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PASifiK HARBi 

Japonyay ı 
1Jombalıyan 
Tayyareler 

Gemilerden Uc;arak 
Bombardımandan 

Sonra Çine Gittiler 
-:ıı:-

Filipinde Corregidor 
Kalesi Fasılah Bir 

Yıpratma Ateıine Ma ruz 
1\filli Şef fsmet İnönü ve sa,·ın refikaları lki ·· 23 · b Ank 24 R d Çanka ·ad k b 1 b J ! cvve guıı, rusan ayramı dolayısiyle Ankatalı yavrulardan mürekke bir rubu ara, ( a yo gazetesı) -· 

~ a a u uyurmuşlardır. Bu resımlerde, Milli Şefimizi küçüklere iltifatta bulunurken ve Maarif Vekm Ha~ Ar ~·· 1 Tokyonun bombardımanı etrafın 
ile görüşürken görüyoruz. san 1 uce daki esrar perdesi yavaş yavaş 

r
--------!....ıı... ______ kalkmaktadır. Maamafih Ameri· 

kalılar bu hususta hala bir şey 

re bu bombardımanı yapan tayya 
reler, Amerika tarafından Çine 

--ı 

1 

HALI UE f<~UI B'ın ~ahcseri 
C. H. P. İlk sanat mükafatını kazanan 

SİNEKLİ BAKKAL 
Altıncı basımı çıktı. Ciltli 15() 

Ahmet Halit Kitabevi 

Bir Amerikan pilotu uçuşa hazırlanıyor 

1 

IRANDA 
~ELER 
.OLUYOR? 

ı Yunan 111 ar söylememişlerdir. Bir habere gö-

BUICJarlara gönderilen uçaklardır. Bunlar, Ja 
pon sularına.kadar sokulan tay_,----------------""----------

yare gemilerinden havalanmışlar y • M h •• ı 
1randaki huzursuzluğun ilı:i mü
hlm sebebi vardrr: Biri meclisle 
hülcümet arasında bir ahenk bu
lunmaması, ikincisi ecnebi tah• i
katrnın durdurulamaması. Hüktı
met bu whrikite bir son vermc
ie karar vermiştir. Bütün beşinci 
kol mensuplarını temizlemek iç;n 
tedbir almaktadır. Memlekette 
kuvvetli bir hükumet kurabilmek 
için de, Mısırda olduğu gibi, genç 
Şahın meclisi dağıtarak halkın 
reyine müracaat etmek mecburi • 
yetinde kalması muhtemeldir. 

Dl·ş eı· • ·ıyor ve Japon şe~irle~j,ni_bom~aladık- enı a su 1 tan sonra Çıne gıtmışlerdır. 
Bugün gelen bir haberde de bu 

tayyarelerden birinin yolunu şa---
B i r Yunan Diplomatı ?:ı~;fi~~ R~yaya indiği bildiril-J Ço· k BereketJı• 
Beyanatında Dedi .ki: FILIPINLERDE: 

-:ıı:- Melbourne, 24 CA.A.) - Mütte 
"f t 1 j f ki • • fik umumi karargahı tebliği a yan s e erını Yeni Gine: Dün düşman, Port Cenup Vilayetlerimizde Mahsul Daha 
Bilmiyoruz, Fakat :_~r~~~~!ı:ı.ü~h~~fy~~~~d~:~iş Erken idrak Edildiği için Subaşı Teşk:latı 

An!'arada 23 nisan bayramı, büyük merasimle kutlanmıştır. Bu BulCJarTahakkümüne Yeni Britanya: Perşembe saba Bu ıo··ıCJede Derhal Kurulacak . 
resım, Ulus meydanında binlerce talebenin ve halkın iştirakiyle h1, müttefik hava kuvvetleri, Ra-

JJJ. Zekeriya SERTEL yapılan toplantıya ait bir intibaı tesbit ediyor Boyun Eğmiyeceğİz11 baul'da gemilere, kışlalara, antre Ankara, 24 (TAN)- Ziraat Ve 
CŞehrim!zde dünkü toplantılara ait tafsilat ikinci sayfamızdadır) polara hücum etmişler, efradı mit kfıletine gelen resmi malumata Bir müddettenberi Tahran - Bern, 24 (A .. .ı\.) - Ofi: h5.len ralyöz ateşine tutmuşlardır. göre, memleketin her tarafında 

qan gelen haberler, kom - Berlinde bulunan Yunan siyasi Filipinlerde: Corı·eı?idor, fasılalı bir mahsul vaziyeti çok iyidir. Bıl -
fUmuz Iranda dahili bir rahataız- M 

1
ile1 Me c ,, s ,.. şahsiyeti, Gazctte de Lausanne yıı:ratma ateşine tutulmuştur. Müt- hassa buğday istihsalinde çok mü 

hk bulwıduğunu .gösteriyor. Res- muhabirine, Yunanistandaki va - tefik bataryaları, krta topluluklarını him bir mevkii olan Konyada ye 
bli kaynaklar, kurt aşiretleri ara zıyet hakkında afoka çek?cı bır t ... li altın .. rı~ •• ...,L.:... .. nı ~ui:llısul, aort, be~ senedenb~r; 
sında isyan hareketleri bulundu- demeçte buiunmııştur. Bu zat de· l:1f!" Devamı Sa. 2 Su. 7 tesadüf edilmedik derecede bere -
ğunu, ordunun bu asilerle savaş- miştir ki: 1 11·-----·---··--···-.. - --..... ketlidir. Havaların müsait gıtmek 
~akta olduğunu bildiriyor, Mec - ru··rkı·ye • Romanya Tı·caret ve "~~an. h~ürnetinin es~s jşı.· , ~ - • 1 te olması, ilerisi için de ümitleri 
lıste de Suheyli h~Cı~~~n.in mu dahili vazıyetı kuv\'etlendırmek Yen 1 cephe= arttırıyor. 
halefetle karşılaştıgı goruluyor. T d• ve bilhassa "General adık"la mti i ı· 1\!r'" • t tk'kl · 
Başvekil mecliste iradettiği bir e ıye Anlaşmasını Tasdik Etı• cadele etmektir. Atinada siıylen- 1 a§e ıu.USteşmmın e ı erı 

h.~tukta bu huz1:1rsuzluğu .açıkça • 1 diği gibi günde açlıktan 2.500 ki N te Anka~~' 24 ~'!AN - .. laşe mus-
soylemekten çekıruniyor ve mec - ~~ra, 24 (A.A.) - B. M., lelerden madası kabul edilmış - ş~ değil 250 ki»1 olmektedir. Her 0 rv e f!! teşan Şukru Sokmensuer, cenup 
ü:ıteki muhalefet havasından şi- ~~c1;isı bugün Refet Canıtezin re tir. on günde 'bir ıki bin ton hububat 3' vilayetlerincle~i t~~k~:lderini bi_ti-
kaf.'et ede~ek: . ısli~~d~ to~lanmıştır. ..Ka_~anç ver~is~ kan~mu.~un Ü- gönderen 1'ürkiyenin. bu tesirli A r!.11 malı ' re_rek pa~:.ırtesı gunu şehrımıze 

Ben~. dı.r,<:~! Ba~y~~ıl olduktan Tu~kıye ıle Romanya arasın _ çuncu ~~d~e.sının. 13 uncu fıkra yardımı bilhassa tepcıle değer. Ta ~ • do~:cektır; . . .. .. 
sonr.~ gord.ugum butun fenalıkla- da akıd ve imza edilen ticaret ve smıı;ı ~~gıştırılmesıne dair kanun rafsız iaşe gemilerin Yunanıstana ->.- Ogrendıg!mıze g~re, muste.Ş'i • 
rı duzelt~ıye çalıştım. Buna rağ- tediye anlaşmaları ile merbutla- teklıfı ıl~, memurların tahsil mü gelebilmesi içın, hükumet, gerek rın ~e~ahatı. ~u bo~~e?e suoaşı 
inen tenkıtlere m~rıı: ~alıyorum. rının tasdikine dair kanuıı layi- esseselerınde t~lebe olamıyacak _ l.t:lif' Devamı Sa. ~ Su. 6 Norver Başve kili de teşkıla~ı kuruıması ışı ile. yak_ı~n - ı.,e Müste,arr Şl'krü S5kmenıü er 
~uda aramızda bır bırlık olmadı- hası kabul edilmiştir. ları hakkındakı kanunun birmci s '"5 dan alakalıdır Memleketın dıger 
gını göstermek itibariyle teessüfe . ~ . . maddesinin değiştirilmesine d<lir Ameri kal ılara Il?mtaka.la~ınc!ae e:vveı __ cenup vi-ı y • K "b•I B k ~ayandır.,, Madenlerın aranma ve ışletıl- kanun layihasının birinci mi.iza- layetlerlln!Zd{> mahsulun mayıs '!~· . a 1 üyü * * * mesi ~~ktc1nda~i kanun ıayıhası- kereıeri yaprlmıştır. Bunu Tavsiye Ediyor .ıyu;ıda yaşama haline gel:nesi ve El • • Ç k d 
, ,. randaki bu huzursuzluğun se- nın m~.akeresı_ne dev~m oluna - , Büyük Millet Meclisi pazarte- _,,._ hazıranda da harman zamanının Çlm lZ an a ya a 

. beplerini anlamak için şu bir rak encuınene ıade edılen mese -,si günü toplanacaktır. Taarruza . .. . başlaması subaşı teşkilatına ce - Ankara 23 (A.A.) - Reisicüm-
&kı noktayı gözönünde bulundur _ L. Beaverbrook a Gore: nup '?lay~~lerb:ıizden ba?lıııµna hur İsmet İnönü, yeni Kabil bu-

lnak lazımdır: Bulgar·ıstanda 1 Malta u·· zer·ınde H azı rl 1 k iGemi Buhranına Süratlel smı hır zaruret l'aline koyrcUŞ - yük elçisi Kemal Köprüllı'yü 
İran, geçen yılın son ayında ln 5 Ç B I k LA d tur. kabul buyurmuşlar ve ye.meğe 

giltere ve Sovyet Rusya ile bir it i are u ma azım ır l:1i3 Devamı Sa. 2 Su. 6 alıkoymuşlardır. 
tifakmuahedesiimzaıamıyamec- GıdaMaddeler·ı Çok ş·ıddetl•ı -s- ============== 
bur olmuştur. Bu muahede muci 1 C 
~~~f:i~:~~:rv~r:;;;:a:: Gene Kısıhyor Hava Ha 1 • A manya enup 1 ~~, &~· 1 ın rp erı B ·· ı . F 1 eyi, dahili işlerine karışmamayı -ıı- ---oı- o gesıne az a 
taahhüt ediyor, buna karşılık 1-

~~~~~~:~:~:;~t:~~~ny~~a: Haftada Ancak Dört lngilizfer Birçok Arman Asker Yığıyor ÜÇ MEKTUP, ÜÇ BİLGİ 
bestçe istifade edebileceklerini, Gün Et Yenilecek Tayyaresi Düşürdü --s-
buradan asker ve harp malzemesi ? . • Geçenlerde yazdığım yumurla fıkrasından 
geçirebileceglerini kabul ediyor Sofya, :-4 !A_..~.) - O~ı: Gıd~ Malta, 24 ·(A.A.) - Perşembe Muharebe Sahası 1 O Gün R E F 1 K eski bir hatırası canlanan bir dost, şöyle anlattı: 
ve Mihver devletleriyle münase- maddelerı yf'nıQen tahdıde tçbt günü 6 Alınan tayyaresi tahrıp Sonra Harekata Müsait HA l I D Birinci Cihan harbinden önceydi, bir Avrupa 
betlerini kesmeye ve dahildeki tutulmuştur. Nısan ~yının b:ışla~ edilmiş, 4 tayyare hasara uğratıl 1 şehri dolaylarında, iki arkadaş, açık araba ile gez-
~ihver unsurlarını memleketten gıcındanben _uuJ~arıs_tanda ve bıl mıştır. Bugün buana kadar Al· Bir Hale Gelecek KARAY nıiye çıkmıştık. Bir bahçeden sarkan çok iri, ballı 
Ç~armıya söz veriyordu. ~:ssa Sofyaaa hıss~.dılen ;t _darl~ man tayyareleri iki şiddetli akm Bern, 24 (A.A.) - Isviçre tel_ ve iştah çekici incirlere imrendik, arabayı yanaş-

lngiltere ve Sovyet Rusya bu g.na karşı konmak uzere 2- ılc 26 yapm~lardır. Hava meydanları graf ajansı, Rus cephesinde, hu- tırtarak dalları eğdik, dörder, beşer tane yedik. 
&nlaşmaya varmadan evvel, lranı n:san arasında _e~ .satışı ve 1s.tilıla ile liman bölgesi akınlarm hede- susiyle cenup bölgesine büyiik Al Fakat baktık ki, tekrar hareket eden arabamız yoluna gideceğine 
Qskeri işgal altına almışlar, şahı kı yasak .edıJmışt:r: Diğer cihet - fini teşkil etmiştir. man kıtalarının yığılmakta oldu- bahçeye giriyor. Arabacıya seslendik: "Nereye? Niçin buraya gi· 
memleketi terke mecbur etmiş_ ten 27 ~ısan?,an ıtıbaren ha!t~da Alman tebliği ğunu bildirmektedir. QuisJing riyoruz,,, Adamcağız başını çevirdi, biraz şaşırmış halde: "Pek: 
lerdi. Genç şah babasının tahtına a:rıcak dort gun et satışına ve 1s - . . . * amma, dedi, incirlerin parasını kime vereceksiniz?,, Bozulduk, 
Seçtikten sonra memlekette de _ tihlfilcine müsaade edilecektir Ft, Berlin, 2~ (A.A.) - A~~enızde Ankara, 24 (Radyo gazetesi)_ Nevyork, 24 (A.A.) - Buraya fakat hiç bozmadık; bahçe içindeki köşkte oturan mal sahiplerini 
lllokratik bir rejim kurmaya te- zt1ytiny.ağı ve r•Pynir istihlak: de Alınan denı.zal~ılan, İngılız m~l- İlkhahar Alman taarruzunun ne gelen Norveç Başvekili Norveçte bulup borcmruzu ödedik! 
§ebbüs etti. İranın en kuvvetli ve t&hditlere tabi tutulacaktır. Hu.-ı- zeme ge~_:lerınden . topyek~n zaman başlıyacağı henüz bilinme- ikinci bir cephe açılmasını tavsi- e Ara sıra mektuplarını alıp fikirlerinden faydalandığım bir 
en sevilmiş şahsiyetlerinden Fu- dan başka pirinç şeker ve tuz ve- 136~0 ton~latoluk ~~lıye gemısı mektedir. Yalnız muharebe saha- ye etmiştir. Başvekil Norveç'in zat da mantarlı a.yakkabılanndan bahseden yazımı ele alarak bu 
l'Uği Hanı da Başvekfilete getirdi. sika ile veı:ilecektir. ve uç sahıl yelkenlısı batırmışlar sı on gün sonra harekata elverişli Jan Mayen adalarına karşı derhaJ modanın nereden ve uasıl çıktığını anlatıyor. Meğerse modnın 
:Fakat meclis olduğu gibi kaldı. :ıı:--- dı~. b' . . k' d 

1 1 
bir hale gelecektir. taarruza geçilmesini istemiştir. kökü bir iç ha_rbe dayanmakta imiş; kanlı ve korkunç imiş: Ge-

lialbuki meclisteki aza giden şah _ır ırı:ıı .~a ıp e en da ga ar Alman resmi. tebliği L. Beaverbrook'a göre neral Franko, Ispanyol vuruşmaları sırasında mihver devlet:erin· 
tarafından seçilmiş ona sadık istifa Eden Fransız halindekı hucumların_ın h~def.tut Nevyork, 24 (A.A.> _ Lord Be den krediye silah ve cephane almış, borcunu ödemek I.azım gelin-
klınselerden mürekkepti. Buse - tukları Valetta askerı Le~ıslerı~le Berlin, 24 ıA.A.\ - Alman teb averbrooke bir konuşmasında ce de başlamış alacaklıleırına balya balya, vapur, vapur, vagon 
heple hükılmetle meclis arasın - Diplomatlarının l\:~alta hava ak:nları yemden cıd- liği: Doğu cephesi cenup kesimin ezcümle demiştir ki: vagon mantar yollamıya ... . Q memleketlerde mantar stoku ~rt -
da bir muhalefet ve ziddiyet baş dı has~lara ugra~ılınıştı.r.. ~ de, Alman hücum kuvvetlerinin "Müttefikler gayretlerini yeni tıkça artmış; nereye harcıyacaklarını bilememişler, "bari ' 't-

gösterdi. Meclisten yükselen iti - Sayısı ÇOCJV alıyor Amerika:ıın do~u. sahılı açıgın Dcmetz havzasında yaptıklan ta - gemi inşası işlerine toplamalıdır. kabılar-da kullanalım,, demişler. Bu suretle mihvere bağlı !n~m-
l'azlar Furuği Hanın rahat çalış - da ye Antıl denızın~e, Alm~n arruz hareketleri muvaffakıyet - Gemiye olan ihtiyacımız diğer bü leketlerde mantarlı ayakkabı modası almış, yürümüş. Fabt ay-
rnasına ve memlekette kuvvetli Ankara, 24 (Radyo gazetesi) - den.ı~altıları, .. topyek~n 35 bı~ le bitmiştir: tün ihtiyaçlardan üstündür. Uçak ni modaya uymak istiyen İspanyol kadınları bakmışlar ki, man-
bir idare kurmasına mani oluyor Lavalin Başvekil olması üzerine, t~nilatoluk duşman tıcaret gernı- ~ Devamı Sa. 2 Sil. 5 azlığı 1930 da nasıl bir buhrana tar iskarpinler dayanıksızdır, ayrıca sıcak iklimde ayaklan ter -
du. Furugi Han meclisi tatmin Fransız diplomatları taralından sı batırmış}ardır. .. • :ıı: sebep olmuş ve 1941 buhranı da !etmekte ve bu ter, mantara işlemektedir, zararlı ve uygunsuz 
için elinden geleni yaptı, fakat vaki olan istifalar devam etmek- lngıltere uzerınde Moskova Büyük nasıl tank azlığından doğmuşsa buldukları: modadan vazgeçmişler. İşte, hiç münasebet yokken 
:muvaffak olamadı, nihayet istifa tedir. Cenubi Amerikadaki diplo- Londra 24 (A.A. - Londrada El • • G bugünkü buhran da gemi azlığın- benimsediğimiz yeni modanın iç yüzü! 
Ya mecbur oldu. Yerine gelen bu- ıpatlardan bazıları da istifa etmiş salfıhiyetli bir menbadan öğre - ÇlmlZ eldi dan lieri gelmiştir. Diğer bir me e Sayıı•. bir okuyucum Ulusdan al~ak "Kazın ayağı öyle de-
günkü Başvekil Süheyli de mec- ler ve de Goll'cülere katılmışlar- nildiğine göre Perşembe _ cwna Ankara, U 1 A A.) _ Moskova sele de ham madde ihtiyacıdır. ğil., tabirinin softa ağzı "Kaziye öyle değil,, sözünden çıkma ol-
liste ayni güçlüklerle karşılaşmış dır. gecesi İngilterenin cenubu garbi J:,üyük elçi"'h Ali Haydar Aktay, Japonların eline düşen ham mad duğu hakkındaki yazıma karşı diyor ki: "Kazın ayağı", müfred 
tır. Meclis ona karşı da cephe al- Diğer taraftan cenubi Amerika bölgeleri üzerinden, bil,hassa sa- bugün saat 13 de Erzurum yolu de kaynaklarım1zın yerine başka olan "kaziye" kelimesinden değil, cemi olan "Kazaya,, dan lıoz
rnıştır. Ve Başvekilin me<:listcki hültUmet1erinin de Vichy ile mü- hil civarında az miktarda Alman ile mezunen şt'hrimize ge:miş ve larını ikameye gayret sarfetme - madır; ahenk bunu göstermektedir: (Kazaya) - (Kaz ayağı) ... Bc.>n 
~ikayetinin hakiki sebeJ>i budur. nasebetlerini kesecekleri söylen - tayyaresi uçmuştur~ Bir k:ıç ma- ıstasyond.ı acı~tları brafından lidir.,, de bu şekli daha doğru buldum. İşte üç ayrı mesele hakkında iç 

.tWS,~evamı S a. 2 Sü. 4 mektedir. halle bombalar atılm?ştır. ka:rşılanm.ştır. l:lJj' Devamı Sa. 2 Sü 3 faydalı bilgi! 
J'\;~ ... 
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t. O'LümDEN BETER 1 Yeni 1 ve 50 
Lirallklar 

D6rt bin lira parı:vı fhtnla '" slm
meUerlne ıeçlrdiklerl lddlaslyle ~ 
lrif edilen Emniyet MQdilrlotG mute. 
met ve memurlaruım muhakemeler~ 
ne diln ikinci alır cez da devam ed.i_]... 
mittir. Dan bul ,.hitıer dfnlenm1t 
ve yeniden bazı phJtlerin dinlenil• 
mesl için duruşma bqka ıQne bh.,. 
kılmıştır. Suçlu sanılaalardan kom er 
Necati de diln yakalanarak adlb'eye 
teslim edilmi§tir. ------Milli Piyanp idaresinin 

Bir Yılllık KArı 

PASiFiK HARBi SARK CEPHE~ı 

1 
~~~~~~ ~~~ 

G'C~ G'l'M H+B15.ALER 1 vette AP...all ~ ıı.,ı.r.ıı ı ın.uıo N~ =::::. k ı.e. llerelcetl Panaf!'",,;::;;: = 
. & 1- d 1 U- Baştarafı 1 ıncide.. Mecllsin muhale!feti yüzünden yet petrol gemisiyle Ud Sovyet y A~=rıi,., m;:e Toqo, 24 CA.A.) - Domel aJan-
..umGftJG a randa M·ıhver 1:-<>rd, Japon ve Alını an strateJl kuvvetli bır hükılmetin kurula - ticaret pm1ai, bombalarımWa ha "" sının blldirdlllne göre, Japon kuvvet-

sinın Kdlcasyayı'" ranı hedef maması, dahilde huzursuzluğun sara uğr&mlfbr. Ankartıya ~nlıtlı ıer1, Panay adas:nın esu1ı ııt:rateJtk 

lflCe Maddeleri Propagandası ıuııu~· ~ ettikten sonra artmasına, bepncl lr.oı unaurıan- Cephenin fimal keliıninde, düt Sade ~ latihllkiııln tamamlyl• noktal•rmm lfpllnt taınamıam,aıar--s 16~erihi §Oyle b~tır: nın da faaliyet V«: tahrikltma mı· man JaıvvetleriııiD irtibat. kesi. Urplanmaa ıetn Ticaret Veklletlnln. dır. 
Bu memlekeleıdeki ham mad kin vermiştir. Kürt ve &httyarl len bir grubu, Volkef üzerincl8 muhteıtt nebaU. tç ve tOt ~le f'imor'da 1llUlra'Oemd 

Saklıyanlar Önlenecek de ka~aklarmı muhafaza ve aşıretleri arasında gorülen ve hu- ıünlerce süren bir muharebeden mu.nen nlabetler dahilinde 'ÇC>k ba· Vqiqton 24 (AA.) - AYUtrat-
kaybettiğimi ~yneklan da tedaf, k1lmeti ciddi .urette megu1 etti- sonra yok ecliJmittir. le7lcl bir tip ,.me1rlDt :r•I 79pıbnut nün alman haberlere sare. General 

Y d 
h_ edemezsek muc~elemiz .wer ı- ği anlaşılan jayanlar bu tahrikl - Savq tanareleri. Mourmanak •· husuunda tetkiklerde bulundulwıu Mac Artbar, cesur Holanda •• A.allt.ıo 

eni en ı11i Kiti lran HükGmeti çin d~jil yaşıyabilmek tçın yapı- tm netice&klir. eon aeıen haber. manı teslslerln• hncum ederek, btr u. eweıce yumqtık. su m11e1e hak- raın krtaıannın baıa Thno'l'"llD h~ 

Ölüm Cez•sın• lan bır mücadele haline girecek- lere göre bu tahrtkAtı Tahrandaki caret aemı.lni bombalarla halara ul- kmda mQtallalan alınmak Ozıere Jal 7att ııtınat noktalarını tetldl eden 
u u Bu Hususta Bir tir.,, Japon sefaret erkinmın idare et- ratmqlardır. tabrtbt6rtert Antaraya çalrdmlfbr. dallarda carıqmakta oıdatuma açıta 

Lord, c1aba eorıra i1dD&'ıl bir cephe tiği anlatılm•ı ve bu zatlara Dir Macar tetJdllert. cephe aerillnde t.e- tqe llOltıelarlılmda. fabrlkatıllr " qrmaıtor Adadaki nn.tıer tam 
Çarphrıldı Tebliğ Neıretti açılması meaeteatnde arar etınıttır. hafta ıçinde memıetett terketme mta11k ameUJm 79pb!dan maJarda. dilft aıth•,ı..nn c1a ~ıe bir olarak ıralınakta ,,. c-ıe ma11areb~• 

.._.14 fA.A..) - "()fl" MU10ft8) Tahran, 24 (A.A.l - Britanova· t- Seri bir luınket beldeni.gor leri~~.!. b~ld=·huzur- ;:v:.:. bir BÔitevik çe&esiDl =tı ~=-f= ,:e- :!~. Japo lnıvvetlerinl lurpalanwt 

~~ BerJhl andı_ablri- ran hWtQmetlnln T hranda mihvere Vqm,ton. 34 (A A ) _ Beaver- suzıu.r...:"ik~ imun beb de elde edilen iç :Yallan bu ile Da d akınlarda Amerika 
- ıöre. Bnmawıck'cle karp hAlA ıölterilen eempatilerl or- brook'UD nutku ~- Parllmen- 1ro.~ 1 ~ .. se 1 var - So'Dgel teblilins gön lls edilecektir. •e Avutralya açaklan Rabaul d.'ı.kl 

lıılblls bir .ulb fabrika111a1a itletme &adim kaldlnnak J~ ı.ctblrler almalı to maht11ler1Dd blrcok tefsi ıer. dır: Bın meclisle hük!ımet ara - dolı:l cmn1 1 dır 
::ası lı:ent!l huad ~:raa için 200 beklenilmektedir. Re mi bir beyanna- bep olmuttuı' :mm..m.r M~ :: smda bir ahenk bulumnamatı, i- U:~":ı." ~).; '""'oı:- runan•larlu'-arlara BIRMANY Aıl'"A-"' r • 

et •e fabrika lrantıni mncachın- mede l(lyle cleııilmektedir: kerl eDdm • Nlll -- _ •• , .... IOJ- ktncisi ecnebi tabrikltmm dur • · m eey • .., • &ıa 50 ldlo Waı- ter97&iı lcaldıJ'mü İran milttefilıt b r devlet 11fatiyle _. - .,_.. dunalam•ma11 mllbr. Alauıll muhtelif baba'1ere al- ftl. 
RCble atim cecMmlı 1Nblı:Gm edil _ fqil.lz _ SoV)'et _ İran paktma ballı l~ Hüktlmet ~ tahrlklta bit' IOl1 re. Sah atına M Alman tanareat. wıı yor Çunkfnl, M (A A.) - Perfetnbe 
llllltlr. Mtldlrln hD hareketini kolay- oldufu 1 n mihver 1 h nde yapıl c k Londr INtı.ak.,:: = ~ vermiye karar vermiştir Butün Cartamba liln1l iM 1f Alman tana- ~ Batt&nfı 1 incide Üfllllı nep"9dllell tebUI: hnvadl 
lqbrm ...... "bdın kitip altı sene her uırıo propeıand menıleket"n g~ ~tada bir barebt : befiDci kol mensuplanm.temlzJe- resi taJarip edllmifth". Ruslar 

8 
t&7· Anaio .. Sakson'lardan ıerec mlh = Y~ cı: 

~· ~::U:U~~ menfa tlertne ve kanunlarma aykın maeau bekllı9bfUrtl. Bu hareket mek için tedbir almldadır. Mem- rare ~. verden garantiler elde etm\ye ça- v17e a1aıı"::!IJOD)ar tekrar ta 
lraldelntne 8"lan llarelı:etle anemtt ~U: ~:~u bey nn enın . ıne mümldln o1dulu kadar çabuk olma- lekette kuvvetli bir hükUınet ku- ÇflVlriı.n Alnlan onluu hşm•ldadır. POm11Wdlr Şimdi PiDn nehri • -
u:Atllfd& deri 9atlD alanı •e banlan ~r:,,e poliste ı:esa:\!1n:~~den Ildır. Bu IU!'ltle Ud tarafla carpıpnı- rabilmek için de, Mısırda olduju Stokholm, 24 (A. A.) - Stokholm ...:~1.:;::mdaaj,..!~~ :.!:teri nnda muhanıbelor an etmekte-
..,.. bsanclarla IStlmt bahuıan * • 7& mecbur blan bir Bitler ile kar- gibi, genç phın meclisi dalıtarak Tldntqen psetellnln Berlbl muha- "' pr. '11• dlr.Pytnrnana'am tlmallııdeld fimen .. 

nallııılQıa'dıa Rebaa l8na7f erbabın _ fll8f!1Uf o11C'ln.. balkın reyine müracaat etmek biri blldlrl7or: SallhiJ'tttar bir AJmlD rua ....... Jralmr ld Yumiltall. lıla- diter hattı üaerinde Sah ıontı çarpte.. 
.... l*taia de 61time mabktm edildi· Tahran, 24 (A . .A.) - Japon,a1U11 Konıre meballannm blrcolu. MQ· b · etinde k•lmuı muhte • menbamdaD blldlrlldJllDe Jön prk ~ " Tnkrum Balsar 1Mall malar tfddetlfenm.lştir MaldneU Ja· 
~. AraJarmcla ba ite Tahran Elçial ile E ilik memurları mealll8r ll«lla1n1n mıı.aa1u ~- mec .urıy cepbM1n4e Strqa'Dın cenubu IU'Jd .. altmda ~·-•ıa• lalç b1r uman ka pon birllklerl tanarelertn IWnQeoo 

.,... cılanlı: ild lıir k d6Jl aabah otomobillerle Nıleıvfye rindlD blri ollD Prlat"ln 4unu1armı meldir. linde -ç.mbtr 1Ctne.. alman alUD bol ~. ÇGnlril ba enlttler, llnde taarruza ıeçmı,terdlr Cfnll1 
tmm ded tAccartan meıa: ~ : banbt etmlelerdl!'. Oradan BakG"8 tantp lbnfltlr. Prtest ID>'le dmılttlr: Alman Ol'Clulamua bJr~ SoY: 1025 •e ltSO abaH mtlbadelelertnden hücumlara sfddetle mukrİemet .ı-
rlbl:&rled ele bahau. pbnlar ~ ıeceeHler ve kuib ~ :roll71e Ja- "9a nallat tnıDfale tamam• ay- Kadüıte Patlıyan Bomba ~et batlanm -·arak Alman -h•. IOnr& taıD8111f1le Yunanlılarla met- mektedlrler Japonlar harp AIWm· 
..--~ ~ lfdeceklerdır .... .__._ ..,._..._ ..n.. .__._,.~. " ,,_ -r lı6n balamnalıtadsr. Yanan milleti. · _, __ _ 
_. - eaalllmla mıbldlm edi1m1f • ~ nl __........ :ıı;wouc ~- llllA&IUlr. Kudüs, u (A.A.) - Brit: Kudüt- ılnln üst tarafl:yle teması temln et-, bada Jlalpt tallaJddlml altında ba- da birçok 010 blrakm..--. 
111*'. ,... • .._. • .. G ~-11-...L.I K Şimdiden hızl!. sfddaW blı taarruz is- teki İnıiliz poUa 81arılanndan bJriD1n mlye muvaffak ohnuflardır. laaan Yanaahlann ıttaraplarrm ama- Alman Harp Sanayilne 
~ elftllHlllUYI~ n ClnSI tlyoruz... evinde bir bomba petlllJrul, uçqlar- Flnlerln maoallakı11eti tamu. 8uüı maıitiıd mildrik bal•- •• 

... llaarva&etelerlnfn Y r.~ k'- Sliorlld'nln 6eı/anafı dan biri ölınilltür. l'Uiatin poU. u- Belalnld, 14 (A.A.> _ 2 Nisandan aan YlllWl milleti. ü1ma Bellnlk'i it- Hız Veriliyor ...__., N rlyah 8 yv-U IUn mum mtldürünOn evi civarında bafka 21 Nlaana kadar :rapılan harekltta. tencütir- Ankara, 24 ~ad:ro Ouetell) -
.,.,...... 9f R l..ln Ola k Ah ..1. Loean. 14 (A.A.) - Poloa:ra &at- bir bomba bulunmuttw'. Sovyeüerbı H bin UJIP verdllclerl Ra Ptihrer blr emirname netretmlıtlr Bo ~ 24 (AA.) - Balpr Bapekfl .... ra A nuı ~ ~:.:ıo;: bJr Pin tılbtllhıd• bddtrnmeldedlr Atlee Londra dyo1anda emirname lnrtaı 7edlile kartı b r ne-

... Karid79 Mum il. PftoMa Tiir- Londra. 24 (A.A.) - Londn'am finctooda cerena ec1eD milzalı:eteter ı&ıderllm1ftlr. Marepl 11anDertıe1m, bir emri 1"11'1 Konopna Yapacak •I harp mablntlacledlr. 
'be Harid7e Velı:iB Bançoll• at"&- Yusoılav mabfllleriDe plen babt!rlete balı:ladcla izahat •ermtıtlr. General 500 kişilik bir 61J'etmea taıllftl 14 neşrederek ordu:JU kazandıktan mu- Londra 24 (A.A.) - 25 Nltan 1941 nllrer emirnamnlnde ud 

1 
harp 

amda ı&ıderflen telınıfhır halı:lrmda ıöre Harbi71 Mum '" batbmmdım bundan bqb 111111an .e,temiftlr: rrısanda Skajeratad vapurqle Trond- vattaıaJeUen dola11 tebrik etmlttir eu artest .ona Grlnlç autiyle oe.ss makemlll buırlamü olan barp tan • 
MHmet sueteet olan "Veeer,, df:ror Mlballmç'hı refikm " cocalr1an Al "Almanlar Sark ceph..ındeld Dnl• beim'den fimale doiru hareket etmlt- ünfn""" -'--'Rll.• de ve Tilrkb'e yaz uatlyle Ol,G5 de :rlfnln buı auallere c ... ap •ermek •e 
ld: mmmr taraf1ndan .nldlle olarak mu- fw.ebelercle • slld41e latalar n "Dii- tir. Bunlar orada natia islerinde kul- •'5>v-- y Atlet Londra nd)rOIUDda ıma latatlıUk pkarmalda vakit kQbetmelı 

.Yent ...._. lanlnMııllldıl 'l'tkk bafaa altma ahmmttır. Bu a71D bal- bim miktarda modem barp malsemesi lamlacakbr Bundan baflca Dd Qq Moüova, M (A.A.) - Dan ...-ı daita 71 78 11 sa aı U w 41 et ,...ıne hakild itble 1linfmUlm bil• 
"-'..,. eflıtn tanfmdıua lıarplamp laq:ıcmda Almanlar, Mibailovic w ka,tıetudtlerdlr. ~ bbik sor- yaz kadar 8tretmen de Oalo ,.kmm- SoV7et teblfllne ekUr: LMfnsrld cep- men ~ bar ıtô..a,ma yapa• dlnaittlr. 
Tldıbeuin Bulpristana ıöetcd il ~ muharebeleri '8118D Yqotla9 ea- lalı:lar pabaıaa olarak malzeme bY· da Grinl kampında IÖZ altına aJm- hal kellmlertnden birinde iki IDn caktD" Bu mılr, Almanncla 1IU'p ma'Ji e elanın ae bdıar bblk oldabna.,. baylan bet ciiııe lı:adar talim olmachk buu tellfi edebllecet '9'alt7ettedlr. Pa tnıJtır sGren muharebelerde 1400 Alman 61• • im •erilcllllnln bir clellll IQIJmalıta. 
M Pilof'un soslerinin Aubrada bl!rl lan takdirde ailelerinin rehine olarak kat fhtf7at lm9'fet nobanı blltUn n- ·Q iallng'" iatJafı dOrtllmüıtib'. U mo.tabkem rneYld. Amiral Rader 66 Yqında dır. 
harebUi b_ir kabul balclaiuma Hr mubafua altına almacaklarıru bildir- bameti7le kendini ,a.temuıte batın- U ın 1 tank ve bir top tahrip edllmftUr. B Un 24 (AA)- B abahlıl Al- Amerlkada Alkerlik için 

ere daha ıabat eder. mlılerc!ir. .. ... , •, • mıttır. BIS7le oldala haldı Alman Bem, 24 (A. A.) - Basler Nach- NlsaDm Dk 7arıamda Rm ~ er • • • 1 
lld memleket arannc1alı:l ananet c!olt ordun bltl bbllk bir kuvvet tetldl richten ıuetesinfn stokholm muha· aaker yilldil Mrt tNn1 JOldan cıtaı'"' =.:::rı Amir~ .::: ~:. lıq- 1tayltler Yapılıyor 

Wa daha zinde derinle tırmek ola." Sofya Sokaklarını edl7or. Onilmlbdelı:i l&nlerde ;rapa- biri yasıyor: mtllımbr. JIWIDlml ~e ~Ua .,:: Vqbalton. H (A. A.) _ Mecburi 
1la brpblı:h aala711 colı: 7erindedir. D c:atı llaQa n &imaii Afrika taarru. Quislfne'in Norveçte tru.e:re ve AmlnllD bllJIJı 1NıfanlanDı belltt mDU bJdıet kanunu btıkGmtertnıo 
Çlütl ilal memlebdn ~~ İlimleri Deti§tlrildl lan 1ııa ordanmı tlOll bamleleri ola - mekteplere karii aotılı mQcadele Fin· ltalJan Gene1karma7 :..... . J1lrGrll1le ılrau!sf Gzerfııe ıe'lece1C 
IQ'IDdıır.,. Sofya, 24 (A.A.) _Bir çok IO- cütsr... laııdada bile açskga tak.it edilmekte- Vl1Jd8Cller Beolıaclater tueteml Al· 1'uaı1ell IODO. 45 11ffndm 8' 1IJI"' 

Yeni Bir Anlapna kaklaruı ve mr.ydanlann islmteri Nol'Wfle fiMOle aiiriilM dlr. Paskal7ada Puar ınntı hemen BafJcamnın SeJabatl man clonamnannın\ tnsDtere71 brtı na kadar ıs milyon Amerttah tendi 
deM..M..;}mict· Şimdi e kad ıt~.J-- ..,,..., bütiln papeslarm resıDen istifa etme- Aanm 24 (A A.) - •0.11 B., ltal- elde eWil baprslan hatırlatı7or ve nl ka:vıt Itste'lertne yudrrmalt 

ah re 24 (A ~·> - Suudi Ar b.11- ,, •~·...... -ır ır. Y ar 0 111 I:'~,,~ .. ,,. _,,,_ lerl Avrupa memleketlerfnfn tarihin• 7a Genel ~ Bapam • G~etıl ta1Ie cıt:ror: burf1ell 4& bulun c br Bu 
._ Melrh'de bn- te~lll nqrtderek Çar Ale.'t andr,, meydanı ,dlye a- Stokholm, 24 (A. A.) - Norveq de ıörillmilr bir f/1!11 dellldlr. Qu!s- Cantlero, Manıa! Kavaternlk'tn 111- BU,.Ulr Amini Racler'ln en bU,.Ulc dllfk, her gftn rtan rp lıtlbull 
imdi Ar blıtan ile KOYt'it arasında nıla:n meydana Kral Boris tn şe- kaynaklarından öirenıldlii.ne g&re, l!ng'in gft terdi 1 fa liyetlerfn tama- bat a'JllM1a 7aptıfı n7arett iade ma~- mu~ı bu lnaYHtll ıllllu 71pabllml• pt"Oll'llllmı ta111lama f 

dostluk ve y kofn1'1 ulc mubede· reflne, "Çar ~obaditel" mev - vtmdlki mıın mec!fse mutıa1ft olan mıyl Norveçin a!t>yhtnde olduju bu· sadiy1e Clllftlll'tesf llntl Zasrebe sici•- ·n Flihrer'in emrine verebdllılı °"98• çOerb!fTı 11derrıtrba1 d fte 
akt iini b ld rm ıttr. danı denilecektir. 1500 kadar Norv~• ötretmen fhnale rad m bede edıhnt"ktedir.. cek .. Mareplm mlaaflrl olacalı:br. dır. kil e olac tar, 
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1 - Yün Mahsulümüze Tesbit F.dilen Fiyatlar Bugünkü Hayat Şartlanna B e c. i k t a ş 1 N a s ı I 
Nazaran Pek Azdır. ., O rtada dönen Wmddara, san-

Yün Mahsul Mevsrninde Fiyatlar Yükseltihnezse, Köylü Bu Ma1mı $amp•ıyon Oldu?. bu.::'~va :ı:rini~ ~ 
Yuan: ULUNAY 

2 

3 
Meydana Çıkarmamak Çarelerini Arar ve Satışa Anetmez. litmek ls~r fN kiralannuı d._ 

Hayvanlar, Derilerile Etleri için Gelişi Güzel Kesilmiyettk Olursa ,.u ıc!~leri..ıan.m~ ~ 
Pasifik Cephesinde Yapağı Rekoltemiz Yüksek Bir Y ekôna Baliğ Olur "Rapid.. Takımı Ay Sonunda Geliyor := ~~adm~· ~ 

EN yfln kırkımı mevalmıne 7alı:la11 • zum yoktur. Yapak yetİ$tlren bölse- - Müsaade edJnlz! Kocama dılneıl 
Yazan: M. ANT 7oruz Koyunların elbiıni ol&n ltrde muatahsil 1ıa,.ıu,,u tatmin etmek E vvelki cün Kadıköyünde yapıla- kere ,.enmeie muvaffak olarak pmpl- P)"lm •• 

~k7oman ııa:.m:.~ na!1di=: yünlerin kırkım amel yelerine öniimı.iz bo.ınu temine kilidir. cü listn IOtl macma Be7'0lla- yonluiu elinden bırakmam• ve kacır- Erkek Sse: 
b~u n . er m İ deki Q içınde batlanacrüctır. Her Kaldı kl. ba NDe b&J"Van mıntalra- sporlaJar "na111 olsa yeni1eceflzl., dl!- dıkJan puanlan kartarmıı~; ..... ı.ıa - Bir de bizini refika De llllprf 

il biç bir resmi tebl!I nqretmemes bölcenin iklımıne so e detı,en bu kıt'. larında esasen kırkım tahmınlerl nok- 1iuıc .. i7Je celmediklerindea Beşlktıı- Ba miinaeebetle hem &.,.,..._.. n edeyim .•• 
dolayiai]ıle:ı aır mahi)"etini mahafua bm ameliyesi ilk olarak cenubu .-r- san coninmcktedlr Bu nolr.aan tahmin hl&r bir maç daha )"aparak 1imdi7e tebrik etmek hem de herkeein aa.ak Gibi bir bahane De dıpn flr1lı7ıp, .. 
etme~edir, B~ bombardımanın. 1'ler ki vtll,..tlerınde batlar, ııra ile Mar- valnız bütün Y•l!ak rekoltesinin seçen kadar sörii1memiı bir adet 100 rakam. ı ettiği bir çok 111allerln cevaplannı olur, ne obnu tatlı canlarını Jaartar-
ıurpnz hareketi ile Japon sahillerin mara 1ahilleri Ese bölces ve ondan seneden az olacajını detll ayni za- h col rekorunu :vapmaia muvaffak o- öirenmelr U.ere Bqlkta•lıların seaç ınayı düşünmekte imişler. Bunda an. 
kadar )"aklapbOen ta,,,.~re cemUerine sonra Orta Anadolu ve Sırlı: villyet- manaa fiyatların da daha yüksek ol- lamadan tunPl1'Qft oldular. reiıleriyle söriittiik. ilk aor~ımuı byonız ki. bu sene sokaklarda fasla 
deiil karadaki ü&lere istinat eden tay- lerinde nıhayet bulur. Koyun selır;- ması ihtimalim söıtennelrtedir Mıis- Bununla benber yine kendine aıt G~latasara1'1ılann ıtlraz ettikleri ~ük 1Gç a6rillmlyecek; herkes oldutu ~-
Yareler tarafından yapılmıt olma&ı nin en deierli ve ehemmi,.etliıi olan •abai1 koyliinUn ellftdeld J'•PAlılan se- olan ceçen senek! col rekorunu kır- rii., hakkında idi. Aldılnm• cevap. de kalarak bütı,.-esinde Y.Uhk masraf 
Japonyayı daha tehlikeli bir nzıyete yun mahsuİil ve bana teabit edılen fı- •e seve pı,.. .. ,.. pkanp Atması lçın mıt. rol adedini ''110 .. na çıkararak bu - Bqlktaı lanae etmeden önce spor 4lye ay!rdılı parayı haftabap lemıe. 
olı:acaktır. Çunkü bu takdı~de, İnA.rı- yat uzerinde durmalı muvafık ıör- 111almın lyi bir fi)"at bulmaıına va- ıene ele latanbul ıampiyonluiunu e- ileml Şükrtt di)"e bir oY'QDCa tannm- !eriyle çıtır çıbr :yiyecek. 1 
z kuvvetleri Alman sana

71 
merkes- diik. Davar sahipleri köylüler, tetlbit beatedir. !inde tutmaıtur. yordu. Şf1kr1bil bt. baldalı: bir f1ltbo- Pabalılıla karp en sallam. en Ddtıe 

lenne nasıl devamlı akınlar 7apmakta riilmlı olan fıyatların tatınjn edici ~· " Yazan·. ~ Tiftik b lrt b 1 tı Eski - Gelecek sene de pmpi10n olar!la Hin naul o:pnanacatım iStrettlk. dlter llldt çare budur. 
eler AmerJkan ta-releri de dalla da uı· il ' . r mı q ~mıt r. ıe arbda·'am Yavu Halil Hhe7in. --- .... k f lan J ,,,. ~ lr. 1 ID mahiyette olmadıiın n maha ün bir, Kitah)"a, Afyon bölıelerınde yeni ılmdlye kadar umumi harpte Altınor .. • . ' ık Son aylar zarflnd:ı etin ~ ,,_ eı 

0 

apoa 1ana,,.. mer es er e satmamak ve sislemek çarelerine bat· ı M F • U TAR brbm mabnlleri için pi,.a11 bile a- da elinde bulunan bq ıenellk devamlı Sab~ ~b! ona da bır 71lcbz 78~ 70z kuruşu ıeçtı. Halk et 7emeifnl devamlı ve tahripklr taarnularda bu- vurmu,utr, Bu yüzden seçen Hne Si- • a s "' çılmııtır. Tiftik )"etiftirfciJer, rı,..tıa- eampl,.onluk rekoruna da brmıı ola- Bellıci .ıımdl anutuldu. Pabt en haftada bir iki ıGne indiriverdi,. Bele 
lun~biloc<ld.,df•. • • me• Bfnk l•briblan oldaia halde. "" ae ... ..,..., llJoUanndan doha ..-. .... lio ma<:lanna ba~ ....ı - aJl.ıer r.;,~~tiln etten ... Pi 81~ Japon ceneralının Ja~)"amn diler bir çok fabrikalar da kö1'lllntln .. tutlıiım bir am,.e,.e çıkanlmadılı:ça Bu sene de ilde en H co1 )"iyen vı bu tanınmamıt. bıtlnmennı ıençlercls tiler Kasap d larmda 1mR J'ila 
h r~ ıı!.r:.erı.: ~opralı:~r:a ~?tli:- bu maha11lünü zamanında satın alama-ı silmiyecek olursa J'llPaiı rekoltemiz mal aatmı:racaklanııı aöylemişlerdir. çok Sol atan takım Betlktaıtır, Bu kurdutumuz takım Maakt1porla bir kırk~ kadar alınıyor; fakat ~ 
;~~ aonra "yapılan e~~~:mb:rdı~oı! dılar. . .. • ıeçmiı seneler sfbi oldukça )"ilbek bir Banan berhıe alıcılar fi)"atlan arttı- sene 71.ne sabada biç bir taJmna ne maç yaparak 4 - 3 pi P •eııme· !;: et çesidini mahdut .wıterde kuvvetli 
J f bir ilrprla le kil llttiil Bu :vıl fabrikalar buıblltiln ılk mad- yektlna balli olur. rarü mal mtlbQaauna batlamıılar • ınatlip olmut ne ele berabere kalnnı u_ıemu~ seçinen ::::: ~ı çlaruıa aıiır etinden yap~ köfte'7e balla--"°ınya çia • li t1 r1 . 

1 rttıiı deaizlikten tlklJ'ete ve muhtelif :na- Hüktlmetimlain sekiz santimetreden dır. yatma ınaJGm Betlktat - Fener ma- şıktq ~~nç .~i ~ • :t:1e •J'l'I clıimm i~ bundan hiı: müteeair o}. 

J e ·;odan e;~~:.:e~e:den~~laırl- kamlara bqYUrmak aıecburi7eU~ ela uuıı yapafıh olan derilerin ihracına Yapaiı lcla de ftaf1'et Ql1i ıeldlde çında bakeml.n binat Fenerlilerin bile rrerae fakat ·=ikbali .:!:anr eledi: muyoııu. Biraz daha dlılmfgi ~ 
pon e . hi kalmışlardır Hukiimet bu vazıyet müsaade etmemealJle memleket yüncü K b kı ._ __ 

1 
tasdik et'tlli bariz halmzhlı J'hG.,_ amaz, 1 ~ U sak. bu lhtb'arl perhizin, et ~tml maktadır. ~a habere sore: Japon a- brtıtında nn' lstilaul eden Sl nll- lilfiine mühim faydalar temin edilınltt- olacaktır. ~J'DDlarm r mı .,.... ar den Mhadan celrilerelr S puan kaJl>et· ler. Bqlldaı bu sene • fndirm.lye uir8f8D ~ hQı1I 

d larmm mudafaaaına mem'!r ol~ ka 1'etteki mallara elko,.da. Bu .uretle tir H ih k 1 ~ baılamas müstahsillerin fi)"a~ a~tır- ınlştir, Buna raimen Galata11ra:vı fki ro-a- ' OftOGlle) --A-· la---- .r.phem _,,. ,..,.__ nıandanlar divanı harbe venlmlıtir v~ .. • em racı ya1a 0 an 1'apa ... nm malarıısa baılı7Acaiı fipbesuclir. Bu ,,_ ......... o ..,_...... .... .,-... ,_._._ 
H rbiye Nezaretinde defişlklllder J"&- f~brlkala~n. tamamen dıarmaarıını o- bsmen olsan derilerle harice çıkarıl- bakımdan Ticaret ve iktisat Vekillik- kü bu aıretle J>i7uayı Jndirlp C-... 
P 1 ktı nune seçıldi. Ve vuı,.etıerdeld mallar ma11nın önüne seçilmit hem de 78Pak lerinin :yapak ve Jiin clbi en mllbim Türk Si.pemacılık Aleminin ran .. an ve talep,,. kaidesinde ...,. ~ca ~nın mtldafuclan taarnaaa toplattınldı. Bütün bu mecburi sebep stokumuz arttn'darak nlıb'i olsa yine clJıim et1'&JD1&ı meydana cetirecek o- d" vueıumln "talep kefe. il tam1DM9 ll'eçı:ır U.ere balunduiu hlHiııi vnen lerlıı tesbit edllmiı olan fl,..tıarm u- kryınetlerinin bir mıktar yukaelmesi- lan bu aıaddelerin fiyatlan U.erlııde Rekorlar Rekoru Devam E ıyor. bafiflemiı demeldh. 
TokYo bombardımanı Japonya:vı ana ~iJ!ıdan v~ ta~fn edici olloadılmclaa ne imkln verllıniftfr. hassas davranacaldarma ıüphe edile - Yulıja citmek bahal de 6'lıedlııi 

• . ilen seldi~-e filphe yoktur Davar .. B ha l 1 k 1 el -"- • ~ pn•- Stu.1-- da 60 ..:.·uL Mebt 40 L•.1111r Koro ve se .,., __ , ___ ...... -·' Gı+-'-- ._..__ vatan aularnıı ve bavalarmı daha iyı bibi kö ıÜ ... b hkla btkİ dili m:ıh 11 sene r c meme et er en ,,. .... mes. Eaaaen bu dava, köylü ve miilı- marmara u.&&U ..., ... an _ı._ er, &ı.,. n.u,.._ _ ..... ......, __ -
muhafaza ve miıdfaaya mecbur edecek 1 ..:.ı~~r::ı b el i7aU- fplifi ithalinin süç olacaiı tahmin e- taballi kazandırmak pyealne de uy. ldfilik mahtqem su beyetlnin iıtiraklte vtlcude selen KEMAN! bul halkı için birkaç Qlık bu _.. 
ve bu ke)'fl)'et, Japonlan Hlndlstarıa 

111 
de mı er 

71 
p dilınektedir. Yerli )"tinlerimizden :ra· pn oldula fclıı badnlerde ,,. hentiz SADİ IŞil.AY'm beatelediii Ye ıevinıll oku.)'Ucumaa ken ve aemt detlıiklilJ et kadar bila 

k rtı taarulanm bafif\etmek ve A- ya arze r:. utar. Pdacak iplikler ne kadar fazla olarsa kırkıma baılanmadan enet ba mese- lümmlu delildir. Ona bak11cak olaı-
vustralyanm l.stilisından vazceı;irmek b' Ba kö:ı içi: b;~ :J&Ç ~~ hallı: için o nisbette siyim aıkıntıaı az lenin halledilmesi memleket lGID bii- M u A L L A- 1 ş 1 L A y ve aak, zaten htaııbul bir A1'ff79 IQM 
rıbı bir netice verebilecektir, . ~ sarard rt.mi

11 1di~. nnlm mdı~ olur. Buna çare aramata hiç de lii- J'iik bJr baanc olacaktır. ıır. Bu gQ7.el ~hangi semti, haa. 
1 k ıçın ne en ta n e cı o a a•DI a- il mM•lı..t vardır ki nenretl, 8ıglk-. M. Togo nu111 Nut u: zmı uzadı,.. arqtırmaia lüzum JOk· lıll olmam Hele ""Kenar d ..... 

e~:r:::di;a~~~::ta~-:.~!1 f:.~~ :~=t~ =~=;s 1 ~. ~ JJ: f_;. ~ ıemttt:- S U A D · G O· N ' 0 N ~ ':""':-.., 
Yet run yakında A\.rııpada musbet in- l'aler h 1 kö lünUn haklı _ ~ ~ ~J ~ __ ,] ~ _ ~-~ B671e olunca bavapnız, eWc:tıa.. 
k ıan:u- sostereceilııi, .• ~nsilterenin de :Ul.7etı:8:es-:::~eır7 icap eder. TUrlr kllıfk masıkislnin üstadı Dede .Efenclhün ata ild oc:1a7a tıkılmak içJn etek dola• 
rın bır bahran seslrdiiini ve aıllstem Ylln mahaaltlnfln harpten evvelki fi- Nörastenl Hastalıgv ının Alametleri ıtn nefia 1&rlalannı terennUm ettikleri IU para vermek 10zum8Uz bir tard 
lekelerı,.ıe ara1mda irtibatın kellldi 7atlarla b ralalmı olmul pek rln- delil midlrT Maksat, denize llrmebe 
in' Crippa'ln muvaffakıyetslzliiinla d • b' lama neti )"e clir Bu hutahtm en. 6nemll allmetl U;ykuswrlulı: da bu butalJtın. en A T •- s·· ,.. .... 7&km pll.jlara lidebllmek iclD 
onun için büyük bir darbe tqkil et- r:~ek~den ~ Bıraa U::' · yorgunluk du:vıusucsur. Bazdan, sa- çok ıelen alJmetlerinden biridir. Bu L E y L Ür11:çe OZ U nakil vuıtalan mevcuttur. Bolaz hae 
t c ni, lnciltere Ue Amerikada son --~'-· b' 1 oı.1-.ıı:..-. ö mben bahleyin 7ataktan lı:alkarken, henilz hutahta tutulanlamı blrçotuf, her- T k Ş k I vuı alınana Sirket vapurlan ne ıa.. 

melWUülDll ır ma _ ..... &' re, u h' b I •• ar 1 1 '-A.\.1...&- ""'-ereyanlann sfttlkçe lr:anetlendlllııl, matın iç piJ'Ualarnnnda hlma)"e CÖt' ıç ir l§e bqlamadarı önce kendi eri- kesin uyuduiu vakitte uyu;yamazlar. Ur Cj8 ııe c!W'U)'Ol'T Bu fW7Y9r • .,_.a-"' •-
buılin Japonyanm vaziyetinin elver••- meal daha çok yerinde olur • ni yorsun duyarlar. Ölle yemetfn - Saatlerce, 7atakta bir taraftan bir verteslne Jı:unıhır, yalms bir Jdt7Cl9 
1 olmasma mukabil Aqto.Sabonla- .. .. .. · den aonra J'orıuııluk blraa hatltler, tanla dönerler, çırpınırlar. Sonra sa- SenenJa en ~ llarllralar UrDraıa fllmln1n sördiiiil COf)mn " mtata. detD, batan Botaziçl k~lerhdn &tl • 
nn cuç bir dununda bahmdaldarını, daha sonra ctttikce daha •i7ade ha- bahm d6rd0ne, befin• dolru ata' bir na ral'et .,. vah 'balan dnkl1 laf.ek ve mfltevall mflracaatlar karpamcla aellllbıden hlaemize dOle!l 8"'ki .,. e bütün ümitlerini Japon:ra78 kup D iler taraftan koy!ü ihtiyacı !çin fi1117-.k akfama kadar büabütiln uykuya dalarlar. lınz ' 

yapacaklan baalanlara bailadılı:lamıı 11tın alcbiı qyayı hesaplamak- seçer. N6rutenlk hata sabahlqın Birçoiwıun da m.idelf, bGtQn ıuı- T A K s ı M • d Y~ w kiralarının ı>ahallblı "'-
fakat Japon orduamm Mtln teca•· tadır, Bastlnkfi haJ'at ~larmr '" ;rataımdan yorgun, ne1e9iz kalktılt zım cihazı bosuk olur: Dil dalma Sinemasın a ze eek1 bQyilk babalu!mıs llbl ...... 
lere lrarp koymak lçia huır baludu- pahalıhtı zıkretmete lua11111 :roktv. baJde ~in dinç ve Jleaell bir a- paalr, iştaha blı' rtın l;yi, bir ıon hiç mek,, UIUlünU de öğretecektir. Jlese-
nu be)'all ettikten sonra Hint ıeflerl- Ul37 - .1939 11llanndaki )'iln f~yatla.. dam olur. olmaz Yemeklerden IODl'a midede 4 üncü ve Sonuncu Haftası Devam Edifor. IA, bir~ PWdtll ...... _.... 
n tnciltere ~ laaıtalmak rmuı yerinde dardıanalmw 1W IMıa Klmfll de wbeb-..,ın Jatütan. Dar- -ın-1*. ıazlar... Bır ,on, birkaç lfln melimld beraber ıntilreeellz. Cok pa.. 
ıçın Ja,_,. ile lıblrutme tlkrar malanrlat ~ ..Wl)'at .._ mal tm"DW llb1 dlnlesımle ve neeell devamlı, inatçı ..,.ırtfk, sonra bir ,on Ba mtiateana filim, ba Hile lstanbalda ve ra aarfedlp 

0 
ntsbette sıkı1malı:tana. 

davet etmıı ve Sovyetlerın de JapoG- rebilir. kalkarlar, işlerine baflarlar. Fakat birdenbire ishal. urm alnsı... ':BEMMİYETLE fstanbulun biç bir ıf'fntinde irae -olaıunl)'&ca- u para aarfederek çok etlenmek fm-
Ya ile olan fttifülanna sadık kalarak 1. - Ko)'llll deri8i kDoea .harpten pek cabuk yorulurlar, İtlerini bıra- N6raltenJk hastanın huyu da de- NAZARI tından cöremiyenlerin ve tekrar carmek iaıe- klnmı temin edecellz. icap edene 
lncı!tere ,,. Amerika hesabına elleri- enelld fl)"at awbeainden 3 ımali 7ilJt. kıp 7atm179 mecbur olurlar.. Yor- lifir: İflerinde kararaJdık, bir 19l'e DİKKATE: )'enlerin ba son fınal.tan lıtifade etmeleri rica Cumartesi ıunu 61leden sonra bqla... 
n at91e aolanl)"acaklanm tö7ı.mlttir, HlnıJttir. IUnlulun bu 1Jd tQrlOIQ bir b8.ltada lltmet ister, lidemes... Vilcut gibi olunur. Yer ba1mak ve sert dönmemek lçia 7IP Pazartesi aabahına kadar denıd 

Bu nutkun ıöıe çarpa noktuı, Ja- . ~·-:-Et ~tlan meydandadır. B~ da birleşeblllr: Bir eün sabahleyin, baş- fıldr de daima J'Ol'IUD. 86z sö)'lemek IQtfen tam ....._ saatlannda selinia. eden haftabp tatillerinde Avrupalılar 
Pon btlktlmet adamlanıwı daha nvel 

11? mı•li 7'ibektir. K0"11 aahibi ba ita bir ıün ölleden sonra daha yor- istemez. Hele ltendlline bir ~ IOZ'U- lfbl Dehr!n clvarmda çadır kuraralC 
y ptıklan beyanata nazaran çok daha )"iibellti kola7lıkla haa~r ,,. bwaa ıun. .. lunca derhal öfkelenir ..• Daima, 781_ Basiin ..... ıar: 1-2,30 - 4-5.SO - 7 - 9 saat l e kadar temillth. J/I kampfnl Japmakla yazı ceçlreceils. 
mutedil ve mutevui olması, Avustral- besleme zor~klarmı da ılbe ederek Yorgunluktan baeka, başta, atn ruz kendi Jcentı.lyle kalmak tat.er '9 .. Fakat ile bee &7 içiıı tuzuıı Jıovarda. 
Yadan bahaetmemeal, 1nıiltere Ye .A- koJ'UQD keailmelhıl tercih ed~. Ni- derıileml)'eeek ve bu hastalıta mah- Kendi kendliıl tahlil eder. ~ bit npmııacatız l,in ah1Akl bir ta.. 
merib7J 7ok etmek iddiası 7enne teldm seçen 711 bu hesaplan mceli- awı bir bal vardır, Semen her sabah, h• ıGn kendllerlnde hlllettiklert bal- Şık ve zariflerin kraliçesi: rafı da var: -

Anslo • Salraon bamnlarmm manf- ,.en u,.~~· sflrillerlnln bir kılllllllı fe- nörr~k insan baıımr. ıçlni boş ıt- leri bir kAtlda kaydederler Sonra G 1 N G E R $ R O G E R 5 Bu yolda hareket ederek evlerhıl cte.. fakı,.etle karplaııacainu belirtmesidir. da etme~ daha muvafık bulrnuıtur. hi hıo..ecler. Gösleıi aı&'Q.r, kulakları lcQıtlan hekbne lllStOrtlrler • Hekim terinden pek çok fasJaama Jdr&)'ll 
Avuıtral,.. mtldafaau, T~kJOnan boın . Halbakı barp harici olan memle1re- işitir, takat etrafi.7le meffUl olamaz. 0 Ulrtlan e6rQnce, okuaaVa 71lhut Amerikanın Charles Boyer'ı: nmıek auretbie vurıunculuta dolnl 
bardıınam ve diier hidiaelenıa Ja. timiain buiııelerı. arumda N)'llan 1ro- lıittlklerinl, anhyamaz delil de, an- oJnmuldufmıu dlnlemi7e lümm ı&-- R O N A L D C O L M A N ilden ev sahiplerini de bu mentur Ponya:vı taarruzdan mudafaa vui7eti- J'UDların barptelı:ı memTeketlerde ol. 1g . 

ne ıeslrmek lsere oldaiuna lmalnl dulu ııbl •edllmt11 bic dotna • lamak latem~:ıma ıia m, daün& medeıı, hutalılı felh1a eder, o kl· .. ._ de~- beraber ..-..;Mı'-leri ve bu'tun' san'at ve debalariyle ithamdan kurtarm11 oluruz kf, ba da 
· ilidir ~~7Jle ... .,........ lıtlan okumı;ya mecbur oluna, hasta- .ug ut \'"'un•IA dolnısu az himmet dellldir. •e~~ mtttefilder Awatral,.a Bir. taraftan (ko)'Un lretme) bua- den bir tq ~ a::m~ ~ dan zi)'ade hetmıln haJlne MllDak IA- yarattıkları 

~ı!:::m=~ -:a==~~ :':mık:~~ ~e:;i:.~k=bebl~ YGrmUf Cfbi hiaed:~ı= ajrısı ~ ~ Go· · nu· · ı Oyunları ilk bJr ticaret filosa ile harbe ~ren vermek hatadu. Yalnıı hesap neticesi kenler de çoktur. itinin il= 
Japo"" çok seniı sabalara 7AYJlmq olarak 7tlnlere konmut olan noban :ı=.ı~~ alnı.: Aftdar •• .At1edar CaıQıetlwdwı 
muhtelif barp cephelerinin lbti)'açla- ftntın lwlsl aeMplerden doldahma ohır 'D •• dBnm--' kuJakJarda •• a..1_ 1e:!=:~1et ~-= ,:.e Umumi takdir uyandıran ve herkesin hoşuna giden filini siz de nnı kartıhyacü ve paıl a7iatını te- burada ~ liRm Siıradbo • · • - """' .._... cafltır. 
lifı edecek vul,.ette delildir. Ana ru. tu, bu hutalıtm alAmetlerlndendir •• ------------- B .. s u M E R s· d 
vatan aaaln, c..W Puifilr ve Hind Baac1aa mucla dlQlnaa 1ı.._ ile- Bunlarla birlikte, tabii, derin bir HAJ..KBVLBa1NDB: UgUn lft8maSlft a 
Okyanusu libl birblrferiııden aacart men her ketelincla 1lıı " 1'1niPllil halatalik. kuvvetaialik, N6rutenik BeJ"Olla Ra11rnfmlen· •11a alrpm -S.hu Sa 1 d ·1~11 t• 
aooo ldlometre mesafede balmwı Ui; fbatıan harpten .welkl fl,.tlarla lraJ hasta ;yerinden kalkmak istemez. Bu Ti:rıtro~uııdı tertip eıttiun.. "Hallı 11ır1er1 Görünüz ve hoı vakit geçiriniz. at e tenzı ... ı. ma me 
ayn mmtakaya daiılmıı ve parçalan- ınalllJt ve bunlar cinslerine cöre 3 _ 5 hastalıla tutulan bir tman için, •· •• °"11lan.. aeceel lehi nılhet ııelr colttar. llıı•••••••••••••••••••••••••' 
mıı olan Japon donanmaaı manevra mfal1 71lbelmlttlr. ten bir hastanın dfldfll ırib!: '"Otur- !:::ı:-ır..:r':.::':'8..!:::L ıılolmuftllr. h ' 

lı:abili7etbd lmybetmlıtir. Ve ba böl- ... • • mak ayakta dut"malttan, yatmak otu?- ------------ .illllPl••.\fHdmln en attzel ve en muvaffakıyetli filmi••-~ 
relerinde her hansı birine J'apılacak maktan, uyku )"atmak, ölmek de )'11- ACELE SATILIK 1 
ani bir taamıs hareketi bl'flaında 1• Jilbelfı memla.timJzdek )'tin.. pmaktlln,, daha tr.dlr. Pakat bed· K0rfhı' VE~ .... _.... J E N N y L N D 
b rbirlııe )'aJ'dım edecek nzl)"ette ba- Hl mensucata da teafrden hali binlik, unnedebfteeettnls kadar flerf ".t'"'-. a r.na .n..ıl'""-aamAN 
lu.nmaımıktadır. Bir Londra telsr.,fı, bhnuuıtır. Halbak )'erli )'tlnlert- litmez: N6rastenlk canına ~u ... Sultanahmet meydanı IOll dilrfli 
lııcillz dam bnetJerbıhı Palifllrte mfdn milrtan artacak ft lıaJ'TUllar canlarına Jonnlar baıka türlü bas- taş karşısı 68 No. 8 den 10 aka-
•e Hlııd Obanuamıdald )'alan lıedef- dftUeri fJe etleri içhı seHt.1 SU.el b- talardır. dar görülebilir. 

ıerlııia Japon bvvetıeriıılıı 0rta Sar- iiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiimm;;;;-ka doira llerlenıeaine mlni obnü 

•aaiyetfldll ~ Ja.,_,.. olduianu ve lncfltereain Orta Sarkt:kkf z .. F E A ı Yazan: W. Cluu:dtü.ı 

--·Çe·vi•,.•n: r~~--Ya bqr turrua Secınek im1clm 'ft 
recejial aöyJenıektedlr. Bir be sa 
evvel 1ıir ajana teJll'8fı 15,000 tıontak 
iri IDlilis nrhlıaımn Cebelltankı se- Tefrika N o. 19 bltmnes .. eaa deNee alır ınalaeme- nwı aonuna lı:adar ve nıilatevlb'e iki 
çerek 8arlra dolnl )'Ohm& ctenm et· nlll hududa nakli bitmeden de - ya- miJ7onluk bir 1naan kll)'lbını c6ze al-

(ISVEÇ BÜ L BÜLÜ) 
Nefis Musiki, ahenktar şarkılar ve büyük operalar pheılerlnl 

görülmemiı bir muvaffakıyetle yaratan parlak yıldu 

I LS E WERNER'I 
Siz de takdirle seyredecek candan atlnılamak için 

Bugün ŞARK Sinemasına 

Açık Teşekkür 

...ı~..! 
talebesfıutea iken 

ıenç 7Qtnda ·manam bastalıiın 

lr:arbanı olan oi
humaa 116fldin se 
rek baıltalılı es• 
naalnaa prek ce-
nue merıuılminde 
blllanan mahte • 
rem akraba " 4oatlarmm tarafau1ım 
sa.terilen baihhia ayn &J'l'I teeel*l
re teeafirilmiia mhi olduiuncla\ı Dllllİ 
tıarem paetenizlıı tavauatama dllerls. 

...._., laadet Bant 
Declellz Y alr:ap Akar 

~- ELBAMRA'da -
ALEV ŞARKiSi 

1Qrkçe Sözlü 

NOAH ••RRV • ALEKaANDR 
ORAY .... ENiS CLAl,.E 

Ve N8VJ'Gl'k Metropolit. ()pe
na arttatJerl, l'evkalAde meraklı 

.na Atk macerur 

tial bildlrlyorda. Ba haber doiru Bir de Almanların o atrada ade ni 1111 bqından eweı - b07ük caı>- dırarak harbe devam tehdidini 16a· 
l e ba ınrblılamı, Franm: c!onanmaaı- bir kelifieri vardı ki, bu kePf de rl• ta b!r taarruz buırbiı 7apelamudJ, terine, bu llClll letebbüaOn ona Jilk • 
nın her ı.n.t bir mldabalem Jlıtfma- cat ettllı:leri ft!dt ordularmln takibi• Bu .-ait al&mda Alm&n7&t hudut- letilem.i:reeelf muhakkak libi l&ril· 
lıne brp Akdenke setln'lmit olmam nl l(lçleftirlr ve onlara ilkbahara, tA lan lzerlnde matteflkledn kuvvetle- n07ordu. bıtJJwn orduau çolı: bO)'Qk
ıııuııt.neı olclala sı"bl sa.en 70ha t- 1111 babanna kadar d~k lmkl• rbıl ldaeWrmelerinden ve onu bir Ul ve mUttetlkler JzsetJ nefislerini 

le Hiad Obaımaana sÖDdtı'i)m1f ol- mm wrebillrdl, Ba aut,. ba kıltlf fstl1l De kcırkutmalanndım. evvel altı korumak için eot sert d•vr&1111or- ~-·••••1•••••••••••••••••••1\ latanbul Aallye OconoO Hukuk H 
malan da mUmldladtlr. tAbiJe .,. .. tejl mulllrind• anı 87 bUDmlf olacakta, BOJ'lece kasa• lardı. Falı:at aamimJ bir sulh teldift, B u G n N kl•lltlnffn: VUil km Ellaavwt 

JapıoaJa Çin maetafıd 'bet sene- bir te7di: mı.a saman ana kuvvetJ1 lnevsi1er tavidw, taamlnler, harpten 70!'1\Ul Smema Dünyasının en oarıu fmdml. kOCMI olup evvelce BeJal1u 

gidiniz. Saat 1 de tenzilltb matine 

oiir balledemedlfi dbi. Avutral781'1 Onlu' PO pa~ 1Mımbalan ta- elde etmek .,. tutmü. eoma mille- dllten bC170k mWetlert bu bad1re.Fe M E L E K yıldızı ve İstanbul Sinema wver ~ Huanpqa aolıü 1 istill .-....ır. Ba a,n,_ Ja- lr:emmül ettlrmlf]erd1. Bu bir 011ft ttn prt blall btltiln membalartnı, ve bu kor~ cldale bir sene daha No, da mukim iken ballhuır Qwnet.. 

Ponlarm P1blarım alt 111t eclecelr '" a.-u Jd, ~l.,. ob01Jeri ;raı .. kendi topralmı mGdataa ~hu- devam etmekten alılı:07&bWrdl, Eler Sinemaaında halkının sevıılısi, ıuzeller ıüzelı 8'hlllll1 beUnla oldutu taanQıı ..S.. hıiltteflklen ba lltm Japonlara bil· ıuz blrtaç ıan 'M blrkae batta IOll• nıCmek lmJciıunı verecekti. l'akat malrur dilpnan bOUln fetfblertııden Trf7andafll ottu Dlmitrf Karadtmi 
)'ilk mlbuta taarrua St1;111elr lmk&- ra detD, hattl blrlı:ac ay llODZ'& pat- bepal bu 8*a1 lstffadelerden ibaret vaz •eçıe ve bir anlaflllaya ruı ol- A M R R aı.,ta1m mablı:eaıenfn fUlOM llfo, la 
nını ~.. ~- latabDeoek aurette ~ 4elDdl. Almann •• lwll' ven- IQdJ. lallD aolakJan .. tellUt1erl H E D D y L A dOIJ'Ul7Je açılan boşanma davumm 

Japoap, RID4l8t&aı WWlda da sak B&ylece A lmmJn rtcat .s.terkea rü ve btltOn J'rama ile J3e1çlkayı arumda bir U7UfDl8 aulbOntın &lflne JaPl)all dunqması sonunda Kan 
llaak 1ıal11111mktacbr " sealt ime- ,.,nara .,. cleml'"1JmDa mlJ1n)eri tab1)Je ederek lıepalnln fe9ldDde bir pçUem..u ve o devirde bile Alman· \T (' medeninin lH, 138 ve H2 inci mad 
lretlere mllult oJmı,..n tlcldetll 781- ve ob6'leri l&n..U teDdflerlnl ta• M&tce elde eıtm1f o1aca1dı Jd, o da ;ya, kJn ,.azilnden t07t1k fellk.Uer 4elerine tevfikan taraflarm bopnma 
hıurlar. fırtmalar " aıcaldar m....ı. Jd ede orduları ne zanıan ,,. nere- pı ldJ: Jıltmldllderin blrllll ve hamle JQklettftlerlnln emh'lwlne boJun el· J A ~ ... E S S T E W A R T 1arma ve lı:abahaUt kocanın bir ~ trnel Blrmuı7QI tamamea ıe!ı. pathJ'acalım bDmedlklert btr 1mclretl l81'Ghnıl olaealdı. Cilnkil mek ılbl knrkunç bir vaalyette bu· IVI milddetle evleıımemeshıe ve ıon ım-
ııcaı edebllecell de tlJlaeB ~ lartl mutD tarlus ldne ~ Franm1aft 9)'8kta tutan mllll top- lunmıyacaktı. nq mahkeme masrafınm keadlslııda 
tedlr. Bareklta mt1ait IDnllm ..ı- terdi. A1man1•n takip eden matteılk nJdarm tabJlll m. tqws mDJetml Hiç t(lphe yolr lrı hlll Almanyayı tarafmdan fBhane bir surette yaratılan tahaf'Hne 

11111142 
tarih nde lı:aNr 

4Jil amaıa iM Binci Ofdam belld cııırdular ile, bDJ'lece mQIDJenmll olan de on'I......._ B91cftrnm W- idare edenıer birçok Amfiler ve teair- D 1 ~ 1 verllmif ve 7adlan 1llm IMhkeme 
bir mll70m balacak, mn4 mUda• JQ1larfn, dfl!llr1o1larmm JUllD4a ,... tnası IQ"'1dl. Bler ~ ba lld ter altmda bulunu10rlar ve pelc muh A s K y ı L ~ _ dlvanhan..ıne dllk edilmiş o1dutuJı. 
lns11tere ve ~ mtltterek ııislni m,a etmek IC'hı dnler, 17ıar tahrik Am11fn1 ortııdtn kaldırır, eter temeldir ki, tam:ım..ı yanlıe bir se- _ dan, 'M. all!')'h Dlmftrlnln Din 
l•7retleri7le lr:an.Umclirilmlt ola • ve batan bir levazımı kaybedecek• sillh ellncle memleketlnln etllfnde tıeP yüzünden ~n mü ııt fırsatı ka- binden itibaren on bet ıan u 
cakt~ - - ~ - - - - - - lerdl Müttefik ordular, biltQn demir- bekler ve lnhizamı kabule, sullıü im- çınyorl dı A ma ıenet kararphı ş h · · - 1' · t müracaatla tem)'fzf d va ecleblltecell -.za<aza.~ ıu · b k 'erini -niden te-'- ve 18• ·alamı- arazi terkine banr bulu- ç bu ve nl bir r c t n n t ct>lerin a eserını gonne ısın z kaUI _. Dll7Slllltıa a aletl cocala :rapılacılı :r•rılrm- yo ıe e e. .,~ ı:ıı.a • ,_, L B _ t l d ., ___ n~ılı matine ••••••il' ı • at takdirde hClluntıneıer:.. 
la r tecw ıı:.ırseme Kımaaıa o M lah etmeden Alm n hududuna vara- nur, fakat ayni zamanda müzakereye ölçemem aU "'11111 .. ••••• ugun saa e ~ buaum ~•oıumır 
.......... ._........., mulardı. Bu 11 aenc sonundan evvel giripnek kendlsınc reddedildllf za- (Arka .. var) 1 



Beşiktaş Nasll Şampiyon Oldu? 
fBllt tarafı 3 ffneüde) - SPorumu arlltokrat ınufınd7n 

mac1anna ı rdı. Mılli kümeye de halk arasına ıecmlı ve b11 suretle 
si~ci. Hiç bir maçta mailip olmadı. mahdut bir zilmreden bii)'tik bir ztlm
Kendileri de a:rnl yolu tatacaJdanna reye intikal etnüıtir. SPonun11Z11D 
diier klllpler tanınnunn ve bilinmi- alçalıp alçalmadıiı JU• ile defli, :ya
"'1 ıenı: sPorc:alan Betiktaftan a:rır- bancı talmnlarla :yaptJiımıı temaılar
mak iç n butlln enerjılerini harcadı- la ölçülür (7 - O) (9 - O) matlip ol
lar Halil cezalandırarak öldurdüler. duiumwı zamanlar ıeçmlıtlr Betiktat 
llkrii:ru de aıkerlılr bahanni:rle An- ldübü bir halk klliblidür. Muvaffalu
bra:ya aldılar. Fakat bız meseleyi 7etin sırrı da badur. 
Wen terbi:yeıi umum mlidlirltitüne Sormadrjınu bir suale ben cevap 
Wldlrdik "Slikriiniin Betiktaı kliibiine vereyim: 
ait oldaia için Ankarada J'&ptJiı maç- Ba sene yf1zme haVU1Ullu yeni
... Dizad maç u:ptlma~fl,. bildi- elen tamir ediliyor. Pllj ve pzlno 
dWi. Bötıe batbm ve beden terbi- yapıypnaz. Btad her ıUn blltiln Tflrlı: 
,_... -JUrlr emriyle Sikril kllibi o senı:Uifne açıktır, Beden terbiyesi 
Ju Betikt•ıta oynadı. amam mlidlirlliiü rnmi yiimıe mli11-

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralii, Kınklık ve Bütün Ağnların1Zı Derhal Keser 

Biae ait bir arlradaım b1zde o)'na bakalanm Seref stadında )'8ptırmap 
1llalD& itiru etmekte AJDimı:yet ıö karar venniı ve nrclnD da etmiıtır. 
~:101'1qn; Liaansı ahnmıt olduiu Yine bölıe bqkanmdan diln aldıiım 
haJ4e önlerı o:rnatmadım, Çunkü ra- Hvinçli bir habere 1'6re b1I yas, ıfüz-
1dlllerimlze yalnız kendi kavvetimurle lük uba ve atletizm pistinden sonra 

f Nh1nd1t nünde 3 Kqe Alınabilir. 

4e '8MP 7oıılaja alabılecqimizi ~öıa- tribünler de J'&prlacaktır. TURKTAB I 
termek ıtedik Onlardan da ..ı. ha- Sahama bittin l1t.anb11l sençJerinin, 
ridnde do•tlak, yalnız labada rek•- kOf11. futbol. yiizme ve ..ır •Por ta- Tu··ıu··n ihracat 
\et beklemek bizim ve •Por ileminfn limlerlne acıktır. 
laükicfrr. Bunan icfa kltipte ha olmata bl-

- Rapld ne zaman ıeliyor? KUT- le Uinm )'Oktur. Diler kliipterde 
nd hakkında ne b"li:rornnu1 bizim stbi çahımak tein seleblllrier, 
~ Rapidden buslin telsraf ıeldi Vefa kliibll, Milbendia Mektebi, Uni

Jiiı:rılJJl birinci ılinil ıeliyorlar. Ta~ v.enite PQçleri bizim Phamızdan iıı
~ profea:roneldir, tcinde Baratk:y, tıfacle etmektedirler ve edeceJderdir 

TÜRK ANONiM 
ŞiRKETiNDEN 

ı. JIOI, Boıdan sibi, Inciltere, Prann, de; 
Jlacariatan, Yaıoslav:ra taiımlannda Rapid Maçlan Sirketimis hlaedarlan, Ticaret ka-
ornaauı ve 25 ili 45 kere be:rnelmı p L.L G 1 nununun muaddel 388 1ncı maddesi 
lel ol - eneruaı1se. a ataaara:y ve Beılktq u 

mat oyuncular varlır. lrllP.lerl marabhaılan dlin alqam Ga- e Şirket esas mukavelenamesi ah-
lttas Jle Uypeıt, Hanıarn. Gre<i- ıatuaray kHlblnde toplanmıtlar ve klmma tevfikan aplıdaki ruznamede =ki, Fc. Cenova, A111tri:ra takım- Rapld takıml:yle ilk maçın 1 mayısta :razrtı hususu (örilemek ilzere 18/5/ 

DUi fi:~:mış :..~ Avrupa pmpiyo- Betiktaıla ikinci maçın da takviyrll 1942 tarihine m<badlf Pazartesi g(lnil 
me mııtır. Fenerbahçe veya takviyeli Galatau- . 

Talmnı methur SlaVJ'& antrenörii rayla yapılmasını kararlaıtınmılarclır. uat 10 da Şlrketın OrtaklSyde Mual-
Xohnan Kaarad çalıttırmaktadır ve Rapld kuvvetli bir takım olarak 13_ Um Naci caddeainde 118 numarada 
....... r ıelecektir. Zevkli ve temis rintine 9 ve 10 mayısta ela iJd maç kün merkezinde fevkallde mrette 
::.=r cilni J'aptacaiımısa yakın daha J'&pılacaktır. tçtlmaa davet olunurlar 

- Siz ~nlara karır mnsl takım!a Hal/flarptlfalılar •por gW Ticaret kanununun 3~5 inci ve e-
Clbcabımz1. 2 Mayıs, camarte1i stlntl saat 15 te . 

- Ba. o ılinldi c1arammnaza batlı- "Penerballçe,, atadıncla HaJdarpqaJı- su mukavelenın 53 üncll maddeleri 
&. Fakat Yavuz, Hrilto cibl çoktan- lar •Por ilini yapılacaktır h(Uı;Omlerlne tevfikan bir hiue aahi-
liari latan&alan Phada sörmek fite- Giireı 6irincililderl binin dahi iştirake ve tevdi edeceli 
==~da~lanmın • talama alacaju. Berbat Gtlret Türkiye birindlikleri senet mlldarmca rey ltaama hakkı 

eria1 ıetirdik. tertip ve idare heyetinden: vardır. 
- TllrkfJJe birinciliklerine ne n- 1 - Serbest Gflreı Tflrkl biri 

Man tıtirak edeceblnm ve birincilik dliklerf mtllabakalanna. ti:: ed :; RUZNAME! MVZAKERAT: 
llQunıı htanbala ıetirebilecek mili- bfil 1 

11 ec 
... , İ e er ca_martesi ılinfl aut (9) ela Ticaret Veklleti İç TJcaret Umum 

... _.__ _ 1tanbaJ bölce blnaı'Dda toplamcaJr-
- ........-. bfrfnclıinin alked bir ta- tar ve müteakiben Climhari t MfldürlillQnce 10 3/1942 tarihli ve 

~Olmalı ft duramWDUll fÜpbell D8 r•}enlı: ko-••L'ardır ye ı:utı- t/1790 ~ tezkere ne •1•ket ft&a 
-b~Çiinkii di ~ T-.-a • ~ 
llıtfJ'&t alkerdir Tal~tna 0~ 2 - İııtanbal bölcesfne mensap mukavelenamesine illvesl emredilen 

e --"eri ·-~ k me - ılirew hakemJerf bu topianbda lıuır iki maddenin mQzakuesi - \&&ima artı o:rnı,..mı- bulanacaktır ~-· ...._ __ _ 
ıacaldarından. iki takımla Ankara78 3 - Tarlr saat (11) de Be:roila 
8itmeii dlitiiniiyonıs. Netice ba ikin- Halkevinde yapılacaktır. 
C# talamımum ıöet~eceii mnaffakt- Ge,,,.lilt 1'e IBAr &.-,~amı 
3'llte hatlıdır~ Benını tahal bnaati-n ._,, ır- ""•· · 
nrtd7e birincfJl&inf ba 1 11 •llFI• ... cıııı " • ..., ıı.,n., ld• ha-. • sene a ıp •e- nrlılılua llatlealllıtm. Ollnıllu npllaulr •I· 
tlreceffmLıdir, Birincilik milaabaka- •-••er• lıtlnlı edecelı talelle,,ı MCIBlpe ı..,. 

leı'mı. 16 ma:rııta ba•hYacık srapbr 
1•ı;r:t';;ı llıılnrılted• ani• .. ııu .. ltı:rnma 

1drinciaf, İıtanbal, Ankara, lzmir birin lttlralr adıcelıtlr. lpcır tnsı .. ınacıı tlntTlnl· 
c:İfed puan aıaJJ:yle r•r-··L'-dJ teıol temalJ edecelr ı.•ınılınn NClllllHlne bat 

,... .r-ro..aJUllr r. 1•-ııtrr. Takımlara Mdlec:ılr lllrll .. •• falrll 
- Bqiktaılılar muvaffakıyetJenni te cemlJ>etlerbıe adalnnı ,.udıranlıtr tarin adi 

horcladarlar1 in .. attı eeclm• lttlratr edecetrterdlr. P'•tlıcle 
lttltalr adec:elrler dı J ••J'l•t• lenf atadnıda 

- Yine Bqlktqhlara. XUlpte blçlri ;;;;.-.' .;;;-.:c:,,,J'~•~PA:;.c•::lı;::l•.;.:r41:;,:r.:... _____ _ 

Mr 791'de iorülmiyen temür ft eamifııııl Karadenls llreOllel A811ye H• ... lr 
lıılr llaYa vardır. Baracla ben. sen Hlklmllllnden: '.Davacı karadenis E-

• Samimiyet vardır. Bir timse reltfslntn 'MOttQ mııhaDestnde mu
~--1818 fQdalı mı kim .-.. el- kim mQbadlllerden Sadettin otlu Do
la bfs onan emrinde11z. Bır kimse yacı Haydar Us ile karın latanbulda 
~Jttimize muzir mi yine o da kim Uıkildarda BUlbUl deresinde Solaklar 
• aru 0111111 cemiyetten unklattın- mahallesinde 24 No. lu evde milltecir 
nr idare he:yeU hattl ben :rbi dtip Mustafa kızı Sab&batln bof&nmalan

KUPONLU· VADELi ·MEVDUAT 

VARLl61NIZI TE "N EDER 

NEg·AVfN 91~1NDe·PAQANIN. rAJZt·VEQIUA 

T0RK·TfCARET· BANKASl·A·S· 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
HaaeJd hutanelf tedavi paviyonunda yaptmlacak 8017,40 lira .keflfll 

tamirat 11.5.942 Pa.rartesi ıunu uat 15 de Rektörlükte açık ekalHme 
lle ilıale edilecektir. 

İstekliler prlruıme, ketll ve mukavele projelerini Rektörlükte göre-
bilirler. (4884) 

Sahip ve netrfyat mldflrtl; BalU L6tft DirdtlnctL 
Gall!~tttW• , .. ""rıvet '1 L ~. fAN mef...., 

~ , • ~, ~ \; ' ·, • . , / .• ı:· /:ı, ı;::, v 

~)~-~,~:~~~: ::-:-~ ~~~ 
=-- ....... ,.~ .._,,. ... ,,,,,, , .. .,,,,, 

..... ~~•~'-:._ ... _ )ı ~ • .:.~ '.l ; ••• 

T::p~~k MahsuHeri Umum 
Müdürlüğünden : 

Eksper, M~mur ve 
Muhasio Alınacak 

1 

Alım merkezlerimizde çalqtmlmak üzere Ebper. 
Memur ve Muhasip yetiftlrmek mabadile 5.5.942 tarihin
de Ankarada 2 - 3 hafta devam edecek lld kan acıJaeak
tır. Kursa iıtirik edenler kursun sonunda yapılaak 
müaabaka imtihanına girerek kazandıktan takdirde a
lacaktan derece sırasına göre asgari 60 ve azami 100 ser 
lira kadro tahsiaatı vazifelerine 3659 - 3968 sayılı kanun. 
lar mucibince alabilecekleri ücretlerle tayin edilecekler. 
dir. 

Eksperlik ku~suna: 

Mecburi hizmete tAbi olmayan Ziraat Melttehl m!
zunlarile en qağı orta veya buna muadil tahıil rörmUı 
olup zahire itlerinde tecriibe ve fhtl1a1 sahibi oldufmıa 
tevsik edenler ve 50 Y&flDI ~emlı bulunanlar ve fl(i 
a"kerlik hizmetini ifa etmi, olanlar; 

Memur Ye Muhasip kanuna: 

Devlet veya müeuesat muhasebe itlerlnae plJj.. 
mıı bulunanlarla en az orta veya buna muadil talilll 
gören ve 50 yapnı secmemlı olanlar Ye fDl 8lbrlili 
hizmetini ifa etmiı bulunanlar:' 

Glreblleeeklerdir. 
Kan IOll1lllda yapılacak mli•hab lmtUianinia la. 

zananlanlan Ankara haridnden ıelenlere kamml hara. 
rah ve yevmiyeleri verilecektir. 

İlteklilerin qaiıda yazılı veaDWarile nihayet L6.RI 
akfamına kadar bizzat veya yaZJ De Anbrada U11111111 
Müd&rliik Zat itleri Miidilrlülilne müracaat etmeleri 
Jizımdır. 

1 - Nüfuı hüviyet clizdanı, 
2 - Mektep f8)uuletname Yeya tucıiinamed, 
3 - Varsa hizmet ftlikan 
4 - Zahire ı,ıerindeki ihtiaanna dair resmi ftltia, 
5 - Askerlik terhfı tezkereal. 
6 - Doğruluk klğıdı 
7 - Sıhhatlerinin vazife ifuına m&salt oldafm 

dair rapor, -
8 - 3 adet fotofraf. ·4'13f., 

l'lial hile kanal b r formalite icabı na vesaireJe dall' verilen 22/1/Ml Orli idare Komutanlıiıadan 
-..atar. Blitiin Betiktaılılar idare tarih ve 1 aaydı ~bi lllmm mes-

Jdlncle bir ha sibi calıtırlar. Bil- burenin ikametıtıu bWnmedJllnden örtı İdare ltomutanhla İatanbul ve 
tin ıtlmiı ve edecek relaler de bili Dinen tebllllne karar verllmit oldu- Çanakiale mahielbeleri için • az 
l"8P lcln fayc1alı ıörc!Ukleri direktifi tundan. tarlhl lllndan itibaren on '15 lira ilc:retıe erkek 1ki daktilo ala
..ıefonla bile emredebiJirler. Emirleri beJ ıon zarfında binat ve)'& bilve- caldlr, 

Pırlantalı ve lllm•h 1 1 N G 1 R .. atlarının glPdGOlt tayMetll ralbet IUPlne Mlhıeyyen blP bllalk gibi bDell tamamlyle ihata eder. lallllll· 
ne nvk ve ıurur ılrenlere de gıpta bah .. den yeni ınod•llnl aresdlyerus. auna ınallk olanlar haklkt ve tayınetll bir .ınete •hlp olmut olarlar, 

am.ı yerine setirllir. klle temyiz etmedftl takdirde bük - Kabul ..,.aiti: s 1 N G E R No. 85 230 EJmu ve 15 Pırlantalı 0000 Ura 
Ellll&lleri Gibi 15 Sene Garaatllidir. 

- lpormmız alçaldılmı ıö:rlüyor- mQn kesbi katlyet edeceli belli ol- 1 - Serl ve hatam daktilo yaza-
illr, us ne deniniz1 mak üzere ilin olunur blbnek, 2 - Aıkerllkle lllill olma-

~·~------...;,;..------..::::.=:.:..:.:::::..::::::..· ---- malt, 3 - (SL'lhl dun.unu hakkında 
rapor.) Hilanühal aahibl oldutu hak· 

.. tıarl latanbulda yalnts llMINÖNO 1nerkezlndekl ına ....... ada •tıbr. fubeınla yoktur. ADRU ; llNGIR IAAT 

.. ••••••••••••••••••1ıı'l4aluaları. l.e.ınbuı llmlnlnO No. ••••••••••••••••••••~ 
DiKKAT: alNGIR 

klnda emn17ettell vesika. 
İlteklllerin Nlaan 942 nib87etlne 

kadar (Tatil l'(ln!eri hariç) her liln 
örtı İdare Komutanlıtı ibrincı sube
aine müracaatısrı, 

ZAYİ 
Aakert po1ta ı 78ll kumandanblnıa 

sattıtım 942 Ura 50 kurut 13 ton A
mana ait meslalr birlik levazımmca 
tanzim edilen 58783 No, AJD17at te
sellüm makbuzu evrakı sar1b'8117le 
birlikte ZAJI edllmlt olup, :renhıinl a
lacalJından mezkQr 18751 No. 8JDfyat 
makbum ile evrakı aarfiyenin hük
mO olmadılı ilin olunur, 

MUteatıhlt Mehmet All Yılmaa 

Ualıtldar u1b9 Udncl la•tııllı lalldmlliladaı 
lalırl U. mtlıWetaa.,la lebln ., ...... ma-

tılıınla ı.Wıla teKlll da•• ...... dolQı mad 
ülalc~lıe berayi ct'>lol ıhderilen ........... .. 
"antl • ._u.,.ıaı. U.unıtıltuaıe mech•I ot
datu 11rflbrle bill telıllt iade adlJnıJt •• ınab 
... _e .. ua- ttblla•t lcrauna lıarar veri 

IKl Ct ILA - IKlNCI DAVET 

OMNIOM ŞARK SINAİ 
ANONiM ŞiRKETi 

Blrlncl içtimada kanunen llnn gelen d6rtte Qç hine mevcut olma
dllmdan Ticaret kanununun 388 aıcı mad~e tevflkaıt ılrketlmlz hls
aedarlan 1942 ıenu! M83'J8UUD 11 inci Pazartesi ıtfnll uat 11 de Gala
tada Unyon baNnm beflncl katmda 5'7, 58 ve 59 numaralt odalardaki 
tfrket merkezinde toplanacak fevkalAde umumi heyet fçtlmama yeniden 
davet olunurlar. 

Mtl'ZAKERAT RUZNAMESi: 
1 - Ticaret Vellletbıln 2 maddenin tlrket dahW ntzamnameslne 

il.ivesi hakkmdatu tülift, 
Sahip oldukJan h1ae mlldan ne oluna olaun bfltlmum hlledarlarm 

içtima tarlblndell bir hafta evvel hll• senetlerini veya banka mak'buz
larmı firket merkedne 1ıevcll etmeleri rica olunur. 

iDARE MICLlal 

lerılı talaklkatı 21 1.142 ı .. t H de taJ>ln edil 

ınJı •• ba baptald da•ıtı,. •• da•• iatWHı ıııııl .. -----------------------1 .. wreti •ahlı- •ı ... n1ıe ... ın. taUlı 14111ınlt r 
oW.tudan mGdıleialqlıliı dav.,.• eanp •er· 
...ı ,. • ...ı muHrU da mahlıem.,. 111mHI 
" alıai lıaJde SJF•lltnd• tahlıllıata ........ u 
kabadn lıarar htllıu ot.nacılt teblll mlıa -
- lıalm olmalı IMN illa ollUUP'. 

lsvifreclen E Anla§ma Dahllncle 
Mal Getiren Tüccarlara : 

Mudanya Aallye Tloaret HlklmH· 
tinden: 942/lH - Enctn motörü kap- 1) 18/4/1942 tarihinde Yeni TURlttYE - tsvtcm: ticaret ve Ta-
lanı Hatrl Ka7makçı taraftndaıı mah- ku anlapnadnm mer'~t mwkUhe ıtrmesı dolayıafyle eski anlatma 
kememlze mürac&1Uiı motörde bulu- mucibince Şfrketimbıden taku ıatın alıp da Aplikasyon mektuplarmı 
nan un ve emA1ı 1ıc1a maddelerb'le henilz Merka Bankaama ibraz etmemlt olan mo,t.erilerhnlzln bu Ap-
dmnlr ve kuru ymıft Sibl muhtelif Ukuyan mektupl&rau UAn tarihinden itibaren 10 ıtfn zarfında Merkes 
cim eaa hamulealJle 19/3/IN2 tarı- Bankuma ibru ederek muamelelerinJ yaptırmaları. akai takdirde bu 
hinde ıec:e aaat 22 rı.ddelerinde b- aplikasyon mektuptannın iptal edilecell. 
tanbuldan Mudan7aya mUteveccfhen Z) Yine Şirketitnizden İSVİÇRE takuı satm altp ve endiaine 
hareket eder• yoluna devam etmek- mukabil ihracatı yapılmadan, yani Prevantlf ithalAt tein Si ketimizce 
te iken (Keçlkaya) mevklinde kara- vize verillp, Merkez Bankuına talepname tescil ettlnnfı olan thalit-
ya oturup ıereıt mot6r ve ıerekae cılardan henüz ithalAtmı yapmamq olanlar mevcut ise bu talepname-
hamulesınin buara utradıtmdan bah ter iptal edilnilş dldutundan prtm hesaplannı tasft'e etmelt O.ere $ 
aile hldise baid<mdakl lahitlerin hı- ketlmıze mQracaatlan llAn olunur 
tımar talep edıl.."Dif oldutunctan. bu' ...._ ____________ TAKAS LlMiTED ŞİRKETt 1 
'>aptaki f8bitlerinhı mahkememiz ta- ""' 
aflndan 30/4/943 Pertembe sünü 

•IM ..... I ~at 11,45 de fltimama ve raporun 

l 
tudlki için muhakemenin H/l/M2 ISTANIUL DEFTERDARLIGINDAN 

OT 

100 Meeldf1eklt)' eaddeafndl! lnnenl katolfk Sutl)&IOP mezarlılm
da J'9l1l oı 

ao Slflide lrlln Kllıthane cadd•inde Uçhoran Ermeni meaarlı
lmda )"elll ot 

Yukarıda m9':k0fti s&ter len mezarlıkların Yetil ot arı 8 5/942 Car• 
ba ıOnil saat 11 de m h 11 nde bi mil e t la r.dan steklllertn 

1Utte maballiDde bul lan 1 n olun ır. (4789) 

Peqembe l(bıQ saat 9 da lcraama ka- MUtcellefl11 tloaNt Atlı Vertl Mllctaft 
Ura Kuruı rar verilmlttir. adedi 

ı Muanen I01l ve 111U. rapor alı-
nırken aWc•darlaııJı bınat ....... 
rl v.,a bir vekil pdermeleri Denls 
Ticaret kanununun ( 1085) inel mad
desine tevfikan llAr. olunur. 

&AYIP: bmlr .... , mtl~ al
tıt- 2.• .H2 tarlb ft (Ullt) .. ,.... ÜtUDıt 
.. ıı.renıı lııJl'lıettl• ,.n111aı alaca,_..• "" 
ıialftin hGlıml :rolrt111'. Tepallaıı Kontlııantal 
otellıtdı Y- tclıaauildan Jorj Bra.an 

- --~Tılm1ar 
1211 Mo. da .. tct M 17 00 it.. ı ... 

VW Wrazbu Oac'lne yukancla tenell. mDdart la.t.erDen 1!el'li Ttlllll· 
Jis komlqomınun 15/'1/MO T. ve 1208 No. 1'a Drarlyle bOzuhnuftuı'. Tl· 
cart adreab1lzl terkettllb'b.deo ve bulunma4*J•n )pnıfJyetl bildirir ve 
bir cU7ecelfııi1 vana l1lia tarihlndelt itibaren lQ ıDn ldQde yaza de 1 
No. tu İtiraz Konılı;yonuna mllracaatlftlZ 3892 Aydı tıuun hWtümlerine 
&öre ilAnen teblit olur.ur. (486'7) 

EKZAMIN 
Ebemanın Uiadır. 

Yara ve çfbanlarda kullamhr. Her eczanede kutusu 50 ıcı,. 

Alatıda mıktan. mubammen bedeli ve temlnattyıe latlhaal mabal
lerf aOaterllmil olan il kalem balu& kapah zarf mult71e .atın al•acıü· 
br, Milnakaaa f .S.942 Puartı.t ıtfntl uat 11 de Srkedde 1 ~· bl
numda A. ı:. komlll)'ODU tarafmdan yapılac:aktlr. 

İltekU1erlD teminat ve kanuni Yeaikalannı mubtm kapalı adlarmt • 
&7nl .ı•n aaat ıo a kadar komlQona vermeleri tlzanchr, 

Sartnameler paraaız o1araJc komlQıoadan nrilmektedlr. (441f) 
M•ham111en bedel Muvalctcet ....... 

Ooak ••halli Lira UN 

~llmneU.. 27 - 4 i 8'150 K3 1141.11 

SOMER BANK 
iplik ve dokuma f abrikalan müessesesinden 

2 Adet 4 • 5 Tonluk Ka111yon Allnacak 
\ıfüetH12m•ztn işler bir ba1de olmak f111111e Jml ftJa tana. 
oılımt 2 adet. 4-6 tonluk ~ ihtiyaç! balundutmmn • • 
il.ip buJuneal•rm kamyonun bir to~ ~ olarak 
mektuohı ANKARA'da MOHt•emlze m6neut etlg@I.._ 

ANKARA VALILIGI 


