUet Dörtyolda sa.
tı'm~tır. 

--~~~~~~~ 

KÜÇÜK HABERLER 
* Galntada çıraklık yaptığı Selim.in 

dükkanında kasayı kırarak 380 Ura 
çal:ı.u Ilyas asliye sekizin'Cl ceza mnlı
kemeslnd~ muhakeme edllml.o, suçu 
s:ıb.t olduğundan üç sene ha!)Sine ka
rar verilmiştir. 

Anonim Şirketinden 

ikinci ilan 
Karamürsel Mensucat ve Ticaret 

Anonim ş1rkettn1n 7 nuyıs tar!hlnde 
fevkalade olarak içtima. eden Heyeti 
umwnlye.şinde nl.nbı ekserlyct hasıl 
olamadığından, aşağıdald aynı rınma
mey1 müzakere etmek üzere hl.sse'iar
lanmız 11 haziran 1942 perşmbe günü 
saat l ı de içtlmaa da,•et olunurlar. 

RUZNA:\IE: 
1 - Ticaret Vekiı.lctl ceıue.,,incc ru

zamnamcye 11Avesl tamim buyurulan 
!ki maddenin nlza.mnameyc il~ vest. 

Ereğli kömürleri işletmesinden: 
Yüksek Mü.hendis ve 
Fen Memuru Aranıyor 
~et.memiz1n Zonguldak ş:ı.ntlyelerinde vaı:l.te görmek ve a.znmı 350 

liraya kadıı.r tl.cret verllmcık uzere S ln.şant yillı:sck mfihendıst Ue b1r 
yüksek mlrnır ve b1r den!z i.'1.Şaat mühend!s!ne ve 200 llr'aya ıwı.a.r 11o-
ret verlleb!.Ie<:ek 4 lnş:ıat ren memuruna lüzum va."Ciır. 

isteıcı!lerln diploma veya ehl!yetlinmcle:-lle hizmet ves!ka.lan nüfus 
hüviyet cüzdanı, askerik vesikası suretıerln1, bl.r terell.mel h.al dllekç~ 
sine rapten 25 Mayıs 194.2 tnrlhlne kadar Zonguldakta Umum mMil:r-
1iiğü.'1lilz n:wuna g-öndrrmelert fl4n olunur. 

Ereğli kömürleri işletmesinden: 
Muhasebe Memuru Aranıyor 

I9letm~miZm Zonguld k merkezinde istihd.!un edilmek üzere lüzu
mu kadar rnuhaseb.? memurur alın::ı.c:ıktır. 

Tnl!p olanlan."l en az orta mektep mez~mu oL'l1alan sınal ve nıall 
müessese~rlnde en nz 3 sene müddetle çalışmış bulunm.'.l!an Iizı.mdır. 

Lise ve;'IL yü • ek rne.ktep r.ıezunu olanlar ile ecnebi dillerden bırt
•ıe vııkı! olanlar tercih edil!rler. 

Istel:İiler1n hal tercumelerlnl, haklan!lda k~erden ma.:fını.nt alı
nabUeceğLn! blldlrfr b!r dilekçe ile diploma. veya tasdikname nüfwı 
hüviyet cüulanı, hlzmet vesikaları asıllerl veya suretleri Ue b1; hüsnU
hal varak.:ısı."lı Zongu!dak Umum Müdürlüğıimüz adres1.'1e 30 Mayı.' 
942 Uı.rlhlne k:ıdar GÖn~r:nelert llfm olunur. • 

* Ahmet adında bir nmb:ıcı dün 
a.rabasllc D:wutp:ışndan gelirken hay
vnnlar ürkiip koşmağn başlamış ve 
Ahmet arabadan düşüp tekerlekler 
altında kalmıştır. Yaralanan Ahmet 
Cer~nhpnsn hnııtancslne kaldınlmış
tır. 

2 -Şirket nizn.mr.a.mestnln otuz be· ı 

şln:ı m:ıddeslnin miıessls hisselerine p••••••••••••••••••••••••••l8 alt fıkrasının Ticaret Kanunu ahkl-
mıruı. uygun olarak ta'dill 1 

Tlcaret Kanununun 38S incl mad
desi mucibince CŞlrketlmlzde tek b1r I 
his.sesi olnn h~aranın dahl ~ba 
Heyetı umumi.yeye !.'.Jt,1ri.k etmek hıı.k
kmı halz olduklıın cUıetle Jçtlmadan 
on gün evvel mür:ıcaat!an Mn olu
nur. 

İstanbul Deposu Direktörlüğünden: 
;,,tıınbul'dı ı~ro.kl'nde o!!lrak 

OYUN KAGITLARI 

Yangın 

8 Mayıs 1942 

HASAN 
TIRAŞ BLERO 
FIRÇALARI 

~ok itina ve fedakarlıkla 
imal edilmiıtir. 

İ6taD.bul Bel&dlyesl Sıhhat 1,1eı1 Sa.
d HMtab.klar Mücadele Merkez1ntn 
taklminden ~~lr. 

Mikroplardan tamamlle &rl olup 
huzur ve emniyetle ısttmnı edllabtllr. 
Adedi: 200, yanm blero 275, halla blero 
T15 Te 1050 kuru.ttur. 

TÜLİP - OLDÖROZ -
KLOVER 

ı - 2 - 3 - 4 - s ve a num.a.ralı 

HASAN 
TIRNAK 
CİLALARI 

Çıkmıştır. 
Yeni moda.. en n:ıdlde cllA. en parlak 
ve fevJtn.11\do renk, sa.b!t devamlı 

bir cıı.zlbe. 
HAS.\N DEPOSU ve şubelerUe satı1 

yerlerinde şi~esi 30, büyük f>O Kr. 

Sigortası olanların -
Dikkat Nazarına 

Blna, mobilya, ev e.şyası, zati eşya ve her nevı tıc.:ıret mallan, mn
.-ıne, alit ve edevat fü.tı:ı.nnın çok yükselmiş olması dolayıslyle, Tllrkl
ye Sigortacılar Daire!. Mer'l~wyesl eski düşl'ık kıymetlerle slgortalnnmıt 
olan malların yangına karşı olan "igortn bedellerinl'l şimdiki kıymetleri 
ile mütenasip bir surette arttırılmıısını ehemmiyetle tavsiye eder. 

Çünkü, bir bma '\'eyıı. muhteviyatı mesela · 10.000 Tütlt lirasına 
sigorta edilmiş olur dn yangın \'ukuu zamanındaki kıymet! 15.000 

Türk llrası olarak tes!>lt edilecek olursa, Slgort:ı. Kumpanyası, binanın 
tamamen yanması halinde s!Gorta muknvelenamesi umumt şartlarına. 
ve mer'i kmun hü.kümlerlııe göre, sigorta s:ı.hiblne ancn.k 10,000 
Türk lirası öde,;~ccktlr. Bina kısmen has:ıra uğradığı takdirde, stcor 
talının kumpanyadan alacağı tazminatla, sigorta edUen malın yangın 
:ınınds.kl kıymetiyle sigorta cdllml.ş olan kı}'llletıı ar:ı.sındo.kl nlsbete g~ 
re hesap edlle<::ek olan p:ıra.dır, yanl eksper tarafından usulü dalreslnde 
tesb!t edilecek o!nn h:ıs:ır kıymetinin Üçte lklsld!r. Bu suretle ~rtnlı 
her lkl ahvalde de nlncağı tazminatla ne sigorta ettirdiği malı yenUeye
b!lecek ve ne de vıi.ki hııs:ın tamam1yle tlmir ettirebUeoektlr. 

Bu ıtib:ırl:ır y:mgın vukuundıı. sigort!lcıl:mn bu gıbl mahztırlarla k:ır
şı!nşmamal:ın için heme:ı kendi sigortalarına müracaatla emval, 
eşya ve miilklcrlntn sigorta edllmlş olan bede!lerlnl tekrar tetkik ederek 
b:mln.n hali hazır luymetlerl:ıe.ı:öre arttırm:ıl:ın lüzumu hn.tırln.t.ılır. 

Tt'P.Kll'I: SİGOltTAC'lL,\ll D \İREİ l\IERKF.ZİYESİ ---

İnhisarlar İstanbul Bas müdürlüğünden 
Iç~i ve tütün satıcıl:ı.rının ellerindeki satış tezkerelerinin mllddet.ı. 

31 Mayıs 9'l2 akşamı sona erecektir. 

* Ayten adında bir genç kadınla 
Tarık adında bir cenç evvelki gece 
Eeşlktaş ch•nrında bir sinema loca
sında çirkin bir vaz.lyette yıı.İc.a1an
mışlardır. Her ikisi hakkında z:ıbıta 
tnhkl~t yaprnnktndır, 

,._ Iktısat VekfılcLinln davetıle An
karaya giden mensucat !abrlkaijjrler1 
toplantılannn devam ediyorlar. Öğ
rendlğlmlı,e göre, toplantılarda lld 
şev mevzuubnhs edilmektedir. Biri, 
ham madde olan ynpağılann fabrika
törler veya taclrler tarafından mı 
müstnbsUdcn satın nlınacağı, dlğerl 
de fabrlkatörlerln ihtiyaç nlsbetlerl
dlr. 

İDARE :i\IECLİ.51 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 7 1 9 10 

Y hıu Dordıincıi Yakıt hanında i\Jılli Piy:uıgo gl~e~rinde: 

53 lük Oyun kağıdtnın destesi 230 kuruşa, 
37 Hk Oyun kağıdının destesi 210 !kuruşa. 

Satıcı!:ınn yeni tezkerelerini kolaylıkla alabllmelerl için mınt:ı.k& ltl-

1 
barlle aşağıda göste:-!le:ı guıılerde dükkdnn a!d kontuıııtlnn ve eski te'tlce
releri ve iki.şer ndet fotoğrafüırlle Kabatnşbak1 b~üdürlüğiimüze müra
caat etmeleri \'"e 5 Hazlro.n 942 akşamı saat 17 den sonra yapılacak kontrol

Yeni mahsul yapağı idrak edllm~ 
ve cenup şarki, Ege, Marmara bölge
lerinde kırkıma başlanmıştır, 

* Ankaradan şehrlmlzdeld alaka
darlara gelen malü111ata göre 'Ticaret 
Vekltletl. kiiçfik b~ hayvan dertlerine 
dzamı satış flatı kovmuştur. Oğlak, 
keçi, kuzu, koyun ve sığır derilerine 
şltmll olan yeni tlatıcr. yakında flı\n 
edilecektir. 

Küçük ve büyük baş hayvan deri
ler!, bugünden itibaren tlca::-et ve za
hire borsasında muamele görecektir. 
Bunların alım satımı, şimdiye kadar 
borsa haricinde idi. * Hükmi şahsiyeti haiz, hususi 
müesseselerde çalışan mü~tahd~nıle
rin mnaıılnnna yapılması Hizun gelen 
hayat pahalılı~ı zammı ntlktannı tes
b1t etmek üzere bugün vlldyetre bir 
toplantı yapılacaktır. 

Galatasaray - Fener
bahçe bayramı 

17 mayıs paınr günü Ga!atasaray 
Ue Fenerbahçe kulüpler! nrasmda Fe
ncrbahçe stndında bir spor bayramı 
tertlbcdllmlştlr. Her iki kulübün at
letleri arasında ynpılacnk atletizm 
müsabnknlarından sonra kulüplerin 
üç takımı birer futbol maçı yapacak
tır. 

IRADYOI 
Bugünkü pro&Tam 

12,30: Program, 12.33: Hatlı p.rkı
lar, 12.45: Ajans haberleri, ıs: Fasıl 
18,03: Fasıl hcyett, 18,40: Daza müzi
ği (Pl,), 19: Konuşma, 19,15: Operet 
parçalan CPU, 19,30: Ajans h~rlerl, 
19,45: Kldslk Türk müziCt programı, 
20,15: Radyo Gazetesi, 20,45: Saz eser
leri, 21: Ziraat Takviml, 21,ıo: Tem
sil, 22: Salon orkestrası, 22,30: Ajans 
haberleri ve borsalar. 

Yann sı\bıılıkl program 
7,30: Program, 7,33: Müzlk CPI,). 

7,45; Ajans haberleri, 8· Müzik <PU. 

7.A Yl - Kndrköy İnşe bürosundan 
n.ct.ğım ekmek karnemi zayi cttlm. 
Yenisini nıııc:ı.~ımd:ı.n eı:kls n!n hük
mü yoktur. 

Mu">taro. Nuri J:usçuk 

da tezkerelerini almn \•anl.nr hııkkında kanun! mwı.mele yapılacağ'ı 1lAn 
olunur.• 

5:ılılnıııktadır. ı ı,;, 16, ıs, 20 Mayıs :>'12 gUnlerl Beyo~lu, Galat.a, Panı;:aıtı, Şl.şll ve Ka.-

••••••••••••••••••••••••••Iİll: sımp:ı.ş:ı mıntaknsındakl bayiler, 21, 2~. !:3 Mayıs 942 gfuilıcrl Slrkecl, ve Beyazıt mıntakasındak! bayiler, 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
25 - 26 - 27 M9.yıs 942 gilnlert Aksaray, Fatlh, B:ılat, Bakırköy mınta

kasınd:ıki bayiler. 

CtıNSI 28. 29, 30 Mayıs 942 ;unleri Beşiktaş, Rumeli, Boğ:ız.lçl ve Anadolu Bo-
.Mıl>:dnrı Günü Saati ğazlçi bay!ler!. 

B1nda bezl 200 metre 15 5 9-12 cunıa. ll,30 l ı. 2, 3 Hazlrnn 942 ı:Un1er1 ÜSküdnr. 'Kadıköy. Ercnköy mıntabsındak1 
Beyaz par~men k[\ğıdı 3000 kilo ~ • 9.40 b::ıyller. 

1 - Yukanda cln.i ~-e mlktan yazılı malzeme p:ız:ırlıkla ~tın alına.- 1 4, 5 Haziran 942 günlert de Adalar mıntakasındakl bayller. 
cakt1r. 

c5032. 

2 - Pazarlı.it lii 5 942 cuma ;l;'Ünü s:ıat :>.30 da K:ıbata~ta Levazım şu
besindeki merkez müb:ıyaa. komhyonunda yapılncalctır. 

3 - B~da bezi nwnunesl ve beyaz parşömen kAğıd.l şartname ve 11a-r--, ___ ._ ........ _,ı:::::::;_._.,. , munesı her gün söztl geçen şubede görüleblllr. 

Soldan sa~a ve yukarıdan aşağı: 
1 - Hikaye anlat. 
2 - Anlayışlı - Eveller. 
3 - Sili~ - Müteessf.: etme. 
4 - Fiyakalı adnın. 
~ - Beyan edatı - Kör. 

4 - lsteklUerln pazarlık 1çL'l tayin olunan gün ve s.:ıatte t-ekll! et:ecek
lerl !lyat üzertnden % 7,5 güvenme par:ıstle birlikte mezkılr komlsyo:-ıa 
müracantlan. (50-13) 

Ocak taşı ahnacak 
6 - Şart lihlknsı. - Geri gönderdi-

ğiniz şeyler. Sümer Bank Gemlik Sunğipek Fabrikasından: 
7 - Kendini medhetmek - İki harf 1000 ila 1500 metre mikap ocak ta~ı sabn alınacaktır. Pazarlıkla 
8 - Tahrir et6en - Sivri kenar • ekeiltemet.İ 15/5/1042 Cuma günü saat 16 da Gemlik Sun~İpck 
9 - Eğe - tmıl.r Yem.lfi. • o 

10 _ Yunanlılık _ Nota fabrikasında yapılacaktır. ı 
G~en bulmaca~ İsteklilerü• belli gün ve saatte teminatlarilc mezkur fabrikaya 

Soldan sağa -..e yukandan a.şatı: müracaatlan. 1 
1 - Uzunatlama, 2 - Zn.manıola.."l, •••••-•1••••••••••••••••••••ıi 

: = ~~~~ö~~ ~ -;!:ıe~: ~~ Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden~ i 
Lod, Eçete, a - A.lakôı>ek. • - 1 
Ma.muret, Si, 10 _ Anut. Ez1k, İstanbul dahilinde bulunan ve haJ&rat öldünnete kullanılan rnüs- 1 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Senelllt 
S Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

1400 kU?Uf 
750 • 
•oo • 
150 • 

Ecnebi 

2'100 1curut 
H50 • 
800 > 

• 
Posta ıttUıadına dahU olmıyan 

ecnebi memleketler: Seneliği: 
3600, altı aylığı 1900, tlç aylığı 

1000 kuru~ur. 

Teletonlanmız Başmuh:ınir: 20565 
Yazı lşlerl: 20765 - İdare: Z0681 

ftlüdür: %0C97 

lteblü.Iahır 22 - llıdrcJles 3 
s. im. Oü. Öğ. İkl. Alt. Yat 
E. 7,30 9,38 4,58 8,52 12,00 1,17 
Va. 3,51 5,50 13.10 17,05 20,12 21,59 

İdarehane B:ıbıfUI civan 
Anmusluk sokak No. 13 

tahzarlar y~pan müesseselerin ihtiyaçları bulunan petrolün tevziinda his-; 
sclerinin teapiti için ellerinde mevcut mamul müstahzarlar ile bu müstııh
zarlann yapılmasında kullanılan ham maddelerin nevi :ve mik.tarlarile 
bunlann ithalahnı ve 1940 ve 1941 imalat ve satışlarını müspit vesika· 

!arla 15/4/1942 tarihine kadar müracaatlar lüzumu bildirilir. 

Eyüp Bahariyede Askeri Lv.Anbarı Md. den: 
250 kurut yevmiye ile fk1 terzi ustası hizmete alınacaktır. Tallpledn 

acele olarak adı g~ anbar Md, ne müracnatlan. (312' - 5193) 

ZAYİ - Kasunpap. İ• bürosun.
dan aldığını ekmek ltamemı kaybet
tim Yenisini alaea~mdan eskisinin 
hüJmıtı yuttur 

Kasımp:llJa Nalıncı l'.oku.şu 

'11 No. da Nanım Birsen 

7AYI- 515/942 s:ıba.h sıınt 6,30 rad
delerinde Fındıklı Salıpaı;n.nnd!\ bir 
miktar para ve üç rotoğrnfia şimdiki 
lkl aylık hnflt hizmet karnem! myl 
ettlm. Bulan zata. mük"fatını verece
!Hm. Fındıklı karakoluna namıma. tes
limini r!ca ederim, 

Nuruosnuniye apart~nmda 
car.eteri: l\tu tııfa 

İstanbul Asliye tklnct '.l'karet Mah-
kemesinden: 9121153 

Beşl.kt~a Abb:ısağa maha.lle.slnde 
İsmalllye sokağında 1 nımıaralı evde 
muklm nıüms Nadir Aykaçın alacak
lılarına tekill ettlğl konkordatonun 
tasdlkl zımnında evrak İkinci mas 
memurlu~undan mnhkememtze tevdi 
edilmiş ve yevmi muhakeme olarak da 
27/5 942 tarihine müsadlf ç!U"Ş:ımbn. 

gilnü saat 14 e tayin kılınmış oldu
ğundan, bu bapta ıtırazı o!anlann ta
yin kılınan gün ve snatıte bl:r:zat veya. 
bir vekil bulundurnıalan İcra vıe İn'\s 
kanununun 29a ncı maddesinin 
fıkrasına tevfikan llı\n olunur. 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Başkanlığın· 
dan: 

Beden terbiyest umum müdürlü@ tarafından Temmuz 1942 ayında An· 
karada ~ıla~ak olan ynttlı ve a:tı ay devreli eğitmen kumuna 50 namzet 
alınacaktır. Istı~klller!n şerattt Öğrenmek üzere 416 942 tıırlhine kadar her 
gün Tnkslmde Srrnservller catldes!.r-de 57 numıır:ı.lı binada Beden Teı'blyesl 
Istnnbul Bölge.si B~kanlığına muracaatlan lilzumu 11An olunur. (5217) 

'l'tlrkiye Cü~huriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarih!: ıssa - serm:ıyesı: 100,000,000 Türk lirası Şube Ti 

aJans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itlbarsız tasarruf hesaplarında en 
az 50 llrası bulunanlara. senede f defa çekilecek kur'a llf! aşaıtıdakl 

plAna göre ikramiye daıtıtılac:ıktır. 
4 .tdet 1.000 liralık 4.000 lira 100 adet 50 liralık S.000 Ura 

' • 500 • !.000 • 120 • 40 • 4.800 ' 
4 • 250 • 1.000 , 160 , 20 , 3.200 • 

(0 , 100 .. 4.000 • 
DİKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan aoııtı 

dilşmlyenlt're ikramiye çıktığı takdirde 3 20 !azlasUe verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyl(U, 11 blıincikfuıun. 11 nuırt n 

11 haziran tarihlerinde rekilccektir. 

BULUNMAZ RIRSAT 
Sarııybumu, Adal:.u-, Burgaza nazır, manzarasının kap:ıtılrnası 1nık0.nsm, 

içi, dışı yağlı boy:ı.lı, bahçell ev 11/5/942 pazartesi saat 14 te müzayede Ut 
Beyoğlu sulh mıUıkonı.cslndo s:ı.tılacn k~ır. Adı·es: Cihangir, Cami sırasında 
özoı;ıu sokak No. 11, 


