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BU SABAHKİ TELGBAFLAB 

ilkbahar 
taarruzu 

başlamış mı? 

Almanlar lzyum 
şehrini de aldılar 

Rom mel 
Nilden 250 
km. uzakta 

Londraya göre iki taraf 
esas kuvvetleri henüz 

harbe tutuımadılar «Uğradığımız muvaff a
kıyetsizlikler daha ağİr 

mağlubiyetler ihtimalle.. 
rini hazırlamiıtir» 

Yalanda şiddetli muharebeler başlamak ttsere olan Mersa Matruh'un umumi görünüşü Londra 27 CA.A.) Doğu cephesin
de, artık illcbıı.har taarruzunun baş.. 

Londra 2'7 (A.A.) - D.B.C,: ŞJmall 
Afrika.da Jngillz ve mllıver külll kuT
vetleri arasında büyük muharebeııill 
başladığına dalr henfiz haber gelme
ml§tlr, Londra 26 (A.A.) - Timea ga• 

:ıcetesi diyor ki ı 
cCeneral Auchinlek, Almanların 

çevirme hareketinin tehlikeli bir hal 
alması, harb sahasında mağlup ol· 
mu1, teçhizat ve insanca ağu kayıp
lara uğraması, teşebbüsü ka!Jl tarafa 
kaçırması ve nihayet ordusunu ten· 
sik. etmek ve hazırlamak. için zama· 
na muhtaç lı:llmaaı yüzünden Mersa 
Matruha çekilme emri vernU!Jtİr. 
Mersa Matruh körfezinin garp tara
fında yumuşak ve müteharrik kum
larla kaplı bir bölge vardır. Burası, 
çevirme hareketine karıı Mersa Mat· 
ruh'u bir derece himaye eder. Fa
kat mahdut bir kuvvetin bu mev
simde bu bölgeden geçme3ine imkan 
vardır. 

İskenderiyeye ve SüveY§ kanalına 
karşı tehlike ehemmiyetli surette 
yaklaşmıştır. 1940 senesinde de İtal
yanlar karşı nyni vaziyete düşül
mü •ti Fnkat İtalyanlarla Almanlar 
bir değ'ldirler. Fazla olarak düşma
nıa bugünkü ha,·a kuvveti o vakitki
ne çok faik, kara kuvvetleri ise mu
azzamdır. Buna mukabil lehte nok· 
talar düımanm münakale hatlarının 
uzam sı, gittikçe daha sıcak ve su
suz bir mıntakaya girmesidir. Mersa 
M truhun müdafaası her şeyden ev
vel ordunun maneviyatına ve elde 
bulunan teçhizabn derecesine bağlı 
ise de İngilizlerin lehine, görüldüsı.i 
gibi kaydı icabeden amiller de yo.k 
değildir. Düşmanı çölde makul ?ı~ 
müddet tutabilecek olursak tehdıdı 

Zonguldak' ta 
Vekillerin tedkikleri 
Vekiller bugün Ereğli kömürleri iıletmeıinin 

Kozlu mıntakaıini geziyorlar 

Zonguldak 26 (AA) - MilU ten sonra Ereğli kömürleri işletmesi 
Müdafaa. Adliye ve Münakalat Ve- umum müdürü ilo birlikte maden 
killerimiz vo maiyetleri erkanı dün teknisyen okuluna gitmiıler vo imti
gece Karabükten Zonguldağa gel- hMllarda hazır bulunmuşlardır. Bun
miılerdir. Vekillerimizi Karabülc.ten dan sonra Çelikel lisesini de ziyaret 
karşılamak üzere daha evvelden gi- etmiılerdir. Parti tarafından şehir 
den vali, Zonguldak mebusları, Par· parkında değerli misafirler ıerefine 
ti reisi ve Ereğli kömürleri işletmeai 100 kiı,ilik bir öğle yemeği verilmiı
umum müdürü de Vekillerimizle bir- tir. Öğleden sonra Vekillerimiz 
likte avdet etmiılerdir. Vele.illerimiz Ereğli kömürleri işletmesinin Kozlu 
geceyi hususi vagonlannda geçirmiş- mıntaka.sınt gezmek ve tetkikat yap
lerdir. Bu sabah misafir vekillerimiz mak üzere oraya harelcet etm~ 
vilayeti, part~. belediyeyi ziyaret- )erdir. 

Harkot'taki 
Alman 
aarruzu 

21827 esir, 100 den fazla 
tank ve bir çok harb 

malzemesi alındı 

Mısır' da 
son harb 

ur 
lngilizler, Libya'ya 

malzeme taşıyan 3 Mih
ver gemisini batırdılar geriletmiş oluruz. Fakat gerek bura-

daki vaziyetimizi, gerek Nil nehri del Berlin 26 (A.A.) - Alman ordulnn . 
tn~ıı ile yukarı Mısıra ve hatta Kıbr~ baş.kumnndnnlı~ın tebliği: ~~ıre 2.~. (A::'· >. -. Orta ~rk 
ve Suriyeye karşı havadan yapılabı- sıvastopol müstahkem bölgesinin lngılız teblıgı: Dun ılerı kıtalanmız 
lecek taarruzları da göz önünde tut- doğusund:L Alman ve Rumen kıtnlan düşmanla bir defa daha harbe tutuş
mamız icabeder. Uğradığımız mu- şiddetli savn§lardan sonra sarp blr rn~ştur, Mihver kuvvetleri çöl de
vaffakiyetsizlikler ıi~d.id_en .":8~i?' amzlye rağmen kuvvetıı meniler t.ş.. mıryolu boyunca ilerlemi11 ve gün 
neticeler doğurduğu gıbı ılerısı ıçın gal etmişlercllr. batarken öncüler Mersa Matruh'un 
Cle daha nğır mağlubiyetlere uğra- Hıı.rkofun doğu cenubun::takı böl- 48 kilometre garbına varmıştır. Esas 
mak ihtimnlledni hazırlamıştır. Orta gede Alman ve Rumen kıtalannm kuvvetlerimize taarruz: edilmemi tir. 
.nrkta bu kadar ihtimam ile, bu ka- çevirme taarruzu, tayyare teşkilleri- !! 
.,..... k t nin tesirli ynrdımlle dfişman kuvvet- Londra 26 (A.A.) - 8 inci in-
dar g yretle h~zırlamış •. v .. e u~e - ·ı· d S d 
ıendirmi" oldug-umuz butun. mud.a- lerlnln kuşatılmasını ve yokedllme- gı ız or usu i i Barrani ile Mersa 

faa 
•ebekemiz tehlike halındedır. sini temin etmiştir. Bu savaşlar es- Matruh arasındaki bölgede Rommel 
... h 1 nasında duşmıı.n çok önemli kayıp- kıtaları heyeti umumi,yesi]e Sdvaşa 

Bu müthiş tehdidi izale ve .usu e lnra uğramıştır. 21,82'7 eslr alınmış, tutuşmuştur. Ceneral Auchinleck 
gelen zarnrlan bilahare tamOır ~t- 100 den !azla tank, 250 kamyon, bü- Mısır hududunu müdafaa için hiç bir 
mek için henüz imkii.~ v_ardı~. mıt~ yük mlktnrda piyade slU\hı, otomobll cidd" t ebb .. ki b 
•İz bir gayret ve vahşı bır azımle ha· ve bet türlü harb malzemesi iğtinam Mer~a e&atr~h ~apm~~a . a erabe~ 
reket etmek icabediyor.> veya tahr becillm!.ştlr. 1 k . attı uzerındc mevzı 

1 Do[.'tl cephesinin merkez kesimi ge- a m~ suretı~e 1940 senesinde Wa-

T 1 h' rlslnde bir plynde tümenine mensup veli ın yaptıgı harekete imtisal et-

Almanya'ya 
bir • 

yenı 

hava akını 
1000 tayyare Bremen' e 

taarruz etti, bir çok 
yangİnlar çıktı 

lıı.dığı tahmln edilmektedir. 
Almanlar, Karkas daıtlanna doğru 

ilerllyebllmek için, 30 tümenden m\l.. 
rekkep olan kuvveUerlnin yanlarını 
tcml.zlemeğe uğraşmaktadırlar. 

RWJ mukavemetA her k.eshnde çok 
şiddetllcilr. 

Dün, yeniden Almanlar 81.vootopol 
kalesine karşı §lddeUl hücumlar 
salmışlardır. 

Sivastopol kale$1 duşmedl.koe K&t
k.aslara doğru taarruz yapılt.mıyak
tır. 

Vichy 27 (AA) - Moskova 
radyosu, Harkof k~iminde Rusların 
gerilemekte olduklarını bildirmiştir. 

Vicby 27 (AA.) - 20 haziran 
Londrt. 28 CA.A.> - İngiliz Hava şafakla ba§lamı§ olan Alman taar

Nazırlığının tebliği: Dün gece ana ruzu gelişmektedir. Berlin, Rus mu-
vatan hava kuvvetlerinin bUtün ha- k · • '- ld v L ·1d· '-
reket şubelerine bağlı tayyareleri- ~vemetının ıurı ıgını 101 ırm~de: 
mlzden pek büyük teşk.Uler tam blr dır, Kupyansk ve lzyum şdurlen 
faaliyet haltnde bulunmuşlardır. Almanların eline dügmügtür, 
Bomba tayyareleri teşklllmlz 1000 den Sivastopol kalCJinin müdafaala
fa'Lla tayyare ne taamnda. bulunmuş nnda yeniden birle.aç gedik açılmır 
ve Almanyanın en büyük ikinci 11- tır. 

xnnnı ve denizaltı gemileri yapımın- Almanlar Sivastopol'un 
da b:ı.şlıca merkczler®n biri olan son ı·stı.hka" mi arına taar
Bremen esas hedef tutulmuştur. 

Büyük ynngınlnr görlilmüşse de çok ruzlarını tiddetlendirdi 
kalın bulut tnbnknlan netJcelerln Londra 2'7 (AA > _ B B c : Dün 
katt olarak tesbltlnl güçleştirmiştir. gece yansı Mosko~ada nçŞrcdiİen Rus 

Düşman ml\dafaalarını bozmak tebliğine göre SlvastoPQlda müte
maksadlle bomba ve av tayyarelerin- addlt dfişman hllcumlıı.n ptlskilrtül
den kurulmuş başka bir teşkil Hol- müş, Harkof cephesinde Alman taar
ıandadakl tayyare meydanlanna şld- ruzıan devam ediyor. ~lrçok meş
detli izal" taarnızlan yapmıştır. Bu kün yerler, miltemndlyen el değlş
taıuruz hareJcetıert esnasında boın- -tlrmekte e Almanlara aıtır znytat 
ba t.'\yynrelerlmlzlo dil.şman avcılan verdlrllmektedlr. 
arasında. birçok hnva muharebeleri General Von Bock. Ruslar tara!m
olmuş ve birkaç düşman tnyyaresl dan tahliye edilmiş olan KupJansk 
hasara uıtratılmış veya tahrlbcdll - demlryolu diiğüm nott.nsından 1stl
mlştir. fade hususunda çok güçlük çekmek-

Gcce hareketıert neticesinde bütün tedlr. Mareşal Timoçenko, nnudıı.ne 
hnreket ~elerlmtze ba~lı tayyare- dıimclar muharebeleri vermektedir 
lerden 52 si üslerine dönmemiştir. Slvastopol önünde muhnrebeİer, 

Berlin 26 (A.A.l _ Dün gece Al- ayni şiddetle devam etmektedir. 
nınnyanın şimal do~da. ve bll- Düşman dış müda.fa hatlarında aç
ha&'>a Brem~ to.gillz bomba tayya- tığı gediği genişletmek. iç!h bllhn.s
reıerı tarafından ynpılan tnamızlar- sa kalenin şimal kesiminde taze tank 
da düşman çok yüksek kayıplara uıt- ve piyade kuvvetleri muharebeye 
ramıştır. sürmektedir. Uz:un çaplı toplann hl-

Taarruzu yapan 200 tayyareden 47 mayeslnde yapılan bu taarruzlar, 
si gece avcılan ve karşı koyma top- dalgalnr halinde Almnn taY,yarelerl
Jan tarafından dfişürillmüştiır. De- nln Rus 1stlhktunlannı boınbnlıun:ı
mek oluyor ki İngilizler bu harekete larlle desteklenmektedir. Blt Rus blr
iştırak eden tayya.relerl.n yüzde 25 llğl bir günde eıu hava hücumunu 
kadarını kaybetmişlerdir. defetmiştlr. __ _ 

BP.l-lin 26 CA.A.> _ Berlin rndyosu Şimali Fransa'ya bava 
dün gece vımnl Almanya fizertne ya.... hücumları 
pılan akın esnasında 41 ing1llz tay- Londra 27 (A.A.) - B. B. C.ı 
r:Jf:lnlnRaddfişiürilgllllzdü~iinfi bildirmek- 200 lngiliz nvcı tayaresi Şimali Fran-

• YO n bomba tayyare- d H l" b _L 1 leri tarafından vnp••A •·AA sa a B:Vl'e ımnnını onwa ıyan " - uun ....... rruzun t •1. l . . h" . . 
b~Ihassa Bremene teveccüh ettiğini ıngı ız t~yare ~:ını ımaye e~~ştı:· 
11.Lvc etmektedir, Sivil ahaliden ölen- Başka bır İngılız avcı teşekku1u Şi
ler ve yaralananlar vardır. Birçok hl- mali Fransnda 300 kilometrelik bir 

Yalnız lltl tarafın öncü ve artoı 
müf11ezelerl arasında terriaslar ol
muştur. Mihver hava kuvvetıerinba 
rauyeti, kara harekAtına ntsbetıe h&
tınemlştlr. Buna mukabil Jnglliz ~ 
va kuvvetleri, 53.bahtan a~:ı.ma ıca
dar mihver kuvvıetıerlle, münaDl• 
yollarına ve taşıt kollarına saldı
rıyorlar. Uzun menzllll ve dört m<>
törlü Libertator ve Welllngton bom
ba tayyareierl Tobruk ve BlngnziJI 
bombardıman ebn~ler ve yangınlar 
çıkarmışlardır. 

Süven kanalında gemilere muvaf
fakıyetsiz bir hilcumda bulunan bl.11 
mihver tayyaresi düştirillmtlştür. 

Va ington 27 (A.AJ - Mareşal 
Rommel, kuvvetlerini Marsa Mat
ruh'un 4a kilometre batısında 3 kol& 
ayırmıştır. 

Bunlardan birincisi, Kl'pu2=1.>, Bol
hun. Hal!aya'dan; lk.inclst Sldl Bar
ranlden; en mühlmml olan OçUncüd 
de doğu istika.metinde tçertere doğru 
ilerlemektedir. 

250 kilometrelik bir çöl parçası ma.
~şal Rom.mel'ln kuvvetlerinl ND 
nehrinden ayırmnktadır. 

Vichy 27 (A A.) - Rotnmel kuv
vetleri, sahil boyunca ve d mlryohı 
lstlk.ametindıe tıerleıınektedirler. İn
glllz kuvvetlerinin vazly('tl pek ciddi 
gazilkmeıctedir. 

Akdenizde üç Mihver 
vapuru torpillendi 

Londra 2'7 (A.A.) - B B.C.: Ingllls 
amlr.allı!;ıntn tebliğine göre Akde
ntzde Inglllz denlznltılan üç mllıver 
gemlslni torplllemişlerdir. Buhlardan 
mühimmat dolu bir vapur il" orta bü· 
yüklukte yuklü Utlncl bir vapur ba
tırılmıştır. Uçiıncn vapurd lnfııAıt
lar olmuştur. Buna d b:ı.tm~ n:Lza.
rlle bakıablllr. 

Vaşington 
müzakerelerinde 
Sovyet Rusya mühim 

bir rol oynuyor 
Va ington 27 CA.A.) - B. Ro se.. 

veltin husu.,i kıitıbi B E1rly v , ng. 
tond3. B. ROO'.JC\e!t ve B. Churchlll 
ile Sovyet büyük elçisi ar ıııda mü
'hlnı toplantılnr yapıldığını, V ~
t.on muzakerelerlnde Ru yanm chem
mlyetu btr rol oynadıthnı nç~ vur
muştur. 

Amerlknn, İn •ilız ve Rus a kert ve 
ba.hrl şenerl arasında da mfrr. k relet1 
olmaktadır. 

Daı• Jy e grap kıtalar, ynptııclnn mevzll hareketler ~ekte?ir. ~ihverin Mısır istikame
esnnsındn dfişman kıtnlannı mevzi- tındekı son ıleri hareketi, bu hat üze· • ki •f • terinden tnrdet.mişlerdir. 118 beton- rinde durdurulmuştu. Ve burası az 

i n hır te } } lu zeminlik zıı.ptedllml.ştir. Alman kı- çok değeri olan ille müdafaa hattıdır. 
talarının ellerine külli~~tll miktn.rdıı. Alman kaynaklarından gelen haber

mılar harap olmuş veya hasma. uğ- taarruzi ke§İf yapmı§tır. 
rnmıştır. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Ders vermek üzere bir 
Rus askeri heyeti davet 

edilmesinden 
bahsediliyor 

(AA) Oaily Te-
Londra 2 6 . . - r· 

lcgrnph, Rommel'in «asri ve nık ~:
IU kollar için bile hayret verece ~r 

. l d'v• • .. l'"yor ve vazısüratle ıler e ıgını soy u 
·• t son-

yetin vehnmetine işaret ettıK en k 
• • bir te -ra makalesini hayret vencı 

lifle bitiriyor. 
cM11ğlubiyetin sebeplerinden bbiri

ni de mühim miktarda tank ara a-
d"" anın lannı kullanmakta ve uşm k" 

tank ta biyesine karşı koymakta ek 
tecrübesizlik olarak kabul eders . 
yakın şarka bir Rus askeri heyet! 
davet ederek onlara kıymetli asken 
Clersler vermeleri fırsatını hazırlama· 
mız doğru olmaz mı}> 

Başvekil 
Ankara 26 (Telefonl ) - Baş

vekil Dok.tor B. Refik Saydam'. bu-
.• •. "'I den evvel Ticaret, Zıraat gun og e • .. k 

ve Harfob'e Vekaletlerine gı.dere 
bu Vekaletleri alakad;:ır eden ıılerle 

ganimct geçmiştir. Duşmanın YllP- lere göre, Filistin ve Sur' edeki İn· 
tığı karşı tıuırruzlar akim kalmıştır T d ı· · . ~ .. 

Volkof cephesinde çember içine gı ız or usu ga ıp bır ıhtımale gore 
alınan düşman kuvvetleri, tesirli bir ~ısıra do~ru bir hareket yapmak 
hücum netıceslnde müteaddit grup- uzere tahşıdnt!a meşgu]dür. Alman
lara ayrılmışt1r. Bu kuvvetlerin )'(\. lar, 1 1.000 mevcutlu bir Amerikan 
kedllmesl ynkındıı. muhnkkilkt.lr. motörlü tümeninin de lrak'tan Mm-
Flnbndlyıı körfezinde yapılan blr rn sevkedildiğini söylüyorlar. 

ke§l.f taarruzu esna ında hava kuv-
vetleri bir duşman denizaltı gemisini (Devamı sahife 2. sütun 6 da) 
batırmışlar \'e lkl yük gemisini bom
balarla hasara u •ratmışlardır. AI· 
man tayyareleri, yuknn ve orta Vol-
ga boyuncn mevcut slldh !a.brlkala.-
rını ve Moskova bölgesindeki demir-
yolu hedeflerine gece hücumlnn yaP
mışlnrdır. 

Köpeklerle tanklar 
tahrip ediliyormuş 

ıuo kova 26 (A.A.) - Ruslar Al
man tnnkJannı tahribetmek için k~ 
pek ku!lanmakttıdırlar. Beraberle-

Bursa da 
kasırga 

Ağaçlar söküldü, 
damlar çöktü 

Maltaya hava akını 
Berlin 26 (A.A.) - Alman sa· 

vıış uçnklan dün gece dalgalar ha
linde bir çok defalar Mnltnda Luka 
ha._va alanına taarruz ctmişleTdir. 
Agır çapta bombalarla tayyare üs
lerine ve sığınaklara vahim neticeler 
veren hasarlar yapılmıştır. 

Lord Halifax 
Yakında Vaşingtondan 

geri çağrılacakmus 

Madrid 26 (AA.) - Va.şingto
nun salahiyetli mahfillerinde söylen
diğine göre lngilterenin V:aıington 
büyük elçisi Lord Halifax yakında 
geri çağrılacak ve•yerine ıuk.erlik ve 
silah işlerinde ihtisası o1an biri tayin 
edilecektir. 

rinde göturduklerl bombnlnrla tank- Bursa 26 (AA.) - Evvelki gün
lan tahribettlktcn sonra zararsız av- kü kn:ıırga kaza merkezimize bağlı 
d te muvaffo.k olan birçok köpekler- 1 O köyde oldukça tahribat yapmış
d:n bahsedilmektedir. Bu usulun iyi tır. Knsırganın buyülc çınar ağaçları· 
neticeler vcrd ği bir defasında tanr- nı kökünden söküp at ığını, meyva, Amerikanın bir ayda 
ruza kalkmış olan Alman tankların- sebze ve diğer hububat üzerinde ol-
dnn mürekkep bir birliğin .~öpek dukça taiıribat yaptığı haber veri1- yaptığı tank ve tayyare 
bavlnınalannı işitince geri donmtlş miştir. Kasırga Demirtaş köyünde 2 Vaşington 26 (AA.) _ Ret. 
olmasllc sabittir. ~us ordusu W.ra- evi uçurmuş diğer bazı evlerin dam- Roosevelt Birleşik Amerikanın bir 
fındnn kullanılan ~opek E.>klmo kö- larını söküp atmıştır. insan ve hay- ay içinde dört bin uçak, 1500 tank 
pcğlnc benzer. Zekası lle harb esna- vanca :zayiat olmamı~tır, Mıntaka vo 2 bin top, 50 binden !azla mit
sında birçok hlzın~ler y:p~nkt:~ :ziraat müdürlüğü ekipleri köylere ralyöz yaptığını bildirmiı ve cbizi 
Fakat ordu :unlar h ~tA ::c: ~uha giderek husule gelen zararlan tesbite hedefimize götürecek istihsal gaıre
kopek.lerlnl e vekuıf'anmaktadıl. - baalamıılardır. tine ulqmak zorundayın dcmi,p. 

Mısırlıların gözü aydın, harbe girmekten kurtuldulıul 
- Acaba}.. .... 
- Evet. bak.tana, harb onlara girdil ••• 



Sahile 2 26 Haztran 1942 

r ve Bu 

Harb tebliğleri ı ngilizlerln ] HA B 0 u lUJ Batmlan ısırda son durum 
taar uz Sovyet <Bat tarafı ı inci aahlfede) 

lngiliz tebliği h 1 ğ R }'I k ti • Almanlar ne diyorlar?, 
ıtııbiro 26 CA.A.> - ortn Şark İn- azır 1 1 omm e D · u vve erı / va rları Berlin 26 (A.A.) - D. N. B. 

elliz ha.va kuvvetleri umumt karargA.-
0Jansın1n askeri muhabiri, Şimalt 

hının tebliği: Lib daki ff- 1.:1 t d • Afrikadan verdi~ bir haberde ge-
Dünltü perşembe günü fecirden ya muva 8.lll• e 88 ru e ı 1 neral feldmareşal Rommel'in Alman 

giin batıncaya kadar hava. ıruvveue- yetsizliklerfn acisi talyan hücumbotlan ve İtalyan kıtalarile birlikte Sidi 
rimlze mensup bomba ve cenup Afri- çıka.rilacalônİ§ Karadenizde faaliyette Bamınlden ötede taarruza devam 
ka bomba av uçaklan Marsa Z..ia.truh Harkof'un cenup do·~usunda bulunuyorlar ettiğini bilclirmektedir. 
tst.lkametinde ve Marsa Matruh batı- o Askeri mahfillerde söyloodiğine 
.smdaki çevrede llerllyen düşman Benı 26 <A.A.> - aazette de lan- AJ t 'ki d d• göre Mersa Matruh etrafındaki böl-
tuvvctlerlne karşı mükerrer taarruz- smme'nln Landnl. mtıba.b1r1 çekttltl man azyı evam e ıyor Boma 26 <A.A.> - Btef~ a.jansı ~e. İngilizler için müdafaaya elveri§-
lar yapınışlnrdır. b1r telgrafta Ltl>:yada.kl muvattalt1- Mmrdaı .unda bir kıaım Rus bıvvetlerl- Kı\tc:deııfzde hnreketlcrdo bulunan li ernz.iyi ihtiva etmektedir. Bilhassa 

Av uçaklaınuz harb .s!\.lıamnm ileri~ ingn•-•ertn he~~ Çtkntmab1r b"~"•~ rlld ğ • l İtn!Ynn h11c'U2ll1>ot.lımnm fanUyetlo.. bu arazinin Mersa Mntruh cenubun• 
l.U wuu~p ...,...... -- om. çev i ini, Dı,ın ardan rtnfn-... ..... h ttasmda 8.........,,..., lt 

çevrelerinde birçok keşif taarru.hlan a.rrmı hazırlamakta. olduklannıı. Lan- Mısırda mueanl Rommel'in !1,827 esir, 100 tank. 250 top, iio d~'tı ~ ıntlh1mm;t"~n ~3 daki kısmı orad~ bulunan ~~ra. d.nğ-
~?v:~~la~~:11~e ~1~ ~~~~ dmdakl ınahallftn knn1 bulundukla.- kumaııduı eltindekl kUYVetle:r b,lr çok malzeme alındığını bfi· b!n ve bnrb malZemcs1 yt!lt:lü" l'l b1n lardan dolayı mudnfanya musaıttı:\ 
iniş meydanlarındaki düşman uçak- mu yazmaktadır. Muhabirin fikı'ln- üç kolden prka doğru Derle- (iinnektedir. ı tonDUolt?lt iki gemi batırmış o1duk- Berlin 26 (A.A.) - Salahiyetli 
lıırını bombalamışlardır. ce Almn.nyaya karşı hazırlan~ o- mektedir. Bu bvvt!er timdi Sovyet tebliğ; bu mıntakada , lannı btldlrmtştir, askeri keynnklardan denildiğine gÖ• 

Du",.manın dünk" hav" f""liyetl lan hava taarruzlarının son mma.n- Mersa Matruh'taki İngiliz e.aas ..Zdd il uh ,_ 1 . d Kara.denizde İtalyan hücumbotla.- re ıimali Afrikada Mihver kıtal"r. 
u .. .... tar z:ı.rfında rumlmnsı da bu taa.rruz d . r. et m areoe enn evam et- rınm bul d"- d hı ·'-•ı... ... 

küçük cilçüdcı olmuştur. mU afaa hathnın lSnilne gelrniı- atxı·nı' ve KupJ'ans'-'ın Almanla· unuşu "'l ... an cp nu.r.ı 72 saat içinde 200 kilometre ilerle· ıçtn yapılan hazıtlıklarla alft.kadar- Jerdı'r. ~ ıt ,,,.tmda himaye usultınü tatbik zo ı 
Ça'"""mba """'esi İngiliz hava kııv- l' W• • h b · <I" - miş erdir. 

•yo> bWV dır. İngiliz gazeteleri Mısırdaki 1'tJl e ıne geçtigını a er verıyor. runda bırakmış ve bllhas"Sn bo~ik:-
vetıerlne mensup Welllngton uça.kla- umumiyetle iyi haber nlan bazı Londra aekert mahfilleri, Kup- lert Bıvastopolu deniz yollle 1aşo ede- Kahire 26 (A.A.) _ Tobruk 
rDe. Birleşik Amerlkn hava kuvvet- zevatm tikrlnce İngflh: hava kuvvet- aakert durumu ook tehlikeli gö· janek'ın Almanlar tarafından blhnel: tınktmından mahrum et-1

"- d" .. w.. d T b k 
!erinin L1berntor bomba U"",,.,tın lerl yA•- c:ıA ... a6A gc-k tanklann riiyorlar, Gazeteler İngilizlerin "'"'S' uştügu sıra n o ru mevki ku-

..-- a.ıuıı -.cwı:ı. w. n• aaptedilmesinc bUyük ehemml- ttr m d 1 w d b 1 1 
Blngazlyc şlddetll bir tnarruz yap. ve gıerek askerlerin r.ny!Atınd::ı.n mil- kuvvetlerini toplamak -ve müda- yet vermekte ve liunun Alman· . an nn ıgın a u una."l genera mışfar ve birçok yangınlar ve 1nfi- tevellit ıv..•u ..... nn doldtı-"k 1..ı.. ........... faaya hazırlanmak için zamana Moskova 2a (A.A.) - Tasa ajansı Klopper'in Mihver kuvvetlerine esir ~· fil ....... v .. • ..,...... lar hesabına bliyük bir stratejik H 'b -~ d" ·· l · d" v ı 
lftklnr çlkannışlnrdır. Blngazt cenu- bn..nk bir ""'~t """fetme ........ lr. a.._ ihtiyaçları olduğunn e!Sylüyorlar. a arov..,..'tan bll<1Irt,yor: Angastroy uşmuş 0 ması §ım ı açıga vuru -

....,.. r:r--1•v ...- .ıı..~ ~ kazanç olduğunu s~-.lemektedir. "-u"b t ~·- '-t d Ki 5 h · d 
bundaki demlryolu Ue Gambut çev- m zew.t yakında. as1reı1 va ... yete AAlr Halbuki mer-1 Rommel vakit uya vapurunun m'"""""' a. 1 '-AW4"u'den maikinA a ır. opper, azıran a z.ı ua. ..,.- Londraya göre Almanlar Do- Ha....._' ı-ı..+ı. An-- ı · · Af 'k " · k 
reslndekl düşman taşıtlan başlan ne yapılacak beyanat ~:ısında M. kaybetmek ve İngilizlerin ken- .. ,,..,. e ıe u..,,..... t>.....,"'".1 ma- cı cenup n n turnem uman• 
bombalandıjp gibi bnlka bomba u- Churchlli'Jn tiazı knrnrlnl'l veya. mü- dilerini toplamalnnna hnlı:an bı- neç·İn tark aahilinde 70 kilo- yııta .Tapon sa.hlllerl aç$nda batı- danlığına "tayin edilmi~ti. 39 yaşında 

kl d Sof
--''d ld dl\• metre kadaı· llerlemicılerdir. Bu n.,._,...,.. Yapıl ..... taa.,...._.,,.. • .. ,,.11.... b 1 1 Kl Af ça an a .uı e ..,.ma.n mev- h1m hnrcketlert blldirec~e ve bu- rakmak isteniyor ıgı'bi görünü· v ~-. ...... •• ........ ~·- u unan genera opper cenup -

ztlertne tanrnız etmişlerdir. nun neticesi otanı.k efktrda yeniden yor. İngilizlerin ümidi gudur: ımntakada Almaiı baskısı art- den bu vapurun bir Japon denlml- rika generallerinin en gençlerinden 

bo

Dünb gcceklWelldalngton nve ... ~b~~r ~kted~fhMll ola~ da söyle- Rom.mel, hareket ÜStıünden çok maktadır. \ıl ~~~dan ba.tıl'lldıf?ı anl!ışıl- birŞi~ird. . . . 'dd 1 
m a uça ann n m re.l!.L\.ep a.uv- m rıc . uznkla§ttlış, menzil hatları c;ok Sivastopolda çarpıpnalar er- Vapur 24 nisanda Japon mhtııeri- ın:ı ı vazıyetı eı ite akki etmek 

:;~!ırblrL1tcbeşmk1lto~~br~·~-~~ e; B. Churchı•ıı uzamııhr. M~ır hududundan ahnı·d~valm e"diyoLor. Şehid r hS~abe \, n1n 130 mil açı~da bir.Japon ha.rb z:darund .. olmakla beraber ıimd~ye ka-
'<j • .. wwuULW - Mena Matruha kadar olan 200 a ını a mıştır. n ra: « ıvas- geıntsi tarafından durdurulmuş ve n nr uşman geçen yıl vnrdıgı nok· 

man fizefnde toplam~lar ve Welllng- kilometrelik çölde hiç bir yerde top ol şehri enkaz haline gelmiş, ) yakın bit Japon ltmanma. gitmek .;,.. tad~ daha uzağa . g~tmemiştir. Şid-
tonlar da kara hedenerlnl ate' altına eu yoktur. Bu sebeple Mihver btr deniz UssU olmaktan çıkın!.§- \ runda bırakılmıştır. Yapılan araştır· detlı savaş kudretını muhafnzn et-
almışlardır. Burada yapılan hasarla- İtimatsizlık takririnm• k J k d b d br. Fakat kahramanca mildala· ~ madan son- --pur :ra"""'l"r tnrn- mekte devam eden sekizı'neı' ordu 
ra alt rnporlar henüz tekeınmlll et- ı.rvvet eri uman anı ir mil - ... ... .,,..... .. b m1ş dc~dlr. müzakere edilmiyeceği det duraklamağa mecburdur.. asile Alman hareketini geçik- fından gösterilen rotayı takiben u mevzide her karı~ toprağı müda· 

Kahlredeki lngiliz askerl mah- tlnnektedir. Burası sebat ettikçe ) mensup olduR"u llmnnn. dönmUştUr. faa edecektir. Dü§man inşc teşkilatı. 
ta Ça~:1~ ~~: d1k1üşmA~- Maltaya sanilıyor fili lse vaziyetten emin görün· i\Jmanlar emniyetle ileri gide- ı Mayıs gecesi vnpur Jn.pon s:ıhU- nın karşılaşmak zorunda kaldığı l'§ı ç ç e ~ yapmı§- mezler.~ diyor. Anla•ılıyor ki 

1
) Jetine S2 mllllk btr mesafede ık.l tor- zorlukları yenip yencmiyecegwı· de 

ıır. Bunl:ırdan biri dllşman daha Loodra 26 (A.A.) _ Dün me- mcktedir. Bir kaç gün içinde y U 
hedefine erişmeden avcılnnmız tara- bus Ward Law, Avam Kamarasına cereyan edecek muharebeler Ruslar Shrastopolun müdafaası· p isabetiyle batmı.,tır. Bunun tize- §U bir kaç gün içinde anlaşılacaktır. 
fmdıın pilskürtülmilştür. Gece avcı- bir takrir Termiştir. 21 bnzalı olan Mısınn ıitisi bakımından bliylik nı mümkün olduğu kadar uzat':' rlne Japon denlı:altılan derhal mey- Düşman mutat tabiyeyi kullan• 
lanmız bir Yunkers 87, bir Yunkers bu takriri imzalayanlıırdan dokuzu ehemmiyeti haiz olacaktır. mak istiyorlar. Mamafih ıtmdi d8;1~~rakta s:a.nblr M!lnm blnm~ olan makta ve Mersa Mntruh istikamc-• t' k f 1 v Lon m~a .. apon vapuruna t' d . d . d 
88 ve .~ört motörHl bir dilşman uça.. muhafaznk&r, dördil müstakil, yedi- Doğu cephesinde: ..-azıye ırı ço cna agtıgını - kadar refakat etınlşlerdlr. • m .? topçu ve. pıya enı.n e yardımı 
tı dfişurmüşlerdlr. Uçaksavar topla- ui ;..,.j, biri liberaldir. Talı:rirde Lib· dra da kabul etmektedir. Bu h 1 rtl ile uç kuvıvetlı kol halındc hücum 
n ayn bl Y k 87 ~-~ ... ""t •· "T>J D " 1 d a ve şa anı. m~ Jn.pon tm-'- d' 1 ·ı· D · k ca r un ers ~...,., m'S- yada döğtifen lngiliz kuvvetleri teb- Harkof un cenup doğusunda ogu cephesinin gima İn ' ı gazeteler! Rus vapurunun bir :Japon e e&t~ ır. .ngı ız ve omınyoaı ı-
lerdlr. cil edilmekle l>erabcr harbin umumi Almanll'\nn taarruzu üzerine baş- Volkof mmtaknsmda mühim / değil, bir Amerlka.n denlzaltısı t.nrn- tal~rı şıddetlı hamlelere muknveme~ 
Aynı gece Maltadnk.l bomba uçak- aevlt ve idaresine kaqı itimadın sar- )ayan muharebeler devam et· Rus kuvvetleri çember içine ') fından batın?dığma dair rcsmı zeva- edıyor. Çarşamba sabahındanöerı 

lanmız Tnranto llnuınında. b11I dü.ş- ld ğ b'ld"rll kted' rnektedir. Fakat Almanlar bu alınmıştı. Bunlar bir çok gurup- \\ tın b"""'nntını n-tme ... ~1rıer Almanlar çölde 130 kilometre ilcr-
Dtın gece d mı b b 'i"' kl · Avam Kamarası kondorlanndn. hususta pek az malumat veri- lara ayrılmıştır. Alman tebliği Angarstroy'un mllrettebatı ıse' bu emi§lerdir. Fakat bu ileri hareket man kafilesine taarruz etmi•1erdlr 81 ı l 1 ı me lf, • ( ~3"" wy•w A\ICU 1 
.. ,_ ''nt Ü.§h da~"-• om a uça an bu takririn bir misli fazla imza top- yorlar. DünkU Alman tebliği bu gurupların imhasına devam ( beyanatın doğru olmadığını çünkü esnasında sekiz.inci ordu ile ehenımi-
_...rs:ı .ına nı ut> .. sundak1 mevzi.le- • . . . -' l-I k f l w d"ld·v· · b"ld' · ahval rt? bl :r ti" b" t 1 S l:' · · rtmıze hücum et~'•lerdlr. l.ıınıaıı bek. lenıyordu. Hal.bukı ıırndı • saaece ar o un cenup c ogu~ e ı ıgını ı ırıyor. ve şa ann vapurun r apon ye ı ır cmas o mamıştır. c ·ız.ıncı 

"U'i! l l d b ,_ -. ıl denizaltısı tarafından torplllendl~in1 ordu ııimdi düşmanı tnm zamanın-

24/25 h 
_ _._ esi ıl ımz.a etmı, o an ıt.T an ır ... ıamının ~- = 19' •- lM-uurnn gec gece a.vc an- d • 1 . nl 1 ht ""'"erd ı.;u•l sôylem ktedlr'ler. da kar~ılamak için metanetle bek-

mızm nynı çevre flstündo b!r Yu."1- alund' zaTiannı .f!erı. ~a anuh m;. ;- 'd k h" A • • • 1 d Relsfnkl 26 (A.A.) - Dün gece liyor. 
ters 

88 
dnşnrdüklerl §hndl tesbit e- me ır. ımes m sıyası m arrırmın Vitrinler e yeme teş ır vrupa tıpı peynır ere e Flnıandıya hava tuvvctıerı F1nıAnc:U-

dnmı,.cıt1r. de yazdığı gıöi Libya mağlubiyeti eden lokantalara ceza az- mi fiat konacak ya törfeztnde bllyük btr Sovyet de- Malzeme taşıyan 3 
Uçakl:ırunızın dördü eksiktir hallındaki Avam Kamarası müvı- verı·lecek Avnıp:ı tipi Felemenk, gravyer ve niznltısını batırmışlardır. M•h • • b tı ld 

• kerelerinin hükfunete itimatsızlık ı ver gemısı n rı ı -------- sair peynirlere fızami .satış flatl ko-

Orman yangını 

Toru) ormanlarinda 
büyük bir yangın çıkti 

, Gümiipne 26 (A.A.) - Torul 
bza.sının Etikbeli ormanlarında çı
kan ve 24 ıaattenheri devam etmek· 
to olan yangın mühim zararlara se
bebiyet vermektedir. 

Orman mlihendisi ile orman ko
nuna teıkilatı jandarma müfreze
leri ve hinden fazla amele yangım 
söndürmekle m~guldür. Alınan son 
lıaberler yangının önlenmekte oldu
lunu bildinnekte idi. 

Uzak Doğu'da hava 
akınlari 

Melboume 26 (A.A.) - Avua
tralyadaki Müttefik umumi karar
gnhının tebliği: Timor adasının Por• 
tekizlere ait kısmı üzerinde dün ge· 
c:e alçaktan uçan Müttefik bomba 
tayyareleri gehrin binalarına tam 
isabetler kaydetmişler ıve büyük 
putgınlar çıkarmışlardır. Bütün 
Müttefik tayyareleri doomüıtür. 

Ceee Rabaul'da faaliyette bulu
nan Müttefik tayyareleri hava mey
danının uçuş pisti ile binalarını 
muvaffakıyetle bombalamıJlardır. 
Büyük yangınlar hedeflere yÜZ kilo· 
111etrelik bir mesafeden görülmekte
dir. Hiç bir kayıp yoktur. 

takriri Uzerinde yapılmasını umumi- Lokanta vitrinlerinde yemckkrln nacaktır. Bunun ıçın bir ehli vukuf J } ' Londra 26 (A.A.) - İngiltere 
,etle mebuslar terviç etmiyorlar. teşhir ed1lmemes1 hakkında belediye seç!lmlştlr. Ehli vukuf, tetkiklerinin ngi tere de çalış- amirallık dairesi tebliği: 

D•.. t k • J tarafından vertıcn üç günlük miiddet D ıger a nr er de bittiği halde Beyo~lunda maruf netlces1nl bir rnpor halinde bölge 1~ b . . eniza)tılanmız deniz yolu ile 
Londra 20 CA.A.) - Avam kamara.- bir lokanta müstesna oln.mk hiçbir şe müdürlü~llne bildirecektir. ma meC UrıyetJ L'byaya ta§ınan düşmnn ikmal ve 

sında Libya hakkında cereyan ede- lokanta bu karan tatbik etmemiştir. Valinin tefti§leri malzeme gemilerine yeni ve önemli 
cek olan gelecek müza.kcre münase- Dün vaıı ve Belediye Reisi doktor _ kayıplar verdinnişlerdir. Deniznltı-
.........,1 

12 
•ft- takrir r1l ,., Vali ve Belediye Rc1s1 doktor Lfıt- 50 k d k kl ·"""" e en az -.ue ve m..,- Lütfi Kırdar b11tiln kn......,.,,.,......,laro yaşına a ar er e er, Jarımızdan biri büyük bir düşman 

tir B 
n... • ta 1 J .. ..._.. fi Kırdar dün Kasnnpaşa. Jle HD.lıcı-

• llgwı rıwuımeye u ne yen emir vererek vitft.nlcrdcn yemek teŞ- 45 ya•İna kadar kadınlar malzeme gemisini torpillediğini bil-
ta.ttır knyc!edllınlştlr, Bunlardan blr1 ... otlu arnsında yapılan yolu tefU., et- k" d d•J kJ dı'rmektedı'r, 
hnı..A et 1••--t hA , .... 4 dl hi~ etmekte uevam eden Jokantaiıı.ra mıştır. Bundan ba,,kn Darft1Ace:ııede 

ua.um e W.UW. u.;y!lJl etmeAvı;, - ceza. V'(lrl!mesint V'e yemeklerln kal- ,__ ay e J ece er c ' • k l' 0 f•ı• ki ' ~rt Başveldlln mtıdafaa nazırlığı va.. yapılmnsına. ..... rar verilen yeni pav- emının uvvet ı ın ı u • nr netı-
z1fes1nl başka bl.r1s1ne tevdl etmesi- dınlmasını emretıniştlr. yonun yer! de dün Vıı.ll tarafından cesinde tahribedildiği kuvv<'lle tnh-
ni istemektedir. 3 ilncll takrir, Llb- E b·ı . • nI - tesblt edllm~-- Londra 26 CA.A.) - va~ann min olunmaktadır. Bnııka bir deniz· 
11' seferinde ıcıarc ve tcchh:ıt işleri ene ı erın panııyo arı Evkaf fakir halka 1'.endilerlnl kaydettirmek mecbu.t1ye- altımız mühimmat yüklü bir düşman 
hakkında derhal tahkikat yapüması- kapatılacak tinde btılundukla.n yaş erttetler 1ç1n malzeme gemisini torpilleyerek ha-
nı ıstemektedlt. &nebt panslyonlannın kap:ıtııma- yakacak dağıtacak ~1fı,~~!9111 ~r ~ ~ı.! v~ k~~ orta tonajda ağır~~ 

Bununla beraber, iti iün sürtcek Bl hakkında.ki kara.tname il2ıertne v1- Evkaf mlldürlüğtı faklr halka be- ~]erine nakledl.Up ed.llmiyeceklerln1n yüklu ib~r ?uşm~n malzeme gemısı 
olan müzakerenin netice.stnde dün lA.yet İstanbnlda ecnebi pansiron 1,_ dava odun ve kömür dağıtmıı#a. kn- anla.fllması iç:ln 1'ttcvap edilecekler- de torpıl ısabetıyle batırılmıııtır. 
Wardlaw Mllne tarafından verilmlş leten ecnebllertn 1btes1 hazırlanarak tar venn~. ve şimdiden hazırlıklara 
olan tenkit takrlr1n1n Ietılnde veya VakAlete gönderllm1§tJ.r başlamıştır. Bu matsa.Un İstanbul ~erlik ya.şmı geçmf4 olup tayde- M. Churchill ümitli 
aley!ılnde rey ~ertlmekle iktifa edil- Kaymakamlıtlar, k~di mıntak.a.- Vakıflar nrlidürlü~ vllAyete mtıra- dilenler hakkında da qnı ınuamele Vqington 26 (AA) - İngiliz 
mesl lhtlmall kuvvetlidir. lan dahlllndeJd ecnebi pansiyonları- eaat ederek 1 eylfıllc 15 btrlnclteş- yapılacaktır, Kadmlann da fiijıa1 va- Başvekili Mister Churchill bn sabah 

Stokbolm 26 (A A ) isv..,, ...... A... r1n arasında. fakır halka. odun ve kö- ~ · · - - ... .,,__ nm ka.patılacaA"mı pansiyon aahlple· zlyetı tetkik edilerek buntann harb Pasifik harb konseyi fızasile '"',örüR-
telertnln Londra muha.b1rlert Aw.m ... _ •'-dld U mür da~tılacnğını v& muhta,. oldulh· " ,. kamara.sınd:ıtı bava hakkında ver- u.ue Y""' en b dlreceklcrdlr. odunu Mahrukat Otf..oıinden a.İma.k i.,': ıoıerıne nakli münastı> ~P_ olma- tüğü aırada umumiyet itibıırile har'b 
dlklerl haberlerde muhtıelt! mebUSJ.a- tecliğinden O!lsln ne ınlktarda ya- dılı ted>it ed.tlccettır. n.aamln?ın durumunu izah eden enıniyet verici 
rın Churchlll aleyhindeki tenkitleri Partinin yardım ettiği ka.cak verebllecetttnı so:ı:muştur. büyük bir kısmmm evH ohnası dola.- ve hatta eyimser bir tablo çizmiştir. 
İngiliz siyaseti ilzcrlnde katı hiçbir • • Mahrukat Ofisinin Evkaf idaresine yıstle b~lann bulunduklan yerter- Mısınn akıbeti hakkında doğan en-

Ünıversıte talebesi 16 bin k1 od ehil M 1 de gftntin bir lmmnnda ç:ıJfllcnklnn d' ı · d ·1 ·1 ld w tesir yapmıyacağını ıtttfakla bc11rtl- çe un ver ece". an a- ve hnrb e d"...._. ... _1 dJm 1• 1 ışe erın e tamamı e zaı o ugu 

Y
orlnr. Halk partısı ünlvcrsıtcdekl yoksul şılınıştır. Evkaf, bu odunlan ve te- n ....,,., .... ,," n yar cı "l e- l ıl kt d S ld w .. rinde daha genç kadınların kullanı· aMi.sn' aş m:_L a .:-:il Tanbı ıkgınha . gor~, 
Soclnl Democmte gazctesl, üç nevi 1nlebeye her ay y1mı1 beşer llnılık da.rlk edece~ kömürleri §Eıbrln muh- lacağı tahmln olunmaktadır ter ....... urcnı o ru ezımetı-

müda!aanın, emrinde bl\tU.n kuvvet- bir yardım yapıyarou. Bu yardımdan tellt semtlerinde tedarik edeceği üç • nin Mısır muharebesinin neticesi üze-
ler fçl!l bir tek genelkurmay bulunan lstlfnde etmek 1.rtlyenler, başka hlç mubtellf depoda. lst4f edecektir. Londra 26 (A.AJ - 1923 senesinde rinde tesiri olmıyan muvakkat bir 
mii§terek bir yük.sek wert şetın bir t:a.zancı bulunmadı~a dnlr b1- doğmuş olan evli V'CYtı bCkAr bQtün muvaffakiyetsizlik olduğu hususun· 
ldnresi altında toplanması 1.starla rcr beyanname verm1şlerdl. Beyn.n- Çıkıkçİya götürülen kadınlar önümümekl c~ ~ da alakalıları ikna etmiştir. 
tstenece~tni muhtemel tör1lyor. J?AI?le veren beş yüz k.a.d.a.r genç, b nli m1111 hizmete yazılacaklardır Bu 

Church1lPJn tşgal etmekte· bulun- partinin bu yardımından istifade et- İr çocuk öldü · mrar da 18 ve 19 yaflarmdakl Kenç 
duğu müdafaa naı:ırl.$ makamını mektedir. sanyerde oturan Abdullahın oğlu t:ız!an alAkadar etmektedir. Bu hu-
Jilbek bir f&}ıst.vetc tevdl etmesl tl'nivcrsıtcnln tatili münasct>etııe 13 ya.şında. Hakkı Ayten blrka.ç gün susta. neşredilen tebliğde 18 1'§1n&
lstenecekt1r, ıroıms 8t1dn1ngen1n id- talebeden mübtm bir kısmı memle- evvel dut atacındıın dü,.~üş. sn# ki genç m.ıarm evlerlDden: uzat 
diasına göre Londra. ma.hfiller1 §!mal ıretıerlne gidecektir. Parti v11Ayct kol kemlklert kırılmıştır, Evdeltller yerlerde ~yncağı taarlh 
Afrlkaya. da1r mtımkerelerln sonurı.- idare heyeti, tattı müddetince bu çocuğu hastaneyç veya doktora gö- edilmektedir. Mıllı hizmete aıınacaıc 
da J:tbna.tsızlılı: takr1.r1nin bizzat sa- yardımın burada g&terecekletl mu- türmJyerek o civarda. bir çıkıkçıya olan bu kızlar, ~ıldc ICtv1s1 
bJpJert tara.tından gert alınmasını temetlertne verilip vertıemlyeeeğint başvurmuş18.l'I ve :vnraYl s:ırdınnışlar4 de dahU olmak bre 'ön1lllt1 servts
!ca.bett1recelc ,eklldc cereyan etmesi- parti genel sckreterll~lnden sornıu~ dır. . Iertn her hnng1 birinde ~ışablle-

Bulgaristan da 

Sovyet tebaalarından 
18 i ölüme mahkum 

edildi 
ni JJıtlmal harlclnde görmüyorlar. tur. Gelecek cevaba göre hareket e- 4fadan birkaç gün geçince Uakkr· cekt1r. 

dllecektll:', nın yarası fennlaşnuı.ğa 1Jıa4lanuş ve 
10,000 Flaman çocuğu 'koıu ~ıştır. Bu vazıyet karşısında AmerilCan orduau 8ofya 2

6 
(A.A.) - O. F. 1. • 

Al 
... - · ı Konyada yer aarıİntısi evvelkl sab:ı.h babası çocuğu ş~nde • . . Sofya askert mahkemesi Rus para· manyaya çagın di hastaneye getlrınlş, orada yarasını Vqmgton. 26. (A~:) - Ordu rütçüleriyle denizaltılar tarafından 

Brilluel 26 (A.A.) - Geçen se• . ~~yab26 (A.A.)" - Bugün oeli· tıeınlzleylp mrınışlnr ve yam yine fC· levanm d~ıresı reısı Somerwell Bulgar kıyılarına çıkarılan Sovy~ 
no olduğu gıÔİ nasyoruı.I eosyalist nmız e iri saat 7,2.5' de ılddetli ve naln.şırsa tekrar gctlımesinl söy~- l 94_3 aenesı ~rtıı.sında ordu m~v: tebaaları hakkında muhtelif cezalar 

an- ya1'dım cemiyeti 10.000 Flamnn ço- diğeri hafif olmak Uzero iki yeraa.r- rek iade e~lerdlr. . cudüniin 4 :':1lıyo~ 500 bin kioıyı vermiştir. Bunlardan 18 i ölüme, ye-" 
cuğunu mektep tııtillerlni geçirmek tınbsı olmuıtur. Haear yoktur, . Dün snbah Hakkınm yarası yine ?ulaeağım s~ylemı.ş ve bu ordunun disi mile'bbet küreğe ve ikisi de 15 

Port Moreaby üzerinde ıiddetli 
bir hava muharebesi olmuftur. Müt
tefik avcıları muhtemel olarak beş 
ôügman tayyaresi düşürmüşlerdir. 
DlSrt Müttefik tayyaresi isabet al
ml§Sn da ciddi hasarlara uğrama· 
mışlardır. Blitün tayyareler fislerlne 
dönmli§tÜr. 

SaJanqua' dn askeri binalarla 
trepolara taarruz edilmi§tİr. ilzere Almarvynya çağırmıştır. İlk H . . ... . fazla ~n bn.şln.ymca derhal uı:e ~e techıznta açln gelecek eene yıl hapis ct"2alannıı mahkum edil-

Akyaba hava akim kafile, Anvers'ten gimal Vestfaliaya am madde eksıkligı hastaneye gct1rntlşler, bu defa. mun- bır milyar 290 milyon dolar harca· mişlerdir. 
Yeni DellıJ 

26 
(A.A.) _ Hlnttls- hareket etmiştir. Buenos-Aires 26 (A.A.) - Ste• yene edlllnce çocı ğun tatnnosa ya..- ma~ lazırngeleceğini illıve etmigtir. 

tand k1 İng1l1z faniı Vaşingtondnn bildiriliyor: kalıı.ndığı görlllerck scronı yapılm!ş. Çekya'da idam edilenler 
ıımn~ blldirdlğf::v:ö:,X;:ıb~: Çin - Japon llarbi İstihsal ofisi müdürü Nelaon, ham :;. ~:ı~b~:~ra.ta:r:ı::n;:: Ankara vilayet dairele- Stokholm 26 (A.A.>.-. Svena~-
t.ıa ııçnklan dün Akyaba bir akın Tokyo 26 (A.A.) - Japon kuv- madde eksikliği yüzünden pannak· pılan muayene neticesinde çocuğun • d l. tl • ka Dagbladet gazetesınıın Berlın 
yapmışlardır. Uç:ı.klann hepsi bu vetlcri, Llngşivnn yakinlnnnda 27, lık. <lcmir kapı vo madeni heykeller cesedi morga kaldırılmış mtlddelu- ~ın e ça ışma ıaa erı muhabirine göre Heydrihin öldürül· 
n.kınd:ın .son üslerine dönmüşler ve nci Çungking ordusuna karşı hare• vıe eaireyi kullanmak zorunda kalo.- mumlltk ynmyı .ı;aron 9;kıkçı hnk- :Ankara 26 (Telefonla) J\nlia- rnesinden beri idam edilen Çeklerin 
düşmnn lşgnll nUmfüı.kl topraklara. kete geçmişlerdir. Muharebeler Ja· (:aklarını ve mutlak aurette lüzumlu k:ıiıda. takibata ve bundan bnşka me- ra vilayet dairelerinde çalışma aaat- sayısı 719 u bulmu§tur, Bu rakam• 
yeniden bir sıra taarruzlnr yaı>,mıı1- ponlara elver~li olaru devAm ~.di- olrnıyan bütlin demir e§yanın tyıktı- suller olup olmaclığmıJ:f tcsbitt açın leri sabahları 9 • 12, öğleleri de da baştan başa tahribcdilcn iki kö-
lardır. yor. nla~ eöylcıni§tiı.. - tahkikata. ~lamıft,ır. ~ - J 8 olarali tesbit edildi. yün halkı dahil değildir. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Ayrıldığımız Şark 
dünyasını yeni neslin 

tanımasi için ... 

Bil il 

Bir a·ıe Fikir Hareketlerimizden 
K. K. tim!! 

ve 
Kuşkonmaz · 

aciası Biz: kırkınd ve ellisindekiler. anı• 
nuzd konuıuyorduk: 
-· Aşerei mübcuereden. •• Kelimi 

kibar ••• Hadisi aahih ••• Farzı kifaye. •• 
Bedir gazvesi... İlb... Bir kuyumcu kariıini 

lstanbu Kütüphaneler 
üsk .. d r 

tramvaya ı 

Umumi heyet salı gilnU 
toplanıyor 

Geçeııı gün 24 saat içinde bir 
insanuı hayatında rasgelebileceğl 
acayıp şeyleri tesbite karar ver
dôn. 

Sabahleyin erkenden kapım ça• 
lmdı. İqe işlerile gul olan bir M~~~~~··~d~··~· bu hiçakıa aıdurdu Bunların ilki hakkında 

gı"bi tabirleri yirmisinde. utuzunda- b• d 1 •ı Önümllzdek1 salı gilntl at ıo dA ~~üfua kağıtlannw görece-
kiler nnlamıyordu: Türk münevver· Dfin sabah Şişli.de b1r cın~:,: ~- ır yazı o ayısı e ttsküAft• tramvaylan ahoketının umu- gun-· ! .. dedi. 
leri olmalarına rağmen. •• Halli içle- m~. b1t adam kansını br~ uı- .._., 11 ... 

rinde biri ikisi edebiyatçı, tarihçi idt .. dllrmtl§tür. Vak& GÖy1e olmuştur: m1 heyeti toplan11ca.kbr. Bu toplruı- Verdik. Mwunelemizde hiç bir 
P lak d . 1 - 1 - ··zün Ş!şUde Bal~rgaz1 caddestnd.e 124 ,T1n tar:ıı vo tıp fo''-''oru h .. 1-•-... _ tUp'--nelere .ı.ıı..lmıı bulunmu-a tıda bll§.nço ve idare heyeti raporu pürib yoktu. Memur nUfaa c\l&daA-

ar ıp omwanna rqmen ıo numaralı Hllsnil bey ap&!'tımanırun d b"f- blr6ül--t. tl ~-'- lel .. ııı.&.... na u"'l'' - okunarak mllzakere cdllecektlr. Mil· larmın altlanna $Öyle garip bir feY 
inceliğine varam!~~rlardı. 4 lı dalrcsinde GB y~arında a ~• ~ no ar, lllAlıia er ve gclinceı bu hal, maattecsaUf, dah essesen.l.n a1ncak ve verecek hesapla. yazdıı cı:G. m\qtün .•• k=: Leon Art1n.y1uı ııe y1rm1 t\ç eterler veren Doktor Süheyl Onver"i bir çok kiltUphanelerlmlzin batma n ha.zırlanmış ve bunln.r belediye Bu da ne? •• G. nı.i4tür? •• Ne k• 

Bunda da şaşılacak birıey yolu aenedenberl evll bulundutu ks.rıSl karilerim ize aynca takdime lilzum gelm.lftir. Hattl bir çok kUtUphane muhasebe mtldllrll B. Muhtar-ve hu- lime 1 Hangi dilden 1 Öyle bir zincir tasavvur edin ki halka kırk yaşlannda. D1ruh1 oocukluı 22 gBnnilyorum. Kcmdial Fuat KlSpril- buglln mUnderlstlr. Ben bunlardan ltlık ~ert mlldllrtl. B. Hasa.n Ferit ta.- • •• 
halka devam edegelmiJ. Derken bi· yaemd& Bef9, 19 yaşında Varle.n, 18 lii' den M>nra b_iltiln not. makale ve yirmi kadarını tcsbit edcbUdhn. mtmdan tıetk1lt edllmi§tlr. Meralı: bu ya .• : Ad~ aordunu 
:zim :nesilde kopm~. Bizim tet~ raşındA Edmon otu.rm.a.k.tadırla.r. eserlerine dair h~aual bir bibliyog- Yine aynı yuıdaı cbtanbul kil- Şirket serm.ıı.yesinln en bllyUk h1s- - Bu da nedır efendım?. 
ettiğimiz baklayı. olduğu yerden ao- &m zamanlarda Leonda stn1r bo- rafya neııreclilen ikinci müellifimiz tüphanelerinln hemen belU bqlı bir sesi belediyenin olduğundan umum.1 «Ne cahil adamb gıÖİ yüzüme 
kerck, ardımıza küçük kardqlerbnl· zuklutu olft.metlert görlllmUş, mtıte. olmak ibÖariylc de aözilmUze gir- semt ve mahalledeı faka.t nyn ayn heyete iştirak edecek belediye mu- baktı ve cevap vcrdiı 
zi, oğullanmızı, torunlarmw:ı t~· nddlt dokOOrlara muayene edllm.1o ve m~e ]&yıktır. yerlerde kurulması 16 lrıcl asır bnı- rablıaslan otrket muamelatmın tM- - O «görülmilştür:ıt demektir. 
yorlar. Geçmişin göreneği ancak bıze netlcede §Uunmda bozukluk olmadı- Doktor Süheyl Ünver cTürk Tıp lannda ba~ar.> denilf;yar ki bu da fJyeslle müessesenin belediyeye dev- G. müştür ve görülmiiştür! •• lkti· 
ilerde. Bir ilgileri kııhlettaribinden A't anlaşılmıştır. Tarihi En.stitila{b için latnnbul kil· yanlıştır. Çiinkil yukandaki tasnifin tini lstlyecekler ve bu suretle karar sat olsun diye böyle yapılıyorsa bir 
itibaren Türk tarihinde ••• Diğer ilgi· Leon bir müddetten.beri de kalı.sı- tllphanelerlndcki ya:r:malan t~bit et- ikinci kısmını teşkil eden müstakil verueccktlr. «g» harfi yahut basit bir 4aret kafi 

nı lns\.-ınmıığa ve kıSknnçlık Y1lz{1n Umuml heyetin bu kararından d ğil • ? U ""-'-''• leri. garpta... d :Ol k b h 1 1 ka ıka • tlrirken, bunlar hakkında edindiği kütüphanelerin ilkleri olan Köprülil .. -- Üsküdilr • KilA.1.xy tramvıı.y .e • mı ••• zun uzun ve ID8Jw.Kuı 
B. · I kad c:-..L dünvn on wa :ı. :uıe er e vga ç .r- k ti Ülk" 1661 d A Z d H"- • .ı.. ova... """""' d b G ddıktan ız:cm nes e arsa. "i'<"A ,,_. ~ başlamıştır anan < u> mecmua.sının eon o ve mca n o wıe,. .... idaresi İstanbul Elektrik vo Tramvn.y cınsm en ır. • Y~P • ve on· 

aile tıpkı aaç örgiiııil halinA~ dokun- nı.;,nn S3bah saat dokuz buçuk mra- sayısında kari.terine blldi~yorı Pa~ 1669 da ya~ılmııtır. Bu mllna• umum mtldllrlilğüne baltlaruı.cak ve dan sonra ıtina ~e bır no~~ ~o-
m~tuk: Yukarda geçen .ta~'!'ler hep la.rındn oğullan dükkAna g1ttll.1;en cİstanbul kütilphanelenmizdc caki sebetle adetleri yırml dokuza varan b1r müdürlükle idare edllecektlr Mü- nuJduktan ve mbay cm tun 
o hayahmızm. o telakkimizin mab· sonr&. Leon ne kansı Dlruhl mutfak- el yıızmruıı kitaplar üzerinde Türk bu kütüphcmderi de yapılı§ tarihle- essesenln bütçesi de İstnnbul tnı.m.- harflerini yazdıktam sonra kelime-
sulleri ..• Onun içindir ki, .bizim bildi· ta karşı karşıya oturup kahvaltıı et- hekimliği tarihi ve sanat tarihimize rine göre buraya eıralıyorum ı vay blltçeslle birl~ccekt.ır. nin kısacık orta y~rini kaldınp at· 
ğimiz:, kullandıiunız bır çok mef.. meğe başlıunışlo.rdır. Bu &J,mda. Leon dair ara§tınnalar yapaiken dikkati- J 661 KöprülU. 1669 Amca Hüse- manın manası ncdır? 
hum lan, tabirleri yenı1er kavrayamı· yine ıasıtıı.nçlık rnesele1erln1 ota.ya mlzi çeken ve oimdiyc kadar her yin Paşa, 1 700 F eyzullııh Ef. , 1 708 odu n' • • • e Eğer bu çeşitten kelimelerin or-
yorlar. atınıo ve: hantıl bir mUnaaebetlo olursa olaun Çorlulu Ali Paoa, 1 715 Şehit Ali 0 Ur talannı, başlarını. aonlannı atarak 

Böylelikle, onlar b~a adam. bİ2 - Sen b~no. ihanet ediyorsun. Ol- temııa odilmfyen buı meselelerle Pa~a. 1 719 İbrahim Paşa. 1 724 Ye· yeni bir imla tcammüm ederse ar-
başka dam. ikiye aynlmıt bolunu· lum Berçle do ben1 aldatıyonsu.n. Ô· karıılllftun. Bunlardan birisin1 15me1' ni Cami, 1733 Hekim Oğlu Ali Pa- tık cK. ub un karadut, cP. tima ia 
yoruz. nunla blrlblrln\ze gln 1r.ıretler1 yap- olarak alıyorum. O da. latanbulda ta. 17 34 Carullah Veliyeddio Efen- Odun fiati yeniden pazara gittim. <ıK. K. tim• kocam-

Denebilir ki: tlğmızı gördüm. kurulan ille kUtUphanelerdlr. Ger- dl, 1740 Ayuofya, 174 J Atıf Efen• .. k Jd• la kavga ettim demek olduiunu an-
- Ehemmiyeti mi var? Kırkoı· Dlye kavga çkarmata b~laml.§tır. çek.ten bu mesele benü.z çl:lzillmcmiı di, Atır Efendi, 1742 Fatih, 175.S YU se 1 lamak İçin kimbilir ne kadar ... 

Clakilerin, ellisindekilerin aenelerl Ko.dn ~k bir muammadır.> Nuruosmanİ:yc, 1762 Ragıp Paoa. kınlı çekeceğiz. 
sayılı. Göçüp gidecek, meydanı yeni baş1ad Ba.n~~~u=- =ı~a~ Tıp tarihJyle lttigal eden aayın 1766 Şeyhtilisllm Veliyoddin Efen- Odunun çekisi, odun depolarında İmli değil, yeni tıiir! .• Anlıytıbl· 
tan.da yeni yctiıenlere bıralı:acak· den b~ kadıı.r şilphelent~rsaı; 00:... Doktor clstanbulda kurulan ilk kil- dl, 1 775 Murat Molla, 1780 Hami- on 1k1 buçUJt 11.mya kadar yl1kselmlf- lene aşkolsun ••• 
lar... nalım tU~hanenln hangisi oldu~> mese- d~, 1761 Selim Ağa, 1802 Uloll. tir. Daha. bir harta. evvel on b1r bu. t~te geçen sabah karşıla.$tıilm 

Fnkat onların yalnız bizimle tifahl ~l§tır. Bu sözden bftsbütün asa- leaıne. temu otmiyebilir. Bu tabiidir. 1616 Halet Efe~d~ 1836 ~limiye, Çuk liraya satılan odunun flntın1n ilk acayip ,ey bu oldu. 
rabıtası bBhls mevzuu değil ki. .• Bir blleşen Leon blrdenblre yertnden fır- Kendıal bunu blr mesele ve henüz: 1845 Eaat Efendı,, 1650 Nafiz Paşa, blıı.,J.ıattnda blr 11m artması di.kltatle Memur gittikten sonra gazetemi 
CI eskJ kitaplarımızla ve medeniye- la.yarak ekmek bıoaltızıı alıp kadının çözülmemlı bir muamma telfill 1859 Husrev Paon, 1871 Valde Ca- 1lzerınde durulacak bir mesele ha- açtım. Ve çift sütun üzerine 9u ser-
timizle olan alakalan var. Ba da u- üzerine atılmıo ve Dtruhuyt sek:is y&- edebilir. Bu da pek tabiidir. Fakat mil, 1862 &yezit Umwnt, 1894 llnde kabul edllmektedlr, livbayı gördüm. • 
la kopmıyacaktır. Kopmaması IA· rlnden yamlamıştll', Kadın can acı- oa,kalan için bunun böyle olmaması Hasan Paşa, 1901 Yahya Eleneli. Mahrukat Ollslnhı odun ve klimllr «K~konman 1 nasıl yemeli 7 .. 
Zınıdır. slle ba.tpra.1"3lt apartıman dalresin1n ihtimalini de clU,Unmek ıve bu kadar Bu liatodo T opkapı ıarayı dahilin· ıstıhsal mmtaknlarmda satm nldıRJ Ne boyundur? 

cı:Ne yapmalı?• aualile karfılql• kapısına fırlamış, bu sırada alt ka.tta. katiyetle MSz ı8ylememek, hliküm- 1de olan ve llldnin ismi Fatih'in cSa- ~~n:11~f~~~aıc: Meğer c~onmazı nasd yİyec• 
olamaz: k.oşmuftur. Dlnıhl kapıyı açıncıt. B. olduğunu da unutmamıun lavaı ge· ıonra muhtelif padioahlar tarafından satışma b~ ayacaktır. unun - fiz?:ıt diye mühim bir derdimb 
)'Oruz. Bunun cevabı, her halde fQ lr1racı B. Halit de gtirfllt(lyü duyup ler çılc.annanıak asıl ilmin oarundan ırayı Humayun Darülkütilbü> olan ve ı Od ka. 

ah--" Halltle karşıhşmıştır. B. Hallt der- ler. da tca'ıa _.ıı·ı .. - H- :ı...ugıı- hepıı' cTon.. ça satılacaıtı henilıı katı olaralc. belll vanmt da haberimiz yok ••• 
- Gençler de bizim ıibl t au hal Dlruhlyt alıp ke dl daJ s1n ..JC. eıu -· ·~ o "'" r olmamakln beraber temmuz artalan- Ert-_. balı ........ e • 

etsinler. Öğrendiklerimizi c;Jremln· tü rek tat tın re e • .,.. Bu kısa mukaddemeden sonra t,. , lcapı earayındu Ağalar Camiinde na kadar limanımıza gelecek odunla-- eH aa aynı "':-'"~ yı ~ 
ler ..• Kuasıenbiya, Ebcet, Arapça ad~yeye ~a.b a ya = ve mbıtayıı. tanbul kUtilphanelerl hakkında elde 1 toplanmıı bulunan kiltüphaneler rın maliyeti hesap edilecek ve ııerba. tun. Aynı yerde başka bD' YUll 
kelamı kibar, Farisi edebiyat. mail• Yarnlı k~ ";:;:: sınhat d edebildiğim mal-amatı buraya ıırah· ı yoktur. Listede iıimleri gödilen kil- plyua. ile zararlı blr rekabet yapma- cK.Qfkorunazın fo.ydalan. •• » ••• 
bk, fıkıh, ıstırlab ve cifir okusunlar. kaldınlmışsa. da biraz sonra~~~ yorum. Bu suretle makalenin diğer tüphaneler umumun 1.etifade.d için mak üzere mutedil bir kAr da lllve Demek lruşkonına.z bizim it ne 

Fakat , 0 olabilirı tür. Müddtılumumı muavinlerinden bazı Y8;nlıı n~lc.tnlaruı~ da dolayı.siy· \hariçte t~~ ed!lenlerdir. Bugün edilerek :tint test:ııt edllecektlr, bayati mevnılardan biriynÜf 
- Bütün bunlara dair kutbakıtı B. Orhnn Hamamı tahk1kata. el koy. le taahıh etm.if olacagım. · wnumun ıstıfadesıne açık olduklan Mamafih şimdiden yapılan hespa- Tuhaf eeyl •• 

Lir malumat sahibi obnalıdırw. mil§, vnlcadan sonra evinde ağlama.- Klitüphar.elerimizi bünyeleri iti- için Topkapı sarayı kütUpbanelerinl lara göre odunun çekislnln 8~ • 9 ll- Böyle rasgelinen ufak tefek 
Belki ufak çapta birer müsteşrik ğa başlayan kattı ~ yakalanmış· bariyle belli ba,Iı ikl lı;ısma ayınnak do bir kül olarak bu listeye ithal et· tadan fazla.ya satılmıyacağı muhak- garip şeyleri ıııralıısak bir mAhAI 
halinde... tır. doğrudurs 1

mek kabildir. ka~=r~ist k dt od 11 değı.1, ayin.re aürecdc uxun bir ı 
••• Leon suçunu 1t.fraf ederek: l - Cnmi ve medrese lütüpha- Bu yirmi dokuz kütüphane elyevm ' en ununa - rik hı:ılin • B" b·--=~-'ük Xnrnnı at kqyduktan sonrn bundan mnluıı- • , e pe~. ı.z _, ...... 

Geçenlerde Pierre Benoft'am bb - çok sev1yordum. Fakat ıı;ıelert on dört gurup holindo topla.nmııtır. .tn.t taclrlerl vUAyete d:ıvet edllerek valnu ikisı ile ~ıtifa ed~egız. •• 
romanını okuyordum. Ke.bramamal'- ~ıuı~d::::ı~u.~~~~;!u~~ l 2 - Müstakil binalı kütüPhane· b~e1r gu~pta muhte!!~ dkUtliphManel4;r Ofüı tlatinden odun sat.malan keıı- Hıkmet Ferıdun Es 
dnn biri şöyle diyorı nJp kendlslnl vurdum er . ır eşmıı bulunınıııda ır. evcut dller1ne blldlrllecektır. Şnyet, mah- ,,. ___________ .91111\ 

- Resmi tahsili bitiremedim. Dip· Demf§tir. Kadının; ·cesedi gömfil- Ca~ı ve m.edreae kütüphaneleri - küç!ilc, hüyük - kfi,tüphanelerl rukat tacirleri bu :t.ltıtı ta.bul ıtmez-
loma sahı"bi olamadım. Fakat yqa· müşttır. Leon bugiln meşhut suo ta.. umumıyotle bır pencere veya höcre hesap edecek olursak yekGn l 20 yi ıerse 0 zamnl} yeniden narh ltonn-
dığun ,ebirde bir ko~ heyeti nununa tovftknn ağır ceza mahke- içine eığan, küçük bir dolap veya geçer. caktır. 
vardtr. tliın ve fen muhipl~ orada mes1ne ~rllecettır, camektuıı l§gal edenı mahiyet itiba· Bu lc.ütüphanelerdo mevcut kitap· Diğer taraftan Mahrukat Ofls1nln 
herkesi mnlumatl~dan hiJselendl- ~Iyle de, din ve dera kitoplannda.n lann sayısı, yuvarlak hcaap, 160.000 gct.ırttlği 880 ton mangal kömtlrll de 
rirler. Dört sene .'ç~e mü~ * Fenerde blr depoda ~l İsmall ıbaret bulunanlardır. Her ne kadar l bulmaktadır. Bu rakam tcsbit edi- Bcyo~lu, Hasköy, Kasımp~a.. Be~
yüz konferans dınledim. Hepım • ::;:ı dolu çuvallan ~lf edenen yı.. tam bir kUtUphane vasfına layı.le de- leli beri kütüphanelerimiz zcnginlea· taş, Eyüp, Emlnöntl ve Fat1h semtıe
not tuttuğum için tekrar tekrar oku· + dadC:rllm1 iş, İsnıaU çuvallann al- ğillerae ~ eetlerimizin tahsili le.olay- mektc devam ettiklerinden bu yekOın rlne da~tılmı~tır. 
makt Sanmad,:;...,.,. dört büyük .m ,.,a arak YD.talnnnııştır Yaralı 1--tırmak ux.rundakl h" t ı_· t' l b. h 1· tm tı .l H r. ..... ...., ...... ,,..!•""•""'••=-=•,.,.•=u=·=•e=r"="u=ı"='•i""'i""'p•""-'•""'u""'•~ .. ~.~.~u~., 

an u ... -- •. Balat hnst:uıC31ne kal~ Leli' , ıs aonauz unmet- aı;ııa ıy e ır ay ı ar 1f r ua. e-
defterin ı;ahibiyjın. Onlarm mb,~ ,........................ ıştır. l~rintn yabana atılamıyaeak delille-Il ı., Topkapı sarayı, Onivcraito ve kütüphanelerimizde mevcuttur. Faz· 
rceatını hemen hemen ~~r wrua. ile bazı .............. , ridir. Bunların ilki ise sayın Oolc.to~ Asan Atika Müzeleri kütüphaneleri- la olarak pek kıymettar kitaplann 
Me\•zular g~y.et muhteliftir. B~aıı l rl ~eş~lyat. Meseia :veni harf. run kay~ett~~. gibi .cMah~utpaşa 1 nin takriben 160.000 l bulan mev· müt~nddit nüshaları bile vardır. 
da. elde ettiğim malômatm ç~it çe- l e l)y 8 risalecikler ld. Larouue Mcdrcııesı Kutuphancsı> dcğıl cEyüp cudımu bu yekooa Utıve edcrack Yme sayın Doktorunı cTetklklc
oit oltlfu meydana cıkar. Og~tmm pembe kısmına tekabül Camii KiitUphnncai> dir. !umum kütüphanelerimizin zenginliği rimiz daha bitecek gı°bi değildir. llc-

1917 i.nkılibuu ~!eakiP. le Rm- etscKcllim kellim Bu kUtU.~ane evve!cc camiin ıol h~kkında daha ıorih bir fikir edinü- ~~e bu bahsin daha iyi yazılabilece· 
yada, milyonlarca lfCI ve köylil c;o- Zad fi, 1l yenfa.... tarafmda ıkt dolap içmde bulunu- mıı olur, umumi kitap yekUnunun. gıni umuyoruz.> aabrlıınyla biten ya• 
cuğuna yüksek tahsil vennek icabet- « 0 ıt trunblll' naameten uhra. yordu_. Elyevm Hüsrev Pn§a KUtüp· hemen hemen yansı yuma olmak zmna geliyorum. 
mil or da da Piemıı Benoit'nm an- cBöm nr.bet .. ınb:ened. •• ~ illı... b~eeıne nakledilmi§tir. Fatih, bu ca- üzere, 350.000 e vardığını gl>rürliz. Bu eatırlan okuyunca insanın ak-
latl;ğına benzer bir usule b~vund· . Buolan eli~Türk genci Çmce Et°bl mlı ~~· 863) 1456 do yaptırml§ ve Bu raltnmların belfığatlne bir hu- lma mademki bu yazının iyi yazıl· 
muıtu: U..eyi bitinnemitlerl ün.lver- dinlemem el •. bu k.iltüphaneyi tesis etmiştir. Kitap- swı daha ilave edeyim. lstanbul kü- mamııı olduğu malUnı lmiı ve llerldo 
sitelere alabilmek için h• bir fakülte - Akeıu::ü~ere. •• C~ yan lara b~aılan rnUhilrde ~Vakfı Ebu tüphanelerinln en büyük meziyetleri daha iyi yazılmak ümidi varmıo, ni-
nezdinde ihzrui lmunlar açdllllft 0 ıUzfn..F. kifa ar... ~adıai ta· E~b-ıl Anaart Aleyhı Rnhmetül bilhassa tıp, riyaziye, heyet. felsefe, çin neerolunmll§ auali geliyor. Yazı-
kuını için icabeden malUınat ckomp· hlh... ~ ye ••• B:ciar ~sı .. : barı:. ya~ılıdır. Tarih yoktur. Fa- kimya gibi muhtelif bir çolc. ilimlere da §Öyle bir htikilm de varı clstan-
lekı usuliia denen konferanslar tar- Nassı kah ·•• Kulel zemm... Hileyı kat bu kıtaplar arasında rnc:vcut yaz- dair çok mühim kitaplan muhteıvi bulda ilk kütüphanelerin evvel& sa
zında veriliyordu. M~ll bir içtima· h~··iııı5ec'i murassa... Münkirle ma bir <Şerhi ~a~uıd> dıı. ctarih 1 olmasıdır. Bu kitapların burada top- raylarda, camilerde ve rnedrcscler-
lyal talebesi için tabliyat ne ~erec• Nekir... G . sene acb a ve sıttın ve aemaniyu lonması eebepleri başında Tilrkiye- do kurulduğunu eöyliyeblliriz.> 
iizunsa, plyoloji, mikrobiyoloji. ne- K~.. e.nçlerimlz ~ ve (H. ~67) 146~ k~ydı vardır ki bu- nin lsliim devletlerinin en büyüğü Bu ıöz.lere her hangi bir rndltıhaza 
balat hayvanat. hatta tabakat, fizik. cmaa1inin ne ~emek olduğunu. an· na gore ve yenı ~ı~ le.ayıt b~l~nm:ı- olmasını ve lstanbulun uz:un seneler l ilu:V'esine l!izum görmüyorum. Nihal 
kimy~. be;> birlikte, muhtasar. mU- l~dır ... Ögrenmeleri de gÜç de- ~k~. lstnnbul .. kUtüphanelerının bi· payitaht knlmnsını z.ikrcdelbiliriz. Bu I hükmü vermeyi karilerime bırakıyo· 
fi . • iildır. .. • • :ı~cıaı bu oldu~ anlaşılır. Mecmuu sayede asırlardanberi kaybolduğu rum. 

tAyn1 şey, bizim genç nesil ıçbı de Her Turk ~ilnovveri. .laakal. ufa}t ikı yilz kadar kıtapt~~·. zannolunnn mühim kitaplardan bir ı Sayın Doktor Süheyl Onver'in bl-
ıl mı? Mekteplerde olsun. çapta bir müsteşrik mıı.lumatmı haız Mahmutpaşa ~mu ısc (H. 868) çoğuna lstanbul kütüphanelerinde zo verdiği bu cmeselo ömeğl> bak-

f;~k ~de olsun 8yle konfenuıa· ohnalıdır. 1464 te yapıldıgına nazaran c:amıe rasgelinmcktedir. Ve son senelerde, kında düoüncelerim burada bitiyor. 
l a k~v bunlar 18yesinde, eskı1erin Cünkli biz. bir ell Sarkta bir eli merbut medresenin ve kütüphane-

1 sık sık, bunlardan biri meydana. çı· Omidederim ki diğerleri buna ben· 
ar • ı. zübdelettirilm4 bir halde Garpta bir milletiz... Yolıu:ı tarihi- nin en nz bir aene sonra te.sis edildi· kanlmaktadır. Mesela tarih ve fol- z:emez ve bize bir ıey:ler öğretecek 
~.ı~:ıardqlerinıbe sun~un. mlz değil, coğrafyamız n~mdan ği meydana c;~kor. . .. sefeye. ait yunani nsıllan kaybolan kıymette olurlar. 

~alnu: Dlfahi sahada delil. yazı da... (Vıı - Nu) Buradaki kltnpların muhtelıf lcu- bazı kıtnplann Arapça tercümelorl Selim Nüzhet Gerçek 

Bay Amcaya göre ... 

Okuyucu 
mektuplan 

Gaz yerine havai 

K.14 ve yaz luıvogllZlllın cere-
7an azlığındnn clalınn §ık!l.yet 
ed.lldlğ1nl okuyoruz. Gene y1nn1 ı 
;ıtındcnbert ihavanazı cereynnı he
men hlç yoktur, Saatte bir bo
zukluk vardır diyerek Kadıköy 
hanıgazı ~lrkeUne gtderck tesisa
tın muayene edllmes1n1 rica et
thn. t)' ~ giln sonra gelen ustalar 
bozuklu.k yok. faknt cereyan da. 
yok dedller. Bunun sebeb1.a1 ror-

duRum zaman bunu bu bll.-neytz 
dedller. Ocakln.nmız cereyan ol
madı~dnn yanmıyor, taknt lld 
ayda bir (;elen tahsildarlar müt. 
hl.o .sarfiyat gHst.crlyorlıı.r. Şu hal
de şirket havagazı yerine OOş.ka 
eeylerle sıı.atıert işletiyor. 
Kıymetlt ve bı14:ı...rtlı vıı.llmh:1n 

btzım bu derdimize çare bulmaaı· 
nı vo beyhude yere hıı.vn parası 
vermcmtztn öntlne gcçm~lnl rlca 
ederim. Erenköy Telli Kavat 

sokak No. 55 
A. Aksoy 

* İktlsatı Vekdletı m~n B. 
NUıat, şehrimize cemşit1r. Burada 
tetklklerde bulunacaktır. 

._. .. 1 Öyle ki eğer ııehirde bir gııle-1 •· .. c:Çnlııııp, çabalayıp punca eeer 1 · .. cFAka,t halko, 
u · anatiiarı gorsem ··· ' d "ili b-- ' - nangı genç s ·k• d . r ri oçılıvense hemer: arkasın M mı yapıyoruz... wtunJ.Yorµ; •• , 

galeri yokluğundan şı ayet e ıyo Ro.faeller beliriverecek aanırauıl.._ • 
bay Anıca .•• 

iÖ•tere<:ek ycrj ••. cBöyle olunca da güz.el sanatı B. A. - Birıız uz.akta kalmnsı ga· 
halktal\ uzakta kalıyorl .. t diyorlar... liba daha hayırlı oluyor. Çünkü ara

lannda epeyce korkunç eaerlar 
varı... ... 



AKŞAM 

l_G_u_ .. n_· _Iu_·k __ B_o_r_sa_.l I R AD Y Q 1 ı Devlet DemiryrılJ~r1 v~ Limanlari İ§letme ı 
_ _ _ . Umum idaresi i1anlari 

==========================-========--=-ı::ıa::S::::m 16/6/HZ flaUerl Bugünkü program 

.. '1 "' "33 Türk borcu l II. m. 23.'10 13,30 Program, 13,33 TU.Tk:çe R1plfı.k-
,.. ., - 90 ıa.r, 13,40 Ajana haberleri, 14,00 ya-• ı 1938 fkJ'aınlyell ..... 

• ı 1933 tkramlyell Zrganl 11 ~ ııetlctımhur bandosu. 18,0S Dans or-
• ., 1934 sıvas-Emırmn ı ıs:so keetrası, 18,4!1 Radyo Çocuk KulübU, 
• • ı~ aıvaa • Bmlrwn a-ı 1690 19,30 Ajans ha.berletl, i9,!5 Fasıl he-
• > 194l nemlryolu ~ ~ ıttiı to,n Radyo gazetesi, 20,4!! Şarkı 

"l"f." ı:ı-- · ve ~rk.üler, 21,00 Konuşma, 21,16 
• > > ıı " 19.65 Dinleyici istekler!, 21,~ Konuşma, 

A. DemJ.rıolu iahvlli l·Il 02.ııo 22 oo Balon orkestras1, 22,30 Ajan.! 
.&:. Demltyolları tahvlll m 13r- h~leri ve borsalar. 
A. Dem.IJ'yolu mi\meall senet a.25 Yarın nbabki program 
T. 

1
c. Merkez Ban:ıc.ası ı:·- S,80 Program, 8,33 Müzik (Pi.), 8,45 

T • ..ş bankası nalll1l muharrer .- Ajana haberleri. 9,00 Müzik <PU, 9,1!1 
T. ft bankam <bamlle alt ). 15.60 Evtn saati. 
T. İ.ş banta.sı ınilmessll Jlja_ 20!5.-
A. Deıniryolla.n fltbt1 (" 80) S0.2tJ ---
A, Dem.ir.Yolla.rı ~keti <" 100) 49.16 _... E L H A M R A 
Bskiblsar çimento 12.'10 
S!gortalı Kred.J Fons17e ıuoa .ıu.-

• • ı9ıı ıos.-
ıı Jı Amoıtt 89.-
• • Kupon l.llJ 

Londra nzerıne l ıterlln &.22 
Nevyork ftzertne 100 dolar ll0.'10 
ceııevre bertne 100 !0.365 
lsvıçre trankı 
Madrid O.Zerine ıoo pezeta. 
Btokbolm llzerlne 100 kuron 

12.89 
10.'72 

SİNEMASINDA 
2 :rtım birden 

VILMAZ ALi 
Saayl - R. Kemal - Celil • Nevza 

PABİS EÖLENİYOR 1 
Awn.ture a Parls 

Luclen Barom - Danielle Parolıı 
Jules Berri 

--• (FranSl2Ca sBzlti) --• 

VEFAT BORSA DIŞINDA 

Türk altını 12.86 Barkls ve Asadur Glritliyanlann 
Kftlee altın bir ıra.mı 
Mecidiye 

•. '6'1 anneleri Menzur Girltllyan ve!at et
l. 40 mlft.ir, 28 haziran 942 pazar günü 

Devlet Konservatuvan 
temsilleri 

.-ANTEOONEll Reji, Pro.t. carı 
Ebert. mtlz.lk: Ferit Alnar, Ko
ronun 1ştlraltlle. 

Biletler: 50 Irunışta.n bllfla,r, 5 
ve 7 temmuz gece, U temmuz 
gece ve gündüz SES sınemasmda 
yalnız 4 temsil, gişe her gilıı •
at 14-18 e kadar açıktır. 

Tel: (9169. 

JIENJ ~EŞRİYAT: 

öjpeden sonra saat 15 te Beyoğlu 
~ Uç Horan Ermeni k1.11.,'1!-
8lnde cenaze merasimi icra oluna.
rak Şişli Emıent ka.brlsto.nına alle 
ma.kberlne defnolunacaktır. 

ÖLÜM 
Bir aydanberi rahatmz bulunan 

Işık Li.9esi müdürü ve Beyoğlu Orta. 
okulu tarih muallimi 

EŞREF BİNZET 
Dün aece Allalun rahmetine kavu.ş
mll§tur, cenazesi 27/ 6/ 942 cumartesi 
günü saat 13 de 4ık Lisesinden kal
dınlara.k namazı Teşviklye cam1i şe.. 
ri!inde kllındıktan sonra Edirnek.a
pıda aile me-zarlığ"ın'.l dernedllece~ 

Alkol niçin bir gıda tır. 
değildir .. 

•-tor İbrahim ö-t ta.ra.fmdan IŞIK LiSESİ MUALLİl\1, MEZUN 
uv ""' VE TALEBELERiNE: 

bu başlık altında kıymetli bir eser Değerll müdürümüz EŞREF .8İN-
De!Jl'edllmiştlr. Es-erde başlıca şu mev· 
sular tetkik edilmektedir: Alkollü ZET maatteessüt aramızdan ebedi-

yen aynlmıştır. Bütün nıezun ve ta.
içkilerin besleyici kıymetleri n.r mı· lebe :ta.rdeşlerlmJz son hürmet vazi-
dır? Gıdanın tarl.fi, verem ve alko- felertnı l!a etmek üzere 27/6/942 cu.. 
Uzın münasebeti. 36 kUJ"ll§a satıl- martıesı gfuıll saat 13 de Işık Llse
maktadır. Bu eseri tarilerlm1ze tav· stnde bulunmalarını rlca ederiz. 
siye ederlz. •. • * İstanbul atıetımı. aJa.nlıRmda.n: Feyziyc Mektepleri Cemiyeti 
28/6/1942 pazar gtlnü l'ener ııtadın- İdare Heyetinden: 
da yapılacak olan ha.yanlar, tb;ftnctl Cem.lyetlmlzln 1dareslnde bulunan 
lııategorl, ve dördilnctl kategotı ta- lfık LJ.sesinin müdüriyetin! on 1k1 se
ta.n.bul atletıl.zm bir1ncll1kleri mtlcbh' nedenbert kemali liyakatle ıra eden 
sebeplerden dolayı !l/'1/1942 gtıntme 81ya.sal Blrgller okulu sabık müdür 
tehir edllmıştir. muavını Eşref Binzet dün gece Alla-

hın ra.hmPtine kı:ı.vuşrnq bu ebed! * .Eınlnönü Halkevtnden.: Bv1m1z gaytnıtıetUe bizi pek derin bir tees
Ktttüphane ve Yayın tubeslle Temsil &llr içlnde bırakmıştır. Cenazesi 2'7/ 
111be.si 29/8/1942 paza.rtes1 gOnü 'ıaat Hazlran/942 cumartesi günü saat ıs 
(17,30) da umum! toplantUarmı 111.- de ka1dınlacaktır. Oem.lyetlmiz A.za.
pacaklanndan bu tubelerde tayıtlı .suıııı aon hftrmet vazlte1erln1 ifa et
lzalann o gün ve saatte Halkevine met bere Nl§antaşında. Işık L1se-
~nert rica olunur. sinde bulımmalannı rlca eder. 

inşaat ilinı 
Sümerbank Umum Müdürlüğünden: 

1 - Karabükte yapılacak ilk okul binası inşaatı piyasa temevvücatı 
nazarı ltlbare alınm.ak p.rtlle kapalı zaM usulile ~ vahidi ftyat esaslle 
elt!Jntmeye konm~ur. 

2 - İşbu inşaat ve ame~tın muhammen k.eş11 bedeU 173,873,00 
Ura.dır, 

3 - Eksiltme evrakı An:karada Bümerbank Mua.meHit .şubesinden 10 
lira mukabll1nde alınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mlktan 9,9f.4 liradır. 
il - Ekslltme 10 Temmmı 1942 ta~ müsa.dlf cuma günü saat 16 

da An.karada Sfunerbanlc Umum Müdü.rlftğü Jnşa.at şubesinde yapıla.
caktır. 

ti - İste.klllet ke.,tf evralcı meyanında, şimdiye kadar yapmış olduk
!an bu gibi işlere " bunların bedellertne, tırmanın teknik teşkiJ§.tının 
tlmlerden terekk~ ettııtıne ve ha.ngt bankalarla muamelede bulunduk
lanna dair Viısl'kalar koyacaklardır. 

7 - Teklif meırtuplannı h.a.vl zartlar kapalı olarak ihale günü 15 e 
kadar makbuz mukablUnde An'karada S1lm.erbank Umum! KAtlpllğine 
tıesllm olunacaktır. 

8 - Posta ile gönderllecek tekltııer Diba.yet ihale sa.atınden bir saat 
enel1ne kadar ge~ TI! mttrn kanmıt ~kilde kapatılmış olması lazım
dır. 

9 - Banka Uıaley11era.d& eemesttir. (4652) (6960) 

lstanbul Mıntaka Ticaret müdürlüğünden: 

Ellerinde yağlı tohumlar bulunanlara 
Ellerinde 941 ve daha evvelki seneler mahsulü susam, keten tohumu.. 

s, çlıçeğ1 tohumu, .Ara.fit ye kendir tohumlan bulunanlar, çuvalladıkla.n 
!"' fındık ouvallarmda olduAu llbl usulü veçhlle d1k1p kurşunlarını tak
tııkları mallannın cins, evsaf ve ınlktarlle bulundukları ma.hallerı a.yn 
Q,Jrı bildiren birer beyanname lle İHRACAT BAŞ KONTROLÖRLÜÖ"ÖNE 
mt.nıcaatıa en geç 15/7/942 tarihine kadar muayenelerini yaptırdıkla.n 
,.. m1llıftrlettırd1klert takdirde bu mallar 942 ve 943 senesi mahsulü yağ. 
h ~humlann ta.bl tutulacatı J:hra.o flyatı rejlmlne müteallik 116 No. lı 
lh1dller abkAmında.n 1stı.sna ed11ecekt1r. 

NOT: Daha fazla izahat ve beyanname ıormfilleri Sirkecide Liman 
hanında İhracat Ba.ş Kontrolörl{lğiinden ahnabllir. (6997) 

Hesap makin~si ve geniş şaryolu yazı 
makinesi satın alınacaktır 

İthalat ve İhracatçı Birlikleri Umumi 
Katipliğinden 

Elektrikli veya elekt rn·siz bantlı ve bantsız hesap makineleri ile genJş 
pryolu yazı m::ık1nesi olup da satmak lst!yenlerln Galatada Ömer Abltı 
bıın 3 üncü katta Blrllkler muhasebesine mliracaat eylemeleı1 mn olu. 
nur. (8955) 

İdaremb ihtiyacı igln kapalı zarf ek.slltımealle 1000 ton kunı gibııen 16-
ya çam odunu sa.tın alınncaktır. Beher ton odunun H. P84a - Esk!şebir &l"a
mnda bir istasyonda ve vagonda teslim fiyatı 20 lll'adır, 

Ek.slltme 29/ 6/ 942 Pazartesi gftnli. saat 14 te H. Paşa 1 inci işletme ıc:o
mJsyonunda yapılacaktır. 

İsteklllerln % 'l,5 kanuni teminat akçelerin! havi teklif zarllarmı mft
na.kasadan bir saat evveline kadar vermiş olmalan lAzımdır. 

Fazla malümat ve şa'rtnıune almak ısteyener İşletmeye mfucaat etmell-
dlr. (~~ 

* DJ>. Eskişehir hıetm~i Satın Alma KomJsyonundan: 
Muhammen bedell 23,12-0 Ura. olan aşa.~da cins ve eb'adı ya.zıh iki ka

lem ma.Ireme 13/ 7/ 942 pazartesi gilnü saat 15 de kapalı zart usu.sllyle Es
kişehlrde, Eskişehir Işletme MUdürlü~ b1naSJnda toplanan komisyon ta.. 
rafından satln almahaktır. 

Muvakkat teminat 1734 liradır. Taliplerin kanwıun tayin etti!i vesi
kalarlyle teklifiertnı aynı gün saat 14,00 e kada.r komlsyo:n retsllğlne 
vermeleri IA.zımdlr. 

Şartnameler parasız olarak Esıcı.,ehil'de koml.syondan, Ankara, Hay
da~ ve Sirkeci İdare vezneterlnd en a1ınabfI1r. 
cın.sı Mlkda.n Eb'adı 

Azman 200 Adet O,SO X 0.30 X 3,30 1lA 4,00 
" 200 M3 0.10 ile 0,20 X 0.20 UA 0,40 UA 11,00 

(~899) 

Deniz Gedikli Erbaş Orta okulu Müdürlüğünden: 
1 - Bu y1l doğrudan doğruya Donanmaya sevk edilmek nzere orta okul 

mezunlarından talebe kayıt ed1lecektir. 
2 - İstanbul ve civanndan mtiracaat edecekler İstanbul Deniz komutan.. 

lığına Mersin ve clvanndan müracaat edecekler de Mersindeki okul mlldt\r
lfiğiine. 

3 - İstanbul ve Mersin mıntakası haricinde bulunanların bulundukları 
askerllk şubelerine dilekçe ile bildirecekler ve bu dilekçenin bir nil.!ha.~nı da. 
İstanbul Deniz komutanlığına veya Mersindeki okula göndeı1!Ceklcrd1r. 

4 - Kayıtlar 1/ 61942 tarihinden 9019/942 t-arihlne kadar deva.m edecek-
tır. . ' Hl57611 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 
.. 

1 
Beyoğlu, Eminönü. FaUh, Beşiktaş, Kadıköy, Ba.kırköy, Eylıp, UsküdM 

ka.zalan dahilinde açılacak bacalann kapatılması ve üst revetmanlarının 
yapılması ışı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmw,tur. · 

Keşif bedeli 50,000 lira ve ilk teminatı 3750 llradır. Muka.veıe, eksilt
me Na.fla işleri umumi, husus! ve fenni şartınameler1, proje keşif hUH\.sa.-
81.le buna müteferri diğer evrak 250 kuru~ muka'blllnde belediye fen 111-
leri müdürlüğünden verilecektir. 

İhale 817/ 942 çan}amba giinü saat 15 de İstanbul bele(:Uyesi Daimi 
encümeni odasında yapılacaktır. 

TaUpler1n ilk teminat makbuz veya mektupları ihale tarlhinden c8» 
gün evvel Belediye fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacakları ı:ennı 
ehliyet, imzalı şartname ve saire vekanunen ibrazı lA.zım gelen diğer ve
slkalarlle 2490 No. lu tarifatı çevresinde hazırlıyacaklan tekllf mektup
larını ihale günü saa t 14 c kadar daim! eneümene vermeleri ldzımdır. 

"8'75St 

Yapı isleri ilanı 
Nafia Vekaleti yapı ve imar işleri reisliğinden: 

1 - Eksiltımeye konulan lş: Çankayadakl Rlyasetı cümhur kÖ§'kü g1rl§ 
kapısı ye karakol binası inşaatıdır. 

Kt>şlf bedeli .. 39932,64n Jlradır. 
2 - Eksilt.mc 10/ 6/ 942 cuma günü saat 11 de Türkiye Büyük Millet 

Meclisi idare hey'etlnde kapalı ıarf usulile yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak c211 tk1 lira bedel 

mukab1llnde Nafia Vek~leti yapı ve imar işleri reisliğinden almablllr. 
4. - Eksııtmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde c2995.t 

lld bin dokuz yüz doksan beş liralık muvakkat teminat vermelert ve Nafia. 
VekAleti yapı ve imar işleri reisliğinden bu eksiltmeye ı~ırrı.ır: E'dPbile
ceğine dair vesika almış olınalan şarttır. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 1017/ 942 euma günii 
saat 10 a kadar Nafia Vek11.let1 yapı ve imar işleri eksiltme komisyonu 
rel~llğine makbuz mukabilinde vermeleri l~zımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ..6869) «4!185~ 

Maarif Vekilliği Devlet Kitapları Mütedavil 
Sermayesi müdürlüğünden: 

İstanbuldan Ankarada Cebecideki Maarif matbaasına. bir sene zarfında 
peyderpey tahminen 150 ton U~ıt 8 temmuz 1942 çarşamba. günü saat 
t.15.30» an beş buçukta Sultanahmet Maarif matbaası dahllinde Devlet Kl
taplan Müdürlüğündeki komlı;yon tar afından kapalı zarf usuıue nakli ek

siltmeye konulmuştur. 
Bu işe girmek ısteyenl~rin ~675» altı yüz yetmlş beş lira muvakkat t~ 

nat ve kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zar!lan aynı 
ıtün saat 14,30 on dört otuza kadar komisyon relsUğine vermeleri lAzımdır. 

Bu işe alt şartnameyi gönnek ım-eyenler Devlet k1taplan mftdürlU~me 
mü.r:.caat edeblUrler. • (6754) 

İstanbul Defterdarlığından 
Kaz.anç vergisi Uk taksltlnln tedlye müddeti Haz!mn ayının 80 uncu gü

nü ak.,~mı nihayet bulacağından bu ay sonuna kadar blrlncl talt!Jlt borçla
nnı vermlyenlerln ırerglleri '°'r 10 ceza ııe tahsil edilecektir. 

Keyflyet sayın mükelleflere JIAn olunur. '6974) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından 
İyi veznedar yetl§t!rilmck üzere orta derecede tahsil görmi41 bulu

n anlardan veya Lise mezunlarından tm askerlik hlzmetinl yapmış ve 
ya.şla.rı 30 u ge~me.ıniş olanlar arasında Ankanı.da, İstanbulda ve Mer
s1hde 22/'1/942 tar!hinde müsabaka imtihanı yapılacaktır. İmtihanda 
muvaffak olanlara muvafta.klyet derecelerlne gBre ttcret Vi!rllec~lr. 

İstekltıerln en geç 15/ 7 / 942 tarlhlne kadar An karada. Zat İşlen ser.. 
visine, İstanbul ve Mt>rs1nde Şube Müdürlüklerine müracaat ederek ge.. 
rekll Tiıslkalannı tamamlamalan lil.zımdır_ (0090) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel ltletmeleri 
Umum Müdürlüğünden 

ı - Muhtellf bakır malzeme mektupla tckill Jstemek snretıle sa.tm 
alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat maktJuan 231 lira. 
S - Teklltıerın levazımdan parasız tedarlk edilecek gartııames1n· 

deki tarl!ata uygun olarak 11/9/942 cuma günü .saat 1'1 ye kadar Metro 
hanının 4 tıncil katındaki Levazım M-DdQrlüği)ne 1tnm muka.bUbıde vem. 
m1~ olması l!zıındır. <6336) 

Serbest dövizli ihracat hakkında 
ithalatçı ve İhracatçı Birlikleri Umumi 

Katipliğinden 
İhracatçı birlikleri l§t~al mevzuuna dahJl olan ve oiuııyan bfttiın 

mallardan 2S/5/942 te.rlhinden evvel serbest dOvlzle satqı yaJ)lldılı ht.1-
de aynı tarihe kadar akredltlflert ırelıneoıi4 olanlar ha.1rlrPM7& ıt1zumlu: 
malftmatı vermek üzere alll.kadarların 30/8/ 942 tarlhlnden ttYVel Umum! 
KAt1pllğiniliıe müracaat etmeleri rica. olunur. (6995) 

l İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
İsta.nbul bira. fabrilı:asında elde edllee~ yaş Jdlspeden 100 kazanı 

ihale ta.rıhlnden itibaren haftada. l.ld g&ı hartc;ı olmak iızete dller gün
lerde ~ıkBcak küspeleri 8 - 4 ay mr!mda almak şartlle pazarlıkla arttır
maya mnulmuştur. 

Pazarlık 30/ 6/942 salı gilnti sa.at ıı,ıo da Kaba.ta.§tıa. Levutm oubesln
dekt Merkez Satl§ 1ı:orolsyonmı.da. yapılaca.'ktır. 

isteklıier1n pazarlık 1çln tayin olunan ~Un ve ııaa.tte tıekllf edr.eeklerl 
tıat üzerinden ~ 115 tem1nnt paraelyle birlikte mezlttr komisyona müra· 
caatları. (6919) • 

.1'1 Haziıan 1942 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 
ı - Kurumumuı& ıalebe ve müsta.hdeminin 1942 mali yılı sonuna kadar 

btt aenellk l~ler1 itin liizı.tmlu çe§it:ll erzak gruplar h allncie aynlmıştlr, 

M1ıbaınmen bedeller tuıertnden Uıale al yapılacMttıır. 
1 - Httk1lmeıtıçe ft;patları tıesblt edilen el2llk bedelleri m üteahhide öde-

~kanuni vergiler, harç ve ~tr tıA.veten müessese tarafından mil-
tea.hb1de tediye ecUlecektlr. 

3 - İhale 29/6/94.2 pazartesi gilnti gruplar htmle.nndaki saatlerde rek-
tar!Wt binasındaki mttteşekkil kom1syon tarafından Ja.pılacaktır. 

4 - thaleye işttrAk &decekl~rbı kanun! evsafl haiz olmaları ve gereklt 
vesa.fki lbraz etmeleri, 

n - Şartnamesini rörmek ve daha. fazla izahatı almak isteyenlerin ens-
Utu ıatm alına işler:bıe mllracaatları, 

Behe:ı:lnln Tutan 
cınsı Mlkdan muhamın~ tlya.tı Lira 

Gllıp 1 ~k 11'1000 ad.et 10_75 kun1' 12.577.50 cbelediye 
'10.200 Kg, rayici 

üzerindent 
Grup 2 Kesme şeker 4.000 Ka. 11'1.60 • 4700 

Toz şeker 8,000 Jı 97, • 5820 

10520 
Gnıp 8 Koyun eti 1'1. 000 Kllo 100. » 37.000 

Kuzu eti 1500 • 100 , 1500 
Bıitıı: eti 3000 • 80 • 2400 

Karaciğer dı:oftm» 1000 ~ 35 . - 350 
Beyln '150 > 20 • 150 
İşkembe 300 • 20 * 60 

41460 
Ol'lıp 4 Bade yaıt '1600 225 • 1G815 

Zeytln ya.it ,500 EllıatG 135 • 10125 

27000 
CJnp .e 8\it eooo 30 • 1800 

~ 

. 
" 

Yoğurt dam 18lhıı 9000 50 -4500 
Tereyağ 300 400 • 1200 
Yumurta. 80000 6 • !000 
Beyaz peynir 3000 105 U50 
Kaşar peynbi 2000 195 3900 
~eytln tantıııl 3000 80 2400 
Jıeçel 2000 150 '3000 
Pekmeı 4000 6(} 2400 
Ta.han 2000 120 2400 
Tahan helftA 2000 120 2400 

30150 
Ganp fS Ihlamllll 200 500 1000 

Çay 200 .. fı"18000 3Cl00 
Karabiber 100 ı 850 350 
Kırml.Zl biber 25 80 20 
Ba.ba.rat 25 400 100 
Gtll suyu 20 200 40 
Kum üzQ.m 
~k!rdeksiz 1000 85 1700 
K~ ilzümtı 100 80 80 
Kuru kayıa 1100 175 fl75 
Kuru erlk ISOO 80 300 
Kuru 1nch' 1500 50 250 
cevtz ıcı flOO 12.0 6()0 

J'ıstık ıcı ıım 220 830 
Vannya pabt 400 15 60 
Pirinç 16600 51 '7958 
Kuru fasu119 8000 21 1680 
Xunı bam:?a 500 300 1600 
Böğrülce 2000 35 700 
Tarha.na 500 100 ımo 

Kuru soğan 1ısnoo 25 !750 
earmısa.k 200 60 180 
Sirke ıısooo 80 4500 
Tuz 4001! 11 440 
Salça 2500 100 2500 
Sebze kon.aerftıd 2000 ~ sons. J600 
Mercimek 200 24 ~ 48 
Kırmızı JI19l'oSiPok 100 2G 2, 

Nohut aooo 24 120 
BuJgup 400 20,I 82 

348$6 
Oıırup 7 Karpuz 6000 8 400 

Kavun 4000 8 320 
Portakal '7000 adet 10 '100 
Limon 115000 11 10 1500 
Elma ,ooo K&. J &O 1000 
Armut 1100 40 200 
.Ayva 200 ~o 40 
Kayısı 200 60 120 
Klraz 300 30 90 
Qllek 125 Jı 60 G2.50 
Taze üzüm 1000 • 25 750 

11 t~ fOOO • 20 800 , bamya 1000 • 40 400 
B1vr1 biber 400 • 20 80 
Dolma biba t500 • 25 82CJ 
Domates flOOO • 15 '150 
Taze kabak 8000 • 115 '150 
Patlıcan BOOO • !O 1000 
Taze ba:ıcı., 1000 .. 10 200 
İspana.k IOOO :1 15 eoo 
La.hana 1000 • 10 400 
Pırasa t-000 • 10 400 
Kereviz 2000 • 20 400 
Havuç sıooo • 1!1 300 
:tç bezelye 500 • fi O 250 
!emlzotu 2000 • 20 400 
Salamura ,apn.k 1000 ı 40 400 
T. yaprak 1000 • 20 200 
Taze ~a.n 500 • 15 75 
lhıg1nar 1000 adet 20 200 
X&rnebahaı· 1500 Kg, ao 450 
Hıyar eooo a~ 10 t!OO 
.Maydanooı 13000 demılil 2 260 
Dere otu 15000 • 2 30 
lfanc 16000 > 2 80 
K. turp ~ 250 • 2 8 
Marul 80{) ... 10 50 
Patates 16000 K'4r. 2!I 4000 

lSe37,50 
Gurup 8 Soda. 3000 > l'l 510 

Ye§tl sabun 3000 > '10 2100 
Beyaıı: mbun 3000 > 95 2850 

5460 
OUrup l saat 11 de kapalı zarf 
Q1lh!p S saat 11,IO da kapalı za.rf 
Gunı.p 3 aaat H,10 da kapalı ll&1't 
Qul'Up 4ı sa.at H,.tfS tıe tapalı r.ad 
Gurup n 88.8.t 11 tıe kapalı n.rf 
O'tJrop 6 saat 11.IO da kapalı zari 
OUnıp '1 .sa.at UI da kapalı :zarf 
Qarup 8 saat 16,IO da kapalı zaıf 
Kanun! ver~llef, harç, ve restmler n~veten ~e tarafınd:-

eıbb1de tediye edilecektir. <64' 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalari 
Müessesesinden: 

Müessesemiz tabrlkalarmda Dizel yağı lstlhBallne ba~lanmı• 
&tım.v: mevzuatın müşteri tarafından temini tartlle sahamızd. 
tesl.lnı beher tonu .-yüz elli beş;ıı Hradır. 

Almak isteye-nlertn m üe5 eseye müracaatları illı.n oltumr. 

\ 

Yağ nümunes1 ve evsafı Istanbulda Süıner Bank S t nlma • It 
Ründe ve İzmir, Ada.ne.da. Sumer Bank Yerli Malla!i Palc rl rı Müd i 
rinde görülcbllır. ~ o 6278 

l!atır 

gondtı 

ırlü·· 
ık e-



' IŞT ANBUL HAYA Ti 

Boğaz gezFntisi 

ilkele~ önü tıkaa· 

reJ~d.~~-== 1'obruğun ehemmiyeti ~~3fE:Z: ~a§a ! lor, tbattoda bah ,_, ~ , ~· = 'ı;: Wta "ı:~.:,d~ 
iki gazete muharriri araamda ~in aleylJndeairleT. Hattl b k d e e b b arm • ODUf"'IL IÇm auna 

;,ek mühim bir miina· 

m~~m~!~';:ı:tut:i.,ı l:d~.,t';:" ... Ş.r.;~ ca u üşmesının se e ı ;:1-i~p;...:=~.:=~~ 
kim tertibetti ve elde edilen pa- yatroını duvarlanna vecizeler, Ilı- ...,,_. 

.,. ta'fl"'·, vX.:ıtJar ..ım........ • ıvor. ZeJtinyailı dolma. DlllU' unun· 
rayı kim çarçur ettir ... > - u... ar•· _.__ • k ~•-· · 

F-L-t ıimdi, .;vatro kapıam• uma puta tariften. OlnfU ç-.11lır· 
Dünyanın biribirine girdlii ve _. WJ b h b • b ı leri. luın koca biki eleri ahalı 

:r.kb!:·i~n !=~~.::.: :~:ı:!~J;:ıı;ı:eı:Uıı~ Şimali Afrika ve Rommel .u. a.r. ın _ze ~::.,.:c~-:i.=! 
_ _ı. mühim muammayı çözmekle ce, unatklrlann bu taa.uplann· • • h b 1 t d 
::,gull.. . da ne kadar hakeız olduklan an- en ustatça mu are e erını gos er 1 ===----.::~ 

Hasıgi taraf haklı olana ol.un. 
1T~~ikat bitün aıtiedenı ku- •• he- 'wma çömıhra ortaya 

fakat ~·ye zanuetin aon Jaklannda küpe olmalı"~ Tobruk hiç beklenilmeyen bir 1 y . 1 ~bwndu " .. Wr ıw :fol>- dökallıos. H...pi ~or. Mn-
raddesine ııeldiği için bir ihti7ar fmd k L-~L eleruıı zamanda düttü. Bu dfltıne İngiliz- • azan. ruga ~an IDeYZUn :ranlmwn· ...: ,...__ WI delil. 

edil d ellerin ı , n.ıa yem le M C' L! y _ı__ R -• ._ __ L-t- .-~ 
•natkara temin en yar DDIDo yuak etmek .a71e dutmn, bi)&- re pahalı:ya malolmQltUr, Buncluı • veORI asman GIUI eolU& , omm• - w Gelm yaps boplmcaya kadar 
sünün birinde ... okuyucular kiıt tepik etmelldklerl.. dolayı meydana ıeleıı zararların Mlcunı emuyor. ~ doina Deı .. ı•illtll& ~ devam ecliycw. ta-
anünde bayle bır münakapp Yoba, temaeamız. blncliii da· ehemmiyetini anlamak için iki ta· rirken Mihvercilerin ikmal ifinl 1:ıı6- mei• devam ed~'f '" J.dlslere W. mı •ı• llrıilfi parmalahk· 
mevzu olmw. katdJa nrip •· lı baltalamıı olur! raflı dilfUnmelidir. Yani evvel& bu tUn bntüne kola7latbf1"0'f. Rodoa--~ ha aefer cl;.,r'ld• eldai- ı., llerlr.- ,.lca clenisi 'birdenbire 
pıyla ıö:ı. çıkarm~ be~yo'f, .. kayıptan dolayı lnaillzlerin karpla- tan Sardenya'ya kadar d-.m edell 11ôı ~obn;u "araBu8e ~~ W... ~· Tuyilda bl& .. 

Hele &u yardımm, omrilnü Bir melıt•p taCaklan zorluktan, aonra da bu eahll)"a her iki taraftan bltacak .... edc:ceii. hlasinl TeıV'or. IUI'- fDlaımt Wr Mpo sibi illıeleclen ... 
anati uğnma harcamıt bir sanat- ~otlu Hallnind~ hu ~ kazançtan ötürü Mihvercilerin tayyareleri ve hafif deniz a.ttı 1.aıb aekizincı orduftWl diler M1P' J»lr- pma dolıu ..._ aeli fıtlsmyor. 
klnn ihtiyaçlan yanmcla ( 1S1 ~) bir yeniai açılan re.ım ...,.Uen hundan S011raki hareketler için elde vuıtalan (hilc:um botlan) aayeain- liklerini, de bir mlttar eatb alrerek TUla aftechs, Jisiiko)'111l kapald.-
lira gibi, devede kahık kabtlin- ba'Wrmda yazı yuan F'.bet Adih edecekleri kolaylıklan hesaba k.ı- de artık Mihver hakim olabilecek- T obruk tan ayııvor. ....._, _,. ......, ayalllan y..de• 
elen bir kUçük yaıdmı oldalu c ... Bucün o'fta7a, Tesimde bir malıdır. tir. Hem ele alır harb senıilerin• Almaıa ancülerl .,.. Mr ~· ~ 11..a.• ... aola bocalarkea avaa 
diitÜnülüne bu menuun etelen- clatanbul mektebb çdmuf buhı· İngilizlerin uğradıjı zorluk tura· pek hacet kalmadan. Yalım bu fay- kısım İtalyan lntalan .... iııleri nu ....,._ h ... Kab lııa.a)'• bir. 
meei biraz da ayı~ oluyor aamrız. n1J7C)'f .. > diyor. dadır: Sardenya'dan Rodoa aduına dalar Tobruğun ehemmiyetini g3zö- prk.a doiru takip ,.. T~el NPet ,....,_, lndekWD bluma 
Fıahaa aayğı/.. Ba mektep ilk, orta Tep yük- kadar dtmam eden 2000 kilometre- nüne koymaya ıetitir. aıalanndaJd meaafeşi aamqa • prpm ...... acm., tıen ~or; 

0 .ek midir, benG:ı. bir ll!r dene- lik koridonm iki yanı tamemen Şimdi bu kadar mühim olan bu Tam edeaen RGUmW mhlı tGmen- .......... ~. ka•erH ka-
Bu münakaf&ya ait yazılaıdan mez amma, acJan eeqdere Te Mibverciler eline ıeçmittir. Bu aa· mevki rıuıl oldu da ancak he, on lerik bindirilmit pi7M1ainl Wrden- bllmn, .....,_.., Mı.••hlder • .-, 

birinde, jübile haDrbiı .için icd':i daha ıenit mlnuile süze) ._.t hanui ortumda kalan biricik lngi- aaatlik bir · muharebe O. ele seçi· bi'fe ıeri ~ndiirityor .,.. hlr ucla lı:llu. laıMJı ~ torlNmn. ~ 
den paranın tiyatro kapımı hareketlerine bqı ilgi s&tenne- liz U..ü. Malta aduuu en yakından rildi) Onu a~ Tobruk brpana ıetİJt7o'f. ~ cm ........ ~· Kili llİ kol 
fıstıkçıda:ı ödünç almdıiı .ay- yip yan çizenleri cMektep kaça- de.tekleyeı. Tobruk müstahkem Geçen sene altı •Y mahaaaıaya )erin heldemedikleri llclW darbe .....da ıakwça blcbnlM 1Nr ya..,.. 
len;~ hazin hakikatin tiyatro iı:t •ym•i• imkln rverec:eii için mevkii ile bunun yanındaki bava ve pddetli hücumlara karta koyan bu auretle hazırlanıyor. ........ ..-c•' adan aba ıWı dam-

.. b' d ı.--.•lı •~ yerinde bir mlieueae meydanlan elden çıktıktan M>nra bu müstahkem dfllliz üaaü n kaleyi Kalenin etTah hendekle Ye ~ War .._.,. dQlhp etrafbılaileriD 
.-ıatkarlanna verecegİ ır en ,.., .. M l da ._ Ort A '-d . .• _J faa lalaril im e· L--oldutuna tüpbe etmiyorml... ataya yanaru a J-\A enıze bu defa da tam tekilde müoa tar · e çevri ittir. 11' ~ -.at .....,_. ...... 

=T;a;r;d~ır==========::=::============= hlkinı olmak iti çok zorlqmlfUr. edilmek için klfi kuvvet aynlmııb. içincle netice almamu. Burada Al- Vaparun ld panik halinde. Kapı 
===:;;;;;:;;:;:===;:;;:;;;~::;~~~-~~-=::-.:a:-:::•Et Bizzat İngilizler bile Maltaya yanlı· Geçen sefer müdafaayı 7Çan kuv- man iatiıklmcılan imdada ,..ıiti- ~ macliftft ı-.ıan birer inaan 

~~t!~ ~~ 
~bundan aonra yalsıız haıvıa yol- vetin de 25,000 kifiden fazla oldu- yor. SOO metrelik bir eabada kendi- cenc1..-. Aılradakiler iti)oor, önde-

6 O larile veya mühim fedakarlık göze ğunu zannetmiJoruz. Sonra buraıra lerini ikJ ate, aruına atarak mayn· kil• ~. ortadakiler #:1 
~ ~ _ 4 . o _o _• !' 0 aldınlarak denizden ya.p.aıbileceğjni taaJTUz eden Rommel kdY'retlerinin leri tophyorlar yeye patlat17orlar. 9e1 ı.a,lan)or. Yolca sruplan dal-

__. - aöylcmelttedirler. Tobruk ve civa- de üç haftadarıbeTİ çetin harbler Hendekler içen.ine haarladıklan plar balinde kAb yapuran bettara-

h 1 ki d h ulahn zararı! nnın elden çıkma•ı lcleta lekende- vennit ve yorulmuı kıtalar olduğu- tekerlekli köprüleri (rampaları) fma. kAb arkaya. Hat aB+erteye, alt 
Neb ~ t asta 1 ann an ma s rlye ile Cebelüttar~ arasındaki mu- nu gözden kaçırmamak llzmı. Bu •Ürüyorlar. Tanklarını hendeiin ..ıona ..ıe1~anar. 

. ekOn ualllllfbr. vaaalayı kesmittir, Halbuki bilhaa- çeıit kuvv~tler, iyi tahkim edilmit ötesine geçiriyorlar. Arkuını Pi1'•- Niha7et .....- iakelecl• aynl~or 
Alman ziraat, meyvacılık biyoloji zaE~: .... h:..nrtau n hastalıklara aa ~ugünk~ durumda fa~a yardıma kalelere karıı kolaylıkla .. muvaffak: de takiıbediy~r. Aynı ~ m&e- .,.. Wru 80lll'a ~ ~~İ!°': 

enstitüsünden alınan malumata göre, ka f' t keebedici cim nebat- iıuyaç gosteren Mısıra aelecek. yet kazanamazlar. Hulaea ne lngi- tahk.em mevkun hadan ıerwne ele Ba defa da tedaYI Ye lunir faalıyeti 
Almanyada meyvalardan her beı el· l rtı ı;;;7r::ktedir. ıemi kafileleri için bu yola çok ih- !izler tarafında, ne de Almanlar Alman parqütçüleri lndirlli)"or. ~. ı:-.. ........_. ufutti> 
mada biri. fasulyede her 12 tanede ar ye ld k' il d l d atat_. tiyaç vardı. tarafında kalenin böyle bir gün içe- Bu öyle muntazam, blr;,irbü takt- ruıı., ...ı.-. dDkapaf1pa men-
biri, buğdayda her on kentalda b~r l Bd:Jh ~~ :ı4m r- e ~ ~ :eticeler Buna karplık MibTercilerin ikmal risinc:le düfD'leaini mazur aöaterecek beden ve de9tekleyen bir hareket- dil ............ bnapn bununa P•· 
kental, patateste on üç kentalda bır e

1
r asp :•: h:1tafğı yüzün· iti çok kolaylaomıfbr. Tobruk H- sebepler yoktur. Bunu meydana ge- tir ki, haftalardan beri 7oqun d6· malı.,_._, ,.tıbm YanaP..ıa 

kental haterattan ve bu mahauller· a ınmııbr. a a ee ı manı Girit adaaile kartı kal'flYadır tiren sebep Rommel'in fevkalade ten ve ilk defa kendiehıi kalenin llalClllJll paıı ·• yapanlar, çora
deki nebati hastalıklardan ziyan ol- den 1916-1917 1'11ında A1manyada ve arada ancak 180 millik bir me- güzel tertibedilmit bb manevruı muhafazası altındr Ye emnlyeıte .... c*anp ilmik ~ tamir 
maktadırlar. patates yokluğu hinedilmifth. Şimdi aafe vardır. Şimdi ikmal yolu artık ve Alman kıtalan, bilhaua Alman gördtiğil için hakh olarak 19tlralıate edenler, eoc1lk besi deı;.tllenı-, ht-

Para heaabile bu ziyan senede iki her türlil nebati but.alığa k.arp mua• İtalya üzerinden dolapıaz. Adriya· istihklm birliklerinin bat komutan· çekilen lnsiliz kıtalannı pffl avla- Yalet tuehı,reaıler... . 
milyar markı bulmaktadır. Bu ye• fi t 'c' cim patatesler yetiotiril- tik veya Yunaııistan üzerinden ge· lannm güzel manevruına uygun mamuma inıkln yoktur. Daha ıe- Bir anlak Hted• hir musika ..-
k\ın, bundan evvelki Sflllelerde daha :v~ ;ers ı abaul&tt k' zi· lecek ikmal Girit adutnda toplanır intizamlı, tertipli ve kahramanca çen sene alb ay kaluamanca muka· hatJıyor. Bir omuzunda tennos. öte-
fazla imiı. Fakat nebati hutalıklara dıgın en, .. m a ı zarar ve ve bir günde hatta aüratli. vasıta· aavaılarıdır. Komutanla kıta ne 'ft• vemet eden kale, yine lll)'ru kallra- kinde fotoiraf makinesi Malı bir de-
ve haşerata kartı açdan mücadelede yanın 5nu alılUlllflır. )arla bir ıecede karp sahile atılabi- kit ve nerede biribirine uygun dü- m~n ımıbafızlann elinde olmuına likanlmm avurtlanm. t.itire ~ ~ 

lir. Nakliye tayyarelerinin günde tene ancak orada muvaffakıyet ragmen bu defa bu dah~ ma• tepine km-ana &f1ediii ~ mu»
Wr 1uıc ..1er " ........ ile pelila 'YU'dır. atına eqeaiııade aiba79l 7fnal dlrt t iDil•I -. ....._ -W.., 
müm'kGnclGr. Bu maneYTa1t1n ı3yle olduiuma aaat içinde dütüyor. Şbnalr Afrtka Jmdm. -"elı ...ı.ri de bnt&Yor. 

Bin bir basamakh şehir 
Al nyada Harz ile KyffhameT ÇünkU eeki. eelmden tarihi io bl%; Yani Tobruiun dÜfllleeİ lnsi)i:ı.le- anlıyoruz: Tobruimı cenubundakl n Rommel bu harbin Mze • U.- Ala casNıncl- perde perde ,,uls· 
~a Nordhausen imıini tapyaD uzun" merdıvaolerle Ç!kanlmak~---• rin ikmal işini adam akı11ı güçleşti- muharebelerin Almanlar tarafından tatça muharebelerini ıörterdl. ..a.. ..-ıtW etraftaldleri ~ 

arasın a . "hl _-1., 'r vardır Merdivfllllerden bazılannm .,_. y-ı--1 ____ _. ~ı. 
l in senelik bır ta~l :;:·:rnparato;. maklaıı yüzdeb fazladır. Bmıun için -= · · · - =- - ---- · · 'JOI'. • ~-:: ~~-

!i~~:~ :e~~:::hri :iarak yapmır ~;:~ı:~:ıe:ı?:ı~!~ baaam~ıı. ıe-'*111 IAIAlM i ~ t ş:r· lfJ M ~ -.:.:-ıo;.:;: ıır. dk .. .::ı. ... k sur 90n Bu tehrm batka bır hmuaıyeti del=--~ _ ~ _,..., ,...,__ __ , __ ela --L ..arak. el Çil'· Şehrin etrafın a ı ,.......... . · ağızda çiğnenmeie maMu. pyet JU- ~ ~ -.F- • • ' 

1.amnnlarda yıkıl~ış ve J::!i!e:ict mQfllk ve hafif bir tütün yetittirme- · .. • parak mibikli eilenceye iftirÜ edı-
tir. Fakat bu te~ı~ n:_~.ı. tmemiltir. aidir. A l 21 B •• k•• yarlar. ---..1 ı.irib' lerini 1 k mahiyetını _,.ue t ugun u Karpıpbk ar....-a .. 
oma ..-........ - .......... - ... - ıımı 11111•- yarış arı .. ,...... ..... ahbaplar tekrar 

wanıHlllllll~--~7 Ok haberler mühim toplanb ~==:~~-:..:;:.n lsa· 

K UÇ t d b J ~- - Vap_... iti tam bir Babil kulesi. 
= i F1 t MUl'ÜA-\ *Belediye reia muavini B. ~Vl emmuz a aş ıyor İstifare heyeti azalan E.nr.ıemı..m:lee ...... eceeine .. dar * ı.:.ıa.ıbulda ~matı aevveıce ,... AbOJ, ~ " clwnm teNt - eski ıporcular ve kulüp ,... ld ~ dilclen konutulu-

be Komisyonu t ac ı.sten m~ etm)f. 6nleı1ndekl :ya:ya bldınmlan •• • • 10"· 
uımı§tı. Dört tza vmle b~syon tacı· kirleten 18 Ucareth&neJ• tlter Ura Babai miiftereklerde değiıildik yapıldı lncwiliz mumessıllerile aCirlfecek Yeti çabelera btiriinına. iki ~ile 
rekkep bulunan dai not para esnası yaıall1ltır. Bil para der- De b• ' •· t..lmdı•--. ... yii:ı. yılbk Tiirll 
rosu , akında ilan edilecektir. fU- hal tahll1 edllmlftlr. r ı koıuaunda olduğu gibi yeniden Beden teıbiy.m tetkil&bn• maa- .,_. alma ....,.lan Boiu subı-
tomİsyÖn gelecek hafta içinde * Para plye8IDID ıemsw esnasında onlu bir bahis ihtaa edildi ıife ~ az.iae w .....,.._ rmda n Wr Tlrk .apunmda bulma-
ıtyete geçebilecektir. . bab.- shne,e çıkan ldlpelin ecacı B. sa.. ta ıenıt .Ialıat yapılacalı" ....._ ı _.__ nlikin biran "de-* Belediye, yazlık gazino ve lth Necatlye alı oldulu mahkemece için de hazırlık yapldıiı 70luncla cawlma ~1 •

0 

~ıeri teftiş etmiştir. QUlnolann :: sa.bit ıörtUdqtlnclen k6petbı hilen . G~en hafta Reiaicümhur kotu· Halkın büyük tehacümane ain- pyialaı dolatrnaia h-tl••lfb. Ali- rW ~etrafa kulalı lıabutlnca 
tunda 200 masalık yere 300 ~ ,ed1 emin sıfatUe tesUm ed1lm1ş oı. .ile ~i!'ayet bulan. Ankara at yarl§- yan büfenin itletilmeıai maruf bir kadarlar nezdinde yapbpa. tah- tBPW Wr Mreddllt ay~. ca
nuldn~ından halk rahatsız dutu bf.Ytar ~l mildthlUifuıden lan .ik~ haftalık bn famladan aonra mUeueseye teYCli edilerek tenevvü kikat n~de h&yle 'bir deiiıik· ha. arabınnda le ... ~ün yoku ": 
dır. rsonlukta kulla- almaralt ıra.hlblne teslim edllmestne-, teh~~e bqlıyor. Yanı ve •lah ve temizlik. temin ·edilmiftir, y&nf" lik hiç dejilae yalunda olmı:Faoaiı Wc = kafah-Mı h• arwatlat 
Bund:ın baŞka ga tu gelişi ırtısel dAv& edilen mabarrlr Necip 'Fazıl encumenı tarafından tertit>edilen lann tuibinde kolaylık olmak üze- anlatılmaktadır Haber alcblanıza _...,... Atla ~ en-

:ı.ılan ki~~~n 0f:ukiarından bUD- ~~~= :ı:eı:n mn:_:: Ye bnl hafta dyam edecek olan ~- r~ aaha.ıJl'l her tarafına oparlör ter- ıöre bqiinkil ~&t, kanun Ye ai- ......... mi ~-~I olcu· 
alınmış nis yapamamakta, hem hakeme masranannı ödemeıertne " tan. u at yanı.•?~ k~umız bır tıbatı vazolunmuı ve IDftCUt tribG- zamlara dayandıjı için her fqden Puar .W Y 
lar he~t ~la ıuyafetıı bulunınaöa- dlvaeı vetıımm avukaµık tc.rettnfn ~ılde ~~eaı ıçm V~ı ve Bele- ne ilive olarak bin kifilik oturacak evvel iJai1i menuablı cleiiftirilme- lala da "'1le ~~al Rd1k 
ıie gay Belediye. ~rsonlar cemiyeti· de tendllerlnden tahslllne katar Te- alye dRem~ Dr. l...Alf~ Ka~dar ta- yer teınin olunmuıtur. aine ilıti7aç olup olmadıiı tetkik ...................................... . 
dırlar. k bu gibi gaztno- 1m1ft1r r ın an auuı:adarlara dırekufler ve• Babai dil ektir Bun lcln. Maarif Ve-
ne tebligat yapnm :nıabart!tll ganon· rl * Tek u akk&bı ıAı- hazırı... rilmiıtir. d .. müıter~~l~rde .:renilik ya· ~!I! ecB ~ Ali.vocel 'becMııa _. bd methur Alman 
larda yetipıl.tı ve lftlr p ay - B ı,· . . . p llUf, çsfte Ye ikılı belüale., fazla· ~ . . . ' ' . . • • • 1· 
lar bulundurulmaı::ını blldlnn · nanlardan 1lçQ ~ Kundu.- u aene ır ço~ ~eniliklerl~ d~lu la,bnllllJfbr. Buna makabil flç)G biyui ...-kez iebfare b97etinbı eon lellllÇISI ge ıyor 

bölge ı,..e müdtlrHl· racılar cemiyetinden bir beJet, ~ olanı.bu yanılar IÇUl orgamzator- bahia kaldınlarak yerin betl' babı. toplaoımnda heyet &zalannı ba ba· Tmiıa federasyonu tarafındaa 
* Istanbul ~ batlı J'I... Jtara1& giderek bu nimımıeJerı b:tt- 1-, tanbullulann ıöeterdiği rai- ihdas • 1 kundan ı+azifelendimüt 'Ye ba me- daYet edil Ahnanların meşhuı 

tünden la.fi! mn:te mOcadele umum sat Vetllettne pterecekttr. beti de ırözönünde tutarak iıltinhat . izci ol1kd'~r. 1Aynca ~~leke- yanda Bilrhan Felek de Vildan Afi- ~ermdn Kocb ile Or. Cad-
at Murakabe 'e edl}ell MOIDt&I * Beyo~lu Halkevfnden: Balkevi- n mütterek bahis bakımından bir tim. e 1 

• e 0 arak.,.. .nqpkere- n l.tanbulda 'bulunan .ki llPO~ • ı. n.lMalda maçlar 
;wıiidürliiğttne :-i:ıetın1n daveti O. mJz1n umumi toplantısı 10/6/942 ~k deiitiklikler yapmlflardır. Ve- deki Derbı J'IUlllanndan Brnek alı- laı Te kulüp m.iim..Uleri1e ı&~ d~~ra ftl,.u!:da Türki)ey. 
Re~ n;:.ır.ya gıtmlf&i. otbı ff!h• •lı glnü aa.at 18 ~ Bvımlshı Tepe.. aaiti nakliye zorluiunu önlemek için narak on ~&alık lı:.ofQlarda mute- meye memur elmİftİr. yaJ:iİ:•J. S 4 ••' temmllZ'
:':ıı~ dönen mnum mDdtr, yerı1.:: başın~%t~ ın::~ yapılan ,tefeLbu..Jer müapet netice- ~:X,~~ak ~· onl!:l_l>ahla tertibe- Buıün bede11 terb~eli Jı.tv.W ~ Anbrael~ ~ yapaeal& ola. 
ıanbul bölge lafe m~ tlfbı eelnt caöu'. 1 rtca ededs. ler nmuı n tren!~rin &iledeıı aon• . tir. Bılba.a ~u ecm ~ merkezinde eaat U,JO ela 7llPlla- .-firlerimlz ıo, 11 n 12 tem-
ıtnceye kadar burac:IM:l v~ rltleıin ra ve ~ d5n.uete kotu :rerbıcle büyük ~laka ı3receii talımin edil- cak bu mUhlm lıoplanb)'a ,.Jırimlztn mucla ela ~de son maçlannı 
c1evam edecettır. K , tıbbi 61 clumıa.ile oave aeferlo.r temini kabil mektedır. bütün 11a10p mmzı-mer11. ..6:1 ~ Şehrimizdeki m•ç-* Yatacak onsl. ~ 380 : ar• ta m-mere olmuttur. y enimaballe ietaayonun- &.t..ııbuı ,...ı.nna, Ankara ko- 9P0n:ularmmdan All s.mı. v.... lar T·~· O.icnhk kulübl 
mangal tömllril datıtımıttır. B1l Balk Kan dokto= ~al ::! dan kopı yerine siden toprak yol tuluma siren atlarda. maada ye ,n,a, Mlrnffak Menem•dollv. ~el• olacak ve Ahnanlara 
~. depoculara vertJıın~. ömtlr· tıbbi m1bıam bk'ln. .n.I eeMlı bir .arette tamiı •dilmit '" den bir çok atm 1ft1nık edecell Zeki. Ziya, Abclallah. Mehm.t blll laaıt. HMan. Fehmi...., Ni.-n· 
oft8in sattılı bu ıtöm.Grierl, ~ nunda Dr. eaD ~ -t ':ı..J'"m ba yolan J'Ulf günleri mnntawmuı anlaplmaktadn ki bu da kOfU)arm a.fabey, OıtM.n, Talp Servet, Ha- dan mGreldtep Mr ekip ~karılacak-
etııerden 10,5 kurU4& atın \uıma : Ue ~~"=- ~. Bet aym eulanmaa kararlatmlfbr· Mirprlzli netlceler Yereoell ballm- aan K&ıoil. Al>cl6lkac:llr ~ &ak tu. * EmmlinQ = ltBtektttlD;l, ;!:!r1 OSJ1&dıMI memletm hada- KotU Mbaaında ikinci mevki kal- dald kanaatleri tabi,.. ebnekJedlr. Salabaddin, ~ef Şelik, ~ k _ 1 ___ & 1±-hire 
nrtanu • ~ •ı.vecuııctıe oa- ~e m11Bamerelere c:lınlmıt .,. • .bUtiln menklılar içiq biı Saim davet edı~tle~ir. Bey oz taaanu ~ 
iöe!!H:!, ~ ye • ırtıeb .. ~ı nesl .ıattt~ Dr Şahap Atasa-jtek mffkl hileti ibdae edilmittlr ı Yiizme t vik arİ lan deki pazaı:teai sunll aıanlar .,.. ..ıı ptti 
=:rn~l~nı=:~~~ iste~ ~~n Hl~)'Cll ve Hiper~ ~ milftereklere ~ak edec:ekı.: Su 91>orlan ~Janl.: ta!fından f:il ade ~nT.:ı ~!~:~ heyeti top- Birinci idim• kulüpleri~z.~ea 
JUri ld resme müracaattan. totdc Anjin "ftlbail Dr. ftth1 oe- ruı daha kolayca bilet 4bJlmele- tertltedil . 1 ik' • . , ... rr ... ~~ ..... I ..................... Beyko:P.9l futbol takımı EaJutehrrli-

a bec1 (Abartltftler Romatizma) .aka- rini temin için site adetleri fazla en menım n. mcı yüzme Mehtap eğlencesi ]erin daveti Clzerine iki maç yap-* Ali oğlu Mehmet adında:: 81 takdim etJnlıtler ve bu butahkla.- lqbrılmıt ve gi,eler ajaçlar altına yanp yarın Moda ~e h~~n· Balarkö KuıJay tubeslnaen: malt için dün akıam E.tıkiteb re ha-
d1b'.ı sabah Sirkeci ga.rm: ~en ra alt I01l telA.ktllerl a.nJatm1'lardır. alınarak daha geni{ bir aabaya yer- da yapılacak~r. Kil~u~ler ve b~: 417/942 ~umartesı saat 22 den 1t1- reket etmittir. 18 kişılik bir kafile 
hmun tızerlnden = bir ıotomo- Dr. Bedat Altuğ, Dr. BalA.lıaddhı Baf. Ieıtirilmiıtir. Bu ııifelerin 8nündeki ler olmak üzere ikı amıf yuzucu ha.ren bütiln gece devam edecek olan halinde hareket edea Be) kozlulara 
manevra yapmakta 0 Mehmedln Dr. Bat Oktay, Dr. Mohlttın Nogo pist parmaklığı tamamen kaldınl- arasında . y~pılac~k bu m~abaka· mehtap eğlencesi Florya p!AJ gazi. eski aporculanmızd n mc hu Kelle 
tlfln altına d0'"1fu}t ' ·e ~enç btraZ ve Dl, Sa.im Ballık anjin ft romatfZ- mıt ve bu auretle yantları nihayeti· lann gahbıne aıanlık.ça hır kupa nosunda tertip edilml.ştir. D vetlye- lbrahim riyaset etm ktcdir. K ile· 
bacakl~lm~la~:id:ıumumllltc ve malarm bUhUS& ma;hallt hua1181yet- ne kadar takip daha kolay ve rahat verilecektir. Ytizmelere aaat 13 de Jerlntzı Florya Plft.J gazino und 11 te- ye Galatasarayın n r nôni • 1. Be. 
~rt~ kaza ~fı°nda tahldkata b8I- leri ft uker ~ ... ~. allt.uı bir hale konmu~hlr. başlanacaktır. darlk ed lebll!r ket de Tefakat etm ktdir. 
~ı " ftzerfnde miinakafa C'wı...,.C'.ıuır. 
ıamı .. ı rdır 
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[:: =} s u ~~c!!.e~~!!!!ı!_2!~~-~ 1 SiN&APUR KORS.ANLARI 1 
Tefrilta No. 127 Yazan: İSKENDER F. SERTELLi Ç resi güneşten A.dcta vişne 9ü-l kin d~üştük.. GüntJO :tcpcm1 ka.- blık:br. Ercnköy Fırın eo~ No. 23. kat 3 e müracaat. 

tül;11 reng1n1 almııtı,. Qôzlerlnlıı: ot.- vurmuştü. Gözümün önünde ba.rdaic •ıiiiiliiiiiiiiiiiiiliiiimiiılllilı•••••İıll•••••••••••lil 
~da şiddetli ışık knrşlSlllda.. se- bardak m haynllcri Ut;\'L,.~ 1 - Y:ırm senin be.şma. OS'ab. g1.bl. ıınm. TakAko benim elimde .rchinti 
neı rce yüzünü buru.ştunm insanlar- ıı.rcıatınnn kimi kristnl. kimi ayak- RUl\ıELİBİSAR birçok :temketler ceıecs. Kahraman- olarnk knl~ Yama.da.ya kn~ 
da. olduğu gibi, derin çlzgllet: vardı. lı, kimi ayakm._ Thkat hepsi de ro- NECiP BEY BAGV 1 1arm hattını ~ o !clak'et. dalma galip mevkiirıde,bn demcktlr. 
Bu ~llerln iç erl beya.Zdı. Bund:ı.n ğuk su ne dolu... . 1cl'1 ya.~ 3dam bu"lnm.ıync:\k- Çan - Fo konuşurken. Tabko m-
da. o.ylarea hattı\ yıllarca güneş al- Susuzluğumun son dereceye geldiği ~ ve yııJnm lkalacak.sm! Ei?er ht!Z suyordu. 
tında kaldiğı anlaşılıyordu. Çok bir zamanda bir :Pa1'Ç:\ llcrldo çlftll- yere Kava. - Murayı saldırmak ıstı.. Bu su-ada havuz OOşlndnJd fanım-
uzun boylu idi. Son derecede yanık ğe benziyen bit: şey gözüme ilişti. Hayvanat Bahçesinde yorsan, aldamyofsanl zıra. o artık lnrda.n bb:bıin a.~ ahnnsı n - Plıı.!n 
y\izunün bu derece ç!.z.,<>ili olmasına. Bir de, buranın çıplak dek.oıı:ı ne hlç kedlleşmJş ve dtşleıi dö1rtllmiış btr cnnını sıktı: 
ralhncn henüz pek genç bir adamdı. uymayıuı.. güzel bir bbu!._ Amanı.. .Fevk.ali\.de zengin eaz. .Ala.turka, Alafranga f!U'.kıla.r, güzel manzara, abia:ndan. fnrlt's:ızdır. ..:... Eğlence arasında n~ yüzü ~ 
ve ~klı idi de... Uzun mman B.erbalde burada ın.san. 0 hn1de su. Kanllka.valc sa:yu. Yenlden ıçldlerdıe büyilk tenzllA.t ~- Gece ••• mek hiç te hOŞUilllt. gitmez. Çabtlk'. 
sıcak mUstemlekelerde. battı üstüva. içilecek su da vardı. geç vakfte kndar vapurlatımız vnrdır. Mut.lak bu ba~ görünüz. Bir yanda ate§, bir yanda söndürün şu 11ınusu.. . 
mem.Iclı:ctlerlnde gezmiş bit ınsanı Sanki benimle beraber bunla.tı Muhatızlar koştular. :rengarenk kA-
hatırbtıyordu. atım da h1ssetml.jt1. ÇütDie bem:fyen a§k.. ğıtlnrla. süslcnmiş olan bu b~ 

Evli ldl Gayet lıi yarı ve çirkin yere doğru ~başladı. _ Kandilli • Bebek kaqısmda Ti - P1 o gün, dünya.ya ~ ıcnerl çaı::çııtıuk llÖlldürdüler. 
bır k1Lnsı. vardı. Onunla. uza«. btr şe- _Biraz sonra çıtten bir kapınm o- K ·u"' ç u· • K s u p L A J 1 kn'.t: ~CÜ yılını !lriıtluyordu. Kcn.. Çan - Fo kendi kendine mınldan-
hlrde evlendiği söyleniyordu. Böyle nt.ı:nde 1dlm. Bunu ellmlıe ittim. ve dJstne: dı : 
çlrkın bir kadınla nl.çln cvlcndiğin1 içer.iye girdim. cı- Şamama, Yokohama kapısına. - B:ı.ba.m: cEğlence nra.smda btr 
büttin arkadaşlan mernk cdlyord~ Köpekler hayJ.a.d.ıla.r. Bir Ihtl)'arla, A Ç 1 L M 1 Ş T 1 R daynmnlf, Takat.oyu alınata gelmiş.• ufak yangın. bilyii]c bir relft.kctc fş:ı-

Nih:ıyet blr gün o, şu hUdyeyl an- uzun boylu. iri yan bit _1aı'd.mm ]Q).. Dedfklerl zaman. n - Pi: rettırh deml.şti. Bu fanusun tutuı;-
l:ıttı· nuştu6'llnu uzaktan gördmn. Hemen 1 inci mevki vapur gidip gelme Baııyo ile beraber kombine biletleri n _ Pl, TD.lmkonun verdiği ceva.p- mnsı h1ç te hoşuma gitmedi. 
_"sız SUStıZluk nedir bfllr .mlsln1z7. onlara doi:'I'll ilerledim. ~ ver- 45 bnış. Şirk"eti Hayriyenin her iskelt:sinde eatılır. lardan mem:mm oima.dı. n - Pl muha.fızls.nndan blrtne: 

IDl t.a uzun zaIIl!lil susuz kaldığınız cilm. Bent güler yüzl,c k:ı.rşıl!ı.dıta. - Şamama, Yokohama kapısını - Bana bir .sake gcttrln .. 
old mu? •• Öyle bir susuzluk ki du- IDç mukaddeme ya~nksızm: SÜMER BANK tehdit ediyor. Birlaı.ç kundakla. or- Diye baltmh Muhuflz bir adını gc-
dak :mız nteş üstüne ycrleştirtlcn - Aman blraz su ... dlycblldhnl.. taıığı utcşe verdi runnuı.. böyle telı- rtye çekllerek, saray vekillırı.rcma 
kes k b u gibi kurudu ve Kadın fhUyam: • • ditler. bana TIZ cellr. Ya.mada, bn Ti - Pln!n nrzusıınu oyledl.. vekll-

d mı? Öyle bi( susUzhık ld - ruz atl:ı meşgul olunuz_. Ben su ·ıo ı·ık ve dokuma fabr·ıkaları m·ue ssesesı vahşi hcrlftc:n ~ika OSıknya gönde- hıı.rç c:ı.r!.yelcı:dcn blrtne cmlr verdi. 
ça. ~ ıÇi~de diliniz bır tahta cetlrlrhn' .. dedi. :recck :ıdam bul:ımam~ g:ıllbal Kn- Carlye koştu.. blraz sonra gumfiş :ar lbl kuruyup, erJCtştl m1? Sonra b:ınn döndü: Bakırköy Bez Fabrikası müdürlüg .. ünden: va - Mnrnlar. Ta.şular, MD.nllfilı Kor- tepsi içinde bir kndeh sa.ke e dl, 
F r böy bir şey ba..şın~ gelmedi - sız de liÖ?le gölgeye buyuru- sller nerede? Yoksa Yamada. bu mtı- Ti - Pi cariyenin yüzüne baktı. up-
1 file susuzluk hakkında. hlç nuz ... dedi. Fabrlkronıul:ı. 1stllısal edilmekte olan ascdatı D:ı.lüminyum Fa.bzi- cadelcde yalnız mı bldı? hclcncll. Kadehi carty ye uzattı · 

... d ,.._.,_ M Bana nğaç altına ser1lmJ,ş kaba. bir kasyan b:ıldyesi (Sul!at dö Plomb) dan 1942 gayesine ka.d3l' çılaıcak _ Babam ıı:tç bir zamnn yalnız - Haydi. bunu sen n n e eni 
tı r Y bllmı.yonrunuı-. cm..,........... ut· hasır ,..,;-rdl ~·- n-- -ı- _ _....._ D 3"/""'" -. ............ e h akı..; lık thtş §eydtr Fakn 6""'.,.. • ~ ..... ~ .. ~,. ..... ...., olan tnhm1nen 8 - 10 ton mektnr açık .u""u'"a e , ,, ıru. ~a.uuııu kalmaz. Scnde:ıı baş1m büt1hı nrıaı.- Neşe zaten kadına yaraşır .. kadın-

u ~~ ~ • desin! düşunmlyerck, Meta yıkılır- satılacaktlr. . da.şlan ona sadakatte hizmet ediyor- lar neşelenirse, bu neşe erkeklere de. 
H 1 benlm bi ;;; Uşağı. su dellsf casına kendimi ornya. attım. Balen lkl ton kadar b1rlkm1ş suıtat dö plomb va.rdJP. Isteklilerln lar. içmfycnlere de sirayet eder. dedi. 

bir ın susuz kıılm'Mml düfünil· Beş dakllaı sonm paria.k blr tep- ı nilmmıeyi g6nnek ve 1.zalt!'.t nbnak tlzere Fabrika Mtl~ne mtlrn- _ Evet. Benden başka hepsi, Fa- Sakeyl getiren genç kız tı:tredl .. ve 
· • kesin bl zevld. bir merakı sinin 1çlnde btr surah1 ve bt: bar- caatla.n lüzumu bUdirillr. 'kat ben ona boyun eğ"emem. Baban korkarak knd hl aldı, btr yudumda 

nuz... r r dakla iri yan kadın gfu:ündtı... '- içti '" l llnd kt bekli rd v t.dır. !'~im de en büyük zevkim Surııhlnin etratındak1 koyu buğu- bir korsansa., ben de omm kadar ........ . ı~ e e nyn a yo u. 
va en büyük mera.kmı iyi sudur. Ne dıın .içindeki suyun pek sotuk ol<'fu2u BQZK UR T EM LAK .nınınlJ bir denizclyim., Dalgalı:ır be· Aradan çok geçmedi, sakcyt içen 
:ı.lkol. ne yemek, ne yemtt. ne de an~ıyorclu. Ra.tU\ kadın~ ni de onun tada:r tanır .. futınnlara cariyenin şaka.klan llşti, gözlen fır-
b:ı kabir mide zevki... _ smaıı- ...ı-dt 1ı:aynaktan dol- İmar sa.halan olan Bayezit., Fatih, uıeıı. Aksa.ray clvarmdald em- sonaıar. T1 - Phıtıı de ı!"amada ka- la.dı ve sancıdan ktvranarak yere 

S dan ayet fyl anlarım da. B&- •3• ~ • _.__,._,_. ..._._A~ • ._,.._ı ine ıas:ı.. dar w.nmdılmı g6rilrler. o, koskoca düştü .• 
u g .• durdum Ter!\ terli sim ctomınma.. JAie sahiplerhı.in gaynmt;;Uı:..uın:naı. 1.160.ÇlllU<' mev-cu .. -.. • ., er bit: .Ja,ponyaya sahip olmak istiyor. n - Pi so mk soğuk gulmege bıı.t-

sılanna on barda~ ayn ayn cınsten sm ı ~ müddette sa.tabllirlm. Acele müracaat. ı..aıeıı tramvay durağı No. 241 
me ;ea Tomruk. Ta.şdelen, Karakulak Hemen ~ap ver.dim: Bcntm böyle bir davam :vak. Bo.b:ın, I:ıdı: 
Terko.s, Çamlıca., Gözt'eı>e vesaire _ Katıren ... ~§lc.lf.Jmdı.r.... Bozkurt Emlak. Telefon: 24172. ben.im Osakadakl ~ ne- - Gördiuı mü Çan - Fo? Bunu ben 
clbl suları veriniz. hepsindt?h ta~- Ve kadın ba. .... .,x.. surah1den kendi den çok görftyor? lçscydhn, aynı lkıbete u~rayacaktım. 
ı Ar:Ua d hiçbi fark gore- •""6• - Bunun sebebini sen benden 1y1 Elden ele dol:ışnn bir kadeh lçktnhı 
ar... nn a r cllle doldurup bana uzatta.. i'J;rnete blli.rsln! Ben bir kadmun. .. bu işlere içine 1d:mJn tnmfındn.n zehlı kon-

~~U:: ~=. ~:~ ~ ~ ~~~ıı:ı~~u ~= =~ Açık arttırma ile fevkalade sah aklım erm~. duğunu ar:ı;tırncal: d~'ilim. Bu he-
tçmck iç1n de hiçbir fedakirlı.ktaıı zevk içinde olduğumu ha.tirl.amam. - Hamdunla birleşerek QaaJı:a. üze.. sn.bımı sonra göreceğim. Şlmdl vak-
çek.tnmem. Çünkü dediğim gti ·· 942 Baz1ranm 28 1.nc1 pazar ıabahı saat 10 d& Beyotlund.a Ağiı.ca.- rme y'ürilme,t diişün.ea ae:ıı c1.*1 ttm Yok. Mademki Osaknlılar bu 

•••• •• Hiçbir vakit bu kadar güzel btr su ~A-ıı.-AA --· Ben -·- --ı- --· --·-- ynn'"ndan _;;.,..ftbldJr,, 0 halde ~ı-. lıa.}·atta bundan daha üst1in ze9'kim. llınl - mı b-- Bursa 9Qlmpda mida. blrbıel gelen Aleaıı ~ ...... ,,..,..,., ..,1..1.1.U ~ ...... a:aıı. """"' -_..- ~........ .,.. .. 
lçtiğlml de b yamam. :pu yer :ru.· ._..._ tt"-- Aı.ıı.ı-4 _.. - ~-'- ..... , __ , dl ""'dlp Yokohama kapısını n"aca-J'Okttır" _ .. __ ..- ...,, a Mo. lı hmede mevcut ve eski bir aileye atı eşJ8la.r 8';1lt a wr........ """'t>K>A yva. ..,,a -.uuu., .a.-..au &• .. 

• zwıuu en ı;..-1 ımlanndan btı1 "'-U. an snıada gilıiekl kızıDtldar art- ğım ve Şamn.marun şehre girmesine 
Uç sene evvel bizim .şirkete alt. Boplall ~ tek1"8l' umta- ıruretlle sa.tııacatı llkı olunur. otıoman denllen t>lr sa.lan ta.kmn ve malta başlıyor, davetnıer ıe11.şa. dQ- müsaade ecıccetlm. Fnlmt. Osakalı-
~!eniş bir a~:ı:ı~ rak: perdeleri, o,mah mqeden. İtaJ;vm eski. sandalyeler, batM esti şilyordu. ıar şunu da lyi bll?Mlıdlrler ki, Şa-
yapm~- memur • - LMten btr daıbal dedim.. mup.rabl bili renkli lı:apl. Louil Ses ceds dalı: yacbane, ingUt.ı 'n _ Pi koraanm. kJzm& aordu: mama şehre girer girmez, biltün yer-
~. Gldecelim ,er. IJfmendl!er İDdnt hDI• ~ bmet t:.r- lratlanır Dl1la, 120 ~ Krlsmft çatal blı;ak tatJmı. 92 ~ ta.. _ •-ama.ra * g-llııtımr mJaln? mett kılıçtan geçirecektir. 
hattından ÇOk uzaklarda ve iıı:erlde dalı daha yan.ş " ııefttn1. les:retlnl. bak takimi. hayli eak1 ~ k.ds&al bdeh ft bardaklar., .ııcl _. ...,, ş 
Jdl. Bir at tedarik eW.m... Yanım& içime sindire sindlre ,J'1l'dumluyor- Fransız m&dretm&l jardlnyer ve etajer, tM>lolar, bttyülc bir ıma:r Ba :ransmı darduımak için ona bir - Yann bayram var. :ur:.:ımayı 
blru yi,.ecek, kilıçük bb' termcıe dolu- d"-. Blr .__.,._ ..:a.. .... _._,.._ üze.. . haber göndenmııı111 JDJ.m? uznldııştır.ma.k lçln. bütün okçular 
su da .. , ....... _ . Hayvanım u.,.ı _.. ...-~ .. - ua ._.,......,... çln1 sobaa " diğer sobalar, eski blır b.valllıım', ~ I:ngil!s ?8 Ta.t:ako mbah btr dlaıate muka- surlara k.ofsun. 

sa .... .....__ - rinden lcar§un<IKI tadına bakıyor- aaır maden tabak ve portkaıt, aynalı ve 81'll&SIZ ~r. hayli bele etti: Dem~. Gerçek, okçulan.n gıı.yre-
dı. Yalnız ı;>elt alırdı. Temmnz or- dum.. Garip şeyi Bu gbel, ba buz kaı'yolalar, &Tr takttdl şınmdanlaı-, gümüt naıgile. ~ll 1pctii ve _ Yan°'"'" ...__ft __ 

1 
C:elmlılar tiyle Şıımama ok menzili gerisine ça. 

taıanna doğru ve soa de.recede aıcak ......., .,.,..,... 1..-.. o, ....-~ ge- ,__ E 1 ..... n .. - d telal .,,~ ... -~ ,.,_ 
blr gündü Fazla su 1,.An bir ada "''"'" ~"J.. ,........... ~ ıırilııanl iflemaAI eski Şark kumaş--.,., ıııpanJO __.. .. ~ an an, hesabına eok aaıa ederdim.. Faka\ kllmetc mecbur olmuştu. 

· ,.-~ - çen her damladan sonra btru da.ha Vlyana tabak ve çay tincanlan Portuk.ez ve maTI Çln tabaklan. ecdef- Şam.amaya bu fi lçin yaJvamı.aktan- Bir yanda yangmlar baş gosterlr-
rnımdır. O cünü de hararet bastıJı:9a. gihıeile'110fl, şirinleştyor, cana :yaJan li tabuttler, sedefli ayna 'ft ctaJerier, sa.çuma bilyint vazolar~ 00.- sa ölmeyi tercttı ederlm. ken, öbür yanda T1 - Pln1n kırk dör-
bastı. Daha öğleye pklaşma.dan ey- bir insan halini alıyordu ''"'"~-· An d 1 A ..__,.,__ _' ca..--ma- ---~ ....... ,..4... ....-_ _.. d~ -•-· kutlamak lçln. vel krmo.stald suyun d~ du1.Jı · zel bir Botsselot p.,,~ a o ve cem ~.. ..,......... ,.,.. ,,_ .. __ .._---.. uuın;u V&~ ı~ 

İctiltm • Ol11l ııö~ ~ Pe;r sllrenleroen ıoo de 25 teml.nat abnır. Sa.tlf peşindir. ona enıred-"'kstn! cA.._ kesi• d1- sa.rayın bahçesinde e~lencelcr tertip 
elem ;;Um. l'Ol"du İldnc1 bardağı da bt~ """' ~~ ı 

Halbuki daha altı, yedi s:ı.at:llk yo.. smmı.: yeceks1n ı ediliyor ve Ti - Pi o akşam bu mc u 
Ium V1U"dı. Öğleden bUU sonra - Aman ne harllrulll.de sal_ de-- d• R • 1· • d - HAkim. meorkllnde bulunan ldm.- günün şerefine. Takakonun koll rın. 
m ı ~ susadığını halde 'bir damla dim Ankara Bele ıye eıa ığm en: seıere emir vıerllmez rlca. ecUllr dakl zincirleri çörı.dllrüyordu. 
suyum bile yoktu. Etralmıdaki man- K~dın cevap verdi: ı - Otobfts1er için aluıaeak olan 34X1 ebadında dl4. adet dıo ve Bllh.aaııa şamruna 8Ri.da1ma kudur: n - Pinin otardugıt saray şehrin 
z:ı gittikçe blr çölü n.ndırı,yordu. _ Evet .•. Hususi sudur. Bunu bd- c80ı adetı iç lAstlk on beş gQn müddetle ve kapalı zarf usullle eksiltmeye mut bir bolaJ'9. benzlyen bu adama tam merkezinde ve ynngınlardıııı çok 
Kuru e plak topraklar ·· ,.. aı konulmuftur. ancak yalva.mıakla. ıııöz geçlrllebillr uzak bir sahnda bulunuyordu. Yo-

v çı gun_, - YÜk ha.bam bilmem 1ca.ç maanra oıa,. 2 - Muhammen bedeli cem'an c38,406a liradır. _ Hayır J\..ı-.. dunmn ..-.._ ~e kohama kapısı clvanndakl yangmlae tında kavruluyordu. Dudakla.om. ku- nı.k ııatın alaut. buraya. kadar ge- • vr _,_ . '-A&a ,_., 

nıdukçıı. kurudu. kurudukça kurudu. tJ...._i··- Çok masraf e+-•• ..• FaJaı.t 3 - Temkaatl c2,880. llr:t. c4ib kW"U§tur. senln, ne de başka..mnm ~l'mrnuısı- ht'!nüz söndiirü!mem~ .... 
Hlkii ba§I d ğ sö d1 • ........., ~ • - İhale:S lVl/942 sah günü saat 11 dıt ~ pJ:tname- tah fil ed Ti. - Pi· 

yeme a ı run zamnn .vıe - ynlnız çlttllkte ba iRi vaM?r. napa shı1 ....ı;__ek ~enlerin her. ~ encümen blemlne müracaat1an vo is- mı. - - ~hı ~em.._. _,._,__. du- - Benİm içlındeti at.q daha bll-{;lm Gibi dilim, kupkuru, aczımm yere akmaz. ~vuu _.,..3 6...... -.u .n.u 6~ uu ~n 
içinde b!.!' tahta hallııl n.ldı. _ Çok güzel nmn.. teklnertn de ihale günft olan 14"7/942 snh gibıtl ona lal.dar 2490 nmna.- yunca kıtşlanm 96ttı: yüktfır. Ayla.rda.nberl ~çimde yanan 

B r saat, iki s.-uıt, öç sn.at, dört saa~ _ Evet tnhl1l raporları yer yüzti- rah lk:aııunmı 32 ncl maddeel snr:ıhlltt veçhi.le tanzim edecekleri tc1dlf _ Bırak yalvarsın. n _ Pli Neden bu ateşi hlç kimse söndurmcdi. Bıra--
boylece devam ettt, Etrafta ne bJ:t nün en güzel sularından birt ve bel- mektuplarını belediye dairesinde müteşekkll encümene '9'e!'lllelerl. c6666• korsanın knıma btl derece iltifat kın .. Osnkanm blr köşesi varsın yan.. 
dere. nı> bir çay, ne bir lcuyn, hatt!I. k1 de birlnclsl. oidutunn yazıyor... ediyorsun? Bapu yuka.n kaldır- sın. 
ne d lr su birildnt.lal ... Halbakl ben İı1 yan tadın bana suyvn çitt.Uk- Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden: sana.. ~ateş llftlmJŞ. N1ı>- Diyordu. 
saatlerden.beri durmadan. zırıl zını te toplandığı mermer ha.vuzlan gOs- kinin k """'-- ........ _ ponun bu g0zıe1 .,etırt battan başa '11 - Pinin içinde yanan ateşi on-
terlem.işt.im. Vücudumdaki biitün su terdi. BtlytHc babam <i",._,,.ll su me. vil - Kızılay ve ~.:..etı im omdrl"'J.......,el"-'-•~ -~e!:....::= ga.ytt her yanarsa, ne :nmnaealtsın? <>sakalı- lıunaJc güç bir 1' değUdl. Herkes bW.. 
b b halinde ... u-18 t -~w ne :marlcada ldn1n .......upr eve :ı ...,.Lülll. .__ _,_... lar o -·.. ~ ~,._ _. ............. vordu "'4 Osaka.run ven1 hWml, ~ 

u &r uçup • .._t. Adeta raltbı!n ludf... Ban1an hep kend1 ........... dil bu ___. ~1-Y'·----- en....a-d _,. ~ -- """""~ <# ...., <I. kuruduğuma hWediyordwn. yaptırmış.. Bu mermer havuzla.ra 2 - EC2l&Jle~er ea~ 3.--!... ... ':- ~~"""YAD .. u .. e adını netretıe .,,.......,.r QoliJk 00- ki vallntn g5zdesl (Çan - Fol yu _. 
AIMo biraz ısl""- ~ d .. .._ .. 1 bu1muuılan Haziran sontma ..-.- sa er. ~"" _..._ ..-..... ~ _. _ _._M vlyoniu 
~m ~ o- ...._ .._ eb.n su bm: gR>l soğuk, bal g1bl tattı s _Satış Yasak edilen. ldnln kOmprtme ve drajelerlnln saı n lıçtn- ~-~ .. ~ .,.":,"':...!_-.,::::;:: ,..~.· he-'·"• blliYordu ,.., _..._ı 

runı yala..yacaktım. 1";ılcat nerede7 ... ld1. deki t:1nhı mlktarla.ruım d@'u olup olmedJlı ~ cbd1 ~mı.......- - .._....,..,. ""'" ,..... - ı>._._.. 
H..'ıni?,. O ak§am bu çlftJ.lkten ldeta -iste- olaralı: :yapılacaJc satış tekllrlcrinl bt1 surette red etme1ef!. ve bunlan •- m d~ tlbletlm tarpeat;Joc_ <Çan - i'o) T1 - Piden uzak~~ 

HayVarum da. teua halde 81'118....,. mfye istem!ye ayrıldım. mr aa.a.t öte- tm almamalan ve lrnlla.nmrunalan t::uslye olunur (l5800) Şamamaya nedıllı 1ı!ıltlıclll'nt nınm. yor, onan koynunda yn.tıyol'du. 
tı. Böyle saatlerce gtdiJ.dlıt halde -.. dfti kÖJ'e gtıt:lm. Orada aıram bu.- · J'Or.stm, vıennnf halde T1 - Pi bu atqtcn ne~ milf'"' 
rafta bit ıet t6yQn bulunınamaıa 1aeaJc ertesi gtıne ha.rtt.a Lşlna ba.51a- 111111111111111111111111111 .... 

1111111111111111111111 
.. 1111111111111111111111uı '1'l - Pl geda'"'~ bıailrdı; tıek1 idi? 

hakikaten pek garipti, :rataı şirke- yaeak;bm. Neteldm de b6J1e J'81>tım. benim susuzluğumu glderW. şe!katll in8arunm ıazımda. zeykle - Şa.mamamn. beadlıa. .ne tııııledll'- Yerlilerden blrl: 
t1n annfclntn i*ln mmtakMmdeQ P'a..kaı gftnde 1k1 dda çtN1te 'Ol- Bana venllll harlkuli4e aulan geçirmek hnkAnı da vardı. Necile ni ~ mlllllDf - n _ Pl madenıti sevdiği kadınti 
tamaınU~ maıkta oldutwıa blllyor. ruyor NecJlen1n tendi elUe doldur- içerken onu olduğtmdan. gti2.ıel göf- De eTkndtm... ~ da iJ1 ebnipn - Evet. Bfi11onlm.. bılrka gibi bt- kavuşmuatur. Mtlk ~ bahsef;.o 
du:nı. Klba.yet Yolum blrdeaıblre dulu be.rda.klatdan buz g!bt B1IY'll içi- me~ alqbm, Dört a.y hayatmı o Çiinkil JW :rüzibıJln en gözet auyaua Hyorum: TabimP btQıor. meslne lüzum var mı? 
yükseldl Btr tepeye gelmtp.im. Bu- yordum, NecUe çiftli~ sah1bi olan çfil g1bl yerde geçecektl, ve bu sa kadar tıemız ruhlu btJ: kar - Ben, kDraDm larJnı ana ıesıım Diye söylenmlf ve en doğrusunu da 
radan sonra şirkete ait yer bw,or.. M yarı kadınıdı. Ve o en lyi, en gö- Halbuki. bıı zamanı ç1Nlk.te o no- elma sahJbhn ... • edemem. O z:aman Yamada De JJl- bu adam söytemlştt. 
da. Fakat ben de atmı da atıa: bit- ler y(l2:lll ev sa'h!bl tavrlle aylı:ırca fls suyun ve bu dünyanın en iyi, en Hikmet Feridun Ea lı:ırca milcadel• etmete mect>w- laPr (Arkası var) 

PERiLi KONAK s:ıhibin.e ıaaldırtırken., kendi kart51Dt nı yukan kaldırdı ?C: eyi' in ağz:uu. elile açaıak. iki üç uuyordu. Eıvvela onu kurtarmak la-
da Civinİn üst katmda asm.ıJb. Za- - Çabuk kadını ayaklarmdan tu· kahve kll§!ğı bdar abttı. zımda. sonra buraya ko§tuk. 
vallı kadın. asılı bulunduğu çengel- tunuz: da bir koltuğa yabralım dedi. Koeyak tesirini pek ez bir müd- - Haydudu elinizden kaçırırsa• 
den kurtulduktan sonra bir et kül- . Komiser Lcst:ra.de ile beraber, det sonra göMerdi. Mi. Benyl. ya- ıı.ız. yaıi bir ~et teşebbüsünde 

Tefrika No. 102 Çeviren: AIDIET HİLALİ çeai gibi ayaklarımızın dibine :y:ığıh- kadını yıktldığı yerden ya"YB§Ça ve va,ç.a gözlerini aça. Etrafma korku bulunur. Siz omm ne in.atçı ve na 
_ Kapıyı kıra"""' ma) d-x.:u: Mashıh b kaim b. vereli. Genç kadının güzel batı _,. jtina ile kakhrdık. Odada koltuk na- ile JmntS bir eöc gezdirdi. Holmes. dikkafalı bir canavar olduiunu bil· 
d .,,~.. dSTe ~ un oynuna tr kıyordu. Gözlerinin feri sönmek mnıa biqey yoktu. Holme9in do geaç bdmm bu korkusuna tak.in mczsi.niz. 

IJOr .u. havlu bağlarunıı ve ilnüii. ~e .ç~ üzere idi. Boyntmun etrafında. ha..- yardımile ltachnı, apğı kattaki salıo- ·çin ıöm bll§ladı: Holmea, kaduı.ın bu sözüne karp 
•. BlZ de k~Jak ka~arttık, odanın sele takılmlftı. :Yüzü de ~ }>il' !unun sıkı bir surette hağlasımasm- na indirdik ve kötedo daran gcnif - Korkmaymız madam, altık fU katı cevahı verdi: 
ıçınden kesik ve boğU.k: iJtiler ııelt- havi'?.·~. s.~nhnı§tı. HaYw<!a iki de- dan ileri gclı:ııi, iki parmak gcnifli- bir divaia üz.erine yabrchk tehlike geçti... - Miiaterih olabilirsiniz madam. 
yordu. Hol~es, fazla aabr~medi. L1t gorunuyordu. ~mı ~ ğinde lupbrmm bir daire görünü- HOlmee. bdwn koaalannı açtı. Mieıs Beı,-1. ilk C:lcfa. söıdüii1 Hıol- ~n elimizden kurtulamaz. Ne-
~pmın k.ilıt lwmına Pddetli d~ k?rk~ ~e debıot ıf.ade ~ ~ ~Kla. Bir ilci dakika daha gccikmit tekrn- blhini dialedi Yidınde bir mesiD bu eözlez:iae inanmö i1eıeme- ~ bçana k.-ı. mutlaka on• 
bır t;Jcme .sa~raralc. tahtaları- g~~e~ ıorunfıyordu. Bu gozla ~ıze olaa,dık. b~ftı kadmı ölii bu~ aıı beliren lebcı 7ın•daı. Mm. Ber- di. Gözlerini bana illıtiıhamt.lrlba. diri TeJ!a ölü yakabpcaiız,. 
nı ycrınden sokru. TabancaJanawr. dikılmıJ. merhamet ve yardım dile- tık. ?Yi'in hm y.,..dığma anledırn Y1l"1a dikti. ibea de eöae kanttmıı Haydudun karw. heyecandan tit-

(Arba Yal') 

elımizde odanın içine daldık. kır niyordu. Genç hdııuo ilmikten kurtulan. Hafiye aenı; Jredmm b11anm. _Madam. karpmada daran-. NyeSl bir sesle hafi;Je:re eordu: 
dığımız caniyi bulamadık, fak.at hiç Bidayette maslubun Stapleton ol- güz.el bap. c1o1pn göğlıü üzerine muhtelif i.tikametlerde oyamıta ~ metbur pÔm haliyeei Clıedodt Hm- _ Sir Hear,- nuddrr} Sağ ve..-
~eklemediğimiz korkunç bir sahne duğu zehabına dü~tük. Fakat bu ddVrild.i.. Zavaltma c:lirim. ile ölüm nata amı tesıeffa. ~ :J"8ptlPo 1ne9"tir. Sözlerine ~ WSdhııe ina- )im Janımlabildi mi) 
i.le kar§llaşttk. Manzaranan dehgeti zannımız uzun sürmedi ve tahmini- arasuıda pençelqıtiii sürülüyordu. maia ~ı. Ben de kend-.W yar· nahilininiı:. K.enclinb c:lıe a6rü:Yıoma- - Tam. zamanmda :rctiferek Sir 
biran biz.i afallath. mizin yaıılı, olduğu biraz sonra Yüzüııii ölümüa wı Rlll8i kapla- dmı ediyordum. bama 411e bn tar naz. amit &.pleton l)a.da. deii'c&. Hen.ıy'yi kıırtardık. 

.Stapleton bu odayı, küçük bir meydana çıktı. DlJlb. Holm.ea.-pmç k.admm aabz:mi iç.inde kam•• ~ .. ..ıt tıc:nııaıf.. • lıaıM:la 90Dra 1m blwma ba. - Ya köpek ne oldu} 
mtizeyc kalbetmi!lti. Cani, bozkırda Holmes, ilk hayreti zail olur ol- yokLulı. bılağtm aöğsilne ~- fiis harekederini. liiras ecma dw- d<ıbmamaz - 0mı da geberttik. 
toplam~ olduiu kıymetli kelebek maz, maslubt.n yanma koştu. keskin rak dlnledi. clmda va seno p;m,.. buma a.mı;. S. ~ d-W taDai P. Bu de.f.a genç k.adm, genit bir n&-
lcoleksiyonlannı duvara yapqık çakısile boynuna 48l1lı ola.o havlu- Ben ve komiscıır I.:estradıo, ecuiz larine ,.. aöieüae gözleıribl da:d. tcıd. Ba CWa sözlenal HoJm.e.. fes aldı ve ağzından: 
camlı r flara ycrlcıtirmifti, Odanın yu bir lamda feeati, Tiicuduna n eeaeiz a;rakta dmmk &.. muayene G.enıt k"aıi:lııiıı hafif halli ne6ee almap · 'tıioıldıu _ Çolc fiikür Allahım.... AI~ 
tava da, d m kısmına mesnet va- yüzüne sıınlnuf olan bat.taniyıe ile netioesinde Hohne•in ~- c;ı- atlamaaıtı. HıoJmea,, ecrinıı;leı - ~ 7abla1 hn11 mı)" herifin 1:>eni ne ihale aoktuğunu gı;... 
zafı.f ini gören demir bir putrel havluyu çık.anp a.ttı. kac:ak. eözü eabırarzlıkla. ~ - Hamdohun kmta1dıı ~ bQı. - Muleilel 1-.Jwf 'lii:ror mu,sunU%) 

vardı. Bu amelıye bittikten sonra mas- Hafıycnin alnmdan f)mam [buram mdııkte soma U... ddc - Nacı !lcaı;udmıx). _ Müsterih olunuz: mııdam. Hem 
Putrele takılı çengele bir adam lubun hüviyetini anlıyahı1dik. Ba. terler boJamymıdu. Ga:derinden - Z'A....allıyı bimz - Biraz eeclktik ta oaCl.ım... · Henry'nin. hem de sizin intıka-
1 tı. M lup, ba§1Ddan ayakla- Stapleton'an kansı mi. Berryl idi. atql.r ~ HoLne...in mu- uıS 1:trı11-h l...eee-do. .,.,,..,... -Doirasa ~ ~ old-. mtnm mürekkep Eaizile hay.dnddan 

kadar bir battaniye ile sıkı bir Stapleton, sir Hcmy ile ben.bez. nycneei bir iki dM-&..-. fmitL dJW tsd ban. ..,,___ dedi. - Ba,lı:a diri& hueket etmemize ~ _ 
su te aanlmıt olduğu için erkek mi. kendi karısını <la öldürmdt ;.,...,.,q. mediii halde be.a bir .-t IC.omieu. lcllçlli konyak fit T<>ktu. Çünk& Slr Jteaıy de 
karlın mı oldu!unu anlamak kabil ~kara köpeğini perili konak uzma ~ ~ ~ ~ ~ )li!I ~ qQt.i'6 ~ Siı ~ bala-
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1 - lŞ ARIYAN ~ J:>erridlu.;' ıro. ıa 4 - K.iralıli. Sabim ~arp KalpakoJlar ca4. '1'81. paoa. Sa.ra.yiel ııobk H Ro. ıı oda ft1' d~ istasyon caddesliıe LAR PBDALOI .ABANIYOR TaUpleıtn1 T,000 LİRA IATILIK DttlmJx - SATILIK KAGİR HANE - Ged..lk- KİRALIK XÖSK - Göstepe traın-

-
---------- tıra.caatıa.tı. (8) Tabtm ıtr1stal ar hamamlı k6fe b8fı den1!ıe naıpr ltadı -ı>mca mldan beşlncl kOşk CNo. 15/8) ~ Mntbaasmtı. m '22'1'1. Dos:a. • - 840 Ura. olan b1na satlhlttır. Mtlracaat Konto.r nezaret fevknll\de. Bahçeme-

.&LMANCA, tNG:tı.tzcE, FRANSIZ- - 1 100000 LİRA - Beyo~unap. RA.na 1ı:as:ı Tarlaba§l caddesi Eser aparlı- telefon !1978 pe~ ...e pazar ra.klıla.nna. aylıkla da verileblllr. - 1 
.. T()BKQE - Mtıha.'bera.ta vakıf STAB&KIOI VB DADEMB caddes1ndo 83'7 l1ra geıırtı 4 Oda 10 manı Mllll Bmllklş, l! den 14 e bdaJ' 6 .. h> n1 
~ bir mamuıı saatlerle t EBB, HA d.ı.irell konforlu apnrtma.n Taksim il 000 LİRA SATILIK AP - Ak- • - 2500 ;ı;ınA - Eyftp DC~rdn.r Ye 

anı.mn.ktadır c:!~ KADIN .&BAMYOR - İBteyenlerln AbdtllhakMmit ca.ddes.1 !3. Boz1rort ~ tramvay hattı 11zer1nde 4 katb 1.000 LİRADAN 1,000.000 LİRAYA ~e 8 No. a.hşap ' ocb l'l Um, ki-
~ l~) : .B. r0muzuna

0 

m&tu.P- ~~lu Slhhat Yurduna mitra.caat- EmlAk telefon 43532. - 1 dörder oda 170 llta a.yilk icn.n ll\ks ve KADAR - Muhtelif yerlerde muhtelif :ra. 4· Vakıf Hnn s. kat 88 No. Remzi 
len. -

1 
modem bir apartıma.n fevkaıtı.de de- kıymetlerde gatılık ev, dlllttA.n, han, YolerlYe. -1 

la mftre.cant. :tşçt ABANIYOR - Boyama fa!e- ıoooo LİRA - Beyoğlunun merke- nlz nezareti. Büyük bahçe, Tel: 422'7'7 apartıma.n, pa.mj, yalı, vlllft., ~.ar- KİRALIK - tmaUl.ta.hneye elvcrlşll 
tş ARIYORUlU - I;tse. mezunu- rinde ça1ışmalt ~ am.eıe-1'çllere Eine tıc da.kUaıda 130 Ura ~llrll beşer Dosya (7) sa çlfllk hamnm ve sa1re gtb! eml!lk .han Eyüp Sllahtrua*adn. l'ltl8 No. 

JWI, .ASıcerllkle ~ yoktur. Res- nıtıyaç ?ardır. Tallplemı Oankutta.- odalı ftç katb apartman. Talcshn Ab- 7 000 JtRA SATILIK APT _ sa.- ahna.ıc v~ satmak, 1.§letmelc ~ f. Vakıf ban a. kD.t sa No. Rcmn 
naı Te huıwıt mftesse:ıelerde veya bir ran Ahırlmpı oad. No. 1 Temiz İş fab- dülhakh!l.mit ct:ddesi 23 Boz1rort Em- • ' · Selek Tllrk EmlU: Bil.tosu aala.t:ı Yoler1ye - 1 
lmlkat yanında çalJl!?la.k 1'mere iş ---- 'l1ıltnl>"......,.,a mtıraeaa.tlnn. lü: telefon 43532 - ı m.a.tyada. 4 katlı iki katta. dörder oda.. ö Abit h lkincl kat N~ Iİ tele- ~~-:...;.:...· ---------

Alcfam'da ""..._ ..,....-. · bir katta. llç ve b\r katta da z dlr 4& mer o.n • • SATILIK BAN, EV - Galata 
llQ'Onun. Alll.kadnla.nn 1 - 2 aoooo LİRA - Şl§llde tramva.ya lld Ura aylık ıcan. Deniz nezareti fev- fon 42368· - 1 Mumhane caddesi 47 numaralı ma-11.M rıımuzuna mllracaatıan. -

BAFl'ADA BEŞ LİRA t1CRETL'B - dakikada 127 llm geltrli ~odalı kon- kalrıdc. Tel: 422'17. Dosya (8). SATILIK APARTll\IAN - Ferlköy ğaza. De tıstündekl han, Aksaray Un-
TAllSİLİM ORTA - 18 )'8.Şl.ll- B1r yazıhane odacm IAzlmdır. ıste- :forlu 8 katlı apartman. Taka1m Abdül- KurtulUIJ caddesl. Tepeüstiı S&ft§ 9'.l- ga Karakol S>kağı 59 numa.r:ılı ev sa-

cla bir bay husus1 mnemese- J'Glller hez p fttleye kadar Galata ha.k:Mm1t caddesi 23 Boekurl Eınlll.k s5,ooo LİRA SATILIK APT. - Ci- kak No. T2 s ta.tııve 9 odah tfu'gl.r tıliktır, 1stiyenier Gnlatn. nhtımı yeni 
Jtrde veya ma~azalarda ın1hıas1P nhtımı esk1 Şarap 1*elell caddem ı teleton 43532 - 1 hangirdc 6 kat dcnlz neznretı var. yen! bir apartımnn atılıktu. Kurlu- 70.!<:u salonu karşısında eski Ş:ırnp ıs-
bir Qcretle çallf?Il&k SatJyorum. İsti- n--a.rah Tacee!'t11 ham b1rlnct ta.ta • Çift daire 352 lira aylık 1cnn. Tel: lnc caddegi Sliıner Palaa ................ kelesl caddesi 6 numaralı Tacertü han ..... 4%00(1 LİRA - Talı:shnde tramvaya 42277 D f9) -s _ _..._ 
-1er Aqa.m gazetesinde AX rOmu- m11l"acaat et.sın. _ 21 • • • nında 10 numara.va. mtıraeaatlan, btrlncl kata sorsunlar. Telefon: 4428'1 
~ tıan a blr daldka 1'19 lira gelirli beşer odalı •- ~· 
911118 mektupla müi'acaa . - ORTA DERECEDE - ~ bl- beş katlı apartman. Taks1m Abdfil- 100,000 LİRA SATILIK AM'. - ıs- Ma.hmutpaşa No. 80. - 1 SATILIK YALI, EV - ~azlçlnde 

:ELEN BtR BAYAN - Yatlı bir ba.- len bir baya.na İn8flliıce - Tftmçe ha:khlmit caddesi 23 Bozkurt Em1ô.k tıkl~l cad. 8 kat çift daire 2 mağaza SATILIK EV VE ARSA - Maçka- bahçeli bllytlk kfu'gir yalı, Haliç Fe-
JDl ., (flerin1 yapabiltr. TemJa clddi tercthnelerde rehberHt edecek bil Telefon 43532 - ı aylık ıcan 415 Ura. Tel: 42277· D. ClO) dan Abu-etlere hıen SpoJ1 ca.ddıesS nerlnde kapanmaz manzara!ı b:ı.hçell 
il aramaktadır. Aqe.m'da cELEN• TQI1c bayan ntretmene lhtyiaç va.t- 62000 LDtA _ Beyoğlunun tam U5,000 LİRA SATILIK APT. - Şlşll fizerinde ıı odalı. 1t1 böHlklft 106 nu- b(lyük klırgtr ev, Beyoğlunda 4 ılf\ IO 
rlmıuzuna mektupla mtıracaat. - 1 dır. Tekll!lerl.n Akşamda (A. B. O,) me.ı1ııe'Linde 2M Ura gelirli dô~r odalı çift daire kaloriferli asansörlü. Aylık maralı ahşap ev, apartımnn in§.ı.ı;ına. ~ ~· :e,~ım~nla~ ~nerb:; 
.- B-. AİLE KIZI _ Bir lı:!fln1n a.dftıı!dne mektupla. blldtrDmesl. 8 tatlı &"''""•man. Taksim Abdülhak- icar 825 lira. Tel: 422'1'1. Do. (11) müsait geniş b:ı.hçeslle beraber satı- ~ ... e e ~.. a pa, ız opra n• ... _... lıktır. 81.riteclde Tefeyytlz Kltapha- bahçeli alıpp köşkler vesaire. Kara.-

ev 1fhı1 ve ya!hut yazıhane gibi yerde 

3 
K Mm1t caddesi 23 Boz1rurt Emlft.k te1e- 9,000 LİRA SATILIK EV - Taksim nesine müracaat. Telefon: 12.281• köy Melek han No. 8 Eml~k Senı.e 

plışablllr eski yent TUrk~Y1 mökeın- - SA TILI EŞYA fon 435S2. - 1 elvan meydana. bir dakika mesafede _ 1 müracaat. 
mel blllr. Akşam'da cA.F,Aı rOmu- 11000 URA - Bomontl tramvayı- '1 odalı, konforlu. Tel: 42277. D. (13) =:;.S;;;;A;;;T;;;;IL;.;.:_IK __ K_Ö_Ş_K_--1-2-od-a-2-b&--
ımna mektupla müracaat. • ... ..-..... - AHŞAP SATILrK EV - Yenıtapı 

Al"l.&•nn - Tablo, hah, Biblo - 9'- ııa yakın '1 oda ve ba.hçe Şik blr vllll\. BEŞER BİN LiRA SATILIK 2 DuA- Çeşme soka.k No &O & oda mutfak mam. blr salon, üç dükkAn, bir d6-
BİR MUHASİP iş ARIYOR - Ak- ya - hususi olarak ııatm alımr. Vasıta Ta.ksbn AbdUlha.kM.mlt caddesi 23 KAN - Bo~a.zkesen ca.dde bl.rln1n elektrik ısamıç tuıurim M1lracant· nftm meyvalı bahçe, elektrik, ı;u mn-

flllllan saat 17,30 dan sonra tıcarct- mbul edilmez. Mektupla Beyo~lu pos- Bonwt EmlAJı: telefon 43532. - J ican 30, dlğerlnln 25 Ura üzerlerlnd& Bayezit Kökçlller No 4Ö 1bralıb · cut Gaztepe Merdlvenköy İn1am Ra-
banede milnutp bir tıcretıe Ç&lı§a- ta kutum 2183. - 6 İR 3 oda olmnk üzere. Tel: 42277 D. <'I) · • 1 m.1s .sokak No. 92 bay Abdürrahmaıı 
1dllr. A.qam'da İ.N mOracaat. - ı 4200 L A - Tarlaba.şına 1k.1 da.- . - Uygun•a müracant. 

ırtJçttK - Bir bmı: dolabı olup da k1ka mesafede 6 odalı bahçeli ldı.rgir 30,000 LİRA SATD,JK APT. - on.. FATiHTE - Tramvaya 2 dakikalık KİR 
TECRt1BELİ MUAKİP tş ARI- satmak J.rt!yenlertn Ak.pm flAn mo- ve arlca6ı açık bir hane. Ta.kslnı Ab- zel bahçede 3 katlı deniz g5rilr, Ay- 2 kat 8 oda, tara.salı bi.r apa.ıi, eatı- TOPTAN ALIK - Veznecller 

'IOR - Yedt 8Clle bir mlleısseeen.ln muruna müracaat.lan. dftlha.khAmlt caddesi 23 Bozkurt Em- lık ican 135 lira. Tel: 42277. D. C12l lıktır.Postahane ınııı..sı 88/.W Tevfik. Bozdoğan kemerl caddesi 18/18 nu-
devairl remniyedeki ~l&rlnl taJd.p eden ..,. ... _._, lAk telefon 43532. - 1 12.000 LİRA SATILTll" APT, - Ta- Tel· 23026 1 maralı yirmi odalı ev toptan klralık-

sml il ı~ , IJO X 1.65 EB'ADINDA - n.l...,,_.. •~ · · - tır. İst. Muhakemat müdürlüğünde 
.,. devairl re ye e "9' oıan mftetsse- camları" be-ber lWts bir Titrin 90k '7000 LİRA - Tarlabn.,ına. 1k1 dakl- llmhaneye yakın 2 katlı 8 - 4 odıı.Iı • ve bankal:ırda. iş a.ra.m&ktadır, .. ... ... 9500 URATA SATILIK lltİ KATLI odacı Abdullaha mürncnnt. Tel. 23191 

lu~·- ucm ftatıa sa.ttlıktır. Gftlnlhal Borsa ıca. mesafede 8 odalı arkası açık kft.glr bahçeli nezaretli konforlu. Tel: 42271 APARTIMAN _., oda Hti salon. bah- Te 68.610. 
ÜflUllll gıı.zctes1ndt e il!n memur ~ .. 

2 
~müracaat. - 1 hane. Ta.ks1m AbdUlhakhll.mlt cadde- D. cı3). çell, k&,e başı tramvaya bil' dakika . .;..;;..,;,..;;.;..;....;..._ ________ _ 

m m racan . 11 23 Bookurt EmlAk telefon 43532. ANKARADA - Balgnd koyu cl-
Kt1cttK VE ZARİF BtR KOTRA - IG,0(10 URA SATJLllC Al'T. - Ak- ftstünde blr buçuk tnt çıkılır. Aqam- va.nnda ha.llhanrda Haymana şo.;es1 

TtCARETIJANELERDE - Muha- 500 liraya sa.tıhktır. Boyu dört bu.- - 1 sarayda 3 katlı 2 knt 4 er bir kat 3 er lan 6;30 dan 8,30 a kadar Kurtuluş üstünde ıstıkball parlak cephesi 80 
llpllk, defter tutmak eski yeni yazı- çut, eni blr OW. beş. oa.ıata, ıtQç1Uc mo LİRA Maltepede istasyona oda konforlu 93 Ura ıean Tel: 422'1'1 Hacı Ahmet mahallesi Ermeydanı metre olan 2500 metre arsn ucuz :rı-
llrla muhabernt, daktilo, otel, lokan- Balıklı Hanı No. 26. Telefon: 41818. S daktka asfalt ttzerlnde 8 dönüm ar- D. cı4l No. 87 - 2 atle satılıktır. Ak§arnda llfın mrmuııı 
ta tAtıbt, ifleri '9.nyorwn. Ban.sem- - ı sn. beher dönüm 1200 lira Taksim Ab- 25,009 LİRA _ NecaUbey cad. btr ŞEHRE T AKlllı'LIÖI _ Havasının bay Nurtye müracaat. 
llm vardır. Miiracaat. tel 80'1'11 - 4 YAZI MAKİNESİ ALINACAK - AJ: dülhakhô.mlt caddesi 23 Bo7fturt Em- fabrika. ve dört katlı apt. 8 odalı ah- ve mehta.bınm letafetiyle maruf ve 8000 LİRAYA - Acıbadem clvann-
BİB BAYAN TARAFINDAN FBAN- kullanılmıt portatif bir ,azı m.aldne- l~k telefon 43532. - 11 şap bir ev 183 lira aylık icar. Tel: Göksuyu plAJına nazır Rumellhlsar da ~ bahçeli guzeı ev, 120,0000 ll-

llZCA LİSAN DERSLERİ - Talebe sl aıma.caktır. Galata. Nordştren han 650 LİRA - Taksime lkl dakika 
1 

42277· D .. ' 15> Akıntı bumunda 13 ve 15 n.mn.araı'ı raya A3'3SP~a ctvanuda 10 dn.lrcll 
119 bftyllkle?e uygun blr ftcretle ders 11/12 No. ya müracaat. mesafede Duvnreı sokağında 7 metre 25,000 URA SATILIK APT. - Tar- kaptan pap yalısı 1500 metre arsa ve apartıman, 60 kuruş metresi Tarnb-
wrtr. Her yere gider. Müesseselerde. yüz 14 metre derinlik köşe b~ı blr 1 labaşı 6 kat çift daire 2 ve 4 odalı 129 otuz oda ve mtı.,tem11Atı detetrnden ya civarında 9000 metre tarla Bü-
a...trerllk veya buna müma.ıdl bir iş SATJLIK KAMYON - 38 model arsa. Tak.~im AbdülhakhAmlt caddesi lira aylık icar konforlu. Tel: 422'1'1. çok noksan otuz bin liraya aatıhktır. yilkadada iyi yerde büyük ar~ 11 
MIJOr Akfa,m.'da R K rllmuzuna Şa.vrole markalı btr kamyon satılık- 23 telef 43532 ı \ Gezmek için lç1ndek1lere icabında bln liraya İstanbula ya.kın :.ımt 

kt . ~ üra t . • 2 tır Yeni poota.hane arkası Alyanak on . - 25.000 LtRA SATJJ,JK APT. - Cl- 60813 telefon numarasına mllracaat Müracaat: Selek Türk EmU\k Öme~ 
me up a m caa • - ~ blrlnci kat 3 No. ya müracaat. 55000 IJRA - LAlell Ri'ma cadde hanglr 4 katlı 3 er oda 110 lira aylık olunması. Abit Hnn 2/23. Tel. 42368. . 
LİSE MEZUNU - ASkerllkle Uiş!ğt - 1 160 lira. gelirli altışar odalı tam kon- gelir. Tel: 42277. Do. (18) 

"*- ".l'afrıi;Ja stdıltillr -·. JılİlM99- forlu arparlman. Well tramvay du- 35,000 LİRA SATlLllt APT, - a.ı&.. SATILIK MAHSULLÜ BAÖ VE 1'75 80CI LİRAYA- Apartırnan Tak-
.--. U'l'ILIK TAK8t - lleDo IDub -.- KÖŞK - 18 cl&ıtlm arazt clahU!nde ' ' 

le]erde veya bana mthnasn 7fll!erde ıra:vet ldarell bir tak.si atıbktır. Ad- raRı H'T Bolıkurt BmAtı: tele.ton 24172, hamam 4 katlı 3, 4, 5 odalı aylık (41lOO) kütilk (400) mcyvalı ağaç ve sfm, 2 0,000 liraya np:ırtıman, 6000 
mtmulP lf an,or. 8lı1cecı ~pı 1'88: Ma.bm~ Abut Ef. ban' - l ıcan 132 lira konforu tamam cok sal'- fldanla.r Slllvrlka.pı _ Tepebat· N liraya Paşa.bahçede yalı, 13,000 1 rn a 
BIJm,seftı oteli lltiblne saat ıe dan No. l'J, .u.ı l0-l2 ye tadar. _ ı 16000 LİRA_ Aksarayda tramvaya lam ve modem. Tel: 42277. D. (19) 10 Hattat Halhn • 0

• Arna.vutköyfinde deniz kenarında ya-
n ye Dd&! m1iracaat. -2 yarım dakika '15 lira gcltrli dörder 90,000 LİRA SATILIK APT. _ Şlşll . . lı, 45,000 11mya betonarme koior ferli 

SATILD[ ZİRAAT MAKİNELERİ - odalı bahçell llç katlı apartman. IA- Hürriyeti Abide cad 8 daire 
5 

ve 4 er ACELE SATILIK EV - Beoikl.nş ev. Selek Tüi-k Emlak. Ömer Abıt 

2- iŞÇi ARIY ANLAR Tohumhılt bıılday ayıklama ve etme leli tramvay durağı 247 Bozkurt Em- · Yenbnahalle Salname 80ka.t No 45 han 2123. Tel. 22368. 
matınelerl •tıııktır. Yefllköy İstan- lô.k tlleton 24172 - 1 odalı 310 Ura aylık icar nezaret fev- 4 oda elektrik az bahçe var. Tel: 
lnd 70lu 11 lro. ya mtlracaat. - 1 · kal~de. ~l. 42277. Do. ((20) 21235. 5808 LİRAYA - Must kb 1 Yeni-

de 15000 LiRA - Lllel1 tramva.y cad- kapı rıhtım sahasında dört kat u er 
TAŞRADA - Bir 1npat Jfln ça- UTILIK BUZ DOLABI VE SAİ- desi '15 lira geltrl1 dörder odalı 1k.1 katlı !5,000 LİRA SATILIK APT. - Al- -3-500--I.-İR_A_Y_A ___ Ka.d __ ık_öyihı--de-ah-- oda birer sofa ve mutfak iki daireye 

ı.nat 1kere tompreaör " mntasör RB - 8,G ayale bir :nrtJder, otoma.tık apartman. uıeıı tramvay durağı 24'1 tımbak.kal 3 katlı birinci katta S dl- şap ev, 1700 liraya tl'sküdarda yedi takslnlll, henilz vergisi yok, ayda 45 
9l1nelerhıde çaı•rıa tecrm>ell rim~- teruıl ye vantllAtör, ve tezgAhla.~. Bozkurt Emllık Telefon: 24172 _ 1 ğerleri 5 er oda konforlu, sn~lıım, ne- lira gellrl11ld senellk kArglr yeni )a-
ltldatlere ltmmı vardır. V~e Y.,; ~ftne'1ı: ıçtn 81ı1cecl tsmaıı Paşa han İ · za.retıı. Tel: 42277. D. (21) ~!~:::k 4b:~;~~i ee;1,' 2:0 ~:: pı askerlik dolayıs1le acele satılıktır. 
OtJatada eellntt Bankası ftstftn _ 1 1'0. e. ısooe L RA - LAlell 20 metrelik I Tra akın k- b 1 k "k 
Ro. - mOracaatlan. _._ -•om ......... .a••vwwoa - cadde 85 Ura gelirli üeer ortalı banyo- s 35ıta.n'oooah LİRA SATil.JK ı~~A - Kumkapıda 232 llra. iratıı ev, 2'1,000 11- mvaya Y oşc aşı, e e tıı . 

J- DAA .... ......... --.an•.& l u met Çemberl "'"'il arası raya Moda cıvarmda konforlu ve kuyu, hamam ve çifte sarnıçlı deniz 
.... ADOLUD• - Bir •- .... ıaı ,.,.,.de "'--• 9 - 12 ·--.. da ~1••9 telef--" u 3 katlı apartman. IAlell tramvay - ıratı Bel '""' ö manzaralıdır. Adresi: Kum•·-pı A"'"' ~ n. .w-r- ~ .,.... ---.. "' ...., ...... durağı 247 lkrzkurt Emllık telefon tramvay hattı ilzerinde 15 metre ytbı ı ev. ek ~ urlc EmlAk, mer ~ "J-

f&hpnak bere 1k1 ressa.ma
1 
~~açli mftracaat. - 1 :!4l72. _ 1 mecmuu 280 metre. Tel: 42277. n. Abit han 2/23, T. 42388. sokak 33 No. Tavassut.suz olarak Da-

vardıl'. Galata ~zıon u-.o<>A.. (8) rilşşataka l~eslnde Hllml öz Çan-
ban No. '13 e miiracaatlan. - 3 BUZ DOLABI, GAZ FlRlNI - Lüks 14000 LİRA - LAleHde 85 Ura gelirli . - 28,0N LİRAYA - Moda civarında darlıya müracaat. - 2 

tC21gfJı1ar ye buzl& lda.rell h'UU.81 1lç, dört odalı manzaralı 1k1 katlı BEŞ BİNER LİRAYA SATILIK % AR- son model vlliA, 5000 llraya 480 lira 
ERKEK TERZİ tşçtsİ - Bay ve yapt.mlmıf .,rt>et ve dondurma. kabı apartman. IAleU tramvay durağı 24., SA - Ş!Şi ufalta yakın bin 8 metre lratlı Kuzguncukta bl1yü.lt bahçeli ev, KiRALm: GAZİNO - Den ze nazıt 

,. bayana 1htlya.ç va.rdı.r. Mtıracaat (aynı bus dolabı gtbldır.) Batllıkbr. Bozkurt EınlAk telefon 24172. 1 yüz 22 metre derinlik ve köşe mec- 10500 Uraya '144 llra 1ratıı han, 1200 meşhur Na.rlıka.pı aŞafakı ba.hçe."1 
_ Emlnönll EmlAk Bankuı karşı- 41237 No. ya tel!foo edUmesı. _ f •"~ muu 190 metre; dlQ'eri 8 metre y11z, liraya Gazhane civarında bir dönüm ehven fiyatla lt1ralanacaktır. Sıne~a. 
ı··· h N 4. 9800 L.1AA- Wellde 65 Ura gelirll derlnllğl 18 metre ve düzdür. Tel: bahoeU ev satılıktır. Selek Ttlrk Em- mnklne dairesi, tiyatro sahnesi. Ya-
smda tzzet Bey an o. • ... ---· .vn-.. u:r. - 220/380 ..... it, Udfer odalı "'A---•- • ~-th rt öm ==-=:::.~.:...-----:-:- ....., nlJ~ .... ~v • ..., üAUlAllUl " ..... apa. - 422'17. D. (9). =- lAlı:, er Ablt Han 2/23. Telefon: nmdakl Ermeni klllseı;lne mürncnat, 

MEMl1R ARANIYOR - Alma.ne& trı.ıue 2 i beJlirU.k bir motörle, TO- =·iz!::~ =~4~~ 247 Boz; 12,000 LİRA SATILm: ARSA - 42368. - 2 
"Ti}rtçeyt 1Y1 bilen muhaberata vu- lan kasnak ve teferruatlı kuyu tu- ..... · C&ddebostan tnmvay hattına. pet _Y_A_LNIZ--B--.-B-A-..,-AN--İ-Ç-.... -."-- BİR SENELİK KİRA BEDEl.t PF.-
tutu olan bir memur a.ran110r. Her lumbuı birlikte veya ayTı ayn satı- 850t a..a1R.A - Ba:yeztde tk1 da.tfka 50 yakın Pll\J e&ddest 11.rıertnde deniz ın .. ın uCRET- ŞIN ÖDENİYOR - istanbulun her 
-- JU\.}eden evvel Emln&ıtt Balılcp&-ya lıktır. Telefon: 41741, - 1 l1ra gelirli 8 odalı tıem1z -nılı lrllmt nezare... r--ı•"'e -n...n. -· -~ stz DAİRE - Osmanbeyde f8'·kal0.-
..... "" -~ ... .,...., .11oA6• w ....... ilU 1 ..u.u .,, nıçwv d .... nf ı bir hangi bir semtinde, kaloriferli. ban-
•r Balıkhane 80..... - numara nENtzct - İçl motörUt 1k1 çifte hane. LAleU tramny duraRı 247 Bo'A- derlnllti 47 metre mecmu~ 1739 met~ e .. o or u apartıımanın ıt1 dai- yolu boJ blr kat aranıyor. Kira mlk-
müracaat. •.'15 x 1.•n metre m•~-eı halde kurt Emllk ~ 24172. - 1 redir. Tel·. ~-77. D. (10) retı sl mevstmıı.ğine GcretBız verflecek-v ,.., ~ ~ r. Altfam'da T.D. rlhnuzuna mflra.- tan mevzuubahis değUdlr. Müracaat: 

.MAKiNEDE YAZAR - Almanca, yelken ye ktlrekle lmllanılabUlr. Bir tOOO LtRA - Aksaray LA.ngada 8 12.000 LİRA SATILIK APT _ Sul- caat. _ l Milflt Ramiz. Postıı kutusu 25. Baye-
--..... n ve Tiirkçe Jisanlannda mu- sandal satılıktır. Telefon: 4142'7. - ı kat kAgir konforlu hane Llletı tram . zıt - İstanbul. Telefon: 2ll31. - 8 
........ ,_ ran · - tanahmet 3 katlı 2 kat dörder oda 5350 LiRAYA SATJLJK EV_ Har-
babereye muktedir bir bayan ••1a u...": ÇOCYnr ARABASI - Az kullanıl- vay dura.tı 247 BO'lkurt EmlA.k tele- deniz nezareti fevkalA<k k f 1 ı.ı.-
-A~Adır. Müracaat: 18 ceil&+_.:'.:J_ un fon 241'12 1 ' • on or u. ~~. Nlfan~. Pancaltı tramTaylan-
.....,..... d .&.15wu.• Jtll3 olarak atıb1ctır. Tablm, Recep . - Tel: 42277. D. (22) na birer dakikada bet oda, satıam kA-
aokak İş Bankası arkasın a. - - 1 Paşa caddesi MOba.relc apnrtman SATILIK ARSALAR - Bn.yezltte FiATf 6,oot LİRA SATILJK EV _ gir atılıktır. Galata Bilyük Mtllet han 
bul. No. 2. - ı cadde 8 metre yüz 37 metre derlnUk, Osına.nboyde 8 oda mutfak, tıerkos, (28). 

• IKLA Ev fşlerl 2'14 metre murabbaı beher metre 100 eı -------------

EV ARANIYOR - Sult.anahmet 
Kumkapı, Fatih, Aksaray aemtıerln
de satılık veya kiralık ev aranıyor 
Kadıköy Melek Han No. 8 de Emllk 
Servis'e miiracaat. _ 2 

DOLGUN AYL ~ Al SATllIK NADIDE EŞEYALAR - lira. Llleli tram.vaor du-~ 24'1 Boz- ektrik havagazı 'kira 85 lira. Tel: BOOAZİçTh"DE - Amavutteytinde 
hlzmet._ .. e kull"nıimak Uzere az - ..., ·-· 422'17 D (21) 

manea 
... b .... llcn ehliyetli blr bayan ara- Yol miiteahhltlerlne çadl1:, efSlz pl- kurt ErnlAk telefon 241'12. _ ı · · tramvay caddesinde denlze nazır ıev- 5 MÜTEFER 1 ttın ısıtele- yano, yatak odası, ç1n1 na porta.tif FİATİ 40,000 LİRA - 1stanbul ta- kalA<k nezareti olan 30 bin metre ga- - R K 

nıyc,r Beşlktaşta Hayre nıllra- fotogrtl.f makinesi ve ııa1re Ka.raköy SATJLJK ARSALAR - Bayezit So- rafında blr mağaza aylık icarı U5 n- zlnoya elverişli bir çok setleri, gfuJel 
abtde. Austro - Tfu1t §lrketıne _ ı Melek han No. B e mtıracaat. - 1 A'anap 168 metre ~ LAielide 2'10 ta. Tel: 42277. D. (22) menba auyu olan munte.7.am bir koru ÇOK TECRtlBELi - L1sıe profesö-
ca .... ,:a~ı. _______ -:---:- - metre ana 9000 Ura. Llleli tramvay 1 ö lt1ralıktır. Telefon: 22933 ..n İn "'--- --~·--A d -• ... 
- ıcuyyetU SATILIK BUZ DOLABI - İçine durağı Bozkurt EmlA.k telefon 241'12 FER K 'YDE S.~TILIK BV - Fıatl • .., gll!L4...,, .... ~ er..,er veur. 

ÇARUIC YAZAN - Hesabı vakte buz konmak nretıyt.e gayet lmllantflı _ ·1 18,000 lira 2 tat 4 er oda, ~. HM LiRADAN _ SOO bin liraya Mektep talebelerinl ikmal imtihanına 
pyet dJkkatll, aqamlan geç 1d li bir buS dolabı atılıkbr elektrik, havae;azı, 'barvo konfonı k d h tte rtmıan hazırlar. Her yere gider. Kızıltopralı:-
-dar ,.aı."abilı"r bir J>a-" daktilo ve are · SATILIK ARSALAR T "1 l1d 106 -a a ar er sem apa ' han, tan - Bostıancı. Şartlar müs:ılttlr. Ak-
.... ,.. ~ 3- sında Müracaat JD&ha]ll: Yen.lpostahane el- - .....,. e e .._lam. Tel: '22'1'7. D (18) - dtlktAn, arsa ve araziler atıhktır 
llzımdır. Her gün 13-15 ara ,._1 han ftdnc1 tat Tele. metre 4000 bm. Lll~llde 213 metre - · · Galata BA...r.k MUlet Han < ... >. · p.m'da. R.R. rümuzuna 
(Slrkecl Ankara caddesi 119 nunuı.- vannda G_., . arsa 9000 lira, LAlell tramvay durağı KIZILTOPRAK - Tren lst&syonu- .. .,.. -

raci ... Takv'- dent\nl adresine nıllra- fon 23406. - 1 24'1 Bonurt Jl:mllk telefon 241'12. - 1 n& iki da.ltlka mesafede 18 odadan ALMANCA DERSLERİ - Usulü 
... uu ,,.,-- §1 1J>aMt 11c1 dlhıtım bal n bahç aı.a,. ACELE YAZLIK KİRALIK - Her tedrlSl mükemmel otan blr Alınnn ~-

caat olunınıı.sı. Etvelee banka ve r- SATILIK BU'~ DOLABI - P'rtj~r llATILIK ARSALAR - Akaa.f'ayd& turta banY:o ve mermer 1atJı ı: clolt- türlü. konforu havi JnlU'17.al'8lı. möb- retmenl Almanca dersleri vermekte-
ketıerde çalışmış olanlar tercih edl- 8 v& D K. W. altı ayatlı ltl buz dola.- 106 metre 1100 lira 184 metre mu- J'&. 19.000 ltı'a, ı:ıezarlıta. · tabidir lell 4 oda; Maçka Palu 4 cll tapı ı dlr. Bu llsanda ikmale kalım§ ta.le
ltr. bı satılıktır. cataıoğlu Börekçi ~ rabbaı arııa. 8000 lba. Lllell banıTa.y Ba.tılıktır Telefon. m'l7 · No. İçinde'kllere u :ltaplCıya müra- beyl imtihana hazırlar. Mobiı'yeJI kl-

BES NVFUSLU Bbt AİLE NEZJ>fN- No. 14. - duratı 24'1 Bo'l.lrmt BmlAlc "'lefon B,OM ıhıA U~IK D __ nnız- eaat. - ralık temiz bir oda da vardır. Pazar-

DE - Dol'"•n maft•'n muntazam ye- UZ DOLABI 4 ayakh 341'12. - 1 -ıa. den!z nem.l'9t1 fefta!ILde ....... 0•-n ...-..~ _._ .. _ a ••--m: dan milada her gün saat 4 ten 7 ye 
<>- ""'i' u SATILIK B - K ..... ..-.. S"TILJ][ -.... D · .a.wı. a.ll _. ... &A .r•a ......... -.&aa. kadar İstlklAI caddesi 133 Jlf. HMall-

ınek ve ev htznıetl yapmasını b en Kelvtnatör 938 model 88t1!: ayaklı .r.ı..r.raa n EV - Beyoğ.. ._.,,.. • (12) Tablm Xristal al'bsl EV - Papıi>ahçe :tn~~J' saııtn-al 
t .. mlz bir Turk bayan lazımdır. Arzu d '-" tılıktı?' lunda Ye:nifeıhtrd8 91U"f11& Jüın Vlf- Tarlabaşı caddesi Eser a'ft<lıt• ... anı +.... bey apartıman 2 ncl merdiven ı bt ,.. N .... marka lld buz o....,ı m • .... ,~ ·~.. karşısı No. 14 . .uu oda., bir sofa, balı- 8 No ya müracaat ı 
edenlerin Tahtnknle caddesinde 96 o.,. hanebatı Bahçeli pıahalleblcl. neci sokağında 1'1 No. lu kAgtr 8 kat ..... ıu Em1Aklf. çell, kuyulu. Beşl.k~ Asarıy# eaddesı . . -
numaralı kundura boy:ı J.nuılil.thrı.nc- saraç - 4 4 oda 8 IJOfa 2 bell bir mutfa'lı:, bah- lllÖBLELt KONFORLU lıdtBTAKtı. No. 48. - İKMALE KALAN TALEBF NIN -
sıne sa t 9 dan 12 ye kadar acele mü- Tel. 21607. çe ve kuyusu olan bir flV acele 1300 lL DAİRE _ Öntı b&lıoelf bir tre Frn.n517.C3. olarak bütiln dersleri tec-
racn t1 n. Telefon 21147. - 3 BUZ noLABI ALINACAK - Kil- raya 1&.tılıktır. Gezmek ıç1n 1ohıde- oda.. Chavapo ve .acak '1IY1l ":.,~) .&O.ELE KİR.ALIK HANE - Be§1ktaş rübell ve tanınmıı bir bayan tnra-

Or- çük boyda yeni veya mtıstamel btr kllere, ~rllşmek 1çln saat 18 den 19 a JAvabo, duf, w.c. '" muUaıı yerinden ıtılıçali Asartye caddesi ~ No. ' odalı, tından çabuk yetiştlrtllr her y re gt-
llASTABAKICI ARANIYOR - buz dolabı aranıyor. Satmak lst!yen- kadar Galata Ai}a Han 36/1 ::No. J'Sı mnrekkep yent dlifenın!f ve bo)'anmt1 mal .sahibln1n Ana.doluya gtdeceğlıı- der. .Akşam (R.) rümuzun~ mektup-

ta1ı:öy Şifa Yurduna ıuı.staba.kıcı ve lerln her glln 2%1115 e telefonla mti- müracaat, o saatten 80Dra telefon: Alman sefarethanesi J'Bmilda Qttte- den kiralıktır. İçindekilere mtlracaat. la mtıracaat. 
çamamcı alın c ktır. l teklilerin h r mcaatınn. - 1 81449. - 1 vav sokak 11 Esen apartımanmda - BİR .&l.MAN BAYAN Ö;'R ...... -
gün o leden sonra. müesseseye mı:- tıralılı:tır u r.a 
racant etmeleri. Mua.lllm Naci cad. K TİLKİ YAVRUSU - ACELE SATILIK KAGtB EV - · -4 BEYOOLUNUN EN M1JTDfA D- MEN - Talebelere. büyüklere gr:ı.mer 

- SATILI lr erkek t1lld ya.vru.su Fatfhte tramvaya 8 da.klka köşe ıtı 45,000 LİRAYA - K&g1r trikotaj RİNDE - Taksim İstlklAl c. No. 23 ve muhabere dersler! verir. KoJay 
No. 115· Tam S}!hha~n:ek ıstılyenler Akfam- nt.t& 4 oda 2 mutofalı ı bNnftm1 I'&,.. fabrikası binası ııe a d~,,ir ah- Yalova birahane ı askerllk dolnYJ ıı. meıooıa altı ay zarfında .Almanca 
DAKTII.O BAYAN ARANIYOR - satılıktır. 'rinıuzuna mektupla. mtl- tlh ~ J'a.mndıa •'1111h EmlAk faP tT -~. ~ Meıeıt baıı devren .satılıktır. Ber gün IMt il ya 1 l ı.r, H • ,, ... • AJqa;nda •• 
$hçekapı Anadolu han 11 No. •ya da cA._vcı• . - 1 ~ . ' - - 1 ko il BmlAt • - mttracaai. kadal mtlracaat. - 1 J a. K. .... .. , . '• ~· .... ..:_ - a. 



Sahile 8 27 Haziranı 1942 

a anTü k e yo 
Amerika Radyo Şirketleri TDrklyedekl dinleyici/ere 

TDrkçe neşriyat saat/arını blldlrlrlerı 

Türkiye •aati Program Gilnler Radyo Merkezi 
Dalıra Uzunlulu 

Kiloıild Metr.• 

8t10 • 8 130 'Mlb;l/i Sali, Çar§Clmba, Perfembe, Cuma, 
' 

WRCA 9,610 31.02 
Cumartesi, Pazar 

8l15. 8: 30 Mlhili Pazartesi WNBI 11,890 25.23 

8 ı 30. 8 ı 45 Haberler. Sali, Çarşamba, Perşembe, Cuma, WRCA 9,610 31.02 
Cumartesi, Pazar. 

Pazartesi WNBI 11,890 25.23 

Her ·gün WLWO 15,250 19.1 

8 t 45. 9: 00 H aberlerln T ahlill Sali, Çarfamba, Perşembe, Cuma,_ WRCA 9,610 31.02 ~ Cumartesi, Pazar 

Pazartesi WNBI 11,890 25.23 

~ 
Her gün WLWO 15,250 19.1 

18 l 15 • 18 : 30 Haberler Pazartesi ve Perfembe 1 WRUL 15,130 19.8 
• WRUW 16.9 11,750 

18 1 45 • 19: 00 Haberler Pazartesi, Salı Çarşamba Perşembe 
WCBX 15,210 19.6 Cuma 

,. WCRC 11,830 16.8 
19 l 00 • 19 : 15 Haberler Pazartesi, Salı Çarşamba Perşembe WRUL 17,150 16.9 

Cuma, Cumartesi 
)) WRUW 15,130 19.R 

19 l 15 • 19 : 30 Haberlerin T alalill Pazartesi, Salı Çarşamba Per§embe WRUL 17,750 11; q 

l. 

21: 30 21: 45 Haberler • 

21 : 45 - 22: 00 ·Haberlerin T ahlill 

(Bu listeyi lütfen 

rakşam AKSI 
BAH.ÇESiNDE 
20 Ki Ş i L i K 
~A~ 

Heyeti 
PEK 

YAKINDA 
l\Iemleketin tanın-

mış ve sevilmiş san'atkftrla· 
nnın lştirakile zevkli ve 

Cuma, Cumartesi 
• 

Her gün 

Her gün 

kesip saklayınız.) 

Herkes Taksim'de 

ıWRUW 15,130 19.8 

WNBI 17,180 16.8 

WNBI 17,780 16.8 
J 

Bütün halk, Radyo yıldızı -ım::ıcı:ı:::::;:;:ı:::::::ı~I2!!!~!ım~t\.. 

T 
'ı 

Cönnek ve libuti sesini yakandan dinlemek için ıa. 
bırstzlanıyordu: Şimdi bu büyiik ftnat elinizdedir. 

1 kosuvor 
Yer bulmak için lütfen erken geliniz, mıualanr.w telefonla evvelden tedarik edebilirami:ı:, Telı 40099 

HER PAZAR saat ıs den t9 •kadar SARA YBURNU Park Gazinosunda 
wa Tekmil Programla tçKtstz AiLE MA T1NESI 

G:;;;::::;:;:ı=EEaoııı1:2~:az~ım::::m.;a:ımmrm~1m19•an•eşm'e~li~r!IciJlvsüyu=·:ıı· ı::ıber:::k:ı:l:sesylıE1:!liiz.~liiiilil111• .. ia:r;;naw:"iiiili İstanbul asliye 12 el hukuk mah- *e;;mlU 
.. kemeslnden: 942/398 

Ç K l S I SA 
Aydın asliye hukuk ,mza:;:mımr.;:gz:ıı;::z:ı::z:;:ım:iz::c;:ı:;;o:::z:ım:z!sm11D-11mııeall!!:!lrm:m:am!h 

mahkemesinden ı 
942/ 844 
Aydının Orta mahallesinden Bay

ram kızı Fatma Bozbaşın o mahalle.. 
den Ahmet oğlu Ali Bozbn§ aleyhine 
açtığı boşanma dhasından Ali Boz· 
başın ikametgahını değiştirmesı se
beblle tebllğat yapıli.lmadığından Ay
dın ve Ak,şam gazeteleri ııe il~en 
tebll!!nt yapılmasına ve muhakeme-, 
nln 11/9/942 cuma gilnil s:ıat dokuza 
talikine knrnr verllmlştlr. Ali Bozba
şın mezkOr gün ve saatte mahkemc-ı 
de hazır bulunması veya. ka:ıwıt ve
kll gondermesi aksl takdirde mah- j 
kemeye gıyabında. devam olunacağı 
teblığ yerine geçmek üzere füın olu-
nur. (6958) 

Gençlik, Güzellik, San'at ve 

Sinema Mecmuası 

Bugün çıktı 
Bu snyıdo.: (Türk Artist! Perlhan 

Yanal) - <Charles Bo~r) - <Ame
rlkacln Türkler) - (Radyo Yıldız
lan: Salme Sevlm) - CVlrglnia 
Bnıce) - Oeçml.ş zaman olur ki) -
(Lana Tumer) - <Dev aynasın
da) - <Şafak Sökmesin: Yıldız'ın 
Film Romanı) - (Orle.:uı Gillü: Fllnı 
HlkD.yesi) - Aynca: Sinema dedl
kodulan, Ekspres Blogra!Uer -
Tablo - Dert Ortağının okuyucula.· 

Sünnet düğiinlcrine ve ci:lcncelcre ra cevapları, 

KARAGÖZ~ ~::::::::::::::. .. ı~ıtt~ye:m~e~l~5~ko:ru:ş:.:::::::::::=:~ 
HAYALI lm\fll\lUT AKÇAY ! 

Adres. Aksaray cd. Bakko.l Ömer 1 inci sınıf operatör C f T . K k t 
Hnlll. Teleton: 22443. 10-15 gün ' ve nö~lrürjlen a er ay ar an a 

... ~haber vennelld~. Şiş 1 CE AH LI 
Kaptan Ali Erkek vo kadın anıellyatıan, estetik Cgençleştırme) ve dlmağ ame-
DenİzİD l!yatıan. ŞişU meydanA muayene (4 • 6> . Tel: 80093, 

tercüme etmı~ oldu~u Cemıo 
Kutbuna alt seyyahat notları 
her kitapçıda bulunur 

lliZl:iZlll- DİŞ TABlnt CClDll!!R:!P 

GANi KUNT 
lstanbul, Sirkeci. Viyana oteıı 

yanında No. 28. 

~etli okuyuculanmızdan YOni yJdız Bayan MELiHA ve arka· 
d~lan İzmirli Bon.ı1u Kemani ŞÜKRÜ 12 kişilik CAZ ve SAZ 

Hey'eti Her ııkfam 

Üniversite Rektörlüğünden 
Kampa iştirak edecek talebenin ekmek veslkalannı kamp kuman.· 

Müddei: Arşalo.s. Milddelaleyh: 
Hoscp Bedrosor: Gedlkpaş:ı Fınn so. 
ko.k No 30 esıcı 23 de Fazlı Klrkor ha
nesinde iken halen 1kametgfıhı meç. 
hull Müddei Arşalos tarafından 
müdd~laleyh Bedroso! aleyhine açı· 
lan bOŞat).ma dflvası için milddelaley
hin 26/6/942 cuma günll ~at (14) 

Her pazar saat 14 den 19 za kadar 
Cağaloğlu Ç/FTESARAYLAR bahçesinde 

20 klşlllk tanınmış bayo.n ve baylardan milrekkcp .. Çifte Fasıl. saı: 
heyetl!e birlikte bülbüı &esil l\IUZEl'l"EN SENAR'ı dinlemek fırsatı
nı kaçırmayınız. TemiJ ho.vo., Boğaza nazır ve eŞ3!z manzaralı 
bahçemiz lçklsfzdlr. Gelenlerin lstlrahatl temln edlllr. 

de mahkememizde hazır bulunması Kemani Necati Tok,a1 
ffanendelerı Okuyanları 

lüzumu 111\nen tebliğ edllmesı üzeri Kemani Salın l'ahyl\ Fnldt> 
ne mumalleyhln o gün gelmemesi Piyano Şefilt Artnkl Melahat 
veya bir vekil göndermemesine meb· Kanuni Ahmet Numan Semiha 
ıtl hakkında gıynp knran ittihaz 1 lCanunl İsmail İbrntılnı Güdn 
olunmuş ve lmlA kılınan bu karara Cümbfiş Kadri \'ahit Saniye 
alt lhbarnnmcn!n bir nüshası da Kllmet Salih Can 
'mıı.hkcme divanhanesine Milmış ve A Ü t t d buk H 

1 
yrıca: s a ar a « aıan » ve zurna keytıyetln on be~ gün müddetle IH\nı 

için tahkikatın 1617/942 perşembe Eminden Rumeli ve Kağıthane havaları. 
günü saat (14) e bırakılmış olduğu ~~~==~~=~=~~=~~~~;g~~=~=~~ tebliğ yerine geçmek üzere ilAn olu- ~ 
nur. 

Sa tıh1< Otomobiller 
Bir spor kapalı Forti otomoblll, 40 

model Nash taksi ve bir adet yeni 
<Doo tenezzllh> otomoblll satılıktır. 

, Satış 27 Haziran cumartesi günll saat 
14 de Şişhane yokuşunda Bankalar 
garajında. yapılacaktır. 

Gö,. mütehassısı 

oktor Cemil Görür 
CağaloRlu Nuruosmnniye 

caddesi Osman Şerereddin 
opartımam N. S --Hastalannt pazardan barka 

her gün snat ikiden altıya ka· 
dar kabul eder. Telefon: 22566 

Bu Pazar ı BOYOKDERE 

EYAZ PA K' a 
SAZ-CAZ-VARYETE 

ay n SEMiHA ve 
. arkadqlan Sas Hey'etl 

DIKKATı ' Timunuz eumnrtesl günü akşamı ilk yaz gecesi eğlen
celeri ve b:ı.yan Mtl'ZEYYEN SENAR. Kemanı NECATİ TOKYAY kon-

~ı~=:C::::m:it:lll serl iç1n Hazırlıklara b:ı,,lanmşıtır. r.:mııc::::::::=m::~r6 

27 haziran cumartesi vo 28 haziran pazar matine ve suarelerde 
MAESTRO K. LEONTİADIS idaresinde 6 kifiden mürekkep mü· 

lı:emmel CAZ HEY'E'l1 icrayı raaliyet edecektir. Konsomasyon 
30 kUl'Uf. 


