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Sivastopol 
kayalıklarında 
çetin savaşlar 

Merkez kesiminde 
bir Alman 

mu valf akiyeti 

Mersa Matruh 
istihkamlarile 
temasa gelindi 

Kahire açık 

şehir ilan 
edilecekmiş 

---aden kömürü 
fiati arttır1ldı 

Kok kömürü fiati değişmiyor 
İstanbul ve diğer 7 vilayette elektrik fiatine 20, 

h'a vagazina 30 para kömür zammi yapilacak 

Ankara 2 7 (Radıyo gazetesi) - saıfedenlerden beher kilovat baııı
İngiliz kuvvetleri doğu Pazartesi günü kömür fiati ile ilgili na 20 para, havagazı olan yerlerde 

"k • d d h bir koordinasyon karan çıkacaktır. de beher metre mikabı baJına30 
İstı ametın e a a Maden kömürünün istihsal mali- para kömür primi alınacakbr. Bilu· 

• 
BU SAB il 1 TELG 

...... , .. _ .. . .. . . . . . . . .. 

Harkof'un 
şimalide de 
bir taarruz 
başladı 

Mısırda 

muharebe 
şimdi ik 
yavaşladı 

Bu mıntakada çok tid- Mersa Matruh'un geri
detli muhar'ebeler oluyor, sinde büyük İngiliz zırhli 

Ruslar geri çekildiler kuvvetleri toplandı 
Rusların, Kerçe yapmak 

istedikleri çıkarma 
kuvveti püskürtüldü geriye püskürtüldü yeti muhtelif ~millerin tesirleri al- mum sınat müesseselerde, tramvay• 

__ bnda yüksclmİ§tir. Bu sebeple kö- lnrda, İstanbul Tüneli ile uınumt Londra 26 (A.A.) - Moskova-
Bern 27 (A.A.) _ Baslen Na.eh- mürün vasati kompozisyon Jiatine tenviratın parasız olarak yapılan dan alınan gayrı resmi haberlere gö

rlchten gnzetcslnln öğrendiğine göre 437,5 kuruş zam yapılmaktadır. ~u kısmında istihlak olunan elektrik re, Alman zırhlı kuvvetl~i yüzlerce 
Knhlrenln açık şehir lllnı tasavvw'. zam kömürü istihlak edenlerden bır için kömür primi tatbik olunmıya- tayyarenin yardımı ile Doneç üze
edilmektedir kısmın.'1 tatbik olunacaktır. Bu kı- caktır. Bu itibarla havagazı ve rindeki yarığı genişletmeğe çalış-

Vichy 28 (A.A.) - Mısırda muh re
rebe hareMtı yavaşlamıştır.Dun yalnız 
hava faaliy~tı olmuştur. Mersa Mat
raha 65 kilometre mesafede miihlm 
İngiliz zırhlı kuvvetlerlnln topl:ı.ndığı 
görülmuş, nılhver h:ı.va kuvveUcrt 
buna dnlgnlar halinde hücum e~nılş
lerdir. 

Berlio 27 (A.A.) - Alman or
!fuları Başkumandanlığı t~bliği: 

Sivastopol kalesi çevresınde, Ru
men ve Almnn kıtaları, kayalar 
(çine oyulmuş düşman mevzilerile, 
beton sığınaklara ve sık ormanlık
lar arasındaki mukavemet yuvaları
~a karşı yapılan münferit çetin çar· 
pışmalardan sonra buralarını işgal 
etmişlerdir. 

Sofya 27 · (A.A.) _ Buraya ge- ~ı~ da hal~ d~mek değildir ... za~, elektriğe yapılan kömür primi zam- maktadır. Kızıl Yıldız gazetesi Ai
len bazı haberlerde Mısır hükume- lktısat Vekaletı tarafından gosten· mı ancak halktan bir kısmını alaka- manlann ağır bir tazyik yaparak za
tının Kahire ile Nil berzahındaki len lüzum ve Başvekaletin tasv'lbile dar etmektedir ki bu da fazla bir yıf nokta aradıklarını, Alman hava 
başlıca şehirlerden halkın büyük t~n edilecek ~ömür müstehliki para tutacak değildir. kuv'vetleriniıı kütle halinde akınlar 
bir kısmını boşaltmağa karar verdi- muesseseler~ tatbık o!una~ktır. Bu zamların, kömürün artan ma· yaptıklarını yazıyor. Mareşal Tımo· 
ği bildirilmektedir. Kararın bır maddeıaıne gore, kara liyetini karşılayamıyacağı da düşü- çenko acele ihtiyat kuvvetleri getirt• 

BerJin 27 (AA.) _ Alman or· ve deniz nakil vasıtalar:' idare ~e nülmüş ve bunun için milli korunma miştir. 

Kahlreden bildirlldll:;ine gore harb 
hnrekO.tı Mısır halkı arn.sında endlş8 
uyandırmıştır. Lfıbnıın'a giden tren
ler çok kalabalıktır. Lübn:ın huki). 
meti yiyecek güçlüğünden ®layı ya.. 
b:ıncı gelmesini yasnk etmiştir. Alman hava kuvvetleri Sivasto· 

pol sularında bir düşman torpido 
rnuhribile bir denizaltı gemisi ba
tırmı~lardır. 

duları Başkumandanlığı tebliği: Şi- müesse~elerine . zamlı .fıat tat~ık fonundan bir miktar para ayni- Son haberlere göre Almanlar Ti-
mal Afrikada, yeni taarruzlar 110• olundug~ ta~dırde bu ıdareler uc- mıştır. moçenko kuvvetlerine iki uçtan ta- İngilizler, bütün tayyare-
'lUnda İngiliz kuvvetleri doğu isti- ret tanfelerıne zam yapameyacak- Kok kömiirünün dağıtım ve İstih- arruz etmektedir. Bunlardan biri 

d h f t · .. "I !ardır lakine dair kararın tatbikine baş- Harkofun cenubunda bilinen mınta- lerile taarruz ediyorlar 
Londra 28 CA.A.) - Llbyn'dan t:ı.

ze haber yoktur. Reuter aJ:ınsınm 
Kahire muhabiri Inglllz hava tuv
veUnln düşmana knr~ mütenı'.ldl 
tnarruzl:ı.nh bulunduğunu blldlrnıek
tedlr. 

Kerç yarımadasına karşı bir çok 
i:leniz vasıtasile düşmanın yapmak 
istediği ihraç hareketi, daha düş
man kıyıya ulaşmadan, kıyı topçu
sunun müdahale.sile akim kalmışhr. 

kametinde a a az a gen suru - • 1 
.. l d' Bu kararda halkı en fazla alaka- lanmıştır. Hazırlanan listeler ktİ..$at kadır. İkincisi Harkofun 300 kilo-

muş er ır. d d k '- k k" .. .. f' V kAl · d B kAl t 'l • Müttefik orduları Mersa Malruh .a~ e e.~ n~ ta, ~.o o.muruv· ı:ı- e a etın en aşve a e e verı mış- metre şimal doğusunda Vorooez 
batı ve cenu batısındaki bölgeye tının yukselıp yukselmıyecegıdır. tir. Şimdi müstehlik halka düşen iş, şehrine ve bu yol ile Rostof - Mos· 
ulaşmışlardır.p Y oni kararın dördüncü maddesinde y8:kaca~!ar: kömür. fiatinin .yü~sel- kova şimendifer hattına ve petrol 

Doğu cephesinin cenup kesimin
de bir Slovak teşkili, obüs toplan 
ateşile hazırlığı yapılan bir düşman 
ileri h reketini püskürtmüştür. 

ı .1• bl• w. de kok kömürü fiatle1-ine zam yapı- mıyecegınden emın olarak ıhtıyaç- borularına karşıdır. Şimendifer hattı 
ngı iZ te ıgı lamıyacağı yazılıdır. I~~ kndan.?ı. temin ctm;kt~.r .. ~u~.Ü· aynı zamanda Almanların zaptettik- Muhabir diyor ki: ıBu lş için bft

tün tayyareler, hatt.A uuık me~re
l<?r lçln olan ar;ır bomb.ırdıman ta:y
ynrelerı bile gece günduz kull:ınılı
yor. Bunlar snhil boyun<'a d~nn 
nakliyelerine ve kıtnl:ınn'.l. l!l:ımız 
etmektedir.• 

Kahire 27 (A.A.) - Orta Şark Kömür istihsal maliyetinin artışı- nun en muhım maddcsı komurdur. leri Kupjansk'ın 175 kilometre do-
tebliğinde, düşmanın dün Marısa nı karşılayabilmek için bazı vilayet· Dağıtı~ ve ist'.~la~teki intiza~ ğusunda, petrol borusu ise gene vbu 
Matruhun 25 kilometre batısında !erden kömür primi alınacaktır. Bu umuma durumun uzerınde çok mu- mevkiin ı 00 kilometre cenup dogu
bir mıntnkaya vardığı bildiliyor. arada Ankara, İstanbul, İzmir, Bur- him bir amil olabilir. Yeni kararda sunda Visiçansk' ta bitmektedir. Doğu cephesinin merkez kesimi 

gerisinde kış seferindenberi ordu 
büyük kısmile muvasalası kesilen 
ve bu arada hava yolile takviye k\
.nları almıı bulunan düşman birlik· 
!erine karşı yapılan hareketler ba
} rı ile neticelenmiştir. G~ilmez 
ha• klık vr ormanlık bir çevrede 
h ft;ılarca sürecı şiddetli çarpışma
lar ırasında. düşmanın bir gedik 
açmak teşebbüsü boşa çıkmış ve 
imha edilerek C!ir alınmıştır. Bolşe
vikler burada 4,000 ölü zayiat ve 

9 000 esir vermişlerdir. 16 zımlı 

İngiliz örtme kıtaları gündüz Mih- sa Eski!ıehir, Zonguldak, Mersin ve bugünkü durumun realitesine bazı Şimdi iki taraf da takviye kıtalnn 
verin ileri unsı.ırlarile temas halinde tz:nitte ~nıumi şebekeden elektrik esaslar konmuş bulunmnktndır. getirmek için yarı.o yapıyor. Duru~ 
bulunmuştur. :::.::.:::_:::=:.:__:.,_____________________ hava hakimiyetini temin etmege 

Timesin bir makalesi • Mussoıı·nı·'nı·nı Bulgarı·standa bağlıdır. 
Kahire 28 (A.AJ - Du~mnnın ona 

kuvveUerl salıll boyunca Mcrs:ı Mat
nıh'a doğru i!erllyor. Diışm ın, Bert 
harekı~tinl yavaşlatmakla beraber 
siper knzmamaktadır. 

Sivastopol' dan gelen haberlere 
.Londra 2 7 (A.A.) - İngilizle- • y h d• ı göre 200 bin asker, l 000 tayyare 

rfa uğradıkları muvaffakıyetsizlik- tefti• Ş seyahati• a U 1 er M f'h 
l d d T · b ile taarruz edilmektedir. ama ı er en bahse en imes gazete~n u- 1 Cenubi Afrika Başveld

linin bir nutk\I günkü s yı:ıında harbin inkılapçı ----- şimdilik kütle halinde hücum ar dur· 
bir zihniyet ve metotlar istediğini «Akdeniz evvelce İtalya· y ahudi meselesinin durulmuştur. 
yazmakta ve Avam kamarasının ---------
cezri değişiklikler yapılmasını iste- ya aitti, yarın da ttaıya- hani için hükumete Sıvastopol' 

Londra 28 (A.A.) - CenUhi 

a Afrika Başv.ckili gener 1 Smuts dün 
gece Cenubi Afrikalılara hit ben 
radyoda bir nutuk söylemiştir. Baş-• ba 220 top, 783 obüs atıcı ve 

mek ve bu değişikliklerin neden nın olacaktır» diyor salahiyet verildi 
ibaret olma5ı lazım geleceğini tayin 

ıara • k .. 1.. b 
mitr lyöz ile bir ço mot?r t ara :' 
ve başka harb malzemesı e e geçı
rilmiş veya tahrip o!unm'!ştur. Bu 

. du .. sman bakıyelerınden te· 
çevreının , k d' 
mizlenmesi işi devam etme te ır. 

L1doga gölü cenubunda sava~ '!e 
pike uçaktan, mühim Sovyet demır· 

1 d ...... noktalanna taarruzlar yo u ugum 
yapmışlardır. 

(Devamı sahife 2 sütun 6 da) -----
8. Churchill 
Londra'da 

Vaşington görüşme!erine 
dair müşterek bır 
tebliğ ne redildi 

işinin mesuliyetini hükumetin omuz· 
lanna yüklemekle umumi efkarın 
hislerine tercüman olduğunu hüku
mete ihtar etmektedir. 

Libya hakk:nda yakında cereyan 
edecek müzakerelere dair mütalaa
lar serdeden Times bu müzakerele
rin lüzumsuz münakaşalara yer bı
rakmıyacak derecede ciddi olması 
lazım geleceğini kaydetmektedir. 

Al manyaya 
Hava akınları 
Akınlara Amerikan 

tayyarelerinin de iştirak 
edecekleri bildiriliyor 

d 27 (A. A.) - Reuter Londra 27 (AA.) Hava 
. Lon C~urchill'in yolda hiçbir arı- kuvvetlerinin tebliği: Dün gece ln-

'l}ansı 1 'lt eye döndü- ki 
~ya uğramadan ngı erCh h'll" giliz bomba uça an düşman sula-
ğünü bildirmektedir. ur~ 1 ın rına mayn dökmüşlerdir. 

l 'l d'" düt;ü zannedılmek- Avcılarımız düııman hava mey-bava yo ı e on ° 
d . danlarile demiryolu kavuşaklarına 

te ır. • bl" ~ 
Müşterek te ıg . ve Hollanda açıklarında gemilere 

• 7 (A.A.) - İngılte- hücum etmişlerdir. Bir atvcı ~önme• 
Vaııngto1· ~ vdetinden sonra miştir. 

re wBaşv~kı ı.~ın ~ tebliğ a,ynı za- Perşembe akşamı Bremen' e ya-
tı§agıdakılmudştere Va§İngtonda lpılan hava hücumunda üç düşman 
manda on ra ve " d" ·• "I "..+ .. . . . uçagı uşuru mu;r.ur. 
neşre~ılmış;ır: f da müteaddit Londra 27 (A.A.) - Bugün 

cBır ha ta zar~n. Roosevelt İngiliz basınının alakası Bremen'e 
konferanslarda Ch cıs bili Birleşik 1000 uçakla yapılan akın üzerinde 
ve Başvekil d urcb ··tÜn kara- toplanmaktadır. Deyli Telegraf di-
milletler taraf•~. an don~lerde yapı- yor ki: . 
larda ve .butun elelerin bü- clngiliz uçak ve pılotlannın Orta 
lan harbe aıt başlıcj/k1es tmişlerdir. Şark ve Uzak Doğuda gittikçe, ağır
tün safhalarını .te~.~ ma:ın üstün }aşan vazifeler yüklenmesine rağ
Reis ve Başvekıl uş .1 teslim men Almanyanın hayati merkezle
hulunduğu noktayı tami!.rnı e 1 · •1 • h"' edebilecek kudreti mu-d .. kuvvet erın rıne ucum 
etmişler ve.. uşmnn 1 d r Bu hafaza ettiği açıkça görülüyor. 
küçümsemege kalkışm~mış d: 1 ~ın Ş'mdiye kadar Amerikan hava kuv
konfcranslar e~rıasınb.~.. ukşm ak· 

1 
tleri Almanyaya karşı bombardı-

b.. .. k tlerı ve utun ayn ve . . A . 
utun uvve I M"tte- lara iQtirak etmemıştır. men-

i ...... de tutu muştur. u man ~ l b k l 
arı gozonun 'd "'h"m· k klan da k tı ınca u a ın ar 
f 'k '11 tlcrin her nevı en mu ı an uça h' . k • 

ı mı e . f d yapılan b"t" agwırlığını ıssethrece tır.> 
t . t'hsallerı etra ın a u un 1 ·ı· h • 

mak'kıls 1 'mser bir tablo çizmcğe Bir ngı iZ şe rı 
tet ·ı er eyı d 

• .. n s de) bombalan ı 
(Devamı sahıfe 2 sutu Lo d 

27 
(A.A.) _ Bu sabah 

Şili'de kış 
V. h 28 CA A ) - şıliniıı ıncrlcezi 

ıc y · · · di,;· gö olan santlyngo'diln bildin! .,ıne" -
re bu sene ıtış erken başlamı~tır. 
Termomrtre sıfırdan aşa{ıı 3 derecc-
i'C inmiştir. 

nra l'h" 
erkenden Alman tayyare en enuz 
ortalığı andınlatmakta olan. ay ı~ı
ğından istifade ederek lngılterenın 
şarkında bir şehre şiddetle taarruz 
etın.şlerdir. Şehre büyük çapta bom
balar atılmıştır, 

Ankara 27 (Radyo gazete.;i) - Ro
ma.dan bildlrlldiğlne göre. B. Musoo
llnl uçakla Romadan aynlarak tet
kik seyahatine çıkmış; Sicilya Calııb
ria ve Sard<?nyaya giderek buralar
dakl İtalyan hava ve deniz üslcı!nde 
askeri birlikleri tettlş etmiştlr. Mus
sollnl Calabria'da §Unları söyle~
tlr: 

«Akdeniz evvelce İtalyaya alttı, 
yann da İtalya ya alt olacaktır.• 

B. Mussolinlnln bu sÖ'Llerlnden an
laşılıyor ki, İtalya herhalde şimdiden 
Mareşal Rommel'in Atrikadakl za
ferlerinden bir ~yl~uyor. 

Mareşal Goering'in 
yegeni öldü 

Ankara 27 (Radyo gazetesi) 
Sofynd:ın gelen haberlere göre Sob
rnnya meclisi, yahudl m~lesinin 
halli için hükumete t.am salA.hlyet 
vermiştir. Bu husustaki müzakereler 
Ud gün sürmüş, meclis f1zalan bazı 
itirazlarda bulunmuşlardır. Anlaşılı
yor kl hükumete verilen salahiyetler 
mühim ve şümullüdür. İtirazların 
mahiyeti belli olmamakla beraber 
tahmln edildlğlne göre, yahudl cnese
leslnin halli yahudUcrln lktlsadl ha
yattan çekilmesi demek olacaktır. 
Fakat bu, bir tahminden ibaret ol
duğu için gelecek malümntı bekle
mek IA.zımdır. 

Başvekilin tetkikleri 
Berlin 27 (A.A.) - Alman res

mi ajansının bildirdiğine göre, !\.fa- Ankara 27 (Telefonla) - Baı-
reşal GoCTing'in yeğeni av uçakları vekil Dr. Refik Saydam bugün öğ· 
filotilasında pilot 2 t yaşında: Wal· leden evw-el Sıhhiye Vekaletile ko
ter Coering, hah hava cephesinde ordinasyon bürosu umumi katipli
l~giliz hava kuvvetlerile yapılan ğine giderek bu iki yerde meş.gul 
hır çarpışına esnasında ölmüştür. olmuştur . 
............................................................•.................. , 

(Radyoda, Bn. İclAl tarafından sabah llmnastlklerı 
ye.ptırılacakJ - Gazetelerden -

~ - Allah iki evlilerin yardımcm olsurıl ••• 

vekil şu suali sormuıtur: cBiz, c~ 
Son müdafaa hatlarında nubi Afrikalılar Tobrukta esir dü~n 

b
• k d"k ld kardeşlerimizin istedikleri gibi onla• 
ır aç ge ı açı ı ların yerini tutmak suretile hareket• 

mi geçeceğiz, :rok nrkıı üstü yatıp 
Vicbr 28 {A.A.) - Doğu cephesin- yaralarımızı sarmakla mı meşgul 

de her tarafta l}lddetll muharebeler olacağız~ Buna cevabım şudur: Lı'h
oluyor. Sivast.opol'da. Alman - Rumen ya ve Tobruk'ta esir dü§en Cenubl 
kıtalan Ruslann son müdafaa hat- Afrikalıların istediği gayreti göste
tında yeniden birkaç gedik açmışlar- receğimize şüphem yoktur.• 
dır. • 

Harko!'un do~usurıda Alman ileri 
hareketi devam ediyor. Bu mmtaka.
d.a çok şiddet.il muharebeler olmak
tadır. Moskova. Ruslann gcrl çekll
dlklerlni kabul ediyor. 

Sovyet tebliği 
Londra 28 (A.A.) - Dün Sivas

topt1l' da ıiddetli muharebeler ol· 
muştur. Düşmanın birkaç hücumu 
ağır zayiat verdirilerek tardei:lilmir 
tir. Harkof mıntakasında Rus tayya
releri 2 gün içinde 23 düaman tay
yaresi düşürmüşler, 46 tankı işe ya
ramaz hale getirmişlerdir . 

Alman tayyare faaliyeti 

Amerika'ya 
çıkan Alman 

ajanları 

liri denizalttdan çıkarılan 
8 kişi yakalandı 

Londra 28 (AA.) - Amerika· 
nın doğu sahilinde bir noktaya deni• 

arttı ultılar tarafından 8 düşman ajana 
Mos'kova 28 (AA.) _ İzvestly& ga.- çıkarılmıştır. Bunlar geçen ayın so• 

zetcsl yazıyor: · Harkof cephesinde nuna doğru bir Fransız lim nından 
pek şiddetll savaşlar oluyor. Alınan- ilci denizaltı ile hareket etmişlerdir. 
tarın mevzii muvnffnkıyetl lnsan ve Denizaltılar kıyıdan 500 kilometre 
mnlzemcce nğır knyıplara mal olmuş- uzakta durmuş, bunlar kauçuk san
tur. Kıtalanmız yenı mevzilerine in- dallarla karaya çıkmıelardır. Fnkat 
tlzamla. çekilml.şt1r. Almanlar tnnk- burada derhal yaknlnnmışlardır. 
larla hücum et~ek~, fak.at ekseriya y nnlannda büyük bombalar, ki;. 
bundan sonra sungu hilcumlnn ol- mür parçalan şeklinde kıiçük bom• 
makt.ndır1• t f ft'l t.1 d~ balar ve 2 senelik malzeme bulun• 

Alman ann a.yyare n.u ye un- ı f b 'k ı lla 
d be l art ...... y ln bi .. s1 _ muştur. Bun ar a rı a arı, su yo • 

en r nı~vır. a ız r ıı..e m k'' .. 1 · ah 'b d kl d' 
de, bir günde 31 hava muharebesi rını ve opru erı .t rı e ece er " 
olmuştur Yanlarında 150 hın dolar da vardı. 

· 8 ki~iden yedisi Alman. ıseki:tincüıl 
İsveç'in protestosu Amerikalıdır. Hepsi İngilizce konur 

Slokholnı 28 (A.A.) _ İsvoç hfiltü- maktadır ıvıe evvelce Amerikadıı. bUl't 
metl blr İsveç vapunuıun bir SOvyct lunmuş~r. 
denizaltısı taraftından batınlmnsmı ---------

Sovyet hlikQmet il nczdlnde protesto B Churchı·ıı 
etmiştir. Sovyct hükQmeti tahklkntın • 
çabııklaştınlacntnnı blldlrmlştlr. 

Avustralyanın karari 
J,ondra 28 (A.A.> - Avustmıyn•nın 

Mecliste uzun ve tiddetli 
bir nutuk söyliyecek 

eski Başvck.lll B. Huges, Almnnlnr 28 (AA ) B -'-~ 
Kafknsyn'ya lnmcğe muvaffak olsa- Lcmdra . rb' · 'd - . a kv~ 
!ar bUe Avustrnlva'nın harb devam B. Churchıll iha ın 1 arcsıne araa 
edeceğini soylemiştır. e 

1 

bir k~ım ~e·~>Uslar !a.rafın~an veri-
-- len guvensızlık takrırıne bız:r.at co-

Y unanİstan' a yiyecek vap verecek, uzun ve şiddetli bir nu--
1.ondra 28 CA.A.) - DDn blr isv~ t~ söy)iy;cektir. Libya hiidiseled 

vapuru 4500 ton un ve diğer ylyecekjmunasebetıle Avam kamarasına hü
mnddelerl yuklü olarak Hnyta'dan kumetin leh ve aleyhinde 12 takrit 
Yunanlst.an'a hareket etmş.ltır. verilmistir. 



• 

Sahı1e 2 

Harb . tebliğleri 

Sovyet tebliği 

Amerikan 
deniz inşaat 

AKŞAM 

·Kansmı öldüren kıskanç 
kocanın muhakemesi 

Churchill 
Londra'ya döndü 

'(Baş tarafı l nci uılıifede) 

28 Haziran 1942 

Sivastopol 
kayalıklannda 
çetin savaşlar 

ıuoEJ<ov:ı 2'7 (A,AJ - Sovyet gece 
tebliği: füırkofta şiddetli muhartbe
ıer cereyan ediyor. Birçok yerler el 
den ele geçiyor. Ruslar düşmann 
nrı-tr k y:ıplnr verdlrlyorlaı. Hnrkof 
ke in inde 9 Alman tankı tahribcdil
m şt r. Başka blr yerde 2000 Alman 
oldurtilmüş ve dort tank tahrlbolun
muştur, 25 haziran günü Rus bava 
kuvvetleri, 89 ta.nk ve zırhlı otomo
bille 400 kamyon ve vagon tahribet
mlş, 12 sahra toı><:u bataryası sus
turmuş ve 6 mühimmat trenlle bir 
mnrş:ındlz ırenlnl havnya uçurmuş. 

tur. 

programı 
müsaittir. Aylık istihsnl henüz uza.· 
mi haddini bulmnmı~ obnnlda b6- (Baş tanıfi 1 ind aahifcde) 

Yeniden uçak gemisi, 
kruvazör, destroyer ve 

refakat gemi~i yapılacak 

Suçlu, sinirlerinin bozukluğundan llalisetti, 
mahkeme Leon'un adliye doktoru taral'indan 

muayenesine karar verdi 

rn&r ou hadde yaklnşmış n evvel- Almanlar bazi kesı"mler· 
ce tahmhı edilen n~ n1'betfni ta· 
l:ihetmigtir. Bütfin dünyada mevcut de geri atılıyorlar 
lıarb cephelerinin genişli~ <lolayıei· Londra 2 7 (AA.) - Moskova 
le muharip kuvvetlere mühhumnt radyosunun Pra'Vıda hnrl> muhabiri
vc her türlü hıır'li malzemesinin ne atfederek bildirdiğine göre. bu-

Evvelki sabah ~de Hüsnübcy gene hareketlerinin fena old~u nakli Birleşik milletle
1
rin lıa11lino gün bütün 

1
Sivahnstoakpol d cephesi bo· 

Vıışington 27 (AA.) - M. Ro· ---· 4 _ ,,_ d • . d -~1 th- v_ '-iddetl r-~ı mecbur oldukları esası rnese eler· yunca sava~ nr o ta ır. 
oscvelt tarafından bugün imzalana- apar ........... nın nwnanıu aıreaın e laı:ııda ~ n..nB nm ~l el oen ~r- den birini t......LIJ ediyordu. Şimal doğu kesimindeki Sovyet 

kansı Düruhi'"" b1rakla sekiz yerin- ıı ı ve· < en eesı eevm yorwnı 18- ~ 
cak olan deniz inşaatı kanunu Ame- "~ ""' t · h l • Se l b'- Mihver tnmfından tatbik olunan müdafaa hatlannda bir gedik açan 
ik f·ı I 900 OOO k den yaralayıp öldüren kuyumcu Le- ersen ce ennem o gıt. n ~ ı u- Al 1 S ti . "dd ti" k 

r an 1 osuna ' ' ton at· on' un meşhut auç kanununa tevfikan adamsın> dedt Birdenbire sinirlerim den!zaltı harbi mnhhn ım.rotlar vere- •. man ar. ovyc erm şı e ı a?'§l 
maktadır. Bu tonaj ~yle taksim hak . d" biri el .x.. bo d ••--- n-erind _L._ k rek devıam etmekte, bunıı. muknbll hucumlarıle geri ahlmıolardır. 
edilmi§tir: 500,000 ton uçak gemi- mu k eme~ıne un l n .,...l ce.za şan ı. ~nm ~ en CIUlle denl.3 tezgdhlan ta.mfmdan elde edl- Almanların cimdi İtalyan kıtala-

Macar tebliği 
ıi, .500,000 ton kruvazör, 900,000 mah emesınde bat anmışhr. ddıa- bıçağını aldım. Kanının gal-fuıe len ıstlhsaldt da aydan aya artm:ı~ rından mürekkep müstakil bölükler 
ton da destroyerler ve refakat €e- namede, maznurıun ıon zamanlarda vunnu~u~ amma, bunu hatırlamıyo- ta.dır. İki bilyttk mllkt bahrlyesln.ln kullanmaları, ağır kayıplara uğra• 
mıilerl·. kansına kar§ı fazla kıskançlık hare- yorum. Şımdl anlıyorum ki, bende ba~"ladı~ı deniz strntej!stne da--- ld ki · t bn kt d" M ae k l • .. cl'ği ka .....:: ü d d ,_ bah B '--~ u,_ • c.u 6 J~ mıı o u arını ıspa e e e ır. 

Bat:lapt'ıjte 27 (A.AJ - acar - Amen1cnn deniz programlan ta· et en goster 1 -.e va ııs .. n e e .ıta at var. en oaRa IQilD, """ nıla.rak bu kayıpların llerlde a.znla· Bqta deniz silah endazlan olmak" 
nelkurınayı resmi tebliği: rihinde ilk defa olarak zırhlı inp.sı bhu ~1zden çıka~d:~d~.a~g~dkad~lını nirlerim bozuktu.. Ha~eye ~tır- ca~ ftmldedlleblltr. Blrleşdk mlllcUcr üzere, Kızılordu Sivastopolun bazı 

Macar kıtalan tarafından tutulan derpi§ edilmemektedir. ıç a vurup Ö1<1ur uğü Y e ı e- mak, orada tedBIVl ettirmek istediler. arasında yapılan konfero.ns1ar hattll Sovyet kıtalannın çevrÜme tehlike-
keslmde Sovyet ~vveUerlnin ynptığı VaşİngtoL 27 (AA.) _Senato, rek Tür~ Ceza kanununun 449 uncu Fakat iğne yaparlar diye korktuğum kazanmak busuıamdnkt plAnlar ba- sine maruz bulunduğu bir tepesinde 
b!ıt.ı tanmızlar duşman:ı. ağır kayıp- • • b rtt l i . 8 maddeeıne tevfikan cezalanılınlması V.in gı"tmedim Çok sevdiğim kanını lamından h!Qblr vakit bu derece dos- dü h" l k t 
J rdirllerek 

...r. .. kürtülmüc:tür gem ın§aa run a ın ması çın • •
1
• d ""' · A,.., _ 1 §Ulan ucum annı ınnı§ ır. 

ar ve ..,..., ., • milyar 500 milyon tahsisat ıveren ıstenı ~yor u. ela evde yalnız bırakmak istemiyor- tane blr a.nlaş:m<>t>" mwıcer oma- Al l b • t • 
Macnr mevzilerine ynpıtnn b1r Sovyet kan lA ih. 'tt"f kl k b 1 et İddı.aname okunurken maznwı ye- dum Bunun için kendimi tedavi et- mıştır. man ar ır epeyı 
bavn akını sırasında uçnks:ivnr _top. • tir~n M.ay Rasını ı ltı ~A afı-~ u b : rinde ellerini yüiüne kapayarak ağb- tinn~dim. Hasta olmae--dun ..ınni Bltleşık milletler Alnuı.nlann vur- zaptettiler 
Ianmız altı düşman uçağı duşüt- Dl1§ '. ooseve ... ra n<ıan u a Le r ~lince· elli • . . . ...... ' ,. . ma~& c;alıştıtı datt>cyc knrşı Rusla.nn 
mü~lerdfr Cephe ger1s1nde Mactı.r gün ımzalanaen1t olan bu kanun Y :ı ld '.,0 guyaK l •d r hır senedır hayabmdan çok eevdı- g!isterd1ğt muka.vemetı alqla.rla.r ve Moskova 27 (A.A.) - Kresna· 
kuvvetleri çetin çn.rpışmalardar. sın- derhal meriyete girecektir. Ş1 a o ugunu, apa ıçarşı a u- lim kanmı vurur mu idim}.. dularmın rlak karşı koyma kııd- ya Svezda gazetesinin cephedeki 
rn bliyUk' bir Sovyet çetesini ku§3.t- Vaşington 27 (A.A.) - Senato- yumculuk ynptığtnh:;sıOOruh~dll~ Maznun vekili <ıe milekkilinin ~;tinden dol~ 4& çmınerı tıebrlke mu~abiri bildir~or: · .. 
mı.şlar ve yoketmlşlerdlr. nun yaptığı olagan üstü gizli celse· h~tır!•Yb~madı~dnı. '- • ll b 1 d akli haletinin bozuk olduüunu. altıl Uı.yık ..Jtf'l1rler Çinin ft7Jettne "Öken Sıvastopol mudafanCJlan cluşdman 

yırmı ır sene enuen ev u un u• 0 e;v • ..,. k • d • k 'el t\' 
c:len Jıonra yaptığı bir demeçto So- ~ ü k k k.la l bastalıklan miltehassalan tarafın- ağlrlı(tı azaltmak ttz<"l'C .Jnpanyaya tan ve pıya esme nr~ §1 e ı 

Fin tebliği natör Klark. bahriye nazırlığının gur;u ve ç ta~e er e çocu n o • dan müteaddit defaJar muayene ve karşı tatbik edUecek ptilnlar mtıte- mücadeleye devam ediyorlar. Çoli 
hlllen kruvnzör inşa etmemeğe ka· ı~ugunu sByled_!kten ronr_a gene .• ga· tedavi edildiğini ileri ıilrerek mütıı· hassıslarla. etraflı blr surette mt\na- ehemmiyetli bir tepeyi ele geçirmek' 

Belsinki 27 (A.AJ - 27 hnzlran rar verdiğini söylemiştir. np tavırlarla aghynrak, vıakayı şoyle h d altına alınmaSJnı istemiştir. knşa edllmlştlr. Anl~lması kolay için Almanlar bir piyade alayt, bir 
Fin nskeı1 tebllğl: Londra 27 (A.A.) _ Birleşik anlatmı~ır: .. ~ek 1:) da h sebeplerden dolayı hazırlanan bu makineJi tüfek bölüğü ve yirmi 

Karen benahındn topçumuz ber- Ameriknnın en mühim gemiciler bir- - Karımla ne zaman sokaga çık- h eme, u v~ya gene meş ~t p1A.nlal'ln açığ-a. vunılnuısına. tmkAn dört tankla üstüste sekiz hücum 
za.h batısında dii~nın U'IP .. '" fnal 1".. . r 1a J h c haf- sak dalına başka erkeklere bakıyor suç kanununa tevfıkan devam edıl- olınamakla bem.ber ı::öyıenebınt; ıu yapmışlardır. Sovyet nskerlcri bü-

-v J- "'6• ıgmın şe ı o n osep onan, J 1 • 1 • _ _J K d' . • k .. Le nun tervkifine ,,,___,._ It Ch .. -... k hıı.rekeııeri Oç defa durdurmuş, bir tanın yedi günü içinde tatbik edilen ve on ar a .ışftre~ qıyorou. en ıs.mı me ':';zere maznun o ~ve ve w=•W arasında. uzun tün bu hücumlara mu avemet et-
çok diişman ~i mütrezelerlnl dağıt- gece ve gündüz çah~n usulü saye- çok aevdiğı~ lçın bu hareketl~nn- v_e ~uşahede altınn alınmasını ıc:a- müzakerelerden sonra tesblt edilen mişler ve göğüs göğüse yapılan mu
mış ve hedefe tnm isa.betıerle dUş. • d A ik. • t &.hl den 8lnirlcnıyordum, eve gelınce bettırecek derecede fUUrunda Do- ha.roketler Alınanyanm Rusya.ya. vur- hnrebeleroe dü~o.na 800 ölü zayiat 
man tarassut ve atış memlerlle mu- sın e 'hmen. 8111 • ınşı:_a ~e~.g d atunntuı~ bCl}#m ağnyordu. Ve.ka sabahı da zulduk olup olmadığının tesbiti için mağa çaJıştıRt dnr'benln tesirini verdirmi-'erdir. Almnnlnr tepeyi 

acne nı nyeti ı;ın goz onun e ll 1 b' ib" 1 ı._ d" • · ı~ dl' d kt ta azaltacaktlr 'i' tnvemet yuvalannı hasara uğratmış.. la h def ldukl - l evde karımın, oğu anm a ın ır e- .ıten ısının evve tt a ıye o onı - · nihayet ele geçirmeye muvaffak ol• 
tır. · ?b. c B ehvadnnfış ~ d ü~nnı ~y.e- rine şilpheli işaretler yaphklarını rafından muayene edilip neticenin Başvekil ve Amerika Devlet Rctsı mu<11araa da bu kendilerine pek bü-

JDJ§ r. u e e gun e ç gemı m- ik' hk b"ld' ·1 · k bundan evvel Hl yılının a..,~- " 
Aunus bc1'28.hınm menez ve doğu psı imkanının clde edilmesi idi. gördüm. Çocuklar evden çıkınca ı- ma eıneyc ı ırı mesıne arar ve· da ve 1ltkAnunundA b luşm J d B yük kayıplara malolrnuştur. Düşma-

keslmtndc düşınazıın cebren yapmak Cemi inşaah ıimdi bir kiltle halinde miz yalnız kaldık, sofada masa. ?a- rerek .~~akemeyi bu ayın otuzuncu gi\nkft. mnumt va:ı:ty~ zafe.:r ~~ nın en az i~i bin ölü verdici tahmin 
istediği keşif harekeUcrt teFbbUsle- iııtihaalat meselesi veklini almışhr. şrnda lı:.ahvaltı ederken, kendısıne salı gunune bırakmıştır. mından 0 ta.rnılerdekl dunımdan edi1mektedır. 
rlnln önüne geçllmıştlr. Ccphenln bu Kanadanın memi:>a ve imk&nlan dalla mtıs.'llt oldutu hWl'UStmdA her Silah fabrikalarına 
kesin mi inin doğu ktmund~ oldukça Birleşik Amerika membalannm an· s k Ik Od devlet adammdn hl\'lb!r §'(lphe hücumlar 
m hm bir düşman mufrezeslntn ı._b· k •• t k'l tm kt d' F porun a ınması mevcut de~lldtr-. 
ileri hareketi püskürtUlm~r. Şi- ~ıı; Kır ~71 bı ıü e f!e de~~· a- Vatinırt;n 27 (AA) _Kongre Berlin 27 (A.A.) - Alman 
mal kısmında şiddetli keşif faallyetl .t. ana d"l a kı ed. ç n.

1
.e ~r ge- ileri gelenleri arasında ·ha!!'!) y 1i • Bqkwnandanlığının tebliğinde de 

devo.m etmektedir mı ınşa c ı me te ır. ngı ı:ı: m§Gatı o an a bild" 'ld.". ib" Al k · d b i · k d. naate göre Rooeevelt ve Churc'hill ırı ıgı gı ı num snva§ uça -
a una nzımam etnıe te ır, • I ' } d'" h haltı 800 

Savnş uçaklnnmız Rukajaertr çcv- y • • ksek "ıstı"şare heyeti aza art beklenilen netic~ birleşili milletle- ~n un gece cep.~ nın 
resinde düşınıın ordu~lılnnnı ve U re verebilecek olan bir harö strate• kilometre kadar gerısınde yukarı ve 
Flnlfındiya koyunun do~u kısmında. Nakliye ' d"leklerinl dinliyorlar jisi hazırlamıılarclır orta Volga ilzerinde siliıh fabrika-
düşman mnyn gcmllerlle hucumbot- Sporcu an n 1 iki devlet adam; tarafıncfo.n ya- lanna hücum etmişlerdir. Uçnklar-
ınnnı bombn yağmuruna tutmuştur, pılm•a d d'J .. t le b daki mürettebat bombalarını attık· - - ııa t ı • .... ı va e ı en muş ere eyana- • 'k 

Dunku hava savaşlarında avc rı- ayyare erı .. ftlkın 9 _ E<>den terbly~ mükellefiyeti- t •Ji · ... d'l k d' tan soora hangar ve hallerde ı l 
mııı: yeniden bn.5k.'l bir Hurrlcanc u- Memleket sponuıun ..... ması yo- nln cnzfp bir şekle IX>kulmast. M ıre;; kıy~ef.k.t~'!e :J:'e ·te. ır. §iddetli infilakın vukubulcluğunu 
çağı daha dfişfırmüşlerdir. Böylece 25 lunda eski sporeu ve kul(lp 1cınreci- - uıvl a al ıyektsız ı e!1nın emmıye- ~rmü .. lerdir. Bundan baska fabrl· 
lıazirandn dU$Dlan topyckfın 8 uçak lerlle Jamuşmalaı: ynpnın~ M:ı.aril Konuşmalara dcvnm edllccck, ~ tın aza bna ve JCehanetlerdc bu- ~.., .. • ~ k 
tmybetmlş bulunmn.ktndır. Orta Şark'ta malzeme ve vekrıletl tnnı.fmdan memur edilen sonra da bUUin dlleklcr 1stŞue he- llunmak Churdıill'in adeti değildir. k:l~·"1.°,_ilşımakl bkatdı kısmb'~n~ka uzn tan 

yüksele istişare heyeti flzn}anndan yeti dzalan ta.ro:fmdan bir rapor yiınse'r olanlar Mısır vanycti hak- guru ev ece a ar uyu yangın-
gi}all naklinde Burhan Felek ve Vildan Aşır dün ıeklinde Maarif VeklUetıne sunula- kıni:ıa Churchill tarafından ı~ylenen l~r çı~ışbr. Perşembe günü ba~k:a 

ltalyada ölüme mahkUm 
edilenler 

kullanılacak bölge btnasında kalabalık bir sporcu ca.ktır. sözlerin kendilerinde niçin bir itimat ~oml>a ~çak~anmı:ı: Mosk?~a ya-
n idareel ltütleshıtn dilek ve arzula- bıralttığını l:iu suretle 17.ah etmekte· lônında oemıryolu ~edeflerını ve bir 

&rnc 27 (A,AJ - Bundan evvel . 
ttaıyacla Brcvetta'da. komünist ol- Londra 27 (AA.) - Brıtanova 

mıı dlnlemlelerdlr. Maarif Vekili Karsta dirler. Churchill'in Mı81r buhrani hava mey?anını oombalıı.mı§lıı.rdır. 
'ttç saat devam eden Jıxınuşmadıı. Erzurum 27 <A.A.) - Şark vtltıyet- hakliın<Iaki kanaati Tobruli düttülC- Hava meydanında kışlalar ve uçuı 

duklan lddlaslle on kl.şi kurşuna. dl- ajansının bava muharriri, İngiltere
znmlştı. Şimdi başka nltı kişi daha ye ve Orta Şarka tayyare ve malzc.o 
öll1me mnhküm edllmJşler ve birçok- me nalc.line mahtus tayyarelerin git
lan 30 yıl ha.pis cezasına çarptırıl- t&çe bUyük miktarlarda kullarulaca· 

~~e:u:ıda~ eski sporcu::. lcrinde tetkik seyahatine çıkmış olan ten ıo'lra LonCJrııi:ıan ve Kahireden yollan hasara uğyatılmı~tır. 
uue-· rlmll ~ :rumuzıı.rt:n ı Manrlf Veklll Hasan Aıı Yücel bu verilen haberleri!'! bir te~t teıkil et-

mışlardır. ğım tahmin etmı;ktedir. 

P• d J b" Amerikndan gelen ağır bomba 
ıre en ayrı an ır tayyarelerinin büyük bir kısmı daha 

İtalyan vapuru havaya timdidecı silah ve malzeme tapın.ağa 
uçtu baılamıolardır. Orta Şarkta nalı:liyıı· 

Pire 27 (A.A.) _ Pireden yola çı- tı temin için daha z.iyade Boeing'ler 
kan bir İtalyan petrol gemlsl bir in- lcuDanılmaktadır. 
ımi.kla havaya 11çm~. Bundan -----
Yunanhlnnn mesul oldu~ söylen
mektedir. 

Sovyet meclizi seçimi bir 

FranaaCla 3 kadin 2 
erkeli idama mahkUm 

edildi 
yıl geri birakıldi Vdı1 21 '(A.A.) - ~ a.-

Moskova 2'7 (A.AJ _ Bu sabah fert mahkemesi. buglln, casmluli 
resmen bildirildiğine göre Sovyet suçile itham edilen 3 Fransız kndı· 
meclisinin yeni seçimi Mrb oola.yıslle nmı ve 2 erkeğini idama mahk<\m 
bir yıl gen bırakılmıştır. ebniotir. 

PERiLi KONAK 

pet ve ve en ve mes günkü trenle şe.hrlnı1ze gelmlştlt k d" 
yolundaki bütün dlleklertni heyet Maarif VeldU kısa. bir lstlralıatten me te ır. 
A?.alarma. blld.lrın1şlerdlt. Bu dllekle- sonra Karsa gltmek Qzere buradan 
rtn esaslı noktnlan f\ll'llardır: ayrılmıştır 

ı - Mekteı>l.Uerin tuıüplerde spor · -----
yapm.ala.nnıı. mtw.a.dc edilmesi, 

2 - Kulllplere her bGkımdruı yar
dım edllı;nesi, 

Tekirdağ ve Niğde 
valileri 

ı - statlardan bllMıum vergilerin Ankara _2'1 (Telefonla.) - Tekli'da~ 
kaldırılınMI, -vallsl. 8aUm Oündoğaıun Trakya. 

.f - Spor talimatname ve usulleri- umumi mut~ başmtlşavtrll.#ine 
n1n basitle§'tlrllmest, ve Niğde val131 Fevzi Oilrelln da.hW... 

ı - 1Jg maç1a.rmın azaltılması n ye teftiş h~Une tAyinlerı hnllın
Jı:ullıplerln daha fazla faydalanacatı da.ki kararname Resmt Gazetede çık-

--
Bir Hür Fransız 

kumandani öldü 
Numea 2'1 <A.A.) - (Yont K&le

donya) : Pa.sltlk bölgesi, Hür Fransız 
teotcm kam.utanı ~ .Broche IJb. 
yada bir çarpı§ma esnasında •urul· 
mu.ştul' . 

Norveçte Almanya 
liesabina mecburi hizmet eekllde mösabalcalar terUbedllmesi, mıştır. 

8 - Müesseseler1n kulüp teşkil et- I . - Londra 27 <A.A.) - Norveo ajansı, 
meıertne müsaade edilmemesi, Romme e Rumen mşanı ıs ,aşındıan yuD.n Norveçll genç-

7 - İ.stlfare heyeti flznla.nnın se- Berlln 27 (A.A.) - Antoneskonun Jetle 85 yaşından aşa~ ı,swenn 
çiminde kulüplerin oo rey1 1llınm.ası, Rommel'e en yüksek Rumen nişanı Norveçtek1 Alman çnlışma aerv1slnde 

8 - Tesisler arasında kulüp bina- olan «üesur. Mlhall:t n~nını verdiği mecbmi hlzıneoo tabi tutulacaklannı 
Iannın da. hışam, öğrenilmlştlr, bildirmektedir. 

- Stapleton'un, kara köpeği, du. Sis aynı kesafetle devam ediyor, kôn kalmazdı. 
o metr<Uc ocakta aakladığını anla- dışarıda göz gözü göremiyordu. Bu vaziyeUe thndilik yapaw 
dnn. Fakat haydudun buradan kaç- Hafiye. elinde gaz lambası olduğu bir rey yoktu. Ha~dudun PCIİne dUş
bktan sonra oraya gittiği ne mll\ım} halde, genç kadının yanına d&ıdil. mek iç.in ıialn dağılmasını ye ortalı-

Te!rlka: No. 103 Çeviren: AHMET BİI,lı.t · - Stapleton, o adacıkta, kendisi ve lambayı maaanıri ilzerlne koyduk- ğın aydınlanmasını bCklemelt lcabe-

Artak gen, kadın, tnronmile lien· _ Sevmiyorum, bilak.is ondan için de bir saklanma yeri hazırlamış- tan sonra: derdi. Evin ve stenç kadınuı muhafa· 
dine g~ sesi, tabii halini alını§, nefret ediy~>nmı, intikam almak S.- tı. Bu yeri de evin<len acele kaçma- - Madam, dedi, aJe o.kadar ke- zannı, komiser Leatrad'a bıraktık. 
güzel &iyah gözlerinin bir aralık ıön· tıy ğa mecour kalırsa, muvnkka.t bir za- siftir ki, bu kapkaranlık aecede ko- Ben Holme.,,le beraber, bonırda bir 
müş gibi görünen feri avdet etmi;tti. :.Mndamki b&yledlr, intikamıw man için saklanmak ve izini kaybet- canızın, bataklıklar arasından ken- kayalığın üıtünde ı>ırakmıı olduğu
Kollannı sıvadı, yaralı ve bereli yer- :ruzı almak içiın aaklan.dığı yeri bl:r:e tirmelt için lntilıabetnıişti. Bu sebep• disini sağ ve salim . adacığa gi>türe- muz eir Henry'nfn yanına d&ndUk. 
lcrini gösterdi, ıonra sık sık hı-Lınk- sö:ykmelisin.lz:. Bugüne kadar ona ten dolayı, haydudun o adacığa kaç- cek olau patikayı l:iulmasına imk&n Za ali d l"'- I ı.:-__ tl .. ~ ld i uh kkak dd d. kt · v ı e ı"-an 1, uu gece a attıgt 
)arla kesilen bir sesle ilave etti: cinayetlerini i§lemekte yardnn etti• mıt 0 ugunu m 8 a e ıyo• yo LI~fr: . b "zl . 

1 
d müthi§ tehlikeden UlA kendisini 

- Bu yara ve berelerin bence niz. Şimdi onu yaknlamağa biz:e yar- rum. ~ ıyenın u so erın uyan gene; liy B' k 1 elan be 
ehemmiyeti yok, asıl beni müteessir dnn edenenlz. bUtUn gUnehlannızi Şunu da 'na.ve edeyim ki, Staple- kadın sevinçle ellerini çırptı, dudak- t~p amaml§tı. ır 0 

un n, 
eden ~. haydudur. benliğimi ve affettiım~ olacak.ııınız. ton için o adacıktan daha emin bir lannda mevum bir sırıtma tielirdi. ~~.or _ kol,~nda~ dl-!olmd'~ tutarak 

h ki 1 Yer bulunamaz. Bir defa Grimp-- ~onm aamlmt bir sesle ha·..1:1rdıı uçumuz • ı.onaga un u.ıı;. 
ru umu 'r ehni~ olmasıdır. Eğer - Haydut. tnkı'batınızc:lan kurtll" -· • Y• 
beni hUlii sevdiğine emin olsn;y.dmı. labilmek için ancak bir yerde aakla- bataklılclan~ın tam ortruımdadır. - Ben de bu mütnlnnnıza i§tirak O gece, air Henry'yi doğruca ya· 
bugÜne kadar çektiğim ıztırap ve nabilir. Bu yez de,, ölüm uçurumu- O adaya gıtmek. için bataklığın ederim M. Holmes... Kocam belki tnğma yatırdık'. Doktor Mortimer, 
işkencelere, bozkırda rurdüğüm ce- nUP ortasında l>ulunan bir adacığın ortasından geçen \)"alnız bir patika bataklığa. kadar gidebilir. Fakat ar• slr Henry'yi dikkatle muayene etti, 
bennem hayatına, şikayetsiz ve iti- metrUk k.a~ madeni ocaklandır. vardır. Bu patikayı dn benden ve tık oradan sağ, salim kurtulamaz. asa:b1D1 yabitıracak bir il&ç lçirdi, 
ra.zsız sonuna kadar tahammül ede- Baskervil ailesi efradına saldırttığı kocamdan bafka hiçbir kiınae bile- Bataklığın ortasından ndayn giden kalbini kuvvetlendirecek bir enjcksi
cck.tim. Fnkat bugün bütün ümitle· kara köpe{;i de 0 metruk ocakta mez. O adaya gitmek için bataklık· patika boyunca, yolu şnşınnamak yon da. yaptı. hnç tesirini göstermek· 
lcrim sönmüııtür. Çünkü biliyorum saklıyor, orada ı>esliyor, Sir Henry'. tan geçmeğe teşebbüs edecek olan için bilyücok tn~lar dikmişti. Ben de te gecikmedi; sir Henry derin bir 
ki, o beni biç bir uı.man ııevmemiş. den, Londradnki ote1de otururken bir adnm, çamurlara .snplanacak, bu ameliyede kendisine yardım et- uykuya daldı. Delikanlı, mütemadi
cinai emellerine muti bir alet gibi c;almıo olduğu tek siyah fotiııini ona kurtulmak için çırpındıkça, daba zi- mi§tim. Fakat bu zifiri seccdo ve bu yen aeyıklıyor, wkusu da aık sık 
kullnnmışb. koklatıyor ve münneip anda zavallı yade batarak o çamur deryasına gÖ· k~ sis araaındıı kendisine pn.tikııyı korkunç kabuslarln kesiliyordu. 

Holmes, genç kadının bu sözleri- delikanlıya uldırmak için ona göre mtllecektir. g8sterecek olan o tn§ları görmesi 'VC Holmea bir arahlC C:loktora sordu: 
ni dikkat ve aluke. ile dinledikten terbiye ediyordu. Holmes, bir arnlık, maeanın yolu bulması kabil dewl. Keıke bu-
sonra sordu: Madam Stapletonun bu i:ıahatıni Uzerinde duran gaz lambasını eline giin bir hnıatını bulup <Ia o taşları - Delikanlının vaziyetini nasıl 

- Artık cnu sevmiyorsunuz değil dikkatle dinlemekte olan Holmea, alarak pencereye yana.eti. Umbanın kaJdınp atsaydım .•• O zaman hay- bulu;voraunuz.)' 
mi madam) yeniden sorduı 11ıia pencerenin dwna abetmlyoı- dudun elinl~en 91vwna,sına hi<: im· AVaaı var) 

Almanya - Ariantin 
Almanya, herhangi bir 

zorluk çıkarmaktan 
sakıniyor 

.BerliD 2'7 (A,A.) Saıtı.hlyetll 
JDAhtıller, başka. bir Arjantin vap~ 
runun torplllendiğine dair verilen 
haberler hakkında hl9blr şey bilme
dlklennl bugün blldlrmişlcrdlr. 

Beme 2'7 < A,A.) - Berllnden ha.
'ber alındılPna göre, Rlo Tercero va.. 
purunun torpillenmesi hakkında Al
manya. ile Arjantin aras1Jldtı. mUza.
:tereıer devam ediyor . 

Basler Naohrichten gazetesinin 
muhablrl §Ulllnn yazıyor: 

SalA.hiyetll Alman mnhfillerl, Al
m.anyanın Arjantlnle herhangi bt.r 
mrluk çıkarmaktan sakınmağa çalıe
tıAmı blldlrriıdekte, faknt bu memle
ketin de gemllerln hüviyetini göste
recek tokllde ı;eya.lıatlerl hakkında 
Alman maka.mlan tarafından yapı
lan tebliği göz önünde tutması gere
lceceğml 1Uıve etmektedirler. 

Arjantin Cümhurreiıi 
Buenos Airea 21 (A.A.) - M. 

Ortiz, Cümhurreisliği sarayından 
ayrılırken 1500 kişi kendisini ses· 
sizce ve hünnetle selamlamıştır. M. 
Ortiz saray bahçesinde son bir ge
zinti yaptıktan sonra hususi ikamet• 
gahına gitmiotir. 

Japon denizalhlarının 
Rus gemilerine hücumu 

Novyork 27 (A.A.) - Sidnoy
den Amerikan radyosuna bildirili
yor: Şimdi Sidney limanındn bulu· 
nnn bir Sovyet şilebi tayf asının eöy· 
lediklerine göre, bu şilep Pa3ifikte 
üç kere bir Japon dcnizaltısınm ta· 
arruzuna uğramıştır, Rus gemicileri 
Japon denizaltısını batırmıığn mu· 
vaffak olduklarını zannetmektedir
ler. 
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.8oiuiP vapurunda pıi,Jorduk. 1 bl ı·kı . Yeni fınnlar Tefrika: No. 118 Ymn:t&a&Nw•.mm.d ::.':8::.:~~ aşe r ı erı ÖyleJ&..~-111~ T-..ro ... da111111. ....... 
._ ntlea •l•qw_... Ha.lbaki buı 1 l fırinci nobanJarini 11De nnr--. JU1D l&m ;h.. 
._.ada cilc:limisi ve aaçlanmuıa pi- tamamlaclıldari firinlaı- ten -.,_ etm ı ene ,. V. ,_ 41D-ecst. 
firpiAirw..r&aaana1en1eYie&1eok· Vali ve Belediye Reisi B. Lütfi ft1' mJ7dı oanUIJlr tan" beJ-.ı ~ 
p111oı ... Mmr melikesi Kleopatra, rmı ifletmek istiyorlar Ti - Pinin etafmdati edq>ly ~ "1'l. Pllıtn merar i8iııl 

' ----L --..!-le- Kı d• ' uh e e e e h gece Jtendl aralanDda bg zdta be- teknit ıebeı&: ~ ~·1:mhlı!.-:_:a.--=:-.--=.:t- r arın m amrımıze ıza atı BeıedlJıe vU.we ~ tıeıı1fler rttıde bal b&1ll ~ ~ _ 8lld htlrı'tıW pv\lfturd~ 
·-~ netıceshıde ~ tırmlardm yapaıü.. bu a~ J1P11 'l'l • 1'edan 9f"lmiın Cftblncle etllm1Yoıı-.. nail olurdu ... Bme buradL.. tlll: tısmınm ıı&llnne ıetUba.tı noksan lç1nd8 ranan atettn ~ nn, 
..• F?akG•~-~~ ~ ~djJj~ 1 temmuzdan itibaren mahalle tevz.iinl temin için hükiimetimizin oldufunu g&mflf '" bu tertıbat ta- tımuflardı. _Ben 4!11lmtle ahpadım Sen de 

---- -. birliklerinin faaliyetile tatbik sahası- aldığı tedbirlerle bir kısım ntan- namlanmcaJ"I. tadar ba tırmlan ~- Bunlardan biri: lıWnılıı ti. b:Jı bil Jııoırmıı tmyım.. 
deniz azotwıun, luzunma tadına va· na geçcek olan tevzi i§leri hakkında daşlann Birlik idare heyetlerinde bpna'ttan menetmlftl. - '1'1 - P1 saUba Tablı:ııırW ~ Jtarpmıda tllltnıerl g&-dtm amma. 
IVOI'· Gözlerimisia. .. maYi '" Y~ Vali ve Beleldiye Reisi Dr. B. Uitfi birçok mcsuliyetlerle beraber kabul Bunlardan cın bir :fınncı, beled1,e. J"OI'., ben bOfle aez1yorum. bapatannııı kal"fl8Ulda etllmesl.nl 
fil tenevvüü ioinde erittiği keyfe P.~- Kırdar bir ınuharirimize apğıdaki ettikleri vazifelerin iyi neticeler ver- ntn gl!st.erdıti esaslar datreslnde fı- :oemıtt.ı. Pek nutırem olanlı: or- bilmem 
~ yok. Uuktan mağ8: yaza ~ izahatı vermiıtir: mcsi. ancak vatandqlann bu ıncsa- tınlanııda lbıın gelen tadllltı yaı>- taya atılan bu tabmlnler ı>S ~ Je~ Tüako bıı mrada tepemnden ... 
ölsün. banm kut. böcek. w. du- - Mahallelerde te,kil edilcı:ı laıe iye yardım etmeleri ve kcndileriııe tltlannı blldirerek 1ıe'tra.r fırmlan a!z -.e mlnuaıı delDdl. ~ .'.btl- cen ~ bülutlata battı: 
~~,.~-~ -~~=-~'!.= birliklerinin kendilerine mevdu iıleri terettitbeden itleri zamanında yap· 1f1etmek bere m~ ~~ 0 akpm ıara-: :;uz eed1rtn llılrtue _ 8th1ı ~ ırallbal Benim aı~ 
..-ua - ifaya baıladılı:larmı biliyorsunuz. malan ile mümkündür. Gösteril~ dlr. Bu fınnlar, m tnmdn!!'ttı ?ıNbatmlarma 

111 
8IDl1 ~ J'81'9 pUrtoetine, fQ 1&D8IAI 

perende atarak atlu aabhmı rrt· Temat bu birlikler tarafından mm- ihmal ve likaydi neticeande ıreru aıemtıerlndedlr:..a_._. ,_..__ ... _,.. *" US:_ du.' 6dtrlezı daha J11 oıut. n.taıııanıa --'--~an doaan bıfll'b. belki de . d ._,_ d . L _ _ı L~- •• 1 .. --L-· teıırtmızde .,_... .-- "-- Yeu.,or . ... __ h*-
_... • taka1an çevrceın e aa~ ıvatan aı- tevzıata &aaar nal" tür u auuuumı- mek .,__ ..... ~ ........ elde mevcut fl- _ Şu blziıııı Yamadanın :tmnı stn. mınnettnı bmnmaa., ua.u& .. u.., ... 
Wtün ba naimeleria en bot ve lamı t.ceis edilen kütüklerine 'Daza- yete katlanılmak saruretinde kalına- nnı ç~U!ht1J8Cl broı1&.YlP dandan çıtarm da bu .._,. o da ...ermekten daha ba}'ll'h olmaz mı7 
i.ce perdesi... ran yapılacaia için bütün vataııdaı- cağının herkea tarafından bilinmesi- ka'rŞ~~~adıklan tetkike muhtao gö- benim preflme bir tadelı a.b Çdn, T1 - P1, 'l'aJcKonun verdlat cevap• 
~-== ,,:1 .!:;im-;::::. lana temattan lıiuelerini alabilme- ne gazetenizin delllet etmeeini bil- :r'Glmektedlr. Oftnde nisbeten az un Muhafızlar bu bre boJun. -terek lardaıı memnun olmadı. 

~;_ d.-&!..- -•---.. sinbar Is- leri, küttikte bcvıtlanıu yapbrmalan- bassa rica ederim. lfllyen fınnlann muraflannı Jıd'U- TalcakoJU getlnnele lldeıbn h&J- _ şanwna, Yokclbama kapıaw 
- saa ~ .......-.. - • na batlı bulunmaktadır. Bu kayıtlar latan-bal Vilayetinden tebliğ eda- Jamıyarak 'boEuk etmek 9JDrdıklan !'etlerinden ne ~edDI tıil- tehdit ed27ar. B1rbf kundakla orta.-
a.bulda J'&f&dıiım iddia etmen= .. da evvelce ilin edildigıw• v--LiJe her- JDJ· ... ;... -.-lmektedlr. mlyorlardı. Hertes delhl 1111' fllkm· ı.ı.. a•~- 1tld1 umna, bOyle tehdlt-•~--LuJ ... ...;.: aacak Boiada ke- """11 r- liU&U "-h- B l1t9I ~ ~ ..._ _ ..... 
_...u __, kesin mensup bulunduiu birliğe be- 1 _ Muhtelif tebliğlerle bey.ı- Mamafih flrmcllarm bu teklU1nl 1ık içinde ~ ... u, e ler bana~ pUr, Yamada. bu ·--
malini ı.ı.lıiliJor... yannam-•'ıni -ermesi ııaretile yapıl- 1 • L: _, dold·--L·- tetltlk etmek ve kendilerine müsaade dl tı. Takako aeıt>es talır8a, 1& ta• tıerınen ..,...,. Qıa.taya gönderecelı 

- N. --&•-- 1...! ... memJ='=et bı·- ..... .. nam- enn uır an~ ...... ...,. ed -. --·- ...,... 
- 1111 ._ -- "". • • • • • • • • ftrillp verilmlmlyeceğln! ta,ın etmet çacak, Jlhut lntıbar ece ...... _.,_. adam b11Jamam11 pllbal Kava - M• 

ilim. •• OseriDde efendi olarak dola· ~nmcleriıı -verilmesi · · İqe bırliklenne yeriJmcsı bild~iği llmere vali ve belediye :reisi doktor B. Tatakoınun btrkac dn ~: raıa.r. Tafo!U, vanllth Konikler n• 
.-biliyorm. ma14m old .. x... _ı.. ·ı üh1t halde elln beyanname Yennıyerek Lttfl Kırdarm relslilt altında vall c- Ben, tn.rtaımak için, 'lı;ımdlmt recıet Yoba Yamada bu mCcadelede 

....................................... ugu "..,....! C.. aon m e kütüklere kaydolmıyan kimaeler bu- muavini, iktisat mtlc!ftrl. belediye llld1lım.el!1im. Bundan aanra lleat ba ıaıns ını :taldı? 
f,-:-:....ıea biriı bazinuım 26 anda bıtm11 bulun~ landuiu gör6lmektedir. Ayın eonu· teftiş heyeti mtidiirlhıden milT'ettep 1elllcetten ancak mim turtanrl• - Babam hlıg blr aman J'alna 
,,....._. lı-!I--•- ~:..- ve ay bqından e'YIY~ • dalmıte herkeun na iki ....:&- bbmttır. Bu iki gün bir toplantı yapılacak ve bu ltUmada Ded'"" .. ' de herkes blllyordu. taımu_ 8eDde:n bafka btlt11n arta.-- Evet ... uı .. auuuw. .. - 'llllQ'• k--~· _,_ k L_ el -•-- •uu &&~ 

siifiiımedi. _ Ulatabilmek dediniz 1RJUI mı;me .uam enm uuaa- içinde herkes mukayyet bulunduğu katı karar veT1JecettlT'. Bütttn bunlara ralmen, T1 - Pin1ıı dqlan ona adab.tle hlmıet edlyor-
de .klana bizim Hulki &'eldi. .. O da lan J&zundır. . . birliklCTden karnelerini almıt bulun- • • • • ,. - I ba tehllkett lı::admı el1enoe ••111- lar. 
nldile bizim kumpanyadandı: «Bir Birlikler l~re heyetlenom çahe- malıdırlar. Pırınç ıhtikarı yapan ar ne çatırması bQt1hı an.1 balkında - Evet. Benden bqka hepal, l'üa& 

• ma yerleri nahiyelere ve karakollara 2 _ Birlik ldare heyetlerinin ça- 8Uv1ya adında b1r tadmla Bet.rak derin blr ha1ret ~. ben <ma baJan etemem. l5aban bir = ~~:..=.. 1~ bildiribnif olduiundan, vatandafla- hıma yerleri nahiyelere ..-e bütün adında blr mtek 100 tilolut bir CUTal Acaba T1 - Pl. kon8lml kıEını li>rsanaa, ben de onun kadar tanın• 
_..._öyd lrlıh ra 1kametaWaruun bulunduiu na- karalı: D bdd.rilmlp BirlMerin plrlnet 95 ura,. atmatc IUl'8Ule Dı- at mı edeceltU7 mıt btr dent1Jct1tm. Dalplar bent ete 

Maltepecl.. klla 'Y .....- e, • biye ve karakollara müracaatla 
0 jd .. ı 1 bilmiy~ ntaaclaf'" tlklr yapmak suçundan yalqLJaııarü BöTle blr flkrl nna. ,eJ:al'l ~ onun bdq tanır.. fırtmalara sona. 

ICavaldarda. klh Adada, Kib Mo menıup buluncluklan birliklerin ça- i:~~i.:ıadaki karakollara mllU korunma mahkemesine veril- maya yaktmnanm ne mAnua vardıf lar, 'l'1 -~ de Yamada kadar ta-
dada. •• Hatti Sunada. Meninde, bpna yerleini &ğrenmek imllnı te- .. yeri • . gv elidir- m1şlerdlr. İddiaya nazaran, :mumun- Huılı het tatadan bir - oıkQor mndılını IWtirler, O, koskoca bir 
Trabzonda ... Büknıtte, Briibelde ... min edilmi · muracaatla ennı ~nm lar plrtn~ 'bedeli olarak bftt(ln blr yüz ve Takakonun tollan aerbes ola?a.t Japonya.ya ah1p Qlmak bt.13or. Be. 
Fnat Jııaldakça dolat1r, kim ahnb... &yfiyeyftir •. denler için de tereci- ler. . . . J1ra.Jıt banknot alıp beş Ura iade et- etıence mahallin~ gellfi btıtibı da.- nim böyle bit dAvam ,ok, Baban, be-
Vllkta ki~ panıcık- ~ gık. Menau olacak- 3 - Karne tevzıatına aıt talimat- mJf1er ve y0s Urayı da derhal ban- vetlllerl hayretten hayrete, heyecan• nım Olabıd•kJ bAk1mlyethn.l neden 
lan kifi miktarda birikmit buldu... ~biillk~er yoeı!;T;... ik.!etgahla- name ile bütün -vatanda,lann meslek a.,... yatırmışlardır, ı-alıat bu para- dan heyecana dtıför11yordu. ~ aörllyor? 

_Vay kafir... nnın bulund İu b' J°kl rd. A ba- ve it nevilerine göre lı:.artlanm ne- nm numaruı evvelce tesbtt ed.!Jm!ş Kudurmuş bir Ulandan f8ldıı1ı _ Bunun sebeblnl ..en benden Jı1 
_ Ent. vaktaki pancıldan kili ~-L 11' ı e ırk 1J v relerden•• ne tekilde alacalı:lan -- oklulundan tendlleıt yakalanınca gibi, herkes Takakodan çetlnlyordu, bWrslnl Ben blr kadınım .. bu 1flere 

JDiltarda birikti. •• y..._ döniim ar- ıma kadar ~ 8dtzaman ha hgın: rahatle bildirildiii halde, bazı birlik para da bankadan almmıştır. Kendlalne ln1 olarak yerUen bu übm eruıa. 
_ __._ ._inde dört oclah lııir n. dan. yer de~~ veya er a~gı miiesseaelerin yanlıı muameleler Selim adında blri de, yt1csek tlat- hlrrtyete Takakonun b111at bDd1ll - Bamdmıla blrle§ettk Oeaka be-
.-- .. fevkalade diier bır mberet 9Cbcbile ve alı: fü 1. --''-- 1 beLol- le ptrtn~ at.arat !hUrtlr ,apmatta.n de P§Dllftı. SanL1 bahçell mahafıs- .rme JlılbulJ't 41tlnen aen detD Aıbk Milin ~ heveli. orMml L------'-. . · eni L't yapar zu ı ıecuune ere le .....,_,_., __ .. -- .__..... _._ , __ ._, --•-

• • .._ kapı- ~mennı vennıy er, &u- doklan gö '"lmebedir Bu pkilcle mununen JabJallmJf, dibı mllll ko- larla çe •• ..._..._ .aar -- UMUIM&V mt,ıdlnf Ben 9UU&& ne"'"' mu& oenu&"-_ 

... ~;,· ~-~ A mıerak '........, toklere kayıt}annı yapbrmıyanlar ·ye _ 'l..! ~=~terden mÜtevellit meau- runına mah'kemesme teaUm edımı.ı.. ytlzlerce fanus allamyordu, ,, - Pi dıllD1 tc* IJl blllı1m, Tabkol 
uu.,- .... - ekmek karnelerini alamıyanlar hu "YW.JU ....,._... • .. 1 tlr. haYUS tıqmd'*1 lldll9 -"'Jlk Ba lll'8Cla latıelc1 tmllıtlar &rt-

aalara yem ~··· Linci• Çlktı pazar tatilini feda ederek behema- l~et alakalı daıre ve mueascse CTe *Bölge lqe mildtlrlQtl flat mtlra- Ti - Pln1n pı.deci Qaıı - J'> da haYUZ mala bathJor, davetliler teı"1L d6-
..,dı, doira mellrlneai !... Get-ı irliklerde muamelelerini aittir· . bbe memurlan, GaJatada Recatlbe.J bqmda otwııJordu. ~u . 
.. pçiyordam. aindma. • ppı· !i:!,:ıel!~ti b lid' 1 Abi takdirde 4 _ Birlik İdare heyetlerile hal- caddesinde 9T numarada kahveci Takakoyu ~ upklan ,.urtıor- T1 ·Pi koranın tızın& IOl'du: 
.,,_ c&,. bakbm: Bir Hhce ~ mlnız kaJ::kı:~ er:nabnuniyetlerin Jan ~e tün fabrika ve müessesatın 1 Nlko hakkında pudra pterfnl •tıf- du. ttt yanqıda &1l'JC& ııı bollu birer - (lamamaya I& seçlrebUlr misin' 
IİDe olurmut, komta e.İn.,........ du lü k dil • 1 k n pek az kalan bu müddet zarfında tan lmttna ettlli 'Ye Qa't"llfP&Şa ha- mUbafus vardı Takalco ba.fı yukarda Bu JaDCmı durdurmak için ona bir 
..., clihini hQnD hayran ...,.-edi yeglne meau en. ·b::e 0 

hca _ kendilerine dü en vazifeleri ikmal nmda Eohurun dt\kklnmda 31 kllo ve sert Jdıml~rla ytırilyerek havuzun haber gön~remez misin? 
7'W· fikiyetleri nazarı ıb a ~ıya j ederek kartlan~ı almalan aon defa gtzU makama ve galem bulunduR'U başına kadar geldi. Takako mlnalı btr gttlfttle muka-

- Allalı Allah ... Sebep? ...- caı;~~--: . . --•-- t..dil" la ak tebl'w 1 tohı ha.klannda wabıt"tıutmuştur. Buo- Bu sırada telu1n Yokobama k&plsı bele etU: 
_ ...... w .... ...... ..,... ~. ihQ7-..uuımwn ~ ane 0 r 18 ° unur. hılar, adll,.eye ~r. abarmdald ~ $ im - Yuıgınm durmuım Oısakahlar 

:et:..::' ..:=-w::::.ı;; Amerikaır• umarıanan ıso otomobil 11.tiği lzmı·r ı·u·runcUlerı· :"~uJ~ = ::: ::ık :~hıed;:ı~a~!: 
tmi1aJmoı 1U&c:almut da - otobtlaler -1=--r Teni ıçm yeniden 150 otomobil b1r tmllık kaplamıftı, Biç Jdn:ule: mmeyı te!'clh ederim . 
.a-J1ik temin edec:tıkmif... Yonca ld ~:"""7~eribn laatiği veriJmiıtir. Dünden itibaren t- Böyle blr secede etknce ıert1p - Şamamaya yalvaracak detllsbı •• 
Wbin hel•I • • _ _.. _, 1._;!'--ribl~ ~~e~ otobn- Emniyet albncı fU}>ede bir komisyon Ankaraya bir bey~t edDtllir m1

1
?!t _,_

1 
cUl1 ona ~ı_:ıredeceksfnl cAteeı kes!• dl-

- Cianet aetil._ '-~ ...- au a._ ....... ., - ....-· b l&etild · de daiıtılmua itin' yem yor .. bunu ..,, emete yee.,Abıııl 
L.Lı •• ---:. L--. ----n- chrt al- leıdm doka ._..

0
i• ~ pkan-

11 
enn ı tet- göndererek primlerin varmıyordu. - Hlklm mevtllnde buluan tim--. ---.-- ....-- ___ ..._. •--L Mmra -u:x..:ne dür Elektrik kik etmektedir. Bunlar, hiç üatik ... ....eıu Bil 

.. 1 .. __ millki-ethr .-nhr. - - • ....,... alm -LiJ __ L• ı · ril kald 1 - T1 - Pi dotmn atnftnt detıfUıete aeıere emir verilmez .. ~·ca ~ r. -~ _,; ,_____ apima T• Tramvay umum müdürlüfün• ?'8° otomCJD sanıp en~ 19'18 e- ın mamasım değildi ya hassa Şamama gl>I, dahna. t.udurnnış 

..Uecek 1wue - ,a. malemat plmi,tir. cekttr. iatiyecekler .. bir bolaya benztyen bir adama an • 

.... pnDP .......... a. ;.... Yapılan tahminlere &are bu oto- y ... . şehrln yeni hAklml. prur Ye-.. cak J&Jvarmatıa sırlı' geçlrlM>lllr. 
*"'-••'-il';'""• ~ bir- Werin Dibayet 1 S temmuza kaclu agh tohumların ihracı t.n.lr < > _ m ttı- metinin \fadeıd olan tomın~ bir - Bayır, Öyleyee dursun. Ona ne 
fW Şsc ._. .. w •• tehrlmlze ptirilmeleri m&mkiin ola- Tacaret Veklleti geç.en HDeleriıı ıtbı w.c1rl~lhracate: kaldJ,. aesJe balınh~ aenJn n~ de bqtasınm yalvarmasına ~ lftl'9 katlar ~--= cüm. Otob&lerin bir an nvel mahaulü olan yaflı tolnnnlann •raca tılmuı aebeblle bazı tefebl>Dslerde - Yanıma IDkull Yere etli.. Ti tahanunOI edem,m. 
lmh1•. PJcn•~ v.ı. ..... N• ..klerl IGhı lcabeden tedbirleria için bir karar ftnniftiy. Keten tohu· bulunmala Ye Anka.rap blr heyet butllDn 781'1 Opl (Al'kuı Tar) 
.. bnP W... ıirclL. 1 ..bmnu\ ı.;in Kalllredeld T1earet ata- mu, rr çlçefi, kendiT veeair Y*ih ı&ıdermete 11:arar Ttftldllerdlr. ••111111•11H•nn•••11111111a11HHnam .. a11111HH•H•1111111111ın ........ , 
_.u4... temize 7&ZllmJttar. Bu otob8sler tohumlar tacirleri, bunlan fındık Bu ııe,ıet, ,etırimJs TJcmet Odam Serbe d • ) tıl 

eee olan mı&ld- ıelJr ceLnez. tefırln en kalabalık atandardma \&1'111D olarak çuvallayıp re111 B Hattı B&lcJOlhmun 1'11111- 1 iivız e la an 
8a caıala !M-:..,.. .-... .,. mlnabllıta en ~ok~ aa.- 15 aımmna bdar l.tanbul ihracat tmcıedİr, He,et rarm .ADDrara ha- mallar için..Yeni bir emir Günlük Borsa 

,.t» IÖll = ._ de wwctan. terilen aabalanncla lt)etilecektir. botkontrol&rliiiüne miiı6rlettirecek- reket edecftitr. 'llcaret Velı:lleti, lthallt ve ihracat 
..,__ krdirni toplant dl- H lk -X. ..1-X-&.1 cak leıdir. rlatler 19-42 - 9"43 eenai Bnelce ihracatçılara ttıtün ~: birlikleri umumi UtipJiiine .. me. ............. _ 17/ 1/IMI flauerl 
l'Uat -:Wan. Beld eelôw ~· -y7eÜf.;;:wa....,_ ........ flatlednaa..,.. olacaktır. :: ==:. 1'~ nı:t- d~~ ~yapılan mallar IPa 79· Landra tsersne 1 sterıın ı.u 
~: "iDi• ••• *" •'!' Wr d•~alı: bere VlliJ'et emrine Kacbldiy iatimJikiaclen Ol1ah. bu pdmlıı lalldırıJmall Jldn- ~bir enur san~. Ba mıre •ft'JGrt llerbıe 100 dolar llO.tO 
6. · • • .,... '• FMat timdi.... 3870 tenek _s.. !:* Ba c111ı arara; 1llrachtJarı mtltalMmı- aore mayıa. •71Jlın 2S inden enel Cennre berine 100 ao.37 ...- ...,_ ..... w. lira • •ı.:_ .... TMm...-. açılan yollar dacllrlar ,. menhnlnde ırp ttt&ı aeıbe. dikizle lhraa yapdıp aJı:nc1i. lntore trantı 
........... ~ IW• ..,.... ...__ yallar ~=da bl~~ naata- Kadılds,4He AJ~oı.pmda ya- ıılıa•smdın fv.la mllctarda tMb tifi gelmemi§ olan - i.t~r ltLaıt.t n Madrtd berine ıoo pezeta 12.1175 
.. bir_:"_!_ _. .... ._ krdW .a. ~~- erine~~diklerl ~ palan hdml&k Gwiıae 7 o11u acalmıı aldıtlannı, bunu prtmdln istifade ihracat birlikleri mnzuuna daLil ol- 8totholm berine !DO lmıon Sl.15 
.... .,...,.-:-im , .... ,., .. o.m hallun aawe b . ve meydan ıenltletllmfotir. Ancak lotn yaptıtıarmı IÖJl8Dıektıedlrler. wn, iller olmwiı - Mltanma ..ı. E L ff A M R A _..,_ :0:..,...... cBil&a ..wr, ~~erdekl nüfu. aayıama pre 701 açıldıktan aonra elde kalan ar- Ankarada allkada.r mabmlar nez- 1ar için nihayet ..ı. alln& ~pmma 
...... .Jek.t. Wlt&t d&a7a _.. ;rap--.br. ..ıann aablmuı karar)&fbrılauftır. dinde tefebbtlslerde bulunarak ~ kadar Birlikler ummni lı:atipliiine 
lıllilll ·~~ bir tapa .....U :r6- K• ~ık nçlık ... :ı-tt.-den Belediye bu analara kıymet koya· 1armın kapannıuı tıedbtrıerının alm- müracaat llzım selmektedlr. wb!PecC• ......,. - a ~-..,... calı:br mumı latlyeeetıerdlt, 
.-. c1art. ~~ :::;m W· doatunu tabanca Be varda · 1 b • • Kızılay haatabalacı 
Wchl• aöslenna ~olu f&irinln Wif x..w admd& blrl aaıatada beıa- *Demir ltbaılt tacirleri. diln Ta- ne oluda de~cilik okulunda diploma tevzii saav1 j.~f:S:~~=oi:Nena 
....._ Ollelik. phli bel' ,...,AıiJ :&acer admdltl )adınla careıt ve Sanayi odan aalonlannda bayramı Kmla7 but& babcı :bıem.fireler A?enture a Pa.ı1s 
... beJti ak1,aDa ~pb aece rüı tıolP aıtJot ol41lktan. mna toplanmıtlardır. Toplanbc:la. ,.m- tnebola 2'1 (A,A.) - Şebnmls Bal- okulundan bu aene mtlsan olan Jh"- Laden Baroux - Danlelle Parola 

Kut bife JUY& dıml ıı.mm dJllll'ldllıl pçen '* tııdılmıa den hiW edilecek demirlerin teni kevi ve deniz tıP-teJt1dllleıt ı temmuz mı bQana din ~ mal b1- Jales Beni 
Kut kadar 

01:';.c+ da lla, ....,,..,,,,a11 hlddetl~1!_ = U.teai Ozemde 18ailf6bnUftür. denJzcller bayramuu lDııUamalı: loln :numda dlplomalan merulmle -. .... (l'ranmıcıa a6zltU •miıııi 
C...- katW ~. KadJn dt. -..-. * Yalnız bU8ilDe mıahaua olmak huırtıklara b8flamı4 bulun1J10l'lar. ııJmıfbr . 

.erillir: Onı.r da JUY• ı '="dildli tundan Kemale 9bl 08ftp mnJf ~: ilzere t;u aabah aaat 9 da hareket Her JI] olctutu l'ibl bu Jll da deDIFr llerulme ı.t.ltw JDUIÜ8 lıqlan· 1111••••--mf!I 
Vala cul ~ _Ben be_.,, il'tl)oıGlü, Art* bn • llmn len lmr tası cllertm1zin bu bayramı ftllleelle de- mıttır. Dfplomılır dolrtar 09neral AKŞAM _.__ __ ,_ .. _ . _ .mnıe ~. e .~ se • oz PC» nis mtı.balcalan Ye etnenceıert ile TeYtik eatıam taratmdul dalıbl-
~ -v:-- var: Biridfır:t' · 1JJ19 aınJmü: id!DdfUr. lhmdall har«ıKet etmlyecelı:tir. IPOr ı&terileı1 Japılaeüta., JDJ1tıır. Bu ~e De General J9Dl 

iki tilrlü ~ I• , ....... -... blılbtilaı ~ Kemal hemen O • • 1 '- - kam - meınmlal'a bttaben bir nmt ~ ,...aıı-. w ı,......,...,.. uııacaamı ~ Bacere atet etınıt- nıverııte ta eue pı Muilada ilk okul lldf. ıastabaklcJlılm ebemlnt.retlnl 
Ve: Bir• .. •..:::'?-; 4-. eıatmnl- fllr. Q*8n t1ll'fUD bdmm bmma Omv.nite taW,eeinin ba wıe mezunlari bellrtıiıışttr . ........,_:s clCi• ı.t>et ederek alır ~. •- Pendik.te açılan kamplara devam Bu aene mezun olan belml&r lbh-
,... ~· ~ d&t Wı 88lfne Jeıtteen poUaler BaeeH .._ edecelerW JUIDJltık. Kampa itti- lllllla 2'I <A.A.> - Bu )il mtms hat VeWetı taraımdaD muhteÜt va-

.Amma Halkiain • ekMdiii ~ bJ(IU'lmllaıdır. Kemal de r&k edecek taWae dllıa -... •er ~dan~•- talaa1--: zttelere tt:vtn e~. 
odah Wllllltlir bir eYDllt. ...=. taıgmat ıste1'bD ellnde tat>aneune elbieeainl ~dir Bunlar eDe- .. -_., 

Abone bedeli 
firldJe Beaebl 

ıa tur~ 2100 nrae 
'150 • 1450 • 
400 • 800 • LL ... ....ıirebildiii ~ •• arak tab'lrtlrata bef)anmlft,ır. rindeki ekmek ~ Kamp ko- DUlbetle yapıJan tllnnde ftltmim ile 1 y Q 1 

... ~ . dört dıınr ..... yata1an • YDA,et Detl ııeıenıert bUıtı bolmımq R A D .. i•MJllll... Onma _--L iva· __ L.I. k d mut.anbima veNCekleıdD", Talebe ft autuıcıar q,enm~ 
-ta aWJiı ~ ..,.. ... /kıea. Bı~ ~ ın hUkOınet tan~an fate edilecektir. nı.ene talebeler ~ .A.• _ _ Posta tttlhadın• dabD GlımJm 
,. ......_ • sahis Boiauçu-elan zema adında lt ,..ıarmda bir tıs ıll'tt anııma ıa.ı bir -~ ~ ecnebi ınemıanu•: 8elıelllt: 
MltGn lstanbuld~:. = kı· gece geç;=~~ Sahtekar bir fırıncı matla 80ll 'V9l'llmltt4r. 12,80 ~ 12~. 12,41 1800• an:.;rıı~~ a7lılı 

seııeıııc 
• A7lık 
l.a,tık 
l A7bk 150 • • 

...... ':. ~ daha ..- .... ::::u. akdm}ardan gene ayni J&f- Mehmet aata namJDda J,lr fmna lamet lnann Kiz Ajana haberleri, 11,00 .. eeerıerı " ------........ anttı ... ,..ı. __ıı ertmm De ~. Ba11'9 ı..e mGdUrlniflnden bir aUa En • flU'talaı'. 11,18 8aJcıll cırtııestram. 18,GI &-- ...... _ -ııtıtlrldri clelil - • eb aösl tok laıda N eneıce pgıen 1111! '"*Mı!.'- .+velld aatıtı olan 1819 ekmek e&M atitilatl aerglal Dam otbBtraal, 18,40 fJarkı " ıtır- r .. _..., .,. - ,._....,: ı-. 
cMabdcl• ~-_..... Fakat ~e11nden dolayı 1ı:t bdın a>- tutularak wr0a ı ı ""*1hk 1IDUll llaDlııa l'I <AA> - Ba JJl tara. wıer, 1uo Ajmıa Juıl>erled. ıı.u ... lrı 1187 
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AlmMcadan ter<ıUıne etti~ 
müh1m eserler serlsln.den: 

l - BAYATA IŞIK. 

28 Haziran 1942 

Bugiin ı B 0 Y 0 K D E R E 

BEYAZ PARK'da 
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u,ttJi leC:fa&Arlıkla 'An• 
~YO :nldııı 
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cutıısı 

Kuruş 

50 
'75 

1 - BU YOL UQURUMA 
GİDER ao 

SAZ. CAZ· VARYETE 
Bayan SEMiHA ve 

arkalı.qlan Su Hey' eti 1 - BAYATA BAKIYORtJM 
(Basılıyor) DİKKAT: 4 Temmuz cuma.rtesı gUnü akşamı Uk yas gecesi ettlen

celert ve bayan ?ı.rtl'Z~YYEN SENAR - Kemanı NECATİ TOKYAY ton-

rTanliurl SE!AHADD.IN PINAR Ue Keman! 
NOBAR )'FJ{Y AY n Kriatal'ln MUAZZAM 

İyt görmek, iyi düşünmek ve 
hayatta muva.ffak, mes'ut olmn.k 
tçin bu eserleri okumak lizım. 

(Anadolu Tilrk Kitap Deposu) 

~,------serl için Hazırlıklam başlanmşıtır. ••••••~ 

SAZ. Hli'.Y'E11 her puar 
saat IS • 19 a kadar istruıbul asliye 12 el hukuk mahke-

içkisiz Aile Matinesi mesinden: 942/ 399 
Milddel: Behice Parlak.bilek. Müd

deialeyh: Enver ParlakbUek: Mah
mutpaşa Yeştldlrek Güzin han Lll
blnler çorap fabrikasında lşçt halen 

Bütün şık ve kibarlar, Aperitifleriniı 
İstiklal Caddesi 451, Stadyum üstü 

MASARI SAZ H E Y ' E T 1 OKUYUCU 

lkametg!hı meçhul. Müddet Behice d l I M t T• "d • d O k t 
Parır;;bllek tarafından müddeialeyh e a ır ar· aea ro ıano ı aresın e r es ra , 
Enver ParlakbUek o.ıeyhlne açılan okuyucu Hristo Mnimatidis, Hava ien kitarist 
boşanma dll.va.sı için mUddetaleyhln Hristo Kontis 

Kemençe : ALEKO il Kanuntı lsMAİL SUZAN YAKAR il FAiKA TANRlKUT 
Klametı SOKRO Kemanlı HAYDAR FAIDE YILDIZ Olruyucu Baylar ı 
Udi Selinikli ABDI Tanburlı IHSAN MAHMURE SENSF.S Aksaraylı H. YASAR 
Darbuka: Necdet Gezen Ney: BURHAN AYDA SöNMEZ HAMİT DlKSF.S 
~--•••ma Yer bulmak için liltfen erken teırff ediniz. Konsomuyon 45 liurtıftur. 28/6/942 cuma gün!l sa.at (9,30) da 

mahkememizde hazır bulunması IU- Saat 18 den itibaren açıktır. Telefon: 43848 
zumu illi.nen tebU~ edilmesi ~ne l ı 
mumalleyhln 0 gün gelmemesi veya Har Pazartesi akşamı MAS~!! ;:,eare arkad, arının ? tirakile * KAT' 

A 

1 TES • 
1 R • 

1 
• TAZE MEYV~RDAN iSTİHSAL EDlLMIS 

' 
bir vekll gBndcrınemeslne mebnl hak- !~•-•m;;;•a;ıiöllilm•mı=•••;;m••maıı••m:am:mc:'!!;I 
kında gıyap karan ıttıhnz olunmuş 
ve lmlll. kılınan bu karara alt ihbar- H E Y B E L İ A D A 

·-·~ 
1 

namenin bir nllsho..on da mahkeme ta R 
divanhanesine asılmış ve keyftyetln ~ ~ U ~ lb:!J 
on beş gün milddetle tlA.nı için tah
kikatın 1017/fH2 cuma günil saat 
(14) e bırakılmış olduğu tebll~ yeri
ne geçmek üzere 11An olunur. 

F 

28 Haziran Pazar matine ve ıuaJ"ede MAESTRO K. LEONTİADIS 
idaresinde 6 kişiden müerekkep mükemmel CAZ HEY'ETl İcra11 

faali et edecektir Koruomaa on 30 kuru . 

1 Bir Mali Müı:ssese 1 Gümrük ve inhisarlar Vekaleti mü-
Lezzef İ hOŞ •• IÇİmİ kolay 11-r:r~8 b;::r:::am:~!!:~0 I fettiş muavinliği müsabaka imtihanı 

MARKASINA DİKKAT: Fiah 60 kunq. <T.A.) rfunuziyle 176 numaralı 
Sıhlıat vr. içtimai Muavenet Vekaletinin ruhsahnı haizdir. postn kutusuna yazmalan. MUnhal bulun:uı c35• Ura mnnşlı müfettiş muavlnllltlerl tçln yazılı ve 

iiım••mırmmo:mm••••••••ıiıiiıiiiıiııillİlllllllİl••••••••••••ıillllllliıliıiıliiıiiıiıiıi••İİ li••••••••••••ııııi s&zlü blr mil:i.'\baka imtihanı açılmıştır. · 

Zayi - Karagümrük iaşe b(ir().)-un
dan verilen 3 klşillk büyilk: ekmek 
kameslle birlikte Teklrdalt nfitus 
memurluğundan verllen nüfus tezke
rem! Tekirdağ askerlik şubesinden 
nldı~ım askeri terhis vesi.kam kaybol
muştur. Yenllerlnl alaca~ımdan eski
lerinin hükmü yoktur. 

318 doğumlu Ahmet oğlu 
Osman El'dor,;nn 

Devlet Konservatuvarı' 
temsilleri 

rA.ı.'lTEOONE• Rejt, Prof. Carl 
Ebert, müzik: Ferit Alnar, Ko
ronun 1ştlrak1le. 
BUetıer: 50 kuruştan başlar, 5 

ve 7 temmuz gece, 12 temmuz 
gece ve gilndüz SES sinemasında 
yalnız 4 tem.sn, gişe her gün sa
at 14-18 e kadar açıktır. 

Tel: 49169. 

KlMYAGE 

l
!_Si!::ıaıı• 1"'llB:!!:C"!I Zayl - İzmit nüfus dıı.lreslnden 

Ya'Em giives.inden, kışın mikrobundan 

HALILARINIZI TEMiZLEMEK 
için bu şl emniyetle en temiz yapan 

HALICILIK 'fÜRK Ltd. Şirketine gönderiniz. 
Telefon: 23967 - 4 üncü Vakı! han. 

üsküdar - Salacak - Kızkulesi P_arkında 1 
Kıymetli okuyuculanmızdan yeni yıldız Bayan MELİHA ve arka
daştan. İzmirli Borulu Kemaaü Ş0KR0 12 k~ilik CAZ ve SAZ 

Hey'eti Her akşam 

S ATIL IK ARSA • u 
Ayazpaşanın en gii7Jel yerinde bir tarafı yeni imar pll!..nı muclblnce 

Mühendis mektebi karşısında büyük asfalt caddesine çıkan, d!~-er ta
rafı da zemin katında.n Bo~:ıza ve Marmaraya nazır, beher parseli 
tnk.rl:ben 200 metrellk cephesi 9 zar metrelik gUııcl Ud apartmanlık iki 
adet arsa satılıktır. 

· Ta!lplerln mutavassıt3ız olarak her gün 11 - 1 ve 4 - 6 ya kadar 
telefon 41148 e m!lracaatıan. 

1 - Müsabaka imtihanının yazılı kısmına 3/8/942 pazartesi gilnll saat 
(} da Ankara ve İstanbulda. başlanacak ve 5/8 f1942 çarşamba günll e.k.ş:um 
r.lha~t verilecektir. 

Aşağıdaki vasıflan h.ılz ıstcklllerln 1817/ 1942 tarihine kadar dllekçe Ue 
Vekı\let tertl.ş hey'etl relsllğlne müracaat edı!Jrek orndan verilecek hal ter
cilmesl heyannamı'.slni eklerlle birllku doldurduktan sonra bunların en geç 
2417/1942 cwna gilnll akşamına kadar Teftiş Hey'etl Relsl!Clne glinderm.Lş 
buluı•malan lı\zımdır. 

2 - Müsabakaya glrece~lerde nşağıd:ıkl vasıflar aranır: 
A- Memurln kanununun dördüncü maddeslndekl şartlan haiz olmak 
B - Müsabaka tnrihlnde yaşı •30a dan yukan olmamak 
C - Hukuk ve lktls:ıt fnkilltelerl, slynsal bilgiler okulu, Yüksek İkti

sat ve T !carct okulu ile bunlara muadil aynı derecedeki yabancı memleket. 
okullarından mezun bulunmak, ııYa.bancı memleket okullarından ahnnn 
diplomaların Maarif Vckllllğlncc muadeletıerl tasdik edllml,!s olmak 10.zım
dır ... 

Q - Müfettt,Iik mesleğinin lstllznm ettıı:;-t vckO.r ve ciddiyete aykın 
bit hali bulunmamak. 

D - Sıhhntçe Türklyenln her tnrafında vazıre görmeğe ve seya.hat
le11 yapmağa müsait bulunduğu tıım teşekküllü resmi blr h:ıstahaneden alı
nacak raporla uvslk edllmek, 

3 - Vekuletçe aranan vasıflan haiz olduklnn yapılnn tahkıkat Ue 
anlıışılanlnr, Ankara ve İstanbulda. evveli\ yazılı ve bunu müteakip yalnız 
Anknradıı SÖ7.lll bir lmtlhana tabl tutulacaklardır. 

4 - Münhallere müsabakada kazanılan not derecesine cöre tayin Yil.
pılacak ve müsabaka bund:m sonra açılacakmUfettlş muavlnllklert için bir 
hak ~kll etmlyC(:ektir. 

Hüsameddin almıf olduğum nüfus cfizdanınu veı 
Idrar. kan ve sair t.a.lıllller. Izmlt askerlik şubesinden aldııtım as-

1 Eminönü, EmlAk ve Eytam Ban- . kerUk vesikamı zayi ettim. Yenisini 
karşısında izzet bey Ham çıkaracatnmdan eskisinin hükmü 1 ı-••••••••••••••••••••-••••••ml!ı 

2 el kat No. 6 yoktur. Şaban )rlş 319 doğumlu ı Mütercim Aranıyor 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: Taşra için Türkçeden İngU!zce'ye ve İngUizceden Türkçe'ye tercü-
İklncı cerrahi, tednvl, tlroloJl, Deri, Frengi, Sinl.r Kllnlklerlie Hıf~ meye muktedir ve daktllo bUen bir müterclm (Tercihen Türk> alına

sıhha, Radyoloji ve Flzlkoterapt enstitülerinde asl~lıklar mflnbaldlr. ı caktır. Tekllfierln (Mtit.crclm) rümmuzlle İstanbul 176 posta kutusuı 
Dil imtihanına girmek üzere llAn tarihinden itibaren yirmi gün lçlnde afire.ı;lne muvazzah adresle gönderilmesi. 

~ - İsteklllerln lmtlhan programını Tertl.ş Heyeti Reisliğinden almala
rı veya mektupla istem.eler! i!Z1mdır. (3917 - 6053) 

·Milli Müdafaa Vekaletinden: 
~kanlığa müracant. (7009• 
----------------------------------------------------~-

İstanbul Kız Öğretmen Okulu Müdürlüğünden 
30!Haziran/1912 salı glln il İsbnbul Kız Öğretmen okulunun mezunlar 

toplanbsı yapılacağından eskt ve yent mewnlarla esltl ve yeni öğretmen
lerin sant 15 te yapılacak olnn toplantlda hazır bulunmalan rica olu-
nur. (7101) 

T enbih Beledi 
1 - Taksi mnhallerlnde duracak otomoblllerln taksi saatlerinde .cer· 

best işareti bulunması mecburidir. 
2 - Her hangi bir mahalde duran veya içinde müşteri bulunmadan 

sey'reden taksi otomobUlerl s:ıatıerlnt Irnpatam.azlar, saatlerinde serbest 
işareti bulunması ve müracaat edecek müşteriyi kabul etmeıerı mecbu-
rldlr. • 

3 - Taksi otomobUleılnln mu:ı.yyen tnrlteden fazla para nlm!l.ları ya-
saktır. . 

4 - Yukarıda yazılı maddelere muhallf hareketleri sabit olan taJcsı 
otomoblller:lnden birinci def'asmda para cezası alınır. Teken1lril hallnde 
v<>förünün ehllyetnamest ile otomobilinin plı\kası alınarak (10) gilr. müd-
detle seyrüseferden menolunur. (7050> 

İstanbul C. Müddei Umumiliğinden 
İstanbul Ceza ve Tevkif evı hastıaneslnin bir seneme san 250 gramlık 

18250 kll.se yoğurt, 3650 kilo süt, 3250 k!lo et ihtlyncı açık eksUtm~ 
konmuştur. 

Yoğurtun muhammen bedeli 2372 llril. 50 kuruş olup muvakkat temi
natı 177 llm 94 kuruştur. Sütün muhammen bedell 1204 lir& 50 kurut 
olup muvakkat teminatı 90 lira 33 kuruştur. Etin muhammen bedeli 4875 
llm olup muvakkat teminatı 356 lira 65 kuruştur, 

Yoğurtun eksiltmesi 2171942 perşembe günü saat a te sUtiln cksllt
mesl yine aynı günde saat 15 te ve eUn eksiltmesi ylne aynı günde saat 
16 da Sultanahmette Ceza ve Tevkif evi binasında yapılacaktır. lstekll
lerln buna alt şartnnm~yl tatil günlerinden maada her gün mesa.l saati 
dahilinde Ceza ve Tevkif e.ı müdilrlilğünde görebUlrler. 

1 s tan bul Elektrik, Tramvay ve Tünel lıletmeleri 
Umum Müdürlüğünden · 

1 - Aşağıda clns ve mlkban yazıtı malzeme mektupla teklif istemek 
suretııe mlibayu. edilecektir. 

2 - Tekllt vel'fX:ek taliplerin mübayaa edllecek matzıemenin hey'ett 
mecmuası ha.kkında teklif vennelerl mecburiyeti. olmayıp isteyenler arzu 
ettiği kalemler içln tekli! verebilirler. 

3 - Bu iş için alınacak muvakkat tıemlnat, teklif edilecek bed.elln % 
7,5 dur. 

4 - Tckllt edilecek eoiya. lçln hazır bir nümunenln, hazır yoksa ima
llnde kullanılacak malzemeden blrer nümunenln, İdareye tcvdU Iı\zımdır. 

5 - Tekllnerln, Idare Levazım Müdürlüğünden alacakları izahata 
uygun olarak tanzim edecekleri teklif mektuplarlle muvakkat temlnatlan
nı en g~ 1/7/942 çarşamba günll saat 17 ~ kadar Levazım Müdürlü
ğüne tevdl etml.ş olmaları ırızımdır. 

Malzemenin clnsl 

Siyah mu~mba I nevt 
.. ıt II • 

Balıkçı muşambası 

16 adet beyaz gömlek lçin kumaı 
Ustık çlzme 
Tahta ayakkabı 
Meşin caket 

• elb!se (caket pa.ı:ıtalon) 
• önlük 
• eldiven 

YU.n eldiven 
Aspest lt 

Su geçmez elbise tçln kumaı 
Yün başlık 
Gocuk ~lek: 

Mübayaa. edilecek mlkto.r 

100 adet 
100 lt 

150 .. 
100 metre 
180 ndet (15 düzine) 
10 adet 
40 • 
10 ~ 
10 Jt 

600 çırt 
100 lt 

10 lt 

10 adet SO metre k:wnaf 
200 • 

6 • 
(8860) 

Asker! Uselere, Konya askert orta okulwıa ve gedikli h:ı.nrlam:ı 
orta okullarına talebe alınıyor. 

1 - 1 Eyltll 942 de başlıyacak yeni ders devresi lçin Konyada Ku
leli, Akşehlrde Maltepe ve Bursa a.cıkerl llselerile Konya askeı1 orta 
okulunun ve Kayserı gedlkll ert>a., hazırlnma orta okulunun her üc; 
sınıfına, Merzl!on gedlkll okulunun birinci, ikinci, üçüncü sını!lanna, 
Kırıkkale sanat okulu ve Ankara muslkl gedlkU okulunun yalnız bl
rlncl sınıtıanna Maartt liselerinden, Maarif orta okullarından ve llk 
okul mezunlarından talebe alınacaktır. 

2 - Alınacak talebenin Türk ırkından olması, sıhhi muayenede 
sağlam çıkması, ve ıstekll o.dedi ihtiyaçtan fazla olduğu taktirde ya

pılacak seçme sınavında kazanma.sı şarttır. 
3 - TahsUl terk edenler, her ne sebeple olur511 olsun yaşını b!i

yiltmü~ veya küçülmüş olanlar, bulunduk.lan okulların son sınnvların
da sınıfta veya bütünlemeye kalmııı olanlar, yaşlan, boylan ve ajtırlık
lan askert liseler taUmatındakl hadlere uygun olmıyanlar kabul olun -
mazlar. Yalnız gedlkll erbaş h9.zırlama. orta okullanna blr 11~ üç sene 
tahslll terketmt, olanlar alınabilir. 

,4 - Bu şartlnn taşıyan lsteklllerln bulundukları yerlerin askerllk 
şubelerinden diğer kaydı kabul şartlarını O~renmelerı ve okullarca 
istekliler hakkında yapılmakta olan tahkikat neticelerinin seçme sı
navlarına kadar tamamlanarak lsteklllerln bu sınavlara glrebllmele
rlrt temin lçln 15 Mayıs 942 den ltlbııren birer dllekçe lle ve açık ika
met adreslertnl ve nüfusa. kayıtlı bulunduk.lan yerleri dilekçelerinde 
göstermek üzere derhal girmek istedikleri okul müdürlüklerine müra
caat etmeıerı ve Maarif okullannda sınıf ge~me sınavları bittikten 
sonra da diğer kaydı kabul k€ıtıtıannı hazırlıyarak askerllk şubeleri 
yolu ııe en geo 10 Ağustos 942 tarihine kadar okul müdürll!klerlne 
göndermeleri UO.n olunur. (3267 - 5538) 

ZARİF KADIN DO(iMELERl 

1 
Arau ettiğiniz her nevı son moda zarif düğmeleri doğrudan doğru

ya fabrikadan alablllrs1n~. İstlyenterln adresine pırasız nümuneıcr 
gönderllfr. 

FtE B İC B 

Istcklller kanuni veslkalarile blrllkte yukarda yazılı gün ve saatler- 1 
de Ceza ve Tevkif evinde top!nnacak komisyona müracaat etmeleri UA.n 
olunur. (6476> 

İstanbul Belediyesi ilanla_r_ı ___ _.I 1 
San.yer Kuru mahalle Tatar Yalcup sokak No. 2 • 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
İzmir Vilayeti Daimi Encümeninden 
İzmir • Torbalı - Arapçİ - Efes yolu tamir edilecek 

1 - İzmir - Torbalı - Arapçı - Etes yolunun 39 + 000 - 49 + 900 
Km. !eri arasındaki kısmın esaslı tamiri 18/ 6/942 tarlhlnden ltıl.b:ı.ren SO 
gün müddetle ve kapalı zarf usulll& eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli c9110!. lira c57ıt kuruştur. 
3 - Muvakkat ternlno.tı cı5806• liradır 
4 - İstekliler ihnle tarJhlnden en az ~ektz gün evvel Turistik Yollar 

Mıntaka Mildilrliığünden ehllyet vesikası alacaklardır. Keşttıer rruntaka 
mtidürliı~ünde görülebilir. 

5 - Eksiltme 16/7/94% perşembe günü saat 11 de İzmlr Vllı\yet Dai
mi Encümeni odasında ynpılacaktır. 

6 - isteklller 2490 sayılı kanunun hükümlerine gBre hazırlayacaklan 
zar!lan ihale günu saat 10 na kadar makbuz muknbUlnde VU!yet maka-
mına vcrmeler:t 11An olunur. c3434a ı6788a 

İtfaiyeci aranıyor 
300 kuruş yevmiyeli mütehassıs iki itfaiyeci alınaca~ından isteklilerin 

pnzardan maada her gün saat 13 den 15 şo kad~ Tophanede Ud No. lu dlklın 
evine mQr.ıcaaUan. (259 - 685n, 

Takat oOOm.ooUlerlnln takslınetre terinin yazacatı ücrete ,_ 25 zam 
fcraslyle evvelce ya.pılm.ış olan cro 50 zammın bu kemt " 75 nl.sbetlne ll>
ll~ına Datmt encümenin 2S/6/942 tarlhll tçtlmamd& karar verlldlRI. sa.-
yın Mika Uln olunur. (7029 

1 - 12/ 8/ 942 cum.e. ırüni.l pazarlık usullia alınncatı U!n olunan kıilll
yetu miktardaki ıevanta çlçe~lne talip ruhur etmediğinden bu kerre ye
niden pa.zarlıp konulmUftur. 

2 - Pazarlık 10/ 7/ 942 cuma gün11 saat 11.10 da. Kabataşta. levaztm 
ıubesUıdekl alım komlııyonund& yapılacıı.ktır. • 

Devlet Demiryollari Adana 6 nci işletme arttirma, 3 - tsteklllerln pazarlık tçın tayın olunan gl1n ve saatte teklif ede
ceklert fiyat üzerinden % 7.5 güvenme parastyle birlikte mezkCtr komls-

eksiltme komisyonu reisliğinden yona müraca.atıan. a690h 
Muhammen bedeli 34.000 lira tutan ve 1942 mall yılı lçerblnde Ada.na. * 

deposuna gelecek olan 40.000 ton maden kömürünün tahmll " tahliye İstanbul bira. fa.brlk:a.unda elde e~11lecek yaş küspeden 100 kazaru 
~ine matıOp evsaflı talip zuhur etmediğinden eksiltme 17 Temmws 942 ihale tarlhlnden itibaren harta.da 1Jd gün hnrfo olmak üzere dlğer glln
cuma günü saat 18 da kapalı zarf usullie Ad.anada 6 ncı İşletme Mil- lerde çıkacak küspelert 8 - 4 ay za.rtında almak ıartlle pazarlıkla. arttır-
dürlüğil binasında 1cra. edilecektir. maya. konulmuştur. 

Bu ~e girmek tsteycnlerln 2550 liralık: muvakkat temlnat aıcçelerlle Pazarlık 30/ 8/ 942 salt günü saat 11,10 da Kabatnştıa Levazım şubesln. 
nüf\18 cümanlan, kanunt lkametg!h vesikaları, iyi huy k!tıtıan, ve Ti- deki Merkez Satı~ koml.syonunda. yapılacaktır. 
caret odası vestkalartle beraber bu glbl tnhmll ve to.hllya tşlerlnde bu- İsteklilerin pazarlık için tayin olunan ftin ve saıı.ıte teklif edec~klcrl 
lunup muvartakıyetle başardıklnnna veya bnşarahUeceklertne do.tr b1r eh- flat üzerinden % 15 teınlnat pnraslyle birlikte meıkftr komisyona. mllra· 
llyetnamenln teklif mektuplarlle berabet: ihale aaatinden. bir saat evvel caatları. (6919) 
komisyon relsllğtne verllmest J!zımdır. - -----------------------------------

Mukavele proJelert Ankaracln 2 J.ncl İşletme Mildürl~den, Hay- Oniveraite Rektörlüğünden 
darpaşada. ı inci İşletmo Müdllrluttınden, Adanada 4 net İ.oletaıe M.(t- Kampa iştirak edecek talebenin eıanetc vesikalarını kamp kuman· 
Ol1rUlğU.ndoJ:ı vt .Adana denooundafı bede161s olarak TCrllJl1. c69&'b d&nlığına tevdl etmeleri. (6992> 


