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• S.&B.A.RKI TELGBAl'LA.B Reisicümhur BU 

Dün öğle yemeğini 
Hukuk F akülteıi 
talebeleri ile bir 

arada yedi 
-<>-

Ankara 13 {Telefonla) -
Reialcümhur ismet lnönü bugÜn 
öğleden evvel Hukuk fakültesi
ni ııereflendirmiı ve sınıflara gi
rerek imtihanlan takip buyur
mu~Iardır. 

Reisicümhur öğle yemegını 
fakültenin yemekhanesinde ta
lebe ile beraber yemi~ler ve ta
lebenin alkışlan arasında fakül
teden ayTılmı~lardır, l,. ________ J 

Usküdarda 
yangın 

Bu sabah eski tekke, 
2 ev yandl 

Bu sabah V'skilda.rda. İna.dl.ye J.llerah 
,')Okağında. çıkan yangın neticesinde 
inadiye tekkec:ıl ne beraber 1k:1 ahşap 
ev yanmıştUI. Yan~ bu sabah saat 
beşte çıkmıştır. Yangın haber1ni alan 
1tfalye hemen va.ka. yerine yetişmişse 
oo alevler, Mustafaya ait 66 ve Ba
sana. ait 68 numaralı ikişer katlı ah
şap 1k1 evi sarmış bulunuyordu. Biraz 
80ll.1'a İnadlye tekkeshrln altındaki ot 
deposu da. tutn.ışmUf ve üc; bina yan
dıktan sonra yangın eöndilrfilmü.ıtür. 

Sivastopo'lun 
durumu 

çok vahim 
Harkof'un ıarkinda 

birçok Sovyet kuvvetleri 
çember içinde · 

Vichy 14 (A.A.> - sıvastopol'da. 
Sovyet kuvvetıerinln durumu çok va
himdir Günlerdcnberi devam eden 
m~beler ve yapılan kata. ve hava 
hücu.mlan neticesinde Sovyet asker
leri blbldn b1r haldedir. 

Alman ve Rumen kıt.alan l3e müte
madiyen taze kuvvet getlrl.yorlar. Al
man ve Rumenler birçok 1stihkAmla.
n ele geçirml.şlerdlı\ 

Hark.of'un şıartonda. Almanla.rın 
ileri hareketi devam ediyor, Bu mın
takada bl.rçok Sovyeb ıruvvetıert çem
ber içine almmıftır. 

Vich7 14 (A.A.) - Slvastıopol.da 
durumun fenal84'"am U7.erlne Rus 
karadeniz filosunun vaziyeti gfu;leş

mlştlr. Slvastoıpol el.varında to11>1do 
ınuhriplerlnln retaka.tlnde hareiı:.et 
eden büy(lk bir gemi batınlmıştır. 

Sovyet tebliği 
Londra 14 (Radyo 8,15) - Gece ya.. 

rısı Mosk:ova.'da nıeşredllen ~ 
tebliği: DU.n. Ha.ı1tof cephesinde SO'f
yet kıtalan dtı.,ına.nın tank ve pl)-8.
de kuvvetleriyle muharebe etmit 'f8 
mühaclmlerl gerl atmıştır, 81vutc>
pol'da dilşmanm müteaddit hücum
la.n tarded1Jm1şt1r, Diğer cephelerde 
memt muharebeler olmuştur, 

Kimlere parasız 
şeker verilecek 

Londradaki. Çek 

hükumetinin 
bir kararı 

Çekyada İş gören bütün 
naziler idama mahkfun 

edildi 

Libya' da 
şiddetli 

muharebeler 
Almanlar, lngiliz 
hatlarını çevirmeğe 

çalışıyorlar 
Londra 14 (A.AJ - Londra.'dald 

Çek hftld\metı reıst Benes dün gece 
Çek halkına hitaben radYoda b1r nu- Londra 14 (A.A.) - Llbya'da. tıanJc 
tuk söyUyerek Çek arazisinde von muh3.rebesl. şiddet!~ devam ediyor. 

Rornmel, Tobruk'un zaptı için Udn
Neuratb.'tan itibaren to başıtıa yelen el teşebbüsünde 30 kilometrelik cep-
bütfin nazller 1çln 6lüm ceza& veri- he bo t etmekted' Tank 
leceğinl söylemiş ve dem~ ki: yunca aarruz • u-. 
cıÇelı.-ya'da HlUer hükfunetın.ın şiddet m~a.rebest yapılan Eladenı, Tob-
harekett de b 1 hs:ı.n 1_ -ruk un hartcı muhasara. hat.tının 30 

. n n un ar şa mesu kilometre cenubunda.dır. lnylllzler 
dürler ve ~u ha~:t Çek askeı1 ka- tekmil mevzilerini tutuyorlar. Düş
nunu mucıbince olum cezasını icap man Brltanya. hatlarını çevtrmeğe 
ettirlt'. Bu ceza zaferin ille gilnünde çalı~Yor Düşman bU.yiik hava kuv
ama.~z tatbik e~Ueecktdr.• vetlerl himayesiyle Elldem'e taarrwı 

Dun gece Prn.g da., 1çlerlnde birt 18 etımektedlr Bu sayede blr zırhlı 
yaşında bil' kız olmak üzere S kadın tümeninin· taarruzu daire şekltn
da bulunan 24 Çekll kul'f~ d!zll- de llerlemlştlr, 
m~tr. Bu suretle Heldrlch ln 5If1- Brltanya hava ıruvveUerl de büyillc 
münden.beı1 ku!'funa dizflenlerfn sa- faaliyet gösteriyor Cuma günll Al
yun 385 1 bulmuştur. manlann 7 bomb~an, ~ a.vcı, 

Aloutienne 
adaları 

Japonlar yeni bir liman 
İ§gal etmişler 

Vichy 14 (A.A.> Japonlar Aleontl
enne adalarında. ycnl bir Uman ele 
geçl.mıfşlel"dir. Ja.ponya.'da. bu ada
lara asker çıkanlması Felemenk Hln
distanı'nın ~al1nden'berl en m\lhlm 
h!dise sa.yılıY'()~. 

Müttefikler 
günü 

İtalyanlann bir bombardıman uçatı 
düşilrulmüştür. Britanyalılar 9 tay
yare ka.Y'betm.işlerdlr. Fakat 4 pllot 
kurtulmuştur, 

Esir edilen İngiliz 
·generalleri 

Berlin 14 CAAJ -İngl.llz'lerden 
Ltbya'da. alman esirler arasında 4 ge
neral, 1 amiral vardır. Generaller 
şunlardır: Birinci zırhlı tugay topçu 
kumandan Stepen.. topçu sava., ku
mandanı Volter, 10 uncu Hintli tu
gay kumandanı Bocer, 5 inci Hintll 
tugay kumandanı Voltent. Amlral 
da Craun'dur. 

Vichy 14 (A.A.) - Ltbya.'da Tob
ruk.'u hedef tutan mlhver taarruzu 
devam ediyor. Rommel sektıln.cl tn
glll.z ordusun un sat cenahını tehdit 
ediyor. 

Kolanya'da 
Harabolan binalar hak

kında yeni haberler 

L-Ondra 14 (A,A.) - Kolonya akı
nından sonra kel}if tayyareleri tıara.
fından çekilen reslmleı< bu saıbab 
gazetelerde çıkmı.ştır. Bu resl.melrden 
250 den fazla fabrika. ve ımalfrtJıan~
n.1n ya tamamen harap olduğu, yo.
hut pek ağır hasara uğradığı anlaşıl
maktadır. Bütün hükumet dairele
ri, iş merkezindeki binalar, şimendi
fer, endüstri mahall~leri büyük ha• 
sara. uğramıştır. 

Harap olan binalardan bir kısmı 
şunlardır : Posta.ha.ne, şimendl.te! 
umum müdürlük, kömür sendikası,. 
polls müdürlyetl bhıalan, depolal\ 
şimendifer istasyonu, çelik tel tma.-
1.Athanelerlnln 20 binası, petrol ta.sn .. 
yehanelerl, Ştaynhar cl&'ktrik fa.brl· 
kalan, kauçuk depoları. m:ı.klne fab_ 
rika.lan, hangarlar, vagon fabrl.kalııı.: 
n, Hombol dP.n!zaltı binası. 

De Gaulle'cü esirlere 
nasıl muamele edilecek? 

Brelin 14 (A. A.) - Matbuat 
Maretal Petain'in konferansında, Libyada esir edilen 

seyahati o~ <?:aulle' cülere nasıl muamele celi• 
Vlchy 14 CA.A.) _ Marqal Petain lecegı sorulmu§tur. Hariciye ıözcüaQ 

cenubi Fransa.'da seyahate çıkmıştır, buna cevaben, Alman - Franaız mii
Mareşal dün ~te. Bezler, Narbon, tar~k~ muahedesinin 1 O uncu mad• 
Careason'u ziyaret etmlştlr. Mare~al desını okumuştur. Bu maddeye göre 
söylediği bir nutukta.: u:Bugijn güç F ranaa hükumeti, tebaasını Alman
şartlara ralİtnen aranızd& bir olun. yaya karıı harbetmekten menedo
Hlç blr mesele hfildlınetln gözünden cek, buna rağmen barbedenler çeteci 
kaçmıyor.:. telakki edilecektir. Sözcü: cBeynel

milel hukukun çeteciler hakkındald 
tarifleri ise herkesçe mallımdır:> d .. 
mlıtir. 
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Harb tebliğleri Eladem'e 

Alman tebliği 
Bcrlln l& (A.A.) - Alman orouluı 

Mihver taarruzu 
püskürtüldü 

başkum:ındanlıi;;'lllm tcbllğl: 

AKŞAM 

ve 

Verem d. paİıserleri 
lstanbulun kalabalık semtlerinde 

e 
Sivstopol' a 

hücumlar arasız 

devam ediyor 
(Baş tuafı 1 nci Uıhifede) 

14 Haziran 1942 

ı 

lngiliz - Sovyet 
anlaşmasında 

dikkat edilecek 
noktalar 

Sıvııstopol önünde, ŞlddeW hücum-1 
hırdan sonra 1st1hk5.mlar vo bir c;ot. Mihver kuvvetleri umumi Tepelere yerle§tirilmiş Alınan (Baş tnrah 1 inci ıahit'ede) 
~~:~mıranı dnmntvı;dlı ehrn-•raelenııgeçkalrd~ırnişdütlşr~ bir iJe· rleyı·c hareketi" lıtarıbul Veremle rnücııdele c-::mi- nin dnha doğru olacağı kanaatinde- dtoplan §iddd~tli l)~kmbabrdanbımlnnakna Bu anlaşmanın :metninde, bu 

4 yeni verem dispanseri açılacak 

,... .. ıı:- yeti, dispanser adedini arttırmnğn dir. ileriye ai bir tasav:vur olmakla evam e euen pı e om 8 uç - gibi ı.,..,,.,.,,,, ah 
man cephenin bu kesiminde :rnoo C"ir. yapıyor kı:ırar vermistir. Cemiyet, böyle bir lan da tanklan ve piyadeleri hima- -~ ve.ldc, dolambaçlı 
vcrm~tır. Di ı:manda.n 41 top, 12 tank - beraber, Cemiyet, her hangi bir has- ye için şehir civarlarına ıiddetll hü- menfaatlerin çekişmeli, didişmeli 
ve 4 O den fazla bomba topu alınını.~- karar vermekle gizli kalmı~ veremli- taneden veya kurulacak hir ~fa yur- cumlardıı. bulunuyorlar. yazılışı, buna benzer diploması 
tır. 20 bin kara maynı toplanmıştır. Knhirc 13 (A.A.) - Orteşark leri meydana çıkarmak gayesini dundan bu husu!ta istifade etme!: 
Şld etli ç rpışmalar sonunda 645 be- tebligvi: Eladem'in cenubundakı' bo··ı- gütmektedir. Filhakika yapılan tet- k d d Ş di'-' h Ok Kıtıılanmızın mükerrer kar~ı Mi- vesikalarının bütün ustalığı se1J-

k'kl rd '- 1 ~ h"d d ararın a ır. im 'ğ nlde. s ü- cu.mlan neticesinde biraz arazi ka- Uyor. İngiltere, ittifak ve yardım 
ton ve topl"ak blokhnvz ellmlze geç- gede dün inntlı muharebeler olmus- 1 e en ,nruıt~ 1~· u creceye dıır, Unknpnnı civarı, Be~iktnş ve .. ffa'- ld k 
mi tır Hava kuvvetıcrlmiz muha- D'" h ~ gelmiş birçok veremlilerin ortada zanmnga muva ııı; 0 u • yük~'-ü:nu'", mevzu ve .......... an b"-. ' ' tur, uımanın nva kuvvetlerinin Kasımpaşada birer dispanser aça• ... yıu .,...... ..,... 

rebcye Stuknlnn, savaş ve av uçak- yardımilc Eıadem'e karşı yaphğı gezdikleri ve etrafa mikrop saldık- cnktır. Bunlardnn Üsküdar 'Ve Un- Harkof bölgesinde kanlı kınımdan kımnaya, daraltmaya 
la.mu sokıırak, piyadenin rorlu sa- tnarruz geri püaku"rtu"lmu·· t'u'r. Du"- lan, bu gibileri.n pek zor v. aziyctte b J J 
va lann kolay! tı ır. düşman ,.. k ld kJ kd d k _J' knpanındakiler silnıtle in§n edilecek- muhare e er o uyor uğraşmış, Sovyet Rusya Anglo -
ı ' ş kl tl :ışı rm,ablnl vt'~ • f l c manın zırhlı kıtalan bundan sonra a 1 an ta ır e nnca wspans~r-ınva uvve cnn n an ye ını e c EJ-d f d )ere müracaat ettikleri ııttlaşılmı~tır tir. Moskova " (A.A.) - Moskova Sakson tezine açıktan açığa. uyaı,: 
uğrntmnğa nıuvıırrak olmuştur. a kemAkretra ın. a.k ma~evra ya- fcte dispanser adedi nrttınldıgı" t~k: Di"er tarafta Ticaret VeUle- d _,_ H k f M'••n .. _ .... ,,.... ...... 1Pt1" tı M . para oma ıstı ametınde hare-j y " • g n • . 1 ra yoau, cuma -§nmı ar o cep- 6 vuu .. ı.uıç.Aıı.c.u ~ınınış r. ese-

Karaden\zde. blr Itnlyan sert hü- ket etmi~lerdir Zırhl k tl . . dirde, böyle hastalıklarım ıaklıyıın tı, Verem mUcnd,7le cemıretl cmrı• heaindeki Alman taarruzlannın So'V" ı~. toprak genişletilmemesi bir 
cumhotu, üç Sovye~ torpidosunun hl- d" h b 1 uvvel erıml ız kimselerin meydana çıkanlacnğı ka- ne 50 ton Karabuk malı ınşaat de- yeder tnrafından durdurulduğunu 1 1 nık l zıı 
may~ine rağm<'n. Kırım nçıkl:mndn U§hnnı ru ari e.yc. i,~~ :11111§ -~r lnanu bundan ileri gelmektedir rnir1 tahsi! etmiştir. Erenköyi.indekl ve SovyetlCTin bo.zı keaimlerde mu'" prens p o a an a§lllaya ya -
bir dıişman vapurunu torplllemL~tır, vd~ ava b'ul~klet .cnmız utün g~ 1 İstanbul Veremle mücadele ~emi- pavİyonla dört yeni dlspooserin tesis kabil taarruza ~erek düomanı ilk mış, fakat birlik mi .. llet .. lerln.. sade-

uıman ır ı onne taarruz etmı§• • . . ....~~ tl ri d tu H:ırkofun ş:ı.rkınds, Alman hücum- lerdir. Dü§m•n pek büyUk kayıpla- yeti, bu gıbı be.ataları ıanatoryum- ve teçhizi için 200,000 lira harcana- mevzilerine k.adıu püskürttüklerini ce ((mt;.ı.uaa e goz onun e -
l:ın muvn!!akiyeUc nctıceıenm1ştlr. ra uğrablllll§sa da hu hususta henüz larn yatırmaktan %İyade tecridetmo• caktır. s5yleıni tir. Yalmı: bir muharebe tuıacağı» söylenmiştir. Diğer 
Dfişmanın Donetz nehrinin batı kıyı· t f U-t ktu B" .. .1 . . --------------=------------ eenaamda Almanlar müteaddit hü- mllletlerden bahis yoktur. Anlaş-
mndnl.tl köprübaşı ele geçtrllmlştlr, a ~ a yo •. r. utun mevzı erımız 1 d.. 60 k 
Donetz'ln döl';u kıyısında bir Bo~t. eskı hallennı muhafaza etmektedir- Adi• b • w k cunı ar yapw.tıın sonra tan manın hiç bir yeıinde düşman 
C\l!"UpU snva:ra zorlnnmı~ ve çevril- fer. ıye t ıg evra ı kaybctmiılerdir, Veya müttefik küçük milletlerin 
ml..ştır. Havn kuvvetleri, bu hareket- Londra 13 (A.A.) - Mihver or- Ruslar Volkof'da, birçok istikJal ve tamamiyeti hakkında. 
ıerı muvnffakiyetıe destcklenmı~ır. dulnrı umumt bir ilerleyiı,e ba§lamı§- yerler almi•lar söz geçmiyor. Halbuki geçen 
Hava muharebelertnd", Alman ve lardır. Çöl muharebelerinin neticesi ıı:-
Itall'nn av<'.Jlnrı. dün 13 düljlDan uç - tanklar nrasındaki muharebeye bağ- Posta, telgraf ve telefonla yapılacak tebligatın Stokholm 13 (A.A.) - Sovyet aı;ust.osta 11~ edilen İngiliz -
ğı clü!)ürmüstur. lıdır. posta ücretleri tesbit edildi kaynaklarından gelen hal>erlere gö- Amerikan sulh beyannamesi her 

D ı1u cephccinln şimal kesiminde, Mihverin ilerleyişi re Rus kıte.lan Volkof cephesinde millete eski sınırlarını geri verl-
hl!cumlar scmunda birçok arazı ka- d d Jd H M hl I bl bir çok yerleri ele. geçirmişl.erdir. yordu. İngilterenln zoru ve ı"ste-zarılmıştır. Volkot cephesinde, dü.ş- ur Uru ll Ankara 1 3 (Telelocıla) - e- e ağı i ehlerine te iğ edilme- B I d b Ih Le 
manın )eni hücumları muvntra.klyet- Londra 13 (AA.} L'bya yeti Vekiledea çıkan bir kararnn- mesinden dolayı ait olduğu merci· d~n ~ ~~f::e~c ~en:a doğ:~~d~ ğile olacak, anlaşmnnın baş~-
rl21 'e uğrnmış ve dli.-mana kanlı cephesinde Hamat dolaylarında lmcye göre pasta, telgraf ve telefon lere teslim olunıın tebliğ evrakı ve Ribinsk dcmiryolu Uzerinde hu· sına Altantlk beyannamesınin 
ta•• plar verd1r1lm1şt!r, yüzlerce ta~ çnrpııımnl:tadır. Al-~ vı:ısıtasile . gere~ .tehir da~ilin~c ve mazbntalan, bilahnra buralardan lunan Ostrof ile Rjev, Makajino sadece adı geçiıilıniştir. 

S vaş uço.klan yukan Vol(tn bölrrc- manlann doguya doğru yaptıkları !gerek şehır harıcınde teblığ eclılecek alındığı takdirde ba mercilerin t8"l- köyleri vardır. Londra a.nlnşnası, kısaca, ikl 
s'n So\ yetırrln .mühim sııah !~b- ileri hareketi lnciliz kuvvetleri ta- adli evraktan pt'§İn alınııcak ücret- z.im ederek meblağı lleyhlere imza 
rik larını ve nynı Z!lmanda Mur- rafından clurdurulmu~tur. ler _şunlardır: Tebliğ edilecek ev- Bundan başka Ruslar Kafinin devletin Almanyaya. karşı harbi 
m<>ıı k drnıir;olu tesislerini bombala- rakın beher yirmi gram veya k.esrin ettirildikten eonra mnhkemosine ve- cephesinde bir ıehre girdiklerini v~ kazanmak, ayrı ayrı sulh yapmo,.. 
m· rdır. İthalatçı birliklerine den 6 kuru§ 30 para, tebliğ başına ya daire5ine ndi olarak yollıyacak- burada şimdi sokak muharebelcrı mak kararlannın bir ifadesi, 
ş.mrJ AfıH:ada, zırhlı ordu, Blri- • • k l taahhüt mıı.ktu resmi altı kunıı 30 lan makbuzlar dn yukanda yazılı :rapıldığını bildiriyorlar. Burasının Sovy t R d h b 

hfiklmi ısgal ettikten oonra Pmaie gırmıyece mües~ese er pAra, tevdi ilmühaberinin iftcle üc- ücretlere dahildir. Rjev doğusunaa ve bu ıchre 20 ki- e usyanın a ar sonra.-
dcı;ru ııerll.'m ştir. Bu ordu timdi El~ Ankara 13 (Tclefonln) - Heye· reti altı kuruo 30 p r , tevdi ilmü· Ankara ı 3 (Telefonla) _ He- lomctre mesufedo bulUDan Subzof sını kendi bakımından güvroı 
Ademin b:ı.t..ısınd:ı. düşman zır'ıılı kuv- ti Vekilece kabul olunan bir karara haberinin taahhüt maktu resmi altı yeti Vekile kararına göre mektup- olduğuna ihtimal verilmektedir. altına almak isteğinin yan açık 
vctler!n1n geri kalnn kısmına karşı göre sermayelerinin nısfından faz- kuruş 30 para. tabliğ ba~na maktu lar beher yirmi gram için yedi bu- yarı kapalı vesikaya bağlanmn.-
mu'i a!!nklyetıı savaşlar vermektedir. )asile devletin veya devlet teıek'kül mUflzam ücret 10 kuru•. Ceza iş!e- Amerı" -a, Fı·nlandiya'ya sıdır. " çuk kuruş yerine 6 kuru~ 30 paraya 

Almnn dcnizaltılan, Amerikan bab- ve müesseselerinin i;ıtirak ettiği aı- rinc ve müzahereti idliyeye nail 
rlyt>si tarnfındnn tesirli surette h1mn- nni müesseselerden münhasıran olanlara ait tebliğlerden 272 ı sayılı tnnhhüt maktu resmi, 7,5 kuruo ye- niçin harb ilan etmiyor Nccıncddin Sadak 

ye rdilen gemi kafilelerine karşı hir !tendi iatih.alleri için muktazi iptidai kanun hUkUmlcrl dairesinde yukarı· rine 6 kuruı otuz paraya, her bir Londn 13 (A.A.) - Da1ly Mail ga.-
çok ~efa günltrcc süren savaşlarda, mndde ve işletme malzemesi ithal da ya:zılı ücretlerin üçte biri istifa mürasele müddetinin ve havalenin zetesinln telsbs ıst.ıı.syonu dtln gece Şeref ihtifali dün yapıldi 
~nıc.;en topvcktlıı 140 bin toull!Holuk edenler bu gibi mevaddı gctirebil- edilir. Ancnk ücreti munumanm tevdii sırasında istenen haber alma Finlll.ndlyanm dikkate ııaynn bir Türk spor ~kllAtmın ve şampiyon 

vnpur ve b~ destroyer batırmış- mek için te~kil olunan ithalatçı bir- bu nevi müruclede nalı bet kurut- lclğıdı 7,5 yerine 6 kuruş 30 paraya protestosunu dlnlc~lr. Flnl~ndlya, Beşiktaş kulübüntın mtıess1slertnden 
lard1... Bu yenı kayıplnr 10 ve 12 Jiklerine girmeğe mecbur olnııya- tur. indirilmiştir. Üçltl pııktı hl~li' zaman 1mitı etme- merhum Şerefin 9 uncu ölilm yılı 
hazlrnn tarihli resmi tebUğlerdeld caklardır. diğlnl ve bundan dolayı Almıuıya.nın dolnyısne dün Beşiırtaştıı Yahya 
muvnffak.lyetıcre Uiive edilince, düş· ve İtalyanın bft.ttln düşmanlarına harb Efendi dergtı.ıundıı.kl meznrı başında. 
man Atlnntıktc, Amerlkruıın doğu Avrupa hattı Yol verg·ıs·ı 11An etmek zorunda olınadıR'tnı iddia blr 1htlf:ı.l yapılmıştır. Çok hıı.zin se-
Jrıyısında, K:ıraib denizinde, Pnnama Bir ekmek ka~esi me- etmektedir. Bu §artlar nıtında Bir- çen ibtıtalde merhumun dostlar,, ga-
kanalı bölgesinde ve Akdcııfzdc, son muru 2 ay hapse ıcşlk Amerikanın Finllı.ndlyaya harb zetelerln spor muharrirleri, hıı.kemlcı: 
e gün içlnclc topyekun 212,200 tonı- .. llftn etmem<'st pek tabiidir. ve q>orcuıardan mürekkep bUyük bir. 
IAtoluk 40 vapurla bir destroyer kay- mahkUm oldu Köprülerin tecrübeleri Nafia Vekaleti yeni bir -- kalabalık bulunmu~tur. 
betmiş olmıı.kt.ndır. Ankara 13 (Telefonla) - Fah- hakkındaki rapor proje hazırladı Üsküdar Amerikan kız dıJ:a~ ~ktı.yad~velnRnner~!noa.amv~~at.ft!: 

ri adında bir memur misafir ıçın k•k d•l k "' ""' 
Evlerini fazla fiatle 

kiraya verenler 

fazla ekmek karnesi verdiğinden tet 1 e 1 ece · lisesinde diploma tevzii tından merhumun meziyetleri vo 
YAkalnnmı• ve miJI: korunma mah- Ankara 13 - Nafia Vekllllğlnce yol .n l1s stnd d~ Tilrk sporuna yaptığı hizmetler hak· 

v usküdar AmerllcD.n kıZ c e un kmd" birer hf•"bede bulunulm110 ve 
L e · 2 h 60 ı· Ed' 1" (T l f I ) D ) vergisi hakkında. blr proje ha.m'lD.n.- 17 d dl ı -ı e--•-• .. ""' -.. em s!'1ce ay apse ve ıra ıme ~ e e on a - ev et saat e P oma. ....... , m ru..:;uıu beden temıvesı mftdürliiıwl ne muh• 

hkQ d ') ' i D • 11 d k ' ) mıştır. Bu proje llo vcrgı ıs - eo yaş ılmı t Taleb d H d J " .. 
Ankara 13 {Telefonla) - Evle

rini ceçen seneder. yüksek fintle 
lcirnya veren Hasan ve Mehmet 
adında iki kişi milli korunma mah
kemesi tarnfından 2080 er lira ağır 
parn ceznsına mahkum edilmiıler
dir. 

para cezasına ma m e ı mı§t r. emıryo arı o uzuncu ış etme .... ._. yap ş ır. e en a.n an mu- telif kulüpler tAra.fmdan gönderilen 
d · B H ı arasın ...... , erkeklerden başka kazanç k b' ko f rdlkt"' 

B 1 
. . . . . mü üni . ayrinin riyaseti a tın- siki hak ındn. 1r n eran.s ve ~n ,.elenkler m~nnna konulnrak azlı! 

e edıye mecıl.lerı ınti d k h d• 1 h U k ve irat sahibi he.ldld le hükmt ınhıB- tal be bi ~ d Tllrk ve "' .. a i mü en ıs er eyeti zun öp- sonra. c r a6,z nn çe ölünlln hMırnsı anılmıştır. Son olarak 
habı 20 eylulde yapılacak rü - Pityo~ ar~sındaki Meriç, E?ir· ıara teşnııı edilmektedir. vergı Sra.t İnglll7.ce şarkılar söylem!.şlerdir. Ta- ha.kem Adem tnrnfınd:ı.n okunan Ku• 

Dahiliye Vek!leti 1938 senesin• ne, Karaaiaç ıatasyonlanna 3 kılo- ve kazanç nlllbet1nde arttuııncaktU. lebeden Türkı\n da İstanbul hazine- ranı müteakip lhtifnle nlhııyet ve.
de yapılan intihap Gzerine teşekkül m •• etre .. de~i Ard •. a nehri • üzerind~k! Kazanç ve 1$t sahibi lcadınlar dn yol ler\, OU2Cl sııno.tlar Akı:.dcmlsl mü- rllmiştir. 

d 
k 1 t b t 1 vergisi vereceklerdir. dürü Burhan Toprak da eski Yuna.- Be'.:ı.ktac. kulu'·bu"'nu··n 

e erı Belediye meclislerinin intihap o~ru en ecru e e m~ er v~ ıyı nistnndakl 1denl ahldk mevzulu birer ~ ıı 
mUddetleri bu sene bittiği için bütün netıce ~Jmı§lardır. Bu husu.takı r~- nutuk aöyle~lerdir. teşekkürü 

Milli korunma kanunu.. vil!yetlere bir tamim göndermiştir. po; . alakadar mak~larca tetkık Ankarada bir muhtekir Bundan ıronm mektep müdürü ta- Kulübümüzün yüksl'lmcztnde en 

b 
Bu tamimde dört senelik intihap edılchkten sonra yol ışletmoy.e açı- mahkemeye verildi rafından diplomalar dağıtılmııt.ır. büyük Amil olan rnıhmetıl Şercflrt 

nun tal iki İçin tahsuat müddetinin bittiği kaydedilerek lacaktı1: Yolun an~k 17 h~zıranda Bu sene mektepten 15 talebe mezun lSlilmftnün o tmcu yıldönümü müna:-
Ankara 13 (Telefonla) - Diier yeniden intihap yapılmak için Be- açılatagı haber verılmektedır. Ankara 13 (Telefonla) - Hü- olmuştur. !dbetlle meznn bal!llnO. knrla11 gelen 

biT Heyeti Vekile karanna göre, lediye kanununun fnbnaba milteal- B - tihl"' k k kuınctçe keneli ihtiyacı için verilen do~lan ile gazeteci, hakem ve spor-
hususi mahkemelerin kurulmadığı lik "ilkumıennin ,undideh göze alı- aıım is . a oopera- t 9 teneke benzini bir çeltik Enbri- B. Memduh Şevket cu arkndaşıarn ve çcıenk göndcrmeıı: 
,.erlerde milli korunma kanununa narak ona göre hıı:zırlıldar yapıl- lifinin iıtikrazt kası sahibine 567 kuruo olan normal Esendal ltıtfundn bulunan beden terbiyesi ts-
göre vazifelendirilen mahkemelerin ınuı ve bu suretle bir 7anlıtlıia Ankara 13 (Telefonla) - K!ğıt fiat yerine 17 şer liraya satan An- tanbul mtldürlüğt\, OnlataMray, Fe-
cürmümeşhut ve hükümlerin neşri meydan verilmemeai bildirilmittir. lılerile uiraıan (Basım istihlak ko• karada bir tacir yalcalanmıı ve Ankara 13 (Telefonla) - Cüm- ncrbııhçe ve Davutpa.,a kulüplerine 
masraftnrınn karıılık olmak Uzere Bu tamimde Belediye meeli.lerine operatifi oirketine) yüz bin lira ilıt- mahkemeye verilnıiıtir. Bu tacirin huriyet Halk Partiı:i genel aekreteri şUktan!an:mızın sayın g~tenlzlc lb-
Adl. v k 1 • 2 k f 1 ş E dal b I[ı.ıtını saygılnnmızla rlca ederlz. ~ye e ·u eh emrine O bin ürn 8.za intihabınuı 20 eylGlde yapılmA81 Iraz olunmıısına Heyeti Vekilece ka- mev u en muhakemesine baıı an• j B. Memduh evket sen u ıa- Beşlktn Gençlik KolühU 
lıı~t konmuştur. bildirilmi§tir. rar verilmiıtir. mı~tır. bah ıehrlmlze dönmüştür. 
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ili KONAK - Eğer benim talima.tımı dinle- - Hatta vicdanlı ve kanuna bağ-
miyerek dışan çıkmııı olsaydınız, 1ı bir polia hafiyesi ııfatile sizi tev
muhakkak acı acı pi;ıman olacaktı- kil etmek lazım gelip gelmediğini 
nız. Biz de sizin ölümünüze ağlıya- dü~Unüyorum. Watson·un bana 

Çeviren: AHMET ld:LAIJ calcbk. göndermiş olduğu raporlar, sizin 
Sir Henry, Holmesin bu sözlerini aleYhinizdedir sir Henry 1 

, Madam Barrynıoor'a gelince, C5z brgİya oturi.iuju .alona 45ndilm. duyunca, hayretle yüzümÜ%e bak- Delikanlı, aynı alaylı tavırla: 
k:arde§inin ölümünü henden 15~re- İlda1 ele tatlı tatlı konuıuyorlardı. tı n: - Ne duruyorsunuz, beni tevkif 
ninco önlüğünt gözlerine götürerek Delikanlı, o s(1nli nasıl aeçlrdiiini _ Ne diyorsunuz Allah' aşkınal etnniz. a; cevabını verdikten ıonra 
acı acı aslada. Bedbaht kadını teaelü töylece bize aıılattu Ciiye ıordu. bu defa ciddi bir tavırla ilave etti: 
içWı elimizden a~Idiği kadar ça]ııtık. - M. Wat.on aabah •rlicndcn Holmee, 1lozliırd;ı eer~an etmlı - Şimdi bu §akalan bir tarafa 
Gerek Barrymoor' a, ierck karama konaktan gidince, bütUn gün ·evin olan faciayı lmmen anlatmağa ka- bırakalım da bizi asıl alakadar eden 
haydudun ölümünlf, sir Henry'ye içinde seneriyan; aola§llJ dul'" rar vennit olacak kl fU cevabı verdiı meseleye gelelim. :Yeni bir şey var 
k.atiyen ıöylemcmelerini ııkı sıkı dum. Bütün benlijimi, eebebinl bir - Haydut Selden, enlşteeine ver• mı) Bu kBr düğü~ü kıemen olsun 
tenbih ettim. türlü anlıyamadığun derin bir can mi§ olduğ1J11uz elbiseleri ıfymiıtl. çözebildiniz mi) Buraya geldi~imiz 

Onlar, bun'! hir ıır olarak sakit- sıkıntısı kaplamı§tı. !ize verdiğim Korkanın ki, upğıruz BarrymooT gündenber~ ben ile Watson'un ileri· 
yacakl:'nna •. kımı~e Ye .bilhassa ıir ıö:W tut.maf için evden Clııari pir bu d.rfa polisin elinden ~mı zor ye doğru blr adım atmış olduğumu-
H~.:ııy ye b~,ey eoylemıyccelr.lerlne adım bile atmadım. Şüphesiz beni, kurtıırııcak! zu hlç zannetrniyorum. 
daır bar.a ıoz ~~rdiler. evde uslu, akıllı bir çocuk gibi otur- - Buna imkan yoktur. Çünkü - Peli yakında, meaelcyi ha11ede• 

Halk, ~)den ı hiç sevmiyordu. duğumdan dolayı tebrik edersiniz Barrymoor'a hediyö etmİ§ olduğum b.ileeeğim1 llmidediyorum. Vaziyeti· 
Onu ffienfur, uılmağa li\yık bir eaDUun. elbiseler <tzerlnde markam yoktu. ni.ı yakmda aydınlanacak ve sizi 
adam olarak telakki ediyordu. Hıı.1- Eğer lt'onaktmı tek bqıma ~ n Bu sebepten dolayı poH ler haydu- tehdideden tehlike bertaraf olacnk
bu'ki Selden madam Bnrrymoor'un çıkmıyncağuna dair size ııöz nrme- dun sırtındaki elbiselerin vaktı1e ba- hr. Fakat mesele 1'olay değil, son 
nazn:ı.rda clai~~ , biricik, nazlı ve miı olsaydım,'bi.itün günümü ve ge- na ait olduğunu keıfed~czler. ~ereco çapraııktır. Aydınlatılması 
ıev3ılı knrdeı• ıdı. cenin büyük bir kısmını ııüphesiz cnn - Eğer iş dediğiniz gibi lıe, hem fca'beden birkaç nokta "daha vaT. Fa· 

B:.ı bclı:ı2n. bunca cinayetlerine sıkıntısı içinde geı;irrniyecektim. sizin, hem de Bnrrymoor için çok kat bunların da e.ydınlanmas1 gecik· 
rağmen l;nıc!eşinc knrşı beslediai Stapleton'lar, heni ak§am yemeği- hayırlı olur. ÇünkU bu me.cledc ka- miyccek. Bundan emin olııbilirainiz. 
or. uz ~cfkat v~ ?1uhabbet, tn av· nl beraberce ~emek için evlerine dll· nunun .hükümlerine aykırı hareket - \Vatson, tesbit etmiş olduğu-

vurun fevkinde bırı;e) dı. vet ettikl .. ri h ld gitmedim, Bu fe- ettiniz. muz bir noktayı muhakkak size an-
U kl I"' yanmd n ayrıl kt:in JnkUrlığ!l d , verdiğim eii:ı:ü !utmak Holmes bu eöz.leri söyledikten lahnış olmak l&zımdır. Cehennem 

son ıir 1 Icnn 'nin Holmcs'le kurşı kin katlandım. ıonra *'1lcrek devam etti& k6p~inl Bo:ıltmia ulW"ken kulaklan 

mızla ~ittik. Ben o knnaatteyim ki, 
halkın dilinde dolaşan rivayetler, 
zannedildiği gibi, efsane değil, haki
kııttir. Vaktile Amerikada iken bir
çok köpekler beslediiim için, onla
n~ ulumalarını pek yakından tanı
yorum. Eğer bozkırda dolaşan kö
peğin hakkından gelebilirseniz, siıi 
dünyanın en büyük hafiyC3İ olıırak 
hUrmetle ıelnmlıyacağım ve CSnü
nüzde hürmetle eğileceğim. 

Holmes, ıir Henry' nin bu ıözleri· 
ne ıu kati cevabı verdi: 

- Eğer bana yardım ederseniz, 
bu k6pcğin hakkından icleceğimc 
alı:e aöz veriyorum. 

- Ne emrederseniz yapacağım· 
dan emin ola'bilirsinlz, M. Holmesl 

- Bu sözünüze teşekkUr ederim. 
Şimdi sizden bir isteğim vardır: O 
da ıebebini ıonnakeızın, her sözüme 
körU körüne itaat etmenizdir. Bunn 
s!Sz veriyor musunuz? 

- Söz veriyorum 1 
- Eğer bu va' dinizi tularaıı.nız, 

sizi alakadar eden meseleyi en kısa 
bir znmnn zarfında halledeceğim· 
den emin ol bilirsiniz. 

Holmcs, ıir Henry ilo konuıurken 
bir aralık sözünü kesti ve karşıki du
vnra gnkmnğa pa§ladı. 

(Arkası var} 

Galatasaraylı ar deniz 
mevsimini açtılar 

Su sporlanndn en b:ıştn gelen ku
lüplerimizden Gruattısarayın dfın Be
bekteki lokalinde 042 ~ sa sporlan 
mevıılmlnln o.çıll"ı münascbctilo b11' 
merasim yapılmış ve bu münasebetle 
kuliip ta.rafından yeniden fn.~a etti
rilen 6 eklt denize 1ndlrllm1'tlr. 

Otizlde bir dnvetıı knlnb:ılığı tınnn
d<! icra edilen bu merasime k.ulü~Un: 
ı numaralı fi.zası Alt Samı Yen t:ırıı..
fından söylenen bir hltnbe ıle Ixışo
lanmış ve bu arada Gnlatasn.rayın 
su sporlarında gösterdiği muvııfiakl
yetıerden sitayişle bahscdllmlştlr. 

Son olarak şehit Galntnsarıı.ylılnr 
için blr dD.itlkn 1htlnım sUkfıtu yapı
larak san kırı.mızı rrnklerlo sü~Jenen 
blr çelenk denize bırakılmış ve bunıı 
müt~a.klp yeni sklfll'r nlkışlıır nnı.
sında denize lncfüllmlştır, Bunlara. 
kulübün şehit tızalnnnda.n Hacınun 
Gnllp, CeliH, Hamdi, NE'Ş<'t, Mnlı1t 
Snfl isimleri verllml tir. 

On.latasarr.ylı denizcilere get'en se
neden dnhn mıwnffnklyetll bir mev· 
sim temenni <'deriz 

J ponl r Dutch H r· 
bour' çı mı m1 1 r 

'rc.s!n::!'toıı 13 <A.A,) - B t:ı-· yo 
N~zırlığı, Japonların Dutch lI .,ur 
deniz ii üne ayak M t k1arı h"'.k .ın
dn.!d haberi tc~ lbetmcktcdır, 

• 



• 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Zehirli raz ue 
Çinliler 

( ŞB&iR ~ABBR~-~~J ~~~Ô~PUR_ KORSANLARI 1 
Sahtekar ve Kartal cinayeti Kız kaçırmak ve 
dolandıricı Çakir TevfflC De Seferin 6lümle tehdit 

Bilmem nerede okamuıtum ı Her 
ırkın kendine göre cesaret, korkak· 
lık fekli varm••· Meıela, Afrikalıla· 
rın ağır bombardunana maruz bir 
siperde baftatarca, günlerce, batta Sahte nilfuı kullanan ve 
saatlerce oturabilmesi ve mukabele· birka~ ıoförii dolandiran 

ralOya liariıtinlaıi •ebir
den Bldüklerf anlaıildi Akviran köyilnden üç 

kl>ylUnUn muhakeme • 
ılne baılandı 

do bulunması kabil 0Jamnzrn11. Böy· ~ 
le müthit bir ,eye, ancak beyu: ırk Fuat yakalandı Kartalda meyhaneci Çakır Tevfik 
medenileri doynnırlarmIJ. ile Seier1 kondUerine hedf;ye ola· 

F k t b k lık • yun ha· Zab L .. f L v rak gfSndrllen bir ti~ rakıdan birer 
n n , un:ı artı , yam ıta, 1ante nu us &ağıdı kullan• le.ad h l l tldd H l Ku kaçırmak ve &lUmle tehdit 

hadırlar, kollan bir kılıç da.rbesile malı:, iki kadını llfal etmek ve muh- tu~ Je~mez, k;ed~cı kra suçlarından maznun Slllmnln Akvl· 
kClÜ"c, takır ~ kanlan ~ b~e, telif dolandındıklar yapmak ıuç· tu . ar taneye na r er ·en ran k8yUnden Ali, Kadir ve Remzi 
hiçbir ıeyc ugramamı;Iıır eı'bı du;:· lanndnn mamun Fuat adında birini ~~ilkterlni b f~ç'*}lorte {~'fnı~tt· adlarında Uo kltlnln muhakemelerlrıo 
man.'\ saldırırlarmlf. ;rakalamııtır. Tahkikat evrakına na- 'k" hm dnL~~ e • 8?k)llfı1ma L çUn, b u dUn birlnd aiır ceza mahkemeainde 

F t Hal ül . l k ı ·ı e oantın ıçti er raıu e ar· b 'k ak ••• zar:ı.n ua , epten m tccı o ara kl tahl'l 1 1 1i bb dl. ö _ aılanmııtır. Tahlci at evr ına na-
(Bir bakıma daı Sinirlerin maddi memlekete gelmı, ve burada aoför- ada .1arı. ti' Tı bçbn dılt 1 a tıre :6ahnl'l %atan, Alinin kızı Sehure ayni k8y· 

lük tı Gü il b! ' d el' en mı~ ' 1 1 a ' yap 1"' 4 ı d d b. d Jik l 1 cefalara karşı dayanıkhlı~ ndı İn· yapmıı r. n n rın e ıne et' 1 ı bf ) Ka t ) dl' en Kadir adın a ır e an ı ! e 
celnıeıile rnakw gidiyor demektir. geçirdiği sahte bir nilfua kağıdı ile 1: ıcb~ı~· ı' t~apRor a rö~ •Çakıye· evlendirilmif ve Kadirin kız kardeıi 
Mu"nevverlı'k ı'se medenı' cesareti·. be· kondiaini zengin bir tacir gibi göıte· sıne 1 ırm ş ır. apora g re, ır Muı.affer de Alinin oğlu Ahmet ile 

k k Tevfik ile Seferin rakıya kanıtırılan 
taba dayanan cüreti arttırmak.) rere • Kadı öy civarında bir aile kı- h ]f d k• U . hl evlenmiıtir. 

.1 .. b t d . toz a n e ı gayet m e&!lır r ze· B h 'k' k b 
zı ı e mwıase e pey a etmış ve ev- hl d öld"k] rl l I irkao gün ıonra er 1 ı ı:ı, a· 

••• , lenmek vaadi ile kandıra~ak Uç ay r en u e an aıı mııtır. balarını ve annelerini g8rmek üzere 
Galiba un ırkm da, sıyahlard_a~ beraber yaşamııtır. Nihayet orada Kartal adliyesi, bu esrarengiz ci- kocalannın evinden kendi evlerine 

Ye beyazlardan ayn ~larak, zehll'l! aahtekiir)ığınm meydana çıkacağını nayet ha~kında tahkikatına devam gitmişlerdir. O ıırada baıka bir de
gaza kllJ1ı ~§ıl~cak bır m~kavemeti lanlıyan Fuat. bu defa da Yakacık ~tme.ktedır .... Bu c!rıa~cttc bir kadın likanlı, Kadirin hemıireai Muzafferi 
var. Son ırunlenn ~aberlerme ~- civannda bafka bir aile kızı ile ta- ıle bır erk.cim parmagı bulunduiun- evden kaçırmııtır. Bir mUddet sonra 
Jırsa, Japonlar, ÇmJilere, ıimdıye nıımıo ve evlcnmiftir. · dan ıüphe edilmektedir. Bu feci ci· da Kadir bir gün yanına Remzi 
kadar bin defadan daha fazla bu 1 O sıralarda bazı ıoförlerc de ken- nayet failleri yakında yaklanacak· adında bir arkadaıını alarak Alinin 
gazı kulla~ı$lar, Onl~da_ ise, ko· diainin otomobil lastiği taciri oldu· lardır. evine gitmiş, zorla İçeriye girip Ali-
~mal. tertıBbatının -~ ılerı olmad d!· 1 ğunu ıöy}iyen Fuat, il.atik aatmak nin kansı Adviyeyi bir odaya hap-
g• ma um. una r~ ... en, peı emı· hah ·1 uh l'f 1 .. H Jk J 'k S h · 1 l yorlar. Yalnız- hatlarına •• tikleri . anesı e m. te ~. semt erde .Huse· (:\ ev erı• Dl• Il ıetti ten ıonra e ureyı zor a a ıp 

gu1f. • 1Yın adında hır ıoforderı 180 lıra Is- götürmüştür. Akşam Uzeri odun ke· 
ı~vaşa, Anglosaks~ann ~a ııtırn· mail adında bir §oförden 750 lir~ ve sip dağdan köye dönen Ali Yakayı 
~~:~:kl;~nrn, haydı haydı devam şoför Uıbtfiden de 600 lira dolandır- yardımları duyunca, evine taarruz: edilmesinden 

• • • mış ve u paralarla kadınlara karJI hiddetlenerek, Kadir!rı evine gitmİ§, 
Fakat ban defa :zehırlı gazın kul- ıkendiaine zenaia tacir ıU.ü ve?'" balta ile lizerlerine hUcum ve hepsi-

lanılm14 olması, bi:ı. Avnıpalılarm ve jmiştir. Üsküdarda fakirlere ni öldürceğini ıöyliyerek ıehdidet· 
Ame:-ikalıların ,u 1939 • 1942 ya· ı Fuadın dolandırıcılıkları VI! iifa1 miııtir. 
lında bile vicdanunı:ıı isyan ettire· suçları zabıtaca tesbit edilerek tahki- pirinç Ve f asulyc veriliyor Dün yapılan muhakemede Ali 
cek bir hııldir. Her gÜn radyolanmız, kata ba~Ioamı§, faka.t kendiai sahte balta ile tehdidettiğini inkar etmiş, 
«Flfuıca cephede •u kadar bin kiJi nüfus kağıdı kullandığı cihetle, bir Oskildar Halkevi Soıya) yardım zorla evden götürülen kwnı almak 
öldü» diye haber veriyor. Sigarala· lmüddet izini kaybctmeğe muvaffak komiteııi, Jcendi muhitindeki fakirleri istedii!ini söylemiştir. Kadir ile Muıı
nmızı tellendirerek bu haberleri olmuştur. tesbit ctmİ§ ve bunlardan en ziyade tafa da suçlarını inkar etmi~lcrdir. 
ıoğıılıkanlılıltla dinliyoruz da, vak· Nihayet Fuat, benzin .. tmak üze- yardıma muhtaç olan ı 00 fakire pi Şahitlerin dinlenmesi çin muhakeme 
ta ki İ§ zehirli gaza dokunuyor; re, Saim adında bir benzinci ile §İfa· rinç ve fasulye vcrmcğe baılamıştır. bnşka güne bırakılmıştır. 
bombardıman altındaki saffı barb hi bir mukavele yapmlf ve iki bin Bu yardım. her ay devam edecektir. ---
ıcmiaine bindirilmit Afrikalı gı'bi çİ· liralık benzin vereceğini aöyliycrek Bunclan baıka her ay 20 fakir Henı dövmüş, hem de 
led

1
cn çıkmak raddelerine geliyoruz. parayı pedıiıı İatemiftir. Fa1'at bunun hasta da rr.eccanen muııyenc ve te- ölümle tehdidetmİf 
naanm İçin& fÖyle bir fiipbe riri· vaziyetin en ıüphelcnen Saim gizli- davi edilecek ve ilaçları temin olu-

1or: ce zabıtaya haber vermiftir. Evvelki nacaktır. Şiıli civarında bir apartımanda 
tt F t ·lü b' r I k kapıcı Mustnf;, apartıman kiracıla-

Acaba öldilrücü gaz, beyaz ftın gHuol'I uad 
1
d b

1? ırakyı a m~ üz.ere. Diğer taraftan haber aldığımıza nndan Sedat ile bir soba mcseleııiıı· 
hayalindeki derecede korkun,. de- a ı a ın a ır ar adaıı ıle bere- " h . • d"k' H Ik 1 . d 

7 b Sai · d"kk~ · · • gore, ıe rımuı " 1 a e• erın 81 den kavga ctlerek Stdatlı dövmek 
iil mi? der 'k' 'mdın uk )anına gı ıtmd llf vze obra- her biri elindeki thhsisat ve mutii· v ölümle tehdidtmek surlarından 

a ı ısı e ya a anmış ar ır. a ıta · d d 'k d b'td·v· b " 
Hir unuimrun: uki 0 azete kolek· b k k d t d ) k k tın en te an e c 1 ıgı te errunt· yakalanmı .. ıır Muatnfa aıliyc 8 ind .., .. u arışı o an ıncı ı va ası etra• 1 d'V• .. 1 d ld •v• .. • 

aiyonlarmı karııtırmaktan zevk du· fında tahkikata devam ediyor. a ve
1
r ısı mk~mere ~. en ke cd.cttıgı ceza mahkemesine ver.ilmiştir. 

yan bir arkndll.4tmız vardı Bir gün _ para arın ye ununa gorc, en ı mu- __ ~ _ 
kahkahalarla ..::ıerek b~i baıına T k . k "idi hitindeki fakirlere ynrdım yapmak-

6'" • • er os suyu yıne esı t d Bu aene ,.ı"lek boldur 
topladı ve tU mealde bll' yam • . . • ır. T 

'- d , Ana borulardan bırınde bır Anza Her Halke\ inin yardımı diğer bir Bu •ene ıehrimize bol miktarda 
OaU u: ld v ' ' d·• h • b' k. 'l k 1 le d' B 'I ki A o . ugu •.çın un §~. rın ır ço y;r- Halkevinin yardımına uymamaktıı- çı e ge me te ır. u çı e er, rna-

!erme bılhaua .N.ışantap, Beyoglu dır. Halkevleri Sosyal yardım komi- vutköy çileği değildir. İstanbulda çİ• 
ıle lııtanbul aemtı~ın 0bazı. noktalar!- telerinin yapacakları muhtelif şekil- lek satın alanlar ekseriya kırmızı 
na pek az •u verıl'?ıf, bılh~11a Nı- !erdeki yardımların bir programa renkteki çilekleri tercih ettikleri için 
~t8.§ı, Maçka ve cıvarın~ hır ?am- bağloomaııı ve her Halkevinin yek· bir çok esnafın kırmızı toz boya 
la ıu a~mıımıştır: Sula~ !daresı, bu nasak yardım yapabilmeleri düşünül· serpmek suretile hileye sapıp çilek
Anzayı ızal~ edebılmek ıçın geç vak- mektcdir. Bu ııuretle bütün Halkev· leri boyamak yolunu tuttukları vaki 
t~ kadar ugrllftllı~ ':e ancak geç va• )eri şehirde aynı ııurctle yardım ede- şikayetlerden ıı.nlaşılmı~tır. Halbuki 
kıt ıehre su gelmııtır. cektir. makbul çilek, renkııiz çilektir. Mü· 

\:Bundnn ıonra ır.uharebelerin 
pek gi;ç o!acafı anlaşı!ıyor. Zira. el· 
le atılır yuvarlak bir nevi mermi 
icadcdilır. :Ştir. Fitili ateılenip hrlatı· 
hnca patlamakta, parçalan dağıl· 
nıakta ve birçok İman telef olmak· 
tadır. Böyle bir icat karpaında, 
Bnümüzdeki muharebelerde uke::le-
rin artık mukavemet edemiyec:eji Otomobil çarptı 
sannedilir.. Şoför Arifin idaresindeki oto-

--- rakabe teşkilatı, vaziyeti kontrol 
edecektir, Nafia Vekili 

....................... , .... , •• • .. . .. . . mobil, Bey oğlunda Sakızıığacı cad-
• • , • de.inde manevra yaparken Mari 

El b?!"bl!.tının ıptıdaı • ıekJınden adında bir kadına çnrparak ağır su-
bahaedwyor ":· ~mı~: mMnlar ~ rette yaralamıttır. Mari hastaneye 
~8:11 ne .!el~~. ~UfmUf. Hal~~ı, kaldırılmıı, ıoför Arif yakalanarak 
ıımdı bu oldurucu vasıta,. bepımız~ tahkikata başlanmıştır. 
revrek kavrulmuı Jeblebı ıı'bi gelı· 
yor ..• Tramvaya asılmak 

isterken Kim İspat eder ki, zehirli gaz da 
beyaz ırkın dimağında - diğer ha· 
hasetlere, kıyasla - pek ziyade bü· Edimekapıda oturan Abdullahın 
1'iitülmü, bir tey olmum ••• Belki de, dokuz ya§ındaki oğlu Salih dün Acı· 
•ehirli gaz hücumuna bin kere mi· çeıme durak yerinde tramvaya asıl· 
ruz kalmı, Çinliler, bunun da, ıü· mak isterken düşmü~, başından ve 
per • ıiJah ddil, her hangi bir ıilih muhtelif yerlerinden tehlikeli surette 
oldu~nu İlpat etmit oluyor. yaralanmıotır. Salih ifade veremiye-

Omer SeyCeddin'in bir bikiye1İ cek bir hald6 Haaeki hastanesine 
•ardır. Bir babayiğit, töyle asar, kaldırılarnk kaza etrafında tahkika· 
höyle keıer. Fakat minimini bir bit ta baılanmı_ıt_ır_. ___ _ 

lcaq11mda yelkenleri •ur• indirir. Ba•ıbo• köpekler 
Eli ayaiı titrer. ~ ~ 

... Son günlerde köylerden ıehrimize 
İhtimal. bin tecrübeden pçmİf çok miktarda köpekler gelmeğe baı· 

Çinliler, beyazJann te)qmı böyle te· lllDU§tır. Bu vıuiyct kar11sında Bele-
likki ediyordur. diye köpekleri öldürecek teşkilatı 

Birkaç gündenberi ıehrimizde bu
lunan Nafia Vekili genf!ral Ali Fuat 
Cebesoy yarın Ankarnyıı. gidecektir. 

Ziraat iılerinde çalııan 
köy enstitüleri 

Yeni bir ithalat birliği 
Motörlü ve motörsüz nakil vasıta• 

ları ile bunlara ait malzeme getirten• 
ler bir ithalnt birliği kuracaklardır. 
Birliğin esaıı nizamnnmcsi hazırlan
mt~tır. Y1lrınki pazartesi günü Ticaret 
odası •alonlarında birliğin ilk içtimaı 
yapılacaktır. 

İatanbulun ~uval ihtiyacı 
lhtiyacı karıılamak üzere İııtan· 

bul için 5 bin tane çuval ve l 7 bin 
metre kanaviçe verilmiıtir. Bu mal
lar, haziran ayı sonuna kadar dağı
tılmış olacaktır. 

Zirai iıılerde çallf8n köy ensti.tü
lerindeki İman ve hayvan miktarı· 
nın teabit edilmesine başlartacaktır. 
Enstitülerde ıimdiy~ kadar yapılan 
ve bundan ıonra da yapılacak olan 
zeriyatın cinı ve nevileri teıbit edi
lecek ve alınccak mahıul ile ekilen 
miktar vilayetlet vasıtasile iaşe 
miisteşnrlığına bildirilecektir. Hasat 
•onunda elde edilecek mahsul, her la ) şe memur arının 
enstitünün gerek lruıan, gerek hay· . l 
van mevcuduna göre bir ıenelik maa§ nrı 
ihtiyacını kar11ladıktan sonra üst İnşe memurlarının mayıs ayına ait 
tarafına iaıe müııteıarlığı el koya· maaşl~rı verilmemişti, Diln öğleden 
caktır. e~vel ıaşe ~cmurlannın maa~ karıı

lıgı olarak vıl&.yet emrine 30 bin lira 
verilmiştir. Maaş ıverilmesine yakın
da baılanacak.tır. Pendikte bir boğulma 

vakası (Va - Nu) kuvvetlendirmeğe ve mücadeleyi 
artbrmağa karar vermiıtir Bu mü-

..................................... 11 d 1 • d kakl d. _1_• Perıdikte, Dik.ilitaı mevkiinde, ca e e aayeeın e ıo ar MXI bap- v 

TAKSl•M boı köpekler kuıa bir zamanda top- Dolaybaylı Ahmet Erdo&anın yanaf'" 
!attırılarak imha edileceklerdir. maaı Kaıtamonunun Daday kazası 

f RADYOf 
BELEDiYE gazinosu 

BAHÇE·DE 
Her aün 18 de mllzik 

Cumartesi. Pazar 
Varyeteli matineler ve 

meohur ıarkıcı 

EMiL TiLL 
Konsomasyon Krt. 75 

Yazhk Paviyonda 

ahaliıinden 2 7 yaılannda Muıta!a Bugünkü program 
Y eşi)köyde tre nkazası oğlu Hüseyin Yılmaz, bostandaki 12,SO Program, 12,83 ()yun hıı.vaia:l, 

it k 12,46 Ajans haberleri, 13.00 Şarkı ve 
Evvelki Kece saat 2 1 de Sirkeci· çar ın dolabını yağlarken ayağı a- türküler, 13,30 Salon orkestrası 18,03 

den hareket eden pOlta treni Yeşil- yarak düımüı ve boğulmuıtur. HA- Dans orkestrası, 18,40 P'aSll heyet!, 
köy İstasyonuna ıirrken orada ha- diseye Kartal hakimi, jandarma 19,30 Ajaruı haberleri, 19,4!i Ankıırtı. 
mallık yapan Ar.llgil adında birine komutanı, hUkt\met doktoru el koy- ilk.bahar at koşularrmn netıceıerı, 
çarpmııtır. Tekerlekler altında ka- mufl.a~ ve ortada .bir ku_ıt ıörlil- 19,55 Karışık: pllklar, 20,10 Konuşma, 
lan Aragilin iki bacağı kırılmış, muh- medı~nde~, ceaedın defnıne ruhaat 20.30 Karışü• şana ve tllr.küler, 21.00 
telif yerlerinden ağır yaralanmı:ıtır. vennıılerdır. Ziraat aaatı, 21,10 Temail, 21,SQ Mtı
Aragil Bakırköy hastanesine kaldı· ı------------. zlk CPl.). 22,30 Ajans hnbcrlerl, 
rılmış, ve biraz s?nrn ölmüıtür. Ka- Günlük Borsa 1 Yarın sabahki prorram 
za etrafında tahkıkata başlanmııtır. · 7,30 Program, '7,33 Salon orkestra11, 

--- '1,~ Ajans haberlcrı, 8,00 Salon or-

1 k kestrası, 8,15 EMn s:ıntı. 
Ozüm bu sene bol o aca ı tstnnbnl Boml!mm 13/6/19«2 ffat!cri ============-

İstanbul vilayeti hudutları dahilin· Londra üzelinc 1 sterlin 5.24 
de 28 bin dönüm bağ vardır. Bu se· Ncvyork üzerine 100 dolıı.r 132.20 
ne bağlarda mahsul fazla oldu~u Cenevre üzerine 100 30.'iO 

Devlet kcnscrvatn'11n t'-1ıslllerl 
cANTEGONE11 reji: Prof, CSrl Ebert 

Mlizlk: Ferit Alnnr 

Tefrika. No. 11'7 Yazan: İSKENDER F. SERTEW 

Balık bu l&llere kulaık "Mrmemekle T1 - P1 cesaretınl toplachktnJı vı 
~b~r, T1 • Piden ve onun l.dam· duaSım blttrdtkt&n sonra, Tnka:konun. 
u.rm.csan ~~ Solıı. znerdanlar- yanına sokuldu. 
dan Qek1llp aitmeğe mecbur knlmıştı. Ta.kako tı.9 gündlir kulenin listün· 

81.yogonlann dıı.Uta.vuklo.t.ında.n bl- de yan nsı1mış bir halde yaşcyur Tt 
rJ - T1 - P1 aittikten .onra - halka suauyordu. Al'kamndn. durnn nöbetçi• 
hitaben: lcrc bir sfiz bile ıôylem1yordu. Ölüm· 

- Memleketlmiz parçala.nıyor. Blz. le yQz yüze geldi~ halde kurtula.en• 
Bliyük Nlppon devleti kurulaoa.k 41.- ıtndıı.n em.1ndl. cY~:unnk benim 
ye pertoan mı olıı.cnğız? Nerede blzlın hakkımdır!ı1 diyor ve bu fırtmnnui 
haJdkl ~~? Nel:Cde sllk!ı.net bulncaf!uın 1nıı.nıyordu. 
bl.zim flllert yenen nclan yükekll er- Tl - Pi ynvarçn tuıenın tıstilnden 
ıertmız? ıseslendl: 

Diye tıağırdı~-sa. de., m~yc:lant. kim- - Taknkot senı Hıundttna t llm 
se çıkmadı, edece;Im. Eğer <b~ldın çıpl khr) çe. 

Ve meydnndn topla.nıın kalabalık. klllp ~derlerse .. 
sokaklara ıaparak &aıldı. Taknko çok muzt.arlptt .. 

Tı - Pl bundan aonrn suı·lara çıktı .. 
Ti - Pl o sabıı.h evden ~en. 

sevgillsi Qan _ Fonun &lMe bir dua
sını duydu, Çan - Fo (güneşin ~lu)
na y&lvanyardu: 

cEy bızt yoktan yaratan ve ko
ruyan ulu mnbutı Asırlardanbe
rt sana tapan Japon mllletı fhn
dlye kadar bugünkü gibi, sen! 
unutımuş dc~dl. Her felA.ket tar· 
§lSUlda. ilkönce sa.na yalvnrır, sen
den yardun dilerdi. Bugilnkli in
sanlar, senl unuttular ve efendi
lerine sanldılar. Herkes ken.dlne 
göre ayn bir tapannk buldu, Be
nim en büyük efendim sens!nl 
Sen beni koru ulu mıı.butl> 

Ti • Pi bu sözlen sur üStUnde ha
tırladı: 

- Çan • Fo çOk dol'tru dlişünliyor, 
Biz, kendlm.lzden olan insanlara tap
ma~a. ba.,ındılı: ve nnu mabut) u 
unuttuk. Bıı musibetıerln. bu aonsuz 
ıstırap ve işkencelerin sebebi eH>ctıtc 

budur. 
Sonra birden ellerini gllneşe doıru 

uzattı: 

- Sen b!Zl koru, Ulu mabuduml \1e 
blze saldıran baldın çıplakları başı· 
mızdan de!ct .. ı Onlan yakıcı harn.
retinle mahvet .. ı Gözlerlnln nurunu 
8öndfirl Barocıı.klnn yeri görmesin
ler .. 

Ayaktn dumuı.ktnn dlzlerf şlŞ"ınl"tl. 
'Ô'ç gündür yemek yemiyor, sn.dece 

kcndlsine su verlllyordu. 
Ya.m::ı.dnrun kızı - btttün bu son

.ısuz ıstırap ve işkencelere rn!'pncn -
hAift. kurt.ulmn.k ümidiyle yaşıyordu. 

Ti - Pinin sesini duyan Tn.knko bu 
haberden hlo te memnun knlma.dı. 0 1 

Hnmdunun fe"hre glrmcs1n1 bekl1Jı'Clr4 
du. 

Demek ki, Hamdun, Taka.koyu kur· 
tannak için böyle bir anlaşmcya nur 
olmuştur 

Ti - Pi, Yam.adanın kızına. sordu: 
- Neden sev1nınedln? Ölüm ıstı· 

rabı içinde kıvmnmaktnn ZC\'k mi du· 
yuyorsun? 

Tnkako gözlerlnl açarnk bn~udı: 
- Evet. zevk duyuyorum .. ölümU 

bekllyorum, Canımı aımaı;a mukte· 
dlrsen, hiç durma., b<?nl öldür! 

- Hayır, Seni öldürmek niyetinde 
değilim. Hrundun ordusunu çrklp rt· 
derse, seni scı'bes bırnk:ıcnğnn. 

- ~ alçnklnnn, semıcrtn lütfu· 
na boyun eğecek bir fne:ın dcğlllm, 

Bent nldatamk tuz~ğa dil~Urdün .. ben 
bundan sonrn. ynı:.ıyamnm. 

- nognı, Japon:y-d::ı, tuza~ dll en 
kn.hrrun::ınlara boyun Cf;'lnezl r. Sen 
de bundan sonro, bumdnn kurttılup 
gidersen, nncak cnnmı b!r mabede 
nezrederek ynşayablllrsinl Tıpkı 
müslilmnnlnnn kurbanlık ko3unlnrı 
gtbt.. (Arkaııı 1'ar) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 İstanbul Belediyesi ilanlari 1 ------İstanbul belediyesi hudutları dahl11nde mevcut seyrU sefer eden bllumum 
motörlü kara nakil vo.sıtalannın senelik fenni muayenelııri 22/6 942 den 
itibaren bıışlııyneağından ~a~dak1 listede yazılı günlerde vesaıtın muaycıne 
heyetine get1rllmelerl U~n olunur . 

HUSUSİ OTOLAR 
İcra Veklllcrı heyeU kararlle seyrtı. seferine mlisande ed1lmlş otomoblllcr 

401 den 1'100 e kadar 22/6/942 pazartesi 
1101 den 1400 e kadar 23/8/942 salı 

TAKSt OTOLAR 
1501 den 1600 e kadar 24/6/942 çarşamba) A.ya.sfoya meydanı 
1601 den 1'100 e kadar 25/6/942 pcr;ıembe) 
1701 den 1800 e kadar 26/6/942 cmna ) 

27/6/942 cumartesi> K. köy 

1801 den 1900 e kadar 29/8/1142 pazartesi) 
1901 den 2000 e knd.nr 30/6/942 salı ) Ayasofyıı meydanı 
2001 den 2100 e kadar 117/942 çarşamba) 
210! den 2200 o kadar 217/942 perşembe) 
2201 den 2300 e kadıır S/1//942 cuma ) 

4/7/942 cumartesJ) K. k5y 

2301 den 2400 e knd:ı:- 6/'i/942 pazartesi) 
2401 den 2500 e kadar '7/7/942 sah ) 
2501 den 2600 e ko.dnr 8/7/942 çarşamba) Ayaso!ya meydanı 
2601 den 2700 e kndar 9/'l/942 perşembe) 
2701 den 2800 e kndıı.r 10/'1/942 cuma ) 

ll/'l/942 cumartesi) K. k5y . 

OlOBtJSLER 
3001 den 8100 e tndar 13/1/042 paznrtesl) 
3101 den 3200 e kado.r 14/7/9~2 sah ) 

15/7/C42 çnrşıamba) K. köy 
~ 

lf 
(8514) 

İtfalyeye §Chrl elll lira ücretll numara neferi alınacaktır. Okuma ve 
ynzınası olanlardan askerlikle alAkası bulunmayan ta1Jpleı1n itfaiye mi.dil· 
rlyetlne mtir::ı.cnat etmeler! f!An olunur. (6507! 

Kırklareli Belediye Riyasetinden 
Belediyemiz elektrik 1'~ntralının senelik 1htıyacı olan 300 toıı n~:ı.ç 

kömüründen ytiz tonu nşnğıda cins ve muhammen bedeli ile llk teminatı 
yazılı ağaç kömürü 2490 sayılı k"nuıı hükümlerine göre açık ekslltmeyo 
konulmuş olduğundan 22/6 942 günü saat on beşte Belediye EncUmcnlııde 
ihale.si icra. edllccektır. 

Tallplerln mczkür günde knnuni temlnntlarUe birlikte Kırklr.rcll Bele
diye Encfunenine mürncnntı:ın, 

Evsaf ve §Crnltı gömıek istiycnlerln beledlyemlzden mecc:ı11en gönde· 
rlleceğl il~n olunur. (643:iı 

Muhamınen B. 
Cinsl :Mlktan Lira Krş, 

İlk temlnntı 
Lira Krs. İhnle gün ve s:ıntl 

Ağaç komürU 100 ton 8000 600 22 6 942 T, 15 

Ankara Be lediyeıinden 
1 - An.kam otobüs go.rajı lle müştemllAtına ynptırılncak elektrik tesi

sat ve tı:ıdllAtı 1şleı1 oıı beş gün müddetle ve kapalı znrf usulllc ek lltmeyı 
konulmuştur. 

2 - Tnlunin bedeli ccnı'ıın cl9,832a llra 135> kuruştur. 
3 - Teminatı •1487• llm c4311 kuruştur. 
4 - İhalesi 30/6/942 salı gtlnü sant ı~ de yapıltıca~ındaıı şnrtn:ı.nıc, keşif 

ve projelerini görmek Jsteyenlcrln her gün encumen knlem•ne muıı:.c tınn 
ve isteklilerin de ihale gunU olan 30/6 '942 .salı günü sr.::ı.t ıo n knd r 2490 
numaralı kanunun 32 ncl nıatldesi s:ırah::ıti dairesinde tanzim u ck'erl 
tekllt mektuplarını Beledly~ dalrcs!ndc müteşekkil encümene verm eıl. 

a4186• c6472 

le-

Fevkalade caz 
Konsomasyon Krı. 250 

lokantada her gün öğle 
yemekleri 

için, üzüm bol olacaktır. . . İsviçre trnnkı 
Bundan dolayı da üzüm fıa.tlerı- Madrld üzerlne 100 pezctıı. 12.0376 

l 1 k d 1 Btokholm üzerine ıoo kuron S0.'12 

Koronun lştırO.klle. 
Biletler fiO kuruştan ba~l:ır. 5 ve ., İstanbul Beledi ycf!İnden: 

nin ucuz olacağı an aıı ma ta ır. ~ ESHAl\I VE TADV:i:LAT 
tanbul Ziraat bankası, bağ aahiple- +....-.. -ı..111 % 5 gs5 EriW 
dno 20 ton aöztqı ve 1600 torba »-L~ 

temmuz gece 12 temmuz gece ve gun- Hfl1cn tatbll: c cı' n z b 
dfüs Ses alnemasmda. yalnız dort 

1 
cu madde lı 111 ııl. ı • 

13.10 temsil. Gişe her gün H-ıa e kadar ettırınet yası:ı.kt.ırJ su etınde 



.. 
Sahife 4 14 Hazh<:in 1942 

Güneşin ve deniz~ ~ :ve yaklci gilzelliklerlıU cildin derinliklerine nüfuzunu temin ile ııhliat ve liayat fııkıran tunç gibi esmer ve cazibi ruh bir 
renge tahvil ettirir. HASAN DEPOSU. ve ŞUBELERiNDE ŞiŞESi 50BOYOK15 kuruı. 

Yüksek Ziraat Emtf tfbfl RektOrlUğünden 
1 - Kurumumuz tald>e Te müstahdtpı1nln 104 -İQtıll yılı 10nunt. Q4U' 

blı aenellk W}elert için IOzumlu çefWl tnak lriCılai' bal.ln.M ~. 
Muhammen bedeller tll:eri.odeıı Uıal• il 1'1P11acaktlr, 

2 - Hükumetçe 111'atlan t.esb1t edıleıı erzak ~ müteahhide Odt
nlrlren kanunt vergiler, harv ve re.umltr llAveteıı mtltalıle taratındc i»A· 
teahhlde tediye edilecek.Ur. 

3 - İhale 29/6/942 pazattesı ılln1l pııplar ~ki saatlerde ret
tOrUik blnasınd:ıkl müteıekkll komiqolı tara!ındaA flpılacaktır. 

4 - İhaleye ~tldk edecekloerln taıuml evafı ha.111 olm.alan v. pntl1 
yesalkl ibraz etmeleri, 

5 - Şartnameslnl görmek ve dahi. fazla tzalıa.t llmat tsteyenlertn: tu-
tltü satın alma ~lerlııe mtıracaatıan. -

Beheı1n.ln Tutan 
Cinsi Mlkdan mtıbammen t1yata Llra 

Grup ı Ekmek 117000 adet 10,7~ kurut 12,1577.150 cbel~ 
70.200 Kg, ra.)'1cl 

üzer1n.d.eıı.t 
Grup 2 Kesme şeker 4,000 Kg, 117,5-0 • 4700 

Toz şeker 6,000 1 97. J 5820 
10520 

Grup 3 Koyun eti 37.000 Kilo 100. J 37.000 
Kuzu etl 1500 , 100 • 1500 
Sığır etl 3000 , 80 • 2400 

Karo.ciğer 1:koyun• 1000 adet 35 • 35() 
Beyin 760 • 20 • 15() 
Işkemoo 300 • 20 • 60 

414GO 
Grup 4 Sade y ğ 7500 225 • 16875 

Zeytin yaıt 7500 Ekstra; 135 • 10125 

27000 

Grup 5 Sut 6000 30 • 1800 
Yoğurt ıtam ya~lı~ 9000 60 • 4'>00 
Tereyağ 300 fOO • 120t) 
Yumurta 60000 6 • 3000 
Beyaz peynir 3000 105 315() 
Kaşar peyniri 2000 195 390e 
Zeytin tanesi 3000 80 2400 
Reçel 2000 150 3000 
Pekmez 4000 60 2400 
Ta.han 2000 120 2400 
Tahan helvası 2000 120 2400 

30150 
Gurup 6 Ihlamur 200 500 1000 

Çay 200 18000 3600 
Karahlber 100 350 350 
Kırmızı biber 25 80 20 
Baharat 25 fOO 100 
Gül suyu 21) 200 40 
Kuru ilzwn 
çekirdeksiz 2ıJOO 83 1700 
Kuş uzumU 100 80 80 
Kuru kayısı 500 175 875 
Kuru erik 500 60 300 
Kuru incir 500 50 250 
ceviz ıeı 500 120 6'.lO 

Pıstık ıeı 150 220 830 
vanilya paket 400 15 60 
Pirinç 15600 51 7056 
Kuru fasulye 8000 21 1680 
Kuru bamya 500 300 1500 
Boğrilloe 2000 35 700 
Tarhana 500 100 500 
Kuru soğıın 15000 25 3750 
Sarrnısak 200 60 180 

Sirke J5000 30 4500 
Tuz 4000 11 440 

So.lea. 2500 100 2500 
sebze konservesi 2000 beher 80 IrutU!ll 1600 
Merclmek 200 24 48 
Kırmızı mercimek 100 25 25 
Nohut 5000 24 120 
Bulgur 400 20.5 82 

34886 
Gurup 7 Knrpuz 5000 8 41)0 

Kavun 4000 8 320 
Portaknl 7000 adet 10 700 
Limon 15000 1 10 1500 
Elma 2000 Kg. 5() 1000 
Annut GOO 4Q 200 
Ayva 2()0 20 40 
Kayısı 200 60 120 
Kiraz 300 30 90 
Çilek 125 • 50 62.50 
Taze uziım 3000 • 25 750 

» fasulya 4000 • 20 800 
• bam.ra 1000 • 40 400 

Sivri biber 400 1 20 80 
Dolma biber 2500 1 25 625 
Domates 51)00 1 15 . • 750 
Taze knbnk 5000 1 15 750 
Patlıcan 5000 • 20 1090 
Taze bakla 1000 1 20 200 
Ispanak 4000 1 15 600 
LA.hana. 4000 • 10 400 
Pırasa 4000 1 10 400 
Kereviz 2000 1 20 400 
Havuç 2000 1 15. 300 
Iç bezelye 500 • 50 250 
Semizotu 2000 1 20 400 
Salamura yaprak 1000 > 40 400 
T. yaprak 1000 1 20 200 
Taze soğan 500 1 l~ 75 
Eıigtnar 1000 adet 20 20'0 
Kamebaha~ 1500 Kg. 30 450 
Hıyar 6000 adet 10 600 
Maydnnooı 13000 deme$ 2 260 
Dere otu 15000 1 2 30 
Nane 15000 • 2 30 
K. turp 250 , 2 5 
Marul 300 adet 10 50 
Patates 16000 Kg, 25 4000 

18837,50 
Gurup8 Soda 3000 1 17 510 

Yeşil s:lbun 3000 • 70 2100 
Beyaz sabun 31JOO • 95 2850 

5i0() 
Gurup 1 saat 11 de kapalı zar! 
Gurup 2 sant 11.30 da kapalı zart 
Gurup 3 s:ıo.t 14.30 da kapalı zarf 
Gurup 4 sno.t 14.45 tc ı:apah zart 
Gurup 5 sao.t 15 te kapalı zaır 
Gurup 6 saat 15.30 da knp:ılı zarf 
Gurup 7 saat 16 da kap h zarf 
Gurup 8 sa.at 16.30 da kapalı zarf 

bulunmayan lıtanbuhm cenneti Karar hüli.ıası 
F1at mürakabe komisyonunun tes· 

blt ettiği miktardan fazlaya p1rlnq 'D 
P A R K GAZiNOSUNOA 1 

satmaktan suçlu Qengelköyünde Ha
mam Qe~mes1 karşısında. 22 No. da 
Ali oğlu bakkal Mustafa hakkında 
Üsküdar Mllll Korunma mahkemesin
ce yapılan dunşna sonunda: Beş li
ra ağır para cezası ne mahkumiyeti
ne ve yedi gün dük:kAnuun kap:ı.tıl
masın& ve bu müddet zarfında tica
retten men'lne ve ticarethanenin 
kapatılmasına dair hüküm hiilAsası
nın büyük harflerle yazılarak dük
kft.nının göze çarpan yerine yapıştı
rılmasına hültüm edllmlştir. tTsküdıı.r 
Mllll Korunma mahkemesinin 30/3/ 
942 giin ve 11 No. lu karımndıın hil
l!i.sa çıkanlm~ır. 

Krtatal Cazinoıunun bUylik fedakarlıklarla A.n-

WZJ,tl•tt~ Rad~ırı , 
Tanburi SELAHADDiN PINAR ile Kemani 
NOBAR TEKYAY ve Krlstal'in MUAZZAM 
SAZ HEY'E.Tl Bqilnden itibaren ha- Puar 

uat 18 • 19 a kadar 

IÇKiSIZAiLE MATiNESI 
SAZ HE Y'E T ı OKUYUCU BAYANLAR 

SUZAN YAKAR Udi: Selanikli ABDl 
Kemençe: ALEKO 
Kli.met r S0KR0 
Piyano ı VALANTIN 

Kanun: lsMAİL 
Keman: HAYDAR 
Tanburiı HASAN 
Ney: BURHAN 

F AIDE YILDIZ 
MAHMURE SENSES 
AYDA SÖNMEZ 1 

FAİKA TANRIKUT 
Okuyucu Bayları 
Aksaraylı H. Y ASA.R 
HAMİT DlKSES 

İstanbul asliye 12 el hukuk mah-
kemesinden: 942/248 

T E S i ·R i K A T' i 
Müddei: Ayşe, Müddelnleyh: İbra

him: Fatihte Malta çarşısının içinde 
İslfimbol .sokak No. 48 de hiUen iko.
met.glhı meçhul. Milddel Ay~ tara
fından müddeialeyh Ibl"'a.hlm aleyhi
ne açılan boşanmıı davası lçln mild
delaleyhln 10/6/1942 çarşamba günü 
saat (9,30) da. mnhkemem!Y.de hazır 
bulunması lüzumu na.nen tebll~ edll
mesı üzerine mumnlleyhln o gün gel
memesi veya b1r vekil göndermeme
sine mebni hakkında gıyap karan 
ittihaz olunmuş ve lmla kılınan bu 
karara alt lhbamam.enln bir nüshası 
th mııhk.eme divanhanesine asılmış 
ve keyfiyetin on bet g!ln mllddetıe 
Uı\nı lçln tnhklkntın 22/6/1942 pa
zartesı günü saat (9,30) a bırakılmıt 
oldu~ ~llğ yerine geçmek ürere 
llı\n olunur, 

TAZE MEYV ALARDAN iSTiHSAL EDİLMlş 

İDRiS Mfishil 

LİMO'NALT ASI 
• Lezzeti hoş •• içimi kolay 

MARKASINA DlKKA T ı Fiab 60 kunıt. 
Sıhhat v.- içtimai Muavenet Vekaletinin ruhsatını haizdir. 

Hayata hık (Almancadan) Selma Gücüycner 50 Kr. 
30 > 
35 > 
35 > 
35 ) 
50 ) 
20 • 
50 > 
50 > 

Bu y·oı uçuruma gider (Almancadan) > > 
Talih nedir> (lngilizceden) Vahdet Gültekin 
Çabuk para kazanma yollan ( lng.) 
Muvaffakıyet ve nadetin sırrı (lng.) 
Genç kızlarıu dostu (Fransızcadan) 
Masonluk nedir} 
Musa dağı 
Boz Kurt 

> 
> 

> 
) 

> • 
Cevat Rifat 
Cevat Rifat 

Sina çölundo Türle ordusu 
Saadet arıyan çocuklar 

D 1 K K 

Nezihe Muhiddin 
Fuat Gücüyener 

Nevhiz Cücüyener 

AT 
135 • 
35 ) 

Bu üstün eserleri okuyunuz. Bu e3erler, okuyanların düşünUı ve 
görüşlerini zenginle~tirir ve binnetice onları yükseltir. 

SATIŞ MERKEZİ: 
Anadolu Türk Kitab Deposu 

İstanbul - Yeni Postane karşısında Meydancık hanında ikinci ka.t 
No. 1 O, 11, 12 de • 

BiR HATIRA ALIRKEN 
(Muallim Fuat Gücüyener) adına dikkat ediniz. (70X 100) bo
yunda: Bütün dünya, Türkiye, Avrupa, Asya haritaları 25 er kuruş, 
(SOX68) boyunda Afrika, Ş. Amerika, C. Amerika, Okyanusya 

haritalan 1 5 er kuruştur. 

MUAMELE VERGJSJN~ TABJ 
Müesseselere lazım olan bütün defter ve matbualann yegane satı' 
merkezi: Muallim Fuat Gücüyener'in (Anadolu Türk Kitap Depo

su) dur. Ta~ra sipariıleri gönderilir. 

SÜTNiNE ARANIYOR 
Sıhhati yerinde bir SÜT NİNE ar~ıyor. t~ıeklilerin Eminönü 

Dit Tabibi Vecihi Kemal muayenebanHir.c müracaatları. 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanlığından: 
ı - Ankara Musiki gedlkll erbaş hazırlama orta okulunun b!r:lncl sını

fına Deniz bandosu içln talebe kayıt ve kabul olunacaktır. 
2 - Kayıtlara 1 Haziran 942 de başlanarak 20 ağustos 94l ye kadar de-

vam edllecektır. . 
3 - İstanbul ve clvanndan müracaat edeceklerin lstanbul Deniz komu

tarlığına, Mersin ve civarından müracaat edeceklerin Mersin Deniz gedlkll 
Erbaş hazırlama orta okul müdürlüğüne ve bu mıntakala.r ~ında bulunan 
ların bulunduklan mahallin Askerlik şubelerine müracaat etmeleri. (6127) 

Sultanahmette Sanat okulu müdürlüğünden: 
Okul atölyelerinde yapılmakta olan ace!e !4ler için gerek göttlrü gerek 

gündeUkle çalı.şacak marangozlar mobilya ve doğrama işlerinde çal~ak 
i.ızere okula gelsinler. (li337) 

KlMY AGEı'--
Hüsameddin 

rar. kan ve sair ta.hllller. 
öntl, EmlO.k ve Eytam Ban
kar~ısında iz-zet bey Hanı 

•-• 2 cı kat No. 6 

Zayi - Sahlbl bulunduğum 4141 
numaralı çl!t beygtrll ara.bamın plı\
kasını zayt eyledl~im 11An olunur. 

Nuri Yalgın 

Zayt - 921, 1016, 119~. 1441 sayılı bi
siklet plAkalarunı v:ayl ettim. Bugün
den 1t.ıba.ren. hllkümlert olmadığını 

, 

J; ____ o ___ 11 __ a 
SAÇ SABUNU 

Saçların111 rrıılhııfaalı için haıllıOlııde 
tnlrinl ilk lıııllanıeta ı&recek~lnls. 

Daktilo alınacak-
Teleron santralını idare ede

cek ve Türkçe, Almanca. blllr bir 
DAKTİLO'ya 1ht1Y8A) vardır. Ta-
11plertn a.dreslertnt (Santral> rü
muzlle tst. 178 posta kutru.suna 

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden' 

Fabrikamız için: 

80-100 ton çayır otu allnacakttr 
Taliplerin şartnameyi görmek üzero 18 haziran akıamı aat 17 ye 

kadar, ihalesi yapılmak üzere de 24 haziran saat 17 ye kadar Sosye· 
temizin Galata Perşembepazan lı Hanındak1 İstanbul Büromuza 
müracaat etmeleri. 

Beynelmilel Ticatette İhtisas Sahibi 

İsvicreU Mühim Bir Ticarethane , 
Zirai madaeler (hububa.t, taze ve kuru sebze, taze ve kuru mey

va, kiape v. •·) ile gıda maddeleri (taze, kuru veya tuzlanmıı yu
murta, konserveler, tavuk, av etleri) istihsal eden birinci sınıf tica
rethaneler veya kooperatif ıirketlerile doğrudan doğruya münasebet 
tesis etmek arzusundadır. Yalnız birinci sınıf referanslar veren tica-
rethanelerin cevaplan nazan itibara alınacaktır. Bu cevaplar 
cC. S. G .:t rumuzu altında lst. 176 P. kutusu adresine gönderil
melidir. 

ETi BANKTAN 
Dekovil Hattı Vago nelerine mahsuı 

300 m m kuturda: Resmine röre 

4000 ADED TEKERLEK 
Kısa bir umanda imal ettirilecektir. Bu tekerlekler, bandaj kısmı de
mir kalıba. ve diğer kısımlan kum kalıba dökülmek auretile, çelik 
döküme yakın mukavemette fonttan olacaktır. Bunu baıarmağa 

muktedir dökümhane aahiplerinin mufasaal tekliflerini (En BANK 
UMUM M0D0RL0<'.i0 - ANKARA) adresine gönclermclerl. 

ııomanyıınııı tanınIIlJ4 sanatkı\n Piyanl.st Madam 

SYLViA ŞERBESCU 
16 Haziran Salı güntl akşamı saat 21 d• 

S A R AV Sinemasında 

TüRKiYE KIZILAY 
CEMi.YETi MENFAATiNE 

BiR KONSER VERECEKTiR 
Program: Bach - Lis'zt ve diğer büyük §l>hretıerln eserlerlııden 

mürek.k.eptlr, Bllet.ıer Baray &1neması gl.şelerlnde satılmaktadır. 
' 

SUADüVE 
PLAJ - OTEL ve GAZiNOSU 

AÇILMIŞTIR 
Bugünden itibaren 

POGANY KADIN ORKESTRASI 
Her ün nea'e ile alı maktadır. 


