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ikinci cephe 
etrafındaki 
çekişmelerin 

yarattığı kötü hava 

Alman tebliği Kauçuk bir sandal 
Sivastopol'da Sul ı le d r - .. ""ki d"''" b arın s en erun ımanına suru e ıgı u san-

2014 kale dalda iki İtalyan. ıuba~~i~. ce.~di bulundu ve 
merasımle gomuldu 

Sovyetıerln Vaşington Elçlsl 
M. Litvinof, çok akıllı ve ince bir 
öiplomattır. Hariciye komiseri 
sıfatile sık sık Cenevreye, Millet
ler Cemiyetine gittiği zamanlar 

zaptedildi 
Volkof cephesinde Rua 
gurupları etrafındaki 

haksızlığa, tecavüze karşı söyle- çember daralbldı 
i:li~ri keskin ve alaylı nutukları 
tatlı tatlı dinlenir, büyük tesir Beri.in 24 (:ı\.A.) - Alman or-
uyandınrdı. dulan baıkumıwıdanlığınm tebliği: 

A rupada sulh ve devletler Sivutopol müstahkem ınevkiinin ıi-
v ... bir mal lcımunda. Sevemaja körf ezinjn 

arası işbirlığ'ine dayanan po- ıimalindeki berzahın ucunda henüz 
litikanın koruyucusu tanındığı mukavemet etmekte olan düıman 
içindir ki uzunca bir düşkünlük bakiyeleri yokedilmiıtir. Müatalı· 
ifevrl geçirdikten sonra Rusya- kem mevki cephesinin prkında Al
nın Demokrasilerle birleşmesi man ve Rumen kıtaları orman ve ça-

üz · A ik beğeneb\le- lılıklarla örtülü yolsuz bir Jraziden 
erıne m~r . anın geçerek iyice tahkim edilmiı olan ve 

Ankara 24 (Telefonla) - Buraya gelen mal\ımata göre, kauçuk 
bir eanda) 1ttlann tesirile sürüklenerek İskenderun limanına gelmiş ve 
sandalda iki İtalyan subayının cesedi bulunmuttur. Cesetler karaya çı· 
karılarak merasimle gömülmü~tür. 

Mısırı 
istila harbi 
başladı mı? 

İngilizlere göre, Alman
lar vakit kaybetmeden 
taarruza geçeceklerdir 

lngiliz -
Sovyet 

anlaşması 

Romanya, Sovyet nüfuz 
bölgesine bağlandığı 

bildiriliyor 
ceğl tek komünıst diplomatı ola- inatla müdafaa edilen dütman mev-
rak, unutulduğu köşeden Va- zilerine lı:adar ilerlemiıler ve ha,ka l..ondra 24 (A.A.) - Londranın 
şlngtona Büyük Elçl gönderildi. İltihUm teaialeri zaptet~itlerdir. Nllhiyetli mahTillerine göre. Mıım 

Londra 24 (A.A) - Bugün Kı
ral Ruı - İngiliz ittifakını tasdik et· 
mittir. M. Litvlnofun şahmyet ve me- Alman ~ava kuvvetlen muhar~ İltill hedefini güden muhareben;n 

• tanıtmaktan tayyarelerıyle aahra ve top mevzıle- baılamıı ?lma.ı • ~~~temeldir. Bu 
zıyetlni kısaca rine mütemerkiz taarruzlar yapmıt- hareketlerııa gen11lıgı hakkında he- Bübet 24 ( A.A.) - D. N. B.: 
maksadımız, bu zeki diplomatın ]ardır.· nüz malumat yoktur. Almanların Avrupanın yeniden tanzimi hakkın· 
herşeyt bilerek, düşünerek, SO- Sivaıtopol etrafında yapılan mu· v.akit lcaybet •. m eden fngiliı: kuvvetle- daki gizli lngiliz-Sovyet muahedesi-

'~ h l h nin hükümlerine dair Cöteborga rarak yaptığını ve söylediği SÖZ- harebclerde düıman kayıpları 7 den nne ıı;~r11 ucuma geçme eri er an 
!erde mutlaka bir hedef aramak 22 hazirana kadar 11 bin esir ve b~klenıyor. lngiliz zırhlı kuvvetleri- Morgenposten ismindeki laveç ga· 

• BU SABAHKi 

Harkof'da 
Rus hatları 

yarlldı 

Pravda, durumun Ruslar 
için nazikleıtiğini 

bildiriyor . 

TELGBAPL.A.B 

ikinci cephe 
hakkında 

görüşmeler 

B. Churchill bugün 
Amerikan liderlerini 

kabul edecek 

MOSkoy 25 (AA.) - Prnda Sil- L1Mld1a 2S (A A ) - Roosevel~ • 
2eteshıin haber ıaldığın;ı göre, Alınan Churchnı goru~elerl dun de devam 
kuvveUerl dun ()ğledenbert Harkof etınlştlr. Ckce Uln edtldlğlne gore B. 
cephesinde yen1den lıücwna ceçmlf- ROOJeveU, meclu llderlertnl bugün. 
!erdir. Burada durum Rualar için B. Churehlll le g ruşıneıt uzerc !)64 

gittikçe naıtltleşlyor, Blrçot mevziler yazsaraya dlv t etmlft.ir. Reuter 
elden ele geçml§tlr. Muharebe flddetle ajansı. liderlerin lklncl c phe açd
devam ediyor. masa ve Amerikanın yardımı hakkm-

Krasnala Zvezda gazetesinin bildir- da ualler sonnak lstedlklerlnl bll
dlğine göre. Almanlar Hartror cepne. dirmekt.edlr. 
sinin bir ke iminde Bovyet müdafaa B. Rooaeveıt, Pasifik harb mecll.sl-
hatlannda oldukça genlf bir gedlk nl de toplantıya ça~ırdı. 

açmata muvattat olmutIUdır. Al- Harb İıtihıali 
mantar otuzar tanklık 'SnJplarla yeni Londra 25 (A A.) - tnglllz Istlhaal 
gedlker açmap çallf11'0rlar. Bazı Nazın B. Llt.elton. Am~rlkayı ziyaret& 
&Wyet blrllklet1 yeni müdafaa meY- ve l~ verlnıl hak.kında beyanatta bu
zllertne çelcUmet r;onında kalm14lar- lwımuştur. Nazır demiştir ki: •BUlh 
dır. Uplerlnln struıdardlz.e edilmesi bayillc 

• . 138 topu bulmuıtur. inatla ve göğüs nın Mısır hududuna geldikten sonra zetcsinin ifıaah Rumen efkarında 
gerektiğini anlatmak içındir. . göğüse yapılan muharebelerde 2014 mükemmel surette tenıilc edildiğine bir heyecan uyandırmııtır. Gizli mu- Lonclra ~ {A.A.)) - Rıu cephe-

M. Litvinof Vaşlngtonda bır toprak ve beton kale alınm••, 65 bin şüphe yoktur. ahedenin Romanyaya ait maddeleri sinde Harkof kestmlnde atır çaıı>ıt-

Almanlar Sivaatopol' da 
şehre yalclatblar 

tasarruflar temin edecektir. Britan
ya vcı. Amerika bombardıman tay· 
yaresı lnpsına ehemmiyet. wrec-.eıc

tlr. Her ne ita.dar gemi lnfasına dair 
kehanette bulunulam~a d kayıp.. 
lann çabuk te!Ml edileceği söylene
blllr. Amerika 1nşaat.ı ~k aı1.tırnıak.. 
tadır• 

"I malar oluyor. Son telgranara göre toplantıda gene ikinci cephe 254 mayn lcaldınlmııtır. Mihver çevirme hareketi pelı: tabii olarak her ıeyden evvcl 
meselesini ele almış, +,.,,,..bbüs Şark cephesinin merkez kesimin- Kab. 

2 
.. (AA) M·h • Run.en matbuatının dikkatini çek- Almanlar btgada RUıı11 ceptıe!inde 

~ d ·ı d b 1 'k 1 . k ıre " . . - ı verın ._ d' B dd 1 d R yarık açmıılardır. M h k t• Sovyetıerde iken ikinci cephenin e, gerı er e o ıevı çete erme ar Ca H lf . le d melde ır. u ma e er e oman- Slvastopola gelince. İzvest.ta gilZe- 1 Si r a re e 1 
d hftn~'\ ııı yapılan tenkil hareketlerine mu· d lpuzzokve a aya nı.!' ar ~sı? an yanın, lngilterenin muvafakatiyle. tesf burada muharebenin .. cceU gün-açılmamış olmasın an ~ur ff k' 1 d d'l . . o aprn cenuba dogru hır ıhata S .. 

va a ıyet e evam e ı mıştır. h le • k . 1 ovyet nüfuz bölgesine hağlanaca· düzlü devam ettiğini, Almanlnnn ta-duyduğunu bildirmiş ve demiş Volkof cephesinde inatla yapılan arc e~ı. :ra~~a ıurbetıy e tl~arrulza ğından, Sovyetlere Romanyada isti- ze zırhlı fırkalar, topçu kuvvetleri 
ki: «Eğer bu (yani ikinci cephe) muharebeler neticesinde, pek büyük geçecegını go~teren • azı a amet er nat noktalan ihdas etmek ve bu yığdığını söyluyor ve diyor kl: Düş-

1 1 dı Al . .. \"ki . • d'" mevcuttur. Boyle hır hareket ara- I k t .. . d k • . · O zaman ynpı mış o say - arazı guç u erme ragmen, u§man . . A l l d I .1 • b mem e c uzenn e as erı ve sayası man takviye kuvvetlerinin büyııkluğü 
Berlin yeni darbeler 

i~dirileceğini bildiriyor im ğ d J t f d 1c· b d zının anu ı 0 mua 0 ayısı e azı bir kontrol kurmak hakkının verile-manlar esaslı bez ete u rar ı. gi~ arının D'~a ın a 1 çe!1' kr a• güçlükler arzetmekte ise de imkA n• kendisine iıstunlUk vermekte ve şehre 
R gönderilen harb mal- ~~·=·.ıu:ı;~~· çı a~ te- ız deiildir. ceğinden bnhsedilmektcdir. doğru tazyik artmakt dır. Mtınıatilı Rerlin 25 A - D N. B aJ 
zem ı yardım1 ne kadar değerll Finllndiya körfezinde hafif mu- Tobrukta alınan esirler lngıltcrenan. gıriıtiii nevmidane dilfman t>Oyülc bJ'IPJai'a ~ nın aaerl muharrtrt dıyor k Tob-

olursn olsun, hnreketln büyük- barche tayyareleri seri bir Sovyct 33 bini bulduğu ~tk•adni!i.ti~ ~:;;:;re:~ ~~r~ :~: Sovyet tebliği ~~:t%1fi~~r~;a::ı:ı: d~r :ı~:n b: 
lüğti bnkımından yetecek mik- hücum botunu batırmıolardır. Mur· b "ld" ·r mekte ve üç seone evvel garantisini Londra 25 <A. A ) - Gece yamı rada ıı kııynıı 1 n v rdır. Tobrukta 
ta da değildir ıı mansk'ta Alman avcılan 1 1 tayyare ı ırı ıyor k Mo kovada nl" redlll"n So\yet tebliği: 6 l k uh dd ti 1 in oo 

r . ; .. . . . düşürmüşlerdir. Berlin 24 (AA ) - Alman or- abul ettirmek istediği bu memleketi Harkof ve Sivııtopot cephelerinde ağır ayı. m ro mu e ç ye • 
M. Lit\·ı?of n gore, ikıncı .cep- Berlin 24 (A. .) - Şark cephe- dulan baıkuma~d~nlığıoın tebliği: haritadan silmekte tereddüdetmedi- çarpışmalar olmuştur. BlŞlaı. yerler- cak kadar lev ını ve Y ycc k bulun-

he, teşebbüs Sovyetlerin elınde sinde Almanlann yeni hareketlere Şimal Afrikada T obrulc mustah· ği oimdi bir kere daha tecyyüdetmiı- de dunımda d ğlşlkllk yoktur. ~:~~:i ~:~~ığı 1 ~:ı~~~~. T1:,~ 
iken, yani geçen kış yapılmalıy- başladıklarına dair yabancı istihba- kem mcvkiine getirilen ~sirlcrin sa· tir. tultt& lrıdırlll"n yıldırun dart>eslnl dl· 

C!ı . Sovyet Bü~rük Elçisi ikinci rat bürolarında~ gelen tcl~rafl~r yıın 33 bini bulmuştur. Mısır hudu- Gizli maddeler varını& B. Rauf Orbay {?l'rlert t.'\kibedecektlr. 
cephenin biraz "'C"' de olsa, İn· Berlind~ ne teyıt, ne de tekz.ıbedıl- dunda mevzii muharebeler olmuı- s-

' b :ı- mektedır. tur. p b 2.ıı (AA) o N B Londra mahafili ne giliz ve Amerikalıların boyuna bl".... M 1 a h . . res ur.r " · · - · · · : 
d Sovyet te ıgı a ta a ava ıstınat noktalarının Slovenska Pravda gazetesi, Göte· diyor? 

iJ(tn ettikleri gibi şimdi en so;ı- Moskon 24 (A.A.) - Bu sa- bombardımanına İyi neticelerle de· borgı Morgenpoıtcn tarafından Londra radyo Londra 25 (A. A.) - Tobruk'un 
ra açılması dahl faydalı olacag'l- bablci Sovyet tebliği, dün gece Si- vam edilmietir. metni neşreôilen bolşeviı:m ile plu· • kaybından Malta, Kabns, H yfa rol· 
nı hiç söylemediği için SOvy~t- vaatopol cephcsin~; Ruı kuvvetler!· İspanyol gazetelerine tokratlar ara11ndaki dostluk paktın- ııtasyonunu gezdi lan mut.eesstr olacaktır. Bu aureue 
lerln artık bu ikinci cephe müJ· nin sayıca üstün duıman kuvvetlen· •• d da gizli hükumlerin mevcudiyeti I kenderlye deniz üssü Şlrn li Arrt. 
desine İngiltere ve Amerika ka- ne kartı ıiddetli aavaılara devam gore urum hakkında Avrupada kaJmıı olan ıon Londra 25 (AA.) _Türkiye buy(ik 'tadaki mıhver tayyare meyd:ınlanna 
dar ehemmiyet vermedikleri an- ettiklerini bildi!mek~edir .. Cep~eıni.n ı_ Mad~ ~4 (A.A.) - Mihnr tiipheyi de ortadan kaldırdığına ioa- elçi.si B. Raut. Oltlıay, refakat.inde 180 kilometre yaklqmıftır. Geçen &e· 

baıka kesimlennde onemlı bıç hır ıı;uvveılerı~~ Mı11r hududuna ulat" ret etmektedir. Bu gazeteye göre. kAtibl, elçilik aatert. denta, haya ata- ne mıhyer kuvveti rl daha fazla ile~ 
!aşılıyor. değiıiklik olrnamııtır. tıltlarmı bıldıren lıpanyol gazeteleri, ktı b • k I .

1 
telert bulundutu halde (8. B. c.) llyeret Sldl Barani'ye tadar g lmlt-

İkincl cephe, zamanında açıl- R l bir tepeyi geri lngiliz yenilmesinin hoqua halini alo: t~r· n ~ teTiya~çı f:tr: ngı t~re rad10 lstasynunu ıemılttit. ~ blr ıerdı. Fakat o zaman yalnız İtalyan-
madı mı geç mi kal~. bilmiy<>- us ar l I dağını ve ıeneral Ritclü aba sekiz ti- ~~ . ti rupayı ıevızme tee am ml~fonun ooünd~ Tatandaflanna lar vardı ve mihver bu kadar kuvvetli 
ru ' a mıt ar meninden dördüniin 7okedildilfli .. yor. hftaben blrtaç * aöjlemı,tlr. değildi. 

Mz. Litvinof••n sözlerinde gözü- Loadra 24 (A.A.) - M9skova kaydetmektedirler. 1
•
11• 11• .. n1111-••111111•H111111111111111n••11111U•HHH•HnHHHHı Tohruk'un ltayıbı duşm .. n y nt 

"' s et k talan n .,._L".._ la.ııe yolu açmı.,. Maıtanın taamız ita-. daha esaslı bir radyoau, bugün ovy ı nı ıwuıire 24 (A.A.) - Netreclilcn bil! etl i d t• t 
müze çarpan kuvvetli bir mukabil taarruzd.an tebliğde lı:aydediJdiğine pre, dün Y n e az:ı ~mış ır. 
nokta var. ıonra Sivutopolun ıi~al cephesın- lngiliz aeyyaı: kollan bütun .aün lnıi- Londra 25 (AA > - Mıı.ır hudu-

ingUtere ile $0\-yet Rusya. bir de kain l.i~ te~werı almıı o1dulı:: l~z mevzilerinin garp kıımında faa· ı •lfıı• ~"la.T donda nıJhhr tahıtlart Bşrdfa'mn H 
ldır Almanyaya karşı blrlıkte larını bildırmekted":. Ba tep~ ~I lıyeue bulunmuılardır. Cambut'un k:' .. _.A._, IHlometnt m~feslnden Sldi öm r-

yı. Bu harbin en ve- manlar tarafından dün ~tedilmıttl. CenuQunda düımanın hi-ok hare- RAl\s uı.. den cenuba 4blru h!U't'kette bulun-
döv~üyorlar bo 1 l k ı · .,, -·- makta.dır. Bunların Kaputzo ve Hal-
• . . ·beraberce yürütül- Sivastopolun ıa tı ma• et en g~rülmüıtür. ta,a'nın yanından ı:eQmelt 1st dıklert rtmlı şekılde 'k b l d Sollum un garbınd · cephenın &i. ANT.160NE ani""'' Brftanya se •· ıı 

mesi için lngntere, Amerı a, sına af an 1 mal kesiminde f ngiliz k vetleri dJ°n raaii;f~~tenn;ktedlr. yyar -.o an 
So et Ru •a boyuna konuşu- Mo~oya ~4 .<A.~'!-·> -::- Pr~vda bütün gün küçük düım n müfreze- 51 

vy ~ 1 ağını hangi gazctesının bıldırdıgıne gore Sıvas- Ierine taarruz etmiılerdir 
yorlar, ne yapı ac ' topol makamları, Kafkaayaya gön- . 
hareket.in daha faydalı olacağını derilmek üzere kadın ve çocuklann 
her halde arnlannda diplomatça kütle halinde ıehirden bopltılmaaı· 
ve askerce görüşüp Jcararlaştı- na. baılamııtır. Cazete ıunu ilav.e 

ı H t '-A b çetin savaşta, edıyor: 
nyor ar. a wı u Askerlerimiz Alman • Rumen lcı-
her taraf kendi kuvvetini, taka- talarına karıı üıniuiz bir mukavemet 
tını ortaya koyarak, elin~~n ~e· göıterm~~te dev~ın ed!yorlar ve 
leni ve kendisi için mu~ batta m.ud~faa •11!emlerınde açılan 
olanı hesapla kitapla müttefild· gedikJen kapatmaga muvaffak ol
ne bildiriyor. Olacak ve oımıya- muşlardır. 

Kuraklık 
atlatıldı 

Yağmur, İzmit çifçileri
nin yüzünü güldürdü 

cak, yapılacak ve yapılamıyacak -------
1:1eylere, müşterek bir pl!ina göre, İngilizler 3 senede fzmit 24 (A.A.) - Mıntakamız-
y d b" • lmı Jar da bir müddettenberi devam eden 
birlikte karar veriliyor ... Harb e 520 ın eaır a 1 kuraklık, evvelki rün lzami haddini 
müttefik devletler arasmda iş· Londra 2• (A.A.> - Mihverin son bulmuı ve hararet derecesi günqto 
birliği ve yardım ancak bÖyle Llby& seferinde alındığını blldlrdlğl 62 ye kadar yükıelmiıtir. Doğu gü-

csırıer sayısı 3 aenedenberl devam neyden caen bu ıiddctli ve 11cak rüz.-
olur sanırız. eden harb esnasmdatl Inglllz esirle- gir meyva mahıulün'ii zararlara uğ-

Bu bakımdan, İngiltere ve rlnin yetünunu takrlben l75,000 e ratmak üzere iken hava birdenbire 
i\merika ikinci cepbe açabilirler çıkardığtnı Reuter ajansının askeri değişerek dün öğleden aonra çifçi
nıi. buna hazırlıkları ve kudret- muhabiri yazıyor. Bu ı;:h:~ln d:- nin yüzünü güldüren yağmur yağ· 
lcri var mıdır? Varsa bu cephe dlğlne göre, geçen m~emleke a~=rİ mağa başlamııtır. 

? serisi Jtalyıın ve müs 1 k uze~ Faıılalarla bugün de devam eden 
nerede ve ne zaman açılmalı· bir miktar da A1~,!n ° ma bu yağmurlar kuralı:lılc endiıcsini 
Bütün bu esaslı, nazik askeri 520 bin esir alınm..,..ır. bertaraf etmiştir. 
meselelerin müttefikler arasında 
konuşulmuş, blllnmiş ve önceden 
birlik karara bağlanmış olması 

llzım gelmez mi? 
Nt-cmeddin Sadak 

Yunanistan'a yiyecek Senegalli yaralılar 
Londra 25 (A. A.) - Kabada'dan Manilya 24 (A.A.) - SenegaU. 

bildirildiğine göre Kanada, vfı ~- aakerlerdea 
zılbaçı vasıtastıe ve ısveç gem er e . 

Mısır harbe 
girmiyecek 

Nahaa pafa parlamen
toda beyanatta bulundu 

llabire 2f (Radyo at 22,30) -
Bqveldl Nahu paşa bugun parll
toda bir nutuk soylemlş ve demlftlr 
iti: cMiltt.elilt Inglllz devleti ıtuaa 
topraklanna karşı vuku bulac3C ba
tün taamıslara BOnuna tadır muka
vemet edecektır. Muttetilıclmlzin ba 
seneki yazlyetl, geçen senf'ltl durumu
na nlsbetle dllha mwaıtt.lr. Binaen
aleyh mwnıa lcarıfıklık çıkannak lçl..ıı 
yayılan şayialan hemen botmak la
zımdır. Inguterenln Mısırdan a.ster 
alınmasını ve mlluere harb il n e<'U
me&Jnt lstediti pylasuıı katlyet.ıe tıet
zibedebUirtm. Slyasetlmlz e.ü:l.'4 gıbl 
harbe g1nnemekt.lr • 

Avuatralyada hazırlık 
Loadra 25 (A.A.) - Avuatraıl

yad:ılı:i müttcfık tumenlcr komutam 
general Mac Arthur J ay zarfında 
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Harb tebliğleri 

lngiliz tebliği 
hfre 24 (A.A) - Orta Şark İn· 

glllz kuvvetleri umumi karnrgflhmın 
~ıııtı: Dün bütün gün seyyar kol
lnrımız mevzflerlmlz batısında faall-
1et göstermişlerdir. 

Gambutun cenubunda düşmanın 
hazırlık hnrckctıerl müşahede edll
mtştır. 

Dün bütün gün Sollumun flmalln
dekl kesimde küçlik düşman müfre
zeleri kuvvctl<ırlmlzfn hücumuna uğ°· 
ramıştır. 

Alman tebliği 

ec kı 
Emdene 
yapılan 

hava akını 
Büyük §İmendifer istas
yonunda yangÜılar hali. 

devamediyor 

l.ondra 24 (A.A.) - Salı güntt İn
giliz hava tunetıerlne mtnsııp tay
yarelerin Emdcn şehrl üzerlnoo yap
tıklar ıkcşU neUceslnde en büyük §l
mendlfer istasyonunda yangınlann 
hAh\ devam ettiği görülmüş ve pa.
zartesı geeesı İngillz uçaklarının yap- ı 

HARB DURUMU 

Mısır muharebesi 
başlamak Üzere 

Londra, hududa doğru muazzam 
Mihver kuvvetlerinin gelmekte 

olduğunu bildiriyor 

Alriknda: 

aber 
ikinci cephe etrafındaki 

çekişmelerin yarattığı kötü hava 
1 

i 
·c0aş tarafı ı inci sahlf'ede) dost ve .düşmanda §U düşünceyi 

M. Moıot.of İngiltere ve Ame- de uyandırabllir: 
rikaya gitti, kon~tu anlaştı. İngiltere ve Amerika, son za
Tam bu sırada Bovyet Büyük mana kadar, karaya asker çıka

~ E1çlsf, ikincl cephenin açılın~ np cephe kuracak kudrette değil
; olmMına teesınlrlerinl bildiriyor. diler, hazırlıklan henüz bltme
Şu halde, İngiltere ile Amerika- mişU. İngiliz Başvekillnln söyle
nm geçen kış yahut hemen şim- diği gibi, böyle bir macera İngll
di ildnct cephe açacak vaziyette tere için büyük felrotetıer doğu
olmadıklannı Sovyetıer bilmiyor- roblllrdi. Fakat, Sovyet Rusya §U 

lardı, demektir. Zira, daha geçen fikirdedir ki, böyle bir maceranın 
kış böyle bir kudret ve imkan ol- sonu mgiltere için ne olursa ol-

ncrlin 24 <A.AJ - İnglllz bomba tıklan keşif nettceslnde en büyük ş\
tnyyarclerı tarafından Frnnsnnın ve bir kısmının hasara uğratıldığı ve 
Belçtkanm sahil bölgelerine yapılan doklarda ciddi tmırlbat yapıldığı bu 
gündüz ve gece t&arru71an 9 tayyare suretle anlaşılmıştır. 

ltemdir. Britanya kuvvetleri ıim- ı saydı, fnrrtıtere ve Amerika hem sun, Rusyanın yükünü bir an ha-
di birinci hatta toplanmaktadır. 6' • 

Tobruk ve BarCliayı zapteden )'alında burada pddetli çarpış- Rusyaya yardım etmek, hem de fıfle~~ek için her türlü tchlike-
Mihver kuvvetleri Muır hudu- malar olması beltleniyor. tek düşmanları Almanyayı yen- yl goze alarak, karaya ordular 

düşürülmüştür. Nords Werke denizaltı gemileri in-
duna çclmi§lcr, Sollum·un gar- Doğu cepbesincleı mek için bu fırsatı kaçırmazlar- çıkarmalıydı. Bu or~ular az za-
bında lngiliz kıtalarile temas et· dı. Göze çarpan ookta., müttefilt- manda yokcdilse ve Ingiltere üç 

listeğmen Schönert 19 uncu ve 20 şruıt !abrlkasında bilyük h:ısarlar ol
lncl gece hava zaferini kar.anmıştıi'. duı:nı alnnşılınnktadır. Burada da sn
Dlrlncl sınıf bahriye erlerinden Lud- 1ı günü dC"pOlar Mltı. yanmakta 1di. 
y,1g seri İngiliz gambotlarına kn?'§ı Doklardakl antrepolarda ve dOk bl- ı 
yapılan blr muharebede bir mayn nalarında yapılan ha.snrlnr lkl büyük 
tarayıcı gemide bilhassa yararlık binaya da s!rnyet etmiştir. Ham-

mi§lerdir. İngilizler her dakika Sivastopolda çarpıfDlalar de- ' vıldır gu"çlükl h ı dıTriı 
bi""1i)c bir taarruz bekliyorlar. lerin, ikinci cephe gibi, bu har- w _ • e azır a o• ana 

-,, - vam ediyor. Almanlar mulc.ave• l vatan mudafaa ku etleri d 
Londra radyosunun askeri mu- bin en temelli dA.vasında blrbirle- ' · · vv n en met noktalannı birer birer ele bi d 
harriri demi~ir Jc:i: cMıııırn kar- geçiriyorlar. Dün Londra, Si- rinln kudret ve imldinlanndan r hamle e mahrum kalarak 
§ı harbin haşladığı söylenebilir. vnatopolun durumunun ciddilca- haberdar olmamalarıdır. Yahut, tehlikeye düşse de Sovyet Rusya-
Almanlar vakit hybctmiyc- tiğini, müdafilerin bazı. yerlerde cepheyi açmak meselesinde bir- ya bir müddet yardım edilmiş göstermlştlr, burg - Amerfkn - Llne kumpanya- , 

sına alt olan bu binalar yangın ne ceklerdir. Kqif uçuıu Y pım çekildiklerini bildinni•tir. olurdu ve bu !ed karl k ardı 
tayyareler hududa doğru çok .,, 1eştiklerl halde, bunun za.mam a 

1 
O Y -

Rus kadınlarından çete 
reisleri de var 

tıceslnde harap olmuştur. 
Londra 24 (A.A.) - İnglllz Bava 

Nezareti tebliği: Dlln ~ğleden sonra 
ve akşam tizerl av servlslne mensup 
Spltfirc uçaltlan Boston bomba u
çaklan refakatinde düşman ~11 nl- ı 
tınd::ı.kl topi'aklarda bulunan hedefie
re tnamız ~erdir. Öğleden son
ra uçaklnnmız Dunkerqu 'e gttml.ş
lerdlr. Rıhtımlarda, dok blnalann
da bombalann pntlrıdığı görülmtlş ve 
demlryollarile doklardan birinde bu
lunan büyük bir düşman mal?.Cme 
gemls1 üzerinde bomba l&ıbcLlerlıe 
infllaklar olm~ur. 

muazzam Mihver kuvvetlerinin Hnrkof cepheaindeki Alman bahsinde uyuşmaınışlardır. M. mn d~erdi... 
hareket etmekte oldu!klımnı taarruzu hakkında bir haber Litvinofun acı sözlerinden anla- Yahut, İngutereııin karaya as-

Ankarn 24 (Radyo gazetesi) -
Rus - Almnn harbi hnkkında gelen 
haberler arasında Almanlann Rwı 
çetelerile de meşgul olduğu görül
mektedir. Alman resmi tebliğlerinde 
de buna dair haberler vardır. Rus 
çetelerinde kadınlar olduğu gibi ka· 
dın çete reisleri bulunduğu da bildi· 
rilmektedir. 

görmüşlcrdir. > Dığer taraftan )"Oktur. Ruslar burada bir mili- şıla'll budur, ve bu iki ihtimal de kcr çıh"Rnp Almanyayı arkndruı 
uzun mcnziJli Alman toplarının tar geri çekildiklerini bildirmi~ j vurmaya ve bu suretle Ructu"ya 

ı d' harbJn Diidiim ve yu"ıiitü ü b - .," .. Kapuzzo kalesini bombardıman er ır. b' m a clı tm pekAJA gü .. t• 
ı r - h \ kınımdan herkcsın' kendi aklına yar m e eye ı:ı <ı. cu ye ı-

ettiği ve bu mmtnkadaki ngili2: '-'<!P enin şimal kwnmda Vol· 
tank kollarına at~ açtıkları bil· kof mıntakasında Almanlar lia- göre ayn ayn hareket ettiğini, yordu da, bunu bile bile, isteye 
dirilmektedir. zı Rus kuvvetlerini çember içine arada anlaşma ve birlik olmadı- isteye yapmadı ve Rusyayı Al-

lngilizlerin Mıaır hududunda almışlardı. Dün bu çeml>erin ) ğını gösteı1r ki böyle öliim dirim manya ile başbaş.a ~ır~ktı. Yani 
iki müdafaa hatlan vardır. Bi- dnraltıldıibnı bildirmi~lerdir. ) harbinde müttefikler lehine iyi Rusya İngilte~eyı, Ingıltere Ru_s-
rincisi Sollum' dan bnşlıyarnk ce· Uzak d~da: . bir e değildir. Ev er So eUer y~yı, sırf kendı menfaatlerini dü-
nuba, çöle doğru devam eder. .. § Y g vy ' şünerek atıatmava çalışıyorlar! .• 

Adliyede tayinler 
Akşam üstü Boston bomba uçak.la

n Bretagne'da bir düşman hava. ala
nına taarruz etmlşle~ır. Ö~lcdcn 
sonraki akın esnasında hiçbir düş
man uçaITTrıa raslnnmamış takat ak
şam tlzerl uçaklanmızm dönüşü sı
rnsınd::ı. bir ~k ha va çarpışmaları 
yapılmış ve Splttlre av uçaklnnmız 
iki diişman avcısını denize düşür
müşlerdir. Bomba uçaklnnmızın 
hepsi üslerine dönmüşlerse de akşam 
fizcri yapılan c;:ırpl4JIUlltı.rdn b1r nv 
uç:ığımız kaybolmuştur. 

İkinci hat, huduttan tahminen Japonlar Çinde yeniden bazı , muttefiklerin Jkinci cephe aça- ~ 
200 J.:ilometrc kadar içeride yerleri ele geçinni~lerdir. Diğer 

11 
bilmek veya açamamak kudretin- Öyle veya değil, ikinci cephe Ankara 24 (Telefonla) - Sllrt hl\

ltlmll~'inc Hatay müddeiumumlsl Hi
dayet Demirhan, Sllrt n.'lllye hukuk 
hl'\klmliğlne Antep ceza hf1klm1 Ali 
Salp Güreyo1>ıu, Tunçell ceza hdklm
J}ğfne Amn.-;ya h!i.klml Süreyya Şar
man. Ankara müddeiumumi mua
vinliğine hukuk doktoru Hasan H:\
di T n Rize müddeiumumi mun
vlnli~lne Şerefli Koçhisar muavJnl 
Cemal, Bartın munvlnll~ne Kars 
muavini ZI n Yuceı, biye mua
vfnllğl™? Ovacık sulh Mkim muavin! 
Hikmet Bllr1n nakli ve tAyin edll
mlş!erdlr. 

Mersa Mntruh' dan cenuba doğ- mıntnkalnrdn mühim bir hareket den haberdar bulunsa _ çünkü etrafında bu açık çekişme ve dl-
ru uzanır. Bu hat daha müstah- yoktur. bu basit bir askerlik hesabına da- dişmenin doğurduğu manzara 

'9"lllli1e=~!!'!!·~~~!'!!'!!!~~""-""'!!'!"""'!!"'!D!'!"!!!!'!!!~~!!"!'!l"""!l!~~~.....,llll'!"" .. ~llll' yanır - yahut bu cephenin açıl- budur. Müttefiklerin kudretini ve 

Mal Saklama Ek k k l 
ma 1,amanında birleşmiş olsalar- hesabını Sovyetler mi bilmiyor. m C 3 rt an dı M. Litvinof da.ha geçen kış Sovyetıerln istediği müttefiklerlıı 

Bir kumaş mağazası 
hakkinda tahkikat 

yapılacak 

İngiltereye akın 
Lonclrn 24 <A.AJ _ İngiliz Hava Fi:ıt murakabe memurları, diin, bir 

Nazırlıjp tebliği: kumaş mağazasında blr cürmü mcş-
Dilnkfi s:ııı _ çarşamba gecesi. az hut yapmışlardır. Evvelki gün nk-

Almanyaya gidecek Türk ~yıda di!§mnn uç:?klan East Anglla şam üzeri. şehrimize gelen bir tacir, 

tb t h • bölgesi üzerinde uçmuşlardır. Atılan mn~ tap top kumaş taşmdı-ma ua eyetı b l'hnı görmr. .. , bunlardan satın nlmak ombalar hasar yapmamış ve hiçbir "" ~ 
Ankara 24 (Telefonla) - Al- telefat olmamıştır, Bir dil.."1llnn bom- istemiştir. 

manyaya gidecek matbuat heyetine ba uçağı tnhrlbcdllm.lştlr. Kendisine vnklJn geç oldu~wrn ve 
ait davetiyeler Hariciye Vckfıletimi- yarın gelmt"SI bJldirllmlşUr. Tnclr, 
ze gdmi~tir. Heyetin 1 O güne kadar D dün, mağaznya gidince mnllann ltd-
yola çıkncağı anlaşılmaktadır. Ünyanın bütçe tarihin- mnen satıldığı ceva.bne karşılaşmış 
Emekl" General Osman de misli görülmemi• ve bir de fatura ibraz cdilmlştlr. Bu-

x non üzerine tacir, bölge iaşe mU-
Şevketin cenazesi bir rakam dUrlüı:tü Fıat Murakabe Bürosuna 

merasimle kaldırıldı Vqington 24 (A.A.) - 1 tem- müracant etmiştir. 
muzda ba§lnyan mnli yıl için milli Memurlar, tüccnr gibi mnf:nzaya 

Ank rn 24 (Telefonla) - Ölen mu-daffta t_ı._;_t iht• d 1• "'derek kumaş mübayna etmek lst.e-
M'IJ· M··d f V kAI · k. · .. u.ns ..... ını ıva e en a- ı;• ı ı u a na e a etı es ı zat ış- ·--ı..a d- .. .11 1. . yJnce aynı fatura onlara da göstc-
I · · · kl. l O Şe :rn• un mumcss-ı er mec ııııne ve- r1 
en .. reıııı eme .' cen:ro sman v- n1miştir. Layiha 42 820 OOO OOO lmJştlr. Fnturn:!a. 40 top kumaşın 

ket ın ccnaze~ıı bugun askeri mera· d l .b. d" bu'· ' .h'. d satıldığı tasrih edilmekte 1dl Vn-
. l k ld 1 Cc • o ar gı ı unyanın tçe tan ın c zl "ten ..n • aım e n ın mıştır. nnze merası- • 1• - .. 1 . b• k " • ye., 9wphelenen memurlar ınn~ 

minde bando müzıka, bir tabur as- mıs 1 goru memı§ ır ra am goııtcn- znda nrruna yapınca, bir gün evvel 
ker Mili' M" d f V k'I. Y<>r. Bu paranın 1 l 317000000 u ha-. gelen kumaş toplnnnın blrcr lkl.,,.,. 

. ı u o aa e ı ı, gene- k: ti . . . f d.l k . K. ,,.... 
rnller ve mebuslar hazır bulun· va uvve c:ı ı~n ear c 1 ece lir. 1- mağazaya serpl§t.irtldiği meydana 
muşlardır. raLıma ve odunç verme programı çıkmıştır. 

12, 700,000,000 a malolncak, geri Maltnza hakkında, malı olduğu hal-
Roosevelt ile Churchill kalan kısmı d ordu için harcana· de satıştan lmUna BUclle zabıt tutul-

kr b • • 1 cnkbr. Bu proje ile haziran 1940 muştur. • 
a a a ımı~ er tanhcri milli müdafaaya ayrılan pa- p . ı kr • 

Ncvy~."' 24. (A.A.) - Ncvyork ra 228,811,000,000 a çıkmı§tır. artı gene ıe eterı 
hal tercumelerı evrak mahzeni mu- Adanada 
harriri, Roosevclt'le Churchilrin Çorum Belediye Reisi Adana 24 (A 'A) - C .. h ·-
uz.aktan hiribirlerinin yeğenleri ol- Ankara 24 (Telefonla) _ Nazml yet Halk Partisi . Geitel &kre~;~i 
duklnnnı tesadüfen meydana çlkar- Tnmbuşun Çorum beledlyc rtyn.seUne Memduh Şevket Esendal dün hu-
mıştır. tfıyinl tasdik edllnılştfr. raya gelmi§tir. 

cephe açılmamış olmasına böyle mi işine e vermiyor, anlamak 
açıkça esencnrnezdi. mümkün değil. 

Bugünden itibaren 
da"" b m ğa b 

Yoksa, M. Litvinofun bu şika- Libya harbi ve Mısır müdafaa-
1 n c yetinden nmütt.cfiklcr ildncl cep- sı bıgiltere ve Amerikayı yeni 

---- heyi çoktan açacak kudrette idi- kaygılara düşü:ıiip Afrlkaya yen! 
Mahalle1erdckl iaşe dağıtma blr- ı d dıl A-~--· k tl ·· d 1 dı~ IJklerl, Inşc kütilklerlni dün nqama er e yapma ar» m<ı.ıı=ıuu uvve er gon ermeye ça ışıl gı 

kndnr t'\mamlama{!n çalışmışlardır. mı çıkarmalı? Ozaman mütte- ve buna rağmen ikinci cephenin 
Bugünd rı ıtıbaren birlik idare he- fikler arasında hiç birlik ve be- tam :zamanında açıl~ağı M. 
yeti reisleri, kendi mıntnkalanndnkl raberlik olmadığı neticesine va- Rooseveıt tarafından söylendiği 
iaşe merkezlerinden temmuz ve a{tus- • · 
tos ekmek kartlnnnı alacakl c- nlır ki buna inanmak güçtür. halde Sovyct Elçlslı1ln şikayeti, 

arı ve v . t ,.,_, .. _ b kı 
rllcn ycnl beyanno.melere göre bun- Bır taraftan ngiltcr1;;1un, obur u yamet ortasında, büyük 
lnn evlere da~ıtacnklardır yandan - daha dün - Reis harb p1Anını bir tnrnfa bırakıp 

Resmi fiatler üzerinden 
pirinç sab§İ serb.es 

İstanbul vllayet1nden tebliğ ohm
muştur: PJrlnce el koyma mübaya
atı hltam bulduğundan illin edilen 
resml rıatıcr ftzerlnden 18 haziran 
942 tarihinden 1tlbaren pirinç alım 
satımının ve nakllyatmm serbes bu
lunduCU tebliğ oltmur. 

Roosevcltln ikinci cepheyi bu yıl herkesin sadece kendi çıkarını 
açacağız diye ilan etmelerine düşündüğü gibi bir hava yara
karşı Sovyet Elçisinin bu işin çok tıyor. 
geciktiğini teessüfle bildirmesi Necmeddin Sndak 

Alman tenisçiler 
İstanbul muhtelitile 

l<artilaıacaklar 

Almanlar, 20 Amerikan 
ve İngiliz gemisi 

batırdılar 
lstanbal'da haEiE bir 

zelzele duyuldu l.tanbul 24 (AA) -Tenia ajan- Berlin 24 (A.A.) - Hususi teh-

i 
lığından tebliğ edllmiştir: Ankarada liğ: Alman deniznlbla.n İngiliz vo 

stanbv.l 24 (A.A.) - Dün ak- .tertiboluoarı tenia turnuvnama iştirak Amerikan gemilerine knr§l mücade
ıam yaz sn.ati ile saat 19 u 3 7 daki- etmek üzere Almnnyadan memleke- lclerinde yeni muva!f kiyctler . ka
ka 51 sanıye geçe hafif bir zelzele timi:ıi ziyart edecek ola Al t zanmıılardır, Atlantikte Amcnkan 

d 
n man e- d k h. . ) d 

kayde ilmiştir Merkez üstü rasatha- _: __ :1 • ·ı b"] . uh I' . . 1 O onanmoaının sı ı ımayesı n tın a 
neden 140 kiİometre mesafededir ·~12en 

1 e 0 ged mTızakm • tde ıtınınb I bulunan §İmal ve orta Amerikanın 
k 

. • ve temmuz a sım e Öge --LjJ uJ d ı.. f'J J .:t-h·J 
Ya ın hır :nesofcdcn geldiği için k t1 d .. bak l l BWl ı arın a ... a ı e ere oa ı ve 

h . . d or ann a musa a ar yapma arı topyekCın 102 bin ton hacminde 20 
şe rımız e? de birçok kimseler ta-

1 
tekarrür etmi~r. Biletlerin satış yer- d::-n f ca.ret ..,.emisi denizoltılon· 

rafından hwedilmictir I · b·ıd·riJ kt' "'il"• n 
1 0 

" · en ayrıca ı ı ece ır. mız tarafından bntırılmışhr. Bundan 
başka bir himaye gemisiyle ba~a 4 

A • Bi~az ~onra canavann.air ~l~nry'- dı. ~cnç dostumu?. ya.ıvaş yavaş İki üç ııdım ötede yerde cansız gemi de .. torpil isabeti olnrnk ağır 
nın üzenne ııal~ını.r~k dı!lennı gırt- kcndınc geliyordu. Evvela gözlerini yatan knra köpeğe bir göz atbm. hnaam ugramlştır. 
lağınn saplamngn ugraJtığtnı ~e :ıı- :ıçtı. ~ak~şlan~~a müthi§ bir korku- Cnnavnr, buzağı büyüklüğünde idi. Almanyada 154,212 

Tefrika No. 100 Çeviren• AHMET lLA 1 ıvallıyı yere yuvarladıgını. gorduk. nun ızlerı ıezılıyordu. Bizi yanıba- Cörünşü son derece korkunçtu. Bu F - • • • 1 
. H L Tam o esnada Holmes yetışerek, ca· §Jnda görünce gözleri sevinçle par- e b. ta d b. buld k- ... ransız l§ÇISI ça ~şıyor 

Bu canavarın ansızın meydana ulu d 1 . k k ' na varın yan l:aburgalanna taban en- !adı, ve dir~eklerine dayanarak ?d. ır K f ı, ne e ır ecl"lg . opo'i Vlchy 24 (A.A.) - (0.F.I,): Bur;im 
çıkıvremcsi üçümüzü de felce ug". ·~ı·ımoalsdınu n~::-':.oüabyıoca, or umk uz ımı bq defa arka ıırkaya boşalttı. ayağa kalkmak istedi ' dı cır. __ _:ıa nab~. ~~k vvd.ulr . ıdem~ece Almanyadn çalışmakta. olan Franm 

• .... • VUJU.. u canavara ur- Kö k d f b k • . . · eçeue uyu , .ış en e ınu;n lKiJcrlnhı ı;nyısı lM,212 dlr 
rntb. Kendimizi toparlayıp, dostu- ıun iılemcdiğine dair köylülerin nğ- p~ son e. a oz ın tir tir htre- F nkat geçirdiği müthiş tehlikeden parmağı uzunluğunda idi. Bu cana- ŞlmdJye kadar en fazla. 'ışçı gön-
muzu tehdideden müthiş tehlikenin zınd ıenelerdenberi dolapn riva· ten orkunç bıkuluma ~vutiıd?ktan ° derece bitap düşmüştü ki, yerin· vann saldırışına m&ruz olan bir deren Pal"1D bölgesi olmuştur. 16 Ü. 
büyüklüğünü anlayıncaya kadar yetlcrin gülünç birer masaldan baş- son~~ .. !an tara dcvnıdı. tıznrın den. kalkamadı. Komiser Leatrade adam ne kadar kuvvetli oluna 18 ~ arnsmdakl gençler de Alriınn-
07.llnca bir m~ddet geçmişti. b. bir §ey olmadığını anladık. Bina- vıer 

1 
ıgı ıztırapla hlrkn.ç .~ein yerde cebındeki küçük kony~ ti§e&ini aça• olsun, muhakkak 8lüme ınahk.Gm- ya tnrafnıdan Jmbul edilmektedir, 

Holmeıle l:ien, köpeğin arkasın- enaenaleyh tnkibettiğimiz lıu k.öpe· ~ rp hdı, '0k~k k~ ü.s~un~e ı:r;k- rak zavallıya birkaç yuGwn içlrdi. dur. Şimdi de yerCle cansız olarak Bunlar .Alınan gençlik knnıpl!l.rma 
dan aynı zamanda ateş ettik. Cana- ği, yetiştiğimiz takdirde, 6ldürebile- aB nv;ya ı d ak~ e~~z ı. . Kon>:ak tcsiri~i g8aetrmekte ~e- yatbğı Lalde gözleri ve a~zı pırıl pı- girebilmekte ve orada hem Alinnn~. 
var korkunç bir surette uludu. Bu cek ve şimdiye kadar bozkırda it- eti c~ . e 0 esna 8 0.'!eg~? yanına cikmedı. Artık sır Henry, k.endıne nl parlıyor, muannm çenesi de değ- !hem de ~ek ~mektedlr. tik 
ul~a~. ~a~ iki kul'JUndan hiç olmaz- lenmiş olan bunca cinayetlere fı.let ~ {.m.':kl~.~~ncamı, kop~n buza- ıgeliyordu. Fakat korku izleri h&lu mc liabayiğiti korlCutuyordu. kafile temmuz bnşında bnreket ed~ 
sa bırısını ısnbet ettirdiğimizi ispat olarnk kullanılmasına bir son vere- gı u~ J:ün~e 0.lan kafasnuı. da- bakıolarından silinmemişti. Titrek p kl de.. çek·- cektir. 
ediyordu. Hnyvnn. tahminimize gö- bilecektik. ~ayara aı mrüag~ hazılrlanır~en. yer• bir ~le: k~;maği nn~n ucudu ~ ~e d~ Halli tair]eri musikisi ve 
re ynralnnmakla beraber aynı uzun H 1 .. c cansı% ae mi§ bu unduguııu ı;ö· AJI h 1 d. ld d ne ope n agzınn o un ur . ~ • ti L 

1 
. H • .' . d 0 mes, yıldınm sünUı1e köpegin rüncc ateş etmekten vazgeçtim - a ım ıye mırı an 1

• Elimi çektiğim zamaıl pamıaklnrı· oyunları gece ı 
a ayışıar a, sır enry nın pcşın en arkasından ko§ma va ha l d H fi -,. _ il . Sonra. k ' l koşmağa devam etti . b k d gzl• 1 a 1• a - L..UVn ı sir Henry, yerde baygın Allah . b mın ucu, karanlı ta pınl pın par- Beyoğlu Halkcvl, 25 nLsandn şehir 

. . • ' • • • . . ~nın u a ar hı ı koştuğunu bu- yatıyordu. Delikıuılıyı yerde bu va- - ... ~1 ıeverıw:nız. . . aşımn lıyordu. tJyatroru komedi tsmınd:ı bir cHnlk 
Sır Henry, sılah scslcnnı l§ıtıncc, gune kadar hiç görmemi tim. Ben . ·y tt •· ·· k" V• -ıd·· neler geldıgını hana söylcyınız. Be· B b ] b · k k ·1 ,_ ık ı.· şsl.İi1erl halk musikisl halk oyunları> 

b~ını arkaya çevirdi. Mehtabın sol- meşhur bir ko~ucu olmakla maruf :Ü: e J!orun~e, kpe:;\onH 01 ur• ni kovalıyan ve korkunç di§lerloi Nı u ad ... ~d" oÇr _ uk~ ek~arığş' ,...,ır gecesi 'ıertibetmlş ve bu teşebbüs Qoıf 
gun J;7ıklan sa~sinde zavallının kor- bir adamım. Fakat Holmcs bu tükip yer 

0 
•• aslın k ;rliku j 0 

bcs, gırtlağuna geçirmek istiyen o siyah yr~ekuuşdr u. uld ope ın ":k o.10.ka toplamıştı Bina ancn.k 1000 
kusundon sarardığını, kendisini ko- koşusunda ~ni kolaylıkla ~eçti Ko- nunedaçomkelerle '1_ e ıı~ ıntınl ıkoy- canavar ne oldu? diye sordu. zınala 0 

nk urm~! 0 ~~ palnnd r. k1ş1 aldıjp hnlde. o gcceyı g6mıek :ls-
v 1 k 

"d f . L d . · n o a ı yaKasını, sura e ç a· D l'k I b ll . H l uç nınm arannıda ruçın par a ıtsı• ~ ıyan car.avara ·arşı mu n an va- mı.ser estrn c ıse en ark~d.ı kal- np att .. k .. .. t Delik I e ı ·an mm u sua erme o mcs .1k da l tıyenlerln s:ı.yısı on blnl geçmişU. 
zıyetinde kollannı, ileriye doğru mıştı. b 1d go sun·~-~~ d hiçb~ ının cevap verdi: nı ı an an ıyamamıştmı. Bütün m\h'ncantJnn karşılnyabll .. 
uzntarak aiper gibi kullonmıık istedi· B·z k.. V• • d k . ?Yn.~o a .ve gogsu.n be. fır yar

1
n - Rica ederim sir Henry geçmis Fakat ilk heyecnn ve bayretim za- mek 1mkfınını tetkik cd('Jl Beyoğlu 

~· . ı opegın peşın en vnr uvve- ızı gormeyınce genı§ ır ne es a - l ' ~ ·ı 1 k d. · t k hrl uh li~nı ve zangır zangır titrediğini gör- timizle ko~arken, ıir Hcnry·nin bir- dık ' macera on unutunuz. O korkunç kö- ı o unca, en ınu tu amıynra : Halkcvı yulmtıda bunu şe n m • 
dum. çok <Jefalar acı çığlıklar kopardıihnı ~lafyc b. d t d v Lok pek artık me'Vcut değildir. Baskervil - Köpeğin gözlerine ve ağzına tdlf mahallerinde tertlbettT\$ karar 

Köpei;in hiç olmnzaa bir kur•u- köpegvin de korkunr ulwnalarını ··it' ruh 
1
• ..:. c.e ·~= nnıeııııgı k dmaı!' lailcsi dr dına muııallat olan hu kar fosfor aünnüşlerl diye haykırdım. vermiştir. , " " - u ._..ının .. .,..ın ra e ı- , • , ,. . Yakında tertlbJne ba anacak o.an 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Methiyeden sonra 
küçücük bir tenkit 

(~s __ .. _~_-ı_~~u_·~--~~E_R~E_R_ı~·) SiN6APUR KORSANLAR 
Darülaceze Tefrika No. 126 Türkçede yeni kelimeler, yeııj ta- Taksi Ücreti 1 KOÇOK HA~ERLER ı 

birler ve terimler bulmak zaruretin· * Ya~Iı tohuml9ı!lıJl Uıraq~ loln Qlr Sapanlar kuruldu, Ak§am günegı.. 
deyiz. Hayat her giin bafka baıka •• 25 mtlddettenbert yapıTh.n hdhlildar b n1n ba~masına. 1k1 saat var 
cilveler yaratıyor.. Taptaze anlam- Daha yuı;de l)ıtınek ~redir. :SU e.ra.dt\ e~rtnde ,Çocuklar için de ir şamama gür sesiyle M1Jmıyorı 
1ara. icatlara ve düşüncelere taptaze zammediliyor 641 ve da.ha. evveıkı yıllar~ ait ha4- ı>aviyon yapilacalC - Haydi arkadaşlar, sapanlarda.ki 
m8na kalıplan gerek. Eskiden An.· haf tohumu bulundurup da. uıalle.nnı kundakları ateşleyip fulatuUz. ±ııı: 
bm, İranlının kelime hazinesine bq ihtao etme]( ıstiyeJıle~ temmuzun hamleyi yapalım .. .ve Osaka s\ltla?ı ~-
vurur, canldan olduğu gibi camm· eehrlmlzdeki taksi şoförler!, bele- otuzuncu günü akşamına. JWlaıı bt- Vaktlle içtimai mevkil mü.salt ol- tün~ki tahta kulelerin yanışını 

dlyeye müracaat ederek U\stik, amor- rer beyanname 11& ista.nbul ihracat du~u halde sonradan vücut9a. düşmüş uzaktan .seyredelim. 
ları da 0 sayede isimlendirmek yo- ti.sınan ve.sair masrafların artması ha§ kont:ı:o111rlll~& müracaatıan ve kimsesiz kalmış ihtiyar ve faklr Kunda.klan ateşlediler .. ve sapan-
lana giderdik. Fakat milli tuunuı bu dolayıstle tak.si ücretlerine zam ya- mecburi tutulmuştur. kimseler i~in Darülı\ce7ıede ayn bir lan getıp boşalttılar, 
derece geliştiği böyle bir devirde, pılmasını istemişlerdi. Bu mtlıaca- * 'l'ıp v& Huliuk fakfilteleri adli paviyon teSis edilmek Uzere Vali dok- ve nıı: a~da yirmiden fazla kun-
ancak kendi ek~lerimizden. kök'leri· atı btr haftadanberl tetkik eden Da.- tıp profesörü ve sabık adliye dokto- tor tütn ltmtarın pek yerinde bir dak attılar. 
mizden medet umabiliriz. lmi Encümen, evvelce yapılan yüroe nı B. Hikmet adli tıp işleri müşahe- teşebbüsünü kaydet~. surlardaki tahta kuleler ateı aldı. 

Fakat mü,kül i§te burada: Os· eUl zammın k!f1 e;elmlyece~ni dü1.. dehane müdürlU~e t~yl.n edilmiş- Bu paviyonun yapılabilmesi 1ç1n Biraz sonra sa.panlan da.ha faıla 
manlıca zamanında Türkçeyi Arap şünerek bugünkü zamma. daha yüzde tir, şehrimizin hamiyetu zenglnlerlne baş gerdiler .. 
aarhna, yahut Framız gramerine ıö· ylrmi beş llAveslle tabi ücrebleri * Darilşşafaka mezunları cemiyeti vurulmuş ve verilen biner liraların Yirmi kundak dah~ tutuşturup nt-
re izah ebnişler. Halbuki Türkçe, zammını yilzde yetmiş beşe çıkar- bu aym 27 nci cumartesi g(inü E- yekftnundan elli bin llra elde edil- tıla1'. 
mesela «sülasi mücerred» in bapla· m.l§tır. minöntı Hallrevlnde senelik kongre- m~lr. Bundan başka blıtok zen- Bu kundaklar surlah aşarak §eh-
ra, irablara gİnnesi ıuretile değil de, Bundan ba~ka. gee_e sıeferlerlnde s:lni yapacaktır. g1nlerlm1z daha bu hayırlı işe iştirak rin içine düşüyordu, 
hecelerin zincir bak.lalan tanmda saat yirmi dörtten sonra yarım lira * Luk:o Yukolof adında bir adam etmek arzusunu göstermişlerdir. Şamama: 

fark alınacaktır. Bu kar~l'. bugünden dün Küçükpazar caddesinden geçer- Di~r taraftan şehrimizde son za- - İşte, Osakalılar fe1Aket1n dehşe-
biribirinin sonuna takılması tarnnda itibaren tatbik edilecektir. ken birdenbire fenalaşarak düşl\p manlarda sefil ve kimsesiz bir çok tini şimdi anlıyacaklar .. ve T1 • Piye 
manalar veriyor. Elde hangi ekler Encümen halkın otomobil bulmak bayılmış, derhal cerrahpa§a. hasta- çocuklar türemiştir. Bunların sokak- hücum edecekler, . 
var? Bımlar ne gibi roller oynamak· müşkülMını önleyebilmek üzere yenı nesine kaldırılmışsa da biraz sonra Jarda perişan bir haldWJ kal.malan Diyordu. Şamama, Takalı:onun Osa.
tadırlar? Öğrenmemiz icabederdi. bazı kararlar daha vermiştir. Bu ka- ölmüştür. Bu adamın kalb sektesin- doj!ru görülmemiştir. Vali ve Belediye ka sarayında hapsedlldl~inden eml.n
Ancak böylelikle muhtaç olduğumm rarlara göre tak.si bekleme yerlerinde den öldüğü anlaşılarak cesedin gö- Reisi doktor Lftttı Kırdar, bu ço- dl. 
yeni kelimeleri yaratabilirdik. bulunan otomoblllerln saatlerinde mülmesine ruhsat verllmiştlr cuklann toplatılmasını emretmiş ve Biraz önce yere &erilen köylünün, 

Geçenlerde bir yazımda Besim mutaka serbes işareti bulunacak, bu * Tahsin adında 17 y~larında son günlerde üç yüzden fazla çocuk Ti - .Pi tarafından gönderildi~! an-
Atalay'ı «Ekler ve Köklen fsirnli suretle hallı:: arabalann boş oldukla- biri G 1 tad t 1 T d inln dük toplattmlmıştır. !aşılmıştı. 
bir kitap hazırlıyarak bastırttığı için rını kolayca anlayabilecek, muayyen a a a erı 0 or - Bu çocuklar, ş!mdlllk Darül~cezede Bu ndam bir slyogon feda1slyd1 .. 
bu sebeple övmüttüm. Zira en lü· tarifeden faza. ücret alınm.ıyacaktır. ~~dan bir takım yeni e~is~ ~~~~ banndmlacaklardır. Ancak, küçük cesedi tetkik edilince her şey meyda-
zumlu bir eseri bize tam ıaraaında Encümenin bu yeni kal"arlanna rl-

1 
e satarken yakalanmı ~~ yaşi.akl çocuklar müstesna, çocukları na çıkmıştı. 

ayet etmiyen şoförlere be~ llra ceza 8 n Bultanahmet !kinci su ceza himaye edecek müsait bir bina bu-
verınQ oluyordu. verilecek, tekerrüründe bunlar 1~ gün mahkemesinde tevkif edilmiştir. lunmad1ğından Vali B. LQtfl Kırdar, 

İsmi geçen kitabm kusurdan kur· m1lddetle seyrüseferden menedllecek, * Kumkapıda oturan Hasan adın- DarlilAeıezede bunlar lçtn de bir pa
lulamıyacağını biliyordum. Bu gibi Qçtincft suçta da şoförlÜk ruhsat!yesl da blr:I ve Kuzguncukta Avramm viyon yaptırılmasını muvafık gör-
mabsuller ancak nesillerin çalqma• geri alınacaktır. oğlu tsak dut aıtacından d!işerek a~r mektedlr. 
amdan sonra mükemmel ,ekline ula- yatalanm1ş1ar, hastaneye kaldırıl- Çocuklar için yapılacak bu paviyon 
pbilir. Netek.im Şemseddin Sami, Pangaltı cinayeti mışlardır. masrafı da zeng1n1erlmJzln yapacak-
zımıanma nazaran aliyülila kamusla- muhakemesi bitti * Küçükpazarda oturan Mehmedln lan yardım ile temin edilecektir. 
nnı verebilmek için kendinden evvel bir buçuk yaşındaki. oğlu Cemaled-
gelen nice nice lugatçılann eserlerine Pangaltıda kocası konıiser TalAt dJn ve Kumkap1da oturan Nobann 
dayanda. Bizim Tarama dergisi de Uçkunu yaralıyarak ölümüne sebebi- !ki yaşındaki oğlu Kirkor c-vle:r1n1n 
ondan evvelki çalışmalara iatinadet- yet vermektPiı maznun.Nedlme Uçlm- penceresinden bakarken sokab düş-

nun muhakemesi, dün blrinc1 ağır müşler, aAı.r yaralanmışlardır. İklst 
ti. Onu basamak yapıp ıonraki ki· ceza mahkemesinde bıtlrllmiştlr. de Coeuk hastanesine kaldııılmıştır. 

Bir çiçek hırsızi 
yakalandı 

AU adında 18 yaşlannda biri gece 
yansı Cihangir civarında bir npar
tımanın üç metre yükseklikteki du-taplar çıkanldı. Daha da çıkarılacak. Muhakeme neticesinde, Nedime Uçklın 

Bunlar hep, dede, baha, oiul, torun tarafından çakı ile açılan yaranın, 
gibidirler. Biribirlerinden doğarlar. TalAt Uçkunun ölümünde blU ol- y •• T 'k - l - varından bahçeye girerek çiçek ko

uzme eşvı yarış arı panp büyük bir buket yapmış, tek-

Akşam güneşi batarken, şehir için. 
den sank\ yeni btr güne~ doğuyordu. 

Ortalık o kadar aydınlıktı kl .. 
Korsanlardan biri: 
- Fllipinde ilk tanıdığınız a.teş bu 

kadar korkunç muydu, Şamama? 
Dlye soruyor, Ş:ımama. bu suale 

memnuniyetini 1fade eden bir gtllüş
le cevap vererek: 

- Hayır, diyordu. Bu ateş daha bü
yük, daha korkunçtur. 
Şamama, Takakoyu almadan dön

mlyecekti. O, çok inatçı bit' adamdı. 
Fakat, T1 - Piyi de şehir lçinde kış
kırt.anlar, ona yard1m vadedenler 
~alıyordtı. 

Böyle olduğuna göre, Besim Ata· madııtı, tedavı ettınnemek yüzünden 
lay'dan da tabiatile tamamile kusur· ölilmün vukua geldiği sabit olmuş ve 
mz bir kitap bekliyemezdik. Nete- vaka, kocasını Adiyen cerh mahiye
kim, cEkler ve Kökler» i baştan tinde görülerek Nedime Uçkunun o
aşağı gözden geçirince, bazı nokta· tuz beş gün hapsine karar verilmiş 
lar dikkatime çarpb. Bunlardan bir· ancak Tal~tın başka bir kadınla 

su sporları ajanlı~ından: Bölgemi- rar duvardan atlayıp kaçmak ister-
zln 2 net yüzme teşvik yan.~ 28/ha- ken apartıman kapıcısı Hasan ken- Güzel Osaka şehri ateşler içinde 
ziran pa1.ar günü Moda yüzme ha- dlsln1 görüp yakalamıştır. Ali dün ya.nmağa başlamıştı. 

münasebeti g&z önünde tutularak 
kaçını aşağlya yazacağım: hapis cezası 23 güne indlrllmlştlr. 

~·· 

vuzunda yapılacaktır. Saat 13 de adliyeye verilmiş, müdde1umum1llkte Şamamanın adamları surlara ı;o.. 
b~laıyacak olan müsabakalar kllçUk- verdiği ifadede: kulmasın diye, Osakalılar mütemadi-, 
ler ve büyükler olmak üzere iki sınıf - Sı:ıbahleyin sevdiğim kızla bu- yen ok atıyorlardı. Halbuki şimdi ok-
yüzücft arasında ıern. ed!lecekttr. çular da çekllml§! görünüyordu. Kale 

luşacaktık. Param olmadığı için ken- burçlarından bir tek ok atılmıyordu. 
Hakem arkadaşlann teşrifleri rica o- dlslne bir hediye alamadım. Hiç de- zaten surlardak1 kaçışmalardan da 

Galiba müellif «ek» bulmağı azı· Vilayet köylerinde Iunur. ğilse bir buket götürmek için gece anl~ılıyordu ki, kulelerin ateş alma. 
cık ifrata vardırmış. Meseli kitabm bu apartınıanın bahçesi.ne girip çl- siyle sur muhafızlarının maneviyatı 
en son sahifesinde ( - alta ) ekini subaşı teşkilatı Günlük Borsa çek kopardım. bozulmuştu. Böyle olmasaydı .surların 
cBu ekin kitaba konulma.sı dizimden taınamlandi Dly~ suçunu 1tıraf etm1ştlr. All üstünde dolaşan nl>betçllerl uzaktan J 
önce unutulmu,tur. Burada veriyo- Vllfıyet içindeki kaymakamlıklar- tevkif edllml§tlr. görmek mümkiln olacaktı. 
ruz» diye sunuyor, Misal de (Ka· dan v1Ill.yete gelen malfunata göre 24/6/194.2 Osakanın bu kısmı ateşler içinde ı 
raltı, kısalta). Lakin böyle bir vllll.yet köylerinin hepsJnde subaşı % 7,5 933 Türk horcu 1. il. m. 23.70 TES .. EKKÜR yanarken, Şamama, Yokohama ka-
( _ alh ) eki var mıdn acaba? Bu, teşkilA.tı tamamlanmış ve subaşılar » 3 1938 1kramiyell 21.10 pısnın çabuk açılacağını umuyordu.

1 (kıs+mak) tan yapılmış (kıs+alt faaliyete geçmişlerdir. Bunlar, her > G 1933 ikramiyeli Erganı 23.- Vefatııe bizleri büyük acılara du- Bu umgu ile kapıya Jark ltlşlllk bir 
kö w' b ki h ullerlni tesb!t 'l 193 l car eden merhum Mehmet Koeabo- hücum müfrezesi. gönderdi. Bu adam-

+mak) fiilinin (vt: l:eza kara+alt yun u sene ma s , 4 S vas-EIZUI'Um I 19.85 
d k vil" et bildireceklerdir 193 ranın cenaze merasiminde bulunmak lar kapıyı zorladılar, 9."tnak 1mk~-

+mak) fiilnin asli maddeleri aonu• e ere cıY e · , , 4 Sıvas - Erzurum 2-7 19.95 .. 
1941 zahmetini gösteren çelenk gönderen nmı bulamadılar. Ve kapının üstün· 

na getirilmiş bir (ı) eki ile yapılnut 1 R A D y Q 1 11 
, Demiryolu istikrazı 20.- ve taziyette bulunarak derin acımızı den dökülen sıcak sularla haşlanıp 

değil• midır' ? 11 » 11 , » n 19,55 
A. Demi 1 t " paylaşan dost ve akrabalarımıza ay- döndüler . 

.Y.•.Y. ryo u ahvllt I-ll 52,25 
_ A. Demiry u n ayn teşekküre imUn bulamadığı- Şamama: 

Mademki (ı) dan bahsettik, ona A Dem 
0 

an tahvllt m 53,- mızdan gazetenizin bu hususta tavas- - Yangının sonuna kadar bekllye-
devanı _.1eıı·m. Tiürk ...... ; .. "Lenk ka· . iryolu mümessil senet 52.25 

""' ...--· ıw Bugünkü prouam T. c. Merkez Bankası sutunu rica ederiz. ceğ'!z. Ti - Pi beni Hamdun gibi çar-
iclesi düşünülürse ( • ı ), ( · i ), 12.30 Program, 12,33 Karışık earkı T t 166.- Eşi: Selma Kocabora; Anneı;J: Be- çabuk çekilip gidecek sandı ıse alda-ı 

( ) - 1•1 • • mab" t V"' türküler, 12,45 Ajans haberlerl, · .s bankası nama muharrer 15.- hi K h t o ehi ı i d k p k ( " ) u ıı;ıuennın ıye çe .., T +- b ce oeabora, Baba .. : l\la mu nıyor. nu ş r "n e a ana ı-
• u • • ~ · U1 ankası Oınmııe e.ıt ) 15.50 ....,. "' 

biribirlerinden farkı olmaması la• 18,03 Çifte fasıl, !9,00 Konuşma, 19,15 T. İş bankası mümessil hts 
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_ Kocabora. sılm1ş bir fare gibi sıkıştıracağını. 

Yazan: İSKENDER F. SERTEJ 

sorlaYl.P nihayet açtırıncaya 
uR"raşaca~un. 

Diyordu. Şamamanın 1natç 
meşhurdu. Gerçi Şamama. aon a 
içinde Yokohamada serserl bir 
dut olarak tanıtmış ise de, bun 
&ıcek1 mazisi, denizlerde geçen 
sanlık hayatına alt birçok heyec 
maceralarla dolu olduğundan, e 
tındaki korsanla~ Şamamayı 

kolay terkedlp kaçacak kimseler 
itildi. Şamama böyle bir tehlike 
karşılaşmayı düşünmüyordu. 

Şamamanın düşündüğü şey şu 
idi: 

- Kava - Muradan öç alama 
Fakat, onun karısını boğdum. 
tiyle o da benim kanını öldürm ·· 
Şlmdt ödeştik. Artık Takakoyu 
bırakmıyacağım. Takako bir gün 
ga.pur yoluna çlkarken bana 
bayağı bir haydut.sun!» demlşti. 
kendi adamları kadar bayağı bir 
dut olmadı~ı gösterece~im .. 
babasının u.şağı olan Ti - Pinin 
den kurtaracağım. Bundan so 
babasına diyeceğim ki: ,Sen, ka 
manlara kızını vermek isterdin !J) 
Osakayı zapteden bir adamım. 

nı oradaki zindandan kurtar 
Şjmdl Takakoyu senden istemek 
kını değil midir?• Eğer Yamada 
zmı bana vermezse, ona son def 
cevabı verrceğim: 

YARIN Matinelerılen itibar 

SARK sinemasınd 
2 büyük film birden: 

1 - BALIKÇINI 
KARISl 

Baş Rolde: 
KRİSTİNA SÖDERBAIDl 

Emsalsiz qk ve ihtiras 1'll 

2-ILK AŞ 
DEANNA DURBİN'in 

Neşeli ve sevimli aşk filmi 

ZATi SUNGU 
Bu Geceden itibare 

Büyükada' da 
iSKELE 
Gazinosunda 

Dünyayı hayrette 
rakan esrarlı hüne 
lerine başlıyor. 

Her gece saat 21.30 da cum 
tesı, pazar günleri MRtlne 18 mndı. Halbuki Besim Atalay, hep- Dans müziği CPI.>. 19,30 Ajans ha- A. Demiryollan şlrketı (% ·60) 

80
.
25 
------------- Yann yangınlar sönerse, bir daha l 

sini de müstakil olarak göstennit, berleri, 19,45 YUırttan sesler, 20,.15 A. Demiryollah şirketi (% lOO) 
49

·
25 

İ.sta.nbul asUye Cl2) hukuk mahke- kundak savuraca~ım .. yc-niden yan. 1 

h ..... s'me ayn ayn roller isnadetıni~. Radyo gazetesi, 20,45 Şarkılar, 21,00 Esk1h1sar çlmento 12.
70 

mesinden: gmlar çıkaraca~m. Kapıyı her gi\n ~--••••••••• 
-.- • · Ziraat Takvimi 2110 Ka"""'k •orkı Si t 1 Müddei: Nw·ı Ö"~"n, Müddeialeyh: 

Mese"' (ı) dan 6 cins kelıme ıma· ' ' ·"Y'" ~ gor a ı Kredi Fonsiye 1903 118 ·_ """' 
U1 1 b ve tilrküler, 21,S(l Konuşma, 21,45 Hatice Öz.sen: Şehrem1n1 Ereyıt ma-

lediyor. Halbuki (i) de .böY e .u- Senfoni orkestrası, 22,SO Ajans ha.- , 11 l911 114.50 hallesı Börekçi sokak No. 20 de halen 
lmnlar yok «Ü» daha fakır. «U» ıse berleri ve borsalar. 11 

, Amorti 63.- ikametgahı meçhul. Müddei Nuri öz. 
fiil köklerfue gelerek ancak isim. ya· Yann sabahki program L: , Kupon l.25 sen tarafından milddelaleyh Hatice 
pıyor. Gerçi, lisan manbkla az~ 7,SO Program, 7,33 ~program N ndra üzerine 1 sterlin 5.20 Özsen aleyhine açılan ihtar davasına 
edilmez. Fakat acaba bu, manbia (Pl,), 7,411 Ajans haberleri, 8,00 Mü· c evyork tızerine ıoo dolar 130.70 alt arzuhal sureti müddeialeybe teb-
uymamaktan mı ileri geliyor, tetkik zlk (Pl.), 8,15 Evin saati. isv~~~~r:e:;ne lOO !0.365 11~ edilmek üzere yazılı adresine 

no'--anından mı? 12
.
84 

gonderllmlşse de mumalleyhiıı mez.. 
ıu ••• ....................................... ı Madrtd ilzerine 100 ı>ezeta k'lir ikametgahını terk ile semti meç-

Besim Atalay'm ne derece 1abırlı Tiirkçesinde ( • acık ) ekini aldığa Stotholm tızertne ıoo kuron 30·
72 hule gittiğinin beyanue iade kılın-

ciddi bir tetkikçi olduğunu bili- halde, Besim Atalay bunu ( ·atak), BORSA DIŞINDA ması üzerine Hukuk Usulil Muhake-
ve • .. h ı üze • b" nal h '-- -'- b ........... Jk •• Türk altını 33,05 ınelerı kammunun 141, 142, 143 ve 
• &salınış kıtap nus a an nn· ınae ey .-.ataa -....... goa- Kfilı;e altın blr gramı 183 üncü maddelerine tevfikan iade :;s- teker teker yaptığı tu~'!' de teriyor. Meclditre •·

49 kılınan dha arzuhall lle mul1akeme 
e bö' 1 olduğunu gostenyor. •*"' ~ 1.42 bunun Ye • lUı • • gününü gösterir davetııye varakasının 

Lakin, sevme ve acıma(yı ~il)d:;:1 • ilh, ilh... ... Kayıp - Çankırı Şabanözü Uk mahkeme divan'hancslne asılmasına 
ekleri ancak ( ·ak), • c • , • • okulundan 1930 da aldığım d.Jploma- ve 942/42 numarada kayıtlı işbu dı\-
rak österiyor; ve ( • ak ) ~ b~ Bu t~ıtl~ ,!'e~! ols~: o~- mı zayı ettim., yentsini çıkaracağını- vaya müddeialeyhin UO) gün içinde 

A g ld'-ine dair vazıh bır mı- mum, muellifin büyiik hizmetim ku- dan esk1s1nln hükmu yoktur cevap vermesine karar verilm~ ve 
~nayk ~e ıg karşılık bu fasdda ol· çültmez. Ancak şayet doğru iseler, Adres: A Hlsan Ohı.kt~pe Del'e «ıermucibl karar arzuhal ile davetıye 
~a _Y0 :b. una k ğız'ın ( • cağız ) ı T. D. K. mm damga butıiı eserlerini sok.ak No. '3 de Hüseyin Ali Yüzer varakası mahkeme cııvanhane.wıe 
u~. ~ ~- ç~u ca ücük ) Ü gösteril· diğer azaya da okunmaaı lüzummıu Ö11!'1~ olmakla mumaileyh Hatice 

ve k~çuc~~ u:~ .t dikkate çarpan gösteriyor. Eğer okunsaydı, netice Zayi - 942 yılında Ankara Atatüık d zs ~lukarda Yazılı müddet zarfın-
memış. ır q a aflarda da ta· böyle olmazdı. llokulundan aldığını tasdiknameyi ı ~ vaya cevap vererek tahkikat 
b':u:ıoksan baş~}fe bir ek'e ras· Kaldı ki, söylediğim gı'bi, eklel' ve kaybettim, yenisini alac:ığımdan es- g~üta~~t ~11;~~ ~51719~ çarşumba 
m
1 

anınamıe. oy kölder, daha bin bir tetkikı icabet· kisinin bülmıil yoktur. hazır bulunm~sı veyaa kama keimblemlzdk:lcJ 
unadam. • • b. d .. nun r ve 

••• tiren. engm ll' mevzu ur. 191 numarada mukayyet gondermesl lüzumu tebllğ yerine geç-

ık "zli yazı (Va - Nu) Gaye İnegöl mck üzere nan olunur 
Kargacık, burgac ıo · 

Bay Amcaya göre ... 

Harb dünyasının en yeni eser!: Sanat Aleminin eşsiz harikası bir ar 
BUGt'N MATİI\"ELERDEN İTİBAREN 2 FİLl\I BİRDEN: 

LALE SINEMASIND 
1 - AŞK DOGARKEN il 

KLAUDET COLBERTI' -
RAY MİLLAND'm 

Yarattığı zafer destanı 

2-GOLlVER 
CVCELER tJLKESİNDE 

Baştanbaşa renkli bir sanaı 
Mrikası 

BUGVN MATİNELERDEN İTiBAREN: 2 BARİKA FİLl\I 

S A R A Y Sinemasında 
1-Hallo Brodway 2- KARA~u 

(AMERİCA 1 LOVE YOU} ş E H 1 R 
Tekrar tekrar görülme~e 19.yan 
emsalsiz bir şaheser. Baş Rolde: 
ALİCE FAYE - BETl'Y GRABLEI Charlie Chan' 

JACK OAKt En büyük macerası 
Suareler: 8,15 de her 1k1 film birden 



iL L 
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Pudra. Boya, Ruj ve Kremlerin cild üzerinde tahribatı. Mutfaktald qan ve yemeıt ~ıruıarmı, sis, duman ve tozlardan tia1ı1 olanı kirle~ çtzgUcrl, ıeı~elerl, buruşuklukları ve bilhassa çll· 
lerl izale eder. Hasan çn ıosyonlle wı~ temiz bir pamufu çehrenize veya clld.lntzO sürdüğünüz rmxıan hasıl otan tdı' tamamlle lsbat eder ki ctld bu yüzden hayattyetlnlJ kaybetmektedll'. 
Cild bunun için buruşur ve ihtlyarlıl§ır. Çünkü cildin gıdası olan teneffüs noktalan yağ ve kir tabakalarlle tıkalıdır. Onun lçtn clldJ dalma Hasan Çil losyonlle temizlemeği, kJrleri ve çlllerl 
izale etmelidir. Tıraştan sonra dahi Hasan Çil looyonu cilde ve çehreye Ferahlık verir. Şişesi 40 , 1ltt m1s1l 65, dört mtaU 100 kuruş. 

iLANr:m __ _ 
Baklrköyünde su burgusu aç

tırmak istiyorum. Bu :!.§le aWca
darlarla görüşmek üzere İstanbul 
Tütüngümrilk Adapazar - Bolu 
Nakliye ambannda. muhasebeci 
Bay Mehmede murncaat etmeıerı. 

HER AKŞAM A K S İ M Bahçesinde Diplomalı Eczacı Aranıyor: 

Galata Voyvoda caddesinde 

Yazıhane, depo, 
dükkan aranıyor 

Taliplerin (Depo) ı-Unıuzlle İst. 
176 posta kutusu adresine mü

...... racaatıan. ••••ıl 

Kıymetli olruyucwnuzbülbül sesli 

MÜZEYYEN SENAR 
Kenwıi 

NECATi TOKYAY 
ve 

20 Kişilik Saz Hey'etl 
Pek yakan.da 

30 Kişilik Büyük Revü 

AŞK RUYASI 

Taşrada büyük bir eczanede müdürü mesullük yapmak üzere 
diplomalı eczacı aranmaktadır. Taliplerin ö z t Ş E C z A 

deposuna müracaatları. 

Havacı gedikli olmak 
istiyenlere 

Evrakı ikmAl edllml.t ola.nların, cuma günü sevk.edlleceklert cUıetıe der-
hal T.H.K. havacılık mümesslUl~lne rnfiracaat etmeleri. (6814) 

Bulup getirene \a 

mükafat !Kadıköy ikinci sulh hukuk hakimliğinden: 941/31s Ellerinde Haıliaı tohumu bulunanların 
M. Kemalpaşa nüfus memurıuğun- ZA Yl İGNE Kadıköyunda cateraı;a mah:ılleslnde Kabuklu Ceviz soka(;"llıdn. eskl 18 ı nazarı dik.katine 

dan aldıtım nüfus tezkeremi. Balı- • • •• ,,.. ycnı 30 No. ıu ve Osedyanın mutasarnf olduğu 130 metre rnurabb ındııld 650 1 _Ellerinde DU ve daha. evvelkl yıllar mahsuliı ~ruJ tohumu bulu-
kesir seyrüseterlnden nldı nm şoför bulana ellı lıramükafat um. muhnmmen kıymetli arsanın m ll!dnin hayat ve mematı meçhul bulun- nanlardnn mallannı Uıraç etmek isteyenlerin 30/6/-942 günü akşamına lai.
ves!kamı ve beraberinde M. ıKema.1- Pazar günü Sultanmahmut Türbe- duğundan bu arsanın hazinenin talebile açık arttırma suretlle satılmasına dar Slrkecide Liman hanında ihracat Baş kontrolörhlğüne birer beyanname 
paşa askerllk şubesinden verilen u- siyle Eminönü Halkevl binası ara- karar verllmtştlr. Blrlncl arttırması 21/7/942 salı günü snat D il& 11.5 arasın- ile müracaat ederek çuvalladıkları ve usulü veçhlle kurşun mühürlertnı talc
kerlik tezkeremi ve arabamuı mua- sında bir göğüs iğnesi kaybolmuştur. da yapılacaktır. Blrlnct arttırmada muhcımmen kı.ymeUnln % de 75 1 elde tıklan maJiannı muayene ettirerek mühürlett.irmelerl. 

isfanbul mıntaka ticaret müdürlüğünden: 

rene kllğıtlan ve 43hsıma alt evrat Bulanın hıs:uılyet n mına adresime edilme-diğt takdirde en son arttırıının taahhüdü b:ıki !<ıllınnk prtlle lldncı 2 - Bu rnilddet zarfında müracaatla mühürlettlrUmlyen mail nn 94Z -
ceketimle kaybolmuştur. Bulttı> getı- getlrdlttt taltdll'de kendisine heliUın- arttırması 5/81942 çarşamba ilnU aynı saatlerde ynpılncaktır. M~yedeye 943 yılı ma.hsuIU. yo.~lı tohumlann tabl tut.ulacaklan ihraç fiyatı reJlınlne 
ren memnun edilecek, ııkal takdlrde dan elll llra verllecektir, Galata Per- iştirak için % 7,5 pey akçesi vermek lazımdır. Yuzde bir kanuni hit'T'Ç mütera- mnteallit 58 No. lu strkiller hilküınlerlne göre muaınele görece~l tebllt 
yenisini alacnğırndan esklstntn hült- .,embcpazan Haznr han No. 5. Tele- kim ~rgller sat!§ bedellnden çıkarılacak ve dellAiiye resml ihale pulu lntl- olunur. 
mü yoktur. ron: 40696, kal masrafı 20 senellk taY!z bedeli müşterisine ait olacaktır. tpote;c sahlbl NOT: Beyanname fotmrutert Sirkeci Liman hanında ihracat baştontn>-

Slrkecl İskenderiye otellııde şoför alacaklılarla diğer al~kadarlarm gayrimenkul ü.zenndekt haklarını husu- lörlüğünde veya. Ömer Abtt hanında lthallt ve ihracatçılar birliği umumt 
Ahmet Özkan Soydan sünnetçi sile faiz ve masrafa dair iddialarını evrakı m~ltelerUe birlikte 20 gün lcltlpllğlnden alınabilir. c6843· 

Satılı•, Otomobı.ller Ahmed Temı·z lçinda hAklmllğlmlze bildirmeleri ıazımdır. Haklan tapu mclllerUc sabit••••••;•••••-•••••-•••••"! 
" ol111adıJcça aatı.t bedellnln paylaşmasından hariç kalacaklardır, Bu mecburi- T b 

1
. h • 1 

Bir spor kapalı Ford otomobili, 40 

model Nash taksi ve bir adet yeni 
<Doç tenezzüh) otomoblll satılıktır. 
Satış 27 Haziran cumartesi günü. .>ant 
14 de Şişhane yokuşunda Binic.alar 
garajında yapılacaktır. 

T~dan gelenlerln de 
evimde sünnetleri ya

pılır, fstlrahatıert 

temin edilir. 
Adres: Çarşılmpı 

Tramvay durak No. 3 
Tel: !?3860 

EMLAKlŞ'in 
Esaslı faaliyetini teşkil eden ahın ve satun işlerinin 

haricinde yeni açtığı 

Ki R A SERViS 
tao.llyetc başlamıştır. Möblell ve konforlu veya boş apartıman. ev, ma
ğaza, dükkO.n glbl yerleri olup da kiraya vermek lstlyen mülk snhlple
rlle bu ktı.bll kiralık yer arayan sayın hıı.lkımızın bu s rvlstn fanllye
tlnden istifadeleri şaynm tavsiyedir. 

EMLAKİ~ kira senlsl: Pannakkapı LALE sineması karşısınd:ık.I 
sokakt.a No. 6, Telefon: 49010 •••••••• 

yet irtifak hak ı;ahlpterlnc de şamildir. Bedeli müzayede bir harta zarfın- ecrü e 1 mu asıp aranıyor 
da tediye o!unmadığı takdirde tha!e resih olunup bundan m!Uevel!l~ zarar 
ve ziyan alıcıdan tazmin ettırllecektlr. Tııllp olanların yazılı tarlhde vaktin- Taşrada hususi bir fabdlcada. çalı.şma.k ımere mali mevzuata vakıf 
de mahkememize gelmeleri llAn olunur. ve tecnibell bir muha lbe ihtiyaç vardır. tsteyenlerln 26/VI/942 cu-ı 

ma giinü saat 18 de Beyoğlu Melek sineması a:>ka~ında sıcettnk Apart-
Kadıköy: ikinci aulhhukuk hakimliğinden: 041/315 manı 4 numarnsıncln Halıle vesikalnrtıe müracaatı n 

Kndıköyünde carerağa mahallesinde cskt Bahıı.rlye yenl Canan sokağın-
da bakkal Lavarld ve kansı Maryokaya alt 110 metre murabhalı eskl 17 SÜMER BANK 
No.lu milk yeni 43 No,lu ve 440 lira muhammen kıymettı an~nın malikinin 

ht!yat ve mematı meçhul bulundu~undan bu arsanın hazlnenhı t leblle açık • ı · k d k f b 1 k tar m·· sse s s ,. 
arttırma suı-etlle satılmasına karar verllmi.şUr. Birinci nrttınnl).Sl 21/7,942 10 1 ve o uma a rı a 1 ue e 
salı günü saat 9 ilA 11.5 arasında yapılacaktır. Birlncl arttırmad.l muham-
men kıymetinin % de 75 t elde edllmedlğl takdirde en çok arttıranın ta.ah- Bakırköy Bez Fabrikası müdürlüğünden: 
hüdli baki ko.lm.ık ~:ırtlle lklncı arttınna:>ı 518/042 çarşamba günü aynt Fabrika.mıwa lstlhsal ~dıtn1ekte olan a,.qedat Dalümlnyum F.ıbrl-
s=ıatlerde yapılacaktır. Müılyedeyc lştlrö.k için % 7.5 pey akçesi vermek ll- ka.syon bak1yes1 CSultat dö Plomb) dan 1942 gayesine kadar çıkacak 
zırıdır. Yüzde bir kanuni harç müterakim vıergiler satış bedellnden çıkan- olan tD.lımJnen 8 _ 10 ton mekt.ıı.r açııc arttırma. ile 317/942 tarlhlnd!! 
Iacak dell.ıllye resmi ihale. pulu lntikill masrafı 20 senelik taviz be- satılacaktır. 
deli müşterisine o.it olacaktır. İpotek s:ı.hibl alacaklılarla diğer o.lılkndt\rla- Halen ild ton knd r blrll:m14 ırulfat dö ptomb v mır. İst.cklllerln 
nn gnyrlmenkul llzerıncıekı h klıınnm husuııne :rııtz v mııuur lr lCSdlala.- '-h ı ak üz Fa.brik M dü lil"' 
nnı evrakı müsbltelerlle 20 gün lrlnde h8.kimliğimlze bildirmeleri t~r.ımdır. nümuneyf. görmek: w lL<i at ~ m ere 1 u r bune mum-

~ cnntınn lüzumu bildirilir 
Haklan tapu slclllenıe sabit olmadıkça satı.ş bedelinin paylaşma..<ıından harlç •iiaİİİliiiiıiiıiıııiiiiıiiiiİlll••••••••••••••••li 
kalacaklardır Bu mecburiyet lrtltılk sahiplerine de şamildir. Bedeli müzaye
de bir hafta zarfında tediye olunmadığı takdirde lhale fesih olunup bundan 

OTOMOB•L ARANIYOR 

1 
mütıcvelllt zarar ve zıyu.n alıcıdan tazmin ettirilecektir. Tal!p olanı nn yn-

1 zılı tarihte vo.ktlnde mahkemeye geınelerı illin olunur 

Alman veya İtalyan mnmttlıitından fyl bakılm~ hususi bir otomo- K d k" 'k• • Ih huk k h" k• ı · ... • d • 
bU alınacaktır. Taliplerin <Otomobil) rümuzlyle İst. 176 posta kutusu a ı o~ ı ıncı su u a ımııgın en. 9U/317 
adresine azılmnsı Kadıkoyunde Rıhtım l:ikele sokağındo. e!kl 43 yeni 77 sayılı Hnrnlam-

bo ve salrenln mulas:ırrıf bulunduğu 250 metre murabbaınd:ıkl ve 877 lira. 
muhammen kıymctll arsanın ma.liıdnln hayat ve mematı meı:hul bulun
duğundan ve bu arsanın hazinenin taleblle açık arttırma surctlle satı
masına karar vcrllınlştlr. Birinci arttırması 21/7/942 salı günü saat D 
ila 11.S arclSında yapılacaktı:-. Blrlncl arttırmada muhammen kıymetinin 
% de 75 1 elde edllemt'diğl takctlrde en çok nrttıranın tnnhhtidil b:ıkl kal
mak ~artlle 1khıel arttırması 5/ 81942 çarşamba günü aynı sanUerde yo.
pılacnktır. Müzayedeye tştlrt\k için yüzde 7,5 pey akçesi vermek lazım
dır. Yüzde bir kanuni harç mi.ıterak!m vergller satış bedelinden çıkan
lacak dellaliye resmi lhale pulu intikal masrafı 20 senelik taviz bedeli 
müşterisine alt olacaktır. lpot"k sahibi alacaklılarla dlıter al!ıkadarlann 
gayrimenkul üzerhıdeki haklarının hususlle f~ ve masmfa dair iddla
lannı evrakı miiSbUelerlle 20 gün içinde haldmliğlml-ze bildirmeleri ll
zımdır. Haklan tapu slclllerlle sabit olmadıkça .satı.ş bedelinin payl~
sından hariç kalacaklardır. Bu mecburiyet irtifak hale sahtplertne de 
şamildir. Bedeli müzayede bir hafta zarfında tediye olunmadığı takdirde 
ihale fesih olunup bundan mfıtevelllt za::ar ve ziyan alıcıdan t.azmln ettl-

Kazanç verg· si mükelleflerinin 
dikkat nazarına 

A BA 'IN~DAKSKtRi -

KULLANIN~. TESiRiNi DERHAL GÖRORSONUz. 1 
Yüksek mühendis mektebi satın alma 

komisyonundan: 
Mektebimlıe 1942 mo.U yılı içinde 30,000 kilo §nrtnamesl mucibince et 

alınacaktır. Beher kilonun muhammen bedeli 170 kuru§ olup ilk teminatı 
3800 liradır. Kapalı zarf usuıııe yapılacak olan bu elcslltme 81'1/1942 te.rl-
hlnde ve snat 11 de Yüktek. Milhendls mektebinde yapılacaktır. (655g) 

İstanbul Defterdarlıği ndan: 
ı - 1942 mali yılı kazanç vergilerinin blrlncl takslt ödeme mMdetı bu 

ay sonunda bltecelttlr. Bu milddet içinde taksitlerini vemılyeıı mü.keııener, 
bu ta1'.sıtterlnl, blltıhnre % 10 :ııamla ödemek zorunda kalacaklardır, 

2 - BUümum kamell mükelletlerln de Hazirıı.n ayı lçhıde (yeniden 1f8 
başlayanlar 15 gün içinde), !Jubelertne müracaatla. kamelerlnl almalan 
lazımdır. Aksl takdirde seyyarların ~rgllert 'Xo ıo zamla.. lratlı mükel
ıener yanında. çalll}anlan.n vergllert de bunlan çalıştmuı!ardıı.n, üç kat 
fazlasile, tahsil olunacaktır. 

ceza vermelıı:: istem.iyen mülı::ellcfierln 30/6/1H2 1ı günü akşamına 
kadar ver&'l taksitlerini ödemeleri, karnelerini aımalan ta.vstye olunur. 

(6693) 

Polis Enstitüsü Müdürlüğünden 

0 tllecektlr, Talip ol nlann yazılı tarihte vaktinde mn.hlcemeyc gelmeleri Fiatı 
niversite A. E. P. Komisyonundan ilan olunur. Cinsi Mlkdan Kuruş sn. 

Tut:ln 
İlle 

temınat 
İhalenhı 

yapılaca~ı 

Eksiltmeye konulan iş Muhammen fiyatı Teminat ı·ı D l - İ I 111 Ekmet 60000 adet 10 75 
14 kalem mndent eşya 8212 Ura 619 um evlet Demiryolları ve Liman arı f etme 2 Sade yağı 5000 kUo 225 

iklncı kadın - doğunı klln!ğlne yaptırılacak maden! eşya %/Vlt/942 Umum idaresi ilanlari 3 Koyun etı 20000 • ıoo 
pcrşemb~ cUnü saat 15 de Rektörlükte açık ekslltmo ile ihale edlleeektlr. ============================== Kuzu etl 1500 • 100 
İsteklllerbı liste ve şartnameyı Rektörlükte göreblllrler. 6584) g.ıı.. .. eti kemikli 2500 • 86 

Lira K11. 

6450 
11250 
20000 

150(t . 

Lıra 

4R3 
9{5• 

1761 · 

Gün S at 
317/0U 

• 

• 

10 
11 

15 

Yapı işleri ilanı 
Nafia Vekaleti yapı ve imar işleri reisliğinden: 

ı - Ekslltmeye konulan iş: Çankayaclakl RiyaseU cümhur köşkü glrl§ 
kapısı ve karakol binası hışaatıdlr. 

Keşif bedell t39932,6h liradır. 

Muhammen bedeli 4112 (dört bin yüz on lkD llra olan muhtelif eb'atta 1.&'-' 
2000 

450 (dört yüz eım adet Bllyalı yatak (2 Temtnuz 1942) perşembe günü saat 
(14) on dörtte Haydarpaşada Gar binası dahlllndekl komisyon tarafından 
açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek !sooyenlerln (308 lira üç yüz sekiz llm 40 Cklrk) kuruşluk 
muvnkknt teminat ve kanunun tayin ettiği ve.saikle blrllkte elc.slltme g{lnu 
saatine kadar komisyona mürncaatıan 11\zımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olaraic dağıtılmaktadıt. 

23500 
ı - Ankaradıı Polis Enstltüsünün942 mali yılı tht.ly cı için alınacK 

yukarda yazılı 3 plrti emık kapalı zart usullle münakasaya konulmuş ve her 
parthıln teminat mlkdarlan Ue ihale tarih ve saaUerl hizalarında gosterll
m(ftlr. 

(6539) 
2 - Eksiltme 10/ 6/942 cuma günü saat ıı de Türkiye Büyük .Mlllct ••••••••••••••••••••••••••il 

Mecllsl idare hey'ctinde kapalı zart usunıe yapılacaktır. 

% _ Eksiltme Ankara.da Polis Ensfüüsü bino.sında müteşekkil komisyon 
huzurunda yıı.pılacaktır. 

s - Eksiltmeye girecek.fer 1942 mail yılı lçln Ticaret Odıısınd n nldıklıın 
ve 2490 sayılı kanunun 2 ncl, 3 üncü maddelerine göre ellerinde bulunan 
belgelerle birlikte tıcaretıhanc adına bulunacakların noterlikten musndllak 
vetAletname ibraz etmeleri lazımdır. 

3 - Eksiltme şartnamesi Ye buna mütererri evrak .2. iki Ura bedel 
mukablllnde Natla VeklUetl yapı ve imar işleri rclsllğlnden alınablllr. 

4 - Ekslltmeye girebilmek için lsteklilerln usulü dairesinde c2995• 
iki bin dokuz yüz doksan b~ llralık muvakkat teminat vermelert ve Nafia 
VekAletf yapı ve imar işleri reisliğinden bu eksiltmeye fştlrAk edebile
ceğine dair vesika almış olmalan oarttır. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını ihale gfinü olan 1017/942 cuma günü 
saat 10 a kadar Natla Vetlletl yapı ve imar f§lerl ekslltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukablllnde vermeleri lAzımdır. 

Postada. olacak gecikmeler kabul edilmez. 168691 c4585t 

Umumi Mağazalar T. A. Sirketinden: 
1 - İst.anbul'un Unkap nı semtindeki Şlrket.lmlze alt Unkapanı 

. Fabrikası binasının tamiratı tapalı zart usullyle münakasaya konul
muştur. 

2 - Keşif bedell 41,805 Ura, muvakkat teminatı 3136 Jlro.dır. 
3 - Eksiltme 7 Tcmnıur 942 salı günü saat 11 de istanbul'da naıı

çek.nınd 'l üne\). VMut h uıın b\rlncl katındaki 18 numaralı Odada 
bulunan İ&t.anbul şubem\Zde yapıııı.cıı.kt.ır. 

4 - Münakn.aayıı lştlrt\Jt etmek ıst.eycnlcr bu işe alt. idıırt ve tcnn\ 
ş:ırt.nııme ne kcşlt hülrı.saaı cetvcllnln blr auret.lnl int.ıı.nbu\ şu

bemizden ıı.ln.b\l\rlcr. 
5 - l~ltallt.meyc ı;lr c klcrln mührırlU teklif mokt.uplnrını, kn.nun\ 

vesikalarını ve ..,.o 7 ,5 teminat mclctuı;ılannı lhUvıı edccrk olıı.n ka
palı zarflannı lhCLle nU. cksllt.mc nt den blr an.t. c-vvt"llne 'kadar 
mf!zk<ir ub<'mlz" t<'vd\ etm<'lCrl 11'\n 

Harp Okulu Komutanlığından: 
1 - Aşağıda yazılı şaıtıan haiz okurlar harp okuhıruı. alınacak

lardır 

A. - Ankllrada bulunanlar doğrudan doltruya. Harp okuluna. An
kara haricinde bulunanlar bulunduk.lan yerin askerlik: fl.lbestne müra
caat edeoekterdlr, 

B. - Kayıt. ve kabul muamelesi 1 Habiran gı2 den ttlbaren başla
mış ve Atustoe 942 sonuna kadar temdlt edllm'9tlr. Bu tarlhten. son
raki mtirncıı.atlar kabul edilmlyecetıır. 

2 - Giriş şa.rtlan: 

A - Türk u1wıdan olmak. 
B - Lise bitirme ve olgunluk imtihanını vermiş bulunmak. 
C. -Tam teşekküllü hey'etı sıhhlyesl ola.n askeri ııast.aneden (harp 

okuluna girer) kararlı lıhi raporu olmak. 
D - 18 lll 23 yaşında olmak (24 yıışına glnnl§ olanlal" alınmaz,) 
E. - DIC'er şartlar askerlik şubelerinden ve Harp okulundan ôğre-

nlleblllr. (3352 - 6632> 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi 
Başkanl•gı.ndan 

Bölr!eın\z: 'l,'allm ve Tcrb\yc ŞUl>C&lnde mCin.l.ıal buhm 11 ıoo ltrıı \\crC1.U 
Kısım Am\rl\et tçln blr ıncm.ur 11.lıntı.cıı.kt.ır, Bu :rnC21\urun yedek ı;ubn.:vlL
~ını yapını.o vo blUll\ sporla. mc~uı bulunması Q:\rt.tır AtlcUzmcıc l.ht.l
sa ol nl r tcrelh olunnc 'kt.ır, 29/6/194~ t.tlrlhlno klMla~ bir IBUrtn. uo ne-

.... Ilı 1I •• 6 'I " A 

-t - Teklif mektuplan ile teminat makhuz veya mektubunu vo sair ev
rakı lı\zımeyi havi usulü dairesinde verilınest lrtzun gelen kapalı zartınnıı 
lhale saatlerinden bir saat evvel komisyona teslim edllmlş olması Ul.zımdır. 

15 - Eksiltme ş.artamestnl görmek isteyenlerin Ankara polis enst.itüsil 
muhasebesine mürncaatlan. «4Z48• c6522· 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

ı - 12/6/942 cwna gllnii pazarlık usuıue alı.nacağı UAn olunan külll
yetu miktardaki leva.nta çlçeğhıe talip 'ZUhur etmed~indcn bu keıTe ye
niden pazarlıp konulmuştur. 

2 - Pazarlık 1017/942 cuma günü saat 11.10 da. Kabat.aşta. levazım 
şubeslndeld alını Jromtayonunda yapılaca.ktır. 

3 - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte tekllr ede
ccklert fiyat üzerinden % '7.5 güvenme paras1yte blrltkte mezkQr komı..-
)'Ona müraca.ntıan. cGOOh 


