
Pirincin serbes satılacağı 
hakkındaki haberlerin doğru' 

olmadığı öğrenildi 

Milli Müdafaa istikrazı 
hakkındaki kanun layihası 

kabul edildi 
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Türkiye-Almanya dostluğu, çetin Meclis 3 ağustosa ka- BU SABAHKİ TELGBAPLAB 

bir harb ortasında sulh için başa- d t t' •1 k d. Sivastopol'da lngilizler yeni 
rılmış müstesna bir eserdir ar a 1 ararı ver 1 

K k 1 ... 1 . kil" 1 d M·ıı~ müthiş bir mevzilere 
Türkiye - Almanya dostluk an- hangi bir avutma, aldatma va

laşmasının yıldönümü dolayısile kit kazanma tertibine ası; yer 
Alman radyo ve gazetelerinin iki vermemişler, hiç bir gizli emel 
memleket arasında gittikçe kuv- beslemeden, olanı olduğu gibi 
vetlenen iyi münasebetler hak kabul etmişlerdir. Bu bakımdan 
kında söyleyip yazdıkları güzel Türk - Alman dostluğu ha.dise
<ıüşünceler Türkiyede derin hoş- lerin yarattığı tabit bir anlaş
nutluk uyandırmıştır. madır ve harb içinde sadece 

öy o u ve enstıtu erı teş at an ırma ve ı ı 

Müdafaa istikrazına dair layihalar kabul edildi boğuşma yerleştiler 

Gerçekten, Türkiye ile Alman- sulhe hizmet etmiş olmak gibi 
Ya arasında bir yıldır yerleşen tarih! ve i'nsant büyük bir değeri 
dostluk anlaşması, politika haya- vardır. Gene denebilir kl bu 
tında binbir örneğine rasladığı- harb ortasında sırf sulh gayesile 
tnız, yazılıp silinen, i.İnzalanıp başarılmış tek eser, birbirine 
Unutulan, geçici menfaatleri an- inanmış, birbirini en tehlikeli 
Cak bir zaman için korumaya imtihanda denemiş iki memle
rnah~ iğreti şekillerden değil, k:etin açık gönülle imzaladıktan 
bu çetin devrin tarihinde iz bıra- bu vesikadır. 
~acak ve bundan dolayı her an Bu anlaşma Türkiye bala
atırıanacak yaşar bir vesikadır mınd.an bitaratİık polJtikamızın 
.. Bu anlaşmaya, benzerlerinden en dürüst şekilde gu"dülmüş ol

bu~··t·· 
u un ayn bir değer veren masırun bir neticesi, aynı za-

sebe~ıe~ çok ve türlü türlüdür. manda harb dışı siyasetimizi ta-
'l'ürkiye - Almanya dostluk an- mamlayan ve sağ'lamlıyan en 

l~~ası, hcrha·ngi bir politika temelli başlangıçtır. 
tertıbi, bir harbi bir tecavüzü 
hazırlamak için 'sulh devrinde Bu anlaşmanın ikinci ehem
inceden inceye hazırlanmış zo- miyetll vasfı TürkiyenJn miııt 
raki bir birleşme dcgw il A ~pa- polit~asına uygun olduğu ka-

' dar onceden girişilmiş t hh" t-nın en nazik bir çevresinde sul· • . aa u 
hu k'"'ru k .1 h b la Ierlmıze de hiç aykırı olmamam-

v ma gayesı e ar ya- ö .. . . . 
rneti ' • d k a·ı•Wo d d W dır. lum dirım harbıne gıriş-ıçın e en ı ıgın eın og-
ın11~ bi 1 adı Ge 1 m1ş iki taraf ortasında, hiç bir 
~ r uz ~m r. çen yı . 

lınzal b 1 b 
politıka oyununa, herhangi bir 

anan u an aşmanın era- .. 
berindeki müstesna ahval ve çıkar~ tenezzuwl etmeden, h\,ç bir 

Ankara 19 (Telefonla.) - Büyük yüzünün okutulacağını da söyUyerek 
Millet Meclisi bugünkü toplantısında. sözlerini şöyle bltlnnlştlr: 
celsenin açılmasını müteakip Zon- o:Merhum seleflmln edasındaki şi
guldak mebusluğuna. seçUen Ahmet k.ayet, benim size maruzatta. bulunur
Emin Erlşirgllin intihap mazbatası ken &esim.de duyduğunuz oovinç ve 
okunarak kabul edllmiştlt. Yenime- bahtiyarlık tam zıddınadır. Bütün 
bus andlçmiştir. Bundan sonra. köy teşküa.tııruzla eiiJ.ı;ien geldllf.i kadar 
okulla.n ve enstitüleri teşkllatlandır- işimizi yapacağımıza. inanan ıytmesr 
ma kanun 1.Ayihası miizalt'ere ve bir eda Ue huzurunuzda. konuşmakta
ka.bul ~ilmiştir. Maarif Vekili B. yun Bunun büyük şerefi yüksek he
Ha.san Ali Y'üceı kü.tsüye gelerek be- yetl~lzlndlr Para istedik para ver
yanatta bulunmUJ Tüıldyede ilk ~- diniz kan~ 1stiyoru-z kanun vertyor
retlmln mevcut olduğunu, bugünkü sun~ te..~A.t yapmak için huzuru
ilk öğretını ö~tmenlerine ilbeten nuza geldik onu tnsdik bu:)ııırtıyorsu-
50 ~l.n öğretme:ıtn 10 sene içinde ye- nuz. HilkQmete di1şen, icra unsurla
ti.ştırlleee!lni soylemı.,ıtr. rına düşen bunları oldu~ gibi yerine 

Maarif Veklllnin bu &ÖZÜ şiddetle getirmektir 
~lanmıştır. B. Hasan AH Yücel, · 
tahsil ça!İındaki çocuklaruı yüzde (Devamı sahife 2. sütun 2 de) 

Pirinç serbes satılmayacak 
iaşe müsteşarı verilen haberlerin 

doğru olmadığını söyledi 

Ankara 19 (Telefonla) - Pirincin ve bununla beraber diğer bazı 
yiyeceklerin fiat tesbit edilmiyerek sat1şlarınm serbeıı bırakılacağı hak
kında haberler görülmektedir. Hatta bu haberler etrafında mütalaalar 
da yürütülmüştür. Keyfiyeti İaşe müsteşarı Şükrü Sökmensüer'den 
sordum. Bana §U cevabı verdi: cBu haberleri ben de okudum. doğru 
olmadığını yazabilirsiniz.> 

Taşıt vasıt.alar1 
TeşkilatJandırılması hakkındaki 

talimatname resmi gazetede çıktı 

şartlar bu vesikaya. başka bir zora oyun egmeden iki tarafla 
ınahiyet veriyor: Politika anlaş- da sıkı ve samimi dostluğu mu
:malannda her zaman hft.kim haf aza etmek, iki tarafın da 
olan -şekil, iki tarafın birbirleri- gölgesiz gfüzeııtni kazanmak me
ni atlatmak arzusilc uzun pazar- ziyeti ancak Türklyeye nasıbol
lık ve çekişmeler sonunda istek- muştur. İngiltere ile ittifakımız 
terini ka.ğıt üzerine koyınalan Alman~a il~ dostluğumuza engel 

ve asıl emellerini gizleyerek ara- olmadıgı gıbi, . Almanya ~le an- Ankara 19 (Telefonla) _ Taşıt 
larındaki münasebetin gelişimi- !aşmamız İngılterede hıç bir vasıtalarının teskilatlandırılması hak
J:li bu kağıt üzerindeki marifetli kuşku uyandırmamıştır. Bilakis kmdaki talima;name Heyeti Vekile
ınaddelerden beklemeleridir. Hal- tuttuğumuz bu yol her iki taraf- nin ta~dikine ikti~an. ederek ~~günkü 
bUki iki 1 k t dul ca da menfaatlerine en uygun Resmı gazetede mtışar etmıştır. Ta-

leri daireııiode teşkilatlandırılacak· 
lardır. 

Her köy, kasaba, şehir ve liman• 
da mevcut merkep katır deve 
mekkare, kağnı, ökü~ arab~ları, tek 
ve çift atlı arabalar, motörlü kara 
nakil vasıtaları (binek otomobilleri 
hariç) ve elli tona kadar ( 5 O ton 
hariç) motörlü ve motörsüz deniz 
nakil vasrtaları için bir taşıt defteri 
hazırlanır. Köylerde mevcut bütün 
naki.l vasıtaları köy taşıt birliğini 
teşk.ıl ederler, bu birliklerde çeşitli 
ı:akıl .vasıtas~ bulunur. Köy taıııt bir• 
lıklerınden azami mutat pazaryeri 
ile köy arasındaki kısa mesafeli nak
liyat için istifade olunur. 

mem e e or arının .. ··ı kte . te lı' at ameye go'"re· k . goru me ıki tarafı da iç n m n • 
arşı karşıya ge1dıği korkunç bir t' kt dl Memleketin nakliyat ihtiyacının 

fırt t d . 1 memnun e me e r. k 1 1 ki k ı b"I · · · k"' ına or asın a ımza anan o ay ı a arşı ana ı mesı ıçın oy, 
'I'ürk - Alman dostluğu hftdise~ Türkiye-Almanya dostluğunun kasaba ve şehirlerimizde iç ve sahil 

lerin zorundan doğmuş bir du- ilk yıldönümünde, bu h!disenin ka~~· sultrın:ıı~dal mhv~·~t. ve ~~ia 
tunıu kftgıw t üzerinde tesbit et- bütün Orta ve Yakın Şarkta sul- n~ ınhe e vherı~ ~o up 'tabı lı ve bu.1-

.. mı eş ası ususıyeye aı u unan ı -
inekten ibaret kalmıştır. Bu de- he ettiği hizmetleri gorerek se- cümle motörlü kara nakil vasıtaları 
lllektir k1 ne Türkiye, ne AI- vinç ve gurur duymak hakkı- hayvanla çekilen kara nakil vasıta· 
manya bu anlaşmayı imzala- mızdır. lan, yük mavn.aları ~e 50 (hariç) 
lnakıa ihi 1 · · · · d her 1 Necmeddin Sadak tona kadar denız nakil vas1talan ev-

z n erının gerısın e • velce Heyeti Vekilece verilen kara-

B. Chur,chill'in 
Amerika 
seyahati 

V aşingtonda ikinci cephe 
llıeselesinin de görüşüle

ceği bildiriliyor 

Tobruk 
çember içine 

ahndı 

İngiliz kuvettleri Mısır 
hududuna doğru 

çekiliyor 

\"aşington 19 CA.A.) - B. Chur- Berlin J 9 (AA.) Alman Baş-
Chill'in 7 ay içinde ikincl de~~ ~lara.k kumandanlığının tebliği: Şimali Af
Amerikayı ziyaret~ burada buyuk bir rikada düşman şarka doğru daha 
tesir yapmı~tır. Zıyaret ?ok. gizli tu- çok itilmiştir. Alman ve İtalyan kı
tulmuştur. Ingillz Başvekilinın Atlan- talan T obruk müstahkem mevkiini 
tlği hangi vasıta lle gcçti!;i hakkında b . . ı ı d B' k 
tnalümat verilmemektedir. çem er ıçıne a mış a~ .ır. ır ç~ 

mukavemet merkezlerının yokedıl-
B. Roosevelt'ln klitlbl. Cümhurrelsi mesi esnasında 1 000 lngiliz esir 

ile Churchill'ln ikincl cephe kurul- edilmiıt, 1 O tank tahribolunmuş ve 
ınasını göıii§üp görüşmiyecekleri sor- çok miktarda harb malzemesiyle 
Busuna. şu cevabı verm~lr: «B. bir İa!fe deposu ele geçirilmiştir. 
Churchlll'in bu maksatla buraya gel-
diğini zannetmenin doğru olacağını 
tahmin ediyol'Um.> .. I .k k a ~I e rı 

Biz neredeyiz? 
Katıp bu ziyaretin Molotıofun va

§lngtona yaptığı son ziyaretteki gö
riişmclerln tabii blr neticesi olmadı
tı hususunu söylemek istememLştir. 

Nevyork 19 (A,A.) - Churchlll'ln Bütün gazeteler, köprüler yapıl· 
Birleşik Amerikayı tekrar ziyaretin- dıktan sonra «Avrupayaı. ilk trenin 
den bahseden New - York Times ga- gittiğini yazıp duruyorlar. Trenin 
2etesı şöyle diyor: buradan ccAvrupaya» gittiğini gÖ· 

Churchill gibi bu memlekette can- rünce insan sanar ki Sirkeci İstas• 
dan sevilen ve eskldenberl bizlerden yonu Afrika, yahut Asyadadır. Tren· 
sayılan .. bir davetliye ho~. ~~idiniz de- ler buradan Avrupaya gidiyorsa biz 
ineğe luzum yoJctur. Butun memle-
ket Churchill'tn Roosevelt'le yapaca
tı gdrüşmeleıin çok verimli olacağını 
l'e alınaMk k'lr~tl::ırın m:ıntıkl nçık 

neredeyiz? 
Hem Avrupalı olduiumuzu iddia 

hem trenlerimizi uzak bir 

ra tevfikan hu talimatname hüküm-

Sivastopol 
kalesi düş. 
mek üzere 
Almanlar Sovyet 

hatlarım yardılar ve 
denize kadar vardılar 

(Devamı sahife '-· sütun 6 da) 

Romanya'ya 
yapılan 

hava akını 
Londra, bu akından 

mühim neticeler elde 
edildiğini bildiriyor 

Berlin 19 (A.A.) - Alman orduları Londra 19 (AA.) - Amerikan 
başkwnandanlığınm tebliği: bomba tayya~~lerinin Ploesti'ye yap-
Sıvastopola karşı yapılan taarruz~a tıklan akın dıger hareketlerin baıı

dün kati muvaffakiyetıer elde edil- langıcı sayılmaktadır. Petrol saha
miştir. Müstahkem bölgenin şimal !arma yapılan tahribat hakkında Al
kesiminde faaliyette bulunan Alman manlar ve Rumenler tarafından bir 
piyade tümenleri topçu ve hava kuv- şey söylenmemiıı olması bu tahriba
vetıeri tarafından bombardıman e- tın ehemmiyetini göstermektedir. 
dilen düşmanın son müdafaa hatla- Almanların böyle bir taarruzu bek· 
rını yararak geniş bir cephede Sıva&- lem~dikleri muhakkaktır. Eğer bek
topol şehrinin karşısında l:julunan lemış olsaydılar müdafa t db · ı · 
Scvemaja körfezine varmışlardır. almaları k tab .. 'd' a e ır erı 

12 gün süren şiddetli çarpışmalar- pe 11 1 ı. . 
dan sonra müstahkem mevklin şimal Ploestıye Ay~pılan akın ıle Tokyo: 
kısmı - cenubu garbi kesiminde küçük ya ya~nlan anı taarrUz uzun menzilli 
bir s~hll kalesi müstesna olmak üze- ~~erıkan tayyarelerinin görecekle
re k~ınllen elimize geçmiştir. Düş- rı ışler serisine dahildir. Akdenizde 
manın bu son üs.sü de pek yakında olduğu gibi Avrupada da bir çok 
işgal edilecektir. Sovyetıcrln nevmi- zayıf noktalar vardır ki Almanlann 
da.ne mukabil taarruzları akim kal- buralarını kafi derecede müdafaa 
mı.ştır. etmeleri imkanı yoktur. Almanlar 

Sıvas+.ı0pol cephesinin cenup kesi- askerlerini ve harb vıuıtalannı da· 
minde Rumen kıtalan şiddetli çar- ğıtmak zorunda kalmışlardır. Hal
pışmalardan sonra düşmanı mevzUe- buki onlar müttefikleri bu hale 11ok
rlnde11 atm~latdır. 7 den 17 hazl- mak istemekte idiler. 
rana. kadar 7585 esir, 20 tank, 68 top Basler Nachrichtea gazeteaının 
ve bir zuı'hlı batarya alınmıştır. Şld- Berlin muhabiri İngilizlerle Ameri
detll münferit muharebeler esnasında. kalılann Akdenizdeki bava mey· 
1288 toprak ve beton sı~mak zapte- danlan sayesinde Ruayaya yapblda
dilmlş, 46239 ma.yn kaldırılmıştır. n yardımı Alman askeri mahfilleri-

Şflrk cephesinfn dlğ'er kesimlerinde nin hiç do •zım@medık~ yaz-

Almanlar Sivastopol 
kalesinin dibine varmıı 

bulunuyorlar 

Seyyar İngiliz kollari, 
Mihver kuvvetlerini 

hırpalıyorlar 

Lonclra 20 CA.A.) - B.B.C.: Dün Londra 20 (A.A.) - B. B. C.ı 
gece yansı Moskov:ıda neşredilen Libyada sekizinci İngiliz ordusunun 
re8rn.l Rus tebliği: Slva.-.-topolda şld.- eıaaa kuvvetleri kuvvetli mevzilCTe 
detll çarpış~a.lar' devam etmektedir. çekilmittir, fngilizlu Tobruk mü,. 
Cephenin diğer kesimlerinde ke.yda t hk k .. · k. ı· b' 
değe bir 1 nuşt a em mev ıııırıı uvvet ı ır surette 
Ba.~enk ~~~:~e b~· haıt> geml- tutuyorlar. T obruk ile Mısır hududu 

m!z, 15,000 tonluk bir düşman nakli- ara~ındaki yarı yolda bulunan Can• 
ye gemisini batumıştır but ta çarpışmalar olmuştur. Cenup-

Lontıra 20 (A,A.) _: B.B.C.: Reu.. ta faaliyette bulunan seyyar İngiliz 
terin istihbaratına göre, Sivastopol kollan, düşmanı sahil kısmında 11• 

kaleslnln şimalinde dar bir cephede kıştınyorlar. Tobruğa henüz hücum 
müthif bir muharebe cereyan etmek- vaki olmamıştır. 
tedlr, T obruk, mahsur bulunmakla be-

Alman generali, Oç tümenJ, hücu- raber, garnizonu seyyar kollar çıkat* 
ma sevketmişttr. Rwılar, Almanlan makta ve düşmanı hırpalamaktadır. 
durdutma.k için bütün toplanru t.op.. Bu suretle Eladem topa tutulmuştur. 
Ianu.şlar ve mukabil süngü hücumu- Vichy 20 (A.A.) - Libyada, şlm.d.1 
na başlamışlardır. Mamafih Sivas- Tobruk kalesi çevrllm~tlr. İki ordu
topolun vazlyet.l ağırdır. nun vaziy-ctl a.}aıtı yukarı geçen se-
T~ ajansına göre Alman ®rlerl, nekinln aynıdır." Yegallı'! fark, Al

Almanlann 10 haziranda Sivastopo.. manların Girit adasında hava üsleri 
la girmeğl bekledlklerlnl if4a, etmiş- olmasıdır. 
lerdlr. Esirlere göre Alın.an tümenle- T b k' hl" • 
rı Sivastopolda kuvvetlerinin yarısı. o ru un ta ıyesı 
nı kaybetmişlerdir. Blr Alınan tüme- muhtemel 
n1 iki günde yüzde altmış za.yiat ver- Vatİngton 20 (A.A.) - Londra-
miştirk. da çıkan bir gazetenin Libyadaki 

Har ofta, general Von Bock'un h b' · 1 ·ı· · k Ah 
t 1 t t l kt ita 1 

mu a ırı, flgı ız umumı ararga ı· 
aıırruz an u u ma a ve yıp an T b - · · h 
artmaktadır. Üç günde Ruslar, 38 nın o r~gu tahlıye etmesı m.u te-
tankı tahrip ve 65 tanesini de hasara mel oldugundan bahsetmektedır. 
uğratmışlardır. 

Ruslar, ismini zlk:retmediklerl bir 
kesimde K. harfiyle işaret edilen bir 
~hrl gece hücumu esnasında zapt.et.. 
mlşlerdir. 

Vicby ~o CA AJ - Son 24 saat için
de Slvaııtopol blesfuln vaziyeti da
ha f-enataşmı.ştı~. Almanlar fimdl 
talen!n dibinde bulunmakt:ıdırlar' 
Kalenin cenup kısmında maynı tar~ 
laları arasında ilerlemeler ka.ydedU
mlştlr. 

Alman hava kuvvetleri kaleye dur
madan ağır çapta bombalar yağdır
maktadır. 

Sekiz Yunan zabiti 

B. H;tier'in 
Leval'den talebi 

Rusyaya umumi taarruz 
arifesinde F ransanın 

yardımı istendi 
Vaşington 20 CA.A.> UuJteıl 

Press'in Vlchy'dekl muhabtri şu tel
grafı göndermektedir: 

Hitler, Lava.re hususi blr murah
has göndererek, Rusyn.'ya karşı umu
m! bir taarruzun arlfesinde bulunuL 
duğundan Fransanın kendisine yar--

kurşuna dizildi dım etmestnl ıstemlştlr. 
Londra 20 (A.A.) - B. B. C.: De Brinon. murahhasa La.vat na-

Yunan Milli Müdafaa Nazın B. Ka-1 mına. cevap vermiş ve Almanyanm 
nelopulos, Almanların sekiz Yunan gallbıyeti için tamennllerde bulun.. 

b't' . k d" d'kl .. d"' b muştur 
za ı ıntı . utı~şunya ız 1 h"~krı:U ~ b"e- United Press muha.blrlnin telgra.tı 
yan e mış r. unan u umetı, ır- ·· le bltm ır+"d.1 • 

v 'd d"l · 300 Y l şoy eA"" r. çog.u ı am e ı mış unan ının ~al altında olduıtu glbl ı.,ga.ı aı-
rehıne o.lar~k tu~lmasını protesto tında olmayan yerlerde de ~l top
etmek nıyetındedır. lama bürolarının açılması için emir. 

ler verilmiştir. 
İkinci cephe meselesi ---- ı 
Londra 20 (A.A.) - Londra ga- Sabık Çek Başvekili 

zeteleri dün akşam ikinci cephe me- idama mahkfun edildi 
selesinden bahsediyorlardı. Times Londra 20 ( A.A.) - B. B. C. 
gazete.iinin Mosk<>va muhabiri, Hit· Pragdan bildirildii:rine göre, Çeli 
lerin tehlikeyi sezdiğini ve müttefik.-

1 
kukla hükumetinin sabık Baıvekili 

lerin kati niyetleri ortaya konulma- general Elias düşmanla temaş cÜI'" 
dan Alman ordusunu tehlikeli işlere 1 münden dolayı idama mahkum edil• 
atmak İstemediği:ıi bildirmektedir. miştir . ..............................................................................• , 

[Köy kadınlarının okul inşaatında çalıştınlınalan konu§uldul 
• - Gazetelerden -

- Biz okul binuı yapabilir miyiz kız} ... 
be 1 •• Bi& bir zamanlar dütınaıun gilo )'UVAaını yaptıkl ... 



Sahife 2 _,,AKŞAM 20 Haziran 1942 

( __ n_t_i:1_1._G_e_c_e_k_ı_· _v_e_B_a_s_a._b_a._h_k_ı_· _11_a. __ b_e_r_ıe_r __ _,,) 
Akdenizdeki 
muharebe 
Amerika 1-larbiye 
Nazırlığı bir tebliğ 

nefretti 

Yeni bir bomba 
Miknatısh mayndanheri 
en mühim keşif sayılıyor 

NevyorL: l 9 (AA) - Akckniz
deki büyük hava ve deniz çarpışma
mna iştirak eden Mihver uçaklarının 
yeni tipte bir cHuzme - bomba> 
kullandıkları ve bunun teknisyenler 
tarafından miknatıslı mayndanbeıi 
en önemli Jt.eşif sayıldığı bildirilmek
tedir. 

Bazıları, bu yeni si1ahın ınüthiı 
saplanı, kudreti ve sıhhatli isabeti 
bakım111dan, pike bombardımanın• 
dan daha iyi neticeler elde etmeğe 
müsait ve ağır çapta bir obüs mer• 
misine muadil olduğu iddiasında
dırlar. Bu bomba, Stomovik Ruıı 
uçaklarının tanklara karşı kullandık
tan bomba ile benzerlikler göster
mektediı. 

Yeni bomba pike olarak atıldıktan 
sonra kendiliğinden patlamakta ve 
arkasından kuyruklu yı]dıza benzi
yen hir kıvılcım huzmesi bırıı.kmak
tadır. 

Bir İspanyol generali 
azledildi 

Londra 19 (AA.) - Madrid
den Alman haberler ajansına gelen 
bir telgıafı. göre, İspanyol dahili 
harbi sırasında milliyetçilerin davası
na önemle İştirak eden maruf gene· 
ral Queipo de Llano uhdesinde bu
lunan bütün vazifelerden azledil
miştir. 

Reisicümhur 
Ziraat enıtitilaünde 
dünkü imtilianlarda 

talebelere sual sordu 

HARB 

Ankara 19 (A.A.) - Türk Ta- C. - NamılC Kcmal'in otirlerin-
(S.. tarafı 1 inci ubifede) rih Kurumu Büyük Vatan Şairi Na- deıiı. mürekkep bir takım delterler. 

• • • mık Kemal' in klilliyatını bastırmağa ç. -Ruumt t.ahriratJuın miisved-
(8af tuafı t IDCI sahifede) ve şairin hayatı ye eaerleri hakkında delerinden m6rekkep ilç defter. 

Arkadaşlar, bu kanunla TO..rk mil- b' fi h ı ~ k D 
leti Büyük Meclise mlnnettnrdır. ve ı~ monogra azır ama?a arar ver• · - 3 7 parça ıür müsveddeai. 
bu kanunu göğsüme basarak huzuru- mış ve geçen yıldanben bu konuda E. - 684 parça mektup cmühim 
ntızdan gidiyorum. Çıktı~ andan çalı§m~l~~a başlamışhr. Kurumun bu kımı~ N~mık Kemal' den giden bir 
itibaren bütün vazife arkada.şlanmla. teşebhusunden haberdar olan Namık kısmı da Namık Kemal' e gelen mek· 
beraber bunun uğrunda canla bqla Kemal'in kızı Feride Hanımın Me- tuplan. 
çallşacağız.ıı nemencioğlu Rifat Beyle izdivacın- F. _ Akif Bey adlı matbu piye· 
Milli Müdafa istikrazi dan çocuktan Muvaffak Menemen- sin Namık Kemal tarafından Uzerl
Btmdan sonra 160 milyonluk Mlll1 cioğlu, Beraat &vut, Nahide Bük· ne taş}ıihler ya.pılımı bir nüshası. 

Müdafaa 1stikraZı 18.ylhasının müza- t8;.' ve ~uman Menem~doğlu. ile, G. - Ce:ıminin 1299 dıı. ba.nlmı~ 
keresine başlandı. Kürsüye gelen oglu A1ı Ekrem Bulayır m refikası bir nüshası. 
Maliye Veldlt Fuat Ajtralı tasarruf CelAl Paşa kızı CeliJe Hanımla bun- H Os h ta .h. · b 1 ' ı kla s ı Be B · - ma.n n mın uı mıı bonclanna karşı halkın gösterdlğl arın çocu n e ma ve raat u- thal kısmı 
geniş allt:a.ya teşekkür ederek bu ta- layır, Büyük Şairin ellerinde bulu- ml 

4 
· . . . 

t11ı:razın eıebeplerlnl anlattı ve lAyUıa- nan müsvedde halinde veya kendisi • · -. 6 sahıfelik yazına Koçıbey 
nın müstacelen müzakeresini teklif tarafından tashih edilmiı eserlerile rısalesı. 

1 
• 

etti. Teklif kabul edilerek müzakereye mektuplarını, bunlar üzerinde haiz }· .- 3 adet. muhbır, 21 adet 
geçildi ve neticede kabtıl olundu. olduklan telif haJdari ile birlikte Hurrıyet gazetesı. 

Cezalari affedilenler Türk Tarih Kurumuna teberrü et· K. -. Takriben 76 parça muhte.-
Safranbolu mahkemesince altışar mİjler ve evrak Türk Tuih Kurumu lif evrak. 

ay hapse mahkiim edilen yüzbaşı adına Kurumun Gecıel Sekreteri Türk Tarih Kurumu bu evrakı 
Avni ~kalyuncu, üsteğmen Cihat Konya mebusu Muzaffer Gökeı-'le euelı bir tasnife tabi tutarak arti
Barpkaya, nsteğnıen Buavı öceı ve B~ Sekreteri Uluğ iğdemir tarafın- viode aakhyacoğı gibi 1:i1dılardan 
Merzifon hava. okulu emir wbayı fts- dan teael1ilm edilin.ittir. Yapılan ilk neeri icabedenleri de f&irin külliyah 
teğmen Rlfat Cokerle ~en Mev- tasnif neticesinde bu evrakın ıun- arasında n~redecektir. 
hibe ~kalyoncu, Cemile ve Jl'abriye larden ibaret oldulu anla,ılmııhr: Türk Tarih Kurumu, tarihin malı 
1:ı~ ~~biitlhı hukuki A. - İslAm ve Osmanlı tarihleri, olan bu kıymetli vesikaları Kunıma 
:ıcfhn:n,l e:m.ama.taaı dak!O: Emir Nevruz Cezmi, Celalettin teberrli etmek auretile Büyük Şairin 
Jerden sonra. kabul ed; m Harzemşab, Gülnihal, Rüya adlı vereseai tarafından gösterilen tarib.-

B• • • .. k · } • eserlerin müsveddeleri. aeverliği takdirle lta.rşılar ve kendi-
ırıncı muza ere en B. - lki adet divan. lerlne derin teıekkfülerbıi sunar. 

yapılan kanunlar 

Londra 
Halk evinde 

Briansk cephe
sinde isyan 

Almanlar, bir İngiliz 
destoryeri ile üç İspanyol 

gemisi batirdılar 

Tunus Beyi öldü 
Tunus 19 (A.A) - Tunus Beyi 

Seyyit Ahmet Pqa bu sabah velat 
etmiştir. Bey 80 yqİnda idi. 1 1 /6/. 
1928 de tahta çıkmıştı. 

Muğlada bir ıaninti 
Maile 19 (A.A.) - Bu aahah 

saat ikiye on lcala 'burada oiddetli 
bir yersarsınbsı olmuştur. Ha.88r 
yoktur. 

--------~--~-

B. Churchill'in 
Amerika seyahati 

(Bat tarah 1 inci aabifede) 
ve cesurane olarak tesblt edlleceğine 

Taşıt vasıtaları 

1m::;::1~ ~~~akta:\too.~- Sivastopol kalesi 
velt'le M. Churchlll arasında Jcon!e
ran.sla.ra. del'hal başlanacaktır, 

Timea ne diyor? 
düşmek üzere 

Londra 19 (A.AJ - Ohurcbill'hı (Bat tarah 1 lbci sahifede) 
Amerikayı ziyaretinden ba.hseden Ti- geri bölgelerin t.emizlenmeclıte devam 
mm guetes1n.in uıJteı1 mfto.eldd.dl edUmektedlr. SovyeUerln birkaç mev
şöyle yazmaktadır: zil mukabil taarruzu geri pUı;kürtül-

Bu haftalar J.çlnde strateji ve as'k.erl üştür 
pIA.nlar hakkında Londta ile Vaş!ng- m Kutup Okyanusu sahilinde Mur
ton arasında pek mühim mtlza1tere- mansk limanının ve Yokong::ı.nın te
Jer cereyan etmektecllr. Amerika Ge- stsıerl a~ çapta bombalarla dövül
nelkurı:wıy b~kam General )48.rshall, milfciir. Bu arada 6 b1n tonluk btr 
Amerikan hava tuvvetıerl bmıand&- ticaret vapuru batırılmıştır. Buyük 
nı General Ai'nold ve Harry Hopldns bir tıcaret gıeınls1 ha~ra ıığratılm.ış
birblrl arkasından İngilteri!ye gelmiş- tır 
ıerd.lr İngiliz İsttbsallt Nazın Ollver · S hl" ... • 
Lyttl~ton müşterek. 1Stibsal mecl1ııln1n ovyet te ıgı 
kurulmasına 1.ştlrak etıın1§tir. Buna Moskova 19 (A.A.) - .Sovyet tebliği Almanyaya gidecek 

heyet 
Ankara 19 (Telefonla) - Dün 

de yazdığımız veçhile Almanyadan 
kıaa bir müddet içinde yüz milyon 
marklık krediye mukabil gelecek 
harb malzemesinin fiat ve mali ci· 
betlerini tetkik ve tesbit eylemek 
Üzere Berlindeki tekuik heyetimizden 
h8§ka gidecek murahhaslar meya
nında dün bildirdiklerimizden baş
ka Hariciye Vekaleti ticaret şube 
müdürü Şakir Emin ile Merkez Ban• 
kası lzmir !}Uheııi müdürü de gitmek
tedir. Bu heyet yarın tayyare ile 
Berline gideıek orada bulunan Ha
riciye Vekaleti ikinci daire umum 
müdürü (Faik Uzar) a iltihak ede
cektir. 

Yhıe bugünkü t.oplantıda. maliye 
teşk:llAtına dair kanunla. dev~t me
murları aylıklannı.n tevhit ve teadü
lfine ve bu kanuna ek kanunlara. bağ'h 
cetvellerde deAi§lkllk yapılmasına, 

askerl mahkeme usulü kanunınıun 
bazı maddelerinin değiştlrllmestne, 
Hatay vllfi~tı hususi idare&ne dev
redilecek gayrt menkullere dair ka
mın Jiylhalannın da birinci müzake
releri yapılmıftır. 

İngilizler Türkçe 
ders alıyorlar 

16 M ·· • • raımen Ohurebill ne Re1s Roosevelt eki şöyle demektedir: 
ncı acar tümemnın arasında yapılacak g~elerden &ın üç gün zarfında Harkof cephe-

bir taburunda iayan çıkti sonra. daha. :1y1 ve daha. çabuk halle- sln1n bir keslmlnde b~k düşman 
dile'bllectk bir çok ııoıer Tardır. Obur- taamızıa.n püskürtlilmü.~iır. Alma.n
cbfil'tn Vaştngtonu ztyaNtl ıtte bu lal! binden .fazla .subay ve asker kay-

Bundan sonra riya.setin teklltl tir.e
rine 3 ağustoetıa. toplanılmak. Ozere 
lçtl.maa nihayet verildJ. Bu BUretle 
Meclis yaz tatnı devresine gjj:m~ bu
lunmaktadır. 

Lonclra 19 (A.AJ - Londra. Halk- Moskova 19 (A.A.) _ Kızıl 
evinde haftada. iki defa onlarca İn- Yıldız gazeteai. Brianak cephesi ci· 
gll1z Tftrkçe dere almeıktadıtlar. Kurs varında çetecilerle çarpışnağa ıön
lar, Tih1tlye Büyftk Elçtllğl ticaret <lerilm 16 mcı Macar tümenin.hı bir 
ata§eS! Bdphl Ziya. Ö7bekkarun klzı taburunda isyan çıltbğını haber ve-

k
baya.nrulm Gtizln.t ~I ..... n e taraLonfı.nddanra riyor. Gaz.etenin dediğine gfüe, Al-

F kir halk k ·• .. u uş ur. uvo.v vu v ren ı b. ted" 1_ _,.ı "' d a a omur ttniveımtesı. ~ Ettttlerl oıtuıunda m~ ar.. ır. ıp ~vvcu gun er• 
Ankara 19 (Telefonla) _ f..tan• Türkçe p~lil#fl yapan bayan n;ıı§lerdır; Bır çok Macar hrr§Una d5-

bulda yakacak tedarikinde büyük All Rı7.adır Bayan ÖZbekkan. Brlta- zıhnl§, hır takımlan da Rus çetele
zorluklar çeken fakir halka önümüz- nova. aj~a fU demeçte bulunmwt- rine teslim ol~?ıı~ardır. İsyanın ae
deki kı§ mevsiminde parasız kömür tur: ~ebf, gıda.t&yınının azlıiı ve çetele· 
tevzi etmek üzere Vakıflar idaresi Kunslar, büyük blr rağbet görmüş- rın ıiddetli bir muharebe emasında 
hazırlıklarını bitirmiş ve bazı cami• tür. Talebelerimls araamda blr oOJı: 3000 Macan yokeı:mel.eri netlceain
Jerin ihtiyacı da dahil olmak üzere genç kızlar va.rdl.11. Bunlar, ha.rb bit- de Maear1ar:ın tehlıkelı bir duruma * Zekeriya köyünde Gümüşdeı-e (340) Lin kilo mangal kömürünü tikten sorun T!irk.lyeyi El.ya.ret arzu- girmi, ohnalımdır. 

yolundan geçmekte olan Emine adın- ~imdiden temin etmiştir Fıkaraya sundadırltı.r, Gene talebelerim.lz ara- Y -----
da on 

1 
üç ynşlnrın~a.t" blrkktecızı ~?~a. her gün sıcak yemek d·a~'ltnn dört ~da. Tün-rk_ dllind ki bilgllerlni mü- eni bir Polonya 

oımn ar ar ınn g urer MU imaret il h st • k f .. .-:emme c,ı rmek Lstiyen ve kendi ın- kolordusu 
bulunup kızın malfıl yetine ~ bep olan ~ . ~ ane ve saır va 1 mu: ı lcbelcrıne d h..-ı. iyi der ,ostermek ar-
Ö n rin muh k m 'ii blrtncl ağır ce :ı. esseselerı ıçın de ayrıca 2 7 20 çekı zusu besllyen MTctmenlcr Türkiye- Londra 19 (A.A.) - En modern 
m h m de bl rllm t r odua hazrrlamıştır. Evkaf idaresi deki işlerini ge.. etmek ~t;inde 0 _ silahlar ve teçhizat ile ikinci bir Po-

ö n uçu sab t 0 d n do- bir taraftan abidatımızın muhafaza- lan l§ adamlan da vardır lonya kolordusu daha te;ıkil edil-
e d ~ e.y ağır e konul- 1 sı ve imari işile uğraşırken İçtimai İngilizlerin çok ça~k~ oldultlannı miştir. Ordu m<"Vcudu Orta Şarkta• 
ve c tı un e ne - yardım sahasındaki devamlı faali- gordük. Birkaç ay zarfında. TOrk kilerle birlikte Rusyadan dönen Po-

. bulun· 

maksatıa. yapılmıfttı'. be~Ier ve dokuz tank savq dıJl 

Be li di 7 
bırakılmıştır. Kallnln cepheSlnde 

r n ne yor d11aıman mevzııert sov,-et btrWderinin 
Berlin 19 (A.AJ - Yan resm1 bir htiıcumlarma ma.rm: kalDl.11 Te 1ruv-

Jra.ynaktan bild!rlllyor: vetlertmtz bura.da ile top Te batD 
Berlln sıyası mahfflleı1ncıe. Cluıl- malze~ ele ceçirm.ltlerd!r. 

clı1ll an.sızın ~tllt dmetıere faP- SmoJemk ç•vtesinde Sovyet oeteıe
ttlı tf87'8hat, İngtltierentıı -zaafm11. reni ri bit köye taazruz etm1fler Ye bu
bll' delll olarak telAkki edflmektedir. radaki garnizonu yokei;ıtikkn .aanm 
O .İngiltere ki. bu seyahat.la. alAkall lk1 mühimmat de:po.wııu ha.v~a lı
olarak Reuterln diploma.tlk: muhabi- çunnu§lar ve 15 kamYQnla 1'.yeceıı: 
rlı?ln llerl sürdütfi dört meıııe]eye biç dolu 40 furgonu tutll§turmuşlardı:t. 
bit hal çaresi bulamamaktadır. Bu 12 cfü§man bomba ve ıs Alman av 
dört mesele arosındJl ep. mlllılnun1n1, ~dan .mürekkep l>1r blrllk1e ya· 
vapar meselesi teşkll ediyor gibi gô- pılan ~aJ:pışma SJ.rasmda yedi Sovyet 
z11k:m.ektedlr. • av u~a[tı 10 di1§man uçağını diişür-

Bu .seyahat, müttefiklerln 1çlnde mtl~ ve başka ı.iç Alman uç~ ı tab
bulundnklan fevkn!Ade :ruruıtınm en- ırlbetm lr. Bu hava çarpışın 415 
dlşell bit ltadest g1bl telt'ı.k.ld olun- da.k!ka Y: b!r u.s 
mak gerektir. u ı ka ı . 

Churehlll"in Amertkr.da halka gö- Mc a l.9 (A !l } - M 
rüı::meğe vakti olamıyaeağmı, radyo- ya.sun buu•"-•·u·,--, u.ı 
da nutuk söyllyemlyece~ı. ne ~ run .ş b·ll.l<L:>liıtı~ 
herhangi bir teı.ahüre l§tlrak edemi- sın b r Al • 
yece~lnl bildiren Ingmz 'haberle~ ser- Sovy.et U" klan !mdan n 
vlshıln bu demeci va etı lüzumu ka- ba kın n tic sinde m yd n a m vcu' 
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atranç maçlarından birini ttakdim ar ar.osun ey e ~ aşı ıza- a 1 e iŞ ın ıca İr d tumla beraber çok kalııba-
edcyim: lık bir tramvaya binmeğc çalqıyor-

1924 ydında Rotterdam'da dOk- temsilleri Vesilesile duk. Nihayet vatmanın bulunduğa 
tor Oıkam'la ismini gizljyen (N.) Cümhur.iyet bayraminil• o İki kİ§İ bayıldı, diiame Wıanlığa yaklanmm basabildik. 

(Be l ""t z ~ .ukin viicutlanmızııı bir llosuu d·--IU'asında oynanmıt. yu taş ar merasimle a,.ılacaK YA neticesinde yaralandi -
doktorun.) % nda Sen mis" böyle 

Garp gazete ve mecmualruuıdan · ket eden?.. Bindiğimiz ye • 
bir çokları bu gibi müsabakalarla Beşik~ tUrtıes1 yanında btt:yilk üo gün hüküm &llren fiddetll c- tramvay arah anı, oto:ma-

Oyunlan bW.alar h ~ ·· •. tunlanna kel!n!n dlkllmestne brar :verilın1f ~e :rifa?'O ~ wttık edilirken Jptı- be,, sene kndaı! evvel ı>lr FııuıalJ ga- ~cmbe gUnlert tıermometre 2'7 derece- .uıı ca hepimiz kendimize :geldik. 
ulraşır. Hele böyle nadir letafette Türk denlzcıst Ba.rbarosun ti1r hey• 1 GD.kla.r ııa.ruıemı,. çar&amba. ve par- tik kapının demirlerine bini 

e gun su h •-Un .,_A_ ..,,. • da um~e aoık ba.n t!yn.tr'oıJu zetesı cOok @?' baR mil.ıı~tler den .... """ .... "ı.kmam.ıftı Dlln sıcak 
tlercedcrler. ey ... ., yap~ he,, ... eıtraıı B. Hu· ......... ,, t•--tro olarak btı tasnif vodvlllerl tenkit 9deb1Urler mıt. ısu- ".-au iN • Ve derhal istif ıgirdik. Bu kapılar 

Ekser oku cu1 aitki İfa d1 lle B . .ZUhtllye havale edllm.11t1. 'Vt Au.-.,. .,,... sual yerüden ştddetlnl arttı.nnl§, termo- öyle d tlıyor, öyle giimbUrdeyor 
ıı yu nnm "af • Belediye ne heykeltra§lar arasın- yapılq, C\!nk11, t&krarlama.yı mazur allyle blr anket e.çm.ışt. 131r r,ıo.. metre sı dereceye kadar çıtmıotır. la fer k __ ,_ı__..:1_ d 

r~. ere yab cı o ı dakl munvele 1mznl Bar~ gOr:lln tlyntzo BÇik hava.dıı oynan,. ruldu mu alnacak mtısı>et veya Sıcak yüzünden 1ld ~ ba.~ ve • e pe 7~ anıyor-
Sütun b ındokl 1 d Xll y kadar r~ ta.bil e:m.me~· heykeli mata bqlıuo1ı v.o .ço\ eonrala.n lta- menfl ccvnbtn sualin oa.n1nndı!'dılı dll§me netıcesmde yarolanımilardır. sanız. v da bulunııruımz 
Rumen rııkamlan hamlelerin arumı ramncıa da ~ denlzcl ıeven~ bıılu~ palı yerlerde oynamak Met olmut- meseleyi datma hallotmes1 lcabetl%m. Necdet adında 1G ya§la.nnda. b!r ço- .açılıp k ırk aJdmw -lllır ... Kup1 
,gösteriyor. Minüskül harfler (a'dan nacaktır ~l otus btn llrayn mal tur. Oynanan yelin ~k veya kapalı Neteklm geçen ~eoe rsızt tanınll10- cuk Bebek tTamvaymda g'ldeıite::ı ıta- ~. "Ş"anl • .kiyotin ••• 
b'ye dar) enine v soldan aekb olac~ olmam. ırbUnden de oyunlann bUn.. rum. o.dlı yenl ndaıpte bir piyesı. Ra· lıı.bıı.lılt uamıdıı. mcaktan lbunalnu.D İneceğimfz ut luuhır .. 
haneye dcıaiet ediyorı ldi mkaıxilv Hey1celln COmhurzyet bayramında yelerlnde de~lkllkler yapılınıf ve it Rıza'}'ı seyrederken bu ankft ve vt fenalaşarak tnmvayın tç!ne dü.ş- l ıdanuık mümkün olmadı. N" yet 
l>eyaz şahm ve zabitlerinin bulun- mera.ııımıı oQIJı.lmssı 1çtn pm.dlden oymıla.r mmanla •Çjk veya kapalı dolayıslle, tevarllt knblllnden, bu mtiştilr, Bu dll§me ne~de ba.- ı ·k elimizi aşağı athk • 
Cluğu sıradan siynh oahm ve zabit- tertibat a.ımmıştır. yo:ı:lerde oynanmn.ta- eıve~ll vt el- bllyük sanatktınmız tam mAnft.s!yle §llld&n yaralan~. hastaneye bldı· Kalduıma ~ basmaz, ya-. 
lerinin bulundqğu kad wrteslz olmak üzere 1kl hl1v1yet a.1- bir vodvil oynıyablllr m1? awül n~ r.ılınlfttr. .1 m albnda toprak bulan Kristof 
( 1 na 8) • .z.:ı __ ,ı__sıraya ar B ı a· ı l 1 1 :ını§lardır. ma geldi. Oyun esasen blr vodvil ol- Kısılfüda. oturan Emine ndmda ıe Kolomb sevinci ile dostum· 
b yu.ıuu::•u)'Qr. :Haırilelcrl e e ıye en 1 er Tiyatronun me~ı }'Urdu.mm :top.. mıık.tan zlynde hissi bir komedi ol· ya§lllda blrm dlin .komşusu &tden1n Oh .a d' müh' b. ·~ 
aş da ~A) at, (F) fil, (K) ka e, Belediye fen i§lert mlldtlrltl~b l'Bfilnrın.da. oldulu balde nçık ha.va m$ miltemayfldi. Buna rn~en Ra... evtne mlsa.firll~e g1tml§t1r Saide d -k •\de ı. Ke~\ ~ ene;.: 

-<Y~. ıvezır, (Ş) .aıı varsa bu ta' r son gtinlerde l§lert çok artmıştı?. B&- tıyntrosundruı mahrumuz. Hıılblikl ştt Rım'yı seyrederken blJ' huzur- yemek ~lrmek Uzere ot.utd~ 0 _ ~ rurtti !111'°" ya .a an P. 
?:~ruyor demektir. Böyle bir mn- lPdlye fen lflerl mndilrü B. Nuri uzun ıaçlk havıı tlyntrmu lkllmimlz8 pek ıruzluk duydum. daya blr de mangal koym~ Sıcak o kadar ikay~ d~~.. ~ 
ıtııskü) baıi yokla piyııd harekete h r müddet için mezun olduAundan uygundur. izmlr Beledlyes1n1n, daha. Muhatabı Halide Pişkln'l seyreder- ha.vadıı man~alm da testrııe ·.Emlne b~ tramv~!~. bmdikçe ıçmıe büyük 
g~lmiftir. ()() Hasuıı tarafından fen işleri mlldür vettletlne belediye doğtusu İZm1r Entema.syonal Fuarı- kc:n bu huzursuzluk ebllmedl mtı. blrdenblre fcna.laşmı, ate~ dolu mnn- bır uap ç~or.:. Ayaldı:abı fia~~ 
lur tQfln alındığını gösterir. ( +) fen mllşa.vırı B. Hüsntl Keseroğlu tA- nm, Kültür Pa'l:ittn yaptırdı~ tt,yat- Çllnkfl bu bllyük vodvll sanıı.tktumu. galın Ozerlne dil~eret yllzll ve bll§il malam •.• B~ııkü. bu fiat~ere r:o.re 
kiş. ifade eder. ( !) enteresan bir ytn tdllnrtftlr. B. HOsnO, vvelce de ronun gördüğil rantet te bu uygun. zın oynadiğı oyun hlr vodvll de~dl. yanmıştır. .Emine Nümune ha&tane- tram~~y~a b1r insamn ~yogma, n-

hamle marus d uzmı mtlddet fen 1.ŞleH mUdtlıltlnün· lu~ meydana. çıkarmakadır. Dansı Hailde Plşkin onu vodvile benr.etti. sine kııldınlmı,,tır :karPmmın filim basmak 

0 •• 
1 
ına ır. de btilumnll§tu. İstaribuhmıuırun başına. tplnde OJ'llRdıklan küçtlk sahnenln • ad ta ufuk tertip bir cürüm. •• Ta v· 

Ytın f<>Y e: Biz İatanbulda ntsnn gellnce Şehir lmkft.nmüıklan sa.sen 1kl bnytık vur ediniz bir ker ayağmızm ltıJı. 
BEY AZLAR SiYAHLAR Ekmek ka-...ı.1arı Tiyntrommun bpılannı kapaması· san tk ır.mmdan beklenmekte .baJt1ı T erkos suyu ı~ . en &ey 45 - 50 lira aeierinde-
1. d2 - d4 l d7 -dJ .f'U na o imdar alıştık tı -yazın tzyatro-- oldukumuz zevkin kıvamını bulmam· Gel de bunu d- ününce korkmadan 
il. cZ - c4 il. Ag8 - f6 suzı~ Meta zaıııd buluyor ve buna na da mıuıtdl. 11albuk1 gihıel JU· kimaeftin ayakıru çiğne ••• Hclc bir de 
ili. c4 - dS uı. Af6 x a) lko1ayca ka.tlanıy-onız. Çilnldl hep ka... hk bir tiyatromuz olsaydı bu OfUll • - 1 doğru g yet hızlı bastınız 

iV. e2 - e4 JV. Ad5 - f6 Temmuz ve ağuıtoı palı yerlerde o::vun seyretmeh alı9alı blle btr.e ne kade.? ba§ta tnrıtı St~ Ana borudaki nza i:l mı? .• Gitti 50 tirat ... 
V. Ab 1 - c5 V. Ab8 - c6 k~rtlar-1 yakinda açık havada oyun seyretmeğt Meta kllrdll. eaaali surette tamir edildi Tramvaylarda bazılanna dikkat 
:VI Ag 1 f3 VI F 8 4 ~ yadı~ Haki ita.ti söylemiş olmak ıçın yaz. 1 od • d ald bil et-
VIİ d4 - d5 vıi. ~c6-:_a., ıfaiitilacak İ§te Rqlt 'Rıza ve Ballde ~·ın dılhm bu satırlardan aonm derhal erım. sanmb an •• 11'1' e. 
\'IIİ AflX 5 I Vlll. Fg4 X d 1 -yaz tem.SDkrtn• b~cn:tıan UA- ll!ve edeyim ıt1 Rafit Rıza.. bütan be- Ooçenlerde terkoı1 gölllnd&k.1 ana ::.!~~~ P~,.!r ıte-
ırv F. f e nmı okurken bu dll§thıceler zthntm- oerlkllllltfnl :kullanarak. bu :flk tem- bonılıı.rdan blrl patJa.nu.ş va tehir bir er. Y e mm. 
~"'· 1 - b5+ OC c7 - c6 T8mmus v. a,tw;toa ayl&rına alt de canlandı. Yu gcld!Al halde kaJlı- sUlıı nolmanlannl her halde tama.- milddet susuz kaldıktan sonra bu ffalbald bn tramny sarsıntüan ara-
~- d5 X c 6 X. Vd8-!b6 elı::mek kartları, Cliln, 'b'alp i1a'8 mU· lannı kapamıyan 8lnemalan ömek mle lkmııle muvaffak olacaktır. Ben Arız& tn.m1r edllml§tl. Yapılan tıamlr sıncla oradan oraya fırlar. dururum. 
,,...f. c6 X b7+ XI. Vh6 X M cHlrlOld taratından kazalara vetn- tııtan bir tlyatromuzun noksanlıRt buna emınım. muvakkat oldu~dan ıe1ıre verilen Düıün bu anada iki kişinin k~ 
Xll. b7 X a 8 piyade ıvezlr olur, kit ~. Ka.rtla.rın halka. dalıtflma..cma acısını duydum. Bu .ımtırlarla Ra§lt Kumpanrruıın bqta. Vedat ve &lt ıu Pek udı. Sular idaresi, blr ha.t- duruma bıwam tamamdır ... 
der ve sonraki haneoe mıı.tl ya.landa ba.llanacaktır. Bu sefer de Rıza ve Halide P1Şktn'1n gayt'etinl al- Kaya olmak °"8re dıter' artıstıeH de tadanbert yaptıtı tnmtı'lert tamamla- Hele biraz: evvel tnmveya bincr-

ekmek lcartla!'l tldşer ayhktır, Yalıuz k~lamağı blr vazife bildim. kuvvetu tdller ~· OJ1UlU var Jaınet- mıt ve dündenbert su yine e*1 mtk· lren &ümdekl adamm iskarpinlerine 
Şatranç bilenler, bu oyunu tahta· rengt pembedir. Bu veslle 1le .sinemalar.ın yazuı bile lertyle milda.faa ederek ~eytrcllere tannda verllmeğe ~. gt;:iilm il~ti. Gıcır p:ır ve pahah 

ları iiuırinde ieknrlarm ......._ .• _ .. kapılannı açık tutmalannda.n ve kı- alkı§latttlar. Yem açılan om bulvarında da ana Cinsinden ... Kapılar lnrpamp da slJa. 
Memnun kalacaldarchr. Bi.luıeJwıa- Mantar liinızı l§1l1 olııp boprunalanndan d~ t.Sh:i Wıtm.ı10rum. Bedla 1le va.sn ıu tesisatı t.amanilanmıftır. Duftda flDCa aaam'la «Öiüa RÖiün KB1dik.-
lere .ise ıunu anlatayuıu Tank adında blrl dtın Kadıköytln- p.nlıe bir rlva;rete, 'dtnemalarm ço. Rıza 'ltaratından ıı..mmm. adttıPte T&Pllacak yent blnalara deı1ıal su Ve bütün yol esnaamda ifkence haf· 

. . ..................................... dea 'IK6prtı:ye gelh1cen ~ oan tala~ nlsp&tte ıtıeytrcllerln tiyatro· edllnllş. Aslını okumadım. Se.rredet- vertıec,ktır. ıaaı Ha herifin 'kundanurna bastım 
Beyailar, orwıun ortaamd.ua tOQ- kurtaran )'eletıertntn bnlundultı do· ya Olan meylllerlnln azıı.ld$ ı1va· ken bana., ~ tı:s:ımıan ~ ha basacahn. ba basıyonım... • 

n. adeta cinnet denecek hareketlen labı acarq mantartan çahmştır. Bl.r fetine de. temu edeyhn. 'Ben buna. y(lztlnden o.acak:. mmelerJn blrblr· Mesut bir doğum Akil ribi beDim de ~auralamn 
ePYGr. En la71Ddll tat olan veziri as lmlft 'bunun tartma n.nlmJt, Ta- lnımmıyorum. Seytrcllerln, tly&t.royu le~ı:e ~;!. El.)'1! ~l ıeı~unun Muh&rrtr arkai1aş'lıınmıt:daıı t!aJ yem. •• 8umm için bir taraftan br-

ftriyor hlr de fil~ '1* ')'8.b.lıuıarak K'ftl)t'lide polbe tes- artık .sevmedlklerlnt 1dd1a eımılerhı ' paza Geçtt Oemal Renttn blr olhmun cHhıyaya aakinin - 'L----!t- ..-. 
~orlar Bu bal .ı.. 1lm edDmtştt.r bu .hllJı::mft !Mreden .Çlkan1ıklannı puan - Onlar erml§ muradına - ilt!lQtnl al JUll ayaguıa ~a "''"" 

ahlarm mu:.Uferı,ett ~ira Tank karakola ~tnrmmuo. orada .lte&t.irem.lyonmı. llatıtl Mı,Ylrcller için Enlnde sonunda glbl adnptele2' nrcı ı!ınrıtt v:a:ırhll ~~:uz~ ret ediyonnn, bir ~anlftan da kendi 
Y __ ...ıı..!.ı 1 QYAlrt aranaca1tnı anlayınca celilnde Uyatroyu sevmeıt>M>ln bir hah.la mev. mueıııner!n :bu yen! eserlertn1n as- ne ve babasını tebrik •deı1ı:. kunduralarum ezdırmcmeğe·:· ~ 
çOk faik mev&W.e er. bıilunıuı 1kl grama yalan afyonu çı- zııu ıedlleblleceğtne tanı deRlllm. Uyle mukayeseli tahlll1n1 yapmak ve tramvay sallandıkça sen beUiın bali-

Fakat bayır! ıtaru> btrdeııblrt yutmuatur. Hırmm Bununla beraber bugün ben de se- adapte kablUyetL Uzerln• d~cele- mi tasavvur edebilirsin... Bereket 
Miniminl,, aci2 ve kenarda umıhil· 1lzeı1nde bulunan mantarlar alınmış }'ircller!n tiyatroya. karşı meyilleri· :rlml UA.ve etmelt ısterdlm. Blr bu U... Ok versin ki ~nn<'lıi'ki adıım da böy!e 

muş bir piyadecik vardll', Beyadarm tnııt:tıcı:ta ba'1an~. • .nln uldst gib1 olduğunu td41a ede. dar yazı 'Y&Emak ıt.zım ge18091"11den uyucu aütündüğü için her aarımtıaa ikimn 
bu mütevazi umuru. büyükleriQ Sil- :Belız:a\ ve Atalay adlarme!a !kt mem . .:Evet bug'Qn soytrcı lle tJ..yntro- bunu başka bir fırnta b~ mektUpfafif de mukabil tedbirler aJıyorauk. 
rül ·· ··• patırdılı ;u 1 emaamda. çoctıt dt. vapurla lie]belladadan ge- ınun münasebetlerinde lıer hangl b1r mecbur oluyorum. Harii aırtlannda 'ber biri 'bilmem 
mul ul il liyer b7 haMSİne var- 11rken can kurtaran yelekler1nl çal- :~kille g~ çarpmaktadır. F.a.kı:ı.t Selim •ilzhet O~ -o-- kac; metre nuırabbaı ayna tll$ıyan 

oınınan vexiı onu. to mıOiana da yablat\DU31nrdır. • .. slnemaiatın ç*lmam yüztlnden iki hamal stayet dar bir ka1ııstan 
ır. ..,.- • se,,.rcııettn tlyatroyu ·yadırgadikıa- Mayist ak Şal sab§lari ba~ma gelmişken. öldürmete ten.es· B' hir - aka:l eli rını deS1J• ;sey1rC!Iertn tlyatronun bu. a erz ibaret olan bir köprü üstünde laırp 

zül etmeyiı; baıka ille IJlClgul. C-im ır aız Y an gtlnktt bızı klllertnl yndırgndıkla- 1 1 --o- karşıya gelmişlerh. Böyle bir hikay~ 
kanım.d b1rm0kt piyadec e farı. Hasan ndında <btr sabWılı ,;-;~ nnctan ileri gelmektedir Dlln olduCıı 8 mayan ar vardır ... işte bizimki de nyni vazi-

ttan istif d ile bir .fıamlecik dabaı gün şehromlnlnde oturan n~ 1_ glbl bugt\n de YW'dum~ gen~ bir İstanbul vlla.yeUnden teblll olun- Bedestende bir balı atıf mua- yetti... . . 
.En büyük ertebeye ınail ohı7orl ~i:!a ı!~~:en~tst ~- ııeylrcı kitleel haddi zntındıı tiyatro- m111tur: Mıı.yıa ayı içerlsinde tem meleS1 tçln bulunm~um. Halı Harbden önce ne zy! ve ne rabal-

dan. basım :meydım oku· sı:ıa 'km'şil8.fDU§br. Basan ynlaıJa- yu savmekte "Ye tlyo.troda.n blltUn olunan erzak nuıddeler!nden horhan- kısmında şaldan hnttıyle anhynn ~··· Pek 20~ • gelmış~ do mesela 
J"Or. • nnc$nı anlayınca .ıtıı~ çekerek :~ıısne zevk a1nu1kte. ıve 'Mr fır- gl btr sebeple a1mamıf olanlar elle- k1ms8 yo'lctur. Bunu iki 110 tecrU- tramvay~a ~ aya~ •. basmıı· 

Çare yok. Artık ıiyahlar, en aaıl, bekçl Haaanı tehdide ba.şlamı§tır. Bu ta~ ona. koşmata !hazır bulunmak- rindekl ekmek kart.an Ue Ketenclle.r :::·ı::.~ :::~~e~~ ımı:ıı değil mı?.. Ne uzüluyor. ne 
en kıymetli taılanm feaa etseler bile sırada vakayı ~ren Turgut adında Şehlr Ti t cadtıest Ahmet Sezal Ayyıldm bak- nan bir h Mmıevt lb1t teU11 va- talla canınızı sıkı~onunoz? •• 
rnatoluyorlar b1r1 de gelnilf ve be\'.çlye yardım et· ellerden ,..!!, rosunku dolduran flElyir- knllyestne mftracaat ett1tlert takdir- mtasıyle ıdışa.rda yüz otuz Oı::1 il- - Pardon... aıye geçerdmız ••. 

• n.._ mek ı.stıeml§t1r -u"1l'ıynra. . bir konferansçı- de tartın may:ıı kllşes!nl kesttrmek ttırdun D.lğ'e b1r defa da Şimai öyle mi ya?.. Tramvayda 
Şatranççılar bunaı «DOktor v.- Bundan bnsblltün hiddetlenen Ha· !Sl dlnletmet fizere bir temsn 11lin mretlle lstlhkaklannı alabll~klttJ raya sa . r birinin ayaima basmak. sokakta gİ· 

kam sekizinci hamleden. hattl tlaha san bu defa elindeki bıça.tıa Turgudu eden Halkevlertnln .aalon!D.nnı ctğne JlAn olımar. ~~k:tda~~~: derken bir dükkanuı camını kırmak 
evveldenberi mat'ı tuarlamıt. bra· kolundan ya.ralamll .fakat ya.kalan- ~~~ı öll.şmez. derecelere ~etı- Bu ay dagı" lacak erzak El'Zurumlu tın alml§tı. Son de- gibi adeta medeni bir SUÇ hafm• 
vo! diyeceklerdirt lil o)'UDUB çerç~ mııtı.r. Azılı hırsıJ adliyeye vcrtım.1t. lım hep ~~a~k1 :!!'!!ı ıe;ra~ 1:-~ fA d& ~ seksen b~ lira :tıy. ıirdi. 
veıi içinde mtıtalla edeceklerdir· aoJ:tU hlldm1 tarafından tevtır edil- dlr? « P • eğ1 Şehrln nmumt taşe lşlerlnl teUrlk meW ~ bit oaı ne müzayede- Nerede 0 rahat rahat iskarpinlere 
Fakat 64 haneli~~ oymıun~ mi§ttt. BQiiln bu ctlyatroperveı:aıu dıı b1r ve 1cabeden tedblrierl alma1C bere de ve ne de elden ell1 ~ Um71 baatılmıtz gijnler? •. 
cereyan e.den ha hacliM ~dir dzı...- Ankara Devlet değlf1k:llk olnı111, 'Onun 'bllhassa pro- ~ttn'L~Idyetta Vnll ve Beled.1,ye Rei&1 ~ldmaneıril§anıtt. "'Banu 4!ft~. H~~ Hikmet Feridun Es 
ıeniş dilJiincel•• aalaa yen •• • ı:-• - ili i ı~onel t.\Yııtroya karşı heyecanına . tft mntann reısııat altında ,..... v "UA ıuu-~ , ...................................... . 

0 , belki de hayabn ta kendiaidir· konserv:atuarı tema er biraz Eli lkatılmışsa buna birçok _ nlAlmdarııınn 1şttraldle btr toplantı otuz, lam ıntmnı tnsnıt cdlyoı1ar 
2aten bu oyunun yaman bir felsefeli ruı.tanı.da Devlet :tonservatuvan :ta- bep vardır. En b~ta. bugünkü piyes- Yıu>ılnuotır. da. ~ clns1ertnı tııytn ~demi· İhraç mallarımızın yeni 
o!d··ı:..--.. daıma' ıöylemeiler mlf ra.fmdan ...,,,..,,da §ehrhnmle blr tnç ler!n lhlç yerU oımnmaınnnı zikret- Bu toplantıC!a bu ny halk blrllklerl yorlar. Şal deytp geçiyorlar. Bu fiatleri 

L<&VUU b .J_.. •- ek ,,.__ tııratından halka d"l\.tılaoak el"lJl.kın da sa•·-mm ,.. ... ,....,.,...._ ~1..A'-
.A --- - --'-~'..ı ma" dereceainde u temsil V'Srlleceğtnl ynzml§tık. D ı.ç.ıu• m ~ gelir mnnederlm. Oünkil -· """ .. ., "' ..... ~ "" ~.,- Ticaret 'Vek .. letl, Almıınya 1le ya-~. ywuuu:u v ___ ı:!..t tellf cins ve mlktailıın ctrafıntıa gOrtlşül- nin zararına.dır Mnl s:ı.hllil dahi u 
felsefeyi 'be11l ede:nhı olabil~:.U. muz pamr gün1l n'tşnml, 1 temmuz eserlcı1n bile yerli olmamcw, mn,ınr. bllmez,. Hindin,· tranm, Beldo '"e pılncıık tlcaı1 mUbııdelclerde eıın.s o-
d h• salı gttn(l ıı..qrunı, 12 temmuz pazar achı,pte piyeslere gelince dörtte üçü- İst1Ülllnlll LA- ıacnk tıntleri testııt ederek kapalı ve 

e ıç ıanmrun. .siyaset gllnü gtındQz l'f de ve nk§am '21 de nun z1hn1m1ze uygun ge1memesı se. Etgıuun, ~. ' mtihftrlll zarflıı lthalo.t, 1hracat blr-
Gerek fer.dt hlerde. ger • olmka üzere f temsil verllecek. SO- Ylrctyl ttr.ııtrodan blraz uznkln tır- Feci bir k za hurnn, Hornsıı.nm şallanru aynen Uklerl ımmmt 'krıt1p11.ğlne göndenn -

ite icabında fcdakhlıAı blle b~n· :roklcs'hı 6lmez esert Antıgone temsU mnktadır. ınmer sebepler de vergile- Doktor Kııdrt Rn§tt p~nın o~a tJ:a ~=~- b~ıc': ~ tır. zart dftn, Ticaret Odası ııalon-
yi diiJünebilmek... Hesapl Y • edllccekt1r. rln ç~ dolnyıstle yer 11cretle. B. Sabrt Raşidln kızı Emine evvelkl ufak blr halının bin ııra ettlll ıannda thracnt tacırlerln1n ıönünde 

mele ••• Sabretmek •• , Karlı tarafı ta· Beye)ğlunda BO.!J sinemasında ~- :r1n1n ıırtmnsı ve ısı1re ve s:ı.fredlr. gün "Saat 14 mralannda evdeki oda- glbl Jaymetlldlr. Bu ndeml vukuf nçılmıGtır. ihracatçılar, gerek tiat-
ttıahlandırarak kendin de usUlle h ıeoek olan temsiller §imdiden b!lyük Sözüm uzadı. Mazur görlilmek ıl- sındıı bir tabnncıı kur§unlle kanun· dolayıslyle çok laymetll §allar yok lerden, getekse flntıerin ka.Jınlı zarf 
Clefe doğnı 111 lirsis bir dun ıılft.ka. uvandımıu>f.ır, cns1ylo asıl mevzuumn, Rnşlt Rıza \'e dan tt~ ynrah olarnlı: bulunm"·.._~ .......... .._... elden ,.ıknrıı.k .,.,_, ,..,_ tçerls1nde göndertımı,, olmasındnn 

fa•• •••••••••••••••••••••••••• TY"lld lotrı,., ...t ""1'"""-'"• .,...,._ .. "°"'u.ı.. 11' ~9' .,,-atmak •• , ........ .... ~ e P~. temsıııerıne geleyım. Emlne Beyoğlu hastanesıne kaldıril- kıı. yadlgArlnmım çellk kasala.n- hoşnutluk beyan etmlşlerdlr. 
v bütün ceUdetlrile mu- ba,armıt. Bu temslller hnltkındrı.ld kaı:uıatlınl ml§.Sn da biraz sonra filmllştttr Genç na girerek vo.ktl merhunmıda Ancak. bu fiatıer. yeni :mahsule 

k dd sonra Un ıka.c:alain. ' ... l lkolayca h:ah için de .küçUk lblr JsUt- kızın evde eline geçlrdlği blr iaban- binlerce ura tem.in edlyorlıır. aittir. Taclrler, eski mahsule a.ıt 1h-
a • erelmb~~ e .c; En~ insanlık tarihbıhı bütün büyÜk rat yııpmıı_ğa ınüsandenlzl dUeyece- cayı menık edip ıt:a?l§ttnr'lten ktı.zaen Fa : BaW raç edilecek mallann da flatıerlnln 
Bir de IUU,Tonmıuzs ah '·lerl b8 1 lmuyor mu? ğlm. patIMı{h "e ynrolnnd$ !tın~- tesblt1n1 rtca. etmeğe kanır verm~· .er ~b~tev,::~ ... Y e 

0 
(V.l _ NG) Pe.k :lY1 hatırll,Yorum. Bundan on 'tır. , ıerdıt. 

Bay Amcaya göre ... 

'- ili · Eminönuı Çünkü mükemmel bir - Ankara Devlet ~onscr,ı,:atuan- ... "" t temi crın l . ___ L.. ••• , __ t_~_.:bull.,1--
'- - H 11-- • "' d .L,.. u UlDUUt• BU .OJ&n ıDUUl """"··· :ruo 5 tcnmıuzda .ıatartbulda •crmegc a&a..eYı u un ..... . 
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Sal1ife 4 AKŞAM 20 Haziran 1942 

1 TARiHTEN SAHiFE[ER l 'I R A 0 Y 0 1' 
• Memleketimime bu ana kadar görülmemiş bir yenilik: 22 Haziran Pazartesiden itibaren • 

Sahte Mehdi 
Bugünkü program 

13,SO Program, 13,SS Türkçe plMc
lar, 13,45 Ajans haberleri, 14,00 Riya.. 
re.s!cümhur bandosu, 14,30 Anka.tıı. 
ilkbahar at koşulannm tahminleri, 

TEPEBASI Belediye Bahçesinde 
ALA B A.:N DA 

22 Tabloluk büyük Revü. Oyniyanlar r 

l.l&m Aleminde tasavvuf ve ıeyh- Beıir sadıklan münafıklardan, Ce- 18.03 Dans orkestrası, 18,45 Radyo ço-
cuk kulübü, 19.30 Ajans haberleri, 

Uk ile, Mehdilik iddiasilcı ioe bqla- heruıemlikleri Cennetliklerden ayıra· 19.55 Fasıl heyeti, 20.15 Radyo gazetesi ı 
7JP kendilerini hükümdarlık tahtına cakbr 1 20,45 Şarkılar, 21,00 Konuşma, 21,15 t 
çıkaranlar görülmemit delildir. Beoiroğlu halk huzurunda dört Dinleyici istekleri, 21,45 Konuşma 1 
l'unusta (Fatımiye) Mağrıpta (Mu- günde bütün Kuranı ezberden oku- 22,00 Salon orkestrası , 2230 Ajans! 

s Ar YE • 
1 

MU A .M M ER Karaca 
Yazan: EK.REM REŞİT - Müzik: CEMAL REŞİT 

Pazartesi akşanu GALA GECESİ şerefine orkestrayı CEMAL REŞİT bizzat Dirlje edecektir. ıabıtın) lranda (Safaviyye) devli!t- du. Sorulan fıkıh meselelerine lma- ' hab erleri ve borsalar . 
leri hep böyle iddialarla ortaya atı- mı Malik'in mezhebine göre cevap
lanlar tarafından kurulmuştur. lar verdi. Bütiin halk hayret içinde 

Bu gibiler arasında en ayyar ye hi- kaldı. 

Yarın !labahki proı:ram 
i 
1 

Safiyenin okuduğu eserler: SADETI1N KAYNAK - 22 bale - 14 orijinal Milli oyun - 10 Koro, 
20 - . Müzik, 1 O - Artist - Zengin dekor ve mizansen - 76 ki§i ıahnede. 

lebaz sayılabilecek birisi vardır: To- Be§İroğlu kerameti oöyle izah etti: 
8,30 Program, 8,33 Müzik (Pl.). 8,45 DiKKAT: Akşam saat 19,30 dan 21,30 a kadar Bahçemiz1n zengin saz Heyeti. R<?vü tam saa.t 21 ,so da başlar 

Ajans haberleri. 9,00 Müzik <PJ.) , 9.15 '-••••••••••mmm••Dm Telefon: 42690 ~ 
mert oilu cUre maruf Abdullah oilu - Geceleyin bana bir Melek na- Evin saati. .,. 

Mehmed. Bu Mehmed Fu tarafla- zil oldu. Kalbimi yıkadı. Kuranı ve YENİ NEŞRİYAT: 
nnda (Sus) dağlan arasında H. 501 fıkıhı, birçok ilimleri talim etti. AJ- B U L M A C A M 1 z 
tarihinde dünyaya gelmiıti. Bu lah bana bir nur ihsan etti ki bu- TİCARİ BİRLİ!{ MECMUASI 
adam ta.Milini ikmal için Maanptan nunla Cennetlikleri Cehennemlik- 1 2 3 4 5 6 1 8 9 JO Çok faydalı ticari yazılarla 8 inci 
Şark taraflanna ııelmif, haç için git- lerden ayırabilirm. Size Cehennem- j nüshasını ldri.k eden bu ticaret mee-
tiği Mellede mücavirli1de bir müd- tikleri öldürmenizi emredeceğim. l ~ 1 ı muasını biltıün iş adamıanna hara-
det kalarak malmnatını genioletmif" Doğru söylediğimi teyidetmek üzere 

1 
'------ - - - - - 1 retle tavsiye ederiz. 

ti Allah (yerini tayin ederek) kuyu~u- ı 2 _ _ ___ , _ ___ 1 Bu nüSlıada maliyet hesapla.rına, 
Elinde bir aaa ile bir ibrikten 'bat· na Melekler indirdi. Onlar şimdi 3 il zam gören muamele ve istlhl!k ver-

ka ,ey bulunmazdı. Jlim ve ibadetle beni orada tasdika hazırdırlar ı 1 - ,- - - - = . - - - gtsine tA.bl maddelerin tafs11Mma, 
me§gt.ıl olur, dini ~ihatleri ağzın· ZavaJlı cahil halk heyecandan 

4 _,_ - - - - ı - - - - başlıca ihraç maJlarıııruzın pı:yw,a 
5 . __ ı ____ ___ -1-·~~ vdaurdrum1r.ıma alt pek gen~ malilma.t dan hiç ekaik etmezdi. Herkese iyi feryatlar ediyor, ağla~ıyordu. - · 

muamele eder, her hal ve harek~j Mehdi ile birlikte Beşiroğlunun 6 _ı_ • I_. \_ _ _ _ FOTO MAGAZİN l 
tinde teenni gösterir, görii§tü.klerine söylediği kuyuya yollandı1ar. Kuyu 7 • f Foto Magazin'in 77 rıcl nüshası ne-
hrş\ daima hayırhah davranırdı. bagmda Mehdi namaz kıldı. Sonra: ---ı-E--i.- - fls resimlerle süslü olarak ç~ 

Kendi dili olan B••berce ı'le Arap- - Ey Melekler 1 İbni Be•ir kendi- b ı 1 • 
çada gayet talakat :hibi idi. To-- ainin ilhama mazhar olduğ~nu, Cen- g - - - - .--- 1 Ttirk Basın BirUi!'l l<ıtanbnZ mmta-
mertoğlu lskenderiyeden Mchdiyeye netlikleri Cehennemliklerden ayır- I O -.-ı-,-r- ,-! ~ - - kası reisllğlnden: 
gelerek orada bir camide teclıieata malt üzere kendisine Allah tarafın- ' Gazete ve mecmua işlerinde çalış-
baıladı. Hüanü hareketi, belagat ve dan bir nur ihsan edildiğini aöylü- Soldan sağa ve yukarıdan ap.tı: mak istlyenlere gazete ve mecmua-
talakati ile herkesin hürmetini cel• yor. Bunun teyidini sizden bekliyo• la.nnda çaJı~ak arkadaş arayanlan 
bediyordu. Fakat §iddetli vaızlan, ruz! 1 - Aslterl bir rütbe - Nota. bi:r'birlerlne tanıtmak malrsadlyle 
tenkitleri nefyini intacetti. Diye bagı~ rdı. EvveJce kuyuya in- 2 - Azap çektirir. mıntaka merkezinde bir defter açıl-_,_, mıştır. 

O artık kendisı'ne bı'r gaye ~.n.. dirilmi• adamlar: 3- Düzen - Bir mwune parçası. Az 
-., - " .. n.... E 1· aınızdan açıkta bulunanların veya 

6ft--------B U G tt N--------·-.. 
S ARA Y Sinemasında 

2 O'VzEL VE BÜYÜK FİLM BİRDEN: 

ı - Yenl ve göı1Umem1ş 

Kumarbazlar 
Ş EH R i 

LYNN BARİ - DONALD WOODS 

2 - Cazip ve eğlenceli 

YENiSEVDA 
Filmin tekrar irae.si 

WİLLİAM POWELL -
MYRN'A LOY 

Bet.ruıla.r: Baat f,20 - '1.20 - 10,20 Seanslar: Saat 2,SO - 15,30 - 8,SO 

\ıı Bugün saat ı,ıcı de hallı: ma.thıesi •••••••" B U 6 V N--------··:;~ 
S U M E R Sinemasında 

2 B'()'yüı{ VE G"tİZEL FİLM BİRDEN 

BAHAR öLDuREN etmi•ti: - Evet. Doğru söylüyor! 4 - vn .. yet - .oa.şma 11 .. ge ır~e 
,. ini b dı munzam hizmet araya.nlann adlarlY-

F as' a, Cezair'e, Tunua'a, Endü- Sözlerile Be~iroğlunu tasdik etti- entar n ~ r. . . . le şartlarını ve yine çalıştırılacak 1 RESM 1 G EÇI Dl 
l . · h~•-· ı (M b ) d ler 5 - Tersi sernerln eskisıdir. üs e llAım o an ura ıt m ev- · . . .. A 0 _ Bir hayvan _ Sonuna eR:o ge- arkadaş arayanların da çal~a. ~ 
Jeti yerine kendi saltanatını kurma.lı:J Hileyı ebedıyen ortmek lazımdı, rsi İ 1 d bir ka larını ınıntaka. Utlblne blldJrerek bu BAŞ ROLDE : M hd' llrse ok olur _ Te zm r e za İ 

Menfaamda bu gayesine yardım e 1 : • merkezi_ deftere kaydettirmelerini ve yeni bir DEANNA DURB N 
edecek beıı kioi ile sıkı bir dcatluk - Bu kuyu mu~addes bır kuyu- ! 7 _ Kokmuş _ Medhal. arkadaıt almaktan müracaatlerlne ı ' 

ORMAN 
BAŞ ROLDE: 

RlCHARD ARLEN 
peyda etti. Bu arkadaılarilcı Mura- du!·. Necaşet rve saıreden muhafaza· 8 _ Btr nevi gece eğlencesl., açık tutulacak olan bu defter kayıt- I••••••• 
bıtın'in payitahtı olan Marakeş'e ~ı ıçın taş ve toprak)a do1durulması 9 _Yazısız kitap_ tiye, lanndan lst1!ade etmelerini rica. ede- ,,----------------------·-----, 

Bugün saat 1 de halk ma.tıınesi , .. 
... eıerek •ehir haricinde harap bir ıcabecler. . . . ıo - va~at _ Çıplak. rız. İstanbul Valaflar Direktörlüğü llanları 
.. y lh d b l K d ki _ ....... UllltltlftlllllllflUIUlllllUlltUUntllllHllllUllUUUUllll 

mescidi kendUıine mesken ittihaz etti. tarın a u undu. uyu ıçın e 
Burada arkadaşlarile birlikte büku- ad.amJann üzerlerine taş ve toprak Geçen bulmacamız VEFAT 
met ve hükümdar aleyhinde tenkit• yağdmJdı. Kuyu do)dunıldu. Soldan sata -re yukarıdan aşatı: Profesör Doktor Kadri Raşlt An-
lerc ha§ladı. Bu keramet ( 1) az zamanda et- 1 _ Kira.zağacı 2 - tçerisıboş, daym torunu ve Sabri ~it Andayın 

Bir gün arkadll§ları hükümdar rafa yayıld~ . · ~ . . 3 - Revanı, Aşıı, 4 - Ara, Dl, Bak, kızı ve Fi.k:ri Ra.şıt An.dayın yeğeni 
Yusuf Taşfin oğlu Alinin kız karde- Tomertoglunun Mehdılıgını kabul 5 - Zindancı, 6 - .Asilnsan, 7 - Gi. BoğazJçJ ll~ı son sınıf tı:üebcsinden 
ıini cariyelerile beraber sokakta eden kabileler «temyize> davet Cakalı. 8 - Aba.sına.bak, 9 - Coşa. Azade Anday 
yüzleri açık gördüler· bindiği hay· olundular: Aralannda biraz akıl ve U.pa, 10 - Işık, Çıkan. vefat etmiştir. Cen azesi 20 Haziran 
vana d-:ğnekle vurar~ kadını yere ihtiyat sahipleri ~ehe~nemlik, genç 1942 cumartesi günü Bebek caml1nde 
düşürdüler. Bunun üzerine hüküm- ve toylar Cennetlik dıye ayrıldılar. -- Kazanç ve -" ikindi namazını müteakip namazı eda 
dar T omertoğlunu celbettirerek oeh- Cehennemlikler uçu.rumlard~r_ı aşağı edildikten sonra RumeUMsan lı;abrl.s-
rin fa1dh1erile araJannda bir miina- atılarak hemen ıfna edilıyordu. buhran vergilerinin tanmo. de!nedJlecektir. 
kaşa açtı. Tomertoğlu burada da hü~ Temyiz tamam oluncaya kadar bu b• · • k · • •il••••••••••••• ... 
kümdann hareketlerini tenkitten çe- auretle yetm.iı bin kişi öldfüüldül lF\llCl ta sıtı j BU G t) N 
kinmedi ve kuvvetli delilJerle fakih- Bu taraflarda çocuklar babalan- Kazanç, buhran ve milli mü- l 
}eri sükuta mecbur etti. na bemzemiyorlardı 1 Babalar esmer, dafaa vergileriyle kamelt mü- ı 

Şimdi artık büki.imdarm muhak- karayağız oldukları halde çocukla- kelleflere m~hsus verginin bl-
MELE K'te 

2 FİLM 
kak olan intikamından kurtulmak la- nn çoğu sanşın, mavi gözlü oluyor- rinci taksitini bu ayın sonu-
zım geliyordu. Münak.ap heyetine )ardı. Bunun sebebi şu idi: Hüküm- na kadar ödemek lAzımdır . ı 1 • ALTIN YILOIZ 
dahil olup kendisile aynı kabileden dann frenk köleleri her sene vergi Bu müddet zarfında vergllerlni 
olan birisi Tomertoiluna kabile.inin toplamak için buralara geliyorlar, ödOOılyen mükelleflerin vergileri (LİLYAN RUSSEL) 
bulunduğu aarp dağlarda tahaaailn evinde oturuyorlar, erkekleri ç1kar- yüroe on cezasiyle alınır. Karı.. A L t C E FA y E 
eylemesini tavsiye etti: 

0 
da bu dağ- hp kadınlarla yalnız kalıyorlardı! lerlm.lzln bu hususa. naıarı dik-

lara aavuıtu. Tomertoğlu bu ırza tecavüzlerden llllka•t•in•l •c•el•be•dllc•r•!z•.••••••• : 
Burada kendisini ziyaret edenlere pek çok §İkayetler dinlemiıti. 

2-KORKUNÇ MiRAS 

TEŞEKKÜR 
Baş Rollerde: 

JOAN DA vis ve 
bem dindarane naaihatler veriyoT. Bu sene bu köle memurlar gelin
hem hükumet aleyhinde bulunuyor• ce herkesin evinde yerle§ecek olanı 
du. Bu faaliyeti bir sene kadar aür- öldünnsi için ahaliyi te~vik etti. Yer- Güven Sigorta Sosyetesi 
dü. Nihayet kabilesi halkı kencliaine Jiler bu suretle hareket ettiler. 

ROBERT STERLİNG 
Bugiin saat ı d<ı halk matinesi 

tabi oldu. Mehdilik d8.vaaının ma.k- Bu İsyan hareketi sahte Mehdinin 
ıadını istihsal hususunda büyük teai- tebaaaını arttırdı. 
ri olacağını takdir ettiği için yer yü- T omertoğlu koodisine taoi olan
ziinü adalet ve hakkaniyet iJe dol- lann birinci tabakasını te,kil eden 
duracak olan Mehdinin Mağnbı ak- on kişiye Hazreti Muhammed ile 
aada zuhur edeceğini ileri sürmekle Mcdineye gelen Mekke1iler için kul
ife baoladı. lanılan (mübacirin) ve kabile reia-

Beo arkadaşından Abdiil Müınin lerinden o1an ikinci tabaka mecuup
berkestecı evvel hu Mehdinin To· lanndan elli kifiye (müminin) ün• 
mertoğlu olduğunu sCSyliyerek ona vanlannı verdi. Mensuplan da ken• 
biat etti. dieini Muhainmed ibni T o mert el-

Civar köyler halkından da yeni mehdi. diy~ . ya.dediyorlardı. . Yeni 
Mehdiye tabi olanlar oldu ve gittik- Mehdıye tabı olaıı1ara umumıyetle 
çe çoğaldı. (m~~hidin). denildi. Tomertoğlu 

T omertoğlu hal& dünya malı ola· ~enclisı~e tabı ol~u§k.en sadakatle
rak asaaile ibriğinden bqka ,eye rıne emın o1~madıgı .~~r ~asaba ~al
malik değildi. Yanında bulunan kız kını kırda b1.?4 ettıgı ~ır mescıtt~ 
brde§İnin eğirdiği yünü satarak al- ?,a:o;ıaz .~ılmaga davet etti. Ge~enlerı 
dığı para ile geçiniyor, hergün bir oldilrdukten aonra ya~daki ~~v: 
çörek ve biraz zeytinyağı iJe teay- vetle kasabayı bastı; ?ı?Jerce kı~ıyı 
7Üt ediyordu. O en parlak ikbal daha. ka.tlederek evle~ını, tarl~la~nı 
!ıfinlerinde bile böyle harekette de- kendı adamlanna dagıtb. Maıyetın
T3m etmiıtir. den birisi bu harekete itiraz etme· 

T omertoğ]u Mağnp halkınca zi- sile: 
yade itibarda olau remil ve cifir gibi - Bu adam benim İsmetimden 
ilimlerle de uğrarırdı. Yeni Mehdi- fijphe etti 1 
nhı §Öhret ve kuvvetini arttırmak Diyerek onu da öldiirdü. 
lcin büyük bir keramet göstermesi Murabıtın hük6metine karşı uı1 
llzundı. T omertoğlu bu kerameti kıyam bundan aonra baıladı. 
tertibetti. Bqiroğlunut; kumandasında kırk 

Birinci tabaka onlarından Begir- bin kiıilik bil' (Maaum Mehdi ordu• 
oğlu Hahz idi. Mezhebi Mağnpta au) teşkil olundu. Bu ordu birçok 
p.yi olan imamı Malik'in e1eTlerini cenklerden ıonra Mara.lı:eg'i muha· 
de okumUf, bellemigti. Bu adam bir sara etti. Fakat burada büyük bir 
siln lazım olur diye aah.te Mehdinin hezimete uğradı. Beoiroğlu maktul 
talimile kendisini halka okuyup yaz- oldu. Az. zaman aonra da sahte 
ma bilmez bir cahil, hatta salyası Üs• Mehdi Tomert oğlu öldü (H. 524). 
tOne, ha§ın8; akan bir sarsak sure- Fakat taraftarları uğrafll, uirqa 
tinde gösterıyorclu. Mehdi de daima nihayet Murabıtın devletinin varisi 
hu adamda ilAhi bir aır bulunduğu- oldular. Koyu cehalet Hicretin altın
nıı, yakın<la bu sırrın meydana çıka- cı asrında kurnaz bir aahtekAr ve 
cıağını söylüyordu. Bir gün hutbe- mürayiden iıte böyle bir Mehdi ya• 

İstanbul Aceııtalan 
Tahsin Gök ve ortaklan Llmited 

Şirketi vasıtaslle sigorta eWrdiğim 
Şa.tak motörünün 23/5/ 1942 ta.rllıinde 
Karadenlzde batmam üze~ motö
rümün sigorta bedell olan (88'750) 
sekacn sekiz bin yedi yüz elll Ttlrk 
11rasınm mezk:ftr sigorta şirketi tara
fından tamamen tazmininden dolayı 
G'Ö'VEN Sigorta Sosyetesine a.ıenen 
tıeşekkilr etm~ bir vazife ad.dede~ 

rim. 
Şafak motörün sahibi Faile 

Mevlidi Şerif 
Çoıt sevgili refika! hayatım, muh

rem muazzez annemiz Bayan Rahime 
Ra.i! Somersan'ın irtihalinin senei 
devriyesine müsad1! 22 Haziran 1942 
pazarte.st günü ebedi hA.tırasmı tazl
zen, öğle namazını müteakip ııaat on 
Uç buçukta. Be-yoğlunda A~a cam.il 
şerifinde mevlftdu nebevi kıra.at edi
lece~1nden akra.bs., ehlbba, lle arzu 
buyuran r.eva.tı kiramın ldtfen teşrif
leri rica. olunur. 

i. Raif Somersan, Zerrin 8, Gü
rel, Dr, Suat Gilıel. 

Mevlud 

~--•euoVN 

BPEK'te 
2 FİLM BİRDEN 

1- LEKELi 
ADAM 

BENBY FONDA 
ta.rafından yent ve görillmemlş 
fllnı. 2 - Umumı talep tızerlne 

R~BEKA 
Mevsimin en büyiik muvaffaldyeti 
Bugün saat 1 de tenzllltlı matine 

BUGtJN 

TAKSiM'de 
a FİLM BİRDEN 

Yeşil Korsanın 
K 1Z1 

<Tt1RKÇE SÖZLİl) 
Atk Te Macera f1lmi. Ve küçllk 

BABY 8ANDİ 

BüyUk işler nesinde 
Buglbı -.at ı de halk matinesi 

Merhum General Suphl :rıevceıd, ı 
Kuıma.y Yarbay NAMİ validesi, mü
hendla Hayrt Kayade~nin kayın vali
desi. R~ Bes!Inollu ve Falıamet 
Kaya.delen valideleri ruhuna itha.f o
lunmak üzere 22 Haziran pazartesı 
gti:nfi iklnd1 namazını m11teat1p Qam-j 
lıcada. Kmklı c~ mevlftdu oertt 
ok:unacaltndan akraba, do6t ye amı ! 
edenlerin tefrl!lert l1ca olunur. ~--•••••••••111111,. 

An.kara Belediyesinden 
1 - Ankara otobUs gaca:ıı lle mÜ§temllAtına yaptırılac&lc elektıik ıe.1.

sa.t ve tadUAtı iflert on beş gtln mttddetle ve Jtapah zarf 1l!Ullle e:UUtmeye alnde §U beyanatta bulundu: ratmıştı t 
Süle)'mlln Kani lrtem tonulmnıtur. 

2 - T&bm1n bedell cem'an cl9,83lb Ura •861 turqtur, 

M1kta.n Muhammen bedeli İlk bernlııatı 

L. K. 
Toz ~ker 10,000 Kgr. 95 Kr. "112 - 60 kapalı zarf 
Beyaz peynir 450 , 120 , 4-0 - 50 açxt , 
Nohut 6,000 > 32 , 120 ı> > 
Yeşil mercimek 1,000 > 25 > 18 - 76 11 .. 
Guraba hasta.ııaneslne lüzumu olan yukarda cins ve miktarları yazılı 

yiyecekler ayn ayn ve lı1zruannda. gösterilen oekllde ekslltmeğe çıka.nlmış
tır. İhaleleri 6/7/942 tarlhlne müsadlf pazartesi günü saat 15 de Vakıflar 
Baş Müdtııılüğil bina.sın.da. toplanan komisyonda yapılacaktır. 

Kapalı zarfla. yapılacak ekSlltımeğe lştlrlk edeceklerı mektuplarını 2490 
sayılı kanunun t.a1'tti veohlle bu.ırlıyarak thale saatinden bir saat evveline 
kadar makbuz mu.kabtl1nde torntsyon riyasetine vermeleri meşruttur. 

Posta. lle gönderilecek mektuplar da. yine ayni ll:ıale saatınden bir saat 
evveıme kadar gelmiş buluru:nası ıarttır. 
~ olacak: geç1k:m.~ler kabul edilmez. 
İşbu teaahhiltlerden dolayı kanunen voerllmes1 • 1Azım gelen bll{ıınwn 

"~rgller d'll.lllga re.smJ, mukavelename ft t.em1nat mektubu masra.!ları ida
l"e<:e milteahhlde tesviye edilecektir. Şartnameleri her gün Levazım kale-
minde gôrU.lebllir. (6683) 

Devlet Demiryollarl 9 lı letme Müdürlüğünden: 
HA.len İstıımbul ne Uzunköplü arasında. milteka.bllen işlemekte olan MS 

ve "1/8 No. ıu yolcu tata.rlannın eeferlerl EdJme ve SVllengrada. kadar t.em
d1d ed.llın1ştlr. İlk tren tsuıııl>uldan 1'7/8/942 çarşamba ve Edim-eden 18/IJ/ 
942 peqembe gilnü hareke\ edecektir, Bu trenlertp. tarlfelert ~Alda sa.ym 
halka JIA.n olunur. ı<m69ı 

1 

8 No, lu tatar 6 No. lu katar 

ista.nbul 
Edirne 

K: 8Jl5 
V: 18.05 

'1 No, lu katar 

Edlrne 
:btanbul 

K: 8.00 
V: 18.05 

ktanbul 
Edime 

K: 21.00 
V: '7.50 
K: 7,58 

Svllengrat V: 9.03 
15 No. lu katar 

Svllengrad 
Edlrne • 

İstanbul 

K: 16,45 
V: 17.5~ 
K: 18.ll\ 
v: 6.60 

inhisarlar U. Mildtirlüğündenı 1 
16/15/942 ta.rih.lnde yaptırılmuı evvelce UAn edllm~ olan bira fabrikası 

Y&I kftSbe milza.yedeshıin ihalesi yapılma.yan kısmın yeniden artttrmaya 
kon.ma.sı teka.rrl1r etm1şt1r. 

İhale 23/6/94.2 .18.lı günü saat 11,SO dadır. Yeni eartnameyt gönnek lstl-
yenlerln Kaba.~ levazım şubesine gelmeleri. (6588) 

Ezine Cümhuriyet Müddei umumiliğinden: 
Muhllk sebep olmda.n fazla flatıa ıa'bun satmaktan suçlu Ezlnedc bıı.k

kal YunllS Akıncı ba.kkında Ezine asllye ceza mahkemesinde yapılan du
~ aonunda.: Buçlun'lm til1i sa.bit olmakla milli korunma kanununun 
69 uncu ma.dde61nln üçtlnoü fıkrası ger~ce beş 11i'a ağır para cezası ve 
yed.1 gO:ıı müddetle dfıkkAnının lcııpatıımasına karar verilmiş olmakla kn.
ttyet t.esbeden meziror hüktlm aynı kanunını. 63 üncli maddesi gereğınce 
llAn olunur. (6305) 

Kırklareli Belediye Riyasetinden 
BeJ.edlyem.lz elektrl.k santralınnı senelik ihtiyacı olan 300 ton ağa.o 

tömilrCn®n yüz tonu ~~a c1ns ve muhammen bedeli lle ilk teminatı 
yazılı aıtaç kömtlr1l. 2490 sa.yılı ta.nun bttkümlerlne göre açık ekslltmeyt 
mnuımucı olduturıdan 22/61942 g1hl1l sa.at on beştıe Belediye Encüm<.'llinde 
ibales! ıora ecıneoet:ttr. 

~plerln n:ıe'1lk11r ıründe kanuni temina.tıarlle birlikte Kırklareli Bele• 
<H,e ıı:notımeıtlne mftracaatıan. 
~ ve f8ııa.tt1 görmek ıstlyenlerhı belediyemizden meccaııen gı,;nde• 

l'llecetı nA.n olunur. (64.,51 
Muhammen B. 

Oinsi Miktan L1ra Ktş. 
~ kftm1lrtt 100 tıon 8000 

İlk teminatı 
_Llra_.;;...Krv;;;;;.;:.:.·-.....;İh=a;:;;le~gu:.::." • ' c s:ıatJ 

~()() 22/ 6/ ' 12 T. 1& 

Devlet Deniz Yollan lıletme 
MUdUrliiiü llanlari - Hepiniz bilirsiniz ki ]bııi Be§İr 

okumak, yazmak bilmez. Haywan 
Uatünde duramıyacak kadar da sar
saktır. Ancak Allah ona ilim ve sıh
hat verdi. Onu sizin kalblerinlzdeki 
.ırlara aglh kıldı. Birçok kimseler 
bb:lm davetimizi kabul ettiler. Ama 
içlerinde münafıklar da vardır. lbni 

3 - Teminatı d48'1> Ura .~. kuJD§tur. * Sanyer Halkevinden: 21 Haziran 4 - İbale.s130/8/9~ sah gt\n11•atı11 de ya.p.ııaeapıd.ao ~e, teott İBt.anbul IShJr ba.tıe.rı Tapurlarmda. parasız seya:hat hakkı verııen paso-
1942 pazar günü saat lfS.SO da (Yan- ve projelerini görm~ 1steyenlerbı her iün eneftnıen ta.1eın1ne m'ftracaatı'la.n l&ı1a bMttn hatla:ra ~ aerbest aeyahat kartlarının ~~~u:nme.slne 

ve tstelc11lerl.n de fb.ale gün11 016n 30~/942 EJı p1l eaat ıo t. kada.:r 1490 baoJanmıotır. 1!'7/9<t2 ta.ri.hlnden ltıbaren eldeki pasolar hük.umsuz addo
ll§ yol) 4 perde Temsil kolu tarafın- numaralı tanunwı 82 ncl madaesi sarahati da.Jftıııb:ıde tıamfm edecekleri J.ı:mııcatmda.n a.J.Abdaıiann bu tarlhb?n evvel lşletmemız Yolcu yük ser• 
da.n. Da.vet!ireletı ide.re Amirlnden teklif mettupla.rını Beledly~ daifeıllnde ma~ enofunene vermeleri. viıdne WfeJ' tototratıa mtıracaat edip pasolannı de~tlrmelerl llAn oıu-
alınır, 14186» cHr211 o:ıa. (668ft) 
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Sal-ııfe 6 AKŞA 20 Haziran ı 942 

11 de ... 1 1 
Arttırmay konulan emlakin ta lstanhul Belediyesi ilanlari 

KıymeU l\tahalle lludut l\lutasar- l'rlatasarnfmm 1 lmyycd veya kÖJI ve nfıııuı hhse _ Size bir telgrnf efendim... Ka-ı Gene Cıına.vargözlület meydana çık- mu Olrud nsatı miktarı 
saba po.stahan~lnde-ld ~mur bir ntb tılar... ~ ::· Klg1r dük· M. Zad m Kasap Yorc1 :mm 
çıkıırmı.ş telgrnfı göndennt., beyuro- - ı>emel · • • t:Att ve od::ı. Kara OR. J - J:.Yot. Çünkü o 1ncl benim de- .sar.bof olamk tanıdığı Şamama., şimdi 

Tefrika No. 122 Yazan: ISKENDER F. SERTELIJ 

nuz. .. ' - ETct.. saat 11 de i~rlnden bııt 24 ğil. Tako~"Ollundur. Gcllnoe kelldl- korsan elbisesi giyerek iri yan vücu-
SCdııt merak ıçlnde telcrıı.tı a.ldı. buro.yn gelecek-... si.ne tesıım edeceğtm. dlle ne heybetli görtinüyotdu. Herlros 

evvela hnzay baktı. Büsbiltun şqır- - Eyvahlar olsun ••• Eyvahlar ol- ŞARTLAR : - Böyle giderse. Tak.a.to:ıwı bura- Şamam:ıdnn çekiniyordu. 
dı Dltiyar uşağına döndü: sun... ı - M. Zn.de mahallesi Karno~Inn ook:ağı Kasap Yo~ att 24 No. lu ra gelm&lne lmkfuı ~ Şamama yırtıcı bir ha.yvnnd:m dnJıa 

:.._Bu da ne demek. cF. cnnavar- ... yn menkul blna, buhran. tnmttat. verg\t4 boı'Çl1ınnd.an dola;'ı e.rttmna - sen mcra.k etmeı Takn.ko kendi- vahşi ve kuvveUt bir adamdı. Uzun 
gözluı. imzalı bir telgraf... Bant on bire beş var ..• Salonun :vn- sur-etHe .sa.tılıl.ca.ktır. n1 ktırtn.rmasım blllr. Eğer Şamama kıvırcık saçlnn, lrl gözleri ve korttm:ıQ 
Uşak bütün terbiyesine ve soğuk- nmdakl küçük odnya. irtyıı.n Ama.vut 2 - Kmııott muktı.yyed (2160) llindır. oraya gideıse. ilk ökHlreee~ ıman bakıilarlle herke.si tedhiş ediyordu. 

kanlıllc.~ıı rnjpnen elindeki gUmüş bahçıvan yerleştirilmi§ elinde bit: 3 - İlk ihale Teımnm aynım 10 uncu gttnü saa.t H t6 Bey@u ~ Tnimto olncütır. Yamada: 
teps1yl yere düın.ırdü: mavıDCr var ... sedadın ot~ru ma.. İdare heyetinde yaPJ}acnktır. ' - Nlçin?... o Takakodnn hiç b1r - işte, kızım T&Jmto'yu anca.k ini 

_ Nasıl erendim? .• ıCanıı.vnrgözluı sanın göd açık ••• İçinde bir tabanca 4 - Kat1 ı:h:lle blrtncl lhsJcdcn ıo gün 80Ilra olan 31/'7/IH2 gQnC t fonnlı1t g6rmemişt1r, adnm Jturta.rnbllir •. 
mu dediniz? ... Uk:in bu müthiş bir duruyor... 14 tedlr. - Öyle ammn.. To.kalı:onım hAIA Diyordu. Snn korsanın böyle dCJ 
oeYI ... Köşk, korkunç mlsn.flrlni ko.bul et- Bfrlnd 1lın1e ile Udnci lhale nrnsındald miiddet zartnma Y ten bezı1 sevt1iğtnt o da bfilyor. Onun ı;a;. cü:s:sell ve cesur nda.mln.m gi!'rÇCk:-

- Evet H&klka.ten öylo... meğe hazır... noksan olınnma.k arttırmalar: kabul ohma!I. Şarawııder her ctm Be- :na tııvıışmıımnsı lçh1 :yapıJaeıı.k bU ten ihtlyacı vardı. Yokohanında ahı-- Aca,,;· İ:ıfzden gene ne lstipolia.r?.. Sofadaki e.sld sn.at boğuk ~ oıı 10Rlu Belediye MU'hnseıbccl.llğtnde gfirüleblllr. ~ TD.r: Tnımtoyu öldürına surettyTe m~ olan myogonla.\ı bile Şamnrnadarı 
Bu cannvargözlü o.i.leslnden kurtula- bir tere vurdu. Vo Uım bu emıa<h 5 - TaUplerin muka.Y.Yet kıymetin yüzde ıo u olan (216) llnWk tentnai benden tntılaı.m almak. yılnıışlardı. 
mıyac:ık mı~?.. oivn_rda !_Xlk nadlc lf!Wen b1r motar mıı.ldmüarlle 1hale gftnft B~~hı knzam tdnre beyet1nde bultmma!nn - İ§t.o bu aklıma ceımeml§tl.. O Yamn.dn g1mdt müstcrlhU. Ş:unama 
_işte telgrafı okuyorum. ıı:Salı ge-- gQrülta.sü duyuldu. <6681» tıaldo ş1md1. yapncn#Jm ~ ehem- yola ~en: cSenl bekllyccct'1m.. 

ce.si at ıı de sizi köşkünüme rabnt. K~ önünde bir otanobll dur- miyetl daha büyfidtl :ts:tcd~ btr Çabuk dön .• » cllyen Yamad.D.'yn Şa. 
mz edeceğim. h6rmetıcrtmı takdim muştu. İhtiyar uµk beyecnn ~ Siva Vilayeti Daimi Encümeninden: d1t1 hıclden ~bir avoıo kınm. mama :m verm1$1. ŞnmıunMm b!r 
ederim ı mır.ıldtındı: ı - Elalltme;ve l:onulıın ff: Knnga1 - A:rnınl?nn lms:yon yolunun 1+000- zı merean taşı ıstertm. mcz!yeti vnrdı: Sözünün crlydl. Tii-

- AÜ~ıı. Allah ... Gece saat 11 de - Geldll ... Tetik bulununuz!... f+500 k.Uom.etrelei1arnsmda1500 metre tu1Qndek1 yulun Jnşutıdır. Bu 1§!n * kiirdil~ü hiçbir znmruı yalaınazdı.. 
bir zty:ı.retı ..• Her. halde bunda bir iş Sedat, çekmecesı açık nınmnın ba.- kcŞf bedeli 15556 Ura 50 tutuştur. Güvertede bir k.ala.b:ı.l.ık varc.11. Yamada kızının lrurtulo.caeındnn o 
nr ... Hatırlıyorsunuz değil ml? ••• Bu §liln oturdu. O ~ heycca.nıı !dl. Şhn.. 2 - Eksiltme S0/6/942 tarthlne tes:ıdut eden salı günü s:ıat 15 de vilayet Yturuı.dmım sett ve yfilosek sesi 1§1- kadar emindi tı.. Şamamruım arım-
aile zavallı o.mc~ bu cüzel köşkte diye Imdnr hiç böyle ncaytp nınccrı:ı.- Dalmt Encümeninde kıı.palı zarf usulllc yı:ıpılacaktır. tlllyordu: . sından o gece blrlcıç kadeh sake ~ 
rahat \'t'rme~U. Ona neler neler lanı kanşmı:unıştı. Başının 1ç1 O:ı.nıı.. 3 - Bu Sşc ait evrak şmıln.rdır: KeşU hulft.sam, metraj cedvell, fint sllsllo- ıı:- Arkacl:l§ln.r- Iç1m1zdcn biri na- mektcn kend.lnl alamamıştı. Ynmadn-
yapm1dılar •.• Bir kere C:ınnva.rgötlü vargözlülcr aUestno da.it dinledikleri 81, grntlk. tesviye ve şose ve köprüler ve kll.rgtr inş:ıııt :fenni !f!ll"tnames1, Btt- sılsa verdiği remını unuta.mk, yolu- mn 

0 
günlerde kı'Zllla. çok ıhtlyn.cı 

all " mensup olanların hepsi zln.- ile dopdulu !dl. B=ızılan bu nlle erkek- ymdırlılc İşlerl Genel şa.rtn:ımesl, e'Jı:s1ltme ş:ı.rtnnmes:ı ve mukavele ımrct1. nu ~ .. ve kumı 'J"a1cn.oytı ya.. vardı. Ynmadn bir kadından teselli 
clrl b ~anııcak derecede zırdeli tn- ıertnı emsalsiz birer bhmmn.n, bazı.- 4 - Eltslltmeyc glrebllmelt tçln tnllplertn 1667 !rnlıt: muvak1cnt temınat ~VIP lıapsetım1'. n - Ptcıcn bab:;ıo.. bc'kllyordu. o. yabancı kadınlara gü
sanl:lrdır. Üstel k belı\lıdırlar dA .•• lan debşetll h1\ydut, b:tzılan d<ıll, ba· vermeleri ve vileyd maknm.ındnn nhnmı~ ehlyet vesl.kııs1le Ticaret odamın dl;yurum..ı venemettıı. Bo kadın ancak kızı oıa... 
Knvgacı, korkunç insanlar... zılnn da pek: ly1 kalbll in.sanlar oduıt. kayitlı <ılduklanıın da.lr tesclll hlmyet vara.kn.!ı ibraz etmeleri la.zmıdır. Komanlar. hep birden ~: blllrdl. 
Uşak gayet fena bir f6Y düşünmüş l.armı sö)'lerle:rdi... K\me inanmak 5 - Talipler teklif mektuplarım ~s:lltme yapılncnğı sıı.nttcn l s:ıat evvel - Ka.lü'olşmı hafn n - Pl.. Yamadanm kızına çok güven! vardı. 

gibi > uzunü burw,ıturdu, ra de. llA- llzımdı? Encihımı riyasetine vermiş, muknbllinde makbm nlmnln.n aarttn'. Yo.mad:ı. sözQnc dcvnm cuı: Talcnko gemide bulundu~ m11Met-
ve etti: işte bu esnada ks.pı açıldı. KAhyn 8 - İsteklilerin ehliyet VCSik38ı ala.bllmelert lçbı Eblltme gününden 4:- o haini anca:t b1r lctşl }'Ol& ke. 00 babasına çok 1y1 arkadqlık yap. 

_ L!iltin ben bu sa.a.t 11 de yapıla- BOn. derece hayretli bir slmn ne: en az llç giln evvel istida Ue vUAy~ makamına milmcaat etmcJc:rt IAmn. tlrebllcook: Şrun:mıa. st7.1er do he- mı§tı. Dentzde hiçbir tors:ın Taktı.kt>-
cak 2 ret.! hiç beğenmiyorum. Sc- - M1saf1r geldi erendJm... dedl, dır. (6418) p1ntz ayn ayrı birer ~. yn ta.dm gözll<ı bakmtudı. 
ne.l"rce evvel gene Cn.na\argöUü aile- buraya ala.cnf'Pm deC11 mi? ~. Osn.lmyn gltmQ: tohı.7 b1r: ~ Eğ-er Taknko. KaTil - Mura'ya Gfuı-
slnden bır a.dıım böyle gece .saat ıt de Sedn.t: Karabük Demir ve Çelik F brikalari değfldfr. Şamam::ınm ı;om.:ru:mı o.tro- ınnn taptınnamış olsaydı, ona kadın 
amc!lnızı z1ynrete gelm~. Araln.nnda - Buyursunlar •.• dedi. M"" • d dlYorUm. o, T!l.kAkoyu tuttamıaP demeğe kimsenin dlll vnmııyn.caktı. 
çıl:a.n bir tavgada herif az dtdta blztm Bn sırada açılıı.n knpıda.n aeyahıı.t ues ese sın en: sfm vcrdl Yoknbnmn mtıhnfız!ann- * 
ıefendt. yt öldürüyordu. Diyorum size .etbtselert '.l.çlnt1e, cenç '" g&zel, narfn M~ı: fabrlkıılıırında Dizel ynğı ıstnısıı11no ba§l.a.nmıştır. SaQf dan b!ı1t:aç yüz~ alarak bu akpm ~nma.ma ndamlannı topladı. 
~ ndlm; bU Cannvıı.rgöilu~r hn!dld Te ufn'k tefek blr kadın g1n11. Snç1a!'1 ftıı.~ mevzuntın m(lşOOrl tafafmdan temlnı prtlle ı:alıamu;da vagonda yola çıkncll, İ.ç!nb:den or.4 yol arb- .,,.. 
blrt'r deli ve hn1dld b!r bnydut.turıar. ~~lirdan bllm dağılrnqtı_ Te.th btt lm beher tnnu •J'ÜZ enı hep llro.dır. da.şlığı ynpmak için W k1Ş l!tlyorwn.. Ala}:ım güneşi batmndn:n Yototıa-
Zaten bunlann büyük b lannm ba.. gfilum.seme ile: Almak Jsteyenlerln ınücssescyo milTacaatlan llAn olmwl'. Gltmek 1sıtyeı Od adım nertyc ~ ma.dan aynldılar. 
b bn clvaro ltl d larda eşkıya re- - sızı rahatmı et.tim elendim... Ye# nümuncsı ve ovsatı istnnbuJda Sümer Bank Satmn.lo:1a Müdürlü- sin• Kava. - ~raya söz veren T~. yol-
1si imff •.. Sonm hükC.ınete sığuunlf, LA1dn seyahat dolayı.slle trun 11 de ğüude vo İzmir, Adnnada semer Bank YerU M&lhıı Pamı1.an Mildlirlftl1e- Gü~ duran yüz elli k:lmarun culardan önce şehrin dışına çıka.rak. 
bunun üzerin kendislnl attctml§Ier haraya celeblleccğlml dtlşündOm ••. rtndG göriilet>lllr. ce2'18ı hepsi birden aı adım Ucdyo "1t1ldtl- ime bir yolun kenanndn. pusu kur-
vc fU tepcnln eten"indeld tın.ıti ver- Saat ya.nmd& d& hareket ed~ ler. Bu, kor!nn1nnn Ya.madara bağ- muştu. Şamama bumdan seçerken. 
mişltr ..• Yedi, kfa senedt'nberl bu- Ka.sabad~ kalkan lbtr lbuçu'k ~ İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel lıletmeleri lıl®nı g&ıeıl)ordu. Ta§OY'& balta ve l'llhut ok ne Q:ı.-
rayı hını.kıp 1stıınbula. clLml§lerdl. Bm yet~ım ... Btı!'O.dan ccçıeHten sL. Yamadn. memnun oldu: mamayı öldürüp Kava. - Murarun va-
de rahat e~mişttk. Şimdi cene nere- ztnle matı1m bir a.re.zt m~les!nl c6- Umum Müdürlüğünden : - Sımsı gelince hepfniz cıı.n.ınm detıtı~ tncllerc ve mercanalra. ka.vup. 
d. n ı;teldiler?... ek fOni 1 - Mnham.mCn bedeli M!2 lira olnn ldaremis UıtlJacı ut kutulan b- tan mızı feda eden tartallanmml caktı. 

S dat duda~nı büktü: 6ed.at faotm ~ tAdın& bir p:W mektupln. Lek11f ıstcımek suret.De satın almacaktu'. Ywvl.ığm:ım ~l" edettm. Fakat la~ QOk deta evdeki hesabm 
- Bilmem ki ... Şul"l\ya blıu kata- to!taRu g&terlrken: 2 - Mımı.tb.t t.eınm:u 4ı0'7.40 .lltadır. bano. ikl ld.ş11Azım.. bço.i:a'nı':'~ugunurdu!u~~-a..~-= 

nu dlntemek için lm1ft\m. Tattııım - llCT end.lm? ••• relgnı.fmı a1dl- s _ retllfierln Levaı:nndaıı pa.rMıS tedarik edileodt ~ Dcdl TJ - Piden intikam o1ınü lçbı u '"' .............. ~ 
-e yeH..+ı. Bu CAnavargözUl allesl- Pn cF. Can&~llızlfb ile mQşerrcf tarıtata vı-.- olarak 21n1942 ~ gOnü 8aM lT ye ka.dnr Metro Ha- herkes O~ Citmek ~rdu. nın yohmu bekllyordu. Ortalı~ ka.-
bw~ "
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... ~ ""'1Mf l? B1t h hk ol .,.__. m:ab1Hnde Ver11ndl Yamada. D:1 genç .seçtı: rattruı.p ~. Kon:;uılar bütiln 
nfn çok kinli i olduğun •-

0 
urormn ..... ..,... m .. • yan~ • ıumn f iincil btmda.ki LeTamn m1ldtırlüğtine hma m _ Şamama.ya sız )"Ol aıtada§lığı gece dliz bit JOldan gideceklerdi. 

ıerıer. Bize de fen hnlde dlişnıım. masını ·•· obnnm lAzmıdll'. <&UO> yapacaksınıal Ti _ Plyi dlri olarak Uzaktan at &CSert aia;etıneğc baş. 
ışlar ... Doğru mu tuzoın? .•. - Evet ..• Ben Fethunde on.na.var- yabJamagn çalışınız! Kızım TDbkD- Jadı. 
- EJbeLt.e Deve &il>l klncldlder, gödtif... Maıı·ye Veka"" let·ınden nun buraya rahatça gelmeshle P.:V- TafO sevtn.dl: 

Deve •.. Tıım
0

haydut kinl ..• htmlertnı Nll&ll lı4r ~beklerken bu JU· ret cd~ğfnlzden eminim Hepllı1r.tD _ i§tıe.. ellşorlaı'. Ş:unamayı m-
ı:ormuyor musunuz?... Bu Cana.var- mup'k sll taUı kadm sed!ıdı Mm .. kardeşi olan Ta.knko ~ d!\kflmdn düriince, ötekiler korkup dağılacak-
gÜ'.!lu a.dı onlara kıflllık zrunıı.nmda.ıı aptallaftırm$. önOndeld çet:meceyt Eıki nikel 5, 10 ve 20 paralıklarm tedavulden Osab. Earayında zın.ctrter lçln<la yn.t- ıar. 
ta:kılm~ Ulldn ~dl ne yap:ı.cn... knp:ıttı. K[içük odadn ~ GCydmı kald l - h kı-= d il" Bu b1r kuvvetin Şanuı.nuı.ya tız? ... $;iı cect'Sl bu cece... Demek bnb~ oturan Ami!.vut bnhtı~ ırı ması a KJD a an makta lınJş. Bu • kızımı kur- aV\19 
dort saat sonm herif seıecekl ... Tel- eoeıerım mt? .. • ciblye, lldde bir m - Es:k1 ntkel 5, 10 ve 20 paralıklann yerlne dantclll bir kuruşluklarla bronz tnrm.aıt lçln hemen yola çm.ca:tsmır;t dayanarak yola çıktlğuıı Ta.şo 90k iyi 
.. ...,f cF C" ......... ._;;; .. 1u. .a....n•yot nah matıalı ötstirilyordu... on p:ı.rahtlar darp ve plyasaya kAfl miktarda çı~ olduğU.ndan eS!d. Şamnnınyo. itaat edeceks1n1z.. O, Osa.- blll1-ordu. Şa.nınma ortadan kalkınca.. 
.... - ..uc.•-~.,,,. uuu.ı.u (l üld kaldınl ka surlarından kolayca 001U:.'o glnn&- Osaknya gitmek ve Takn.koyu ktı~ 
d ğıl mi? . .". Ac bu cana lKÖZI~ Nlha.yet Sed:ı.t ~ıilığmı yendi ve: nikel 5, 10 ve 20 paralıkhmn M>/6/942 tarihin en sonra. t.ec!aT en - nin yolunu blllyor. Osulltnya itan ma.k teşebbüsü SU.Ya düşeeekU. _ 
1 rd ._ ___ ,_.., Fe .... d desem ona - Qok yc>rgmı oJmnhsnnz ••• Beil:1 ması karru'lıı.§Lınlmı§tır. b .. ö•--'-• dü n ~ en u.ur--<....,,. .. ' u..... _ de karnınız ••• Bir ~ emretmez Me2:kilr Ufak pa.ralar 1 Temmuz 942 tarlhindcn itibaren artık ıedavfil dökmeden glrccekslnJzl Ta§O unuıın ~ ~unm -
l unnu tardı... Fahir bir ka.v mls:lııtz? açtır e~ ve bu talihten itibaren aııcat bir sene ınllddctle ralnu: Malsan- Kavn - Mora uzaktan bu söcleri yordu. 
g:ıd.a 3;ırnzl_lnnıph -~~~a6::;.18u ~~ Genç k;;dın gayet WLZfk bir gülüm- dıklarDe ctlmhurtyet Mert~ banka8l oubelerlne ve Oümhurlyet MerkezuJ du;ruyor ve hiddetinden m1ltcmadl- Korsanlar pusuya yakla.şülnr. 
nt\Vargoz u 
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..-. ••• • bankası eube.11 olnuyan yerlerde Ztraat barıltLW ıubelert tanı.tından kab yen dişlertnt cıcırdatıyordu. TllfO blr kn.yahğm ar.kasma sa.klan-e!eııdım fhtıy Uı bulunun. dra bu scyl§le • odlleblJecektJr. * ~ı. 

ndamllr ta!>:ıncasız, sUAhs:ız gezıtı~ - T k:kür -Oderlm. Karnım nç de- Ellerinde bu ufak paralardan bulunanla.tın bunlnn Mnls:uıdıklarlle Şıımnma fJtl kors:ınla bidlkte ge- Şamama iri gövdestle at fistilndo 
ler!... ıetl. • • Yalnız b1r su rica edeceı:tm .. · Cüınhurlyct .Meıircz bankam ve zırnat b:ınkam oabelcrlne tebdil ettirmeleri nılden tnemn, Ka.va - :Mum biraz gidiyordu. 

5ej dın gitt1koe ai:nlrlcrl bo.zulu- Uşatrın getlro..ıtf. krlst.n1 bardağı pek UAn olunur. (5605) önee konuştu~ turs:ı.nm yanma gel- Taşo Uk önce Ok a.t.m.ak lst.cdl. FataC 
fi rdu· zarif harelreUetle aldı. SCdat m.Js:ı.:rlıi- • K l .. dl: Şımırunnnm ~ yakından geçURlnl 

_ Tabll ••. Ben de cıwunı kaıkta. no Eigam. tkram ew.. Genç bdın. bil.. Deniz Harp Okulu ve Lisesı omutan ıgından: _ Tekll!lnl knbul ediyorum. Ta.Gol görünce, bu tilerinden va7.geçt1; ba.1-
bul~dım :ya... yük toUuğun \çlne ~. cr'kek ı - Ankara Musıkl gedlkl1 et'baa hazırlama orta okulunun bhincl mu- İstediğin ~ de, mercanlnn dn. re- tasınıı sanldı. 

_ t rsenfz bahçıvanı d& salonun <mun slgarnsmı yattı_ Bu :vı;Llnızlıl:, tııın Den.iz b:uı~ 1~ talebe kayıt. ve kabul olunncnktu. reccğf.m. Şamamayı bu ccce yold& Şamama yolda. giderken: 
ya.om ki kilçilk odaya. :alalım... bu tenhalık, bu d~ b:ı.aı dekoru lçlne .2 - Kı:ıyıtınra ı Haziran 942 de başlannrnıı: 20 ağust;o., 942 ye kadar dG- bekle.. 'Ye omm Q.sak&ya gtmıesl.ne _ Arkndtı.§lar bu gcccyt u}'1cuBtm 

GUçtu ıruvvetıt heriftir Ne olur no ol- bu cQ.zeI kndın ne kadn.r yakı.fıyordu. vam edilecektir. nıA.n1 oll Zira. Şa.mamnnın OL-sakndan geçi.receğiz - diyordu - yotum03 
· · nr bir aralık: 3 - İstnnbul ve cıvannd&n müriıcaaL edccetıertn İstanbul Deniz komu- muza.tter olıı.mk d6nmes1 benim için uzundur. Sabah güneşi ~aya 

m z. · · - Btmn a.llenln et1teklert biraz tu- tar lığına, Mersin ve clvnrıııda.n mııtacaat edecetıcr.ın Mersin Denk gedfkll çotı:: tehllkeU olacak. kadı:ır yfttfiyeceğ!Z. 
- Yot CD.nnn ••• Artık bu derce ıa asabl tns:uııar zannOOertm ..• Kom.. E.ı:tmş hazırlı:ıma orta okul müdiirl~üne ve bu mıntı:ıkalar ~mda bulunan ••• Tam bu sırada Şamnmanm kulalı· 

fazla. olur... §Ulan ne pek ~mrurn§lar... Ben tarın bulundukları mn.haJUn A.Sterlik fUbeler1ne mürnca.at etmeleJ:t4 {812'1) Şamama pusuy nın dlbhıden "1%lıynrak geçen l1ft 
- Ne diyorsunuz velinimetim? ••• N §imdi b t bir aileden t& OOşmıa eölüm balb.sıı heı1a!ısi blrdCJl hayret.o 

tnr:tası? ••• sız canav:ugozuııen taıu.. lcaldmı. tele btr bdm ..• Şu bl- İskenderun Belediyesinden düşecek mi? d il. 

nuyorsunuz ı;;allb:ı? •• • M eclln!z ztm .e6tf. m.zk!en babsetmtıık ~ Tüpleri iade edilmek p.rtlJe İskenderun belectlyea1 baz imalinde tul.la.- Yamad pddettl emtrier vemılş. O - Bu t>ruta cmcten mi düşt.ü? 
de bMıçmuu küçük odaya. toynyun. mm Bunun nrazln1zıe hudut- DılAn A. z H. rormülUndo 50 kilo amonraP Dıtıneı ftl'd:ır. ıtın. akpma bdnr her fOJ' hnmian.- Dl.ye söylen nler, birbç s:llllye ııon.. 
Hnttl eline d sUlıh wnne d~- mıq:.. Şimdi bu e.nu:ıntn. sulruınwa İs1tenderunda teslim etm.c4t tızere ısı,ıyeıılcr nıllracaat etsinler, (6686> mışb.. ra - Şamnmanm )'eline - bir bafka 

rum. dftfthıfil yonn • mı.t zannedertm Şam:ıma Gl)bir.dCki mtihatız1nnn lı:omıı.nm l omuzm:ıdnn ytırnlamp 
- Peki, peki ... BlldJttn,.bı ı.. i§e blle bn.Qlamlımıl... -·"-""'" ımııuunn ..,.. ~ geçerek o a.kş3m Yokdhnma- düştüğünü gördüler • 

.n12:... tm ran1ık tçlnde soyrcdiyonlu. edi)'ordn. Sed.ıı.t onu otomoblllnc ta- dan~ Hcı.yvanlar üNtft; fuıdo giden kol'-
Upk d~a.n çıktı.. Gclec olan mWı- tar- ETçt efend ••• Tesisat r.ı.Pll'Or.. Bu ne blçlm canavıı.rgözlft. 1d1? Böy. dar göttl.nltı. ArrıJırtamn 1ld.s1 de et&- ita.va - MUl'a .hlddcUnden ne yapa- s:ı.rıla.r bnl:Pnştılnll: 

hiş ziyaretçi için evin lçtndo hamiıt::- ••• le canavar c&Llü olur muydu? hn blr1hlrler1n1 ı>etc 9Qk görcceldcrlnl cağını bllmlyonhı. BöYie b1r haydat - Ölüm bnltasını kim savurdu? Yo. 
larih_ bt;".!!!tı;~ .. -t"-'" tendi """'l ...... 1. ta!!!' .. ~ .. ,~ ö~ Saa.t yarıma kndıır vn'kt.lıı ~ geç- ~diyorlardı ••• Qünkü bu Ws1 lç1n nnml olur da. bu kac1ar öncmll b1r ~ hmıuzun ilstihıde gtzlen:ın.lş d~ 

v- -..-~.,.,--. t>.., ,~ ~- _. pek lüzumlu blr şey glbl c&iln(jyordn. memur: edlllrdJ.. -.ar. Onu yaknlnyıp gebertelim. olan emektar tfihyaya.: sıcak jestlett ve öyle ı.şlltıh göZiert t.lğtnl anlamadılar bllo.,. OCnç kadın .Arkn.sı var> 
- Bl§IIlUZn gelrnlert ~ tttnız m17 .•• vardı 1d Sedat onu şaşkın bir hey- .sadık bir adı:ımı ile beraber seyahat Hikmet ı··cridun ~ Yokohrunn.da herkesin bay$ im ( 

Bütün bu mncernrun tafsili'ltını ken- - Hınzır herif en açıkgöz in· ihanet etmc:miJ ve beni. alçılkç.uıruı c;ı- .mer~ ":e ~~ı lı~ct ~~y~ 
diğiliğinizclcn anlatmanız sizin için .ıınlan bile kandıracak derecede aldatmnnııo olsaydı. yuıe ama~ bJ1ı k~.ndım ıgle~mı gıba, en ku~ülı; 

ek ıkl 1 .. .....Jıyonun Bu- kuvvetli bir mnnb.k kuJl--···ordu. ve lüç bir zaman onu elo vemuy~ teferruatına kadar sana anlata.bılc p ne ı o acagını ..... .• WU&V ... 

nun için müaaade ederseniz, ben so• Aldanmakta mazureunuz Misi On- ccktim. ccgı~ • .. • ·'-''--
.....n s •l · · · c..... .. d o Sta l t s· rı_ I •· H lm '--dını bu -rzı · Cinai , .. Jer uzennde teuwuıt -TeCriko. No 9S Çeviren· Alll\IET 0~ rayını. aız ccvnp vcnnız. .......,et soz· an • nra p e on. ır "'""1Br es m o ea. genç &il n 8U en- " .. .. d C d 

· • (erimde bir ynnhşlık görüncniz taş- :ne suretle öldüğünü gazctderdo oku- ne §U cevnbı ıveıdi: panl.ar, Kuçuk ~ ab t'Ob no 
Mi" Laura vesikula.n, Holmesinlmem~ olduğunu anlıyonım. hih edersiniz. Sir Charlcs' e, o ma- yuncnya kadar size ondan hiç bah- - Mnl Stapleton·un elinden ~r~ ~6 ~tl e.. 

1 
una. cır 

elinden alarak birer birer okuduktan Bugüne kııdar beni alçakçnaına al- but mektubu göndermek fikrini size sctmcmİI, öyle mn ucuzca kurmldumız. Çünkü bayatı ~er.. ır ~ J ı:;1'c Br ~en~ 
sonr derin bir yeis ve inkisar ile ha- datmış olan bu aofilc lcıırıı artik &'li- veren Stapleton mu idi? -:-. H~yır, bir dıJıa Sir Oı.arlciiıı ~ hürriyeti a"YUCUnuzun içinde idi. B~f"!k ;:r ~d· . un 

1
.aKru lina 

fiycyc · de etti. Bize oturmak için cenap davnmmıyae ğım, caniyane _ Mektubu bana dikte eden ismını agzına nln:ıaclL Stnpleton bunu pckila biliyordu. ır Cfl. d Ae _ _:r a, ııma ' d 0 bir 
·L• d 1 d' '- - 1 • . ki - - •· Ö 1 tnh . ed" ,_. ·L~! . t::ı.!~ b' - d" .. ..L lb ..ıı- eyaletin n<ıeraon namm a ııu snn a ye gö ter ı ve macerasını mır et ennı sa amng ve mu& .... • odur. - y e mıa Lyorwn :ıu, ıııu- ı.;»z;& ır tuzağa lllurcrCJ!" u

6 
.... e ha d d . l • ld .. hay· 

§Öyle anlatmağ bafladı: fızlk olduğu cezayı görmekten kurtnr- _ Ala Bopnma davanızın lü- yar asilzndcyo mektubu göndere- kadar hayntmı.zıı ilaymachğma Allaha Y .u un tl1J dl§ 0 rd!ı.ı ı: tim-
- Bu herif. kocıundnn bosanır- ma~ ç~ı:mryacnğım. zum ~öst~;~ği mıuraflan. kola~ rek saat onda ta.flanlı yolda randCYU §likür etmelisiniz. Bir kaç aydnnberi ~t cuıoye erld c_ va uz ·cinat badisc-

sam, b na.. evlenm~ v dctmİjti. . Şımdı . n~ aorncaksanız sorun~ lıkla kopıuacnğmızı aöyliyerek ihti- v~r~. olduf:-;ıuzu ~ h~ kimsc~e uçurumun kenarında b~uyor?': nink:ne om= bir takım huau
Alçak benf, erkeklıge yalu~mıynn Sizdcrı ~ıçbı~ ~oy aaklamakawn bu- ar rusılmdeye elrtubu gö,ıdermeğe 80ylenuycccgınıze daır ııze yemın nuz. Her an hayatınız tehlikede ıdi. • etl • dır Eliıni:ı:de ba kadar 
bir k ncıklıkln beni aldntb, evimi. tün bildiklernnı anlatac:ı-ğım. Y. • ka d m Tahminim dog .. ru verdirmiş olacak. Bu izahatınıZA çok tqckkür ederim 81Ydd"Jlcn ~en· bu d-1-!L- kadar 
b k -L- - b bold c.:_d' H l mnun b trı 1 ıızı 0 n ınn11. · u,_ FJ' • d ol · ı er .a • ~..a.ya ar ımı 7 .....:n ga ac c u. .,.ın ı o mca, me ır vır a ce- M' ... _ Hakikaten dediğiniz gij>i yap- m.131 ımız c mevcut aıı ıpucunu pl • .. . . tini' • kati 'YC 1 k . b .. I d.ği .. l d' mu ısr ü1 

1 
_ _:r___ P'-'- ,- 'L--d b'-_:r etOll un mucruıuyc an ıy.~~um. ı, rn~ soy e ı soz e~, vnp ver •: • . • • _ ok do I b. ölümün bir esnır perdesile ortu Ü tamam.CLUlll.IZ;. e&. , ... .,. • ~~ ink r ve tovil mııhaJ bımkmıyacak 

verdtgı vaıtlCT, adıcc uydurulmuş bı- - Pckila tn1831 Devam cdınız. Ç ğnı . olduğunu ve gayet ihtiyara mektup ve eski dostunuzdan bahsedıldıgııu b" kild · b t cd b'l cck bir du-
rcr y landan b ıb. bir ıey değilmiı. Sizi c kulağile dinliyoruz. . • Mektubu ~önderdıkten ~ra göndermia rre randevu vermİf oldu- ioiteceksfoiz. Şimdilik. Allaha ısmar- ~!"n buİu~ma n:. 1 e 

St pleton beni niçin ve ne mak- - ltinıflnnm b:ışlamazd~ . ev• •w ~.andev~ya gıtmektcn. 0 caydır- ğumu eöyliyeoCk oluraam benden indik. F k t b g:!: yatağa girmed 
tla aldattı? Evet n~in~ Ben, men- vcl bir noktayı lcaydetmdc ıstiy~ ınıı oyle mı? • . .. §ijphdencceklerini ileri sürdü ve Bu le.ati ve cnıercsan mülakattan vvcl a Sta~leton'un mücrimiyctinl 

faatimi gözetmek istediğini ve beni rum: Mukaddesatım üzerine yerrun - Bopnmcunu:.aç.uı lüzumlu olan sükGt ctrnrmi temin için beni kor- aonra doğruca istasyona gittilı:: ve kat" b'r surette ispat eden bütün de-
çıldı sevdiwini nıyordum. ederim ki, air Chnrles'c gece saat parayı, .. 'b !° bır erkek ~re~.ek kuttu. Lon<imdan Kelcoek olan treni. bek- ım:n ddo edeceği.mi umuyorum. 
:Ben de bu zan ile onu çıld1?11!a onda. !aflan~ yolda randeıvü ~e.ı- olu!sa gonl!' ~lacaiını bana aoy· _ Bununla benlber. vicdanınız- )emeğe baıladık. Tam 

0 
sır da Londradan gelen 

vdim. Onun için her fedahrlıga mele. ıçın om hut.nıektubu yaz<lı~ lcdı ve fakir hır.adam olmakla be- d bıw lifphclcr vaTdı aefil mi'? Cuda bekled:en Holm bana ıtren. istasyon girdi. Tıknaz. ğlam 
Jıa.tlandım. evimi. barkımı yıkın ğa, zaman, o ın bır kaza gelecegıru rabcr bırleımemızc engel olan aon M' La hafi . b alin deci' ki· J d lcl. keskin bakışlı bir 

· io ocref ve i>hretini aynklu al- bilmiyordum. Ben bu e.sil ihtiyarı, mnnü de ortadan ka'.1dınnak için co- d -'-~l ura ayed?ın 0~ su 1 M. . .. .. yndp 1'b\t . 1' ki vnrr ndan at-
cl k ·· d ı -•- -••'-'k· d' b'-..lck' • bed 8N1 enı.u cevap verme ı. ~1111 yere - uamma, yavllf yavaı çozu- a nm ı ncı mcv -oo 

bna almağa razı oldum. Fakat tim i ara un ostu o anı& te1ıuı;. 1 e ı- .'~ 1 parayı ıca crs~ eon • - vd•. lü k lık örünr:ıı bütün 1 arnk bulunduğumuz yere geldi ve 
el- d 'L '- • .. rd tmune kadar barcryucagııu ilave cg 1 • yor ve aran G ay 

onun ın e. entru. u.nnı çcvumege yo um. On dam ld v ı oktalar birer birer 11.yduıLuuyor. Hotmcs·iın elini aıktı. 
yarayacak bir aletten ba ka bir ey Holmes: etti. - un ne a _?._ ugunqku 0 pn L ... '-'- •a-•- •"'nra devr: .... :...;.. (Arkası var) 

l d v b · · · B .. •· •· · · t H 1 zamıııı enladun. F ıııı::at nna e ...... uu .-. .. ~ - ~ o m ıgımı, Cfll ıçbıc zaınan sev- - ozurıuze ınanıyorum mu o mea: • 



20 Haziran 1942 AKŞAM 8ah1fe, 

1 Günlük Borsa 1 
.lstanbuJ Bors:ısının 19/6/lMZ .. tıerl 

~ 'l ,5 933 Tt1rk borcu L II. m 23.'IO 
> & 1938 lkrnmlyell 21.10 
• 6 1933 lkramtyell Ergani 23.05 
> 7 1934 Slvaa-.ErzW'UDl I 19.85 
> > 1934 sıvas - Erzurum 2-7 19.95 
• :ıı 1941 Demir.volu 1stlkrazı 20.-

• 11 11 > :ıı .. n 19.&5 
A. nemıeyolu ta!1vlll ı-n &2.60 
A. DemJryol)nrı tahvili m Gs.25 
A. Demlryolu mümean senet G2-
T. C. Merkez Bankası 166 '50 
T. 1o bankası nama muharrer 1&.-
'l'. İş bankam Cluımlle aıt > 15.50 
T. iş banka.at mlimee,,11 hls. 205.-
A. Demlryollan otmtı <% 80) so.
A. Demlryollan prtetı (% 100) 49.-
F.stihlsar çimento 12.80 
BJgortaiı Kredi Fon.siye 1903 120.50 

• • 1911 116.-
• > Amorti 64. 50 
• > Kupon 1,27 

Londrn tlze?lne ı sterlin G.24 
Nevyork üzerine 100 dolar lS0.70 
Cenevre 111.erlne 100 10.365 
İsvtçre trnnıa 
Madrld tlzertne ıoo pezeta 
Stokholm ftzerlne 100 kuron 

12.9375 
31,16 

Mflli Müdafaa Vekaletinden: 
Asker! liselere, Konya asker! orta okuluna ve ged1tll haZlrlama 

orta okullarma talebo almıyor. 

1 - l Eyl~ 942 ~ ba§lıyacalt yenı ders devresl tçJn Kon.yada Ku
Jell, il'fehhde Maltepe w Bursa Mterl lfselertle ~ .._. 011&a 
otuıunun ve Kayseri gcdlltll eıtıq hazırlama orta okulunun her 19 
mmfına, ~!'1;1!on gedlkll okulunun btrınct, iklncl, tigftnctl smıfi&nna, 
Kmkkaıe sanat okulu v• Ankara mlL!fld pd1kJ.l okulunun yalnD b1-
rlnc1 mnıflanna. Maarif 11.!elerlnden, Mantlt orta okullanndan ft nıc 
okul mezuniarmdnn talebe alınacaktır. 

2 - Almacak tnlObentn Türk J!'kından ol.muı, .IJlıbl muayenede 
satıa.ın çıkması, ve ist.ekll ndedl ihtiyaçtan fazla oldutu taktirde )'&

Pllacak seçme sınıı.vmda bzanmnsı carttır. 
3 - 'l'ahsU1 terk edenler. her ne sebeple olursa olsun yaşını btı

yütmiiş veya ldlç0lm1l,t olanlar, bulunduklan otullann son mavlann
da mutta veya bilt1lnlemeye :talmış olanlo.r, y&.§lan, boylan .,.. a~lık
lnn askeri llBeler taıımatındakl hadlere uygun olmıyanlar lca.bul olun -
:mazıru.. Yalnız gcdlkll erbaş hazırlama. orta olı:ullnrına blr mı. Oç sene 
tahslli terket.m1ı olanla? alınablllr. 

,4 - Bu fartlnn tafıyan ısteklllertn bulunduktan yerlertn askerlik 
oubclertnden c11ğer kaydı kabul şartlannı lJğreıımeleri n o:tuııarca 
isteklller ha.ktında yıı.pılmakta olan tahkikat ncticelertnln eeçme sı
navlarına kadar tamamlanarak 1steklllcı1n bu aınıı.vlara girobllmele
tirl temt:n lçtn 15 Mayıs 942 den 1Ubarcn blrer dllekçe lle ve açık 11ta
met adrcslertnı ve nüfusa kayıtlı bulunduklnn yerleri dllelqelerinde 
ııastermek o.zere derhal girmek istedikleri okul mtldllrHlklel:ine mtıra
caat etmcıert ve Mnarlt okullarında sınıf geçme sınavlan bittikten 
sonra da dlRcı: kaydı kabul ldlğıUanm hnzırlıyarnk askerllk ıubelerl 
yolu lle e.n geç 10 Ağustos 942 tarihine tadar okul mUdilrlWer1ne 

BORSA DIŞINDA 
Türk altını 

R1'ndermeler1 11An olunur. (326'7 - &638) 

83,10 lliliiıiıiiiiiiiiıiiııiiiiiilliııiiiiıillllİll--11111!!1----------· 
t:~--- Em o ak: n ş---Klilçe altın bir gramı 

Mcclcllye 

MOF.SSESESİNDEN: * Edremlt askerlik fU]>e81ndcn: Miltevall ve esrarlı müracaatlar ~da yazlık ve kıflık, möbleli ye 
Edremit serlik ıubes1nde muka.yyet mlSbles1z kira io}ortıe ~uı olma.k fulere esaslı ve genif tqldlltlı hu-
'" M.len ııUtlh altında buıunmaynn sus! blr kira aerv1s1 açf.lğımızı muhterem mil§terllcrlmlze müjdeleriz, 
JCdek ve emekll subaşlnnn bulun- Adres: Beyolla LAU: &!neması karşısınclakt sokak Na. 6 Td: 49010 
dukan memuriyet ve ma.hn.llerdeld illl .. ıiiiiılliıiıılllllliıiiiıl ........... iiiiiiiiiiiiiiiiliıiıı .... Iİll ......... .. 
°fAzıh adreslcrlntn en kısa blr zaman
da EdremJt askerlik şubesine blldlt
meıerı. 

Aslan ve Esklhlsar Müttehit 
Çimento ve su kireci fabrikaları 

Bursa ikinci sullı hukuk mıı.bkemc- anonim Şirketi hissedarlarına fl4n shıden: 

Sat11 1941 seneı t.ıcnrlycsl temettüü olarak beher hisse senedi bafUUL bllA tcv-
Bursa 1k1ncf sulh hukuk mahkeme.. ldtat SO kuruf vcrllcce~ ve bu tcdiyatın. 10 Temmuz 1942 cuma gününden alnJn 18 mayıs ~ gün ve 859 aayılı 

DAmlle lcablll tnkslm olmadığından it.ibaren, 24 numaralı kuponun ibraz ve kat'ı mukablllnde, Do~ Otyent 
saUlnrak bedellnln hissedarlann his- Bank _ Di'csdner Bank §ubeslnln Galata merkezi gişelerinden icra oluna
aelert nlsbetlndc f.akslmlne k:nnır vc-
Hlen Bursanın Narlı mahalleei Narlı cağı llAn olunur. tstanbul 9 /haziran 'l 942 

Tekke sı>Jraiında tapunun 539 ada 8 ·~---..... __________ ..... l\.IE·C·L·i·Sİ-İD·A·R·E-· 
parsel sayıda. kayıtlı tcvklnde iki oda 

bir 801a n tahtanı bir oda. bir aota Jki Ş f Ş t• A 
'fe bl.r mut.tak bir Oökdere ve Pı- e an 1ye ranıyor 
narba§ı IUYU bir miktaı; bahçeyi Anadoluda inııaat iılerinde çall§acak Şantiye idare etmiı, tecrübe 
muhtevı ve 1:t1 btn lk1 yüz lira. kıy- görmU~, kabiliyetli ild mühendiae ihtiyaç vardır. Taliplerin referana-
meti muhnmmenell ve diğert isa.bey Jarile iatedikleri maaı baklanda (Mühendia) rumuzi.,le 1.tanbul 
mahaDeıl1 AlAedd.lnbe)' ııokak 4 kııJ!ı 176 Posta kutusuna mcktu la müracaatJan. 
ayılı tapunun 855 ada S8 parcel nu- •lliliıııııiliııiiiııııiiiiiıiiiiiiiıııiıiiiiiıiiliıiiliıiiıiiiiiliiiiiıiil• .. ••••••• 

=: :ı: ~~ :ı ~;;. ~~ ! ... N-·E-·c-·ı.-P- RUBMELİHiESAYR BAGı apteshnne ve bir hnmnm btr m1k.tar 
bahçe ve bir Pınarbn§l çeşmesi ve 
CJmı::ttere suyunu hM-1 IJd bbı bet J1la 
llra kıymeti mnhnnunenell bir ev1n 

sursa Wnct l1lllı hukuk mahkeme.. Hayvanat Bahçesinde 
si salonunda btrtnct arttırması ıı 

ün Fevkallı.de zengin Caz, Alaturka, Alntranga şa.r1ular, güzel manza.ra, 
temmuz 942 giln e ınst.layan pa- Knnlıkn.va.t suyu. Yenlden içkilerde büyük tenzUAt yapılmıştır. Gece 
za.rtes1 gtlnü saat 14 den 15 §e kndar geç vnklte kadar va.purlarımız vardır. Mutıat bu bağı görilnüz. 

ve kıymeti muhammeneıerlnin yüzde ;:::::====================== ;vetml§ bcctnı bulmadı~ takdirde on i 
gün sonra 21 temmuz 942 gününe te-
sadüf eden perşembe günü aynı saa.t-
tıe icra Jnllll!lca~dan prtnnmcsi 
i0/6/942 tnrlhlndcn 1t.ıba.ren her gün 

--

Devlet Demlryollari ve Limanlari iıletme umum idareai Uinlari 

Devlet Demiryollari Eakitebir qlebneıi atin alma lromiaY.ODU nı.ı•ii•aclea 
Mutwnmen w.t.ttıat 
~tı 'Putan • ..... 

Gurup Cln81 Miktan KUI'Uf an. Lira Kurut Ura ıtu~ tt.ıe -D -.u 
J.; P1ı1no 113'19 El. IO 00 .. IO 

Bulilll! 8922 • Jl 00 1435 a 
~,eter 10828 > 1111 00 ıooee 18 
Kesme eeıter 1200 • 115 00 1380 00 
Çay 178 • 1540 00 ~1 50 
Kuru fuul;ye H14e • 23 00 1253 68 
Barbunya fasalJe 7915 :ıı 23 00 1820 45 
Nohut '14'19 :ıı 18 00 1346 22 
ÇetUınlş bh'f• 5 • e70 00 ıs 50. 

:rT'728 81 IOID m <-.. mo• 
1 Kuru ilzi1m 2463 Ki. 80 00 1970 40 

Kuru vifot '100 • 80 00 560 00 
Kuru erik 1302 :ıı 60 00 '181 20 
Birke '116 :ıı t6 00 179 00 
Badem lçl 24'1 :t JOO 00 t49 00 
F.ındıt içi 'iM • IOO 00 '11 00 
Şam~ 12• • 12() 00 2'12 80 
Kanflk tUl'f1I 1512 :ıı 40 00 1032 80 
Kuru kayısı 1152 • 80 CIO 891 ~ 
Kara l>lber a • IOO 00 16 GQ 
Kırmızı blber 8 

. TO 00 1 80 :t 

cevız ıçı 11'1 • 120 00 820 40 
Tarçın 9 :ıı oa 00 48 
Ea.harat e » 10 00 80 
Kuru tnclr 1213 • IO 00 808 IO 
Ku, Bzüml '19 :ıı 120 00 94 80 

mtl '15 .. il 

1 Amaa:r• baJll1MI 138 Ki. 100 00 1008 IO 
Kumım merctmek 804 :t 27 00 ıa 08 
Sly&h merebnft 1989 • 18 00 '18 • Plr1n9 unu 865 :t 70 00 80& IO 

~494 IO uı 10 

• Reçel '21 Kt. 100 00 721 00 
Tahin 250 » 100 00 250 00 
Tahin helvuı 1830 :ıı 102 00 1192 80 
Pekmez 250 • 80 00 JIO 00 

l'18S IO -· • Domates aalçaa 1516 Ki . 80 00 1212 80 
Pata~ 28815 • 30 00 86ü &O 
Yumurta 86012 • 03 IO ıoıo 42 
ZcyUn tanesi 2038 ::ıı '10 00 HM 80 
Kuru satım.sat 258 » 25 00 lM 80 
Kuru soğan 9653 :ıı 25 00 ıns • Kqar peynlrt 1336 :ıı llOO 00 H'12 00 
Xuz 1208 » 08 2a iM • Sofra tuzu 111 • 11 IO ıs .. ---- ... 

11811 71 ... 
• istanbul Belediye 

<Tur yağı) 1056'1 :ıı 1'15 80 18U2 • Tereyağı 980 :ıı 280 00 26'11 • ZeytınyatJ 1214 :ıı 126 00 '°'' M 
Beyn7: peynir 4'139 ::ıı 100 00 4'139 00 

29852 29 

ı - Emtlşehlr idare hastahanesi, Talebe ııaDıB17onu .,. suw ~ cı1m1:._ JuUııda mnıbıurımtn bidel, 
DUZYakkat tembıat, e1na ve matarlallı JU11ı e ...-ap&aa mlıı: '' pda •~ti Qft tli7ft lbaJe ... ~ek a-. 
kapalı zarf ve açık ek&lltm~ Ullllle ll!aklfdılrde ..,...ır _...... hlnMmda tııııpıanan ~ wwuudan a_ 
tm alınacaktır. 

2 - Muhammen bedell 5000 liradan aplJ olan partiler açıJc ıblUme 1qU1lle atm ~. 
3 - Milteahhıtlertn taahhüt edecetıerı 1 ve e neı gutuplarda. JUlll erzaklarla, ~ ne 'l'mJ'alDım 

bı>. pul, vergi, mukavele ve teminat mektubu libl masratıaıı ldarte9 ay~ tediye edllecekttr. 
4 - Bu 1fe girmek lstlyenlerin Partner hlzasmda yuıJı muvaME&t teminat De tanunuıı taJkı eWi1 ftllb 

ft tekllflertnt nynı gtln eksiltme saatinden bir saat evveUne kadar kxımiSJIOO retalJllne -.ermeletı lhnndır. 
11 - Blrlncl gurubun 139, il ıncı gurubun 100 n e ncı gurubun 1156 :turuıt bedel mub.blllnde ve diler gurup

larm §8.rtnamelert parasız olarak Eskişehtrdetı :tomla;yond&n, ADbra. Haydarpap. 1'e eımecl lıd.ah ..-ıelerln· 
den alınab1llr. (6394) 

........................................ 
"' herkes 1çin görfilebllmek tlzerc 
açık bulunup tallp olnnların müzaye
de saatine knd:ır ıtıyıneU muhamme
nentn yüzde yedi buçuk pey akçcle-

Bu akp.m ve yarın gündüz 

lbrahim ÖzgUr ve Orkestrası * sı!ı~ ikinci sulh hukuk mahkeme- Devlet Demir yollari Eakitehir lıletmeai 

rtnı mnhkeme baş ıcıtabet.ıne yatır-

satlf Satin alma Komiayonundan: 
Bursa ikinci sulh hukuk mahkeme.. Mnbunmen bedeli (68Ui) llra olan, •pıjbda ebıa ve mlkdarlan JUlh 

sln1n 13/1/942 gün ve 6 aa.yılı 11A- bulunan s taıem et 2t/8/M2 euma gilnO saat 15,SO da kapalı zarf usuıne Bl
mlle kablll takslın olmadığı clheUe tışehir İ§letme mildlirlOIO blnaamda. tıoplantıı komisyon taratmdan stm 
ınahkemcce satılara.le bedelinin his- alınacaktır rJnde Uglleri bulunaniarm evrakı iı nıaıan ve ~u gayri menkuller Uze- -========================== ZDUsbi~lerile 15 gün içtnde mahkC

n:ıeye müracnatıan aks1 to.kcllrde 8!1-

tıf bedelinden :ınaJınım bırakılacak
ları gayrt menkul evkaf bedel!nin 
JllÜşterlalne tapuya yazılncak tezkere 
De karıı.r ihale harcının lı'.eza mQote-
11je diğer borç ..e veJ1Plerln 1ae hls
aednrla.m alt oldutu llAn olunur. 

40 DERS 5 Lira sedarlann lı.ls.selert nlsbetlnde tak- Muvakkat teminatı ('8'18) llra (65) turutıur. Tallplertn bnunmı &a1ln 
simine karar verilen m&bıemin Çar- ett1ğ1 TealtalariJle tetllfterlnl QD1 rtın aat 14,SO sa tadar komayoo ~ 
§8.mba Tekkesi civarında tapunmı 624 lltıne ..ermeleri llln olunur. 
ada 20 parselde kayıtlı fi.st katta bir Şartnameler (333) kul'Uf mutabUlnde Baklşehlrde laıml.lfonda, Ankara, 

Y•• tatili Usan dcnlcri 22 Haziarndan27 Ağuatoa'a kadar acıta il1.erlnde dört oda ?e altta b1r H&ydarpap" Blrkecl İdare ftZnelerinden alm&blıtr. 
- &.hır Ue üç odadan ibaret bahçeli ve Clnal Mltdan Paıarteai Salı, Çarpmba ve Peroembc sabahlan Amerikan Usan içinde bakımsız alaçlar mevcut bu-

n Tıear~t Derahanetinde INGJLlZCE ve FRANSIZCA dertleri ve- hman ('100) lira kıymeti muhamme- Korun EU M850 Ki. 
rilcccktir. neli bir mn 11/7/942 rününe rutıa- 8Jlır Eti l8000 • 

Adrea: Sultanahmet .Alemdar caddesi No, 23. Tel: 21737. Ka· Y&n ııaz&rtesi günQ aat 14 den la e Kuzu Et1 900 » 
•RADOSTı> BULGAR BAYIR CE- ,,,,t olmak için Cumartcsı ve Pazardan maada her giln 9 dan 17 '1e kadar ve kıynıe~ muhammenenın * 

Jıl.iYE'l1NDEN: .1· ı Ytlzde ~tmtf beştnı bulm""'ıı.. tak.. D.D. Yollan- Erzurum 10 l-1etme Milc:lürliliündenı kadar müracaat o unur. d1rd "·'- -...a• • 
İstanbul vllAyetınJn 21/5/942 glbı il••••••Denane Müdürü luıami Polater ••••••• e ~ıcl arttınna.nm da 21/7/H2 Muhadmen bedell aı Jk .ııı JMl bin dört yi1z liradan sekiz bin b8f 7tbl 

"Ye 274 sayılı ruhsatnameslle tıescll .:..._ _____ _.:;..;.;..-::::-----:::---:--------- t.arlhine tesadQf eden ı>ertembe gll- l&llllen metre mlkAbı ~ tomruk b.pah art mu1lle eblltmeye konul· 
e.ıuen (Radost Bulgar Ha.yır Cemi- S •• B k nn aynı saatte Bursa. 1khıcI sulh hu- muttur. 
Jet1) fnallyete gcçtlğlnl cemıyetıer umer an kuk ma.htemesı salonunda Sera tııı.- Etslltme ın/1M2 tar!hbı• mtlsad.11 cuma cikıtl saat 15 de Erıurum'da 
tn.nununun 5 tncl maddesine tevtıknn k F b •k J •• • nacatından şartnameısı 20/6/942 ta- 10 uncu İfletme M0dilrltl1l blnaauıda )'&pılacaktır. 
OAn eder. iplik ve do uma a rı a arı muessesesı l1hhıden itibaren herkes tarafından Muvakkat tem.inat mlkdan on dön b~ kırk altı lira olup bu ite girmek 

1. Maks:ı.dı teşckkfilü: Fakir taıe. Ereğli Bez Fabrikası Mudürlliğünden: görWebllmek tlzere açık bulunup ta- iateyenlerln muva.tbt temlnatıarlle kanunun tayin et.tığ! ttsa.lkl Ye bu 1fl 
esaıt lJplertn kıymeu muhamınenenJn y&r- bqarabllecetıerine da1t belgeyi ve tetllt mektuplarını aynı gün sa.at 14 e 

beye sıcak yemek vermektir. v İKı• AŞÇI ALINACAK de :vedl buçuk pey a.tçesının mahke- tadar komisyon ttL!lltıne ?ermeleri lbımdır. Postada olacak gecltıne ta-müsaıt olduğu tnkdlrde :tnkir talebe- me baş kltabetine tntlzayede saatıı- bul edilmez, 
n1n diğer Dıtıyacntmı da t.ıemın eder. birlncl e:mıt iki aşçıya ihtıyncı vardır. Tallplerln bon- ne :tadar ratırmalan .,.. bu gayri 8580 metre mlkAp tıomııık Oltu'nun Xörollu ormanlanndan ıo: lT, 11. 
Oemlycttn OubCSl yoktur ve ~ aç- ~~vme ~~"•l'·'" vesUcalnrile blrllkte tahriren 80/6/11H2 tarihine ta- menkuller tlzerinde aJAb.sı bulunan.. 10, 20, M Jıfo. lu maktalardan bhMf 'fe 1, '1, 11. 12, H No. lu mUtalardaD be-m.ıyacalttır. ccmtyet hariçte müte.. ........ .., _..... ... Jıann 16 gün zar1ında "1'akı mtı.tıbt- fttr Jts metre mıt&bı lcatedlleeektlr. 
fekkll bir cemlyetin ıubest detlldlr. dar Fabrtıcamıza müracaatları. tıeı.nıe b1rll~ nıahnm~ mtlra- TeaUm ,eri 8u*amJf llJlar Pabrlbalıdır. 
Ga~sine erlfmek için cemiyet Aza- caaf.Jan ve 99kat boNu lle telWJye Şartnameler Ankara. Ba7darpap., mı.urum "9melertnden Te Sankamıt 
ht ücretlertnl ı.tlfa ve k.avanlnl malı- 1ıeır.bre ve ihale taran pullarmm ı.tuJonundan 12 lira 2'r tanış mukablltnde abnabfllr. (1485) 

IUBnSlna tıevflkan mus1k1 müsamere- nıtışterlye ve dıtt>r Tell't ve borçlarm l~•-•••••••••11111!!11•••••~----~ .. ler ve CfY8 plyaııgolan tertip eder. da hissedarlara att oldutu llln oJu.. 

-~=~~~~~~--~~~~-ı~~~~-~~--~ Kızılay Cemiyeti 
•-'·'""" kabul olu f 

1 
1 • dyoau bozuk olanlar :~~ = ~~n Afıetj: • • ilk il n YENİ 'l'E8İ8 llDiı.BN İstanbul satq deposu direktörlüğünden: :-:...:~:.:J::::;.!t::: Kazanç vergısı mu e e arını Mlnerva Radyo NAKLiYE iŞi iHALESi 

rakol solaığındn 37 numamda otunın d 1 k k t a&ıelyelerlnde her mubda ~ Sirked. Haydarp ... , ... Çırai&n aruında bot 'H dolu Maden 
~tmen Klrn Al. Dlmltrova., Ayaz- 1 a n azar 1 n a 1Qlamu tamtr ettıtelıOir. Tamı- .uyu .andık.lariy)e Ceuıbrete ait c!ijer ena eandakJarmm ye p.,.. 
pqadn Emektnr sokağında 3 numn- :rat gatantllldlr, evlere de adam L-L- fab-''-umdan '--- olarak t--ıın- ~k bir milToa mada rada oturan ev kadın Le.na Gavril göndertllr. ADRES: ~ nA uuw - UDi -

... v .. -...Uni .. nak11··ealnl taahhüt edecek motör aahiplerinin 29 Ha-Görclycva Gedlkpa§ada Eslr Kema- 1 b 1 D ft d l "' dan. Emlnana Nlnıet ..w-.1 b.l'flSI -... - .----· ıq 
lettın ~tında 21 num rnda oturan atan U e er ar ıgııı !ın .. ırlncı ta~t Meme milddtt1 bu Nail Bey han No. f~: wzı ziran 1942 Paz.arteai günü uat 17 79 kadar tatil gunünden maada 
ey tadın Vaska Stumbovn Bcyoğlun- ı - 1942 mali yılı kazanç verg e,....... u Ok Uefler her giln Yeni Poatane civannda Mimar Vedat cadd 'nde (Kızılay 
da Cihangir C!lddeslnde i2 numaralı ny aonunda bltecCktlr. Bu müddet içinde takksıtJcrtnd 1 ~rm1 .... ?:.1.:~ır e ' Dr. ,._ ___ B·-• Hanında Direktörlü'" mUze mUracaatlan. 

d öğret- Uer1nl bll~ıı ~ ıo %Ql?1l!l ödeme orun n .... -~.. • .uıaan AGU 

apart i nı 10 nu. d .... !.:. .... e d P bu tnkm BU~ kamell mttkellcflertn de Hazlrnn ayı içtnde (yenlden ı.ee lıtafiloko1.:: A•ı_ı_ı 
men van 1m no:t, Oı-ı.uAUY e a- 2 - um d ) ... , .... ıertne mürncaatla. tarnelertnt almal n K ::r 
1anga d o n ev k - ~ayanlar 15 gün 1ç1n • il'"' ~. io zamla. iratlı mük ı- +-
dını Nl a, o tat.ada Fer- llı.zınıdır. Aksl takdlrdo ıeyyo.rl11annr1 dveı:1~:!r/

0 çalı§tıranl&rdan, 1'o kat JJıtafllokoklardan mlltovelllt 
m 0 ı r B lıkp rınd 40/l mı- lefler y:ınmdtl. ç.al!fanlann verg c e (ergenlik, kan çıbanı, toltut altı 
nınrad ev kadını Olga Sptrovn ve fnzlnslle, truıs11 olunacnktlr. ııenerln 301611942 salı gilnil üpmma 91banı arpacık) n bilttln cllt haa 
Kadık yurd .Moda c dd ı 131 nu- ceza vermek 1st mtyen m~~ Pnı•lerlni almıı.Iıı.n te.Tll79 ol'UDUI. talıtl&ruıa m11 pet teatrll ll 
m:ır d ev kıı.dm Dobra Cldrovn'dmı kadar vergt ıa.uıucrını ödeme • <teli) - llldlf. ~ Ro. UI 
m tewc klldlr. 

(8139) 

• 
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HASAN CEViZ YAGI 
Güneıin ye aenizin safı ye yaklci gtlzellildertıd ~din itennHklerlna nüfuzunu Jemln de aihliat Je llayaf fiıkiran tunç gibi esmer ve cazibi ruh bir 

renge Wivll ettirlf. 11ASA/l DEPOSU. o. :ŞUBELERiNDE SISESI 50BOYOK15 kuruı. 

'(;n,Un;Je 

KAOINLARIN HAYRETi 

s\\\Rttt1\ı s\R 
t(QlOR\ME-m'JôE TEM\~ GtlZ~ 
.. ~~\llE '~!o\\.:E.M \,.\Q\tl\ Otla 

\s't\KZAR \.\ lRll\tUa. 
,UOR~ i( 

jTenınıze en uygun gelecü pudra~ 
nın tam rengini veren yeni bit Kolo,, 

rimelrik makina icadedılmiştir. 

Bu sııyede şimdiye kadıır gö; 
j:rülmemiş emsalsiz : bir • guzelllkte"' 
\or!Jtnlll pudm renklerinin istihza-~ 
rına lmkı\n verilmiştir. Bunlan 
) alnız Toktılon pudnı.lannda bu~ 
µabllirslnlz. Bu pudra rüzgarlı ve 
lyağmurıu· havalıırda bile bütün • gun sabit kalır Burnun parlaması-, 
'ntı mani olur. Husust ve berntlı bir 
usul dairesinde istihzar edllmlşfü ~ 
Bu yeni Toknlon pudrasının en 
son yeni ve caıfp renkZerinf bu." 
cunden t.ccrube ediniz. D:ı.ba genç 
ve cuzel görünfinü.z. 

.!l'llB ... DİŞ TABİBf ___ ll!! 

GANi KUNT 

tNGlLlZCE 
STENODAKTlLO 

ve Almanca bilen 0.ç baynna ih
tiyaç vn.rdır. Galata, Hüda.ven- ı 
dlgftr hnn No. 4R - 55 mfirocnnt. 

Znyl - Eminönü malmüdürlüğün
dcn almakta olduğum asker ~m
da kullandığım tatbik mührünü 
kaybettim. Yenisini kazdıracnğunôan 
esk!dnln hükmü yoktur. 

l\Ie,1ude Sevgis:ığlam 

~--·A C ELE -:ı:zıq_.,lıııı. 

Büyük Otoklav 
aranıyor 

Sultnnhamnm Tuhafçı han No. 3 

Sermayedar 
şerik aranıyor 

İyi ve garantili bir L~e sermn.
yedıır dürüst bir şerik aran
maktadır. Pnngaltı Kuyulubağ 1 
ı;okak 74/3 No. da M.S Yücel. 

Sün ceıere 

HAYALI l\IAlll\IUT AKÇAY 
Adres. Aksnrny cd. Bakkal Ömer 
Ham. Teldon: 22443. 10-15 gün 

evvel haber vermelidir. 

YENi BiR • 
ÇiTER ÇALGISI 

22 Haziran Pazartesi günü San· 
dal Bedesteninde satılacnk.br. 
Meraklılarına tavsiye olunur. 

KAŞELERi 

BAŞ, DIŞ, NE~LE, GRiP, ROMA TIZMA 
Ve butün ağrilari 'derhal keser. 

Sıhhiye Vekıllettnin nıhsatını haizdir. icabında gllnde 3 lmle alınablllf. 

TESiRi KAT'i 
:r AZE MEYV Al.ARDAN iSTiHSAL EDiLMiŞ 

·n ·s ü.Shi 

LİMO(NZAL'f ASI 
Lezzeti hoş • içimi kolay 

MARKASINA DlKKAT ı Fiatı 60 kurut. 
Sıhhat v~ 1 timai Muavenet V elcaletinin ruhsatını haizdir. 

HER AKŞAM ' A K S İ M Bahçesinde 
Kıymetli okuyucumuz bülbül sesli 

MÜZEYYEN SENAR 
Kemani 

NECATi TOKYAY 

Kristal Gazinosunun büyük fedakarlıkla An
karadan getirdiği Radyo yıldızı 

NEVZAT AKAY 
Tanburi SELAHADDiN PINAR ile Kemani 

NOBAR TEKY AY ve Kristal'in MUAZZAM 
SAZ HEY'ETI her pazar 
aut 15 • 19 a kadar 

içkisiz Aile Matinesi 
SAZ HEY' ET 1 OKUYUCU BAYANLAR 

Udi Selinikli ABDİ il Kanun: tsMAIL 
Kemençe: ALEKO Keman: HAYDAR 
Klarnet: S0KR0 Tanburi: HASAN 
Darbuka: Necdet Gezen Ney: BURHAN 

SUZAN YAKAR 
FAİDE YILDIZ 
MAHMURE SENSE.S 
AYDA SÖNMEZ il 

FAiKA TANRIKUT 
OkuY\ICu Baylar: 
Akıarayh H. YAŞAR 
HAMlT DIKSE.S 

Yer bulmak için lütfen erken teoriE ediniz. Kon!omasyon 45 kuruştur. 

~l3mlliJlilllll!lmJ!!I~ S U M E R B A N K----~ 
YERLi MALLAR PAZARLAR/ 

MÜESSESESi MÜDÜRLÜGONDEN: 
lstanbul Belediyesi hududu dahilinde memurlarımız tarafından evlere dağıtılan pamuklu mensucat 

kuponlnnnı her hangi bir sebeple alamamıı olanlara aıağıda bildirilen nahiye merkezleri mıntakaaın
daki bürolanmızda kupon verilmekte olduğundan mülki makamlarca her semt için tayin edilen aıraya 
göre sayın halkımızın mezkur Bürolara müracaatlarını rica eyler, bu mahallerdeki tevziatın ikmalinden 
eoora diğer mıntnknlarda da baılanncak olan tevziatın aynca ilan edileceğini bildiririz. 

ŞiMDi TEVZiA T YAP AN MINT AKALAR : 
Fatih Merkez nahiyesinden 
Şehremini » 
Kaaımpaşa • 

Galata 

Karar hulisaS1dır 

Ortaköy • 

1 
Şifli nahiyesinden 

Sanyer Merkez nahiyesinden 1 

Adalar Merkez nahiyesinden 
Kumkapı nabiyeainden 
Bakırköy Merkez nab.iy.,.mdeo 
Eyüp Merkez nahiyesinden Beykoz » • 

BU HAFTA 
lhtl.kılr 42/145 CUMARTESl PAXAR 

retten Edlrnekn.pıda Teklrsarayında U 

~--- ıcıcısız JAZ 
Her Pazar saat 14 den 19 za kadar 

Cağaloğlu ÇIFTESARAYLAR bahçesinde 
~ k.lşlll.lc tanırunı,ş baynn ve baylardan mürekkep cÇlfte Fasıl• saz 

h~yle blrllkte bülbill sesli Mimeyycn Senan dinlemek fırsatını ka
çıt.marınız. Temtz hnva.. Boğaza nazır ve eşsl!: manzaralı b:ı.hçcmJz lç
ldsbdtr. Gelenlerln lstlrahatl temin edilir. 

Hanendeler Okuyanlar 
Kemani Necatı Tokya:ı. 
Kemani S:ı.tm Yahya Faide 
Piyano Şefik Artald Meliihat. 
Kanunt Ahmet Behçet Semiha 
Kanuni İsmall İbrnhlm ' Güzin 
Cümbuş Kadd Vahit Srınly~ 
RJA.met Salih Can 

Ayrıca: Oatat darbuka ccHasan» ve zurna 
Eminden Rumeli ve Kağıthane havaları. 

~--------------------------' Fabrika sahipleri nazarı Jiklıatlne 
ı adet 100 borulu deniz tipl buhar kazanı 120 beygir takat.inde 
ı • Buhar makinesi 40 beygir taka.tinde 
ı • Dinamo 43 kilovat 220 - 380 A S A marka 
ı • ıo beyglrllk takatinde buz tesisatı 8 saatte bir t.on bın: 

yapan 64 kalıbı ve sair teferruatı mevcuttur. 

Bunlann hepsi •ilam ve t.ıtler halde sattlıktar. Talip olanlar Oenülk 
elektrllc: fabrikasında 1töreblllrler. 

Bir Lokomobil alınac k 
20 - 30 beygir takaUnde bir lokomobUe ihtiyaç vardır. Satacak 

olanlar clns ve bedellnt blldlrlr mektuplannı Gemlik posta kutusu 2 
göndermeleri rica olunur. 

Bütün ıık ve kibarlar, Aperitiflerini: 

MASARIK 
de alırlar. Maestro Tiano idaresinde 
Orkestra, okuyucu Hristo Mnimati
dis, Havaien kitarist Hristo Kontis 

Saat 18 den itibaren açıktır. Telefon: 43848 

İdrar yollan Utlhabı, yenl ve eski BELSOÖUKLUÖU, İdrnr zorluğu, Me
sane ve Prostat iltihabı, Sistit ve Koll SlstlUere. Böbrek rahatsızlıkla
nna karşı en mükemmel blr UA.ç BELSAMITOL'dur. BELSAMİTOL kul
lananlar yukarıda yazılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Butün Ec
zanelerde bulunur. Satı.o deposu: samı Aksu Bahçekapı iş Btınknsı 

arkasında Rahvancılar sokak No. 5. 

~SAYIN BAYAN:----~ 
Günün en büyük yeniliği 

mmaz Madeni iskarpinler 
Sailamldr:, hafiflik, urafet ve g\iz.elliiı 

birleıtiren emsalsiz bir ean' at eııeridir. 

K S P O Z 1 S Y O N· da görüp tecrübe ediniz. 

Patent No. 314 S 
Beyoğlu Karlman karıısı Tom -Tom Ap. No. 4 -••allll' 

Elektrik veya Elektro Mekanik 
MÜHENDiSLERi ARANIYOR 

Ereili Kömürü iti etmesinden: 
A - Bir Elektrik veya Elektromekanik Mühendisi, tercihan San

trallarda veya Sanayi iılerinde asgari iki aene pratik görmüı ola· 
caktır. 

B - Bir Elektromckaııik Yükı ek Mühendisi, Asgari beı eenc 
pratik görmüı olacaktır. 1 

Taliplerin isteyecekleri ücreti bildirmek suretile iıtletmemize mü· 
racaatlan. 

.--DIKKA 
• 

Kadı.köyün yeg~e 1sUraha.t ve eğlence mahalli olan Guzel 
M A R M A R A 'nın doyulmaz manzarasına nazır: 

MOHOROAR AiLE BAHÇESi 
açılmıştır. 

UVVET 
Piyua,.. Anıeclilmittir. Bütün Ecnne ve 

Etza De larinda Bulunur. 
Mllll Korunma kanununa muhaU- 8 • y u K o E R E 

bakkallık tıcarctlle meşgul İbrahlm 
'~--------.... --. kızı Samiye hakkında İstanbul Birin- CAZ z • V t p 

Gö2. mütehassısı el Milli Korunma mahkemesinde ce- ' engın arye e rogramı 

EYAZ PARK' da 

Doktor Cem il Görür 
Cağaloi{lu Nuruosmaniye 

caddesi O&man Şerefeddin 
apartunanı N. S --Hnstalımnı pazardan ba11ka 

her gün saat ikiden altıya ka
dıı.( kllhul e er. Telefon; 22566 

l._--..!!!!!!! 

reyan eden muh:ı.kcm~sl neticesinde ' Taze balaklar, nefis yemekler. tabldot ••••••" 
suçlunun filll sabit oldu~dnn Milli 
Korunma kruıununun 31 - 59 uncu KULLANINIZ. TESiR.iNi DERHAL GÖRORSONOZ. --
maddelert muclbincc beş Ura p:ıra ce- ~DAKTı.LO ALINACAK-..------------• 
tası ödemesine ve yedi gün müddet.. HEYBELiADA p• -·J GAzı·NOSU ı le de dükkfınmm kapatılmasına ve LA 
hüküm knt'ileştlğlndc ücreti suçluya Zonguldak Ereğli kömürleri iıletmeıinden 
alt olmnk iıncre karar hulft.s:ısının 
Akerun gazetesinde neşredilmesine 
18/5/g42 tarlhlndc karar verildi. 

16713· 

Çalıımak üzere 80 - 120 lira maqla iki daktilo alınacaktır. lıteldi
lerin İ,letme Umum müdürlüiüne tahriren mürar•••1an. 

Açdıı töreni rnünaselietile cumarteei ve pazar günleri mükemmel 
caz ve danı; alaturka ve alafranga nefia yemekler: 

Fiatlar ehvendir. 


