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lngiliz - Alman 
hava 

düellosu 
Yeni alanlar yapıldi, bir 

çok ölü ve mühim 
haıar var 

Suikast d&vam 

· Şahit ·Kırkor, Ömerin 
Kornllofu evinde ziyaret 

ettiğini teyit etti 

BU SABA.• Ki 

Rooseveltin 
dün geceki 

nutku 
AYU1tralya ve Yeni 
Zelanda müıtakbel 

TBL&BAPLAB 

Amerika da 
azami fiat 
konuyor 

Yeni iktisadi tedbirler 
18 mayıstan itibaren 

tatbik edilecek c1a~:n!!t ~~~~i!ıt1annı~~i~~ ~ayan Mefharet, arkad-.ıile infilaktan evvel üaıümüz olacak I 
D üfll\An d ün gece taarruzlarını Do- sokakta ıu••phelı• yu••ru••yen 3 kı•ıı• go••rdu••g" u••nu•• so••yledi . LoQdra 29 <A.A.) - B.B.C: Birle- Londra 29 CA.A.) - B. B. O.: B. iu İngiJterede bir ıehrin üzerinde şılı:: Amerika devleıtleı1 rel.ll IS. R0088- Hendel'80n ıı mayıstan itibaren Blt-
toplamıtbr. Aluıan ilk haberlere gG- velt bu abalı ract.Toda Amerlbll mil. ~ Amerlk&da 1.....ı fl.M tMblk 
re huar çok hüyüktür ve -çek da .MılrUa 2t (Telefonla> - 8 11 sabahı - Şilphell ns1JeHe gördötinliz U9' Kirkorun ifadesi !etine bir nut1*: olllflb'enık Aaıedka- edtlecetını beyan efllUftir. Gıda mad-
ölü vardır. Yangınlar çıkmııbr. ~Alır ce-. mabkem.eelnde Vou fQ.hıs ne~ git.ti? ı Bundan 80Dn. İltıllıbuldan gelen nm bu haıt>de 010adıtı rol11, muht.e- deleri de la.mi 1tate dalılldtr A..a 

eem. 28 ( A.A. ) ,,__Salahiyettar Papelle sultalt suçlulann;n qıuha- - Bu üç k1f1. fiphell vazlye~ e~- kapıcı Kl~r p.hlt. afatlyl.e dlnlesr ur cepbelerdelcl nzlyt't.i ye iktisadi fl3.t, geçeıı aykl rta' olaealct~ eım-
bir kaynaktan bildiriliyor: Dün gece lralaealne denm edllmlfUı'. Saat raflanna btk•DM* Kavakbdere;·e dı Kirkor reıstn su&llerlne IU ce- programının ehemmiyetini ah \?t.- diti bayat .Pal\ahblı da lt39 °aeneıııl 
İngiliz b .. mba tayyareleri Kolonya UO ta haplahane arabul, suçlulan. dotnı glttüer. · la ed· mlştlr. fiatlerine nisbetle YÜ'ade on fadadıl' 
§ebrine taarruz: etmitlerdir. Maddi Adiye bhiumt. getirdi. Sıl'astyle Kor- - İnfllMt nerede oldu? vap ~ v l~a Yani.un a artıma- B. Roosevelt, Amerikanın harb 1.s- Flat ve kiralarda J&Pılan tabdklat 
haaar ve sivil ahali arasında ölü ve nllof, Pavlot, Süleyman ve Abdürrah- .. :- Patlama yeşil blr apartımanın n'"~"' ,.rotaP"'',,.,, M"-unla~- •al- tlhsa.IAtını artıtırdılııu, Akdenlze hıı.ru 71 milyon nüfusu lhtlva eden bir 

ı m arabadan inerek uhlJaza aı ele ld Ben de h m tte .u~ .. ~ ~-·. ...... ,,_. J genılleri, Cenubi Afrika, Izlanda, mıntakaya tesir edecst.tr 
yaralılar kaydedilmiştir. 9 ngiliz an m • onun ° u. a sure mz Komilofu ta.ıuyorum. Kendi& ta.. İrlaııda., Ya.lem Şark ve daha birçok Hükümetln ta.hdlıdatına· aykın ha· 
bomba tayyar~i düşürülmüştür. Di- tında. mahteme salonuna girdiler ve yaralandım. Biraz sonra omdan ge- bo ludur Ve klnLcıınlE ldl Yaal ,......_ bl ..r.~ı 

demir pan:naklıtlı yerde oturdular. çen mareşalin otornohUUe llk tedavi ~ ıo'f ·,.~- Ö'-t .... .._:116 .. m y(;rwn: nlerce amr ve ıl&.t>O~rce mu- reket edenler 50,000 dolar para cesa. 
ier cihetten haber verildiğine göre Bu defa KomUof ile Pavlofun kol- yerine götürüldiit. n.om • IDL~ ''"'' nuu.ww• te-h~ gönderdltlnl söylemlf ve de- sına veya bir sene hapse mahttha 
dün gece Alman muharebe tayyare- t ldmeıSA idi. m~tlr ltl: edileceklıerdlr 
1 • I .1 . b ..ı.. d utunda.1ı:l doeyalar biraz daha kabar- - Von Papenle aranl2da. M kadar Kıonıllof, '-•--· ola-'- bı-- ..... ı.u _ Mu"t ..... ti.kler, lcft .. ft•tııw •-'·dlı ... e · 
en ngı terenın cenu u gaRJisin e mıttı. ~sa re vardı? PoU. .... ...,. ·- U'lı' 5"'...., ""° ..uçı.. &• ı.a.e. u - --- ----

bir tehrin harb fabrikalarına P"k Abdürra.lınıaoın müdatii avukat B. _ Kunetle ta.bmbı ec:1ı,,orum ki., haber ftrd.lk. Bir müddet 80l\• mihverin Fransm müstemletelertnl R h • d 
müe111ir bir taarruzda bulunmuılar- ŞaJc1r de mahkemede bulunuyordu. lnfllA.lt 8"'amlllda olmQftur. Von ra haber ftıtııeden çıbl. Kendlatnı ıuılı::erl vaaıta olarak ladlanılmua US cep eSJD e 
dar a t " .. 5 ..... ıı.a.• p..-.ı bı...ı- _ _ .-..,. H metre ka and&k. ~ ltoMoloelulwıdan aor- tçln lbmı gelelı tıeclblıien alac&kl&r-

. aa .... .,.. h ... mler, salona gire- ""l"" .. e - •~--- - .; 41*. A~J& gitti, dediler. Btme ~r ll'rıuı.sls milletinin eslct fberl,.etl 
Roıtock'da binlerce kiti l'8k mmdlerlne oturdular.. Miiteuı. laddar ... ~~~onv~~ln --·-~ .. J.t bir .kal'JOl&a 1ı::a1c1ı. • • bu_.tedblrtn umumuna " :rranaanın, Sovyet çete. Ierimn. • temiz. ben phltlerin dinlenmesine baflandı. •• J~u., •· ,,.._&& __ • .._. Öm 

yersiz kaldı mesateo,t. aıftmnrııla k&ldtklan i<:in Kırkor, enn Kornı· müttetlkJn zatertnden aonra dlrtıece- leme amelıyeaıne devam 
Stold.olm 28 (A.A.) - Reuter : Bayan Mefharet ne ta.hmJn ~rum l'akat lnfilü ye 1 f ld• w• • .. ı · tine kanidir. d't• 

dl. or7 rt .. , __ ..._ .. __ ar...A: Çiln...,,, Llz Yıl: o a ge ıgıru ıoy ıyor ~ Rusya, Almanyayı herkes- e 1 ıyor 
Dagenın·.Leter, J.ıailiz hava taarru· Y .,...., .._.. ı--... ..\& .. _ ı--•- d ....,.lem'· .. _...__l """ ,... ... ralaD!llJll elblselerinılz ve çıoraplan- - KomUora gelen var mı idi? ""'n ..._. ••. .,... "" ve ua&uc em""e 
zu hakkında ıu mütalaayı yür;_üyor. BYVell Anlııarada p&UND• hldiae6'Lot mız kanl•r içinde talml,fta _ Komllotla beraber, bize blr tıtl devam ediyor. Almanlar ye İt!llyanıar Berlin 2t CA.A.) - Alman ba4ku-
Şimdi, ikinci cephe mevcut bulunu- nJn p.h1dl olan ve istanbaldaıı lbza• ' • Ö • · .. _.. eldi o L.- da bile liderlerinin bwıdan iki sene ev- mandanlıtınnı t~lltine göre Alman 
:yor. ren ptl:rllmlf olan ba7Ul Mefharet Şahit, mera tanımıyor ~il~. Ö:C::1~'::1.;f ~~- veLkt böbüılenme~rl lle buguntil hiicum kıtalan 25 nWında me~..s 

Ayni gazetenin Berlin muheirine dinlendi. Bayan Mefharet ıoelstn su· Ba.134 Meftıaret, rels tarafından Sobayı ben Jalr.tım. Gelen aldam, Kor- nutuklannı karşılaştırdıktan zaman cephesmde blr ke3imde Sovyet hat-
göre, dört gün ardıııra ıiiren bom- allertıııe fU enaplan ver«: kendisine gösterilen ömerin totogra- nUofun yanında epeyce kaldı. Ben zafer ilmltlerinln sbnduğiinü :ınhyor- lanna girerek 19 betorı sığınağı tah-
Lardımandan sonra. Roıtoc.lc'da bin· - 22 yaflDdayım i:stİlnbulda Ka· fını teclkMc ettikten sonra bu adamı, sobayı yalı::tılctan sonra dışan çıktım.. lar. rip eylemlşl-erd r. RUıSlar 300 olü za-
lerce aile yeniz lcalmııtar. dıköyünde Sakız sokatuıda oturuyo- hıl.diıse mahalHne yatın yerlerde goı·- Kornuor aUeslyle beNber bu apar. Us Ş:ukta Japonlann cenuba yiat, ve birçok esirler vermişlerdir. Blr 

İnmliz radyosuna rum. Maznunlan tanımı~rum. rnedıtlnl Ye tanımadıtını söyledi. tuna.nda 5 _ 6 ay oturdu. Sonra. aUe- doıtıu eal1kmalannın durdwulduğunu top ve birçok mltralyor ele geçiril-
• · Biz patlama hldlsıesl günü bayan Maznunlar, şalde gooterlldi Bayan slnl RU.!yaya gönderdi. Kendisi s • f zannettirecek emareler vaMır. Avus- mlştir. 

taarruz ~:nı :ıe . beraber, yolda üç k~ gör- Mefharet, bunlarcla.ıı birinlıt yolun ay daha bi7.de kaldı, Komllor bazan tı-alya ve Yent Zelanda müttefi'kle- Gene başka bir teslm<k! Alman pl-
Berlin 28 (AA ) Ord Ba · güm, bu adamlann çüpheH sağınd:ın gitmekte olan üç kişiden biri eve ~rken, be.zan geç gellyordu. rin miistalcbel t.'\8.rruzu için üs tıeşkll yade kuvvetleri, sahra tahldmatlyle 

kumandadı" Al. -h m u ı- ~= ~onuşt:~nnı ve etrananna olup olmadığını bllmlY'Qrum. Ben gor- Relr, Suikast ram Ömerln fotog- edece'kleıdır. Blrm-0,nyıı.da durum iyi ınucehhez birçok köyleri işgal etml~ 
r'"":-ıt-Bmüllfi. :,igı man a "J~ 1 annı Yedi Ben alıdll'Dl&· ıwdlm dedi rafını şahide göstererek sordu: değildir ierdır. Alman hat.ı::mnın geriandt 

• .ın'11 n ~~öl!'*-..-.-.. '1i'mllui•d•:-~ I(' ' · nld• 6bi =-M ..... lljdll)O.f"llWft. Kıol'fttJ .J:le.uı~ ~{taf Şe 'ı ~Cttle e karşı temizleme hareUtı de-

t 
endın :!!fın1up ..:~ıladmde Bn~to~ b1Jtik

1
olcl& =• PaPen De retlta ~dıl-ı!_8ı.•. 1 otom lora plen ...._ iN amidi? 1lsaa sebın maı....,eyt w mlihlm· .__ . "911 \.«Merdlb '*'lah •· 

ıaan a Ulf n.-ıu; r yo meuı;eza- •- .. · -- .... .,._ - llwt blı ıtorn1JcD ._.... ........ JDMI llifıadenneııı lçJa ~nbeMetr ça"9 ıar ~ bir bale lronutm111-
ne taarruz ettiklerini bildirmektedir. aamik hlcliaeai naul - ........... m Bidm. bA~)"I dır ' ' Ye ...... buJACatıa tur 
Radyo merkezi tesislerine tahrip oldu? müteakip kırmız:. renkli blr °'°°'4>hil Avukat Zf7a fakir, AMirnılimaıu tncıuz milleti ıtte DetllDd H t- Rua tebliii 
bomb ıan ve mitralyözl~rle hücum a .. ı.ıı devamla·. göNütQnil ve blıbO k&pnln Jwnu- t&nıJ1P t•nrnadllıftı f8ıhlde .,rctu: Jerlnt zaftn~ı~nm~ mlal ot- IMlclra 29 (Radyo saat ı 45 de• _ 
d"I · · B b 1 l kt bl .,.._.. Prak otıooıobile lh'dttıertnı s6nlütü- - Tanlllll1'0f'UID muş ur. 5• ~"'rede y-..-leu h rat>e- Dtı Moıık 

e 1 mııtB•·:: .. komb' a arl .aça an d'a .. : - Biraz sonra ınfil1t oldtt. H1d1t* nü söyledi. Fakat ben ıörmedUn. Süleyman ue · AbdlirraıhmMı fa- !er, en rnukaddee Abldel"1'1 tefldl edi- len nRu:C~!°!. 1 unda ne,redl· 
ftUftlr. uyu ır te sız anten ırega esı.uıncle. bir motoeitletle lt1 otomo- Şelılt, fatanbuldan ~lıt ,elme mas- btdln ıt&delln bir dt,ecekl oİrn yor aae•· 
tam bir ieabete maruz kalmı§ ve yı· bll gördük. otomobuıenten blrl JU• tatlannuı karai' albna alınma11nı la· ctıtını -et Kl*orunerıifade:.- Bu harb, ®hşetll mlkd&rda paraya ~f'IP~~ıe;ıe ~2ü~Lm değ lkliık olmadı. 
~~mıt~r .• Radyo merkezine ait bü- kandan gelcyordu. iolnde ttmae olup :tedl. Şahidin tfadelt Rus nwınunla· Rm mununıara· terctme etdrilm*~ lüzum gosteriyor. E&fılAsyon tehlikeli mu~a:ıf ~ du m~a~ k== 
)'tik bır hına aarabolmuıtur. olmadılını bllmlyonım. .ra, RusçaJk tercflme edlldl. te ve muhakeme devam etm«tedtr. vardır. Yaşamak standardını tanzim np ettık. yya 

Von der Goltz müzesi Memurlara yarın 
törenle açıldı maaş veriliyor 

içln yeni kanunlar çıkaracatız. Halk 
alıns.cak tedbirlerden haberdar ed le . 
cektlr. 

Yalruz lıiks ferler, daha eeaslı kon
forlar da f~da eodllec~ttr. 

Nevyorkta ışıklar 
söndürülüyor 

B. Von Papen ve general Hüsnü Alabra it (Telefonla) - Bahar b&JNmı minuebeU7Je deriet daire· Nevyork ~8 (A.A.) --;:- Birlefik 
ıert - ~- - - •· buI .. -· ... &·-..aft .. -.. .. ıı- y..-1_, Amerika dogu kıym mudafaa ko-

Kılkış nutuklar söylediler 
- .,... - _u...-. ~ıc .._ ""'' ID9'Jlıl Mft ... Q!A Jal'Ul L~ • ·ı b -L--vertlmellnJ dettenlarhlı::laıs. ~tir. mutanug.nın ~n ı e u ~m ge-

lstanbul.un yakacak 
ve yiyecek ihtiyaçları 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Lôtfi 
Kırdar'ın mühim beyanatı 

Vali ve Belc.diTe reisi B. Doktorl dan ileri cdmit olmayap kafi mik· 
l..Gtfi Kırdar Mn Ankara aeyahati. tarda stok yapdamamı, olmuwn 
,ebrin iste •• yakacak meaeleleri da bunda miieeeir olcluiu netic:eeine 
etrafında bir arkadapmıza dün ıu vardmıııtır. Önümüzdeki k1t İçin bil· 
beyanatta bulwmıuttur: lauea stok temini üzerinde durul

«- Ankara aeya"atunm esas muttur. '1stanhula gelir gelmez ilk 
ala Calw ~ .._ da Lı di .. .......,....... mabadı evvelee de yaz:daitinas gibi itim hemen bu meaele üzerinde ça-

ce yalWlr.dı.n ıtibaren Nevyorkun 
yüz katlı hinalarında onuncu kattan 
baılamak suretiyle bütün 1tıklar ka
rartılacaktır. Bahriye dairesi. bütün 
doğu kan tehirlerine teımil edilen bu 
tedbirlerin tatbik edilip edilmediii· 
ne nezaıe• edecektir. Emre kar,. du
rulduğu takdirde bütün bu tehirler 
tam karanlıl emrini tatbik etmeie 
mecbur tutulabileceklerdir. 

Almaa C•.. ••· ~un mahalli ihtiyaçlannın te- la~alara bqlanıak olmuıtur. Dnn-
• mını açm almaw tedbirler etrafın· ku toplantılarımızın mevzuu bu idi. . 

Ankara 21 (A.A.) - Alman 80.yük Jau lılidOrleıt, ........ bulunan. ~a alakadar makamlarla teımularda ~r~. odun ve kömür getirten bii
mlolll lıl von Papen tarafmdan bu Tllılc " Alma'n luetıeİllelt de '*-· l>ulumnalı:tı. Geçen ıu, içerainde çe· Jlin tuc:c-rlann davet edilerek ıimcUı-
IOn Tll1t onlUBUDda peit eski •· de huır bulmımutlardır. kilen aılantdann tekerrürüae mey- dea İte .;irifmeleri temin oclilmil.. 
~rt hilmet etm1t oWı Al· Von Papen'in nutku d an vermemek azminde,-i1: ye bun- ~eadileriae yardun iGia iMedlderi 
IQall V91& Pruqa IUbaylarmın resim- nantıner btıJ1k salon& aeotUMn lana batında da ,ehrin mahrukat ıdart kolaylddar üaerincle aiı'illil· 
lerlnden milretkep olarak BÜ~ El- 80llr& AlmaDJa ~ .._ M. Von ihtiyaca gelmektedir. lıtanbulun ih· lllÜf ve hueuai tOfeWıtiılere 
çWk blnuında hazırlanmJf olan ta- Papell qatıdakl nutlcu U. bu lc091lt tiyaçlan üzerinde Anltarada batta cak yardımla. te9blt edilın-. e.
rlbl mfize'Jl ~ak ?eSllesile bir kabul fabt çot kıJmeW mlbentn küf&t saJm S..vekilimiz Doktor Relik nun!a benııher bu ._e lataab.ıua 
reemı )'9pılmlftJr. Türk 0rd1J&U na• ~'"'l -p-•••••' Sayd 1 alı: •• b'" •• v - LA mah L_. !L • 
mına General Hüsnü Kılkıt ıı oeneı ı.........- J"" uuv-&· am 0 m uzere utun ~a- ru&.aı mtiyacuıın temini ,.lnaz 
kurmay şube rel.slerlnden Alb~y Hll- cHer s:nıe ol~'!' ::: Oo~tz~: h=~ l~e~ giSeterdikle~ yalcın al~a ve bıralı:ılmıya.cak. Hül.Gm.t 've Vil&yet 
mı Oray bu törende hazır bulurunut- .ebedi M ref81 tınek mere burada hiç bir yardımın eurgenmemeea. ça· munzam bir unaur olarak pİyllıaaya 
lardır. tıraaını ihya 

1 
e nız Şenlı Türlt lılDUllanrnma muıvaff akiyetini te- gİrecektjr. 

Alman 9rdusu namına da Uaıwrı ı:lamn~ bu :~~llerlnl bu sene de min edecek imlt&nlan hanrlamıt bu- Bun .. 1 rke b il ed 
Ham esnasında Turk ordll811Ilda hlz- 0 uaunun m refine nail oı- lunınaktadu. • . u soy e n emeo &ve e-
metl olan General Ouhr Berllnden su- :utada ~lam= :!ııtıyanz. Kalb- Bu temaalarda geçen aeııenin bir ~un ~ıbJ:l~iimeıtin 1Miradalı:i rolü her 
retl mahırus:ıcb g imek surctlle me- 1 1:-ı ~yz ~ a.Ma mtnnetle dolu- kı11m mahrumiyetlerinin sebepleri .angı ır ticari rekal.ıat olmaJ'IP ih
rasime l~lrak etml,tlr. Bmıdan baş- ; m a:, zam vlı:l 1*rtulıeıJll CJe- incelenmif ve icabeden teclbiiler aracın nokunlannı ı.namlamalı: ve 

GI. Jiro 
İngiltereye gitmek için 

bir çare arıyor 
l.oıulra 29 (A.A.) - B.B.C.: AJ.m.aa

Jadakl Nir kampından :taçaıı Pnm· 
sız generali Jlro, geçen cumartea d
nü İsvlçrcye glnnlf Ye :lsvtçre ına
kamlan tarafından yoluna denıa 
etmesine müsaade edilmlftir. Gene
ral Jlro, Ingıltereye gıt.rMk için bll 
çare aramaktadır. 

Birmanyada Japon 
ilerleyiıi devamda 

Londra 21 (A.1..) - B.B.C.: lapoll
lar, Blrmuıyada Msndal&yııı do19 
f1mallne diifen Lachla tehrine dıol'r1I 
yürüyorhlr. 

Mare~l Von der Ooltz'un eski al: ~~~ tüsn~ K~~lf ve Qenelkıırmay mÜftereken düflinülereli, afınm.- pıyuada nazım bir rol OJDamaktan 
atbd .. lannd n Oen•'Al Pertev istihbarat ubesl ,.,., - HlJml lbun ııel.ıı ı.. ... ı., :t~muta. a..... . .ı...ı..... Bu ~ ....ı...,. 

ndrh n ve General Reret Bele ile 0 ... a..,,.,_f,. --u.-•--alçla ~htl~· baht t4nniu ....ı:•-: •• :. kat tüccarlanna eanıllatle anlatıl- , _._, id • ...1 •--L k 
etki M Ilı Mud ( a Vekili Saffet A- ra, ıA,.. .. ,lau a ~ .. d..._. blr.e• bugün şeref Çekl ...:...~~· .... L IWfbr. - mılAI' al'e8l ~7•8 " 118veyi Üçük kavaı.ozlar iGinde ......... 
nka n Bı r Bolu mebu- nm. vn z nuın a en ~ ,__ 11111S... 

--__.~_._~~~~~-'-'...._ ___ ........ -'--'~-'-~~---------------._---.~~~~~~--~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~ 



sahlle 2 

1 Harb tebliğleri 1 
Alman tebliği 

Saht ekmek 
kartları 

Berfin 28 ..AAl - Alman ordulnn 2 ki•i yakalanarak 
~danlığının tebllği: · :r 

AK:ŞAM 

• • • 
ı p oıe erı 

Ba§vkilin, jüri raporu hakkindaki beyanati 
müttefikan tasvibedildi 

Doğu cephesinin merkez vo şimal mahkemeye verildi 
kcslmlertnde tarafımı7.dan yapılan Ankara 28 (AA.) - C. H. P. İnce'nin, nckerliğe mütealliK kanun 
hareketler, mevztı muvaffa.kiyetıer M r G U · H · b .. · .. · · kazanmıştır. Mubtellf kesimlerde Mubtcll! flrmlardan Alemdar iaşe .. ec m urupu murnı eyctı u- lnyihalannn. Asken ŞCıradan geçm-
düşmanm bir noktaya tevcllı cdllınl.ş ıbürosuna gelen kn11.lnr tetlük edi- gun. ~28/4/ 1942> • saat 1 '.5 te reis lip geçirilmediğine dair olan takriri
oldukça kuvvetli ta:ı.rruzlnrı, düşman lince bunlar nnı..."lllda, :misnflrlere ve- ve~ılı Tr!'~~?n me'liusu Hasan Sa- ne Mil'• Müdafaa Vekili ve Kayseri 
ıçin hlsscdlllr kayıplarla. ptiskürtül- rUcn muvnkkat ekmek kartla.nndan ka nm re!slıgınde toplandı: mebusu Suat Hayri Ürgüblü'nün, va
müştür. Tek bir mahalde, düşmanın blf kısmının sahte olduğu görülınii§ Celsenm açılmMlnı ve geçen top• pur inşaatımır. temin edecek çalış-
13 hücum arabası tahrlbedllmiştlr. ve (300) tane sahte kart meydana çı- lantıya ait znh'ıt lhülftaruıının okunma· ma ve programa <lntr takririne de 

Alman savaş tayyareleri, gündüz, knnlnuştıi'. Zabıta. ta.rafından yapı- sını müteakip ruznnmeye geçilerek Münakdô.t Vekili tarafından verilen 
Lenlngnıd'da ve Azak denizi sahllinde lnn tahkikat sonunda 83.htekartla.nn Konya mebusu Dr, Osman Şevki cevapkr: b'u mevzular tizerinde &Öz 
dü.,.o;man gemllerln1 boınb:ı.lnmışlatdır. Mustafa ve KAmll adl:ı.nn<la. iki ~1 Uludağ'ın, E:bedi Şef Atatürk için alan hatiplerin mütnlaalım dinlendik· 
Şimnl Buz denJzl cephesltide, bir tnrafındnn ya.pılıp .satıldığı tcsblt e- yapılacak olan Anıt - Kabir hakkın- t t 1 7 d t 1 h 

Alman tayyare Umanm:ı. ta.nrruz eden dllerok ikisi de ynkalamn~tır. d 1 ... . • en. so.nra Slıa e op an ya ıon 
5 Sovyet bomba tayyareslnbı hepsi 2 numaralı milli koi"unmo. mahlre- 8 ~ı:tro unan _>un rapo~na dıur verıldı. 
tn.hrlbedllml.c;t.ir Aynca Humcane ti- mcsıne verilen maznunlardan Musta- takrınne Baıvekıl Dr. Refık Saydam Anlıara 28 (Akşam) - Vekllter 
pi 5 avcı tayyarest de düşürülmü.}tür. fa suçunu 1timf ederek taklldl kolay tarafından verilen cevap Umumi 

Şl.ma.1 Afrlkn.dn, Alıruı.n - İto.lyan olan mis:ı.flr kart,nın kılişesln1 yap- Heyetin müttefikan taevibiyle kar• Heyetinin yarınki toplantısında mü-
btalan, İngiliz keşi! harcketlerlnl tıra.rak kendi uydurduğu blr mak'lne şılandı. • kafnt kazanan Anıt - Kabir projele-
piiskfirtmüşlcrdir. De knrt ba.!tıf;ını ve nliknlanna da Ruznamenin djğer maddelerini ri tetkik edilecektir. Bu i§İn bir ka· 

.Alman hava kuvvetlerine mensup sahte bir millıtlr basükta.n sonra bun- teşkil eden, Manisa mebusu Refik rara bağlanması muhtemeldir, 
büyü}c ~lller, Malta adasındaki ns- lıı.tı sattı~ı &öylem4ttr. 
teri hedeflere .karşı yaptıklan tnar- Ktmıll suçunu tamamilc inkAr et -
nuJara devam etmlşlerdir. vnıetta'dn rnlşttr. Mazrnmlann ikisi de tevkif 
kışlalar& ve iaşe tesısierinde büyük Cdllm1ş1erdlr. 
t:ıhrlplcr yapılmıştır. Gtı.fur ndinda btrt de dün Ba.raç-

Bn.tıd:ı. işgal altındaki arazının sa- hnnebaşmda Büseyintn fınnına gtde
hll kı.m:ı üzerine, İngiliz hava kuv- misafirlere nit muvakkat lmrt.ınr
vetıeri, dün hava muhnrebelerl esnn- dnn dört tane vcnn~. ekmek nlm.nk 
mndn, uçaks:ı.vnr ve bahriye topçuln- ıstcmtştır. Fmnd~ ~htnr Cn.vlt 
nnın faallyetl neticesinde, 19 tayya- bunlahlan ışliphelenereilc polise ~r 
t'e knybetm~erdlr. vermiş ve tetkik edilince lta.t1.1nnn 

Is anbulun yakacak 
ve yiyecek ihtiyaçları 

27/28 nisan gecesi, Alman sav:ı~ snhtc oldulu nn~ılmıştır. (Baş tarafı 1 nci sahifede) ziinde tam bir müsavat teminine U.· 
teşklllert, Norwlch §ehrlne mtsnıeme Omda ynknl.'Ulan Gafur bu kart- fi gelmemektedir Ancak bu tevzi 
ohnak fizere hllcwnda bulunmuşlar, lan bir küfeelden satın aldığını lddla Geçen eenü maalesef bu imkana t kk tt • 1 . t • t • 
birçok tahrip ve yangın bombası nt- etmfştır. Tahklknt genlŞ!etllmlştfr. malik <!eğildik. VilAyet 'Ve Belediye- ,:zıl mu~a .. a d: ı;en~n k~Tt1 a~zı 
mışla.rdır. nin mevcut mdvzuatla her hangi bir b rlu ma ~ize~! ır. '-~- e]ş 1,_ tmd~l.e 

Dün ~ tnglllz bomba ta.""'arclerl • ) t" • • . • l . • ke k aş aması ı e ou manzur ar ıı;en ı ı-bw~, J.1 • ıcarı ışc gınşme erı ım unı yo tu . .,. d d k ika k 
Kolonya. §6hrln1n, blliıassn asker! ol- mUmJ mec JS Bu nokta Ankanı.<la tetkik edilerek gın en ort.a. an a. ca tır. . . 
mıynn hed<illerlnc taarruz etmişler- K d" H • . . l Ekmek ılJıne gelıncc; Beledıyernı-
dt S

'vil halk da ~l~ ralı • ve oor ınnsyon eyctmın haız o - • b"tü- t ft" " k ,_ _ t k" r. ı arasın o u ve ya • v 1 .. h. 1 d k 1 zın u n e ııs ,.e mura aoo eş ı· 
vnrdır. BJrçok evler, Jclllsıeler, 1çUmal l - • • • augu sa n ıyet ere . ny?'1:'rn ça ıt- latı ekmek iıi üzerinde çalı§tınlmak-
ynrdım müesseseleri t:ı.hrlbolmımu.ş mayıstan ıtibaren daha mak esruıı kabul edılmıııtır. Bunun t • d .. t 1) t . kinlikt 
1'C hasara .. -a"'""'r 15 gun·· toplanaca1...: için de bir mahrukat ofisi teşkili ka- a vlezın e:. t'n. ull e dvehplı.ş .de 

ut>• uu;ıw • K l 1 B . • .. yapı an suııs ıma er er n ve ~ı • 
Tek tmşmn uçan bir İnglllz tayyn- rar aıtın mıgtır. u ofıs emnne Hu- d tl 1 d 1 kt d U la _ _. ı ,_. 500 b" ı· h . . e e cezı:ı. nn ırı ma n ır. n nn 

n;M. cenub Almnnyn ve hJm..-ıye am- ıı;umet ın ıra ta sıa otml§, ay· h l't 1 d 1 L d'I • Jd x... 
z1s1 üzerinde bir yıpratma uçı:şu yap- İstanbul Umum! Mecllsl dün saat nca Belediyeye bağlı müessesattan 

8 1 a .an a 15 an ~. 1 mı~ 0 Uı;un· 
mıştır 15 de reis veki]J B. AbdülkadJıı Kara- 200 b" 1. kad ik l dan bılhn!l!:l aon gunlerde çıkan ek-

. ın ırayn ar razat yapı· ki · f • •· 1 ·· "l L 
Gece avcılan ve uçaksavar topçusn mtlrselln rclsllği nltında. toplanmıştır t k .. bn" • Of . k d me erın ne aGetı goz e goru eceıı; 

muhacim tnyYarelerden 12 mıı dii~ Geçen celse mptı okunarak aynen ka~ ması ahe.rrulr e kl§tır. mH~k: ro- kndar .ıçıktır. Bazı ~takalarda da-
- bul cdlld' .... _ sunu azır ama tayız. u umete h b h. •--- d . b ~rmilştur. Norveç sahlllne yapılan JA.ı.<.--.ıı .sonra ruznameye ~- d. "b· • 1 k • a eyaz ve ır auamın a nıs eten 

bir gece tnııITUZu csnasındn dnhtı. çllmiş ve Umuml Mecllslıı bir mayıs- ~rz~ ıp ~arı ını ; dı tan sonra ışe esmer ekmek çıkarılması fınncıların 
bn.ş::a İngllL~ bomba tayyareleri de tn.n itibaren 15 gün müddetle temdidi aş ama . ~rann ayız. kusuru olmaktan değil, tevzi edilen 
dilşUrfilmwtür. Bu suretle İnglllz, hakkında riyaset malaı.mı tekUfi kıı- ~u teşkılutln İatanbul~n ?1~hrukat unların muhtelif mıntaka buğdayla-
Jıava ordu:;u nerek dün uerek 4-al bul olunmuştur. ihtıyncının ynnaını kendı clımızlc le- d .. kk l d 

' "' ' "' "lü n d f • • b l v rın an mure cp o mnsın an ve un-
nltındaki nmzı ne Almnn arazisi tl- un an sonro ırınlo.ro. otomatik mın etmış u unacagız.. Bu suretle I h . tl 1 d ·ı . l k 
v.rlnde yaptığı akınlar esnasındaki el';:k konul~ mecbuılyetl hakkında hem ihtiyaç karşılanacak, hem de ~~ U!ıusıye er n en 

1 
en ge me -

.sav lardn en az 38 tayyare kaybet- millkiye encmnenl mazbatası o}run - normal şartlar içinde fiat nazımlığı t H':ıı.·kau ·ı 1 d k' b "' 
~ lr. muştur. Mülkiye encümeni halihazır yapılabilecektir. Arhk bu vaziyette d :

1 
.e verı ~n un} 

01:. ad 
1 

dukg-
T ~ı:n Schonert uecı:' :ra;pılan bir vaziyeti dolııyıslle piyasada mütehar- h d I" kal ay ınspeti umumıyet e yuz e o • ., rik 1 bul .. nar ın evamına uzum • mıyacn- b k n1 h l ak d h"va v nda 15 mel dü.şman ta.y- c Ck unamama.sı yüzunden bu .., d • d k ld 1 cak san eş.: çı a mış u unm ta ır. 

ynresJni du rmüştür. mecburiyetin §lmdillk sad~ yeni gın an nar! ' ~ ın 8 0 tır. Çol\ s yın Başvekilimiz.in lstanbulun 
nçıln.cak tmnıara teşmlll ııe, mevcut a~e ışlerı ia~ işbri ve bilumum ihtiyaçları üze-

ose Ve ko.. ru·· le bultm:ı.n fırınlar .. lçJn, bcle~lye rl:ya- lstanbulun İnşe ihtiyaçlanna ge- rinde gösterdikleri yüksek hııaısasi· 

rln
setJ tClrath .. ~l nn gorUlecek hızum üze- lince. pey<lerpey piyasaya yeni mal- yeti ve ibzal buyurduklnn her türlü 

e ta ""' çartile 6 ıcylık bir mfu:!.- 1 ·ı k ld v b"l" ·· h · b d ı. "lh .. k 

Sıraya konanların inşa
sına fasıl asız devam 

ediJecek 
Ankaı-1.. 28 (Telefonla) - Şose 

ve köprüle. ir.şanh progra.mınn de· 
vnm c.mek için, 943 - 952 mali yıl
lanna kada. ıose ve köprüler kanu
nu mucib~ . ~ yazılı tahsisata istinat 
ederek tM.hhüde girişmek hususun• 
da Nafia Vekiline anlahiyet veren 
kanun ]i'ı.yih• Meclise gelmiştir. 

det kabulünfi talebctmektedir. ar ven me te o .ugu~~ ~ ıyorsu- muza eretı • ura a oı assa şu ran-
Mnzbata Umumi Mecils tnra.fmd.:ı. nuz. Bu mallar şımdılık hır kısım la kaydedcrıın.> 

aynen kabul edllmlştlr. Ruznam~ bakkallara verilerek halka tevzi edil· Vali ve Belediye reisi B. Doktor 
mevcut dJğer b:tzı maddekr altı.knlı mektedir. intihap edilen bakallar, Ltıtfi Kırdar dün ak§amki kspresle 
encümenlere sevt: ve mıı.zbatnlar ka- Bakkallar Cemiyetirıin verdiği isim- Ankaraya hareket etmi~tir. Doktor 
bul edllclikten a:mtt\ a.sker ailelerine ler üzerinden ve mahalli kayma· Uıtfi Kırdar Ankarada alll.adar 
yapılan yardımlar için beyannameye knmlann tetkikinden geçirilerek ta- Vekaletlere kurulacak mahrukat ofi
tabt knznnç vergisi mükellefli?rlnden yin edilmektedir. Vakıa l>u şekil di- si etrafında şehrimizde yaptığı te
alfnn ytlzdc beş nlsbetindekl Yıll'dıın ğer bir kısım bakkalların ildiyetle· maslardan aldığı neticeleri izah ede-

hU:~.!1~tn uhyüzdetellt on!_ çıkarılması rini mucip olmaktadır ve halka tcv- cektir. 
................. m encwııCn :mrur.ba-

t&sı okunmuştur. 
Bazı lizulann sorduğu sualler üze

rine belediye refs muavini B. Rifat 
Yen!ll ve mu'hnscbe müdürü B. Mlih
tnr Acar lznhıtıt vermiş ve mazbata 
reye konulnmk kabul edllmlştlr. 

Mfitcaktben Umumi Meclis perşem
be günu saat 14,SO dn toplanmak fı
ııcrc ch!nlmıştır. 

Von der Goltz müzesi 
törenle ~çıldı 

---- -

29 Nisan 1942 - , 

re 
Hırsız posta 
müte hhidi 

Alinin çaldığı 161,500 
lira, sakladığı yerde 

bulundu 

Köy çocuklarının 
okuması mecburi 

~al ebe; okula gitmezs 
velisi alb aya kadar 

liapsedilecek 

un 29 (A.kşıım) - Posta m~ Ankara 28 CTelefonlo.) - Köy okul-:.. 
tea1ıh1cl1 Alı cUııuırtesl g(i.rit\ Bafmdan lan ve ~tCnertnı teŞkfiAtlnndırm~ 
ıgötÜi)nek üZcro Sam6Un postnnesl.w- knnun JAyihn.sı bugün muvn.kknt 1j 
den teslim tlltbğı 101,500 Urayı, ss.m.. cümende müzakere edilecekt\r. Ene ~ 1 
~ -~ bulun.duA"u Belediye mende, Maaı1f Veldll B. Hasan 1t 
ıneyd:ı.nınd31d hanın bir oda.smda Yücel de hazır bulunacaktır, 
üstü halı ile örtülü ocnklıkto. C'Obanın Köy eğitmen ve öğretmenlerin~ 
içine aa.!kladlktan ronra Ba.frnya ha.- va..zfie ve salAlrtyeUert do bu ldyt~ 
retı:et c~. lle teSbit ohmnınkUıdır. Bu !4leı:iit 

4'1l, Bafra ;yolunda, 22 nei kilo- gc.rçıekleştlrllmC61 lçln köylüler, k~ 
motledc Çaılnrlıı.n mevkllnde otomobl- nunda. tıcsbit edilen eıınslara göı~ 
line aldığı yolcukı.r tnrtı.!ınd'Ul taarru- eğitmen ve öfretmenlere )'nl'.dını ~ 
za 1$'nd$m ve burnwın nn.ç kokln.· mak ve işblrllği yapmakla. mükcll~Jl 
tılmnJk auretiyle bayıltııdıkt.an sonra tut°;!acakalrdır. 
pa.rtırun gasbedDdlvlıı11dd:la etınJ.ştlr. ~oy okullarının çalı..c:mn san.tleı;J 
Faıkcııt zabıta, bu iddiaya 1nnnınamış mufettl,.c;Jer tanı.fından, köylerin ~, 
ve n>tııID sıkı ım\Ştııma. .ı;onunda, pa.- durumıatmo., mevslnılcrln ve köyleri}>. 
rola.n Alinlıı sakla.<1$ yertıı? b~ husus1yetlerlne göre tes'blt olunncııık.~ 
rak postn idaresine ın.do ve teslJm tıtİr yıl lül 
etm!ştlr er ey ayının sonuno. kad~ 

• O ynşını tamamlamış ol:ı.nlnr 1lkokul• 
All, me§hut suçlar kıı.nununa tevfi .. ıa.ra, llkolrulu bltlrcUkten 6011rn dah~ 

kan derhnı muhakemesi yapılnıış ve yüksek okullara devam etmııycnlcrden 
4 sene 8 ay 10 gün hapse ına.hltfun 16 ya.şuıı tamı:unın:ınış ola.nbr da. mes .. 
edilmiş ve deriıal cemevlne tıkılın.ıŞ- lek kursltırına devanın mecbur tutu• 
tır. lncaklardır. Okula. devam edem.Iyec~ 

Para piyesi davasi 
Ne<:lp Bazıl lle Peyami Safa CU'8t>ın .. 

da. Para plycabıden çıkan dA.vaya. 
dün ikinci cezada devam edil~ ve 
mahkeme 1k1 ttını.!ın karşılıklı cevap. 
ln.nnı tnbtlrt vermelertnıo bra11 ve
rerek ~nvayı 5 mayısa bıra!cmıştlr, 

Kumaş hırsızı 

Kuyuda yakalanan Tev
fik kendisinin alakaai 
olmadığıni söylüyor 

kadar hn.stıa olanlar hnkkındn. tak.t .. 
bat yo.pılınıyncak, 16 ytıŞlnı tamamın .. 
madan evlenenler ~ okullannn v'1 
meslek kUrslanne. devnma mecbur tu" 
tulneaklardır. Köylerde devammzlılj 
tıil'blri arkasına. veya. nrnlıkln. tılr d6!'i 
yılı Jçlııdc 30 gftnfi gcçtlğJ takdlro~ 
talebenin vells1 15 günden altı n.yıli 
'k:n:dar hapsedileccı.-tir. 

Mahsul • • vazı yeti 

iaşe müsteşarı Ticaret 
Vekiline izahat verdi 

Ankarat 2~ (Akanın) -lll§e müs
Blr müddet evvel İzml.rde bit hır- teşan B. Şükrü Sökmenaüer Adana 

sızlık ışı etııı.fında kahvehaMde bir havalrsindeki tetkik seyahatinden 
arkadaşı ile konuşurken yaJcalandığı Ankarayı: dönmüo, bu sabah Tica• 
halde polls1n elbıdon kaçan ve istan- ret Vekilini ziyaret ederek tetkikleri 
bula gelip baçkn. bir hımızlık yaptık- neticeleri hnlclcındn uzun izahat ver
tan sonrn. ~·nnsnrnyda anneslnin c- miııtir. Müste§ar gerek Ad h .. 
vinde polisler kendisin! ya.k.ıı.lo.yaeak- l' · d k" h 1 . . ana nvn, 
lan sırada bir kuyuya atlayıp kuyu 1j1n e ı mdb~ lsu vnzıyetınden, gerel· 
içinde yakalanan Antakyalı Tevfik a ınan te ır erden memnun bulu™ 
ıiınhlı:em.eye verllnılş ve dün nsllyo maktadı: 
dördüncü CC7.:ı. mahkemesinde muha.· 
keıneslne bnşlannuştır. Talıklko..t ev- Su birikintileri temiz 
rakına. nazaran Tevtlk İzınlrden k:ı.-
çıp istanbuln gelince Ayvansaroyda tutulacak 
lpck1~ :fabrlka.'Dnın yanındaki ko.m- Ankıır. 28 (Akşam) - Bazı yerr 
nuı üzerine çık:ırnk duvnrdakl delik- lerdr su birik. t"] · · • · · l" 
tıen fabrika.ya glmıl§, kumaş deposu- ~ . ın ~ ... r:rının sıvrısıne' 
nun çinko duvannı deldikten sonra yatagı halın• ~eldıgı nnlnşıldığından 
1476 Unı.lık kumaş çalmış ve sonra bunJ~rı te"!ı,; • tutulması • lüzu~lf 
da kuyu içinde tutulmuştur. 5:h.hıy.c. .Vekuletınden tamımlc bıl· 

Mahkemede Tevfik bu hırsızlığı in- dırılmıştır. 
ktir ederek: -

- Kumaşları ben çalmadım. Bun- p k f" J • d b" . 
lah bana kaçakçılıktan mazının Ha- amu ıat erı e te ıt 
san Hurşıt ndıncm bir 8.l'ka.claşını ver- ve ilan edilecek 
dl, ben de evde sakladım. Hasan Hur- Ankara 2v (A.A.) _ 1942 e• 
!)it de şimdi Adana.dadır. · w fi ı · · b k b"f 
~r. Kendi3inin Adana.da bir nesı. ~apagı.. at enn_ın u ere t~ 1 

mıka.sı olduğundan bu clheUn Ada.- ve ilanı munasebetıyle pnmuk fiat .. 
n8ıda.ii ronılnınsı ve şahitlerin dinlen- leri hakkındn da yeni bir fint tesbit: 
mesi 1ç1n muhakeme b~ güne bı- edilip edilmiyeccğini ıoran muhnrri-
raıkılm!.§tır. rimize salahiyetli maknm1ardnn şu 

V ik km k 
cevap verilmiştir: 

es asız e e satan cGeçen a~nedenberi ictihJaki hula 
iki fırıncı mahkemeye devam eder pamuk fiatlerinin, istih-

Bu l.i.yih ... yc: göre, taahhütlere ait 
St"ncli': tediye yekunu l yıl önceki 
tnhsisnt miktnnm geçmiyecektir. Bu 
miktar fovkinde taahhüde girişilme
•i anezıı Vekiller Heyeti 'kararile 
olac<ıktır. N fiR Vekaleti bu suretle 
evvele ... t•·sbit edilen ve sırnya kon
ınuş o!ıın şe> ve köprüler inşaatına 
fosılaSl"' devam edecektir. 

Üniversitede 1 haziran
dan itibaren imtihanlara 

başlanacak 

Eyüp cinayeti failinin 
tevkifine karar verildi 
Geçen paznr gccooı Eyüpteki evin-

de Mehmet adında blrinl öldüren ,.e 
.lmnsı Güli.zan ynrnlıynn Cemille bu 
clııayet için kendls1ne bıçak ~rik 
etmekten maznun ko.rdeş1 Haill dün 
adllyeye vcrllnılşlerdlr. 

(llef taralı 1 inci ..ruf ede) 
veren Türk ordusunun eSk1 mensup
la.hm da selO.mlıı:maıkla bahtiyarım. 

Alman ordulan başkomutanlığı dn 
geçen harpte Türkiye ile yaııyann 
harbeden subaylardan bumya birisini 
göndermekten kendi.sini alamamış
tır. General Ouhr bu knda.r sene son
ra eski slldh arkadaşlanııı görmekle 
mesut ol:ıcı:ı.kUr. BUyük Elçlllğiınl.zin 
nskerl ataşesi, sade bir mera.simle btı 
günü tesit etmeıt veslleslle ve yorul
maz bir gayretle Türk cıostlarma. hlz
metıerlnı oolrgemlyen Prusya ve Al
man ordulannıı. mensup zevatın re
simlerini bulmuştur. Büyii1c Frled
rich zamanındanberi l1d ordunun ne 
i&Uretlc bember ve doota.ne çalı.ştıkla
rını görmek ha.ldıknten dikkate değer 
bir hlidlsedir. Genera.I Rohde'nlıı bt
zc gösterece~ koleksiyonu scyreder
lren bunun her lld ordunun ınazldeltl 
sll~h nııkadn.şlı~ı ve dootlu~u te
yide ve.slle olacnRına kıınUm. 

verildi sal şart ve maliyetlerine göre, müs• 

Uk vazifeyi alclı~ı tn.rlhten öllimfine IJW;ıeyin ve Mehmet adlannda 1k1 t~sili talmir. .ettiği kanaatindeyiz. 
ka.dar gOQCn zaman 1ç!nde ordumuzun tıruıeı ekme}c: ynpm:ık üzere verllt>n İıttıhsal ~· , malıy?t ,artlan bakımın• 
ve askeri irfruumızm gelişne.si bakı- unlardan bir kısmını ayırarak ekmek dan vazıyet tetkık ve 1942 senesi 
mmdan ya.ptığı h1zmctıerı burada. a.y. yapıp İkbal, şazıye ve Cam.al adla- pamuk mahı.uliinün fiatleri zamanın• 
n ayrı tek:rarlanınk 1lZllll olur. İkin- nndn ~ klfl vn.sıtaslle bunları sat- da tes'bit ve ilun edilecektir. 

t tanbul ün ~ersltesinde 15 mayıs
tnn ltlba:en der ler;n kesllme<"...i ka
tnrl !!tınlmıştır ı haziran~ ünlver
sıtenin bütün fnkiilte'erln~ imtllia.n
farn ba§lanac:ık ve imtihanlnr hazi
ran sonuna kafüır t~lıın:ıcktır ---- . 

Mütehassıs olmıyan 
doktorların tabelaları 
Anka.;~ 28 (Akşam) - Mütc· 

lı ssıs olmıyan doktorların tabelala
nndn valnız doktor kaydi ve has
ta.lan hnrgi ııaatlerde kabul edecek
lerini > zarnk gerek tabclaln
rmdn, ge:-ek gazete ilanlannda rek
lam mahiyetinde bir şey yazmama
lan Sıhhiye Vektılctinden alakadar
lara biJC.:irilmiştir. 

ahiye müdürleri 
Ankarı< L.8 (Telefonlıı) - Nahi

y ı t• şkil ve idaresi hakkında Dahili
ye v'e-knletiııcc hazırlanan kanun ı· · 
yihasının M<"clis encümenlerinde tet· 
kiki b • ...nıiqtır. Layiha pek yakında 
rnzname) c nlınııcnktır. 

Bunda sonra. Nahiye müdürleri
ni ı yir.1er· doğrudan doğru •a Vc
k"l t ınrafından yapılac- k ve tayin 
cd'ldikle-ri "erde keI:'dilerine bir ev 
de h..-n i olunacaktır. 

Sultnnahmet üçüncü sulh te2a 
mahkemesinde yapılım sorguda Ce
mil, dün de ynzdıt:'llJlız gibi suçunu 
itiraf ederek mrısı Gül.lzarla Mehme
di evde içki mnsnsı bafmda ya.'knlıı
dığını ve namusunu temizlemek: tçtn 
clruıyetı Jşledlğlnl söylemiştir. 
Kn~şl Halil bıçak tıedru1k1 suçunu 

Jnklir ctnıiştlr. Mahkeme Cemllin tev
kllinc ve Halil hakkında. tahkllta.tm 
scmes olanık devamına karar ver
mlştfr. 

Rapid takımiyle maçlar 
Rumen şampiyonu Rapic:l maçları 

tertip heyetJndcn: Romanya §:1.mplyo. 
nu Rapid takımı oyunculan perşem
be ~babı sa.n.t 5 te Sirkeci gann:ı. 
ge1'ccckl<'l'dir. Spor seven nrlrodaşla
nn mczkftr saatte Slrkecl gnrmd:ı bu
lunmnlan rfcn olunur. 

Mnçlnr Beşiktaş Şeref Stadında ya
pılacaktır. 

1 Ma.vıs cuma saat 16 da Gnlata.sa
my - B<> 1kta.ş B takunlan, 17,30 da 
Fene.rt>:ı.hçe - Rnpld .• 

3 Mnyıs pazar snııt 15,30 da Fener
b:ıhçe - Gnlatasarny B takımlan, 
17 de Be iktnş - Rapid. 

Bllrtlcr Galatasaray, Fenemahçe, 
Beşlkt'lf kulüp1erııe İpek sineması 
gi§elerlnden temin edilebilir. 

Bu vesileden ıstıfa.de ederek her 1k! 
mlllet.ın şefleri İsmet İnönii ve Adolf 
Hltlerfn önünde ('ğlllrim,. 

General Hüsnü Kılkışın 
nutku 

el vatnn edlndl[li bu memleket ordu- tmnak suçundan yn!kaln.nmıştır HU- --
sunda. aldığı her vnzl!eyt öz vazifesi scyhıle M6hmcd1n bohe.r: çuvaldan 4 
ile eşit tuttuğunu nurlu ve ateşli mc- kilo mı nl.Pı$ suretııe 23 çuvaldan 
salslııin her saflınsmda ömCk W.,k.ll cldıklnn 02 kilo unu ekmek ynpıp 
edecek b1r bağlılık ve vefakft.rlıkla ytilD,sek flatıe sattıkln.n 1Ier1 sllrlllmek
çnlıştı~ı stıylcmek yeter. tecUr. Mnznunlar milli korunma müd-

Uzun ve fn.nllyetle dolu bir öın.tiln dehmıum111ğfne vertıerek tahkikntn. 
huzura ıuı.k kazanmış son günlerlııi başlanmıştır. 
bile canı kadnr sevdiği TÜt'k ordu- Kömür. ihtlk.fın yapan Dursun ve 
swıda. geçlrmeğe can o.tarnk bu uğur- Aluru!t adlannda. 1kt kişi dün 2 nu
da canını vem1esı ve Türk ordusu· maralı mllıt korunma m:ıhkcmes1nde 
nun vefa.Ur ~UŞlmda göilerlnl dün- muhakeme edJlmtş, ııuçlan sabit gö
ye.ya kapaması bu bağlılığın nzamc- ~Jd11ğünden tıçer ay hapislerine Te 
tine en büyük belgedir yuzer lira para cezası ödcınelerlne 

Bu sebeple Türk ord~un vlcda.- karar verıım_işt..;...J_r. __ _ 
rrında. ve bft.tırasında da.ima yaşa.yan 
ve yıı.şnyacnk olan bu büyük va aziz İpek kozası fiatleri 
öl_?nün yirmi 9.ltıncı yıldönfi:ınünü Ankar 26 (A.A.) - Yaı kozn-

Bir kadın yarı belinden 
aşağısı yanmış olarak 

bulundu 
Yakacıkta Hnm:ım sokağında 24 nu. 

maralı evde ika.met eden 76 yn.şların. 
~ Ayşe Ha.diye nuıngnl başında ya~ 
belinden tl.§a~ım ~ık ve olü olnrok 
bulunmuştur. 

Hadiseye Knrtaı hfıldml Naci öztın 
ve Jandarma. kumandanı el koyamıt 
hükumet doktoru AU Rızo. Gelekimln: 
muııyenooinde nıruıgal bnşında otur
makta iken kalb hnstalı~ından vefa 
ettiği, vefatını müteakip eteğinden: 
tutuşnııak ynn belln kadQ.r yandııtİ 
görülmüş ve detnınc izin verilmiştir. 

TuJ'!k ordu.su cdma htlrmet ~ rah- nın ham~ eatıı finti BU1'8ada ve Fi
metle o.nıınm. ı~ ·· f b .,_ ı ı ı d ı 75 

Bu kudsi vnzlfeyı üstline alan ve ahir a rııtn an o an yer .er e • • 
tendllerl de Von der Goltz gibi bu 1'ur~ş ?l~cakllr. F~at müatahsıllen Alemdar nahiyesi 
ordunun e.s'ki arkadaşlanndn.n olan te§Vik ıçt:t aynca kıloda 25 kuruş müdürü beraet et İ 
s:ıyın General Guhnı da muhabbet ve istihsal primi verilecek hu suretle fi-
..,..,,,.gı ne selflmlar ve kcndlsln~ _ ... "'em- at 200 kuru~ baliğ olacakbr. Yaş Ekmek kartı ırnltstımaıı işind<'n t'lo-.,,_,, - "fü lnyı m:ıhkemeye verilen Ale~datl 
lek'etlmlzc hoş geldlnlz9 dcıim. kozanın diğer daha aşağı cinslerinin n:ı.'hiye müdürü n. Münir Dlvltrl nln 

Bu nutuktan sonra General Hüsnü Nutuklar tercfimc cdHdlkten sonra fiatleri ile filatür fnbrikalan olma.- 2 nunıntalı mllli korur.ma mnh 
Kılkış da nşn.ğıdnkl sözlerle Türk or- Alman ab.şemllltert Oenernı Rohdc, yan rverlerdeki fint1er buna go"'re m~- J_ 
dusu namına mu'!ı;nbelede bulunmuş- - l bir hl~- .,, .. ;ı;.uıde muhnı·rmesı yapılmış ' ' 
tur: guzc ı.ubcde bulunmuş ve mc- hallerinde fiat mürakabe komisyon- sine isnat ohman suç s..•b1t g lmC'-

msimi açtıkta.ıı sonra mevcut re.sim- lnnnca kr.rorlnştırılacak. ve bu fint.. d ~lndt'n b<'rn<'tlne kn.mr v ı . • ... 
Burada Mtırıısmı yM için toplan- ler hakkında dnvctUlerc ayrı ayrı iza- ler Ticaret Vekaletince taSdik edi- ~=ı::ı:::ıa::::ıs:::mım:.ı=z;:sııs_,=~== 

dıl!ımız büyÜk asker sizin lçlıı olduğıJ he.t vermiştir. 1 k · B .. 
kadar blzler 1çtn de aziz ve nsıterllk Davetııle b d h 1 ece tır. u suretle mesela Hatay Paranm en emin ve en I• xlı • r, un an sonra. nur an- k 1 b d • 1 V• • • 1 .ı 
torlhtm1ze nulolmuş bir ölüc\ür. Ken- mış olan büfede izaz cdilmf.l11er ve ozn nrı ursa a ış enecegı ıçın -ıa- bir feltllde Devlet knaasma yntı· 
disi son asır nslrerlik tarih.1m1zin par- Büyük Elçiye GC'll~ral Guhra Elçi taydaki fintler Bur,ıınyn kadar nnkli- nnız. Bumın için yapna\ğmız tek 
lak ve imrenilir birçok sahifelerin! M. Krollı:ı. v~ e..ta.şemllltcl1 Gcncmı ye ve diğe mnsrnflar hesnplnnarak ~ bir 'l'anarruf bonosu almaktır. 
şerefle işgal eder. Rohde'ye teşekkür. ctt.tkWp sonra ay-j daha aşağı tutulacaktır. Kuru koza- ( 4862) 

YOll d~ Goltıtan ~ ~tlfil!Il._d3 ~Iarcıır.. nın Ha.ti ayrıcn ilan edilecektir. l-------=---·----ı1111 
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Zeytinyağlar 
Senenin en ,aens ve mükemmel filmi 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Boz.kırda yeni bir phir 
tomurcuğu: ÇUMRA 

• 
Yiliyet, satiıin ıerbes 
olduiunu ilin ediyor 

KADIN HAKiMiYETi: birDı!:r: ~!:: ... 
KADIN HAKiMiYETi: b~7:!:1.==. .. 
KADIN HAKiMiYETi: R~ ~~ v..dlil 

AŞK YILDIZI 
bır riiya dunyUI •.• 

KADIN HAKIMBVETD 
Bu haltaJar içinde bir süııa Çmn· 

ra'ya ainıdan. (Konya dl.Jetinde VOl7eUen tebHt edllmJşUr: 
Wr kaza oldaiuna ı.amq.. J'Oktur A - M/l/&42 taı1hl1 'YDJ.yet tıebllli 
9UID'lm.) _ -ı! 1u a:.: ile be1ana tabi tatuSan ft toptan •- GEORGES BRENT'le • BEVERL Y ROBER'('in Çumra denen a.Yaa -.. tane. w., -.,_ lllll!IQ9dOen bil' tıGıfll ~ 
~ 12 kilometre dahlldeı ;:-"~ yal1armdan: yaraıttıiı büyü]C filim. 

==~~=~=~ ~~"1~•ttıma.-.ıra KA DiN HA KiMiYETi 
ineli mub•dri. 

300 
yerli aile ıimcli- ı - Azami "' 2.0 uW1 etstra. ..,_ Yarın a1qam L A.. L E nın" ao··aterece~ ti• yerlepnif bulunuyor. Ahalinin t~. e e• 

lımesile 18Pılmıt biik6met koaaiı, ı - Asamı 1' 1,6 ulW 'N 11' tD- ~-------- eşsiz ıa!ıeserdir. '•••••lliıı••"' 
belediyesi, aiaç dikilmit diimdtb Ye bılu blrtnct ~ ~la, p~~-~~-~~~~-·----------

HEDDY LAMARR 
JAMES STEWART 

&}'Jll ballumızdan aör<lüiü epiz raihet üzerine 

MELEK Sinemasında 
Daha birkaç gün uzablmıştır. 

müıimini buJvarnri eokak1an De " - "•.a as1t11'" ı,ı bıb1u aın- Şebz d b TURAN Sin T" ı.a ıirin kuahaak 16 sene evvel ka- cı ~ ~1ann DUl!YSU fl- a e aıı ema ıyatroaunda ._ ___________________ ,,, 
sabanın teessüsünclenberl Belediye atJer dabll1nde tıoptarı 'ft perabnde 1 Mıcyıs CUma ve 2 Mayıs Cumartesi akşamlan 
rmJ.iiini mabafa.ra eden değerli mü- sa.t1§i&n eeıt>estttr. Rafid Rıuı tiyatrosu ve Halide Piıkin birlikte 
aevverimiz Rakım Çmnralı'nm gay- B - A bkrUmda satıp eeıbes bı- Yazan: Şehir T1yatrosu art.lstlerlnden BEDİA 
ret ve himmetinin mahsulü. rüıian ;yııtıann b1r terıdceden ta.zıa Cuma: BENi ÖPÜNÜZ, komedi 3 perde 

Bir rivayete nazaran çemrenmek'- (bir ten• dahil) ~alma.· Yamn: RAŞİT RIZA 
._ d"~ b" "dd" •· Çam ca1c fa.turalann blrer sureti maballl 

.- ORDULAR ÇARPIŞIRKEN -
Türkçe Sözlü 

Gfbılliği hiç bir filmle ölçülemez, göreo1eri hayret ve takdir için
de bırakacak film pheaeri 

..... -.., agerbo~-! __ aa~-~indore c n-::~ Ban&yl Te Ticaret Odalarına. mdıalU Cumartesi: o GECE, Dram 3 perde 
ova» nm z;wınllf fau en, .......... oda b Iuıımadılı talcdlrde dol'nJdan Yerler numaralıdır. Teıeron: 22127 •••••••••••••••••••••••' 
cü bir zanna inanılma da bir Eti ili· - VllAyet sanayt ft T1calet o- ill•••••llliıiıiıiıiıiııııiiiiiiiiiiiiİİilllfliiiıiıiıiiiiiiilİll-••••lliİ . 

lamdan ismini alan Çumra kazası duınıa. göndıet11ecektlr. ~--·--------------------~ ~~----• Bugun matinelerden itibaren 

Yaran akşam ELHAMRA'da 

Tarkiye buğdayının% 30 
unu veri- C-Ecneblmaddesl % ,..nmı geç- Şehzadebacı TURAN Sinemasında 

yor. Ehemmiyeti hem bu noktadan, mtyen J&mpant " a asitli ft Azam! 1 M ı· L L Al 1 1 A 1 y 

hem de davarcılığmdan. Otomobille "ı ecnebi maddell b1rlnci c.a malı •-------- Bugün LEMDAR iki büyük filim birden: 
sezdiğiniz eırada, imlan yayılımf " B den fazla ultJ1 d1ler ~- _ _ Notr<lamın kanıburu filmin epiz ve dilber Yıldızı MAUREEN 
eayuız driilere rulıyonunuz. Bu 1&r " 8 asitli mbınıluk :yallar rafine T A y R o N p o w E R' 1 n O'HARA ve WCllJ.E BALI.. demir maske filmin unutulmaz 
ovalar bir buçuk milyon kısa bacak zeyttnyatlan ile pam.Uk ve p1rhJa ~- kalı ram anı LOUIS HA YW ARD... Oç büyük yıldızın beraber 
Ye uzun bacak bayYaa beslermif. la.nnm J8.ll1 bir teiıll~ tadar toptan yarattıkları. 

- Ne siizel, ·~:ntaz.am dikilmif ~ve·pera-ke.nd·e·.sa-tış·latı-memn_udur_.... z o RDünOyaNyi ulieyNecanlarşa boğaRn ET 1 - DANS ve GENÇLiK 
bvak afaçlan... Pek hoı man- ALKAZAR'd ·ı • A •ı İki eaatlik musiki.. San' et ve büyük afk ve ihtiru romanını görünüz. 

U:.1~~1:.~~-es'!~ı buauei-1 8 2 - Maskeli 5 lerin Dünüşü 
yetidir. Çumra demek, qaiı ,ukan BU ILUTA İ J 15 devre 30 kmm - aon ve heyecanlı devreleri büyük macera ve 
bu 11ra afaçlar demektir. HW,.esi Bf1tWl seaıısıanıa 1fYr ~ Ayrıcaz B E T T D A W. S - eergiizeıt filmi. 
d~ var. Sulama tetlölitmm müdürü ge11 dönme1t ~ ta.- H E N R Y P O N D A ' nin liliuti eseri ı ı den itibaren devamlı matinelCT. _ı __ _.,, 
::::ro~· =~p .. d::::: ~ lan ":1~~i:1~~~ ~ . ÖLMEYEN AŞK 
oyalayıcı bil' megale olsun diye dik- Demir Pençeli 
mit. MalUm. kavaklar, 15 eenede 
lııile epeJ' boy verir. Hatta An.dolu- "3,, )er 
da bir kız doğnn... onun namma bir 

-·-. Z s.a 117111 .a U DEVU il JUS:--" .... miktar kavak dikilir. Kız gelinlik ça- .... -. 
ima gelince de çeyizi ocfmırmdan Dn•Jm .heyeeu tılm1nln 

JDPSblt BİRDEN 
çskmlf olur. Meırutiyet senıel..mde Bueünden Wb8l'en blr hafta da-
ainyor Baryola'nın diktiği ajaçlar, ba ~ miljdelıer. LQt-
höylelikle, ima zaman içinde IMi.Yii- ten .-na aatıerlne c:Ukt&t: 
yerek, avuç içi gıÖİ çmlçıplalıc cÇa- 12 - S - 5.45 - 8.46 de 
mar ova» nuı zinetini tetkil elmİf. .. __________ ,, 

Cel zaman sit saman, devir deiit-

mit. seçenlerde, ha İtalyan münev· ~----------~ ftri memleketimizi tekrar ziyarete Çarpkapı • GEDIKP ASA 

AZA K' da 
r:elmit"' Çumra'ya uğramaktan da 
nefsini menedememiş. Eskiden ken-

1 
di3üıi tanıyan yerliler var. Onlar an- , BUGÜN matinelerden i.tibaren 
lahyor: «Bizi selamJamasile, heye-
can İçinde kavaklara koşması bir ol- İıtanlul muhitinin büyük ı 
du. Mübaliğ•sız her bir aiacı ku. 1 GALA HAFTASI 
cakladı öptü, kucakladı, öpt6. Halk 
da bunun ne demek olduiunu an
ladı. Bu adam bunlan elile dikmİf, 
yelİf tİrmİJ, ,imdi onlara k811ı evlat 1 
muhabbeti duyuyordu. Herkesin 

1 
IÖZÜ )'afDrdı.» 

••• 
Ağaç dikn ek güç bir şey değı1dir. 1 

Her fere' imizden vazrreçtik, her mü
nevverimiz, her memurwnuz bir 
B ryola zevkile hareket etmit ol
eayd•, Çamur ova Zümrüt ova hali
me gelirdi. Ii huıua ıu bqlan. 

J - SEVGfı.tMtN SESi 
Büyük melodiler, ve besteler 
filmi kalbleri nüzik nağmeleri
le mestedM a§k ve ihtiras 

romanı 

2 - ÖLDÜREN ORMAN 

Balt.ı ginnemiı ormanlarda 
güzeraı eden heyecanlı ve 

debıetl. bir macera 

3 - HA YDUTI..AR ruzA(;] 
BOB PAKER - JON MAK 

BROWN 
aenenin en dehıetli ve görül

memiı cleh,etler filmi 

691 .. Mevsimin en büyük proğramı,._, 

Dünyanın 2 en büyük f1lm1 1 
en güzel kadrnı programda 

1 Garbın ve Şarlan güzellik şayıkalan boy ölçüşüyor! •. 

1 Garb güzellik mucizesi: Şark güzellik mucizesi: f ALiCE 
R FAY 

DORATHY 
LAM O UR 

M m yan iWıeleştiği 

~ H H L L Ol şiiiİ< 
da BRODWAYI.. eu-ıb··ı-

Şark güneşi gibi 

Dikkat: U U 
Akın ve ısrarlar üzeri· 

ne 2 HAFTA uzatıınuştır. , 

Bu senenin en büyük 

ftkor kazanan hlrikuı 

1 

il 
I' 
ı • 

ı : 
i l 

M 
A 
R., 

~I 
R 
A 

da 

ŞARK 
.slNEMA.sINDA 

Yarınki Perşembe 
gUnü akşamı 

Gönülleri atqliyecek, kalpleri büyü)eyecek, herkesi teshir edecek: 
,Yepyeni l>ir einema mevzuu ... Harikulade bir temsil: 

&ECE &UNDUZ BEliMSiN 11 
(2 ieiınli kadın) .. 2 hüviyetli kadın ... 2 fa}ıaiyetli kadın) Araba· 
cmm Kızı, Mukaddm Yalan, Artist lztırabı gibi hazin, ülvi aşk 

ve ihtiraz filmlerinin 

aehhar parlak HiLDE KRAHL'ın 
yıldw 

yarattığı 

en soo eser 

Şimdiye kadar hiç bir filme muyc&1er olmayan 
Raibet ve muvaffakıyet rekoru 

ALKAZAR MUHASARASI 
(T0RKÇE SÖZLÜ , 

Senwin en muhte;em harikalar taheaer; kazandı. 
Cöremiyenler ve tekrar görmek isteyenlerir arnılarını yerint-

getirmek emelile • 

ÇEMBERLiTAŞ SiNEMASINDA 
BUGÜN MATiNELERDEN iTİBAREN 

1 hafta daha söaterilecektir. Aynca . 
Seyircileri merak ve heyecan içinde bırakacnk bir filim 

Armulusal cinayetlere mevzu teıkil eden bir dram 

KORKUNÇ GECE 
LOLA MUTEL ve JASPAR DERTZEN 

' 

Bu havalide. eluerimizin bilmedi
ii fevknlide mükemmel bir ıulama 
lef)cilih var. Anadolu - Bağdat hat
bm yapan Almanlar, bozkır süzer
Phmı verimli bir bale getirmek tize
re, devlete bir milyon altm earfettir
tettk muazzam bir kanal cihazı yap· 
brmq. Öyle ki, bazı yerlerde, bir 
abr ıuyun üzerinden, diğer bir akar 

4 - M. U. M. MF.MLEKET 
JURNAU 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

ea, beton bik yuva içinden kaprü Bu uzun ve mükemmel 

Fiatlara zam yoktur · FAclAu AŞKLAR .... CASUswK FtLMt 
'-'--------......... ________ ... rı~-Y•e•r~•u•l•ClA•k ... ~.in•l•Q•tf•en-tam ... •.e.an•s•ısa .. at•le•n•·n.d•e•t•eı•ri•f•e•d•in•i~ ..... ~ 

laalinde. yahut bo"11Larla dere altın- proıramı tamamen sörmek 
tlan çapru seçiyor. • ve yer bulmak için IQtEen 111 ....... mtıımilz dıoktor Haseyhı Buat 

Sulama tetlôl"tmın böyle bölün- ta: . • eearuı saatlerinde tetrif IUIAM 

me yerlerinde, sene fi tarihinde ediniz Yalçm'.m ölümünün kıitanCl gibıü 
afaçlar dikilmiş. Buraları boalur or- · oııan yannk1 perşemt>e gllnü ötle na-
taaında minimini vahacıldar halini ....................................... , mazı,ndaın sonra Maç.lro.da. TefVl.ldye 
Aimıt. Halbuki kilometrelerce sü- önünden seçerken_ içerdeki kımclu· camlsinde mevlfıt okunaca.ktır. ı:>ost· 
ren kanallann kenarlan çınlçıplak. rae17a aealeni)'or: Jo.rmuzın gelmeleri rica olunur. 
Her vatandas, yere birer çubuk aok· . :- ~~· ~a tarbm ibıerinclen sene -----------
•ydı bütün bu havali Cennet bın yürW1UJlo.. Halbuki De kODUf• 
olard~ m111tuk? Hani herkes kendi oturdu-. •-* iu ~.l ...W olacaktı?.. Merhmn MEHMET AVUNDUK'un 

Ancak • d" bö le bir merakın ... ruhuna it.haf eıdllmek Wıere 30 n15an 
~ Çmnra Bele- Ve, boz1ann ortumda. yalnız An· 5142 perfembe g6nü ikindi namazını 

~ • • • • -: ba!Tan bu- kara dofmu delildir. Bayle yeni bir miitıeakfp, Teşvlldye caml ter1flnde 
~ 111111D1U1U ,_ • bir anı -·'- -n.. rek mevltl' olı:urlbcatında.n, arzu bUYU-
• delildir. Orada~ mlinev· ralala. ycnı • a,-..-, .....,te ranlahıl hazır bulunmalarını rica 
ftl'lerlmbda de imara brp s&ter- emelde ~ tehir tomarculdan da ederiz. 
cllii alikad bpln bir aile ruha var. dofuyor. Ailesi namına: t1seyir AY11Dduk 
MeeeJ". n.ıiiddeimumt bir d•kAnm (Vl • Na) 

Mevlut 

Mevludu nebevi 

Bu a~am ı PEK sinemasında 
Senenin en mükemmel n muazzam bir filmini göreceksiniz 

AGIR ITTiHAM 
Baı Rollerde r 

Robert Tay lor - Ruth Hussy - W alier Pidgeon 
Muazzam Amerika aenlz ve bava kuvvetlerinin fttirakile ,apılmıt nefis f>ir AŞK .• ARKADAŞLIK; 

.,.. KAHRAMANLIK DEST ANI. 
Dikltatı Numaralı koltuklar erkenden aldırmahdır tel: .of.f289 

.. 
Bay Amcaya gore ... 

B l k tü 1 .. n· a· ı H le bunlardan biri pek önem-ı ... Bir de De samın. tıUn• r\l-ı . .. d-lah, demi§, itt• .ur~ '°" l ... Bu. aör~ ıerçektcn doiru iee 1 B. A. - Cüneıin de bu yıl yaptl-- u yı ııın uzaması r u v . •.. e . .. ... -""" ~- ~e leke)., :rok IDU).. iukluııa ~il.. .,,..ııı.._ v ihtikara bakılırsa~ ıu.. 
Jetlere yol açtı bay Amca... li: G(iya bu ıök biJııuu •~.. 1. ~ bmmaak ıaa.ı. 

llllf··· 



----

Alif AU 29 Nisan 19-l:? 

Münakalat Vekaletinden: Aıkerlik itleri öksur11lere KATRAN HAKKI EKREM 
• IRADYOI lleT•ttu Yeril Agerllk Ş.Mm llat

kanllJm•an: 15/Şuba.t/H2 tarUılnclı9 

bqlayan '" 11/llt.ıt/942 taritı\nciıt bL .. -••••••••••••••••••••••• 
Buıiinki prepaa tam bulan fll'bemlıde a,ıtlı J'eda 

Münhal Liman Reialikl~ri 
MllllMl Uman ~rlDe t&J1n edllmıek üere emekllye ayrılan veya ı.

Ula lılllı d••• denlll a:ObaJ1an ile Yilksek Deniz Tic~ Mektebi me-
BUDlumdan tallp olanl&r haleııı bir nzlfede beler bulundukları vezlfe n 
Utaaııltdhlarınm. arih adrelleril• cıotum tar~rlni gösterir bir 1sUdaya 

12,30 Program, 12.33 Ş&rta ye Ulr-~ Te Al, memurlardan ~ 
killer, 12.45 AjaM hlberle~ 11.00 J& ~ertn eeaeDk J'*"-.•e 
Şarkı ve türküler, ll)lli K.:ınlJlllD&. yapılmM: üzere acele~ mll'lca-
18.03 Dana orkestruı, 11.45 zınat Ml&n llln olunur. C520I - 8M8) 

Takvıml. 18,55 Konuoma, n.10 Radyo Oımanlı Bankaıi 
Çocuk Kulübü, 19.SO Ajaaa baberleırt, 
19.50 Fasıl heyeti. 2q.15 Redyo ııuete- .Ballar be.yramı münaaeel>tilıe. 0.
.... 20.45 Blr halk türldbii (;trenly<>- m&Dlı baııkumm Ot.lala meıklll .. 
~. 21.00 KonUJIU&, 11,15 Şe.rt.ı .. ve Yentcamt ft BeJotlu l*ıert.. ı ma
tlrtcul«, 21.46 Muzik: :W,...etıcömhuıı 71.1, cuma Ye ı ma.1MI 1H2 cumartell 
bandosu. 22.30 AJaM h&btrleıt ve bor- dnlert ~ bulunece"ar. 

salar. Yarın sabahki PNCrua Karar hiiliaaaidı'r: 
7,30 Program, 7.S3 Misle (Pi.), '1,4$ İhllklr 42/SO 

Ajans haberlerl, 8.00 Miisllc (Pi.), a .15 Mlllt Korunma kanununa mubali-
Evln saati. fetten Yeşl.lıköy İstasyon caddssinde 

d9• numarada baldrall* ticaretUe * Beyoğlu Halkevin<kn: 30/4/H2 meşgul All ottu İsmail haldt.tnda ts
perşembe günü, şalı ft."* Nafiz tanbul birinci ihtl.kAr mahkeme.slnde 
ÇamlıQel tararmdan ?erilecek olan cereyan eden muhakemd netlcEllln
, otva.n Edebiyatlle, Halk Edebiyatı de suçlunun !illi nblt e>Jdutundan 
mükayeselerh m~zuundakl konfe- Milli Kc>nınma kanununun 31 ve 
rans, sayın konferansç&Nrl mazereti- 59 uncu maddekıl mtıelblnce beş li1' 
ne binaen tehir edil:ni.§Ur. para ~ ödemeslne ft yedi güo 

••••••••••••••• müddetle dükıkanının k:a.patıımasma 
Gece bekçisi 

aranıyor 

aeceıerı sabaha kadar nobetçi 
kalmak uzere muteber kefil ve
reeek bir bekçiye lhtly:aç vardır. 
Her gün 10 dan 12 ye kadar Be
yoğlunda Halep Qlll'flSl.lldn. SES 
sineması mudurlutüne müracaat. 

ve hüküm ka.t'lleştlğinde llcretı suçlu-
ya alt o1mak üzere lcarar hulisasırun 
Al"..;am ga?Jetestnde neşredllmesl.ne 
5/ 4 942 tarihinde kar:ı.r verfldl. «4905• 

Zayi - İ.sbanbul ünlverateısl talebe 
hüvtyethru kaybet.t.im. yenlstilt çitar
taeağımdan hükmü yoktur. 

'Matematik lisans ı No. 2571 
Ahmet Acar 

EKZAMiN 

1 P EK 
BURSA DOKUMACILIK VE TRlKOT AJ 
T. A. Ş. UMUM MODORLOCONDEN: 

Yünlü ve ipekli dokuma mühendis
lerine ve ipekli dokuma uatalarına 

ihtiyacımız vardır 
8a itlerde tecriibe ve ilıtiauı olan talib&.ia hir- fotoıraf H el y 
bal t.aimelaile bizıat veya mektubla latmbulda Yenip 
caddeli 47 numarada umum müclürlüjümme müracaat etme 

bilclirilir. 

BAYILAHLAR.CARPINTlveSiNiR BUHRANI ÇEt<ENLER 

NEYROL CEMAL 
DEN 20 DAMLA ALINCA SıNiRLERi YATIŞIR.OERHAL rJ:RAHL.ARLAR. 

Zayi - İstanbul Uman 14letmesln- - =======:::::ııı=-==-==-==ıı::-=-=m:::::m----=-----==-.1 
=~~~":c::!~~~~~~ ~:~ 11 Devlet Demiryollari ve Limanlari lıletme Aoartıman sahipleri! 

Bot dairelerinize iyi kiracı 
bulmak için cA K Ş A M> ın 
KOÇUK 11.ANLARI ndan is· 
tifıırf,. .. diniz 

Qımdan esltislnln hükmü yoktur. Umum idaresi ilinlari 
011m;ın otlu Dursun Vatantla.t ===========================~ 

Zayi - Ilkmektcp şehadetnamem 
Bağl:ırbaşı yangını da yanmış bulun
duğundan yenisin! çıkan.cağımdan 
t'.skısinin hükmu yoktur. 

Lutfi Büyükaslan 

Yeni muhasebe 
(Bütün usuller dahil) 

Protesor K. Komurcanın b-.ı ldlslk 
ve tatbikatlı kltiLbı 122,5 kW114 tıen
zılll fiatla İkbal Kltnbevlnde satılır. 

Üsküd~r - Kadıköy ve Havalisi Halk 
Tramvayları Türk Anonim Şirketinden: 

Şırkctlmizln 1942 senesi zarfınd.J. ihtiyacı olan ıo nıllYQn bilet.in 
kağıdı şirketimiz tarafından temin olunm::>k şartlle yal"ız tab'lyest ~lk 
ekEıltmeye konmuştur. 

Eksiltme 5 5 942 salı günu saat onda şirketin Bıı.ğlarbnştndaki 
!da.re merkezinde müt*lckil komisyon marifetlle yapılaoakt.ır. Tallb 
matbaa sahlblcr !lin bu müddet zarfında. tatll günleri hariç olma.k üze
re her gun s=ınt ondan on altıya kadar şlrlcetin levazım müdür!uğüne 

Mııbammıen bedell 150000 Ura ohı.n 1200 M3 fınnlanm.ı.t Jcaym kel"l8te 
12/5 11942 sah g(lntl saat 15 de kapalı r::ırf u.sulü lle Anknra'da İdtU'e blna
sında wplanan Merlrez 9 uncu Komisyonca satın alınacaktır. 

Bu !fe glmıek isteyenlerin 8750 Jlralık muvaJdtat teminat ile ıcanunun 
tayin ettlgi \'eslt:ala.n ve teklülerinl aynı gün ııe.at 14 e kadar tıdı geçen 
kom..lsyon relslıtfne vemıelerl Ilzımdır. 

Şartnameıewı ı lira muka.blllnde Ankara'da. Merkes vezn86lnden ve H 
Paşa'da Haydarpıafa vemestnden ttmfn olunur. (4865• 

* Muhammen bedeli 7800 lira olan ve 20 metre murabbalık topu 26 Jdla 
gel~n 300 Rulo (beton tngıaat tecrit veya. blna. damlannı örtmek için) lll 
cins karton bltilme 05/ 5/1942) cuma. gilnü saat (16) on altıda Haydarpqa
da Gar binası dahlllndekl komisyon tarafından kapalı zarf usulıle n.tm 
alınacaktır. 

Bu işe gimıelt ist;eyenlerln (585) liralık muvakkat teminat, kanooun ta
yin cttlği ve.:ılkalarla tekliflerini muhtevi zarflannı ayni gün saat (15- oıı 
bei6 !tadar komisyon reL~lğlne vermeleri lazımdır. 

Bu işe att şartnameler komlsyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
.5002, 

murRcaatla a.rtnameslni görebllecek!erl ilan olunur. 

İstanbul Elektrik, Tramvay, ve Tünel lıletmeleri S Ü M E R B A N K 

~ ev~ miMıbltıeieıie 9XH cka.rtpostal• ebadında yenı çıkarılmıf 
birer adet bor tototnaıııannı lllftll'el'et MünakalA.t Vetllet.lne müracaat eı-
~leıt ll1n olunıu.r. <2661) (4483) 

YObek Deo1s Tlca.reU. meılttıeıblnden çıkanlar için: 
1 - .Memurin tanımwıun 4 üncü maddesinde yazılı evrakı mü.tbltıt 
Emekll veza ıatUa ederıek 1flerlnden aynlanle.r tçtn: 
2 - 'l'a8dlıldl elıcll hul&aaları, bulwımadıtı takdirde ukeri slcU mama

r&Jan. 

Onuncu tertip Birinci. 
çekiliı planı 

1MAYIS1942 
İk.rt.niiye İkramı,. 

tkrami,e miktarı Talara ..... Ura Lira 

1 20,000 20,000 
z 10,000 20.000 
4 6,0ot 20,000 

» 2.()00 40,000 \ 
41 1J>80 --89 500 40,000 
~ 100 40.oot 
~ 50 20.000 

2,000 20 40,000 
4,00I 10 40.000 

80.000 2 160,000 

86,941 Yek<ln 480,000 
Taaa •Det! Ura; Yanın bllet 1 lira 

Yls bUette 11.7' bile& lrua-
nacaktır. lludatm 9' H ı 

ikramiyedir 

Ortülük muşamba almacaktır 
!Toprak mahsulleri ofisi umum 

Umum Müdürlüğünden y ı • M 11 
l .' Muhammen bed~ll ll,900 lira olan muhtelit ek ve UÇ kutu!an mek- er 1 a ar müdürlügu"' •• nden 

tupla. teklif istemek suretile satın alınacaktır. 
2.) Muvakkat teminat (892,50) liradır. ı 8 x 8 ebadında yuz adet, hububat muhafazasında kullanılmNc ftzere, 
3.) Tekllflertn Levaumdan parasız tedarık edilecek şartna.m.esindekl Pazarlara müessesesinden: su ~eçmez clnsten örtülük mupm.ba pazarlıkla satın alınacaktır. 

tarifata uygun olarak 18 5 94.2 perşembe gun!l saat 17 ye kadar Metro Ha- Pazarlık 4 mayıs 942 pazartea günil saat 15 de Ankarada umum mQ-
Il!nın 4 uncu katındaki Levazım Mudur! ığÜnt' imza mukablllnd~ \•erllml.f çı·ıe Yaptırılacak 1 dürlüğümüz binasında, müba.yaa komisyonunda ypılacaktır 
olması lazımdır (4914) Pazarlığa gireceklerin muvakkat t em1nat olara.k maktuan 2000 dkl bln• 

O . j lira nakit veya banka melctubunu, pazarlık gün Te .saatinden evvel ofis vez· 
qıversite A.E.P. Komisyonundan: 1 lpliii müessesemizden verilmek şartilc çileler yaptırılacaktır. Bu nesin" tevdi ederek mukabllinde makbuz almalan ve komisyona lbraz ~ .... 

Iklndl Kadın l e Doğum Klinijline yapt.ınlacak 2212.70 lira. muhammen meıerl \'e işln tamamı veya blr kısmı üzerinde kalanlar. ihalenin lcendUerl-
bedelli ~rdeler 14/5/1942 perşembe günü saat 15 de Rektörlükte açık ek- iıi yapmak utiyenlerin teklif edecekleri fiyatı 5/5/942 akıamına ne teblığinden itibaren Qç gün içinde dıe bu moolAğı ihale bedellnden " 
sılt.me ııc ihale edilecektir. kadar Katırcıoğlu Hanında Müessese müdüriyetine t&Zl ile bildir- 15 inl karşılıyacak hadde çı.kannalan veya bu mlkdar için banka mektubu 

I"'t"k'iler lrnmıı.~ nümunelarile şartn.~mıesiııi Rektörlukte goret>illıler meleri rica olunur. getirmeleri ve mukavelenamey1 imza. eylemelert !Azım.dır. 

-----------------------~~~0=2=V~-~•••••••••••••••••••••••••••I A~t~mrde.lli~e~n~ın~rup~mH~~~~ıMlürumg~ D 1 L • 1 • l U rfılmek,lzln feshedilir ve muv:ılekat teminat ırat kaydedilir, 
ev et ıman arı lf etme mum Müdürlüğünden ••••••••••••••••••••••••• Muşambalar tamamen, pamuk, keten, k~evlr, ipliğinden ve yahut. kı.t-
Mevcut yeni buhar kazanı için muhtelif evsaf ve eb'att.a Valf satın alma- s ER M AV E LI men pamuk ipliği. kısmen de keten, Jı:enıevlr ipliA'lnden dokunmut olabiHl\ 

cal.tır. Ernperme derecesi., bezlerin çözg!i ve a1ıkıdaki iplik adetleri ve c<.'r muka· 
f;lierlnde hazır malı mevcut olanların ve fazla izahat almak ıstcyeıL.cıin \"emetıerl ile sair evsafı pazarlık günü taliplerin bu hu~ki te!tllf!lert öt-

ç '5 '942 tarihine kadar Umum Müdürluk Levazım şubesl.r" müracaat etme- Ka ntı" n . d . . ren ildik ten sonra takarrür etUrllecektlr. 
lerl ll~n olunur. c50:?4e J areCJSI 8f8DJyOr Ihtiyaç mlkdannın tama.mı veya bir kısmı için pazarlıp glrlleblltr. 

Karı P. T. T. Müdürlüğünden: 
942 yılı telefon hatları ihtly:ıcı için bbad n evsafı aş:ı.ğıda yazılı 2451} 

adet çıralı çam direğine tekli! edilen bedel llyıltı had göriılmedlğlnden aşa
,ğ&W\kl şartlar dairesinde yeniden bpalı zarf usulü Ue eksiltmeye konulmuı
tur. D.rekler sekizer metrelik olup nıe.kta OILunun Agundur devlet orman~
dır. Direklerin depo \'e tıe&lm m.aba.lll Sarıkn.m14tır. 

Bzher dlreğln muhammen bedell -: lıra muvakkat temtn:ıt 12M liı'a 25 
kuru4tur. 

l'>lrekler 24/4 942 tarthınden _it.ibaren on beş gün müddeLle k:ıp:ılı zarf 
usullle eksiltmeye konulmuştur. Ihalesı 8 5 942 tarihine müsadit cum~ gü
ntı saat 15 de Kars P. T. T. müdürlüğ!l binasında ve müdürlük odasında 
m(it.e~ekkll komisyon hu~urunda yapılacaktır. 

:Munakasaya iştirak edebilmek için taliplerin teminat ve teklif mektup
larını t.aybı edilen gun ve s.utt.en bir saat evveline kadar komisyooa ver
miş veya gondermı., bulunmalan me~ruttur. 

Şartnameleri Aııkara P. T. T. umum müdürliiğtl le\•azım ve İstanbul 
P. T. T. müdürlüğunden alınabileceği llln olunur. .5004. 

Kara P.T.T. Müdürlüğünden: 
941 Yılı ihtiyacı için ebad ve evsafı :ıpğıda yazılı 4940 adet çıralı çarcı 

direği aatın alınac:Llı:tır 

Mezkür direklere btltllf edilen bedel lAyı.kı had görulm.edlğinden aptı-
dakl şartlar <tatresliıde yeniden kapalı zarf usuıııe eksiltmeye mnulmuttur. 

DırekJer 6, 7, 8, 9 metrelik olup maktaı Oltunun atalık onnanaıdaıtfır 8 
ınetreHlctıen 2250. 7 mıetreııtdien 1820, 8 metrelikten 870 ve 9 metrelikten 
200 adet direk ki ceman 4940 direk Sarıka.mlfta depo ve teallın ecllleceldlr. 

Anıadoluda 500 ill 700 işçisi olan ve bir ilti eene devam edebi
lecek bir in,aat mahallinde kendi hesabına öğleyin ve akıam ye

mekleri verebilecek ve bir kantin kurabilec'ek sermayeli kimselere 
acele ihtiyaç vardır. Taliplerin her gün 1 7 den sonra Galatada Bü· 
yük Tünel Hanında 6 çumaraya müracatlan. 

latanbul Fiat mürakabe Komisyonundan: 
Ticaret Velo\letlntn 21/ 4/942 tarih ve 16/ 11593 sayılı emirleri mucibince 

muhtelif tlp ve menşeli sadeya~ının İst:ınbuı tehrl dahilindeki toptan V" 
perakende dza.mı satı.ş fiyatları, Istanbul Fiyat Mur9.ltabe Komisyonunca 
~ğıdakl şekilde tesbitı edilmiştir. Bilumum perakende sı\tı§larda ılzaroi 
saı.ı.s tıyatını gösteren etiketlere yağın menşelnln ve nevinin açık olanık 
gösterilmesi mecburidir. 

Hilafında harek~t edenler hakk!ııda MUU Korunma Kanunune. l:Ol'e 
taklbat yaptlacatı ilan olu.'lur, 

Teslim müddeti ve diğer şartlar taahhüt mlkdarına göre, puarhkta kara.T'
ıaııtırılacaktır. 

Komisyon, teJclltlert ve pazarlık icrasUe neticeyi blr zabıUa tıesblte me
mur olup ihale, bu mbıt muhteva.sın& göre pazarlık günWıü ta.kip eden T 
gün ıçlnde umum mıidürlükçe yapılacak ve üstWıde Jı:a!ana keyfiyet umum 
n~üdür!ükQe yazı Ue blldlrllecekttr Pazarlık gününden, onu takip eden lhl.
Ie icrası ve teblttl gününe kadar, pazarlığa glnn!ş olanlar, !ıyat.ıuıııdall 
ve tekllnerlooen dönemezler. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta semeeuıa. 

(3026 - 4941) 

lnhiaarlar U. Müdürlüğünden: 
Eksiltme 

Cinsi Miltdan Gün Bıııatl -· Bilyalı rulman cS,K.F.Z.N.• 150 ade\ 11/5/94.2 t.SO 
Bakır ma.tbah t&'klmı 12 kalem • • • 9 40 

1 - Yükarda clns ~ mikdan ya-ıılı malzeme pazarlıkla sa~ın °alın&
calttır. 

~ ~ ... j:; E ! j' ~ 2 - Pazarlılt hlıaalannda yazüı gün ve saaUerde Kaba~lfte. levazım l'I· 
"lJ - ~ 11 btslndekl merkez müba.yaa komisyonunda yapıhcaktu. .. ı • 3 - Bakır taiwruna alt liste bet gün sözü geçen şubede görülebUir. 
:l "' J d ~ i 'Ol 4 - İsöeklllerin pazarltk için ta;Jln olunan gün ve &a.'\tte teklif edecek· ~ ~ j lerl fiyat üzerinden % 7,5 güvenme paraslle birlikte mezt.Or komisyona mil· 
~ 41 J' racaatları. (t98t) r = ! .. h 1 lıtanbul Belediyesi ilinlan 1 Beher direğin mUhıunmen bedeli 8 lira 20 lrurll§tur 

Muva.lckat tt.mlnatı 183:1 lira 10 kuna,ttur. • 
Direkler 241'/942 tarihinden itibaren 15 gun müddetle Tit kapalt zarf 91deıyatının mente •e nevi 

USUiü. ile eltsi!t.meye konulmuştur. En u " 98 ailt yalını ft en çok % S as!dl lhUva natl Fiatl kilo 
l.'mlrglnda Emirgln ca.ddeslnde 54 numaralı y&bnın hed.lm ve ta.husill 

edecek ankazınm sat141 aç* arttırmaya mıuımutıtur. Tahmln bedeli 1381 
lira. 53 kurut ve ilk tıemınatı 103 lire. 84 k.urottur. Şartname ~ıt ve mua
meIA~ müdürllllil Jı:alemkıde ıörlllet>lllr. ihale 11/5/942 pazartesi günü aaa' 
H de Daimi Encfunende :yapalacaldır. Tallplerln ilk teminat makbuz veya 
mektuptartıe Jhale günd mua)'JeR 9Utte Dalmt Encümende bulunmalan. 

lhal1!3l 8/51942 tarihi~ milsadıf cuma gı.inü saat 15 de roı.rs p T T eden tortustıS. tabU renk ve kokuda Uıfe. çtçekyalt 
binasında ve Müdurluk Oda.aında mUteşe.lckll komisyon huzurunda yapıİa: muadili. erltllmlt ve süzfilmtif Yat. 
caktır. Peye iştirak edebllmelc için tallplerln teminat mektuplarıru ta.yin En az % 98 sütıJatını ve en çok " 'l asidi lht.iYa 
edilen g!ln ve saatten bir saat evveline kadnr komisyona vernıtş veya gön- eden tabil renk ve kokuda yabancı maddeden Art 
dermiş bulunmaıan metruttur. birinci Dlyama.tır muadlll erltilmlt '9'e aüzillmüş yal, 

,Bu saat.ten sonra tıevdi edllecctt teminatlar kabul edllmfyecektlr Ş:ırt- En az 9:J 98 sütya&ını, en çok % '1 asldi iıhtt.a 
nameleri ~ka~a P.T.T1 u, Md. lı<!va:z:ını ,.e Istanbul P,T,T, Müdurlüğunden eden ta.bil renk ve kokuda yabancı maddeden lrl 
aluıab;Je~~ı ilan olunur. (5003) Kars ve Ardahan me.nşell erltllmlş ve &iizfilmiif yal. 

=-ll!l•lii•••~~-~~---••••••••••••• En az ,,. 80 sütyağını, en çok % 8 asidi ve " T 

T "" • L • N ayranı ihtiva eden )rokusuz, tabU tat, renk ve t.o-U 1 kuda halis Trabzon yağ"ı muaçtill eritllmemif yat 
En u ~ 80 sütyaıtını, en çok % 8 a.!idi ve " T 

180.- U0.5T 210.-

151.- 115.H !Ol.-

ıu.- ıa.f'r 20'f.-

• ("88-9) 

Sarıyer kazası İdare Hey'etinden: 
Em1nönll ıta.ması Hoc~ Maliye oubeslne kazanç vergisinden 709 lira. 

33 kuruş borçlu Bekir oğlu Ibrahlm'ln İstlnye Neslişah mahnlleslnln De
llO,- 15s.u ısı.- ğtnnen sokatınd& !3 eski 5 yıenl numaralı ve 160 Jlra kıymeti muka.yyedell 

Kitap ve Mecmua evi a.yra.nı Ihtıva. eden 1cokusuz. t:ı.bu tatı. renk ve m
kuda halis Vakfıkebir yatı. erıtllmemlş. 

ve 45 lira vari4a.tlı 48/ 120 h\sseli sat tarafı İsmail Hnkkı efendi ne Nevıve 
Cemile hanımın müşteret kuyusu sol tarafı mumaileyhumanın bahçesi ön 
tarafı Detl.rmen 81.'Jleağt lle maJıdud mikdan zl.ril gayri muh:ırreı zeminl 

136.- 159.0'f 1'11.- N<esllşab Sultıan vaıktından eseri ebnlyest suf mülk bir bab menzlı ıı.rlu t.a
-------------------~~------- rarı Fatin& ve Fetıhlye halımı bahçesi lle muhat hanenin l 511942 cuma 

Turkçe ve Iııglllzce her nevi kitap ve mecmua inglllzce: Roman, 
ilmi eserler ve bllhassa tıbba. alt kltnplar. Kira ile verilir. 

En ye"l Vogue, C~ue>en ve diğt'r bulun Avrupa mecmualan satışa 
r.ıkarılmıttır. Kitap siparişi kabul edilir. Mimar Veda~ caddesi No. 19 

CJtRKF.C - iSTANRt;ı. 

İstanbul Fiat Mürakabe Komiıvonundant . gününden 1Uba.rtn .21 rt1n mt1ddetıe müzayedeye konulduAıJ, ihaleyi evve-
. ı 11,yealnin 21/6/1M2 pertembe g!ln!l saat 11 de ihalel kııt!yyeslnln de 118/ 

, l tanbul fehrl daıhllinde odun Jçln Flatı ~ ~ tıeılltlt IHJ ~ ltb.I 11ı&t ıı de icra. kılınacatı, tallplerln muayyen günlenfe 
t-dlımlf bulunan namın 21/f/HJ tarthind~ lUbana bldlrdauf balandulu _,. ~ mtllltahtlbM BUyQJtderede Sarıyer kaymakamlığına miıra-
llan oıunv. ..--. OIMlan tiln cı1unar. C499Q) 


