
ŞEN ŞAPKA 
Şık Bayanların 

Şapka Magazasıdır. 
Sultanhamam ı 46 

Sene 24 _ No. 8483 - Fiatl her yeri:le S kuruı ÇARŞAMBA ) Haziran 1942 Sahlbh Neomeddln Sad~ - Ncıtrlyat mUdUrll: Hikmet Feridun!. - Akpm Matl>aaei 

Hava akınları 

Libya ve Rusya 

cepheleri 

Almanyaya A k A •• k il f• t nu s.&BAa•i TEL&B.&.PL&a 

k n ve Libya 8 erı mu e e ıye L.b d k tıı Krupp a ı k d "' . . . J. ı ya a uvve 

Kerç ve Har.kof bölgelerinde Al
man yenglslle biten çarpışmalar
C:tan sonra Rusya cephesi durgun

luğa da~ göıiinürken İngiliz 
hava kuvvetlerinin büyük çapta 
e.kınlan başladı. İngiltere Başve
kilinin Aimanyaya karşı bundan 
sonra yapılacak sürekli hava hü
cumlarına başlangıç diye anlat
tığı bu akınlar, işe girişen tayya

harekatı anunu egıştırı ıyor birMihverteıkili fabrikalar1 
B. Churchill 

Avam Kamaraıında 
beyanatta bulundu 

«Almanlar Libyaya asker 
çikarmadılar Romm_el 
planları akim kaldı• 

relerin sayısı bakımından, harbin Londra 2 CA.A.> - Churchlll bu 
üçüncü yılında. İngilterenin e~de sabah Avam kamarasında harb hare
ettlğl hava kudretinin derecesınl kl'ıtı hakkında mühim bir nutuk s!Sy-

ill'i d di~l leml§tlr. Bqvekil, Rommel'ln ilk ta
gösterlyor. M. Church n e 5 arnız plAnlannın akim Jcaldıtıru g~ 
gibi bu tayyarelere Amerika kuv- teren General Auchlnleck'in Libya 
vetıeri de katıldı~'!. zaman, belki muharebesi hakkında.ki raporunu o
bu sonbaharda, üstünlük Mütte- lrudıiktan sonra bllha.s.u ştınlA.n söy-

k ib'di lemlştir: 
flklere gecece g ı r . ,2ıs127 mayıs gecesi Alınan Afrika 

Harbde zehirli ve boğucu gaz- kuvvetıerl kendi uhdelerine düşen 
ıar kullanılması insanlara korku ptlnın tatbikine geçerek Blrllh~l.mln 
veriyor. Harbin yasak kanunlan cenubundan dolaşm.a.k suretlle şimal 

istikametinde büyük blr sll.ratle Ak
arasında, şimdiye kadar her tara- romaya dolt'u uerıemete b~lamışlar-
fın - hiç olmazsa teknikte ilerle- dır. Blrkao Mihver tankı hakikatte 
mlş medeni mi1letıerln - birbirle- Akromanın şimalindeld yola h11dm 

il bo dıkl tek sarp tepelere kadar ııeımı.sse de bu 
rlne karşı hen z zma an tanklar Tobrukla ileri mevzllerlmfzl 
insanlık dilşilncesi bu gaz harbi- tutan cenubt Afrika ıotaıarı arasın
<Ur. Çünkü bu vasıtanın kullanıl- dakt muvasalayı kesmete muvat!ak 
ması her iki tarafta yapacağı olamamışlardır, 

Askeri orta ehliyetnamesi 
olanlann muvazzafhk 

hizmetlerinden 2 ay indiriliyor 

Sakat erler 12 ay hizmet göreceklerdir. Milli 

Müdafaa Vekaleti bu miiddeti 6 aya 

indirmeğe aalihlyettarClir 

Ankara 2 (Telefonla) - Bugünkü UlutJa yazıldığına g!Sre, 
Millt Müdafaa Vekaleti. J 111 sayılı Aık~rllli Miiltellefiyetl kana· 
nunwı bazı hükümlerini değiıtiren ve bazı yeni hülctlmİer illve eden 
bir kanun proj~l hazırlamııtır. Bu proje ile aakert orta ehliyatname
al olanların muvazzaflık hizmetlerinden iki ay indirilmektedir. 

'.A.skert ehliyetnameler kaldınlmıı olduğundan maddeye ehliyet
name yerine cokul diploması• kelimesi konulmaktadır. Aynı proJe 
ile eğer takımı teçhizatı hakkındaki 34 üncil maddenin H fıkraaı, teç· 
hizat ayrı ayn g6sterilmek suretiyle daha vazıh bir ıekle sokulmakta· 
dır. At, çift ınabası, motosiklet, otomobil ve kaınyonlyle mUracaat 
eden erlerin muvazzaflık hizmetleri 12 ay olacakbr. 

Yalnız bu gibi erlerden binekleriyle gelerıler beı sene, atlı araba 
ve motosiltletleriyle gelenler Uç sene, otomobil ve kamyonlarfyle mu
vazzaflık hizmetinin devamı müddetine& hunlan Mtmamıya mecbur 
olacaldardır. Mükellefler ölen at veya haral;olan taııtlanmn yerine 
.3 ve 5 aeınehk mUddetler içinde yenisini temire mecbur tutulmak
tadır. Sakat erler 12 ay hizmet göreceklerdir. Milli Mlldafaa Vekl
letf bu milddetln altı aya indirilmesine .allhlyetlf olacaktır. 

34 üncU maddenin türlil fıkralannda yazıla ıebeplerle k.ıaa hiz
mete tabi tutulacak erattan (yedek a~ay yetifecekler hariç) .. kat 
olanlaro. kıaa hizmetlerinden az olanı yaptınlacalttır. Ölu··nı' bakımından zihinlerde deh- Şimdi öğrenildiği veçhlle aynı gece 

düşman, galip bir Ylttmalle tankla- '--------------------------' şet uyandırıyor. Fakat tayyare rına ulaşmak üzere denizden bu ma-
akınlanna, bu tayyarelerden atı- halle asker çıkarmaRa tefebl>U.s et
lan yakıcı ve yıkıcı maddelere ya- mlşse de düşman gemııert ordu ile sı-

kı bir işbirliği yapmakta olan deniz 
vaş yavaş alış?ldığı fçin, dövüşle kuvvetıerlmlz tarafından geri pllskllr-
ilgisi olmayan binlerce insanın bir tülmllştur. 
gecede ölmesi, harb ile ilişkin ol- Elademe yaklaşmadan çok zaman 

Ekmek istihkakı tam 
olarak verilecek 

b' d evvel Aktomadan gelen Mihver zırhlı 
mayan yüzlerce binanın ve ır a- ve motörlü ıruvvetıert o bfügede bu- • 
ha eşi yapılamıyacak sanat eser- ıunan İnglllı: a~ır tank tuga.yı ue Yeni vergi zamları dolayısile 

fiati 10 para arttırıldı 
ekmek 

!erinin yıkılması tnsanlık, merha- destekl<>nml.ş olan blrincl ve yecUncl 
met ve medeniyet duygularına htç Inglllz zırhlı tümenleri to.rafından 

harbl kabule icbar eclllmlştlr. 
aykın görülmüyor. B. ChurchUI Almanların 200 tankı- • • • 

Geçen yıl Alman tayyareleri nın tahrlbedildllfn!. bareklta tn,wz, Mayıaı:ı albncı sünUndenben bır mit ..... bir çıaYal unun l .f86 kunqa 
Londranın en kalabalık yerlerini, Hint Hür Fransız ve cenubi AtrUca giln tam. erteei afln yanın olarak n- çıkacaiım anlQ'aralc bqllnden iti-

. kıtal~nnın iftlnık ettl~t söyledik- rilen ekmek İltmblr.ı. buııUnden iti- baren ekmek fiatlerlne oa para um 
en güzel yapılarını yakıp yıkmış, ten sonra da : baren her gün tamam olarak verile- yapılmuuu muvafık ılSrmUıtUr. Bu 
günlerce süren akınlar tnglliz - Bızlnı de zayiatımız vardır. Fa- cektir. Bu ıuretle bugünden itibaren •uretle fiat on buçuk kurut oluyor, 
milletini yas içinde bırakmıştı. kat ta.hrtbedllen bütiln ta~klal'lmlZJ her gün küçlikl~re 150, bilyUkler• Vilayetin tebliği 
Bu hücumların sebep olduğu acı derhal ta.mir ediyoruz. Dil.şmıı.n ise 300, atır iıçilere de 600 gramdan Vilayetten teblit eclı'lmittirı 
ve eziler. İngiliz milletinin harb kaybettiği tankları yerine koyamıyor ekmek ye.rilecektlr. 3/6/942 çarıamba gUnllnden ltl· 

hevesini kırmak şöyle dursun, dem~tAl kın Yeni muamele vergiıi tatbik edil- baren büyüklere 300, çocuklara 1 SO 
n manyaya a 

1 
h diğindeın Toprak Mahsulleri Ofisi ve ağır işçilere de 600 gram olmak 

alevledlğl derin öç hırsı, bu m - B. Churchlldl Almdanbya~~::n K~ 72 kiloluk bit çuvala 39 kuruı üzere ekmek iıtihkaklan her ıUn 
ıetl daha fazla özveriye sevketti. va alanların an a a,ı..'>Ç\.l b. • ld .., 't t t 1 L •1 ..x.: _1..1·ıc. l 

lonyaya yapılan ta.a.rruzdan 48 saat ır vergı zammı yapı ıgını tespı e - am o araııt ven ec~· t"° 115 o unur. 
Bugün. kend: çektiğinin benzerlni sonra Ruhr havzasında Essen'e de 

:!1:;~~~or.daha fazla.sile duyur- ~~ ~:ı~~ll~m:~rda~: ::ır:ı:ıı~ Bo~anma vakaları dikkati 
Karşılık karşılığı, şiddet şiddeti bundan böyle h ep aynı genişlikte ha- ,J 

tiği için hava bombardımanında s:ıfha açmı~ olduğunu söyl~ ve: 

taarruza başladı bombalandı 
Londradan gelen haber· 

lere göre, muharebe yeni 
bir safhaya girdi 

Kahire 3 CA.A.) - Lıbya'da her A-

Bu akına 1036 lneW. 
tayyaresi fıtirik etti, 
35 İngiliz tayyareıl 

dönmedi 

nıla mensup kuvvetli biti mihver tef-- Loııclr 1 (AA.) _ B B 0 . t"-4''-
klll Gazale - BirülbaJdm hattuun do- a . . ... ~ 
Rıısunıd&. enupta Blrtllhagmanın tanareıertnın Ruhr havzasına 'ft 
im U4l8k n~~ taarruza geçmio- Esaen'e yaptıjp 1klncl hllcumwı f1ddeıl 
tir~ ŞlddeW bir muharebe cereyan Kolonya'ya yapıllllfl olan tMrruzdala 
ediYor Blr İngiliz tugayı dUfm.ana daha af8.tt olmamlftu'. Bu alwıa loM 
ş1ddetİe mukavemet ediyor: Bu saldı- İngUlz tıayyarest ~tlrl.k etmlştlr, Ruhr 

.._ __ .... b'- ö ü hareket oı- havzası, Avrupanın, en 21engln mad• 
nmın ~ıw;ı ... ~ ne havzasıdır 
mMı ve yahut Rommelln elinde laı.- Essen'~ knıp da.hll olmak tıze.. 
lan tank ve kuvvetlerle b1r kapatma re Almanyanın en mühlm harb .. 
hareketi yapmak ısterneıt muhtemel- il böl es1di d1r nay g r. 

Bu teşldl müttefiklere mU..oılrlllA.t çı- Alçak bulutlar ve arazı topogral-
,_ __ ft.. k d kuvvetlidir General )"aSlnın fevkalA.de kanfl kolması ~-
......... 1,;GA a ar • zünden gömıe şartlannın fena olm.&-
Rommelln son taarruzu.. beklenen sına rağmen bu akın muvaffakıyetle 
neticeyi venneditl gibi muharebe de neucelerunl.f ve İngUlz tayyareleri 
henüz bltmemlştir. · dönerlerken Hollanda sa.hlllerlndıen 

Londra S (A.A.) - B.B.O.: .Kah1· yüzerce yangın glSrülmQftllr. 
re'den gelen ha.beıienı lh Llbya'da ES&en cJvanndakl tekmll büyük •· 
muharebe yenJ bir §ekllde 1nltlp.f et- nayt fabrikaları Krupp ta dahil ol
mete b8flam11tır. İngll1zlerlo. mayın mak üzere alevler içinde bırakılDllf
tarlalanna glnnlf olan :mlhver tank- tır. Bu nkından 35 İnglllz tayyareat 
lan prka doğru UerUeın.lflercllr. dönmeml.ştlr. İngiliz zayiatı ytlzdt 
Bllrelha.mar nuntakasında muharebe 3,5 ten bile azdır. Kayıpların bu n

-cereyan etmektedir. İngllls zırhlı dar az olması, hficuml:ınn .şaşırtıcı b1' 
kuvvetleri, garptan dlll}lllanla temasa tarzda yapılmasından ve dı\şm:uı mü
gelmJ.şlerdlr. dafaa serv1slnln ~ulma ından ııert 
Romınel'lıı bu hareket!, ellnde ka- gelmtştır. 

lan kuvvetleri gerlde toplama~ Essen ve Ruhr'd.a bu ağır hücum· 
matuf oLınası 1htlmall vardır. lar yapılırken, hafif İngiliz bombar-

i:nglUz kıralı, Llbya'clatı İngU1z dıman tayyareleri de avcılann :re1a
kuvvetıeri ba.şlcuınandanı general katlnde Şimali Fransa'da diişme.n ha· 
Ohlnleke parlak muva.ffakıyetlnden va meydanlarına.. a.cıkert tesisatına 
dohyı blr t.ebrik mesajı göndennt., vt hücum eylemt.,lerdlr. Üç düşman av
büyüt bir k:ahraman1*la harbeden cısı dilşürülnıü.ştür. Bu akından ı 
müttefik kuvvetlerin istikbalde cere- İnglllz tayyaresi dönmemt:Jtır. 
~ edecek muharebelerde de ayni Bu geniş hava hücumları, önfunfus
lbaşan.yı gö.stereceklerine olan 1tlma- deki aylar zarfında harbin neticesi 
dını blldinnlfUr. llBerine tesir edecek bir strateJlntn 

B1r hatta arfında İacUb bava ba.flangıcı aayılablllr. 
kunetıert. dütmanm bin klılur tank Ne,,,.ork 2 ( A.A.) - Ber1indeld 
ve t&pt vudıuuu tahrtbe71emlfler. Mllhiyetli bitaraf müphitlerden ge
levaznn ft mllnalcallt yollannı da alt len husutl haberlere dayanan New
U.st etmiflercllr. York Timeı gazeteıi Kolonyaya 

Son günlerde kum fırtmaıan yt- it 1 h ' 
zllnden hava faall,eti azalm]ftır. a~ yapı an ava taarruzunda .ölen~ 

hıallllı hav Jcuvvea.tlerl Deme lenn Mt)'llının takriben 20 bın n 
Timimi Martuba V'9 B1ngazty1 de yaralananlann da takriben 54 bin 
bom.ba~ardır ot' klıiye yük.elmiı bulunduğu kana_. 

Libya muharebelerin.de 28 tonluk tindedir. 
General Bla.no denllen tanklarla atır =============:::::ır 
İngiliz tanksavar t.oplannın büyüt ~ Bu aabahld telgrafların 
muva.tfakıyet1 gör1llrnilftQr. General d.?Vamı 2 nr; ııahifede 
Bianc tankları Anıerlkada yap~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••-
tır. AR'tr İngills tanksavar toplan, '111 lcAt hakkında Kahlre'den alınan ball 
millmetrellk olup en atıf' Alınan tank- haberler mihver lruvvetıerlnln o~ 
lannm zırhlarını delm.ekted1r. la ve BlrtUhakem arasında bir nok• 

Vlcby 3 CA.A.) - Llbyad&'tl har9- tadan gtreblldtklerlnf blldlnne-ktedır.· 
................................................................................ 

t- :reket edllmlyeceğin1 fakat bu hare- k d d 
gitgide artan bir ölçü ile davete ketlerin hava taamızunda yen\ blr çekece e rece e artıyor 
artık ne askeri hedefler aranıyor, e:Amcrlkalılann iltihakı ile da.ha v p • k 
ne ö1enıe1-in kım oıduğuna bakılı- f:ı1~sa/~~~~e::!~iu ~!ı:1!1Je~~ Adliye veklll, lüzum görülecek 00 apene SUJ 8St 
yor. Aranan V2fğı, bu sürekli yakı karşı devamlılığı, şiddeti, genişliği tedbirlerin alınacağlnl SÖyledl 
ve yıkının dehşeti içinde düşma- dalma artacak olan blr harb açm14 h k ı i k• • h •ı d 
run maneviyatını sarsmaktır. bulunuyoruz.• demiştir. Ankara 2 CA.A.> - C. H. P. Meclis Takrlrln oktmmasını miltealdp A,d.. mu a emıı ıncı sa 1 e e 
L d a a Yapılan akınların tesiri gnıpu umumi he_... b .. ,..f\.. (2/ 61942) llye Veldll Huıan MenemencloRtu 

on r y • L b :1..... ........ b kürsllye aeıeret ......... _ .. vft,.ft,ft--ft .............................................................................. . 
b d••şÜ'nceyl haklı çıkarmadı ı· ya taarruzu saat 1~ de re1,s Veklli Beyhan mC USU D ~ cr.a.IUAlWA 

u u · Htıml uranın relallğlnde toplandı. en çok aeıbep tefk1l eden hallerin V•-
Almanyaya yapılacak hücumlar Celse açıldıktan ve geçen toplantı uıetçe tetlt1k ve teıı>lt olundutunu ve 
Alman milletini bezdirecek mi? zaptı okunduktan sonra. ruı;na.meye Unlversttemız1n sall~tll makamla-

Bu, her milletin sinir dayanıklılı- Almanlar. «451 İngiliz geçildi. Ruzname!e Bursa mebusu nnm mlltalA.alan ela alındıktan ıaıra 
ğına, harbi, milli kurtuluş dbası k · h 'b t "k Nevzat Ayas tarafından verllml.ş bit bu vA.cllde lllzum görülecek kanıml 

tan ı ta rı e tı » takrir vardı. Bu takrirde son zaman- tedbirler de da.hll olmak üzer. vet.l-
olarak, benimseme derecesine, diyorlar ıarda memleket içi ayrılma d!valan- letçe iea.bma tevessOI edllecetmi bU-
o memleketteki disiplin sıkılı- nın ve ayrılma va.kalannın dikkati dlrmlştlr. 
lına bağlı bir meseledir. YalnıZ, ~ekecek derecede arttığının görlil- Nokta! na.zannı kürsüye geıe~t ll-
h Londra 2 CA.A.) - Gazalaya taar- me ... - oldu""• ııertye sUrlllmekte ve fahe(l de lzah eden tatrtr aahlbl ne er millet lçin değişmez, gerçek 1 b'ıma, kı 1 "'"" 6 14 

ruz eden Alman ar "':t... Y1 yo u bunun sebeplerlle bu hale ml\ııl ola.- diğer haUplertn aynı mevzu ettafm-
blr nokta var ki o do cephe geri- boyunca blr gedlk açmait ve böylece cat kanuni blr tedbir düşüınill!lp dli- dakl mlltaıA.ala.rı dlnlendfttıen ~ 
sinde ev bark, çocuk kadın, hasta cenuptan kıyıya yaklaşan zırhlı alay- ş!inlllmedltl Adliye Vekilinden sorul- saat 1'7,20 de toplantıl"& IOD ve~ 

. ve ihtiyar eslrgemtyen bu karşı- larıa blrlepett dilşünüyorlardı. Bu makta tdl tir. 
bklı kör ölilm ve yıkım vasıtası- suretle, Rommel kısa ve dotr"U istika- =-=::..· _______________ ..._ ____ _ 

mette bir mal1ıeme yolu elde etm\f iç yagv larına A ·k 3 d I t nın, bugünkü düşmanlar arasrn- bulunacaktı. İngilizler bu pllnı aklnı merı 8 ev e e 
da yarınki baıl§a içten engel ola- bımktırdılar. tngıııs komutanı lc11Y1 h b 1 
cak, sönmez b!.r kin yaratmasıdır. taldbeden Alman kulunu durdurmata 1 k d u ar i an edecek 

muvaffak oldu. Dl#er taraftan mal· e on 
Devletler arasında zoraki ve üa- zeme ve !ate kollanndan mahrum o-
tünkörü bir sulh olsa da, şehirle- lan zutııı alaylar :tnauıs mtııı otomo-

rin enkazı ve suçsuz ölenlerin ha- blllertıe uçaklarına mükemmel bir av 
tefkll ettUer. 

tırası, tnsanlann yüreğinde barışa Berllıı 2 CA.AJ - cD.N.B.>: Aaık•rt 
ve sevgiye, aşılmaz duvarlar çe- kaynaktan ötrenlllyor: 

Bunlarla Haliç Fenerin

ki fabrikada margarin 

yapılacak 

B. Rooaevelt bu buıuata 
KonlrNcfen bir karar 

vermeıinl lıtedl 
Alman pike bomba ve savaş uoat-

kecektir. 1 tarından mürekkep bu,tık teştuler ot- va~ ı <A.A.) _ Rooee9elt. 
Harbin gidişine hiç tesiri 0 

- mal Afrika cephesinde blıt>lrinl takt- Vilbett• teblil olunmatturı kongreden B~ ~ 
mayan bu türlü insa'nca ve boŞ beden dalgalar haltnde tngıııs tanJt l.tanbul mezbehumda k~ilen bü- ve Rom&nJ'ILY& ha.rt> llA.n etmeııbıl S. 
düşünceler bir yana bırakılırsa, topluluklıınnı ve d!lşma.n kollarını iyi yük bat hayvanlardan çıkan iç yaf- tem.lştlr, 

dı neticeler veren taarruzlarla bomba- 1 . r-aıı haar ve tahılı Vafbırtoıı ı CA.AJ - EDerı.yet par-
blnden fazla tayyarenin a~ sıra lamışlardır an margarın uu ~e . tısı lld- ~._.._.,,_ -11.t ,_ bu 

k 
· e .... ~ ... M .. _ hazırlan--• .. h olunacaftndan, Halaç F enerande kl- .... .., m'W&I_...,., m_, "'" -

Almanyaya akını, İngilizlerin ha- Tobru ç vı~·...... .......... . T k 
1 

I f brik t gün Buıavı.taıı, Macaıütan n .Ro-
"'alarda kazandıkları kudrete ilk bulunan İngillz hücum ara.balan.na. ve an Ur margar n ya a aaı a- manya.ya harb llln etmeıdn1 karar al
' duşman malzeme kollanna da muvaf- rafından bedeli derhal tatvlye edl- tına alacalım, f&bt '1aıı mecllalatn 
.!Smek olmak Hizun gelir. Hava faldyetll taarruzlar yapılmıştll'. lerek mubayaa olunmak Uzer• Milli perşembeden enel nrar vereml)>ece-
&iUı.hının yenl harbde oynadığı rol Berlin 2 CA.A) - En son alınan Kl)runma kanununun 14 Uncll mad· Rinl &Gyltmift11'. 

k b kud resmi mal"mata g"re. Llbyada Tob- dm hükmüne lttlnaden Ticaret Ve- ....................................... . röz önünde tutuıara , u - u v 
retf, herhalde lngnterenin lehine, rutun cenubunda yapılmakta. olan klletince el konma hlikmUne tabi kaldınlacaiım bddlrea ikinci bir [Be< en terbiyesi Maarif VeklleUne baalaadıl 

---~~~~~~-~-ıı.t-..tnı.HIUJ'ı.u....~d=a~k.__~_bü_yil~-k~t-an_k __ m~e~y~dan..._Mm~umh~arebLdeA~Ln_d~eLtu~ru~lmlk!utmturUDl.L.ll~!!!!~~~~~~teL~l~~·~kadar~~a-•_vam~-ecl~eceit--~teb~l~_J_~~M==aa=r=if-V~o=k=W~· .=...:"=•=n=r~==l .. ~l=~=ri~a=-=l~ .. ~-~~--------~__J UlmıUnUn ia btlkmUn olunur.: ·• 
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AMI 

( Dün Geceki ve llaberler ] 
e 4 

Harb tebliğleri BU SAB.A.BKİ Suikast davası Terfi eden Hava akınları, 
'l'ELGB.A.PL•B öğretmenler Libya ve Rusya 

Alman tebliği 
Doğu cephesinde yalniz 
mevzii çarpışmalar oldu 

Rus cephesinde Suçluların bu sabah ~~~e!!'":!"fi::r:; (Baş ~~:e~.ı-
durgunluk müdafaası başladı ~~-:-- V•ldlll- :=::,,:~,1!'1m~ .. 

Berlin 2 (A.A.> - .Alman ordulıı.n 1 - Almakta. oldukları ~ dete- Hava alanlan olurken, Libya 

ba:~~~:=::ny~~~ğ~vzıı çar- Harkof kesiminde iki Abdurrahmanın müdafii ~~!~rum::ı:~~:d= Mihverin durakladığı, Romme 
pışmaln~ olmU§tur. Alman plk.e bom- taraf da mevzileriiıi ıenne göre muvaf!o.kiyetıerı Mna.rff umduğunu başa.rn.madığı habe 
bardırnan tayynrelerı tarofından Jo- sağlamlaşbrİyor avukat zı·ya Şakı·r Vek1W~i müdtil'ler enclhncnmce ~veriliyor. M. Churchill, orada harı 
tonga ve Murmansk llmnn t.es1slertne ' bit edilen (680) lise, l>ğretmen okulu bin gidişinden memnun olduğun 
karşı yapıla.n taıı.mızla.r esna.s:mda or- VJchy 3 (A A ) _ Rus ordulıınnın • • d • ve ortaokul ~eni bl~ derece 
ta hacimde bir nakllye gemls!ne Jsa- bir kısmının hnhası ne biten fid<letll mudaffaya devam e ıyor tıerfl ettirll~lerdir. söylemişf.ir. Diğer taraftan Rusy 
betler kaydedUmlştır. Bu gemi tahrl- çarpışmalardan 8)llm Harkof kesi- 2 - Müddetıer1n1 dolduran ve mu- cephesinde esaslı bir hareket he 
bedllm~ sayılabilir. • mhıde her lkl ta.raf ta mevzllerhıJ vatta.klyetlett tesbit edilen orta. ı:ı:re- nüz başlamamıştır. 

muharebesi ema.mndn. 6 ncı savyet Almanla.r ileri he.reketlert ie Dıaı:ı.em saat on yirmide fChrlm.lz ~ Ce7.a loftıı. yüz ha.rek.etıerl Wba.rlyle scmra murun dn. m.a.aşlan birer derece Jtlk- , . 
Aradan geçen zaman içinde Ha.rkof ,satlamla.tırmakla meşguldür Ankara 3 (Te:le:!onla.) - Bu ır:ı;bahı dutunu bllmiyor değilla. Fakat Pav- tim okulla.n mem.Ui'larmdan '70 m.e- Almanların Libya çölünde hallol 

ordusu kumandanı Genenı.l Gordot nebrlnln hemen yanmd.ak1 kesime mnhk.emes1nde Voın Papene su.1ka.6t antropoloji mektebinin va.sı.flandırdı- seltl.lml§tlr. be en az elverJşli bir mevsimd 
Janskintn öldüğü müşahede edilm1ş- ulaşım, bulunma.kta.dırlar. .maznunlarmın mulıakemeısfne de- tı bütfuı 1cara.kteı1st.1k haller ve 3 _ 2919 sa.yılı tmıuna. göre maq harekete kalkışmakla ne gibi bl 
tır. Keşif uçu~lnrı devam etmektedir vam edllmi§ ve mMataalann dlnlen- vasınar vardır, Ceza llmlne göre kar§llııtı ücreti~ ça.l.ı§3n 100 6~ hedef kolladıklan belli değildi?. 

Şimali Afrlkadıı kuvvetle tahkim Murmaruık'tıl Rus movzllerl bombn.r~ meslne ~~. Pa.vlo! tam bir mü.erim tipindedir. de ıstıhknkla.n olan detecelere g6re Mı.sıra kadar gitmeleri 
edilmiş bir mcvzle karşı Alman ve dıman edilm1şt1r Reis, Abdilrrahmanın müdafaa ve- Pavlofon ismi acaba Y~ l>aTlof mu- Jll9.&Şlam g~erdlr. 
İtalyan tıtnla.n tarafmdnn yapılan Vlehy s (AA.)·- Gece ytu'JSJ. neşre- kiline, müda.faasmm ııınzır. olup olma- dur? Kendisi nmı blr teclldk yapan .f _ Yukank1 maddelerde aıxın ge- görüldüğü 1çtn, bu hareket bun 
bir taarruz esnasında İnglllz kuvvet- dilen Rwı tebllğl c~ıerde h1o bir dığmı sordu. Avukat Ziya. Şakir, mtl- yapan, mahzenlerde evrak a.raştıı'M çan öğtetmen ve mem.urJ.a.rm lıshnlerl dan ibaret kalır ve Akdenizde baş-
lerinden mürekkep bir grup çembet de~lk olmadıltındsn ve yalnız te- dafaa.mun hazırı bulun.dutunu yal- bir adam mıdır? Yolaıa. bit 61.yn.st sut- Ulus gazetesinde neşrcdlleeettır. kabir teşebbüs başlamazsa, JIUlltw 
içine alma.rnk hn1ın edllıniştJr. :tçıe- ~If uç~lııf'l ynpıldığmdaıı b3:bsetmek- mz tahrlı1 §C'kl1n1 yarm Tetecegın1 tastıer ve tetht§Ier yam.tan bir mek- s• f•ı• 1 • sadm, sadece İngiliz kuvvetlerini 
rfnden btrl Tuğgenerııl olmak üzere S tedlİ- aöylecU. tebln elAmanı mıdır? . 1nem m eri 
bin cslr ahnm~ır. 101 tank, 124 kam- Lo~dra S (AA) _ B B c· Dün Ziya Şakir milda.fa.nya. başlıyn.rak Pavlofun llakikt fonlı'.siyonlarinı a } } orada tutmak olduğuna bükmedi~ 
10tl. birçok motörlil Uı.şıt ve çok mllc- Rwı cepheG!nde ~ ha.rÔk~ ·0~. dcıdl ki: araıhrarak bir neticeye varacağız, 1 d lebllir. 
tarda hnrb malzemesi 31 mayıs ile 1 Rus Baltık donan.nuı.sına mensup ta.y- Cib.n.n n.dllyestnde,Ankara adliyeslnJn diyerek', merliezi Moskova olan \Jlr par a ) ğ 
haziran arasında ellmtze geçmiş veya. yareler, b1r dilçman deniz 11sstine h11- adına. Ankara. aulbsd.1 diye &öylene;ı kanııtmcı mektebin yarathğı muhte- .Rusya cephesindeki durgunlu ~ 
tahı;bedllmlştlr. cum eder<."k d(}rfı balıkçı gemJslni be.- :!'v~a!: !ı~u:m~u ~=ı:n~: lif yerleri:leki tctlhişlere temas ede- Dün, Çe.rr;ıkapıda Ha tap aofağın• aldanmamalıdır. Almanyanrıı teJl 

DuŞ'!Ilan hntlan üzerine yapılan blt tınnış, iki cahll mtıhafatıı. gem.t.slne tın tar!b1n malı larak eL k sll- rek, Ömer ve Abdürrahmanin ne au- da Az.ak Zadelere ait 1 numaralı bl· talihi oradadır. Bu işi ba§Sramı-
lteşlf akını esnasında zırhlı ,ıruv\'etler de tam 1 bet olmuştur. ıere lnt1kal ed~ ~~ere sa. retle tedarili eClildiklerinl ve hAdise- nada Osman"ın ltundura lmalatha- yacağına inanıp harekete ~ 
~~~~ Ge:ı;~ ~w~l~~~- ıhaya da Tü11c ~ adaleti halt- nln mahiyetini anlath. Komünizmin neain<Ie yangın çıhnl§tır. Sebep, bu- mekten çekinmesi için harbi kay• 
: General e:sır ~ş~ü.stür. ş Jaoon Başve- kında bir tiklr vcrtıcektlr. Adaletiniz bfitlin dünyada nasıl çalıştığıni ve rada bul~?aı:ı 10 kilo kadar hurda betttğine şimdiden karar vermiş 

!ngiltereye karşı yapılan savaşta hUZIJnında hesap vemıekte olan kim- her yerde nasıl mnha11t elemanlar sinema filımıniu parlamuıdır. Yan· olması lA.zı dır Almanyanm bu 
tayyarelerimiz geçen gece İngllterenln lerdJr? Bunlar ne gibi tesir altında arai:Iık1nrini anL:ıtti. gını, itfaiye gelinceye kadar, ıoodür- m ğun. 
cenup sahilinde tll.ln İpswtch limanı- kil İn İn n utk U yıı.ptıklarmın hes:ıpiannı 'ri?r.mekte- A'vuk.at Şakir. muhtelif eserler(!en mek isteyen Alber, Simon. Vanrlı, fikirde oldu u sanmıyoruz. 
na knrşı bir taarruz yapmışlardır. Bu dit? Müekikllmhı fit EanUUldanberl llu mesleğin nasıl çalıştığını tızun Ihsan adında diSrt ki~i ellerin'den ve Kerç ve Harkof denemeleri onun 
taarruzda ta,yyarelerlmlz zayiata uğ- Japonya. Çine karti 01~~ :W~dur.ked. lld §E!- uzaCiıya anlatarak·, k'mdi mtiClafaa· yüzlerinin muhtelif yerlerinden yan· cesaretini kırmışa benzemiyor. 
amnmıştır. Diğer Alman muharebe ' rJi'dcn başlıyar:.c~ ~l~ı.:.C<'\;:! Maz- sına bu müelliflerin s<Szlerinfn kıy- mı~lardır. Yangın etrafa. sirayetine Nccmeddin Sndak 
tayyareleri yeniden Canterbury şehri kardeşçe hisler ntmlardan yorgı Pavlofta kc~ bir meti olduğun•ı anlattı; hadisede ge- meydan verilme<!en itfaiye tarafın· 
havzasına alPr çapta bombalar atmış- bealiyormu§ aktör vasfı vardır. Pavlof karşını2Jda çen bavullar m~elesinl ele alıyo· dan aöndürülmüftilr. Yaralı1ar Cer· DördUnCU dil 
lardır. on beş defa ihtara maruz ka1mı.ştll". rum. Bavullann birer zarf haline lio- rahpaşa hastanesine kaldınlmııbr. k it 

F . b. F Tolı:yo 3 (A.AJ - .Ta.pon Bqveklll S~crJm adalctm teceııısı ve narak T'ürkiyedt' emin eller ara'dığı- Tahkikat yapılıyor. uru ayı 
aııst ır ransız general Tojo söylediği bir nutukta de.o mü~k1dllm 1çln birer ~a.dır. Pav- nt, bu bavulların üç illtimalle geldi- ı ı • Ankara 3 (Telefon)· - Dörc'tüncl dıJ 
muharriri öldü m.14t1r ki: lofım,.JQhltlerin ifadelerine kartı mü- ğini, birincisi memleltetimlz'de l>azi atanhul, zmır ve turuı~ ıo ağustos 1942 pazarteal 

Lo la~a. mUll Çin btikilmetlne kar- temadt mtıda.b.alelerl adalethı mecra.- • 11 e e ·~·1 - A t l t•• J ., -- t 15 te A:rlkn ada t ıa.na.-ndra 3 <A.A.) - B.B.C.: Meşcul '1 ayni siyuettne devam edlyıor. Biz, sıru tendi blldlği bir yola çıek.ebllmek emı.n e .. ~r aramaK. ~aıuaoı ~ yapı- n a ya uccar an ~...u11 saa. r OP 
1'rıınsn'da Do1ot'nun çıkarmakta bu- Çine :tatşı da'ma kard~ hl81~ bes- iç.in ne yapmak lAzım ıae yaPDU§f.ıırr. t~bılecegı gı~i. hakıltatte bu l>avu~la- Ankarada anıttır. 
~~uı:ıu Cr1 du Peuple gazetesJnln ledDc Japonya, çın ve Man"'ukô bit Bu nevi hareketi bir tarih hocnsının nn mevzuubahis vesaiki taşıyabıle- "-"--ra 2 , ....... l""'-1a) a_.i_,_ S1°yaıal Bı0lgı0ler Okulu ........,...uharrlrt Andre Clement öldllrill- · ._ ~· • 

8 
l cıı ADA& ~.., <>.ı.uuo ..,.,............._. 

müştür Gazeteclnln başına. Uç kul'§Un ailenin etradıdır. Son za.terı tazan• ~ı. kafasının içinde baklkt mücrim cegını • Ye · gelen İstanbul 1hracat 1aclrlerlle tz- Müdürlüğü 
lsa:bet ~tmıştır Katil blsfkletle knç- malı: ve DoiJ'u .Myada }'("Jli nhaanı tur- vastı olan bir adamm hareketidir. 'Avuk'atın müdafaası 'devam et- mir 1'e Antalya. mtttavassı.t taclrlerı Ankara 

2 
CA A > _ Mehmet EmJn 

mışt1r. · mak için blrleşnelldlr. Lombrort.20 me'ttebin1n hatalı ol- mektedir. T.fcal'et VekA.letlle t.ema.slanna devam · · 
etmddıedlrler Bunlar son taıcas priml Erl§1rgll Zonguldak mebusluğuna 

Yunanistan' da 
yer depremi 

Nis, Korsika 
ve Tunus 

Admira bugün Beşiktaşla karşılaşıyor 
Şehrimizin miııafiri bulunan AI- manın çok sık: geçeceğini kabul et· 

man J\dmira takımı ikinci maçını mek lazımdır. İçlerinde beynelmilel 
bugün saat 18 'de Şeref stadında la- kıymette oyuncular bulunduran bu 

usuıu halı:lı:ında Ve1ı:ft.letjn aldılı karar a~ lliıerlnc Siyasal Bllgl!er oku
yi]zünden mallanna. ~ ıo.:ıep lu mudil.rlüğilne ve bu okulun açık 
vutubulmnkta olduğunu bu yüzden bulunan esasiye hukuku orolna.ryt\8 
dahilde yağlı tohmn tlatleı1. dilşt11Ril- profesörlüğüne İstanbul üniversitesi 
nn ııerı sürerek bu ve.zlyet karşısında Hukuk ta:ıctntcsı deknnı ordlnarytıa 
tedbirler alınarak zanı.ra. girmeleri.ne profesör Ali Fuat Ba,.'lgll tayin olun-

Fe'~dnn verllmemesint tstemeırtedlr- m:;~l Bilgiler okulu mildürü Meh

VeUlet vaziyeti tetkik etmektedir. met Emin Erlş1rgU tnrnfından vckA
Bazı evler yıkıldı, henüz 

tafsilat yok 

tt•tl ulh )"} 1 tanbul pmpiyonu Be~iktaşla yapa- takımın Viyana futbolu ile Almıı.n 
1 er 1 yo 1 _ e. !'-n 8.§• caktır. Pazar aünü yaptıkları ilk futbolunu mezcettiği takdirde fut· 

let suretlle ita edilmekte bulunıın An-maya varılması ıçın 8. maçta Fenerbahçeye mağlul:iolan bol kalitui yüksek bir oyun göatere
Laval'e mühlet verdi Admiranın bugün takımında bazı ta· ceği muhakkaktır. Ve bu yüzden DU• 

Atina 2 (A A ) ilk dil&t yapacağı ve aahaya değioik bir gün Beoiktaşa ve pazar gijnü Gala-
Hava Kurultayi :tara. tbıivcrsıtesı nıı ve Tarih - cot-

ratya faldiltesi dekn.nlığıruı. da. aynı 

ı t 10 30. d. A-:- aatharaınh: Dem 2 (A.A.) - Buraya gelen kadro ile çıkacağı haber verilmekte- ta.saraya kar11 yapacağı aon maçın 
an saa , a tına rasa neaı hah 1 5 Hitl ftaJ N. d' k ki' 1 .. h · k 

Ankara 2 (Telefonla) - Bava Ku- fakültenin antropoloJl profesı5rü Dr. 
rumu kurıılUı.yı. progm.m.ı hazırlan- Şevket .Aziz Kansu tllıytn edllmlştill. 

tarafından kaydedilen yer depremi K e~-~re gTre ı.~İ..L_ dY_~~lın l 18
' ır. ço . Zt:IV ı 0 acagınt ta mın etme -

d D · d • d 1 k 1 oraı.a.a ve unue .ncu;;ıun wı;. ta ep- MalUın olduğu üzere Admiralılar teyız. 
tnl§'tır. Buna. göre, kurultay 5 hazi- Cevat Dorsuno~lunun Kars mebus· 
ran cuma günü aat ıo da Ankara 

eondun ~ d?l~k e feilA ev ekr yı ıDmış- leri meselesinde ıulh yolu ile bir an- ıehrimize Viyan&da As1'crliğini yap- Sarı H\civertlilere Jiarıi alınan ne-
aa a şım ı ı tn s at yo tur. ep• 1 1 • • F Ba · 

Halkevtnde Başveklllm.ls Dokto~ Re- !uğuna scçllmcsı iizcrlnc boşalan Ma.-
!lk Saydamın bir nutklle açılacaktır arl! VekUUm tettl§ heyeti retsllğlne 

rem merkezi Atinanın 160 kilom et· qmk'l~yBa vLaanal~ıblıçın ilhrlansız • §- makta olan Almıınyanın en tanınmış ticeye bakarak Admiralılan küçüm-
b t d d F. G l "d' V ve ı ı • v e r m et vermıt- oyunculanndan bazılan ile takım- aemek hatasına düfmemek icabeder. 

· maarif b~üfetUşlerhıden Besim 

:-e ,a~~n a ır.Llvıasad: .da adxı 1
'd a• tir. Siyasi mahfiller Franıız - İtalyan lannı takviye ederek muht~lit bir Futbol bazan böyle e6rprizli netice-

Çuval ve kanaviçe Kadırganın tnytnı yüksek tısdlk~ a.r-
Ank.ara 2 (Telefonla) - Ticaret zolunmuştur. __ 

ve~ti çuvnl ve taruı.vlçe lhtıyacını H l k'" ·· 
temin için ıcabeden tedbirler!. alm::ı.k:- amam ara omur 

ıo, ı...anssa ve a ıa a a ep- 0 b ti rlnd ki ginl'"'I t h ld 1 · 1 d "' l d I m naae e e e ger ıg n aza • a e ge mıo er ve ilk maça bu §e- ler ogurur. Gerek Beşiktao ve ge· 
rem er uyu mu§tur. D11f olduğu kanaatindedir. kilde tertipledikleri bir takımla çık- rek' Galatasaray oyunculan, rıı.kiple· 

Romada askeri konferans mıılardı. Fakat: gerek Fenerbahçenin rinin yüksek kalitede birer oyuncu 

Libya taarruzu toplanacak o günkU yüksek oyunu ve gerekse olduğunu düoünereli, oynamalannın 
tadır (Jehrlmlzdekl hruna.mcılnr külhan-

. Iarda yakılmak fi.7ıere '7500 ton maden 
Tı 2 · A..A N. 1 • takıma aldıklan ıöhretli oyunculann kendilerine yakışır bir netice ile ıa-

( D-- tarafı t inci ıahifecle) Olql 0,~ -~- ._..·> ih lfdNiPtlaa. bir arad. oynamamış olmuı, takım hadan ayrılmalnnnı temin edeceğini 
Liselerde kamplar kömürü verllmeslııl belediye vasıtasııe 

IJııelcrin birinci Te iklııel mııflarma. İktisat Vekfıletlne blldlr.mlşlcrdlr. 
&.laf zetea pe.: yGA.Jnoa m ver evfe eTı üz · d ,_ i · b" b. h d k 1 oyunu erın e aıı;a teaır yapmı ve ıç ır zaman atır an çı arınama ı-

aon üç gün içinde 451 İnglllz tankı araaında Romada askert bir ltonfe- mağltıblyeti 1-.azırlamııtı. dırlar. Ancak bu ıektlde çalıotıklan 
tahrlbec:Ulın.lş ve diğer birçok İngll.lz rana toplanaca~nı bildirmektedir. Yukanda kaydettiiiıniz gibi bu takdirde Fenerbahçe maçında bil-
tanıcı da muhı:ı.rebe dışı bll'akı1ınıftır -'- !'-1.... ·• ·d ·1 ,_ h f '- b·ı · · · k • · l 

a.lt tamplnl.'I bu aenıe ya mekteplerin İktlsat VckAetıınck'n gelen cevapta 
beJı.Qelertnde, yahut cl~ak:l m1lııı:ı- İstanbul hnmamıan 1çln 600 ton kö
s1p sahalarda kurulacalktır. mür verildiği, ve geriye kalan mııhru· 

kat ihtiyacı 1çln odun kullanmalan 
blldlrllmlştir. · G 1 Sa• f eıuı.; ıgı ıoren ı areeı er, tas;ım assa ne ea s;a ı ıyetıoın ço ıyı o -

Bu şiddetli muhald>elerde AJmen eneraımo kadrosunda bazı tebeddülat yapmağı duğunu kcliul ettiğimiz Alman fut-
mtılı kuvvetleri de kayıplara ~ idam edildi liararlaıbnnıı!ardır. Mi.safir takımın bolculan kar§111nda muvaffakıyet 
llll§tır. Fnkat sru~i Alman kay- Sofya 2 '(fi.'A.) - Rea?I}t blr lıtan'bul fampİyonuna karfl gUzel ihtimali faz!a1acır. Bir dostluk teza-
na.klan bu kayıpların Almanlara ver- menl>adnn bi1dirtldf4iuc iorc 81Ume ııbir netice alarak pazar günkü mağlO- hürü olarak yapılan bu maçlarda ta· 
dfrlldlğ1 iddia edlen kayıp ra.kamlan- ınillOm edilen general SBlmof dıtn biyetlni telafi elmeğe çalıpcağı ıüp- kımlamnıza temiz bir oyun ve ba-
mn onda blrlndcn da.ba amır, gece idam eC:Hlmi§tfr. h'esiz olduğundan., bugünkü kar§ıla1- ~nlar dileriz. ŞAZI Tezcan 

Sabun imali 
Sabun 1mn111çhı fabr.Uı:8.Wtlerle ya

pılan protokola. nazaran izmır .f mU
yon kilo, Balıkes1.il a mllyon kllo, İs
banbul 3 milyon kilo sa.hım mıa.ı ede
ceklerdir. İsta.nbulo. 11 1m.alAtıuı.ne 
mevcuttur. 

PERiLi KONAK ri mi dönecekti~. Bu düşünce lieni duğum aaakınlık o kadar ıiddetli idi mağaranın yanında bulunan büyük 
tlmitıizliğe dü~ürdU. Zira aklımdan k~ hnfak81'1lar, beni boğuyordu, di· bir tqın üzerine- otunnu§tu. 
geçen bu ihtimal tahakkuk: ederse, lim tutulmugtu. Sevinçle karıııık hay• Yüzilmden bAll ilk §aıkınWi eaer
bütüın limitleriın ıuya dÜ§ceekti. Bu retimden ıöz aöyliyemlyordum. Ku- leriniıı zail olmadığını ıörlince gtil-

Tefrika No. 78 Çevtren: AHMET Rfı.ALl defa da Sddcn.i air Henry ile pera• laklarıma ve gözlerime inanamıyor- meğe hll§ladı. 
.. • • . • bor, bozkırda takibe ve yakalamağa dum. • Holmes'i clillatle ıüzüyordum. 

Maga~anm ıçmde~. u:zalı:larda l:iqladmı. . , . çık.bğım gecede olduğu gıôl, çifliğe Bu bal çoli sünneCU. Yavaf yavaı Arkad~ım, zaydlamıı, yorulmUf gö-
Bukervıl konaiuım ııyab kuleleri ve lhmı bir lntfzarCfan: ıonra, ~- ellerim l>oı döne:eelr.tim. liendiml topladım, omuzlannidan rünilyordu. Fakat hiçbir mlnla 
daha ötede Grimpen k~yUnün tüten dan mafaraya yaklqan ayali M1lcri Bereliet versin, 1iu korkum 'doiro büyük bir yükün kalkbfını hlaeet- önünde eiilmiyen ve liakül~en 
liacalanndan gökyüz<iııe y{ibeleıı el- ~~um. T..,Ju B.zerinde çabrdi,yan çıkmadı; az bir zaman aoma çömel- tim. enerjisi ve çevikliği yerinde ldt 
yalı dumanlar görlinUyor, ve hunla• ayaİ ~lerhıl dak ~ ltitiyor- diğim karanlık klJfeden mağaraya Çünktt lfı Henry'7I tanıma<ıı~im Sırtında aailam. liumirden yapıl-
ım arkaaında Stapleton lle s(lzel dam. Ayak Meri, gltt:Olçe yaklap- doğru yak]apn ayale aealerini tekrar ıvc gönneCJifim dilımanlannın terti- mıı bir kostfun. l>afında da aeyyan
b.~irmnin oturduklan evin çaba :rordu. O dakikada lin~Un beıılflhni duymaia bqladnn ye genit bir ne- bedecekleri auikaetlardan liorumak ların giydikleri cbieten bir kask"et 
l>elırlyordu. kaplıya.n heyecan ve l::orkuyu kabll feJJ aldım. meauliyeti. iki aya ~ bir u- vardı. Onu bu byafetle g&renler, 

Bu muhte§em dekorda her teY aa• değil, anlatamam. Saldandığim k.8- M•ul tahıe tarahn'Clan loitilir mandanberi bende huzur ve rahat 1:iozkıri aönneğe r:elmlı bir aeyyah 
kfn görünüyordu. Bununla beraber, ,ede daha ziyade bllztildüm. K.ah'za.- korkuaile, ldeta nefe91erlni tutuyor· bırakmamı§tJ. ~ıli b'u meauliyetteJJ aanacaklardı. 
ruhum tabiatin bu zahiri sllkOnune. ımı lağ elimde, ıımııltı tuttuğunı ta· dum. Nihayet meçhul pham silüeti kurtuluyordtim. Bundan ve can ciğer 0.ın baıı, mutadı veçhile, terte
lnarımıyordu. Anbean meçhul ada· bancamtn emniyet düğmesini açtim. mağaranın methaliııde gfüündU. arltadaııma tekrar liavu~maktan m.b idi. Yeni tuq olmuıtu. C~mle
mın buraya geleceğini düıündükçe, Atet etmeğe hazır bir vaziyette bu- Kapkaranlık: kö,eden g<Sz.lerbni üze- duyduğum eevirıcin aevkile Holmeain tfnde ele hl9blr l>unı§Ulduli n kir 
bütün benliğimi korku dalgaları lunuyordum. ilk heyecanım yerine rine diferdi te§hlte çalı~ordum. boynuna eanldım veı yoktu. 
kaplıyordu. htt bir azim ve •o~ukkanlılık kalm Tam o sırada ta.nıdıiun bir ses 1iana - Holmea, en nlnayet geldin, (U- Üsttinc !bapna itina etmdt, <ıaima 

Acaba mağnıada ynşıyan ıahıs, olmu~tu. hitabettiı ye bağırdmr. temiz giyinmek Holmea'in ıhiçbir zaı-
nasıl bir mahlUktu? Etıkiili, kıyafeti, Meçhul tnhıs, mağaranın içine gi- - Ne gÜzel gece, değil mi azizim - Hay'dl l>cni takit:i'et; elqı'den man değişmiyen 6.deti idi. Bu ıssız. 
görünüşi.i nasıldı? Bunlan düşüne rinclye kadar kendimi göateım.lye- Wataon?. . dli§en ta'öancani yeriJen al da Jı:ılm- bo~cu, Allahın .bq ?elası li~zkırda 
dÜ§üne beynim zonklamağa haşladı. cektim. O, bir defa içeri girdikten Bu ıea.ı duy:ar (!uymaz Ptkına na koy. aOrdilAU znhmetlı ve ışkencelı bayat 
Ruhan ve bedenen yorulmuştum. sonra ansızın önüne çıkacak ve Jft• d~nd~. Ha)7ethnden. tabancam Holmea, l>enden evvel mağaranın esnasında ibilc. l>u &.detini bı~akm~· 
Mağaranın er. karanlık ve dıprıdan kalıyncakbtn. elımden <fftşttı. Çtınk~ Öu aes, meç" içinden çıkh. Ben ondan daha uzun mı§h. O~u bu l:ıal. ve kıyafctile go
görünmiyen bir köııeaine çekilerek Ayak seslerinin birdenbire lteail- hu~· §ahaın ~~lll, ~z:. <f ostum Seher- olduğum için maiaranın methalin· renler: I.:ondradakı tuvalet aalonlan-
büzüldüm ve dakikadan dakikaya mcsi, beklediğim meçhul adamın lok: Holmea ın aesı ldı. den dıpn çı'liabilmeli için e~lme~e nın bırlnden çıkmıı. 8;8Dacnklardı. 
artan bi: heyecan ve sabırsızlıkla durduğunu bana anlattı. 'Acaba h.. ••• nıecl:iur oldum. . • Dostumun ell.:k:nı k avuçlıı.nmın 
meçhul şahsın gelmuini bek1emeğe rif, içeride aaJclandılunı ıezdl de P.- Bu bcklenm~ ~eaa<I~ r_CI-. ~ ~x..- ___ " u0ıme,1 ıçıµd~ hararetle 

1 
ra =L-- ) 

_ ~. • _ ... .,, ~ ~A .(J\ar~ı :!_ar . 

KÜÇÜK HABERLER 
* Manlfaturacıla.r, belediye iktisat 

mlldOrlfiğfine müracaat ederek arala
rında. bir birlik te,şkil edeceklertnı 
blldlrml§lerdlr. Birlik n1zrunnnmesı1 
lktlsat müdürlil~ünce tetkik edilecek
Ur. * Şehrlınlzdekl ~mala.r, haftanın 
muayyen günlerinde blı1ncl mevkiler· 
de 25, 1ldnclleroe 20 kuruş bllet mu
kablllnde halk mattnelerl tertibetmlf
lel'dl. Beledlyc.nln ünlversitelller ıç6ı 
de ucuz matine tcrtlbedllmest hakkın· 
dakl teklifi, halle matineleri tertlıbe
dlldlğinden stnemacılnrca. kabul ed.11-
memiftir. * HültU.metten tpelen bir emir üz6.. 
tme §ehrlmlz plyasasuıdald ra!tne 
ya~ıa.ra vllfiyetçe el konulmuştur. * Oeb'zenln Tavoanlı köyünde şev,. 
k'et1n üç ~ kızı Nazmiye ~ 
oynar1ten mangaldaki at.eştıın enta,ıi.io 
si tutll§arak vücudu yanmış, tedaıri 
edllmek üzere İstanbulo. getlrll~. 
Nıızmlye Şl§U Çocuk ha.staııaslnıde dflıı 
ölmüştiir. Adliye doktoru Cesedin g6oı 
mülmeslne ruhsat vemı1ştılr. * Bursn hnplsaneslne nnkledilm8': 
üzere jandarma muhı:ı.ftı.ZasmdD. An&jjo 
doludan tstanbula getirilen Hüsme~ 
adındn 1>1r mnhkftm dün adliyeye~ 
türfilmüş, muhafaznsuın memur edi .. 
len jandarma, nınhkfun HüsmenS 
müddeiumumlllğln kapısı önünde a.ct~ 
Uyc komıserı B. Sallbln yanına bırar 
knmJt evrakı milddeiuınumuıge gö
türmüştür. Jandarma. içeriye glrlnet 
Hüsmen birdenbire komiserin üzerine 
atılarak knçm:ı'k 1steml§se de ya.Jıa
lanllll§tır. 
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7i:;~~ ( $B&i~ ~a~~~LB~~) 1 SINOAPUR KORSANLARI f 
iaşe belgelen 1 Mımarı abıdelerımız :;::::;.::.,._ .. ....,. _,_ ::: :::m::= 

Talimatname plclikten 
sonra lialka dafltılacali 

cuma takdir ~ ~ tlıtiW- dı. 

Mını• 8r Sedat Çetintaş'ID tertibettiğl stı1 ~an ~ lhtlyula.r nef- K&w. • Murt., Osa1alda.n eynlırken. 
1'8\le bakıyor. fa.katı blı' .,, qılye- at Mimde bmılan dQftmiıJw ve: • d •• Jdı ı:n.Qordu. .Kava - lluranm: dlsaret - Ben .mın gl>1 et balame.m, eına.. 

... mDeteıutJlı taıafındall ball- sergı un açı JOt. hDrriyet ftrb lll!ılf1 dillerde dola- pıl sen QOk. od>• meletlelmJI .. 
lama lap blJleleH villJı8Ce aıeJm1t- llP durm'IDln, Dlttıadar ft ananeı.- Jmdmdın. 
tir. DalJf;m& f1*11 lııettındU1 1:al1- u __ ..!ı Vek&Jednlll emri laerine. ".l'"ft_Lt_-L

8 
_:. '"- _, __ ..1!... Bu--... rtnden ufak bir fedatlrhk 1'1P""'IP DJıoe .Oylenerek e.Rbyordu. 

bmıla.r bal- na.aarn :ı ur&ıtmn ... U& -·ICRUI" -- blle rm olamıJ&D 111ugon ı&raf1JJan Olllı:a. yaJMtn.tn köfk11nde, Uf&klar-
Giiala birinde. Maniaa tJmuha. matıı.me geldtien IDDm .Alaideleri Korama He,.d. 1611Te leTdeld mimari, tezJW hmmiyetler korku.dan alıdarını ~. fabt dUl bld cım. Otna&onun nuıı aaıldılı-o 

ae.inde. deliler Ullllfo Ziadnıılinl b dalılllaca~fus hiiv:tı9'et C'OzdanJ blroau tefi yiihek mimar Sedat Çe- tamamile söaterilmit. bundan aon· duygularmı sin6l alD8l doJatan* ~ m uılatubn dıımı,ti ld: 
ltopamutlar. Ganli,aalan bell-mt- Bu ~e~ Aile reısıerı.nın tlntat Bana, Edimi'" .l.taaLal ee- ra diğer demlere ait eamiler, med- mrmattan da ıert ~. - fır ..... ım ıa.ıerı dönm~i1. 
lı.r. fıler fena. n.-L.ır- UJdm ol- ~--· -~u..: .. Herfn1 ~ birlerindeki mimari t.bidelerine ait reaeler, türlieler, haataneler izah Kafile §eh1r dı§ma çıktılı aman, ~ bil Jp Wedll1 w (ve* 

~· .lllUlllWU.uu ve ™"""UUJ"... • • riilö JnhaJar Tflcad ecflw.. . Kava - Mura.yı ulurhyan lraJ•belık -ııam olsun.. ~. ben de aenln 
lnutJar. EyTab... caJt belgelerle ekmek, e!'llÜ veıatre mıman • ft _ı __ _ı_ _'!_L8fl- a' ifti"• r_,,,;_ b --1 ara.smda, b1 boylu 'Ve orta Jaf]l b1r bapıı JııılıpannmJ) dem4.-H +-ı ,. .. -... Cardinnm biri ~ ukadatlarmm almabllece1ttlr tirmit n liu lnlluaruan milr~ep Sedat ~=..tat ir -..onu da - ~ ....., .,~ 
a.L..L -=-- ..x..v--ll.- -•-..a, · olarak tertibedilen aerııi dün Sal- btlylk T6dt aaaatkln Snan"ın bat- adam. peoalmt IJOndıordum .. derhal bulup 
-.ueuuııı:r _ •• .,--.- ..,._,,._ p J k •ı• ~- - hea - Blr p.yşaya. bu Jı:adıar 8J8l ~ ~o mlda famama. ~ .. __ _ 
-.....ı etrafma süs psdİrmİf. s..ı O 1•51•0 ati ) tanmahmut türbeaindeki b~ ...- aerlerine töaia etmittir. Bu -- elen?! kul8Jlt ~ 0 IOne ıııad;h: 
en :Jiibek. hareketleri en cotlran bir lrede ..;dmlfbr. landa Sinan"m ilk )'al>tıiı Şelızade Diye aöyleıu:nlfU Gtbıel Otz>apıun pim1s etnacmıu anun ana llmJOl'lo 
~ kalirerek: Açdma töreninde telırimhin fikir. camii, Siileymaniye '" en mGteU- YolrotıamMa tarmwrnı bq llın& ol- duk. Şamama kulenin tıepesinden: 

- PadiphunL Sana biat ediyo- Nazım hakkındaki idam aanat Jaa7ÜDA memap sflzideJer mil ewi 01- Edirnedeki Gç fUfeli dutunu bemee ~.Om. acte- «Bu. benim :tarmı detll .. xa.,. _Mu· 
tanı ••• Bundu....;.... efendimla sen· • •• ____ 1 inf edild•? liulunmuı ve mimar B. ~at Çe- S~ltanaelim cami~le Sokollu ~e ce ŞUnıma ıarafmdan ftıbP1w bir ruwı bnsıdır. ŞJmdi cındaıı tntlbm 
....... HüL:mjinf altmı girdir. • ele- büknıu naau az 1 • tintat kısa bir nutuk eöyledıltten •on· aat levhalar izennde dikkati çeken f81dlde ~larmdan asılarak Md1h1ll· al&catmın d1Jıe ba.ytırdı ve töttinltı• 
.U.. un ·• 

1 
ra duetlilere aerlerin te,bir edil- talailib venniftir. Bu izahatta mi· dtıp lç!n acıyorlardı. ttkn 1p1 Otnaconun beline balladı .• 

Önünde aeccl~ye bpa- ise- 93'1 senesi ~ ~ diji sa)onlan dolafbrarılk izaJ.at yer· ınar Sinan'm bu ba,lıca büyük &bi- Kava - Mura, btrdellbire Cll't&dan daha mnr& açlarmı ~t\. Oinaao-
~ bütGıııı ~halkı. ... me- suıtan~~=~ _ hııms- mittiı· deleri arumdaki biriz farktan an· kaybolan yeni 8"1111at Oaıı - ftnun D1lll ~ eot uzundu, beline kadal 
--un·' e •11~•- ~:. u.h,. ~dil..__=.::- __ -_-:; ..,.__. B. Sedat r-tintaf, nutkunda mi· latm11, minare irtifalan, kubbeler- bulunacatmden emindi.. 'l'l - Pl 8ISB ft!'l70rdu '8mama, za.vallı kadını 
·- uraa .. ..._. .. ma....... e a•u••~ ... ~ ~Y· Y" L VennJfU: Oııakamn bu aı IOılel 1ııt.- aO)a!mdan kulenin dlretlne bailldJ 

Padifab. tab• gibi y6kselı Wr yse bıçüla öldtıren ,.. hıt.ambol blrtnc1 mari eserlerin teknik hususiyetlerinin deki hususiyet, aetlerde"'i dikkat n dm.mı buldurup das:mdan 'J'okoha· .,. Jple J'UbnJa oekii. Blru aonra 
~mca h~iadea men- w alım cesa m•NrNlıNI u.ralından tda- olduğu gı"bi tesbit edildiğini ıve qü- itina hakkında izahat venniftir. B. meya ı&ıderecektl. Otnagonun batı afllı gelerek, kulenin 
llDairar· ' ma mahk1kn edflen :mtc :PflDda NA- nün birinde bu binalardan Lirisini Sedat Çetintaş en aonra tehrimizde- Çan - Foınun nerede oldutunu Ti - tepealnde Ulbnıttı. İtte 0 zaman IJI-

- B~mi ilk taldll eden mn h&lı:tmdakl tdam nrannm tntu bir kazaya uğrayarak ... 1!1ahv~lmut ki t~rihi. '~~~e!erin harita üzerinde Piden başka bilen yoktu. Tl - Pl 08&· naconmı ılm:ndan bir tek ıceıım <tı:ıy-
._ old.... _ ~ prdiy.- dan- edlldllhıt dftn JUl!lııtak. farzedene1' bu görecegmız resımler tesbıt edıldıgın. ve bu suretle bey- ta muhafızı olunca 11:.end!slnde Ka- dum: Ka11a - Mura > 
..a.. _~kendime vair JllPl70- Gece yansmdan ıııonra .-at 2 Ji 1fi elimizde mevcut oldukça o binayı ndmilel kıymet: haiz Türk eserleri- n. - Muraya rekabet amısa uyan- .. 
hin. seçe Nlzmı ~ 1IJllldJn]&- en ufak bir hataya düşmeden ko- le, birinci -ve ikiınci derecedeki eser- mıştı. Kava - Mora. Çan - Foyu ®" Kava - Muranm beyninde bir utuı-

ra~ tntıftıane mtıdtirilntbı odum& 1 eril..1:!!.! • T .. k ıtıntlrten, Tl - P11çln loln l'tlltlrmdu. tu ft?dı. Vallntn uşaiının IÖ'Llerinl 
- ADah ömürler Tenin. gMihillmftt blrf 1 alı malı )aylıkla ve aynen yapabüiriz• de- erin ayn ayn göat u-gını, ur ve Kava _ Mura. ,ehlrden ayrılırken~ batırlachlcça ttlylel1 ft11>ertyardu: 
Divan lmnJmQf. Vakar içinde k esi ~dan ne B ,;,;::" .,.,.i mekle yaphğı Te9imlerde ne kadar Bizana eserlerinin ne 1Uretle aynl~ı- cBlr gayp.ya. bu kadar a:np neden.?ı _ FllOllOf doktor Şimos ne dıolrU 

Gturuluyor. Padifahm heybeti her- ıeeı:ınıane mildilttl B 'HtımO., ~ dikkatli davrandığını göstenni9tir. imı anlatmıt n haritada nınnara ıle diye ba~ıran adamı cevapm: bırak- söy1emif: İnsan, doetunu ve dtlşma-
•ae del.tel Wllllf. ~ B İbrahim zati Öget, mMdel- Sergide harırlanan ealonlardan eö-tıerilen ber &bide İçin birer fit mak istemedi, atını stırdil ve trl boylu nını eon nefestnde rtyuız olarak SÖ'J• 

Kumu prdıy-.ı beldennit: umumi muavtnı B. Cevat ve mahke- biri, Bunadaki en kıymetli &bideleri- huı~andıiım töetenniftir. lnee biT adamın yanına sokuldu: Hyel:>Ulr. ~da esldıtı zaman. 
•-Banlama hep.: deli ... Elltette me klttblnden mCt'ıeıt*1dl bir heıyet mize taba edilmi,ıir. Bu tablolar. zevkin ve ycmdmaz 'bir çalıpnanm - Sen ŞJnagonu t.anıyor musun? aon nefesinde beni~.. ve öl· 

t.ir pot kıracaklar ... Dar bele •• • der- tarafından hfttlm ltendWne tebll.I Orhan Gazi devrinde yapdan e9el'- mahauJG olu hu ~ TUcude se- - Şamama albl bir ~ 1roy.. mtlf. IMJ'Je bir bdım ben Oısaltadıt 
.m. edllmfftlr. lere dairdir. Bunlar, Selçuk mimari tirmeainden dolayı kendWni tebrik nUDda ya.tan icadını o.ı.bda tunmJ- ..ı 1nrUıablllrdlm? 

Nib_,et, alm.._, oJ.cMle. Bımdan sama imam tıaratmdaıı tuzmdılil mtlbim olan Onnanh ederiz. 1811 Tll' mı? Ka.a - :uura YolııoblınaJa nnnca. 
Mecıa...ilerdea Wri. daJıa• ... tendislne dbd wrttnat. J'IP'>nnt ve Kava - Muranın caaı aıkıldı: (llnagon.un ce.dhıt CBtb1Wer memr-

llllt. cliliai Çllranmt. nı arzusu aorulunca. NAzlln: E • s d - O, ben1m bnmdı; ŞUnama onu JJlı) nm en fJi bir yerine RÖmdilrc-
Vezir buretlai _.... lııiildhnM- - Ceı9ed.lm .ortada ka.Jmasın. Bat- mnıyet an ıgıv Ankara'cla bir Baam Yokoha.madaıtl et1mdeın boınmtı cek .,. mezannm tl.sttlnde güzel blr 

ita bir teY t.stemıyonun d J b.. buraya getlımff. Öyle bir b&Jdudun an1\ yapbracütı. 
ra dönenir:. . • Demiftlr. a.aı Bçte İnabk6m Nl- er eme ve yayın uroau e1Jne dtışen zavaııı Jcanmın Jıto qu KMrı - Mara JO}da lideı"ken tamı• 

- F.lendimiz .. H.....-u fftktılİ- - --... aAI- blnumın 6ntbıde kuruldu 1')ktur. nm bltıralanıu dn""'-d-Ae: 
-.L..1 --1~:-ı:ı.. _ı.. ....... __ ~ - ,_ -'Y"' Kacfıkö··'cle bır" ......... --e ...........- _,-or. ,,._. bulrtanan ::vere aretlrflerek heyet hu- ., Jlııld cuetec1 ~ tara- - o halde Şamama eline ıeçmJt- (Arb,sı nr) 

--.......... lwıihJalıım... surunda asılmak smeıııe htucfim infaz ıube açıyor fından Ankarada cBasm derleme ve ten onu nıeden set>ertmedhı. ..,••••••••••• 
- Mu•aıf.ılı:tw... Ferman edi7o- ohmmQftar. Mlmmm ee.ed1, aaat on JaJm bllrosuı adiyle bir b1lro Jcurul- - Yamada oou dld. Qlarat yata!&" • 

nmn. ........... bir hcUla bdar tıefhlr edlkUkten mlJftur. Bu biiro TQrtJrede !ııltan 'N ınamı emretml.ftl. Bundan Mtlrtl M- PERDE Hes* ....._ Urya edenle. ..ıa- 80IU"& beled!Je tarafından g&ntlmftf· Emn1,reı .andılı ıaratmdan Kadı- AJ'l8 6ç ynstı bulan J>tlttln auıN.,. dtlremedtm onu .. 
-. yaka p11p. ııılncire YUl'IDllliar· ıtır. JE6Jde blr fQbe açılıyor. ~ mi- mecmualarda tesm1 datrelert allta- Kava - Mura. bunlatı mylerken, Şa· 

•• Az ~ dil-' lııiri kil lda sll• Kukançlık yüzünden dlriqtne Emniyet sandılmın tıy- dar eden nıHale. et11t 'Y8 haberleri; mamayı burada gebertmedittne plf-
.,.. uabi Wır ........ ~ah' 1 •• metli memurlarından emll~ 8en'lat aynca huaust mDel!Seaeleı1e flhıslarm man oluyordu s A H N 
1 ineı kanamı öldürmüı l9f1 B. Mesut İylaon taybı eclflm1ttlr. ıstedlltlert bl"l.llflar berinden JIZJ]a- Buma Jaa~mpnadan aonra ıwue E 

- Şunu da bir hühyalan mı. hat· Gellboluda oturan Fahri adında bl- ~ ıam1 &ı41ımtmıtetı emnarteııl n gtnU ıtmtme tunım bir surette 10ıuna devam etti .,. mettıur lbW&lct-
mebnaap ?.. r1 mkançlık yüzünden kansı Nurlye güntt yapılacaktır. kupilıier hallndıe wrecew.r. ti oturlıyanlar gıerl dönmeğe bafla· ffuiraa ..,_. sensin resimler 

- Hay bay... ile tavga etmif ve tabancası ile tltl el Matbuatı ta.kip ba1oınından müesse- dılar. 
Oçiindiaü taklak •tmaia ...__ afıef ederek bdmı tuıatmm arkasın- K::.-::.L--.1. kö"Vl°lıniin llBleN b~ fa-,da ve 'kolaJlıtlat te- Şlnagonun tabutu blr araba içinde •• JUll')arla çsktı. 

•ı dan .,. beUnden ~. ~,,-au ":--. IDla edeeett f11ı1 8lls baJanuı bl:ro- li~ordu. Miivezzilerden arayınız. 
y, küetala. ~ ...._ -.ve ı.tanbaJa ptııUerek eeı- hclastroaa laitti .... t:una..-. ~ ...,._ _. Kava - Mura. daal 8lnacoDa hAlA 

- ay .. • ~ bı~ 7&tınllmt Te ,._ Kartal bıdall&rma ~ Tala iDi- bdatlarmua ,......_ dllerts • Mttl .,_.. IM*aD ft taltata .... n. 

,-. ne yapıyor... pılan ameu,aııa beltndeltl turtun 91- J'tbıe an bdutıO)u blttımtw· defter • dMı dedD:odu yapan klm8eJert dtlftln .. ---••••••••• 
Onu dı altı okka... kanlmıpa da dller1 çıkanlamamıştar. bartta n tapa 8Bllt!tlertnt de

1 

Kartaİ dtlltçe: 

Huliaa. delileri, böylece biribirine Nurtye dün ha8'tanede ölmüştür. Ad- tapu aten nmhafablma ~. Çf UBERL•ıTAŞ -Bu idamların hakkı 'YU'. dl1or· 
bağlattıktan sonra., kendi de padifa· lire doltt.onı tarafından yapılan mua- BI du, IJlnacuı Yı;ıtobamaıla h~ 
11111 üzerine çullanarak, adamc:aiıza yene sonunda kadının kurşun yarala- * Kartal Halk odaa tarafmdJın Balı tanld.ıtı bir Pna kll. Bana pl.lnee-
sömleği giydinnit ve meslektaflarma nnın teslrlle öldilğü teeblt edl1erek ıtmıer1 fllleden 80lll'& fakir huta!arm MemMuadA ye kadar, 

0
• tlmblllr Do Jdllııin koJ· 

lmrt cesedin gömtllmeslne ruhsat verllmif- doktor tanfmdan muayene ft teda- nuna gh1p yat.ımftı. Fabt, tlm!n ma-
ann .. -.. - •• •• • tir vta\ J&ptmJmakta, Ulç\an dahi .erli- B U G Ü zısı melekler kadar temiz 'ft leteaiz-MaiJ!a ~ar. ~ote1iadea. .. Paı.rt batkında b.ııımt iıMbt ya- mektedlr. Aynt zamanda perte'fDl>e ve N dm? Şlnagon benimle evlendikten 

-.ile IUcidetli lıiddelli bajlrwmıf: JJl}ma~ a.ere 6llm bJflJ«a !MheJH ..ıı gtnıert balta l'ransm:a 4el'I "9 IODZ'a. bana mazlsbı1 90k pbuk unut-
- S.. ._, &.-... lkinci padi- adllJe8lne blldltl1mlfUr rllmektedlr matinelerden itibaren tıardu. Yer;vfirinde hiç bir bduı to-

tıahhiwnda y.n.Jai ilk önce .-W- · Sarıyer ıı"aıtevinden: 'l Hulruı lM2 camı& mmı ltadar rl1W bir ada-

IOVOTNi 
Bahçeli lokantası 

AÇILMIŞTIR. 

Her öile ve akıam müzik latacaian... 1 1 pazar günü aa.1. 1T de 'l'em9ll mıu- 2 film liirden katle~. o bana en._ 

... Günlük Borsa muz tarafmdan CYanlıf Yol> plJeal 1 • OPERA BALOSU yır, en 1hrı!t.sız gftnlertmde aantdı, 
Demokrat hatibin ,..r,.ocla COf'" • _ Davetiyeler ida:te memurundan alınır. ,----------------------.... 

~z hQbm•-· • - ..... ı Bow ıtlll9G Jllaaeri -o .. lu··M DöNEMEC' RAŞiD RIZA TiYATROSU 
•Eala TUİyet • ..1e1 edince .. ... Londra tsertne 1 ltıerDll 1 ·

22 Bu g Q n 
retıe hareket etme&· • Ymi• aeYJWt 11ertne 100 ctoıar m.20 H A L 1 O E P 1 Ş K i N Birlikte 
·bone;~-~ ~: 100 

•• .,o MELEK'te 
Diiw Wr deli btiyelİ: ~d 1zer1ne 100 pe9e1a U.89 

••• stolclıolm fizerlne ıoo turon sı.ıe 
Müezzin: cADahu ekber• dtmeie BSBAll ft TAllVDAT iki büyük film 

l.azn.lann:en bir de 'bakmlt; tımar· 1 KANUNDAN Mneden ...,. ... iio ilet IDP. ...,._ t:tramııeıı f, ı ts8 21.- • 
.. b.elirivermit. " 7 Hl J>emiı7o1u II 19.10 

- H~! - dwifler. - El ele 11••""*ilü•ü.+ı•üuHH•1111"11 

batut11p hooop diye apiı atlıyahm.. ..... çapw.k ~ KAÇILMAZ Haydi.. • •• 
Herif ba1mm ki .ui:ret f-. o 11- Hatillia aamb1s. hot. a .. Faıbt 

lıapk aıunda ...... bir luaawhk minarmin .......... 6diiae atlanamı· 
selmit: yacaia siJ>i. tarihin de ileriaiaden ge· 

- Çok ili çok münasip amma, rİIİDe doiru avdet etmelı: miimlriin 
Jabndan ..afı adamalı herbl ya- oı.cü mıdır? Eaki WllMD c1öaıecek 
par. o marifet deiiL· Daha İ7İIİt midir? Belki c,.eDİ -... cJi.Fe ta· ı 
tlfai1 inelim de ben Asi oradan p- .. ""111' edil_... hiçbiri bı ....... 
refeye doinı hooop atlatayım... tile ~; fakat 1940 .ene-

Ba teklif lin-'ıme kaV='_. ._. wlta evwıld c~ et1U DID 
pelı: makal. sörüamiit- Atala nr-ı •..wi? .. ...... - .,.., 
ıltim - da. •f .;.. ... im- (Akpma) 

~ .•. Muarvun film 
e., Rollerde: 

LYN BAlU - LOYID NOU\N 

2-LA&ON&A 
'. 

---AKIN VAR!.~ 
HeT gece binlerce kiıi 

gidiyor. Naaıl gitmesinler ki 

ZATiSUN&UR 
Bir ~k emarL hünerleri ara· 

nnda 1 Y1111u11ta• dan 
Oç dört adam çıhnyor. Her 
sece aat 21 de cumuteal 

pazar matine aaat 16 da. 

Bay Amcaya göre_ 

...... ~' 

PEK YAKINDA 

Harbiyede· (BELVO) AÇIK HAVA 

H _.__:_ '11YATROSUNDA 
- ........ yas tem.alerine 'batlıJacaktır. 

LAL En,ln zafer haftası -~ 
Senenin • sGzel 2 filmi birden 

Yum ._daelerd• i1ibaren 

LALE SiNEMASlNDA 

l·S!!u~~~~ snAHAllJ(ıÜR8aNı 
BOP- HOPE 

Bu .ene en büyük ahlik 
nin tahe.aeri müklfab kazanan film 

-nde bir dikili ağacım 
-L.. Meaeli fU ~ ille- ••• Şmdi b.i isileadiren bir me-- İyi amm h · · · d ld B 

... Nerede, n11111 bir bina yayuyor :·d ~ defa ~im -----e Mle wrı MilwlaUs ™ ~ kübik daı~ ıe rımu:ı o uran . A - tak etme. kübik Y•P.1-
)en • '•" - ki 7ap boı yer kaldı mı nın ömru kısaya benziyor, mqcla 

••• geoe Türk yaprcna k laadtl ••• 



Sahife ~ AKŞAM -
Bir Bayan aranıyor 

Okur yazar olacak, tem!s bUl 
nlle ynnında beraber bulunacait
tır. Telefon: 8091:7. 

iHRACAT YEl&iSI HAKKINDA 
Satılık Triko makinesi 

ithalat ve ihracat Birlikleri Umumi Katipliğinden : 

Pek az kullanı.lml4 8 nwn.a.ra. 60 
s:ıntim eninde Dubye bir Trlk:otGJ ma.
ltlnest 8/6/942 pazartest gün1l EJa,nda1 
Bedesteninde satılaeaktır. 

1 - 30/6/942 tarihU ve 6119 aayılı Reeml ıuet• ile Defred.ilen 4226 aamaralı kanunla nı... 
cat veraW nid>etl 1/8/942 ta1hlnden ftibarai rizC'e ona çdıcanlmqbr. Kanana nuaran ba tarihten~ 
ra yapılacak bütün ihracat ba TSgİye talMdır. 

- Satıhk ev 
Fatih civarında Haydar ma.bal
ıesinde llasanbaba sokağında 8-8 
numaralı blr ev müzayede ııe s
tılıktır. Aylık iradı 22 lira mu
hammen kıymeti 2500 liradır. 
Taliplerin 8 Haziran 942 paza~ 
si günü sas.t 14 de İstanbul Be
şinci İcra Memurluğuna 938/3621 
numaralı dosyava müracaatlan. 

2 - Kaımnan ıııepiıMlen eTYel akdedihnft sallf mukaveleleri dolaJ'Uile mutuam:r olduldan beya
na. alikaclartar 'I'bınt :V elraledne mGnce•tl•rda Wanmaktadırlar. Kanuıı bu makavelelerl istisna et• 
memit olmakla beraber. maker mUracaatlann tetkik edilebllmeli için ba neri nwk•beleler baklanda 
maltlmat almmaa mcrnHi KBrGldüiünden. 29/6/942 akpmma kadw yabanca memleketlerle :yapdınıf 
aatq mukaveleleri teldi n ...t. edilerek 11cant Vekaletine bildirilmek üzere, aJi.bdarlarm, 4/6/9421 
tarihli ~ ıGaB ..- 18 • bdar l:iU aabtfann mlisbit ftllikalanm Ummnt Katiplifimbe tevdi et· 
melerl llumdll'. 

\. KeJfiTet. lx:aret Vekaletinin emrine tevfikan ilan olunur. ' 

Büro nakli 
Türk Ticaret Lt.d. Slı1teU İ&

tanbul şubesi yazılwıelert Bah
çelııapı Atabek hanmda S ünctı 

Gaip erkek çocuğu aranıyor katta 8, 9. 10 numaralara nakle 

30 "Mayıs/042 tnrihine tesadüf eden •idiıillmiiilsiitıiıiırİI. ••••••••• 
cumnrtcsJ günü sabahleyin saat 9 ra.d- Znyi _ Üsküdar malmftdilrlüğün-
delerinde evinden çıkaro.'k btr daha 
evine dönmiyen 9 yn.l}lannda dokuma den almakta olduğum maaı co.zdan.ı 
entarlle ayaklan yalın:ıyak oğlum kaybolnmştur. Yenıstn1 alaca(Pmdan 
İnebolulu Mehmet oğlu Halil her ne- esklslnln hülan11 :9Qktur, 
reye glbtlğl b\llnmemlştlr. He:r klm Süleyman Elpen9e 
tn~nlyet namına aşağıd:ı.ld adrese Zıı.yt _ Kası.mpaşa. denız ıromutan-
haber vermesini rlca ederim. lığından aldığını askeri tıcrnıs vesıta-
Çeşme meydanında Emelcyemez mıı.- sını kaybettim. Yenlslnl a.lacnğımdn.n 
h:ıUesı Tenha sokak 20-22 numara- esldsinin hilkmft yoktur. 
da mukim üvey babası O m.ıı.n Şahin 320 doğumlu Alt ~lu Hamdi İy!.._ 

Ustabaşı ve işçi alınacaktır 

Sümer Bank umum Müdürlüğünden: 
Hukuk mezunu iki memur alınacak 

Bankamız Hukuk. mütavirliğinde barem dahili 260, 21 O llra 
maaşlı iki raportörlük münhaldir. Bu münhallere barem dereceai bu 
maa,Ian almalarına müsait ve Hukuk tahsili yapmıı iki memur alına
caktır. lıtek.lilerin işbu ilan tarihinden itibaren en geç on glİll zarfın
da Sümer Banli Umum mlidürlüğüne müracaat etmeleri ve ıimdiye 
kadar bulundukları memuriyetleri de dilekçelerinde göstermeleri 
lazımdır. 

l\1ALIYE VEKALETlNOE.N: 
Aşa~dakl şartlar dahlllnde: Depoda mahfuz prtnamelı>rl muclbince Beş~ Maliye kırtasiye de
l Adet ustab~ı (Bo:Jln işlerinde ihtisas sahtbt ~ b!iyült fabrikalarda ~suna gelip gt.d<"eek malzı?cneuln ya.kın fskıele ile depo arasındaki nıı.kll-

ustab:ı.şılık yapabilecek iktidarda olacak). yest a~ık ckslltmeye ve balyelerdcn çıkan tnbta.. klğıt, talı:07. ve hurda san-
2 
4 
3 

• Elektrikçi <Bobin işlerinde ihtisas sahlbl olaca.k.l dık ttıhtaıannın 11&.tl.§1 art~ımuıya çıkanlmış olduğundan ısteklllerln nak-
• Maklnl.st llye !tin 120, :fersude ambalAJ kiğıtlan için 105 ~ tahtalar için 120 liralık 
_. Taktir işçisi {inhisarlar ispirto fabrlkalıırında ve petrol tasn- teminat paralarlle birlikte lhale güııtt olan 11 haziran 942 tarihine müsa-

yehanelerlnde çalışmış olanlar tercih edlllr.> d lf pı>r~embe günü saat 14 de depoda hazır bulunmalan. (5838) 

ıo • Tornacı (Birinci sınıf) Sanat. mektebi mezunu olanlar tercih !•~ı ••••••••••••••••••••••••••ııg 

.~:Ev~;., : : : : : : MASARiK 
6 • Pıtmyacı • • • • • • 

1~ : ;~t~!c~e=l : : : : : : 1 ç K i L i L o K A N T A s 1 
4 11 Motör maklnlstl • • • • • • 

aluıncaktır. 
Verilecek ücret: 

G<iste~ceklerl ehl(;<ete göre ustabaşıya 210 liraya kadar ücret ve _Lşçıle
re 5 liraya kadar yevmiye verllecektlr. 

Aranılan şartlar: 

ı - Fili askerlik hizmetini ita etmiş olmak . 
2 - Devlet veya her hangi blr mücss~ye mecb~ hizmet taahhüdü 

bulunmamak. 
3 - 45 y~ından yukan sinde bulunmam.ak. 
Istenilecek \'esalk: 

ı - Nüfus kl\f,rıdı C9l2 oskerlllt yoklarnasıru havt 
2 - Polis iyi hal kAğıcfı 
3 - Tahsil vesikası 
4 - Hizmet veslkalıı.n 
5 - 1 Boy S veslkıılık tot'Oğraf. ı 
Taliplerin derhal Galata. Postahanesfnde poJta kutusu 1283 numamya 

müracaaUan iH\n olunur. (6098> 

Devlet I~imanları işletme Umum müdürlüğün
den: 

Denizcilere ilan 
Zincirbo1.an Ziyalı şam.andu-am e:Q anakkale ıec:ldb 

Gelibolu Fenerinin 3 ~/4 mil doğuswıda Zlnclrbozan Bankı üzerine mu
vakkaten konulm~ olan Fener dubası haziran 942 ilk haftasında. kaldın
lacak ve yerine her on ~nlyede Wk beyaz şlnuıek gösteren şamandıralı fe
ner konacaktır 

Fenerin coğrafi mevkii: 
O I lI 

A. 40.25. 20.Ş, 
O I lI •• • 

T.26 .45 ,50,Ş.O, (6084) 

ittihat Değirmencilik 

Liiks salonu ve açık tarnçası fevlı:alide bir dekor l.çerlslnde 

Açılmıştır. 
Tanıruıılf Maestro: ALC~RT TiA~O'nwı idaresinde ve ~vimli Dlzöz 
HRİSTO MİNİMATİDİi ve hava.iyen k1tarlst HRİSTO KONTİS'ln 
Jştlraklle orkestra. Nefis yemekler - Soğuk içkiler - Mükemmel servis. 
Eğtenco Alemlııhı bir!eşr.cefl yer. Bcyoflu istiklal caddesinde No. 451 

11Stüdyoe müesseı..esinin ü tünde. Tel: 43848 

Ticaret Vekaleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden 
Merkezi 1dn.rest Almanynda Hamburg şehrinde klln olup 30 İldnci~ 

rtn 1330 tar1hli ecnebi Anonim ve sermayesi eshama munkaslm şlrlretler ka· 
nunıı hilkiimlerfne tevfikan Türkiye'de çalışmasına izin verilmiş olan 
ıDeutsche Levant - llnle o. M. B. H.• cDoyçe Lev.ant Linle o. M. B. H.• 
firketlnln müdürleri: 1 OITO BOCK, 2 Georg Hlrdes; Hamburg'da. yeminli 
Noter Ulrlch sıeveklng nezdinde şirket namına ta.nzlm ettirilip .İstanbul'dA 
Beyoğlu altıncı Noberllğince tasdik kılınan 1099 numaralı vekftletname ııe 
şirketin Tiırklye mümessUI Cartcn Meves'ln Türldye'den azimeti doayısiyle, 
mt1malleyhln yerine şirket murahhaslarından Flnk.1 şirketin Türkiye umu
mi mümes;lli olarak t::ı.yin ettikleri glbi, Muzaffer Molo'nun murahluı..slılt 
sıfatını muhafaza eylediğini ve Peter JensenCln dıeı murahhaa olarak tayin 
edildiğini VeUletlml?.e müracaatla bildirmişler ve bu hususta ıazım gelen 
veslkalan venntşlerd.ir. 

Keyfiyet bet kik edilerek kanuni hiıkumlere uygun görüımuş olmakla ilin 
olunur. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü llanları 
Kıymeti Pey akçesi 
L. K. L . K. 

1508 55 

311 40 

113 20 Eyüp Cezri Kasım mahn.llesinde Defterdar: iskelesi 
caddesinde e.skl 20, ı ı yoent 7 No. lı hanenin tamaım 
(1784) 

27 60 Şehremininde Uzun Yusuf mahnlleslnde Yayla cad
desinde eski 39 yeni 49 No, lu. hanentn tamamı. <7052) 

23 40 Büyük çarşıda Yağlıkçılar <Örücüler) sokağında 12 
No. lu dükkiı.nın tamamı (2879) 

:J nilzıran ı ';.f~ 

Beyoğlu Beşinci Noterliğine 
Kadıköyüude AltıYol ağzından nhtıma müntehl olmak üzere açılacü: 

yolA tesadüf etmesi baseblle umumi menfaatler namına istlmlAke t.Abi tu
tuımq olan. Kad.ık6y1lnde Osm~ m.ahnlles!n1n SöAütJ.Il Çe1sme ı;oQ,. 
tmda Iaıdastronun 52 n.o1 ııdamnda ' parsel ve eak1 45 yeni 39 l:npı No. hı 
kAgir dükkAna. (2700) lira 1stlml!k bedeli takdir edllmlşt.11'. 

Mezk1ll' gaytt menlruUin 1/7 h1&:iesl mutasa.rnfı Ra$le mukadder bedii 
3'710 No. lu belediye l.stl.mllk kanununun 11 lnc1 maddesl muclblncıı teblll 
edllm.ek 1stenllmif 1s8 de 6723 yevmiye No. su tahtında tevdi edilen 1hbaı-
namedekl teblil memurunuzun meştubatına istinaden Raşelfn 1kametgilbı 
teıııbit ed1lememif ve bu sureUe tebliğ edllın~ olınasıruı. blnaen UA.n tan. 
binden itibaren Jcanunt mllddet za.rtmda ta.krlrıe gelmedlğt veya mabkeme,e 
mil:raca.at etmed~ takdirde lstlmllk kanununun 16 ve 18 mn.ddesl hôktlm.-
1~ tatbik olunacağmm yine isUmltık .kanununun 10 uncu nwk\E*11ktl· 
zasınca tebliğ makamını& kaim olmak üzere iki yevmiye gazetede 1llı.n ettı
tllmeslnl ve lllnı muhteıvı ıazeteleiden iJd.şeı' nüshasının gönderllmestnl 
sıı.ygıla.rımJa rıca ederim., (6087) 

29 Mayıs~ 

İst. Vali ve Belediye 
Reisi N. 

İSThlLAK 1\rVDUntt 
Ali Yaver Mazal 

İşbu ll!nname neşir ve UAn edilmek üzere Ak.şa.m gazetesine tcblll 
ohm.ur. BeYoğlu Beı;tncı Notert 

Beyoğlu Beşinci Noterliğine 
Kad.ıköyünde Altıyol a~ındıı.n nhtıma müntehl olmak ü~ açılacak 

yola tesadüf etmesi haseb!Je umumt menfaatlar namına 1stlm1Alro tabi tu
tulmU§ olan Kadltöyünde Osmanağa mahalles1nln. Söğütlü çeşme sokağm
da kadastronun 52 ncl adasında 14 parsel ve eski 13 yeni 11 kapı No. ıu 
ktıgir eve 6200 11.ra istlmllk bedell tıakdlr edllml.ştlr. 

Mezkfrr gnyrt menkulfin 4/ 36 hJssesl mutasa.rnlı Yorgo oğlu Tana.,. 
mukadder bedel 3710 No. lu belediye lstlml!\k kanununun 11 inci m.a.clde81 
mucibince tebliğ eclllmek istenilmiş 1se de 6721 yevmiye No. sn tahtında 
tevdi edilen ihbarnamedekl tebliğ memurunuzun meşruhatına. ic;tlnaden 
Yorgo o~ıu Tanaşın ika.metgA.hı tayin edilememiş ve bu suretle tcbli~ ~ 
tr•emlş bulundu~ beyanlle iade edilmiş olmasına binaen 11An tarihinden 
itibaren kanun! müddeti zarfında tnkrlre gelmedlğt veyn mahkemeye mt1-
racaat etmediği takdirde Lc;tlınldk kanununun 16 ve 18 ne! mad<lest hüküm.
Ierlnin tatbik olunacajpnın yine istlmllllt kanununun 10 uncu nınddesı Hc
tlza.sınca tebliğ makamına. ka1m olmak üzere ikl yevmi gazetede llAn ett1rll.
meslııt ve Ul\nı mul:ıt&vl gazcteıe~n lklfer nWıluuıın göndcrllmestnı 63.'Y"" 
gılıınnıla rica ederim. (6088) 

29Ma~1942 

lat. Vali ve Belediye 
Reisi N. 

İSTİMLAK l'ttt1DtlRU 

Ali Yaver Mazal 
tJt>u ll&nname neşir ve llA.n edilmek üzere Ak.ş:ım gazetesine OOblll 

olunur. Beyoğlu Beşinci Noteıi 

TÜRK ANONİM ŞİRKETiNDEN ı 
FevkeJiide içtinıa - Blrlncl ilin 

İttihat De!;Lnnencllllt Türk Anonim Şirketi hlssedarlan Ticaret VekA
letı tnrafınd:ın esas muvıı.keleye llbesı emrolunnn a.şa~da a~ yazılı Ud. 
maddeyi müzakere etmek üzere bugün toplandı. Nlsa.bı ekseriyet olmadı
ğından 30 Haziran 942 salı gilnü saat onda Galatad3. Ömer Ablt hanının ı 
1ncl kat 12-15 numaralı yazıhanelerde fevkalAde olarak yenlden topla.nacak 
tevkalftde heyeti umumiycye davet olunurlar. 

Devlet Demiryollari ve Limanlari lıletme 
Umum idaresi ilanlari 

Yukarda Y_aZılı emlı\k satılmak füıere 15 gün müddet.le açık arttııımaya 11 
çıktrılmıştrr. Ihn.lest 10/ 61942 çarşamba günü snat on beşte icra edileceğin
den isteklilerin Çcmberlltaşta İstanbul Vakı!lnr B:ışmüdürlü~Il MahHUA.t 
kalemine milracaatıan. (5816) 

1 
======================== 

Müzakere edilecek maddeler: 
Madde Ct>: Şirket Ticaret VekAletı tarafından her talep vaki oldukça. 

muamelAtı hakkında. maU'ımat verme~ mecburdur. 
Madde (2): Şirket sermayesine tesisten sonra lştlra.lı: edecek olan ec

ıı.ebllerln bu l.ştlmklnln knbul etmezden evvel Ticaret Vekllet1nden müsaade 
tstlhsnı etme~ mecburdur. 

MUHTIRA: He~t.l umumJyeye dahil olmak ~in hisseda.rlann içtima 
gününden bir harta evvelin& kadar hl.sselcr1n1 Şirket veznesine tesıı.m et.ıue
ıert ve muka'blllnde dtı'huliye varakaları alma.lan llzımdır, Bankalara fm'
dl edilen hisseler için alınacak malobuzla.r duhuliye vara.tası.le değişLlrillr. 
Bir hlssest olan 1Şbu 1çtl.man 1.ştlrak. edebilir. 

IUECLİSİ İDARE 

ittihat Değirmencilik 
TÜRK ANONİM ŞlRKETINDENa 

Fevkalade içtima 
ittihat Değtrmenclll.lt Turk Anonim Şlrket.l hissedarları Ticaret kıı.nu

ttunun 368 ve 369 uncu m.addelerlle esas mukavelenamemlzl.n. 38 inci nıadde
Bl hük.ın!inıe tevfikan sermnyel şirketin onda bir hlsseQııe ealıtp hissedar
ların, idare mecllslmlzln 25/5/9.t.2 tarlhll kamrlle kabul edilen tekltnerl 
muclblnce esas muko..veli?namcnın 4 üncü maddesi aşağıda. aynen yazılı 
fıkrayı nı!lzakere etmek üzere 30 Haziran 942 salı günü saat on birde aaıa
tıada. Ömer Ahit hanı:nd& 1 1ncl. kat 12-15 numaralı ynzıhanelerde fevkall
de olarak toplıınncak heyeti umumiye.ye da~t olunurlar. 

Müzakere edilecek madde· 
1 - cŞlrket yuknnda yazılı muamelelerden b::ı.şka itlınl!t ve Uıracat.ı ve 

bilcümle ticari işlerle de iştigal ve sınat fabrikalar tesis ve bu glbi müesse
sata iştirak edebilir.• 

MUHTIRA: Heyeti umumlyeye d hl! olmak için hissedarların içtima 
gününden bir hafta evveline kadlr hisselerini Şirket veznesine teslim etme
leri ve multabUlnde duhullye varakaları almaları l"ızım.dır. B.ınkalam tıeV
dl edilen hisseler lçın atınaeak makbuzlnr duhuliye varakasile ü8hrfştlnlır. 
Bir hlssest olan işbu lçtlnıaa ~tırak edebilir. 

tmcıJsi İDA&E 

İstanbul Belediyesi ilanlari 1 Muhammen bedeli 154200 (yüz euı dört bln ilcl yüz> ura olup eksllt.m.e-
- den müteveıııt mnsarlf ve vergUert aynca tediye olunmak ilzere 6000 ton 

Şehir ç.öplerlnln mavnalarla denize dökülmesi ışı kapalı zarf usullle ek
siltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli c80,000• lira. ve ilk teminatı c5250• 
liradır. Umumi ve husus! '°artname c2• lira bedelle Temizlik İşleri MüdürlQ
ğünden verllecektır. 

İhale 15/ 6/ 942 pazartesi günü saat 15 de Datmı Encümende yapılacaktır. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mıektuplan, imzalı şartname ve kanu
nen ibrazı lA.zun gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarlfatı çev
resinde hazırlayacaklan tekllt mektuplarını ihale günil saat 14 e kadar 
Dal.ınl Encümene vermelert Hlzımdır. 15814• 

İstanbul Fiat Murakabe Komisyonundan 
İIA.n No. 168 
3 40 rutubetli ve 600 gram sıkletindelct bir adıet ekmek :fla.t.lnln 3 Hazi

ran 942 gününden itibaren bayt masrıı.flle beraber cıo. kuruş c50• santim 
olaıak teSblt edlldlgt ll!n olunur. 06108• 

Sıhhat ve ictimai Muavenat Vekaletinden 
Gözlükçü olmak isteyenlerin 

dikkat nazarına 

çimento 15/ 6/ 1942 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulll ile Anka
rada idare binasında toplanan Merkez 9 uncu komlsyonunca rotın alma.
caktır. 

Bu işe girmek istlyenlerln 8960 <sekiz bin dokuz yüı; nltmışl llralı.k 
muvakkat temlna.t ile kanunun tayin ettlll vesikaları ve tekllnerlnJ aynl 
gün saat 14,30 a kndar adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lAzımd.ır. 

Şartnameler (1) ııra mukabUlnde Ankara. ve Haydarpa.p veznelerlndeıı 
temin olunur. (5972) 

* Mısın idare tarafından verilmek şartlle takriben 0800) kilo Oeklstrtıı 
açık eksiltme Ue imal ett1rllecektlr. 

Muhammen bedell: (Beher kilo deklstrtn imal ücreti (22> ytrm1 1.ti 
kuruş hesabile) (396) liradır. 

Eksiltme (8/ 6/1942) paznrt.esl günü saat (14) on dörtbe Haydall>~da 
Gar binası dahlllndekl komisyon tarafından yapılacaktır. 

Bu J~e girmek istiyenlerin (29) Ura (70) lruruşlUk muvalckat tcm.1nat v• 
kanunun tayin ettiği vesalkle blrllkte ek.slltı:ne günü saatine kadat'I komı. 
yona müracaatı.an lllzımdır. 

Bu işe aıt prtname too.ı.lsyondan p:ı.rasııı olarak da~ıtılınaktadıl'. 
C5TIS> 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel ltletmelerl 
Umum müdürlüğünden: 

3958 sayılı gözlük.çülllk kanununun ikinci maddesi. mucibince Gözlllk- U Muha.mm.en bedeli 237.0'15 Ura olan muhtelif ha.kır malzeme mektupla 
çü!Ük Kum 117/ 1942 tarihinde istanbulda açılacak ve ik1. ay müddetle de- tıe'kllf istemek sııretlle satın nlınacaktıl'. 
vam edecektir. 2) Muvakkat tıemmat 13.103,75 liradır. 

Kursa. 1ştln\k etmek isteyenler bir an evvel bulunduklan mahal Sı.hhnt 3> Teklltlerin Levazımdan parasız tedarik edilecek şa.rtn:ımeslndekt ta-
vo İçtima! Muavenet Müdürlükleri vasıtaslle VekAletlmize bl.r dilekçe ııe rıratıa uygun olarak 15/ 611942 pazartesi cünll saat 17 ye kndar Metro ha.· 
müracaat etmelerl ve bu dilekçeJcrtne aşnl!tdakt vesika.lan bnğlam.ı.t olına- nınm 4 üncll katındak1 Levazım Müdürlüğüne imza. mukabilinde verllmlt 
lan lftzımdır. olması lA.zımdır. (5114) 

1 - Nüfus hüvlyet cüzdanı sureti 
2 - Orta tnhs1J. şehadetnamesi veya bu derece tahsil gördüğüne da.lr 

m.ah.alll Maurıt Müdürlüklerince musaddak vesika sureti 
3 - GözlükçUlük yapmağa mA.n1 vilcut v• akılda blıı A.nzasıru.n bul\ın

nıadığını blldlrlr sıhhl hey'et raporu 
4 - 2 adet ve.dkt. :tototratı 
Keyfiyet llin olunur, 16068• 

Kaaımpaşa Deniz Dikimvei Müdürlüğünden: 
15 haziran 19'2 ta:rihine kadar bütün 1şç11erlmlzin kayıtlan tecdit edi

leceğinden bu müddet zarfında. 6X9 eb'adında !~er fotoğrana müdüriyete 
müracaat et.moyenlerin ısma etnııo ad-dedllerek yerine yeni işçiler nlmncağı 
llA.ıı olunur. cG050• 


