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Bu harpte bitarafhk 
hakkmda 

Alman 
'Llbr~~~d~~~~~:u~MilliŞefHavaKurultayı Konya'nın Seref Günü 
Mertce bl·r Heyetini kabul ettiler Milli Şefimizin şehri ıereflendirdikleri . noktai 

nazarı 

Her milletin hUrriyet ve 
istiklaline mii~,·i surette hür-
met t-df'cıek bir A uupa birli
ği, hizi ger~kten cezbedebi
lir. Ora:ra girmenıiz i!:in de 
bö~·ıe bir hirliğin teıcs&üs et
tiğine kanaat ~etirme-miz ka
fütir. İmalı ihtarlar ve taz-
JÜd~r bizde al<ei tesirden 
ba'-'lia hi~v do~umJaz. 1 L 1 ~ • _J 

Yazan : HDstyln Cabld YALÇIN 

D
a ı;vicrenin Bale şehrinde 

çıkan :National Zeitung'
un Berlinden 14 Mayıs 

tarihıyle aldığı bir yazı, politi-1 ka alanmda çok bilytik bir dik
kat uyandıracak mahiyettedir. 
Bilhas.c::a Tiirkiye için bu ehem
miyet iki kath olmak tabiid!r. 
Çünkü Ankaradaki AJman El
çisi Von Papen tarafından Tür- ' 
kiye me\·zuu üzerinde bir cephe ' 
gazetesinde neşred.len bir. ma
kaleden bahsedilmektedir. lsYiC:
re muhc. biri bövle bir zamanda 
Türkiw·deki Alman Sefirinin 
bir m~ka.le ya:ım~ya kalkma!'ı 
mutat günlük işlerin i.b-tünde 
bir zalımM: teşkil ettiğini göz- 1 

öni.inde tutarak nıt:seleye müs
tesna bir ehemmiyet atfediyor

1 ki, bunda haklı olduğu !)Üphe
sizdir. Makaleyi baı::an cephe! 
gazetesini gönnemiş olduğumuz 
için Sefir Ccnaplnrının müda
hale ettiği noktai nazar hakkın
daki malumatımız İs\'içrc gaze
tesinin Berlin Muhabirinin Yer
diği hiıJasaya istinat etmek za 
ruretinde kalmıştır. Bu hülaııa
nın asıl makalede izah Ye mü
dahale edilen mütalealan sada
katle ifade etmemesinoen müte
vellit mesuliyetin bize raci ola

günün yıldönümü tezahüratla kutlandı 

' Reı·sı·cu·· mhurumuz ded·ııer k·ı • ri ı!~~l~ö~~j bu~~;~~ ~::-ı!z:r:r~:~dir~~~ cevap • 8 ohnuf,:ır;,,ünasebetle Halkevinde binlerce halkın iştirakiyle ya
pılan toplantıda söz alan hatipler yasa111lan günün önemini ·ı:e· 

İngiliz Komutana dtyorki: 

"AJman komutanlığının bo 
isnadı isbat edecek v~ikala
rı fol·di etmesi rica olunur.,, 

o---

''Mihver esirleri Cenevre 
mukavelesi hükiimlerine 
göre muameleye tabi 

tutuluyor ,, 
lfahire, 6 (A.A.) - İngil

tere hükfunetl, sorguları bi
tirilmedikçe esirlere yemek 
ve su verilmemesi hakkında · 
bir İngiliz günlük emrinin ele 
geçtiğine dair olarak dünkü 
Alman tebliğinde ileri sürü
len isnada lsYeç hami devleti 
vasıtasiyle cevap vermiştir. 

Orta Şark İngiliz kunet
leri hususi harp tebliğine gö
re, Alman hükumetine res
men bildirilen bu cevapta 
şöyle denilmektedir: 

"BöyJe bir emrin neşredil
miş olduğunu bilmiyoruz. Bu 
tarz. harp kaide ,,.e nizamla
rımıza aykırıdır. Madun ıUt
bede bir komutanlık tarafın
dan bu kabil bir emir verildi
ği takdirde i~in inceJenmesi 
ve derhal geri alınması için 
gerekli acil tedbirlP.r ittihaz 
edilmiştir. Mihver esirlerinin 
Cenevre mukavelesi hiikümle 
ıine göre muameleye tabi tu
tulmaları hususunda icabe
denlere kati ve etraflı tali
mat verilmiştir. Alman baş
komutanlığının bu iı:;nadı is

"Kurultayın çalışmalarını yakından takip ediyorum. 
Arkadaşların bu önemli memleket davası için 
kurultaya gelmelerinden çok memnun kaldım,, 

Ankara, 6 (A.A.) - Sayın 
Cümhurreisimiz Milli ~ef İsmet 
İnönü, bugüıı saat 16,15 te 
Türk Hava Kurumunun sekizin 
ci kurultayından seçilen tazim 
heyetini kur1ım başkanı Erzu-

ruın mebusu Şükrü Koça'kla 
birlikte kabul ederek "Kurul
tayın çalışmalarını yakından 
takip ediyorum. Canlı ve hare -
ketll bir toplantı yapılmasın
dan ve arkadaşların işlerini, 

güçlerini bırakarak bu önemli 
memleket davası için kurultaı
ya gelmelerinden çok memnun 
·kaldım.11 buyurmuşlardır. 

Umumi heyete sevgi ve sel8.m. 
( Sonu Sa. 3, Sü. 2 de) 

iaşe beyannameleri 
Bunları yarın sabahtan itibaren mahalle birliklef"İ 
dağıtmaya baılıyor - Temmuz ekmek karneleri 

de bu bir likler tarafından dağıtılacak 

Beyannamelerde fazla nüfus gösteren veya hH~ye sapanlar 
hakkında kanuni takibat yapılacak 

kaydetnıiye başlamıştır, (800) 
zü mütecaviz mahalle kiitü.k 

barüz ettirmişler ve hal·kın .Milli Şefimize kaı ·!3ı olan saı·sılmaıı 
bağlılık ve sevgilerini ifade eylemişlerdir. 

Ankara, İstanbul arasmda 
Karşılıklı birer gündüz 

treni daha işletiliyor 
Bu trenler hergün Ankaradan 'l,32de, 
Haydarpaşadan8, 30da har eket edecek 

Ankara, f (A.A.) - Bize olarak birer gündüz treni işlet
verilen malCunata göre, ımev- miye karar vermiştir. 
sim dolayısile artan yolcu nalk- Ankaradan 7.32, Haydarpa
liyatııu karşılamak üzere dev - şadan 8.30 da hareket edecek 
let demir vollan umum müdür- olan bu trenlerde seyahat e
lüğü 9.6.942 tarihinden itiba- ' dccek volculardan ekspres far
ren Haydarpaşa - Ankara ara- kı alınmıyacak, yalnız birinci 
sında salı, perşembe, Ankara - ve ikinci mevki yolcularından 
Haydarpaşa. arasında çarşam- ı işgal edecekleri yere göre bir 
ba, cumartesi günleri munzam yer !kuponu ücreti alınacaktır. 

Çimentodan alınan 
muamele vergisi 

Bin nüfuslu veya 750 haneli 
her mahallede teşekkülü karar
laştırılan halk dağıtma birli:kr 
leri etrafındaki çalışmalar so
na ermiştir. 

ziatı hükumet ta.rafından ya
pılan petrol vesairenin lwlka 
tevziine başlamıştır. 
Diğer taraftan her birlik ·ken

di mahallesine ait nüfusu tes -
bit ederek kütük defterlerine 

defterleri birkaç güne kadar 1 / 'Lf d V k ... 1 l. . .. 
ikmal edileceıktir. n ısa e a e ı, yenı zamıar&aıı sonr:J 

Faaliyete geçen birlikler, tev-
Şehir içinden sayfiy~ye gi- . satı-fl fiqatlarını tesbı·ı ve ı·ıa .... n ettı• 

(Sonu Sa. 3, Sli. 1 de) ı Y 

Ankara, 6 {A.A.) - İktısat yüzde lO dan 12,5 a cıkanlmı~ 

HAR B 1 ' \ r '\ jr p AS 1 1 HAR B l"\ j vcn<aıetindcn tebliğ edilnıi~ur: 1 bıııunmaktaclır. 
1 Amer'ı 'Kan ve Japon 1 __[ K 1 Fevkalade vaziyet dolayısi!e Bu itibaıla: ____ _. bazı vergi ve resimlc>rc zam ic- 1 - l<'abrikalarca tesbit edil 

r AFRiKA 
( Sonu Sa. 3 Sü 7 de) 

mıyaca.ğını en e\'Vel kaydetmek \. ~ 
fateriz. ~imdiye kadar resmi ve '-----------•r 1 1 1 J 1 Ç • 'd 1 rasına dair olan 3828 ve 40rn miş bulunan cb'at ve muka ı•e-

n g İ iz er yeni denı'z kuvvetler'ı apon ar ın e ıı numaralı kanunların bazı nü- mette müşteri tarafından temin 
kümlerinin değiştirilmesine ve edilecek torba veva cuvallar i-

bİ r taarruza Mı·dvay acıklarında zehirli gaz ba.zı vergi ve resimlere yenilen çindc satılan çinıentoların fab-gayri resmi hiç bir tekzip rnya 
izaha tesauiif etmemis olma
mız, 1s'1ıcre gazetesinin 'Terdiğı 
malfamatı doğru addetmcğe.bizi 
sevkedivor. Bizi teı-etldUtlere 
düşüre~ fakat, makalenin Ber- 1 

linin mühim ga1..etelcı-inrlen bi
rinde ne.şredilmeyip de i.snıi bir: 
cephe g;:ızetesi diye tarıf f'di!eıı 
Ye bundan dolayı ikinci, üc;üncü 
derecede bir neşir Yasıl'-\sı zan
nolunabılen bir gazetede çıkma
sıdır. Her kıalde bizi asıl alaka
landırabileeek cihet mak~lcnin 
çıktığı sayfalar değil, kendisi 

1 

olacaktır. 
İsviçreli Muhabir Sefir Ce

naplarımn makalesinde temas 
edilen bu harpte bitaraflık 
mevzuunun ifade ettiği Alman 
noktai nazarı diğer devletler 
için de yeni bir ı:;ey telakki edi
leceğini söylüyor. 
Şimdi makalenin ne şekilde! 

hülasa edilmiş olduğ·unu bura
ya biz )azahm: Von Papen Ce
naplarının bir teminatına göre 
harp ateşinden masun kalınası 
lazım biı takım memleketlerin 
bulunmasını Almanya dahi ar
zu etmektedir. Türk hiikü.meti
nin ve milletinin güttüğü poli
tikada harpten m .. 1k kalmak ar
zusu hakJmılir. Ti.irkiye, İngil
tere ile akdettiği ittifakta ken
di selameti ve teınamiyetini te
min etmekten başka bir gaye 
gütmemiştir. 

Bu mukaddeme<len sonra. Se
fir Cenaplarının sulh i<:irıde ya
tiumak istiyen memleketlerilı 
bu arzulaı ının mümkün olup ol
nuyacağı sualini soruyor ve ce
vubını yine kendisi şu suretle 
\'eriyor: 

Bu, mümkün olsa bile, bazı 
memleketlerin ve mesela Türki
yenin besledikleri samimi sulh 
arzularından ziyade dünyaya 
bugünden yarına yeni bir çehre 
veren revolutionnaire hadisele
rin gidisine bağlıdır. Avrupa 
yeni bir. fikri ve siyasi birlik 
halinde yaşamak arzusunu şark
taki harp meydanlarında isbat 
etmiştir. Bu daYa tamamlan
mak yolunda durmaksızın yü
rümektedir. Bu yeni Avrupanın 
fikri birliğinin kanunu nihayet 
kendisini o aileden sayacak ve 
müstakil milli varlıklarının em
niyetini bu yeni Avrupa çerçe
vesi içinde arayacak olanları da 
tabii ve mantıki bir netice ola
rak kendi cazibesi dahiline çe
kecektir. 

~efir c~napları Türkiyenirı 

zam icı-asma dair 4226 sayılı • rikada nakil vasıtalarına teslim Avrupa milletleri ailesine dahil 
olup olmud1ğı ve TUrldyenin 
kendisini o aıledcn hissedip et
mediği sualini de iı'a<lediyor, 
sonra şu miitaleada bulunuyor: 

f 1 ' k 11 1 k.~unun. ~3 üncü .maudesi mu· toptan ve peşin satış ton fiyatı: 
g e Ç İ er mu ha re beye tutuştu U an tyOr B r cıbınce bilumum çımentolardnn a- Portland çimentosu 23 35 alınan muamele vergisi nisbeti b - Çabuk sertleşen po~t~ 

-o-- 30.5.1942 tarihinden itibaren (S onu Sa. s, Sü, 6 da) 

Ruslar Boğazları ele g"C:il'mek 
isterler. Tül'kiye yeni bir A vru
panın şeriki sıfatiyle Avrupa 
k1tasında Türk niifuz dairesinin 
masuniyeti taahhüdünden isti
fade edebilir. İngilizlerle Ruslar 
arasındaki ittifak, Türk - İngi
liz müna~ebetlerine tamamiyle 
yeni bir karakter \'ermek mec
buriyetindedir. 
Şu hülasa üzerinde düşünüle

cek olursa bunda bitaraflık 
hakkında yeni bir noktai naza
rın ifadesine pek tesadüf ede
mediğimizi söylemek icabeder. 
Sefir Cenapları sadece bitaraf 
kalmak istemekle bir memleke
tin behemehal bitaraf kalamı
yacağmı, c;ünkü muhariplerden 
birinin taarruzuna uğrayabile
ceğini ve bu takdirde de ister 
istemez harbe karısmak mecbu
riyetine düşeceğini söylemiştir 
ki, bin yıllık malum bir haki
kattir. Bitaraflığın dünyaya. bir 
gi.inden yarına yeni bir çehre 
yeren re\•olutionııaire hadisele
re bağlı olduğu sözlerinin açık 
türkcede mfınaı:;ı budur. Bu 
bahse bu sekilde temas edilme
sini biz, Tül'kiyeyi bitaraflık
tan ayırmak ''e Mihver tarafı
na çekmek için diplomasi lisa
nının müphemliği ve nezaketi 
altında huşuneti izale edilmek 

Alman 
rinden 

miidafaa kuvvetle
bir kısmı dağıhldı 

- o 

Cenup cephesinde 

Mihver kuvvetlerinden bir 
kısmı esir edildi 

[ A.A. telgraflar»ıdan 
hulasa edilmiştir.] 

Kahireden bildirildiğine göre, 
dün gece sakin ve serin bir ha
vada sekizinci liva, Mihver kuv 
vetlerine ve İngiliz mayn tarla
sında açılan gedik önündeki 
düşman mevzilerine kat'şı taar
ruza geçmiştir. Bu taarruzun 
hedefi bir kaç gündenberi Bir
hakem'deki Müttefik mevzileri
ni tahrip suretiyle muharebenin 
çehresini değiştirmek için Umit 
siz gayretlere yeltenen Alman 
birliklerini ortadan kaldırmak
tır. 

İngiliz taarruzunun inkişaf 
etmekte bulunduğu, Mihver mev 
zil~rine yeniden hücumlar ya
pıldığı, cenup kesiminde yapı
lan taarruzlarda bir miktar esir 
alındığı bildirilmektedir. 
Perşembe akşamı Sicilyada 

(Sonu Sa. 3, SU. 4 de) 

- --0·---.--
Vaşington'a göre 

-O---

Bir Japon tayyare gemisi 
ile bir zırhh hasara 

uğradı 
-0-

Tokyo'ya göre 

Japon sularında dört 
Miittefik denizalhsı 

batırıldı 
[ A .A. telgı·afW,rtııdan 
hulasa eclilıni.ştir. ] 

Vaşingtondan alınan bir 
habere göre, Pasifikte Ja
pon ve Amerikan deniz kuv 
vetleri yeni bir mul1arebcye 
başlamışlardır. Vaziyet he
nüz tavazzuh etmemiştir. 

Amirı:tlin Tebliği 

Aı.airal Nemiz tarafından 
neşredilen tebliğ şudur: 
Düşman, görüni.işe göre, 

pek ciddi hasarlara uğramış 

istenen bir siyasi ihtar ve taz- ----

~!~in~!;i~~ında anlamak zaru- CiN ACELE YARDIM 

ı tır. Birkaç tayyare, saffı
harp ve nakliye gemisi, A 
merikan filosunun uğradığı 
zararlarla mukayese edile-

< Sonu Sa. 3, S ü. 6 da) \... _______ _, 

Şimdiye kadar Müttefikler ve ' • 
Mi..ittefikimiz İngiltere, hiç bir BEKLiYOR 
zaman bize böyle bir dille hitap ---
etmedi. Kendi taraflarından bir 
tecavüz ihtimali mevcut oldu
ğuna dair bir şüphe :vermedi. 
Mi.ittefikler tarafından bir teca
vüz vukubuluraa ilk yapacağı
mız iş bu tecavüze karşı koy
mak olacağı her kesin maltı.mu
dur. Eğer Sefir Cenapları işa
ret ettiği revolutionnaire hadi
selerin Müttefikler tarafından 
gelecek olduğuna ima etmek is
teseydi, bizi Almanyanın sevk 
ve idaresi altındaki yeni Avru
pa birliğine girmek için teşvik 
etmeğe hiç hacet görmezdi zan
nederiz. Çünkü Müttefiklerin 
bir taarruzu takdirinde netice
nin buna varması zaten pek ta-

~-~· ~ ı':k- .. • . ~ . . 

Hii eyin Cahid YALÇIN 
'(Sonu Sa. S, Sii. 1 de) 

Bern'e göre yakı nda 
Yeni romammız 

büyük bir Japon taarruzu HAZRETi .. 
çok m uhtemeldir 

Berne, 6 (A.A.) - - Lo-n_dr_a.-.. -===ALI 
dan alınan bir habere gt>re, 
Çankayşekin sefiri Çine süratle - YAZAN -
ve mümkün olduğu kadar çok 
miktarda yardım edilmesi ve Muharrem Zeki Korgunal 
mühimmat gönderilmesi için o 
Eden nezdinde te§ebbüslerde 
bulunmuştur. Birkac güne kadar 

' "Yeni Sabah,, ta 

Sefir, Edene İngilterenin şim 
diye kadar Amerikadan daha 
az yardım ettiğini .sövlemiş ve 
yakında büyük bir Japon ta.ar· 
ru.zu beklendi~ ilave etmıiş-
tir. ~~ftcf~~~~~""~ 

Çekiang eyaletinde Şuşov 
alevler içinde yamyor 

Bu mıntakada 
o 

Japonların 10 bin _kişi 

kaybettikleri an laşı lıyor 

[A.A. telgra/Uı.rırnl<rn 
hulasa edilmi.ştir. J 

Tokyo, Çckiang cephesinde 
Japonların Şuşov hava meyda-

r ' 
,1 NAKiL VASITALARI BIRLIGI 
1 Yedek parça ithaİi.tçıları, 12 Hazi· 
!randa büyük bir toplantı yapacaklar 

-ı------

Aile idealini kuvvetlendiren tedbirler 
nını aldıklarını ve mi.istahkem f r 
mevki taarruzunun devam etti- ••veni Sabah,, m Ankara muhabirinden: 
ğini bildiriyor. Ruzvelt, Japon-
lar Çinlilere karşı zehirli gaz j * Ti A • • 1s 
kullandıklarını, bu haı·eket de- . . caret Y~~~letı merkezı tanbul olmak üzere bir- na-
vam ederse Amerikanın bunu ' kıl _v~sıtaları ~ırlıgı ~ulmasını kararlaştırmıştır. Otomobil, 
k d . . .. t .h b" h . · kanı} on, motosıklet, bısıklet yedek parçaları ithalatçıları bu 

en ısıne mu eveccı ır aıe- b" .1-~ d h"l 1 akl dır 1 h A • 

k t - .. 1 . t· v· ıı ıge a ı o ac ar . t alatçılar12 Hazıranda 1stanbulda e sayacagını soy emıs ır. ı- b" . . • .· ç k" b""l · · "d n toplantı yapacaklardır. Toplantıya Ticaret Vekaletinin bir 
şı, e ıang o gesme yenı en ·· ·1· d · t" • k ed ı t· 
J k tl . ·· d ·ıd· -· . mumessı ı e ıs ıra ece;{ ır. apon uvve en gon erı ıgını , . · • 
şuşovun alevler içinde yandığı- Nesebı sahıh olmıyan çocukla• 
nı bildiriyor. Bu mıntakada ya
pılmakta olan kanlı muharebe
lerde Japonların 10 bine yakın 
ölü ve yaralı verdikleri anlaşıl
maktadır. 

lliııdist<ın Kapı1aı mda ... 
Birmanyada JaponJar Hindis

(Sonu Sa. 3 Sü. 5 de) 

jf ~esebi sahih olmıyan çocuklar hakkındaki rapora.a şu 
tedbırlerın de alınması tavsiye edilmiştir: Reşid olan kadın ve
ya erkeğin muayyen bir m~ddet ~çinde karı koca gibi yaşa
maları suç sayılmalı, evlendırme ışleri Nahiye Müdürlerine 
verilmeli, evlenmeğe ait kağıtlar miktarca ve muhtevaca azal 
tılınalı, her türlii pul ve harçtan muaf tqtulmalıdır Zaman 
zaman köyleri gezerr evlendirme memurlukları kun:ılmah v~ 
evlenmeler bun~ar tarafından tescil ediJmelidir. Boşanmalar 
kolaylaştırılmalı, boşanmaya td:addüm eden sulh teşebbüsü 
kaldırılmalıdır. İki taraf boşanınada söz birli~i ettikleri takdir-
d~ ayrıc~ sa~it . ve ~elille;e ~Uzum kalmada; boşanmaya hü
kum verılmeli, şıddetlı geçımsızJik sebebiyle boşanmada kusur 
aranmamalıdır. 

YENi iNGİLİZ HAVA 
AKINLARI -- 1tti~azı ~stenen idari tedbirlere göre, devletin mülki tak~i· 

:l matı tadıl edılmeli. memleket ;xı vilayet 50 sancak 450 kaza ve 
en az bin beş yüz nahiyeye ayrılmalı, bir köy teşkiİatı ciddi ten

· ~ika tabi tutulmalıdır. Köy muhtarları için kurslar a~ılarak bun 

.. 
Havre l imanında büyük 
yangın lar çıktı, hava 

Osleri bombalandı 
lara evlenme işleri öğretilmelidir. · 

[A.A. telgmflarmdaıı 
hulasa edilm~tir.] 

İngiliz uçaklan Belçika. ve 
şimali Fransa üzerinde uçmuş
lardır. Bu alunlan 4 toplu avcı 
gnmu vapmışt.ır. 

HaVl'.e limanına ta.arruz eden 
bu uçaklar bir çok yangınlar 
çıkaınuslardır. 

AJtı Alman uçağı düşürül
müş ve ıbiri ağır hasara u!!ra
~- Altı Ingiliz uçağı nka
yıpbr. 

(Sonu Sa. 3, SJ 3 de) 

İngiliz o~<ulları sergisi * İngiliz üniversiteleri ve okulları sergisi bugün saat 11 
de Ankara Halkevinde Ma.! ıf Vekili Hasan Ali Yücel tarafın
da~ açılını~t.ır. ~~r~inin aç~I~2~1J la M~~rif Vekaleti ileri gelen
lerıyle İngıhz Buyuk Elçılıgı ve Bntısh Concil mensupları ve 
seçkin davetliler hazır bulunmakta idiler. 1 

T iftik cemiyeti kongresi 

* Türkiye Tiftik Cemiyetinin umumi heyeti bugün topla-
1 narak 9~2~ sen~si .büt~e ve ~~s~batını .tetkik ~ve tasdik ettikten 
1 sonr3:. ~.ıllı Ş~unız !~~t İ~onune derın saygı ve bağlılıklarını 
,, ve Buyuk Mıllet Meclısı RıyasetiYle Basvekalete ve Cümhuri-

yet Halk Partisi Genel Sekreterligine hÜrmetlcrini teyit ederek 
ı l toplantıya son vermiştir. 

~=======-;=================ıı==-====~ 
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Yazaı>:: C. PETR1E Bt. -29 - Çeviren: H. Cahid YALÇIN 

"Bsklı olsun haksız olsun mem Her biri bütün dünyada. mil
lekctime taraftarım,, sözü yonlarca yahut yüz binlerce in
"'Huklı olsun haksız olsun hükfı- sanın ümitlerini ifade ediyordu. 
met lehindeyim,, haline kalbe- Sonra, kadınlar söze başladı. dilmişti. Bunl.Ul harici politika- Miss Dingman açık bir Ameri- G • . Abdürrahmandan Petko Mi-ı laıntya rve kanıltf.ertni te 
dn. husule getirdiği tesir bir fe- kan sesiyle, sonra, döndü ve em 1n1 n sahi b i veri 1 en avarya f d. k. lediç ile bavullarda elde edilen ~fal". 
la.ket teşkil eylemiştir. 1931 ile bilmem kaç memleketin malı· raporunun as 1 1 gizli belgeler etrafında bilgi al- Aıbdurra.bmanln Kamil f 
J.937 seneleri arasında, hükfı- zarlarını taşıyan bir büyük def- • • r· t h k mış ve ~u _arada Abdüra~man- larmdcld bir buluşma a.: ı~r 
metin arkasındaki sıralarda bi- t.eri Mr. Henderson'a verdi. Se- IÇln ICare ma , emesine müracaat etti dan (TürkiY<:~~-~.ı:'°be ç:_ı;nelt ~ flklkfurun ayının ilk @n· 
raz daha. istikr l tarihin akışını kiz ilyon üç yüz bin imza. kararını verdigını ogrendıgı tak lerınde Sıılf:enaiımet tramvay, 
değiştirebilirdi. "Cynic,, bir kim Sonra, gözle göıillür işaret, dün dirde bu karardan kendilerini durak yerinde .olmuştur K ' 

bu seneler zarfındaki muha- yanın her tarafından paketler haberdar cdip .. cdemiyeceğini) nilo! bu bul ya bir. ar~-:; 
faza.ldi.r partid kendisini eğ- ve kitaplarla m:üızar verme- so~._ Abd~ma!l bu so da.şile~ gelmiş ve bu ar. 
lendireeek bir çok seylere tesa- ğe gelmiş insanlar. Yalnız !n- ruya; (boyle bır haberi ancak :ka.daşına Abdur:rahmanı tanıt.-
dfif edebilirdi. Her şeyden eV\'ci giltere hesabına dört paket var- ,..,,..._..,,,..,,..~~....,,..,.......,,..,.._.."""""""'-"""'"""'"""'"""""""""'""'""'""'..,......,....""""">J'~ g:ızetclerden ve radyo yayınla- mıştır, 
Mr. Baldwin hakkında o kadar dı. 2.100.000 taneden yalnız bir 20 mayıs perşembe günü sa,. tay. dün asliye ikinci ticaret rar gemiye advet edera ateşi rından öğrenebileceğini ve nynı Prensiplerinde kendi ismıle 
tenkı·t bır' küf' ·ur· ..ıcn """,,.az fark- •• Bö'yl ım ""'- be be at 20 sıralarında kaptan iM.as- mahkemesine müracaat ed"""' so"-~-ar-1,... ... c --4-;;._~ sahil- vasıtalardan kendisinin de ö;:;. rlnden bnı..~ ...... -...'.1. " 

U! l"-'"" numune. e o a.ıu-..ı. ra r tafa Giritin :idaresindEfti 88 s&- b ._. uuunn~ .. .lUUUJ.l u . • .. .. . o- • . ~ıt:aı: yer almadı~ 
1ı addediliyordu. yığın o kndar yükseldi ki sro- ir ta.le buhınınuşlardll'. de beş kulaçlık bir yere getire- ~~ .nı~ ~~kün olab~~ece- ıçın ~f; arlwiaşının hü· 

Partinin senelik konferansın- Jruınıağa başladı. Paketler sc- fi tonluk Duat'epe motörünfin İddiacıl nn müracaatlannın rek demirJemişlcroir. gını) bildirmiştir. 1Ik göruşme viyetini Abdun-ahmana bıld'l'o 
da, he'!' eyin yolunda gitmedi- petler içinde taşınıyorlardı. Re- Tül'k - Bttlgnr hududu üzerin· mevzuu <:ıtıdur: Motör rudığı yora tesiriyle bu kadarla kalmıştır. Karnilo! menıiştir. Nitekim müteaddit 
ğini söyhyenlere karşı idare a- is. makamından aşa.ğıya doğru ddki Rezve köyü önlerinde meç- Duatepe motörü, 20 mayıs !burada batmıstır. Kaptan ve ayrılırken dört gün sonra Beya- t>uluşmalnra ve görüşmelere 
mirleri j;:a.cılaı1nı çatıyorlardt, egı"'Jdi w b" -·a··k " hu:l bir tahtelbahir tarafından nerşembe !?Ünü meçhul bir ta.h- miirettebatı İstanbuhıı do"nu"p zıtta tram•.ay durak yerinde rngm-en gerek Abdurrah ......... ı 1 ve 

··,; ve yıgıu uyu u çe gu- top." tutı.ılara.k batınldıgı~ nı yaz- t lbah' t f 'UMA. dostları da muahezelerde bulu· lümsedi. Nihayet bu geçit resmi mırabk. e ır ara ından batınlmı.ı:ı- vak'a mahalline tahlisiye gemi- saat 18.30 da tekrar buluşmak ge:r'ekse Süleyman Karnilofun 
nuyorl r'1ı. Ekseriyet sükiın ve sona erdi. Herkes reisin devre ..., w· 

1 
ta "f .... c G' 't tır. Hadisenin vukubuldu~'U fit. .si götürerek gemiyi çıkarmış- traer. ~~eymanla sözleŞtiğin- dahi adını \re meşgtılesını bılmi-

ibninanın1 knybedmce bir hare- :nm ki kısa nutkunda bu "'10 r. mp nı •· uswua ırı radaı kapt.an Mustafa ile mb- lar ve Güzel lzmir motörüniln den ıkıncı buluşma muayyen o- yorlardı. 
ket br la:tı. F ·at sn.da at ve:-. rikkat '\-erici §ahadeti imkan ve vekili avukat ~r~lah Ül- tördehi 5 tayfa raraya yüzerekl yed ğıne alarak kazazede mo- lan yerde Karnilof ile Süleyman Kannlofun o gün yumndaı 
uıerbutiyetin ynnlı'S' bir mfınad1 dairesine sokmuş olur. kadınla- ~ ~ çıkmışlardır. Bilahare kaptan v<r törü limana gctir.mişlerdir. arasında yalnız olarak vukua- getirdiği hıs P vlof'tur. 
a.nlaşıln\!.l~' y1rlindcn bu ko.-- ra minnettarane bir kaç hususi -= S p O R __ tayfalar geminin aWa.n bom- Kaptan Muztafa ile vekili ~ gelıni:;tir. Karnilof, ar'kadz.?JD.In S'lrp< 
kulcu· usturuldu. Nihayet. Mr. kelime söylemesi pek münasip balardan yandığını. görüp tek- (Sonu Sa. 4 Sü. i) Kornilof; Süleymana (Abdür- görüşec öiıtl b'ldi ·ne ro.ğ-
B ld in lider obıaktan çeldl- olacağını hissetti.,, _ _____ _;;__...;;:.._:__ _______ .:...;..:.:.;.:.:...:.:.:....!....:=_.:..::.. rahmanda başka bir tak ım bel- Pavlofun sı~aya vfı..itıf 

dikten SJma, hird·~bire bir şi- Bu sahne on seneye yakın bir G 1 t Ad . Yerıı· ı•aııar yo.zı·r bahcesı· gelerin daha bulunduğu halde <>hnadı~ını anhyan ,.e b•ru 
kayct. ve mınıhezı! tufanı patlak zaman evvel vukua gelmişti. a a asaray mıra iYi C vermediği kanaatinde olduğu· rusça bilen Abdurrahman l:Ca:l'-
verdi. Es!n tara:t:trlan artık Kahkaha yahut gözy en uy- ' nu) söylemi. ve Süleyman da nilofun yardınıile Pa,1of1; rua-• ::~~ı::. karşı nda etilmcz ~bir şerh \'e tefsir snyılabi- bugün karşılaşıyor sabş şubeleri kahramanı! ~~.=;;~.ti~ y~ış;;!fı"C:," ~ı;, ça görlişmi:'.'. ::ı::ı;;;..,k -

Mr. Balfour ile böyle oldu. Konferans . ··piıesiz ki teklif hafta sonra Abdürralunanı saat~ ---
Mr. Cba.mberlain ile de. Bu am· v telkin kıtlığından muztarip f 19 da Beyazıtta tramvay durak =I I= 
da. milli bakımdan birtakım ZR- olmamıştır. Çünkü büyük dev- SarJ kırmızı takım Bunların sayısı k i kişiyi y ere yerinde bekliyeceğini ve muay- - F 1 K R A _ 
Ta.I'lnr vukua geliyordu. Eğer Ietlerin her biri. mazide buna I k•l t b yen olan günde bulusama dıkla-
W hip'ler ve p rti merkez heyeti beozcı bir \"ttlaıda olduğu gibi, nası teı 1 o U Z e i e •erdi, tevkif edildi rı takdirde o günü takibcden O• . ,_ _____ _. 

i.7.a!:!r ~rasınd.ı. dii~c i.c;tik- kendilerinin b.ol ~I mal~. ~l- edilmelidir? rııtanJıyor Dün ve evvellci gece saat 23 nuncu günde ve yine kabil olu-j G"" •• ş h • 
ltilini ve ~ ardımeı tcr:ıkidi eze- duklan h nsı sil h tipının ~ sıralarında Sirkecide Vezir ibah- madı~'l sın-ette ikinci onını uı unun a eserı 
cek yerde tesvik etm'ş olsaydı muhtemel düşınanl nn.da bu- Takviyeli Admirn bugün ü- Yerli .Mallar Pazarları tara.- çerinde bir yaralama hldiseısi günde mutlaka kar§ıla§acaldnrı-
m emleketc d h iyi himıP:t et- lunmamasını temin edecek su- çiineü •e son maçını Fenerbalı- fmdan evvclce evlere dağıtılan olduğunu vazı?W?tık. m söylemekle beraber dört gfin 
miş olacağı dfürunfü rek böyle r' rette hazırlanmış bir teklif ile çe stadında Galatasaray takı- mensucat: fişleri mukabilinde Yanılan ta.bkiJı:a.t neticesinde sonra Dolmabahçe sarayının 
yapılmad1ğından d yı insan gclın.işlerdL Cenevrede takdir mile yapacaktır. (25) mağaza tarafından yapıl- yaralananlardan birinin Ali, di- kartısıııdaki küçük parkta ve 
ha~ ret<> dü-siiy r. ed' emiş olan ı,ey "r.aınan,, ın Bilhassa Beşiktaş karı;ısında makta olan pamuklu mensucat ğerinin Hüseyin olduğu ve her saat yine 19 da Süleymanla bu· 

Fakat bu, Sir ?'ın Sinıon'un ga ret mühim b:C inıil olınası çıkardığı üstün oyunla kuvvetli tevzünin birinci partisi dün ak· .ikisinin de Çatalcada kömürcü- luşacağrnı da bildirerek nyrıl-
Ha ·ıye Nnzırhğt T.amanında idi. Dakikalar pek afrır ğır yü- bir takım olduğunu isbat eden şrun sona ermiştir. lük yal>tıklıın anlaşılnııştır. mıştu·. 
bütiin muhafazakar M. P. S. nin rüyordu. 24 Nisanda Prusyada, Adrnira;. bugün Galata.sarayı da Tevziat intizamla yapılmış, . Ali ile Hüseyinin Catalcada Süleyman tayin edilen saatte 
mü fu.a ,. Milletleraıı:ısı du- l :vyerada, Württemfmrg'da, mağliip etmek i~in elind~ ge - fakat bazı kalabalık semtleı-de- bir iş meselesinden dolayı Etem Karnitofla buluşmuş ve Ankara 
ruı'l mevzularında ağızlan ka- Anhaltta ve Ha.nıburfıda. -yani len bütün teknik kabiliyetini ki bayiler önünde fazla izdiham le arala:nııda bir münakaşa geç ya avdet edeceğini bildirdiği i· 
pah kalmış olduğu ıniınnsını ifa.- Reich'ın be.')te dördünü teşkil gösterecektir. görülmüştür. miştir. çin yol parası olmak üzere tek-
dc etmez. Biliikis, dili bağlı dur 

1 
eden yerlerde- intihablt yn- BiUıassa ecneoı tcmaslannda Halka kolaylık olmak üzere Dün gece Vezir bahçesinde rnr \"erilen 30 lirayı alınu~tır. 

mnktan uzak kalôilar. Fakat· pılmıst:ı. Netice Nuili:?in büyük zaman zaman yfüümüzü güldü- tesadüfen karşılıklı masalarda Ferdası günü yani 14 Teşriniev-
t.chlfücyi takd' miş cılanlarınj nisbette ile?'l.ed4:,öini g" eriyor- ren sarı kırmızılı takımın bu· Yerli MaTiar mt.iessesesi bayi içmeye başlamışlardır. Her iki vel ~)41 tarihinde Süleyman ts-
ekıwl'iycti Hindi.it.an için teklif du. Bavyerada, Naziler yeni gün sahadan şeıefli bir gnlibi· adedini 35 §e ç.ıka.rmıya karar taraf da sarhoş olduktan son- tanbuld:ın hareketle Ankaraya 
olunan ıslahat ile alakadar olu- Diel'de 13 azalık elde ederek es- y :tle aynhm.sı hiç de uzak bir vermiştir. Yaım sa:behta.n iti- ra cSki müna:t.aa tekrar ba.c; dönmfış ve J 5 T~riııievvcl 941 
yorlardı. Hindistan müdafaabğı ki.sine nisbetle 30 mümessil da- ihtımal değild!r. baren ikinci parti tevziata baş- ooöstermistir. • tarihin,len itibaren Yenişehirde 
ile Britanya ve Hindistan Birli-, lıa kazanmış oldular. Hamburg- A clmira bugünkü maçına iyi- lanacaktır. Neticede ~ kavga.ya müncer Güneş berber salonunda çalıs-
ği arasındaki h si münazaa- da. Anhaltta, Württembarg'da ce dinlenmek hatta h~..a için- olmuştur. BU esnada silahını mıyn ba.şhyarak tevtifi tarihine 
da di~er istikametleri kaplayan ise çok fazla ilerlemeler kay- de antrenman yapmak fm;atmı Bu partiye dahil numaralar çel-ten Etem. Ali ile H üseyini a- kadar buradan aynlmanuştu'. 
burutıar gu2Ck>n k3ybedılıyordu. d ttıler. Maamafih, en hayret da bula.rıak çıktığından h~ şüp- ayrıca ili.a edilcce'ktir. ğır surette yaralamıştır. Sülcymanm Ankaraya gelme
Hfısılı, en koyu bil." mu afaza- verici netice Prusvada. elde e- hesiz kı ava.ntnjlıd'!r. Bu ıtibarla --------------- ----------- sinde.ki sebep Kamilof ile Ab-
kar bile başını aıkaya cevirip dflmişti. Çünkü N;,zı1er intiha- Gal:ıtasaray - Admira illUM;<t zor- ı dnrnlıman Bevazıtta buhışm~ • 

::b~~-SİM:n!~~ ın~en;ü:a~~I ~u;ri'2mr:~~~~L~i1~f~!~~!~ ıu:n J.:ırm.ızıh U&kım galibiyet __ ...__ Böylesine ne derler'" !=~<~:~;:n~lun~~~-
(.l inin takip etmi. luğu hattı Bll' öyle bir ıi tar idi ki devlet- ibıre ·ru lehine çevirmek ic;in r ---... , vesHrn.larnı mahiyetinin n n 
harekete m mn nı n1emnmı ba- lerin bunu a.nianırunazllk edeı,e- aayrctli bir oyun çıkarmakta ibaret bulunduğıln ) sormu~. 
kılamaz. ği zannohmamazdı. H lbuki ta- beraber biUıassa çok kuvvetli ~ rarnilof da (bu vesikala rw .\ to.s 

Labotır p t1.i ":ll e-.reye da- mamen ihmal ettila". Yalnız bir vazi~ arl'.edcn Admira Kullantlmış jiletleri son moda biçak diye satn kovaya gönde.ıi!diğini ve henfrL 
ha a.z milstahaktır. O lıi~ bir ?..a· Frnnsa müstesna. O da, ı em forvetine göz açtırmanın.al la- alan zat Taksimle Beşiktaş ara-sındaki bir cevap alma.dıklannı ı anlat· 
man beyn lmiielci olmaktan müsaadekiir davranmam k su- zıtudlr. isüir takım hücum ~'İlr. b3.ı 1{a "'tr id lia beslememiştir. reriyle işi teşvik etıniş ol(]u. halnm1: ı Urban ve Saletski hiç taneli de bir haylı aradt Karuilf>f yine bu konu~dıı 
Taraftarlarının biiyt'ık kısım ha- Whitehall, nasıl Tftrkiyed Mül ihmal götürmiyccek elemanlar · Onu uzun boyu. kıvırcık satıa- ihmal etmedi. AbdunıUmıandan; Yugoslı.ı.v-
li. cmpcryıı.lizuıi dc.riu bir şüphe tecileı· on sene evvcl 7.afere dır. 1vi bir ta!lum tcŞkil etme· rı olnı;.ı:.ına rnfmen ytizü tıpkı bir tık suali ıiU oldu: yadan ne zaman ve ne mak.sat-
ve emuiyet:sizlikle göriiyorlar doğı·u yürüdiikkri zaman kayıt- nin ımaçm neticesi ii2Jerinde Japona benzer. Çocukluguadanberi - .E.)', ben buradan ynıabdan- la geldiğ·iıll, aile vaziyetinin n · 
ve btınu gi.7.liyorbrdt. HeT şey- sız kalrmşsa şimdi de a,yni su- miilıiıo.1 tesiri olacağına şüpne göz:luk ~ıı-. Çok çalıskan. oldukça beri şehirde yeni neler yapLldı? den ibaret bulunduğunu üniver 
don evvel, o !fuh lef tte idi. rette k yıtsr:?: d~vrandı. voktur. zekıdır. Yalnız bir kusuru vardır, ök:ct.i &atifeleinc der.un etti. sitenin hangi şubesinde ve ıra· 
Britanyn A\'11.lU knnnrasında ~1.lllafih, bir adam vardı ki · Gala.tasa.ray bugün şu şekil· her ~ylenene inaııır.. •·.u~yauı.t.a mükemmel bir opera ~- nıfında olduğunu Ö!rrcn-
bir muhalclctinı V'.izifesi ise bu harikayı doğru olarak anla- de sahaya çıkmakla isabet et · Arttadaşl n en soa marka jilet binası, 'fakslm ne Bcşikt~ nrnsın- ·~ 
Tierncy tarafından ~ suretle dı. o da Alman Şansölyesi l>t'. mis r kana.atin yiz: dı;ye kendisine kullanJ,}ıuış tıra bı- da da büyük bir tünel. Bap;a b'..r Ayıılma srrası.nda bir ılta 
l:.::; ... • cii~mı~tıı·: Brüning idı. Hıç bir hayale ka- Osman: Faruk Salim; Eşfak, çnkfaı-ını satarlar, :rnknt o keskin değışlklik y~, som-a ayru saatte Aksaravda 

"He ... ~y mu t t, biç pılmıyordu. Ücü:ıeü P..ckh~m En.ver. İsmail; Hikmü, Arif~ bıçaktan(!) mcmnıın kalır. Hazret Ertesi günü onu Agacamii önün- park önünde buJu.~ı - ve 
bir teklif yapma ve b'ikiı.meti gclisine ına.ni olmak icin yegane Cemil Gündüz, G:u:!nfer. mükemmel Fransrzcrı bilir. Alman- den '!'aksime dogru suratle ı;id _ o gün mümkün olamadığı w ı -
ba.ı ~ ?etir". La.bour partı- ümlt Cenevre hır hal nresi müştü. o zaman Chequers'e ik-ı c:ısı da kuwetlidir. Mesle{.ıindc ihti- ken gönifrler. Nereye gittiğini so- de ertesi gii..'lÜ v~ yine kabil 
nin en tecrübeli liderleri A .amı tenı' i den ibaret olduğunu tak tısadi buhranı ka1'§ılamak üze-. s:ıs yapmak içın Avnıpaya glttı. ~m ranlara· obnndığ1 takdird dah ertesi 
Kamarası içıu yu kaybolınuş- dir etmiotL Bu nnlaiJIUa silfıh- re bir tamirat moratoryomu el- bnrek dört senede enstitüyü bitir- - IDç. dedi, Tnksünden Bcşikt.a- gü: Ü aynı yerde beklenilmesi 
lardı ynı umi intihablrtta' ıaruna b:ı.hsinde Alınanyamn de etmek ümidiyle gidiyordu. dıkte:ı sonra hiç bir şehd gimnc- ~ kad ı· Twıelle b.rr ınıp çık.aıca- kararla,..~nlmış bulun.makb id'. 
mn.gl ·,b ~e u<Trannsi rdı. Bun- a.şağt meıvkid bukınma$nl kal- On.ı.ı mcnılcketc eli boş olarak den, biı· openıyn gitmeden ~rar iım. Müteakip hafta.J.arda Abdur · 

yaptcı bir hari i siya t ileri sü• d'" ~il bir anla tarzını mü- kabiuesin irı düşmesinin Birle- knpı yolc1:ışlarını bulmak oldu. GoU Tünel mcselcsin::n yalan oldugıınu ları munt.a.zaman vuknbulmıt!'I · 
dan <l l yı, Le'}Olll' parlisi için dumalı idi. Omm ~' dilş~Un.. geri yollanuşlaıtlı. Şüplıesiz ki, lstmbula gcldi. Ondan ıonr.ı ılk işi Temiz ahlilklı ve sat arkntfa.ilnrı rahmanın Karniloflıa. bulw rwı-
rebillll.ck kala.· ol:.ımaı-dı .. \'~ daf. .a. ıyle Cene\'I şik Amerika Cümhur Baı:ık.anı 1 p:ı ıtalonlıı, spor ceket •. ve boynun- wyledHer. tur. Hemen he.ıınen on. on be. 
çok geçmeden. şu veya bu dev- biz?.at gitti. Bu (l'arip bir cesa~- taı-afır.dan ayni bir projenin tek ~ asılı Cotogrnt n~alcıncsl ile onu lfazı:ct dinlemedi bile: dakikaya inhisar eden bu bu 
! te k rşt askeri hart'ket~ geçli rete deü<let CdİVO!'dU. Çünkü lif edilmesi sayCSlllde Önü abn· Srrkecı garutda gı:ırenler SC'yya.h - Beni kandıramazsınız, yolttm• lış.nalar ıbaz:ın Aks:ırayda, ba-
m('.,m.İ istem~ k:ı.Iirtt: f'"l-.rt E:\'Velkı Hazırnndn tiimirat m mıştı. Onun ic n, şimdi kendisi• zanncunı lerdı. Bu Jnynfetlc her ye- dan ı:cvınneyın, mulUıkk:ak Tak- zan Fatihte ve ha.zan da ~Vcl-
iCDP ed sil .. hl nm m l· ele n ie uııa benzer bir hattı ni ayni vaziyete atm:ı.kfa Dr. ri doia !J, birlnıç gün içı:nde bütun sim - Be~ktaş Tüneliıu gGreceı;ım. zıtta uyoı-du. . 
nnı lrabulden r--'M d ıru) du. hareket takip et~~ Ye kulakla-ı Btihi .,. büyük bir cesaret eseri 1 dostl '"ını gôrdu. Buruann ı:ıTaS111d3 Di,ye rruraUe uzaklaşırken fotoğraf Karnilof, Abdurrahman ih.. 
Ro.rp r-atTak' verince de Lo.bour nnıfa darbı l hükmüne gir- göst.erıyordu. kcndisıne kesfan ve son moda tı makinesi de duvara şakulil cıöı yaptığt her görü...<>mcde onu bı 
parti adamlarınchn <'oju ku .. ur- mı-i olan u;..,'Uttn ile geri d" - (Arkası ııar) bıc klarmı temın eden dostunu <b omuzunda snlliınıp dw.-uyardu. nz daha yakından truurnı ·.-. larmı bau mui:a~ fikirlerini ve ka.nan.tlerini y')k· 
nıs'!letJe eo!• daha ~abuk itiraf==========================:-::-:=====================:;:::::-======;===========~ 
ettiter. -- ~ - - - - - - "" ~ - - - - - ~ - ı111ııı r - - - - - - - -

:~il~~~;. ·::J~~ı; ~ -- -li"AZETI MUA::O~G~UiıiA;LotııtA\i büyük peygn.m'bcrin anL."ttt:ıkta
rını hiç cevap Yermeden dinli
yordu. 

o~ bina.~ l"!n bi .. ın , <C:enev- !J ~ 'Y. 

red n.cıl '· si le: ~hınma kon.- \., f :;,::ı J 
Bahsin en can alıcı lbir mma

mnda şiddetli bir rüzga? <;rktı : 
ortalığı müthiş bir lrarnnhk ap
ladt. Hazreti :Musa, Pıt :rüzginn 
ve kırranlığ;ın sebebini anladı 

fcra:ısr eh tııızır 1.m·c ın:ı.It idi. _,_,.~..,....-~--= Nakil ve rktib.as hakkı mahfuz~~ ur 

F...c or. Nic rngua, Para.~ .. 
ve El S:tlı..~ r ır.ü t<' na o!iııak 
l\ure c!"ün_ya•1 n b" ~ · 1 l!lillet!e
ri l ro.d tem ·ı ecli · le • 
Or. 1 i<;in, SC'lr:ıkı aı ıet bir
takım d,..vletlcrin i liı ak etme
me r·n h"' l tunanraz. Kon
fcnu. n re· i fr. Art!ıur Hen
.,. ·son idi. D ha in 'ruı!!lçta U· 

.Al~uı hikmetiyle onların bur Bu ~lde Tih salını.sanda tam 1 rmdan dolayı oman başsız bı- Hemen Yuşa Aleyhlsselamı .ol
ihöy cnıı da.. tenıın ~tti. De~ n otuz yıl lraldıla~. rn:uzuncu yılda. ~ Çünkü c:ı:hil oldu.ldan i- ları arasına. aldı: 
sıer...ıktJ.n ik yet ettiler. Allah Harwı Aleyhlsseliım Alla hm çın ne yaptıklanm ibıl mezler - Elveda! Ello"Cda ! 
ba:-.ları bulut gönderdi. Elbi- ra.1ımetinetltav'U~tu. Vazifen onfarı dal:lletten kur~ D'ye bir.kaç defu inlc.'tli; sonra 
s~ kalacakların korkarak Gördillderi iyili- karşı dalına; tarmak, da.ima yükseltmiyc ça- Ytt Aleyhisselimı kollan ara-
d~~ye ~dılar. Allah, el- nankörlük eden f:rail oğulları, bşmak olmalıdır. Zaten es.ttil sınd::ı.ıı bırnktı. 

-u-

AKA G0 ND0Z 

B u şa.he;;eri :kım çızıp 

düzdüys .lwla:klarmus 
ondan rll'Zl olsun. Mod g Eı-
ceye ~daı', üç beş ün r.iliat 
ede<.-e-..;iz. 

güniin bu "'1ıeseri. Yolcui.uk 
Var, türküsünden başka bir 
şey değildir. 

İki türlü söylenen bır f ıkı'I 
meşhurdur. Ra.hınetii Ahınet 
Rasim ustamız. bfr bayram gü
nü Unkapa.ıundan geçerken 
be.kmıı-; ki hamallar da.Yul zw- • 
nanın dört yanL'll .almışlar bo . 
ra tepiyor.br. Kulak ver.rniş. 
söylenen t.ü.rkii su: Sa.ksağamr.ı 
ıkondi dale'veya. bir ayağında 
çizme var. 

AqamüstU döneıicen ne gör--
.. '? A L--· sun.. ''ID ı.lliMl:l, aynı hora. 
Saksağanim lk.oudi ~ .. 

Yolculuk var türküsü de t.ıp-
1kısl tJ"ikıauıa, Yolculuk var yol 
culuk_ var yolcı:ı1uk yokuluk. 
yolculuk, veda.hi yolculuk ... 

Y'olc\Luk var türküsü söyle· 
yenin ma:rifetiue ve nefcs.ınuı 
sağlamlıı':iu1~ bağllılır. Erba.bt 
oldna yolculuğu üç gün bef 
geee sürdürebilir_ Uzatılıp kı• 
salt.ılnı.:ısı da dinliyenlerin La
haınmülleri dereceailc ölçülüvoc. 

Anladık. yolculuk var, ,PfLti. 
ama nereye? Orası bilinmez. 
İkinci ayai!:ı yok mu? Olsaydı 
SÖ)lerlerd.i, yok ki yolculuk de· 
y.i,p habıre. SÔ} 1eyıp gjdlyor. 

Bununla lbet'aber bu türlniyü 
kağıda yazanla saroa düzen 
muhakkak buyuk bır şa.he;ier 
!ı•aratmışlıu'dır. 

1: Türkü teıkayalrtır; 
2: Topu dört heceliclir; 
3: Uygusu (lkafiyesı) yoıct.cr; 
4: :Manası nıefhınnu tür1.ıcc-

dir: · 
5: Defsiz l aMsiz okunuy r: 
6: Bir ayak crlduğu icln btt

disi biteceği yd.k. istcdıf;'lD za
man kesiyo:rsnu; 

7: SözünUe ulukule ed ı, 
bestesmde Aban"'z ağzı ~ok. 
Tam tertip }"Crti: 

S: Besteleri güftelerinden :mH.
na.sız -ycıı1 ma.rı;foııı. türlrii ere 
benzemiyor; 

9: Ne s rucnik konçerto r:t
tıyor ne. de teı ficlel; 

10: lsınarlmın konferı: ., 
dinlerken bıle j anındakınin • ı
Jab'ln;ı. fısla.yn-bH ?'Sın: \ w;;ı.k 
v:ır ... 

11: Söylenir&' dınlenir: 
12: Söyimme:r..5€ orruınn;ı;. 
lstc böyle on iki ~ h n-

,ro1iıd"' vasfı t an bir üır L. 

iki kere · dörtten da .ı kt .n 
ol:ırak ~ e&'!'dn·. B g u 
musHride bundan d .:ı 
bulunmaz vallahi. 

ğurmız :ı.lıi.:n tl r e- rülmii~. 
Çünkü tam konferansın topl:ın
dığı gün Japon torlaı ı Ş.ı.nghay 
ilierine gülk. ya i{dmyoı lardı. 
lfuralihas!ar Milletbr Ce. 'ye .. i 
Moclisi rneselcvi müzakere et
mesi için bir · :ıt celseyi talik 

bıs~lennı <:?kimektcn muh~aza Ha.rwı Aleyirissef'imın eceli ils rin sn:yısı azalmıştır. Çölde der Yp .AleyhlıselŞ.m. ntyc tığ
ettL ~ll' mud et~ lvi ku- öldüğüne in:mm.adılar; Hazreti ğup büyüyenlere bel b.4ö-Jıvabi~ rad.ıgwı şa.şırm.ı.si.ı. Hazreti l.lu
şu et.iB~e.mekbten b ·~:ek f M.u_:sa ıtaz:aüru:ian öld~ÜŞ ol· lirsin. Söyliyecehlerim b~ sanı.ıı )anından kayboldui'1lllu, 

- ız~ se ze, mercım , a- d~<>ı.mu ileri sürerek gunlerce ibaret değilair. Şöyle biraz g,. sıın._~~ bMhğını görunce 
sulye, s1o_gan,clırhıynr, sarmısaik dedikodu ya.ptılnr. delim. G!dCl'ken ~na. son söz- b&lıuti.in ~.aşırdı. K.$1disini zrıp- ıı-----
yesaırc azını . . . H:w-eti Musa, bu dedikodu- ler:imi söylerim. tederı:ıiyerek: 

'Dediler: H:ızretı Musa, nihar lardan çok müteessir oldu. K.&r- Hazreti M ile Y 1.ı..le - - Bu ne hal y a.büi ! 

1361 7 1358 

ettiler. 
Konfcrn.nsın toplamn1Sl rn\i

lk!f>ebetiyle blıliin diinyada vü
cut bulmtt"i olnn al:ıka ve ümit 
ko:ıf~ tn.1.:um c ·en be-
y rd.c v 1. arlıır.da 

g C'lIT ordu. S '· ' heyc-
ıl d u b 'btt 

yet lozdı. d~ınin ölümiindeıı üç yıl sonra lıisselfmı rolırac'!a.n h= uzJ. Di . haykırdı. Rüzgann kor-
- Yakınlarda f'ehirler, kasa- Y~a Aleyhissel.Mnı bir kenara .bşt.ılar. '@dlerı , e göı:.- n kunç ' !Ulb.u;unda.n başka seslııQ 

b:ılar, 'koyler var. Gidip oralar- çelop: ır.a"ıt o.dular. Onlan ~J::ı. gi- &.1S \eren olmadl. 
dan ıstt.'<iiginiz §eyleri tcdari!k - Ya Yuşa, dedi Bana. yol derken gören V'e konuşt.ukl:ruıı y ~e_tf. U~ ne _olı:ı.ur.tu? 1 
edi~ Bu, onlar;,...;". iinhcsiz göründü:. Ara~. ebediyen! dur-n kimse yoktu. Hazreti y"z..ıne içe~ g sti~ y "' ~-

~ ~ ayn1ac;:ı.gım.. İsra.il oğullan da- Musa, hep Bennsrai.lden lb e- ı.-·bi ~ · · b ...:.~n~ 
ki ımkfuısızdı. Evvclfi. sa.brJ.dan h1 yedi yıl bu. s:ıhıııda. kalacak- diyor; ebedi refaha n:ıs:ı:ı bvuş-I \-:_, , .,.1• ~Ulür- e '7-
!..ı..:rlerarıd,.!~~1;-_1~ı;ı~;~--=~ lar. Ben ör~ce ~an~ b:tŞm~ ~enm mıbt!yordu. r ~ . ~ \ e ::.·,,,ırtı _de~:· 
~ '-U ~~-.ıuu '4::W:l.l.ü>. sen geçecel ın. Göreyım sem, Hazreti Yusuf cı.ptmda.n ol:ın' ti "''ı~t ·~.k • 
eckbilmck icin cenk~yi göze k1 - mssettinn Belkij re n...u;.;... ına avu u"j 
almaları Iı.ı.zımdı. Onlar tic cenk rana ~a,p~ gibi 6~ da ff> ~ ~e!~ hay-....tını.n tu. F..::ka.t nasıl ve ne . il-!:? 
etmc:kten çak korkuyorlardı. a:ıahk ]", pacn.klar. Bu fenalıkla lerind bil mill . son. saat- t<ie yalnız bu cihet belli degil e e ctıni düsunen. dl. (Arkası \ıır) 

C.avv'c Mayıs 
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YENi ~ABAB 

la!:f!egan'!_'!~'!w!.~ri 1 so~ 
d nlcr veya lıerhangi bır mak- Her aile reisi bu. yamıame-

1
,r 

satıa. ilw:netgihlannı değişti- ,.e iasesıle mükellef olduğu ve ( R U S y A H A R B 1 
renlerden henlız mahalle birlik- dabna kendisile beraber oturan 1 G • 1 d 
lerine bydolunmıyanlar bulun- aile efraduu yazacaktır. un e 
tluıldan mahallin birliğine kay- Aynca leyli okul, 9°C11k ~ .- Cenup cephesı· nde ded.ilıeceıklerd. vası, hastane ve hapısane gıbı 

Ekmek karneleri yerlerde bulun,ıı.nlıı.rın aile reis-
Diğer taraftan tamrmz ayına lcri bu gibileri beyannameye 

ait eikmek kamelerinin tevzii yazmakla beraber isimleri hi· 
20 haziranda mahalle birlikleri zasına ve i i hanesine (mektep
tarafmduı yapılacaktır. lidir), (çocuk yuvasmdadır), 

Bu def&ki ekmek karnesi tev (Hat>isanededir) gıbi izahat ve-
zia.tının es bir şekilde ya- recektir. 
pılmaal i in ıcap eden tertibat lstihliı.k kooperatif' nda i.za 
alınmıştır. Yarından itibaren olanlar da beyannameye yazıl
mahaııe bırliklen tarafından ev- malda beraber itnmleri hizaları
lere birer beyanname dağıtıla- na haruti ıstihlak lkooneratifine 
caktır. Bu beyannameler aite dahil .buhmduklanm 1ka.ydede
reisleri tarafından dQğnı ola-- ceklerdır. 
rak doldunilacaı'.ktır. Bu beyanname muhteviyatı e. 

Beyannamede yazılı sualler sas kütük defterine işlendikten 
şunlardır: sonra birlikler tarafından o ai· 

1 - '6 yaşından büyük Olan· leye verilerek kütük nmnarası 
lar, - . . uazıln.rak beyanname dosyası-

2 - Dogum tarihı na ikonacurtır 
3 - 6 vaşmdan iküçük olan· Birliklere gi~yen vatandaş-

lar, 1ar hükumetçe yapılaca:k her 
nevi ~tmadaıı istifade edeAJmaD noktai mivecektir. Birliklere kaydolma 
ve beyannameleri doğru olarak 
doldurmakla mümkün olacak
tır. na zan 

Buna riayet etmiyenler, ev-
~*"~ - lermde fazla nüfus gösterenler 

biiJır. Bınaenaleyh biz bu söz- veya herhangi şekilde hileye 
lerden bitarafhğunıza gelecek sapanlar haıkkında Milli Korun
tehdidin ancak Mihwr tarafın- m:ı Kanununa göre takibat ya
dan plebileceği ihtar olunduğu pılaca.ktır. 
manaauu -çıkarmak za.ruretinde-
yiz. Zaten Alman gueteleri,_ bu Suba,.'U tA-şldli.tı 
harpte bitaraflık olamıyacagını Ayrıca her kazada teekili ka-
lsveçe açıkça anlatmışlardı. Ber rarlaştırılan subaşı teşkilatı et
lın radyosu yakın şark milletle- rafmdaki hamiıkla.r da sona 
rine ~ bitap ederek yapı- ermiş buhmmalrtadır. 
Jacak yegane işin silaha arılıp S t '-·nd b l 
... ,.hver tarafında _... almaktan Uba.şıları sem acıt e u u-
- ,, _. nan arazinin kımlere ait otdtık-
ibaret olduğunu eöylemışti: larını, ne cins ve ne mikdar 
Baheedileft makale bu ~~yetı 1 mahsul ıekildığmi teebit -ederek 
mecmtta Ye bu hava .~ılrn~e bir raporh kaymakamlıklara 
mütalea olununca aynı llÖZlerın üldireceklenlir Bunlar viliyet 
diplcmatık bir lisanda _ tekrar tarafından topİanarak mahsul 
eddmcsiyle karşılaJ;tıgımızda J hilitümet tarafıadan ,aatın alı-
fiiphe o aınaz. nacaktır 

Alman mOdafaa hattarı
nm yaraldığı bildiriliyor 

[A.A. telgraflanndan 
hı lasa ed mı· .. tir. 

Apler'ka•da bir harp, 
iki ticaret gemisi 

inşa edTyor 
o 

Rusya cephesınde nisbi dur- Vaşington, '6 
gunluk devanı ed·yor. }ıll merikan r 
çarpışmalar olmaktadır. M.uha- vcrmektedır 
rebeler, daha zıyade Donetz Mayıs ayında 57 .Amerikan 
ııehr.iniıı cenubmvla cereyall et- gemisi oot r. Bunl&-
mekted.ir. 

Moskovadan bildirildiğine gö rın her bır nın \ asati tonila-
tosu '6.000 di Gene .M:a)18 

re, Katinin cepheemde Alman - ayında 58 gcmı ın a edilmiş-
lar beş defa taarruza geçmi ,ler tir. Bunl.unn her birınin va-
ve t.arded:ilmi~. 

Baltık filosuna hücum eden sati tonılato 10 000 dır. 1 
dört Alman tayyal'esi de tah- Yeni insa t aiz gemi-
rip olunmuştur. Londra, cenup ier llih\ er wtılarındnn 1 
cephesinde Rusların Alman daha süratlidır. Simdi heri 
müdafaa hatlarını yardıklar.uıı gün bir harı> 'i'mı~ v ıki ti-
bildinyor. caret ,gemı n lmekte-

Alman tebliğine göre, Sivas- dir. 
ıtopol tahkimatı top ateşi altı- \. J 
na almml§tır. Cenupta Rus ta- - ---------- 
arruzları püskürtülmliştür. 
~ cephesinde çevrilen 

Rus gnıpları. gıttikçe stkıştı
r1lmakıta<1ır. 

Yen İngiliz 
hava akınlan 

- 8"' tGfW/t 1 i.mcie -

Afrika harbi 
- &ı.ş tarafı l incide -

askeri hedefler boınbardmıan e
dilmiştir. Bir İngıhz tayyaresi 
üssüne dönmenuştil. 

ALMANLARA GÖRE 
Alman :tebliğinde deniliyor ti: 

"Şimal Af rikada Abnan - ltal 
yan kuvvetleri Oldukça &ıemli 

Hücumlarda hedefler bilhas- lngiliz taarruzlarını püskürtmüş 
aa Ostmde, Havre. lılorlai. ler ve karsılık taarruzuna geç
Leıınion ve Abbeville teşkil ey- mişlerdir. İngilizler 36 hücum 
lemiştir. .Morlai ve Lamıion, arabası, bir çok motôrlü taşıt. 
gemi .k&ffteleriıle hücum edeu lar ve yüzlerce esır 1raybetm~
A.lma.n tıÇa.klannm üsleridir. l lerdir. Hava sa• asla.rında 14 düş 

A' • ielf;ğWe ~ m&n w;ağı düşüriihnüşttir. Dibı 
Alman tebliğine göre, hücum ,gece savaş uçakları Tobruk H

eden ~liz tayyarelerinde.n manmı bomı:..lanu§lardır.,, 
B.z. Avnı~ada .. Ye!!~ &ir fı~: Subaoq,;larına 10 lıra kadar 

ve ııyuıl lt rlik gonnuyomz.. maaş verilecektir. ----ıııc:----. m·· ~- · u" •çıkca anlatma- İtalyan tebligı- de su maluma-

13 çü düşürülmüştür. iT ALY AN TEBLIGI 

fe: k:{C1~ k;rşımızdaki ma- ı _.....,.._,...._,,..~ ....... - -- 91 ._. tabi •itti1 tı veriyor: 

Orta Avrupa 
diplomatları 

Viyana'da toptandı 
Stokholm, 6 (A.A.) - Svens

ka D bladet ga.7.el:esimn Ber
Jin muha;biri, bir milctar orta 
Avrup diplomacnw Viyan ya 
geldiJ,'ini bildirmckt 

Mu alf.r, dol 
bir yiaya g bu planma.-
run 4 haziran 1920 de aktedi
len Trianon. muahedesinin yir
mi ikinci yıldömunü ile müna
sebettar -addedilmesi li.ı:ıını gel
diğini ihive etmektedir. Bu hu
susta henüz hiçbir resmi teb
liğ neşredilmemiştir. 

Pasifik harbi 
- B~ tarafı 1 iucidc -

tan hudutlarına 35 kı1ometrelık 
bir noktaya gelmişlerdir. Lon
draya göre, bu km \'etleı· Hm
distana taarruz edecek kudrette 
değildir. 

RABAUL'DA 
Müttefik tayyareler Rabaul'a 

hücum etmişlerdir. Liman tesis 
!eri tahriy> edilmiş, askei kam
pa da taarMJz -olunmuştur. Bu 
taarruzlara gece de devam edil
mi§tir. 

DENiZLERDE 
Vaşington, Avustralya kıyı

larında iki .Japon denizaltısmın 
daha batırıldığını, bir taneainin 
de tahrip olunduğu bildiliri,or. 

Sidneyden bildirildiğine göre, 
llOD ıbatanlaria birlikte Ja.poDla 
nn denizaltı kayıbı altıyı bul
mtı§tur. * Moskova - Sovyetler Bir 
liğindeki lran Elçisi memleke
tine dönmek üzere Kuı~ftden 
hareket etmiştir. * Vlli. m&.YJS &'rı .içinde mih 
ver denizaltılarının batırdık.lan 
Anglosakson gemilerinin mec
mu torıilitoım 926 bine ~ 
tadır. kalenin Arcsmi .ve .. d~mbaclı li- Milli Şef Hava n.•y• :1 "Mannarikte Mıhver kuvvet-

eaniyıe .abenkh duşmıyecek taf- • • Berne, 6 (A.A..) - Prnğdrt:ı 1eri tıareketlerine muva.ffalriyet- J;It••••••••••il 
siliif vermek mecburiyetinde Kurultayı ffeyetinı alınan bir habere göre Cuma ıe devam etmektedırler. Etimiz.. 
kalamğmıız çin sadece bu ka- kabal itil günü 31 kiii daha idam edil- de bulunan mew.t~ bizi at-
llB&tiwıiaİ bildirmeyi kafi bulu- e er ımitir. Baa1arduı 19 erkek, s malı: istiyen topçu ıve mrhh bir-

Bugün 

Amerikan ve JafJOA 
deniz kuvvetleri 

o 
Yoksul yavr.ulara bedcml 
teker dağrtma işine birarf 
evvel başlamak lazımdıtj 

-Ba§ tara.fı 1 inı..'ide - 1"•••11: A. C. Sor•çolfSi 
miyecek hır surette hasara. -J 
uğratılmıştır. Japon f ak&- s ıl*aıt Müdürfüğünün çolt 
tinin ehemmiyetinı öÇnek çocuklu fakir ailelere 
i in zaman henüz pek erken maddi yardımda buhmmıya ka-

iee de Mid\ ay kesiminde A- rar verdiğini, altı 'eya d~ 
merikaıı kontrolunün sağ- zıya.de çocWdu annelere bır de. 
lam olduğu şımdıden söyle- faya mahsus olmak uzere otu~ 
nebilir. zar lire. para yardımında bulu-

Gece denizaltılar tara..fın- n acağmı gaaet:eler yazıyorlar. 
dan atılan birkaç obüs müs Bu para yardmundan istıfade 
t.esna olmak Ü2J8l'e Japonlar için altı \ ya daha 'Ziyade o
Midvaya karşı başladı.klan cuklu anne\erin bir dilekç ıle 
ilk harekete devam etmemi.f Belediyeye muracaat etmelerı 
lerdir. Hava taarnısu esna- iti.fi gelecektir. 
sında hasara uğrayan bir Bamdan bir müddet evvel. yi-
tayyare gemisine sonradan .ne hu sutwıda, çok çocuklu an-
üç torpil isabet ettirilmiş- nelere venlcn nara mükilat.ı
tir. .nın murae at tarihinden se lC-

'Müdafaanın başlıca ağır- ler geçtikten ve çocttklar c'Vlen
lığını haya kuvvetleri per- me yaşına geldikten soııra YC

soneli taşımıştır. rilmiye ba a ıdığını ileri sür-
.Alan esmanda bir Japon mı.iş ve bu gecikmeden ~ayet 

mrhbm ve tayvare gem.isi ha- etmiştik. Bu sefer Sıhhat Mü
sara uğramış ve diğer birçok dürlUgü zamanın bu gihi kırta
~apoıı gemileri de :zararlar gör- aiyecilik gecı cmeler.ine hiç mü· 
milştür. Bir Japon gemisinden ısait olma Zllll, hiç fÜphesiıı; 
atalıkan birçok tayyareler dti- takdir ederek tedbirlerini ona. 
ş:üriilmüştür. gore alını olacağı muhakka.ıc-
•rneıribw D\-'WJIUeri -.... tır. 

• 6ıie)'le aewuı ellyerbr ş eker f'yatlanna .ıam va-
Va.~n resmi tebliği di- ptlıriten yoksul çoc·ık-

yor cı: Iara beda.va :teker dağıWınası 
"J~pon _?ozgun.~nun çok .. ö- -kararlaştırilmlftl. Ahire.a Mec _ 
~ okluğunu ~lemek .:rçm ı listen de geçerek kanuniyet 
h:enuz ne~ erken 1:re de, Bırle - kesbetnuş olan bu güzel ve ye
~k Anıe~ .Mıdv.ay çevre- riRde k ıın tatbiki için Sıh
~ .~~ ~.uhafa?Aı -et- hat \e 1çtım~i Muavenet Vekil· 
~gı ~vlenebilir. D?şmarun ge- letince bir talimatname ha.?ır
n çe~e~ oldugu saıu1ıyor. laııma.kta olduğunu haber al-
=~~ mucadeleye devam e- mış bulunu:·oruz. Jiru talimat· 
~ tMırnız eden deais nameye gore, 942 yılı içinde 
.... ..._..ı;ı. . muhtaç y vrulara üç bu~uk 

kuvv~n :refakat!n<ie taşıt ~ milyon lir.a u şeker dağıtıla.
~ buluadu,gww bildir- caktır. Bir '&Sflndan ~ ya 1 • 
mesı mutaarrızlann 'Midvay a- . .--.ı.. 
dasını ele geçirmek ni~i :na. kadar obn la.kir -v--nl, rııı 
w .bövJece Pasifikteki --~ velılen. yahut bunlan yanla· 

. . son m:ıu- nnda bannd.u'anlar, alacaM~n 
di teşkil eden duvan o~ yolu>ulluk , esikasını göst.f-re-
::!,=r tasavvurlannı ıebat rek jsıınlen ıtan olunacaJr mil~· 

· seeeJerden 'bedava ~er a.U\bi

Cfmantolardan 
' 
alınacak varoi 

leceklerdir. fla'berin sonunda 
şek.et· <!u•ntma i§ine temmu?. .ı
yı içınde bqlanabileceğı umul
<luiu bilaıriliyor ki biz bu l a
yırlı ıliabere ne yapıhnak mfiın-

ruz. Yalnız Sefir Cenaplanna - B4f tarajı 1 incide - kadın Prağ'da, 6 erkek ve 3 ka- tiklerin himayesi.udekı <iüşman 
aunu temin edebiliriz ki. !her an ile mpn dileılderi.DİJl taüdi- ..a.n Briill'• W.. ohma"\Utur. bnetleri 'bomlmuş ve bu mö- - ll<J§ 'Uml./t 1 itıciae -
mınetin hiniyet ~ itruk18line rilmesini, Şükrü Koçak'a emir Beydr1Yk1e karşı yapılan sui- hinı kuvvetlere karşı mukabil 2 

büyük lilm land çimentosu .. süpersıman,. i-

MELEK'te aüme y&plhp ~ ·~ be
taemeha.l teı :ımuz içinde .başlan-
ması temennisini ilave edec~z. 

nıü•vi surette hürmet edecek1 buyuran Milli Şef, tazmı heye- kast dota.JUJiyle ıidam ~ileQle- taamla geçfüniştir ,. 1 _Kanundan :,:4.3 lira Qlarak teablt ~ı-
bir Avrupa birliği, bi:ıi gerçek- tiyle iıavacıhğın dünü, bugünü rin sayı• 'bu suretle 206 yı bul- Mertce bir ceva p 
ten cezbedeftilir. ve yarllll !konww ii7.er.inde ,gö- maktadır. llaear ....... i:___ _ 2 - Biliha.re iade edilmek 

-Oraya gimaemiz için .. de bö~- riipaelenle bul--.wmr. ------------1 ~.illa& t§U'tile.pe•ııııik veya jüt torbalar -Baş ta.rafı1 Moide-
le bir arliğin teetıılUS ettı- Mill'"ı ~~ ,_...ara yanan Zeynep Hanun k~- teb&te ,_"r' yeya kağıt torbalar içinde sa- bat edecek vesikalan tevdi 
tine kanaat getirmemiz kifidir. ıyVliH 11& ıun yerine ya:pil.acak o1aıı yem V. . gto ı6 lA.A) Ma 'Heyecanlı -ve muazzaın fihn tılan çimentoların fabriktianla etmesı rı ı. olunur.,. 
!:'~~1ıtaıiar· 1.-r.~~ ~'28iklbeır_r ~~zy- halkevı·n.a ... L: leUcı.klerı· edebiyat ve fen faldltteileri bi- .qm n, : - - Baş Rollerde: mdtil vasıt.enta tee1illl toptan ~ a ı 'Mıae llue--= ..-nn:::n US'r' ~- UGAJ nalan igin Yüksek JlillaeaıdMI ear ordmN R~m.enlerın yapacak LYN BARY-LLOYD KOLAN ve~ satış ton fiyatı: a.a.t ......... y..,... 
do-unnu. lngılizlerin Ruslarla Ankara, 6 (A.A..) _ Cimı- Mfktebi mimari ~tefi lan ller lwıgı tair taarruza kar- 2 L k a - ıPorti&ııd çimmtosu i- Benin, 6 (.A..A.) - Alnıa.n 
itt fakından şüpheye düşerek hurreisimiz Milli Şef İsmet 1n- profesöı· Emin Onat ile giU.el I şı koyınağa hazır bulunmakta- - a onga çin 26,32 radyosu, 6 haziranda İngilt re 
•--=1:...:a-.:ae ittifa1rımım bo1.mak 00·· u,·· ·~- og--,......__ 80 __ -"- -n«Uar akademisi JllilmLri -fll· t . .&.-. l? - Çabuk sertieven "lOl't- hükümeti tara.fmdan verilen 
:uı·.::u~ -....u .._ CM&• .1 ~· -- ·~ Seneıniıt en aeıvkli fahuaı:i. t9lld --............... ·~· tad Ahnan a....ok 
.,e 'Mib-.er tandına gec;mek yo- lannda Maarif Vekili Hasan A- ~ şefi profesör Sedat Eklem . . . Bugiln saat 11 ve 1 de ~U..uoaAWUDW ou~oıman,, 11() an '!!Onra. ...aq o-
lunda.ki teşviklerin bizim indi- li Yücel ~u halde, Allkara. iarafınd&D hazırlanan projele-j Bın;ok Romen şeh~rlerınde temllAUı matineler. ~:,_;;;ı lira olaıııılc teıibit e- ~~~ ~:ıen:ri::! 
mi'r.de bi~ bir ameli kıymeti ola- Halkevinde İngiliz üniversite ve ri tetkik buyurmuşlardır. Macar tıeı,htsn numayiş;ler ya- il••••••••••.. .... ..-15..- -Y ,.. 

111 -r, Bir Rus • İngiliz ittifakı okulla.n hakkında British Cowı u...,. u .. __...,. pılmıştır. 3 - Çimento satışlarına mü- misiüeme hareketini durdur-

n: Botaz!ar meeelesinin ebem- giye şeref vermiş, sergideki ___ ~--- -m~~~~n ~~~n~~~ E~~•n"ıde ~~•,•••k••••,•••••.•••••••d•'' =~~k~~~·~~~~~;~;~m;~~~;~~·~~~~~~~ 
b. de bil ,_._ l\mlWlll 1 te&1lik diğer hususlar ~emaltiuı mak ha.klwıdaki karannı yay· 

~~~~{:~~~ ~~~ @~:~J§ı a Bu~~:.~~~:':sm a m!tıaBm 
yetimiz bulunduğu kanatinde- ce, Halkeınam bqika bir alo· leri .W ..ı.1ı Türk Hava Ku- MES'UT GONLER - ı6_J, -·-·----··---viz. Eğer polıtikamızda bu yüz- nunda düğiınü yapılmakta o- rumu başkanı ~ m~u 
den bir değisildik yapmaya lü- ıaıı bir g~ subayın daveüni Şükrll 'Koçalltla birlikte Etime
zum görilnıek onu da dostları- IUtfen kabul buyurarak genç sata giderek oradaki ~alışna
mızı zahmete sıokmr.dan ve on- evlileri ıt&ik .etmiş, kendileri- lan y.akmdan gö.ldeıı geçirmiş-

Türkçe 88zlü - -....,.. •IH'kılı 

k b l 
,___ ı.~:M, Şlırkın .. 

lann lhtanm beklemeden en- ne iltifatta u unmuşuu"UU. ~ 
til;ğjnmden yaparu.. Cümhurreisimiz bundan son- Her iki encümen çakşinalan- kralı 

.Biilleyin Oahid YALÇIN ra husuai odaJanna Çlkarak, na devam .etmıekt.edir. -----

Abdülvahab'm 
16 kt ımlık tekmil film bir deiada 



Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Müessesesinden: 
8 • 6 ... 942 tarihinden itibaren yapılacak tevziaba kupon numaralan ile 

. müracaat gün& ve mahalleri appda sösterilmq olup 1 
L) :N ' n .......... .._ kupolliu' ~ Jltlfus ebılMhıtle beraber ......_ .... , 1 e ~ 
1.) .&pi_,.._ tfllj çw ~ ldifua d'Phnınm, .ne ~ WrW iaıafJlldıul a.......ıa lmpGllllln ............... W1111a1k11ırm.m wdelAlııeeğL 

1.) 11ımös 1ia ....._ .. 4lllD ....,...._ lçill llliitmlııiip ......_.. _. ıM isi ~· -=mlln ilia WJdilmtJm kopOll binıııillerlala mlrwt ~ı. 
4.) Bir -.... -=• • de bpo11 tev•tms devw edllmeldıe olduğulırdım lwılıaöz tewl kD.JMm& ~ evlelW .,._. ~ _...a•IMw laU.. '* darL 
&.) ı'ewl .......... ...., ......... evW* ~ 9'de .,.. •• ...., .. Mnalıln blUme te'Wll kupcw ~ ba tfılidmaya ........ ecD-M dm 'ftl illa Glaw. 

lklnd Liste MUracaat edilecek günler: 
...._,. • •CPk _.... Kupon No. Kupon No, Kupon No. Kupon No. Kupon No. Kupon No. Kupon No. Kupon No. Kupon No. Knpon No. 

____________ 8.IJM __ z ____ ,_ ... _94_2 __ ıutn 11.8.9'2 12.6.MZ U).6.942 16.8.M2 17.8.9'2 18.6.MI 11.8.MI 

B. B. Yerli KaDar Pwrlan 108301-109800 109801·110061 ~2-121800 125701-126000 135201-136000 252701·253571 268701-270000 270001-271500 271501·2'12000 3320&1-83350Q 
~ ~ 120001-121251_122001·123000 ı~-135200 252001·252700 288001·268700 282001-28.1000:::,_ ___ _ 

9871- 10621 10622- 11372 U372- 12000 16001· 167'50 16751· lHOl 17402- 17948 104001·10t750 l<K7~1-10M01 10CW502-106252 ~107008 B. B. Yedi Mallar 
J!e.Mhı mağuası 

119001·119500 ll9501·120000 ll.2001-112n00 114Dll·ll3000 11800l-113GOO 113Ml-114000 114001-114500 ll.fMl-115012 M6001-1eeGOO leeaol·H'IOOQ 

1. B. Yerli Mallar 
{}qtö\dar mas?amsı 

Puarları 91001- 9l:SOO 91Ml· 92000 92001· 92000 82501- 98000 98C501· 94000 

Burhan Sunar: tst. Yeni P06tahane 132601-132997 136001-136300 136301·136600 136601-136900 136901·137200 137201-137:SOO 137501-137800 137801-138100 138101-138300 138301-188600 
t. irl'frndl So, No. 3/8 -- -- - -- - ·· - -

• Mustafa Sami Hamana.zalı: 1st. 25401- 26000 26001· 2e600 26601- 27200 2'1201- 21800 27801- 28400 28401- 29000 29001- 29600 29601- 30200 30201- 30800 30801· 31'60 
Yeni Postahane arkaaı ~ 
fendi sok. No. 20 
Sadi 'aplancah: tat. Yeni Pos- 314-01· 31900 31901· 32000 57601- 58100 58101- 58600 58601- 59100 59101- 59600 ~1- 60100 60101- 60600 60601· 61100 61101- 61600 
fa.hane arkası ~endi sok. 57201- ~7600 
No. 48 
Ahmet Ata Köeeoğlu: 1st. Mah· 61601- 62000 62001- 62400 62401- 62800 62801- 63200 63201- 63600 63601· 64000 68001- 68400 68401- 68800 68801- 69200 69201· 69600 
l_!IUt~~ No. 195 • 197_______ __ --· 
Ahmet Güvenç: lst. Mahmut- 69601- 69700 69701- 69800 69801· 69900 69901- 70000 70001- 70100 70101· 70200 70201· 70300 70301- 70400 70401- 70500 70501· 70600 
paşa b8.Şl No. 149 
Arusyan Balıkçıoğlu: lst. Malı- 70601- 70700 70701 70800 70801· 70900 70901- 71000 71001- 71100 71101· 71200 71201- 71300 11301· 71400 71401- 71500 71501- 71600 
mutpaşa. başı No. 130 - --
Mığırdıç Baltayan: Jst. Mah· 71601· 71700 71701- 71800 71801- 71900 71901- 72000 128001-128100 128101-128200 128201-128300 128301-128400 128401-1285ÔO 128501-128600 
mutpa.şa baş No. 68 
Kadri ÖZyılmaz :, lst. Mahmut- 128601-128750 128751-128900 128901-129050 129051-129200 129201·129350 129351-129500 129501·129650 129651-129800 129801-129950 129951·130100 
pa.şa başı No. 91 _ 

Leon Gevelyan: tat. Mahmut- 130101-130250 130251·13«MOO 130f01·130550 130551-130700 130701·130850 130851-131000 131001-131100 131151-131300 131301-131450 131451-131600 
paşa No. 134~_0 __ _ -- - ----
Mustafa Yılmaz: lst. Mahmut 131601-131700 181701·131800 131801-131900 131901·132000 132001-132100 132101-132200 132201-132300 132301-1324-00 1324-01-132500 132501-132600 
paşa )fo. 123 
l~ve Htlseytn özer: l st Mab
mutpaşa Hacıköçek camii No. 16 

13860l-138fl00 138901-139200 139201-139500 139501-139800 139801·140100 14-0101-14-04.00 140401·140700 140701-140823 142201-142500 1"2501-142800 
-------------------------142001-142200-:;;;,;.;;.. __________________ __ 

- - ---- ----- ----,-------------~ 
Süleyman Kahyaoğlu: ist. Mahmut
paııa Hacıköçek <'amii No. 10 

142801-143000 143001-143200 143201-143400 143401-143600 l.s601·143800 l.f3801-143946 1~101-144300 144301-144500 144501-144700 144701-144900 

--- . 1'4001-1'"100 ---~· -----------------
Hüseyin Hiµni ve Süleyman Sır- H4901-145100 H5101-146300 146301-14MOO 14M01-141}700 145101-1~ H5901·1461GO 146101·1i6300 l46301-1-i6500 li6501-U6700 146701·146900 
rı: Kapalıçarşı Mahmutpaşa h.
pısı Aynacılar No. 5 

• 

Mehmed Faruk: Kapalıça~ Si· 
pahi sokak No. 20 

146001-147000 147001-147100 147101-147200 147201·147300 147301·147400 1474-01·147MO 1•7501·147800 147801·147700 147701-147800 147801-147900 

Ece Mağazası: Sultanhamam 
caddesi No. 59 23 

8006- 8400 8401- 8870 Ml- 9700 9701· 9870 126001·1264QO 126401·128800 126801-127200 127201-127600 121601-128000 11001- 12400 

- -
Mchmed Nuri Topbaş: Fincan
eılar Mahmudiye han No. 3/4 

147901-148400 148401-148717 ~l-150700 lıwiOl-151200 1~1201-151700 151791-1522.00 lm201-ın2700 152701-153200 153201·153700 153701-lMOOO 
150001-150200 17.001-174200 

Hayri Doğu ve şeriki: Fincan- 174201-174450 1744:>1-174700 174701-1749M 174961-175200 175201·175'50 l'IMC51·17G700 175701-175MO 1'1•1·178000 192201-192450 192451·192100 
cıJar Mahmudiye han No. ı_____ 192001-192200 
Zeki Zeren ve ortağı: Fincancı· 192701-192900 192901-193100 193101-193300 198301-198a00 198ft01-193100 198'101-l98900 1938M-1Ml00 19'101·194800 1M301-19'800 1MM1·19f700 
lar Yusufyan han No. 8 
....---~"'-------------~----------------- -~~ 
Şermin ma.ğa~: Sultanhamam 
meydanı No. 2 
~h ned Hamdi T~ı: Sulta ha· 
.nam Dikran ban altmda No. 4i 

Şakir Şabr: Sarıyer caddesi 

194701-195000 195001·195300 195301-195600 195601-195900 190901·196200 1962.01-198000 i96501·196800 196801-197100 197101-197400 197401·197700 

197701·198800 198301-198900 198901-199500 199501-200100 3>0101-200700 2.00701-201000 125201-125700 280101-280700 260701-281300 261301·261900 
2.M801-2MSWJ 260001-280100 --------------------112001·172100 172101·172200 172201-172300 172301-172f00 172401-172500 258001-8100 BlOl-258200 268201·258300 258301-258400 26M01·268500 

No. 1/9 -----=---------------------------Burhanettin Baştımar: Sanyer 258501-258600 258601-258700 258701·258800 258801-258900 258901-259000 259801-ai9100 2n9101·259200 8201·2C59300 Z59801·2MKOO 259401-259500 
OrtaçCfD'ıe caddesi No. 25 
Hüseyin özsaraç: Beşiktaş Or ıooooı-100100 100101·1002.00 100'201-100300 100301·100400 100401-lOOMO 100501·109808 lOOeOl-100769 108001-108100 108101;.108200 108201-108300 
tac:eame caddP.Si No. 67 
Cemal oğlu Yaşar: Tophane 124001-124120 124121·1M240 lJöil·l.24860 1Ji361-12H80 ~.124600 124e01-12''nl0 124721-J.2ı&MO lliSU-124980 lli961-12ei080 125081-125200 
Boğazkesen No. 112 _______ _ 
Abdülvehab: Şehremini Arpa&- 254001-254060 254061-2Ml.2.0 2M121·2M180 2M181-2Mat0 2M2f1·2M300 2M301-?.M380 2M881·3K4» Z4421-~ ~l-2MMO 2MM1-2548ÖO 

miniBaruthaney~ok~u~şu~N~o~.~23::_ ___ ,~---------------:---:--:::-::""-------~--------------------------------------~-------~~~------
Ff>thi Bener: Kasımpaşa Bahri· 224-01· 22150 22751· 2.30CJ() 23ôfS1· 2MOO 23401- 23700 2870lo MOOO 2'001- 24300 2'301· 2teoo 2f601- 2i900 24:901- 25100 25101- 2MOO 
ve caddesi No. 66 
Salahattin lmı-e: Büyükada Çı 256001-256200 256201-256400 256401·2MIOO 2M801·2M809 256801-257000 2&7001~7200 Z7201-.2Mf08 267401-251600 257601-257800 257801·~ 
nar cadesi No. 1 10 
T·--ke oğul Ha'""'y-ga-'-z-: _M_a_h_m-ut_peşa ____ 26 __ 190-1-262000 264001-26-ilOO 2Ml&.1-264200 264201-2M300 26f301-.2Mt-OO 26«01-~ .IM501-264t00 3He01·264700 264701-264800 264801·264900 
No. 109. 
Muhib Alptekin: Eyüb Kalen· 96001· 96100 96101- 96ıoc> 96201· 98300 98301· 98400 IMHOl- 96C500 96S01· 96800 96601- 96100 
derhane cad. No. 78 _ _ _ 
Hakkı Sagesen: Eyi\p Muhlis- 97001· 97100 97101· 97200 97201· 97300 97301- 97.WO 97401- 97500 9T50t- 97800 97801- 97700 

"701. 98800 

moı. 97800 

96801· 96900 96901- 97000 

97901- 98000 

paşa Cad. 52 2 ______________ ~-------------------------------~------~---:-::-:-:--:-==-.::---.::::=:::--::-=-:-:-:--~~-----------~-------~--------~ 
Osman Eren: EyUp Muhlispaşa 98001· 98100 98101· 98200 98201- 98300 98301- 98400 98401 .. 98500 98C501- 98800 98601- 98700 88'101· 98800 98801· 98900 98901- 99000 
Cad. 65 1 ------------------
~khpare Heper: Eyüb Camftke- 99001- 99100 99101· 99200 99201· 99300 99301- 9MOO llNOl-. 99000 99601· 99800 99801- 99700 80701- 99800 99801- 99900 99901-100000 
bır Cad. 60 
f ıtndeli tlyadis: Sultanhamam 264901·265100 265101-265300 265301-26MOO ~ı-•700 265701-265900 26ft901-268000 276101-2782'1 DlOl-324200 824301-324500 324601·~791 
A1'lan han No 6 276001-276100 324001~00 8M201-324300 

Şeker., durup 'I . . ,. I' BOYOKADA \ı 
.:::k:.:::=~?. ~:.?,.:~~~\1~!~ ... ~~~~~...: SPLENDiT PALAS 

Son ~ eelırimiz piya • oıan nw~w renk ve eb'atta 2000 adeı ve ayrıca ıao metre murabbaı _ Otel va Lokantan açıldı 
satwnda hissedilen toz Rekeı-1 cam (26 Haziran 1942) Cuma stinil saat (15,30) on bet buçukta Ha7dar· TELEFON• S8 22 daTlıit karşısında. teker şirketi .,.ada Gar binası dahilindeki komia10ft tarafJAdan kapelı 3Uf wıu1lle .... • • 
bir hafta zarfında piyasa.ya ts tın alınacaktır. 
\"TI,f!"()ll toz ve kesme şeker çıkar· Bu işe girmek isUyenlerba 1116 (dokm )'ÜZ ...... alU) lira ıı (on bir) Makine Tamı·rcı·sı· ve Makim•st 
mı~tır. JtUJ"Ul)uı. muvakkat teminat, kanunun tayin ettW ftllkalarla tıekllfledDI 

Böyle olduğu halde yine bir muhtevi zarflarını aynı gün saat (H,30) on dört otuu bdal' koamJQD 19- A 
<;-Ok f mtlerde toz şeker buhı. islitine vermeleri lhımdır. ranıyor 
nırn Clı,,ın.lan şeker şirketi Bu ite ait prtnameler kQIYlis;,ondan perMIZ olarak ~. 

itimle.~ ve ne miktar şeker teV· (llM) latanbul Blelltrllı 'l'ram11•n ,,. 7'11n•l 

~~~u&:5"r:~:!, Devlet Deniıyollan 1. U. M. lllnlan l11etmeıer1 Umam Milda-:UJİande;: 
liyete ~eçmiştir. Elinde şekeri _____________________ .. , 1 - SiJAhtaı- Elektrik Pabrikaaı için 78VDÜ7• De Wibd• ..,,.... 

bulunun da satıştan kaçınan -. 1 makine tlnıJrclsi ve 2 makinist aranmaktadır. 

E maiyet saaclıtı 
Kacblıöy ıabul 

dGn açıldı 
Pmllyet Samlfı KMJ*öy IU· 

besinin 8Çlhna meraaiml dün 
... 10 da Dnniyat &ndıiJ 
müdOril RePt Ça?Clar ve Kadı· 
köy kaymalrımn Edipin buzu. 
rtyle yapılmıftır. 
Açılma mensiminde lmnJe. 

llyı kayına.hm :Edip te-niftjr. 
!Merasimde mmüyet Sudağı 
mamurla.nııdaa bJr ~ laam
buln°"'aatur• 

., ..... 
tacir ve ba!kka1lar hakkında Yürülıall Pt'~I IJ• A~a1a-.. a1a•ı~..._ 2 - A> tlmlrcilerin tesvlyeci olmaları llnmdll' • .,.._,_ ............. ta-

•.1 ..., Uı • -.aıı ıı ~r- -.&mda çahpruş olanlar tercih edlllrler •hkaMA :ı&mmda 
takibaıt yapılacaktır. Bostancı ile/erleri B> Makini.etlerin buharıı türbinJerde·caıJP'Ul0ılmaı.1111w.wdur. ·~ na 
- Plaj ve zikzak llderlerlnlıı t B..ırarı Ptl tarthledea lllt>D9l tatbikine 8 - imtihan neticesinde tebenün edecek ebltJeU.- 8llre IDakfne 18~1 Jlpllllf 

Tophane çocu 
bakım evi 

ÔnOmOzdeki Perıembe 
aono hayersever vatatl' 
daflara yll bati törenin• 

davet ediyor 
Galata naJdyeai Çocuk Eılb'. 

Peme Kurumu kolu taratmdd 
Toohanede, Kıhçalipqa medre
IM!ldnde 991lm11 olan 9QCUk ..., 
baıwiıdıı kunılue yıldönüml 
bazlranm OD altıncı pel'ljembl 
sUntt mat 18 de kutlama ~ 
Dl~. 

Bu vellile ile idare heyeti &. 
yaaeti apbdaJd davetiye 
lıaymıever bfttün vatandaolad 
blbneviain çall§IDa 
yMııvlan g&aiye davet M.nılM'.' 
tdr. 

'ıoalata nahiyesi Çocuk F.sİf". 
geme Kurumu kolu idare be~ 
reisliğinden: 

Kolwnuzun açtığı Topha.Dlıt 
de Kıhçalipaşa. m~ 
Çocuk Bakunevinin 11-6-19'2 
perşembe günü saat 18 de ~ 
dönümünü kutlama töreni yapl" 
lacağından hayırsever bütUIS 
vatandaşlann ı.aıtırn evinin ça
Iışna şeklini ırörmelerini ve b11 
vesile ile de bu törene onör vfl
melerini rica ederiz.,, 

1 RADYO PROGRAM! 
-- 7 Haziran 1941 - .... .__ 
8.30 Program Şarlular 

8.33 Müzik 19.30 Ajans 
8.45 Ajans 19.~ Ankara 1lJ" 
9.00 Müzik bahar At 
9.15 E\·in saati K<JIU}an 

12.30 Pr"ftram 19.55 Kar111k 
12.33 Şarkilar PIWar 
12.45 Ajans 20.16 KonUflll• 
13.00 Şa ltı ve l0.30 FaıııJ ~ 

Tiirl:uler 21.00 Zıraat i.Jlifl 
13.JO :Vıut k 21.10 "l"'c•msU 
18.00 Pıo n 21.30 Muzik 
18.U3 R:ıdyo .Or.:ı 21 .50 f>:tna .M 

Orkestrası 1~2311 o\)mıs 
18.40 Muhtelif Ma 22.45 Kcıpımıı 

knmlardan 

Ouat~pı MoturU 
-- Baş tarafı ! incide -

vukat Emrullah, hidisenin b' 
fe'tlilde olduğuna dair Deni' 
Ticaret Kanununun 1085 
maddesi mucibince verileıı 
varya raporunun taadHtinl ta 
lep etmişlerdir. Aynca, ~ 
mahkemeye takdim et.ıni411erdlf. 

Dünkü ce1secle vak'a ~ 
da hazır bulunaıı bet tayfa 
kaptan MushLfa phjt sfati 
dinlenmiştir. 

Mahkeme, r&pC>n&D 
dair kaı'finnı ~ alMradarl'
ra bildirecek.tir. 

Rapor tasdik edtldiktell 
ra liman reis muavini &yre* 
tinin rivaset.inde bir fen J:ae!!.; 
ti geınıdeki zarar ziyanı ~ 
edecektir. Zarar ziyan JWktS" 
Qlaıı mebJp::. bilihare mff+dlll' 
karariyle Anadolu Sigorta F 
kelinden tahsil edilecektir. 

Motör Alıadolu Sigorta _,.,~ 
ketine 50 bin liraya sigolW"' -
dır. l~inde haaara ~ 
maddelerin bir yabancı ~ 
şirketine sigortalı olduğu 88. 
lenme)Jteclir. 

1 A.alrerlllı lıl•rl J 
Fmtlh Aelcerllk D•lreelnde11: 
l - tskenderun, Antak78, ~· 

han, Reyhan17e ve Yayladal (ord'J 
askerlık ~ubelerine mensup ısı"' 
322--323-324-32~8-32'1--- # 

329 dolumlu bütün lbti7&tlan tali 
ve terbiye makaadlle celp ve 
edileceklerdir, 

2 - Toplanma günü 11 
942 Pereembe ıünO saat t dır. 

3 - Bu IUbeleı' hallandD 
lstanbulda bulunan mllk•n.ııı~ 

tatanbulda ka71tlı bulunduklal'1 
kerllk ıubelerine derhal mür'--~
lan? 

t - MGracut Mmlyenler 
da kanuni takibat ;rapılacaiı ilAıı 
lunur. -? 

Yeni netrlrat : 

Foto Magazin 
Foto Malaıinin '1t 1DCl ıı.._..-....., 

kapeılmda ll01l moda aç tuv~ 
temail edm bir bayanla 
llorıan'ID 781 fot.oirafiaile 
olarak eskn'•,tu. Bu B871da ·~---· 
,ur, mll•hahe, aktilalite 
Bolllwduıı endill&rileri Ye _"_..ıj 
filmlere ait maldmat vardır. 5Jl1° 
laimlr.e tanl7e ederiz.. 

AKBA Kitabev~ baflanaeaktır, • ~~~ - l20 Jnmıf ve maJdnlst1tre 111 - • .._.. -~· 
rı Buna ait proerarn :iskelelere .......... ~- ...,&.-a pahalılık 8UDllll da alaeaklanhr. ar müddet ..... = tN -

Bpk•Jer <lllAdelli ADALAR HATTININ (111) No.Cı ..,..lftdeN "'llllkUk f - Taliplerln Türk oJmuı, ubrlilde .. ,,.ı.-· .-.... il iJimmda tahrifat ,....- ... ·-- DOKTOR --
ANKA. B A Sabahlan saat ı.oo da ~dadan Ye saat t.13 de ~-~ 78llDl tecavüz etmemlf alması llzmıdır. disıin1 il&mda ~ lllfatile ..Ra_ HAFIZ CEMAL 

Her dilden ldtapı. mecmua. ... muta olan (113) No.lı Mfer 8/8/942 taribhıden 1tlbueaı ' - Taliplerfıl ıQ./•IM2 ;ona 9Bat H 1ıen 17 19 b6lr tdanml1l ır.tro L .e---:;: ~p= !:1-.!:· BEYBELU>EN ... 8.3& de 1 .. zemJn katmdakl Zat illed ... 81c:ll 110dirlilli1De mUneaatıan lilzu- = ::~:DCI ~~ ~ Lokman Heki 
BUYOKADADAN ,, 8.158 de •m•u-blldlr~·Wr··-----.-----.lllİlll---~(~62;.51~)-•I -.a- -

bbul edilir. Şuı.l 10Jdur. 

1 

Kalkacak dolnl K~ • 9.50 de ~. , mahkemesi t.ıarafmdan d&t se- .....,. •ttr• 
•• Telıe•••fo•ın:•am••••ı-ım• '(US) No.lı ..,... BURGAZ .,e KllfALI WleleleriDden ka1klf ...._ ....... A. eem•leddtn ea.....oı. ,...,.,,,. MDdUrl: M .. "'ı Keray.a ne müddetle ll8,{ll9 IDllllkOm Dl o19 

. l'inde d~k JOktur.. (W6) ........ yw, (H. hklr GDPMWlw W ~ 0..aleıl•• .... ~ollu "9•tbaw) fıdilmiltfrc ·---··'·Wi·---~ 


