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Avrupada 
ikinci b\r cep

he açıhyor 

Türk ve Alman 
mallarının fiatleri 

BU SABAHKİ TBLGBAl'L.A.B 

İngiltere, Amerika ve 
Rusya arasinda tam bir 

anlaşmaya varıldi 

Yeni cephe 
bu yıl içinde 
açılacaktır 

Vaşington 11 (A.A.) - Unlted 
Press: Beyaz saraydan bildirlldiğine 
göre M. Rooseveıt ve M. Molotof 942 
de Avrupııda iklncl bir cephe kunnıı.k 
acele ödevi üzerinde tam bir anlaş
maya varmışlardır. 

Beyaz sarayın tebliğine göre Molo
tof, son günlerde bir hafta içln Bir
leşik devletleri ziyaret etmiş ve Bir
leşik devletler yüksek devlet adamla
rile görüşmelerde bulWlmuştur. 

M. Roosevet ve M. Molotot Birleşik 
devletlerden Sovyetler Birliğine uçak, 
tank ve daha diğer harb mal7.emest 
teslimatını fazlalaştırmak ve çabuk
laştırmak için alınacak tedbirleri ve 
aynı zamanda. harbden sonra. bütün 
mıııetıerin sulh, emniyet ve hürriye
tini slyanet bahsinde Sovyetler Birll
il ne Birleşik devletler arasında.ki 
işbirliğini ilglliyen esaslı meseleleri 
görüşmüşlerdir. Her lkl ta.raf, bütün 
meseleler üzerinde göm, birliği bu
lunduııunıı memnuniyetle beyan ey
lemLşlcrdir. 

Bu görüşmelerde Amerikan ordusu 
Genelkurmay başkanı General Mar
shall ile donanma başkomutanı A
miral Klng de bulunmuştur. 

M. Rooscveıt, görilifmelerin çok fay
dalı oldu~u ve blrleşm~ mnıetıerln 
müşterek hedeflerine varmak husu
sunda iki hükumet arasında en se• 
mcreU ve en sıkı münasebetler için 
temel teşkil ettlğl hissini ta.c}ıdığını M. 
Staııne bildirmesini M. Molotoftan 
rica eylemiştir. 

Yunanistana yiyecek 
Stokbolm 11 (A.A.) - Dagerıce 

Nyheter r,azetesinin bildirdiğine gÖ· 
re, sekiz İsveç yük gemisi Yunanis
tana yhrecek taşımak için kiralan
ınış bıılunmaktadır. 

Midway 
muharebesi 

Teabit edilen fiatler yalniz hükômet ve hükUmete 
bağli müesseselerin getirteceği mallara aittir. Bu 

husustaki anlaşma prafe edildi 

Ankara 11 (Telefonla) - Tür
kiye ile Almanya arasında yapılacak 
karşılıklı ihracatta mallann fiatlerini 
tesbit etmek üzere biT müdcletten
beri devam eden konuşma1ar bit
mi~tir. Bu husustaki anlaşma bugün 
iki taraf mümessilleri arasında prafe 

edilmiştir. Bu fiat anla§tnast, son 
Türk - Alman tıicaret anla.ıması esas
ları d.ıhilinde hükumet ve hükume-

te 1:>ağh müe.aeseler tarafından ge· 
tirilecek S 5 milyon liralık liste ile 
buna bağ:ı listelere şamildir. Yeni 
fiatlere, harbden evvellki fiatlere 

nazarAn yüzde muayyen bir had da
hilinde zam yapılmıştır. Tesbit edi
len fia.tler, Türk - Alman ticaret an• 
laşmaamdaki tüccarın getireceği 44 
milyon liralık mala ait ikinci listeye 
şamil değildir 

Sıvastopol'un 1 Kmm, Harkof 
durumu çok muharebe 

güçleşti 

İngiliz gazeteleri 
burasinin düşmesi ihti

malinden bahsediyorlar 

meydanları 

Anadolu Ajansinin 
hususi muhabirinin 

gördükleri 

Londra 11 (A.A.) - Rus cep- Berlin 11 (A.A.) Anadolu 
h~inder- gelen haberler, bilhassa ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Sivastopola karıı yapılan Alman ta~ Kırım ve Hıtrkof kesimlerindeki mu
arruzu üzerinde basın dikkatle dur- harehe meydanlannı görmek için 
maktadır. Gazeteler, bu haberlerin doğu cephesine harek~t eden yaban
vahim olduğunu, Sivastopolun ıid- cı gazetecilerle Berline döndüm. 
detli hücumlara maruz kaldığını 11öy- Sovyetlerin 1 2 mayısta biri Har
lüyorlar. Hatta bazı gazeteler, ıeh- kofun şimalinden, öbürü cenubun
rin sul!ltu ihtimlllini bile göz önüne dan başlıyan ve ıehri bir kıskaç içi
gefümektedir. ne almayı istihdaf eden taarruzları· 

Daily Skech gazetesi de şöyle ya- nı cenupta alevhlerine dönen ve üç 
:tıyor: cSivastopolda durum, gitgi· Sovyct ordusunun kaybolmasile so
de vahimle§mektedir. Eğer kale dü- na eren muharebe aahasını, yanan 
ıene, Hitler, prestijini kurtarmak köyleri, terkedilen toplan, tahribe
için zaruri olan zaferi kaydedecek dilen tank ve kamyonlan henüz ao
ve Kafkıuyaya doğru bir adım daha ğumamıı ölülerin ara.ından geçerek 
atacaktır.> gezdik. 

Berlin 11 (A.A.) - Alman or- Sovyet ordusu için mağlubiyeti 
dulan Başkumandanlığının tebliği: hazırlıyan bu kazana doğru ilerler
Sivastl•pol tahkimat sahası üzerinde ken binlerce kişilik esir kafileleri ile 
şiddetli çarpışm11lar halinde taarruz· karşılaşıyorduk. 
lara devam edilmiştir. Düşmanın İnsan ucsuz bucaksız gelen bu ka
ümitsir karşılık taarruzları neticesiz zanın kenarlarında gördüklerimiz 
kalmıştır. Sivıtslopol deniz çevre- çok k?rkun~tur. ~uhtelif istikamet
sinde yapılan şiddetli hava taarruz- l~rde ıle~l~yıp yıgılm1ş olan Sovyet 
lan sırasında üç bin tonilatoluk bir tumenlennın gedik açmağa vakit 
ticaret g..!mİsi bomba ile batınl- bulamadan Alman tank ve hava 
mışhr. ku.vv~tlerinin devamlı ateşi altında 
Doğu cephesinin şimal kesiminde ezılmış olduğunu gördük. Binlerce 

düşmM kuvvetlerimizin baskısı so• kamyon, araba, top, tank biribiri 
nund.ı bir çok yerleri terketmiştir. üzerine yığılmı$ bir haldedir. 
Volchov cepheııinde yapılan şiddet- Üç süvari tümeninin kurtulan at-

30 parçadan mürekkep 1i düşmaı• ta11.rruzlan Sovyetlere lan, ovalan doldurmaktadır. Yer 
Japon gemilerinden kanlı kayıplara malolmuştur. Ordu yer yanmakta olan kamyon ve tank· 

visine mensup kıyı topçusu Kronş- lann dumanları hala tütüyor. Şimdi 
Yarısı harb harici edildi ;ed kovunda düşman deniz müna- anlaşıldığına göre Sovyet ordusu bir 

--.- :alatın; tesirli surette ateı altına al~ aralık kendine gedik açmış, fak.at 
Va!!fngton 

11 
(AA) _Haber alın- mıştır. Leningraddan çıkan bir de- bun~ farkın~ varamamıştır. Açılan 

dlihna göre Mid · · harebesl. es- • ltı ve bir k-afile himaye gemisi g.edıgm hangı no~tada olduğunu ta-
nasınd way mu nıza l d nh Y"zacakt1r 

Sivastopol 
uzun müddet 
dayanamıyacak 

Almanlar, kal~nin bu 
hafta içinde sukut 

etmesini bekliyorlar 

l\loskova 12 <A.A.) - Rus cepheısln
de ilkbahar ve yaz hare-kAtının ikinci 
safhası Almanların Hark:of bölgesl.n
de taam.ıztyle başlamıştır. Ma.reşal 
Von Bock, taarruz 1ca.bettiği için 
taarruza geçmiştir. Çünldl son Rus 
taarruzu, Tlmoçenkoya m ühlm mev
ziler 1şgaJ etmesi lınkAnını vermişti. 

Almanlar, son muharebelerde lldsi 
tank tümen! olmak üzere 10 tllınen 
zayiat vermişlerdi. Siva.st.opolda Rus
lar, Almanla.nn e-ıict tazyik1 altında 
dayanıyorlar. 

Almanlar, Harkotta yeni başladıkla
rı taarruzda. ne kadar asker ve tank 
1rullandıklan malfim değllsıe de cenub1 
Doneçte 30 piyade ve 6 tank tümeni 
bulunmaktadır. 

Stokholm 12 (A.A,) - O.F.İ.: Mos· 
kova askeri mahfllleri, Slvastopol mil
dafilerlnin, Almanların adetçe ve 
harb vasıtaları baklmındon ezici üs
tünlüğüne binaen uzun mUddet daya.
namıyacaklannı saklamıyorlar. Eğer 
Harkofta başlıyan Almn.n taarruzu 
büyük ölçüde yapılıyorsa Almanlar 
Sivastopolu btr an evvel almak ve bu
radan seıt>es kalacak kuvvetlerlnl 
başka tarafta kullanmak lstıyecekler
dlr. Almanlar, bu hafta Slva.stopolun 
sukutunu bekliyorlar. Fakat tarafsız 
mahfiller, Slvastopolun bir mllddet 
daha dayanacaıtı fikrinde bulunu
yorlar. 

VIchy 12 (A.A.) - Slvastopolu çe
viren otll2 kllometrellk yartm dalre 
içinde malzeme ve tnsan A.mmt şekil
de yı~mı., b•ılunmaktMır. Bu de· 
rece dar blr yerde bu kadar malzeme 
şimdiye kada!' görülmüt feY dell11dJr. 

Ruslann kayıptan çok aA'Jrdır. Şeh
rin şimdl bir deniz yolu kalmıştır. 
Burada hava haldrnlyett Alman uçak
lanmn elindedir. 

Biri Hakim deki 
lngilizler şimale 

çekildiler 
Londra 12 (A,A,) - B.R.C.: Bl.l.ı1ll

haklmden çekilen hür FraMız kuv
vetleri da.ha şimalde dlıter miltteflk 
kuvvetlerle beraber toplanıyorlar. 
General Rommelln sağ cena'hı seıt>es 
kalm~ır. 

Bilrülh.aklm gaml7'ıonu 16 gün en 
şiddetli hücumlara. karşı dayandıktan 
ve düşmana ağır zayiat verdirdikten 
sonra ia..şest güçleşm~. ve çarşamba 
günü düşmanın son hucumunu da 
püsk~rttükten sonra aldığı emir üze
rine Inglllz hava. ve zırhlı k:uvvetlerl
nln him.ay<eslnde o mevkit boşaltarak 
çekilmiştir. 

f a Japonlar Amerikalılar tara- tutuşturulmuş ar ır. ' 
~~~~n o kadar yakından taklbedil- Moskova 11 (A.A.) - United 1111111111111111111111111111111111ıııı1111111111111111111ııuıııu11111111111111 

Uyeş r kl batmakta olan harb ve nak- p , Sovyet Başkwnandanlığının 
gemuerı ı .. tınd n sa5 reas · al H k f kalanları n n muretteba a "' tebliği: Alman kıt arı ar o cep-

Vak!ı hl.le kurtarmak için durmağ: hesinde yeni bir taarruza başlamış
lstua fil bulamamışlardır. Ja.po 1 d K lordu Sivastopolda oldu-
d osu 30 P d fazla gemi- ar ır. ızı b en lllÜl'ekk arça an alı- v 'b. burada da düşmanın oş ye-
nan nıaıü eptl. Şimdiye kadar . gu gı ı v h" lan püskürtmek· 
üç gün· mata göre, muharebenin ılk re yaptıgı ucum 
harb ü içinde bu gem.ilerin yarısı tedir. v Uk 
Aiid~ancı edllmiştir Alman Başkurnandanlıgı •. raroa 

l'iye sn:~ adasındaki 'Amerikan balı- meydan muharebesine yeT~ ihtiyat 
nın Anıl endaz kıtalan kw:nanda.nı· kuvvetler sokmaktadır. ımoçen
Çektı~ı b~~l Nimitz•e şöyle bir telgrat ko'nun burada yaphğı ani taarruz 

Japonla dirilmektedir: Almanlann Rostovu ve Kafkas pet• 
luya tutuı~:ı~~murdan k:ıçarken do- rollannı ele geçirmek için hazırla-
Bat · d ki planlan akim bıraktmnıştt. 

a.n J · · • ı arı b • 6 ·· iddet-nı ·· a.pon gemısmın Sivastopol muhare esı gun !J 1 
T ~ettebati kurtarıldi le devam etm~ştir. Sayı~ ha~;=

d o,.yo l l (AA) - M.d ay buradaki garnı7onumuz a r 
a. ab.rt y k · · 1 w d....... ·· tü1 
Yare a. ınında batan Japon tay• ca oguşmuş · v d" .. rülmüş 300 

gemisi .. b 1 6 Alman uçagı uşu ' 
?nen k rnurette atının tama· "klt:. 30 kamyon, 
tedir urt<trıldiğt haber verilmek• taşıt, malzeme .. y~ at "klü iki 

· birkaç tank, muhımm r;: 'b dil· 
tren ve bir uçak hangarı ta rı e 

Berline gidecek miştir. . d k' bu ikinci ta-
g .

1 
• • Harkof cephesın e 1 

An•·- azetecı erımız k'tl halinde yapılmaktadır ve 
.~ ...,,ra 11 (T arruz ı e 1 k yapı· 
•ıtikfiınettn elefonla) - Alman hafta Sivastopo a arşı . 
lerınııztn ln davetı üzeri.ne, gazete- reçen kadar ehemmiyetlidır. 
l'ekkep bl b~muharrirlerinden. mü- an taarruz -----
n1lidiitil r heYiltln matbuat umum k d 
:Serlfne s.eıım Sarper'in riyasetinde İngilizler Madagas ar a 
llıatbuat gıdc~e~lnl yazmıştık, Heyet, •1 ı· I r 
başmu ~udürünün değil, Akşam l er ıyor a bil· 
Ya.setı~arrırı Nccmeddln Sadak'ın ri- Vichy 11 (A.A.) - R

1
esmj; b • 

e gidecektir. diriliyor: Tanariveden ge en la e2r4 
t 1 t" lü ko u lere göre bir ngi iz mo or D 

mayıs tarihinde Ambi1obeu
1 

ved.v et• 
. 'k . d ge en ıge gosuare ıstı ametın en 

1
• 

• --:.t: t-ıa ıınant" 

t>ıa~afia Vekili geldi 
b~so a. VeklU general Ali Fuat Ce-

_ Geçen kt§ kömür vurgunu yapan IU palabıyığa hali, nasıl da 

dansediyorl .. • 
_ de kıpn çalan yazın oynar[.,. 

Rus - lngiliz Harkof'ta 
anlaşmasının Alman taarruzu 

maddeleri devam ediyor 

Bir Rus-Amerikan 
paktı da imzalandı 

Muahede 8 maddeliktir 
İngiliz • Rus Devlet 
şefleri mesajlar teati 

ettiler 

Londra 12 (A.A.) - B. B. C.: 

Rus tebliği, Alman 
hücumlarına karşı 

müdafaada bulunuldu
ğundan bahsediyor 

Londra 12 (AA.) - B. B. C.ı 
Harkof cephesinde Alman tailrruzu 
devam ediyor. Dün gece IVIoskova
da neşredilen Rus tebliğine göre 
Ruslar, Harkof cephesinde, Alman
ların piyade ve tank kuvvetlerile 
yaptıkları taarruı.lara karşı müda
faada bdunmakta, Sıvastopolda 
anudane mücadeleler olduğu ve 
düşman hücumlarının püskürtüldüğil 
ilave edilmektedir. 

Bu sabah, Vaı;ingtonda, Rusya ile 
Birleşik Amerih arasında bir pakt 
imzalanmıştır. Bu pakt Birleşik A
merilta Üe Rusyanın karşılıltlı yardı
mına dairdir. Rusya ödünç ve kira· 
lama kanununundan geniş bir su-
rette i&tifade edecektir. Bu pakt, Alaska kıyılarında 
Birleçik Amerika ile Çin arasında., 
imzalanm~J o!an pakt.a müıahihtir d h ı_ • 
ve tediyat huausunda harhden ·.on- eniz mu are:oesı 
raya da ıamildit. 

Bu muharebede 
Midvay' da Japonların 
uğradığı zayiatın tesiri 

görülüyor 

Londra 12 (A.A.) - B,B,C,: İngil
tere ile Rusya arasında tmalanan 
mua.Mde 8 maddeden ibarettir. DUn 
aqam Londrda neşredilen Beyaz kl
ta.pta muahed.enın metni lle imza. me
rasiminde B, Eden Ue B, Molotofun 
söyledikleri söylevler, İng!lbere kıralı 
Jorj, Sovyet cümhurlyetlerl ittihadı 
velsi B. Kalinin ve B. ChurchUl ne 
B. Stalln arasında teati edilen mesaj- V~ington 12 (A.A.) - Şimdi 
Iar mevcuttur, B. Churchlll mesa- şimalde Alash kıyısı açıklarında 
3ında, ubundan sonra Birleşik Amert- ikinci bir deniz muharebesi cereyan 
ka, İngiltere ve Rusya beraber yürü- etmektedir. Japonlar bu tarafa ta
yecekleı1 cihetle, zafer blzimdlrt dl- arruz ederek, Amerikan donanması
yor. nı parçalamak ve Havay adalann1 

B. Stal!n de cıevabt mesajında. «sl7..e bunda!l istifade ederek işgal etmek. 
en samimt hlslerlml ve milşterek tam ümidi peşinde idiler. 
zaferimiz hakkında.ki katl lma.n e 
kana.atılın\ bl.ldlrirlm• demektedir. Amiral Nimiız bu planlan bo .. 

Muahede maddelerlnln metnl bul1- çıkardı. Aleoutienne adalan dola}"" 
sası nıdur: larında cereyan ederı deniz çarpıt-

Madde ı - İngiltere ile Rusy&, Al- masıncfo Japonlann Midvay'da uğ. 
manyaya ve şeriklerine karşı blrblrl- radıklan kayıplann tesirleri gözük· 
ne yardım etmeği taahhüt ederler. mektedir. 
' Madde 2 - İki taraf Hitler hükft

metl ve tecavüzt emeııeroen vazgeç
miyen hiç bir Alman hlikftmeti ııe 
müzakereye glrlşmcmeği ~ sulh yap
mamağı taahhüt ederler. 

Madde 3 - İk1 l\kit taraf, kendile
rlyle ayni flklrd.e olan devletlerle 
harbden sonra da. teşriki mesa.ı etmek 
hususunda. al"ZUlannı beyan ve harbi 
lmklnsız kılmak hususundaki azimle
r1ni teyit ederler. 

Madde 4 - İki l\kit taraf, harbden 
sonra !kitlerden bh1. tecavüze u~ar
sa tam bir yardımda. bulunmağı ta.
ahhüt ederler. 

Madde 5 - Blrt>lrlnln emntyetlni 
nazarı itibara alan lkl Wt taraf, 
harbden ronra. dostane sıkı bir ~lr
liğl yapacaklar, arazilerini genf41et
mlyıecekler ve diğer devletlerin da
hili işlerhıe kanşmıyacıı.klatdır. 

Madde 6 - Harbden sonn. lkttsadl 
yardımdan b!histlr. 

Madde 7 - İki l\kit tara.!, A.kitıer
deııblrl aleyhi.ne müteveccih hiç bir 
kombinezona glrmlyeceklerdlr. 

Madde 8 - Muahede silz'atle tasdllc: 
ve ierhal merlyete girecekt1r. 

Va.tİngton 12 (A.A.) - Japon• 
ların Aleoutienne adalarına çıktık• 
!arına dair verdikleri haberi Vapıg
ton şu tarzda tt-kzibcdiyor: 

Aleoutienne adalan geniı bir ta• 

ha kaplamaktadır. Bunların meskun 
mahallerinden birine Japon askerle
rinin çıktığına dair hiç bir haber at. 
madık. 

Japon 
Sovyet mü
nasebetleri 
Japon ajansı hiç bir 
değişiklik olmadığını 

söylüyor 

İngiliz gazetelerinin Tokyo 1 ı (A.A) - Domd 
hararetli makaleleri ajansına göre, Tokyo'da emin bir 

Londra 12 (A,A,) - B.B.C.: Bütün kaynaktan ıu malumat veriliyor1 
İngiliz gazeteleri İng!Uz - Rus mua- Japon - Ruı münasebetleri Japonya• 
hedesinl hararetle tasvip edlyorla.r. nın durumu bakımından hiç bir de-

!imes cMuahede, tarlhl bir eı:em- ğişik!ik arzebnemektedir. Japonya• 
mıyetı haizdir .. başlıklı ma.k.alesınde, nın Sovyet Biıliğine karşı aldtğı du-
o:muahede Büyük Brltanyad.& büyt\k rum ilci memleket a d · za• 
biri memnuniyetle k.a.tşılan.aca.ktır.. 

1 
ar sın a un 

diyor anmı7 olan tarafsızlık anlaşmasına 
Dally •relegral)h gazıetesı de şöyle ve mıittefik milletlere mensup pro

dlyor: o:İnglllz mllletl bu tttlfa.k: mua- pagandacılann Sovyet efkannda 
hedes!n1 candan ve azlmkft.r ta.svlbl endi,e uyandırmak için bütün gaJ"' 
ile selA.mlıyacaktır. Bu muo.heded.en retlerini sarfetmek maksadile bu hr
yalnız İngiltere V& Rusya. değll, bütün aattan her halde istifade etmiş olma• 
dünya istifade edecektir.» }arma rağmen. Sovyet topraklannm 

İııgiliz - Rus muahedesi donıln- tamamiyeti esae:na dayanmaktadır. 
yonlard.a. ve Birleşik Ameıtada. ta-
mamen tasvip edllmt.ştlr. Londra 11 (A.A.) - Aleoutiemi 

Rusya.da radyolar hususl neşriyatı adalanna yapılmakta olduğu iddia 
kesmişler ve İngiliz Rus muahedesi edilen hareketler münasebetile Tok· 
hakkındaki teblill1 ve teati edilen me- yo' daki Japon resmi haberler ajaMI 
sajlan neşretmişlerdir. Hallt bu teb- bazı endişeler izhar ediyor vo diyor 
liğl. alkışlarla karş1lamıştıt, ki: 

Molotof'un İngiltere ve <Bu hareketler, Sovyet topralC-
Rusya'ya seyahati lannın bütiinlüğünü ihlal eder ma• 

h kk d 
hiyette addedilemez. J nponya he-o 

a ın a tafsilat sabına, iki memleket münasebetled 
Londra 12 (A.A,) - B.B.C,: B, Mo- tamamile deği~meksizin kalmakta

Iotof, Londraya 20 mayısta bir Rus dır. Japonyan:n Sovyetler Birli"'ine 
bomba tayyaresUe gelmiş ve 26 _!ll:lY!!'l- karşı olan durumu iki 1 k g 
ta mU.ilhede !rnzalnnmllJtır Mutıen.Idt- . mem e et ara.
ben B. Molotof, ayni Rus ~yyarcsly!e, aındakı tarafsı71ık paktına dayan• 
Vaşlngto~ gitmlf ve oradan dönüş- maktadır ve şu kanaat vardır lrJ 
te Londrada. lkl sa:ıt kalmış, İnglllz Sovyetler Birliğ; de bu paktın esar 
kıralı tarafından kaıbul edilm~. son- larına tamamilf' uygun olarak hare-
ra Rµsyaya dönml)ştürı. ket ede:cektir.> 



Bahi!e 2 4JtŞ.A.M 

r Geceki ve Bu Sabahki llaberle:r j' , _______ ıczm: ______________________________________________________________ mEa~--~-: 

Harb tebliğleri f lngiltere ile 
Alman tebliği Rusya arasında 

Berlin 11 (A.A.) - Alman or- yeni anlaşma 

Çocuk Esirgeme kurumu 
kongresi to landı 

Ecnebi ve azlık 
o kullan 

~retmenlerl 

Lüks eşya 
İncelemeler sonunda 
ithalatın men'inden 

vazgeçildi 
dul an ~kumıındımlığının tebliği: Maarif V letl, l>unla-
Şimali Afriknda bugiin .abahleyin İ Ji G.ef, konlYPenİn tazimah İ Anknra 11 (Telefonla) - Lüks eş-
lngiliz mlldaf a aiateminin en önem- Karıihklı anla 'il B • rin da maaıina zam JaDJ.n memlekete ithalinin m edi e-

li cenup knide!i olAn Biri Hakeim olmak ızin sulh -'den heyeti• ka ul 1• ler ppiİmasinİ nıri rdU. ~ )'aZllmıştı. Yapılan inceleme er 
istihkamı z p tedilmi§tfr. Dü man bu- 1 ~ 11 neticesinde bu kabil eşyanın çok c 
rada çember albna alınan kuvveti~ ebniyecekler Olduğu anJ.a§lldığındruı lüks eşya t-
riyle günlerce anudo.ne ve ıiddetli . , . ~ 11 <Ttlrlmlo.) ..... Busuıı1 haltnln meni bahis mevzuu değild . 
b. . . H :A.akara .11 (.A.i\.) - Mi1lt Şef Kongre M11Zl Re1ıdc!tmbın Mill1 ,_ nıyet okallarmdoı ~ ıt1ar-
ır mukaveı;ıet gCSstennıştir. ava Londra it (A.A.) - . Reuters Relııfcilmhur hmct tft~a. ayın onu· ~etıft'ye b!r ~an .rocım1o ~ ~Pamuk a "'larile irina 

kuvvetlerimiz: kara çarpt§malanna M. Eden Avam Kamaruuıda, harö- na te.adW' eC!en çarpmba gilırll aa- ~1~ ~met{.. ilctıeUeı1ne m ıapılmamnm cnııi "'y g p 
müdahaie etmişler ve dü§mAn kol- den .onra yeni Mihver taarnulnruıi at 17 Cle., S~e açıla,ıı Bcıhm ne, ibiik Millet ~~o 9lduh. zammm bu ~seletm yaglarının satışı 
lan. ~opluluklannı bombalamışlardır. önlemek için RQ9Ya lle İııgilter• ara- ve Tutum ee~ fel'efl~e1"o- ye Bapekile, Cencl ~ar ta.kdtrlne bı.rat:ıl4:ı1ı, Maarif Veklleı- tstam>uı vtlAyethıden: İstanbul vı-
lngilizler bava aavll§larındıı 21 uçak ıımda bh ka.qıhklı yaıdım ltti.faki dl Serirb'l ~ Uluaal Ek lianhim Oimhtm,et Pas- Und6n aıt~ bDd~. Da l&yetl dabllinde beyana tnbl tutulan 
luıybetmiıılerdir. . iu:ızalanmıf olduiunu hildiımittiL 0 ::n.'" Antnma Kmuuıu Hbl ~ tW ~ .tedfiine'" Mmotler- b~ t.amJmda, ~ TO bugüne Jmdar aat~ı &erbes bım-
Doğu Akd~nizde Alman denızal- Sov7et barlciye lr.omiaui M. Mo- lıkuir aaylan Oen.ıal Kbim Özalp ua!'Çoed Li~ ICmumtı l)a.. J!,prbtcak amdan Teret *'1ıatı,... :~~~u~!a~:m~~es1:: 

h
b!"n Tohdı:ukl •bü~~enb' vk ~°.:'"~~e lotof liu muahedeyi mlhakere )ç1n tara.im.dan üqı)anaıı Mlllt Şef, ee»- lillne Te brdeı ~ N9'li TO ~ da aynca. tıp.ret ~ de göstei'dlği miktarın nıstırun ve pl-
ımaye e .1 en . r ... .: ır a -.re - İngi]tereye ıelmlt n bmadan, harb- gide hlr edflaıı tablolar pafiklor lanmn. 'blldiriJmecfiıo !tarar '""' · - ~ rtna yağlarının tamnmınm ııerocs 

arruz etmışlerdır. Anudane yapılan de it be .... h..rJiil mealesini Jı:oııur -'~ı ek -• _ _....:__ il fi- -"d~'~ __ .. _ ...._ • İIJ[okul talUıdetnameıf blrakıldıı.., meZ'kitr ynx.lann btr te-
bu taarruz: esnasında topyek\in 12 ·v- . Ye.~ OJ1U1U11 T• _.......... 0 n.ı. uı;ten ~nra yann .at O'lllKlti •uP 5 ı;. _____ ;.ı..;;..;- &• 6 

b. t 'lAt t t d ... -:ıl-}U iki mak tlzere hava yolu ile Birlettıi: gilı bbçoll ewa hallmda izahat at.. lımmak: Uzere lçtlmaa 80n '"~· au.ı-U94 ~u. ııne&m :tazla. satışlarında a.lmno:ı!c 
~? .. onı a 0

• u enn ~ .agır T.... Amerikaya aitmJıtir. dık"taıa ıoiıra Kunmı reı.ı General . ~ Alıbra ıı ('l'ıelefonla.) _ tıkoktlı faturalann Ticaret fi Sana);! Odt\Sllln 
buyuk devn~ e gem ısı ba.tı.nlrnı§.tır. M. Edea. ,..pılan m.aahedenbı hti- Özal • bu b daA dol tebrik Refılcilmhur li:ongre p.badetınamestnm natı. ~beme n- tevd.U teblt~ olunur. 
Bundan ~aıka 4 taııt gemL'1 torpılle kOmlcrinder,. };ahset:mittir. Bunlara e~e~. .... ~ h=lamna.sı murahllaslarini kabul atleı1n1n ~ y(lzftnden, il t. 
~as~l~a hugratılnluşıtır. M~ltda .. adıuında ııZSre Ru11ya De İngiltere, ka,.ı)Jklı &çln. i:yi oahtu. Vedat TC>r'e de ar etti ~ oıbhlnn1ttr. • On gündenoori SUYU 
ıngı ız ava a .ln an gun .uz n ge- an1ıfma olmabıZ111 sulh k'abul et-- nca tetellUr etmltlerdir. . . , Liıe ve orta okul kesik bir ser.l.'ff: 
ce bomhalanmı~tır. Bu münaaebetle m.emeti ve ller hangi bir topralt h· . . . . Anbra 11 (A.A.) - ReWc:Clm- • . • ,._, ) ... Qa~ 31 lncl 11k mektebin kat'.-
Alman ve İtalyan uçaklan aekiı: İn· zancı aramamalı taahhttt etmekte- Ankara 1 l (A.A.) - . Çocuıi !lor Millt Şef 1.met ~ntt buseın. •· mezunıyet lmona1Lan IJSllldakl e'\1erdıt cıtt.mplar on gün~ 
giliz uçağı düşürmüşlerdir. Alman dlrler Esirgeme Kurumu um~ k:ongread u 16 (ia ~de. Cocali Kmae- Anbra 11 ~) - Maa!'lf denberl awnırluk c;ekıi'kler1ni, sular 
ıavaş uçakları dün gece orta tonaj· ~bdeu nra yürtıılUi gheceJi bug\l:n aat 1 O da Çoeu1C Sarayınd~ me Kurumu ~ongrell nmralılü.alari- Vetllett talim ?e tıeıb1}ııe bıe.J'eti, Jıse 1dftt-esine vaki milracaatıamıın nnza.-
da üç İngiliz ticaret gemisine taar- 20 l"lr. b-: pakt bntU et top)lUUlUfbr. Kongre releliğhıe Tral:).. m hhul 1N,.unnuıl.u'aır. 1'9 ortaokulla.r lm.tUuın tanmstnams- n 1t1bara almm.adığırn ~a.yet &t-
ruz etmişler ve ajiır çapta bombalar- 1 •~e.ı L--'·'-l • _,..ı n ı:=- zon mebusu Ha.an Saka, ikinci ret.. AtatOrlriln manevi lhıln 11, 118, 82 ft 'FO 1Dd maddelerl.- mektedlrler Alrı.kadat'ların nazan 
la bu- gemileri batırm1şlardır. tar~ 1 iharti~ı ~1 

1 z-.v.ıbm h"'---- lile Erzurum mebueu Nakiye Erırfin. b rund Din ~tırl~ınl"ıld:ııe brar ~; dlkkatını c~ıbedertz. 
enn va ey ıyece-. Tll u u-.uuı- kat' J.ikl g t 1-laTrl ÜTgtlb]U il UZU a Bu detı41kll6& cart, Hse TO ur.-.....w - --

ler daimi .Anupa ıulhu nizamına it· ~ s::n :ııdikten aonra umu: Ankara 11 '(A.A.) - Çoeui mez-mıtyet !mUbAnma ııtreceklerln Merhum Şeref ihtifali 

Tu''rk ceza kanunu hal ec;Jilmıı olacaktır. mi merliex heyeti &zumi:fan ~lenle- F.afrgeme Kurumu ltongre11I adına dilekçeleri Vekll. m~p görtlle- Türk spor teşkllA.tınm ve İstnnbul 
İog{ltere Te R!Jsya blltiln had> el&- rin h&malarını tam 1 in iki dakika bir heyet basitin ıaat 11,,0 <la 'Ata- cet okullara havale edlleoek T& im.ti- frullplyonu ~iktnşm mücsslslerin en 

Tamıoca Ye lıarl:K:len onra dıı. 20 yıl ç k' n~ fy llzealndckf han o okulda yapıla.caktır, N1sa.nda merhum Şerefin ölümünün dokuzun-
Anknra 11 (Telefonlı:ı.) - Tfirk ce- muteber olmal'. tizere tam bir aakert ayakta ı:nktlt edllmIJtir. Bundan •on• tilr tın ı:.uıogr.a .a m • mu- milraeaat edenler hadran, temnıuma cu yıldönümü mün betile bugün 

za kanunu maddelerinin bubünkü ittif&k akdeylem.İ§lcrdir. ra Kurumun g~en iki yılla ~ıpı.a vakkat h.brlnı xıyarot ederelC ,.,.. m1'lracaa.t eden.lellde eyıtU devresinde l!aat 14,30 da Beşiktaş Şere! 6t:ıdı 
lc~plam uygun şe'lrllde de~Lştl.rllme.si M Ed M M l t f il . raporu olunmll§ n kabul edilmlttlr. lenk k:oymaılar ve Elieat Şefin m!- ımtfhamı. alınncakıardrr. karşısında Yahya efendi kabrıstnnm-
etrnfındaki çalışnalara. devam edlll- d • • de:-1: d ·• . 

0 y 0 
l U: ge :;:: Bütçe n idare encümenleri ıeçil- nevi humrund.a tazimle e~ilmJvleT- N t t kdi • d b•t f dakl mezarı başında blr lhtltnl yapı-

ror. Bu işle meşgul komlsyqn adliye e ve gıA ~ı.: e ·.ııyı yRo .eu Ru yapt ~J· - mJştir. dir. o a rm e 1 ara • laeaktır 
1 hl 101 ürfunl 1 lınm nı Ye men&aaa eıa oosve t e }ıkta } }}" } · n ey ne ~ enen c er e e lan. .. " 1 • • k f dal n ayrı an mua ım er Türk sporunn bförı1k hizmetleri do-
bıtizamı. Ammenin aelAmetı ve A.m- 0 goru§IDe ~ının ço ay 1 ve 1 d- ·ı -- '~ tunan ve t.eşklllttm kuntlmasına Amil 
menin ttl.madı n.leyhlne işlenen cü- memnunluk vend olduğunu Avam Bolu - Gerede Ko··y mektepleri ceza an ırı aca.K. olanların başında gelen merhum Şe-
rümlere dair kısım üzerindeki değl- Kamarasına söylemiştir. Anlı:a:ra 11 (Telefonla) - İlkokul- ref için her sene tekrarla.nan bu ih• 
fikllği tamıımlamı9tır. Tebliğ, lngiltere ile Ruayanın, bu ların hl.Men dörde ta.dal olan sınıf- titale bütün sporcular davet edilmek .. 

Şahitlikten rucu bAkkındalıi 291, yıl Avrupada ikinci bir cepbe aç-- lannda ınıuf geçm~ m.Qesslr ola.n tedlr 
ehllhlbre ve tercümanlık haklannda- mak hwıuaunda Acil itlerin bitirilme- 55 kilometrelik yolun Kadınlar bina İn§asinda notların takdlıtnde bitaıa.fhıktan ...,... · • • 
lr1 296 ve 317 net maddeler de tal:ıkl· aliıe ait tam l>ir anlapnaya vardık.la- etüdü eksiltmeye liondu mecburi çaliıacaklar rı1an Otretmenıer 1702 •)'1lı kanu- Pusla tashıh ıstasyonu 
katı ynnlış yola sevkedcbUecek bil.tün nm Cla l>ildirmektedir nnn 23 üncü madde..<Jln1n ı tncı ~ kurulacak 
hareketleri önllyeceıt şekilde yeniden • 8'1Jla. gOi1e cezalandmle.caktır. 
yazılmıştır. Ankara 11 (Telefonla) - Nafia Ankara 11 (Telefonla) - Mcclt- Bu hll8US'ta ham1Anan tam.im alft.-

Güzel sanatlar akademi- Vek!lt-,tl A~ara tetanbul arasında sin evvelki ve dün1'n toplantwnda k.ada.rlnra. gönderllmJ...~lr. 
Fazla çocuklu memurlara ai ortalama notlari kısa dcı:nlryolu güxcrgô.hı olan Bolu mühim bir mcvzua temas edilmlttlr. Talebe yurdu gelecek 

verilecek zam Ankara 11 (Telefonla> _ Oilze.1 i.atik.ametinc!ek.i Clemiryolu inşaat Köy enstitüleri teıklli kanun IA.yilıa.- (1 • - d 
Ankara 11 (Telefonla) _ Mec- sa:natıar. AJredemlsl mım.arı §abed proJelerile ehemmiyetle me§gul ol- aının yirmi beşinci maddcai, köyler- ers sene 1 a ın a 

listen sı.>n çıkan bir kanunla c:lört ve tallmatnames!nfn Jm.t1hanlılra mtıte- maktadır. Bu huaustaki demiryol gü- de yapılacak mektep bbıo.lan için llazır olacak 
daha fazla çocuğu bulunanlara dör- alllk kısmında, değLştklilı: yapı.lnu.ftır. zergllı etUt!eri bitince bu hattın in- köylü 1 ldın ye erkeklerin yirmi gün Şehmde~da ~ edllocek ihıl-
düncü çocuktan itibaren beher ço· Ortalama. notlar 9 Te 10 olursa (p&k pama b&ı§lanacaktır. inıaatta çcılıtmalan meeburiyeti lr.on- veıııite Talebe Yl:ırdunun 22 hazlrnn-
cuk ic;i:ı verilecek maktu an ayda iki iyi)• 'l ve 8 ohımı. (l:yi). IS ve 6 olursa Vekalet bu defa Bolu ile Gerede maktadır. KaylU kadınlann ~tın- da nıaıesı yapıhcaltını yazmıştık, 
buçuk liranın memurlara ne suretle (orta) derece .sayılacaktır. Dtplonı&-- araaında. tahıôen elli kilometre lıp çalııbnlmamnaı meaeleal Uzerln- .Şimdiye kndall dört be'7 talip mflra.
verilecegui hakkında maliyece bir lar bu esasa IÖI"e verilecek.tir. uzunluiundaki derniryol ettlt ameli- de durulmuı • .Oz alan bir çok hatip- caat ~f'e'k p.rtnameyi nlınıştır, '- ı n_ k ı 1_ k 1 L d ı L Şartnameye göre binanın ti9 yDz gttn-
iznhname h.azırlanmlftır. Buna göre Kiz enstitüsü derslerinde yahnı .ıtapa ı :ı.arruı. e si tmeye s;oy- ler ~Y ü u ın ann .ıt8;yler~e ekbn, de ta.ma.mlanmuı l~zmıdır. Bu ıa.k-
19 yc1ıınt bitiren erkek ve 25 y&§lnı b - d ., • ikr } muı olup bu lonnm eti.idil otuır: ha- hayvanlara bakmak, ey l§lerme bak- ıHrde ymt bin.ası IM3 _ Oü dem sene-

Muhtelif sebeplerle pusulaları inhi· 
raf eden motörlü deniz nakil vasıta.· 
lan §imdiye kadar pusulal::ı.rmı k dl 
vasıtal:ı.rtle tns.hih ed orl::ı.rdı. M 
laı. llmnn reisliği llm n ı n ın ı 

bir 1htlyaç olan b5yle bır taslı h s
tasyonun un nerede kurulabil e i 
mevzuu etrrafında girı.t· i tetıttkl ri 
bltirmlştlr, Pusula ta hih ıstacy nu, 
Heybellada ile Sun.diye koyu ara ın
da btı:: noktada kurulacaktır. Bu sı 
şlındikl halde blr şamandıra ile beUl 
olacaktır. Liman reisi Tevfik T la
~r dün, mahall!ne giderek vnzlyett 
tetktk etmiştir. 

doldurnn veya evli bulunan kız ço- azı egıı ık er zfranda müteahhidine ihale edile- ınak ri~i bir çok iıle:rle mahmul bir .si ~da. Qnlventt.e genıı;lerine a.çı-
cuklarla rcsmt veya hususi daire ve ADbra 11 (Telefonla) - .Maarif cektir. halde l:iUluı:?duklarını e8yliyerek ka- ıacaktlr. KÜÇÜK HABERLER 
müessC!lelerde.1 ve hakikt veya Ve:kllet1 tallm. ve terbiye heyeti, kız dınlann bu mecburiyetten t.tiıına İl'.: L~ •ı ukl - L" _ 
hükmi şalıulardan aylık ve gündelik emtıtülerlnıde :vemeır. ~ ve moda. Belediye tefti§ Jieyeti edilmesini ietemi§lerdir. & tansı ÇOC an Def * Beşiktaş Halkevlnden: 13/6/942 
alan erkek ve kız çocuklar hakkın- =~ ~!Or ~ılmıftır. Dilrıkü eelacde Ab.f Bayındır (le- ıenede bfr aayilacak tarihine raslnya.n cumartesi günü ak-
da b:.ı zam tatbik edilemiyeceğin- ~an &/. ftı~ ~ kadrosuna alinacak ,tanbul) baıka bir noktai nazar mil- Ankara 11 (Telefonla) - ı.ta.tıst1.k f8.D1ı Ev~de yeni hnzı:Ianmış olan 
den çocuk adetlerinden evvel& bu hale lronulmu.,nr. Ke:vftyet alAb.lı- müfettitler ~faa etmlttir. Abf Bayındır kay ummn nıftd!lr1Ql11, ilk tabsn ~da.- .Erkek guzellıı ptyesl rnuzikli olara~ 
hbil o~anlıı.r düıüldüiten ıonra ge- Jara. blldlrt1m)ftlr bdınlannı bu gibi angaryalarda ki talfbelettn laJDWlll bet ll!IOed.e bir tems!l edilecektir. Davetiyeler .~çln E 
• k 1 

1 
f 

1 
• Belediye teft1o heyetıl lau'domnun __ , d x. lam __ JL ..__ • ..., ltamr _,..,..., ... _ a vlnılz 1dare memurluğuna mumcant 

nye a;~n an ı. Uçten az ası için arttırııa.catı yazılmıftı, Belediye btlt- ~ı§~rmanın . oasru o ıya.,....nı, 94Q.44i ... den!ı .da........,....... QUl.l ymı edilmesi. 
zam verılecektır. Kömür ıa• L!L"ıali -ı:.--1e "'esinde bu hu,msta ta.ııs1sat oldu~- Te§kil!tı F..uıye kanununun Talan- yılın ya.pıhmftı, ~ * şı•ıı Halkevı binasında bulumı.n 

E l. ı 25 d ,_ "'- L un KUIIU Y d ılara angary -"'-1 tm "' t- senede b1r yaptlaca:lı: bu •71Dl ter- 49 v ı o an yqııı an s;ÜçU.ıt .ıaz • _ dan mevcut kadroya dört mMetttş !. . " J'UA e egı mene c1han umum1 nüta.a ~ 7801_ tqe bürosunun kapısına anahtar uy-
~ocuklann mahkeme kararUe ayl'l- 9000 tona ~İkb da.ha flAve edllecekttr. dğiru,. buna ce':az veren .fn~l~e 1acat:. bu .suretle lı:1 2f bCrdell ~ durarak kart çalıp s:ılınak suçundıın 
lıkları olsa dahi evlenme halleri de- Anbra ıı (Telef6nla.) - KOm11r Bunmı içln 111be1c meJttep mezunu 'ballenn bu l&.yihada a8rii1medıiinl mış obı.eaktır dolayı mahkemeye verllen odacı Nl-
nm ettiğinden bu zamdan istifade ıatlhaıtmmı. arttmna.tı: ıçın H&wada olanlar araıında b!I mtısabata. tmtı- beyarı ederek kaclınlaruı hu p}11tır- . , · . ~ raz!nln muhakemesi dün 2 numaralı 
edemiyeceklerdir. Ancak dUI kalan faa.UJ'9t antJnbnıftır. 8Qıı gftnlerde hanı açılacaktır. bnt1ba.nda. belediye mada~ iatianalannı late<IL Atıf Ba- Partıde bir toplanb m111l korunma mahkemesinde bltirll-
2' Yll§tnı geçmemi, kızlar baıka gOnlftk kömGr ıatblıtJ! 0000 tona. ~- tanunlanna, b.Jıkuld, 1da.ı1, maJ1 mev- 71ndır m liu huau11ta verdiği takrlt ŞehrfmJzde bulunan ~t genel ml.ştir. Yapılan muhakeme sonunda 
yerlerden gelirleri olmamak tartile ~. Diret lhtfn,cmı ıemın IU1ara dair aualler IOr'11la.caktır. kabul olundu. Endbnen maddeyi setretert B. Memduh ~ Bse!l.da.- Nıya'Z:lnhı kapıya annht~r uydurup 
hu yardımdan istifade edeceklerdir. tabı de b1ttQn ~ler almm.ıftır. Beledi;ye tett1f heyetinin ~ geri iatedilin<len enettmene verlldi. lm ret.sllA! altında pa.ıt1 ?Uf.yet 1da.re ta!'t çaldığı s:ıbit olamadığından bu 

J l k k d·ı Kan.~ lfjJ)aren stnoba. tadar ıı eti'&fmda yeni W1't1f heyeU müdil- M)"eti ne parti aza. blUJb,nıannda.n c!hetten beraetlne ancak üzerinde 
n a ı en ı erine alt olan Tll ya- oJaıı armanJILldazı dlft:k temin edtl- rıı, B. Necatı bir program hazırla- Şiddetlı" sıcaklar m1lı'ek:kep blr topla.ntı yap~. ekmek karLlan bulundu~u ve bunlnn 

thıı maqı almayan tive~ ~ocuklar mettedir. HMmdakl d1ret: stoku Pn-- ıxiakts.du. Yeni gaıışna. pmgramınm Bu topantıda pa.rtı ~rlnln aatttlğı anla.şıldı!'pnd::ı.n bu suçtan 
lçbı de bu xam verlleceğmdon zam- dlı:1 halde I0,000 metre m!kcbını btı1- tat.hl.kinden eonra. eıııı:ıat kontrol iş- İki gilndenbert İstanbuld.a. §1.ddefil J§}erl, ~a tama.rı, haIJı:ı 11illeıı- dolayı 60 lira pnm cez~ı ödemeslııe 
mm tahakkukunda öz n Uvey ev- mqtuJ, Bu t1f ttımil:r ltkıntm ~ lei'ine da.ha bttytıt ehemmiyet verile- sıeaklar hüküm m!rttyor. Dün termo- diren ff!er konuşulmu.ştur, Topla.ntı karar verllmlştir. 
l!tlannm he8abedilmesi 18zımdır. ıdhnırece«ı talmıtn ed.IHyor. cekttr. metre 32 dereceye kadar çıkmıştır. geo vakte tadar atınntl§tttı. * Eminönü Halkevindc lkl ay ev-

Tel btr 1f arama bUrosu kurulmu.,<:tu. 
Bu bllro vımd e kadıır Lşsiz vntnn

hemfiremin ce.aedle karfilqıı karşı- gitti. Kencliaine indirmek istediğim male karşı tcdblrlerimlzf almamız da.şiardan 87 k §iye muhtelit sahal r-PERi AK la,maz. korkacainıdan endife cdi- darbeye, kılı bile kıpırdamadan naaıl l&.zmıdır. da 1ş bulmuştur. Büroya. bu husu ta. 
yonım. Hemtirem. zahiren çok aıh· dayandı~ görmedin mJ) Halbuki _ Niç.in onu derhal tevkif etme· birçok mürac~atlar yapılmaktadır. 
hatli ıye gilrbilz s8rünmek1~ beraber, onun yerinde başka bir adam olaaY" diniz) Onu Clerhal ,..&ıaaaydınJı. Bu mürneaatlar, sıraya. konulmuştu~. 

Tetrika No. 81 Çeviren: AHMET etı.lıJ ainlrlerl zayıftır. Fula teeuilrlere clı. muhakkak afallardı. Londrada akbnuzdan pçeıı ~orkuJu lhtımaı.. bt~ İtl aen~n~:!ü::eza~ ~a.-
. . dayanamaz, hıçiinldarla ailamağa. iken de aana aöylemlttlm. oimdi de !erden hiç birinin tahakkuh bnklm ııan B '::ı Esen zo~lda.k emn~~ 

- Çok yazık dofruaul Ben Mzl oıwı..inde tam bfr m•nffakıyet.ız- ba,Iar. Onun için cetedi, nime gö- tekrar ediyorum. Bu süne kadar .kalnıJyacaktı. mUdu.r°Iüğünde teftiş JromJserllğlnel 
imad~ ı3ıilnco, uun aenelerd•- lfl• llfradmı. tOm:ı.ekteo. nqeçmefe micl)urum. b8yle bir haaurı ile htfJlqmadım. - Aziz d1».tum. 9e11. !bue~eti ıWcJ.en ta.ytn edllmiştl.r Yeni T8(l'ife'-ı 
ite~ bo~~ hal~ı derin humauz.- Holmee, :ralflna mnbmmel bir .u- Bu aaatte yapabileeelfmlz 7eglne O, tam bize ]Ayık bir haaımdır. Onu ıeven bir adanuin. Kandtterhı MDI l!nde muvaffaklyetıer dnerlz . 
._ ""1.dlfe lçmde hitan Bukenil htte O!J'Dıqmclu. Ba .a.leri, tam bh ıoy, 3l6nün y\lzUnU ~etil• 8rtmek- zarar vermlyecek lilr Clunıma dtl§Ü• dalma sorlu n eOretlf ~etlere * Şelırhni2'Jde bulunan parti gen~l 
.ı...neem. ait ~.a:rdnılatwJınızı -m.t:; ft uzini. ithaf etmek ao-- ten ibaret kalacakbr. )"arma kadar rtlnceye kadar epeyce terliyeeeAiz. atlr0kl6yor. sa <le hareket'"' ...... ~erı Memduh Şevket Esendi~ 
Hasanmıt Te hllien Cle HThurıfırim. nmda an hlr ~ eaftılıliyle Du wzfyette blır, aonra bir yere ]daamafih ne oluna ot.un muhak- liyeti ıevmekle Qeıa'f:ier ~ip~- dtbl. bölge ~ müd.ürlüAfuıe geıerei 

Jbukl acele d8nftttlnb.. bu Um.1- al571edtii aanıhTor<f~ HeJITe• ha- g8merbı:. .kak yere •ereceğiz. manın gelmealnl heldeıneil teıdb malı.telli laf8 iflerlni tetkik ~~ 
cllm.l ~ ~~a117or. Bun<lan e.ld- ,ar&t mUtebumina hıp bu komed· Stapletoiı'un ~Jli sCb1 ,.aptıli. - Sbi aiSrdüğüne eoli UzUldilm ediyorum. Şimc:ll a87lecftlln sfbl cnıu ~ tett:!detde, vali muavini Ahinil 
den müteeaıırfm dolıımı... ~ oynamaktan mabadı ne oldu- Sonra J'Ola <!tızfddflJi. Ha,aratçı, <lofruau 1 tevW etseydik. ban.elan: _. fa~ Kmık da hazır bulunm~ur. 

H:>lm" bu .aalere karıı omuz ~~ aeziyol'dum. • blı:l o .rece evine s&tUrm.ıite urar - Ben de bldayeöe, 1ep~ pbl mız olacaktı'> .Omm lıallmdıdd .._ 
allk.tiı A.kadafmL 1:ıa 18.zlerile &aple- ediyordu. Bu nulk&ne tekllfl reel- dUtt!nüyordum. Fakat bu kaqdao- tihamlarunız, timdik.1 haJde., tahmin K d Jl? 

- Bir ha.fiy•, ne b<lar uki n ton·u gafil a'Tlamak n ciarb'ealnl en dettik. Şoaeye Tam-~ on<lan manın lSnflne geçmefe bnUn 1'0ktu n faraziyeler -buıni pçmiyor. 8 eme 
mahir oluraa oJaun, her zaman mu- wnulmıı.dık bir nmanCfa vumıü la· ayrda~ kon~ 7oluna tu.ttuli. Bir kl... Onu lttiham edecek el:imhCfe maddt Dünkn cVakıt) da arJi.ılcı.,iw 
nffa.lt olamaz. dedi. Bu m&- tfTordu. HllfUatçıwn, Holmesin bu aralJi gö«)e~I atta.ya ~mrerdi. _ Sizin liurada l)alunduğunuzu bir dedil yoktur. Sonra Stapleton•un mız &dri Ertem ,.a:mma t~le 
aclede aczimi itiraf edlyorum. oyununa aldanıp aldanmadığını an- Stapleton'un daltuı dalgın 7ftrlidU- ,~rmcsi acaba onu pl&nlannı de• feytaD. ııibi hiletlr, lilltün lhtJmalleri bit baıhk Jioymuıı ~K15yiln bek-
Blr polia hafi7esi. Bukervil muam- h7anı&dım. Ben muhatabımızın en ifinti gördüıt. llfttrme~e MYk.dec~ mi Clemnlz} düfilnmü11 ve ona gl5re tedbirlerini Jedlği iki §e'Y: Bulut n okub 
man gibi çapr8§1k meseleleri h.alle- ufak hareketlerini taluôettlğim gibi Holmes de çoli endi~eli n dfitün- _ B nim b d liul ih· abnıı deasaa bil c.anl olduğunu unu• Yağmursuz oulut köylünlln 
debilmek için efaanelere değil. mad- o da Holme•ı dikkatle aüz.üyor, aöy- celi görünüyordu. Bu durgunl~ tim lki c ~ ih, un;;ı:· tuyoraun. Farzedelim ki onu yaka- itine ynramıyacağ.-ıa ııl5re bu 
dt delillere istinat etmesi l&zımdır. lediklerini.n hakiki emellerine tercü· sebebid kendisine sordum. c:__ ce- ğa ~ı:_u ~ h ,._t_r:;~t h vrkan· ladık ve adliyeye teslim ettik. Onu manada: 
F·- '- l lmad x.._. anlam ~ l VU ına a, ,. .. uut ae a c~ı are ete _"-'LA • 1_ b' ..:at benim elimde maddi delil na· man o up o ltsııu aga ça ı- vahı vı-rdi: k d ,_. B' l! il 'b' mana.um ettırme& ve zararaız ır va- cDulut:. . d aev e ece-.. ır ÇOA ean er gı ı, • k ı_ • in h"k' l d 
mmi\ bırıcy yoktur. Efaanclere ve ştyor u. ' - En vahim Y• b'IÜınuılı Clakika Sta 1 t d n.ti -"-' "--- • zıyete ao ma.: ıç a ım ere ne e-
h lkın ..li)• d s d x.ı p 8 on a w ma.aıu memuetine mı .. t ... 1 h' k: 

a a ın e dolapn aıılı belirsiz tapıeton, ıözün mecraunı e••I"' geldi. Haamırmıt, tata.VTUT Te tah- g{ivenerelt bizi aldatb.iuuı inana- er gos erecegız, a ey ı~e ım ~e~ 
ve z:rva rivayetlere daynnarak ne tirdi: ı ıninden İ:le 4ıaha 1Cunetlldk. Bu. ada- cali Bu iki pkt h , ini doğru hadet ~decek} Hatta c.ınayetlerını 

dememeli; 
<Yağmur> 

demeli! İş görebilirim? Acı olmakla beraber, - Bu talihsiz haydudun ceaedini mm chıa.t manevı-alanna. ah Henry'• ç.bcağıni tu bi:n ik.l -::;de ':nuhu- fıl.eme~ için llet olarak: ~ullandığı 
• · .. .. • lı: • • kSpeği ya~~Iam:ı olsak hıle, L~----·--------••.-
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ŞBDiR &A•BRl.ERI ~KŞAMDAN AKŞAMA 

Bir evlenme meseleai 1 SllOAPUR KORSAILARI f 
:,~~E~~ Cümhurreisinin Mezarhklar GUmrUk Y8 hudud ~o.~ _, r=.., ~~ 
~endUerinin ~~~p et fab~ezi:';J: k li mukavelesl Jl)laômaD ne ~ bal ~ - Ne olur, Ueama Bent fi,mdldcn hır köyde L-:>cle·? -~.eDiaer bir L-·- hey e Jalati için bir raJ)OI ...... da ~ J't,kM. tDrtaıBan. Japon mllletıne de büyWı 
lall.I uag ~· ...... ... ~ l&azirlanCli l:l - " flhrJn. blıl1ıanDI l1kll D- "1 ~ JaPD1lŞ olursun! n - P1 bnı-
rılc Yarıcılıkta Üzerlerine almıt. Jıa- pattı. m.mdun ~ .-wıara bama brınet eqnıe bli adamdır, ona. 

°Ga ~ıyorlar. y ki tia bitecek ve Bulgarlarla yeni bb ---. n - P1 oma~~' ede. -1Jk bluıak b1r tuduz ilt~e b~lı 
c CÇltbee fcrahtalan deaem mü- a n __ c Belecll71ı len m.iıp.v!rl a BOımQ X&- . __ 1 "ld.. -. Bunu ana mahrem c:ılNıaıt .._ ciara.k 6~ e t>em:e . Beni bumdan 
~a~a o lur. &hwus ki, ~çilik «len İn3nft gezialne konacaa ~ ~ ~ aıu.aıma yapı ı IG.Jonmı. ~ .ıa.wn m.1lletini 1rurtarm11 
iki oğul az çok momlenleşip baltan llWıı iofJı bfr m~ tetldk- 'le olacnkıım 1 
~: ~otin boyatmağa. saç tara· tb9I sana&.r üMfımW profeiı&'- l8rde baluı:ıma.ktııı ld1. ~eki Bu.lgarlarl& ~ 1J11 ~ ~ N~ bunu~~ .un- B1r gftı:ı. Upma.nın zayıf tarafıM 

ıra. m. fırçalanıağa cakederinin o heyte!traıJ Bell2DI Oftm2ml"' mıezıı.rl*laıda bir bmu ta.rnııdlr. hudut m1Jkltve1Cf11 7&P2Jmı§br. bClD ~ mepl'efl ~ ~ ve llU!adı: 
Gat c bine mendil koyup blenı j = at 1mMinde ~ JBP- MezaıiB:1&rın n.e IRlt'etle Jflbılı eıme-~ ~ Mı.ve\. mu:k.a'f&oo ISem!r ~ bpayJp tıktı. - Peki, '1'ılka.ko- dedi - Beni k \ll'tro' .. 
b.ıtturgacile iliştirmefe ve yeni J.t- idi. Hefkel 7abıda ~ cetı AvtuPQ.dak1 ~ pla.m le ıuret1n1 de beraber p~. Tü:üo nt'ıbetçh>1n ~ bk melta. ~ J'akat, bUfil.dan çı
Jnarlııdı.klan elbiaeyi bobstil• yak- ~k.s1mde b:ı&ıft pdllnıe m:raıa- s& anane alınarak tcsbit edllnı1şt1r. !ıı!abvele tMd1k edildikten aon!'a me- fCI)' ~ be!Jer, bG Mtı. tmca MreJ"e gideceksin? 
~~ ] lemişl ~ oezlnhı taıızım1 ,umd.a ~ Bu husmt& b1r de Dııpor bazırlan- lt7ete ~. aıonranm te.ndl.sfne JVdJm lltmet Si- - Ben dtbıyaya oıkmcn, &1deceğiml 

Anaları ı:ney e7 • er ... _ı..1.111 • ~ dl :ıımıuımu:ı mıştlr. Raporda merr.a.rhk1a.rın lda.- M\Jkavelede A'Vl'UPt'-1'& cldecek Ti tıecfll:W ~ • 1'8d bmrlm. 
«- T geçen libı yanı~ 7..- ıMen son:: ~. Ao1Jm.a resi i91n btıtçedotı mı ne reıırıe:- cm.d&n ıeıecek ef18&lill Dk ıtımrak - Demelc t1. 'h • P1 'aaıı>4endan - b1 ~ b1ltlln !tapılar bpab. 
lbeğ k~r:;~ı ckmefe ·~ cP~ !rrenı m::radan teeıı ectııecettır. r1n miktan, Amıpadalcl mem.rJıtla.- DıUQeneshıt 81v1llngratta ~ koıl:QJ'W'. Ve bllDi bmıun 2* 81dtlr- 8mlarda.n )'abancı ktll blle U9t1nnu-

e <UAU1Uınlar mı?» d- rm bnd1 Tarld&tue nasıl ._ edll- Jd!le Balkanlara. lfdecelt ~ m~. )llOlda.r, 
ile Ya~~ar .Y• 7> cA .~·· 

11 
d1l1 b.Jdedlbnekte, b1r.de ele m clbl mmı.yene81 de P1ton'd& ~. ~ mabmnde Ul6&r ır,.cıaı- - Dm, Bundun gellnciye l:adar .-.. 

lıereyagıyerurnu?Sablmak~'· Yenı· yo ar Ulllller taftıfkl lAzmı reldtği bDdtrll- lll2lıYU1 pcel•rl 01:tmmı ~. hlR!e •Janmm. 
Ne köylü zihniyeti!... mettıedtr mlltıeı:Qadlyen 4Qoftn~ ti ,.. P1- - PetAll Bu gece ha.zır oll 
Hele oğlanlar yeni harfleri oku- . Acı bir kayıp Dint1aimadQeenT*ato~Oaıt.- . • •• 

~ğa allfıp sinema ea)guıına1ida 1ij• BL kiıim yollarin Galatasaraylılar deniz . ~ ..f:1!1ec1etı &ıce =~-~ o atpm 'n - Pl f8b.lı' bpılanıu 
uınalan üzerine, Hesna J1Se e ır • • • - r •--.-.• .,. Jlfl-...- .,...,...._,. pıseo. ııeçırdJkten ıııoııın. se.ra.ye. dön, .. 

er Emmi, evJldlarmı, bn-~ Ji.afranlamaai ihale edildi mevsimini bugün açıyor d1 .• , O ama.n Tlmada, Y~, da " ~e: 
ınanevi felaket ~· bfuedi- su .spotlarlle ıotııaı eden mıapıerın Eaki gazeteci ve etbett.e llm:ı.na 1Mbmcı lıb bnet _ Bamdunun o&hirden ~ 
Jor. Bir bakıma baklan da yok de- bafında relen Galatasaray kulübll, romanci Salahaddin l&ldeı...att. w de K&n. - Mura muı. tohı bfıo oare buldum. Bu m&ltı-
lil. Delikanlılar bnn<h)danm hep Beledıye, aNıd& ~ 101- deniz nımdm1n1n t.çılmrun m1bıasebe- Enis vefat •tti .. JGg1hıe ~ setecetU. l'a.tM man korsana haber gönde.receğl.mı 
ba. nd nlik• icabJanna bara7«ırlan ~sene iDfa. etmıft.1. Bu rol- tne bugün aa.t ıe da~ de- ..,. ~ola blle, l1mm ühnıa teUrd1 t1. cOlabdan defolup gttmezse.n, ~ 
ort mo ~ tm biber bile ser· 1mm t.atra.nlamnası da1m1 ıenaQ:m.en nfzclllk rıı>estnde b1r tören teıtibet- Kava - Mm'& pılrlrden ~ l9l1a.rda aacaamıı:1 d.lyeceğlm, ırasıı. 
piş~eri olamıyor. Bu aebeple ;ıı )'etm1f bin tın.ya ble .. m1§tir. Edebiyat ft ~ t.ıeml tu'-~ ~ ~=I bil ~ =~ ~d;.o? 
hep hll'ırür, yahut dzün,asihat... ~yO:ncte Qençler· y~e· Kulilblln 411ııporla.rı18Jl8.JD1'Mie. 10&- metıı btr m:nmu dalla~ Bo- ••• " Bu ııebirll t:rebi ~ kadar 

Ve gıyaplarında da: · ' ' te!'d141 ~ fulb'et beden t.e!b1~s1 mancı BalA.hadd1n Eros nvelk1 gece - a. 
_ Sunlan. bayırbsile bir bafgöz ::O~~tboyu~ ne: umum m1tdtırltıttı tara.tından takdlı' mtflnieden ..efat etU. UZtm f1lla.rdan Bir koraanin idami ~emde "':~ıı; ır = 

etsek .. • - fikri konU§uluyor. eh: Ka.mnpap Halıeıolhı, Panp.1- ed1l.m1f bulunmaktadır. Ybrulııı.ak bll- bel'1 yazı llemhıe ~Teren et.- Bamdtlnmı, bili ta.an bll4lrı Allak .ımıa bir akrep yapışacak ıtb1. 
Bu projeye ımJ hedef. bijyüğü... tıdan Dola~ hıen yolun mtltel>a mez bir faaliyet ne çalıışa.n. bqlmptan llbaddhı En.14 yalnız 'b1r tdeb1yd ad&- lan IJat:ım. tıopla;r.lp Osab Wne sel--~ bir korku var Bu akrep yarm 

Zira o, askerliğini de bitirmlts Tam tı tısmı lılecıdifeköy11-~ Aıt>ldet B. Adnan Akıshtnm b1mmetlle o..- mı de~ll. aynı zamanda. tam ~ mtl- d111 l(mdıenbert f!!h1rde bıe'J'8CUıh bll ltD1 de beklemedi~ b1r anda. aokup 
ladivaç çağuu. gÖmif. Küç\iğiin azıt- Htlrriyet caddesi. bunun tıemadisl BoE- lata.saraylıların bugtınk1). tOrend6 ye- kemmel b1t in.sandı. Sem derece t11 faaliyet Tardı. Ha.Dı: H.amt!1m.11 tam- lll!tdı'Uyeblltr, 
masına da o önayaklık ediyor. Bi- kart; Beştktq: Yoruldum. (eak1 iıln1- n.tden bll"k:aç skif da.ha denbıe in.dl- blbllliğl, hudutsuz tevazuu De Jdın- mıyor ye: - Bmıu ben düşfinmüyor muYUlll 
naennleyh, batım bir bağlamalı. .. le Blqıldmı) JOku,fu, N~. Tat- reeekleH memnun!~ babel alın- dan taruya.nla1' ata.mı.da. kendS.ııln1 - Bu adam da 11mdir? Be.fl""n"Md ~' Hamduna Jca.rşı orıu bll 
K d" d J ek afl.ı H l la§la - Dolımsbahoe; 1'°*1ldar: ıca- mıştır. ııevdirmemealne lmkAn J"C*tu. 90tt>&lar ~111 l9d. timdi. bil' .maı o1a.rsJc !lmllanacatım ve 80DUDr-

en ı e. ev~ • tar sı... att vd: lııkele cadc:tesl " Çefmet -kılblr MaI9m oldutu bere O&lat&!aray- &ı.lAhaddlıı Enle hepsi de t.a.mamt:ıe de mfllıdDman ~ mi dı«Nlbif da uacatmı.. 
can~tıyor .•• Hepnnu, - ~ ~ eaddeısl; KadıklıY: TM&ıatı Meı.?:mııeı lılar 1'89911 99?1e kt!rek, ylhlme, ntopu yerli olmak ftzere biı'çıok tellf roaı&Dr' Diy9 ~tyordu. "n - Pi fJ9Vgillslle konu.,-uı~e.ı, s:ı.ra-
llgıl~ct - «~onığun. evle~dirilinc~: efendi, Hftsey1n bey, tıeıt. Ça.mlıea - "" ,.elttn olmak ftzere bfttıın eu -ı>0r- lar Te htkAyeler yazmlftlr. Mecmuaı- T1 - PJ. f8h1r kapılannı J"8rillerlıı 7D1 -.nın b.tırıda btr gllrtlltt\ troptu, 
kimilleıeceğine: artık gozü sönlu AcDıdem; Bmtnönft: HAHtzedeler, lan ftlbealn~ p.mpiyoolu!tlan &lmıf- !arda cze'hJr çanaR"ı• bqlıR'ı &ltında ,ardımUe !ytce -.mıı§ltı. ~de do~n muhafızlar: 
evde olacağuut» inanıyoruz. Gen9tthtt, Y8flltulumba - .Ak'Ba.ray, lal'dı, B1lgll1 elleNe oah4an bu tu- yazdıR'ı düzgiln ve pilr"1kMftz neıstt par- Talc&ko, Ha.mdunun ,etı1r tapıama _ Ta.ta.:1oo kaçıyor' ı ı 

Sağa sola ba,vurul~u. Varlık1! kı- Ata 1'0):uounun bir :tJ.amı; J'atllı: Şe- lfttıilmbe 7enJ m"2dmde de muva.!- çalan çok dikkati tlzrln~ oelrmJftl dayandJlmı blllyord.u. K'mdkfne her Diye ~ğa b~ndılar. 
tnı özürü çdrtı. Fakir kızı çeyizle- h1t KubllA.y, ~. At*Jar, KAmll fakl.yetler dllerlz. Yalnız edebiyatla delttl, gazetcc1Ul1n rtm :Yemek veren s!ndan n&etıoll1 ona on _ P1 bunu duyunca h:ı.yrete düş-
mek 2:Anll'eti var. Çeyizi olan. kendi pqa, Dmgerollu., Mu~ Mehmet 

1 
her .safhasında uzun mftddetle m.esuı l8h1rde ff f8h1r d:ışı:nda olup b1tenıer1 ıe: 

setirdiğinin kıymetlnde yiizgörUm- Habeılll, OeM:Iı, ~ - Rum G" ı••k B 1 olmuştu. kısaca haber veıl)>on1u - T8.kn.kcmun bacaklanna. zlnc!r 
Jiiiü sevdasmd&... hutanes!., Tel32s Yolu. UD U OrSa Bundan bqlm SalA.haddin Enl& mn Tablcn, Ba.m<hm .e.u.e strecetın- 1Ul"Ulmuştu. O mahzenden Mr yere 

Ömer Emmi'ye saldan soldan Bmıdan bqka bu sene yapılacü _ zamanlarda devlet ~ 19llarmda den 1'9 Ti - Pi'yt J"erl~ emhıd1.. nçama.z. 
öfüt veriyorlar: Yeni yollar da )'8lı:mda mftna.1caaa1'a nqrl.y:ıt mftdürltlğft vaztfeshıde bil- ıt&pıd& nöbetçi olarak ~ bet- Dl.letek kılıcını ka.ptı, bah~ye lcot-

- Çıldırdın mı sen? .•• Vazgeç, çıbnlaeaktır. İstanboJ Borsaııtnın 11/8/ 194% Flatlcrf lunuyordu. 1tyen :mrsa.n Up.ma d& er. ""211ftl: tu_ o lll'8da uoama ne Takn'koyu &m-

:rahu ... Şimdi ofu! everecekB d~ Fatı"h cı·nayetı• Londra tlzetıne ı sterlin 1.24 .. z~~Y~~~dln: ~~: de•-:_~~~dunr ~girene, ben mtı tutmllŞ.la.rdı. (•"'k.'"" var) 
mı? ... Ateş pahası... en e aynı Nevyork tızerlne 100 dolar 132.20 >, c ,, c.....,.... •, ""'LLI •ı.u••••·unm ıı .ıu ....,. 

çdgınhğa kalktun. .. Yedi yih k&ğı· muhakemesı• Cenevre Qzertne 100 !0.70 cEndam aynasıı, cCe'hennem yolcu- ·-----------------------11 
d 'tt. Sen k d 1---·-- ık t.m t t kı lan ••• orta malı» dır. RA Ş . T R z r· on it~ ı. . . ne .• ar.........._.. g • B1r müddet evvel F&.tllııte nlşanh ç e ran Kendisi 1308 seneslnde Antalya.da 1 1 A ıyatros 
1a11, yıne d o:: beş yüzden aşa~ altın· bulunduıtu Hayr(lnnlsa adında.ki kı- Ma.dnd llıerlne ıoo pezeta 1~·9375 do~uştur Birkaç ny evvel vefat eden U 
dan kalkamazsın... zm. nişanı bozmaı:nndan hiddetlenerek Stokholm üzerine 100 kuron 81.16 Albay Afillıet Enisin oğludur. Hukuk HALiDE P"ıŞKI B"ırl "ıkte 

- NeTede o kadar para ••• ·diye gece evlne gidip knpı öntlııde tabinca. . ESHAM VE TAilViLAT faldiltesinden mezundur. cenazem. bu 
hayıflanaı:. babanın hakin var. ne BayrlhınisQı llldüren ve 0 sırada. Ikramtyeli % 15 9315 Ergani 22.85 gün öğl~ vakti Ca!',"tllo~lundaltl evm- Harbı·yede: (BELVÜ) 2AÇITRK OHASUNVDAA 

Elde k8ğı1 kalem, hesaba kalla- ya.nmda. Ha)Tftnnl!mnm aı1ca.dafı Osmanlı Bankası: 26.- den kaldınlacaktır. uı. 
yoruz : Bir tek odayı döşemek kız Ş11kranı da yarala.yarak: OUlmilne ıııe- AkhJsaJ! Tiltüncüler Bankası "13.- Kederdlde atıesine ve arkada§l&rJD!o BU .1. vcAM 
taraf) ~ rl ldoğuna bdblyet veren A11 Rıza b1r1nc1 ağır ce- Telefon Şlrketı 11.20 .samimi teessilrlerlm1%1 blldl.r11'1z ....._.,,. 

annınbak nsgant. ş 8'. 
0
k"tü" ki za mabkemesıtıde otuz 1ene hapse . SENİ TANIMIYORUM Komedi 3 Perde göre ,u ne ıceye: ır ·o • ~ edllm1§t1 

Iim kırk lira. .. Minderler, duvar m.a'I'emy\z mabkeı°Jıcsl ~yı Jlll.••••111 BUGfiN MATİNELERDEN İTİBAREN 
rastıldnn, perde, kapkacak, yorgan taa.mmtlden Old1lrmek

0 

~un delll- Ş A R K 5 1 N E M A S 1 N D A 
ıilte, :..; ç<ınıatın, iki elbise, bir man- 1e!1n1n sa.yılmaması, birden. fazla 
to, bir terlik, bir iskarpin; vay efen- adam. llldtırmeıc suçunun namn dik- ı - ZARAR LEANDER'in en güzel temsıu 
dinı vay yeklln sahiden de bet yÜzİİ kate aımmamuı ve Hayrthınlsa.nm K R A L ı ç E N ı N K A L B ı 
doldurd:.. cPara dediğin. fimdiki babam Ha.yreddin tazmlnM ıst.emedl-
clevird~ su gibi gidiyor!» diye diz· ~ halde bln Ura tazmJn&tın hftktım CMARİE STUART) 
I • • d altı::ı:ıs. alınmaSl nottaıarmda.n bu ka- 1 - ANNE SB1RLEY -ye BALF BEi.LAMİ tarafından Fransı~a eWtl ennı övüyorlar... ma.hk1lıntm aleybhıAt n.aıaıetm1ş-
p l~i elleri böğtirle~nde. kabyorı :,ıı. DAvacılar n müddeiumumi nakız K 1 Z T A L E B E Y U R D U 
~in anuna bu zarun ihtiyaçlar te- tslarına. 11:f11)ma.'mlı ıatıemışleroir. ,.,. _______ •2 şaheser bir programda•••••••"' 

llıin olınaymca da yeni bir ev kurul· Ha.yrtbmısa.nm babası da: • 
nıaa a... - Ben tıumtn&t ~ Ali 

~-: ~ siz latanbullalar... • diye Rrsamn cea}ımdınlmemıı ı.ttyorum. 1 R A D y o 1 - TA KS •. M ~ bakıyorlar, - Bedavaya ~.Kaba uyulup~ ,.-
.n•&ın evleniyonunuz... a ı.ttında aıtr '" 

-:-- Anıma yaptınız... Bisde de muhakeme bafka güne ~ Bqti.nkft Pl'Ol'J'llm 

.... 
BELEDiYE gazinoıu 

~Ylz, ~'·-a..:!-.1ij.X.:: k ma? ••••••••••••••••••••••••• 
,,......_ cu.ıw gu yo ··············------ ıı,ao: Program. 12;83: ~er, 

ıa.::. Eli ekmek tutabilecek bir ~«:~ '---•....:- fakat kap.d.n içeri sfri1 ıı,48: AJl.M ~. ıs: Kanflk 
~ lua aramağa kalksa. eDıaı, ~~· ma.1aıml.l.ıda. ~. 18.fJ.': Fasıl 
ldet: b~~ ~rden zuhur eder. Bir çok ~-ı.: nziyetlerde. .adden, ha- heyett, 18,4-0: Müzik CPl.>. 111: Kanuş
lrekl ~ beienmeyiz amma. er· ~-~İen. bir iki meddiye ne, ma, 19,111: Mt1zlk (Pl), 19,JO: Ajans 
ta.. . ~l"lnia kadın almağa kalkana, Y!" ..... p atJsb1la, bir elhlle almak baberleri, 19,46: lOA.slk Tthtt m.ft&1ğ1, 
• ta'!_~.aarafa~ da yapabiliyor. ftte :::.:: P. enhlan bqg8s ederlerdi. J0,18: Radyo Gueteı!l. !0,4~: 8all eeer
.1...!_ ;,~ tnük. enımel ... Ah. bis de .. _ lllfb:.Jı..1.11 ~~_... ekim kime! lerl, 21 Ziraat ta.kıvmı.J, ll,10 TeımBU. 
-ın ... QI ola ~ ugua-w S- ~: Ba.lon oı1restl"881., 22,SO: Aja.ne ha-

hilııek... Gtmishü )nntaran kaptandır!> tıerıerı ve borsalar. 
Aile) • ••• - • 1 i daha bikinı... Ancak ------------

ibelind eıı l• kuruIU§lan anında te- nazarı.ye; evlenme kliıdtm gHs- ~--• o U o t1 N ---~ 
kanun~n zedeleyen pahalı diitiin1er l ~ M ~O nıetre kamet abyor, ELHAMRA' da 
oldu F 18.aak edildi ve ne isabet t h enıiYeti de, fıkaralılı· 
değijdir ak•t hala mesele balledilmit falanca a~ e haziranda evlenecek ~. n::ı n ., o .., o 
bıı.,ni ·Hesna liyze ile Ömer Eın· ı nı iabat ~ kamat nadind• bu· r"""' U ~ di5lıl 
t-.:ı :i ınUtJrliı durumu hakiki bayat· kalara ip 
nıia.ı utJna, Yiiz bin misalden bir lunayor. dnm& son derece ihti
~l~ ~enıJekette nice delibnlıı Nlfua k~emlekett• ba b· 
~ enjo Pah.alıJıiı yüzünden ev· 1aQ duyul~erl a baldaiıt

(Türkçe sözlü şaı1clı) büyUlt t1lm 

SAFO (Fransızca) 
Parla Komedi J'raMez 
utıstıertnın nena eaerl Jıı.u or. Meaeıe meydanda: YuvaYI dwcık d ...,acalls 

.Ue ~ IC>hra, oğlanm kazancı mum ..ki · (Vl - N6) 

12 Haziran Cumadan ıt.U:ı&ren: 

BAHÇEDE 
Her ıün 18 de mttzl.k 

Cumartesi • Pa%a.T 
Varyeıeıı nıathıeler ve 

meşhur oamcı 

EMiLLiO 
CAPELLARO 

Konsomasyon Krş. 75 

Yazhk Paviyonda 
Fevkalade caz 

Konsomasyon. Kro. l60 
Lokantada her gtın llli• remeklef.I 

-= =" "'ÇlllrJnl yilrUbneğe klfi ge-
Bay Amcaya göre ... 

~ ÇEKiRGE - BURSA 

~<!!!~.,~~~uın~~ <?!!:,~ive lo-' 
kantam. ne tıao::vo muhlplerbıhı t.oplan.tı ,erı olmakta devam ediyor. 

· Otel mhteclrl: tsrnnll Akman 

Kartal Kadastro müdürlüğünden: 
Kanal. tu.asmm BafıbOJQk köyüne ~bl BQymt yalı namlle maruf yalı 

lnsmmın bd.a.strosıı ııtmaı ecıtlerek 1618 No. lu kadastro kanununun 26 1n
c1 maddfiBI. muclbmae teabi• IUl'etlerlnl ı&terlr 8*ı cetveıı 10/6/ 942 tari
hinden itibaren 1kt &y mt\ddetle kl57 oda.mı& tallk edl.lınlştlr. Bu mliddet 
sarbnda alAkalıiann lcadutro tan.ununun !2 ncl mB.ddes1ne teı.'1!.kan ıtıraz 
edeblleoeklert llln olunur. (6401) 

Deniz Harb okulu ve lisesi komutanlığından: 
1- Den1z llaıesl O ve 10 uncu lllUflar ile Denls ıedikll erb~ orba okulu 8, 

7 n a ıncı sınıflarına talebe tB11t ve kabulü.ne 1 Hazlran 942 tarlhl.nden 
itıbaren baola.nareJı: ::o ,Afuıtos 9'2 tarlhlne kadar de-vnm cdUecekt.ır. 

2 - İstanbul n c1vannd& bulunanlar, doğruca İsatnbul Deniz komu
tanlığına, Mer&in .,. clva.ıındt. bulunan Deniz ba.rb okulu ve lisesi ko
mutanııtı ile Deniz ged1.kU ernaş otta okulu mtıdi!rlüğiine müracaat ede
ceklerdir. 

a -1sta.nbul" Mersin mmtakalan dı.§ından müracaat edecekler, Denhı 
harp okulu Te llses1 komutanlığına veya Deniz gedikli orta okulu mildiirlU
tüne m11.raca.a.t ed,('cekler ve dllekçeletinhı bir .su.retl.n! bulundukl::ın mn.hal
lln ASkerlik §Uheslne vercceklel"dlr. Mun.melelcri askerlik §ubeleri tn.r. fındnn 
tel!ıemmlll ettirllecktlr. 

4 _ Deniz Jlseslne tstekUlerln bulundukları .sınıfın son sınavındn her ne 
sebeple olursa olsun ipka ve 1.kmalo kalmış bulunmtımc.lr ve h1çb1r s bep1e 
tahsU1 tıerketmlş olnuı.malan llznndır. 

ı _ Den1z IJ.sesi 9 uncu sınıfına 15 : 18, 10 uncu sınıfına 16 : 19 ynşın
da bubmanlar alınırlar. 

ı - Deniz gedlkll erb!Lf orta okulunun; 
altıncı mııtına 1' : 1'1 
7edlncl sınıfına. lG : 18 

lleklzinct 81Illfma ıa : 111 yaflllda. bulunaJllo.r alınırlar • 
(5647) 

1 

l(al1Uıı a, lo Jlldıl, ~ı ... Gllya bil l8fe clepofu öııüııe ~ı ... Depoyu ya~ma edtvennlşlerı .. J B. A. - Avrupada 11dsıG& ll'Pht al-
~aSUıneın do~. bll,mem ialaA bar Ola.bilir~ bU da I*. ~ ~klan propa&'UldaDJIL fllkUnı Janaıı P~- Talrt1. arada birkaç tabanca da pa~-ıhayct açıldı, t; ... :;c4c:ı •• 

... ... -ı laµııf... 
d&dır... dalu• .. 
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HASAN NEViN CEViZ " AGI 
GÜDefÜa ~e D. denizin ad ye :vakici aüzellilderlal didin a.ıtnllldeftne nlfuzua Jemln De aihlial ft llapt fıtkiran Jant aibl esmer, ve cazibi ruh bir 

renge tahm eftlrlt. HASAN DEPOSU .,. SUBBLBRINDB SISBSI 11 kara,. 

.-------• ~-------BGtliı llallr, JQ•o )'ilclizi-------~ 
SATILIK NEVZAT 

Dekovil Lokomotifi, 
Vagon, Ray, el araba

sı ve Betoniyer. 
Müracaat: Miihirdar'Dde Ban 

No. 5 Şefik Aksaçb 

Dr. IBSAN SAMİ ~ TİFO AŞISI 
fo ve paratıto hutalıklamıa 

tutulmamak tçln teslrt tat'l. mu
afiyeti pek emin taze &fldır. Ber 
eczanede bulunur. Kutusu 45 ku-

ruştur. 

YAZLIGA GİDECEKLERE 

Hasır koltuk 
ve mobilyamzla diş badalı: ata

cmclan bahçe koıtaldannm 
Her yerden acus 

İstanbulda Rızapqa yok\lfWlda 
66 No. AHMET FEVZİ'nbı 

Asrr Mobilya 
.... Mağazasından alınız. --

Araa Aranıyor 
Haliç HaS'köy'de Han~ çarıı 

ve Piri pa,,a caddeleri üzetlnde 
arsası olup da satmak !stlyenler
Hasköyde iskele caddeslnde 13/15 
num da Fallt Tez'e müt'ftcaat-

lan. 

Daktilo alınacak 
Telefon santralını idare ede

ve Türkçe, Almanca blllr blr 
AKTILO'ya ihtiyaç vardır, Ta

liplerin adreslerinl (S&ntral) ra-
muzlle Ist. 176 posta kurusuna 
vazı ıte müracaatları. 

ZAYi - Beyoğlu kaymakaınlığın
dan 5655 sayılı askıerl yardım maaş 
cüzdan ve tatbik mührünü taybettim. 
Yenisini alacatun<Ian eSld.sln1n htik
mil yoktur. 

Birik Aleltsanyan 

AKA Y'ı 
r&mek " lihuU wılnl rlrmd•n dfnJemelr ~ •· 
blrmlanıyorduT ŞlmcU bu bflJ8k fınat etlnk4et1k. 

Herkes TAKSiM'de KRiSTAL'a koşuyor 
Yer bulmak için lütfen erken ıellnlz, maaalannın telefonla evvelden tedarik edebilininlz. Tela 40099 

DiKKAT: Be.tekir 1anJ;urf SELAHADDiN PINAR 
idaresindeki Kriatal Su He,eti. sQzide hayanlan n ylibek aanatk&r NEVZAT AKAY'm lıtlraklle 

14.6.942 pazar a«nünden itibaren her pazar aaat 16 dan 19 za kadar 

Sarayburnu P A R K Gazinosunda 
lçldstz AiLE MA TlNF.Sl 

.Müzeyyen Senaz 
Nlaksim Bahçesinde 

Okuyucular: 

Kemani Necati Tokyay 
Kemani ı SAiM 
Piyanİlt ı YORGU 
Kanual ı ISMAIL 
Klarnet ı ŞEREF 
KtmeDÇeeic PARASKO 
Cünbüt ı ŞEVKET 
NISfiye ı NiHAD 
Darbuka c H. TAHslN 

Bayanlar 
SEMİHA 
NEVZAT 
GOZlN 
CAN 
SOHEYDA 
SANiYE 
IHSAN 

YAHYA. ARTAKI, VAHiT • San"atki.r ve okuyucuı 
Bayan SEMİHA 

isimleri yazılı muazzam SAZ HEYETiNi her akpm dinleyiniz. 
DiKKAT: Her hafta pazartesi aqamlan HALK iSTEKLERİ GECE.Sİ dir. 

Saym halkım•ı.ın MÜZEYYEN SENAR' dan isteklerini müeuesemize mektupla bildinnelen rica olunur. 
•ı•••••• istekler, tasnüten sonra eberiyet kazananlar okunacak.br. Tel: 42633-••••-~ 

Devlet Demiryollan ve Limanları lıletme 
Umum idaresi ilinlari 

lnıaat ilanı 
Sümer Bank Umum müdürlüğünden 

Muhammen bedeli (18000) on alt.ı bin 11.m olan 20 ton Potasko.ltJJc 
25/8/1942 perşembe günll aaat 15 de kapalı zart usulil Ue Ankara'da İdare 
blıınsında toplanan Merltez 9 uncu lı:onWıı?mıca satın aımaca..ttır. 

Bu 1şe girmek isteyenlerin (1200) bin lkl yüs llralıJc muvakkat tcm!nat 
lle kanunun tayin ettlA'l vesllıalan ve tekliflerini ayni gün saat H • kadar 
adı geçen komisyon relsllğlne vermeleri l~mdır. • 

• 1 - Karabükte yapılacak Şamot fabrlkaaı infaatı ptyaaa tementıcatl 
nazan itibara almma.k şartııe kapalı zart usullle ve vahidi flat esaslle icra 
kılınan etatıtmeye tıallp çık.maması üzerine pazarlık surıeWe Uıalesl icra olu
nacaktır. 

2 - İfbu ~t ve ameliyatın muhammen keşif bedeli 432.262.24 liradır. 
3 Eksiltme evrakı Ankarada Sümer Bank Muamellt ftlbealnden 30 

YILDIZ 
Gençlik, Güzellik, 

San'at ve Sinema 
Mecmuası 

Bugün Çıktı 
81 lDcl A)'lll enteresan yamıu ve riiztl 

rulmlerle burtln çıktı. Bu S&Jlda: Tüıt: ar
llldl Salt Kölmar'm. hayata - Lane kardeş
ı.r - J'oan'm "1 - Tllrldy919 gelen mqbur 

Alman mugannlyeal Em& zack'1a. blr konuşma - ~lor alleet - Ar

tfat>er çocukls.n hattında ne diıfQnilyorlar - Perdenin şuna.nk oo
cukla.n - P'llm dedilmdulan - Şalak sökmeatn, Yıldız'ın romanı 
Ba'>am• evleo11or. FUm. btiyest - Kovboyluktan Yıld.ızlığa - Ayrı-

ca Tablo - Dert onatınm okuyuculara cevaplan, V. 8 .. . 

~ımımımımımımımllller,entelSkaı,.. ................ ~ 

KIZILAY CEMiYETi 

GAZMASKE 
Fabrikası müdüriyetinden: 

ANKARA· MAMAK 

Kalorifer ve sıhhi tesisat yaptırılacak 
1. - Mamak.'ta Kızılay Gazmaake fabrik.uuıda inta olunan idare 

ve Laboratuvar binalan kalorifer ve uhbt tesiaah yaptınlacak
tır. 

2 - Talipler bu ite ait proje. tartıuame ve mukavelename suret
lerini mesai saati zarfında Fabrikada tetkik edebilirler. 

3 - Talipler bu ite alt teklif mektuplanm en reç IS/6/942 Pa
zarteai günü saat 12 ye kadar Ankara Mamak.ta Gazmaske Fabri
kuı direktörlüiilne tevdi etmft bulunacaldardır. 

4 - T ekliflt-r Kızılay Cenel merkezince tetkik ve tatbik olunduiu 
takdirde en ehven fiat teklif edene ihale edilecektir. 

J - Talipler teklif mektuplarile beraber 5000 lirıdak bir muvakkat 
teminat mektuba 'Vereceklerdir. 

MASARiK 
-ıÇKILI LOKANTASI 

Lüb salonu ve açıt tarnçası fevkal!de blr dekor lçer!Stn<H 

Açılmıştır. 
Tanınmıı Maestro: &LBJı:RT TİANO'mm ldareıslnde ve aevlmll Dlzöc 
HRİSTO MiNtMATb>ls ve havalyen tıtarlst BRfSTO KONTİS'ln 
lltltatıle orkestra. Nefte ,emekler - SoltuJc 1ç1cller - Mükemmel aervıa. 
Ettenoe ilem.lnln blrleteeell 7•. BeJoll• ı.tudiı caddesinde No, Ol 

cStidyo. müessesesinin iistiinde. Tel: 43848 
Ura mukabilinde almabillr. 

4 - Muvakkat teminat mlkdan 21.041.- Hradır. -=========================-!§ - Eksiltme 20/5/1942 tarihine müsadtf pazartesi günil saat 18 d& An- ! 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden H&ydarp&-

fllda Tesellüm ve sevk Şetııtlnden temin olunur. (8304> 

* İdaremiz ihtiyacı için kapalı zarf ekslltmeslle 1000 ton kuru gürgen ve-
ya çam odunu satın alınacaktır. Beher ton odunun H. PA§& - E.9kl§ehlr ara.
anda bir istasyonda ve vagonda teslim fiyatı 20 liradır, 

EkaHtme 29/6/942 Pazartesi gilntı saat 14 te H. Pata 1 lnci ifletıne ko
misyonunda yapılacaktır 

isteklilerin % 7,5 kanuni teminat akçelerin! havi teklif zarflarını mil
nakasadan bir saat evveline kadar verml.f olmalan J.l7imdır. 

Fazla malümat ve ıartname almak 15teyener İtletmeye mürcaat &tmell-
dlr. (8280) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel iıletmeleri 
umum müdürlüğünden 

1 - Keşif bedeli 78.022.84 lira olan Beyazıtta 35/10 kilovoltluk lndlrlcl 
ve ke4lf bf'deli 104.802.99 lira olan Slllhtarda 10136 ldlovotıı.dc yükseltlcl 

ikl tell merkezin lnfa811fl kapalı zart usullle eksilt.meye konmuftur. 
2 - Beyazıtta inşa edllecet merkezin muvakkaı ternhıUı ~1.14, Sllih

tarda lnfa edtlecek merkezin muvakkat teminatı da MllO 15 liradır 
3 - Her lkl muhavvile merkezi içln bir arada teklif vertleblle~eRi glh1 

her biri için ayn ayn teklif de verilebilir. 
4 - İki muhavvile me::'kezt için bir arada;eklif edlldlA'l takdirde mu.te

ahhlt.ten a3gari 120 000. yalnız SilAhtarda.tı merkez lçln 80 QOO ve Beyazıt.ta
k:l merkez Içln de 60.000 liralık buna benzer bina lllf&Sl işini yapmış oldutu
nu milsblt blr vesikanın da df~r kanuni vesalkle beraber ibrazı mecburldlr 

karada Sümer Bank Umum Müdilrlllğii inşaat tubeslnde yapılacaktır. 
8 - İstekliler flmdtye kadar yapmlf olduklan bu gibi. lflere ve bunlann 

bedellerine flımanm teknik teşkilatının kimlerden terekkilp ettıttne ve 
hangi bankalarla muamelede bulunduklanna dair vesikalar pazarlı.1c gtlntı 
beraberlerinde bulunduracaklardır. 

7 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. s6277• 

Harp Okulu Komutanlığındanı 
ı - Af&Rıda yazılı şartlan h:ılz okurlar harp okuluna almacaldardır. 
A - Ankarada bulunanlar doğrudan doğruya Harp okuluna, Ankara ha

rtclnde bulunanlar bulunduktan yerin askerlllc ıubeslne milracaat edecek-

latanbul Halk Sandığı Türk anonim ıirketinden 
15 Haziran 19'2 puarte.ı günllnden itibaren, gl.oelerlmzl qatıda 

gö.terlldl#i aatıeroe aoık bulunecatı sa)'ID mo,.terllerlm.la blldlı1dz. 
SABAH 11.30 - 12 
AKl}A)I 13.30 - 15.30 
CUMAR'J."ESt 11.30 - 11.30 

BVYVIAD~ . 

SPL NDiT PALAS 
lerdi~ - Kayıt ve kayıt :nuamelesl 1/Haziran/llol2 den itibaren 20/Temmuz/ Otel ve Lokantası aÇifdl 
942 ıarllılne kadar devam e:ıecPkt!.r, Bu tarihten sonraki müracaat.ıar kabul lmll!ll•••••••••••••••••Tele•ı•on•: •58--.= ... 
edilnılyecektır. 

2 - oırıv p.rtlan: J t b l Terzı·ler 
A - Türk ırkından oltnak. S 80 U cemiyeyinden: 
B - Lise bitirme ve cl~nluk imt~hannı vennlf bulunmak_ 
C - Tam teşekküllü he:-tetı sıhhlyesı olan askert hastahanelerden cbarp 

OltuJcna girer. kararlı sıhhat raporu olmak. 
D - 18 lll 23 yaşında clmak «2oi yaşına glrmlf olanlar alınmaz.• 

1 - Dlter tartlar a.skerlık ı:ubelcr1nden ve Harp okulundan ötrenlleblllr. 
«3552• c5817• -

Manifa.tma 1tha1Atıçııan blrllt1 tarafından yapılacak terzllJlc ıııaJaı1me11 

tıema.tına dah11 esnafımDJdaıı Biri~ utenüen malümata muntnam te9'lllıc 
etmıt olaıalar, en gev 11 Hulran lMJ tarihine kadar, Pamukoltu. suı 06-
zen ve Roao ttca.ret evıeıtne mtıracaa.tıa teablt edilen temlik maJ•ı.-. 
almalan ll!n olunur. 

5 - Taliplerin yü~k mllhendl.slerden müteşek1tll blr fen heyeti bulu: 

: 1:ı~~1 1nşaat ıırltetı veya müteahhıdın bırı:at yilksek mühendis oı- Beden terbiyesi İstanbul bölgesi baıkanlığından Sıhhat ve ictimai Muavenet Vekaletinden 
6 - Tekllnerfn Lev'azımdan parasız tedarik edllecek ıartna.ınesindetı 1 - Beyltozda yaptınlaca.k olan 29908 lira bet kurut k8flf bedell1 ka)'lk-

tar!fata uygun olarak 18/8/114.2 salı güntı saat 15 e kadar Metro Hanmm hane ve spor 8alonu l.n4aatı on beş gün müddetle ve kapalı mrf usullle et- Go··zıu-kçu·· olmak ı·steyenlen·n 
4 ür.cü katındaki komisyon kltlpllğlne makbuz mukablllnde verilmiş olma- slltmeye ç.ıtanlnuştır. 
sı lAzımdır. (6300) 2 - Eksiltme W8/942 gününe rastlayan çarp.mlJa gtbıil aaat 18 da Tak-
---------------------...:.::::::__ abn'de Sıraservllerde G7 numarada beden terb1'911 İatanbul Bölgeli hın.- d•kk t 

Devlet Hava yollari Umum müdürlüğünden: 111nda müteşektll husust tomısyonda yapııacü:tır. l a nazanna 
1 - İdaremizin tem1b edecett her hangi blr telsiz fsta.!yonunda 100 • 3 - Bu 1fe ald hususi fQrtname, umumi elUlar ve ketlf hillAaa her 1811 ayılı gôdilt.çilltlk kanununun Udnc1 maddNI mnctbtnce O&HI• 

125 lira ücreUe istihdam edilmek tıze re tld telsiz istasyonu memuru alına- rihı mesai saatleri dahillnde yukarda yert yazılı bölp hına. muhaeebe ser- çtuDlc Kursu 1/'1/194.2 tarthbıde İatanbulda açılacak " lt1 ., mOddeat • 
cattır. vislııde cıoo. kUJ'Uf mukablllnde alınablllr. Bu 9Yraka etlerımeeL l1zmı ge- vam edecektir 

Beynelmllel telslz ruhsatnamesini haiz olmak ve askerllkle lllfllt bulun- len proje, Nafia Veklletı umumt tennt prtnaıMC, ~ lfleırt genel Kuna it~ etmst ıate:penler bir an 8'991 balun&*"'n ~ !lı'I: 
mamak ıarttır. şartnamecl ise fazla mevcudu bulunmadıtından &1l11 binada mtlkellef119t " İçtimai Muavenet MMDrUıtıert vaaıtuUe Vetlletladmı bb dlltlılıllıt 

tubeainden taleple her zaman tetldt olunabillr. "----
Taliplerin ılmdlye kadar bulundukları memuriyetleri blldlrtr dllekçe ye 4 _ Muva.kkat temlnat mlktan 2243,00 llradır. :;ib!:elelt n bu dlletçeJerlne ataltdatl veıtnl•n ballam11 

e'fl"atı milsbltelerlnl 22/8/942 gilnüne tadar Antarada ldareıp.ls Muamellt ı _ İ8te1dllerbı ~ mektuplarını ve flmdiye tadar en u bir defada 
1 

_ N • .:._ h- cA-A·-· -·-
MildftrUltilne göndermelert. '"u.. .a .. y .... ~ ·--2 İd _,_. 120.000• liral.ık bit ıaabhllt lflni muvaffakıyetle yaptıtlanm teTlllc eder 2 _ 0 _._ taha1l __ _._ __ _. __ b• ~- .A ....... -rcı--..... ...... 
be - areuuun tenalıb edeceği bir istasyonda istihdam edllmek ÜZefll ves1ka1aruu. İatanıbul vllAyetlnden eksiltme tarihinden ügart ao ıran eneı ·- 9"..____ ·-ı- - ...__,.. ~ av .. - .._ 

f ~:~alınacaktır. alınnut ehltyet vesikan. M2 yılma ald ticaret oduı vesltuOe muvattat t&- JrW:ıant Maarif Müdürltıtter1nce muaaddalt T9llb aurett 

150 11 P 1ı: imtihanda kazananlara muvaffakıyet derecelerine göre 100 _ m.lı a.tıannı ıuwt ta.palı zarflarını muaJYt!n aatteıı bir saat nvellne kadar S - Gödilt.çillük 18.PID&la m1nl 'ftcut ff atılda bll f.meıpnıa bulUD-
10,30 ~ aylık .. ücret verUecelı:tlr. İmtihan 22/8/942 pazartesi güntı saat muhasebe aervıstne ma.khuz mutablllnde vermeleri ltlnmu llln olunut. madılmı blldlrtr sıhhi he7'1t raporu 

a rapaacaktır. 
8332 

4 - 2 adet vestb fot.olratı 
c&OG8• Orta veya bu derecede tahsil görmiif olan taliplerin doğruluk kAltdı 1 

• Keyfiyet llAn olunur. 
askerlik vesikası ve sıhhat raporlarlle sözü geçen gün Ankarada i~ --------------------------
MuameAt Mildürlilğüne ve İstanbulda Yeşllköy ~ydan Müdürliiğilne mil- Kasimpaıa Deniz Dikimvei Müdürlüğündenı Akçakoca Sulh hukuk mahkemesinden 
racaatıan. 15 haz1ran 1942 tarihine kadar bütün ~llertrntztn ltayıtıan tecdit edl- Akçakocanın Doitancıl&I' köyünden Hasan otlu İsmail Yavuz V&ldJl 

Ankarada imtihana ~t.lrAk edecekleri meydana getılmıek üzre idare oto- leceğlnden bu milddet 21&rfmda 6x 9 eb'adında l:Jc1ter fototra.fla mtıdnrtyete Bekir ÖZkölt mahkemey., müracaatla: Akçakocanınn Doğancılar ~ 
busu saat onda merkez P.T.T. binası önünden liareket edec:Eittlr, müracaat etmeyenlerin istifa etmlf addedilerek yerine yeni 1'çller almacatı Elmalık mevkllnde kA.ln prlt1ln dere, gar.ben yol, ıl.malen keza yol, cenuben 

---::---:--:~:--------------....::•:.:::"°::60:,•:..__..:.:•6:2:::;35~·~ llhı olunur. 16060• dere ve kısmen telgraf hat çavuşu İsmallin tarlası ile mahdut 50 donüm 
. miktarında ve lk1 yüz lira kıymetlndıe bulunan tarla. Ue aynı köyde Ka.vur 

Kadıköy ikinci Sulh Rnkuk DikimiJğinden: 9 .. ! /11 harmanı mevlrlinde kAln p.rkan. garben, §!malen dere ve cenuben ten:ı se-
Erenköy Sahrayı cedit Taşlık sokak 22 No. lu hanede ölen ve terekesi- Yüksek Mühendiı Mektebi Sabn alma komisyo- fer usta Ue Yangın oğlu Ahmedln tarlalarlle mahdut 25 dönüm mlkt:ırında 

ne hakirnlJğlmlzce el konulan müteveffa Şefikanın mirasçılarının tarlb1 100 u kı.Ym tlndıe bul ı 
llAndan itibaren ~ ay içinde vesalklle mahkememize müracaat eylemel- nundan • ve ra e unan araziler n tapuda kaydı olmadığından mll-

2 M. ...u.. • vekklll namına tapuca teselline karar verllmealnt dava eyledlğlnden bu 
lln - utevetfaya alt eşya 18/6/942 pel'felDbe günü saat 14 de mahal- Mekteblmlze kapalı sarf uaullle 100000 adet ekmllc alınacaktır. Bebtt gayri menkullerde halt 1.ddla edenlerin bir ay tçlnde Akçakoca. sulh Hukuk 

de açık arttırma suretne .sablacafından talip olanlann mezkür gilnde adedlnln bedell 10,50 turuttur. tık teminat '181 llradll'. l:Ulllmie 2418//1142 maııtemestne 1142/182 dosp numarasllemüracaatla davaya müdahale etme· 
mahallinde bulunmaları tlln olunur. l8at 11 de ~- J'81)11aeakbl'. cll241• ıert lllu. olunur, (MOQ) 


