
B ulgaristanda kalan 7 loko· 
motif ve 15 sarnıçlı vagon 

bugünlerde getirilecek 

Ücretli memurlann maaşa 
geçirilmeleri hakkındaki 

layiha, Meclisin yaz tatilin· 
den sonra miizakere edilecek 
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Alman tebllQI Suikast d&va111 BU TEL&BAPLAB 

Sıvastopol'da p } Bulgaristan-
yeni istihk~"!- av of ve Kornilof 20 şer d ,. tı ··k-
ıar zaptedlldı a ıa er yu 

Sivastopol' da 
durum 
gergin 

Bunların içinde Sibirya 
kalesi de bulunuyor seneye mahkôm oldular "~:':~~~&~~ Ruslar, Almanlarin 

ıiddetle hücuma devam 
ettiklerini bildiriyorlar 

Volchovda kutatılmıı 
Rus kuvvetleri 

etrafındaki çember 
daraltıldı 

Abd.. h .1 s··ı d R I bugünkü seviyede kalma-urra man ı e u eymanın a us maznun ara sını temine karar verdi 

yardımlarından dolayı 10 ar sene hapislerine karar 
Berlin 17 (A.A.) - Alman or

Cluları Baıkomutanlığının tebliği: 
verildi. Karar, temyiz edilecektir 

Dütananın çok tiddetli ve iararlı mu
kavemetine ve erazinin gösterdiği 
püyük güçlüklere rağmen Sivaato
pol kaleaint. karıı Alman ve Rumen 
kıtalan tarafından yapılan taarruz
lar ilerlemekte bulunmuıtur. Düı
tna?. müdafa_a sisteminde meydana 
getırılen. gcdıklcr çok geniıletilmiı 
h~ tahkımat hatlarında derinliğine 

ır çok noktalar açılmııtır. Tepeler· 
~e. çok müdafaa edilen mevzilerle 
ıatıhkamlar çetiu çarpıımalar sıra
ıında iki taraftan yapılan kanat ta
arruzlariyle zaptedilmiıtir. 

Sabahın ilk .aatlerinde Sibirya 
lı:alesi hücumla iıgal olunmuıtur. 
Hava kuvvetleri piyadeye çok tak
dire ıayan bir önemle yardım et-

~ra ıı (Telefonl&) - Alman bafladı. BA'künler heyeti bu kai'ann- teşebbüs derececım4e taımumdan 
Bfi,Viit Elçi&i Von Papene bfJ1 ıulk&at da suçu sabit g6rbordu. Kararda dolayı aynı kanunun M üncü madde
teşebbüsünde bulunmaktan suçlu Pavlof ve Komllofun ömerl elde e- si delA.letlle 62 ncl maddesine tevfi
Yorgi Pavlof, Leonlt Komllof, Ab- derek onu yava4 yavaş aulkasde ha- kıuı yakalanıp nezaret altına alındık
dfirrahman Sayman ve Silleyman sa- zırladıklan ve Von Papenl öldünneğe lan tarihten muteber olmak üzere 
ğolun beş aydanberl Ankara ağır ce- ~zmettirdltlerl kaydolunmak.ta. ve. ylrm~r sene müddetle ağır hapis 
za mahkemesinde devam eden muha- Abdürrahm.anla. Silleymanın da Rus t;ezasne cezalandınlmalarına, Silley
kemelcrl bugün bitmiş ve mahkeme- maznunlara bu su.ltasdi hazırlama- manla Abdürrahmana gelince; bunla
nln karan suçlulara tethlm edllmi.§- Jannda yardımda bulunduklan yazılı rın da Ömer Tokadı bu flill l§lemete 
tlr. Salon hıncahınç dlnleyicllerle Jdl. Karann ceza kısmı aynen şöyle- azmettlrmLt olma:rn> adece diler 
dolu idJ. Suçlular ytne aynı yerlerini dir: suçlulara yardım ettiklerinin subutu 
alm~lardı. cBu itibarla maznunlardan Pavlof sebeblle yine o kanunun 450 ıncl mad-

Celse açılınca reis, muhakemenin ve Komllofun hareketlerine uygun <kstnin 4 üncü fıkrası muctblncc tl
blttlğlnl, esbabı muclbenln tafsllltlle bulunan Türk ce-za kanununun 450 yln edilme.si. llzım gelen ölüm ceza
blllhara blldirlleceğlnl ve şimdi ka- inci maddesinin 4 üncü bendine tev- sına bedel 62 ncl madde mucibince 
rann hulasasının okunacağını söyle- tıkan ölüm ceza.slle tecziyeleri tca-
dl, Zabıt ldUbl karan okuma~a bederse de flllin tamamlanmnyıp tam (Devamı aalıife 3. süt ... S de) 

nıiıtir. L 
. Doğu cephesinin merkez k~simin- okomotifler 
<le cephe gerisindeki çevrelerde da
ğıtılan dü§man kıtalan yokedilmiı· 
\erdir. Düımanın limen gölü cenu
bundaki taarruzlar. akim kalmııtır. 

Topçu Atış okulunu 
bitiren subaylarımız Volchov cephesinde düıman, Al

man kuvvetleri tarafından ısrarla 
müdafaa edilen baraj mevzilerini 
mühim kuvvetlerle yeniden delmek 
teıebbüaünde bulunmuıtur. Hafta

Almanyadan aldıklari
mızla Bulgaristanda 
kalanlar bugünlerde 

getirilecek Diploma ve mükafatlar merasimle dağıtıldı. 
Derece alanların mükaf atlan Başvekil B. Refik 

Saydam tarafından verildi 
lardanberi bu ormanlık ve bataklık Ankara 1 7 (T elcfonla) - Öğ
çevrelerde devam eden düşman ha- rcndiğime göre, Berlindeki Demir
rfef'!İ ~etic~ıiz kalmııtır. Baraj mev- yollan heyetimize. yeni almaa loko-
z en tımalınde kuıatalan diitman motiflerin .Uratle aönderilmffi bil- ... , 1 7 (A A ) •··-'• b . • " 
kuwetleri etrafındaki kıskaç kısal- dirilmiıtir. Bu lokomotiflerin yakın- ,.

0
•pç pAmtı k I · · b - .. -b ... ~ dmefaualVar,k<?el n~lkurk"!aJ veA~ı Mu-

I d l 1 d I v• h . dT '' u 1 o u unu apn ue ıtı- a a e a eh er anı nllarada 
tı m

5
. ıı ve arkal tı mııtı~ll. ..

1
.. aD~~ ecegı tfa mınT ekı ıydoakr .. ,_.. rcrek ordumuz saftan arasına katı- bulunan bütün ordu büyükleri ve 

a.vaş uça arımız men go u ce· ıger tara tan ra ya ı ırnp- lan subaylara d " 1 al ••kA b ·· ·11 • h b l 
d 

w d V l h h ··ı . k .. . B I . ıp om an ve mu a· asın mumesaı erı azır u unmur 
nup ogusun a ve o c ov cep e· ru enn apanması uzerıne u garu- fatları merasimle en"l · t" la d T"" b l ·· . d d.. k .. 1· k 1 d k 1 D 1 D . 11 v mış ır. r ır. orene genç su ay ann so~ 
•111 e uşmana ço onem ı ayıp ar tan a a an ev et emıryo an Genç topru aubaylanm ı bu gÜ· ledikle • 1 tiklAl '1 b 1 
"V d" . l d" B k k 'd . • 7 1 k ·o 15 " ız n n s a marşı e Af anmıı eı- armış er ır. uz o yanusu ıyı- ı aresıne aıt o omotı e sarnıç zel günleri için yapılan toplantıda ve bunu m""teak' k 1 ,_ 
•n..d .. b . ·ı· 1 k b' d"" d b .. l d 1 k f u ıp o u .llomutaru "":" a uç ın tonı ato u ır uşman va51onu a ugun er e meme e ı- Başvekil Doktor Refik Saydam ile kurmay albay Y it C" k k" 

. tıcarct gemisi bomba isabetiyle ha- mize getirilecektir. Milli Müdafaa Veltili Ali Rıza Ar• süye gelerek ok t up ,~r anh ur-
tırıl u mezunwınna eye-

mıştır. . tunkal, Hariciye Vekili Şükrü Sa- canlı bir hitabede bulunmuıtur. Ya· 
Moskovadan gelen Ucretı·ı raçoğlu, Cümh~riyet Halk Partisi ku~ Gürkan hi~abeaine cBu gençler, 

h be 1 Genel Sekreterı Memduh Şevket İstiklal mücadelesi eınaa•da kalıra-
M a r er I E.aendal, Riyaıeticümhur Umumi mantık ve asalet yaratan bir muhit 

V otov~ 17 (A.A.) -h C~n;rk. 1 r Katibi Kemal Cedeleç, Genelkur- içinde doğdular Türk lıtildil ve 
ta on och un Har~of cep .. eşın e. 1 m em Ur a may ikinci baıkanı korgeneral Asım Cümburiyetinin ~emiz ve hür havaaı-
d

.arruzu muvaffakıyete guven bıl· Gündüz Büyük Millet Meclisi Milli m emerek b"· "'d""1 

ıren b · k"ld b 1 d Al ' uyu uı~ ve onun nur-
. ır ıe ı c aş amışsa a, - Müdafaa encümeni reis ve &zalarile (l>eYunı sahil. 2. ·· 6 da) 

rnan ıleri hareketi ıimdi Sovyet kı- Maafa geçirilmeleri aütan 
talan tarafından tedrici bir surette F k ~urdurulmaktadır. Müteaddit ite- hakkında projenin k ) A d J 
ıımlcrde Sovyet k.ıtalan karıı hü- tetkiki bitmek üzeredir ev a a e azanç ar 
c~~lar yaparak Alman mevzilerine 
&ırıyorlar. Doneç üzerinde Almanlar 
tarafından ağır tanklar ve piyade Ankara 1 1 (Tele fonla) - Devlet 
\iasıtaıile zaptına çalııılan önemli bütçesindeki üc':tli mem~riyetlerin 
~ir geçidin Rusların elinde olduğu birer d~rece a~gı olmak uzere ~
<laba önce bildirilmittir. Rusların ata ıreçırllmelen ve maaşa geçınl
ltarıı hücumları, Von Boch hatların- melerinden itibaren tekaüt haklan· 
da açılan muazzam gedikler aaye- na malik olmaları hakkında müste
aiade mümkün olmuştur. tarlar komiıyonunun hazırladığı 

Bertin ı 7 (A.A.) - Alman rad- proj~in B~ekllette tetkiki bit
Josunun verdiği malumata göre Al- mele uzeredır. 
!nan kıtalannın Kerç yanmadasın- Meclis yaz tatili yapacaiından bu 
da ve Harkof kesiminde yaptıkları proje ancak 3 ağustostan aonra Mec
taarruz hareketleri esnasında Sov- liste tetkik ve müzakere edilecektir. 
Yetlerin uğradıkları kayıplar 450 
hin esir, tahribedilmit veya ele ge
ç~rilrnit. 3631 top, 1820 tank ve bi
ıu rnütecaviz uçakbr. 

Mareıal Petain. 
F ransizları disipline ve 

fedaki.rlık rubile 
harekete davet etti 

Aloutienne 
adaları 

Bir Japon kruvazörü 
babnldı, 7 harb aemiai 

de hasara uğrabldı 

Vergi projesi bugün Parti Meclis 
grupunda müzakere edilecek 

Ankara 17 (Telefonla) - Fevkalade kazançlardan vergi alınmaaı 
hakkındaki projenin yarın (liugün) Cümburiyet Halk Partisi Meclis 
Crupu Umumi Heyetinde tetkik ~e ~.üzakere edileceği anlaıılmaktadır. 
Grup Umumi Heyeti, bunu tetkık ıçın ayrılan komisyonun teabit ettiği 
esasları müzakere edecek ve bu arada hatiplerin mütalaalarını da göz 
önünde tutarak projeyi Partinin göst~rdiği esaalara göre hazırlamak üze
re Meclu encümenlerine ıevkedecektır. Projenin aiuıtoıta Mecl' t ··-
zakere edileceği anlaıılmaktadır. • 

11 
e mu 

Japonların 
yeni taarruzu 
Hindiatana: ve Ruıyaya B. 
kartı taarruza geçecek

leri bildiriliyor 

Amerikan 
uçakları 

Rooaevelt tefsirlerde 
bulunmak iatemedi 

Vida~ 17 (A. A.) - Maretal (AA.) Harbi- (R d ") va,lnl'&on 1'1 <A.A.) - Rooeevel' 
Pet · ile "d kr esinin v~ 17 . - Ankara 17 a yo ırazeteaa - bu sabahtı p.8CtecUer top1antwncta 
Jıld~~n~. .~· ~~ mebetae F'eç1:z mil· ye Nazırlığı bildiriyor: Amerika do- Japonyamn Hindiatana kar11 taar- Orta Şark harekct.ıerl •• Amerlbn 
len onuhi~ubmunaaeb. ~-~ ~anl . t" nanmuına menaup harb gemileri ruza geçmesi ihtimalinden bahaedil· bomba uçatlannın TiıtiJede yere 

ne ta en ır nu~ aoy emıt ır. dal ıkla d bir b R l b ta inmesi h•lrtmda tefıılrlerde bulun-
M~rep), muhuamata aon vermek- Aloutieknıne a .. ~n ı:~ nn ea üçü diğli g.i .hi • ua l~rd j 'baW1 1r;:_- mak ~. 
ten ibaret olan kararın doğru ve el- Japon ruvazor~. nned~ıhv b me en ı tuna ın 1 e~ ek .. ı mÇ -
ı:eı ld .. d ıktıv ·· kruvazör olmak uz.ere Y ı ar ge- tedir. Bu haber enn a711aga un- NeTyork 1'1 (A.A.) - Berald Trl-
le,::. 0 up dmey. ~ak.~ gını eoy· misini hasara uiratmııtır. Bu. Alou- king' dir, l>a,ka yerlerden teyidedici bun gazeıe.t, bul Amerilcan bomb& 

lf. sonra emıttır ı. J asker b el · · uçaklarının Tllıtirede yeıe iwnek 
cHükUıneti baa »talara düımüı tienne adalanna apony~ın ha er g memııtır. 

olduğu muhakkaktlr. ffllWmet. halk çıkarmasına karıı ~e~ika ~ona~- To"!o 17 .<~·A·J - Ja~on ga· :r:.~':10~
1~~eeibettle rudı-

ınubitlerinde bük&a 9'Jmekte olan maaının ilk mukabeleaı~.u • tetkil edı- zetelen Candı ıle ~ın! ı_cfl~rı arasın· 
eabıraı%lığı takdir ••ektedir. Fakat yor. Her iki taraftan muhım kuvvet· daki anlaımalan bır 11tıklal hareke- cBu dört bomba uçalı l1kl1 vazlfe-
ealti usullere dönm,.k, Fıanaayı kur- ler muharebeye tutu!mut b~unu- tine iıaret sayıyorlar. lerlnl muvaffaldyetle bltlrdikten aon-
taramaz. Maaleıef bütün Fransızlar, yor. Hava iyi olmadıgından _duıma- M . d kiz ·ı t ra mücbir aebepler dolayıstle An~ 
törülecek muazzam iti baprabile- nMı uirad1ğı hakiki hasar keııf uç~- ııır a Pi O in raya Jnınlft1t. Bunlaıuı b&fardtıl 
celt durumda değildirler.• lanmız tarafından mUphede ~dıle- Kahire 11 (A.A.) - Llnda Em lfl bir t.arata bırataal'. blle utaklan-

Mareıal Fraa11zlan disipline ve memiıtir. 12 hazirana kadar \;atın· Messut Mısll'd& fOlcu.,:;,:: = mısm QnJan tadar lltmtll ~ 
l.ıd.Urlık' ruhu ile harekete davet lan ve huara uiratılan düıman ııe- ıamreıere pllotluk blılbt .. bir ..- Uade edtr.-
9Ylemittir. milerinia .. ,,.. altmap •artmft&r· ,etln1 aıaa Ut ıeno • 

Sı>fya 18 (A.A.) - Ba§Vetcil B. Fllof 
ln.şe, maaş, yevmlye meseleleri hak
kında radyoda halka izahat vermLJtir. 
Bapekl1 dem.lştir ki: ıİktlsadl haya
tın saraılmasına mlnl olmak için yerll 
ve barlçten gelen ewa flatlertnı har
bin sonuna kadar değlşttrmemete kq_ 
rar verdik. Bunun için bir müva?.ene 
ve tak.as sermayesi. aynldı. Pamuklu, 
demlr, tuz, köylü ayakkabı fiatıerl 
ucuzlaştınıacaktır. Hiiklimet, zaruri 
maddelerin tedarlkl için bütiln ga.yre
tlle çalışacaktır. 

Klm olursa olsun, bütün muhteklr
lerle, her türlü ihtlklrla müca.dele edl 
lecektlr. İhtlk!l.r vatana hlyanet.tcn 
ba.fka bir 4ey defUdir. Bunun için 80n 
derece şiddetli tedbir aJm&k lAzmıdır.• 

Tobruk 
tehlikede 

Londra 18 (A.A.) Libyada Tobruk.11 
himaye eden Akroma. Eladem, Sldl 
Rezak mıntakalannda muharebeler 
devam ediyor. Times. Sidi Rczak'a ya
pılan hücumlann Tobrut ile Mısır'ın 
arasını kesmek lçln olduğunu söylüyor 
ve diyor ki: 

.. Tobruk'un manız bulunduğu tehli
ke ciddi tel!kkl cdllmelldl.r. Fakat bu
rası çok kuvvetlidir. HarekAt tahmln 
edildiğinden başka şekilde çıkmakla 
beraber fazla bedbin olmağa lüzum 
yoktur.• 

Fransa'da 
mUdaf aa hazırhğı 

Almanlar istila 
hareketine karıı tedbir 

alıyorlar 

Londra 18 (A.A.) - Ruqadan pJea 
haberlere göre, Slvutopol m11bareb&. 
st flddet.ıe devam edl,pQr. Rl8W 
ajanaı dün ltledea wa 1Mln0" 
durumun lftlkı olclula9 blWlnBll
tlr. Maamafllı m...,_ ••:•• 
göstermiyor, But Kan4lnla ~ 
n un yardım eclememad Jçln Almyıv 
mayn dökü:Jorla.r. Rus semı bJll)lan 
hakkında malümat 10ttur. 

Harkot cephNinde aeneral lllnlo
tayn kıtaıan..bazı cepbeled ranP 111-
meıt 1çln b1ittln yedelkertle aaldınrar. 
Mamafih buradatl ııaretetıt-r neUcl
slz kalmı.şbr. 

Sovyet tebliil 
Londl'& 11 { {RadJ'o 1,11) - Oeot 

yamu Moamvada Jl8119dllen aa.,e& 
tebllğl: 17 haziran glnl lat&lanmm 
Siva.stopol'da dtlfmanm tlddetll hl
eumlannı tardetmlftlr. Batta bllmı
lerde mühim detltltlllt JOktur. 

Deniz muhare
besi tafsilib 

2 İtalyan zırhluına bir 
çok isabetler oldu 

Londra 18 (A.A.) - Britanya ~ 
yarelerin\n Akdenlzdetı harekltı balr.. 
kında şu tebliğ ne.§redllmltUr: Par.ar
tesı günü Mdeıı1zde t mubrlp reıauı
tınde 2 zıdalı ~. N• a 
kalın bir dunum peıdlll aıa.aa .-. 
lanmak lstan""' de &ıdftl mtı1Jıa 
derhal bir torpil isabet tı:.tıtlmllUr. 
Aıner':Jtan pllotlarmın rapoıtanna ti
re, 2 Itaıyan zutılıaa a1Jr baaan. 111-
ramıştır. Zııtılılardan blrlnln uta 
bacası yanına ı bomba llabet etmlf. 
tir. Bu sırada lklncl bir ll'UP dller 
zırhlıya saldımuf, Ü(llDCI bir pwp c19 
büyük bir laittldlÖte hlcum ........ 

Londra ıa CA.A.)- Fran.ta4a .htim- Zııtııılardaa birilıe 11. cllllrlDt • 
malı müdafaa hazırlıklan YM'. Müt- bomba lsabe&- etaılt. trnuilr ,anu
teflklerln tstlll hareatl teoebbialerı.. ken BrltanJa torpil taıarrelerl tan.
ne Almanyanın slnlrlendltt anlqılı- tından batınl!!Uftu", Blr bllırt ruııt 
yor. Hür Fransız kararglhına gelen İtalyan zut.ıı1annın • u tdlbo q 
haberlere göre, blnleree tşçl Ma.glnot için muharebe chp oltat'•nm .,_ 
hattmm toplarını batı istUcametlnde lemlftlr. 

et91 decek şekle getlrmete çallfıyor. Am·---!•-- • Fr'• ... •• 
Ren kıyılannda yeniden tahkimat cnlUI -
yapılı10r. münaaehetl.-i 

Almanlar fedai çetelerle muharebe Lonclra 18 (A.A.~ _ Amerika 
için humsl tefklllt yapm14lardır. Bu • h · · - • .a._, __ a. 
tefkil&t aahU bo)'Ulldaki limanlarda, a>:an a~~· el?~""=m, ~- • 
bu aradaSaint Naızalre'de yerleşnl§tlr Vıcby elçm aniiral Lah7 Dia r*PO
Vichy etrafında bir balon barajı ya~ run dinledikten ~ Fr-. W. 
pıla.calttı.r. İşgal altında olm.ıyan yer- kının büyük bir ıu- Am...,_ 
lere Uçaksavar topları yerlettkilınesl eeYdiğindea Vicy ile •'· \ ı• 
bu hükümete blldlrilmlştlr, devam ettirmeie karar ftrlDİllİr • 
............................................. ıısıı .................. 



Sahf fe 2 18 Haziran 1942 

( ___ D_'l_.i_n_G_e_c_e_k_i __ v_e~_B_• __ s_a_b __ a_h_k_i_D __ a_b._e_r_ıe __ r~~--·J 
Almanya'ya \Libya'da kanh 
hava akım j muharebeler 

lngiliz tayyareleri birçok Mihvercilerin Sidi • 
yerlere bombalar attılar Rezak' a hücumlari 

Londra 17 (A.A.) - Hava Na· 
zırlığı tebliği: 

Dün gece bomba uçaklarımız 
Ruhr ve Renanie' deki sanayi hedef
lerini bomba1amışlardır. Düşman su
lanna mayn dökülmüştür. Bu hare
katta bomba uçaklarımızdan biri bir 
Alman avcısını düşürmüştür. Bomba 
açaklanmızdan sekizi üslerine dön
memişlerdir. 

Dün Şimali Fransa üstünde bir 
devriye taarruz uçuşu yapan av 
açaklarımızdan biri de üssüne dön· 
mcmiştir. 

Londra 17 (A.A.) - Emden li
manı İngiliz haıva kuvvetlerinin bom· 
bardıman servisi tarafından en çok 
hasara uğratılan Alman şehirlerinin 
listesine ilave edilebilir, bunun ya· 
pılan keşifler esnasında fotograflar
la tesbit edildiği resmen bildirilmek
tedir. Limanda ve şehirde geniş sa
balar tahribedilmiştir. 

Berlin 17 (A.A.) - Verilen ma
li'ımr.ta göre İngiliz uçaklan dün ge
ce Almanyanın bahsı ve cenup-ba
bsı üzerine bombardıman akınları 
yapmıştır. Müteaddit yerlere bom
ba1ar atılmıştır. 7 düşman bomba 
uçağı düşürülmüştür. 

İngiltere'ye akın 
Londra 17 (A.A.) - Hava ve 

Dahili Emniyet Nazırlıklarının salı 
akşamı neşrettikleri tebliğ: Bu sabah 
erken saatte düşman uçakları İngil
terenin cenup sahilinde bir noktaya 
bombalar atmışlardır. Hafif hasarlar 
olmuş, hiç kimse ağır yaralanmamış
br. Dü,manın dün gece İngiltere üze
rine yaptığı akıcılar esnasında iki 
nçağı tahribedilmiştir. 

Denizaltllar 
Amerikada bir plaj 
yakınında 2 vapur 

torpillediler 

tardedildi 

.Kahire 17 (A.A.) - Orta~rlc 
İngiliz tebliği: Dün, kuvvetlerimiz 
Sidi Rezak' taki mevzilerimize karşı 
dü§man zırhlı kuvvetleri tarafından 
yapılan hücumu püskürtmüşlerdir. 
Akroma' daki mevzilerimize karşı 
dün bütün gün devam eden hücum-
1!-r da püskürtülmüştür. Eladem'de· 
ki mevzilerimizin karşısında bulunan 
düşman kuvvetleri hücum teşebbü
sünde bulunamamışlardır. 

Alman tebliği 
Berlin 17 (A.A.) - Alman or

dulan Başkumandanlığının tebliği: 
Şimali Afrikada İngiliz kuvvetlerine 
mensup ve Akroma batısında kuşa
tılan kıtalann taarruz teşebbüsleri 
alı:im kalmışbr. Şimdiye kadar altı 
bin esir alınmış ve son günlerde Ay
ndgazale mevkii etrafında da ay• 
nca bir çok esir ele geçirilmiştir. 
Bundan başka 224 zırhlı araba, 35 
top ve 500 den fazla kamyon zapt 
veya yokedilmiştir. 

Elli.dem kesiminde düşmanın gös
terdiği mulcaıvemete rağmen bütün 
lr.giliz mevzileri ele geçirilmiştir. 
fngiJizler hava savaşlarında 2 f uçak 
kaybetmişlerdir . • 

İtalyanlar ne diyorlar? 
Roma 17 (AA.) - Stefani 

ahıosı Şimali Afrika cephesinden 
bildiriyor: Aynelgazale batısında bu
lunan Mihver kuvvetleri, ilerlemeğe 
devam etmektedirler. Bunlar, düş
manın ricat esnasında sapasağlam 
bırakmış olduğu malzeme depoları
nı zaptetmişlerclir Salı günü Aynel
gazale' den öteye geçilmiştir. ileri 
harekete süratle devam ediliyor. 
Düşman nıüfrzelerinin çemberi kır
mak için yaptıktan teşebbüsler akim 
kalmıştır. AJman ve İtalyan zırhlı 
kuvvetleri doğuya doğru ilerlemeğe 
devam etmektedirler. Düşmanm kar
tı hücumlan akim kalmıştır. Alınan 
haberler, düşman kayıplarının yük
sek olduğunu tasrih ediyor. Düşman 

Nevyork 17 (A.A.) - Bir düş- topçusu pek ağır kayıplara uğramış 
man denizaltısı, Birleşik Amerikanın ve pek çok top bırakmağa mecbur 
doğu sahilinde bir plajın açı~ında ol:nuştur. 
birkaç bin yüzücünün gözleri önün- de Gaulle' cü esirler 
de iki Şimali Amerika ticaret gemi- Berlin 17 (A.A.) - Salahiyetli 
sini torpillemiştir. İki Amerikan sözcü, yabancı gazeteciler tarafın
bomba uçağı, bahriyeye mensup bir dan sorulan bir suale cevap olarak, 
lüçük kabili sevk balon ve 6 kadar Marmarika' ela esir edilen de Gaulle' -
Larp gemisi süratle vaka mahalline cü Fransızlann çeteci telakki edil
gelmişler ve bombalar atmış1ardır. meleri lazım geldiği halde harb esiri 
. ~ahAriye t;ıazırlığı, den~zal.tı gemi- muamelesi göreceklerini söylemiştir. 

sının akıbetı hakk1nda hıçbır haber Bunlar, §İmdi hususi bir temerküz 
Termıyor. kampında göz hapsine alanmııı l:iu
Cenubi Afrika sularında lunuyrr. 

denizalblar 
Lisbonne 1 7 (AA.) - Cenubi 

Afrika su1arıncla Japon denizaltı ge
milerinin mevcudiyeti l>ir tehlike teş
lil ettiğinden Cap tehri ile Durban 
arasında sefer eden gemilerin sigor· 
ta Ücreti J 8 hazirandan itibaren yüz
de 25 11isbetinde artacaktır. 

Kadın etekleri kisalıyor 
Amaten:lam 1 7 (A.A.) - D. N. 

B.: İngiliz Haberler Servisinin Hol
)yvoot' tan bildirildiğine göre, moda 
mucitleri, kumaştan tasarruf için ka
dın eteklerinin uzunluğunu yerden 
altmış santimetre yüksek1ikte tesbit 
etmek tasavvurundadırlar. 

Makedonyada dolu 
Atina 17 (A.A.) - Mekedon

yanın bir bölgeain<le son derece şid
detli bir dolu hrbna11 hüküm aürınüş, 
iki kilinin ıve birçok hayvanın ölü
müne sebebiyet vermiştir. 

Temmuz ve ağustos 
ekmek karneleri geldi 
Temmuz ve atustos ayla.rma alt 

elanek kartla.rı dün bölge iaşe mt1-
d1lrlüğüne gelmiştir. Kartlar, ma.ha.1-
lelerdeki ha.Ik dağıtma birllkleri ta
rafından halka dağıtııaca'k.tır. Kart
lar, bu sefer de ikişer aylıktır. 

PERiLi KONAK 
Tefıika No. 93 Çeviren: AHMET HİL.ı\Ll 

Talihliler Suikast dAvası 
<Baştarafı ı inci sahffede> tAytnlııde ve Süleymanm ma.bktlmi

yet1nde ~lukla. dJler husus1arda. 
tAytn edilen yirml§er sene hapis ce- fttilakla 17/6/942 t.arlhh:ıde karar: ve
ıala.nnm 65 ıncı madde nıuctblnce merek açıkça teth1m1 ~ ve Pa.vlofla 
yansı indirilerek nezarete almdıklatı Kornllofa tercüman vasıtasıle a.nlatı

BUyük deiıiz l 
rriuharebeSİ ıMilli piyangonun 25,000 

I liralık ikramiyesini 

ta.rlhten itibaren onar sene milddetle Jıp kanun yollan gösterlldl.» 
~ hapJslerlne ve adıtye harç tarJ- MahJremenin bu kaıarmm kltip 
fesi. kanununun l50 lncl maddeslnh1 tarafmdaın olrunmasmda.n sonra, reis 

İki taraf da çarpışmada 
muvaffakıyet iddia 

ediyor 

kazananlar 
Milli pfyangonmı 7 haziran çek.lll· 

ffnde (25,000) liral.ık büyük 1kra.mi
reyı kaza.nan (3()7293) numaralı bl
Jetin Ankarada. satıldığını yazmıştık. 

Bu numaralı blletl iki ta.lih.ll al.mı§
tır. Birlslnl Ankara.da Bozkurt ma
hallesi Dolma sokak 14 numarada. o
turan Hüseyin Özleyen, diğerini yine 
An.karada, 1t1alye alanı Çerkeş sokak 
12 numarada inşaat boyacısı Mlthat 
Dankal almış ve kendilerine kazan
dıklan lkrı:ı.ınlyeler verllmlştlr. 

2 ncl bendine tevfikan 6 bin kul"UŞ Ba.brt Yoldaş karan cümle cftmle Londra 17 (A.A.) - Sanıldığına 
durutma harcının suçlulara. cezaları tekrar ederek' tercüman Vahap vası- göre Akdenizde bir kafileye k.arıı 
nispetinde pa.yl~ınlarak 20 şerden tasile Rus maznunlara. anlatmış ve pazartesi ve salı günii yapdan deııiz 
40 Uranın Pavlofla. Kornllofi.an, onar- sonra temyize alt hususlar hakkında muharebesine İtalyanın elinde ka
dan 20 liranın da Sfileyma.n ve Ab- bilhassa izahat vererek bir hafta zaı·- lan hütün filosu, zırhlıları da dahil 
dürrabıruı.ndan tahsiline ve tercüman tında bir istida lle mUracaat edel>1- olduğu halde, alirüimü§tür, Berlin
ücretıerlnJn Pavlof n Kornlloftan, leceklerlnl, mufassal 1lAmm tebllğln- deki İtalyan gazetecileri tarafından 
diğer masrafla.nn her dördünden den itibaren ·bir hatta lçinde mufas- yapılan beyanattan öyle anlaşılıyor 
mlitesa.viyen ve müteselsilen alınma- sal bir tmyiz layihası da gönderebl- ki, İtalyan amirallık dairesi Akde- KÜÇÜK HABERLER 
sına, Kornllofia. Pavlof haik1rında re- leeeklerlnl, mamafih bunu yap:rna- nizde hakimliği elde etmek için İn
sen tabll temy!z, Süleymanla Ah- salar dahi ~ 15 seneden fazla. gjliz deniz kuvvetlerine meydan oku
dün.'ahman haklamıda de. k:ablli tem- ağır hapis oldu~dan dosyanın usu- yabilecek derecede sayı üstünlüğü-
yiz olmak üzere, Pavlof ve Komµof len temyizde tetkik olunacağını bil- ne malik bulunduvu d 
haklarında 64 tınctı madde ne ceza dlrmlştlr, B k 1__ alg ndu aaruDuyordu. 

Mecliste 
Dün 10 kanun layihasi 

müzakere ve kabul edildi 

Beden terbiyesi 
İstiıare heyeti i.zalari 

tetkikler yapacak 

u son arşı&0.9m ar a çe o-
nanmasının uğradığı ve evvelkilere 
ilavesi gereken kayıplardan sonra 
İtalyan donanmasının döğüşebilecek 
halde üç zırhlısı ile bir ağır .kruva· 
zörünün kalmış olması muhtemel
dir. 

İtaly.mların İngiliz kruvazörlerini 
batırdıktan ve bir zuhlı ile bir uçak 

· gemisini hasara uğrattıklan hakkın-Ankara 17 <Telefonla) - Büyük Ankara 17 (A.A.) - Beden d 
Millet Meclislnllı bugünkü toplantı- Ter biyesi Umum Müdürlüğü merkez a ortaya atbltJan pek çok. mübala-
sında fevkalfide ihtiyaçlar lçln nafi- istişare heyeti bugün saat l O da Ma- ğalı iddialar, uğradık.lan liu muvaf
aca yapılacak Jnşaat ve testsıerde arif Vekili Hasan Ar y.. l'. . _ fakiyetsiz:lik önündeki inkisarlannı 
tatbik olunacak muaflıklara., maden- Jiğinde to la t 1 

• uce ın reıs gizlemekten başka bir şeye yarama-
lerin aranma ve lşletllmeslne, ceza V . P nmış ır, . maktadır. 
muhakemeleri usulü kanununun ve b~kil: azanın u~u~ı~etle bkden Alman tebliği 

* 49 ton lstlap hacmindeki Cü:m
huriyet motörü, Ka.radenlzde Ereğli 
açıklarında. batmıştır. Gelen ha.b~r
lerden, motörün su alarak battığı an
laşılmaktadır. Motör, Ya.kup Yıldı
ra.na alt olup Zongulda.ğa. maden di
reği götürmekte idi. 6 kişlllk mü
rettebattan yalnız Recep adında.ki 
tayfa kaybolmuş, dlğerlert kurtularak 
Ereğliye çıkmışlardır. * Hüseyin adında bir şoförün 1da.
resindek1 kamyon dün Yeşilköyde Ço
ban çeşmesi civarından geçerken yol 
üzerindeki k.öprü<len yuyvarlanmıştır. 
Kamyonda bulunan Şefika adında bir 
kadınla Adnan, Ahmet, BilAl, Aslan 
ve Arif adlannda beş kişi yaralan
mışlardır. Yaralılar hastaneye kaldı
rı1mış1ar, zabıta. ve müddeiumumi 
muavJnlerlnden B. Şeklp tahkikata 
başlamışlardır. 

3515 sayılı kanunla değiştirilen 66 ter ıyesı vt: spor ı ennın aev ve Berlin 1 7 (A.A.) - Alman or-
ncı maddesinin tadiline devlet me- idaresi hususundaki düşüncelerini Topçu atış okul 
ncı maddesinin tadiline, devlet me- eorrnuş, ve bilhassa Beden Terbiyesi dulan Başkumandanhğının tebliği: UDU 
!üne dair olan kanuna ek kanuna Kanununun tatbikinden çıkan zor- Hususi tebliğ ile de bildirildiği gibi, b•t• b J 
bağlı m sayılı cetvelde değişiklik lukların önlenmesi bakımından ka· A1man hava kuvvetleri te§killeriyle l Iren SU ay ar 
yapılmasına, llatayın ilhakından ev- nunda yapılması düşünülen değişik- A1man. deniz birl~leri l~a]yaıı ha.~ (Baştarafı 1 inci sahifede) 
vel altın üzerine yapılan borçlann likler için bölgelerde tetkiklerde ve denız kuvvet}erıyle .. ışbera~erlıgı lu ve feyizli varlığını tatarak oku
lfası tarzına dalı' kanuna bir madde bulunmalannı rica etmiştir. yaparak Akdenızde duşman ıkmal dular ve bu varlığın korunmasını 
eklenmesine, bankalar ve devlet mü- Vekil, Umum Müdürlüğün Maarif ve m~lze~e. mün~alabna ağır ?ar- öğrenmek için bu okula girdilen di
esseseleri memurlan aylıklannın tev- Vekilliğine bağlanması hususunda beler mdır~ışlerdır. 1.? ~ 15 hazır~n ye başlamış ve okulun 148 yı1lık ta
hit ve teadüli.ine dair olan kanunu- Büyük Millet Meclisi ve Hükumetin arasında dort kruvazor ve muhrıp, rihini ve geçirdiği safhaları anlata· 
nun 14 üncü maddesinin son fıkrası- görüşlerini anlatmış ve bir kül teşkil iki devriye gemisi ve alta ticaret ge- rak bu kadar uzun bir maziye malili 
nm değ.lştırilmeslne, Başvekalete bağlı eden terbiye iııleri arasında beden misi babnlmıştır. Alman hava ve olan okulun tarihimizde çok şerefli 
Matbuat Umum Müdürlüğü teşklllt deniz kuvvetleri tarafından batınlan terbiyesi ve spor davasının tümul ve haşanlı işler yapan birçok bü-
ve vazifelerine dair kanuna bazı ve ehemmiyetini belirtmiştir. Kütle- hu düşman gemileri kuvvetle hima- yükler yetiştirdiğini büyüklerimizin 
maddeler eklenmesine, Etlbank ltl- b d b b h ye edilmi" bir İngiliz kafi.lesine dahil b••ında MiJI• ş f ı' t 1 .. ··• .. 
b ri sinin 100 il li nin e en ter İyesi _için sa a neşri- Y • • k"- _-Y ı e sme nonu nun 

a sermaye m yon raya yatında radyomuzdan istifade ede- bulunmakta ıdı. Bunların topye un öulunduğuna işaret ederek sözlerini 
çıkanlmasma, Sümerbank itibari ser- tutan 56 bin tonilatoya yük.sel~ek- •o'"yle bı"tı'nn"ı<>tı'r· 
mayesln1n de 50 milyon lira daha rek umumi temrinler yapbnlmaeı te- d" B d hqk b" ub . il y ,. • 

arttınlmasına al.t kanun lfi.ylhalan şebbüsüne girişilmesi de kararlaştı- te ır.. un an . . 11 ır .m. np ~ cTarihten çok evvel kılıç kuşa-
mü7.akerc ve kabul edilmiştir. rılmıştır. altı ticaret gen:ııaıne torpil. ~betlen nan, abnı ıahlandıran ve zaferlerini 

Azanın, ileri sürülen hususlar olmuş, bu gemiler alevler ıçınde kal- tannten sonralara da aks tt" k 
Yine bugünkü toplantıda köy okul- kk k ki b l ] • mış ve ciddi hasara uğramıştır. Bun- olan Bu··yu'"k Tu .. rk ordusunuen :reerceeflı' 

lan ve enstitüleri teşkilatına dair ha ında tet i er yapa i me enne 1 b l al hakkakbr "' 
imkan "I ermek için, istişare heyeti ann atmış 0 m an. ~u .. · aaflanna katılıyorsunuz. Bu mazha-

kanun llly1hasının birinci müzakeresi Aynca. altı harb_g.emısı ile altı duş.- n"yet ~ı"zı'n dı"nr ve sag~Jam omuzları-
bitirllınlş ve askeri kara, deniz ve gelecek toplantısını 3 ağustos pa· b b 1 "' ... 
hava ataşeleri malyetlertne birer er zartesi günü yapacakbr. man tıcaretl geı;:ııs~ 0 i( fiı ve. torpı nıza büyük mesuliyetler yüklemek-
verllmesine, Türklye ile Bulgaristan •• _ isabetleri a mış ar ır. a . enın em• tedir. 
arasında imzalanan ticaret anlaşma- niyetini temin için harek.ete geçiri- Damarlarınızdaki asil Türk kanı 
sı ile merbuUannın ve Türkiye ne Halka pirinç, fasulye, len av uçalı:lariyle yapılan hava çar- ve lnönü çocuk1arı olmanız vazife-
İsviçre arasındaki akit ve imza edi- peynir dağıtılacak pış~alan~~a, Alın~ ha~~- ku:;v.et- ni.zi çok kolayla~tıracak ve verimli 
len ticaret ve tediye anlaşmasının l~rı 35 duşman uç~gı duşu~u?l~r- bir şekle sokacaktır. Muvaffak ola-
tasdiklne ait kanun 1§.yihalarlle ya- Her ay olduğu gibi bu ay da ha- clır. 1 O Alman uçagı kaybedıl~ı~tır. caksınız. Yolunı,ız açık, mesainiz 
bancı memleketlere gönderUecek me- zlranın Ylrmi beşinden sonra halka • General fe1dma. reşal Kesserlın.g ve nurlu ve mücadeleniz cterefli olsun.> 

l pirinç, yağ, fasulye, peynir dağıtıl- 1 L il 1 G 1 "' mur ann harcırablan haklondakl genera oerzer e genera eıss er Bundan sonra topçu müfettişi tugv -
masına başlanacaktır. 1 H ffm V W 1 

kanuna bir madde eklenmeıılne ait Bu dağıtma. işleri halk dağıtma ve tuğgenera o , 3:'1n on a - general Vehbi Kocagüney kürsüye 
kanunun birinci müzakeresi yapıl- birlikleri vasıtasile ve birlikle~ veri- dau komutasındaki. pilo~lar ~upu gelerek yeni topçu subaylarına mes• 
mıştır. ıen beyannamelerdeki nüfus esasla- bu haşarının elde edılmesınde bılhas- leklerinin şerefli tarihinden ve yük• 

Meclis cuma günü saat 14 de top- nna. göre yapılacaktır. sa amil olmuşlardır. Bundan başka sek başarılarından bahseden bir hi-
lanacaktıt. gemi süvarisi Reschke komutasında- tabede bulunmuştur. 

Terbiye ve maarif 
tarihleri 

Muhtekl•rıer ki denizaltılanmızdan biri kecıdi ha· Nutuklardan sonra Başvekil Dr. 
şına bir düşman kafi}e~i batır:rı~k Refik Saydam, mektepte derece 
suretiy]e bu başarıya ıştırak etmıştır. alanlara mükafatlarını vermiş ve 

Ankara 17 (Telefonla) - Büyük 
Millet Meclisinin bugünkü toplantı-
smda Bursa mebuau B. Nevzat Ayas 
(terbiye ve maa.rl.f tarihleri) nin telif 

Bulgariıtan'da temerküz 
kamplarina 

gönderilecekler 

ettlrllmesl hakkında bir tasavvur ve Lo d 17 (AA) v· h d-.. n ra . . - ıc y ra 
teşebbus mevcut ol~~ olmadığını so_r- yosuna göre, Harb muhtekirler!, be· 
muş, Maarif Vekili B. Hasan Ali şinci kol mensuplan ve yalan haber
Yücel de kürsüye gelerek uzun beya- ler yayanlar için yakında Bulgaris
natta bulunmuş ve bu yolda çalışıl- tanda temerküz kampları vücuda ge-
dığını söylemiştir. tirilecektir. 

Fakir halka mangal 
kömürü 

Eyüp, Kasımpa.şa ve Fatih .semtle
rinde oturan fa.kir halka Mahrukat 
Ofisi tarafından :mangal kömürü sa
tılaca~mı yazmıştık. Ofla bu kömll
rü satıcılara 9 kuruftan verecek, sa
tıcılar da 11,5 kuruştan satacaklardır. 
Bu semtlerdeki satışın art:ası alın
dıktan sonra dlğer kazalarda. da aynı 
:rıatıe satışa başlanacaktır. Bunun için 
1500 ton kömür ayrılnıışt:ır. 

kendilerini tebrik etmiştir. Davetli
lerin büfede izaz edilmesinden eon~ 
ra, taleberıin Başvekil ve davetliler 
önünde yaptıkları muntazam geçit 
resmi i]e törene son verilmiştir. 

Zafer anıtı önünde 
Ankara 17 (AA.)- Bu yıl Top

çu atış okulundan mezun olan subay· 
larımız bugün saat 1 O da önleriınde 
ınuzika olduğu halde Ulus meydanı· 
na gelerek Zafer anıtına çelenk koy
muşlardır. Törene İstiklal marşı ile 
baıılanmış ve bunu müteakip bir genç 

Londradaki adresime 
yazarsın. Dediklerimi 
mı, çocuğum 1 

subay heyecanlı bir hitabe iradede· 
göndermesini landın kı.zı miss Laura'yı görmeğe Miss Laura'nın evine gittiğimiz rek atıldıkları yeni ve mukaddes va• 
iyice anladın gideceğiz. Bu ziyaretimiz, eminim zaman, onu, bermuatt yazı makine- zife hayatını §erefle başaracaklarına 

ki, bize kıymetli birçok ııeyler öğre- sinin başında çallflr bulduk. Holmes arkadaşları adına and içmiştir. 
- Evet efendimi 
- Şimdi postahaneye koş da, be-

tecek, Stapleton a]eyhinde elde etti- bir}~irizıgah ~ramağa kalkışmaksızın Sözlerini aziz Milli Şefimizin et· 
ğimiz ip uçlarını tamamlıyacak. dogrud~n do~~a c~.phe?en taarru- rafındaki çözülmez ve sarsılmaz mil-

nim namıma bir mektup veya tel-
- Ala. Ben de biraz aonra Lon- kat'iyyen dönmiyeceğini ve itiraz graf gelip gelmediğini soruver. 

draya hareket edeceğim. Çünkü ak- kabul etmİyeceğini bildiğim İçin iti· - Baş üstüne efendimi 
pmdan evvel Londrada bulunmak razda bulunmağa cesaret etmedim. Sam, koşaralı: yanımızdan ayrıldı. 

Hafiyenin bu sözleri, beni adama- za geçti. Hafiyenın sozlenndeki kat- ıt birliği belirterek bitiren subayın 
kıllı tenvir etti. Şimdi t&kibedeceği iyet ve metanet, genç kadını şaşkına ıhltal::iesi Ulus meydanını dolduran 
hareket planını anlamağa başladım. çevirdi. .. . . • binlerce yurttaşın hareretli alkı~la• 
Holmes, Stapleton'u tu:zağa düşür- . Holmes, kadına huvıyetini e(Sy]e- rlyle karşılanmıştır. 

İltiyorum. Bizim buradan muvakkat Ben de sir Hanry ile vedalaşbm. Biz handa çocuğun doomesini bek
bir zaman için ayrılmamızdan endi- Ayak.ta sütlü çaylarımızı İçtikten ledik. Biraz sonra Sam, dinde bir 
te etmenize mahal yok. Çünkü bir SOllJ'a araba ile yola düzüldük. İki telgraf olduğu halde, yanımıza dön
az evvel söy]ediğim gibi, buradan buçuk saat oımra da Coombe Tracey dü. Holmes telgrafı açarak bir göz 
ayrılışımız, pek kısa bir zaman sü- kasabasına vardık. attıktan sonra, hana uzattı. Telgraf 
•ecek. Şimdilik allaha ısmarladık. Kasabanın meydanında indik. şu mealde idi: 
Tekrar ediyorum; talimabma har· Holmes, arabacı Perkinse bizi bek- cArzunuz mucibince, açık bir tew
fiyen riayet etmeği unutmayınız. lememesini ve derhal çiftliğe dön- kif müzekkeresini hamilen geliyo-

Holmes' in bu planı, bir gece ev- meaini emretti. rum. Saa.t be§İ kırk beş geçe Grim-
ve] ansızın kendisile bozkırda kar- Araba, uzaklaşbktan sonra Hol- pen'de bulunacağım.> 
11laşbğım zaman vaki olduğu gibi mes, bir hana girdi. Orada bir ço- İmza: Lestrade 
betıi derin bir hayrete düşürdü. Ha- cuk. bizi bekliyordu. Bu çocuk, Lon- Telgrafı okuduktan sonra Holme• 
fiye, Stapleton' a da bozkırda kalı- dradaki emanetçinin garsonu Sam sin yüzüne baktım. Hafiye, benim 
tının bir günden fazla sünniyeceği- idi. Çocuk, biz! uzaktan görür .~ör- bundan bir mana çıkaramadığımı 
ni söylemişti. Arkadaşımın da beni mez karşılamaga koştu, Holmes ı se- sezdiği için, izahat verıneğe ba,ladı: 
beraberinde alıp götüreceğini hiç lamlıyarak sordu: - nu, sabahleyin çektiğim telgra-
tahmin etmemiştim. Holmes'in, en - Bir emriniz var mı~ fın cevabıdır. Lestradc, lngiliz polis 
korkulu ve en buhranlı tavsif ettiği _ Evet, çocuğum; derhal trene müdürlüğünün en mahir ve becerikli 
bir anda, ikimizin de lı:ona~t:ı'1 ay- atlar, Londraya gidersin. Oraya va- bir memurudur. Belki de yardımına 
nlmamızı ve zavallı Henry yı, yap- nr varmaz. benim imzamla sir Hen- muhtaç olacağız. 
yahıız ve müdafaasız bırakmamm, ry'ye bir telgraf çekersin ve dalgın Vaktimiz pek'. dardır Watsonl 

.w 
1 1 1

-- ı.• • '" ~ .1 • •~ •• .:~6 R.-..l..,n & ... aml derecede istifade et-

mek, konaktan ayrılmakJ~ Londra· dikten ~onra: . • Genç •ubaylarımız bu töreni mil
ya dönmüş olduğumuza, maske- - Miss, dedi, 81r Charle• Baaker- teakip gene önlerinde bando olduğu 
sini atmağa ve uzun zamanadnberi viJ'in ölümünü örten esrar perdesini halele Atatürk bulvarını takiben 
en ince teferruatına kadar tasarladığı kaldırmağa çalıpyorum. Arkadaşım okullarına dönmüşler ve yol üzerin
cinayet planım tatbik için münasip doktor Watson, birkaç gün evvel de b"ulu;ıan halkın sevgi ve tezahür .. 
anın geldiğine ~nandmnak istiyordu. kendisine yaptığınız itiraftan ve lerlni toplamışlardır. 

Halbuki Holmesin Londraya ha- kendisinden aakJamu kt~ 
reketi, bir tuzaktan Datka bir şey de- noktalan bütün teferruatile bana an
ğildi. O, başka bir yoldan benimle ]attı. 
beraber, bozkıra dönecek ve Staple- Miss Laura, hafiyenin bu açık it
ton'u cinayetini işlemeğe teşebbüs hamına karşı çekingen bir vaziyet 
edeceği anda, ortaya çıkarak yaka- aldı ve: 
lıyacaktı. - Ben, M. Watosn'dan bazı nok· 

Holmesin, Sam vuıtasile, sir Hen- talan mı sakladın) diye sordu. 
ry'ye çektiği telgraf, ha§erat müte- - Evet, miss, bu esrarengiz me
ha.ssısını, bozkırdan aynldığımıza sele hakkında hötün bildiklerinizi 
ve Londraya döndüğümüze inandır- arkadaşıma söylemediniz! 
mak için gayet iyi düşünülmüş bir - Yanılıyorsunuz mosyöl 
hile olduğu meydanda idi. _ Hayır miss, doğru 8 öylüyo-

Stapleton'un etrafına gerdiğimiz rum Bu hareketiniz ıiz.i ağır ceza 
ağlann,. o~u .dört taraftan eardığını mahkemesine kadar sürükliyebilir. 
ve artık: elnruzden kurtulması inık&-

·~ 

Jfe demeli? 
Adanada çıkan bir mecmua

da gördüğümüz uzunca bir yazı
da oöyle deniyor: cSokakta biri 
bize çarparsa Pardon deriz.» 

Eğer bunda bir dizme yanlıgı 
yoksa ve sokakta biri çarpınca 
mutlaka denecekse: 

cPardun> 

dememeli; 
cPardon> 

demeli! 
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~KŞAMDAN AKŞAMA 

Eski çarşı eski hamam 
eski tas 

(şE&iR SiN6APUR KORSANLARI 
Ötedenberi Kadıköy bil'ini «ev· 

deki hesabm çaı'llY• uymadığına» 
misal cörür ve göaterlrim. 

Deniz bayramı j Tren, vapur 1 

tarif el eri 
Beyannameler Tefrika No. 121 Yazan: ISKENDER F. SDTELLİ 

d'akako'711ı ebedJ ctö.pıa.amm ~}l.9~~~ l;>üsbütUn derlnl~ek ve 
tJan Kava ·karan .evctlli ~tn aıevlen~cetdı. 

- Y anlq tuavvur oluıımut 
- derim. - Burada. böyle bir teai· 
le ihtiyao yoktu. Hayab bilmlyen 

1 temmuz için zengin bir 
program hazirlandi 

llazariyeciler bunu buraya yükselt- . 
nıişler. Ostelik de zarif olmaktan Deniz Da.yramı aolB.J11ile her sene 
11rak, kölü bir mi.ınari •.• Sahili ukil· 1 temmuzda yapılan meraaimfn J)u 
lettiriyor. sene geçen emelere nazaran daha 

Ve sonra da. kendi kendime ah- mUJ[em~el olmaaı için hazırlı]( yapı-
.kam çılamnm: lıyor. Bu kom.ite dün Mıntaka U-

- Devlet paruile İt görenlere ve man reialiğinde Beden terbiyesi mü
amumiyet1e bütün devletçi re.iimle• clllrllniln de lıtikalle toplanarak 
re, bu, derı olmalıdır f Halkm asU"lık programın ana hatlannı çlzmittlr. 
"itiyatlanna zıt ve yabancı itlere avuç Hazırlanan programa i5re ıabah
dolusu para harcamanın cezası .İfle leyin Taksim abidesi llo bllyllk TUrk 
L~dur. Ne. yUık ki ceremeyi gene am.iralı Barbaroıun tü.rhesi 8nlinde 
millet ç~ıy?r· İtte, KadıkCSy hal'i merasim, Bğleden ıonra Moda ko
~ısmen Litfaıyeye ırarajlık ediyor. yunda deniz yanıları yapılacaktır. 
ısmea o~... Deniz yarııılannın alakalı geçmesini 

H• temln etmek için programa lr.lüp 
.. ~~~c-;: f8;'k. çaqısı gerçi pistir, gÜ· akiflerinin müsabakası, tahlisiye yarıı 

rült!'ludur, mtizamaızdır; fakat. kah ve gösterileri, alamana yanşlan, yüz• 
renış .•a~ı, kah üatU kapalı veya me müsabakalan, melı:tep fiJika ya· 
tmteli •.enn yollarile, ıann8'ıldarile nolan, Uman ve Oenlzyollan filika 
asmalarile, çmarlan ve Riivercinlerl: müaahalcalan. Deniz iizerlnde kayak 
le, gÜrijl cürül ı;eşmelerile hoe bir ve aki yanılan da koiımuıtur. 
~~?Zaradır, Ticaret için pek mantı· Halkın deniz yanşlarını takibet· 
d~ rr. Zria ~ört bir yanı Letoıı. mer- mesi için Moda koyuna Deniz:yollan =· merdıven üstüne bir bal' den, iclareaile Armatörler birliğinden bir-

. çolı: vasıtalar gönderilecektir. Bu ge-
- ~man bW"adan kaçaYlm ... _ dj. milere binmek için ]Azım gelen da
y~ bır an evvel uzakle.çmağı düıll- vetiyeler Halk.evleri tarafından da
bur, - Boiuluyonım.., İçime ııkm- ğıtılacaktır. Saat l 9 da nilıayetlene
b basb. cek deniz yanı!arını müteakip Yolcu 
~Jakat çarşıdan öyle değil ••. Türk- salkoı;ıunda bir akşam yemeği verlle-

e. «~ıyı pazan dola.fmak» di- ce tir. 
Ye bır nevi gezinti bile vardır. Programın gece kısmında da muh· 
k Sar~ pazarları, eark ticaret mer· telif eflenceler tertibedilm.iştir. Saa.t 
ezlerı vanın, garbmki gibi munta- 21 de Köprilden kalkacak dört va

zaın ol.mum. Her halde Binbir Gece pur dAvet1iler! alarak Boğaza çıka· 
ınasallaruun müelliflerini mestebnİ§· cak ve Bebek koyuna demirliyecek
lerdir: Hollivut' rejiaörlerini de gq- tir. Bebek koyunda Devlet Jimanla
yederler. 

nnın donatacağı bir ıat üzerinde 
Eski usul car,ı, İnsanın beş hissini kıymetli ses sana.tk&.rlanmızdan mü

birden tahnin eder: Renk, !.$ık OyUD.· zeyyen Senar ve arkadaşları şarkı 
larile gözlerimizi ... Baharat ve diğer söyliyeceklerdir. Saraybumu ile 
emtia kokusile burnwnuzu... Su ve Şemsipaşadalci fıskıyeler renkli ola
kuş nağmesine k~an musikilepnİf rak akacaklar ve Kız kulesinden de 
•ahcı sesi ile kulaldannu.zı ... Dışarı- donanma fişekleri atılacaktır. 
Dm Yakıcı hararetine kal'fı hat bir se-
rinlik duyduğumuz İçin derimizi ••• 
Maballebilerile, terbetlerile, micun
larile, türlü kebaplarile. amamlarile, 
•İnıitlerile dilimw .•. 

Çarşı bir memlekettir. ÇftllJ kai· 
nattır. Çarşı bayntm ta kendisidir. 
Onun için, Türkiyede bal, bunun ye
rirıi tutamamıftır. 

Bundan beş sene evvel Buruda, 
eski pazar yeri, Belediye nizam.lan
nın fena telakkisi yüzl:nden yıkılı
yordu. Teessüıiimü.zdcn adeta ağla
mak derecesine gelm4tik. Zira, ldr· 
kiyenin en «pitoreık» yerlerinden 
Mri haral:edilecek, • yeşilliklerinden 
lecridedilip betonlaştırılacak diye 
korkmu,tuk. 

Halk, yalnız Kadaköyünde değil, 
~ka yet-lerde de bal adetini dut• 
nııun!ftır>>. Mesela aynı teıebbüs 
konyada da ma. etm.İ4. Belediye, 
nıodaya uyup hi.l binasını yapbrmlş. 
Faknt kullanan olmamış. Eski çarşı, 
bütün laübaliliği ile devam ediyor. 
~~a mukabil. mahalJi Belediye bal 

Yeni yollar 
Keşifleri hazırlanarak 

daimi encümene verildi 

Belediye fen heyeti, bu sene yapı
lacak yeni yollann kcşlflerlnı hazır
lamış ve ekslltmeğe çıkarmak iizere 
dalml encümene vermiştir. 25 hazi
randa ihaleler! yapılacak yollar şun
lardır: 

Zlncirllkuyu - Sllahtnrağa. yolu: 
10824, Oöztcpe - Kayışdağı yolu: 
10568, Sel!ml ~şme - Bostancı yolu: 
8520, Dolmbahçe - Oümüşsuyu yolu
nun genişletilmesi: 6525 llra 1lzerln
den keşifleri yapılmıştır. 

Gazl bulvarının asfaltının 86,668, 

İskender: - Şl.şhane yolunun da. 14276 
ura. üzerinden keşifleri bazırla.n.mış
tır Bu lk1 yol da 28 haziranda llıale 
edilecektir. ınasını bir hastane vazifesini gör· 

~~k üzere kiraya vermiş. Fakat ta· 
bu. Yapılı, gayesi başka olduğu için Bir çocuk salıncak İpi 
•abık hal imrendirici bir hastane ha· bog"' azina dolaşarak 
!ine de Rirememif ••• Tıpkı iyi depo, 
ıyj garaj olamadıiı ıibi... boğuldu 

•H trsküdarda oturan ve ttıttın lnhtsa-
fşte burada 1ıene eski bir iddiayı n depoounda çalışan Habibe admda-

tekrarlamak mecburiyeti ile karıda- kl kadın dlln saba.h iki yaşındaki ~
flYoruz: Mevzii hususiyeti (Frenkçe cuğunu salıncağa yatınp uyutmuş, 
tabirinin harf iyen tercümesile:) «ma· dört yaşındaki diğer çoeu~ da k.ar
Lalli renlrn i her işte göz önüne ge- nını doyurup evde bırakarak işine 
tİrınek. Çarşının ıslahı diişünülür- gitmiştir. 
ken, akla hemen «bil» gelmem.esi. Ha.bibe ak.şa.m nzerı eve döndilğü 
'türk tipi çarşının pislikten. liğım· zaman bir facia lle taı:'Şlla.şmıştır. 
•ızlıktan, kontrolsuzluktan, etiketsiz- Annesi gittikten sonra salmcağm
~en, aldatmacadan kurtarılması. da uyanan küçük yavru kım.lldanır-
ı urk çal'fıaınm bill~medeıı. Türk- 1h.... tpl boğa 
lü~:...u·· ve Tu··rklu··.;.:mu··n ..n ... em~: ken düşmtlş ve salı.nca5u• -

....... , .. ~ ... - ıuguu zına dolaşarak ooıuımuştur. Karde· 
hlubafaza ederek modem bir bal aJ. şlnln bu feci ölümünden korkan dl
~ı. ğer çocuk da ıuu.nınu kaybedecek ha-

y oksa, paracıklar. kullamlımya- le gelml.ftlr. Analan Habibe de fena 
eak binalara ıarfedilir. Köhne pazar halde bastaianmıştır. Boğula.n ço
eaki hamam, eaki taa halinde kala· cuğun cesedlnln gömfilme.slne ruh· 
kaıır. sat verllm~. Habibe ile d1ğer çocuğu 

(Va - Nu) tedavi altına aıınmlf]ardır. 

Hafta fatillnde ae'ferle~ 
. arttirilacali 

Eaaa1
, lk~etglhlardan 

vertlecefı 
ibı~ titm:a.. öııa;e ıön- ••• 
demıek, Kava· Mora e btiltı- '1amama'nin ko1lari 
ptesme tencU ellınJe l'4uıı et- fi'JI 
fbek deınektlr. Ben bunfl )i.pa- ç8zii1Urken •• 

İatanl>ul VilA;retfn'donı .1 - Mev· hwn. Kızını 99riroııun. Onu, ~va - Muranm. yanm& eski kor· 
alnı dolayııflo aaylfy.tete g~ ldotı• rıa ıellno.lye b4ar &ap.edtct--~ biri yanaıtı ~ 
let ~yan~elerlnl ~fty9ltttlld~td pn. O.kara •ellnoe, kqoa la- - Şa.mamanm kollan çöz\ilüyor,. 

Havalar mndıJmda:ı;ı auma.rte~ nıuvakkat lkametg&h1arından <!elfl, ponya lcln4e blr tohrln tcıar~- ıdm:lrleri 9Ôktllll~r .. bu ne rezalet~! 
bllhasil pazar rthı:lerı fehtrde oturan eaat lkametg!hlanndan vererek 0 ili ele bana ook rlSrmfyeeetfnl - Çeneni tutı "tamada böyl• 
halk~ akın sayfiye rerterfue gidi- hlrlik.1 ka d 1 al ci 1 umarım... emretmiş. 
yor. fien TG vapur t,l&bneletlnfn en Y 

0 
m ı ır ar. Yama.da, bu mektubu okuyunca ateı - Sen ne dlyomın bu işe? Karını 

tatbik ettikleri hatta tatJU tarlteleri Z - Halk dağıtma hfrlik1ori aJır püskilrJneğe başladı, bc>Jarak öldüren bu haydudun yaşa-
bu ihtiyacı karşılayamadıRmdan tren işçilere dofrudan doAruya l:art1atını - Yıetfşttrd1~ ft gtlvend111ın. ttıasUUI. müsaade edecek misin? 
ve vapurlar çok kalabalık oluyor. vermiyecelderclir. Ellerinde maya, adamlarımın günfuı birlnde bana Qfa - S!mdllllt benim elimde bir IJCY 

Belediye bu vaziyeti g&.1 öntıne b lr 't x , __ , le k L . tutacatmı ıımmazdım T1 • Pi b~dan Yok. O.sakayı kurtarmak i~ln susaca-• az an ayına aı &ısır .,... e me 50- .h -
alarak balkın ihtiyacını k:aff1}a.ya.b1- b 1 x.. 1 11 b k sonra. dDfmanımdır . .ııtr f8yden nce e""-

ttıtyecek surette vapur ve tren tarl· lan kayıtlı bulunduklan birliklere Kava. • Mtıra bu mektubu ~~le blr bl1nrlyoıı muyum sanıyorsunt 
ıecek vo kalabalıRa,. meydan ver- çanı u unan aısır K er u o~· onun bafını ezmek borcumdur. ~aüayı mı dedin? Budala- Ben 

felerintn de#iştirllmeslnl vıt nakllye ibraz ederek çalıtmakta oldulu mU-~. Bu ara.da eski talh:ı1n it ak tstıenen Osaka oehrl de
vasıtalarınm arttlnlmıı..mıı vehrlınl.ı- esaese, fabrika veya re1m{ daire mil- g&ııdEILÜ olan Qan Fo'nun da T1 • lit.- AU, torsa:nın kızıdır .. yani seni seven 
deki demtryollan w vapur idareleri- dilrlU§'üne hitaben yazı mııı birer n1n ellne dtlştllğUnt1. ~n~tı. 'raks.koyu kurtaracaklar . 
ne bildlrm~tır. mektup alacaklardır. X:a.va. - Mura, hasmından & alın.ak - Bll"&k fil hezeyanları .. Takako-

Avrupa hattı 

İlk tren dün akıam • 
hareket etti 

Meriç ve Arda nehirleri berlndeki 
köprüler dün işletmeye a.çıldı~dan 

İstanbul - Edime al'aslnda Dk doğru 
tren dün sabah 8,33 de Sh1t.ec1den 
hareket etmiştir. 

3 - Halle dağıtma birliklerince 
ağır işçilere verilerek resmt daire, 
müessese ve fabrikalara ~l>nderilen 
mektuplar h~kında ne ıeldlde mu
ame1e yapılacağı vilAyetçe hazırla
nıp buı1makta olan bir talimatna· 
mede bütün teferruatile tesbit edil
miotir. 

Halk dağıtma birliklerinin teııek
külüne ait kararname ıuretl ile bu 

talimatnamede.il, alakah bulunan bti
tiln resmi daire, halk blriik.1erl ve 
hususi müessese ile fabrikalara g8n
derilecektir. 

içtn~ n~ kocası var. Ben, başkasının koy-
- Beni Osakaya IÖJldertn; '1'1 - n'Oll.da yatan kadınlara göz koymam. 

Pl'nhı hakkından geleyim, - Haydi camın.. Şlnagon da ba· 
Dediyse de, Yamad:a, Ka.va - Mu- Yalı bir g&Y§&lllll biri idi, Sen unu 

ra.•yı Osakaya göndermek 1Btetn~. da zevcellR'e kabul ettln .• nlkft.hlayıp 
- Ora.ya brujka blr1n1 göndeımek aldın 1 

gerektir. - Şlm.dl eski hesaplan kurcaJama-
Bu arada. kotsanlarda.n blrkaoı: ıpıı. sırası delil. Ben bana biraz yar-
- C>sak.a. Jaıxınyanın can damarı- dım edeblllr mlsin? 

dır. Osa.Jraya hWm olmazsanız, hiç- - Ne yapmamı ıstlyorsun? 
bir ~rde tutunamazsınız! - Şamama.yı öldürmeni istiyorum. 

Dedi. En do~u da. bunlar söy- ll'ab.t, bunu klınseye sezdirmeden 
lemlştl. Osaka her cihetten 6n~ yapmalısını 

Türkiye ne A vnıpa arasındakl dol
ru tren de ilk defa olarak dön gece 
21 de Sirkeciden hareket etmiştir. 4 - Münferit olarak çalışan ağır 

Avrupadan ilk doğru tren yannkt işçiler ıı:ukayy.et olduk.lan halk da
cuma g{lntı sabah 6 50 de Sirkeciye ğıtma bırliklennden alacaklan mek
geleeektlr. Gl\mriik 'muayeneleri ve tup]an doğrudan doğruya kaza iaşe 
pasaport vtzelerl Svllengradda. ya- ıefliklerine götürerek mahallt zabıta 
pılmakta.dıt'. vasıtasile o iıte halen çalıııp ça1ış-

blr şehl.rdl. Slyogonla.rın en mtı.st&b1- - Bundan kolay blr ~ yok. Şama.
dl ve Yam.adanın en büyllk dtlşman- ma. bu ~am Yokohaınadan aynla.
Ja.rı Oııalraya sığmmışla.rdı. Ya.uıa.da., cak. Yolunu beokleylp bir balta ile ca
Osa.Jmya. hAklm olmayınca, lhtlllJ nım cehenneme gönderebllJrlm. 
ytırUyeme7ıdl - Söz veriyor musun? 

T1 - Pln1n° cevabı bütün korsanları Korsanın çehresinde müstehzi çl2;.. 
köpürtmüştü. Her kata.dan bir ses giler bellrdl: 
çıkıyordu: - Yaparsam, bana ne ver<'ceksin? 

«- T1 - Pi, reise kafa. tutaeaJt adam - Ne istersen ..• 
mıdır?h - Geçen gün elinde gOrdl\ğtlın blr 

madıklannı teabit ettireceklerdir. 
.. ..... Ona derhal haddini blldlıınell- dlzl 1ncly11s~r1m! 

}'İ% •• • Kava - Mura düşündü: 

Y""DJ.Şehı·r cı·nayetı• 5-Ağırişçiler 20/ 6/1942 günün 
~ den itibaren mukayyet bulunduklan 

«- Ti - Plnln hakkından aı:ıeak - Vetemem .. 
Şamama .,..llr - Yapacağım işten kıymetli mi? 

.. ~ · ··.. (Ar~ası var) 

Mahkeme tiç kiti 
hakkinda karar verdi 

birliklere müracaat ederek mektup
lannı almalı ve çalıştılclan müessese 
müdürlüklerine götürmelidirler. Bir
li.1derinden mektup almayan ağır iı· 
çilere kartları verilmiyecektir. 

İşte, bu dedikodular ara.sın4a en ••••••••••••0 •••••••••••••••••••••••••• 

parlak bir flktr: BugÜn matinelerden itibaren 
- Ti - Plnhı baklandan ancü Şa.

mama gelir ... 
Ya.mada bunu duyunca, derin derin 

Bir buçuk ay kadar evvel bir g!Uı 6 - EHerinde geçen aya ait ağır 
Yenlşehirde Vas1lln lokantasında §&- işçi kartı koçanı bulunmayanlara bir· 
rap içerlerken Fııtııxuı. Müjgfuı adında liklerince doğrudan doğruya normal 
bir kadının Tahtakalelller aleyhinde kartları verilecektir. 

dtışllnmeğe başladı. 

ŞARK sinemasında 
1 - WILLY FORST 
ve MARIA HOLST tarafında 

söyledi~ sözler U7..erlne çıkan kavga-

Ban Korsan, b1rlclk kızını Tl-Plnlıı 
elinden kurtarabilmek tçln beJ şeye 
razı olacaktı. OPERET 

da kahveci Necmiyl Bldüren Kemal Bunlardan ağır İşçi olduğunu id· 
ile, kavgaya et uzatmak suretlle mn- dia eclenler kaza iaıe ıefliklerine mü
dahalede bulunan Hacı Bayram ve racaat ederek ne ıekilde fıareket 
Mehmet Alinin muhakemeleri dün edeceklerini öğreneceklerdir. 
ikinci atır ceza mahkemesinde bltl-

Yamada bu flklr üzerinde bir hayU 
durdu. 
Şama.mayı Osataya gOndemıek.. 
fyi amma. Kava - Mura, o-ma

manın idamını beklerken şimdi bu

eıki Viyananın ihti§am ve gü· 
zelliğinl musavver mUzildi film 
2 - MELVYN DOUGLAS 

ve JOAN BLONDEll. 
tarafından 

rilmiştır. 

Muhakeme neticesinde Kemalin, 
arkadaşı Hacı Bayramdan aldığı bı
çakla Necmiyi vurup öldürdüğü sabit 
görülmüş, kendi.sinin 18 yaşını b1t1r
nıemlş olması ve sabıkası da göz ö
nünde tutularak altı sene 13 gün a~ 
hapse konulmasına, ölen Nccminln 
varislertne de 800 lira tazminat ö~
meslne karar verllmlştlr. 

Öldürme suçuna el uzatmak sure
tlle müdahaleden suçlu Hacı Bayra
mın sabıkası da göz önünde tutularak 
ikl sene, ikl ay yl.mı1 dört gün hap
sine, M~hmet Allnin de ya~ın kü
çüklüğü ve sabıkası nazan Jtlbara 
alınarak on buçuk ay hapsine karar 
verllm1ştir. 

Mehmet Ali 11e Hacı Bayram da 
Neemlnln vaı1slerlne ellişer Ura ölüm 
t.azmlnatı Ödeyeceklerdir. 

400 bin kiıiye pamuklu 
mensucat kuponu verildi 

Nüfus tezkereslle Yerli Mallar Pa
zarlann dan yalnız 5 metre pamuklu 
mensucat almak 1çln halka dağıtılan 
kuponların şimdiye kn.dar 400 blnt 
bulduğu yapılan hesaplardan anla
şılmıştır. 

Kupon alan 400 bin klşl.den lkl yüz 
bin! pazar ve bayiliklerden 1stlhkak
Ja~ı almıştır, Geriye kalan lki yüz 
bln k.l§fye de önüm~ki hafta zar
fında tevziat yapılacaktır. 

Herhangi sebeple kupon alamıyan
ıara nahlyeleroe kutulan sabit nıe
murluklarea kupon verilmektedir. 
Diğer taraftan Aksa.rayda Yusuf

pa.şada 10 gtıne kadar bir Yerli Mal
lar Pazarlan a.çılaeaktır. 

Günlük Borsa 

İstanbul Borsasının 17/6/194% flatleıl 

% 7.5 933 Türk D<ırr.u 1. Il. fil 23,65 
> 6 Hl3B 1kramlyel1 21.10 
• 15 1933 lkraınlyeU Ergani 23.05 
• '1 1934 Sivas-Erzurum. I 19.85 
> > 1934 Sıvas - Erzurum 2-7 rn 95 
> • 1941 Demır:volu istikrazı ıs:so 
, , , , > .. n 19,50 

A. Demlryolu tahvili I-ll 152.25 
A. Demlryollan tahvlll m 53.-
A. Demlryolu mtlmessll senet 151,75 
T. C. Merkez Bankası 166.-
T. İş bankası nama muharrer 1!5.-
T. İş bankası (hamile alt ) 15.50 
T. İş bankası milmessn hlı. 205 -

na nas:ıI tahammül edecekti? 
Şa.mama, Osakadan mw.affer ola

rak dönerse, serbes kalması 1eabede-

GÜZEL KIZLAR PARlSE 
Bir kahkaha taarruzu ve bom· 

cek:tl. İşte o zaman ikisi arasındaki ~--- bardımanı 
.....,..Nımmnıoaııuımnnmıııınıııııınımaunııımmınoıuııııınuıımmmnımııııumıuııııııııınıınııııııııııııımıııırı 

ZATi SUNGUR TEMSiLLERi-

A. Denı.iryollan şirketi (% 150) so:-
A. Demlryollan şirketi (% 100) 49.- Günler sayı]ıdır: Perıemlie, cuma, cumartes~ pazar suarelerine ve 
Esk1h!sar ~1mento 12 80 cumartesi pazar matinelerine mutlaka gidiniz, fevkalade bir 
Sigortalı Kredi Fonslye 1903 120:50 SÜRPRiZLE KARŞILAŞACAKSINIZ 

: : 
1~ott1 1!::50 ZATI SUNGUR'un bu eoi:ı yeni programı tadına doyum olmaz ne· 

> > Kupon 1,27 8a bir kokteyldir. 
Londra üzerine ı sterlln 15.24 3 P-Togramin En Güzel Hilnerleri Bir Arada 

Nevyork ilzerlne 100 dolar 132 20 Bu geceden itibaren aahnede, en çok sevdiğiniz,. en çok ıaotı~ı~ız, 
Cenevre üzerine 100 80 365 tekrar tekrar a(Srmek lıtedi~iniz esrarlı hUnerlen aeyredeceksınız. 
İsviçre frankı · .. 1 6 el Suareler saat 2. 30 da, cumartesi. pazar matine saat a 

Madrld ü.zertne 100 pezeta 12,9375 ~======~==~~=:-~·~:~==~======~ Stokholm üzerine 100 kuron 30.'12 ~ Senenin en güzel iki filmi birdenı 1 
BORSA DIŞINDA Bugün matinelerden itibaren 

Türk altını 83.40 _ n ~ 
Külçe altın bir gramı 4.53 lb.a De s nem@}~ o oı \YJ@l 
ıvı:ecidfye 1,43 

Zayi - Şlle ukerllk fubeslnden -MEMNU AŞK 2-00KTORSiKLOPS 
aldıtım tel1h.1s vesika.mı zayi ettıın. DORETBY LAMOUR 
Hükmü ~ktur. AKİM TAMIROFF'un Battanbqa renkli 

bir aanat mucizeei Şllenhı Alacalı nahlJeslnden Do· mı güzel filmi 
mah karlyeslnde Ahmet Tftrkotıu '-••••••••••••••••••••••••••••" 

Bay Amcaya göre ... 



18 Haziran ı 941 
iL :ı lif 

NEViN CEViZ YA 
Güneıin :ve tlenizfn aa'f ye yakici gii.zelliklerbll ~ildfn Ct.erinliklerine nüfuzwıu temin ile ılbllaf ve hayat fııkiran tunç gibi esmer ve cazibi ruh bir 

renge tahVil ettirir. HA!lAN.. PEP_OSU 've ŞUBELERiNDE 'SISESI 50 BOYlJK 15 kuru§. 

il ON TESIRi KAT'i 
lfAZE ~x_\'~AN ls11HSAL EDiLMiŞ 

RiS Mii111ıil 
M üatalizara6: 

LİMo'NZATASI 

YACLI YACSIZ 
KAR ve ACI BADEM 

Kremleri 
LOSYON 

KOLONYA 
! 

i 1 an: 
Harbi umwnlde bombardıman 

netlcesl olai:'alc ZOngulda.k VilA-

BRONET 
ve 1 

yetınln Kozlu nahiyesinde Koz
lu deresi ağzında V8 sahilden 
takriben 40 lle 60 metre mesa.
fede ba.tm.14 ve ikiye bölünmü.t 
vaziyette bulunan İttihat Seyri 
Sefain IJll.rkot.lne alt SELA.NiK 
vapurunun enkazı mezktlr mev
kide seyri ve sefer eden deniz 
vasıtalan lçln bir tehlike teşkil 
ettiğinden mezkllr vapur enkazı 
vapur sahibi, veya acentası. İf.. 
ıet.me müdürü tarafından tııln 
tarihinden itibaren on peş gün 
zarfında çıkarılmadığı 'takdirde 
mezkiir enkazın Limanlar ka
n ununun muaddel yed.inci mad
desi hükmüne tevfikan Zongul
dak Mıntaka Liman reisli~ ta.
rafından çıkanlacağı veya im
ha. edileceği allkadarlAnn ma
l{imu olmak üzere illn olunur. 

BRIY ANTlNLERl'ni 1 
Tecrübe ediniz. 1 ......................... 

FEN.Nf SVNNETÇt 

Emin Fidan 
Kabine: Besiktaş Erlp 
apartımanı. Tel: 44395 
Evi: Suadlye, istasyon 

arkası 17 No. 
Tel : 81773 

ÖZEN FİLM 
ı~ilimcilik ye Sinemacılık Türk 

Anonim Şirketinden: 
HEYBELİADA'da -
Tanuımıt aae oteli 

HALKiPALAS 
özenfllm Filmclllk ve Sinemacılık j 

Türk Anonim Şirketi hiss?darlar U
mumi Heyeti 9 Temmuz 1942 pcr- 1 
şcmbe günü sant 15 de Şirketin Bey- ı 
oğlu Yeşilçam sokak 17 numnralı Açıldı 
apartımanın 2 ncl dairesindeki 1da-

1 
k. 1 f k 

re merkezinde fevkalade olarak toı>- .:;,. atur a ve a a ranga yem .... 
lanacaCındnn bllfunum hlssccla.ranın ler; muntazam servis 
asaleten veya vckiiletcn mezkür iç-
timada bulunabUmelerl için hlssele- ,.. YENİ BiR 
rlnln toplantı gününden bir hafta 
evvcı Şirketin idare merk.ezıne devdl ı rç·TER ÇALGISI 
ederek mukabilinde duhuliye varaka- ' l 
sı almalan lllm olunur. 22 Haziran Pazartesi günü San-

:uttz~KERE RUZNAMESİ dal Bedesteninde satılacaktır. 
1 - Şirketin 50,000 liradan ibaret Meraklılanna tavsiye olunur. 

olan sermayesinin 100,000 liraya ib-
lô.ğı, 

2 - Sermayenin tezyldl hususunun 
mevcut hisse senetlerine şerh veril
mek suretlle ırası, 

3 - Sermayenin tez:tllyine karar 
verildiği takdirde Şirket esas muka
velesinin 7 ncl maddeslhin aşağıdaki 
şekllde tadili. 

(7 ncl madde eski metin : - Şirke
tin sermayesi beheri 50 elll Türk 11-
rnsı kıymetinde bin hisseye milnka
sım elll bin Türk lirasından ibaret
tir. 

Bu hisseler mecmuunun ınevadı 
At1yede münderiç şekil dahllinde his
sedar sıfatlle iştirak edecekler tara
fından l~tırasının tnahhüt ve imza 
ve bedellerinin tesviyesi meşruttur.) 

('1 nci madde yeni metin: - Şir-

Zayi - Üsküdar emvalinden 1855 
cüzdan nwnarnslle almakta bulun
duğum tıekaüt maa..cmna ait senedi 
resmlml kazaen zayi eyledim, Yenl
slni almak iizcre müracaat eyledi
ğlmden esk.lslnln hükmü kalmadı
gını illin ederim. 

Silini cümrü.lt idare işyarlıtın

d.an Emekli Faik. Yüksel 

Tashih llinı - Nüfus kütü~ünde 
Demirci olarak yazılı bulunan soy 
adımız 11 lncl hukuk Mkimllğinln 
13/ 6/ 942 tarih ve 748 nwnaralı kara
n mucibince ÖZdemir olarak ta.!hlh 
ettırllml.§tlr. 

Hüseyin Özdemir ve ailesi 
ketin sermayesi, behert 100 yüz Türk ______ .....:._ ______ ~ 

lirası kıymetılnde bin hisseye mün
knscm, yüz bin Türk lirasından iba
rettir. Bu hisseler mecmuunun me
vadı ltlyede münderiç şekil dahllln
de hissedar s1fatue iştlrak edecekler 
tarafından fştlrasının taahhüt ve 
imza ve bedellerinin tesviyesi meş
ruttur>. 

İDARE l.\IECLİSi 

Kayıp p:ıso - 1940 - 41 senesi için 
de.r.lzyolları Umum Müdürlük. ta.ra
fından namıma verilen pasoyu zayi 
et.an~ olup, yenisini almak için mü· 
racao.t etmiş olduğumdan eskl.slnın 
hükmü olmadığını llil.n ederlrn. 

Galat.ada Nor Lur gazetesi muhblrl 
Melik Toşikyan 

Lazz ti hoı •• içimi kol y 
MARKASINA DlKKA T ı Fiatı 60 kurut. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet VeHJetinin ruhsatını haizdir. 

ETi BANKTAN 
Dekovil Hattı Vagonelerine mahsus 

300 m m kuturda: Reımine aröre 

4000 ADED TEKERLEK 
Kıaa bir zamanda imal ettirilecek.tir. Bu tekerlekler, bandaj kısmı de
mir kalılia ve C:liier kııımlan kum kalıba dökülmek ıuretile, çelik 
dökilme yakın mukavemette fonttan olacaktır. Bunu ba.p.rmaia 
muktedir dökümhane ıahiplerinin mufaual tekliflerini (ETi BANK 
UMUM M0D0Rı.Ot.0 - ANKARA) adresine göndenneleri. 

40 DERS 5 Lira 
Yaz tatili Lisan deraleri 22 Haziamdan27 Ağuatoı'a kadar 

Pazartesi; Salı, Çar,amba ve Perıemhe ıabahlan Amerikan ,Lisan 
ve Ticaret Dershanesinde lNGILl ZCE ve FRANSIZCA deraleri ve
rilecektir. 

Adres: Sultanahmet Alemdar caddeai No. 23. Tel: 21737. Ka
yıt olmak için Cumartesi ve Pazardan maada her gün 9 dan 1 1 ye 
kadar müracaat olunur. 

Denane Müdürii İlhami Polater 

/ 
iki Şef Şantiye Aranıyor' 

Anadoluda inııaat iılcrinde çalışacak Şantiye idare etmiı. tec
rübe görmüı, kabiliyetli iki mühendise ihtiyaç vardır. Taliplerin re
feranslarile istedikleri maaı hakkında (Mühendis) rumuziyle fstan
'buJ 176 Posta kutusuna mektupla müracaatları. 

Sümer Bank umum müdürlüğünden: 
Karnbükte kurulacak Şa.mot fabrikası inşaatının 20 h.aZlran 1942 tari

hinde !cra. olunacak pazarlığın 22 haziran 942 tarihine tesadüf eden pa-
zartesi gÜnil saat 16 ya bırakıldığı ilan olunur. 16568• 

Bütün şık ve kibarlar, Aperitiflerini: 

IK 
den alırlar. Maestro Tiano idaresinde 
Orkestra, okuyucu Hristo Mnimati
dis, Havaien kitarist Hristo Kontis 

Saat 18 den itibaren açıktır. Telefon: 43848 

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 
ANONİM SOSYETESiNDEN 

Fabrikamız için: 

50 Ton Çavdar Sapı Alınacaktır 
Taliplerin ıartnameyi görmek üzere 22 Haziran alc.ıamı saat 

1 7 ye kadar, ihalesi yapılmak üzere de 29 Haziran saat 1 7 ye kadar 
Sosyetemizin Galata Per7embepazan lı hanındalci lıtanbul Büromu

za müracaat etmeleri. 

Harp Okulu Komutanlığından: ~ 
1 - A.şnıtıda yazılı fartları halz okurlar Harp okulun& alınacaklardır: 16 ve 5 krat TEKT AŞ PIRLANTA 
A - Ankarada bulunnnlar doğrudan doğruya Harp okuluna., Ankara. , 

haricinde bulunanlar bulunduklan yerin askerlik ıube.slne müracaat t'<IC- 1 Sandal Bedeıteninde teıhir edilmekt~ir. 22 Haziran Pazartesi 
ceklerdlr. günii müzayede ile aablacağından güzel mucevherat meraklılannm 

B - Kayt ve kabul mcamelesl 1/Hazlran/942 den itibaren başlam14 ve ..._ ~ 
Ağustos/942 sonuna kadar temdit edllmtştir. Bu barihten sonraki müracaat- -. satışta bulunmalan. ., 

lar ~~ı;:~~ı~~~lr. DAKTiLO ALINA CAK-.ıı.. 
A - Türk ırkından olmak. 
B - Lise bitirme ve olgınıluk ımtlhanını nımf4 bulunmak. . 
C - Tam teşekküllü heyeti sıhhlyesı olan askeri hastahanelerden (Harp 

okuluna girer) kararlı sıhhat raporu almak. 
D - 18 UA. 23 yll§ınd& olmak (24 yaşına glnnlş olanlar alırunaz.> 
E - Diğer şartlar asıterlllt 3ubelerlnden ve Harp okulundan ~renlleblllr. 

Zonguldak Ereğli kömürleri iıletmeıinden 
Çalıımak üzere 80 • 120 lira maaşla iki daktilo almaeakbr, l.teltli

lerin lıletrne Umum müdürlüğüne tahriren müracaatlari. 

İstanbul Belediyesi Karaağaç müe11eıeleri1 • mü- Yüksek Mühendis Mektebi Satın alma komisyo-
dürlüğünden: nundan: 

Müessesemiz pay yerinde biriken koyun ve sığır gübreleri ton itibarile Melcteblm!ze kapall za!'f usullle 100000 adet elon.f'1t alınacaktır. Beher 
bahçe sahiplerine satılacaktır. Tahmil ve nakliyesi kendilerine alt olmak adedinin bedeli 10.SO kuruştur. İlk tıemlnat 788 liradır. Eksiltme 2416//1>42 
üzere koyun gübresinin tonu 3 Ura ve .sığır gübresinin tonu da 1 liradır. saat 15 de mektept.e yapılacaktır. «6245• 

Gübreler taliplere müracaat sıra numaraslyle verilecektir. Taliplerin .. •••Rııilıiııılliımiıliıliıilııiıliıllııııiııı••••••••••••llİll•• 
Ksınıat\'aç müessesatı Levar.ırn ilmlrll~lne müracaıı.tlan Uan olunur. (6598) 

lstanbul Ticaret ve sanayi odasından: 
Fabrikatör ve Müteahhitlerin nazarı dikkatine: 

Devlet müeS3Cselerlnck'n sipariş alan fıı.brlkatör ve müteahhitler ekseri
ya yerli malı vesikası almıık. için teahhütıerlni ifadan sonra müracaat 
etmektıedlrler. Bu ise malın yerli olup olmndı~ını tesbltte mü.§:kllı\tı mucip 
olmaktadır. Bunu önlemek tçln fabrikatörler lmııllta başlamadan müte
ahhltıer fse malı teslim etmeden evvel muamelenin teshlll için yerli malı 
veslkas; ~da:it etmek üzere odamıza müracaatan lUzumıı illn olunur. 

' · c6392• 

Leyla A. Sungur - Büyükada Tel: s6. 210 

Bu akşam İBRAHiM ÖZGÜR vo orke!traıının iıtirak.ile meşhur 
«P~EMBE SÜRBRIZ PARTY> nin ilk auare.i 

Devlet Demiryollari ve Limanlari lıletme 
Umum idaresi ilanlari 

D.D. Yolları Erzurum 10 lıletme Müdürlüğünden: 
Mulıa.mmen bcdell iki yüz em yedi bin dört yüz liradan seoklz bin beş yüz 

seksen metre mlkf\bı çam tomruk kapalı zarf usullle eksiltmeye konul
muştur. 

Eksiltme 317/ 1942 tarihine müsadlf cuma günü saat 15 de Emlrum'da · 
10 uncu İşletme Müdüriliğil binasında yapılacaktır. 

Muvakkat tıeminat mikdarı on dört blc kırk altı lira olup .t>u işe glrmek 
isteyenlerin muvakkat temlnatlarlle kanunun tayin ettiği vesaiki ve bu lşl 
başarabileceklerine dair belgeyi ve tıeklif mektuplannı aynı gün sruı.t 14 e 
kadar komisyon :relsllğlne v<?rmeıerı l!zımdır. Postada olacak gecikme ka
bul edilmez. 

858C metre mikiip tomruk Oltu'nun Köroğlu ormanlarından 16; 17, 16, 
19, 20. 24 No. ıu maktalo.rdan biner ve 6, 7, 11, 12, 14 No. lu maktalardan be
şer yüz metre mlkA.bı katcdilccektır. 

Teslim yeri Sarıkamış Hızar Fabriknsıdır. 
Şartnameler Ankara, Haydnrpa.'}a, Er.ı:urum vC'Znelerlndcn ve Sarıl:amı.ş 

istasyonundan 12 lira 27 kuruş mukabilinde alınıı.billr. (6485) 

Deniz Gedikli Erbaş Orta okulu Müdürlüğünden: 
1 - Bu yıl doğrudan doğruya Donanmaya sevtt edilmek üzere orta okul 

mezunlarından talebe kayıt edilecektir. 
2 - İstanl:iul ve civarından müracao.t edece.k.ler İstanbul Deniz komutan

lığına Mersin ve civarından müracaat edecekler de Mersindeki okul müdör
lliğüne. 

S - .İstanbul ve Mersin mıntakıw haricinde bulunanlaruı buTunduklan 
askerlik: §u.belerlne dllekçe ne bildirecekler ve bu dilekçenin bir nüshMını da 
Istanbul Deniz komutanlığına veya Mersindeki okula göndereceklerdir. 

4 - Kayıtlar 1/6/942 tarihinden 30/9/ 942 tarihine kadar devam edecek-
tir. (65'i6a 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

l - Şartnamesi mucibince 100 bin metre ıhlamur çubuğu p:ı.zarlıkla 
.satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 19/6/942 cuma günü saat 10,50 de Kabataşta levazım şu
besindeki Mert.ez Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şart.name her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
4 - Isteklilerln pazarlık lçin tayin olunan gün ve saatte teklif edecek

leri flat üzerinden % 7,5 güvenme pa.rasile birlikte mezkur komisyona mü-
racaatları. 6~3> 

* 1616/ 94.2 tarihinde yaptırılması. evvelce ilan edllmlt olan bira fabrikası 
yaş kilsbe müzayedesinin ihalesi yapılmayan kısmın yeniden arttırmaya 
konması tekarrür etml.şttr. 

İhale 23/6/942 salı günü saat 11,30 dadır. Yeni şartnameyi görmek istl-
yenlerin Kabata.şta levazım şubesine gelmeleri. (6588) 

Devlet Demiryolları 9 İşletme Müdürlüğünden: 
Hii.len İstanbul ile Uzunköplü arasında. mütekabilen işlemekte olan 5/6 

ve 7/ 8 No. lu yolcu katarlarının seferleri Edime ve Svilengra.Oa kadar tcm
dld edllmı,,tir. İlk tren İstanl>uldan 17/ 6/ 942 çarşa.ınb~ ve Edim.eden ıı:ııı;ı 
942 perşembe günü hıı.reket edecektir. Bu trcnlcrip t~ı·ıreıerl n,şağıda ı;.:ıyuı 
halka ilin olunur. cıG569• 

8 No. lu katar 6 No. lu katar 

İ.stanbul 
Edirne 

K: 8.35 
v: 18,()5 

7 No. ıu katar 

Edime 
İstanbul 

K: 8.0D 
V: 18.05 

İstnnbul 
Edime 

K: 21,00 
V: '1 . 5rı 
K: '1.58 

Svll~ngrat V: 9.03 
5 No. lu katar 

Svllcn.gnıd 
Edime 

İstanbul 

K : 16,45 
V: 1'1.55 
IC : 18.15 
V: 6,50 

Kırklareli Belediye Riyasetinden 
Belediyemiz elektrllt Rantralının &enellk ihtiyacı olan 300 tou ağııç 

kömüründen yüz tonu a.vaıtıda cins ve muhammen bedeli ile ilk teminat.t 
yazılı ağaç kömürü 2490 sayılı kıınun hükümlerine göre açık eksiltmeye 
konulmuş olduğundan 22/li i942 gUnU saat on beştıe Belediye Encümeninde 
Uuılesl icra edilecektir. 

Tallplerin mezkur günde kanuni temlnatlarlle birlikte Kırklarell Bele
diye Encümenine müracaattan. 

Evsaf ve şeraiti görmek ıstlyenlerln belediyemizden meccaııen gönde· 
rileceii ill'uı olunur. (64351 

Muhammen B. İlk teminatı 
Cinsi Mlktan Lira Krş. -=L;:ira=-K~rs;.:.. _ __;ih=n.;;ıe;....:;a:.;.;n;::n_.:.;ve;....:sa:::=.::ııu 
Ağaç kömürü 100 ton 8000 600 22/ 6/ 942 T. 15 

Kadıköy ikinci sulh hukuk 
hakimliğinden: 

939/ 17 
Evvelce Akşam g~e aatlŞl ll!n edilen ımı Galip :paşn kızı İffeUu 

mütebaki metriikitının 2416/942 çarşamba. gününden ltibaC()tı eşyası bitin
ceye kadar .saat 14: de Erenkövünde Fınn sokntındald 39 No. lu köş(.:ünde sa
tılacağı ilan olunur. 

Türk Maarif cemiyeti Merkez İdare heyeti 
Baıkanlığından: 

Türk Maarif Cemlyeti.."lln 1942 yılı Umumi Heyeti 19/Hazlran/19U 
cuma günü saat 10 da Yenl4ehirde Klzım ÖUlp caddeslnd8 cemiyetin Ye
nl$hlr lisesi binasında toplanacaktır. Cemiyetin kurucu ü,velerlle vilayet 
ve kazalardaki kurwnlanndan gönderi~n delgelerln toplantıda hazır bu
lunmalan rica owıur. 

OttNDEM 
ı - Umumi hey'etln açılması, 
2 - Müzakereyi ida~ için blr reıa, bir reıs ve4dll, Ud kAtlp seçllmeat. 
S - İdare hey'etinln ç&.tışma raporunun okunması, 
4 - İdare ve hesap encfunonlerlnln seçilmesi. geçen seneler hesabının 

tetkik ve tasdlkl, idare heyetlnln ibrası. 
5 - Esas nlzamnamenln ve tasarruf sandıil nlzamnamesının bazı. m.o.4-

delettnin a.p.ğıdaki şekilde de~Urilmest. 
24 üncü maddenin A. fıkrasının afağldak1 tekilde de~l.ştlrllmoot 
A. - Kurucu •e koruyucu üyeler. 
29 uncu maddenin H ve F tık.ralannm aşağıdaki şekilde de(;lştirtlınest: 
B - Kuracağı Icomlsyonlar yollle cemiyetin ldart ve mail rnporlannı ln

celemeıt ve bunlar için karar vennelc, geçmiş sene he.saplannı tetklk. tasdik 
ve idare hey'etlnl ibra etmek ıkomisyonlar beşee kl.$dir. Bu lroınlsyonlara 
Mer:kc-L ida.re hey'etl üyesi giremez.• 

P - Genel meıttez idare hey'etinln lüzum göstennes.ı veya umwnl hey'e
te en az on beş imzalı bil' takrir V'Crllme.sl şartile nizamnamede ıstenllen 
değl.ş.lkllgl gö~ek. 

40 ıncı maddenin a.şağıdakl şekilde değiştirllmest: 
Madde 40 - Meı.1tez ldare hey•etl umwnl hey'ete kurucu, koruyucu ve 

çalışkan üyeler arasından seçilmtş on blr k.L§lden ibıı.reWr. Ayqca umu:mı 
merkez hey'etlnce yedi yed~k: üye seçlllr. ve açık olduğunda buhlardaıı rey 
alma sıraslle tesavl halinde kur'a ile merkez lda..re hey'etlne alınırlar. 

6 -1942 yılı üyelertıe yedelderinln ve mllra.k.lplerlnln scçllmesl. 
c4325 - 652'1 .. 


