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Yeril Mallar Pazarlarının 
Da§'ıtma Ofisine bağlan· 

masına karar verildi 

Sene 24 - No. 8482 - Flatl her yerCfe ' kuıuı 

İnanalım mı? Bu sefer de 

Edirne'yi Bulgaristan'a 

bağışlamışlar! 

Belçika' da 
tedbirler 

.... -
Almanlar müttefiklerin 
asker ç1karmalarindan 

korkuyorlarmit 

Florya plajı 
Bugün kur'a ile bir 
talibe ihale ediliyor 

A vustralya'ya 
bir akın 

Elektrik ve tramvay 
işçilerinin Ücretlerine 
yüzde 10 zam yapıldı 
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Almanya'dan 100 
mily,on marklık harb 
malzemesi alacağız 

Buna dair mukavelelerl yapmak 
ve imza etmek Uzere Berllne 

bir TUrk heyeti gitti 

Doğu cephe- Libya'da 
sinde mevzii lngiliz muka
muharebeler bil taarruzu 

Alman uçaklari Ruı 
sahra mevzilerine 

bombardıman etmeğe 
baıladılar 

Almanlar bu taarruzlari 
pilaldirttiiklerini ve 2 

binden fazla eılr 
aldıklarini bildiriyorlar 

BU 8.A.BABKi 

Libya 8 

son 
muharebeler 

Mihver kuvvetleri 
ilk hadefine vaaıl 

olamadi 

'.l'ELGBAPLAB 

Bu sabah 
bir katil 
aslldı 

Katil Nazmi'nin 
ceaedi saat 1 O da 

kaldınldı 

LoUra 2 CA.A.> - Lll>Ja'dul ae1eıı Bu aal>alı tevkU'baııenln ootmdt 
I04 baberlent göre en flddetll muh&• Nuıml admda blr katil asılnuftlr, 
!'ebeler mayin tarlalarında Almaiıla.- Nazmi Piierre Lotl caddesl.ndle poUa 
rın 19t1klan 2 dar geçit ~· ve bu.. memuru Haan Baart'nln evıne hırm
nun •tratında ol~. MlltV'lr kuvvet. 1Uı::: 1çln gtmıı.ş, gUrlllttıyil işttlp eeı. 
len bu geçitten p.rba. çftll.mete ça.- Hasan Bam'yl öldllrdO.ıcten 80ill'a .,_ 
lıfıyor. Brltanya tank ve ta.yya.reler1 laıkte kendlsln1 takibeden s mahan. 
şarkta kalan düşmanı hırpalamakta.- bekç1sin1 de yaralamış, nihayet yata 
dır. Dllşman dafl topla.n retırerek lanmı.ştı. Yapılan muhakeme netJOt
Brltanya. motört7A kıtıalannın bu- sin!M Nazmi idama mahk.11.ın edllmtf 
raya doğru ilertıem~ mAnl ol- ve idam hfilmıü katllllfmlştlr. Blly11t 
rM#a ~lıştyor. Fa.kat Brltanya Millet Mecllsi de bu karan tRsdllt e\
toplan. bUhass& tayyareleri ml1- t1Rln,.den hükfun bu 88.bah infaz edll-
tem.adlyen düşmana atee et- mıştır. 
mektedlr, Tayyareler aıçaac seviyeden İdam hll.kmünün tnlazında hUEUl1l 
dalgalar halinde uça:ra.k bombalar lD.zım gelen memurlar bulunmuştut. 
atıyorlar. Ceset saat ondn. kaldınlm~ır. 

Mayln tarlasında ı ldlomıetre genlf
lltlndekt blr noktada yalrus blt atın
da 80 tam, 50 tama yakın lıılabet elde 
edllmlf, d!işman nakli.ye vasıf.alan ka.
nşarak birbiriyle çarpıştU§br, 

Tayyareler geçldJn prlanda da 
büyük faaliyet gösteriyorlar • Ha.va 
mareşall. Llbya'dakl haV& kuvveti ku
mandanına btr mesaj g&ıdererck ha .. 
rekAt emasındakl kahramanlıktan ve 
kara kuvvetine yardım l.çhı hetl şeyt 
feda etmelerinden bUyillc ta'kd1rle 
bahsetmt§tir. 

DlllJllllan Llbya'da ilk gayeıstnde mu
vatfakıyetslzllğe uR"ranU.ftır. Almıan 
estrıere gıire bu gaye Tcbruk'un zapb 
ldl. Almanlann blrçok veısattı tahrlp 
edilmtf, İngUlzlertn eıtne mtlhlm teç
htzal ~mL~ttr. 

Kolonya 
taarruzu 

Lord Halifaxı cAıker 
çıkarmak için hazir

hktarıt diyor 

Prag'da daha 27 kiti 
kurt una dizildi 

Londra 2 CA.A.) - Prag radyoq 
tıün daha 27 Çekt'n kurşınıa d1zlld1-
tln1 blldlnnt5tlr. İçlerbıde 4 kadm 
vardır. Heldrlch'e BU1k83t üııertne k:urw 
tuna d!zUenlerln yekQnu 111 1 bul· 
m~ur. Buna. ve vadedilen mtık1fa,,. 
ta rağmen suikast ta.mert hakkında 
malüma.~ verecek bir tet Çek oıtm.t.
~ır. 

Bir İngiliz kruvazörü 
batb 

Londra 2 CA.A.) - Bahrlye ~ 
8000 tonluıt Trin1daı tnı~rtnfta 
battı#ını b1Mtmtlft1r 

Rus cephe
sinde mevzii 
muharebeler 

Kalinin'de 
Alman hücumlari 

tardedilmiı 

Japonlar yeni bir taar
ruza geçtiler 

2 küçük Japon denizal- Vacby 2 (A A.) - Tokyodan 
haı yüzdürülecek bildirildiğine göre, Japonlar Kanto-

lşncln 2 (A.A.) _ Avtlltl'alya'nuı nun 75 kilom~tre ötesinde yeni hlr 
Sldney Umanın.da. ba.t.ınlan a küçük taarruza geçmışlerdir. Bu taarruz ıi
J'apon denWaltl8Uldan lkla dentztn d1- mal istikamatir.dedir. Çunking bö:r
blnde bulunmuttur, Bunlar IUYUD ytl- le bir taaıruıun ba§ladığını kabul et-
cüne oıkarıtacatlardır, mektedir. 



Sahl!e 2 

ŞangKayŞek 
Amerikadan llarb mal

zemesi iatedi 

Ncvyork 1 (A.A.) - Bugün 
radyoda Amerika.ya hitaben Çin 
Ba kumandam Şang Kay Şek ıöyle 
demiştin cEğer Amerikada istihsal 
edilen malzemenin yüzde onunu 

Hava düellosu 
idd tlenlyor 

Almanlar da Canterb~ 
piakopoaluk memezlnl 
l>ombardiman ettiler 

Çine veriraeniz, Çin ordusu aize yüz· Berlin 1 (AA.) - Alman orda
de yüz neticeler verecektir. Harbin lan Baııkumandanlığınm teblWı 
kazanılması içir. mbeviyata maki- Manı ınhllinde dtlpnan dün 
neli teçhizatı katmalı: aerektir. Faknt 9 tayyare bybetmİ§tlr. Koloa
ıon zafer muhakkaktır. Ve Çin hu ya tehrlnln merkezine İn~iz M.
z.afere kadar mütearnı:a mukavcme- va kuvvetleri tarafından yapılan 
t. azrne~r. tedhit akınına bir mukabele olmak 

Çin milleti. Atlas paktında bildi· fizcre milhlm muharebe te§killerl 
rilen amaçların gerçeklqeceğine ka- dOıı gece İngilterenln cenubu ıarb
ni bulunmaktadır.> enıda Canterbuıy pWtopoıluk mer· 

De let de irvollan 
umum müdürü 

Vekalet emrine almdıği 
haberi doğru değil 

kezine taarruz ederek binlerce yan• 
tpn ve lnfilAlt bombaaı atını§lardır. 
iyi glSrli§ oartlım içinde alçaktan 
UÇ4Jl te;killer geni§ yangınlar çıktı· 
ğmı g6rmil§lerdir. 

fngiliz tayyareleri 31 maya gece· 
•f Almanyanm garp bmu üzerinde 
hlc; bir tesiri ol1JU7an hırpalama akm
lan yapmıılardır. 

Ankara 1 (Telefonla) - Devlet Londra 1 (A.A) - Diln ırece 
demirvollan umum müdürü B. Ce- Kol<>Dplya karp yapılan akın esna• 
mııl Hidayetin Vekalet emrine alın- aında lngiliz han kuvvetlerine men
dığı ve yerim umum müdür muavini aup bomba uçaklarının Uç Almatı 
Fuadın tayin edildiği hakkında la- uçaiı dil§Grdülderl resmen bildirl1-
tanbuldu bazı gazetelerde bir haber mcktedir. DördOncfi bir Alman uça• 

k t B h b · M'" aknla"'t Ve· itı da İngiliz aTcı1ım tarafından Hol-
çı mış ır. u a en un d . d dn .. ül Ü tU 
kili amiral Fahri Enghıe sordum: lan a Ozerın e our m § r. 

<l~unun kaliyen asıl ve esası yok· 
tur. Böyl~ bir şt-y de hiç düşünme· Vilayetlerde dağıtma 
dim. Bunu kati olnrak tekzıôe me• k 1 di 
zunsunuZ> dedi. birlikleri teıek Ü e yor 

• • ,.. Ankara 1 (Telefonla) - Gelen 
Sıhhıye teşkılab mal6mata g~ra lilltUn vil!yetlerde 

Anlt:ıra 1 (Telefonla) - 8ıhh1ye daiıtma birlik.Jul teşekkül etmekte 
te.şklllit lmdrosundıı. yapılacak deği- han vilayctlerd~ ıimdlden faaliyete 
o!kllğe alt lfıylha Meclls ruznnmesine geçmft bulunmaktadır. Temmuz ba
alınmı.ştır. Bu tadl.U'lta g~rc, TrcıMon- ıına kadar bu birlikler hangi vill
da Jnşaatı bitmekte olan 250 yataklı yetlenle bitmlı ise karnelerin o vi
hastane için ve llerlde cilğer '11.Ayet ı~ eti b b' likl •·-il da
•e kazalarda, .cıhha.t ~rkczıert tıesısı .. uy ere u ır er yası ...... c • 
tçln lüzumu kadar mUtehıı.ssıs yct.lş- gıtı1muı memuldllr. hta.nbul vill
tırmek mak.sadlle nsıstan adetleri art- yetinin temmuıt batında dağJacak 
tmlacaktır. Bu ası.stanlar bir müddet ekmek karnelerinin daiıtma birlikleri 
müteha.s.'m mua.vtnllği yaptıktan aon- ımarifetile daiıblmuı için çalıııl-

1htl.sas lmtl."uuılarmı vereceklerdir. maktadır. 

Asker ailele ine yardım 
Hazırlanan. talimatname 

vılayetlere bildirildi 

ve Saba 

Şarap yapılması niçin 
serbes bırakılıyor ? 
inhisarlar Veklll bu serbestinin 
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erle 
Bulgaristan' da 
idam kararlan 

inanalım mı? Bu 
sefer e Edirne'yi 

Bulgaristan' a 
bağışlamışlar! Vf~tler lieaabina caaua-

luli yapan bir general <Baı tarafı ı inci sahifede) 

idama mahldmı edildi Askeri ve siyasi durumun g&-m em f e ket için faydalarını anlattı rektlrdiği şekil bu olunca, Sov-

• •. Sof7a 1 (A.A.) _ So'1a Har'fi yetıerln. böyle bir anlaşmayı yal-
Dün Mecliste bazı llyillalarla birlikte l"tirldye • dlTam eski topçu mftfettlfl mGtchit nız Bulgari.stana teklif etmiş ol-

ltalya Ticaret ve Seyrlsef afn mualieCleslnln general &lmof ale,hinc ~ d&- malan akla yakın gelmez. sov-
uzafı1maıina daJr notanin taa<liJd ~ kararını b~dlrmI,tir. General yetlerin, Bulgaıistanıa imzala-

Jl.....:L"- - d kab ) edild• Saimof firar halmde olan Prqof de m.ak ıstedikleri anlaşma Alman-
)'IUCl.11 a u ı 'birlikte idama mah~ edilmiştir. ya _ Sovyet anıaşmnsıru'.n ancak 

MnznunJarda,n Çençırof mOebbet 
Ankara 1 ("l'elefonlal - Bti,.uk .oz alan batlplerln ncıt .tlrdatloll kllre.k cezasına m.ahk6m edilml~tfr. bJr kısmı olabilir. Alman ~gali 

Mlllet Mecl1B1 btıd:n Dr, Mll.ll'1ba.r ~r- matıa.IAala.ra cevap vmcı OGm.riık .,.. Diğeı- Uç maznun beraet etml,tir. altında bulunan Bulgaristanıa, 
men'ln ~do mpla.ı:ı.DUf n celse- tnhtııarlar Veldl1 B. Raif Kara.4en1z · Karamı tcbli~den •onra haber Almanyasız anlaşmak nasJl müm
nbı a.çılmMJm m11tıeaıdp M1ll1 piyango prap 1m.alln1n niçin aemes bımloldı- almdığma göre, Nıı.zırlar Meclisi kündür? 
2dares1n1.n 1941 m:ı.11 yılı bDAnçosu tını ve bu lel1>est1den memleket 1ç\n Harb divanı taıafından verilen ka- Sovyetlerin bu teklifi henüz 
hakkında.ki nınzbata o:ırun.müştur. beklenen faydayı a.nlı\te.rak demif- rann istinaf edilemlyeceğini ve hlç· Alman ' 

Bundnn ımıra .nımamenbı cllğer ttr ki: · bir af talebinde bulunulamıyacapn ' ya Balkanlara, yahut Bul-
maddelerlne ıeçllerek Ankara ceııtt cMemlekette oa.rabı biz yapamıyaJ.ım blldirmittir. Hüktim galip bir ihti- garistana inmeden önce, Bulga.-
hna.r mMtlrltığQnihı 1939 m&ll yılı d& varsın tJm J'Spa.rı;a J&PSl1l demek maile ı:.. . ...:! Bğl nz · lnlu edil r.fstan, Yugoslavya ile birlikte AI-
hesabı Jt.atıs1ne gQmrf1k tııırlfe kanu- dtlnya 1kt1.!3.d1 harckcUeJ1nJn dı§mda • u<Q;un e en e- . 
nuno. bağlı gfunrftk 1tha10.tı umumi ayn bir yol tutmak olur ki bunun hlç cektir. manyaya karş1 gelsm diye yapıl-
tarifestnın 815 inci. nımıa.ruının de- bir fayd!tsı olmıyıı.ealttlr, o halde p.- Alınan malumata ıöre, muhake- mışsa o zaman işin şekli büsbü
Rtştırllmes1ne ve 818 ncı nnmaı'runnln rabın memlekette faz.ta ıst1hsal1 IA- me esnaı.ında general Salmof, Sov-- tün değişir 
taıdmlmasına gtımtın: tart!& tnnu- mndır Bunun tem1n1 tso ymt lçinde yetler Birliği hesabına casusluk yap- A1 it' ilıihl 
nuna bağlı tthruU mnuml tarifesi ıarap ~y11n1n bUfnmeslne, takl~- bğını, Sovyet doatlanna Vama müs- manynnı~ geç rne s. a 
n1n muhtellf poz1syonlannn dahll ba.- meslne bağlıdır. Şarap sıuıay11 mem- tahkeır~ mevkiinin planlanın tı;min karşı koymam fçln, o zam anlar 
zı maddelerin gümrtlk restmıerlnde le'kette nnaıl yerleşir, nasıl kökleşir? ettiğini ve Sofyadan Vamaya gizli Bulgaıistan üzerinde hem Sov
tcra Ve1dllerl Jıe;yettnco ynpılan değt- Bu tıa.nata, teşebl)lliı edenler kAr bu- bir verici tılet getirdiğini itiraf etmiı- yet, hem İngiliz tazyıkı görülmüş
ş1kllkle$ tasdlldne alt kanun lll.yi- lurlarsa ancak o zamnn teşebl>Qa eder- tir. Mnz:nun bundan baıka, bu biz- tü. BuJgaristana, Almanyaya kar-
halannı knbul eyl~r. ler, Halbuki bugünkü ~de şarnbın metlerine mukabil Sovyct Ruııyadan · . . .. 

Meclisin bugünldl toplantısında mfi- tnıali serbes olduğu halde oaraP ca.- pa"' aldığını da aöylemi§tir. şı harbe gırmes! içın o vakıt Türk 
zakere ve kabul edllen kanunw ara- tışının 1nhlmı.r altında bulunması 8 . B l . . Trakyası verilmek istenmişse bu 
eında Tü.rk1ye ııe İtalya ticaret ve )'(ttOndcn bu l§tn milteşcbblslert ın- ır U gs.r gazetesmın da Rusya ile birlikte hareket 
aeyrfsıefaJn muahedesinin umtııması- kıntı çekmekte •e teşebbüs edecekler bir İsviçre gazetesine ec1' ln Ut i ıl\ t'1 ı-

da.1r noto.n tasd:fldn a.lt kan de ftrkmektedlr. Çünkft dalma muh- en g eren n ma uma ı e o 
~a~ası da bul~~. un teıJ! sebepler yüzünden .sen ancak (IU cevabı mak lA.zırn geJlrdi. Cünkü, Rus-

Meclis, ispirto Te lsplrlolu içkiler tıate satacaksın denllm~dir. Onun Sofya 1 (A. A.) - D. N. B. : yanın harbi kazanıp Edirneyi 
fnhlsan tn.nmı l!ythası heyeti umu- 1çtn düşilndftk, fa1'3.P lıılt1hsnll gibl Utro gazetesi, Bulgaristanın hiçbir Bulgarlstana hediye etmesi için 
mtyest berindeki müzakerelerden onun satışı da semes olsun ve fiatlnl cephede çarpı.şmadığıru iddia eden İngilterenin zafe ermesi ilk 

Ad 1 k ,.ft ü sert>es reka.bet tesblt et.8ln tAyin et- b" k t td • ı N sonra. ma ... e ere ~ere AAnunun ç _. _. ırço sveç gaze erıy e eue ~arttır H,.,.._ye ihtimal verilebi-
maddeslni tasv1b eylemi§ ve mftteaklb ~n. bu şlkAyetlerln lmwıe ancak 0 Zurcher Zeitung0 a karşı cephe al- ~ · ~r-
mnddelerln çarpmba günkü toplan- z:.ıman geçlleblllr. Bundan dola.yıdır maktadır. Bu gazete şunlan yazıyor: Ur, fakat !ngilterenin, Trakynnın 
tıda mtlzakeresin~ devam edtımek ki bu kanun IAyihasını ytı:ksek buzu- B' ·L_. d ı tl · ı 1 mtltteflki Türklerden alınıp Bul-runuza sevkettık .. c ız mınver ev e erıy e ya nız 
ftzere lçtı!mtuna nJlıayet vcrın!ftlr. M 1 •• · t ti·ı· bir muahede ile değiJ, fakat mukad- garlstana verilmesine razı olaca.. 

Gümrük ve İnhisarlar ec ısın yaz a 1 derahmızın devamı müddetince da- ğını kuşların bile havsalası al-
v kil• • • h · Ankara 1 <Telefonla) - Büyiik MD- ha ıfirek.Ji bir bağla bağlannuı bulu-

e ınm ıza ah ıet Mecııa yu taWJ.M 20 hazlraOO:ın H h h k · · · "k mnz. 
lA -ra b 1.....,,. .. ,.tır nuyoru.z. a.r •. are et.lenne ı§tıra Bir İngiliz _ Sovyet zaferine 

Bu yUıanın mt!zakerest sırasında ....... a.ş ..,__.. • etnı.edık ve ıştırak etmıyoruz, fakat 

Yapağılı koyun ve kuzu 
derilerinin ihraCI yasaktn 

İhraç edilebilecek derilerin evsafı Ticaret 
Vekaletince teabit edilecek 

yeni Avrupnnın bize verdiği vazife- bağ'lı olan bu şartın gerçekleşme
leri çok dikkat)e başnraJ'Ü ıon zafe- Me &sJa Jınkfuı OlRmiyaCağlm 
rin elde edi1meaine muhtelif l>akıın- pekAIA bilen Bu1garistana Edime 
lard. yardım t"hnl§ bulunuyoruz.» nasıl adanır? !:Sunun içindir k1 biz, 

Çoraplar 
böyle bir 1htlrnaU olagan bulmu
yoruz. Eğer Bulgar radyosumnı 
ileri sürdüğü haber doğru ise, bu 
ancak, Almanyanın Rusya ha· • ._ 

Fiat yükseliıini önlemek binden önce reddettiği söylenen 
• • t db• l k Sovyet mılaşma teklıfleri çerçeve-
ıçın e ır a ınaca si lçinde geçınis olabilir. 

Ankara <Telefonla) - Asker alle- olan ,.roımlar bunlann mezunlyıetin- Ankara ı (A.AJ _ Ticaret VekA- nı, cinsini, bulunduğu yert Te sahlbl- Sovyet Rusyanın memlcketi-
Jerlne yardım tallnıntnameın hazırla- den başka her haiıg1 bir lflbeple kıta.- letinden btldlr1lm1ftır: ntn mufassal ve vaz1h adres1n1 gös- Ankara f . <.!elefocıl~) --: So.n ~- miz hakkında orta 

8 
ıkanlan bu 

nnrak vllAyeUere gön<lerllmlştl.r. Ta- la.rm<ian a.ynldlklan anlaşıldığında ttzertndıe na.türel olara.lc uzı:ı.tn.lf yn- teren birer beynnname vennelert, bu manlarda bliyuk fiat yubelışlen go&- . . Y ç w . • 

llmat nn.me csaslanna göre hazarda. ve :u:=!u~~~ :ı: pa.lbsı ı santimetreden. uzun olan ıc.o- mallarını kontrol ettırmelıerl, matlup teren kadın çoraplarının yeni tiplere glbl nıyetıeıi yeru ve bl: degıJdır. 
seferde 45 günden z1ynde mMdetıe memuruna b"~•~ı..•-.aır. y ..... dım ..,,,,., ve kuzu derlletlnln llını.cı yasak- efsntta gl!rülecek ola.nla1'ını m1Uıftr- aynlması takarrür etmiştir. Bu ıu- Daha başkaları da a91ga vunıl-
askerllk hizmetinde bulunanlann uu.u.~.ıı .. "au .... ;,-· ı tm r1 IA eh tl k 1 ı · ı "'---] 

m"~.._... An1r- "'"enin ~ır.. .... ..ıı... ...... tır. Derllertn tizerlnd.~kJ yapağıln.n c ele zmı r. Bu sure e onti'o ret e çorap ıma ab, fiat y&i&.e işini muş, Moskovada ısrarla tekzip muhtaç ıı.tıelerlne yardım ya.pılır. uuuc~ı ~""" ~ ,,\MMOo& ...... ,,_ 1 L 
1 Yardım lstlyecek:lerln askerin baba. zili tartlan haiz etmdı ailesi.ne bu kırklamak sureWe ~erlne Jz1n ve- yapılan ve mühürlenen mallnr eü1 ön eyeceJ[ surette yeni eans ara bağ- edilmişti. Bu türlü habeı· veya 

biiyük baba ve onun bn.bn&ı, ana, yardım askerllk ııızmetme al~ rllnıesl ancak bu gfb1 po.stlann üzerln- hükfunlere gl!re ihraç edflebllecekleı-- lnnacakbr, Bundan _başka diğer lüks propagandalar karşısında siniri-
btı rü • n.l'Pn .. ft~ten bftD1 ..... _ ........ takibeden de kalan yapajp uzunlu~un en çok dlr e§Ya hıJclmıcU-. da liuna benzer ted- 1 

Y k ana ve onun anası, çoc"'ö .. ww.uı -ar • .l.""'4\U.IM on 1kl buçuk santimetreyi 8J}amamnsı . h' 1 1 kt y k d J"k 1 mizi bozmuyoruz, heyecana kapı -
torunu ve toruntmun çoc~ ka· beş gtlniln hltammda. oona erer. Ter- • 3 haziran 1942 akşa.m.ına kadar be· ır er a ınacn ır. a ın a a a a ı· w Ü .. t 

1 rısı veya erkek kardeşi olmam., his ve.sıkası alnından tz1nll olarak halinde kabildir. 1 laıdnn mliteşckkil bir heyet Anka- mıyoruz, tuttugumuz d nıs yo -
<Ana bir bab.ı ayn. baba btr ana aynlan askerlerin muhtaç allc.ıertne Yeni kararın t::ı.U>fkinde derllerln yannanıes verUmlyen veye.but beyan- rnya gelerek bu buıus için temaslar- dan aynlmıyoruz. Fnkat billn-
ayn) da bu yardımdan ıstıfade yardıma devam edllir. Aı;garl ına.1J1Ct üzerinde istisnai olnmk bnlıma.b~cek na.mest verllip do ltonirolca e-Tsafı da hufunacektır. melidir ki politikada, namus ve 
ederler. Bunların yard.mı.~an ıstl- hadleri vlll\yet 1~ heyetlerince tA- uzunca ııner Jçln nntfilellerde 0,5 ve uygun çılrnııyan derllerln llıracı an- samimi etin her zaman karşılık 
iade cdebllmelcrl lçln yiyecek vesait )'1n olunur. Ya.rdmım ne w:retıo J'Spl- kırkılanlarda 0.25 sa.ntlmllk bir tole- cak yukandn. razılı yeni §artlara g6- • • • . Y 
thtlyaçla.nnın askere giden ta.rafın· lacalh ıehlr Te tuabala.rda Belediye rans kabul edilecektir. re yapılnbllecektır. Valı Ankaraya gıttı mükA.fatı c:1duğuna inananlar 
dan temin edllegelm.ckte olm081, ma.- encGmenlerlnco, l:öylC'l'de ihtiyar he- ~dakl ıı.dı geçen ihraç merkez- vau ve Belediye Rt?ıst Dr Ldtfl dan olmadıgımız, ve bunu asla 
halli raytce göre 1da.rc ve lhtJ;ra.çlııl'mı yeUennee teıblt edillr. terinde, mert esasıa.ra göre en çok 8 Yol vergisi kanununun Kırdar, dün ak§:ımld trenle ~rayn beklemediğimiz için şerefimizi, 
temin edecek ne kendllerlnln ve ne de Bundruı ~ maddeler muhtaç.. santimetre uzunluğundaki yape.r;ııı maddeleri degı"' • ıı.tirilecek gitm~. Vali, umum! meclis tarnfın- 1stiklfil1mizi, hürriyetimizi sade-
askcre gld.i!nlıı geçim vn.sı~ Tiı ım- lD.rm ne lll>1 1'Ca&1kle Belediyelere mallardan balyalanmış derlat bulunan ~ dan kabul edilen İstanbul vUA.yct ve h k k .. tt .. v .. .. d "" 
klnı bulunmaması yardımdan 1st11o.- mOracant ectıeceklerlni ,.azma.ktadır Ankara <Telefonla) - Nn.fia Vekt\- Bcled~e büt~s1 etrafında alAkndar ce, er ese arşı gu ugumuz u-
de edebilmek 1çln' muhtaçla.mı .sllAh :oıaer :mıı.ddel.el'dı bu ynJ'dıma ~ te.clrlerln, 3 haziran 1~ çıa.rşsıh:a ıetı tarnfmdan, yol vergisi kanunu- Vek~ctlerle tem:ıs edecek btitçentn rnst bltarafiık politikasının sihir 
aıtına alınınndan evvel askere giden olmak 1lZ8r$ nvelce ~ oıkan günü sna.t 17 ye ta.dar bul, · lr nun baZı nıaddelerln1 de(tlşttren yeni blnuı evvel tru:rltırtnı ~ edecekt.1r. ve kerametine emanete~ deği
brafından temin edilmekte olm.ası ve ne gibi Belediye vergller!no ı:am ve Mersin mıntakı:ı. tlcaret müdürlük- bir kanun ldyilıası hazırJ.ıınmıştır. Bundnn başka '6hrln ia§e işleri hak- llz Hi ki biz' bu kad r saf. 
,arttır. J&pı1ae.aluıı ~ sJıkAm eklenmiş ıerıne Jhra.cat b~kontroll!rlerlne Proje yalanda VekAietıere gönderlle kında da. Ticaret VekAletlle gö~e- · ç mse 1 a 

Muhtaç asker o.llelcrine yapılmakta. buhmmaktadır. makbuz lcnrşılığmda malın m1ktnn- ccktlr. ccktır. dil &UlDlasın. 
• mç şüphe yok ki ortaya.. atılan 

Tefrika No. 11 

-- . bu yeni hnberln bizce değen çoJC 
e.klım, fikrim i§lemcz oldu. Bu ıatır- Esrarengiz tahısn, elimde bulunan- yaşıyan eararcngız 14haın, ancak es• büyüktü Bunların Y",aru da 
lann mlnasını bir tllrlü anlıyamıyor- dan başka raporlar da goodcrilmiı ki lepMtolılarda görülebilecek olan r. '\' ' ili KONAK dum. olmak lazımdı. Bu adamın maksat sadelik n knnutk&rlığı, 2 - Huzu· doğru.su da nasıl olsa meydana 

Fakat bu oa§lnnlığım uzun ıür• ve niyetlerini daha iyi anlamak için, ra, rahate ve konfora hiç aldın, et~ çıkacrı:ktır. Bir taraftan inandın-
Çevirm: AHMET utLALI medi. Demek bozkırda dolaşo.n kendisine gönderilmiıı olması l&.zım tnediiidir. cı delilleri, öbür taraftan, alışık 

meçhul oahıa, Perili konak sahibi ıir gelen diğer raporları da aradım. Fa· Günlerce devanı etmiı 01-ı ıld- olduX..,muz tekzipleri bekliyoruz. 
Mn;;anuıın hır kenannda ocak va.- ...nt:--1.ı;;;indo olan bu laf, ma"'ar&" H • · d .. il ı. - • ,.._. k h fı -• ..... hald d tli "' _:: _ _._, __ al 6 u • ,.-...-.... • enry yı egı , ucnı tıı&ıp ve teces· ~t er tara ~ıtüat ct~gım e, e · :rarmur ve •oğuk .ı~cuQU' • Biz açık SÖ'l.lü mert bir rniJletiz. 

Df esini görmek İçin 1k1 bliynkçe taı nın tam ortuma konulmuıtu. Mua ılis ediyordu. elline geçenden hll§ka hır ıey bula· bnda menfezi açık bu mafuanm K şmuzd da ık yti d ğ 
bin'birinın· --'-mına •erleıtlrilmiıtl. v-,_lf ... •lnl aar- ··-- •anında, •-. d • d ~:..:• lan ff_ fed ar a aç z ve o ru 

T- " IW.I ...., • ..... ._ ... ,,. _. Meçhul adam, ırörülür korkuıile, ma ım. İçm e ır~;.mq o eıun n ~d· Sa.:ıı k 
Bu iki tq parçası uaamda, yan yan" lcemle "nzifednt slSreeek daha ı:u~ bizzat tA.kibe cesaret edemediii için, Hiddetimden patlıyacakbm. Ken- saatleri düııünerck. adamm mal.av.. saz bekleriz. N'eemcu ID un 
•ut çalı çırpılar Ki5rUntiyordu. Ko· çtık bir tll§ meTCuttu. 

B l>aıılca birini ve •llebi ihtimal bu ıey· dimi zeki, açıkgöz, pola h.afiyeUfj met ye metanetine ıapyor n onu bu 
niun yühelcç~ bir yerinde birbg Qy(lk tatüi Ozerlnde l:ieze eanl- tan ve hin oğlu hin yumurcağı pqim- meeleğinde p~kln bir adam sandı- berbat Y• mlithif yerde tutan eobep- Çocuklu fakir ailelere 
fİnko tabakla bir çatal Ye bir katık. mlf bir paket duruyordu: Bu pake· de koııturuyor ve beril takip ve ta· ğım halde, b\18Üıne kadar tAkip ye )erin ne kadar Jan.vetli olmam la- k d "" tıl ak 
t;a iptidai rafın albnda da 111 dolu tin bir ıaat evvel tepeye hrmanırkerı raaaudettiriyordu. Elimde tuttuğum tara11udedildiğimin farkına varma· zım geldiğini düıUn(lyordum. §e er agı ac 
l>GyUcek bir kova duruyordu. ııardüğüm çocuk. tarafından getfrll• Uğıdın mlnuı, llafka türlil olamaz· mıı olmaklığuna k1Z1yordum. Üsta- Bu dtı,oncelerfn •twkile meçhul Ankara 1 <Telefonla.) - Çoçuld1I 
Mağarada ya~yan adam, iptfdat dlğine ıUphe yoktu. dı. Asıl hayretimi muciholan ilokta, dım Scherlok Holmea, bunu öğren- §ahaın ya m6thiı Te kudurmUf bh = ~ec;!e':10:1!1!e6: 

lhtiyn_çlniuu ~ı:mln edecek lenZIJ!lJ Paketi açarak lçinJ tetkik ettim. t!kibetmek n yakalamak istediğim ıeydi, acaba ne diyecekti, benimle dü§IJUliı. yahut da koruyucu bir me- dal?ı~ hakkında. bfr taıımatna.-
tedarik etınegı ihmal etmemittl Pakette bllynk bir ekmek parçaaı, meçhul phım beni adım adım tAki- alay etmiyeceli miydi>. lek olması 18.zım geldiğine bükmedi- me hnzırlanını§tır. ".I"nltm:ltn:ıme Ba-t-

Öteye beriye atılmıı birçok kon· tlltaOlenmiıı bir dU ve iki kutu reçel bcttirmeai idi. Uzun •enelerdenberi devam eden yordum. vekAlettedtr 
serve kutuI:ıırı, mağaranın uzu'!. za· ıvardı. Bu yiJ'ecdderi_: paket yapa· İhtimalki bozliıra geldiğim gl1n· hafiyelik hayatnnda, b1.111dan daha Bundan dolayi meçhul adamı? es· ~· -. -,---- .. ,. 
ınandanh~rı meskun bul~ndugunu rak tekr~r _taoı& ilzenne koyncalım denberf adım adım takibedll~tim gülünç bir vaziyete dil§tUğümü hatır· m~ "!e hUviyetlnl 6ğrenroedikçe, Portekız de _ape~as-
db? gd~l.tenykorduk •• Bl ll§ka bır kl>ııebde ığırnda göz~~ ~aU~klan ,Yanlkı bdir kiti~ de farkına hile vamıamııtım. İ§te o lamıyordum. Dimyata. pirince git- mdimagaradan ayn1mamrığa karar ver- yona karşı tedbır 
ır ı ım e me ı e, yarı yarıya o- ıt parçnaı, ocnı ı enme a ar t.ı zaman meÇ'hul ıve earar ngiz bir kuv- melı:: isterken evdeki bulgurdan ol· . . UzL 1 (AA) - Portekiz hil-
nmış bir konyak ıi~esi de gör- retti. Kfiğıclı, elime alınca, acemi bir \t' ti" bütün agı"' rlığil' e _, mu .. tum. D~da güneı batıyordu. Ufku kA- ti.on ek-J~ · lhtlk"n 

0
_ 

d" B d h ... .. 1 fı d k h f1 1 e n e, om1J:ı:ıanma ,. • kı 1 hl k ka lam B .. ume ' ıp u asyon ıvc u • 
um. ura a oturan ıa 15• • ~oguga e tara n a~ ocaman ar ere ya- çöktilğünU, etrafımıza meharetle Fakat kızmak, parlamak" neye ya· zı. r ren p ıştı. atan gu- taclnn kaldırmal: için ıiddet1i tedbir-

Te ayaza mukavemet etmek ıçın kon- zılmıı fU kelıme1er, beni hem hayr•· çevrllmfı bir ai içine ahndığımız.ı rardı} İlk sinii!ilifrim ni1 olduktan neşın yandan gelen nyıf .ıuan. ler almı~ Para ceznlan 300 bin 
vak içmeği de ihmal etmiyordu. te, hem de lı:ork1Jya dn,urdüı :ı... itim' Bu !I:. eh ke•'ı et-fnnı•.. b d-'-I .. h- _J l • d Ölüm uçurumnunn korkunç yamaç- küd 1 • k .. • h dd ,__ 1 uısae . al!; ı e ·o , .... ..... ıonra urn ~ muşn eoe enm CJl l d Ma b h es o o anı uzamı a e çıl:U\rt • 

Mnğnranın içinde nazarı dikkati cDoktor Watıon, Coombe Trncey o kadar ustalıkla gerllmfıtl ki, bu ki.· çıkanlmas, llzım gelen netice ve ml· ı:etl-aı:u~or k u. k nzl em ~y- mı~br. Ceza hükümleriyle kapatılan 
çekf"n diğer bir oey de meçhul ıahsn kasabasına gitti. Malumahnız olmali ğıt parçası, iyi bir t~adüf eseri ola· nalan düıünme~e liaıladım. Uzun l b~ emd e or b~u.lı: ~~ . !- müesseseler direktörleri müstahdem• 
masa vazifesini gözen kocnman tar üzere bildiririm.> rak elime 'dfiamc:~y_ği. forkma yar• uzun düıündükten ıonra ıu llti net~ 

1 
eri r_1~~~ ~= ıazu:d ın ıınır- }erinin mna§laranı vemıcğe devam 

b. Yuvarlak. vessı ve vnnm metre Bu tez.kere bnıi aaskına cıevlrdL mıvacnkhm. ceye yardımı l - Malaza lcln<le e c-~ 0 (A t...~·- ) edccelleTdir. 
. ~ ar1LW11 'fU 



2 Haziran 1941 A•f .&M 8ablle ı 

A::::=~AMA [ $B~iR ·~•BRLB_Ri) 1 SiNOAPUR KORSANLARI 1 
...ı.~-:'.-"di!.=~ Bele~ıy~ J Yerh mallar j· Elektr1k ve T-..N .. 106 r.-:lsKEımBBP.lll!BftW 
~~~=-~ vergılerı pazarları tramvay K&ı;.-_~:11=~~-:;.~~=== 

M ı !...L -•-- b6tün ~ 9GJIMU.. Ja ~-
ea elinde wnı&- OQlll - sen mera .,_,, Ki.var YoıJmba- ıct.n • ııura. o l8ma.ll UJ&ndı.. 

inı•nlum kuvveti ..,._.ı vul Ya· D l ma buradan O* ...., W.JH::N blr ·""--~-· __ aA1- -..-. • ..,.. __ 

~~~· ·..=i ~:,~yelle ağitma Ofisine dare, iıçilerin J8fttill. 0ruı .J&pa1QWn b;...m. ;-...ti= ~-7;;;.;:;.;. 
&~ au bağlanmaaina karar Ocretlerine yüzde BenJn cnda 11a1-.-.m '" im. Q6"o oenç Mltıot bıddeUnden atıet 

olutu cbıba sipde ..ld pflarda doi· verildi J 0 zam -pti sQıı adıada. Jmlm•sm.. ollQ :wll Ya- ptiııt;lrlbvrdu: '8m fllb1rdımi ıayn.ı. 
lıl iınit. Kmmaall ft .......... ı - ll>JMINpg 111 tolu ı.ı. .,.. ele mıln talı .... b'll bda.r p 8"4111 ~ 
lima1-~ ._.. 111 lmlUIL ~la pbpealnnl btlmm ~~ana.. 
larız: Z-.nmın 1ı111m1 ......... Blledi1e tllll w l'8llmlldD2n m:ab- eımdiJ• :tada.I 8lımeJbam ID&lllA- Dıkt1ik ... ~ lda.rellll. ıeoJn- ••• 111 aGI pmeea~? 
'Wilof bir ................. fi. .. fa.al .,. ~ ppıJlcM lli ve mun-.taıın. Atll maMJU olaD me stıçlütleıln1 ~ alarat P- Güzel Şinaaon'un Ti - Pl bir f87deıı habelll ~· 
linca .... et... a- taWp. 1aem .. Mklnndı!I. .DlbQtıe vetAleU fa- Yerlt Mallar paza.?l&rmm. bundan M1- ven ıtlncldnuın a.yında.n 1t1ba.ren vat- iti da.'mlAl1'0ll ft: 
edib, .._ coinfJlıa. .._ liıo7a- ıaflndaıı b-derwn ,a b:mlll pıo- ıe T!caıet Vetlletmıe memm dllıtma ma. ~ .,. em-11 tRGere- w tabutu giderken.. - Bıı bir ~ttr. 8enfn ltbl 1* 
ser L- •....;L .. L- L!-:.: ._ jeıll aJMaJı ~ıetten ~ oftllne balJMmenzw, blu ..umıt- .,. ......,... m olma oı.an - sinde Y~ıun arbaı k~ tazın.m&ma, ~ ds dDıeıı aıcta... 

• .._.., ca. - ....-. ~ fıUllan bal Jbtilru! Ur. 28 ~ paar 'ftlWr. DalJtma adam başına 71rm1kutıJfbit._1'81>-: Kaıvaı _ Mura. 0 cin Oaıabdul Qnl- Jm 1Ü"vhlm, derhal boynunu TUl'-o 

~~ ~ eD..ı _.,... Wr b&-~ l1ed ~ fllR vetilet- ofls1 faallyete geçem geçmez, Yarll JDlltı. ı: 1 mala brar .,.ımiftl. dm iitdmm. 
fızaya :L&:.....-- -·. r-1-& ıilwfild ele- Ja clt )'tDl malan bl>u1 •tımı1ft.i. il.allar pazarları otlsln eın!rlnde oalıf- İdare, lşçUerln t.erftbl 1ıg1n 1llbafm- Otmi Şinaaonuo tabuiu bir anılı&- I>l1m'du. Köşk&etl utak 'Ye n(Jbet. 

-v-ı; ·-' .-- DılıbBW Va&lett, proje l:lılfı1Ddekt mata 'bqlıJacakttr. da günde yUm1 bıw WDdaıı istifa- ya ~ ..,.,._ ..-ııı- fDel'deıı mal obıJm' da. !do ~ 
Ylrde m.- biit&a ~~:; ~ blUımJI 'ft Pft>Je1i Vekil- de edenlerhı Ocretlertne - l baBln.ıı- IDJ,ftı. Om • 1"oD1m ~ lftftnlJordu. 
le d.._ ltelrimlld. - Jel h8J18Une ~-. Vtld1ler beye- Ek k k rl} dllL mutd:Jer o1mlk tmre- )'tl2ıde on KaTa - Mura yeni ~ (Çmı - X&Ta - Mora bunu dilf~ 
tubenia ...... IW ilatilaa upmtlr, tlDdllı ımıa ııecıwae ?ll11--~ m e 8 811 nllpethlde bir mm ~ Po> 111 da beraber~ lııldar bu!t b.talı bl?' edam delDdl. 
ondan ..... llile ldMlplıırr--'- .. ıld&i bnmı Jll»jeal tabu1 edWn;e o BaDdan bqta YJ]bafmda. ,.inm :ım- Bft7tllt lbtllllc:tnJn 1UUDda mgbafa Ka?a - Mura, 'bu haberi ctuyunca lııl 
Jeni nepipta dört elle wılmak amaıa mDhtıeıı:f mm nlBpet.lerJınıe gö- l'Ufluk zamdan tısttfade edemlyemı T9 olarak ancak ylrm1 b>nan.,.. Ban.- mtamıftı. K'a.tDe JUi ttsttbıde bekli.• 
nıec~etind9"ir. re -..iıt ve l"9lda DıJktarlarmı tAyin y · .. • .. d banın lıanunu barlclDde lı8Jan .. ,-. lar Kava - Muranm sadık Mıpnıa- JOl'dU. Kaf1Ieatn bafmda Şinqıonmı 

ftDlk ._. ftJ:frt umumi nııec11s1 enı sayım uzenne gun e btlton 1tç1 ve lcret1llertn. dl*uk;; n idi. tlılnıta ftn!ı. Ja.pcmJar mtnerıne coll 
lbni Sina. biitiba bir tarla içlDde, fnbllde tıop1ııMd;lp çe1nı.,..ırw. 150 çuval un tasarruf 1lcretlerlne de _ Jine 1 ha&lrandan Kava - Kura, <Caıı - J'o> 1auıı rtcam 8lllNl a&ıt'ld'kJerJ. som. WtOn. JOll&r-

taafızum• lnrvntile mqlam.._. V-'1et ba _.. am ..... p.- edildi muteber olmak bere - yttme on bef a.ırtne, 'l'ofomaın ~ dltaml D& da blnleme tııaıı t.opıanmıt. Jm.ftlenbı 
Hatti ....._ emirlerindm Nala W lllCe1ll'ln 1dm. ,..Oerlle m'llDSM"la.n- nfabetfnde bir zam ya.pDll§tır ~eımı.tı. 'l'olOm8. btQM .. +4an '1:v ı:Uıı NS IMık1iJoniu. 
••~ • L::a.n-.ba-eefnd• na dllndtn ıw.rt'n mm yapıld.ıA'l --'-•-.. ~ memnundu. Kava - Mma mm f1bım a - JııfUra aBad.afl Tl -~ ça.-
mansur'un zensm auuıl' hakkmda verdlt:leri haberler dotru Fınnlarla ekmek satan yerlerin Baıem tanunu ---ı çalAl&ll dıfmdala kendi ~e ~ lınb: 
P1-.Dllft orada olıuduiu kbplar detlldU'. Bu glJ1 vıergt ve 1'81!1Brılere top)adıtlan tamelerln nabtJeierce ld&re mensuplarının gündelik ve tıc- Tooomanın l!le!lgbı ba.zl.neaı" maan- - Bir Ddı:n yGzijnden Prl lmlmü 
Jannut; fakat hakim bunların muh.; zam J81lılıp yapılmıy~ ancak ye- her etin birer bheı' ~- ıtio ret1erlntn ielbltt için tdaıe h1lllllll bir lamı eline geçm.lftt, dolra olnlm. Ben 1Qluma deftm ede-
lıniJatuu sibninde aakladlia için m nıtda~ ıanmıunun luıM11 ve ta11il- olcıutandan tqe mtdtlrlQnnce verl- barem eas lmba1 ~ bu Toeıomanm kötttbıdeki UIM ye ca· bulunan, Ynkrlnımaya Bfmder. mı, 
lllÜbİm kısımlarını eaerlerinde yeni· klnden sonra. belli olacaktır. len un ııt8petinde elml1lk ,apılıp sar- e.sulara g6re 6c.ret. alaDJ8ll bu Jtbde rfı;re!eıden ancat lılr erkek. lıho d9 :ta- celtm. Ben bu tadmı ara'·· kencHatnl 
den kaleme alm11-.. Tuih bayle • , fedlllp, edflmed11lnhı ırontroıtı tçhı cm betten laıtifade etmektedtrler. dm hl:rırn~lden ba$a hepı,ıt a-.ı lııGfede ceeedinıe ıa&anıan. aaraym 
.. ydeder. Nakil vautall"!la aıt yem bir asal tatbik edilml$i Ba uau- Ameleye verilen -llC8k J81Del'n mil- edflm.i§tl. 'baboel1nde tendWne mea.r bscbr w 

Bir de hikayesi var. yedek parçalar le tr6re ııatıcuım. &etlnllil .bnıeler meıdne devam. edllecekttt. ~a, ha.yatı pa.hasme. Jııer .,eyi bura)'a li5mdür. Bu JBl'&?'lıltı 8elldelı 
İbni Sina. okuduklarını senelerce Kamyon, oCıabfts, blslklet. motosiklet yOB baııeıt Tıe kareli tAtıtıara mmk- feda e~ l'3.Zl olmU§tu. O bllealnt ~. 

11otehnİf. Artık talıaiJ ettiğiqe kail gibi na1dI ~ ali olan ıeva- ıa yap~r. o .smetıe 91111ffol'du. Pamuklu mensucat kurtaMJ1ı için sevtn1yor ve bqta. blr n - Pi ~ etUdl, ft Kava - Mura-
elarak. memleketten eyrılmlfe Ker· jedelc •mmm da ~e 1abl Blt m1lddettem>ed JlpJuı ba IQJID J81. düfflnmi!Jorda. <>saka gtbt tama- nın dktnden Gperek: 
..ı..- ıittiii sırada •• .. etJoya ::.ı:,, ma~ aruma mu.uımaa- neticeakıde bilttın eebJr içinde ıtınde Dlln sabahtan it!barm Teru M!aJ1ar mf7Je sl)'OIOnlara. 1ıa1Jı bir ldıfr. mmı - Onu lıalmala tahrr•l>m.. .ller 
_ ... ___ H · ~:8 haJ'dut· n verllmJlt1 Bu llbl. mana 150 çuval mı tasamı! edlldJl1 anla- puar!armda ba!Jıa P81Dlllrhl -• DıtDlleflerln eline P§tDr:ten ma, ar- diri o1araJc eı.e teÇiı1nem. Jaemen m11-
-..... ... de ne d=~. tıe9Zl J~ ~ fl)ımftır. Bu suretle ~dan enel- at datıtıJ.muma ha1Janmıttır. Bu tik bundan Oteıdıı1 dllDıımek '" eat:I Jı""'lllıta utıanwten ~,. 
lıar!.!.......L. __ -ı:L&- L-~. -L:=I• tan ra ya-''""•aktır kameterln •11Dlıııaa tam bir fsatıet detald. •tatlar için d&:t ~ aaltanatın fade8tne PJıtmü ~a ~.. bSo meftk etmeytnt 

rı.11D111 ..---. , __ w.-, --- llOI1 jl_.... • oJmadılı da meydana çıkınıftır. maada 21 bayilllr. lhdaa edUmlfti.r. Ev- bir haJelt8t olW'du. Totoma bmm an- dedi, 
aiJr ..,ah nna soymQI. Gei lraJaın Damna resmine yapılan mce &evzıat içJn, J>Marlalldıuı maada Jam.Jftı. o yaJnıs <can -Po> :ru da,tt.- Kaflle yola tıka!Wn Kaya - llura 
- varsa cüml~aini yakmak üzere • zaml KUıCVK HABERLER 40 baylllk ihdası d6'Qntllmflftil. Bu nilyor, bu gbeJ taduıı ele a-;Jzwııe- eot ttzsflndtl. O.tvım ba en gbel 
ldime haline getirmİfler. ar takdlrd.e gönde ıt bin :ıı;ıwe beoer dttfne, ondan 8.Jr1 Jqadıfına yam- tadını flımdl yanında olaJdı, ne ta;. 

lhni Sina yalvannlf Damıa Jı:ananunda yapılan J'8Dl * MUl1 ayi blrl1i1 uml kAW>l metre esası üzerinden satış yapıl&ca.k- yordu. dar neşelenecek. ne kada.r 7'ld gille-
- Yahu! Bunlar benden hatka tlıdDler thıerlne llneımalardan Üll&D B llal1t ~ryils. ~ fllbrt- tı. Pakat tupoıııJann taırıemııe dalıtıl- O ıün Kava - Mura. fe.h,lrde Jen.l ~ bu ııaadet1 ondarı nlc;Jiı 

lrimeeain itine 1..-.maz.. Notlumu ~ ~ :: '!: :m'.ıze cUlnmi1ftilr. Kendi.si llD&Ji bir- mamıı olmaaı ve b!f taranan datml- !.S::~-~· l8l8llll arta y~ --· 
ae diye plnyonunasf --· ..., uıı ttfY1kl sanayi kanunu am.yicl- mata devam edllmesl yblhıden n _....a.unaaa &JUUerln glı1p t*blmm - -• - lılllJ'alUJl blltuıa 7enl 

Met- ..,. ...... reili pek huır- ~Beldz ~uk pal ıerbı lhtlyaçlan gibi memıİar 1lzer1n- ba1111k Ufl görülmilfUir :ilk :u.tede ~ bDe detUdl. X&nlellln ha.. !ıılr aıaadet Jcufu mu tanacaktı? ı 
-ap-••·. · dam- de aı•-c1arı ._ .. _t ... -ere s~" bin M-'~•- '"- .. 1~.ı.. ...... _, mtlnden blrtao aai 6nee (Qaıı - · ... ...... ._ ga puJlan mı :ımru,a ~. --. ara .......... verme ... '"' "' ...,..uu. •'")iV" ~ ~- Po) 711 arka kapıdan meçhul bir .-n- • 

- O notlar tana d• ~ Yalrm lltldalara yapıf&mlan pullaia Ankara.ya. gftmi§tı. mlfbr. Xuponlamı dalmlmesma. de- t.e kaÇll'llllflardı Bır cGaYta• ya bu kadar 
molla... Öirendilderini bfm bak- b1r wn yapımunııt.ır. * Şevkei admda biri polise müra- vam ediliyor. Kava _ Mura ~ llilr1ıı1 bitir · ned ? •et... caatıa gece saıbaha karşı Mecidiye tö- dl kaftlenfn hareketi -.mamnda - l&YSJ en 

Bundan ibret --midübel .ı. AI em de gv 1 JI clvannda içki eğlentımıden döner- Yen 1• ve rg· ı n:.ya döndü Dolr'a Çan Frm. ·- Şehrtn dlpıa kadar gittikçe artan 
lime, ,eri dönmU.. Bu sefer, not al- ken b1Dcllti Qtomobllln totöril şevket. oduma ıitÜ. ca - un lıb lıalabalıkla yürüdüler. Yirmi klll-
maluızın aibnine nalqebnİf. Ve böy· ve arka.da.şı Yümnil tarafından Gala bıtnllchıln yeni gmdeal Jtırbıd,e ut bir :ıcameyı btnlerce Osakalı utur-
lece meıhm tbni SinamQ ..._.eli yangını tada karanlık bir sokaA'a götürüldü- zamları yoktu 111<lftlu. 
doinlllf. •• İmif... lünü ve 'cebmdeld Jilz llramn zorla K&Va _ Mura nGbetçUere ft ldmıA- Henüz şehir kal»Sllldan çıkmamıt-

••• llhnd•lını Jddfa. etmlftlr. Bil !del.fa oUere ....m. llMı, bfr atalık Kava • Mura yerlller-
.Eaıw. WısQ bu derece ~ Atil b. • d tbıer1ne al>ıia tahlrA•"ta baflarhıştır. o... ~ .,...., ._ lılrfnln '611nt !fiW. 

lnet verirlerdi. sb... umaıunmcl; an U' ugara an * Oalatada bo1'&Cl Mehmn aduıda Din aahaJıtan İtibaren - - c- tTl'D*'1zluıt bu ad~ Q&lm-
lle enbercililr icleta ... cend_.. laa- çıktıjı tahmin ediliyor biri din dfilrkAnmda ucu sivri bir b1ı- meriyet DJeYkiine girdi ia~· ~ .cllld 4la bnit. Tcıla tıkar çıkmam yangınlar 

m kaidele.U.t oakla etmek keserken bıçak ta71p -. iti lııellme ile &JDf Ceıtb ıv: dindi •• a!Mer sönmete bafladılıD 
lini alnuttı. Arapçan ·--. ttv gün evnl AJ.eımdalı civarında tamına saplanmıştır, Ağır surette ya- _ O&med.Ut. btımJyoruz. abfWdu: Kavar - Mura bunu duyJD.amlf gibi 
ı1"se~~-~~~ öyle hir ezber. vlitu bulan orman-yanpm etrafında 1&Ianan Mehmet ııestaneye- kaldml- Pev~ llıhval doiaJıllle lbdaa Ka.Ta _ M~ ~· lıaçmldı- davrandı. fttat çot tlzilldft. canı sı-
,~ -=, ... .., ..... aın..., IPrk ldilur 1e- tt*6dar lıa1JD&b.rnlllı mlddeiumu- mlftu'. ecU1m.lt olan yeni Ytl!Wl uml&rı dün lmı Mhndan bUe lrmlJonlu laklı. Bdmı kendi aleJhfnde böyle 

nelik ömrümde bir kere dalü bllan· mlllk ve Jandarma tehmata devam * Kadıt6yönde eJeıktrlk ifçUerinden ..a.htıan ıtıbuen mert,et mevkllne _ Belk1 Yokoba~ia gitmemek. 1n lılr htndim wımesl ~ te hoşa glde-
mamama rağmen hiii aklımdadır. etmettedlr Yangın cumartesi dnil Şevket tamir etilll elektrik :tabloaana glrmlftir, Ellerinde zam törmüt ıoad- a.tlanmıtt.ır iç etk bir teY değildi, Oysa ti, Kava -
Yazık oldu: Kafamızı Iiizum1u ıey· saat l6,30 ·malarmda CJGnı§, aqam dökmek Gzere zttt erltm!J. aeak z1ıt1 deler bulunanlar bu :maddeleri a sQn DiJenk ma 00 k Mura. Osatada çok AdllAne hareket et-
lerle doldurduk. doind Ve .-.en ÜW1 a&ıdtırQ:Jmilşse de bir mWet yanlışlıkla elinin tızerlne dökmiiştür. zarfında beyanname ile aliJraöarJaıa M&bzoenlere, ~~ lltMU. mtş, haksız yere kimsenin kanım 
IODraki terbiyeciler, biaim miaelimi- sonra U4crar bqlamıı ve ancak paııııı.l' Btlerl haflanan Şevket Ntlmune hu- bldlreceklıerdir. bdar her yeri ~ ~ ekmemlşti. 
lle bakarak, yeni nesli bu p"bi kül· gihıil tama.mile aöndilrlllebllm!4Ur. tanesine kaldırılmıştır. Dün sabah hemen btiUin tüt..iincil ve Çan_ J'o m8)"Clanda yokto POb'dller. Bu Janguıları, bu manasız hüküm-
fetlerden kurtardı. Yapılan fahlrlhtta bekçi Hi\seyln * Bir müddet eneı bir paaar günü bayilerde !'ibritln satışa. çıJcanldılJ Kava • Muramn ~ uiaıclamala. imi, bu uğursuzluk telkln~rlnl ya-

Fakat, adale gibi. :ırelci ıibi, bifPla 76 metre kad&ı' mıaktajı yangının ımo- beraber yaşadığı J'a.tma adındaki ta- görillmüştur. Bir kibrit kutusu, dolu tıkJeri döıımete bql&mıftı penlar ldmlerdl? Kava - Mura at üa-
da bir takma idmanlarla, temrinlerle ladılmı gördül'fln11 ve dedıal kofmUf- dını Bflyttada.ya göttlrcrek Otıvercın- oılara.t 4 Jnıruşa •lı1ıııatta4ır. Eak1 nJJnln ihtiyar eımdaıarı&nn.- tfmde liderken, hiç bir tehlrden bu 

-. da 0 civarda kimseyi göre~d11in1 J1t denllen yerde bıçakla öldtiren se- Hususi aınıııertn ya.pt.JRı p.ra.bın her dan biri: :m manevJyat'l sarsılmış olarak 
hani oluyor. Ve elbette h&fJza aöJiemlfUr Blillun gemnek üzere ora- dat bakkıniJ& ıqgu tıah'ldkatı llrma1 Utrestn.e 10 ktll'U4 zam isabet etmekte- _ Onu kaçırnıışlardır dedi. t~te Y ld ftı. 
- dostumun iddiası derece1inde ol- dan geçen• yolcula; t&rafında.n turu edllm1f, muhakemesi yapılmak nzeı:e dlr. Bu zam tartı da dilnden tttbaı'elı bot yere ara.mayın ' dan °bl~. duran Osakalı deU.k.anlılar-
masa hile - hayattaki munffala· otlar arasına. aiılan bir sigaradan çıt- evrakı birinci alır cem ~ alıcıdan almmata ba§lanmıffU. Kava - Mura hiddetle baiırdJ· · 
1etlere mühim temellerden birini tıtı tahm.ln edlllyor verllıni§tJr Sedat diin tevkltJıaneden Piyasa.da ~cut ayübıbıJar zam- - Ya nerede aııyalım? · • 'lann Bizi sen esaretten kurtardın, 
teşkil eder. · mahkeme 

0

talemlııe götürölıerek k.en- ma tAbl detlldJr. Patat bug(hııden !ti- Şetdr dlşnda senı korusun t 

Meseli Yahya Kemal'in miikem· Şehzadebaıı • Unkapanı d1slne tıebllgat J&pılım§tır. Yakında = :e'~~!!_ ~:~ar~; - Ne dedin., tehir dllm• mı 1ıaç11 ~ba=~1!.ı!!':1· Kav• -
•- • &-..Lil • • J,. k • 1 • .,._ d muhakemey~ başlanac&Jttır ......-~ ~ .., ...... a. ... _.. o? ., ~ • 

mel ,alııiyetin! Jılfıza ııı;uvveti ~qa ISbm 8 1§ eri yaıun & * Ad!Qe VekAleU. ııapİ.hanedekl maddelerinin !.stMı!At yergUl artmış (Arkası VU) 

ed•. Muharrem Feyzi üataclmm da, bitirilecek tımsea:l:ı mevkutıara dün paruız gıda oldutundan, vergi zammma. dahtl ol- Bug1ln matinelerden u.n..-..... •••••••ı-. 
t.llmdıklanm lll'UJllCI• yaman bihza maddeleri da&.+-.-. mUf bulunacaktır. Vergi zammının .. wuıı. ... .. 
·-L=-Jeri arasmclachr D--- .. e-ax.: 40 metre cenJf1111ndek1 Gacıı;t bulva-

15•~u~ır. beher kundura ~--a n•-eti 10 15 su M ER s 
-.. • ~ a• •••• rmı biran ene! açmak üzere Şehza- * Blr kaç gun evvel Moda .sahille- .tuıııtu geçmtyece"'kt.lı- K_., - ı d 
~ ... 1!-nbkaliliyburetil~-~ ... u··~:-~~e, dd>qı - Unkapam arasında yapılan rinde denizde vücuttan topmut bir veıgizaınmımetredeS ~ara da ınemasın a 
_.. .... __. Mr taraf. ı.t.ımlAk lıfleri yatında blUrilecettır enet mı "8 bacalı bulunduğunu :vu- caktır - uruş ola-
tan zelralanna. öte yandan hafıza- ttı :töpıil a.r&Smda baflıca sahil "- mıştık, Bunlar tıbbı adliye gönderil- tnhisarıar .. .. 
luma el.yanarlar. ıunu t;qkll eden Unkapam. Kerest.e- mJş, yapılan muayenede, kolun veba- niden zam a ait tütun ve içkilere ye-

Yeni nesil, «kelime», «Yaka», eller yolunun da biran evvel atılmMI catın tes01ş şekline nazaran b1Dllann 1942 de ıarJ~pı.lmıyacakt.ır. lO mart 
ctanlı:. ilh olarak bizim bol bol öf- .lçln burada da fBtfmlAt ı,ıerlne bq- bir doktor tarafından teşrih! wtıkikat n 1 e yapılan zamlar, ka- - 2 -
rendiğimiz feYlt'l'İ ezberlemek husu· lanmıştır. ~ btr cesetten tesildlli ve it bittik-

1111 atmış bulwıınalt'4dır. OPıE'R.~ Umum1 talep üzerine 
.................................... _ ._ 1ıonra da denlzıe atııdı!P anlaşıl- N 1 k A H H AYAY 1UDda muaf tutulmut p"bidir. Onun ""'" 

perine. lrir blam -..... artietlerinin malimat hulll)aini bf.tında tut- m]Jtır. 
-...-, ~ • pek ,.., * ~dllye doktorlarından s. Enver Merhum Ahmet aıtat paşa hafideıı1 V•l Qı ızı 
..,_. bGd.i nlbit .tf*elsile analı cihetinden ~ ;k bMll- Karan din aat 15 aralannda da1re- bayan Perizat; Ragıp Mvhıtnoiba Dl , ·~ 1 ~ 
~-· Ba fdri kaWli:reliai ~'!:: -~e doatum da d" bir ıaoor yuarke:D b~ üae- tlccan muıebenndan merhum baJ &ECELER• 
-:. !-L- -'-ı" !~---- ....:---:- d-- • • _.ı: rhıe fen~ gelerek hastalanmlştf r. Ha.cıan Cepıall'nln. ollu. len.o tıliccar18- llABGA&İTA GA&OBTto ft 1 il..:;;.;?.- - .. __ ..- - Muvaffak olmak IÇlll lnrncıu Diler adll1e dotcıon B. Bt1ımn Ti- ftDmdan lıay K1m1J CemalPnln Jdoı QAIJ.İANO llA&Dit 

hat.a ..WW om.iri mer taıaımdlm Dk tedavill Jlllllld*-~ 21/llM2 cıaaa lld BIS ııll• 1anıfJDıdaa J":mbı'Dlf P* .-ı 
Bence mmllimin hülo ...... : Emen:ilic delil. FMai Mfaa1J ıan aonra otom.obUle mne s&ıderll- evlenme dalreatııde ıth:lde ..,.., h- bir milzlkl1 dDer mm 
c- Yelli wiJ. bAfaa ci\etindm, .............. ! (Vl _ NG) mJştlr. • rlle attedDmt'*"· ~llll•••••••••••Kitar--aı.arm.•C•az .. p~Rıl~ar~ve;.;da;nal;;a~r· 

Çok güzel 2 film birden 
- 1 -

Say Amcaya göre.. 

- Gazetelerin birinde otomobil ..• F~brik.aclan .tapt~ . yepJenİı •••Aradan~ ıene ıeçtiktep ıon-ıidch ~nllf olm .. Jlzun plcfiiiı ••• Eier ~iddia c!oiruyaa vayı B. A. - Cü:-ük olan bu iddiadır 
IUtikleri hallında bir yazı okudum çıkan bir otomo~il Jilüiin•... ra... or... •tok llıatiklena .... ı!1"enlerl ... i~aht.. Yoksa bu işin meauliiml 

1 Zindanda çiiııiııbmık s rekat _ 



Sahifö ~ 

1 Günlük Borsa 1 
3 '1,5 933 Türk ~orcu l, U Ill. 28.75 

(Kupon ke.;IIO 
• 5 1938 ikromlyell 21.20 
• 5 1933 ikramiyeli ErganJ 22,95 
• 7 1934 Sivas-Erzurum I 19.BO 
• • 1934 Sıvas - Erzurum 2-7 19.DO 
• • 1941 Demlryolu 1sttkruıı 19.PD 
• • , • , .. n ıe,46 

A. Derntryolu tahvil! ı-n 52.25 
A. Demlryolltın tahvlll m 53.-
A. Demlryolu mümessil senet :n,7s 
T. c. Merke'Z: Bıınkasl 169,
T. jş bankası nama muharrer 15.
T. İş bankası (hamlle alt ) 15,50 
T. İş bankası mümessll his. 200.-
A. nemlryollan şlrketı (9' IJO) '"30.
A. nemJryollan şlrketJ (% 100. 49.-

TES KAT 
LTAm M&Y.V AIJARD'AN ..ts:rıHsiı\ıC PDII..Ml.t . 

i RI iishil 
e (GAZOZLU) 

LiMONATASI 
L zzeti hoş " imi kolay •• 

MARKASINA DIKKATı F1m 60 kanıt. 
Sdıhat h içtimai Mu&venet V ek&letinin rubaatmi liakdbı. 

E~klhisar çimento ıs.- , ................................................................................................................ ... 
Sigortalı Kredi Fonsiye 190S 119.-

• • 1911 115,150 Gayrimenkul satış ilıinı 
~lu 4 c11 sulh hukuk hlk.lmli-• , Amortt 82.-

• • Kupon 1.25 g-tnden: 941/90 
BORSA DIŞINDA Tere.kesine mablromem.12.Ce el konu-

Türk altını 
Külçe altın blr gramı 
Mecidiye 

S3 ,20 lup tastı~sıne karar verlle:n 0111 8ellm 
4.58 uhdestnd.e bulunan Kasunpa.p Süru-
1.46 r1 mahallesi. ve sok:almda eskl 4 yeni 

99 sa.yılı 60G metro murabbaı. arsa 
ıı.çık artWma sınetlle mahkeme tara.
tından 25/t!/g42 ta.rih.tne mil.sacll.f per
şembe günü sa.at ıo dan 12 ye kedaı' 
satılacaktır. Satış bedeli yilzde ,.et-

I RADYO I 

Beklenmekte olan 

POKER R Traı Biçaklari 
GELMlŞTlR. 

Bugünkü program 
12,30 Progro.m, 12,33 Kanfllc Şarkı· 

tar, 12.45 Ajnns haberleri, 13,00 Şar
kıl r, 18,03 Salon otireStram. 18.46 
ırasıl heyeti, 19.00 Kouuş.ın.a, 19.15 
Fasıl programı, 19,30 Ajans ha.beylen. 
19.55 Ko.5ma. ve semailer, 20.lô Radyo 
gazetesi, 20.45 Halk tfirktilert. 21.00 
Ziraat TakvlmJ, 21.10 Müzlk (Pl.), 
21.30 Konuşma. 21.45 KlD.slk Türle mü
ziği 22.30 Ajans haberleri \'e borsalar. 

nıif be§1Di bulmadıtı ta.k.d.l.rd~ 1k.ln.cJ DIKKATz lstanbulda 1 adedi S kunqtur. 
artttrma 6/7/942 tarllılne müsadit pa- lstanbulda 10 adeti* paket 45 kurattur. 
zartesı günil saat 10 da lcra edilecek- l~ ...... ---~T~q~r:•:d~a~: ~l~a:d:e~di~· ~5~10~a~d~edli~50~==;i. ...... .1 tir. "I'am&mın kıymeti (1200) llra-
du. De111Uye resmi. ihale pa.lu, tas
dik bedeli ve kadastro harcı müşteri
~ ve satı.s gününe kadar vergiler 
terekeye aittlr. satış tapu kaydı mu
clbl.nce yapılacaktır. Arttırma.ya. gl. 
rebllmek için % 7,50 n!sbetinde pey 
akçesı yatırma.k 13.zımdır Mezk\ıF ar
sa 60G metre murabbaıdır. İPotek sa.-

BUI.l!P GETİRENE l\rtlJtAFAT hlbl alacakl:ı.lı ve diğer ıı.lnkadarla.-

İstanbul Belediyesi ilanlari 

Istanbul emniyet müdürttiğü dik- rın ve lrtlr.:ı.k hakkı sıhlplerlnin gayri 
di.ıncü şubeden aldığım 31/3940 s:ıyılı menkul üzerindeki haklarını hususl
ikaınet tezkeresini ve beraberinde le !o.!z ve masrafa dair olan 1ddiala.
Topkapı iaşe bürosundan aldığını ek- ruun evrakı subutiyelerl lle birlikte 
mek karnemJ ve cüzdan 1çlnde 90 llro. satı., gününden evvel mahkemeye bll
kadar para ve fotoğrafln.rım mevcut d1rmelert icap eder. Ak.~ takd!rd.e 
çantam He kaybolmuştur. Her klm ha.klan t:ıpu slcllll ne sabit otmndıh"'Ç:ı. I Kana~ Müessesatı Buz fabrikası ve so~ hava kompresörleri 1.çln 
asağıdakl adrese g-etlrdltrl tak-tirde s.:ı.tı.ş bedelinin paylaşmasmdan harlç, alınacak 1000 kilo sat mayı amonyak kapalı zart usullle eksiltmeye konul
mf'ınnun edilecektir. Aksi taktirde kalacaklardır İsteklilerin yııkarl<la j muştur. Beher kilosunun tahmin bedeli 8 lira 50 kuruş ve Ult tcmınatı 637 
hukümsüzdür. gösterilen gün ve saatte mahkemede 

1 

Ura 50 kurll.'.}tur. Ş1rtn~me Zabıt ve Muameın.t müdürlü~ kaleminde gı>rü-
. Toııkapı dı!imda. %23 No. da knbvecl hazır bulunmalan ilin olunur leblUr. 

.Zülfikar Ahret t:ılep -----------· -- İhale 5/G/!H2 cwn:ı. günü sa1t 15 de Dalınt Encfimende yapılacaktır. Ta-
~:............................. Zayl - Galata 1~ bürosundan al- llplerln ilk tem1nat makbu:: v-eyn mektuplan, D~2 yılına a1t ti~ret oc:ıaa ve 

' dığtm btr ktşll1k ağır işçi karnesiyle kanunen .brazı ırmm gelen dlğeı ves:ıtk ne 2490 numaralı kanunun t.a:rı
blrllkte or nfifus memurlu~undan ve- fJ.tı çevre.."inde hazırlıyııcakları tekl!r mektuplarını ihale günf.l saat 14 e SATILIK 

TOMOBill 
ruen nüfus tezkeremi kaybettim. Ye- ka<Ur D:ı.lmt Encümene vermeleri Ilzımdır (5684) 
nllertn1 alacağımdan eskllerl.nin hO.k- · 
m(l yoktur. 1315 doitu.."lllu 1 

Harun oflu Ahmet Kaltaban Devlet Deniz Y ollari İşletme Umum 
Kayıp aranıyor Müdürlüiü llanlari 

Rlzenin Karnyemtş köyünden Nih- '------------ -------------

Mill~ Müdafaa Vekaletinden: 
A.skert liselere, Konya askert orta okuluna ve gedJkll hazırla.m& 

orta okullarma talebe almıyor. 
1 - 1 Eyltll 942 de başlıya.cak yeni ders devrest lçtn Konyada Ku

lell, Akşehtrde Maltepe ve Bursa askeı1 llselerlle Koırıya askerl otta 
okulunun ve Kayseri gedlkll erbaf hazırlama. orta okulunun her tlç 
sınırına, Memfon gedlkll okulunun btrtncl, 1klncl, üçüncü sı.nınanna.. 
Kırıkkale sanat okulu ve Anka.n. musUd gedlkll okulunun yalnız bl
rlncl smıtlanna Mrıarff llselerlnden, Maattf orta okullarından ve ilk 
okul mezunlanndan talebe alınacaktır. 

2 - Alınacak tnıebenln Türk mnndan olması, sıhht muayenede 
s:ığlrun çıkması, ve istekli adedi ihtiyaçtan fazla oldu~ tnktlrde ya

pılacak seçme sınavında Jrozn.nması prttır. 
3 - Tııhslll terk edenler, her ne sebeple olursa olsun yaşını bli

y(ltm~ veya kilçfilmtl§ olanlar, bulundukları okullann son sınavlann
da sınıfta veya bütfinlemeye kal.mlf olanlar, yaşlan, boylan ve a~l~- , 
lan askeri USeler tallma.tınd&k1 hadlere uygun olmıyanlar knl>ul olun

mazlar. Yalnız gedikli erbaş hazırlama orta okullanna. bir UA. t\ç sene 
tahsili terketmlş olanlar alınablllr. 

,4 - Bu şartlan tıışıyan lsteklllerln bulundukları yerlerin askerlik 
şubelerinden diğer kaydı kabul prtl:ınnı öğrenmeleri ve okullarca 
isteklller hakkında yapılmakta olan tahkikat netlcelerlnl.n seçme sı
nu•lanna kadar tıun.:ı.ml&narak lsteklllerln bu sınnvlar& glrebllnıele-

Çalışır bir halde b~ kMıJoo. Ue 

iki taksi otomoblll s:ıtllıktır. t.
teklllerln, Kıı.rak5yp:ılu ltlır§ısm

d:ı Tepesel yol ~ inşaat müteah-

red oğullarından Yavuz oğla İsm.o.11 
341 doğumlu ma.rt nyından bcrı ka.yıp
tlr. Blbasa tarafından bulunm!\Sl rl
ca olunur, Adres: Beyoğlu .\smalımes
çltte çö~kçl fırınında Mustafa ~-

1 - Yı:ılova. lske~s1nln betonnnne olnrak temdld1 (27862.0'1> ıtra O:z:e- l'lrl temln lçln 15 Mayıs 942 den itibaren btrer dllekçe lle ve açık lka-
rlnden kapalı zarf usullle eksiltmeye çıkarılmıştır. met adreslerini ve nüfusa kayıtlı bulunduklan yerleri dilekçelerinde 

2 - Ek.~ltm.e 18 Hazir-.ın 1942 salı saat on be~te idare merkD'Zinde alım göstermek üzere derhal g-lrmet 1stedlkler1 okul müdürlüklerine mllra-
satım komisyonunda ynpıl:lc:ıktır. Bu işe a!d evrak komlsyonunda her ,gün caat etmeleri ve Maarif okullannda sınıf gecme sınavları bittikten 
gö:ü!eblllr. sonra da diğer kaydı kabul kAtıtlannı hazırlıyarak askerlik fUbelerl ltltliğine müracaatıan. • 

Telefon: 44263 
mlrc!. 3 - Istek!llerin eksiltme tnrlhinden en az cTatll günleri hariç• ILç giln yolu lle en geç 10 A~toıs 942 tarlhlne kadar okul müdürlüklerine 

Dr. İbrahim Denker evvel blr ls'"ldıı lleumum müdürlüğe müracaatla en az (25.000l llralık bu göndermeleri Udn olunur. (3267 - 55381 
glbl lnşaat yaptıktanmı d:ı!r vesaik ibraz ederek ehliyet v slkn.~ almaları 1 İİlıiiiiiiiiiiiıiiiiiııiiiiiiliıiiiiiiiiııı ................................................ .. 

Kiralık e v 
B::ı.lıklı Hastanesi Dahlllye Müte
h!ıssısı. Her gün saat 15 den son
ra Beyo(tlu - Ağ"acamJI, Sa.l:ız
ağacı caddesi Çöplükçeş~ sokak 

No. 13. Telefon: 42468. 

lazımdır. 
4 - Ek.sUtmeye Lştirit. edeceklerin 3 üncü maddede ye.zılı vesika ile 942 

yıiın.ı afd ticaret odası veslk:tsı ve (!?086 lira 95 kuruşluk) muvakkat temı
natlannı hav! olarak 2~99 sayılı kanun un tarltatı daitesl.nde ha.zırlayacak
lan kapalı zarflarını iklncl maddede yazılı s:ıatten bir saat e-vveline bdar 
komisyon toollğtne nınld>u~ mukabilinde vermeler1 IAzı.mdır. Postada olan 

Pangaltıda Altınbakkalda ltll 
numaralı k:ılörifert ve her türlü 
konforu olan kürgir bir n kira
lıktır. Görmek için 1çtndeld!eı-e 
ve kiralamak için 23727 tıele!on 
numarasın:ı müracaat ed!lmell-

•
1 

,.· geciknıele_r k.'.lbul edilmez. 
Cenup vı.dy~tle:mde 5 - Inşaatı:ı. ltızumu olan betonarme demtrt idare tarafındın bedeli 

dlr. 

tlhdam edllme.ıc U2".ere blr ı muk b!Hnde müteahhide verUecektor (5)58l 
ÜMRÜKÇÜ'ye - . 

Bir Bayan aranıyorl n cı~a~1;:ı~ı~a~~1~~~:~ ~a~~ l 111 Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 11 
-- CÜ kata mürac:ı:ıtıarı Umum id aresi ilanla ri 

Okur yazar olacak, temiz bir 1 
aile yanında beraber bulunacak-
tır. Telefon: 80987. ' 

UHASEBECl'ye 
tıi::::ıp e~~ırz:~e~~~g b 

. .......... 111!!1................ lynç vardır. Tnliplerin Gnla-

E M LAK l
•ş'ı' tada Altıncı Vakıf Han 4 üncil 

yarınkl Küçült 'İlini.ar siltunu
muzdnld emlA.k sat~ 1lates1n1 
nıutlalm okuyunuz. 

knta mürncaatıan. 

Satılık Triko makinesi 
Pek az kullanılmıt 8 auma.ra. 60 

santim eninde Dubye blr Trlkote.J ma
klnesl 8/6/9!2 pazartesi günll Sandal 
Bedesteninde s:ıtılaClktır. 

Sümer Bank umum Müdürlüğünden: 

Hukuk mezunu· iki memur allnacak 
Bankamı.ı: Hukuk mütavirli~inde barem dahili 260, 21 O lira 

maaşlı iki raportörlük münhaldir. Bu münhallero barem derecesi bu 
maaşları almalarına müaait ve Hukuk taluili yapmıı iki memur alına
caktır. lsteklilerin işbu ilan tarihinden itibaren en geç on gÜtn zarfın
da Sümer Bank Umum müdürlüğüne müracaat etmeleri ve ıimdiye 
kadar bulundukları memuriyetleri de dilekçelerinde göıtermcleri 
lazımdır. 

Operatör 
Eti Bank umum 

alınacak 
müdürlüğünden; 

lıletmelcrimixdcn birinin hastane.i için ehliyetli bir Operatör' e 
ihtiyaç vardır. Kendisine 400 liraya kadar ücret verilebilecektir. ·Ta

lip olanlar muhtasar tcrcümcihalleri ile birlikte ciploma vo askerlik 
vesaiki suretlerini, evvelce çalı;ıtıkları yerlerden aldıkları booıervi.
leri ve üç adet fotoğraflarını Bank~mız müdjri)•etine göndermelidir. 

Kiitahya Valiliğinden: 
ı - Mütedavil Sermayeli Kütnhya vilayet matbaasının 140 Ura ücretli 

mtidürlüğü, 100 lira Ueretll muhasipliği ve '15 llra. ücretıt maklnlstllğl mün
hnldlr. 

Muhammen bedell (8640) Lira olıın 9~0 adet komodln etajer (16/6/1942) 
3lh günü saat C15,30 on beş buı;-ukta Haydarp:ı.,ada Gar binası. dııhtllndeld 
komisyon tara/ından kapalı zart usullle satın alınacaktır. 

Bu L,e glmtek fsttyenlerin (G481 Uulık muvakkat teminat kanunun ta
yJn ettlıtt vesikalarla tekl~tlerlnl muhtevi zartıannı ayni gü.n saat (14,30 on 
dört otuza kadar Komisyon Relsl1ğln~ vennelerı ll\zımdır. • 

Bu lşe :ı.lt şartn:ı.meler koml~yondan parasız olarak da2'ttılmakt.a.dll'. 
(5994> 

İstanbul Levazım Amirliğinden: 
1 

Ordu için seyyar mubba.h ve 1'ırı.n yaptınlacaktır. Sanat m.üe.:;se,,elerlm1-
zln tekll!, katalok, plan ve fatural:ınnı on beş glln içinde Tophınede İstan-
bul Levazım Amlrllğlne veımelerl t.'34ah c5986• 

SATIL IK EV 
Bı}Yoıtlunda Ferlk5yiindj! esle• Kostantln yenl Bay Sungur soka.tın

da es1c1 37 - 37• yeni 113 - 115 n'üma.ralı ve t9000> l1ra kı,ym.etl muham
men.eli da.hilen yağh boyalı ve tto mtlı kAgtr blr hane 942/23 No. lu 
do..7a ile 4/81942 ta.rllıinde saa.t 14-16 arasında aatılaca.ttır. Daha faz.
la izahat a.lmak ısteyenlertn Beyoğlu sulh mahlremelert bat UUpute 
müracaatıan UA.n olunıır 

KIZILAY CEMiYETi 

GAZ MASKE 
Fabrikası müdüriyetinden: 

ANKARA - MAMAK 

Kalorifer ve sıhhi tesisat yaptırılacak 
1, - Mamak.'ta Kızılay Gazmuke fabrikaamda inta olunan idare 

vo Uboratuvar binalan kalorifer ve eıhbt tesisatı yapbnlacak
br. 

2 - Talipler l:)u iıe alt proje. p.rtnıtme ve ıiıukavelcname ıuret
lcrinl meaai saati zarfında Fabrikada tetkik edebilirler. 

3 - Taliplu bu iıe ait teklif mektuplarını en geç IS/6/942 Pa
ı:arte.ıl günll aaat 12 ye kadar Ankara Mamak' ta Gazmaake Fabri
kaaı direktörlü~üne tevdi etmiı bulunacaklardır. 

4 - Teklifler Kızılay Genel merkezince tetkik ve tatbik olundufu 
takdirde en ehven ftat teklif edene ihale edilecektir. 

S - Talipler teklif mektupla rile berat>er SOOO liralık bir muvakkat 
teminat mektubu ıvereceklerdir. 

2 - Müdür ve muhasıpllk lçln memurin kantınWlun 4 ünctı makln.IS
fik için de 5 i11cl nınddıeslnde yazılı vasırıan haiz olanlannn evrakı milsbite 
asıl veya suretıcrııe en geo haziranın 15 ine kadar vlllyet6 müracaat etme-
lerl cBu türlü .!§!erde evvelce çalışını., olanla~ tercih edtlr.• eG06h ...................... ~ ... --... ••••• ................... . 

Harp Okulu Komutanlığın<lan: 
ı - Aş:ığıda yazılı şartlan haiz okurlar harp okuluna alın:ıc!lklardd\ 
A - Ankarada bulunanlar do2'rudan doğruya Harp okuluna, Ankara ha

ricinde bulunanlar bulunduktan yerin ııskerllk şube.sine rntlracaat ed~
Ierd!r. 

B - Kayıt ve kayıt :nuamelesi l/Hazlran/942 den itibaren 20/Temmuzt 
942 tnrilılne kadar devam edecı-kt!r. Bu tarlhtıen sonraki mtlracııatıar kabul 
edllnılyecektlr. 

2 - Giriş şartlan: 
A - Türk ırkından olmak. 
B - Lise bltlrme ve olgunluk imtıhannı vennl§ bulunmak. 
C - Tam t.eşekkfillil he:r'etı sıhh\ycst olan askeri hastahanelerden charp 

oku,t:na girer• kararlı sıhhat raporu olmak. 
D - 18 llA. 23 yaşında olmak c24 r.ı.şma gtmUş olanlar alınmaz.• 

7 - Diğer şartlar askerlık 'ubelerlnden ve Harp okulundan öğ'rcnlleblllr. 
· c3552t 158171 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Cinsi Mlkaan Gllntı Saa.tl 

SOpfirge cbüyUk boy > 100 adeıt 9/~/942 9.30 
» ııorts. boyı ) 5250 ,, 

Re~lne 4150 kilo 9,40 
ı - Yukarda cins ve mlkdıırl:ın yazılı maııem~ pazarlıkla satın alına.

caktır. 

2 - Paz:ı.rlık hlzalanndR. yazılı gün ve saatlerde Ka.bataşta Levazım Pi"' 
besindeki Merk~ alım koıntsyonunda yapılacaktır. 

3 - Süpürge nümunesl :le reçtne şartnamesi. her gün ötleden sonra 
söztı geçen şubede göriileblllr. 

f - İst~klllerln p~rlılc lçln ta.ytn olunan gfin ve saatlerde teklif ede
cekleri tıat üzerınden 3 7,."I guvenme paraslle blrUkte sıözi1 geçen komisyona 
müracantıan. 15805• 

lstanbul orman müdürlüğünden : 
istnnbul vHasctı merkezinde nakliye ve mQruriye tezkerelerin& bal!& 

her çeşit onnan emvalinin mutad haziran YoklamABl yapılacaktır. 
Keresteler lçln birer kalemde mJkta.r. cln.I ve sayısı; odun. tiimftr " 

sair emval® de yine blrer kalemde yalnız mlktar ve cinai. gösterir ~ 
melerln 8/ 6/942 tarlhlne kadar ma.hallerinln orman dalrelerln.e veı11me.t 
va qıağıda yazılı günlerde mal salıip1ıerlnin veya. yazılı veıcwertnın nıataa 
depolarında orman tezıırere.ıertıe huır bulunmalal'ı Uln olunur, 

ı - Hal~ cllıctı 
A. - Ka.raltöy köprllsü - SebıEe hAl1 aruındakl depolar 
B. - Seb7.e MU - Unka.panı köprtlırQ 
O - Unkapanı - Ayaka.pı 
D. - Aya.ka.pı - Hallç sonu 
2. - Beyoğlu cihetl: 
A. - Kanı.köy köı>rüsil Hallç IOilU araa ~polar 
B, • » • Fındıklı -
o. - Fındıklı - Beşiktaş: 

D. - ~ - Rumeınmvat?ı 
a. - Marmara ciheti: 
A. - Ka.raköy köprüsll - Yenlkapıı arasındaki. depolar 
B. - Yenlkapı - YeşUkö7 - arasındaki depolar: 
4. - ttsküda.r cUıetı: 
A, - Üsktı.da.r - Anadolu tenert al'Qsındaki depola,a 
B. - ttsküdar - Pendik arasuıdUi depolar 
D. Adalar: 
• • - Da.hlldekl depolq 

19-11/8/0. 
c12-14/8/0U. 
cl5-18/6/9-ih 
d9·22/6194h 

«23-28/G/9"2• 
19-11/6/~ 

c12-14/6/9429 
d5-19/6/9U. 

,9-11/6/942. 
112-15/8/942. 

«9-15/6/9421 
lG-20/6/9421 
c9-11/6/942ı 

112-15/6/9421 
cl07h 


