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Anıt - Kabir için .yeni 
proje yapılacak 

BU SABAHKİ Almanlar 
Sıvastopol' da 

bir tepeyi 
zaptettiler 

Ruhr 
havzasına 

yeni bir hava 
akın·ı yaplldı 

İngiliz tayyareleri bir 
çok hedeflere bombalar 

athlar 

Yeni projeyi yapacak mütehaııislar heyetine 
birinciliği kazanan, fakat tatbikinden vazgeçilen 

proje ıahibi de dahil olacak 

Biirülhakim'e 
yeni mihver 
hücumu da 

püskürtüldü 

Sivastopol'a 
karşı Alman 

hücumlan 
şiddetlendi Cephenin merkez kesi

minde bir Rus mevziini 
ele geçirdiler 

B -r 9 (A.A.) - Alman ordu- LondrA 9 (AA.) - Hava Nazır-
lan eBa~kumandanlığının tebliği: Si- lığının tebliği: Bomba .uçak.~anmız· 
vastopol kale:ıi toprakları ~stün~e dan mürekke.p ?.ir teı~il ~.un gece 
çarpışmPlar devam etmektedır. ~gır IRhu~ cndüstrı bolgclenne hucum et
topçu ve büyük hnva kuvvetlen ta- mi~tır. • 
rafından mueıı ir bir surette destek- Dieppe doklan ve Hollandadaki 
lencn piyademız., hakim ?ir tepede düşman hava meydanlan da bomba· 
bulunan bir mıktar ta'hkımah zap- lanmıştır. 

Ankara (AA) - Ba~vekalet• birinin (foiruClan doiruya . tatbike 
ten tebliğ eclilmittirı elveritli olınadığ, TA tadile muhtaç 

1 - E.bedt Şef Atatürk. için yapı· bulunduğu jüri heyeti raporunda da Esas 
lacak Anıt • Kabir projesini tetkik tasrih edildiği cihetle bimci ol'2'ak 
eden jüri heyetince mükafata layık seçilen projeni:> <le tatbik edilme-
görülen üç eseıden: me&İne mU.abalia talimatnamealnin 

A - Profesör Emin Onat ve do- 18, ı 9 ve 20 ncl maddelerine tev• 

muharebe mıntaka
sında ıimdilik 
sükônet var 

çent Orhan Arda'ya ait projenin bi- fikan hükClmetçe· karar verilmiıtlr. Londra 10 (A.A.) - B.B.C.: Mlhve-
rinci olarak ce,.ilmesine 3 A ıt K b" . . • " rln esas zırhlı kuvvetleri hl\cumlannı 

"' • .. - n - a ır pro1es1nın mu-ı .,.."rld 'd "~lh k1 J -Alman profesörü Johan Kru- . • . • .... • Kn1g~..., gc an 'Bı.uu n me çe-
• l 1 f .. ü A ld eabakada bınncılıgı kazanan proJe vlrmlşlerolr DUşınnıun Bllrfilhaklme ger e ve ta yan pro esor rna o · 

f 
0 

kini'ye alt diğer ikl projenin &ahibinin Öe ClahU olacağı bir müte· yaptı~ en~ şlddetll hücum da püs-
• • 

5 h h nJ le kurtülınUştur. Esas muharebe mın-
ıkıncl ea},Jmalanna. aaaıs eyete yaptı ması mu arrer- t k d d unl k bük"- sürü'-'nr 

2 E b Ü 
• d h' d' a nsın a. urg u ı.ı.ıu. ~• • 

- sasen u ç proıe en ıç ır. Fransızlar Bllrülha.klmde, beş İtalyan 

Leningrad, Brianık 
cephelerinde de şiddetli 

muharebeler oluyor 

Londra 10 (A,A.) - B.B.C.: Alrnnn
lar, Slvastopol kall'sinc kar:µ hllcum
lnrmın şlddetlnl :ı.rttınyorlar. Mosko
va'da dün gece neşredilen tıcbllne gö
re bütlin bu saldmşlar, Almnnlara 
ağır zaylıı.t verdırllerek püskürtUlmt\ş
tnr. 

tetmiş ve düşmll4'lın mukabil taar· Avcı servisine mensup uçaklan
ruzlannı knnlı znyiat.ltl g~ri pü~~ürt• mız Şimalt Fransa vo Hollandadaki 
müştür. Harkofun şımalı ~arkısınde hava meydanlarına ve demiryolla
düşmanın zayıf tazyikleri a~<nmete rına hücum etmişlerdir. 
uğratı1 mıştır. . . • Sa.\ıil muhafaza servisine bağlı 

Merkez ve şımal kesımlerınde ı"I • 1 d ·zı u'"zerı'nde . I d'. uçaıı; arımız ııma enı 
çember İçme a!mnıı§ o a~ • U§~an dü7manın bir deniz uçafını düıür-
gurupları, havı. kuvvetlerının mues- .• I d. 
. . d d h d b" muş er ır. 

eır yardımı sayesın e a a ar ır B h k 18 ._ d" 
l 1 d O

.. u ııre etten uçagımız on-
ıahnya sıkıştın ::nıı ar ır. uşillanın 
tnevzii taarruz.lan hiç bir netice ver• memiştir. 

Maltepede iki kişi 
zehirlenerek öldü 

hücumunu püskUrtmUşlerd!r. Bllrlll
haklın garnlronu komutanı general 
Könlg, son tesllm te'ltllflnl dıe ~ddet
mlşltr. 

General Könlg, general Rlççlye 
gönderdlltl telgrafta fl>yle diyor : 
cDüşmanın ycnl bir §lddetll htlcumunu 
bekliyoruz, Bize bug(lne kadar va:tı 
oldu~ g!bt levazım gönderlld.tkç~. va
ziyetten endişe etmete sebep yoktur. 
:Mukeımmol korunma. vasıtalarımız sa
yaselnde zayiatımız azdır.• 

Muharebe meydanı, yüzlerce d~ 
mnn cesediyle kaplıdır. BaZl gtinler 
Almanlar 2500 tele1at verınl§lcrdlr. Bir 
Sovyet birliği, blrnz geri atılm14 lst 
de blr saat .sonra yaptığı flddetlı mu
kabll taarruzla Abnanlan pO.ıdtQrt
ınüştfir. sıvastopOl clvannda 14 d~ 
man tanld tahrlbedilınlf, 10 tanesi de 
hasara utratılm11tır. On g\lnde '10 
ınlhver . tayyaresı d~rfllmUştUr 10 
Sovyet tayyaresinin hasara u{tradlltl 
söyleniyor. Slvastopol, dehı,eUl bom
bardımanlara anudane kl\rşı koyuyoll. 

memiştir. lngiltere'ye akin 
Ladog& gölünde bir ticaret gemi- Lonclra 9 (A.A.) - Hava ve 

ıi bombalarla hasara uğratılmıştır. dahili emniyet nazırlıklannan tebliğiı 
Sıvastopol ateş çemberi Geçen gece, bir kaç düoman tayya· 

Hediye gelen rakıdan yarimıar kadeli içer İçmez 
ikiıl de ıancılar içinde yere yuvarlandi Bllrlllha'ltlme Hlntll takv17e kuv

vetlert göndertlm}ftır. 

Alm:ı.nlar, Lenlngratta geniş ölçüde 
hUıeumlarda bulunmuşlarsa da mu
vaffak olnmam~lardır. İçinde resi fngilterenin cenup sahilinde gÖ• 

Roma 9 (A.A.) - Popolo di zükmüştür. Hiç bir bomba atılma
Rom.t. gazetesı, Kırımda Bolıevikle- mııtır. Bir düşman tayyareal dü2ü
rin müstahkem mevkii ola.n vı; Al- rülmüıtür. 
manlar tarafından çember içine alı- ----· 

Orta 
Akdeniz' de 

nan Sivaıtopolun bir ate§ fırtınaaı ı 
içinde bulunduğunu yazmaktadır. 
Alman bomba tayyarelerinden mü· I 
rekkep bir dalga ıehrir. ve limanın 1 

bütün eır:düstri ve rr.üdafaa tesisle
rine hücum ede-rek bunları tahrib.t· 
:mişlerdir. İngilizler ltalyanlarni 

Kıılalu, fabikalar, oimendifer 4 malzeme gemiai ile bir 
ka,vşaklan ve havagazı, su, telgref ~ 
ve telefon tesisleri tamamiyle tahri- torpitosunu batırdılar 
bed!lmiştir. Kuradenizin müthiş kızıl 
kalesi bu suretle mukavemet kabili· 
yetini hissedilir derecede azaltacak 
olan yeni ve kati bir darbe yemiştir. 

Berlm 9 (AA.) - Alman ordu
ları Başkumandanlığı, 7 haziranda 
doğ•.ı cephesinin merkez kesiminde 
hir Al:nan hücum kıtasıınn ani bir 
taarruzu ile bi: düşman mevzii zap
tedildiğini haber vermektedir. 30 
dan fazla tabya, içinde bulunanlarla 
beraber tahribedilmittir. limen gö· 
lünün doğu cenubunda muvaffaki
Yetli temasla1 olmuştur. Düşmanın 
Reccleyin fiddetli bir topçu ateşile 
beraber yaptığı hücumlar, ÇekoE 
lceaimir:de püslı:ürtülmüş ve düşman 
•on günlerde hır Alman köprübaşı 
rn_.evziin; ele geçirmek için bot yere 
Ugraşmıştır. 

.. .°oğ·ı cephe,.inin şimal kesiminde 
dun Alrr.ı..n tayyareleri ordunun ha· 
reket1erine büyük teşkillerle yardım 
etmiıtir. Alman aavaı tayyarelerin
den mürekkeıl büyük bir teşkil tara
fından limen gölü doğusundaki bir 
r.ara :Yapılaıı hücum bilhassa şiddet
• 1 .olmuştur. Malzeme depolan ve 

Li>ndra 9 CA.AJ - İngiliz Amlral
llk dalreslnln tebliği: 

Türbulent denizaltısı Orta. Akde
nlzde yaptığı devriye hareket1 sıra
sında çok büyulc başarılar elde et
mi~lr D~nizaltımız Libya istlkame
ttnde .Mihver ikmal ve iaşe yollarına 
muessir tnarruzlar yapmıştır. 

Devriye harelııebl sırasında Tür~ü
lent denlza~ısı. orta tonajda üç dilf
mıı.n malzeme ve iaşe gemlsUe 1628 
tonHll.to tutannda Nevlgatort sın~rı:ı
dnn bir İtalyan muhribini ve kuçuk 
blr ticaret gemisini batımu.ştır. 

İki düşman malzeme gemisine 1kl 
Italyan muhribi refakat etmekte bu
lunuyordu. orta tonajda olan b~ ge
mileriıı ikisi de ağır surette yilklu td.t. 
Turbü.lent yalnız bu Icaflleye mensup 
iki malzeme gemlslnl batırm:ıkla kal
mamış, kafileye refakat eden muh
rlplerden birlnl de batırmıştır. Batı
rılan üçüncil :maızeme gemlst başka 
blr kafileye dahli bulunuyordu. Bun
dan başka lnfllAlc maddelerlle yfildll 
kilçÜılc b!r ticaret gemisi de b:ı.tınlmı.ş.. 
tır . 

Dün ötle üzeri Maltepede b!r ze
hirlerune va.kası olıiıuştur. Meyhane
ci serer lle mü.ştertıerden Çalwl Tev
fik hediye olnra.k gönderUen rakıdan 
zehlrlenerek ölml\.§lerdlr. 

Öğrenc!lğlmlze göre hldlse şöyle ol
muştur: Maltepede Be.weşme mevkl
lnde 18 numaralı evde oturan bnhçı
vnn Dramalı Çakır Tevflk, öğle üzeri, 
aynı yet'de Seferin meyhaneshıe ~lt
mt,, yarım saat sonra da e!lnde btr 
ılte rakı ile bir çocuk gelerek Tevfl
tl sormuttur. Meyhaneci Seter, ço
cu~a Tevflğt gastermtştır. Çocuk, 
Tevflğe yakl~rak rakı şl§eslnt ver
miştir. Tevfik bu fi.Şeyi klınln gön
derdl.ğlnt sonnuş, çocuıc da şişeye 
bağlı urat bir kartı göstererek ora
dan uzaklaşmıştır. 

Şişeye baAlı ve (Ali) lmL'\Sını taşı
yan bu kartta .sana bir şişe rakı he
diye ediyorum. Afiyetle ılçı yazılıdır. 
Tevfik, rakının ar'kada.şı AU tarafın
dan gönderlldlğlnt anlayınca meyha
neciye: 

- serer gel, anafor blr oışe rakı 
geldi. Bera.bere& fçlverellm. 

Demiştir. serer va Tevnrc masayı 
hazırlamışlar, mezeleri sıralamışlar, 
doldurdukları kadeh~rdekl rakının 
yansını içerek mezeye uzanmışlardır. 
Fakat bu sırada ikisinin de midesini 
miıthls bir ate., kaplamıştır. Se!er, 

Berline gidecek 
gazetecilerimiz 

Bet kitilik heyet 
bu ayın sonunda 
Berline gidecek 

ıçınde miihimmat ve nkarrakıt bu- y k k l 
lunan daha bir çok depo havaya a aca zamm ••AAnkar~ .9 rı:~lefonla) -. ~iman 
\ıçnı.ue.tur D" d hava hukumetının Turk gazetecılerınden 

"' . ur. cereyan e en •· kk b" h · B ı· d savaaları d 4 B I 'k t .., murc ep ır eyetı er ıne avet 
" esnasın a o ıevı aJ• f •V• • k H b 

Yaresj tahribedilmiş, beşinci bir tay- Hangi vilayet ve kaza ar ettı~nı ~ziliı§t~ u eyet M·~d~>:. s;-
yd~'re UÇl'ıksavac topçusu tarafından 1 cak nu~ a,s .a ~.a . mum. ld u Buruı· . 
uşürülm" .. a a Selım arper ın rıyasetın e er ıne 

u,tur. d k . H . Ak . C . gi ece tır ... eyetın ş~m gazeteaı 

epheden gelen bır Ankara 9 (Telefonla) _ Maliye başmuh~rrırı Necn:ıeddın Sa~ak, 
Sovyet telgrafı V k'I' k aJc zammı alacak olan Cumhurıyet gazeteaı baımuharrırle· 

... e ı ı ya ac N d' N d' V k' . 
&Y•Oskova 9 (AA) _ B ün b" b ·· '\'e daha fazla rakımlı rinden a ır a ı, a ıt gazeteaı 

cc h d · ug ın eş yuz b" b h · • As U 'I Ad 
• P. e en Kı2:ıhııldız gazetesine gön- valilik ve kaza merkezlerini tes ıt a4ınu arrırı ım s ı e. ana ga-
Uerıleı, bir tel ·· 1 d kt d" • . • B ulilikler Agvn Bitlis, zetecilerinden baımuharrır Nevzat 

0 .. şoy e eme e ır. etmıştır. u v • • , .. kk 1 " h 
u~mı.n hava bombardımanlan- Erzurum, Gümüıhane, Hakkari. Cü·ıen ~.eıı mure ep 0 acagı ta -

~ın ııddtine rağmen Sovyet ha.va Kars l\luı Van, vilayetleridir. Ka- min ed_ıl.:.ıy_o_r. _____ _ 
.:uvv ti · 1 ' ' ' A d h \'as e erıy e uçaksavar topları Si- zalı.r ise Ahlat, Eletkirt, r ı an, • d b• 
ted;;,pol~ cesaretle müdafaa etmek- Arpaçay, Aşkale, ~aı~ale, B~yburt. · y enD e Jr 
bi J?uşman taarruzları korkunç Bulanık, Çıldır, Dayadın, Dogu Ba· 
Ş~~ıtavemete çarpmaktadır. yezit, Erciyeı. Keıal, Güle, Cürpı- k 

~ir ç~ke ~arıı >apılan taarruzlardan nar, Hadım, Hınıı, Hozat,. Karako- arar 
~eti • ll~n evvel, Alman hava kuv- çan, Karayazı, Karlıova, Kığı, Maz- - -
telit~a rnudafaa mevzilerimize muh- girt, Muradiye, Nazimiye, Özalp. Mektep defterlerini 
nı:r.~a t;rıabbl~~da lc~ti darbelCT vur- Pas;tır, Pc.ıshaf, Refahiye, Sarıkamış, Maarı·f Veka"letı• yapbrİp 
:riıniz 1 Jc us etmıpe de kuvvetle- Suluhan • Şitak. Şavşak, Tavşan, 
larına ·•a'anlann şehr~ . yakla,ma- Tortur.ı.' Varto ve Yüksekova kaza· sattıracak 

t'..J 11.11.&de etmemıştır. 1 d 

gönderilen hediye rakının zehir oldu- Reuter muhabirinin Lp.ratma göre • Brlansk cephesinde, Ruslar, Alman
ğunu anlayarak getl.ren çocuAu yak&- yüzlerce İtalyan askerleri, mekanize lann tutbukları blr tepe sllslles1ne 
lamak Uzere bemen IOka#a fırlamak küçfılc bir İnglllz kuvvetine tıeellm ol- taarruz etmişlerdir. Ru.slnnn 1kl teı>&
ısteml§se de ancak kapı önüne kadar muştur, Ayni birlik blt"ka9 gtln evvel Yf geri aldıklan söyleniyor. 
gldebllmlf n orada dilşe~k bayılmış- birçok İtalyanları daha eslr tmtştl, Londra 10 CA.A.) - MO>Slton'da çı-
tır. Tevflk lae yerinden kalkmadan kan Km.maya Svcda gazetesine Bt• 
iskemlesinden olduğu yere yuvarlan- . l'aşlnKton 10 (A.A.) - Orta Şnrk- ~topaldan blldlrlldlğlne göre Al~ 
mıştır tak! İngiliz umumt gararg!hmın söz~ lar, Slvnstopola karşı tazyıklarmı me-

HA.a°tseden derhal zabıta ha.beroar cüsü, 24 ile 36 saat lçlnd9 önemli tocUu blr surette arttırıyorlar. M\hver 
edilmiş, Çakır Tevnıt Ue Sefer r vakalannm olablleceğtnt söylemtştlr. kuvvetıerl, Sovyet haUannda btr ge. 
otomobille Nftmune hastanesine kal- Londra 10 (AA) _ İngUlzler Llb- dllı: açma~ muvaffak olmuşlarsa da 
~ınlm11tır. otomobil hastane ta.pısı ya'da tl.stünlUğii D\uhafaa edlyorlar karanlık basmadan knpatümıttrr. 
öntınde dunmca Çalar Tevtıttn Gidil- General Rlçç! fazla zayiat ftl'mede • Sovyet hıı.va lcuvvetlerl ve batarya
ğll görlllmD,ıOr. Blras sonra da Sefer mllıver kuvveUertnı yıpratma.ta çalı~ lan, Slvastopolu f!ddetlıt mtıdafaa 
hastanede ölmftştür. şıyor edl~rlar. Kıtaatımız cesaretle döğ11· 

Ölilm ıtıphell görüldü~den lkl ce- Ro. 1 Bllrülh-'·' 'd şü,orlar. 
set morga Jtaldınlm.Jftıl" rnmc' J.Llm eki Fransız R h • d 
Rakı ştıestne batlı kartta (Alt) im- kuvvetlerine şld~etı.ı bl.r hQcum yap- ~· cep esın e 

zasının bulundui\ınu yukanda yaz- mış tse de pil9kurtülmtiştllr. Rom.mel, temızleme harekati 
mı.ştık. Ölen Çalar Tevflğln dıt Alt ~ft~~~~ b~~ blr 1~1 Vlchy 10 (A.A.) - Rus cephesinde 
adında bir arta~ vardır. Bu adam " en ° aşan :VO rln- Almanlar temizleme am~llye&Jne de-
dünkll ekspreste Anka.raya hareket de ngondenne-ıc mecburlyetlnded!r. vam etmektedirler. Berlln~n gelen 
etmiştir. haberlere göre meı1tez cephesinde btr 

Tnhktkat.& devam edl!lyor. Şlfedekı f h•J h J Rus müstahlrem mevkll lşgal edlhnlf 
rakı bugün tahlil edUecektlr. r8DSJZ Sa 1 8 • ve 30 kazamat !çlndekllcrle berabel' 

Von Papen'e 
Suikast 
davası 

k b h 
ha.vaya uçurulmuştur. 

ına İr İtap tımen gölil kesiminde bl~ Rt11 
taarruzlan püskQrtillmftşt.Qr. 

Vaşlnıton 10 (A.A.) - Londra rad
yosu, dün Fransa. halkın& hitaben 
ikinci bir dilekte bulunmtıftur. Rad
yo, Fransız halkına sahil bölgelerin
den çckllmcslnl, bunun güçllllker ya
ratacaAını, fakat buna katlanmalan 
tcabet.t4ğtnt söyiemlştlr. 

Rad}"Oda şunlar lla ve edllm~tlr: 
[Wncl •hlfftlıbd~lrl Son dakikayı beklemeylnb, lçerlere 

doğru hemen çeklllnlz. 
................................................................................. 

Bir Slovak tümeni 
Ruslara teslim oldu 

Londra 10 (A.A.) '-B.B.C,: M~ 
va'dan bu sa.balı blldlrlldlğlne gör9 
1sro1 21lkredllmlyen bir yerde, bir Slo
VB.k tümeni, kumandanlyle beraber. 
Ruslnnn tarafına geçerek tesUm ol• 
muştur. Slovaklar, Almanların ıu;tık,• 
lan a~ eı bombalarlyle mukavemet 
etm.ışlerdlr. 

Şimali Pasifikteki 
deniz muharebesi 

Bu muharebeye ehem· 
miyetli kuvvetler 
iştirak etmiyor 

Vaşinrton 10 (A.A.) - Aleuclannea 
adalan dolaylannda cereyan etmek• 
te olan mµhareblt lklncl derecededlf.. 
Bu çarp1fm8Ya tşt!rlt eden kUYYet
ıer diğer çarpı.,ınalardakt glbl ebem• 
mlyetU değildir. 

Fena hava, devamlı çarplflDAlarw 
mlnt olmatt& w netıcelertn tıeapltbl 
ıtlçlettlmıettedlr. 

Babrılan Japon 
uçak ğemiai 

V!Lflnrton 10 (A.A.) - Alınan rtie 
porlara i&"e. Mldway dolaJI&~ 
batınlan Japon uçak gemllertnde.n blrt 
cSagaa tipinde olnp 27,000 tonlllto 
gelmettıedlr. B1l uçak geml.ııt 80 uçq 
taşımaktadır. 

B ... . - arı ır. • 
· agdad kabinesi istifa Evvelce de yazıldığı veçhıle .;a- Ankara 9 (~elefonla) - Maarif Ruhr'a 300 • 400 tayyare 

etti kacak zammı ilkteşrin ayından aş· V kaleli bu ıene mektep defterleri- hücum etti 
Viehy 9 (AA.) - Ba •datta 'e lar ve mart soounda biter. Bu ~u.ret· ni\endi yapbracak ve mekteplerde 

~:!eırlere göre, Irnk k!bıncsi n Tsetır: le altı ~Y yakacak. ~a~mı verılıyor kooperatifler vautasile ea.tt~rac~k- ~· \'aşlng1on 10 (A.A.) - Dtın Ruhı 
)'enı ş kve eski Başvckıı Nuri Stı.ıt paıp. demektır. Zam, bırıncı dereceden L" wnlu k&ğıt ve saire açın §ım· ...., __ .... _ ..:_...;;;;;;;:.a..._..;.;;:;;;;;;;;;;;;;;;....,... ______ ııilili __ ;ı endilstrt bölgelerine taamız eden İn• 
nılştlr ablnl'yl kunna~.ı "'l!~m~r ~dil- ~ltıncl/a ka~a~ 30, yedincide~ aşa- ~~denuhazırlıklara başlanmıştır. Ve- gl~~~~~~:nn~~:~ı_:~~~. ::a~ 

•••--..l:ı'Yı.oe ... ıı..ı ı...;k:.;,:a:.:b:.:.:l '..'.:...!!.!!!f!.!~.....kıııd.ıiLC.....lıLc.bi~g~ı !.!:d!!;e5Lre~c:!..cJl'"!!r~ı~ç!!an!....!d~e!!a;.sy~d~a~I ~l~ırra_:d~ır:_. ~k~·:ı ~b:ı:,:' ... k:h~t~ipıdıdiııe~ft~e!r Jy~a~p~b=ra~c~a~k;J...••li:il•Ml[lllLilı:•'csllimMlaildllctil~ı~er111m~einlı11e1t1e1~111so11k1u111ı1mıiıy~aclllaklill ••lıiGiazileilll,{'ll!=cilr il~~y;alfılülze•rlinİe yapılan h:ı. a akın lan~ ne şimdi 'Zamdan iı.tifadt- edecek u Y ve il et ır aç eb' koo eı.ıi- b bomba 
lilii!~ 



AKŞAM 

Von Papen'e suikast davası • 
tebliğleri Harb 

Alman tebliği or ilof,mü af as n-
Berlin 9 <A.A.> - Alman orduları Japonlar mühim bir hava 

başkum.a.ndanlı~Dln teblfCi: - • d"l 
şı.mn.ıı Afrlknd~ muharebeler de- meydanını ele geçır ı er 

~aın etmektedir. Inglllz ha.va ıcuvvet-

v ug a a 
lerl, bu ~llll)alntl esnllSlllda 22 tay· • . • 

ib a'da yen· 
mu a ebel 
Cenubi Afrikalı kuvvet
ler Tmimi ve Mekili'ye 

doğru ilerliyorlar 

10 Haziran 1942 

• enz 1 

Ölü, kayıp, yaralı ve e"İr 
olarak 25644 subay, 

yarsubay ve er 
yare kaybetmiştir. Mtuış sahiline kar- 1:o"Yo 9 (A.A.) - Kian~sı cep-
§1 gündüz hlgblt askerl netice venne- hcsınden g~len telgra~~ra gore, ~a
den yapılan truı.mız esn:ısındn. AJmnn poıllar, nehırlerle çevnlı ve 194 ün
av tayyurelert 7 İngiliz tayyaresi dü- cü düşman tümeninin başlıca iluü 
türmüşlerdlr. Bahriye topçu kuvvet- olnn Çungyen Çin mevziini ~gal et• 
Jerl, Şlmn! den1z1 s:ı.h!llnde blr düı- mişlerdir. 

il Kahire 9 (A.A.) - Reuter ajan- Roma 9 (A.A.) - O.F.1. : Ste· 
aımn Lı"bya çölündeki hususi muha- fani ajaıısının bildirdiğine göre, ltal
biri bildiriyor: fngiliz ZJI'hlı alaylan yanın hnrbe girişinden geçen .31 

mnn tayyaresini 'ttlhrlbctmlŞtır. Dün 6 hazirnnda Çungçeu'yu i:ıgal 
gece gı;ı.rbl Almanyada bazı ma.lınllere eden Japon kuvvetleri, Japon nrazi
tnrşı hava tııo.rnızl:ın ya:pıJ.mı.ştır. sini bombalamak üzere Amerikan 
Blvll a.h:ıll knyıplnm u~ı~r. BU- uçan kalelerinin havalanacak olduk-

Ankara 10. (Telefonla) - Ba sa.1>a.h m:nnm &&::lert y.ıla.n old~U kati ve tank kar§lkoyma topçusuyln Hint- mayıs 1942 ye kndar. İtalyan dl'niz 
An.kam Ağır Cezn mn.bktmıesl, Alman- oJa.nı.;k söylcd1kten sonra mtıddelumu- li piyade hafta •onunda ikinci Tob- kun etleri aşağıdaki kayıpları ver-
ya. büyük elçlsı Von Pa.peno sulk.nst nıtye soranın: ruk muharebesini kazanmı§lardır. mişlerc!fr: Ölü. 136 subay, 1818 
tertip etmekle mamun :Yorgl Pa.vlof 1 beıt>CT snı ın b K 5 ' 
lle Kornllofun milda!aalarını dinle- - Yn ancı eynınna a.m- Hintli piyadenin Tamar ve Birela- yarsu ay ve er· n.} ıp: 49 su J y, 
meık 1çin sa.at 10,10 da. toplandı. 1Wı da Jekeslz ve namuslu bir ~t ıay'a yaptı~,, tDamıilardır ki, Rom· 8256 yarsubny ve er; Yaralı: 244 

Mazn'Olllardan Leonlda. Komllofa olan Romansk1n1n ı;özle.rine neden mel'in Biri Hakcim'den dolaşarak ıuoay, 2532 yarsubny ve cr; Esir: 
müd:Lfaa.smı okuması söylendi, Koml- trınnmıyor? Tobruk'u çevirmek planlarını boz- 630 subay, 11433 yar.,ub:iy ve N; 

hazsa mcsk{ln ma.ha.llelerdc ve umu- 1 b.. ··k b' d l 
mi binnlard:ı hasarlar vardır, Av an. u~ ~r trıyyare mey anını e e 
tnyynrelcrUe topçu kuvvetıert diŞnn- geçırmişlerdır. Bu meydan, Japon· 
mn 16 bomba tayyaresini dü.'iürmüş- larcn yapılan hava akınlan neticesin
lcrdlr. de büyük hruıarlara uğramı!ltır. Çin· 

}of ııörle başldı: G mayısta. mnhkeme ~yetıM ver- muştur. Bu itibarin ltalynn deniz kuvvet-
- Bay lıAkhnler.J Müdafaama b:ı.'.j- d.® lstldada berber Süleyman mn.- . . leri 25.644 sub,y, yarsubny ve er 

liler burada her biri 40-50 tayyare 
alabilece!c yeralh hangarları vücuda 
çctinniş bulunuyorlardı. 

!arken her ttirlO. tnsa.~ ve zanlara smn olduğunu, .sulkastta.n hnbert ol- .Ta~Jd~rın arkasında? • ılerlıyen kar.p vermiş bulunmr..ktadır. 
rağmen bu 1ş hn.Jdknteıı hiçbir alft.kn- madığını blldlrmcdl ml? Bu ~!da Hıntlı pıyade kuvvetlennın Rom
lnlll izi bulunnuyan blıı J.ştlr. Böyle bir bel'ber Silleymanm 1lk: tahklknt mm- mel'i bu tepelerden koğmBSl ve ilk 
usule uyaııı.'k hnreket etmeğe lht.lya.- smda dnlın sonra verdi~ lfndele~n Alman karşı taarruzunu pilskürtme· 
cım yoktur. Ha.klknt tara.fmıdadır. biz'zat ~ göstıennez ml? Bu 'si üzerine Alman kumandanlığı bü
ZJro hakikat 2'end.lst gibi dthilst, açık .sarlh vaziyetleri lddJn makımıı. rör- yük kolunu geri almak zorunda kal-

Sovyetıer Blrllğlne giden büyük bl.r 
düşman kafilesini Buz denl.zind yapı
lan bir im.ha taarruzu esnasında filo 
tnptnnı Fle<:hner, muharebe rasıdı 
te~en Rlcht<'rng ve pllot.lnrdnn er
baş Pusaves bilhassa. temayüz etmiş
lerdir. 

Tokyo 9 (A.A.) - cenubi Çin hu
dudu cephesinden blldlrlldl~e gö
re, Japon kıt.alan 8 hazlrnn sn.b:ıln 
Yuntıın;,u'nun 5 kllomctre §imal do
~sunda Kutungşanı lşgııl etm~ler
d1r. 

}'olu sever. medl. mışhr. 21 inci Almnn tümeninin 
Ben bu :Y'(,>lu tutarak yalnız ha.kllmte Kornllof, §abttlerln ve Abdümllıına- önünde ilerliyen ve Rommel'in biz· 

Amasya' se 

Bir kişi öldü, n1ahsul 
kısmen zarar gördü 

Ruslar, Mançuri hudu
dunda hiçbir faaliyette 

bulunmuyorlar 

gking 9 (A,A.) - Çin tebll~, 
Hubeh cepheslnde Çin 'lcı.ıvvetıerlnln 
Ynngçc neht1ntn §imnl kıyısında Ki· 
a.ngllng bntısınd.n. stra.teJlk bir noktc 
olnn Hslennumtaw'u gerı nldıklanm 

bfldlnnektedlr. 

1stlııat edeceğim. Hn.klke.t meydana nm tfndeler1nl, iddia mnkamırun be- zat kumandası altında bulunan taıık
çıkacaktr ki. o da bu d!\.vn.da. benimle yan:ıtını birer birer ta.hm etmekte- lnr çabucak yollannı deği§tirerek 
Pavlofun m:ısum oldu{;udur. dlr. Birelharmat tepe5ine yürümüş.tür. Amasya 9 (A.A.) - Burada cu-

Kornllof bu mftdafansını Türkçe ma günü akp.ma doğru yağmağa 
yapmaktadır, KomJlof bwıdan son- Saat on bir old~ halde mUda.faa- Harmat tep~i için yapılan muhııre· başlıyan yağmur birdenbire şiddeti• 
rn: sına devam etmekredlr. be !>ütün gün sürm~ ve .Alm~r_ı tank- ni arttırarak kısa bir zamanda sdler 

Tokyo 10 CA.A.> - Yomyurt Şlın.bun 
gnztes1ne göre Rus - Mançurl hudu
dunda Rus askeri faallyetı taınaınlyle 
tcsilmlştlr. Pek nadir olarak Rus as
l:erl taşıtı görünüyor. Hudut bölge
sindeki bütün fabrlknlnr .kn.pat1ı-

- Türkçe diline ııa.kklyle vakıf ol- larile zırhlı otomobıllen lngılız top• h l t. . l 
· al d .. ,_ l .. usu e ge ırnuş ve yez ) er zarar ar 

mndığım halde masumlyetlmtzı dunış- çu ateşı tın a agır .ıı:ayıp nrn ugra· tı 
Şfrnııl KJangst'ye Çinliler Nanşaııg 

batı.'allda WuShnnpu'yu gert alını~ 
!ıırdır. 

' b ı Kaymamaklar arasında yapmış r. m::ı. sıralarında !sbat e~m.ş u unu- mıştır. Seller yirmiden faz.la evi götiir-

yo~~llof sözlerlnln bu tı.wında değişiklik Beşlıca zırhlı kuvvetler muhare- mü~. mecraları tıkamış \'e süriıkleyip 
Abdurra.hmanın kendist için cblr Rus Ankara 9 (Telefonla) _ Cölpa- beye tutuşmuş ve Müttefikler bir getirdiği taşlarla şehrin bir kısım 

mıştır. 

Pa i .k'd 
son vazi 

Çlnl~r dün Japonlann 40 bin kişJ 
ne ynpt~nn taarruz sonunda Tams
hsiııagı kaybetm~erdlr. 

Yun nista a 
yiy cek yardımı 

gibi hareket ediyor. demeslnl ele ala- zar, kaymakamı Reşat Atlı Köyce· miktar Herlemişlerse de gece geldi- yolları:::ı kapnmıştır. Şehrin bir kısım 
rak .. evet mllletimln o~hıyumıı dedi. ğiz kayn:akamJığına, Kelkit kayma- ğindcn piyadenin erişilen mevzileri bahçeleriıne ve Zara ova!ındnki mah
Benl o doğurmw1, o bestemi§, okut- kamı Hamdi Güryel Aksaray kay- kuvvet1cndirmeğe vakit bulmadan sullere kısmen zarar veren seller bir 
muş, insan ~vlyeslne çıkarmış o1nn makami:ğına Tarsus kaymakamı gCTi çekilmesi icabetmiştir. adamın ölümüne, bir çocukun ağır 
va.tanımın çocu~ ve öyle olmak- .: . . p .. .. Af .k lıla ev surette yaralal'mnsınn sebebo!dut'U 
in iftihar ederim dedi Kfimran Tugınan Sılıfke kaymaka- ·ı ~za<lr gunukcrenkupT ·ımrı :a rMmek'ı- gibi bazı hnyvanlnrı da sürükle} ip 

e Avukat Ziya. ·ş~klri~ nutkuna ge- mlığınn, Silifkeden Nihat Danışman zı erııı en çı a a m ı ve - .. .. .. .. 
lince, bu nutuk ka.I'Şl~.nrla bir keli- Tarcııs kaymakamlığına, Torul kay- liye doğru iler1emeğe başlamışlar ve goturmuştur. 

Amerika gazeteleri 
chakimiyet bize geçiyor» 

diyorlar 

Dumlupınar vapuru bu 
hafta içinde hareket 

ed~cek 

me bile soylemek şerefime uygun de- makamı hzel Kılavuz Yozgat kay- öğleyin Sidi Bregiz' e varmışlardır. KÜÇÜK HABERLER 
[;"1ldir. S:ıdt>ce mııhkenıenln mil- makamlığına, Beytüşşehab kayma- Cenup Afrikc&Llar ancsk hafif Al-
dafl sandalyasından istifade ede- kamı Kemal Taşkıran Şırnak kay- man kuvvetlerinin mukavemetine 
rek kendisinin ve müekklllnin mabl- makan:lığına, Şimak kaymakamı raırlamışlardır. 
yetJnl meydana çıkarmıştır. Fazıl Kaftaııoğlu Erbaa kaymakam- Fakat sahil yolu boyunca ilerliyen 

Esasen 'Şimd~ye knda~. avukatlık lığına. Bayramiç kaymakamı Şükrü kol dünmanın mnynla örtülmüa kuv-
yapmamış, bu davada Abdurrahman:n Al k. K 1 ·k 1_ ak 1 - .. " 

Londra 9 (A.A.) - Star gaze- Londra 9 (A.A.) - Avam Ka- vel..1\letinl bedava fi2crlne nlmrntır B pte. ~n 
1

_ a ecı "-nym a~Öıgına, vetli mevzilerine çarpmı§lır. Bu mev-
ainin Va§İngtoJ"'dnki muhnbiri yo.u- nııı.ra ıcıcla bir •llıı.le cevap veren ile- · "' · ozdozl!ln K&ymı.ko.mı Vaafı zde- :r.iler 90 mcı motörlü tümenin seçkin 
yor: Midway muharebesinden sonra tisa.t h.a?b nazırlığı parlamento müs- Bu dli.va suıkut dU.vası değil, tas- mir Kelkit kaymakamlığına Nusey· kıtalan tarafından müdafoıı ediliyor· 
P<ısifikte deniz hakimiyeti artık bir· teşan demiştir ki: nhi eddilr:11iç bir skuik:8st terht!bid.ird. Bom- bin kaymnkamı Hakkı Gen~oğlu bi- du. General Norris di.in bana dedi 

a em ecı pa etm ma ıyetı e açı· ıncı u · ··r tt• l'k • J • 
leşik milletlerin eline geçmiştir. - Türkiyeden Akdenizdeki ada- ... 1 S ·k .. ... r mumı mu e ış 1 yazı ış en ki: cRommel'in İç limanına taarruz 

ga vuru muştur. uı ·asta ugradıb'l "d·· I""'.. ki t" • d'I • 
Amerika donanmaaı bn§kumandanı lara yiyecek göndermeği temin için denile:ı hedefe gelince, ölmeaine de- i'1~·ur ueune na en uyın e 1 mış~ ettik. Almanlar belki bir çıluş daha 
amiral Kıne evvelki gün Va .. ington- lazım gelen tedbirleri almag"' a ga"'" ... ·ı al b·ı · ,_,. I er ır. yapacaklardır. Fakat •imdi kafese 

" .1 gı , yar anmaSJna ı e ım&.11n o mı- ,, 
da yaptığı demeçte bunu açıkça ret ediyorum. Gıda maddeleri bita- yan bir mesafede patlatı!mıştır. girmi~ bulunuyorlar.> 
wylcmi,tir. rnf bir kontrol altında bu adalara Bomba denilen bu paket büyük, Şirketi Hayriye vapurla-

En son alınn•ı habelrere göre, Mid- dağıtılacaktır. Bununla beraber ls- küçük misket tanelerini dahi ihtiva Mihver kuvvetlerinin 
":'ay .adasında~i ~slerden .kalkan ik~- veç tıırafınden ~e.ri sür.ülcn projeye etmiyordu. B'.1 neticeyi ben değil, rının bilet fiatleri 
ıı!. tayyarelen .?uo~an f0ıloııunu ~ır u!arak Ege denu.ındekı adal~~ın da Türk ml!tehassıslan çıkarmı~lardır. Ankara 9 {Telefonla) _ Şirketi 

yeni taarruzlari 

gun evveldeaı gormuşlerdır. Bu, Mıd- yıyecek yardnm yapılan bolgeler Bunc!an sonri\ Kornilof, Abdur- Hayriyenin altı aylık bilet tarifesi 
way müdRfaas;nn, Japon donanma- ı araaına konulıcası için İngiltere hü- rahmrıo ve Süleymanın ifadelerini, tasdik "dilmek üzere Münakalat Ve· 
~ın düştüğ~ı ~uz.ai:,"1 hazı.rlamak im-, kUnıetinin ~p~ğı teklife henüz c~- bunla;ın biribirini tutmadıklarını, k8letinC! gelmiştir. Vel.::a.let, bilet H
kunını vermışttr. vap gelmemı:ttr. Dumlupınar gemı· faknt her ikisinin auikastı yaptığı at1erinin eskisi gibi kalmasına karar 

l
ıinin Yu~aı:u-tanda dağılncak gıda aöyleoe.ı adamla biıi bir arada gör- vererek keyfiyeti alAlcadarJııra bil

Londra 9 (A.A) - Libyadııki 
Müttefik kuvvetler yeniden iki taar
ruzu püskürtm~lerdir. Bunlardan 
biri Alman zırhlı kuvvetlerinin bü
yük kısmı ile Knightabridge istika
metinde yapılan taarruzdur. Bunu 
fngiliz to}'.'lçusu kırmıştır. Diğer taar
ruz da Biri Hakeim' e yapılan taar• 

İngiltere' de hava bom- maddelerını ta§ıyarak bu. hafta ls- dilklerini ıöylemediklcrini kaydet- dirmiştir. 
b .. tanhuldan hareket etmeaı muhte· tikten sonra, müddciumumiliğin va-
ardımanlarında olenl~r 

1
meldir. B~ ya~dı'?ın ~~ derec~ye l kayı yalnız bir taraflı muhakeme 

Loadra 9 (A. A.) - . Bugun 1 ka~ar genışle~ılebıleceg~ ~7'elesıne ettiğini ve kend' lehlerine olan kı· 
Avam kamarneında Bll§velul mua· gelınce: Bu cihet kendı ıhtiyaçlan- ısımlan ıükôt ile geçi~tirdiğini, Sü
vini B. Atlee de,!11İştir ki: 3/9/1939 mn müsaadai niapetinde Türk hüku- leymcıı ile gÖtÜ§tÜ~ii" ve buluştuğu 
dan 2/ 12/ 19.f f e kadar fnciliz sivil meli tarafından tesbit edilecektir. iddialarının tamamen hayali oldu
ahnliden telefat 43,679 u bulmuş- Müateşar, bu hususta Türk hüku- ğunu, zira eylui ayında lstanbuldan 
tur. 50,346 ki§i hastaneye yatırılmı§· metinin gösterdiği ve filen teyidet- hiçbir yere gitmediğini, İ.stanbulda 
br. Denizde kaybolan bahriyelilerle tiği al&kayı takdirle anmı~tır, bulunduğunun zabıta tahkikatile 11a-
ıivillerin Ryısı hu rakamda yoktur. bit olduğunu söyledi. 

Alman ticaret heyetile 
İstanbul rnuhakemat İddia makamı, benim o sırada 

görüşmeler Buruya kauıtaız gitmeklig"imi ele 
müdürlüğü Ankara 9 (Akşam) - ihraç mal- alarak, Ank~raya da gidebileceği-

Ankarıa 9 (Telefonla) - Münhal lan fıatierinin tesbiti hususunda Al- mi ileri sürdü. Bursaya kayıtsız git· 
hulıınan doksan lira maaşlı lstanbul mımlarla Ticaret Vekaletinde konuş· tiğimi ve para cezası verdiğimi tah
Muhakcmat MUdürlüğüne Şurayı malarn devam ediliyor. Yarınki kiknt sırasında ·ben söylemiştim. 
Devlet müddeiumumilerinden Arif toplantıda bir neticeye varılması Şahlt Ramanskl, Sovyet seraretlyle 
Hikmet Yamanoğlu ta.} in edilmi§tir. muhtemeldir. hiç bir temasta bulunmadığını, Süley-

Bir kiz çocuk kamyon nızdur ki bunu da hür Fransızlar 
püskürtmüıılerdir. 

albnda kalarak 
. Londrada kaydedildiğine göre 

parçalandı Mihver kuvvetlerinin işgal ettiği top-

Karagümrükte oturan Ra.ş!din kızı ~· ba§ı İng~li2: mar,n sahasının beri
on bir yn§lanndn Seniha diln teyzesi sındeı k~yrugu d~ ote tarafında ~u· 
ile Fatlh parkının yanındaki cadde- lunan bır kurbaga yavrusu ıeklın
den geçerken l)Oföı: Mehmedin ıcıare- dedir. 
stndekl kamyon çarpmıştır. Stn1ha. Mayn sahasında açılmııı olan ge
kamyon tekerleklerinin altında kala- diğin t 5 ı 6 ki:lometre kadar genir 
rak parçalanmış ~~ derhal ölmüştür. tikte old~"'u knbul edilmektedir. Fa-
Kazayı yapan şofor yaka.lanmış, Be- g 1 k · ·· · 
nlhanın Cesedi adliye doktoru tara- kat Alman nrın ta v~ye v~ .muhım· 
tından muayene edilerek gömfilmes1- mat aldıkları bu gedık İngılızler ta
ne ruhsnt verilmiştir. rafından dövüldüğü gibi bu gediğin 

Müddeiumumi muavinlerinden B önü ve arkası dn devamlı taarruz.la-
ccvat talıklkntn başlamıştır. · ra uğramnktadır. 

mu kolaylaşhrmak maksadile ka- laşnken, Seldenin aııtına giym~ ol· - O halde, köpeği niçin bu gece 
yın biraderine vermişti. duğu Sir Henry'ye ait elbi3cnin ko- bozkıra salıvermişl~? Zannetmem 

Seldenin giymiıı olduğu elbiseler, kusunu nlınca, Sedenin pe§İne düııe- ki, her gece bu hal tekerrür etsin. 
iç çamaşırları, ve fotinlCTi tamamen rek takibe bn§lıımııı firari cani de Stapleton, air Henry' nin bu gece 

Tefrika No. 85 Çeviren: AHJ.\IET HİLALİ Sir Henry'ye aitti. köpe.lc tarafından paralanmamak bozkırda dolaşacağı 2nnnile bu kor-
Selden çok feci §artlar altında öl- için kendini uçurumdan a:ı:ığı atma- kunç m::.hlCıku kasten salıverm~ ola· 

Arkada§lmın bu halini gorunce, Hafiyenin bu defa gözleri .sevin· mekle beraber, adaleti ilahiye yeri· ğa tereddüt etmem~tir. Yolnız nn- cnk. 
fll~np kaldım. Acabn Holmes bir cinden Y8§nrdı veı ni bulmıııı, ce.ınıyeti bqeriye müthi:ı lamadığım bir nokta var~ Haydut - Benim sorduğum sunllere cc
cinnet buhranı ır.ı geçiriyordu~ Çün· - Allahım, sana hamt ve şükür- bir h ydudun istikbalde işliyebilece- bozkınn zifiri karanlığı arasında. vnp vermek seninkilere cevap ver
ltü bu delice hareketleri, son derece ler olsun dedikten ıonra bana döne- ği birçok fenalıklardan kurtulmuıftu. köpeği ı peşin'! düştüğünü nnsıl an· mek.ten dahıı miifküldür Joatwn, 
aiır bS§lı, aoğukkanh bildiğim arka• rek ilave etti_: _ .. Kalbimde büyük bir yükün altın- larr.ııı? Tnhminleriniıı doğru olup olmadığını 
da§ıma bir türlü yakı~tıramıyordum. - Boş yere uzulduk Wateonl Ölen dan kurtulmu olmaktan duyduğum - Belki köpeğin u1uma1annı yakında anlıyacağız. Halbuki benim 
Aklı, müvazenesi yerinde blr adam adanı tir Henry değil, hapishane- sevinç ve ferahlıkla birkaç gün evvel duymuş da ondan suallerim, bizim için ebediyen bir 
ancak bir zır deliye ynkı~n böyle den kaçmış olan ~a~dut Scldendir. Sir Her.ry'nin bütün eski elbise ve _ Bir köpek bozkırda uluyor muamma olarnk kalacak. Şimdi h&-
hareketler yapynazdı. Ada!eti ilahiye yenm buldu. çamnıırlannı uşağı Barrymoor'a ba- diye, Sdden gibi gözü pek ve hiç diııelcrin daha ziyade aydınlıınması-

Bco ı;a§kın fl\Dkın yüzüne bakar- Seldenin biribirine karııı~ gür ğıfilnmış olduğunu hafiyeye anhıttım. bir şe)dcn yılmaz bir odam, bağıra Dil intlı.aren, bu cesedin bir çaresine 
ken, o: siyah aakalı pıhtılaıımı§ kan kütlele- bm. hağıra kendisin' yakalatmak tehli- bnkmıımız lazımdır. C>.ıu yırtıC1 kuo-

- Bt!k~n 8 •. Wataonl Ölün.ün ri ile dolmuştu. Holmes verdiğim izahatı, dikkat kesine dtmaz. Bunu yapmak için lara ve aç çakallara yem olarak bı· 
uz';?1 ve aİyah hır sakalı var, c:lıye Teşhiste ald nmağa imkDıı yok- ve nlfika ile dinledik den sonnı: korkudan çıldnmış olmak lazım. rakamayız. 
bagınp duruyordu. . hL Bir kaç gece evvel, Sir Henry ile - İ:ıte bu c!bieclcr, bu zavallı Çığlıkları ve foryatlnnnı uzun müd- - Polise haber verinciye kadar 
d Sak ah. m• var? dıye hayretle beraber, takip f'derken, bir kovuğun adar.ıın feci bir surette ölmesine se- det el uymuş clduğumuza göre kö- cesedi, tt.-penin yamacında 'bulunan 

sor uıE. . içinde yanar mumun etrafa yay- bebiyet verdi. Stapleton, beslediği pcğin kendisin• epi zaman kovala- kovuklardan birinin içine koysak ol• 
b biıvet 1 Sakalı, hem de uzun, sı- dığı h~fif .~ştklar ~ltında çok. yakın- zebelln kara~ köpeği Sir Henry' den ~ı~ ?lmn~ı ic~~.e~er. Hayvanın ke..-ı- maz mı~ . . 

y sakalı.. . dan cormuş oldugum Seldenın çeh- çnlmış oldugu bazı eşyn:>ı ona kok- dl!iıııı tnkıbettı~ını tıa811 anlnınl§~ fıı- - Teklifin çok münaıııp Watsonl 
- Sir Henr3•'nin sakc.lı yok ki . .. resini ben de teşhİ3 ettim. Iatmak: t1uretile terbiye etmişti. Sir te bir tiirlü hal ve izah edemediğim ikimiz el de verirsek cesedi kovu-
- Aptal 1 Yüzüme nlık alık ne lııte 0 sırada beynimde bir şim- Henry'n· l Loı;dradaki otelde otu· nolı.tn budur. ğa kaclcır kolayca nakledebiliriz. Şu-

bakıyorsun? Anlasan a; ceset sir şek çaktı. Sir Henry'nin bir kaç gÜn rurken bu maksatla eski tek fotini- - Tnhminlerinizin doğru olduğu rndan buraya doğru gelen kim 
Hen.y've ait değil. evvel bfıtün eslı:i elbiselerini uşağı ni çalmış olduğunu tabii hatırlnrsın) kabul edilse bile, mekle daha muğ· acaba) 

Cesedi, sürat!" "çevirerek sırt üstü Barrymoor'a hediye etmiş oldui:'ll- Bu hiidiscyi unutmak kabil lak bir ıckil nlıyor üstatl Holmeıı. bu suali bitirir bitirmez 
nu hatırladım. Uşı:ık da bu elbiselc- mi) - Ben hiçbir tahmin Vt'! faraziye ilCıve etti: 

* Belediyenin eskl elektrik rlrke
tlnden dört yüz bln liralık bir nlacn
ğı tahakkuk .etmişti. Elektrik ş\rkeU 
tasfiye heyeti. mürur zaman olduğu 
için bu alacağın nlınmnmnsmı ve· 
kaydının alllnmeslnı istemiştir. Bele• 
diye, bu isteği reddetmiştir. * Ayçiçeği, fındık ,gibi yağlı tohum
lann ihracı evvelce menedllmlştı. A
lakadar tacırıenn Veklilet nezdinde 
ynptıklan teşebbüsler üzertne ya~lı 
tohumların tekrar lhracınn müc;::ınde 
edilmiştir. 

Bu münasebetle dün Tlcnret Oda
sında bir toplııntı yapılmış ve Vckü
lete blr teşckkilr telgrafı çekllmeaine 
karar verilmiştir. * Son günlerde plynsndn tôz şeker 
bulunmadığından şikfıyet edilmekte 
idi. Şeker şirketinden y:ıpılnn tah
kikatta toz şekerin de ırernv: şek~r 
gibi normal olnrnk ,•erUdiği anl~ıl
mı~ır. 

Bunun üzerine rcceı yapmak m:ık· 
~adile birçok kimselerin fnzlnca ünl 
ıeker nlanık stok ctt.tklerl ımlruıılm~
tır. * Maarif inzibat koml.syonu dün 
vall mua.vinl B. Ahmet Kuıık'ın rels
li~i aıt.mda. toplanmıştır. Toplantıda. 
bazı öttretmenler hakkında· muhtelif 
inztbntl eıeznlar verllmlşUr. * Günl'!i adında bir kadın Flruzan 
admd!lkl kızını evlendirmek istemiş 
fakat kıZın yaşı küçük oldu~mdruı 
muameleyi yaptırnmıunıştır. Bunun 
üzerine Güneş. büyük kızı Eininenln 
nüfus te?.kere.sindc tahr1!n.t yn.parnk 
muameleyi bununla görmeğo kalkış
mış, evlenme memuruna da, nüfus 
kA~ıdınm Flruznna nlt. oldu~unu söy
lemiştir. 

Fakat evlenme d:ı.lre.s!nde bu .&a.htc
k!l.rlık meydana çıkmış, Ol\neş yakn
Jıınarak tesın1 evrnktQ t.ahrlfat yap
mak ve yalan beyanatta. bulW1mak 
suçlanndan dolayı adliyeye teslim 
edll.mlştır. * ŞUcye tabi Ağva civarında tahll
slyc binasının ilerisinde denizde bir 
ceset bulunmuştur.. ceset 35 ya In
nnda. bir erkeğe aittir. Ü~rind<e hü
viyetini g1Ssterccek bir şey bulunmadı
ğından kim oldu~ anlaşılamamıştır. 
ceset sahne çıkanlmış, Beykuz mild
delumumlllğl tabldkat:ı ooçlıı.mıştır, * Fatih clvanndcı. ismet ndmd:ı. 
bir çocu'k evın tarncasındnn sokağn; 
00.knrken müvnzcncslnl bybede.rtk 
dlişml1;:;, n~ır yaralnnmı;tır. Ismet 
hastaneye ıuildınlmıştır. * Ayvruısarayd:ı !pekiş fabrikasının 
deposundan 1467 lira Juymctinde 
tpekll kmruı.ş çaldıktnn sonra yakala
nnn Antakynlt Tevtl!'tln mllhakeınest 
dün nsllyc dördUncü ceza mahkeme~ 
sinde bftırllm.lştlt. Tev!iğin, 6U~n ra
bıt olduğtından üç .sene hapsine ve o 
kadar müddet d.c emniyeti wmımlye 
ne?.aretı altında bulundurulr.ı:ısına 
karar vettımişt.lr. * Saın1 adında biri Ü "'·üaar işkelc
slnden vopurn. atlamak isterken dilş
mliştıür. Sami vapurla. lsltcle nrnsıntı. 
s!kışmı.§, b!ı.cı$ kınlmı.ştır. Yaralı 
ha..<taneyc kaldınlnustır. * Evvelce HnSkôy ve Bcyo~lu mer
kez nahiye müdftrlüklerlndc bulunan 
B. Ucı.s~m Gültekin, Kumkapı n'thlye 
rnüdfirlü~üne mı.klcn tayin ed!lm1ştlr. 
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'J:lcfrlka No. 118 Yaza.n: lSKENDER F. SERTELLİ ~~~:;::~daima N·- Parti Genel Elektrik Dağıtma 
poleon Relir. Hani demİf ki: cDüş- - Ben onu OC* .....nm. de. ~ ~onu hfüd nstımııyor? 
illan bücunı ec:li7or diye beni bir· sekreterı• · tı•atlerl bı•rıı•kıer•ı klrvye\21 blr ordu De seldıatnden em1n - Bunun scbeblnl n.ncn.k kendisi 
dcnbire ayanclırdam. ödüm koptu: • olsam.. blllr. Bmıa Jro.lırsn, Taknko. derisinin 
lıntiluuı olacafım aandmıh> Geçen· - Ne ;pap&rduı o aman? rQEIDmes1ne razı olur, Ti - Plye vnr-
lcrde, sazetec1~, bilmem hangi ali- -1ıt Sflm lleD.1 Wrtannaa:: olurdu mıaz. 
bÜn m&pbedeıinl okudtmi. İnsanla- Bugün Ankaraya harei(el Arttirma ılmdiHli Beyannameler 3 gibi - o halde ben de aana haber ve.. Qan - Fo. Ti - Pinin duvnr<b Mllı 
rın ne ..,.itte en fazla korktukları- ediyor düıünülmüyor içinde birliklere reyim, Bamdun oc* icuvvetMtr. ve duran 2nulmddes kılıcının önünde du-
bı arqtınp tu neticeye vamııı: İmli· ra.nınd& birkaç d~yl de ftZldır. ?arak ağlamağa başladı: 
ban olurken... Öyleyse Napoleon'a verilecek ,.,, - Pl onun elinden kendln1 11&S11 - Ben onun knhnlmanlığmc innn-
bak vermek icabediyor. . Bır mttddetten!lerl ~bulu- Kl&'ttrilc Tt Tramvay umum mildürO ~k bakalım?! dım... Qnun kurtnrıcılığınıı ce aretı-

- Küçük bey de korkuyor mu? nan parti goneI 11e'k:l'etert B. Memduh ıs. Hultı Eren diln Ankarada.n oehM- Her bölgede kurulan datıtım.!. 1b1r- - llamdun o derebeyler1n1 nasıl ve ne. btlyü'klüğüno innndım, 'ana bıığ-
.. diye sordum. Şevket .Ji:Bendal bugün prlmizderı m1ze gelmtştir. B. Hulkl, AnkM'ada llklerı tarnfıııdn.n halka ~tıımaca nereden bulnnış? la.ndım. Eğtıı- onu benden llG"lnılarra, 

Babası, en basau noktaaına doku- Ankara.ya d&ıecettir. bqta kOmil!! Jff oldutu hnlde ldareyi bqla.nıuı beyannameler hak'kın.<1& bu - Kendileri arzulru1yle ilt.ılıa.k et- beni:ı:n 1~ Mrn.klriden ba.'ka Jnırtu-
bulmuc gı·bı· ıikG.vete baıladı: B. Memduh şevket, ~ bu-_ alAkadar eden birçok 1,1erle meşgul gün vllftyet t::ıl'a!ındıın b1r tebUıç. n""- tı.ıdi1er. «Bk dtı htlrrlyet ~it de- lUŞHYolzınlu Yoktur. .. - ı--...._,.,,. müddet c..t .. de part1 tefek o1m .. ..+ur Elektrik fa.brlknsınm muh " ..,. er. Ve prens Mutso - Hitonun ıın- etçi knclın h r nt! k dar tcf>clli 

- Nerede? ..• İmtihanı d:t-ünmil· WJ>Y"6~ ~· -· • - redllece:ktfi' Bu tcbtmdo .._ __ .. _e-.,. killlerlnl v~ Halt'eVlerlnl tet.k1k etm1f tn" olduıı... senelik 90 bin 00rı töm.Or · """"""""~ ~mtol'luğuna ıstOd1l r. Hamdu.-ı bu verlcl sfulcrlo kendisini uvutmnğa 
"or bile. •• Yasak ıavarc"•ına kitap- ' _,, b" Jertn 11" ...n .. i"tnde aile relslert '--- alı t ıse d ç , ..... bunla.rın ı.,Icrln1 BÖZ(1en seçtnnl.ft1r şlmdlden Zonguldakta.n get1i'llecek ve ıt ı:....u ,, ...... ~ ~amln.ra ~venerelk osaka:rn d$U ç ş ı e, an - Fo bir türlu ya-

larını aç
.vor .•• Aklı fikri. bisiklette... ·"' ,..,_,~, . fmdan do~ olo.rc'lt :yazılıp birllklere ...n..r..o.r. +._...,,. li•~~di "l 
v Genel .seıı:retıetın yapt,.. tı:ıwuıYer- Slltuıtar alta fnbrlknsında it.ok edile- verllm<!sl. blldlrllccck ve ~ takdl.rd .ı ... uuu. ~ı.. ve m ""' ... "' Y n aı:. ndı. Tr-

Yalnu binse, makul bir ,ekilde gez- den eollra dtln ~ ilzer1 pa.rt1n1n cektlr. an e - O halde bu iş btıyilyccek .. eğer knkonun c retlnc, atıl anlığına vo 
~. dol14ıp evine dönse, otursa. ge• c~oAiuııdat1 vıı~yet merkezinde blr Bu hu.susta ten.beden vesaıt temin rlhe ;;~ıer:n ınesul ol.acn!rları ta.!- prens Mut&> - Hltx> J§ başına geçerse döğilşlerine n1t hlkf:yclcr dinledJkço 
rıe iyi ••• Fakat aklı fikri, tekerlekleri toplantı yapılıruştır. Toplantıya Va- edildiğinden ldnrenln kışın k~mtlrsllt ece r, '111 milyon Nlpponlu onun ~en Jmke.n9lığı nrtıYor ve hlddetınd n d+ 
sökmekte ••• Bilyeleri dökmekte, ıaç· 11 B. L1itd'1 Kırdar, parti bUia bafb.n- kalması ihtlmallnln önü alınmıştır. Bundan başka· vUAyct ta.rafından gelir lcrlni gıeırdatarnk soylcn1yordu: 
makta. •• Geçm gün bir vida kaybet· lan, Halkevi :neJslerl 1şW'ak etm1§].er- Romanyadan gettrttl~k sekiz yUz hatırlanan a.tıe kütfi.k detterlcrt de •• - Ulu mabut! Ben §hndll e kad~ 
iDİ$, haydi tamirciye ..• Yetmit beş dlr. Toplantı geç vakte taaar at\r- parça tramvay bn:n&lınm Romanya.. btrllklere göndrllm şUr. Bu deftetlc- Çan_ F o•nun kıskançlığı hiç kimseye fenalık yapmadım. Eğer 
kuruş masraf oldu ••• Evvelce kendi- mtlşttlr. dan ihracı için al5.kah VekAletıerin re beyamıamelerde a.Ue reltlcı:1ntn Ti _ Plnln g9zdest Çan _ Fo, }'en1 saadetim Ta.kn.konun bhi:nüne bağlı 
• d • . 

5 
~ ( ek • ·) • mtı.snad~ alınm~tıır. Bu !bandajla- verdlklert beyannamenin :muhtcvlya- etend1sln1n Tntalroyu -'""'ladJlh ... ve ise, sen onun VU<:udunu ç but orta-

dııne va1 etmiştım: ınıkn P el ıyı Radyo abone ücretlerı nn bugünlerde yola çıkn.nlınaeı bek- tı laı.ydecıııecek ve defterler nym ylr- adamlarını kılıçtan :c~,.1 ...... M!1 .. u go"- dan kaldır. Ve Ti-Plyl elimden nlmııl 
erecey e geçense en mü emm mo· , • mı beşin '-•.. h , ., ,. • "wt>..., 

delie elind ki markayı değİftirecek· Radyo abone Ucretlennin haz.ıran lenmc-ktedlr. e ... u.uıı.r ıızmancıcaktlr. rib:ıce: * 
tim. Fakat e timdi ,üpbeleniyonun. ayı lçi~de verilmeai Ia.zımdır. Bu ay Bundan bnşkn gerek tramvay, gerek Temmuzun ba{ındanboırl yiyecek, - Sen yam!lll bir Jmhramnnsını Saatler geçtikçe, Çan - Fonun Itıs-
Acnba (iyi) dereceyle dahi geçecek verilmıyCfl ücretler içın ce:r:a alma- elektrik 1daresl.nln muhtellt m~le- eş.ya Vcs=ıir blrllklertn tevziatı bu dedi, eğildi., dizini öptü. kançlı~ artıyordu. 
DU 

• .,. Zira, elı"nJe ı--"1iz anahtarJan, cakbr. ketlere yapılacak mparlşler ~ de defterlere göre yapüacaktır. Çan _ Fo bu hnrekctiyle Ti _ Piye O gün T1 - Pl snrn)a donünce, 
..... hlikt'metln müzahereti temin edilmiş- sadnkat.ını gö terrn1ş oluyordu. Qa.n - Fonun llk sözü §U oldu: 

kerpetenleT, tomav:idalnr .•. Ha uğ- tır. Bu arada Amerikndan 80 otobü- Fakat, bir sab:ıh ha.tm .sayılır kor- - Tüıı.ko ne zam n OSJiacak? 
ra,ır, ha çabelar ... Ba,ka İf kalmadı. Daru" lacze sıın de biran evvel gettrnmesı temin Ekmekl r •nlard:ın biri Ti_ Pl~ IPY)e b1r «ıtllt - nem dcr:n. 

Yaka silkti. ed1lmlşt1r, verdi: - Bu, senin elinde değil mi? Böyle 
Bir dokun, bin ah dinle ... Tnz:allu- Aynı zıı.mar.da Almn.nyadan elektrik - Sen bektir bir erkeksin! Ayağına tcb.llkell bir yıianı neden hlıld boğ-

ınu bir türlü ıona ermiyordu: malzemesi de gelecekUr. Elektrik fiat- gelm.tş bir kısmet.l reddetmek doğnı murornun? (Aı-kn ı ur) 
- Zaten ötedemberi böyleydi Yenı· bı·r pavı·yon yaph-· ıettnln arttınlması şlnıdJUk mevzuu Soğuk damga vurmak mudur? Ya.mada.nın kızı :ne evlenmı, ıstlkballn "ft" nı:ıı•Jak olur! ••••••••••••••••••••••••••••••*•••••••• 

Ja ... - diye devam etti. - Saat rılarak yatak aayı-si bahs değtıdlr. · tecrübesi İyi netice ~ _. aldık, açtı; vidalanru, yaylarını, vermedi Ti - pty1 dUşilndOren bu s&s P"k te Te§ekkür 
limycvi taı.Iile ujrabnıJçasına, ayır- arth'rılacak s ı mlna.m detfldl. T1 - ff, ~ ne AUemlzbı Jtalblndc derin bir bo luk 
dı, parça1adı. Hele bu iti ilk yapışın- U S p 0 r arı -·- =1ri ~~~~~=~= :: ıstırap bırn:nrn.k hayata !eda 
da ali l..ocjin" berbadeltiydi, Saatçi- Dlhı vlltı.yette Vall B. Liltfl Kırda- KAğıt yokluğundan dolıı.yı ekmekle- bulwıuyotdu Fabt bu geçici hAkl- en sevgW val cmlzln ~fntl muna-
Ye göndermek l&zım ıeldi. Şimdi ha· rm reisllA1 altmd.a Darilllcerı.eye yar- p 1 re yıı.pıştınlan ktığıt eti.ketlerinin mtyetten ne ~rkardı? Yann 1ht1lllcller scbetUe blz1 yalnız bıralanıyruı, ke-
li ,::ene wıarun17arak, açıyor, dağıtı- dım nınkı:adlle ,ehrlm~ mulıtellf azar günü merasim e kaldınlması ve yerine soğuk dnmga ıruvvctlenmce _ve TJ _ P1 Yunnda- dcrlerlmlzc candan ortak ohn ve son r b I k vurulması hakkında dün bir tecr:tlbo vn Jta..., kaldık,.... _ onu 'o-""dnn tedfin m~rnstmınc lştlrnk eden bliyük 
Jor, gene yerine takıyor •.• «Bak~•· ı ~~~4!.e~~~;:.ı.ne t~- af ıyaca yapılmıştır. DUnkU tecr'W>e 1Y1 neUce pe"~t ,.;~ ...... ~b1Urlerd1 ..,UAll k.Oçük bütl\n dost ve arkndaşlnrıma 
yor! Bozuhiıadıb diyor. «Canım, m ıinuttı 1n "9-- t.op nn 1 -... vermemiş ve yeniden bir usul bulmı- T1: Pi bu~ü cevapsız bırakm.'\dı: Yenal alleslnln t~k'kllrlcrlnl s:ı.ygı-
eskiden de bozuk deiiJdi ki ... » An· ynp r. 942 yılı 811 """rlan mcv:-'-'-'- .,,.,_ ması muvafık g!Srillmü~tlli'. _ Takakonun koll J.oıı.l ttın lanmla arzedcrtm. 
lam B

. . bild.ği . t k vaıı, DarülAc8"Aenln şehrlnılzde .. ,...., ....... uu ..,.. arını .. ._ • ı t ıyor. ızım ı mız, saa ' va • ~ iyet]I kllnl llıl lıfı münasebctlle önllmftzde'kt pazar Ekmeklerdekl buğday unu :mittarı- ona !Şkencc )faptım. Şlmdi onunl~ stanbul Bel~diyeai Reis l\luavlnl 
ti. anlamak içindir. Oyuncak değil- ~~eden ;1~ne ~~ ;:;~~ günü saat 14 de Beşiktaşt:ı en bilyük nın 90ğaltılmnsı için ~ unu mev- nası evlent'!b111rlm? Ben ıs~ blle 0 Rıfat Yenal 
dır. Boz, tak, boz, tak ••. Ne demek· s1 olduA"tmu tebarüz et~ mi\esse- Ttlrlc denlrelsi Barb:ı.rosun türbesi ö- cudwıun yüzde on ~ • nispetinde ibcnlmlc evlenmek ıster mi? 
miş ... Karata benim dededen kalma senin bugijntil ihtiyacı k~şınlmnk nünde mera.sim, bunu mütıcak1p Dol- azaltıldığını ve bu nispeti ihtiva. eden - RaJı1plcrl çağınr, bu lfl zorla, Teşekkür 
çalar saati de eilenceye çeTirdL Sa· üzere genl§letllrnesi uızumunn ııerl nıa.b~hçe lle YOk!ek Deniz Ticaret ınıun ıınnlara verlleceA-1n1 yaznuş- tehditle yaparsınız? Ondn.n 80nt:ı. Ölfunil~ bize büyük bir acı veren 
de onunla k.W., Ali... Elektrik)ere sürmü§ttir. Bunun llzerlne t:oplantı- mektebi atasındakl sahade. kürek vo tık, mabede 8fder, oııa.da (güneşin otıu> na vesı.ıe Süden1n gerek cenazesinde 
musallat ..• Bahçede boıtanku7muıı- ya. ı.ştlrak edenler yardmı taahhtı- yelken yanşla.n yapılacaktır. Dlln çıknn c~kler, ook1 .stok un- tklnlz birden dua. ed~rslnlz. Dundan bulunnıak surctnc merhwneye son 
dan ıu çekmek için bir dinamo kul· dünde bnlunmuşlnrdır. Mera.!lml VnU ve Belediye Reisi dan yapıldığından bu unlar bitinceye aoıım Ta.k:ıko senin me~ zevcen hftrmet duyculannı izhar ,e 1fnde 
!anıyorduk. Ona da parmafmı do- Yardımların bir kısmı bln~r liradır. açacak, .yarışlar Yi.tbek Dnlz Ticaret kadar ekmekler eski vasınaroa. çıkn- olur. ve .snnn lhanet edemez, edenlere ve gerekse mcl..-tup ve tel-
ladı ..• Denlerine ça111acak yerde! ••• Toplantıya gclemlyen diğer nahlyert- mektebi ile Şeref stadı nhtıınındnn caktır, Mamafih mlktan çoğa.lan .. gra.flıı. kedcr1mlzc 1şt1rak ederek ncı-
Olacak ~mi kuzum? ••• Ha bisiklet .•• mlzln de bu yardıma 1şt1mk edecekle- tatfbcdllecekt1r. Yal'l lann sırası şu- buMay unlanndan nllıayet yanndan 'lı - Pi musbet ve kcsln blı cevap lanmızı paylu.şnınk büyüklüğü.nü gös-
Ha bisiklet. r1 tahmin edllmekU'dir dur: itıb ren clanck yapılmasına başlana- vennemlştı.. d\lşl.inilyordu. Bu artı.da teren akraba ve dostlnnmıza sonsuz 

Evveli b~makahp· Y84lılacak: teberrllat iıe milesse.sede 1 - Bir çifte bayanlar 2 - Bir çlf- cafı tahmin ediliyor. yertn \ulnğı. bu gitll konU.1trl8.Yl duy- te~Jddlrlerhnizin EblAr .. -a muhtc-
• • • ;venı bir paYyOD inşa edDecek ve ya- te erlı:ekler, 3 - İkJ çifte bay nlar. makta gcclkmcd.I Çan Fo b ı> .. • • •~•u. 

- Evet ••.• dedmı. tak sayısı artırılacaktır 4 - .İk1 çitte er'kekler,:; - Beş çlfte truı kadın TJ - Ptyı ~eİe ~: gazetcn!rln tavassutmıu rlca ederiz. 
Fakat, Tevfik f'iluetin cZanllı · mektep tlllkn.lıırı, e - Dört tek erkek- Bir köylü bir derede ıruşt.ı. Ta.ka.ko ııe TJ _ Pinin evlenmek AD si namına ve Jıard 1: Devlet 

eveb diye bir ıüri vardır. Muhat•· tyı· pirinçleri kötülerle J(!!', 7 - Dört tek bnyıı.nlar. boğuldu Dıtlmal1 karşısında hn.reketsız kala- ~ln~:ınıan İşletme Umum Müdür-
buu dinler. dinler de, düpjnc~im mnzdı luğü anbarJama servisi şer nıua-
kabul etmez, kendi meramını da deği,tirmİ§ T erkos fiati artmiyor Beykozun ömerıı köyünde oturan Çnn. - Fo bu dedikoduyu duyduktan vını Fuat Tetik 

:r All ve Cafer ndlnnnda. lkl kişi Bey- sonra Tokakoya iyice düşmn.n olm.Uf-
ona bir türlü aclatamıyacağını ıeze- Toprak Mahsulleri Ofisin~ alman Bazı gazeteler, kömür flatlert arttı- kozdan köye giderlerken kö··n- biraz tu ....... hlzm tın• b k k d d B 

ll .,.... ıesc· ın~"ı: c "' a an a ın an ugu··n MELEK'te rek, müm~kaşayı D%atmamak üzere ı p~Jerden Beyoğlımda c!alıtılanlar- Cı için ıerkos au flatıerlnln arttınla.- erlsindekl köprü altında ~rede yı- ......... 
_ Evet! • der... dan bir :ıosmınm küflO olduklan gö- cağını yazıyorlardı. Ynptı~ız tah- kanmak istemişlerdir. All ile Cafer _Ben şimdi ne yape;yım? Höyfune, 
Sonra, içinden. cZavallı evet ••• > rlUmü~ü. Yapılan tetJdkler neUce- kika.ta göre bugün 1çln su fiıı.tıer1n1n Jilzmek bilmediklerinden dereye g1- anneme mesut oldu~u blldlrmlf-

diye mınldanır. sinde bu plrJnçlerln Toprak Mahsul- artmMl beklenmcmektedJr. rince kendller1nl kurt.aramamJ4}ar ve tim. Yamı onlann JilzUne nuıı ba-

Benimki
. d .. uk na ben lerl Ofisinden verllmcdlli ve Otıırten Evvelki gün rehrtmlze gelen sular boğıılaca.klnnnı anlayınca bnğırma.ğa W"ıç.ım:? Ben --ıı. blr v,.J ...x.+•rl 

e, aşagı Y an ° · tyl pirinç alan bir bakkalın elindeki y ba§la l rdır "l> UIW! .,v 
15~ -..ıı! z· __ .;ııa, .. --'· hi .. de ldnrcsl umwn mUdtirtl B. zı,,.. Erdem mıo a · Hlznte•"l .kadm: 

-.u. rra, na:ı.anınu ... OÇU& ... plrfnrler:le bu p'-'--i cııe-ıre-'" bal- J- Bunlann 1 rin ""' 
1. J t ya ma ,.. u....., ......... •...... Ankıırnda 1darenın muhtaç oldu~ ses e t duyan nynı köy- - Bunların hepsi birer dedikodu-
ı-ena feY er yapmamış ır, P • ka cıa~ttııor... a~1 .. •1lm•""'••. B"....._A,, den Fahri ..... _d bl.rl ......_._ n _ _..ği et f •• && • .._ ur- ... AaA< ~ncltt yJmıl bin t:on kömürtln nakll ......., a koıJmUO ve der- dan l'barettlr. Ben Tl - PlnJn Takat.o 
OUClKtadır. k sahvcruı m «ev » mahkemeye verllecekt1r. ı ln te bbfisl hal .soyunup suyu g1rm4<>t1r. Fahr1 an-~ almak ıs· ter .. esine, bu diişünce· ç şc erde bulunmu..,crt.ur. Ter- CÜ: Ali "'l lle e\'leneceğine inanacak kadar bu-

'" koa suyunun muntazııı:nan .,eııre ve- Yl lturtarc.b11m1.ş. o mnı.dt\ Ca- dala deıtlllm. Ti_ P1 senin için: çıldırı-
bÜ, endi~li bahaya anlattım: Ada hatbnın yaz tarifesi rllebllmesı Jçtn bu kömürün nlhııyet fer bo?!ulmumıı yor,. ~nı o kadar seviyor lc1 •• gök-

. - Eski ana babalBf. çocuğun aaz • temmuz S'Olluna }adat Zongnldaktan ten meı~er inse, g<me senden tcyrıl-
~ıcıdan, resim yapnıasmdan, Ada halkım memnun ettı nak'll ıo.zım gelmektedlt. Piyango biletini tahrif- maz ve o meleklerin yü-ı1lne blle bak-
rizeı. Mm. at.1. ar ıab~ında. d.i.ier her oc-•~vnuan tarafından bu sene yaz Bu ttU>.ıırln Münakalat Vetdıletl d •k• k" d maz. ~ bar aatidat alimetı ıostenne- için ';rllbedllen Adalar tarlf csl ta- tömilrün nakli için vapurların temı: e en 1 1 ar eş yakalandı - Meleklerin ytızUne ba'kmnz ammn, 
tınden teli, duYantU4· Fakat l()IU'a, tnnbulun bu güzel sayfiyesinde otu- nlnı kabul e~ır. Bahir ve Muallı\ ndlnnnda iki tar- Taka.koya kendini Itaptıroblllr. Eğer 
bütün bunlann boş olduğuna hepi- :ranlan memnun bıra.tacü şekilde· deş, kendilerinde bulunan ve 1k.ram1- onu ilk geldiği gl\ntı cCeza. meyda.-
rniz anladık. Tersine olarak, asnmı· dlr, Büfnkndadan .sababla6 saat do- Kahve ve ırAy aat1&i ye çıkmnynn mııu piyango bıtetl üze- nı. nda. llSIIU3 olsalardı, ıımd1 hiç bir 
Z1n aileleri, evmtlannda artistlik me· kuzda bütün Adalara uğramıılt tızere T- as rinde tahrifat yaparak son keşlde de ~dl.şem olınıyncnku. 

2 büyük film 

1-Mac~ra A~aını 
Ba~ Rollerde: 

ROBERT MONGOMERY 
CONSTANS COMMING'S 

1 -Aşk Ruyası 
Baı Rollerde: 

LESLY HOWARD 
INGRJD BERCMAN 

-"h 
1 

r1n 8 ı:o de Kahve ve çn.ym l.nh1sam tabi tutul- Hd bin llrıı fkratnlye isabet eden 25990 Ti - Plnln bayle bir , f1'1a1 yok.sn 
.ruıeri görünce sevinmeğe başladı ar. hareket eden vapur ye c ,., -....M ._ Sizin oğlunuz da Türk g~ doğruca Köprüye giden b1r eeter.1kn· ması ..,..,. .... e •.uhtsarlar 1dnrcsl alA.ltn- numarayı ynzmı§lar ve parayı nlm.nk ---------------------------

' k _ ___.11 bu t.arlfe daha dar f.nclrlcrden elk:rindekl çay ve li21Cre milli plvango gl"-esıne mürncaat #••••• 1 
en ?tuhtaç bulunduğu hevesi, 8!1° mc tdJlmc ,. ..... .,~ e • kah'Ve m.Iktnn haltkıru!a birer beyan- etml,lr>rdlr Dünyanın en büyük aıklarınaan yaratılan 
"e ıstidada ··~t ektedir: Makine eıvcrlşll hale geıırtldiğl gibi 7 haz! name nlınlştı. 2 büyük film birden - Yarın matinelerden itibaren: 
"e at go enn • • B d rnndan.itlbarcn Adalar, Ynrtıknli J?IA- Ellcı'lııd kl b ı t uorıuı oır vldu 'U 
d J et ıneral..ı ve aevgısı... un an jı ve Adanolu sahili nııısında da bir Bcyann.runolerln tctadltreı1. zamana. lçln bununla beş yüz llm nlmnk ıste- l A"' l E SJNEMASJNDı A 
ı; ~Yı kendi kendinizi tebrik ebne- küçftk vapur ışıctllmek sureUle ııt1 lhtlyı:ıç göstcrdiljlnden knhve ve çay ml§lerd1r. Fakn.t p1ynngo idaresi bl- :rl 
ba~ız. Değerini bile bile oğlun~~ mühim sa.yflye arnsındnld ırtibnt da s:ı.bşının durmrunası 1çln ııa.tıcılnra letten §Üphelenmlş ve tetkik edlllnce 
tıiz~ basmalı, tcıvik eylemelısı· memnuniyeti mucip bir §ek1loo temln muvakkat bnylllk verllmiştlr. Bir ay bmıun sahte olduğu nnınşılm~tır 
nte. ~~ger çocuklarınızda pyet IA* edllm~tlr. içinde bu muva.k1tat bııyller, beyannıı.- Bahir lle MunUI\ znbıtn. tarat~dn 

d
• • bıııiklete, elektrik cehnzma ve ••••••••••• ............................ , ~ muhtevtyatına göre ellerindeki ya.tnlıınaro.k tnhldknta bn§lanm"...n n 
ma: mallardan satn.bUdiklerlnl mtacaklnr, ...., ... r. 

"an::o~n, . matöre karşı üıkaytlık d 1 1 bir ay ımımıdn da ktılnn malları ın-
nı ·· 1~~ci asra yakışmadıkları- ya ersi er ~::cik art o - de- '"'""r idaresine tesllme .mecbur ola-

goy4'Yere)ı; nl . r b. şte uuı ' ... HlO>U 
aı1detçi lriiç\ik 0 ~ ~.az etme.!• ı· dU:- _ Bütün bu merakJar, ııa. .. caklnrdu. Bundnrt sonra kahve ve 
ınelisiıUz... beyı numune goster· Çocuğun hayattaki dereceaini Yii}': çay muntazam paketler hallnde satı-

Muıı.,.eren. b nd d &eltir Aaıcak bir .. rtla: Sanfım ıyı lacaktır. 
likanlı d • ~ u ıon kımıı a e- _--=.i, b' b. denten kalmamak··· Diğer tamftnn satıcılara kalrfe •&-

B h " ıçerı ...; .... İ .. ti. '"'~· ıç U' dnıı-.•-.. işi hlhl•"r •-'·-'-ce 1a 
a a, teredd !':t ....... "d. d. O takdirde cmodel çocuk» olur... çay t>•""... ..... AUL,11'W)U' -

- Pelli u ı_çm ey ı: . • (VA _ Nu) ~ müdürlütilnden devralmmaktadır. 

ÖLÜM 
Em kll fnrbay eczıcı Sıvasıı FEHİM 

ZENBİLC! Kütnhyadn vefat eCıni§ ce
nnzesı r.skı?ri törenle knldınlm{~r 
A.Skcı1 ve :ıneslckl hayatında bllynk 
hlzm~tler ifa eden m~umo. Tanndan 
matrlret dllerlz. 

~ mıtı1ıanlar ••• Pekı 
Bay Amcaya göre ... 

llk defo 

1 -Hasret Sarkısı 
Aoktan yaratılan istirabdnn 

hayat tılan büyük CSCT 

Tamamen renkli 

2-Vahş· şk 
Fcd karJıktan mevzuunu rcnk

den ihti~nmını nlan e~riz fılm 

DiKKAT: Bugün tekmil matineler ucuz hnlk seım ıdır 

P d SİNGAPUR YOLU 
roR"ram a SEFAHAT KURBANI 

- Toprak 
ına~allah b , toprak hizirn 

a_> Arnca ••• 

S esine orada bir ıemaiye ı ... Geçen sonbaharda evin önUnel •• . Bu yaz. 
toprak ;·· Hani dalgınlıkla fCJDliYeni top-l•i~~ rtkı..ıirİ... · • bir çekirdek atrnııtım... ceiinıl ••• 

raga aokup unutsan ••• 



Sahife 4 

Istanbul asliye CW hukuk mahk&- ~------------••llliilllli-----------------~ meslııdent 

e 
MAKSlM BAHÇESiNDE 
KE~ rJECA:ı:t l(OKYA Yj r 

Kemani .s SAiM 
Piyanld :ı ıYORGU 
Kımmıl • lSMAtt. 
Klarnet ı ŞEREF 
K«menvecf ı PARASKO 
Ciinbiit ı ŞEVKET. 

Nm;,. ' N1HAD 
DarWa ı H. TAHslN 

Okuyucula.rı Y AHY ~ ART AJC1. V AH1T • 

8-yanhır 

SEMlHA: 
NEVZAT 
GOZIN 
CAN 
SOHEYDA 
SAMİYE 
İHSAN 

San'atkir ..-. okuJucu: ~an SEMİHA 

Muddel: Arşalos. Müddehle;yb.: Hb
sep Bedrosof: Gedilqınşa F.ırm 80bk 
No. 30. ezki 23 de eski Fazlı K1ı1cor 
hanc .. lnde hlı.len 1ka.met«A.bı ~ul. 
Mu1del AI'Ş'llos tarafından milddel
aleyh Ha.:,-ep Bedrosof aleyhine açıl.ıın 
boşanma davasına. ait nrzuhal sureti 
müddela.leyhe te'bllğ eclllmdc tızcre 
yazılı adresine gönderllrni."t99 de mu
maUeyh!n mezkur Ikn.metgflhı tertt ile 
semtıı meQhule gfül~lnln beyanlle iade 
kılınması üzerine Hukuk U3Ulü Mwuı.
kenıeıcrl kanununun 141, 142, 143 ve 
183 uncu mtı.ddelertne tevfikBn 1a.d~ 
kılın!\n ·dba nrzuhall ile muhakeme 
gununu g~--'terlr dJ.vetfye va.ra!msının 
:ma.h:keme divanhanesine uımasıoa 
ve 942 398 num:ımda. ka71tlı 14bu dA
vaya muddelnleyhln (10) gün içinde 
ce\•ap verllmestııe karar veı1lnılş ve 
berm.uc!bl karar n.rrulınl ııe davetiye 
\llraknsı m.:ı.hk!eme div:uıbanesl.ne İsimleri yazılı muazzam SAZ HEY'E.TlNl her akşam dinleyin.iz. 
ıı.sUmış o!nıakla. mum.:ılleyh Hosep DİKKAT: Her hafta pazartea akpmlan HAl.K. lsTEKLERl GECE.Si dir. 
B~droso! yukanda yazılı müddet zar- S . h ''- MÜ~YYF.N SF.NAR'd • Ll rln1 ·• · -•- ı bUd· ı rl rl ı tında divayn cevap vererek tahkiknt a}'lll a...-ım.•zın LL. ,. an 1SteK e mucsscsemıze mea.tup a ırme e e& o unur. 
için tnytn• kılınan 26/6194.2 cuma gil- \ıı istekler, tamüten ıt0nra eberi,Yet b.zananlar okunacaktır. J'elr ;42633••••••' 
nü S!l.at (14) demahkclltfmizdehazrr ................................................................................... . 
bulunllUlSl veya kanuni blr veldl gön
derm ~,,ı lilzumu tebll~ yerlne geçmek 
üzere Uan o1wıur. 

Bulana mükafat 
P.ızırtesı günu Beyoğlu Yeril N..a.1-

1.ır Pazan sırasında b!r kfıt:;ıda sanlı 
gtımu i renkte !şlemell bir kolsuz bluz 
du.şurulmuştur. Bul11nın Kalyoncu- 1 

kulluğund:ı Simitçi sokağınd:ı 15 nu
nuı.rud:ı Eteni Kostantin'dnye gctırdl
ğlnde ztyadesiyle memnun ed Ie
c ktır. 

Güneşin ve denizin saf ve yakici güzelliklerini cildin derinliklerine nü
füzunu temin ile sihliat ve hayat fışkiran tunç gibi esmer ve cazıöi ruli 

bir renge tahvil ettirir. 
HASAN DEPOSU ve ŞUBELERiNDE ŞiŞESi 75 Kuruş. 

Zayi - Iııebo!u nüfus memurluğun-
dan almış o'ldu,Zum niı!us tezkereml KAYIP ERI\.EK CO<'t."K 
zayi ettim. Yenlslnl nlacno&ımda.n eır Yan tacı.!to. fo
kisınln hükınU kalmıynca~ını llAn tografı bulunan 
ederım. bund:ı.n 50 gün 

Inebolunun H:ımlt köyunden Kara evvel Süreyya. Pa-
o .,man oğullarından .Şakir oğlu şa fabrikasında 

:\fııı;tafa Kara Doğum 1926 çalıştığı zaman 

Kactıkôy İkinci Sulh Hnkuk Ha- blr semtı meçhu-
k.&ıuli~indeıı 9,12, 151 le gltm.Lt olan 15 

Yan tara!t.:ı to- ya.;lnnnd& Ah.met 
toğrafı görülen oğlu Hasan Basri 
K:ı.dıköyünde Kı- Dajllnr bugüne 
zııtoprnkta. Reşit kada.~ kendlsln
pa,,:ı. sok.ağlnda 20 den bir haber 
No. lu hanede ıı.Iınnm.a.mıştır. Her ıum Keııcıı..mtln 
muklm Arlf oğlu nerede olduğıınu blllyor$3. inSaniyet 
GaUp Belltsan dl- namına aşağıdaki adrese blldirmes1n1 
mağ ediyes.I :Uetl- rica ederim. 
ne b ğlı ateh halt Fener Külhan sokak :13 numarada. 
malüIIyetıe hacre- Hatice Dallar 
dllmlş ve icend!sl-
ne aynt evde mu- Zayi - Ankara. l~ bürosundan 

kı: kaı ı ı Munevver Belllsan vasl alınmış bir klşllik ekmek knmeslni 
tdytn ed!!m~tır. Alak:ıdnrlara ilin kaybettim. YenisJ.nJ. nlacağımdan es-
otunur. · kisinin liükmü yoktur. 1Jmna:1 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Belediye ve hususi idare tekaüt ve yetimlerinin üç aylıklarmıın 

Belediye tediye 
sırıı numarası 

tediye gÜnleri 

1 - 400 II/Hazlran/942 pcrşemb9 
401 - 801> 12/Hazlran/942 cum3 

Hususi tdare tediye 
sıra numar.uı 

1 - 200 
200 - 400 

801 - 950 13/Haziran/9!2 cumartesi. 401 - 498 
Gününde gelm!yenler 951 - 1245 15 Haziran/942 p:ı.zarfıe3t 

Ounünde gelm!yenler 16/Hnzlrnn/942 salı 
Belediye ve Hususi İctnre tekaüt ve öksüzlerlnln haziran 942 üç ayltidan 

yukand:ı gö..'"terilen günlerde cüzdan sıra numarasına. göre tediye edilecek
tir. Maaş ve ni.ıfus cilzdanlarlyle birlikte Ziraat Bankasına mür:ıcaatıan 
ve gününde gelmlyenler~n aylıklan ted!yatın sonunda \·erilece~ lUin olunur. 

(6334) 

Şose ve köprüler İstanbul mıntaka müdürlüğünden 
25 6 942 perşembe gUnü saat 15 de Karakö7de 7.ülffiams sokağında 

kAin Cemaat hanındaki şose ve köprüler İstanbul mıntal:.a. müdürlil~ii ek
slltnıc komLc;yonu odasında. muhammen bedeli 7150 lim olan bir adet büyük 
pon.palı ve tre~ll torna tezgahı s:ıtın a.lınmnsı açık ek.slltmeye konulmuş
tur. Mukavele ekslltme, ve hususi ş:ı.rtnameıert dairesinde görülec~ktir. Mu
v kkot tentlno.t 536 lira 25 kuruştur. Şartnameslnl görmek isteyenler mn
durlu~ knlemlne her gün, eksiltmeye gireceklerin de yuknrda yazılı gün ve 
B:lOth eksilt.mede bulunm1k üzere müdürlüi;c gelmeleri. «6333• 

Beden terbiyesi İstanbul bölgesi başkanlığından 
1 - Bc.ykozd:ı. yaptınl ıcak olan 29900 Hm. beş kuruş keşif bedelU kayık

hane ve spor salonu lnş:ı.atı on beş gün muddetle ve kapalı z:ı.rf usu1lle ek
sutmeye çıkanlmıştır. 

:! - Eksiltme 2416 942 gününe rııstl:ıyan çarşamba günU saa.t 15 da TaJc
stm'de Sıraservllerde 57 numarada beden terbiyesi İstanbul Bölger;I blna.
~u:da müteşekkil husus1 komlsyonda yapllacaktır. 

3 - Bu ~e nld hususl şartname, umwni es:ısla.r ve ke.şlf hülnsası her 
gün mesai saatler! dahlllnde ynkardıı. yeri yazılı bölge binası muhasebe ser
vls·nde eıoo. kuruş mukabHlnde alınabHir. Bu evraka eklenmesi mzım. ge
len proje, Nafia Vekaleti umumi fcnnl şartnamesi, bayıııdırlıt işleri genel 
şattnnmesl ise fazla. mevcudu bulunmadığından a.ynı binada. mükellefiyet 
!iubesinden taleple her z:ı.nun tetkik olunabllir 

4 - ~uvakkat teminat mıktan 2243,00 llradır. 
5 - Isteklllerln teklif mektuplarım ve şimdiye kadar e.n az bir defada 

c20.000• liralık blr taahhüt işini muvaffakıyetle yaptıkla.nnı tevsik: eder 
vesıkalarım, Istnnbul vilayetinden eksiltme tarihinden asgru1 üç gün evvel 
alınmış ehliyet vesikası, 942 yılma nld tlcaret odası vesikaslle muvakkat t;e... 
miı rttlarıru havl kapalı za.r!lannı muayyen saatten bir saat evveline kadar 
ntuh:ı.sebe servisine makbuz mukabilinde vermeleri lürunıu 1Iln olWlur. 

c6332• 

Bandırma Belediyesi Elektrik ve Su lıletme İda
resinden: 

Llra. Kr. 

20000 00 
3000 00 

23000 00 

Mikt.an 

100.000 
4,000 

Fi. 

20 
75 

Clnst 

Motorin 
Dizel slllndlr ve Dizel Yalı 

Yukarda mlkt.an gösterllen motorin 'e yağ hlzalann.d.l yazılı muhammen 
·edeller uzerinden alınacaktır. Fenni ve malt şartname idareden vertını. 
Eksiltme 26(61942 cuma günü s:tat 16 da belediye encümeninde !cra ve ka.
palı zarf usulile ynpılacaktU'. 

Muvakkat temlnat bedeli 1V25 liradır. İhaleye tştlrik edecekler 2490 sa
yılı lhıı.le lm.nununun 3 cü mncıdeslnde yazılı veslk:ılan ile depc>'Zito m::ı.kbuzu 
ve teklif mektuplan 2616/ 942 günfi saat 15 şe kadar encümene verilecektir 
Kevfivel. ı. tekl:Jerc Uiı.n olunur 0:6243• • 

l\1ALIYE VEKALETİNDEN: 
Depada mahfuz şartnnmel0ri mccfclnce Beşlkttlita Maliye lrutnslye de

r.osuna gelip gidecek malz"nıeııln yakın tsı:ıele ile depo arasındaki na.kll
ye.,ı r.çık cksııtmeye ve b:ıl~clcrden çıkan taht:ı., kCığıt, takoz ve hurda san
dık tthtalannın satışı nrteırmny çıl'.nnlmt,7 oldu!j'uııdan istekliler'.n nak
liye 't1n 120, fersude ambal!j kağıtları için 105 vıe tahtalar için 120 llrallk 
U.-miııat parolarile blrlllite thale cüııil olan 11 hazlr:ın 9t2 tarlhlııe rnUsa.-
dır pn,ern!H> gunu sa.ıt H de dt:>ııooa hazır bulunınalan. (5338) 

- r 

Leyli A. Sungw - BüyükadL Tel: 56 · 21 O 

lbrahim Özgür ve Orkestrasının 
iıtirakile YARIN AKŞAM 

----· bir GALA SUARESILE aÇıluakt... 

Doğan Sigorta 
· :4nonlm Şirketinden : 

, 

Şlrket.1.m1zl.n Gala.ta Sigort.a Acentalığına. Petek Türk Limited Şlr
ketl.n.ln. tayln edildlğt ve bu sıfatıla ŞiMetlmlz namınA her nev'i H.ı.ya.t. 
Yangın, Na.kllya.t ve kaza Sigorta muamelelerlle ~lğale m.ewn ve selA
hlyett.a.r bulunduğu ve mezkür acentalığı.n 15 Hazl.ra.n 1942 tarihinde 
İ.5tanbulda., Galata.da, Güyen Hanında kA.ln Merkezinde faallyete baş
Iıyaca?ı 1111.n olunur. 

inşaat ilanı 

Sümer Bank Um um müdürlüğünden 
1 - Karabükte yapllacak Şamot fabrikası lnşaatı piyasa temevvücatı 

nazarı 1tlbara. alınmak şartlle kapalı zarf usullle ve va.h\dl flat esa.slle icra 
kılınan eksiltmeye tıallp çlkmnm:ısı üzerine pazarlık suretlle llıalesl lcra olu
nacaktır. 

2 - İşbu tn.şaat ve ameliyatın muhammen keşi! bedell 432.262.21 liradır. 
3 Ek.9Utme evrakı Ankarada Sümer Bank MuamelA.t şubesinden 3D 

lira mukıı.blllnde alınablllr. 
4 - Muvakkat rem.inat mlkdan 21.041.- liradır. 
5 - Eksiltme 20/5/1942 tatlhtne müsadlf pazartesi günll saat 16 da An

kArada. Sümer Bank Umum MUdürlütü inşaat şube-sinde yapılacaktır. 
6 - İsteklller Şimdiye kadar yapmış olduklan bu glbl işlere ve bunlann 

bedellerine rırmanm teknik teşkllfltının kimlerden terekküp ettiğine ve 
hangi bankalarla. muamelede bulunduklanna dnlr vesikalar pazarlık giinU 
beraberlerlııde bulunduracaklardır. 

7 - Bruıka ihaleyt icrada serbesttir. «4137· 

• 

Yapı işleri ilanı 

Nafia Vekaletinden : 
ı - Ekslltnıeye konulan Iş: Ankara Gençllk: parkında.ki su testsa.t.uım 

ikmall ııtldir. 
Keşif bedeli cl8554• lira tGt. kuruştur. 

. 2 - .Ekslltmıe 26/6194.2 cuma günü saat 15 de Nafia Vekaleti Yapı ve İmar 
Işlei'l l:.ıtsllt.ıne komisyonu odasında kapalı zaı-f usuuıe yapılacaktır. 

3 - EkSilt.me şartnnmcsl ve buna müteferrt evrak a.47• kırk yedi kun11 
bedel muka.blllnde Yapı ve imar İ§lerl reisliğinden nlın.n.blllr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek lçln ısteklflerin usulü dalresmde c1399. lln bln 

l d üç yüz doksan dokuz llra on kunışluk muvakkat teminat vermeleri ve Nafia 
Dev et Hava yolları Umum mü ürlüğünden: Vek.aletlııdmı bu tş·içln alınmış ehliyet vesikası fbraz eLmelerl ıazundır. 
1 - İdaremlzln tensib edeceği her hangi bir telsiz istnsyonunda. lOD - İşbu vesikayı almak için lstekJUerln eksiltme 00.rlhinden ctatıl günleri 

125 Ura ücretle istihdam edilmek üze re 1kl telsiz ts~onu memuru alına- hariç• en az üç gün evvel bir istida lle Nafia Ve1dUeitne müracaat etmeleri ve 
caktır. lstldalarına en az bJr kalemde bu tşe benzer d51JOOıt liralık bir ~yaptıklarına 

Beynelmllel telsiz ruhsatnamesini haiz olmak ve askerlikle llişlğl hulun- dair ~1 yaptıran idareden alınmUJ vesika. rapt etmeleri muktezldir. 
mamnk şarttır. 5 - Isteklllerln teklif mektuplarını Uuıle günü olan 2616/942 cunıa gü-

Taliplerin şimdiye kadar bulundukları memurlyetıerı blld.lrtr dilekçe ve nü fıaat 14.e kadar Eksiltnıe ·komisyonu relsllğhl.e makbuz mukabillnde 
evrakı m~ltelerln1 22/6/942 gününe kadar Ankar:ıda 1dareın.1% Muameıt\t vermeleri l!zımdır. Posta.da olacak geclkme1er kabul edilmez. c4136• c62'16• 
l'.Iüdilrlüğ~ göndermeleri. 

~ ~a:O~~~t~~ edeceğt bir ıstnsyonda. istihdam edilmek ~ere 11 Devlet Demiryolları ve Limanları İtletme il 
Yapılacak imtihanda kazannnlıı.ra. muva.rtakıyet derecelerine göre 100 - Umum idaresi ilanlari 

150 lira aylık ücret ver!.leceictlr. İmtihan 22181942 pazarteeı gilntl sıuıt ============::z::==============~~ 
10,30 da. ya.pılacaktU'. 

orta. veya bu derecede tahsll görmüş olan taliplerin doğruluk kA!tıdı, 
askerlik vesikası ve sılıhat raporlarlle sözü g~en gün Ankarada idaremiz 
Muamele Müdllrlüğüne ve İstanbulda. Ycşllköy Meydan Mlldürlü~e mü
rac:ıatıan. 

Ankarada imtihana ~t.ırrık edecekleri meydana getıtrme-k üzre tdnre oto
bu..'ii saat onda merke2: P.T.T. binası önünden hareket edecıektlr. 

c4060ı c6235ı 

Ticaret Vekaleti iç · Ticaret 
Umum Müdürlüğünden : 

Türklye'de yangın, nakliyat, hayat ve kaza sigorta ~erile meşgul ol
mak üzere :tantml hükümlen da!reslnde lıescll edilerek: bugQn faaliyet ha.
HnM bulunan ~ Sigorta. Anonlm şı.rtrett bu kerre mllracaatla Gala.ta 
Acenteliğine Şlrlret namın.& Yangın, nakliyat, hayat ve kaza sigorta ~lerlle 
meşgul olına.lc ve bu ~lerden doğacak dA.valardıa, bütün mahkemelerde, 
müddei, müddelaleY.b. ve üçüncil şahıs sıfatıarlle hazıt bulunmak il7.ere Petek 
Türk Limited Şlı1tetln1 tayin ıeyledlğin1 blld1.rmlştıt. Keyttyet sigorta llr
ketlerln1n tettif ve müra.Jt.abesl hakkındaki 2~ Haziran 192'1 ta.r'.lıll kanu
nım. hükümledne muvafık: görillmüş olmakla illn olunur. 

Aslan ve Eskihisar Mlittehit 
Çimento ve su kireci fabrikaları 

anonim şirketi hissedarlarına ilan 
1941 seneı ticarlyesi temettüü olarak beher hisse senedi başına. bil! rev

klfat 30 kuruş vıerlleceği. ve bu t{'()lyatın 10 Temmuz 1942 cuma günUnden 

IUbaren, 24 numaralı kuponun ibraz ve kat'ı mukablllnde, Doyçe Orycnt 

B:ınk - Dresdner Bank şubesinin Galata merkezi glşelerlnden ıcra olunn-

ca~ lliuı olunur. • İatanbul 9 /haziran/ 942 
l\IECUSt iDARE 

Muhammen bedeli (16000> on altı bin lira. olan 20 ton Potasırostilc 
25/6/1942 perş~be günü saat 15 de kapalı zarf usulü ne Ankara'da İdare 
blıuısında t.oplıı.nan Meı:tcez ıı uncu kom~ca satın alınacaktır. 

Bu ışe girmek isteyenlerin (1200) bln iki yüz liralık muvakkat t.."'m!nat 
ile kanunun tayin ettiği vcs!kalnn ve tekliflerini ayni gün saat 14 e Irodar 
adı geçen komisyon relsllğlne vermeleri lllzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Atıkaro'da Malzeme Dal.resinden Haydarpa-
şnda Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. (6304> 

Maliye Vekaletinden 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Esk1 nikel 5, 10 ve 20 paralıkların yerme dantelll bir kuruşluklarla bronz 

on paralıklar darp ve piyasaya kA.fi miktarda çıkarılmış olduğundan ~stı 
nlkel 5, 10 ve 20 paralıklann 30/6/942 tarihinden sonra tedavülden kaldınl
nıası kararlaştırılmıştır. 

Meekür ufak paralar 1 Temmuz g42 tnrlhlnden 1tlbaren artı.t tedavtll 
etmlyccek ve bu tarihten ıtıbaren ancak bir sene müddetle yalmz Malsan
dıklnrlle Cüm.huriyet Merkez bankası şubelerine ve Cümhuriyet Merkez 
bankası şubesi olroıyan yerlerde Ziraat barakası §Ubeleri tarafınd11.n kabul 
edilebilecektir. 

Ellerinde bu ulak paralardan butunanlann bunlan Malsandıklarlle 
Cümhurlyet Merkez bankası ve Zira.at bankası şubelerine tebdil etUnnelert 
ilin olunur. C5605l 

Beden Terbiyesi Umum müdiirlüğü Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Dağcılık Federasyonu için beher çifti :io llrn ve tamamı 1360001 
lira muhammen bedelll 1200 ç-lft komple kayak kapalı zarf usuıne satın 
a.Imacaktır. 

2 - Parasız olarak verilecek olan kayakların şartnamesini görmek ve 
almak isteyenler kendllert tar:ı!mdan hazırlanacak bir nümune ile birllkte 
her gün komisyona müracaat edebilirler. 

3 - İhale 19/6/942 cuma günft saat 15 de Umum Müdürlük binasında 
Satınnlmn komisyonu huzurtmda icra cdllccektır. 

4 - Tekllt zarflarının ıhnle saatinden bir ı>aat evvellnc kadar usuIU 
vcçhlle mülıürlcnmiş ve lmz:ı.Ianmış olarak komisyon rclsllğlne verilmesi 
şarttır. 

6 - Muvakkat teminat 1270011 lirndır. (4047) (6234) 


