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Hürriyet ve 
istiklal çok 

pahalıya alınan 

şeylerdir 

Mihver 
kuvvetleri 

Pansiyonlar 
Mısıra girdiler Ecneblf er~n işlettikleri pansiyonlar 

yakında kapatılacaklar 

Sollum • Kapuzzo - Ankara ıs (Telefonla) - Ecne- bu gibi pansiyonlann müddetin lü-

BU SABAHKİ TELGBAPLAB 

Bitaraflık bir politikadır, b~- b'l d ,__ l l ualfaya, sı·dı· Bar- 1 erin parııiyon it1etme1erı ha1'km- tamın a derhn1 ıaıpatı malannı bi. -
ifaları tarafından tanınmak ~ar- n 1 d d' • · "' 

1 
a evvelce çıkarılml§ olan kıtrarna· ırmıştır. 

Ruslar 
Kupjansk 
şehrinden 

çekildiler 

Rom mel 
Marsa Matruh 

üzerine 
yürüyor 

tile. Düşman vatan sınırlarına rani yi zaptettiler menin verdiği 6 aylık müddet ya- b · 1nka~a,~ İstal ndbul, IZil!ir n. dl aha 
C1ayanınca bitaraflık biter. kında b'tm kt d" · aş a vı ayet er e paıwyon •§eten 

Harbe girmemek, her millet ~ e e ır. . . A ecnebiler evvelce tesbit dilmit oldu-

bi 
. t kti El ,.._ Mihverin •İmdiye kad Bu munaaebetle Dahılıye Vekale· ğuından kyfiyet bir kaç güne kadar 

için bir hak ve r ıs e r. v..,... ~ ar t' ·ıA 1 b" • .. d k b 
rir kl harb isteyen başka. birisi aldığı esirlerin mikdari 1 vı ayet ere ır tamnn gon erere ' u pansiyonlara bildirilecektir. 

üzerinize saldırmasın. O zaman. 56 bine çıkti 
şerefini tanıyan, tarihine inanan -. 

ve hürriyetini seven bir millet Berlüı 2S (A.A.) - Alnı.arı or· 
için ancak harbe girmek vardır. dulan Başkumandnnlığırun tebliğiı 
He.rb dışında kalmak politikası Şimali Afrika' da Alman - İtalyan 
ancak harb, memleket kapısın- ~ıtalan .~bya - Mısır hududu üze
öan içeri girmedikçe sürebilir. rınde du§manın mukavemetini lma-

rak Kapuzzo - Sollum ve Halfaya 
Harbin en kutrull şekil vatan istihkamlannt itgal etmişlerdir. Bu 

nıüdafaasıdır. Başkaları için dö- kuvvetler, yenilen düpnaru aüratle 
vüşüp ölmemekte hangi hesap takibederek Sidl Barrani'ye ve bu 
ve duygular gizlenirse gizlensin mcıvkün doğu cenup bölgesine va-r
öz vatan için can vermemekte hiç mı~lardır. 

Harkof'ta lngiltere'de 
taarruz kabine 

devam ediyor . buhranı mı? 

Kirım cenubuna 
iki Sovyet alayınin 

çıkarıldıği 
bildiriliyor 

Churchill hükfunetine 
itimad beslenmediğine 

dair 20 imzalı bir takrir 
verildi btr mazeret yoktur. Kendi va.tanı Roma 25 (A.A.) - İtalyan or• 

lçin ölmeyenlerin, kendi vatanı- dulan umumi k.a~argahınuı tebliği: 
b k 

1 
b Halfaya kalelerını zapteden kuvvet· 

nın korunmasını aş a. aı:ma ı- terimiz doğuya doğru çekilen düı- Berlin 25 (A.A.) - Alman or- Londra 25 (A.A.) - Avam Ka-
rakanlann kaybedeceklen en az manı takibetmeğe devam etmiıtir. d~lan Başlcu~andanlığının t~bliği: marasında bugün Sir Stafford 
hak, o vatana sahip olmak, o va- Sidi Barrani İHal edilmiJ ve bu Siv_astopol mustahkem mevki çev~ Cripps, M. Churchill'in Ubyaya da· 
tan içinde müstakil yaşamak mevkiin cenubundaki çevre geçil- resınde, Alman - Rumen lcıtalarının ir cereyan edecek olan bundan son-
hııkkıdı miıtir. Mersa Matruh askeri tesiıleri. taarruzlan ormanlarda ve evden eve raki müzakerelere ittirak etmek üze-

r. istihk&mlan bombardıman edilmiı- yapılan ıiddetli aava§lardan ıonra re tam zamanında geleceğini ümit 
•o tir. yeni toprak ltaz:ançlan temin etmiş· edildiğini söylemiştir. Sir Cripps. 

Mısır BR§vekilinin Palamen- İngiliz tebliği tir. Hava kuvvetlerinin kahramanca "!üzalcerenin bundan aonra yapıla-
todaki nutkunu okuyunca şa§ıp • ve ~ddetle yaptıklan hücumlar bil· cak celselerde ikinci veya üçüncü 
kaldık. Nahas Paşanın dediğine l ~e 25 .<A.A.) A- Orta ~.;~ hassa cenup koyunda lnkerman yakı- g~n icra edileceğini ilave etmiştir. 

.. t .. ngılız umumı karargahının teblıgı: - ..1 )c" ·ı l N"- l k M h f ,_ A 1 d s· J h gore nglltere hukumeti Mısın S k 1 . • d" b" .. .. nınon ı mevzı ere 16.0 a.yev o do· u a azaıı;ar ar an ır o n 
sonuna kadar müdafaa ~deceği- /.yyar uket ehımbz dun k ut~n ıu~ laylarındaki müdafaa ecbekesini he- Wa~d.law M~l~e. b~ün. bir tenkit 

. uşmana ar;şı • ar e. ere ~gır a def tutmuştur. takrırı verınııtır. Sir Cnpps, müza• 
ne söz vermiş. Ba§vekU, Mısır ~p~ar verdırm~.ılerdır. ~~şmanıo • _ .. kerenin Wardlaw Milne'den başka 
mebuslanna teminat veriyor: Llerı unsurları dun gece Sıdı Barra· Harkof un cenup dogusunda duş- Avam Kamarasının 20 azası tarafın-
Merak etmeyiniz, diyor, lngilte· ninin cenup doğu unda bir noktaya man gurupl~rımn yokedilme.sini hı:- dan imzalanmış bulunan bu takrir 
reni azi et' M .. d faa vannıı bulunuyorlardı. def tutan bır taarruzumuz 22 ha:tı- üzerinde cereyan edeceğini söyJe-

tmek
n vl 

1 
Y :ı, ısın mu a Kıtalarımtz Sollum ve Sidi Omer· randanberi devam etmektedir. Vol- miştir. Takrirde deniliyor ki· 

e ç n bu yıl daha müsa t- (leki mevzilerden çdcilmiıtir. kof l>olgcaınCle. çevrı mıf olan uş- 1 . • . • 
tir. Sonra ŞU mühim tavsiyede mana karıı muvaffakiyetli ve çetin " ~paratorluk kuvıvctlermın Azamı 

• • dil i Kahire 25 (A.A.) - Reuter: h b l b' guçluklerle dolu durumlarda göster• 
bulunuyor: Hepımıze şen vaz - Dü~nn dün yola çıkarabileceği bü· lu areD e .. er ır htar~f.a ~~rakıl cak dikleri kahramanlığa ve metanete 
fe uyanık davranmak ve her ih- tün kuv.vetlerile ilerlemigtir. Mütte- l u~ 0J1 kep esı~ın dıger kısım· karşı takdirlerini bildirmekle bera
tlmall önlemektir. fik tabiyesi toprak kazancına veya a~n an. 1 

t ate deger hareketlere ber meclis, harbin merkezi güdümü-
Uyanık durmak, niçin? Vatan kaybına bakmaksızın kendisine en daır v~~ıle:ek .. h her y~ktur. Rus- ne karşı itimat beslememektedir.• 

• silA'"'a elverişli yerde muharebe etmektir. lar, duınku gun topyekun 71 uçak Ch h"l h" kA . 
tehlikeye ginnce hemen tuı kaybetmişlerdir. Bizim tayyareleri· tak' turckık'··ı·· udumbetı ••. mlkaydısf 19140 
sarılmak için mi? Hayır. Mısır Düıman elindeki bütün kaynaklar- mizden 7 i noksandır. ı eş .. e u un e.!' erı ı e a 0 a-
B vekili mebuslara ene katı la ~opyekGın ~ir hamle. il? kabil ol· rak do~r~~an dogruya bir itima.tııız· 
aş g dugu kad r ılcrtemek ıatıyora ben- Sovyetler, Kırım cenu- tık takrırı ıle kar1ııa1m11 bu'lunuyor. 

teminat veriyor: Siyasetimiz, ziyor. Hükumet tarnft rlara rey neticesinin 
harbe girmemektir, diyor ve İn- E · l 56 b" · b ld buna asker çıkardılar M Churchill lehine ezici bir ekseri-sır er ını u u · . .... 
gııterenin zaferine dua ediyor. . yet gösterecegıni inançlı bir ıülcu-

Mısır tehlikededir. Kuvvetli • Berlın 25 (A.A.) - O. N. B. Stokhh~!"' 125 (Aö.A.) :- Buraya netle tahmin etmektedirler. 
• aıansına askeri kaynaklardan bildi- gelen a.uer ere g re. Kırım cenu-

blr düşman Mısıra. gırerse Mısı- rilmietir: Şimal Afrikada muharebe buna ik.i Sovyet alayı çıkanlmııtır. Londra 2S (A.A.) - Parlimen· 
rm ve Mısırlıların istiklftll kalır meydanında Alman • ltalyan kıta- Bunlar kuvvetle korunan bir k file to azasından be.ı m~ua .. b~gün 
mı? lan, ricat halindeki düımanı alelace- vasıtıuiyle Kafkas limanlarının birin· ~vam Kkhar~ı r;ras.etıne hultkiıme-

İnglltere, kanı pahasına :Mısın le teşkil edilen takip biıliklerile ge· den getirilmi~tir. Kıyı topçusunun tlın mukrl~fı a de~1ıned ahı! olara. yapı: 
· b' h " • d k ı ı 'dd l" . ., an te ı ı ta ı e en bır ta1mr aureti 

müdafaa ediyor. Mısın kurtaran ndıf Riır. cephel~zderkı~ de.. ova ambı~ ıılr- ıı let ~ ateşıne ragmen Sovyet müf- vermişlerdir. Bu tadil takriri şöyle 
1 1 Mısır na- ır. cat a ın e ı uşmanın o.ş ı- re:ze erı yalnız karaya çakmağa de- d k d" 

ya ruz ~O ~~sa, yarın, . ca kuvvetleri yeniden muharebeye ğil, aynı zamanda ilerlemeğe ve Al- e~~vte ır: • 
mına söz soylemek hakkı kimin mecbur edilmiş ve dağıtılmıştır. Tob- man mevzileri gerilerinde bıw nok· 'd m. Kb:i:rası, harbın ckeevilk 
olur? ruk'ta alınan esirler de dahil olmak talua ulnşmağa muvaffak olmuşlar- ve! 

1 areaılm . 1?1ınddan ~fV 1 ~ 
" b · l d Alm 1 F 0 an sarsı az ıtıma ını gostermeğı 

Mısırın, duşman kapıya dayan- üzere 26 mayıstan en e e geçen ır. an ar eodosya ve Sinfero- ve harb" ı· · · · · d h""k-• · 56000 · · • l'd ih ın geışımı ıçın e u umet 
d.ığı vatanı müdafaa etmek za- csırli:nn sayısı • ı geçmışhr. po en raç noktal nna süratle tarafmd n gerekl" g·· ··ı k b~t·· • . o·· ta k k~yıbı l 00 den faz tak . l ri d dik 

1 
oru ece u un manı geldiği halde - Ingiltere 

1 
uşm81\ın n k b . h ~ A vıze er gon. er." leri sırada yay· tedbirlerin ta.tbiki takdirinde k.ayıt-

fle aralarındaki anlaşma ne olur- ~?ır. To~ ve k_am>:on ~yıd ı ıse de la daglan ge~tlerınde şiddetli çar- sız şartsız yardım edeceğl hususunda 

gi k 
. nuz tahmın edılenuyec erece e- pışmalar devam etmekte bulunu- Başvekilin emin bul d"l 

sa olsun - harbe rmeme sıya- dir. Yalnız ltalynnlar tar fından 24 yordu. (D ah.f 2un~~ım 
1 

er.> 
w h 1 za sığ "la 26 h · k el • 1 Af 'k evamı 5 1 e autun 5 de) 

seti, dognısu, avsa amıi t" t- ıd 24 azAıraknda .ndar5ş5ımta·1· rı ~- ı111191.1111111111111111111111111111111•111111111111111111111111~1111111111111111 
mı or Çünkü bizim zihn ye 1m - a ve enız e nı ız uçagı 

y .. . . ahi olanlar tahribedildiği göz önünde tutulur-
ze gore bır vatana s P ' sa İngiliz hava kuvvetlerinin uğra-
o vatanı müdafaa ederler. Bir va- dağı kayıp hakkınd bir fikir hasıl 
tanda istiklill isteyenler o vatanı olabilir. 
kendileri müdafaa ederler. -------

Geçen gün Hintli peygamber Reı·s,·cı·J· mhur 
Gandi de böyle bir şey söylemişti: 
İngiltere Hindistandan çılap git
sin, fakat şimdilik Hindista'lll Ja· 
ponyaya karşı müdafaa etsin. 

Bizim bildiğimiz, hürriyet ve 
btiklfU çok pahalı, kanla ve can
la satın alınan şeylerdir. 

· Necmeddin Sadak 

B. Hitler 
Birkaç gün Berlinde 

ka dıktan sonra 
cepheye gitti 

Fransız büyük elçisi 
Jean Helleu'yu 

kabul etti 

Ankara 25 (A.A.) - Reisicüm
hur ismet fnöcıil bugün aaat 16,30 
da Çankayadaki köşklerinde .Fransa 
Büyük Elçisi M. Jean Helleu yu ka
bul buyurmuşlard'ır. 

Yakında memleketimizi terkede· 
k olan Büyük Elçi Milli Şefimize ce l . . . . B 

veda ve taz:im. erını ar.z~~-ıştı~. u 
kabulde Haricıye Vekılı Şukru Sa; 
raçoğlu da hazır bulunmuştur. 

General Von Bock zırhlı 3 Mihver kolu Sidi Bar-
kuvvetlerile Rusları rani ile Marsa Matruh 

çevirmek istiyor arasında birleştiler 

Almanlar taarruzlarında 
çok miktarda tank oe 
tayyare kullanıyorlar 

Londn. 26 (A.A.) - B,B,C,: Harkot 
bfügeslnde muharebeler Cittikçe şld
detıenlyor. Dün gece yanın. Mo ko
vada neşredilen resml Rus tebliğine 
gore Rus kuvvetleri, anudaM çarpış
mnla.rdan sonra Harkorun 100 kllo
metre cenubu şru:klslne düşen Kup.. 
jansk şc'hrlnden geri çekllml§lcrdir. 

Rus tebliğ\ne göre Almanlımn Si
vastopolda devamlı ve şiddet.il hü
cumlan püskürtülmüştUr. 

Mo.skova radyosunda blr Ame
rikan muhabiri, Harkofta Al
man hucumlarının belibn,,lı blr taat'
ru11 şekllnl nldı.ğını b1ldlrmıektedtr. 
Almanlar ise bu hUcuman hakkında 
ketum davranmakta ve bilyük taar
ruzun başlangıcı olmadı~ım Dert sür
mektedtrler. 

Berlln radyo spikcı\ Harkoftald 
harekA.tm bUyük: A1m n kıırarglhın
ca. kararı şan Alman stnıtcJlstnin ilk 
adımı oldu{;'Unu söylemekle iktifa 
cyleml§tlr. 

Almanlar bir keslmde 400 tayyare 
ve iki tank alayile hücuma geç
mişlerdir. Ruslar 50 tnnk tahrlbet
mlşler, başka bir kesimde 65 Alman 
tankı mulınrebe dışı edilmiş ve Al
man llertleyişt dur'durulm ur. Fa
knt Almnnıar, kuvvetlerlnt tıoplamış. 
lnr ve yeniden hücuma geçm~lerdlr. 
Mareşal Tımoçenko bÜtiln toplanın 
bir nrnya toplamak suretiyle Almo.n 
11erlleylşlne nztmkftı' b'r 'mukavemet 
göstermektedir. Tepeler, milstahkem 
mevkiler, köyler mütemadiyen elden 
ele geçmiştir. Almanlar, bazı yerlcrl 
almışlarsa da bunu p:ı.halıya 6dem'ş
lerdir. 

Almanlar. bu tanrruzlannda bUyük 
miktarda tank ve tayyare kullan
manka.dır. Genernl Von Bock. Rusla
n çevirmek için ileriye .çok miktarda 
zıl:'hlı kuvvetler sürmektedir. 

Almanlar, plyıı.dclerlnln llerileyLşl
nl kolaylaştırmalc 1çln tayyarelerin
~n istifade etmekte ve hava.dan da 
şlddett bir darbe lndlrmek: istemek
tedirJer. 

Bir günde 26 hava muharebesine 
tutuşan Rus ham kuvvetlerl, 51 düş
man tayyaresini dilşilnnilşlerdtr. 

l'lchy 26 CA.AJ - Gcneral Von 
Bock, Ukraynıı.da muvaffakıyetle ııer
Ieınektedlr. Sivastopolda ise lcnlcler 
birbiri ardme:ı Alm nlann eline d~ 
mekbedlr. 

-...:...----~--...-..----

Sivastopol 
harabe halinde 

Almanlar, cenup 
istihkamlarında iki 

gedik açtılar 
Londra 26 A.A.) - B. B. C.: 

Harkof cephesinde olduğu gibi Si· 
vastopol' dıı muharebeler son dere
ce şiddetlenmiştir. Alm nlar taar
ruzlarında üç piyade alayı ile bera
ber, çok mik.tnrda tank kullanıyor• 
lar. A1mo.nlar, bir kaç gün evvel Si
vastopol"un diş müd fna ho.tlarında 
açmı§ oldukları gedikleri geniıılet· 
meğo çalı§ıyorlar. 

Kızıl Yaldız gazetesi, Sivastopol 
ııehrinin tıımamile tııhribedildiğini 
yazıyor. Almanların zayia.tt ağırdır. 

:nıonskovıı 25 (A.A.) Kızıl Yıldız 

Fakat büyük kuvvetler, 
Mısır toprağı içinde 
henüz çarpışmadılar 

Vichy 26 <A.A.} - Libya cephesin
den alınan son haberlere göre, 1 
mihver kolu Sldl Baranı ve Marsa 
Matruh aralanncb birleşnışilerdir. 

Müttefik uçaktan durmadan taşı\.. 
ıara. taarruz ederek bu hücumu dur
i!urmak istemektedir, 

Londra 28 CA A.) - B.B.C.: Llb
yadan yeni mühim bir haber gelme
miştir. İnglllz kuvvetleri Sollum ~ 
Sldl ömerden çekildikten sonra lk1 
tarafın öncü ve artçı mütrezeıer1 
.arasında bazı çarpışmalıır olm~r. 
Fakat İngiliz ve mihver esas kuvvet
ler! arasında Mısır toprağı dahlllnde 
henin bir muharebe olmamıştır, 

Roosevelt -
Churchill 

görüşmeleri 

B. Churchill kongre 
liderlerine harb vaziyeti 
hakkında izahat verdi 

Londra 26 CA.A.) - B.B C.: Va.
şlngtondan bildirildiğine göre B. 
Roo3Cvelt ile B Churchlll dun kon
gre liderlerini kııbul etmL~ler, Pasi
fik harb kanseylnln hususi lçt.imıun
da da buunmuşlo.rdır. B, Churchill, 
kongre liderlerine hart> vnzlyeUne 
dair 40 dakika silren izahnt vemıt;
ıerdlr. Bu toplantıdan sonra mUmes
slller meclisi ıtderl, bu konuşma es
nasında Llbyad:ı.kl harb vnziyetınln 
gözden geçlrUdlğlnl, bir artı.tık lkincl 
cephe meselesine de temas cdllmt., 
olduğunu söylemiştir. Bu sabah Vo.
şlngtondan gelen bir haberde B. 
Churchlllin vermiş olduğu lz!lhatın 
emnlye!ı verici, hnttA. lylmser oldu~ 
blldlrllmektedlr. 

ikinci cephe 
Amerikan ordusunun 

Avrupai harekat sahnesi 
Başkumandanı 

Londra'da 

Londra. 26 (A,A.) - Am rlk n or
dusunun Avrupa harekrı.t sahncst 
başkuınandanlığına tayin cd.lerı ce
ncrnl Elsenhover tayyare ile Lon
draya gelmiştir. General beyanatında 
Avrup:ı.da harekO.t snhnesLıln resmen 
kurulması mantıki bir tcdb!r oldu
ğunu, Inglllz - Amerlknn a keri ve 
iktisadi kay:naklannın birle tlrllmest 
1çln B. Roosevelt ile B. Churchlll 
arasında. verllmlş olan knrnnn ehem
miyetini bellrtmLştlr 

Almanyaya hava akıni 
Londra 26 (A.A.) - B B. C.ı 

lngiliz ho.va teşkilleri dün gece Al
mıı.nyaya şiddetli bir akın yapmıt
lardır. 

Japonlar, bir Rus 
gemisini batırdılar gazetcsı, Slvıı.stopola karşı 20 gfrn 

d~nberl fnsılasız şldcletıı hllcumlnruı 
deTIUil cttlğlnden bahsederken diyor Londra 26 (A.A.) - Moskoıvn· 
ld: Şlmdl her yer, biltiln sill\hlann dan bildirildiğine göre, bir Japon 
menzili içlndodlr. Alınanlıır, gulle tahtelbahiri, J pon sahilleri atıkla
harlç olmak üzcro bir eünde ş"hre rındıı 4 700 tonluk bir Rus vapurun11 
9000 bomba ntmı lnrdır. Alrnnnl:ır, torpilleyerek b tırmıştır. 
şehre 1000 uçak ve ıo tumcn askerle 
hucum etmekte ve şimdiye kndar 

General Mac Arthur'un 
Stokholm 2S (A.A.) - Af~0!1 ınesaji -~ 

görfilmcmlls 65 milim trclflc toplarla Bir senede 148,000 
şehr1 bombnrdım n cylcmcktcdlr. tayyare yapılacak 
sfn';!ch:c~~c~:~nlı':d~ı~au ı.o::o:ı k:ı!~: VaJİJIRfon 26 (A:A) - Amcri-

Bladet gazetesinin Beri in. mubah~~·· _ acııe.rol 
ne göre Hitlcr Bcrlindc hır kaç {:~ 1"Clboumc 25 (A A.: Auchlnlcck'C 

' d ~ h ııine gıt- .M'ac Arthıır. acncra 
le ldıktan sonr.ı ogk d: y:pılacaf:ı aşaf:ldııld mesajı göııdef'1;.t~~~:11ııırsı-
.rniştir. Bu haber, ya ın h kkında Siz dah:ı JıarlJ edip ~elllız.;tonu 
aanılnn Almıın taarruzu 8 • :ıbllil zıLz. 

- 81Z:cle otomobıl y pılıyor .rnıTj) •• • 
- l kıdcn hiç y pılmazclı mm11 f, n~ y.unijmdan 

.,;Jcrd a tak: i yapmayı kc,Fed n/er olmuıl ••• 

dıı Alm ın kuvveti •ri /ki g dik ç- k n h • kuvv .. ılerı bıışkumanclncıı 
ınuş/ rdır. l\,,.?.Skov.:ı r:ıdyosu, m d:J- '""t;rnl Arnolcl hlıkıimrtlt!' muk v.--
tll •rln k 1 tı 11 o ruı..ı do r ı 1 I rı olnn 1. l>r k I rın 1q1 - <J41 
1'/Jm J: ı 1ccburl ıd" old ı n mel 14A, 000 u le klı• 

t ml tır • /,.,..,,,-,,,,.,_ 



AKŞAM 26 Haz1r8n 19il 

D Geceki ve Da Sa ah -1 Haberler 

gi er e 
büyük bir 

n 
Birmingham şehri ve 
diğer bazı hedefler 

· bombardıman edildi 

Berlin 25 (A.A.) - Alman teb
liği: Büyük Britanynya karşı yapı· 
lan savaşta Alman tayyare filolnn 
dün gece Birmingham s:ınayi böl
gesine ve doğu cenup İngilteresinde 
askeri önemde hedeflere tahrip ve 
ylV'lgın bombalan atmışlardır. 

Londra 25 (A.A.) - Dün cece 
İngiltere üzerine yapılan hava taar• 
ruzla.n esnasında hücum eden düıı
man tnyyarelerinden beşi düşürül
mü,tür. 

Londra 25 (A.A.) - Hava Na· 
zırlı~ın tebliği: Saint Nazaire' deki 
düşman denizaltı üssü dün gece bom· 
ba tnyyıırelerimizin taarruzuna uğ· 
ram ıştır. 

Av tayyarelerimiz düşman tayya
re meydanlan üzerinde ehemmiyetli 
hareketlerde bulunmuşlardır. 

Hiç bir tnyyaremiz kaybolma-
mı~tır. 

Londra büyük 
elçimiz B. 

R uf Orbay 
B. B. C. radyo istasyonu
nu gezen Büyük Elçimi

zin sözleri 

AnL.'nra 25 (Rndyo gaze.esl) 
Londradan blldlrlldlğlne göre Büyük 
Elçimiz B. Rauf Orbay Londr:ı.'dtı. 
(B.B.C. l radyo istasyonunu gezmeğc 
davet edilmiş ve radyonun mikrofo
nundan birkaç söz söylemesi t1ca 
edllmlştlr. B. Rauf Ortıny şu sözleri 
ooylcmiştır: 

Aziz yurttaşlarım, size h itabeden 
Londra Büyük Elçlniz Rauf Ori:>ny
dır. Konuştuğum yer B.B.C. radyo 
istasyonunun ycnl mcrkczidlr. An
karadan Londraya tayyare, §lmcncll
fer, otomobille 23 gün .süren bir se
yahatten sonra geldim. Uç a.ydanbe
rl buradayım. Resmi ve gayri rcsmt 
birçok yerlerden hüsnllkabul v~. mü
zaheret gördüm. 

Londra'da yeni tesis edilen B.B.C. 
radyo merkezhıl, yapılan dnvet üze
rine geziyorum. Ynnımda ki\.tılp ar
kadıı.şlanm vardır. Memlckctımızde 
de böyle bir merkez bulunmasını 
cruıdan tcmennı ettik. 

Malta'ya akın ing\llzler lstıkballerlne emnlyetıe 
Malta 25 (A.A.) _ Resmen bil• bruoyorlnr. Muharebe meydanların-

d . ·ıd··· ·· l ·ı· ı d"' daki muva.ffakiyctslzllkleri geçici te
ın ıgıne gore, ngı ız avcı an un l"'kk1 dl ,_,. A b lk1 '-'lal 

- L M 1 .. · d 2 d .. u e yoruu.. ra sıra e ~ 
axşam n ta uzerın e u§?llan nv -~"" 1 d yol ..,,.., .. t b 1 v d.. .. .. 1 b k b" k ı:>e<>ı.,-r u uyor. ...GAa un ar 
nçagı uşunnuş er ve aı a ırço münferit hnreketıerdlr İngilizler 
uçağı da hasara uğratmııılardır. Bu derin surette bağlı bul~duklan hü~ 
9llretle 24 saat zarhnda düşmanın kfunctlerlnden hükfimd.nrlanndnn ve 
bir bomba uçağı ile 3 nv uçağı tah- kendJlcrlnden 'emın bulunuyı;ırlnr. 
ribedilmiş ve bir çok av uçağı da B. Rauf Orbay da bir öğle oılyatetl 
hasara uğratılmış oluyor. Bombalar venJı4ı, ziyafette birçok güzide zevat 
hava meyd&'lı ynkınlanna düşmüş bulunmuştur. ---fakat az hasara sebebiyet vermiııtir. a· M k "k 
Sivillere ait binalarda hasar ehem- ır e Si a vapuru 
miyetsizdir. Bir kaç sivil ölmü~. di- liavaya uçtu 
fer bir kaç kişi de ağır surette yara- Lisbon 25 (A.A.) - Meksika htlkU-
lanmıştır. Yangın bombalannın çı· metine alt S800 tonluk Aınatıand va
lı:ardığı yangınlar derhal söndürül- puru bir metsıka limanında hn.vaya 
müştür. uçmuştur. Vapurun bir kaza netıce

sfnde ml, yoksa bir dlişman dentznl
tısının hücumu netl~de mt bat
tığı anlaşılmamıştır:.__ 

. 30 Çek daha kurşuna 
dizildi 

Londra 25 CA.A.) - Vlchy radyo
Stı, Heydrlche karşı ynpılan sulkıısdı 
tasvip. silah tıı.şııruı, ecncbJ ajnnln
rfle temııstn bulunmak ve yer de
tlştlrmelerlndcn polise mal(lmnt ver
memek suçlarlle başka daha. 30 Çe
kin kurşunn dizildiklerini bll1lrmek
tedlr. 

B. Laval 
Mareşal Petain'le 

uzun müddet' 
görüştü 

320 gemi batmış 
Cenevre ~ (A.AJ - Nevyorktnn 

bild1r11lyor: Shencctlldy radyosu ta
rafından verilen bir habere göre, 
Amcrlb. Bahflye Nazın hnrbln be.ş
lıuıgıeındanbert Amertknn kara su
larmda 320 gemi batınldığını itiraf 
etmiştir. 

Gemi meselesi 

Amerikada elzem 
olmiyan yükler kabul 

erulmiyecek 

DURUMU 1 
Avrupa harb Sigorta 

hasılatı 
Harkof mmtakasmda büyü bir 1 Alman aarruzu başladı , 

Mihver kuvvetleri Sollum, Halfaya, , 
Kapuzzo ve Sidi Barrani'yi aldılar ' 

i 
Doğu cephesinde ı 

Bir kaç giiııdenberi selen ha
berler Almanların Harltof cep-

mukavemetini lc.um,ağa 
)"arlar. 

Mwrdaa 

hesinde yeni bir tnnrruz:a bagla· Mı.sırda muharebe, bir takip 
dıklannı badiriyordu. Fakat harbi halini nlmıştır. Mar~ 
Sovyet tebliğleri buııdaıı lcısaca Romıncl, ma~lUp ettiği İn1P.liz 

1 bahsettiği hakle Alman tebliği kuvvetlerinin, bir :yerde tutun-
J yeni taarruza dair mnlUnıat ver- ma.eına meydan veı:memcğe ça-
\ miyordu. Dün Alman Bn,ku- J~ıyor. Bunun için bütün vaaıtn-

sahası 

Bunun kati olarak 
vücuda getirildiği 

lial>er veriliyor --
l 941 umumi neticeleri, 

940 senesine nazaran 
aaha iyidir 

V~tton 26 CA.A.) - ~ Ankara 25 CA.A.) - Haber aldıAJ
Nar.:ır1$ Genernl Dwightd ı&enho- mızn göre. Türkiyede 941 senesi si
wer kumnndasmda. bir Ayrupn ha.rl> gotta hnsılatınm husule getirdiği u
~ katı surette vficuda g'ett. mum! neUceıcr 940 senesi umumi ne
ı1ldiMnt haber venn.tştlr. tıceıerıne nazaran lehte mühim bir 

vaflhgton 1.8 (A,.A.) - ~eis ~- fa.I'k gastemıektedir. 
~ft ve M. OhurchUJ bu S#)n.h f3ır- 1141 senesinde rangın. nnkliyat. 
ieşUt Am.crl~ btlyUk 1kı a1ynıı.'1 hayat ve tnza slgortala.rmc:la tahsil 
~ ko~ llderleHlo uzun bir o1uruı.n primlerin yekfuıu 8.36'7 .m 
gllrftJme yapm.i.,tardır. fıra ve 940 senesinde tn.hsll edilen 
V~ngton !S (A.A.> - Reis Roo- primlertn yekQnu ise 5,484,310 llradıJ:. 

scmıitin Mtıbi Etu'}y, btJgftp. Pasifik Bpnn nnzaran slgortn hasılntmıfa 
htı1t> mccllslnin tpplantısmdan SQIUa 940 yılına nispetle 2,883,367 liralık bir 
Ch1U"Cblll 1Ie ReıS ~l.ın Lota fll21alık Jcaydedllınl§tlt. 

1 mandanlığı ak defa olarak yeni larile lngiiizlere aaldınnaktadır. 
Harkof taarruzunu bildirmiştir. Dün gden haberlere göre Al-

Hnllfax ve M. Hull n,e gt\r0fecet.ıeı4.- 941 ıcn~de §ldd~t ve genlşliğint 
nt sôylcmiş ve Pns1f1k harb ınecl,tsı arttırmakta olan buhrana ro.ğmen 
ccl3estnln öğle yem~ ~da da llgortn umumt bıısılatmm ehem.mi-

t devnm edece~ı flAve etm{ştir. yeW derecede artmış olması memıe-
ketımlzln 1ktlsnd1 vnzlyctlndeld 1nkl

Bu tebliğe göre 22 haziranda manlar K.apuzzo - So1luın • 
Harkof mmtakaamda büyük Halfaya müstahkem ha.tbnı zap-
Rua kuvvetlerini yoketme tanr- tetm~ler -ye Sidi Bamm.iye b-
ruzu lınolamıotır. Taanu.z mu- dar gelnıiJlerdir. Fakat İngilider 

lngilterede kabine 
buhranı mı? 

varı. ınllU servctlmlzln seneden ~
neye nrtımnktn. oldutnınu ve sigorta 
l!IQ.lıasında. bfikOmetÇe nhıiaıı tedbir
lerin 1sıı.betinl göstermektedir, 

vaffakiyetle devam etmektedir. buradaki müdafaa hattında da ; 
Londradnn gt:len haberlere tutunamarn11lnr, Sidi Baı:ranl <Bat tarafa 1 lnc:l sahifede) H ık b • ı • k 1 i 

gör muharebe, Harkofun cenup de Mihver kuvvederl tamfmdruı Maıdrid 25 (A.A.) - cYa> sa- a !r f er 
doğusunda Kupyansk k.eaiminde i§gn] edilmİ§tir. Şimdi Jngillzle- zeteiııinin LoıMlrada.n akl~ bir ha-
oluyor. Kupyansk, Doneç'in bir rSı, huduttan 200 kilometre ıta- bere g~re, u"bya bozgunu neticC6in-
kolu olan Uslı:ol nehri üzerinde, dar içerdoki Mel"Sa Matruh m(ls- de çıkan İngiliz: hükGmet buhranı Bu akşama kadar 

muamelelerini 
tamamlıyacaklar 

bir kaç ııimendifer hattının bir- tahkem hattına çdci)erek orada gitgide daha ciddi ııekiller almak-
leştiği noktada Harkofa 100 ki- müdafaaya çalışacakJan anlaşıl- \ tadır. 
Jometrc meMfededir. Muhare· makta.dır. Bu gazetenin Londra muhabiri. 
benin burada cereyan ettiğine Mihver kuvvetleri _:_.ıidcn ! M. Cbu. rchi11'in Müdafaa NazırLğın- - - -
bakılırsa Almanlann bu mıntn- ~uou dan uzaklqtmlmaaı düJlinüldüğünü İstanbul Vilayetinden: 

Mısır toprnklanna 100 kilomct- ı Defte ı r1nl henüz ikmnl et kada iyice ilerlemiş olduklanna ı znnnctmektedir. Çünkü kendisi Mü- - re • 
hükmetmek liiznndır. re kadar girmi§Je.rdir. Reuter ( dafaa Nazırlığı vazifesiııde tam bir miycn blrllk ldnre heyetleri 26161942 

Londrn. Almanların dar bir ajansının muhabiri Almanlann ( muvaEfakiyetai:ıdiğc uğramı§br. M. akşamına kadar bcheme'hal ikmal 

h d 11 1 büyük kuvvetlerle, hühaaaa çok roı._urclıill'ı" hu mak•-da ı...ıhl"'f et- edip kaza iaşe şefilklerlnden ko.rtla-
cep e üzerin e tümen e ve tankla hareket ettiklerini haber '""° ...... llHJ u rmı teslim nlarnk delil.al tevzinta. 
büyük tMık kuvvetlerile saldır- vermektedir. Mısırda durum ln- mek üzere general Wavell"in ismi bqlamalıdırlar. 
dıklannı, ilk hedefin Harkof - güizler için ciddi bir oekil al· zikrediliyor. M. Churchill, Müdafaa 2 _ Muhtelif tebllğlerle beyıı.nna.· 
Rostof ııimcndifer hattına var- Nazırlığını ötedenberi esaslı vazi· meleHn blrnn evvel verilmesi bileli· 

mıştır. l l ak 6J_1_ mak olduğunu bildiriyor. Sov- esi o ar tefıur..ıtl ettiğinden Barve- f'l]dlğl halde el'an beyanname ver-
yet tebliğine göre muharebeler Uzak doiudaı killikten de sarfmauır etm~ ihtima- miyen kimseler bulunduğu görlilmek-
devam etmektedir. li vardır. tedlr. Henüz vermemiş olanlann be-

Sivnstopola gelince, burnda Japonlar Çinde ve Şimali Pa- Parlamento çok mü§lti.il bir vazi- ynnnamelcrf 26/ 6/ 042 nkşammn. ka.-
gece gür.düz eokak muharel>ele- sifikteki Aleoutienne adalarında ydte bulunmakta-dır. Zira itimat re- dnr kabul ed1lecekt1r. Bu tarihten 
ri oluyor. Almanlar büyük bava harekete devam ediyorlar. Di- yi İçin bir takrir hazırlanıyor. Diğer sonra Cdışardan gelenler müstesna) 
kuvvetleri, tanklar ve topçu ğer cephelerde mühbn h&diae taraftan Churchill"in Roosevelt ile hiçbir beyanname kabul edllmlyecek-
kuvveti yardrmile Rusla.nn aon yolı:tur. yaptığı ııahsi temas, ricalden diğer Ur. 

..._ AP 4 blT kİm$c taTilftndan lda:mo odihndt 3 - Loyli okul, çocuk yu~.ası, has• 
"lll:'!'lllll!!!ı•lll!'lı .. •"!'!1!!"!•'!"!•111!""'!!!'!"'!"!!""'- !!"!"•~s...~~~!'!!•~~ll!!!!~~-!!!!"'•'!"""!!!!'!"!!~~'!!-~ll!!'!!!!=;!!!!!!!!'!"!!S~.,.• güç olaca"" için mebuslar bu kta- tane ve haplsane gibi muesseseler 

• ' •• gı no nümunes1 gönderilen bordrolan der-

• 

Parti gene 
sekreteri 

B. Memduli Şevket 
Esendal Adanada 
çiftçilerle konuştu 

Be l çl ka da yı gozdm uzak bulunduramazlar. hnl tanzim ederek kn.za iaşe "Cntkle-
Ayni zamanda ıu cihet te söylcni- rlnden kartlarını teslim ~lmaİıdırlnr 
yor ki, Churchill en ağır hezimetlere Bu b\rllklere girecek tı?.nlnr şun~ 

baltalama raimen imparatorluğa karıı olan lnrdır: 
ltimndı muhafaza etmeğe muvaffak A) Hastane birliklerine: İstanbulda 
olmuştur ve bunu itiraf etmek la- lknm-etgtıhı olmayıp hastaneyi dnlml 

Demiryollarinda 
bir çok badiAeler 

olmuı 

nmdır. surette ikametgah ittihaz eden me-
Berlin 25 (A.A.) - Yarı resmi mur ve. mll.stahdemlerle ylne ikamet.-

bir kaynaktan bildiriliyor: gO.ln Istanbulda olmıyarak h!ı.len 
New-York Tuncs gazetesi Oıur- basta olarak yatanlnr: . 

chill ile Rooseve.lt arasında ihtil&f- B) Mektep blrllklerine: Istanbulda 
lar çıktığını V'A'7'maktadıT. Bu mü a- ıtametgll.hı olmıyarak leyli okulu 
h d ı; - _ı Jb-. k ş dalml surette lka.mi?tgdh lttihaz eden 

IJsbonne 25 <A.A.) - Belçika de- . e c u~a~ • ır aç .~un .. evvel Ber- bekfır leyli tıılebc lle aynı vnz.lyette 
Adana 25 CA.A.) - Parti genel m.lryollanna ka~ geı:ıJf ölçüde bia.1- lınde Derı sürülen mutalaaya tama· bulunan memur ve müstahdemler 

sekreteri. Menduh Şevket Esendsl talama lı1u'elretlert yapalması tı2::erlne mile. uygundur. Filhakika Bundnn C) Hnpisane blrl\klerine: Hapı; o-
Vichy 25 (A.AJ _ Parfı;tcn dönen Vapngton 2~ <A.AJ - Askeri Uıtı- Adanada bugün de memleket ve par- IJ~ge'de 20 vo Bourlnage'da 40 ldşl bir k:a~ gün evvel Seriinin mlitalaa.aı ıarnk ya.ten bilumum mahpuslarla 

lıf. Laval bugün öğleden sonra Vl- yaçla!'l tarşıltı.mak için BtrleŞik. tı ışıertnc dn.1r ınceıe:melertne devam nazfler :taf'atmdnn rehine olarak tev- şu idi ki fngiliz Barvekilinhı Vaoing- ha.plsaneyl ikametgfth ittihaz eden 
dıy'ye ı;:elmlştlr. Amerlka. Bahrtye Nezareti elzem ad- etmıştlr Öğleden enel parti bin~ Jdf edllmlştlr. Klnkempo1n'da 82 lı>- tona gitmek huausunda verdiği ani memur Ye milstahdcmler. 

VJchy 25 tA.A.> - M. Laval Parls- dedllinlyen btıtfuı vnpur yftkle~ · komotlf tabı1bedlldl~ ~en.Dml§t1r. kararın lmili marC§al Rommel'dir. D) Çocuk yuvn.sı blrlJklerlnc: Yu-
ten dönfişfinden sonra dOrluı.l Ma- reddetmeğe karar verm!şt.tr. Bu gtbt sınd& esnaf ve tilccarlnrımızla uzun AJmanyaya malzeme g0t6reeek olan Siyasi Alman kaynaklarında bo- vayı lkametg1l.h ittlhnz eden bllfımum 
reşnı ~taın'le uzun bir görüşme yilkler bJrl~ milletlere alt vapurla- blı' görtişne yapan genel sekreter, trenlerde yan(pnla.r tıknnştlr. yan ec:lildi~ne göre, New-York TI- çocuklarla istnnbulda 1knmetct1hı ol-
yapmışt.ır. Bu görüşmeden 80llra A.cll ra kabul edllm1yecekttr. Chutchlll ve 15tledcn l!JOilra. ç1ftçlle?tm1zle gtsrttş- Aynı ka.ynakla.rdan aımnn haber- ınee·in ı>u yazw Churcbill'f.n daha ~k yuvndn çalışan memur ve 
yardım işçi komitesi heyeti kabul ve Roo6evelt bu meeeleıyi İnglltz ve mıı,tftr. Akşam parti tarabndnn ıere göre, Belçika mna.J1 adamları ue l.areketinilcııı eTTel Şimali Afriliada- mtlstahdemler kaydolunurlnr. 
MareşnJc takdim edllmı,,tir. bu~t~~erut-~ .. , brdtı1Jktlel blr Seyhan parkta §ereflerfne b!r ziyafet ip;llerf Alm.a.nya hesabına malzeme ki durumun Müttefikler için ne kA- terll• en A. !3..:..ıc· D. fıkralarında gös-

Vlchy 25 (A.A.) - Batı Fransız ,,._ saa. ..,__.. e .........,.e r. d el • . Jduğ le iyi bil' yerınue çalışıp da. ikametgi. 
Atrlkası nmumt vallsl M. Bo1sc;on bu Vqlng\aııda reamt bir makamdan vel1.lm.1ştlr. yapımının ~lmaama. mAnl olmak ar venşsız 0 unu ço ı- hı İstanbulda 'bulunan bll11mum me-
gtln ö~leden sonra. hava yolu ııe vı.. blld1rlld11fne göre, ıoo b1n titlllk bil' Memduh ı;eftet Esendal, yann için ellerinden gcldıat tadar ~- yon1un hfill . . . di u mur ve müstnhdemlerle leyli tnıebe
ehy'yc gelm~r. se.ferf .tunettn na.tl1 i9ln dön beo Menı:lne gidecek w b1r mtıddet tal- yorlar. . ~r n ma erının pn mer • ler bu blrliklere 1thnl edllmtyerek 

Parls 25 (A.AJ - Fransıs demlr- milyon tonlUlt vapura bıtı)'a9 vtU'dır. diktan ~ra Osmantye ve oeyhana Naziler birçok fabrfa.klann müdllr- Amettiiirikn~data ~~~ .. Ak calia Chur~~l ıJcame~hlanndak1 blrllklerlne kny-
yollan idaresi malzeme ebfkllğf yU- P'atat böyle bir cSonanmenm b6tıftn e n n 0811<Ju ten sonra A'- dolacaklardır. 
:ıtlnden bir tenmuzdan ıtlba!en de- vapurla.rnıı "7111 za.mnnda. harekete da utnYacaklnfdır. Gen~ı sekreter lerinl işletin~ çıka.mıışlar ve yerte- vnm Kamarası basınnı tehditlerine U - Birlik idare hcyetıerlle halkın 
mlryolu miinaknltıt.ının azaltılacağı- ge~entn mil:m.ktın olmadığı Afi- Adnna.da. lnce1emelerlni bltlrdikten rlne Alman mfitehrumslan tAyin et- cevap verdiği :zaman J~ lçbıdm na- ve yukandn ismi geçen müesscsatın 
nı bildirmektedir. Iı:trdır. sonra İznı1re harekc!t edecektir. mlşlerdJr. sıl mynlmağa çalıpcnktır. bu maddeler htikihnlerlne göre hn· 

l'ekct etmeleri tebliğ olunur. 

PERiLi KONAK kalkuktan sonra, kendi kendine Bir aralık, hafiyeye: ihtiyar hizmetçi, bize §a~ p§kın Gizlenmiş bir çok kuma§ 
ayakta durma~a ça.lı§tL Fakat hala - Stapleton'un evinden çok bakıyor, .kiml aradığımızı 'YO ne b l d 
heyecan ve korlı::uau tamamile zail uzakta bulunuyorU%. Bu uzaklık ve yapmak iııtedi~mlzi an18(Yam.ıyordu. u un u 
olmadı~ için bacakları titriyordu. aia dolayıııile ailah seelcrini duyma- Evin her taralı karanlıkb. Yaln12. ~nn:: kumcşh:ll} m;ğ~~ 

Çevtren: AB.MET llİL!LI Onu kollann~an tutarak o civarda m1§ olacalc diye haylCırdrm. yemek salonunun ıpklan yanİyordu. ~ ~-c mt ~~~ neiın~': 00dll4-
b 1 h. ı_: I v •• •• ,_ •• y nıl H lm 1 d '- wu"' a.uıuaşın sa J§-.ı• ~ilin e 

Bu haykırışımı duyaıı Holmea, ılr - Haya~ 1iurtarClı • Sise u unan ır &aya ıga goturere& uze- - a ıyorsun Wat.sonl Staple- o es, 88 onun. ortas~ a yanıa ~ 1ddJas1le zabıt tutulduğunu dün 

Tefrika No. 101 

Henry'yi bırakarak köp~e yaklll§tı. &lthıeeye ,~ nüım~z. rlne oturttuk, Zavallı zangır zangır too uzakta değildi. Köpeiini Jaşkırt- duran saz lAm'liaaını eline alaral( }'QZllUftık 
ha b it lıkta nl fu:, : ~ k!rll klSrUn tJtr.lyor, başını dik tutamadıiı için mak için yakından takibedlyordu. kö§C ibUca~ı arqbnaı. l'altat Stap- Dttn b~ m~nzada. te:İcrar bir ~ 
nl ~ın aıı.?~ .a~an -~- CI~- tel>Ji ~d:-~ızı. ~ 8 

iki elile tutuyordu. Holmea, deli- Bu itibarla tabanca 9eelcrini i§Htiği Jeton meydanda yoktu. ~ utağa tJ1'ma. ;.apılmış ve satl§a arzedllmeml.f 
it Ja~ ıyatki~- gott• erSomı veb~~dö ı - rabild'e 8 . .., ... odus;-"-~en a~r~-~~- kanlıyı uzun uzun süzdükten aonrn: muhakkakbr Bundan emin olabilir- efendisinin nerede bulunduğunu blrçoıc İngiliz kmnaşı bulunmuştur. 

a e e & e ı. nra ana ne· • naz _. a~ &~~· s· H ..ı-d ı·~ 1 . l H 1 • '- k '"---el d 
rek: a:fzi aağ delil 8Ul li'uJecaktık Bu . - ır enry, ıuu i I& • 21 yanız ahi. aya ata &apılmama ıauın ır. sor u: . . . . 

H kk w •n fi tim. d d la L " dbnl' 1 bııUacağız İolmizi l:ıitirmeğe mec- Haydut timdi ~ bulunmak - Bılmıyonnn, cevabını vcrdı. Hava kurumıına - n ın var a .... on; canava- ga e en o YJ. ıuın aa a '-' Dak.ik '--yb ğ 1 ,,._ ' H ı sert bt aesI tdr:r 
nn gözlerine ve ağzına aürülen fos- affetmlyeceğim. Dostum, ayağa kal· uuruz. 8 -. e~e e ge mez. uuım. 0 mes, r e ar teberrüler 
for halitası gayet mııhirnne bir su- kacalc kadar kendinizde kuvvet his Caniyi k.açmala vakıt. bırahn~dan Esasen vimöi evine gidiyoruz. sordu: • • lstenbu! 25 (AA.) _ T"ürk Ha• 
rette tertibedllmiş. O derecede ki, aediyor musunuz) yakal~a]~ .• ~ dakikada elııniz- Kaçıp kaçmadığını anlnmak için • - Nasıl bll!J\Jyormın). Efendın ıva Kurumundan tbliğ cdilmiııtir: Ça
fosforun kokusu, canavarın tahü ko· - Bana biraz konyali C:laha vet;iı'ae de .m~crim.ıyetını ispat eden kntt v; evinin her tarn,fını IU'afbracağız. bımz evvel burada değil miydi} • kar ve ortaklan 4300 Millt Ren.sil• 
kusunu bozmuyor; dedi: aonra tek- nlz. kuvvetbnln avdet edece~nt his· mai:ldı delıller vardır. Haydudu b.ır Onu evde bulursak tevkif edeceğiz. - Burada idi a,µuna, Sir Henry zi rans T. A $. 2500 G~par Gaspar-
rar delikanlının yanına gelerek: sediyorum. an evvel yakalamak ve adalctıo Bulamazsalt pe~inden kovnlıyacağız. uğurlamak için d~ çıktı Tepir yan 2000 Argiri Evyenidis 1500 

- Sizi böyle dehşetli ve sinir bo· Holmce, lionyıılt oifıesini po!is ko- ponçesine ~eslim etme~ .ica~e~~r. H~r halde haydut, diri veya 81G ~li- daha. ~~!1111~i. t;le oldui:'1m11, nere· Helvacı S~lih U•ta 1000, Kanan; 
zucu bir korkuya maruz bırakbğım miserinin elinden alarak delilUınlıyıı HafIJ:e. l>~na :aa kendısınl takıbet· mızden kurtulm~mnk: l~m.dır. Şım: ye gı~gıni bıhniyoı:um· . Kit.npevl aahibi 750, Haik Sarrnfoğ-
için affınızı diliyorum; dedi. Ben uzatb. mem lçın elıle işaret ederken: .diye kadar l~lemış oldubrıı cmayetlerı lh:tıyar uııağın bırvey bnmedığl Iu 700, Anadolu Sigorta Şirketi 600, 
bu büyüklükte bir canavar değil, Sir Henry, liirkaç yudum İçtikten - Yemin ederim ki, Stapleton'u ona pnhal,ı;ya 8deteccğim. Bijyle bi~ muhakkaktı. Bu sebep.ten dolayı EımiJ Çikol11:ta Fabrikaşı 500, Vahan 
normal boyda bir köpekle karşıla· sonra: evinde bulnmıyncnğız. Tabancalan- haydut, C!nmftacında can 'Vermeli onu lsticvaptan vnrıgeçtik. 500, Abncıoğlu 400, Helvacı Hasip 
şacağımızı zannetmi~tim. Fakat tah- - Merait Şimdi licni kolumdan mızın kurşun sesleri, kendisine paı· IAzundır. Y.ukan kata çıktığımız zaman 300, Niko Znloni 300, Ali Kavrak: 
minimde aldandığımı şimdi anlıyo- tutunuz da ayağa lüılkayım. Nereye tiyi kaybettiğini haber vermiş ve Hafiye bu sözleri söylerken adım- odalardan blrinSı kilitli olduğunu .300, Anknra Sigorta Şirketi 300, 
rum. Sonra Rnsızın bozkırı kaplıynn gideceğiz? muhakkak elimizden kurtulmak için lannı <la lmlqtınyordu. &la bir ko- gördUli. Yanımızdan nynlmıyan ko· Hnmıırat 250, Naci 200, Bedros 
bu mel\ın sis, canavarı, d ha evvel - Bu gece yeni aergUzeııtlere abl- firnm koyulmU§ olacak., dedi. şudan sonra kan ter içinde Staplc- mlser Lestrade: Şirinyan 200, Şekerci Albeı 150, 
gebertmemize mfuıi oldu. Geçmiş ol· mağn kuvvetiniz yok <lostum, benim Holmes, patikayi tllkibe"derelC Sür- ton' un evine vardıli. - Odanın JçiDde hiri var. İçeride $ekerci Ali Zeki Biraderler 100: 
sun dostum. biraz İ§İm olduğu için, Jluradan ay- a.tle ko§Uyordu. Ben hafiyeyi bu Evin bozlclra bahn kapısı açıktı. bir gürültü du:r:dum dedi ve Hafiye- Hüseyin 100, Cihan Kütüphaneaı 

Sir Heocy, heyecanla ıu sözleri nlacağım. sarp ıve dik ~_.~eı dçllikle Yıldınm aOnı.tile eve Clddıli. Odalan ye (lll~ek' aahibi 100 lira Türk Hava Kurumu• 
kekeledi: Delikanlı~ yardımımizla ~a ta1dJieôiyord'PD.t. - · ~bira' M8dlL Xe«kJı.ı.4A. ~n .(ArUI& nr) na teberrü olarak vermiolerdir. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA!( EDiR ] Zavallı Hamdi'nin ı•- HABE LERi 
«değmez bu/ani -. .. llllil ........................................ llllril ................. _I 

cihanda» nazariyesi Denizciler Yeni mektepler Jepebaşında 
Sıhriyet ıuretile akraLamdanda. 

Kendisini ilk gördüiüm vakıt. on 
dokuz yirmisindeymiş hissini veri· 
yordu. Pek iri kıyam delikanlıydı. 
Terbiyeli terbiyeli selam verdi, nazile 
nazik gülümsedi. Sonra yine kita· 
bma dalda. 

- Üniversitenin çok çalqkan bir 
talebesi galiba .•• • dedim. 

Kahkahayı kopardılar. 
Mahçup etmemek için: 
- Hangi lisedesiniz? • dedim. 
Ktllm, pürüzlü, fakat yine de ku· 

laia latif gelen aesile kendi nefsile 
alay etti: 

- Orta mektepte döne döne oku· 
makla meşgulüm ... Yedinin deraleri· 
nJ iyice pifinnek üzere, bu ıene hu· 
1111i bir okula geçeceğim ... 

Ailenin eski nesil tahıiyetleri: 
- Utan, utan! •• Bak, naaal yüzü 

lmarmalmzan, göisUnü ııere 1rere 
koDfuyor... Bizim zamanımızda dö· 
nenler, yerin bidine geçer, muvaffa· 
loyetsizliklerini ayıp ga'bi ıaklarlardı. 
Halbuki bu, üstelik hesap kitabım 
açacak yerde k&11muza geçnıq ro
man okuyor. Dene ça}ıfsm diye zor· 
laclık. İki saat müddetle kitabm aa· 
bilesinden srözlerbıl ayumadL Sonra 
bir de imtihan ettik ki tek satır bile 
okumadan, o vaziyette, hayalini 
bafka yerlere daldırm1', otunnUI·•• 
Ne deniniz bu imana 1 Sarf olunan 
emeklere yazık değil mi? 

Hamdi: 
- Kafama girmiyooor ... Ne yapa· 

JIUU11... Ben böyleyim... Adam ol· 
miyacağun... Beyhudeee.... • diyor· 
du. 

bayramı Silivri kazaıinda4 bir Cinayet 
mektep hinaıi açıldi 

Hazırlıklar bitti, 
program tamamlandi 

1 Temmuz Denizciler bayramının 
kutlaıxması. ha.z'ı.rlıklan b1tm.1ş1.lr, 6 
gün .ant 11 de Oümhurlyet Mlides1ne, 
11,40 ta Baroarosun tllrbeslne çe
lenkler konacaktır. Bu merashne iş· 
rAk edecek Yüksek deniz ticaret 
mektebi taıebestıe Denlzyollar, Ll
manlar ve Şirketi Hayriye tarafın
dan gönderilecek heyetler Galatasa
ray llsesl balıçestnde toplanacaklar
dır. Bir bölüıc deniz askeri de mera
sl.me ı,tlrAk edecektir, 

Saat 14 te Moda koyunda, Beden 
terbiyesi bölge başkanlığı su sporlan 
ajanlJ.#'ı tarafından tertlbedllen ka· 
yık yarıflan yapılacaktır. Gece res
mi dıı.lrelel', vapurlar. deniz müesoo
selerı donatılacak, denizde bir fener 
alayı yapuııeaktır. Bebek bahçesi 
kaılısındakt koyda bir mehtap Alemi 
tertlbedllecek, p.z heyetinin Ahengi 
opralörlerle Botaza verilecektir. Sa
ra.ybumu vo Şemslpaşnda renkli ha
vuzıar akacaktır. 

Yoğurtlar 

Bir çok nümune alındi, 
tahlil ettiriliyor 

Ynnında maarif müdllrü B Muh
alıı olduğu halde Çatalcaya v~ Slllv
rlye gtden vnıı muavtnı B. Ahmet 
Kınık şehrimize dönmü.ştUr. Vall 
muavlni lle mı:ı.arif müdürü, Çatalca 
ve Slllvrt köylerinde 1nşalan biten 
mektep blnalannın açılma törenini 
yapmışlardır. 

Slllvrln1n Çayırdere, BUyilk çal"Şl, 
Allpaşa. Yapakça. köylerinde dört 
mektebin açılma resml yapılmıştır. 
Bu köylerdeki mektepler, evvelce köy 
evelerlnde bulunuyordu. Mektepler
den b1r kısmı 3, diğerleri dörder der
sanelldlr 

Çatalcada da Yakuplu, Ahmetll, 
Gökçell, Kabakça, Genderl mekteple
tinin 1nşalanna alt hazırlıklar ta.
mamlantnıJtır. BtltUn bu mektepler, 
önümüzdeld ders senesi başında açı
lacaktır. 

Bundan b~a B. Ahmet Kınık h"r 
tkl kazanın eklm vnzlyetınl tetkik et
miştir. İk.l kazadald kışlık mahsul 
iyidir. Çatalca ve sıuvrı kazalanndn 
ıubaşılan da tO.yin edildiklerinden 
aubaşılan tarlaları gezerek ekim va
z1yetıert hakkında malQmat ~nnlş
lerdir. 

Şerbetçiler de fiati 
arttırmak istiyorlar 

Şckcrlcmccllerıe gazozculardan baf
ka şerbctçllcr de piyasada toz şeker 
bulamadıklarından kesme şelaıtle şer ı 
betıerlnl yaptıklarından bahisle şer
bet flatlerlnln arttınlmasını tatemlş
Jerdtr. Belediye, bu mürncaatı da 
tetkik ediyor. 

Bir genÇ yaralanaral< 
öldü, katil! .-. · 
yakalandılal" 

Evvelki gece Tepel>aşmda bir cina
yet olmuştur. Şultan hn.m:ımmda 
terzi çıraklığı yapan 22 ya.şlarmdn 
Hüseyinle nrkndaşı Ccma.l evvelki ge. 
oe Galatadn e ki ustalan Niyaziyi 
r.lynrete gitmişler ve hep beraber o
radan çıkıp blr meyhanede rakı iç
mişlerdir. 

tl'ç arkada§ meyhaneden çıkınca blr 
~a7J.noya girmek üzere Tcpebaşına 
gitmişler, Çocuk bahçesJnln öniinden 
geçerlerken Hıfzırrahman motörilnün 
kaptanı Mehmet Uçar vo ta.yfa Nu
ri namı diğer Yusuf Ziya. lle karşı· 
laşnuşlardır. Bunlardan Mehmet U· 
çar biraz yaklaşarak terzi çıra~ı Hü
scylne çirkin sözler söylemi§tlr. Bun· 
dan hiddetlenen H~yin de Mehmet 
Uçara bir yumruk vunn~ur. Ev· 
veldenbcrt blrblrlerlnl tanunıynn iki 
grup arasında gece ynnsı kavgo. b* 
lamıı. Mehmet Uçarla. Nurt bıçakla· 
mıı çekerek Hilseyinl muhtellf yer
lerinden ağır surette yaralamışlardır. 
Bu arada Cemal da çenesinden ya. 
ralıınmışbr. 

Gürültüyü duyan pollsler yetişerek 
Mehmet Uçan yakalamışlardır. Nuri 
ltaçmıotır. Yaralılardan Hüseyin blr 
kaç adım yürüdükten sonra düşmüş, 
derhal Beyoğlu hastanesine kaldınl
mışsa da biraz sonra ölmüştür. ce
mal, yarası hafif olduRundan teda.
vJsl yapılarak hastaneden çıkntılllll§
tır. 

Asri kabristan 

Yer alan biri buraya 
heykelini yapbrmak 

lıtiyor 

Zlnclrllkuyudn Asri mezarlıkta blr 
aııe ka.brlstanı yert alan Şaktıı Kapuz 
isminde bir zat l metre genifllğlnde 
bl.1' kaideye ı.stlnadetmek üzere 2 
metre boyunda. kendisinin bir hey. 
kelini ya:ptırınak üzere belediyeye 
müracaat etmlştir. 

B. Şakir, heykele alt blr proje ne 
blr de reslnı verınlştlt. PlA.n, tetkik 
edllmet üzere imar müdürltıPne ve
rllın1ştir. İmar mUdürlüğü muvafık 
gördüğü takdirde heykelin yapılma.

sına. mtlsaade edilecektir. 

Asri mezatlığın kurulduğu ve 1çlne 
ölü gömfilmeğ'e başlandığı gOndenbcrl 
Şair Abdfilhak HAmldlıı mezar tqm. 
dakl baflle, vetat eden ha.yan İkbale 
alt bir heykel vardır. 

Edebiyat ve Fen fakül
teleri için iıtimlik 
edilecek yerler 

Birkaç ay evvel yanan Zeynep ha
nım tona~ arsasında yeniden ya.
pılması kararlaştınlan Edebiyat ve 
Fen fakülteleri 1çin konak arsası et.. 
rafmdak1 arsanın lstim1Ak1 Jcararlq
tınlmıştı. 

İsUınlAk edilecek sa.ha, 'Onıveraıte 
konferans salonWlmı bulundutu ıo
kaktan Koska yoluna dolru heT 1t1 
taraftaki binalarla yanan blnanın 
arka sıttmdan Rqlt paşa caddesi tı
zerln~kl binalardır. 

Bu binalara alt lstımlfık muame
lesi :finlvers1te namına beledJye ta· 
rafından yapılmalı:tadır. İsthnlAJı: i§
lerln1n ailratle tamamlanması ve bu 
suretle 1n~ata biran evvel başlan· 
ması kararlaştınlmıştır. 

Sahife 3 

Universitede 
Diplomalar merasimle 

verilecek 

Temmuzun onundn Unlvcrsltenln 
muhteUf fakilltelertnı bu seno bitiren 
gençlere diploma. da~ıtına meraslnU 
yapılacaktır. 'Onıverslte Rektörü B. 
Cemil BU.sel merasimi açacak ve dip
lomalar .Manrtf Veklll B. Bas n AU 
Yücle tarafından talebeye ver1ıecek
tir, 

Diploma dağıtma 1şln1n bö~le mc
raslmle yapılması usµlll evvelki yıl 
ilk defa tatbik edilrnlşUr, :takat geçen 
sene bu meraslın yapılamamıştı. 

Dfplomalann verıım münasebe-
tııe büyük blr müsamere yapılması 
qıı. kal'arla.ştınlmıştır. Müsamere 
diploma daıtıtııdığı günün akşamı 

verll.ecektır. Bunun için Talebe B1r
llğl elmdlden hazırlıklara başl:ımı~ 
tıl'. Mllsamerenln tl'nlversite bahçe
slııde bir kır balosu şeklinde verilme· 
sl düşünülmektedir. 

İhale edilen yollar 
Dalml encümen bazı yollann inşa

sını daha taliplerine ihale etmiştir: 
Dolmababçıe - Gümfişsuyu yolu üze
rinde ve Mlihendls mektebinin ~ 
nilndekl yaya kaldırımın aşağı doğru 
genişletilmesi 6500, Oöztcpe - Kayıt
dap;t yolu 10586, Meı.tahn. - Sllflhtar 
ağa Y9lu - Sünnet ve Sll~htar~a 
köprfilerlnln de inşası dahU oldu~ 
halde - 10824 liraya ihale edilmiştir. 

Burünkü ıırorranı 

Fakat hiç de söylediği gibi man· 
kafalardan değildi. Bilakis, bir çok 
cihetlerden ıeytana papucunu ten 
giydirirdi. Şendi, tuhtu, bopob· 
betti. Lakin sultani tenbel denen 
cinstendi. Hani yeni nesilde tenkide 
afnyan monden bayat, kolay hayat 
meraklısı gençler var ya: Onların 
kongresi aktedilse reisi seçilecekler· 
den biriydi. Bununla beraber, aevim· 
liliği, zeka11 yüzünden adeti arka· 

Fiat Murakabe memurlan, dün, 
§ehlrde ynptıklan arnştırmn esnasın
da birçok yoğurtçulardan yoğurt nü· 
munesı almışlardır. Yogıırtçulann 
narh harici yoğurt sattıklan, üstellk 
de bu yoRurUann yağsız olduğu yo
hmda Fiat Mnralm'beı Bürosunaı şl. 
kAyetler vaki olduğundan bu arnş
tımıaya lilzum görfilmOştnr. 

Zabıtanın taklbl netlcesinde Nuri ============== 

12,30: Program, 12,33: Hicaz maka
mından şarkılar, 12,45: Ajans haber
leri, 13: Şarkı ve türküler. IS 03: Fa
sıl heyeti, 18,40: Müzik (Pl.). 19: Ko
nuşma, 19,15: Dans müzlitl <PI.>, 
19 SO: Ajans ha.berlerl, 19,45: KlA.sik 
Türle müzı~ı. 20,15: Rn.dyo Gazete.ıJ, 
20.45: Baz eserleri, 21 :Ziraat takvl· 
mi, 21,10: TemsU, 22: Salon orkes
trası, 22.30: Ajnas haberlerl ve bor· 
salar. 

dqım olm"flu ! 

Ntlmuneler, lAboratuvara gönderll
mlşUr. Tabın neUcesJndf' 1htlkAr 
yapılıp yapılmadığı anlaşlacaktır. 

ı.ıı ı n.rırnLUrıı uı m11L1rr 

Arada sırada: yük almam1'tır. 
- Aldırma Hamdi... Bu fani Kazara arabaya koıulduysa bile 

dtinyada çallfltlAk, kendini mepk· hamuda asla asıl"'•"'•• b • ta 
kat k ak d w derd' _,,, ··-·..... ar Y ava· e o,m egmez ... • un. • reuğiyle sekmiş dunnuthır 
Birşey öğreneceksin, bir baltaya sap • 40 • 

olacaksın da ne çıkacak. .. Seni hir Zavallı Hamel"' · 
arabaya kotacaklar .•• Halbuki böyle ne k-.:.ar .___ 

1 ~-.. Ne Y~~ 
d k 1 k d w iJ • K la llU •uauru ona, pek aevimlı 

b
cakaç :.~ard cahgı sın ... h otlo yına ! pek hafif ruhluydu. Geçenlerde, an: 
• ... v-~ı ~ .r at '~. at .. ayan 91ZID, hiç yoldan hir fen kazasına 

bır tayım ıundılik... r..-u..-rnkun mer- kurban git~. Ölüm b be • b . 
be 

· kal H" d...:...'1 a rı eru 
te o vazıyette •··• • ıç ,""K':~e, çok aanb. Arkada bıraktıklaruım da 
arada ıınıda sırtına bınilen bar lüks çok kıymetliıiydi. 
hayvan ol ... Meseli ... Zengin bir iz· Şimdi onun zeki e bodb" L __ 

d
. akl d • 7 v m teueııı-
ıvaç ın an geçmıyor mu IÜmİle tenbellik felsefesini öbür cİ· 

İhtiyarbr: fıandu bili tekrarladıfını duyuyor 
- Ma4allah.. Matallah... Ne gibiyim: 

ağabey nasihati! •• • derlerdi. - Yaaa... Demedim mi d"? 
Oy 

L~: • ah h cak y I ••• 
.. sa. U'ICl~m mız nnı an ya Defer mi imit fani dünyada?... Ne-

kabılıyetteydı... Şayet nasihatler~ tice bu olduktan sonra. •. Bot verdi
biJe kalkıaydu J fayda venniyecekti ğim iyi olınamat mı 7 
ki... • .. 

Bir aralık: «Pratik işlere istidadı w 

olabilir mi? Acaba bir zenaata filan Dogmak .... Otuzuna kadar Yata· 

k k d
. d- .. d"" :rnak... Üstelik yaradılqta ıahbatli, 

sev etse .... ıye 114un um. ek' imale Fakat "T' arlumd 
Hayır, bu, ltalyanlann ,u meşhur z 1 0 

... b"o unce, a 
meselindeki felsefenin künküne var· =yahut yarun ar eeCI' bıralona-
ln1' bwunuyordu: ••• 

cHiç bir~y yapmamak ne tatlı· Hayır, iyi etmemİflİn, Hamdi. •• 
dll'I• Kardctim-.. Şu cemiyetimiz içinde 

••• yüz binlerce omeiİ olan bemterimL. 
Ve otuzuna kadar, böyle y..-.fı: Seni Pnıdi yalnız ,ub ".hafif ru-

Hiç bi~ yapmada, biç bir it sör· bunla amyoruL Fakat ıemn kadar 
medi ! Belki resmen memur oldu, y&fllyan, ölen ve bu müddet zarfın. 
belki bir vazifede bulanuyorm114 his- da ne hayırlı itler Kördüiü için naad 
sini verdi. Fakat yİnn.İ altısında, yir· hürmetle, muhabbetle yadedilenler 
mi yedisinde gözden kaybettiğim var. 
bu delikanlının son bir iki yıl içinde Öyle olmayıp t~ Löyle olmak .• 

h degw;.,tirdiaini sanmıyorum. Te· Ölmekten bile fecı! ... 
uy .., ... . • ••• 

Iakkisinde elbet döneklik e~.~ı- • • ... 
tir· ·· 1 e alavcı tebessünıile, Hamdı: cSenden evvel olursem 

'h 0kkg_ı:~ek.\er zaman giilüınse- hakkımda birfey yaz!. derdi ve bu· 
:n!'t!'" n& 

1 na dair benden vait almqtı. 
mt$ ır: ADah -L-- J ' Ad sen de!... Boı ver... r1UUDCl ey esan. •• 

D 
:- amb f-·

1 
dünyada. .. Bugiin 1 Fakat bu fıkram. bir ölüye deiiJ, 

egDle% U -• , " b' 1 ...I!..!- I.' L-..l' arsak oğuz!· deaniştD'. yuz m erce Uln,7eita_.ıU". 
v y~-:elu: Sırtına bir dirhem (Vl - m) 

- Tnl..ıi ücretlerinin yüzde yet- ... İlk bnkıota şoförler 
miı beşe çıkarılması bakalım en çok olacağa benziyor amma.•• 
kimi memnun edecek bay Amca .•. 

memnun 

KÜÇÜK HABERLER 

* Gazl bulvan üzerlnde terkos te
sisatı tamamlandığındnn bu cadde 
11zerlndeki binalara te:r'kos abonesi 
yapılabUccektir. 

Sular idaresi bu hn.valldekl halkın 
susuz kalmaması için mı şebekesini 
daha geniş bir sahaya kadar uzata
caktır. * Güzel Sanatlar Akademisinin 60 
ıncı yıldönUmü, temmu7.Un on birine 
tesadüf etmektedir. Bu veslle ile A
kademide büyük merasim yapılacak
tır. * Bu sene ıchrbnizdekl liselerin 
son sınınanndakJ talebe mevcudu 
2258 dlr. Bunlardan 1570 ı lise bi
tirme imtihanına girmiştir. Tnl~be
dr.n 710 genç muvaffak olmustur 

Geçen sene liseyi blt.1rlp de "bıtı~e 
imtihanına glremfyeıı 265 talebeden 
180 k~ de imtihana. girerek muvaf
fak olmuştur. * Belediye, maarif 1da~sine mn
racaat ederek şehrin tafsllAtlı plA.n
lan yapıldığı bu sıra.da ileride yapı
lacak mekteplerin semtıertıe adetle
rlnln bldlrllmeslni istemiştir. Maarif 
idaresinin göstelll!Ceğt semtlerde 
mektep yerleri plftn üzerinde tesblt 
edilecektir. 

* Aziz ndındn blrt Kara.gUmrük 
clvannda şüpheli vaziyette dolaşır
ken yakalanmış, tizerı aranınca kas
ketinin astannın arasında pakeUerle 
heroln ve esrar bulunmuştur 

Tophanede HJJmı adında bİrlnln ü
zerinde de esrar bulunmuotur hı 
suçlu mahkemeye Terllmlıtır . * Eyüp clvannda muhteİıt ev ve 
dükkAnlan soyan ve ba.hçelerden ko
yun, inek çalan Huldsl, Ahmet Hü
seyin ve Selim adlarında dört kişi 
yakalanıp mahkemeye verilmtıttr * Fatihte Sofular civannda ot~ran 
Sahire adında bir kadın diln ölü bir 
Ç<>cuk doğurmu§tur. Çocuğun cesedi 
adliyeye getlrllınlş, adliye doktoru 
tarafından yapılan muayenede şüp
heH izler görülmüştür. Otopsi yapıl
mak Uzere çocuk C<?Sedl morga. gön
derllerek tahk1knta başlanmıştır * Almanya ile mevcut ticaret an
laşmasına göre Almanynda bloke pa
rası bulunan taclrlerln Merkez tıan
tasına lzahat vermesi ısterunıştlr 
Tacirler, Merkez bankasına müraca: 
at etmete başlam11lardır. 

de dün sabah Yemiş ıskele.sinde ta.y-
falık yaptıA'ı motörle kaçmak ister
ken motörtln içinde yakalanmıştır, 

Cinayet ıruçlulan dün ad.llyeye ge
tirilmişlerdir. MOddelumumlllkte ya
pılan sorguda lldsi de: 

- Sarhoştuk. Ne yaptı~mızm far. 
kında değiliz. Cinayeti b!Jerek işle
medik. 

Demişlerdir. 

Maznunlar meşhut suç kanununa 
tevf11ran muhakeme edilmek Ozere 
blr1nct ağır ceza mahkemeslne ~
rllmlşlerse de, bunlardan Nurı yaka
landığı zaman motörün içinde bir ji
let bıçağı lle bir kama bulunmuş ve 
kendıst 1tad!!.,lnde bu kamanın -va
knda kullanılan kama olmadlğlnı, 

kendW kaçtıktan sonra o kamayı 
denize attığını söylcdlitlnden eldeki 
kamanın :ve jUet bıçağının üzerinde 
görülen Jekelerln insan kanı bulaşığı 
olup olmadığının tesbltıne lüzum gö
rülmtlştür. Lekeler ta.hlll edlllp ra
pora mahkemeye blldlı1lmek 1lzere 
kama 1Ie Jilet bıçağı tıbbı adli tah
lllhaneslne gönderllnıiştır. 

Bu yüzden dAvalannın da meşhut 
suç hükmünden çıkarılarak umumi 
hftkümlere göre muhakemelerine ta
rar verllmlştlr. 

Mehmet Uç:ırla Nuri namı diğer 
Yusuf Ziya sorgu hAldml tarafından 
lsttcvap ve tevkif edilmişlerdir. 

MevfQd 
Emekll albay Süleyman Fehmi 

Tunçay'ın efi Melek Tunçay'ın ru· 
huna ithaf edilmek iizere 28 haziran 
942 pazar günü aaat 14 te Kızıltop
rakta Zühtü PQfa. camllnde mevldd 
okunacaktır. Akraba ve ehlbba -.e 
arzu edenlerin gelmeleri tica olunur. 

iL AN 
'Beyotıu Yerli Askerlik Şubesln. 

den: 
8. 8. muamele memuru Tatyos ot. 

Arşak Yeprem <1985) tn acele ıubeye 
müracaatı. 

ZAYİ - İstanbul Erkek lisesinden 
941 haziran devresinde aldı~ım me
zuniyet diploması Universıte yengı
nında yanm11tır. Yenisini çıltaraca
Rımı llAn ederlm. 

Fen fakültesinde 278 No 
Feyzi Gökçen . 

Bay Amcaya göre ... 

... Acaba eskiıi kadar takeiye bi· 
nenler bulunacak mı) •• 

. . • Bence, BelediyeniA aevincine 
ıiipha etmemelidir ••• 

VEFAT 
Eski Hudut ve Sahll1 Sıhhiye Umum 

mlldilrtl merhum doktor Kasım İz.. 
zeddln oğlu, mülga Maliye Nesaretl 
Encümen kalemi mlldllrltıl1hıden 
emekU Hlkmet Hıkay damadı, Elek
trik, Tramvay ve Tünel idaresi vez
ne §en Fuad Sar'Q'm kıcyınbiradert, 
Bteau Romana petrol ılrketı teflerln
den Şeklp Hıkay'ın enlftesl. :Lstanbul 
Erkek lisesi Fransızca öğretmeni: 

SAI,AR iZEDiN 

uzun bir hıı.stnlıktnn smıra ırtlhnl 
etmiştir. Cenazesi bugün snnt 13 te 
Teşv1k1ye camllnde namazı kllın
dıktan sonra Fei1kl!y :tabrtstanma 
detnecuıecektır 

Çiçek ve çelenk gönderilmemesi ri
ca olunur. 

Devlet Konservatuvarı 
temsilleri 

cANTEGONEt Reji, Prof. Carl 
Ebert, müzik: Ferit Alnar, Ko
romm. lştlraklle. 

Biletler: 60 kuruftan baflar, 6 
ve 7 teınmuz gece, 12 tenımuz 
gece ve gündüz BES sln~masmda 
yalnıs 4 temsıı, ~her g11n sa
at 14-18 e kadar açıktır. 

Tel: 49169. 

J'arm sabahkJ program 
7,30: Program, 7,33: Milz1k CP]J, 

7,46: AJana haberleri, 8: Müzik <Pl.>, 

Tereddüt etmeyiniz! 
Haftanm en güzel programı 

SARK Sinemasırıda 
dır. Bugün mntinclcrden itibaren 

2 BÜYÜK YILDIZ 
2 BOYOK FiLM 

- Balıkçının 
Karısı 

KRİSTİNA SÖDERBAUM 

tarafından yaratılan büyük 
atk ve ihtiras kasırguı 

2-iLK AŞK 
DEANNA DURBIN 
tarafından yaratılan nefis bir 

neı' e ve zevk dalgası 

Cidden göriilccek program 1 

l,~~~--l_n_h_i•_a_r_Ia_r __ u_ . ...,l\1~u~·d~u~·r_l~ü~ğu~··~n~d~e~n~=-------• 
İstanbul bira. fabrikasında elde edilecek yq küspeden 100 knunı 

ihale tarihinden 1Ubaren haftada 1ld gDn barlç olmak üzere d.ter gun
lerde çıkacak küspeleri S - 4 ay zarfında almak şartlle pazarlıkla arttır
maya konulmuştur. 

Pazarlık 30/6/942 salı güntı saat 11,10 da Kabata.şta Levaztm tubes1n
dek1 Merkez Satıı komisyonunda. yapılacaktır. 

İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve aaat.te teklif edııc~klerl 
flat tızerlnden % 15 teminat parasiyle birlikte mezlt~r komisyona mtıra-
caatları. C8Sll9) 

istanbul defterdarh~ından: 
Mükellefin adı: İŞİ: ADRES!: 
Teofart St:ıncofakl BeynclmUel nakliye Galata, yeni Kuçük 

komisyoncusu han 2 7 
1/1/941 - 31/5/Sl41 ticaret. devresi için namına resen tarhedllen ko.zanç 

verg!Elne valtl ltlrazında. ticari defterlerinin tetkikini istemiş olan yukanda 
adı ve ticari lkametgflhı yazılı mükellefin terki ticaret etmlt ve bulunma
Jlllf olmakla lllin tarihinden 1Ubaren 15 gün içinde işbu beş aylık müdde· 
te alt t1car1 defter ve ve&lkalartle birlikte Galatııda. Hudavend~r hanın· 
da 3 No. lu kazanç itlrazlan tetkik komisyonuna gelmesi luzumu tebllS 
yerine geçmek üzere mı.n olunur. (6912) 

•.• Çünkü kurt masal111a dönen 
bir meseleyi daha )>ertaral etmiı 
oldul •• 



Sahlfe 4 AKŞAM 

• 
1 TES K A T' i • 

1 R 
~AZE MEYVA.bt\RDAN lsTIHSAI.: EDt~tş 

·oai iis 

Buru.şpkfDRf arJnm 
N·a:sJ~_ı 

Gfde-rdlm. 
Cazellik-.: Müfiı..., --~"---'.--::::::::,. 
~. , 
r~ssıslarının ve, 
~oıde ':~u!!ş~k: LİMO'NZALf ASI 
luklara · karşıt• ~MI~ 
t milstahı.,!!atı~ 
ademi muvaffa 
kıyetinden sonra . -· 
1tvlNoE uPıucti 
f 8AS!T BiR TEDAVi 
JCARIKA URATIYDR. --· 

Lezzeti hoş_ • içimi kolay 
MARKASINA DIKKATs Y1atı 60 kW'Uf, 

Sıhhat V4' lçtimat Muavenet Vekaletinin ruluatmı haizdir. 

' 
Bütün halk, Radyo yıldızi 

Akşamları 
.Yatmazdan vev. 
ıvel, terklbıne 
genç hayvan
ların huceyrc

NE A 
A ~erinden ıstıh- a...aıııııımı~· 

'ı ~aç edilen BI
OCEL karıştı

rılın ış bir krem 
tatblk _ ediyo-
1nım. Bu, tıpkı 
tcıldinizin • BI

Görmek ve lahuti sesini yaktndan dinlemek için ıa
bırstzlanıyordu. Şimdi bu büyiik fmat elinizdedir. 

pcEL'i • ., gibl- '--'~~ 
dlr. Sihrlamlz Herkes Taksim'de 

• 
1 'a kosuvor ~lan bu - cevher saycslndt• 1 zayına~ 

Fış cildiniz beslenecek,1 l..tazeleşi~ 
,gençleşecek.~ Bu clld gıdası~ eütü~ 
duny~l.da tanınmış bir' c1ld müte" 
~assısı tarafından keş! ve hail .ha• 
aırda pembe renktekl Tokalon • kreJ 
bıntn" terkibine ithal . edUıırlştlr.J 
J{er akşam yatmazdan e~vel ~ye, 
gane clld gıdası olan bu BIOCEL'lf 
kremi kullanınız:-- Sabahları -·'.da1 

Yer bulmak için lutfen erken gellııiz. maaalannm telefonla evvelden tedarik edebilirıiıni.%. Tels 40099 

~--------------------------------------' 
HAKiKATI Sayın müşteriler;mizin nazarı dikkatine: 

eyaz ' renkteki roıtaıonT Lkr~nı\ 
ullanınız. ·:>. cildi besler; açık. m~ . · r • ..,. .._ 
amelerl · sıklaştırır 1 ve tMakya •· 
çln; mümkün olan· en' m Ultemme} 

• 1 
lr esas teşkil eder .... Bu 11'1 .Jtrrınlq 

;J.stima1lnde müessir .. netıceler, ga.) 
hntilldlr'.ı .Aksi ,"" hald(.'-rerdi~ln~ ı 
\:ıaranın""lkl mlsU- iade r olunut17 

Pırlantab ve elmasla saat demek, bir kelime Ue 8 t N GER SAAT t demektir. Çünkil 
Pırtantall ve elmaslı saatlerin bütün haklld evsafı m~huru Alem olan SİNGER saatlerinde toplanmışt.r. 

Bunun için: Saat alaca~ınız zaman, tereddüdsllz. SİNOER aaatt almalısınız. Ve saatin üzerindeki S t N O ER 
markasına, mUe.ssesemlzln adresine dikkat etmen1z lAzımdır. 

Sa tı1ı1c Otomobiller Modayı taklb eden her a.~rl kadın tçln kıymetll ta.şlarıle ve netıs tşlemesııe hakikaten nazarı dikkati celbe-
ı den böyle bir harlkul!de S İ N O E R saatine sahlb olmak Adeta blC' saadettir. 

m:~:ls~:~~::ı~~l :~r\~~:~~~\e~\~ SiNGE SAATi Ho,a ;~de::C,:e~akblll Hediye i tir 
<İ>oç tenezzüh> otomoblll satılıktır. No. 8! - C. elınash ve ortadaki büyük olmak üzere 11 ptrlantalJ 
Satış 27 Haziran cumartesi gilııli saat 65t lira, No. 8! - E. elmaııh -re ortadaki De iki kenarındaki buyük. olm•k üoıere 11 pırlantalı 800 lira. 
H de Şişhane yoku~unda B:ın:Ular l EMSALLERİ GiBt 15 SENE GARANTİLİDİR. 
garaJmda yapılacaktlr. Dikkat: Slnger .~aatlert tstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağa:ı:a.mızda satılır - İstanbulda şubem1z 

1 

iıliııııııiill••iil• yoktur. Adres: SİNGER SAAT Matazası İstanbul Eminönü. No. 8. 

Bursa İkinci Sulh Hukak IHahke-. ------------------------------------------
meııinden: 942/909 , Dr. İHSAN SAMİ ••1111!!! 

Bursanm Kız Yakup mahallesinde 1 T İ F O A Ş 1 S 1 1 
Salih oğlu Hüsnü tarafından Bursa.da 1 ITU:o ve parattfo hastahltlanna 
ismet İnönü caddesi No. 144 te Yakup_1 tutulmamak için tesiri kat'l, mu-
ve ayni evde oğlu Mehme~ Emln ve afiyeti pek emin taze aşıdır. Her 
saire aleyhine ikame olunan Buraa- eczanede bulunur. Kutusu 45 ku-
nın Demlrtaş mahallesinde İsmetpaşa _r_nıı""""t_u_r _____ _ 
caddesinde 507 ada 91 pafta ve S par- DADI ARANIYOR ••! 
sel numaralı gayrı menkulün 9uyuu- ~7 aylık blr çocuğa bakmak üz~-
nun izalesi dAvasında mi.ıddeae.leyhler e bir dadı aranıyor. İsteklilc-
Yakup Ue Mehmet Eminin davetlye-
lerl bUll tebll~ iade edllerek ikamet- rln Galatasaray Köşe Apartına-
gAhları meçhul olduıtundan 18(7/942 nında Eml~kl.şe müracaat. 

1 
cwnarte.sl günü saat 10 da gelmedlğt İstanbul Aslly~ :uabkmesl tklncl 
veya vekil göndermedi~! ve yahut Ticaret Dairesinden: 

Bütün şık ve kibarlar, Aperitifleriniı 

deahrlar. Maestro Tiano idaresinde 
Orkestra, okuyucu Hristo Mnimati
dis, Havaien kitarist Hristo Kontis 

Saat 18 den itibaren açıktir. Telelont 43848 
mazeretlni bildlmıedlğl takdirde gı- Davacı Hohtif A. G. şirketi tara-
ya.hında muhakemenin icra oluna- tından müddeaaleyh DevleL Llma-n- ,., ____ ı;ıaı:m••••••••••••mzcc:uca_.a91al!lll••UUI~ 
ca~ı. davetiye makamına kalın olmo.k ıo.n İşletme umum mü.dlirlilğü aley-
Qzere on gün müddetle Hanen tebliğ 1 hlne açılıp mahkememizin 940/ı7:J 
olunur. No. suna. kaydedllen dava zımnında 

Avcılar ve Atıcılar Cemi7etfnden: 
Av tezkerelerinin tebdll1 işinde ge

rekli hüviyet cüzdanlarına 942 kay
dını yenllemek için avcı ü~lerJn pa
zartesi ve perşeıne günleri saat 14 ten 
17 ye kadar c. H. P. Bayezit Nahiye 
kurağmın bulunduğu Şehzadebaşında. 
Letafet apartımaıunda Cemi/ot mer
kezine müracaatları llAn olunur. 

ZAYi - Tarsus nüfua memurlu
~undan aldığım ntlrwı tezkeremi 
kaybeLtlm. Yenisini alncağımdan e~
klslnln hükmü yoktur. 

1926 tevellütld: Tarsös ka"Zasuıdan 
Hasan kızı Hatice Koçkaya 

Kağıthaned& Sllahtara~a cıvanna. 
d&po edilmiş bulunan ve ehli vuku.f
ça mahalllnde teslim şartlle metre 
mlUbına 150 kurut kıymet takdir 
olunan ve tahmlnen inşaatta kullanı
lacak olan 1800 metre mlkAbı büyük 
eb'atta ve 2700 metre mik!bı küçük 
eb'attald taşların açılt arttırma ue 
satılmasına karar verllmı., ve btrlncl 
arttırmanın 30/6/942 salı gUnU saat 
10 da ve kıymeti % 75 ni bulmadığı 
takdirde lklncl arttırmanın 1517/942 
tarihine mli3acııt çarşamba. günll saat 
10 da yapılması tekarrür etmiş oldu
ğ'undan talip olanların mezk.nr tarlh 
ve saatte mahallinde hazır bulunma
ları ilan olunur. 

1 İstanbul Belediyesi ili.nlari 1 
Ak:snrayda Inebey mahallesinin Atatürk caddesinde (63) üncü ada

da. (6) harita No. lu ve 2'15,67 metre murabbaı sa.halı al'Sa satılmak üze
re kapalı wrt usullyle arttınna.ya konulmuştur, 

Tahmin bedeli (60101 lira ve ilk teminatı (450) Ura. (75) kuruştur. 
Şartname Zabıt ve Muamela.t müdtırlüğü kaleminde görilleb1llı\ 
!hale 29161942 pazartesi günü saat 15 te Daimt Encümende ya.pıl&-

caktır. 

Tallplerln ilk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı 
llzım gelen vesikalarlyle (2490) No. lu kanunun tarl!atı çevresinde ha-

' 

HOLANTSE BANK -ÜNi N. v. 
ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖY PALAS 

AJANSI ı MEYDANCtK, ALALEMCI HAN .... 
BÜTÜN BANKA MUAME°LELERI 

KASA iCAR& .... 
MERKEZi KÜRASAO 

fUBELEFH t AMSTERDA&I - ROTTEADAY - BUElltOS AJRE9 

~- MA-AACAIBO- HAJ~A - WlLL.EMSTAO - ORAlılJl;ŞJ!Q 

8tO Ol JANEIRO • SAlllTOS.· 6AO PAULO 

zırlıyacaklan teldir mektuplarını ihale günll saat 14 e kadal' Da.iml Encü- ~'3••••••••••••••••••••-.... ---~; 

mene ·;::;~~·::;z v:7~n işletme Umum 1 DiNAMil KUVVET ŞURUBU 1 
Miirlfrr'1i0-ü tlanlari 1 

iMROZ HATTI . 
Yalnız bu hattaya m:ı.hsw olmak üıere 2816/942 Pazar günkü İM-

ROZ postası yapılmıyacaJctır. (6948) 

Piyasaya Arzedilmittlr. Bütün Eczane n 
Ecza Deoolannda Bulunur. 

Sivas Vilayeti Daimt Encümeninden ı 

26 Haziran 1942 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
Asked 11.selere, IC:onya asker1 orta okuluna n gedikli hazırlama 

orta okullanna talebe alınıyor. 
1 - 1 Eylfil 942 de başlıyacak yeni ders devresi lçtn Konyada Ku

lell, Ak.şehirde Maltepe ve Bursa askeri llselerlle Konya askcrl orta 
okulunun ve Kaysert ge:Ukll erbaş hazırlama orta okulunun her üç 
sınıfına, Merzifon gedlkll okulunun birinci, ikinci, üçfincil sınıtıanna, 
Kınk:k!lle sanat okulu ve Ankara musiki gedikll okulunun yalnız b1-
rincl sınıflanna. Maarlr liselerinden, Maarif orta okullanndan ve tık 
okll! mezunlarından talebe alınacaktır. 

2 - Alınacak talebenin Türk ırkından olnusı, sıhhl m u3yenede 
sağlam çıkması, ve istekli cı.dedl ihtiyaçtan fazla oldu~ taktirde ya
pılacak seçme 5lnavında kazanması şarttır. 

3 - Tahsll1 terk edenler, her ne sebeple olursa olsun yaşını bü
yütmliş veya kliçülmüş olanlar, bulunduklan okulların son sınavların

da sınıfta veya bütünlemeye kalmış olanlar, yaşlan, boylan ve a~ırlık
ları askeri ilseier talimatındaki hadlere uygun olmıyanlar kabul olun-
mazlar. Yalnız gedlkli erbaş hazırlama orta okullarına bir 11! iiç sene 
tahsili terketmtş olanlar alınabilir. 

,4 - Bu şartlan taşıyan lsteklllerln bulundukları yerlerin askerlik 
şubelerinden diğer kaydı kabul şartlarını öğrenmeleri ve okullarca 
istekliler hakkında yapılmakta olan tahkikat neticeterlnln seçme sı
navlarına kadar tamamlanarak isteklilerin bu sınavlara glrebllmele
rlrl temin lçln 15 Mayıs 942 d~n itib:ıren birer dilekçe Ue ve açık ika
met adreslerln1 ve nüfusa kayıtlı bulunduklan yerleri dilekçelerinde 
göstermek üzere derhal girmek ıstedlkieri okul müdürlüklerine müra
caat etmeleri ve Maarlt okullarında sınıf geçme .~ınavları bittikten 
sonra da d!ıter kaydı kabul k!l~ıtlarını hazırlıyarak askerlik şubeleri 
yolu ile en geç 10 A~stos 942 tarihine kadar okul müdürli!klerlne 
göndermeleri UAn olunur. (3267 - 5538) 

iiıııııı ...................................... .... 

Diplomalı Eczacı Aranıyor: 
Taşrada büyük bir eczanede müdürü mesullük yapmak üzere 
diplomalı eczacı aranmaktadır. Taliplerin Ö Z İ Ş E C z A 

deposuna müracaatları. 

KUPONLU ·VAD~lf ·MEVDUAT 

VARU61NIZI T E .N EDE~ 
-~ 

TÜRK·T[CARET· BANKASl·A·S· 

Sıvas Vilayeti Daimi Encümeninden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Sıvas - Erzincan yolunun 122+000 .. 

128 -!-500 kllomctreıert arasında yapılacak esaslı şose tamlratıdır. Bu ~!.il 
keşif bedeli 18768 lira 75 kuruştur. 

2 - Eksııtme 9/7/942 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 15 d• 
VllAyet Dalmt encümenlnde kapalı zart usullle yapılacaktır. 

3 - Bu tşe aJt evrak şunlardır: K~lf hillA.sası, metraj debvell, flat sll
sllesı. grafik tesviye! türabiye, şose ve köprüler ve kA.rgir inşaat fennl oa.rt
ntımesı, Bayındırlık 1şlert genel şartnamesi, Eksutme şartnamesi ve muka-
veıe suretidir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için tallplerln 1408 llralık muvakkat temL 
nat vermeleri ve vUA.yet makamından alınm11 ehliyet vesikası ile Ticaret 
odasına kayıtlı olduklarına dair tescıu hüviyet varakası ibraz etmeleri il~ 
zımdır. 

5 - Tallpler teklif mekt.uplarmı eksntme yapılaca~ saatten bir saat 
evvel encümen riyasetine vermiş mukabtılnde ma!Cbuz alınış olmaları ll
zımdır. 

Postada vaki gecikmeler muteber değildir. 
6 - isteklllerln ehllyeb vesikası o.labilmelerl için ekslltme günllnden en 

az ltç gün evvel ıstıda Ue vllayet makamına müracaat etmeler! lAzımdır, 
(6807) 

Beton arme köprü inşaatı ilanı 
Nafia Vekaletinden: 
ı - Konya vllı\yetı dahUlnde Akşehir • Afyon yolunun 115+000 kllo

metresinde betonarme olarak tnşa edilecek Yassıyan köprüsü lnşaatl 
c36500• llra ve İsparta vllayetı dahlllnde Uluborlu - Keçiborlu yolunun 
5+000 inci kilometresinde yine betonarme olarak inşa edilecek Pıı.paderest 
köprüsü inşaatı u35500• lira ki ceman 1172000» Ura keşif bedeli üzerinden 
kapalı zart usullle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Ekslltme 1317/ 942 tarihine müsadll pazartesi günli saat 15 te Na
fia. Vekiletı Şose ve Köprüler telsllğl odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye müteallik evrak 3 lira 60 kuruş mukabillnde Şose ve 
Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

4 - İstekUlerln tatil günleri hariç olmak üzere ekslltme tarlhlnden en 
az ÜQ gün evvel bir istida Ue Nafia VekAletlne müracaatla bu gibi inşaata 
yapablleceklerlne dair ehllyet vesikası almaları lA.zımdtr. 

:ı - Ekslltımeyıe tştlcl.k edecekler dördüncü maddedıe yazılı vesika ne 
942 yılına alt Ticaret odası ve 4850 ltralık ·muvakkat teminatlarını havi 
olarak 2490 sayılı kanunun tartfatı dairesinde haZırlıyacaklan kapalı 
2 net maddede yazılı vakitten bir saab evveııne kvdar komisyon re!.sll~n• 
makbuz muka.blllnde vermeleri lA.zımdır, 

8 - Btı köprftlerln 29/ 6/ 942 gününde ihale edUec~ hakkında evvelce 
yapılan UA.nlar hükümden kaldmlmıştır. (6867) 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanlari işletme 

Umum idaresi ilanlarl 

1 - EttsUtmeye konulan if: Kangal - Armartan istasyon yolunun S+000-
4+500 kllometrelet1 arasında 1500 metre tulündekt yolun inşaatıdır. Bu lştn 
keşi! bedeıt 15556 llra 50 kuruştur. Üsküdar Askerlik Şubesi Başkanlığından: 

2 - Ekslltme 30/8/942 tarihine tesadllt eden salı günll sa.at 15 de vll!yet 31/12/941 tarlhlnde kıtasından terhls edilen 14/ 4/ 942 tarihinde §ube-
Da1m1 Encümeninde kapalı zart usullle yapılacaktır. mlze müracaat ederek 2/103 sırasına kaydedllınlş ve Selim1ye Ha.rem lske-

8 - Bll t.şe alt evrak şW11ardır: Ke.,it hulA.sası. metraj cedvell. t!at silsile- lesl caddesi No. 28 olarak adres verm1ş olan Yd. P. T~. (514aı:I\ kayıt 
Muhammen bedeli 5000 (beş bin) llra olan 2000 (lkl. blnl adet Yllz sl, grafik tesviye ve şose ve köprüler ve k!!.rglr lnşaat fennt §artnamesl, Ba.. numaralı Osman Oğ, İrfanın şubeye vermiş olduğu adreste mükerreren 

havlusu (6 Temmuz 1942) Pazartesi güntl saab (14.30> on dört otuzda yındırlık İşıert Genel şartnamesi, eksiltme şıartnamesi ve mukavele sureti. aranmasına rağmen bulunamamış oldutnmdan tstary.bulda ise derhal, taş_ 
Haydıırpaşada. Gar binası dahllladekl komisyon tarafından tea.hhüdünU 4 - Eksiltmeye girebltmek için tallpl~rln 1667 1ralık muvakkat tem1nat rada lııe ilk vasıta. ııe mektup ve telgrafla behemehal şubeye lıltdlrmesı ıu-
ıta edemeyen m!iteahhlt nam ve hesabına. açık ekslltme usuıııe satın vermeleri ve vltAyet makamından alınmıf ehlyet veınımsll~ Ticaret odılsma zumu tlAn olunur. (6777l 
alınacaktır. kayıtlı olduklarına dall' tesclU hüviyet varakası ibraz etmeleri l~zımdır, --------------------------.-

Bu iı,e girmek ıstcyenıertn 375 (uç yuz yeti\!!§ beş) liralık: muvakkat 5 - Talipler tekllf mektuplanm eksiltme yapılacağı 8aatten 1 saat evvel İtfaı·yeci aranıyor 
teminat ve kanunun tayin ettiği ve.,aikle birlikte ek.:ılltme günü saatine Encümen riya.setine vermiş, nıukablllnde makbuz almalan şarttıt'. 
kadar komisyona müracaatlo.rı lazımdır. 6 - İ.steklllerln ehllyet vesikası alabllmelert için ekslltm& günUnden 300 kunL'J yevmlyell miltehassıs iki iLfalyecı alıno.cın~ından lstel:ll\erln __________ ...__~------~~~~----~--------.....ı...-_ _..__.._ _ _.._._ ...................... __. ............ ~~~.a-.... ....ı.. ........... ..ı..-..ı"'--......1..ı;M;l,ll;ıı.uıLsı.z:ı...m.ıı.ıuLıa.JbQJ:~~s.ıı.:ı.1..l:ı...d~.l.5....se...kada.rTonh1nc iN; ludiklnı 


