
..... 

..... .. ' Perşembe 

18 
HAZIR 

•; ~ • 4 2 ~. 

lllikast 
GUNlOK =s1YAS1 HACK --GAZETESi 

.,. 
Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken Bir de 

ÇOCUK . ANSiKLOPEDiSi 
Alını&. ÇDnkO bu Anılklopedf on• m ektep kitabı 'uldar v• b•lk• 

ondan «M?ıa •l>·•d• llt.mdır, 

Fiyatı Yem Liradır. 
TAN mu-.. eetnd• .,. ıcıtıı-l•rd• bulunur, 

~ Pavlof'la Kornilof Yirmişer, Topçu _ Sub3ylarımız ı 
4.bdürra/ımanla .Süleyman da Okul Binasında Başvekilin Huz~ru ile Yciaillan 1 

Q. V. / U M. /ık -"' Old Bir Merasimle Diplomaları . Yerildi f 

. /il.arz ı n .apse . a a:n a ~:d~2{!::~7.i.::.:.:J:::·:-::ı ~E:a~;::~?1a?;a~E~J: ! 
' ' ' ıı'*f i!'lfl'. ları arasına katılan st•baylanı diplomaları ve umumi katibi Kemal Gedeleç, Genel kurrM)" ! 

. 'f?ij; Mahkeme, Sovyet Tebaas~ iki Su~lunun Ömeri Yon Papen'i miik~;:çın;0;;::~şa~~nmmn bu güzeı gün. ~c~~~!:~~~~g:a~~~·aıı ~n':u2!~d::is8,~; f 
Öld.. v Az Ett" d"kl • Abd h J S .. J d B 1 leri için yapılan toplantıda Başvekil Doktor a:zalariyle mebuslar, Genel kurmay ve l\lilli : 

urmege m ır 1 eri, urra man a U eymamn a Un ara Kefile Saydam ile Milli Müdafaa Vekili AH Rı- ~ Deva~ı Sa. Z Sil. 6 f 
":(ardım ve Müzaherette Bulundukları Netice v.e Kanaatine Vardı -- • ----= 

> 

S\Ueyman ve Abdurrahman 
~ ' 

Jf Qrpten Sonra 1 
l~.1 Aııkam ağır ceza mahkemesi Baıı Miiddeiumumi Cemil Altay "11.letler Arası Reisi Sabri Yoldaıı ve muavini Kemal Bora 

•••• b • Ankara., 17 <TAN) - Suikastımaznunlar Süleyman Sağol ve 
·~llftGSe eflerlft davası bugün karara bağlanmış. Abdurrahman Sayman ile temas 
A tır. Ankara ağır ceza mahkemesi, ediP onlar vasıtasiyle tanıştık~· 
·~laeanı Şek·ıı suçlulardan Pavlofla Kornilofu n ayni fikir ve <.ı.hU: sah:~)İ ö. 

..___ ':il 20 şer sene, Abdurrahmanla Sü- mer Tokadı Alman büyük elçisi 
leymanı da 10 ar sene ağır hap. Von Pap{'nc karşı suikast yaptır. 

~ir Stafford Crlpps, bundan S'ene- se mahkum etmiştir. mıya azmettirip bunu mevki 
~rce C'V'vel ortan att~ğı fikirle bu- Saat 17,30 da celse açıldığı za- fiile koymak için 24.2.942 tari

: 1~ Atlantik beyannames4Jde ve ln man reis Sabri Yoldaş, maznun.. binde İtalya nsefarethanesi ya~ 
' - .s?vyet ~aşı;nasıı:ıda yarınki lara evvela şu tebligatta bulun. kınlarında mahiyeti kat'iyyetle 
ı,li:a 1çın_ tesbıt edılen ana ~renslp muştur: tayin edilemiyen, sadece yüksek 
ttr· te~clinf ~u~r. Bııaun nı~~ ''Evrakı tahkikiye okıındu.Baı infilak kudretini haiz olduğu an. 

Jklcnn yannkı milletler arası mu . . . . · 10 

.. 

' ~ 

Kornilof 

Almanlar 
Doğuya 
• • 
llerlıyor 

o 

T obruk Cenubundan 
Dofaşan Bir Kol 

Sidi Rıza'ya Vardı 

Roma Şimdiye Kadar 
6 Binden Fazla Esir Libyadaki muharebe sahasında tahrip edilm.iıi ağır bi.r tank 

Allndığını BHdiriyor"" . I • f . K b I 
Kahire, 17 (A.A.)- Orta şark ec 15 e a u 

İngiliz tebliği: Dün, kuvvetleri -

miz Sidi Rızadaki mevzilerimize d. • k ' 
:;:~~~~~naı:~~hü~=:t~J! e. ılen anun ar 
kurtmuşlerdır. Akromadaki mev 

~aaebetı ve iktisadi kaynaklardan kaca tahkik edilecek bır nokta laşılan maddeyı takrıben saat 
"' 1~tifade e;ekiilerl hakkında ileri ıilr- gö~edi.ğin~en duruşmaya son sularında, Von Papen'in e".'in.~: 

dıııcıcri prensiplerle Cripps'in altı verildı. Şımdı karar okunacak • Madamı ile sefarethaneye gıttigı Pavlof 

zilerlriıize karsı dün bütün ,gün 
devam eden bÜcumlar da püskür 
tülmüştür. El'ademdeki mevzi -
!erimizin karşısmda bulunan düş 
man kuvvetleri hücum teşebbü. 

Eti ve · Sümer Bankın Sermeyeleri Arttırıldı, 
Bulgaristan ve lsvic;re ile Y ap1ran Ticari 

~ene evvel ortaya attığı fikirlerin tır; dinleyin!., ,;ırada onu öldürmek için ateşle. _ 
ıtbirinin aynıdır. Bunu müteakip zabıt katibi mek suretiyle bu işe teşebb~~ :.t-ı MAREŞAL 

........_ Münevver Gülcü karan okuma. tirdikleri ve fakat fiilin buyük 
M. Zekeriya SERTEL ya başlamıştır. cılçinin infilak eden bu madde.\ 

~ Karar aynen şudur: nin tesir sahası dışında ka 1ması p TA • 
!~giltere ile Sovyetl~r ar~ın. Kısa karar sc~ebi~le tamamen husu.le ~eJ~; E 1 N 

~ilk J a harpten sonrakı dunya "İcabı düşünüldü: Esbabı mu- ~nyereK. sade~: sademenın şıdc.: • • 
l'ııe ~ı;ıda bır ~aş~a.husule gel cibesi sonradan yazılacak mu. tm_den yeıe auşerck sol d~ı k: DiYOR Ki 
b Sl.Q.i bazı ayc.ı.ın fikir adanılan f 1 k d ·· t 'l ğ' ·· pacmdan yaralanmasını v • dok • • 

ıı: ..• assa arar a gos erı ece ı uze- 0 · .. k 1• ~ • 
<lı tUrlü k~.vr~amakta ısrar e- re maznunlardan Sovyet Rusya tor raporlarına _ ~ore. s.ol .. u agı .: 
~YOl'lar. Çunku bunlar harpten tebaasından Jorji Pavlof ve Le. nın 1ş.lmP kabil~e~ının 1;1c;te_ oı 
\> r~ dünyanın da harpten ev onid Kornilof'un, memleketleri rı.ıı zay. eylemcsı~.ı. mucıp oıtlu. 
tı~ ~l dünyaya benziyeceğini zan olan Üsküpten esasen komünist- ğ~ ve bu sıı:etle fıılıu_ tam tÖşeb 
~dıyor, yarıru da bugünkü kıy- lik fikir ve akideleriyle müeeh... bus derecesınde kaldlgı ~ . me 
ııı et hükümleriyle muhakeme et. bez olarak Türkiyeye gelen ve rin de ,ınlıla.k esnasında huvıye -
~~ftten kurtulamıyorlar. Bütün tabiiyetimize kabul edilen diğer klfj" Devamı: Sa. 4, Sü. 1 
l!dı etleri kan dökmiye mecbur -----------------------
ti eh_ bugünkü harbin mevcut iç 
b!,ll~, iktisadi, siyasi ve ahlaki 
ıı.~:Utı. kıymetleri ve bütün te -
~eri yıktığım kabul etmek 

SOVYET TEBliGi ALMAN.:TEBtiGi 

Sıvastopol 
Ağır Kayıplar · Gedikleri 
verdiriliyor Genişletildi 

-~iyorlar. A ı - ı 
t .. J\.Ylli gafleti harpten evvel bü. m an ara 
1 Un dünya diplomatları da gös
~~l'll:tişler, tarihin seyrini sun'i 
t \~elip geçici barajlarla doJdu.. 
~ ileceklerini sanmışlardı. O va 
la t ilerisini görüp de diplomat • 

"Fransa Bizzat Kendini 
Bulacak, T oceddüde 

Kavuşaca khr ı ı 

"Eski Usullere 
Dönmek Fransayı 

Kurtaramaz .. 
Vichy 17 (A.A.) -- "D.N.B.,, 

Mareşal Petain. iktidRr mevkii
ni ele almasının yüldöni.imü mü.. 
nasebetiyle Fransız milletine hi. 
taben radyoda bir mesaj neşret· 
miştir. 

sünde bulunamamxşıardır. Anlaşmalarm Tasdikine Dair layiha Görüşüldü 
. 17 * Sal ii· Ankara, 17 <TAN) - Millet\ umum müdürlüğü teşkilat ve va 

.. Kahire, ~A.A.) ti· b. 1 Jih1 Meclisinin bugünkü tcıplautı - rlfelerine dair kanuna bazı mad 
nu s~her. v~t~ k~vv; 1 ır . in sında, fevkalade ihtiyaçlar jçin deler eklenmesine ve Etibank 
ver . evnyesı 0 ru ç:vr~sın Nafiaca yaptırılacak inşaat ve itibari sermayesinin 100 milyon 
16 kılar:ıetr~ doğu ~enu ~n ~ ~~ tesislerde tatbik olunacak mua- liraya çıkanımasma, Sümer Bank 
Elademır ~ır.~açb~ılom~tre ~g fiyetlere, madenlerin aranma ve itibari sermayesinin de 50 mil· 
sS~d~aRs ra. ~h, ~· n; ~· fı:~ işletilmesine, ceza muhakemele- yon lira daha arttırılmasına ait 
ı ı ıza ıs ame m e 1~. ri usulü kanununun muaddel 66 kanun liyihalan da vardır. 

harekette bulunmuştur. Mutte - dd · · d'l' ·t k .. 2 ncı m::ı ı:~ının ta ı ıne aı a- Yine bugünkü toplantıda köy okul-
ıl:W Devaıru Sa. 2 Su. D:unlan muzakere ve kabul etmiş ıarı ve 'enstitült>rJ te~kilattna dair ka-

Pasifik 
Harp Şurası 
Toplandı 

M. Curtin Avustralya 
Kat'iyen "Elden 

Gitmiyecektir, Diyor 

Aleutien Açıklarında 
Amerikan ve Japon 

Filoları Harbe Tutu§tu 

tır. nun Uiyih.ısınm birinci müzalrercsi 
Meclisin bugünkü toplantısın - bitirilmi:ş ve ::ısk~rt kanı·, deııiz ve ha

da kabul edilen kanunlar arasın.. va ateşeler! maiyet1erine birer er 
da Başvekalete bağlı matbuat l2jj> Devanu Sa. 2 Sil. 7 
·~-~-~~~~---------~-~~~ 

' 
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TESTERE, ·ODUN VE İNSAN 

REFiK 
HALiD 
KARAY 

·c addebostanmdayız. DUJigllll ve ışıklı bir 
sabah veya öğle üstü... Manzara yemye. 

şil, t-ertemiz, gürültüsüz, yan baygın, kendinden 
geçmiş, zevk içinde. Denize ve kırlara doğru ruh 
rahatı ile bakıyorsunuz. Hele sessizlikten, daha 
doğrusu yaprak hışıltısr, su fışırtısı ve kuş cıvıl. 
tısı gibi. tatlı sesleri dinlemekten keyifleniyorsu

1'ı ve fikir ada.mlarıru uyandır. 
~a:ra. çalışanlan da hayalci ve
l ;,ı tıtopıst olmakla ittiham etti. 
bc:_r. İngilterede bugünü gören 
t Utün devlet adamlariyle mü.., 
l efekJtir leri uyandırmaya ça -
dŞan, fakat kendisine utopist 
a.tngası vurulduğu için sözüne 
~~et verilmiyen fikir adamla
!-tldan biri H. G. Welles, ikincisi 

Sıvastopol'da Alman 
Kuvvetlerinin Gerisine 
Rus Askeri Çıkarıldı 

Harkof Muharebesi 
Büyük Taarruza 

Başlangıç Say1llyor 

Mareşal, 17 haziran 1940 tarL 
hinde yapmış olduğu ihtarı ve o 
zamandanberi Fransanın kalkın. 
ması işinin uzun ve çetin olaca~ 
ğını müteaddit defalar tekrarla.. 
mış olduğunu hatırlatmıştır. Melbourne 17 (A.A.) - Mac 

nuz. Tam bu sırada sinir bozuculukta misli işitilmemiş mekanik 
biı İeryat, bır hırıltı birdenbire başlıyor etrafı sarsmağa, ufuk~ 
lan tartaklamağ.a ve beyninizin içinde uğuldamağa! Nedir bu'! 
Demır raylar, ikiye mi biçiyorlar? Çelik µmaklı bir dev eli, bü. 
tün tuğlaları kıızı:yarak beton yapılann sırtlannı mı kaşıyor? .Bir 
kötülü.k ilahı, cehenneme yakışır bir uğursuz rübabın tellerini 
mi inletiyor? Ne oluyor~ Bir saat, iki saat, ara vermeden, maki. 
nelere mahsus insafsızlıkla sürüp giden cinler konseri _nedir? 

f1tndi Churchill kabinesinde dev Harkof'ta Almanlar 
et nazın bulunan Sir Stafiord 

ctipps'dir. H. G. weııes dünya - Tedrici Surette 
tıllı. gidişini anlatmak için munta 

Merkezde Cephe 
Gerisindeki Düşman 
Kıtaları Yok Edildi ~ neşriyat yapmış, fakat n Durduruluyor 

' ltırıeri daima hayal telik.k:i edil Moskova, 17 (A.A.) - Sovyet 
~iŞtir.' Mister CripP,s'4'. hak ika- t bli ~ · 1 ı:ı h · 

Berlin, 17 (A.A.) - Alman or 
dulan başkomutanlığının tebli -
ği: Düşmanın çok şiddetli ve rs· 
rarlı mtlkavemetine ve flrazinin 
gösterdiği büyük güclüklere rağ 
men Sivastopol kalesine karşı Al 
man ve Rumen kıtaları tarafın. 
dan yapılan taarruzlar ilerlemek 
te buunmuştur. Düşman müda -
'faa sisteminde meydana getiri -
len ıtedikler cok 1?enişletilmiş ve 
tahkimat hatlarında derinliğine 
birçok noktalar açılmıştır. Tepe.. 

Mareşal, bugün de başka tür. Arthur, bugün Pasifik harbi yük 
lü blr lisan kullanamıyacağmı, s_ek şurası toplantısına iştirak 
geçen iki senedenberi, o zaman etmiş ve ~u toplantı Mercan ~e
verilmiş olan ve hükumetin ida- nizinde Midway'da ve A~eutıen 
resini ele almaktan, muhasama- adalarında kazanılan denız mu. 
ta nihayet .vermekten ibaret bu.. zafferiy~t~erinden sonra . . Pasi
lunan bir kararın çok doğru ve fikte hakım olan strateJik ye
elzem olduğunun meydana çık - ni durumun incelenmesine has. 
m1ş bulunduğunu ihsas etmiştir, redilmiştir. 

Bu, o civardaki bir odun deposunun önünde işleyen motôrlü 
testerenin uğultu ve gürültüsüdür. Yüzlerce ev - köşkler, yalı. 
lar, villalar, nakahathaneler - zangır zangır .titremekte ve 'yaz 
havası şahrem şıhrem yırtılıp kulaklar çı.n.lamakta, kafalar şiş. 
mekte, sin.irler gerilmektedır. Fakat kimse ağzını açıp qa oduncu. 
ya bir şey dem.emekte, polise veya beıediyeye şikayet etmemı:k
te, medeni hakkını kullanmıya yanaşmamaktadır! Halbuki bir za
manlar ecinnilerin top oynadığı o yer, şımdi fikri işler ve sözü 
geçer insanların toplandığJ bir yüksek yaz kasabasıdır; t-üyuk 
memurlar, müteahhitler tüccarlar orada yerleşmiştir; dinlen • 
miye, eğlenmiye gelmiştır. Bu tahammülün, şikayet hakkını ırnl. 
!anmamanın, pasif terbiyenin, hukukunu çiğnetmenin sebebi ne
dir? Niçin bir veya birkaç kiŞ: ortaya çıkıp da motörlü testerenin 
hiç olmazsa her tarafı kapalı bir · dam altına alınmasını, açlkta 
ışletilmemesinı tem.ine çalışıyor? Hü.kWn.ete başvurarak kanu
ni saiihiyetın kullanılınasma ön ayak olmuyor 

1 

tı gorüp göstermiye ~. !ıştıgı~ İ"iıı gece yarısı e gı: " azıran 'tlz ~ .,. günü kıtalanmız Harkof istika -
. Un müddet hayalci teliı.kki e - metinde düşmanın mevzii hücum 

ı:t~lrniş, partisinden çıkarılmrş ve Lannı püskürtmüşlerdir. Sivasto 
lltyaset aleminde bir müfrit, u- pol kesiminde şiddetli muharebe 
topist telilkki edilmiştir. ' ler devam ediyor. Alman nücum * * larınm hepsi düşmana ağır kayıp 

Dün tesadüfen Sir Cripps'in lar verdirilmek suretiyle püskür 
tülmüştür. Cephenin başka ke -

. 1936 senesinde Wo~l~ simlerinde mevzii savaşlar ve ke 
~.evıew mecm~asında !1-eşrett~ğ_ı şif faaliyetleri olmu$t'ur. 

ı.r makale elı.me geçtt. 1ngıhz p .. k .. . üle" h ~- ml 
(}e.._.ıet adamı daha altı sene evvel U8 urt n ucu ar 
hu.gün Atlantik annat.ô.esinde Moskova, 17 (A.A.) ....- Tass mu 
~üttefiklerin iliz Sovyet habirinin 'bugün öğleden sonra 
<tnlaşmasınd ·~.Aile Sov - Sivastopoldan gönderdiği bir tel 
~etlerin ka · filPrleri grafta şöyle denilmektedir: 
\le prensipl ~ek o va Alınanlar dün sabah iki kol -

" kitki İngiliz elmek - .dan taarruza geçmişJ~r ve bir te 
...... ll';;[i=' Dev' 2 Sü. 3 m"' Devamı Sa. 2 Sil. l .. 

,.__,,_: ·.' 
~~· 

tJi5 Devamı Sa. 2 Sil. s Başvekil M. Curtin, bugün söy 
Iediğj bir nutukta, Avustralya-
nın elden gitmiyeceğine katiyetle 

H il d'd emin olduğunu millete bildirmiş 

. o yvoo a tir. 
Japonlar Darvin'e çok şiddetli 

Kısa Etek Gene _ 
Moda Oluyor 

lerde çok müdafaa edien mev _ Am.esterdam 17 (A.A.) - ''D. 
zilerle istih.kaıtılar· çetin çarpış- N.B.,, İngiliz haberler servisinin 
malar sırasında iki taraftan ya _ Hollyvood'dan bildirdiğine gö.. 
pılan kanat taar~zlariyle zapte ~e, moda mucidleri, kumaştan 
dilmiştir. · tasarruf · içilı kadın eteklerinin 

Sabahin ilk saatlerinde Sihir- u:ııunluğunu ·yerden altnuş santi 
ya. kalesi hücumla. işgal olunmu:ş metre yükseklikte tesbit atmek 

tt;li!j"' Devamı Sa. 2 Sli. 5 tasavvun.mdadular. 

ve ağır bir hava akını yapmıştır. 
Müttefik hava filolan da şimal 
batı ve şimal doğu kesimlerinde
ki Japon üslerini şiddetre bom • 
bardıman etmiştir. 

Yeni. deniz ~rpl§ması 
Vaşington, 17 (A.A.) - Har

biye N azırlığı.nm bir tebliği, A
leutien adalarında iki taraftan 
mühim deniz kuvvetlerinin mu
harebeye tutuşmuş olduklannı 
bildirmektedir. 

Motörlü testere sanki dile gelerek her çevrili§l.ııde bizden 
bunu sarmakta ve cevap alamadığına kızarak homurdanmaktadır. 
Belki de demektedir ki: .. Gelin bıçağımın altına. .. Sizi de parça 
parça doğrayıp kımin.izi sobalık. kiminizi külhanlık olarak 1>oy 
boy ayırayım. Zira, bakıyorum. kesip biçtiklerim kadar sız de 
hissiz ve dilsiı.sıniz!., 
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1 aLümDEN BETER 1 FevkalCide • • Halk Oag" ıtma Birlikleri Ekmek ~amesi r- D KAT: 
• , - Kazanç Vergısı I . 

1 
• Y olsuzlugu Odu ekisi Niçin 

o. ö7' . Yazan: MAHMUT YESARI p • d --y- . B Beyanname erı ~ın e·· ı 1 t..Jl .. d•• ı•• V•• 1 uruıa 7 
roıe e enı azı "'S o ge aıe IVI U ur ugu Bir tDONrlyle kon•flulıc. 

- L8tf411İl llkırdnm keame:rinlz. A. - Bia, bana me,dan Yerir mi)'izl y . e· T bı· V' aır pkl unun kqa mal adi. 
alartada Jnsanlann masasına Yalnız, allamaıı, bqırmaıı; masaya Tadiller yapıldı en 1 ır e ıg Tahkikatı Tamamladı dlllnl va kap utıldılını eordlllc. 
nasıl ıetiriyorsana.z? vurması canımızı ııktı. Hatırlattık Bu tUONr, blse bir h ... p vardi, 

Jıluoldl 7'i1tllada: ınla aarhoa o1da; ak11rclı, hıçkırık tat FevkalAde kazan9]ardan vergi altrı- Karnelerfn t1k dalıtddflr 11l'8lardl aun• hft bir py lltve etmlye 11• 
- KabUat, henclenisde dettl .. Pren tu.. Ayakta duracak uU blmU1U1tı. ması hakkmda hilkılmetçe hazrrlanan ekmek karneleri ve ekmekler tızeriiı- aum germeden oldulu gibi ya• 

bisim Bekir bey, ıizin be~lerle Nazikine kaldırdık, 1e~lne ıönderd.lk. kanun projesi Meclis Parti Grupu ko- d.~~()l~uk}Jr ,.,.l~Ptı.tı JUJlmıttf. ~oruz: 
taall..,..I Demiıti. Prensesin emlrlennclen Manolaldnla takliclbi yaparak elle- misyonlartnda incelenmiş ve proje SA YFlYEYE GİDECEKLERLE AGJR iŞÇiLERiN _,. J .. ellftt18P bu ili ~slı 1 tb• 

canmaıı 111 .... clemte •• AI 1111- rimt oiiıwta1111an1amı bad detitikllklf!?'e utraıiıtştır. Proje- RIA YET EDECEKLER! llt)'J[OHLEB eaı'ette e .. ll•ıM tiıllırtutınt tamam- uı 1tne ad... tıır 
lollııt.llnııu - tttıe tlörle olcbl! de kanun ma":aLllne de teşmil edil- lamlltlr. .._ flntı 

Taklidi yanya fndırerek cUUlmıe mektedir. Bunun beyannameye tabi İstanbul vlllydlnden: 1 Halk datıtma blrllklerlnln teşekkil- Elde edilen neticeye 16re bu yol- '° ::::rn::~~·~re!:tan· 

p 

• 

- Nasıl oldul . • . yordam: ve kazanç vergısi mükelleflerinden 1 - Mevsim dolayısiyle sayfl7ele- tane alt kanmame sureti ile bu tall- suılutun pnlş hlr ~beke tarafmdan ıuo Denir. kenaf'I olmıyan 
'l'epem atmı.ıı. Seeımi .,Ukıelttım: - Bla, budan, bir ıeJ' anlamadık. siyade karine usulün~ tabi ve sayt- re göç edenler beyannamelerini say- ma\namedea, !lllkah bulunan ~tün yapılmış olduğu antattlmışttr. Bölıe fJ:'~n ıı:!~':d.:r:~ 
- Sis c1e af lna1WUJIU. ubablp lçince; vvda; kırdı, biti. Kalama lan çok olan mükelleflerin kazançla- fiyelerindeki muvakkat fkametgthla-J resmi daire, halk birlikleri ve hasu9' la$e mUdilrlülü ta""1kat neticesinden palardan btı licret alm· 

~iyeli.._ ilftf 1DÖl71 llaDOlakiı kafaau ıitti nnm tahakkuk ettırilmesinde bazı rmdan delil, ... Dtametphlartııdan müeaese ile fabrikalara ıönderQe- vUlntf ._.1*dar etmf~. ButülJ bu ::,•:ian.!'b;~ ':=! 
- Sa de af 1nı1W"'nm, 0000000 Omı dl•llyebilmelr için, Yllld, fAI'ap le güçlükler doğur.ıcagı l6z lSnUnde tu- vererek 0 bırliklan b7doım.bdS'lar. cektir, mGlılm 7oa.u.ı•ıfa :ı~ evrak, dosyalar ... ıa4ır> 
TıtriJe titri7e a.,.P kalktı, koll'.l· tik. Daha ıenem olduk 1 tulmuştur. adllyey~ verilr.ek ~ "kafttel.rde yol- ıo ::!:. ~~ı ıı:!!: P!~~ ıo 

han.n kaldırdı, ellerini OJ'llattı, Celil aiabey, aai elini söiıilne vur Bu sebeple ıııı,ak Ye orta lıasan,ı. mllkel· 2 - Halk datıtmR blrllkert atır ~ - MOnferit olarak çaltşan aiır suzluğun mahiyeti bildirilecektir. 91 (elclıtrilı fiJ'atlan 
aklarım talardattı. Yorıun ıolıı • mu,ta: ıenerl. bu yeni verırinin mUkellcflveti harid1t· işçilere doğrudan dolruya kartlarınt lşqıler muk~ olduklart,. halk da- ,.. artm•dıfıtldan 1ıu da te 
.a..... Ahi Bir .a h U de bırakarak bllyftk kuan~lt ınllkelleflere taı , __ ,_, "'"'"i E"--'- .a- ~ft tıtma blrltklerinden alacakları mek- Yenlf-.LL. ,.:__yeti . beddel etfllemlftlrl 
_. - yer"e. er ne sana e 1ılk edilıneai derpiı edilınlıtlr. Proıe4e ser . verma;r-.--..e~ "· .... .-- _..yıa, tuplan c1o1nı4ar. dolnqa tuza iaşe ..... - ~ 21 Beller .. lıilıln d-.odu 
KaYıa an! ~111' Aizmıza ohır1a olam aylıklı, lcretli calf18& •aır~nia ırtlade 0 • n ırG•de 1ıetfndea faala11 Haziran a11na alt alır lll!l ekmek ko.o -"llJJ--'- --L mahaW .. abıta evlere •lrD oerwtt • , ·· . . veraııre matr•h lttihaa edllmelttedar. Bunun ıpwA• ..-umı _._...._ • 15 Beher tıllıl için lıa_,,.. 

71 , . 
~10r... HIJ'lrl. Buna sız. larm patrona kartı bir boyug iyıklı- kilGDk kazanç ıahlplerini de versinin ,nmuıo çanı bulunan aftr işçiler bu koeanlan . Muhakemesi llttl na ,,tlkfeme Ye sld•cefl 
c!QmaJc lıteıni-,onma.. il Yardir.. lclne alacalı &6allnllnde tut11lmq. tldılltta k ıtlı b 1 d klaı1 birlikle ibraz vasıta11yle O fi\.! halen çalışıp c;altş- yerde boıaltma para ı 

K '-~'ı d • y . a. , •fi lraaancı on bin lirayı settlllerden 1ıu ay u un n re madlklarmı teabit ettiıecekler4Jr. -. 
ilçe &lfU'n e otunmıwta; iki eli.. ere tillrilrdü, aya-.lyle &zenne bas. ıniktann fazluının fevkalade kazanç nralılne ederek çallPbakta ~ulu milessese, 

5 
_ Aiır ltçller I0.8.194~ lfiniln• Dört ay evvel Beyo#lunta Yerılıe- 212,10 ııeı 

baf Ye lfaret parmaldal'IDJ para tı: t•b! tutulmuı, adi kuancm aerınay~ye niı· fabrika V8)'& ~ lbrrt mOcfQrlüjilne den ftıl'--- muk--t ..__,unlu .. larf hlr .. - Va-"'- mevb""~Sı.ı.llle. -ek -O 
..,n.ı __ ..__ .._, Vi Lı..I ••-b 11...L.- lbl " lletın yilade on betten faala olmaaı ıılbl eM•· ~· _,,. uuı a .._. _. ı - ._ ,,_. , 125 OdunU9 alı-'" utıı ı:at 
.-• o,,_ .. rvruu. - ııu.,,., ..-- ı, U1UM1ne 1 ıuı ıar konuhnu, tur. hitaben yazılmte birer mektUp ala- blrlikı-e mn-caat ederek meldu-'•- yiyen !fecml a4!* bir ıenç ıle rakı fbatı 

- Nuri ota.ıP Ylni 1M adam, ne teri)'orduk Bina n ara• satıılarmdaa elde tı4ilııı1' '" kla d ._ _.. .,.. -• llu ı. -- •------------,,,,.-. edilecek fe•lıallde kazanclann mllkellefiyet ca r ır. rmı almalı ve çatı,tıklaı1 milessese ı tçmekte olan ,. Kem• ynı .. , ..,.cı 
mel - Bls ele .enem olduk. dahUine alınması !da de 1140 ırılmrn binn..ı 3 - Halk datrtrna birliklerince a- üdürl",_,_,__ -türmelidirler Bir- Bayram ve Mehmet Ali arasında Mili Millet Meclsı•n..1-

g.Nrahe .. stDmeie bqlachm: Çorbacı, bapnı ~rda: klnwnanu ıneW. lttihuı 1111r*a&k s6riilınelı· 1 ·- il rllerek reemJ daire mft m ı.uu~u .... av . d "•Und k us 
- - ....,_ ...._1 .ll.01 _..

1 
B _.____ R-L.-&.. l tedll'. Kanun kazanç n spektllhyen kutiırle ır ~ç ere ve • lilüerlnd ektup alamıyan ağtr iş- ıAn admda bir &a m y.,,,. en av-

- - vuc-u vv7 e -7 ete7u • - ır .... uu. aua .. ız o dun•. A.m yapılınıyan alım ve aattmlan ftrsı,. w1ıl tat· dilrllllüne hitaben 1aıllmlf birer ll ~ ver.ilml)-ecektlr. ga çıkmış ve neticede Necmi öldü-
mesele b!ntaacb, llıurda, rata ma, biittin otel ele, rahat bir sece ıe· mav• bbaı eımemeıııe oıdutundan. bunun mektup alacaklardır. ç sere- -•erinde ı- aya a·ıı alır rülmilştil. fklncf -ıtır ceza mahkeme-• eli di U için de bir aenede llıl defa bina ve ıına ahp J:ol.l ..,.~.. -
~ ÇlJ" 7e m. 7eJ'a inta ettirip tatmayı spekillbyon Ye kir • d f dttru1111a diln !Ona er• 

MaaolaJd bapm alladı: Çelebi, "İlyada, um dala tqa oka- lıutiyle 7apılmıt hbal ve ftrst mGkelleflıretl 3 - Halit datıtma birliklerince a- ltQl kartı koçaDI bulunmıranlara bir- ıın e yapı an "" 
- "111.......-~ menetmıı Ya·•'- yan "Omlros. ıibi· eli .. ha dahiline alm~lı:ta~ır Yapılan tldilde.ut11 k~ -. '"'ftilere verilerek resmi daire, mil- l"klet"ince dolr'.ıdan dotruxa normal mlştir. Mahkcmtı, E~alin bt~akla 

.-..- ••' .... et- " • erını va7a -tleri on ıun budan apft olan bına ve ar· 15" """ 
1 N · ı ölr.hirdi\~ilnu rblt görmüş ve 

lcaldırnuıtı: uların alım ve uumınrn vuıri milkelleffvetl essese ve fabrikalara 16nlerileıı nsek- ~artlar verilecektir. l!Ç!JllY • .. 
Aia to höc ki rf • 1 ılıımda bıraıulmHı ıl• teklif edilmektedir. Aır tuplar hakkında De ~kilde muamele Bunlarc!an alır l,ç otdutunu iddia katili 18 1ene hapse matndim ~tş-

-
1 1 e e nın ses eri rii. ni umanda bunlor n alım ve Htrm fiatl•n ara edenler kaza •

1
,.,..e şefliklerine m'\ra- tir. Ancalt Kcrnalln yaşı kilçUk. ol-

yada duJUlcJuia samandır. Baran aıncla~ı ıarıım ttıt.r ı.uaec _..'in balılnlMl• '8pılacağı vlUyetçe hazırlanıp basfl- -.. • a ü nıdl 
Dilledni ııbrak sti•I cU· ••• teklif edilen nl•bete mllYui olarak. p~jeıte makta olan bir talimatnamede bütün t ederek ne ııektlde hareket ede- duğundan cezast 8 sene: 1 1 ne 1 

-
1 • • -"aıle be' ili yllzde altmı•t•, yibde ,,ınnı be C'aa ·1 · ı· Hact •-.. , de Mehmet A-

- İetlrahate selfJ'orlar... ui yUı4e ıretmlt 1ıeı olaralı tllW edllml,tir teferrilııtiylt- tesblt edDmletlr. ceklerinl öJı'e'"lecekludir. rı mış ır. . .. _..... _ 
Tnn birden Wiltl; lraılannın a. -o--- linin de cınarette dolrudan dogn ya 

ruı bar11fW11tt9. kollaldanm anirll ,...--- ·- alikalan sörQlememekle bei'aber ka-

slnirU OkfaJOnla: fDavamr varl Karaclenizde Yüz EIH f A-· ile Tren Münakalat. latlacll tıı~;:~:: H=~~a':ı~~t~.ay 
Tonluk 1 Motör Battı 1 ~~~Da . ;::m=t e!!!~~.0 .,. 

15 
gün 

•Gens Kavgacdan 
A,.,..._ Y•alanch 

Dün aut 11,9> ele Ylll)dlrelde bir 
fabrikada, çalıpııi 1JG1e11n bir arka

~..., la: clatıyla tavp edtDtn bu macla IO

- Z--. • ..._ s&ıllD tatma- luktaıı ıecıen H 79ımda .lhlal)-ah 
Denlt bv&Qt QlnDÜ lltanlftir. 

~ Bu mlclahaleye kıa.n B~hı br
- tçkbıd .. ,..._. ıaonata: ller. çalım cekerak ~ hüc:qm etmıı 

sibJ f... tık lıadelllerde eok caa va eocuJu .lO y6hıderı alır surette 
a ... silrtlndl. Dalla 4otraa\ı ,...ıamr,tı.r, Y'aralt Cerrahpap bas
ek itıtecU. Çlnlrii; hep; o; aö7. tahanesine kaldınlmır, Hüseyin tev

kif edilmiştir. 

81.JG~ PaOCaAM 

1
19 SO Ha1ıe.t.r 
11.45 Dda mll.ılfl 

20 ıs RadJ'O pnteııl 
20.u .. a ... lyl 
21.00 Zirai\ talıviml 
ıı.ıt 'Jllrlıller 
21 310 Konuoma 
ıt .45 Orlıeatra 

22.ao Haberler 
2~45 Kapanı .. 

H+auu~I 
eden Terbiyesi istişare 

Heyeti Toplandı 

Yakup Yıldırıma alt 150 tonluk, 
kaptan Kadirin idaresbıdekl Cilmhu- Y eşilköyde Bir Adam Tren 
rlyet motöril 13 6.942 &ilnll Akçakoca- Alt1ında Kaldı ' 
dan maden ocaklanrula kullanılan 
direklerden yl1klenmlş ve Zonguldağa 
hareket etmlşt\r. Fak::.t geç vakit yola 
çıkan motör akJ&m üzerl Erelli ön
lerine gelince hava ant olarak' boz
muş ve motör b-ıtmışUr. 

Kaptan ve motdriin 6 tayfası yü
zerek sahile çıkmtşlarda. Yalnız los
tromo Recep ıyl yüzmek bilmediği i
çin boğulmuştur. Lim n ve mUddeiu
mumilik tahkikata batlamqltr. -----

Kömür Tevziine İki Gün 
Sonra Başlanacak 

Mahrukat ofisinin Fatih, Kasımpa
şa ve Eyüpte sattıracafı kömürlerin 
halka tevzline lkı gür. sonra ba'1ana
caktrr. Ofis dıJar kazalarda da k<lmOr 
sattırmak için depolarından 1500 ton 
tcömUr aylnnJıtır. Bu kömürler de 
ofis tarafından bayle 9 Jruruı tizerln
den satılacaktır. Halk bayiin 9 ku
ruta aldqlı kömürü dükkllnlardan 10,5 
kuruşa alacaktır. 

Dün • bala Slrbcltlen Bdirnege hareltet eden ak tren 
Trak1a ılmendifcr ~ Akpm 1aat il de 1 numaralı ;rolcu 

buara utramuından clolayl lılr •- katar! ela Sof7qa hareket etmiştir. 
nedenberl yapdml)'UI Ultne ft Av· Edlrneden ilk tren bUliln saat 17.50 
rupa ne tren .... rı.ı "ilDlm IUberen de, &ot7ac18D Ok .... de 7U&n aabah 
tekrar başlamıdlıtt. DDa 1&bah 1,35 te 8,50 de Slrbciye gelecektir. 
Sirkeciden kalkan a ımmaralı yolcu Dünde nttibaren Avru~ ile mem
katarı Edimeye gitmiştir. Yine dün leketimiz arasında bataJ, seyrlııtti ve 

H t •ıı + tere hesabına bu tasfiye amelesi arp en sonra mı e zaten hayli ilerlenıi§ bulunuyor. ALMAN TEBLiGi 
ler arası münasebet- Dominyonıar kendi kendilerini m- Battanfı ı bleide 

idare eden hür memleketler ol. tur. Hava kuvvetleri piyadeye 

Bir marıandiz ka\an tlün saat 14.42 
de Yeşilkö7 l'ltasyonunda manevra 
~parken Hann mnlnde biri kapalı 
bulunan ıeçitten ı~* istemiş, yük 
vagonlarfmn alttnda kalarak ölmüş
tür. Tal>lrikata müddelumumt mua
vinlerinden ~kip Musluollu el koy
mWJ ve Dr, Enver Kı.ran da defni i
çin ruhsat vermiıstir. 

Ak.sarayda Yerli Mallar 
Şubeli Açılıyor 

Yeril Mallar Pazarlarmın be$1ncl~i 
oek yakmda Ak5ara1dt1 Yusufpaşadn 
tnhfsarbıra alt 'bir blneda aı:ftacaktır. 
Yerli mııllanbn pamuklu mensucat 
almak iızere •biıtftan d6rt yüz bin 
fiilen iki yüz hinf için pamuklu ve
rilmi•tlr. MOtebaklıılnln ne ailnlerl 
verllecell 6nümüsdeki hafta ilan edi
lecektir. 

ııalr haftf e§Yll naltliyatı da baılamıı 
bulunmaktadır. 

Orduya KcmlanGenç 

Topçu Subaylanmaz 
lerin alacağı ıekil muşlardır. Hindistapdaki kontro- çok takdirde p yan bir önemle 

. lümüzü de daha uzun müddet yardım etmiftlr. m- Baftarafı 1 incide 
l:ifr. Baştarafı ı ıncıde muhafaza edebileceğimiz pek va. Dop cepheaiDhı merbs k•imlnde Müdafaa Vekllett erkAnı, Ankarada 

te olan tehlikeye. karşı uyandır. rit görünmüyor. cephe prlaindelri cnrelerd• daiıtı bulunan bütün ordu bü7Uklerl ve ba-
maya çal~şıyor .. sır Cripps bu ya "Fakat yer yilzünde nifuz ve lan dllpnu lataıan :rokodilmlılerdir. mı mümeııailleri hazır bulwunuflar-
~~n~ ~ıyor kı: . kontrolümü% altında bulunan ge. Düpnanm llmea ıölü cemtbundaki ta- dlr. 

Ş~mdıy~ ~adar bu memleketin nif topraklar vardır. Bütün bu arnuılan ikim kalmıım. Komutaltın nutluı 
dış .sıyasetının . da!an~ığı esas, kaynaklan emperyalist istismar- Volluw c:epbeaiııclJ düpH, Alman Törene ıenç subayların ıı6Jledikleri 

"Ti'- Jl.AA t.. JIAARIF VEKiLi REiSLiK ETTf İngılterede kapıtalızmın devamı. dan vazgeçmeje hazır bir takım lwnetleri tarafmdaıı ısrarla mtlctafaa Lıtiklll ma!'f• ne batlanmll ve bunu 
~ M . IVI m temin için İngiliz imparator- devletler ırupu ile t.irlikte har. edilen banl meftilerlnt mtlhiın ~ müteakip okul komutanı kurmay al· 
~ 17 (A.A.) - Beden ter- Veklllilfne ballamnul hUIUSUnda BU· luğunu kurmak idi. Diğer sana- man etmek 1Uretiyle dünya Ot. ••tletlnl Jelllc!m c!elmek tefebhhin- bay Yakup GOrkan lrilnü7• gelerek 

12if9 e..tarafı 1 lnel .. 
verilmesine, TUrkl)'e ne ~ 
arasında imzalanan tfearet anlatm 
ıle merbutlarııım ve Tllrklye De lr 
vlc;re arastnda :ıkid ve imza edile ti 
caret ve tediye anlaetnuınm tudilÔ 
ne alt kanun l:rihalı:rmm blrlnct nıl• 
ıakereel 7apllmıftır 

'Jllmrll Veldllnln izaluıb 
Buru mebusu Nevzat A7U. M 

sin buıflnkll toplant•ırıda terb~ _. 
maarif tarlblertnln telif ettirfbn 
yolunda bir tuavvur ve tefebbO. 
cut olup olrnadıl!nı somı111tur. Bun 
ılzerine ldlraQve ıelen Maarif V~ 
Hasan All Yücel demlftlr ki: 

"Her lşin tarihine hizmet etft'I 
bugünü l)'I tesblt etmtkle basla • ...
arif Vekllllitl flç bucuk seneden 
bir derf(i neşr.etmektı>dir. BUtün m~ 
7.Uat, tamimler, talımatnameler. i-1l 
tar vesairenin l':l'OS bu derılde ya•1 .. 

ltr. Bu dergi ':>ütün te .. kılAta, köylere 
kadar lider. Bundan baıka f(U'a 
ve konıttl~ln zabıtla!" da neıredd 
mektedir. Birinci Maarif ş(lrasmm bil 
tün zabıtları basılrr " ve say!n 
lekdaşlarırnıza ta .dim edltm4~ 
1\laarif tarlhimlırl t •!{·k edecek 
insan bundan 50 S" sonra her 
radtğmı orada bul ktrr.,, 

Hasan Ali Yilcf' ' undan IOnft, 

tiril~ ecnebi m t haFstalann m 
nmız hakkın<hki muhtelif rapor 
nın, Vekaletin ınaarıl işlerine dair 
ter Veklletlerle yaptıcı muhaberel 
rln, Mecliste ma.ariff; ait ıeoen ın 
takere ve llylbalartrı nesrecllldt 
ve bu suretle ~OnQ ıtmOne ~ 
ne,rl;,aUn bilAhare yapılacak t.etkfJC 
lerde esu olmak vaıüfesihl .tlı~dP• 
nl söylemiftir. 

nelkurmay topçu mUfetttıf Tullen 
Vehbi Kocalilney kOTs(lye gelerek ~ 
ol topçu ııubaylarma meşleklerlniO 
şereru tarihinden ve yüksek bqarıU 
nndaıı bahseden blı hJtabecle bulUJl .. 
muştur, 

8 bed umum mUdOrtato merkez ıstı- yQ Meclialn ve htıkUmetın 16rilşlerinl yici memleketlerin de ayni arzu t• eli ·· lükl · . hali anlmı de balanmtlftS. Raltalardanberi • okul mezunlarına heyecanh bJr hlta· 
l~•1m111:w beJ;etf bugün saat 10 da Maaırif anlatm11 ve bir Jdll tefkll eden ter- yu göstermeleri, milletler arası ~\·11~~Ç Bera: ak~ lfl ormanlık Ye bataklık çevrelerde de. bede bulunmuJtur. Yaln.ıp GUrkan hl-

Buan Ali Yücel'in relslı"!inde biye itleri arasmda beden terbiyeel ve müııasebetlerde bir iktısadi çar e 1~ ız. . u ·~ . . e- vam eden dfi.,...n hareketi neticesiz tabasine "Bu ıençler. 1ıtiklAl mUca-

Bu törende hadr bulunanlaıtn bil 
yük bir allka ile takip ettikleri 
hitabetinde Gerıeral Vehbi Kocaıtıııd 
topun canlı ifadelerle kısa blr tar _, 
yaşatm11 ve TQrklerin onu htanbUo 
Hnünde, Belgrad ve Viyana lnlerir. 
de nasd kullandddarınt Boluk 
yerlettirerek A vrup.ı ve As7a ldt'r' 
larma nanl hAklm olduklarm anlJ 
tarak herblrl tarlblmb tçln ball! bt 
fiil• birer '81'.?f w kahramanlnr sa 
falan ıe.kU eden ham meydanıarmq-. 
topçulartnnmı 01tııdtklar roDeri 
Ti1rk topeuamun TOrk ordusu Ue UıoplAmm-- da sının IÜJnul ve ehemmiyeti bep lmaktadır tirken gen akları istismar z>h- blınııtır, Baraj mevzileri fimalinde deleai 111DU1nda kahnmanltk ve asa-

-ı ....... ıpor va - P1~T8 se . 0 • .: Diyeti ile hareket etmekten vaz. kutatılan c!ltmaD ~etlert etnfm- ıet yaratan bli' muhit tetnde ..,..u. 
VekD. umtn umamf)'etle beden ter n1 belirtmiştir. Knttenln beden terbi- ~unya ~ıyasetinin bütun ya. geçmelidir. Sovyet Buqa kendi daki laabc taaaltdmlı Ya dar•llllaut- lar, TOrk latikW '" ~inin 

fllllM:!'9d w sf>or işlerinır- sevk ve idaresi .Yasi için sabah naısriyattnda radyo- pısı iktıs.adı rekabet ~ına da- kontrolü altında bulunan geri tır, , _ temis ve hGr ht'fttlltll emertlı ""9-
•ınuıllda·ki 4Qş0neelerinl sormuş, ve 111\lZdan tstltade t4enk umumi tem- 1anı. r. Bır kapitalist memlek. • et ırkların ~ • ...H ve killUlr -'ik· sa .. iik taarrua ,__,_ldll d' .. _ ve onun -Lıu ve feyisll var-
"""' ..... beden terbiyesi kanununun rlnler yaptınlm ı:ısı teşelt1'0s0ne .U-i- iç fa dal 1 ~ı..; d ğ ..,.._ J• Wfl ~·•'"T wcr mıır 

"8tıatbJltlnden eık9n zorluklarm &nlen- lflmesl de kararlaşttnlmllhr. ın Y 1 0
. ~ şey,. ·y~P 1 er selmelerine nasıl hizmet edilece.. VfchJ', 17 (A A.) - Bıtuaf blr ..a. lıltm tataru olllıcla1ar w 1ıa varlı· 

._.......-- b*mıJndan lsammda 7apıhnH1 .Mum, Oerf silrGl• lnuuıdar bak• memleketle.~ ıçın tabii zararlı o~u ğini iÖstennJftir. Bu kaynakla. tahft, Harlrof ·._fmin,bl doluunda lfn korunmasmı &lrimnek için bu e
rl~l(lııdDln deli,akliltler için böJseler· t-. tetkilıder 711P1bllınalerlne bn· Y?r. Gümrükler, müstemleke m n inkişaf ettirmek .için iatlmıar yapıla11 tldcleW Ataa tunularmı, kula girdiler" diye betlaınll ve fGyle 

de tet:km.erde bulunmalamu rica e'- kAn vermelt ic:i:t. istişare heyeti gele- hısarlan, iktısadt anlaPJlalar, şali değildir 1Ml7iik ~ betl..,CI ola• P. devam -"lemlltir. 
hep birer iktısadi silah olarak kul • bal etmektedir "Buıftn o kudftte. ftrk fdfktAI ,,e 

safltir. • cek toplantfamı ~ Atwıtm Pazartesi lanıbyor. Bu husumet havası "Müstemleke ve imparatorluk · COmhurfyetinl korumanın un cevhe-
:f'eklJ, 1l8lUm mUdürlUtnn Maarif günll 7apaeütır. içinde iktıladi vaziyetler.i tuv • meselesi millet lerin iktisadi güç- Mare-'-' htaln rtne erillnil •• l&ab T~ ordu8UD.un 

SOVYET TEBLiGi Af~iKA CEPHESi 
vetlendirmek için hazırlanan af. lüklerlnin yalnız küçük bir par.. Pi eereftl •flW'ldıa '8tllmr1a ıı.ırlm· 
Iahlann bırakılmasından bahset- çasıdır. Sulhün temelini teşkil Diyor ki mlf olarak a:tam!ıdllI'.' aynlyortar. On-
mek veya harpten kurtulmak im edecek olan ifbirlili bu birllle lan bu 7(1bek muvaffakı~ ve mu-

~ B8Stanfı t melde kinsızdır. Sulh denilen ,ey ha. girecek btrlllr:J.erin iktiudl hayat .. ~ l mel.. harb'9u.ribden dola11 candan ıcutıa-
fik uçaklan bu Mihver tefkllini kikatte harp halinin bulunmama yatlannın her safbısma fimil 0J~::!:tır b~=.~= r~ k t:anr bundan ICIDn oku
kovalamlflar ~de tefltil yoluna sından bafka bir f1!11 değildir. olmalıdır. Böyle bir IUlh dünya- muhitlerinde hükOm. ııilrtnekte olan tun 148 ; tarlblnt ve pçlrdttt 
devam etmiştır. İktısadi tecavüzler mevcut ol • sının temelini atmak üzere bir. RblJ"llllrlJ takdir etmekWlr. J'akd safhaları anlatarak bu kaa&r umıı bir 

Ukte Tuna"1f, Savn'yı nuıl atb 
ve Afyon dan fzmire nuıl ak 
tasvir 97lemlftlr. 

Vehb Kocalftney buıQn çatıl 
altmda bu aa.z~ı tarentn yap!hn11 ol .. 
dutu okulda yetifmlı olan MDl! 
ismet ln6ntl'nlJn hatıradnı tulz ecır 
rek pııç subaylara ata1arnnızm ae-' 
tıklan şerefll yolda muvaffa)dyaa.a' 
dilemiştir. 

Nutuklardan IODra Bapeldl ~ 
Refik Saydam, mekteptfo dereee alaD" 
tara mQkAfatlarmf verm1J ve kendi• 
lerlnl tebrik etmlftlr Davetll)ıer'iıl 
bClfede tzaz edtlmeahıden toma. tale
benin Bllf'VekD ve davetıner anon,. 
raptıkbrn muntazam ~ remn1 ili 
t6rene 90n verllmlttir. 

halgan tebliline göre dukça hakiki bir sulhe kavuşula I.,.ecek devletler yalım lmpara- eski uauDere dllntnek, l'ranaJır kur- mazf7e malik olan otulun tarıhbnb-
Rorna, 1'1 (AA.) - lta17an tebllli: maz. Maddi silihsızlık iktısadi torluklannı tadiye delfl, bpita.. taramu. Maalesef bQton Franatzlar, ele çok .-refU ve bapnb lfler yapan lncıDterenln Günlük 

Mihver ıwvvetİerınin Marmarika'da- siWısızlanmayı icabettirir. llzmi terketmele de balrlan • tOrl1** mausam 111 ~Delell birçok Jt~lder ,.tı~ırdfllne, bu btı-
kl hareketleri mOsaJt surette .ceUı- "Onun için memleketimizin malıdır. durumda clelilc!lrler, ;vOıder!mtml ~da Mlhl lef t... M afi 12 MDyolt 
mektedir. Akroma ve El Adem 1>61- milletler arası münasebetlerinde "Sözün kısuı, benim ilk n nl.. ııa.....ı. l'ranlıdm dJllPUM " met İn5DO'ııQn bulundulUna lfaret e- Gir 
ıesindeld müstahkem ve ısrarla mO- hüldmıeUerin dıı siyasetlerini masuıı teklif ~ken.. fadaklrhk nhu De berekete clawt cferek dmlltllı' ki: Sterlnİ Aıta 
dafaa edilen c!Qşman mevzileri çetin iktısadi if birliğine istinat ettir- dl tabi! ve amal e71emlftlr. ,;.. L -· • '"TarDıta, eot nnl Jıılte kulanan· 
savaşlardan sonra ele ıeçirllrnlştlr. melerini icabettiren yeni bir te • istifade h'IJSUSUDılla milletler lıhriP1 Petafn :::mı ~ı.:: attm phltıl4Jran 'ft Dfeftertaı tu!h- Londra 1'1 (A.,A..) - Aftm 
Gazale'nln altnmaatyle biten hareket likki ile ortaya atılmasını isti • konfederaQODU vtıcude ptlrnıet ml,Ur. l'nmam at ten tonralara da abetthecek otaa ltl- maruı, harp muraflan ~ 

V.lllasfoa 17 (A.A.) - Raılar bU.. su'astnda elde e4llea ve sfm.c11ye ka· la~ ve bir teceddade kaw..-· ,.ok TGrk ordulunUD ,...ıu .afla- nlclen bir mllJU stmm · 
ceplleler&ı cla,..mnaktadırlar. Si. dar sa)'llm ıanlmetln. 224 nrblr ara- yo:;umİn : tit." ..,_... ima llanldlr. nna ka~ Bu ~ .S.. b klnnd ki bJrQinı JrabUI et 

....... bfell tI&letli bir cok hll- ba ve ototnoblle, as topa, y(lslerce ~tere 111>1 b~ br em. G6rilyonanmı M Slr o ..uord sta d1nc ve u1Jmn onnızla~ _.... ._..._ .. _ "'·-
-'- tlıdetndtUr. Kaacleal) ff. mof&-1(1 arabays ,atselmJftlr. Bun· peıyalist devlette_ •. böyle bir fikrfn Cripps ortaya aUılı bu fikirle Garllf Alnl•yaclt*I ~ m~.tler ,.aklem~ Ur. BOyiık D.1•_,,...._. -ml"JlVo~ 
-· lllCIDMIP blrlllder bltıri ıar- 1ar kısmen tahrip edllm1J ve ıert ka- çıkması bütün dunya milletJerin bug9.n Atlantik beyannınwincle "'""W Damartarınızdald un TOrk rafı flmdl haftlı4a M 

ola A1maD Jmvvetlerinin ıeri- lam fjthwd ohmmuttur. Şimdiye den harp zihniyetinin kallnnası. ve lnıl1tz • Sot)et u1ıp=wui t........ lomltalmclt tn&ntı CoC'lklan olmmıs, 250 btn sterline y(llaıebMktedtfı 
t alker cıkanmtlardlr. kadar toplanma kamplarma gilnderl., na hizmet edebilir, Bunun için da yarınki dünya için telhlt ecU Leadra, 17 t A A) _ Bava autır• eok kola71aıf:n'acak w 'Htb 1, l 

B W C lıeılmle len esirlerin say1a1 altı bini ıeçmek- de taeldifin ciddt ve samimi oL len .ana p~ temelini 1111 tebllll: Dan ·,.;. bomba aaöJa! telde IObelktlr.. ,,., ~ Tiirkiyede Yere nen 
"" ep tedlr. muı ve doğuracağı lkibeUerin tunnuttur. B1Jlfha ınnttefllde dmıl Jtalr ,,. Jtaanle'deld an.,.s Gene IUbQlufD m11ftthı•1 •jlla Amerikan Ta--ı-a 

Muln.a l7 (A.A.) - General Von R l -'ite A d iyice gözönünde bul0ndurulma - rin yannkl milletler arası lllÜDL ııeıtenmnt hcılnı.Jamlllanbr. Dllpnan lha'mı blJbwa ttblrOI .... ,.. 77
m&.:oll5u 

._ . ..._ Baftof cepbeaindelıd taarnı- U8Y8 - n.ı re r8lm 8 Sl lAzmıdır, &ebetler, Jktiladt kaJDa)darclan suJarma m"'9D dlllıdlıma.tGi'. tul kcımutam.. '"1 IU~· Ankara l7 (TAM) Ankaraya 
sa ımm.ffala)'eta süven bildiren bir Oiretmen Mübadeleei "B lmtl 1 iktısadl müna istifade -ı.•tterf hakkında ileri - - nıbte ett.lldel'l vatan korum•*1fe- bari lnlt ,...,... Amertrail ta,,,_., 
l8ldJcle bqlamı111 da, Alınan Deri ha· eyne e . . • ~rl --'""" ı- Sir Staf l"..W.-.la y eal idamlar 1erinl kolq~ '" ~ 1dla-- rt Gut ctfftUlbu!eld tlkolmt ltldaa 

Piıdi 80V7et ıatata~ tarafın- Stokholm, 1'7 (A.A.) - DNB: stok- sebetlerde rekabetin yerme J91>ir siirdükle r•-·l" .. er""' - ~- cak noktalar Oserln4• hrmu(°V. llSz- da mlaftr e4lJmlllert1lr. 
i1aD te&:lcl bfr nrette aurcJuralmak- holm Tidrıhıcen pzeteslne Londradan llği konacağı için bu memleketin ford Crlpps'ln altı •ne evvel or. lteldlolm 17 (A.A.) - Pns radJe. lerlnl IB71e bltlnnltth': sBaltr a4llmlt ııurııımn 
:Jlldlr. lıl1ltea4c11t kesimlerde 8oyYet bildlrlld.l.llne 16re, tnıntere. Maarif veyahut diğer memleketlerln taya attılı fikirler btrbirbıin •, -1ı .... • ç.ldn lnirtana .U.U. "J'erdl Jmaretlnh: bitin tila "1le- ,.n.t de 
~ Jrartı blc:amlar yaparak Al- nazın Butler, mektep çoc:uklanntn ye- emperyalist :istili ve hntiyazlan aynidir, c1llbd bllc1imdftlr. • nretle Hm1. dllderiml tımdn eclecek kadar sen- Jhfse ..mu 
90 mevzilerine slrtyortar. Doneta nl usullerle ter!>iye l!dilmeln-1 mak- nı muhafaza etmelerine imkln Unutmamalıdır ld, dilD Uto. rlcb nibatmclanbert brtana clbllea. lfn ve .,mmektir. Muvaffak olacak~ 
.. erhtcle Almanlar tarafından aiır sadlye Sov)'et Blrlili ile 1n,Utere a- yoktur. Kooperatif bir beynel • pist olmakla tttiham eclUeıı bu terin •vıaı 450 "' bahnalr .. (br aıns. Yohınm aoılc. meufnl& nurltl V'qiılJ,ltem 

r •e pi7ade nsıtasi!le saptına rasında ı~ mektep IS#fetmenlerlntn milel organizasyonla pazar ve zat bugün İngiliz kabı,n.tnin en OOnyamn gidifini gören gi- ve mUcadal~s ....ıI1 oı.un... veıt bu 
caJqılan öoemtı bir . seçldı~ Ruı~rıtı milbadelesıne " it. plAnt dQn Avam müstemleke inhisan banşamaz. nüfuzlu azasıdır. tngllterede bu Uz bOkametl, yannkt dünyanın f'ıığ...,.., Velbı smda, orta 

lac1e oldulu daha önce bıld im ' • Kamarasına tevd, etmiştır. Böylellk- B bepl . b" l"ğ" b"l - fikirlerin n..,.ine ve hilkOmet sulh prensiplerini kararlqtrr • .,Oft'lba ~ 
ltasla br 1 °bücumlan Von te mektep ~ldartn "Dilnn vıttan- u se e, ış ır 1 ı yapa ı ~r - k K~yln nııtb esi b.a]ıJ&Jdfa 
~ h tl~nda !çılan maaz; am ıe- d şUğr" ruhunun f'~lldnl istenmekte- mek için ilkönce emperyalizmin tarafından kabulune o çalışını§ makta, .Sovyet!;erle anlmiapnl ta tnm 

• :.,.eatnde mümkün olmuştur. dlJ". tasfiye edilmesi icap eder. !ngiL ve muvaffak olmuştur, onun içın güçlük çekme şt r, 1 &iUbay Yakup GUrkan'dan sonra ıe· 
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NEViN HASAN CEViZ YAGI 
G8nefln ft denizin l8f ve ;rakıcı ı8zel1Dderlnt cildin derinllklerine niifuzmnı temin ile nhliat ve liaJBt f1fföran ~ rlbf esmer ft eiZfb) ru1i h1r renıe taliTIJ ettirir 

HASAN DEPOSU ve ŞUBELERiNDE ŞiŞESi 50 BUYUK 75 KURUŞ 

Suikast Davasında Karar ~-----T E S 1 R I K A T ' I~' 
TAZE MEYV ALARDAN iSTiHSAL EDiLMiŞ 1 

ID.RIS MOSHIL 
(GAZOZLU) 

1 LIMONATASI 
Lezzeti Hoş • • içimi Kolay 

Bol .... sata: AWmraJnnn, Pavlof, Kornlloi '3 MARKASINA DiKKAT: Flyab 80 Kanq. 
~ ... --... ----•ı ____ Sıhhat ve içtima! Muavenet Veklletinin rubaatım ba1zdlr •' 1211'" Baftmafı 1 ladU mine mlstentt ohap bnlardaa buda-

• nma .,,.anda sikı'edllen delillerle~------·---------"' 1 
tini ve plımıı te.bi~ı imkan mllnabta eclilemtyecek derecede bi- Yu-L-.. Müh. enclis Mekteb·ı Satın 
blmıyocak tekilde parçalanıp •1"ti tallaldmk .U1en 0mer Toka- ~ • 
öldüğü ve bu iki mamuuuu ha- dıa tabeiJ'etine tl7IMIDUI. ölflntin o Al K Is d 1 L A N 1 
dise ile aliblın bulw.ımaaıjına mer Tokat olmacbitnı kabille klfl bir ma Om JOnUft an 
ve diğer maznunlarla ômer To. benine tetkil edemi7«eli 1-iUrdır. •fftehlm4• upah zarf ıuuUyle 100,000 adet ekmek,.almaeaJdır. Be- Harbi umumide bombarclıman 1 
kat ve kayıp Stefan Po,ıoçnlk"i "'Halin 111 cer.,.an tanına ıöre mu her adedinin muhammeıt bedeli 10.50 kuruıtur. tık tem1İ18Ml8 UradD" neticesi olarak Zonıuldak vill- ı 

,iyyen tanımadddanna müte. keme, mamanla~~ Pa.lofla Kor~ Eblltme 2'-1-942 aat ıa &e nıeld•pte yapflacaktır (G4Sl yetinin Kozlu nahi7eshide ıtoz-
dalr olan inklrlanna rağmen Ab lohuı ölen Omeı:ı ta8"T11!' •e taaaum ___________ ...;.______________ ıu deıreai alzında ve nlıilden tak 

durrahman ve Süleymanın tahki ~~erll:r1e !'!,.!'il!__~~~ar --:: : 1 t nb 1 E • t S d v D• k+··r1·· v •• d riben 40 ılA H metre mesafede 
b 

_.,_ ___ da bk ed Ul&J -- _...... • S a U mnuye an ICJI lre O unun en 1latnıı, ve ikiye b610nma, vazt-
tuı er liUü&Duı se en rahman •e SWe71118nm da bul ._... ~ yette bulunan ittihat •91Tlaefain 

ve yekdijerini teyit ve itmam ey liri muhtevi baval ••ilesi}'le bunlarla 9411873 1 ~irketine ait SELANtıt vapuru-
ll.'ıl'1.Y.:ın 'beyanları ve bunların Kor- tema• hqlaJ'IP O.erle de tamema- Emniyet Sandıtma . borçlu IS1Q Belkıs -nrislerine Oh ~ teblli; nun enkaz! mezkılr mevkide 

nilofu "türkçe bilen Rus,. ve 1armı •• anlaflll8).armı bilerek tenttn Bayan Belkt~ hali hayatta iken, Beyotlunda Tatavla Kurtuluş ma- seyir Ye rıefer eden denis vuı-
Pavlofu da "türkçe bilmiyeıı ib. e)'lmıelıc " banlardan Abdarrahm• • hallesinde esld 7, 't yent 49, Si, 53 numaralı klıôr bir aparttmanm ta- talan için bir tehlike tetkl1 ettl-

ı::9'livı1r Rus,, diye :isimlendirip ya- mn. l8Ç1lll ikaından eonra dallı P..- mamını birinci derecede ipotek göstererek 8.3.938, 11.5.&38 tarihlerinde ğinden meskôr vapur enkaın n-
kalarunalanndan evvel fotoğraf. lofla utanbalda fWta ortan cıkmau 26507 hesap IMlınarasiyle sandtğımızdan aldığı (11500) llra borcu 29.9.941 pur sahibi, veya acenta.n, 41et-
1armc:fan phıs e bazı hususi • halinde npılacalıc haınalan •e alına. tarihine kadar ödf'medifinden faiz. komisyon ve masadfj ile beraber borç me mildQrO tarafmdan illn ta-

. . v ak ıcü tedbirleri lı:ararlqtmnak icitt te. 8804 Ura 2& kuruştur. Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince hak- rihinden itfbaren on bel &On 
etlerini izah eylemeleri ve m maslanm clwam ettirmek mretı,.ıe kmda icra takibi baılamak ilzere tanzim olunan ihbarname borçlunun 

ituliın ömer olduğunu metrüka • ,..,,dan ,,. mflaherette balandaklan mukavelenamesiode ıösterdiğı lkametgAhına gönderilmiş i91? de borçlu zarfmda çıkanlm•dfl! takdirde 
an Olan a..,~'-'--ı..~ .n- -n..~ ... 0....ı- " ._ __ ..__ --'--- ılı bll d mezkar enkazın Limanlar ka-,,.,......,.. ,_, oı::ıa~ ...._ __ ._ .. _........... Belkmn )'Ukaı1da yaz adreste öldüğü ımla"1ft'lll1 ve te 1 yap ama-

ve p.pka parçalarmdaa kaı'iyyet Ba itibarla munanlardan PavlofLı mıştır. Mezkör kanunun 45 inci maddesi vefat halin4e tebligatm i1ln su- ~=~~;~d~~t 
\etbill ve tayin eden, mütevef Kondlofım hareketlerine anwı ba- retiyle ,-apdmasmt Amirdir, borçlu ölü Belkıs mlrasçılan ~bu llAn tari- dak Mmtalr:a Liman Relşlilt ta-

fanm Ankara.ya ildnci gelişinde lanaa Ttlrk caa bınananan 450 Jaci hinden ltfbaren bir buçuk ay içinde Sandıtımha müracaatla murisleri- rafından çıkanlacall wya imha 
ınüstemiren ikameı eylediii To. maddelıAnhl 4 tlacil bendine tnfilwı nin borcunu ödemeleri veya kanunen bbule şayan bir itlrazlaı1 varsa edUecetl aliudarlar!n malOmu 

Clteli müstahdemlerinden Ha öli1m cesuiJ'le teai:releri icap ederııe bildtrrneleri lA.Zımdır. Mirasçdar ipotetı kurtarmazlar veyahut başlıyan olmak Gzere ilAn olunur. 
'Unsal ile Ali Çeliğin phadeı de, ftDJa tamamlanam&J'lp tam tefe~ takibi usul dairesinde durdurmularsa ipotekli pyrf menkul meskt\r ca-

L.-'- iMia denceelnde blmumdaa ötirii Q' nuna göre Sandıkça satnacaktır. Bu ciheUer alAka~arlarca bilinip ona 
leri ve el_de edilen vücut _,__ _, La •"'•"' ..... A--a madcl-l .a-ıaı- ö ı ua ..__ ____ v. _.... - .... .. 16re hareket edilmek ve her birine ayrı ayı1 ihbarname tebliği makamı- Z E N F L M 
Jası iizennde tetkikat yapan mu ti7la ea lad macfdeslne tmilwı ,.._ u kabn olmak üzere keyfiyet ilAıı olunur. (8805) Ftlmclllk ve &lnemaollık 
tebaav.ıarm ömerin fotojrafi -~ ..... aJtma alrJMldrJan ~ -------------------------- TOrk Anonim flrkethtdH: 
ainde de ıörülen Od kat arasm- ribtm -w.er olmM iMn 20 teı Özenflbn Filmcilik ve- Sinemacddı: 

· (Kist) yani et beninl 'bubna sene alır hapis ceuaiJ'l• aıaalmcb- Türk Anonim Şirketi ıu.etın'lar U-

GOZEN • 
~EN\POSTANE N:5 TEl.4l378 
ITRIYAT MA6AZA Vt Df POLARI 

lstanbul Belediyesi Karaağaç 

Müesseseleri Müdürlüğünden 
v .MOeııesemls pey ,.erinde btrlken koyun ve sılfr gQbreJerl ton ftf• 

bariyle bahçe sahiplerine satılacaktır. Tahmil ve nakliyesi kendılerine ait 
olmak Qzere koyun tübresinin tonu 3 Ura ve sıtır aübrt'lerlnln tonu da 
1 liradır. 

Gübreler ta'r.plere mOracaat sira numaraslyle verllecf'ktlr. Taliple" 
rin Xaraataç mUeneaeaatt Levazun lmirUilne ınilracaatları ilAn olunur. 

(1598) 

lan, otelde .İkfJlleti amudlda ver nlmaJarlM. SlleJ'lllUla AbdlunJun.ı. lk• C f C ı• A ı mwnl BeTeU t Temmuz 1"2 Per-
diji hüviyetinin hukuk fakülte- na seltnce: Banlarm da 0mer Tokadı 1 ye yaft ıye ranıyor şembe g(lnQ saat 15 te Strkelln Be- -------------------' 
sindeki kaydiyle fotoğrafiaine ay h filli iflemeie umettirmlf cılma7lp Anadoluch 1npat ftlertnde çalıpcalı: Şantiye 1danı etmll tecrObe Yollu Yeşil Canı IOkak 17 numaralı KARAR HOLASASIDIR 
-- mutabık bul•· .. - .. - ve _.... ... dece. clter lllÇhalara nrdnn ettilıcle apartımanın 2 nci daiNtlindeki İdare ~ W&NU- --- .-...... tnrnı8' JuıbJU,.etH Ud mllhendbıe ihtiyaç vardır. Taliplerin refenms-
ımlmdan P ıfun lstanbul Be nnıa --ıu aebebf1'le 71ae o b•wan 1_._le iltedfkled ..... hlıkkmda ~-) .-..-.le latanbul ne Merkezinde fevkaJAcle olarak ıoplana-a av tso IDd. ma44Jnln!n 4 lntl '*'- _., ,_.....,.._ n ... ,_...,. callndan bil6mum hiaedaran!n uale 

,Jazıtta Azak awıeması yakhı1na~ m•cibtnce tQ'in eclı1meal llam selen ... IQOSl•ııta••"•a•laiı•WJ-.i•mek••tuPIİlıhl•m•tt•ra•c•&ı•atla .. n.•••••••••lıll••r ten V97& vekll.e.n makdr s~mad.a 
hllaP!,..,.menı. yanıma Wr lra- 611im cesUUM bedel 62 1nd madde .. bulunabilmeleri lcin hisselerinin top-

ttmala halde tonafh*'- aaelblace ta:rln d1en IO 111' lanta ~ 'bir batta eneı etr--
tütincü Yusuf ft Altaym ve atır bapis c:aaı.nam 65 iac:1 ımıddHi ketin ldanı Merkezine &evdi ederek 
Kornilofun da tene ı..a.,balda amcibince ,.ana indirilerek nezarete mukabilinde dü.~ull7e ftrakaar alma-
llaıwel berber uJonnrvla maa • ahnd*lan tariht• itimren onar •• lan Jlln olunur: 
llwılıardan Süleyman ile bir a- ne miiddctlerle aiır bapislcrlne ve ad. 16.8.MZ tarilıtnde yaptırılnıaaı evvelce DAn edilmİI olu blra labrika- M0ZAKElft RUZNAMHI 
.ı.ı.ı..mrleştiklerine diğer- Amme u,.. barc tarifesi kammuum 50 !nc:i il ,... k6ılbe ıilf\lftechwtııhı lb.a1esl yaptımqan losmm yeniden arttırma- 1 _ Şirketin 50.000 liradan lbU'et 
,.ıiidi berber çırağı Moiz 'O'züe. maddestalD ikinci beadiu teriilwa ,. konmuı takarrür etmlftir. olan senn87981ri!n ıoo.ooo linı7a lb-

:bidise - .. Om . To 60tO lrar9t dal'1lfllla barcmm nçh> .tbale 21JIM2 Salt ,ano .... t 11,JO cladlr. Teni ~ a8rmek lAtı; 
ve gunu erm - laca c:wlvı atlbettn.cle ~hıfunla- lste7m1erbı :ıtabataşıa Jevumı p.ıbealne aetmelerL (9588) 2 _ Sermayenhı telrJ'idi bmasumm 
oteıinden erkenden çıktılı ra1ı: ıo eerdea ark liAma Jorj Pav- mevcut hlue aenetıerine terh verll-

aman ~e bir feYtelb~tah 1of .. Leonid Kondlof" 10 ardan 20 ~ ....... ~ ...,_...._.. mek suretiyle ifad. 
, ıauı geçen o m"° - liramua 4a ~ 8aJ'llWl Ue 

1 
1 3 - Sermayenin t.zytdlne karar 

dem1erbıden Bant "C'nsalm ve Ya Süluman S~M·n tabaWDe " •~• T U R K 1 y E C O M K..U R Y El verildill takdirde Şirket ... muka-
Uclatı Biraz ev.QJ kocatJnda )Gır "'8D icretlerillba Konallol " Polof. velaıl:nin 7 nd maddesinin aıatıdaki 

19'i11l111 kumaşla sanJmıı pmı ol- dit.er mnarif1n 11er clö•dlncle:n mtito- tekilde taclfli: 
~halde bir phsın o maaıde ··~ " _, ....... a• ........... •e z 1 R A A T 8 li. ıx A S 1 c1 ncl macld.a •1d !Mtin: - strke-
ç.m.,. istikametine dolnı git ~~::..:. :ı,!::!'~ tin ıerm:ıyesi beheri 50 EW TQrk 11-

JDı!qllne w .tea o mrada cra mu - D1an baldanııcta ı.bi1i. ~ olmııt Kurul11f Tarihi: ~- ran ldyınetlnle btıı h.lae;re mOnkuım 
EJlnlldm*n Komiloflllı 8ot"yıM le. ti.aere Pavlof •e Korailof 1aaktanada Elli Bin Türk lirasından ibarettir. 

c.Nthanesine ait 320 numareb M WlCll madde ile caa tuiaindıo " Senna ... esf: 100,000,000 '.l1li1' Lirası .. Bued hlaelerOn ... ....J. mç~~~~ ... ~nd• h'~ 
llrn'İnımı etomobilin ~ilıhMle ye ıtaı.,,..ama mabk6ml~ coPnlü ~ .. 7 e m ucn FAü a.llll&U ... -

mahallinde olarak o civarda ıa_ eller tııuaslarda or blTltii,.ıe '1ube ve Ajana Adecti: 265 ııedar ..ıat17ıe t,tirak edeceltler tara-
amme -~ 11n • ı 'I • 6 : 142 tarihiacle lııar6' ...erilerek W fmdan iftiradnln taahbQt w lmsa ve 

....._ ,,_ bedellerinin ~ mepuöur.) 
för Fahri Uçarın ,ehadetıeri " 8Çlkca tefbimi icra ,,. JtomioU ile Zirai ft T1eaı1 Her Nevi Banka Muameleleri ('1 net madda yeni metin:- Şirketın 
BtaıQın Tokgözün bu hususa kıı P•lofa tcdllllaa' ~ı,.ıe anlabhp .e:rmayeai, beheri 100 70z TOrk Uran 
men te,it etmesi ıibi delillerie lwnuı ~ sösterildi." kıymetinde bin h!~ müıılaısmı. yilz 
llabitrolmuş 9e mahkanec:e de lleis: Sabrı Yolclae. Az&: Rept Ba,,. bbı Türk Urutndan ibarettir. Bu ıue-
llAcllsenirı bu yolda cereyan etU- raınotha. An: BmiD Btilr.e. Kltıp-: 981er mecmuunun mendi a~ müıı 
jD vicdani kanaat tahalaül et- 11

:.:-~ Hlll'a Nia derif ,.ırn dahilinde hinedar SllaUle 
Jlirittlr. es~ Vabap Tebrld ~ b• iştirak edeeelcler tarafından ifUruının 

"ller ne lı:adar mummlaraaa ltor- lraıan Pnlof " KonAofa terdim• taahhot ve imza ve bedellertnin teavt. 
ta11af ile Pavlof, maktallln 0mer- el-~. JkL llu mun.a kararı fesi mflll'Utıdr.) iDARi MECLl&I 

maıdıiı~ iddia 97lemekt.e •e ba kW- soiükanbblda brtdllllllllarcbr. Ab
Jarma clıı vicat büanam tetkik eclaf darNbmma bira auarmıt. 861971118n 
ftD. vakuflann raporlannda tahmine lae bitin ba 96Jırleamlerden Anki hic 
mllteaicSen tesblt eJ'lcdtklerl, attniln bir ..,. 1111 ......... llafep ıl• .. 
lılnıreai7le Wtekkilllt. ,...._ bo711 •e kin bhmlbf'. 
Mai haldandald mtital .. lM'm8 lati- Kararın d6rt manaa tefhinaiai mii
aat etmekteler ise de. mütbuuslarm teakip mahkeme lle7eti 11ıe milddei• 
tıa iıtidlllleri tamami:rle san •e talı- mumller salom tetbtmitlwrdlr. 

Harp Okulu Kom .......... 
ı - Aplt4la 7Mlh prtlan 11.ı. o1mrlar ................ ahmellldanbr. 
A. - Anlcarada baluamhT clolrudan clo'"'7a Harp okuluna, An

... barldade buluaanlu bahmJdJan 1WID .....ut pıbeslne mar.eaat 
edeceklerdfr. 

!I - Kayıt " kabul muamelesi 1 Radran MI ,.fil itibaren ba'1amı. 
w Atustllll M2 10mına kadar temdit ectnmtftir. Bu. tarilıten sonraki 
lllrac:aatlar kabul ~. 

1 - Girll prGan: • 
A. - TOrk itkiDdan cılmaJr. 
B. - Llle bttlıme '" olpalalr lmtlhamnı ftltllfl 1'alanmai. 
c. - Tlım ~ ...,.... ~ ......... ı..tan.ı. (harp 

-.ımıa llnr> brarh -'at npora almak. 
D. - 18 fll ZS yqmda olmak (zt l'8t'İna sfmıit olanlar allnmu.) 
B. - Diler prtlar ubr1Jk 1Dbele4ıod• ft Sarp olmhınıfan ~ 

lllleblllr. · (3352 - em> 

lursa Cümhurlyet Middelumumtllğinclen 
Buna ceza ve tevkif evlııln S.7.SMI t(lnllade ~ IN3 p~ ka

IM' 24lftO adet e1mıek. '"BeledlJmln etbncal! Halle tipi ve aj!r 11çilere 
Yerilmekle olan vealn tınrlnden" Jbtl,acı 15.8.M2 pQnden 8.7 .MJ tari
ldne kadar kapalt sarf ~ı. .... :re konulmuıtur. 

bıale 1.7.942 Çaqam..,_ stmQ .. t 11 de Bura C. MQddefumumlUl!n
le icra oluntcattnclan talip olanların muhammen bedeli olan 241.812 11ra 50 
Jturuşun '°'f.a beosabi:rle 2910 lira M kurulluk teminat ve teklif mektup
lan ile mezlulr gün saat 14 te C. Mllddetumumtnllnde teşekkül edacek 
oı.n komisyon riyuetıne mtıraeaatlan ve prtnameyt s6rmek Jste7en)erhı 

vmi mezkarcian evvel C~et Milddelwınunlliilne milracaallan !-
olunur (MOS) 

'•a Biriktirenlere 28"800 Lir,. 
iKRAMiYE YERiYOR 

iHTiRA ILANI 
"Nakil şffelerl mahfualan• hak

ktnda almm11 olan ıo.&.1940 C(bılil ve 
2811 Hyıb ihtira beratı bu defa mw
kii fille komnR: Dılere ldıere c1eı1. rO 
feral V97a icar edileeellııd• talip 
olanlarm Galatada. !ktmat hlıntnda, 
Bobert J'erri'1e mOraeutlan ilin ~ 
lunur. 

Beyollu 3 Gncl SUih Hukuk 111-
, ldmlil1nden: IK2 '911 - llllıtrtat -

rafmlan Novar Arta ft Jlubar ale.Jb-
lerine açdan tzaW IU7U daVUlmn 
mubakem..mln IODuada: Dna edilen
lerden Panp1t.lda Dere ............ a 1 
No. b eri1l 4 Gacil banda makim 
Nubar Terzf7amn ibln...- mecbul 

Ziraat 8a11ka•11da ku111bara1ı ve lhbanız ta.rruf ""8plartnda ... a 80 oklutundaa JlAmın 7apllan tebUpt O· 
hl_. buhNtaalara Hilede 4 defa 9eklleoelc kur'a ile a..tıdakl p11 .. ti• zerine l'erik6yilnde BO,.okclere Cad-

~. ikramiye dıOıt.lecaktır: desi Kaya Hat>.ın sok. eski I& mtıker-
4 Ad• 1.000 Llnıt~ 4,800 Lira rfr eo kapı No. b p7ri mftkulOD su-
4 • • ıoo • 2,000 • ;yumı lzaJesine '28.4~ tarihinde ka-
4 • 250 " 1,000 • rar verilmif oldutundan mOdcletl ka-

40 • • too • 4.000 • nunf7eal zarfında tem~t clava ede-
100 • 80 " 1,000 .. bilecett aksi takdirde hOkmtın kat1-
tl0 • 40 • 4.IOO • 1etecell bQkQm halllul mak•ınln.I 
180 • IO • 1,200 • kaim oJınak O... l1ln olulwr. 

DIKKATı H-pl•rhnlakt paralar bir eet1• h;lnde IO llradan •lı dlfml• DAKTiLO AaANJYOB 
yenleN lkremlye cıktıtı takdirde "IO fulaalyle verllecektlr. Kur'alar r-. 11....._~ı let. ~ 
•nede 4 defa. t1 ıvlGI, 11 8lrl11olklnun, 11 Mart ve U H•lrH •sılaa ıo .,,. 11 Ura •aatb iri~ lct• 

I 111-ıaria ~ 4 d _ ....... nnb 
tarlhlerlnde 99klleeektlr. ..rtlan lıala olu " -' •alıdlo • :rualıi-

lcaler _,...... _....,.ka U. ........... •· 
~~~ bnmalı a.erw HHulraa t4J .... lattıı.a 
__________________ ....,_________________________ n~~uımr. 

Sahip ve netriyat mftdilrl: RaliJ L6tfi Dördtlnd, 
Gazetecilik ve nepiyat T. L. S. TAN Matbull 

Tallpı.rta .-Uııl ...U.. ...... MJAtıJ8. 
flbıde 4 adet fototraflan ile 1ılrlllrte 1111fslı6r 
tarihe lıa4ar lataaRI Mlbıe Sııctbll..
lllllncaatlan. 

Jtlll'lll' Ho. 12 - Fi;y:at Milrakabe komlqonumm fiyat aleniyetine ela• 
lr kararına muhalif olarak dükklnında satqa arzettill bır kıatıiı eaa f1• 
serine etiket kovmamaktan suçlu Uskildarda Hakimiyeti MUlıye eadde
.tnde 11'1 No. da Karabet Bedrosyan kız! tuhafiyeci Alis BedrosySJI 
hakkında Uıkildar Miill Korunma hflklmlliınce yapılan duruşma sonun• 
da yirmi bet lir• ağa para cezasiyle mabkCUniyetine ve gazete ile ner 
rine hilkmedilmiıtir. 

KARAR HOLASASIDIR 
Jtarar No. 32 - Fiyat Milrakabe komisyonunun tesbit ett\li mfkdar

dan fula7a kömilr utmak suretiyle llılilll Korunma .Kanununa mWıa
lefetten IUÇlu UıkOdarda Solak Sinan mahallesi SelAms!Z caddesi lll8 No. 
da otunır Ruan oilu Şerif Kantarçeker hakkında Usküdar Mllll korun• 
ma mahkemesince 7apdan dunıpna 10nunda: Ktrk bet lira alır para 
eezuiyle mabkGmiyetıne ve 83 gQn dükkAnmın kapatılmasına Vf' bU 
rnQddet zarfmda ticaretten men'lne ve yeddi emin olarak kendısine t sUın 
edibnil olaıı kömilrlel'in mOaaderesıne ve gazete ile :ıe,rıne hilkmedılmıştir. 

Devlet Derniryol!arı ve Limanları isletme İdaresi ilanları · 
Mııbemmm bedeli H9'78 (otuz altı bta dokaa ,.as yl'tmlf •kb) Un 'il 
~ bir) kuruş olan 121,554 m~e mllcAbı m htellf b'atta Cam umaıd 
(25 balran 1M2) perpmıbe ıono saaı (15,30) on bet buçukta ~arpa_. 
da Gar bina• clahillndeJd komisyon taratmdan lr n zarf usulfyle ..... 
ahiıacakt'lr. 

Bu ite Pnıelıc ~ mı (Od bin yedi ,.az .,.tmJt Gç) Ura • 
(larlt btr) lnirulJuk muvakkat teminat 98 kanunun tlıytn ettill v.lkalarll 
tıeldltlerinl muh~wftllluı! ayrıt ııtın saat (14.IO> on dört otmıa U. 
lıomls7on Retslillne wımelerl tlzundır. 

.. ile aft ~ konıllYondan pua8lll olarak daldflma]dac!ır. 
(an) 

Devlet DemlryoHarı 9. lıletm• Midirllğlncl~ 
Halen fstanbul ne Uzunk6pril ara11nda Kmtltekabilen ifletnekte o

lan 518 ve 't /8 No. lu yolcu katarlannuı seferleri Ed!me ve Sylleııında 
kadar temdit eC!lhrılıUr. ilk tren lstanbwdan 17/6/942 Car.ıamba ve 
l'.dimed.-a 18-8-NZ Pertembe &Onl hareket edecektlr. Bu trenlerin ı.. 
,.tfelerl qatıda. aQ1n halka flln olunur. (eHI) 

ı No. lu k•ta• 1 No. ofu katar 

İstanbul 

MtrDe V: 18M 

' N'o. la kat.,r 

Utrne 
t.&ubal 

it: 8.00 
V: lUI 

İstanbul ıt: 21.00 
V: UO 

Edirne it: '.sa 
Svilensrad V: 9.0I 

1 No, hı btu 

it: 1849 
V: l'l.55 
it: 18.15 
~ l.IO 

~ lank Umum Miiclürlüğiinden 
ltarabOkte turu1acak Şam~ fabrikUI lntaatmm 20 Haztran llM2 ta

rihinde 1era olunacak pa~~ ıt a..tnn 9U tarihine teaadnr edeD 
Puartem .ana ... , 18,.. b~ Din oıunr. (8588) 

.... ına Komisyonunclcin 
Tutan h• ta1nl1tdl 

Llnı Kurut• Lira Klarat 

Jandarma Satın 
lllW.n Tah ..... 

cı_. adet ati..,. - -


