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1953 yılını 

kutlamak için 
Fntü~ Sultan Mehmed'in !stan

buıu alışının beş yüzüncü yıldö-

Dün gece Yunan adaları halkına 
Biemen şehri yardım edilecek 
bombalandı 

nümünü, şlmdiden başlanacak ye F H ll nda'dald 
bu azametli tarih! olaya denk ransa ve o ~ 
olabilecek büyük bir eserle kutla- hava alanlanna da 
inak gerektiğini yazmıştık. Bu hücum edildi 
dil§ünce iyi karşılandı. Bütün ga
zeteci arkadaşların bu meseleye Ankara 4 (Radyo ııRazuhete~) -
U i d ör İngilizler Kolonya ve r avı:a• 

g gösterip yer ayır ıklannı. g • sına yapt,ıklan büyük hava akınlann-
mekle sevindik. Sevgili İstanbul dan ıonra küçük ölçlide taarruzlara 
Valisi Dr. Lil.t!t Kırdaı· da Beledi- devam ediyorlar. lngilizler bununla 
yenin bu yoldR hazırlıklar yaptı- b'eraher büyük. ölçüde~i hava akın· 
~mı söyledi, yapılacakları anlattı. lanna devam edecekletlnl ıaklama• 

Türkiye ile BüyUk Brltanya ve 
Mihver devletleri arasında 

bir anlaşma hasıl oldu 

Beynelmilel Kızılhaç delegesi, Saloz, Siaanı, 
Midilli ve Nikarya adalar! halkına 600 ton 

yiyecek ve 500 çuval lnviliz unu 
dağıtılacağini söyledi 

BU SA.BAllB.İ 

Libyada muha
rebe lngilizlere 

elveriıli şekilde 

devam ediyor 

İngilizler, batıya doğru 
mühim tank takviye 

kuvvetleri göndermişler 

TELGBA.l'L.A.B 

Fransız sahil
lerine yapılan 

son baskın 
tafsilatı 

Baskın esnasında bir 
Alman devriye gemisi 

batırılmış, bir ikincisi de 
sakatlanmıthr 

Fakat arada küçük bir fark var. dıkla.n gibi gelecek taarruzun 2000 _ 
v tayyare ilt. yapılaca~ını da glz)emf- Anlw. 4 (A.A.) - Buraya gel- aanı. Midilli vl Nikarya adalanclır. Londra 5 (A.A.') - Libya'da 

Bizim ortaya attığınUZ teklif, yorlar. miı olan beynelmUel Kızılhao dele- Buralardaki aç va mustarip hallc.a umumiyetle (iurum lngilizlere elv~ Londra ıs (A,A.) - B.B.C,: Kliç!Ut 
1953 yılına kadar lstanbulun şu Londra 4 (A.A) - Hava Na• geıl Raymond Courvolaer Anadolu 660 ton mu'htelif gıda maddesl Ue riıli ıeklin; mubafaza «liyor, Rom- blr Inglliz C<>ınmondos müfrezesinin 
veya bu bölgesindeki yapma ve zırlığı tebliği: Dünlc(f çarpmba-per- ajansı milmeasiline aıaitdakl be-ya• 500 çuval İngiliz unu ttııVzt edilecek- mel mayn tarlalannda açttğı gedikle- Fransada Touquet kıyılarında yaptığı 
gUzelleştlrmc pl~ bitirmek de- şembe gecesi bomba te.yye.relerinden natta bulunmuıturt tir Sakıza glitürillecek eıya (fg Yu- ri birleıtimıek ve bu tarlaların doğu- ba.skın hareketi hakkmda yı::nL taCsl-
~ll istanbulun Türkler eline geç· mürekkep büyük bir teşkil, Bre- İate vaziyetleri çok acı olan Yu- nan vapuru Siaa.m va Nikarya'ya sunda ıav&şan Mihver kuvvetlerinin IAt alınmıştır. 
& ' • hU • ı H dal haJk b · ı 'l [ K götüru"lecek e•ya 200 t-'-'uk bl• iaşealnl temin etmek auretile önemli Baskın mü!re~sl Alman mlldafaa.-
mesi gibi heır. m.lllt tarihimizde. men e cum etmışt r. arva, t0aıı.rru• nan a an ına eyrıe mı e. ı· .. OJU • b f k ıa tam bl • k ı ı ı f k1 lh t fı d d d ı l yelkenli, Mı'dı'llı'ye .,,utilrUlecek 200 ir muvaf a ıyet kazanmıı ise de ruıı r karı.şıklığa uğratmış, 
h d

.. t ih" d i b 1~· zu o ay aşttrmış ve tenv r ışe e- zı aC) ara n an yar ım e 1 mes 9 u l .1• I Al l U k 1 l • btr müst.a.lıkem mevkll tahrfbetm'a, 
em unya ar ın e Z ıra.ıuıuŞ rile aydınlatılan bir hedef ağır ıu- te.kanilr etmit ve bu hususta Ti.irkl- tonluk dtğer bir yelkenll tarahndan ngıhı:k~r, ~an hkann m b~a a e er~: kıymetli malumat elde etımış ve g:ıy:t 

bir zaferi, beş yüz yıl sonra hatır- rette hombalanmı;ıhr. Ole doklarına ye hUlulmetile Büyük Britanya ve nakledilecektir. Nakliyat lmılr Uma• ne 
11 

un m;ısta em 
1~ mevzu az . zaytatıa inglltereye donmuştür. 

tatacak başlı başına bir eser ya- da hUcum edilmiş ve düşman auta- Mihver 'devletleri arasında bir anlaş- nından yapılaca.it ve adalardaki tev• zaptetmlşl~rdır. B~. ~evzı.•n zaph Ingillz mur~sı Boulonge ile 
ratma.ktır. Yoksa, oraya bir yeşil rına mayn döklilmüştllT. ma ha11l olmu~tur. Gerek Kızılay zlat ta tamamen beynelmilel Kızıl- Almanları yalnız muhım bır yoldan Touquet arasındakl kumsalda yerleş.. 
saha, buraya. bir tiyatro, öteye bir Franııada ve Hollandadald <.tilı· gerek mülkt ~e aslcert TUrk ma~a- haç deleg<'.i Raymond Courvoleer'• mahrum etmekie kalmıyor. düşman mtştır. Alman mUfrezelerl blıi>!rlne 
Belediye binası gibi şehir plAmn· men ha;a alanlarına bomba v• av matı beynelmilel ~ızılhaçı.n b~ yük- in kontrol ve nezareti altında cere• mUnalcale kollar1r11 hırpalamak ve ateş eımeğe başlaınışl:ırdır. 

d t t b 1 f
' th:lnd servlslerıne mensup uçaklar gecele- sek lnıani hareketme gentş mikyas· yan edece.ittir. Halen bu g1da mad- tahribetme:k inıkAnını da İngilizlere İngiliz askerler!, kcndılerlnl götü-

a - s an u ~ e :n .. ayn yin hücum etmişleTdir. ta kolaylık göıtermektedir. Ahalisi· delerinin yola çıkanlma51 için lisanı veriyor. ren sallardan atlıyarak bellertne ka-
olarak - zaten onceden duşunül- (Devamı ıabife 

2
, sUtan 6 da) ne yardım edil~cek adalar Sakız. sı- beklenmektedir. Ehemmiyetli İngiliz tank takviye· dar denıze gınnışıer. teı örgü!ert ara-

ınü~ parc;a parça, ufak tefek işle- leri yardım içl,ı batıya doğru yürü- sından kendllerme bir yol açmışlar ve 
Y - mektedir. biraz dahile do~ru llerllem~lerdır. 

rtn o tarihe kadar bitirilmesi, öz- Bulgarı·stan Atlanti·k Portek·z Alıntın projektörleri ancak dönüşten 
lenen büyük kutlamaya yeter bir 1 Londra 5 (A.A.) - Lihya'da so~ra yanmışlardır. 

• 
gayret değlldiı. Yeşil sa.ha, Bele· · muharebe ~ddetlenmekle beraber, Inglllz askerleri karada iken kendl-

Ro manya Ve k 1 • t hl•k • sıcaklar da artıyor. Rommelin kuv- lertne refakat eden deniz kuvvetıert 
diye binası, dilediğimiz çapta işler ffi U 8 Ve eSI e 1 e Ye m 1 vetleri dinlenmek için İngilizlerden bir düşman devriye gemısını batırmış, 
olamaz, bunları kimse büyümse- daha a'!l vekıt bulmuşlardır. Rommel blr iklnclslnl de sakatlamı.~tır. ing1-

mez. Bu gibi 4ıere zihinler alışık- Macarı·stan degı"' ·şecek mı·?. gı·r·ıyor?. Tohruk, Gazale ve Biirülhakimi bir Uz deniz kuvvetleri hl~ zaylata uğra-
tır. Dilediğimiz şey, Fatlh'ln dün· kaç günde alacağını zannediyordu. m~1:'tır. 

• yayı sarsan. blr medeniyet çağını Şimdi Biirülha.kimi almak için bütün 1 . gıllz ~uvvetıe:ı. d~mın proJek-

devı·ren o zafL'Ori adına, İstımbUI tl · · f d" B zil törlerlnl sondUrmüsler, tep bataryata.-
" Amerikan ayan meclisi, Amerika, İngiltere ve Portekiz Baıvekili g~~~e f erın~ ıar le l~~r. UH'mel.vl nnı sustunnuşl:ır, dlişman mevzllCrt-

şehr\nin hiç görmediği, şimdiye h b mu a aa e en ng ız ve ınt ı er, n1 ta.hrlbetınlşlcr ve kıymetli m hl 
kadar tasarlıyamadığı derecede ar ili.ni takrirlerini Sovyetler arasında ıimdiden tedbir hür Fransız kuvvetlerile beraber matla İnglltereye dönmüslerdlr :a.s: 
büyük bir yapıdır. Hemen söyli- kabul etti gÖrÜ•meler oluyormuf alıyor düşmanm iki hücumunu pü

3
k.ürt- kın, tamamen muvaffak olmuştur. 

~ mütlerdir 
yelim ki böylr;; bir işe Beledlyenlri 
bütçesi yetişmez. Hükümettn de Vaıbiıton 4 (A.A.> - Ayan mecu.I LizboD 4 (A.A.) - D.N.B.: TI
yardıınlle, meselA. her sene. bir Bulgarl.stan, Romanya ve MacarJBtan .. mes gazetesinin Vaoington muhabl-

• Umumt vaziytt oöyle hülaıta edile- Şimali Fransaya İngiliz 
hava akınları 

la harb hall oldu~unu blldlıen takrlr- rinia bilciirdiğine göre Vaşington-
mllyon sarfedilerek on blr yılda lerl kabul ve tasvibetım1'tifı. da l.ıgUtere, Sovyetler Birliği ve 

Lonctra 4 (A,A,) - Zaruret gl)rtlld1l- bilir: Almanlar. batıya doğcu uza
ffl takdirde Milstemlf!Ht Nasaretl nan koridor içinde f.ıgiliı: mevzileri· 
merkezinin denls &fJ.rt memleıı::etler-. nln ortasında yerle,miıılerdir. 
den birine taşınması için kanuni. ....- l .. 

Londra 5 <A.A.) B.B.C.: Dün bll-
tCln g(in İngll,lz tayyareleri Şimali 
Fransaya. hava taarruzlanna devam 
etmişler Ohemom-g tayyare nıeyd~nı
nı bombalamışlardır, 

bitecek bir eser. Romanya sulh §artlarini Birleııik Amerika arasında mühim 

Muhteşem bir meydan, büyük aramağa girişmelidir siyast • göriJ~meler y~~~lmaktadır. 
bir cadde dediğimiz zaman ne Ankara 4 CRad 

0 
azetesU _ Mft.cJ- Muhabıre i!Ö1:e bu goruş1'?elerde~ 

Eminönünü, ne Beyoğ'lunu ölçü taldl Rumen racı:os~ bugD.nk!t ne.şri- malctsahtükA<ıtla1 n~. mdu~a~e!elıknin_ı· •ı-

lllhlYttler ıstemeıc Poi'tek.1z Başveklll ngılı'Z zırhh kuvvetleri Tanar 
Dr, Salazar'm memJ.eketınln tstUA.sı mü&tahk.em mevldini zaptetmişler
glbl tehllk.ell bir durum lca.rştsınd.a dir. Rommelin Biirülhakiml almalı: 
~imdiden tedblr almakta bulunduıtu hususundaki teı:ıehhüslerl hiç bir au
kanaat1 vardır. retle muvaffak olamamıştır. Bu ikl 

yatında, dünyanın en zengin milleti ya~ m erır.ı egıştırme te::ıır. 
ve örnek alıyoruz. olan Amerikanın Romanyaya. harb B H•tl 

Yapılacak eser hakkında kaç llAn etmeslnln tahllll gü9 bir mevzu • l er 
gün<lür türlü fikirler ortaya atıl· olduğunu oel!rttlktıen sonra şöyle de- Finlandiyadan döndü 

Londra styasl ma.hflllerln~ Porte- olay muhareber:.ln f ngilizlete elverişli 
klz Başvekllln& vetUen hususi' sallhl- bir şek.i!d<' devam ettiğin( gösteri
yetlerln tesmt metnı yoksa da., Porte- yor. 

Blr düşman avcı.sı düşürülınU.,, blr
yokle.n da. hasar:ı uğratılmıştır. Mil
tıeakl~n Boulognc doklan bombalan. 
m~tır. Burada hiç bir dilşman uvcı
sma. raslanm:ı.tm-}tır. 

Bremen Alman limanına yapılan 
hava taarruzu hak.kında. yeni taf.;ilat 
alırunııttır. Tnnrnız, yanm saat sl\r
mü.ş birçok ynngmlar çıkanlmşıtır. 

k!zln şlmdlllk sadece tedbtr al.m.a.k:ta 
bulunduğu lntlbat d Londra ?. ~A.A.> - B.B.C.: Libya 

var U'. durumu uçuncll. safhaya. glrm.Lştlr. dı. Fatih'in, Tophane civarından mışttr: o:Mllletlmlzln şanlı mazb1. lçln ha- Londra 5 (.L\.) - B.B,C.: I-rttl~r. 
gemileri·ni l!allce geçirdiği yerler- rekete geçmemiz IAzundır Rwnen mar*1 Manneııh~c n lnc1 yıtdö· 
de bir «Zafer caddesh> açılması da ınıııett Amerlka ne sulh ·şartlarını nUınü mllnase'betlyle tebrik e~mek b:ı
öne sürüldü. O mu yapılır, Galata aram·ağa glrlşmeıtdlr.• hanesiyle, dUn sabah Flnrn.ndtyaya 
da Eminönünden çok daha bü- Müstakll Rumen radyoswıun nere· .gltml.ştJ.r Hitler bu seya.hatı tayyare 

------- - Blrlncl safhada. Almanlar Tobruğa 

Heı.drı·ch o··ıdu·· llerilemek ıstemlşler, fa.kat İngilizler 
tarafından pii5kürtülmll..şlerdlr. Iklnc1 
safuada. düşman mayın tarlaların.da. 

Alman avcıl:ı.n ile hava b,ıtaryala
n şiddetll bir mildafaada l:ıulurun~ 
lardır. 

den ne.şrlyat yaptığı blllnm.emekte • ile ya~. Fln Reıstcümhuru ~ Na.-
yük, çok daha güzel bir meydan dlr. zırları tarafından kaıştlann11~. uzn.n 
mı açılır, Yedıkuleden İstanbula n·· . ... gö~meler yap~. altı sa.3.t Flnl~nd.l-
giriş için deniz kenarından geniş ort Japon denizaltısı yada kaldıktan oonra. Almanyay:ı d)n-

Bu hususta bir teblii 
neşredilmesi bekleniyor 

ve g·üzcl bir zafer yolu mu çizilir, batırıldi =n=ıli=şt=lt=r·========== 
bunları işten anlayan tarihçi şe- Londra 4 (A.A.) - Sidney radyo.su- .. :i. .k k a fj I er: Prag 4 (A.A.) _ S.~ gunıplan 
hlrcl ı.htisas sahiPlerine haval~ et- na gÖN B~--vek!l Cu.rtlıı, Avustralya. ba,kornutanı ve hima1e !darul relı 
meli. ıtçıklarmda yapılan gece hllcumu es- Harb masrafı sulhe vekili Heidrich'ln aldıtı yare.le.r 

. nasında 4 Japon denizaltısının ba.tı- h d 1 tesiri!& vefat ettiği bildiriliyor. Ya-
Mesele, Istanbulun tınar pl~- rıldı~ını blldkrnl~tır. arcansay ı. kında hu husl!sta bit' resmt tebHi 

nından küçük bir kısmını bu yıl- !iiH!IOu ........................ , .. ,, İngiltere~~ ~b manalı .dokus ne,redüece1ttir 

dön:.imü hesabına geçirivermek ellerinde tul.maya. dex.n g:üzell"<r- milyar ~ıı lll'uını. AınerikaTn~-
d V•ı "niçin herkesi h tt tl · & ' "Y ld de 22 milyar dolan atmıt· ı.tr· 24 Çek'in id -egı •O gu ' . ayre .0 rnıeğe de yetkin olduklarını bu kiyenin uç yilz yıllık bütçeıine mü- amı 
bırakacak. İstanbula, görülmemış kargaşalık ve zorlU.k devrinde da- tavi olan bu aralara. Almanyan1", Londra G <A.A.) - Heldrlch'ln ~111-
blr güzellik kazandıracak, İstan- hl ispat edeceklerdir. Fraıuanm vep d:x..... memleketlerin mUnden. sonra. 

24 
Çek. da.ha kurşuna ıı b f ..... d dlıztimtştJr. Bu suretle Pms sulkas-

bul fethine Ifi.yık, baş aşına bir stanbul fethinin beş yüzüncü harb masraflarını, timc:liye ka ar tından bert tdam. edtıen. Qekler 177 yt 

eser yapm.9.ktır. Bunu ancak Dr. yıldönümünde. şan VP. şerefimizin d~nizin dibine tiden 50 milyon to- bulmuştur. 
Lütfi Kırclar gibi gayreti ve be- büyüklük ve siirekllll~ ...... l ln tım' nilito vapunm kllJ'fılığuu katıp, ----. 

gü g1 ıs.uu. z - bunlan 1928 yılma kadar Avrupa· Vatl geld" 
cerisl dene'nmtş ven ve sev sall olan bu şehre bir eser arma- nm ıulhuna ve milletlerin eae.detine 1 
kazanın~ bir Belediyeci başarabl- gan ederken, geçmiş yüz yıllar harcamak mUmkUn olsaydı barb ViJlyet ve Belediyeye alt ltf 
leceğl için böyle bir fikri ortaya içinde ecdadıılllZın, İstanbul te- çdmıa1', bu kadar ıehirler ydalnıaz, hakkında Ankaıaya gitml ı v ~~ 
attık. Güç olduğunu bllmiyor de- pelerini süsle3,en heybetıt ve eş· imanlar ölmezdi. Fakat böyle ıeY· B. Lötfl Kırdar b h ~l 

0 

~n ~ 
~iliz. siz amtlanna arasıra gözlerimizi len önceden diit~ek. birlik olup lstanhula d<Snm: ıa ~ e pres e 

Fakat Türkler yalnız böyle şe- kaldırarak işe koyulaiıın tatbik etmek, blrbll'lnl atlatmak ve V'lıi &t B l d '' ayıclarpaıacla ' • aldatmak ilmi olan politikada be- 1 Y ve e e iye erklnı tara&ı· 
hlrlerl almaya, asırlar ve asırlar Necmeddtıı SaClak nU. ahmaklık ••Yıl.IJ'orJ dan ka?fdanrnııtır. 

açılan ged!klere çektımlştlr. tl'çüncll 
safha. başlarken, irigmz zımıı kuvvet- Rhin havzası hal ki 
lerı, düşmanı karşılnına.t?"a hazırdır. boa it l 

~a ı ıyor 
Muhvercller. cereyan eden muhnre- • • 

bclerde epeyce tank kaybctm!şleı:se VaşıngtOJ.D 5 (A.A.) - Stok-
dıt htıl~ ellerinde mühim kuvvetler holmdan gelen bir telgraf, Alman· 
vardır. Mlhvercllerln Bllrülhaklme ye- ların Ruhr vo Rhooaie havzasından 
nl bit hücumunu hür Fmnsı2lar püs- halkı çekmek için bütün taşıtlan ee-
kllrtml1şlerdtr. ~neral Rommel1», ferber ettiklerini bildirmektedir. 
Tobru~a llerilemek Jçln ye.nl bir te-
şe4:>bllste bulunması muhtemeldir. Mançuko'da Japon 

Rus cephesinde niıbi tahşidatı 
sükunet var Vılfington .5 (A.A.)--: Uzak Do~ıt

dan gelen haberlere gore, Japonlar 
Londra il (A.A.> - B.B.C.: Rus Mançuko'ya mühim miktarda kuv

~phesl.nde n~'lbt s1lk:fuıetı hllkllm sür- 'vetler gör.dermırlerdir 
mekted1r. Dün gecek.l Rua tebll~ln.e -s • 
göre cephede yalrua mevzll çarp1'm&- - -
tar ve bazı bölgelerde hava. faaUyetl Amerikada bir ayda 
olmu.ştut. SS gemi yapıldı 

Vlchy O {A.A.) - Berllnden gelen V • 4 (AA) 
blr telgraf, Almanlann şimal ve mer- . ~~ington . . · · - Bahriye 
kez keslmlerlnd& me~llerlnt düzıelt- komısyonu Bırleşık Amerikanın de
mekle meşgul olduklarını bldlrmekt&- ni• te:ı:g!hlarıuın mayıs ayı içinde 
dtr. 58 gemi inşa etmiş olduklarını ve 
Şima.lde, çevr11.m.1f olan Rus ıı:u~t.- bu gemilerin topyekQn tonajının 63J 

ıert e~mdak.l oem.ber gtt.gtde da- bin ton olduğunu bildirmektedir. Bu 
ralmaktadır. bir rekor teık.i! etmektedir. 



ABIŞAM .5 Haziran f 942 

D .. un Geceki ve Da Sabahki Haberler 

1 Harb tebliğleri 
Alman tebliği 

1 Libya'daki 
muharebeler 

Berıln 4 (A,A.) - Alman orduları 
bqlrumandanlığuım tebliği: 
Doğu cephesinde ehemmiyetli hare

llt olmamıştır. 
şimal Afrlknda, düşman mevzll 

İngilizler müstahkem 
bir noktayı zaptettilde

rini bildiriyorlar 
muharebelerde 22 tan:k, 7 top kaybet- k 
mlş ve bir m 'kto.r da esir vermlştlr. Kahire 4 (A.A) - Orta p~ı 
AJm n ve Italyan uçak teşklllerl Ka- fneiliz umum.! karnrsr!huıın tebllil: 
puzzo keslmlnde deml.ryolu tes!slerl 2 haziranda alaca karanlıkta zırhlı 
Ue k:ımplannı bombardıman etml.ş- kuvvetlerimiz Knight. Bridgc'in 1 O 
ıır kilometre kadaı bammcla mfiatah-
İn illzlertn az kuneUe ~ sahi- kem bir nokta olan Tamar' dan d\lı

Hne yaptıklan blr asker çıkarma ha- manı tardetmltlerdir. Almanlar, bu 
reketl Alınan sa.bil müdafaa kuvvet- aavq eanumda en az l .ıf tarllc by
Jerl tarn!ından Jonlmıştır, Elimize bebni§lerdir. 
bir mıkt~r sllft.h ve esir geçmiştir. Mevzilerimize kartı dün başka bir 
Manş uzerlnde cereyan eden hava d ha J • 

muharebelerinde düpnan dOn 24 uçak taarruz . ~ Y~pı mlJ. ıse de eonu 
k.aybctml.ştir savq uçaklarından mil- gelmemı§tır. Cıvardakı kollarımız 
rekkep ehe~mtyetıı hava teşkilleri 4 dilpnaınn geri hatlarma taarruz et• 
haziran gecesi Bilyiik Britanya adası .. mitlerdir. 
nın cenup kıyı ıııda Poole deniz üssü- Stuka tayyarelerinden mürekkep 
nü bob:ı.rdınınn etml§tır. büyük bir kafile, Biri - Hakem'• hü-
İngillz uçnklnn dün gece Bremeni cınn etmiı İM de hava. kuvvetlerimiz 

Ye channı bombardıman etmiş ve bil- taralından muvaffakiyetle kal'fllan
hassa yangın bombası atmışlardır. mıfbr. 
Gece avcılar!le uçaksavar b:ı.taryalan 

Japonlar Midway 
adaaım bombalamıılar 

10 İngiliz bomba. uçağı düşiirmü.şler
dlr. 21 mnyıstruı 2 hazirana kadar 
İngiliz hava kuvvetleri 318 uçak kay
betmiştir. Bunlann 41 tanesi harp 
gemileri tarafından dfişi.irülmiiştür. Vafİngtoa ' (A.A.) - Balırf7e 

Aynt devre için~ biz yalnız 51 uçak nezaretliğinden 'bı1dirildiğine a8re. 
kaybettik. ba perıembe sUnU Japon uç.aklan 

Midway aduına hilcum etmİ§lerdir. 

Hatayda 
borçlular 

icra Vekilleri Heyeti 
A.okara 4 {Telefonla) :ter& ve-

tıllert Heyeti, bugt\n a.a.t 16,30 da 
Bqvekll doktor Refik Se.ydamm ri
yasetinde mutat toplanbsmı Y"aPDlll
tır. 

İzmirde üç cinayet 
Kızı kaçırdıktan sonra öldürmüş ve 

cesedini de hela çukuruna atmııl 

~fu!,..~> - Bqttg, sı- ~dt iki clnaFet dali& 
nekl1 ıaP ıncı d.:ı.k.W. G tmıtr 4 (Telefonla) - Rellıt 1ı:ızı 
numaralı evin he!A ~ 20 t11tlln ~eırJnden ıa J8flll.da Bş;hri
yaşmda bir kadın eeeed.l ~nldı. e adıı:ida blr kadın bqO.ıı Ömer 
Ta.1ıldb.t ~ anla§lld$na adında btı1 t&ratmdln ~ alır 
göre. n a.hlbt ane amelesin- surette ya~ Onıer Ba.bl'd1e-
den T1knf!1 Abdmlr:hn 1t1 ay~ y1 lk:1 ~evvel ta~tnnll. b.dın ömer
Emlne &dında bir kızı evlenm:ek 1ç1n ıe reçhıeınfyece~l aıılayınca eıvtne 
evine taçımuı ft aıra bana b.lbln- dllrım1Jf'tlr. 
den ttt bıçak daıt1e8lle 1~ Yaralamap. sebep, ömertn buaibı 
öld\l!mftşt11r. Katn cfııawetl stslemek Bahriyey1 tek:ra11 ~ cötürmek ıs
l~ln bdmm eeeedln1 1r:uyuıa atmış- ıemesı 'ft tadının da bmıu ıeddetme
tır. l'abt bu, elnfret1 wtrlb•nıernfl a1dlr. Y~ hasta.nıeJe Jmldınlmış, 
bllAldı!ı meydana Olkmasına J'B.l'&D114- ömer yab.lan~tır. 
tır İanir (Aqam) - Burada bir 

. fl kil çukurda tıefes.!fth edel:ı eıııel oi.nayet olnıuıtur. Kestelli caddeJ ~ koku ~ b~Qn ılnde ıebzeci dlik.Unı bulunan Ali 
ma~\u ~irkin l:okudarı :ı dere- Dilber adında bir aabıhlı, be, yal 
ce rahatmz olmtJttur. Nlhaf9t toku- nvel aralanr.da \lr PTP g~en 
nun geldllti yer bulmım'llf, bu mretıe .Uahçı Refik adındakl p.hsı İkiçeı
de ~a ceMJlt oldulu anlaplmış- melik caddeainde tabanca korpınile 
tır. Çıbnlan tadının ceı.edl tıttn aai kulalı albndan ,anlayarak öl
adll tarafından muayene edlldl.kten dürmilıttlr. Refilt, enar kaçakçılı· 
aonra defnedilm!fth. Çtrt:ın lıoku zail ğmdan •bıkalıdır. Ali Dilber İle 
olmQftur katilden •hıkalıd1r. Deri.al mah-

Bv ahİbt .Al>cWlıdzn clna,.etı !şle- kemeye ftrilen Ali l)IO;er, methut 
d!kten 'ft cesedi de helAya attı1ctaıı etlr&m!er kananuna FTe muhakeme 
sonra annesfnt '"Jcardeşleıtnl alarak edilere~ 2.ıf eene alır bapıe mah· 
İznıfrden bçmıftır. Katil uan110r. ktim edilmiştir. 

Hububat 
mübayaası 

lzmirde iyi bir 
teşebbüs 

Hava 
kurultayı 

Bugün BatvekWn bh 
nutlru ile açilacalt 

o 

~. ~ (Telef1:4.i, H... 
•KWt~,...n ( ) ea· 
M 1 O .ı. Batvekilin bfr aa&ı De 
~hr. Yaımki toplantıda 
elıdlmenler _,Qecek .,. Ler en
dlpıen ait olduiu it tlılliriııde 
plıpcaktır. Pazar eünU de !ti· 
meauttılk.i HaTa Kurumu teeİ.al$
rl pzilecek ye tayyarçler uçıg 
~eri yal):aCaklardU. K~
'V pazarteai ırtlnU toplaatJarma 
ıdlıayet verilecektir. 

Doğu 

cephesinde 
41manlar ıimal kesimi 
Cle arazi kazanmıılar 

Beri.in .ıf (A.A.) - Askt'ri 
pen]>adan bildirildiğine gön: i 
~a!minde faaliyette bulunan 
lı)ap kıtaları haziranın ikinci anlı 
llll Bol,eviklerin mukavemetini 
rarak yeni arazi kazançları tem 
~}erdir. Alman hava oTduııu k! 
ra harekatını müessir surette d 
teklemiotir. Bu muharebeler eAn 
anda Boloevikler 32 tank k.ayb 
miılerdir. 

Sovyetlere göre .. 
Moakova 4 ( A.A.) - So 

Yen 1• o' k u 11 ar rady03'Unun bildirdiğine göre ıim 
ıarbi cephesinde Sovyet mitraly" 
ctileri Alman hatlannı yannağa m 

Yurdun muhtelif yerle
rinde sanat okullari ve 

enstitüler açılıyor 

Taffak olarak düşman k.ıtalan 
ıerilerSıc aarkmağa muvaffak 
mU§lardır. Bu taarruzdan evvel 
pılan topçu hazırlığı on dakika d 
~ etmi~t~. Sovyet hatlannan ön 
ııe yerlqtirilmıt olan Sovyet bata 
,.lan 13 Aiman blokhavzu ve zır 

~ 4 <Telefonla> - Kaar1! Ve- aimaiııu tahribetmişlerdir. Alm 
lcUetbıln yurdun muhteılf bGlcelerbl- mukabil taarruzu ecri püakürtülm 
de ,..tden sanat oıkullaD. m ....._ Te mitralyözcüler vazifelerini baııa 
ttıat. ~ ~ .uıaı c*aD&n, tlt,r, mıılardır. 
pce 1cmsJan De ttcaret Hlıelett açrn&- Moskova 4 (AA.) - Moako 
fa tarar verdJ.ttnl yazmıfbt Hazır- radyo~unun bildirdiğine göre ıi 
lıklara ha.rnretıe devam ~r. Sa- bab bölg~inde Rua kuvvetleri. 

t okull ud Df.Teten A manian İlme."l yakanlarında gen a 
na an mevc una - yor. Cepbedorı gelen bir habere g 
dana'da blr .sanat dkulu aoıJmıltır. r.- re Ruslar Almnnları muhtelif m· 
tffehlr, KaY89rl, Corum " llalatyada tahkem yt!rlerden çıkarmaktadır. 
da J'Ülllda açılacak ve 8Jftllde der. Londra .ıf (A.A.) - Sovyet te 

Borçlarını ya aynen, 
yahut altın 925 kuruş 
hesabile ödeyecekler 

lere baflanacattır. Zongulc!a ve De- liğleri üç giindenber" hatların isti 
Ankara Halkevinde İzmir tacirleri Ankara Ankarada olduğu gıÖİ n1zllde de blret alcp.m m anat otu- rar bulduğunu gösteriyor. Timoçe 

İngil!z. fotol graf kararl~nni anlabyorlar taksitle evler yapılacak 10 açılmasına tarar verllm)ft1r. =a::.;:;ı~~~:-~:°abl:;~nu~l:b:; 
Ankara 4 (Tele!cnla) - Büyük Mil

let Mecllsl.ne gelen ~ı bir kanun ın
Jlhasına göre, Hatay vUüyetı hududu 
lç!nde 2317/930 tarihinden evvel Türk 
altın lirası olarak vukubulan akitler· 
de, akdin harfiyen lcrası (aynen öde
mek) kelimesi veya buna muadil salr 
tab!rler prt koşulmuş olmasa bile 
borçlu, borcunu ddenin hulültln.de 
aynen altın olarak veya altın 925 ku
?'tlf hesablle Türle evrakı nakdiye.ille 
ödeyecı-ktır. 

~--------~ 

• aergıaı açı ıyor belli olnıu,tur. Bum:nla beraber il 
Ankara 4 <A.A.> - Haber. aldılmn- lzmir .ıf (Tele-fonla) - lzmir Bor~ tmıır 4 (Tele!onla) _ Emlft.k ban- Güzel Sanatlar akade- taraftan birinb te§ebbüıü ile h r 

• göre ootım1mkti cumartesi +~ü ıa ve Ziraat oda.mu temsilen Anka· tası umum mtidürü Cevdet Görlet misi he-'-el ıalMtıi ketlerin tekrar canlanması ihtim 
aaaı 11 de Amara Halkevinde .u>guı2I rada Ticaret Vekaletiııde yapılan burada tettltler ~. An- ~a vardır. 
o.nıveraitelerlle 113e, 1lkotul, Pupllo 1 1 • _ L d l · · · .. -·~ - l 
Bchool ve teknik o'lrntlanna aıt fotıol- top ~n~ a~a ıotırıuı:_ e en zmır tacır ~rada kurulan yapı toopera.tlfi gıbl .l'UMPll'a .ıf (Telefona) - Maarif Sivaıtopo)'a hava akını 
raflar: 'Ye lngnterentn muhteUf iş ve. çifçıler~~en murekkep heyet İz- Izmlrde hahçell yuTalar koopera.tlfl Veklleti Talim Terbiy·e· Heyeti Gil- Berlin 

4 
(A.A.) _ Askeri b 

manzanı.lannı teıblt eden res1mlerden mıre danmuıtlk. Heyet basının aa· lurulmUftur. Aynca Karşıyabda E- zel Sanatlar Ak.ademiainba Heykel L_ k b'Jd ·ıd·~· .. d ' 
1 ki h b b bak li sen yuvalar kooperatifi tefk.ll edil- L --• l----- • ~-L _,, ,.dd ti rl &ayııa tan ı m ıgme gore, 

milrektep bir 8ergl ac;ılaeaktır. attı anna ıCSre a u at ve a • miftlr. fU~ ~~ Te uanau ~u e
1 

e aavq ve pike bombardıman tayyar 
yat mubayaa11 için yapılan müzake- :eu nizamnameleri tud1k edllmek h~dakı talimatnameya bbhu . ~ terinden mürekkep öne"lli tr!!kill 

Gedikli subaylar ia- reler sonunda •Jn iki protokol ha- rnııtir Buna röre Heykel tu eeınıa 5. 
1 

h . d k" 
1 s- zırlanmı• ve D--ekalete v~rilmiQtir. ftzere Vekiller Heyet.ine gönderllın1ş- b" • : d d ih • "k ıvastcpo cep esın e ı s<ı ıra me 

edilecekler .. uaw• " tir. Bµ koopor.ıtl!ler ln§8at bedellnlrı mncı erece • orta 1 ti.laa ve yu - zilerini ve blokhavu:zlar bombal 
Bu yıl buğday, bakaliyat mubaya- yansrnı peştn m0tebak1slnt tabltJerle Mit tahsil olmak Uzere iki devrem mı11lardır. Adanan iç kısmı ve lim 

Ankara 4 (İdefonla) - Milli · 1 · d k' dır Ş--L b-~ fi KJ k b " P •• k •• uma tacır enn e sermaye Te teş ı- alaca.k4 r. JV&r • 1n1enİn cue r &ai ey- temleri de Alman ordu1ıuna nıe azar gu~ U maç Müdafaa Vekilliii hazırladığı yeni lltile yüzde S • 8 komisyon almak kel eanabna ...&laf Leykeltrqlar ye- ıup kuvvetli tayyare filolara tar 
bir kanun projesiyle Gedikli subay· -·-~ .. e :..:raJı: etmeleri, TopTa'- Ofi- • tirm" La.:.. B" • • rt lı..._ __ d 1 zl k 

...... nı "11~· & Veraset ..,.e m• a.!'--1 e&u•. ınncı o a ~ ev- fından tesir i taıırru ıua maruz lara birer er tayını Yerilmesine dair 91 olmıyan yerlerde Ziraat Bankası• • ,,.. UIUl reıine orta okul mezualan hir İllti· 
Kadıköy Fener 

•tadında yapılacak 
Lulunan kaman hükümlerini kaldır- nın mubayaat 1apma'ı muvafık gö- vergisı nizamnameai dat ,.oklamaana tabi tutuluak mel· mııtır. -------
makta. bunan yerine Gedı1di ıubay- rtllmüıtür F"ıatJer hakkındaki karar Ankara .. (Telefonla) - Maliye teb• aluudar. Babamın taW mGd- Du··n gece Breme 
lana da Gedikli erbqlar gibi iate da Bqıveltalete nrildi. Veka.leti nraeet Te lntihl Tergiaİ detl llç ıene olup mama olanlu 

Adm.ira maçlan ıertıp beyeUnden :~~u edilmelerini teklif eylemek· nizamnameainin 38 inci maddemnin umımıt hizmetlerle ukerlikte lise h b b ) d 
blldlrilmşlttr: İzmir boraalinda hakem tadili hakkında vilayetlere bir ta• mezwdanna mU- haklardan İlti- şe ri om a an 
Şehrimizde bulunmakta olan Ad- N""f k ... 1 • üfu• • heyeti kuruldu mim g~dermiıtir. Buna eör~ ınü- iade ederler. ~ tab.11 deneai- (R••tarafı 1 inci .sahifede) 

mira takımı ne Galatasaray arasında- U US atıp erı ve n S kellefe 11faben müracaat uulil kal· ne birinci den• ihtisae mezunlan ..._ 
ki maç '1 haziran 942 pazar gD.nil saat memurları lzmir .ıf (Telefonla) - Borsada dınlmıı, bilakis müracaatlann tahri- imtih•ı•ız olarak kabul o1unurlar. . E~ve.lce de bHdirildığ: gibi yukar 
17,30 da Kadıköyihıde :ftnerbahçe .&abra 4 (Telefonla) _Büyük Mil- yapılan a&h§larda alıcı ve aahcı ara- ri olması ınecburi)"eti konmuatur. Uaeden mezun olanla't' Wr aeııe müd- Ju bucumlar ~nasında avcılanm~z 
.tadında yapılacaktır. Jet llecUal nmıam.ecne alınan ;reni ~~da çıkacak lhtill~an halletme~ Kanunda s8eterilen mGddetler için- detle bq n bl>artrnl\ ateb'elerinde dü§man uçagını.n yo!unu .kcsm .. "l. 

Büyük maçtan evvel Feneıbabçe - bir kanun llJtba,mıa g6re mevcut '187 ıçın bor•ya dahil tuccardan 30 lu- de beyanname verilmediii takdirde çaltttıktan 'f'e aanat tarihi mitoloji. ve bunları tahnbetmaşlerdır. Butu 
Galatasaray genç ıa.tımlan arasında netm tlttblnden 183 lnfuı mıvaru §ilik bir hakem heyeti 1turu1muo~u.r. mal menunluğunca derhal mül:elle- deaea, anatomi, peraipelr.df denle- bu harek~de-: neticesinde 6 bomb 
tupa maçı oynanacaktır. (nlfa8 memva> olarü deliştlrllmet- Bu hueu~ta ~na idare. Heye.tı?ın fe yazı iie müracaat edilerek kendi- riııden imtihan Terdikteia eonra alı- 2 aıv ~ça~ noksandır. Salı gece 

Biletler, Gala.taaaray, Fenerbahçe te, maap &llDerl de ıa llraya çıtanı- hazırladıgı talamatnamemn tatbıkıno ne intikal edm mallar halt •ye men• nırla. bu devre &abaili de le ıeıaeclir. ~ur uz~nne yapılan akın esn~m 
ft Beşlt~ kulüplerlle İpek atnema.- mattadır. Dilerler! yine (ntıfm tt- bqlanmı§tır. faat:erin nılktar ve muhteviyabnın Bundan talimaanimede kayıt bır Vellrngton bomb.ı tayyare11, b 
:ı~~cı:~=n~== Ub() unvanı ile kalmakta Sseler de • • _ •• •• neler olduğu ıorulacalcbr. MnkeDef ye bhul-=an deYam mec:l:nırp dil§mıan uçaiı düıürmüttür. 
ıtk t'luntıblllr. ~ Jlradan 

15 ıtraya .,_ lzmır cıvannda büyük te~liğ tarihinden itibaren ıeldz giin ti, tedriaabn ani. 11mumt tedrllal ..... 4 (A.A.) - Jngiliz tayyll 
· bir orman yanıyor içmde bu maliunab nnneğe mecbur •e inıtiba.~ana tekli balrlnncla umu- roltti düıa gece batı Almanyanaı 

Alemdaiı yangmi Ankara halk dağıtma hmir .ıf (Telefonla) _ Cumao- tutulmaktadır. mi maddeler .ardır. muhtelif yerlerine infilak ve yangı~ 
tahln1rab ~likl • f 1· t ti• !Yaa nahiyesi ile Seferihisar arasında JqdamamJllbr. bombalan atıftı~tır. Mesken ve t~ 

Geçenlerde Alemdalı clvarmda as UD" en aa ıye e geç Devlete ait onnancla 2.ıf aaattenberi Dahiliye müateıarı ite caret ma~aU~lerınde bazı haaarbo 
bin dönftm fundahtın yanmuUe neti- .&abra t (Telefonla) - Halk da- d ed" Ova 1t·· ha ) d Tayyare kayıp)ari ınuttur. Ş:mdıye kadar gelen ha e 
oelenen orman yangını tahk1tatı de- ...... blrHttert burada ~tll et- "ana-. evam ıyor. 1~ oy f a 1 lere eöre lngi.liz bomba tayyarele 
ftm ediyor. Yanpun ora.dan geçen niffttr. Blrıı.tler yarmd.an (bugthıden) .ve na~ayde~.erde~ geleni ha Fykan .t Alkntarad t (Telefonla) -1 ~ .~n- ll•kovaltS <A.A.> -~ Din onu düşürühnüıtür. 
JO}cular ta.rafından eöndilrtllmeden l1ılbüen taan,ete ~lr. WA.yet,gını ıon unneae ça ıtıYCf· a a si en ahWye müAetar ı& ..... -yin Almanlar 68 tMJare . Al h kınl 
&tl1an alga.radan ~lı test>lt ~ halk d&Jıtma blr11kledn2n yerleırlnl çok fiddetli ruzglr kar§111nda ate§i edilen B. Fuat Tulaal bugiln tehrlmi- Aynı devrede Rımlann _. t'ft manya ava a arı 
ttr. Sigarayı kim.in attığı henüz an- bir DJ.nal blldlnnJ§tir. butırmak mümk6n olamıyor. ı ze gelınl9 ve vazifesine bqlallllfbr. ~. ile yenilebilir mi? 

Nnyn .ıf (A.A.) - Kolony 

B 1 k · · •- · r 1 B ·1c· da b · Bo-'- · ve EMen'e karşı yapılan toplu ha u rapor an yazma ıçın çe&ıı~ yo c;un.a. en ı ı ay n en, Z&IT- tim. deki ha alı l d "k · 
ğim zahmet n milvıetler, o esnada da bulunduğum lıalde, Baalr.ervil Günet artdıt tamama hatllllfb. . ı,· kva n h~ ~n aonJa, 1 1 

ak!ıına g~diği için bu ıuali ıeaim ınuamnıa.aını, bir tGrlü çözememir Etı"a&ma alaca bir braLk çök- cı hır a:kı jP. r• Alurma an ya 
titriyerek aormuıtÜm: tim. Halbuki. Helmea llk siindenbc- milfdl. Rilza&r aerinledJiinclen 6ti1-- mz it ":valta n İay e ) m;~ya~ı yed• 

Çeviren: AHMET etı.ALI Holmes. gülerek cebinden bir ri buraya ıelmiş oluydı netice mu· memek için Bozkıra ıeldiii cila- m~akun ':cıfü;~ 0 d~a ıgı ura 
tomar kağıt çıkararak bana uzattı: hak.kak bamba§ka olacaktı. denberi, Holınn'in metken lttibaz m Am:: b pil etJ!; ~ "k h 

Eier doğrudan doirun ~e lyollen foymma meyclana çıkacaktL - Aldanryomm doatum dedi. Bunları dütündükçe. hafiye Jura- ctnıft olduğu maiaraıım l;ine F L__ tle .4 • 1 ~ı:_' ba ek • ~l 
.. lmit ola•dım, bugüne kadar edin- Daha e.vel de aövl-...1:%..:- aibi l..oo- Ra rl •x..:_:_ "b' L 1....-.. '- - d L.~-tL ..Jd. iL.! .__ • -....L.d L - - L-- &UYYe ennm mguu; va U'f'Ye 

" " . ~ .. po annız. zıumettigu&&A il ı &ay• &SJa .ıut!Jt uyduğum .aq1111& )'aV•f u-. mı _,.n enn • _... aa&flT• • 1 b" ) l . d ıonra bu ama 
tlifiniz mb"balann teaiYi altında kala- dradaki emanetçinin küçlik apğı bolmad .. verdijiniz malOmat ve taf· yavq zail oluyordu. Holmea. 'beni otmdak. Ho&m., plpaıemu ~- ny e ar ;ıme eıı"'ban ... fik • • .. 
eak "'• lrorlı:.alu dGfmanlanmm mU- S.... benimle heraher, buraya gel- ailib toplamak için aarfettiğiniz dikkatle .n...:: .. or hal 'Ye tavnmdaki rak, lı:8)"ifle tiittlrmeie ••ı'edı. IWa ~ m~t d"!"ar ge e ecesı rını go 
- 1-L d X- Lecfecek dL ..,_ ib~ ki b • d' h .. 1--YJ • d d --L..a:-~-- 'LL • -·'---L' ... rme& e ır er. -ı•uuuz aTianmag• aev& • ·~ .....,.cım Tana, onun '9'a- eme er oşa gıtm.e ı. ta avvu &tı takibedi7or u. •· .-.--.ucıa uu 118Ull w--.. ~ Amerika ordueu teflerine geline 
tim. Bililia ıizden ayn bulmunakh- aıtuile bol bol ve kimaenin bliTiye- Ben buraya ıelirken, Londraya En nihayet_ hiddetimin zan oldu· yaktmı n Fnnklanclın lmı Mia 1c:__.... ı..va bombndunanlannı 
lan. yammzda yquaydım, "Yal'amı· tim hillmda dikkat ve fÜpbeaini .. d d"' ı d h ı b h le Lama De Y9PJ!UI oldulum m&llkab -
yacag" nn neticeye ula•mamı temin davet etmeksizin temin ve tedarik gon er ıginiz rapor ann er a u- ğuna Ü metmiş olacak ki, lld elini, b •· -~ • .. 1 L ~-' nl ikinci bir ceph" İçin yol açtığı kan 

y raya gönderilmeai için lcabeden omuzlanma dayadı, ıazlerinl. ıöz.o Utün llC'Ierrüau e &enU91DC a at• etindedirler. 
etti. Ben ıimdiki halde meçhul, fa- ediyordum. tedbideri alllllfhm. Bu müıkül iıte !erimin İçine dikerek ıözline ıöyle bm. s;;;;:::==:====::==:==:::=;;;;:;;;;;:;;;;;;=:=:==:31 
bt münaaip anda mücadeleye kan§- Benım aadeliği ne lı:.adar sevdi~- gö.terdiğiniz p;rret ..-e fedakarlık- devam etti: • Hafiye, ıöz.lerimi k~e~en tlvee 
mağa hazır bir unsur olarak kalaya- mi pek Ali bilırain... Bir dilim ek- tan doiayı. aana t~tekkür etmek ia- Hah .. I l I d tum hıç bir ıual ıormadan ti'.enı dikka 
rum. mek. tütaülenm~ bir parça et ve te- .;.. hm. -. . IOY e. lSO a ge ?8 dinliyor, ara aıra a6zleri dalıyordu. 

mi l L-I le b -.,o dedı. Hıdde~ Ye mffal aana hıç ya· B L-1 .. 1 -!-t- ahatabunı ıon - Haydi bu düoüncelerinizin miz bir gö eki e ya~ ı ana ye• HolmeJ'in Vf'rdP'i bu izahat, beni B _,,. 1· •-• • • u llAI, aoz en111111 m • 
d 1 k b 1 d B d L l "] ~ Bu . • " ya~maz. en .uy ıyeccıuenmı aana der c alakad•T etti~ni labat edi-oğru uğıınu n u e eyim. Fakat ter. un 1111 nz ası can aag ıgı... tatman etmemıı. bana kartı oynadı- birer bfret anlattım. Şimdi ıen de _f -
buraya ge1ectfİnİzİ ve Bozkırda çocuk son derece zekidir. Etrafta ~ d d J k 1 k lb" • Mi La • · · ba yon:ıu. 

k 1 b gı o!unk:n
1
• o1ayı, 1 

ıtr.ı aFn k a ~?11 ı; uraf ya .. Y":PI tıfan zıyaretı. ~a Hikayemı, 'bitirdikten .onra Hol-
bizden ayn oiara ya ıyacağını:.ı o up bitenler: bana her gün ütün tamıre u 1 ge mcm : ı. a at eoz- bütün te erruatı e anlat. Anladıgı· .. k 
niçin bana haber vermediniz~ tafsi!atile haber verirdi. Bugüne ka- !erindeki hararet ve samimiyet, be- ma göre Coombe Tneey kasabası• mea •& anı~~ta" l 

- Bo7..kıra geleceğimi size haber dar vazifesini mükemmelen ifa etti. r.i yumuşattı, bir aralık aramızda na, bu kadınla görliımek için git- d - r.h~ an. "tl~d" dfeyed~r,M ıon 
· '- d b b" f d B kt d · "f d b ı· k b 1 ti ·ı· " .. .. k d d b" erece e ~rnıy.. 1 11 1• cae-vermış oıany m. unun ır ay ası u çocu an ıon erece ıstı a e et- e ıren nrn u u arı ıı ıp aupuru- tin. Ben o a ınm, arzu e erse, ı· l . h ll · d b' · • h il tt'. 

t" K · .... .. b h · l · · k d" k k enın meç u enn en mnı a e ı 
olr. k ~öyle- d ursun hakiki hü' iye- d~ı'.1 uçud•gun kub ~~t .erıbn~ ta. - ver L ze bü} ük faydalan do unacağı a- niz rve beni büytik bir yükten kur-
timi ı ref'yd " çıkma ı a seb b"y<'t ır 1 e :> etıne • enım ıçın ır vıc- Holınes'in sözlerinde haklı bu- nn ııt'ndeyim S nin de kanaatin bu d H "t h StL 

d b • • · v tar ıruz. aıenıt mu e assısı ap-kti. F: :C de b ni le r-ör '" - ıın urcudur. lunduğuııu kalben tastik ediyor ve merıı:e:zde mi acaba) Egcr ıen ben- 1 ·1 M· La d b" "k 
· , eton ı e ıs ura arasın a uyu 

huzur ve rahatımı temin et- - · Ya benim size ya7.dığım ra- planlarımızın muvaffakıyeti için den evvel Mis Laura yı ziyaret et• bir mahren,jyet mevcut olduğunu 
mek çin · t ri r r ~ e kal- porlar ue old1ı1.) Acaba elinize ıeç- onun Bozkırda bulunduğunun gizli memi~ olsa}dı"", ben liugün oturdu- da bili or m Watson) 
kııa..:aktın z.. Oı tada aci! bir a bcn.lıi . ...mü ____________ :.._J.ı...ı.-.:...ı.i--..ı.&:.ı.;:..:....ı...J...ı....ı......ı.:...w::......ı.......ı .... --:..;ı-..J..--.-l::.-...ı.....ı.;::::.~:::ıt...=.::.._...:=~=-_:..::...=..:.::.=..:::..:_ __ __ı....s:.a..ıuxı.ar._--,,......._-~------
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TAKSiM SiNEMASINDA 
Buailn matinelenlea itibaren 

• eene ~lunda • tok Nihet gören 

MES'UT GUNLER 

2 Siper film Jiirden 
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Sahife 4 

,.iJERMOJEN .. 
YANIK, ()ATLAR, EKZElıl& ve 
CİLD YARALARINA fevhı14e 
iyi gelir DerfnJn tazelenmesine 
ve yenilenmesine hizmet eder. Ri 

A~ŞA.M 

TAKSIM----' 
1 da 

- ller Eczanede bulan ur •. 

f:RENGf Bütün halkın 90k sevdiji yeni bir yıldız doğuyor.· 
ve 

Belaoğulduğuna 

tutulmamzJi i9in 
114 EN lYI il.Açı 
µJ PROTEJlN'dir 

Dr. İHSAN SAMI -
BAK TERİYOLQJİ 

LABORATIJARI 
Umuml kan tahlllatı. frengi 

noktat nazarından <Wa.sserman 
·ıe Kahn teamülleri) kan kilre)' 
vatı sayılması. TUo ve sıtma 

Gür ye p.tra.k .-171• lladyolannır.da ddeıt 

Kem.anl , 

ıeshlr ecten &eJ1 flldoıı 

ZA 
AKAY 

SALAHADDiN Pınar 
NUBAR TEK YAY 

VE MUAZZAM SAZ HEYETl iLE 
hastalıklan teşhisi, ldrar, ce-

l
rahat. balgam, kazurat ve su 1 
tahlUUı, ültra mlkroskopl, hu-

Bu akşam seanslarına başlıyor. 
SAZ HEYETi: Kemenoeet Aleılro, IOArn.et ŞükrO.. Udl Bel!nlkl1 Abdi, Plfan1,r4 ValA.ntm 

Tekyeq, Kanunl İsına11, Neyzıen Bnman, Kenianl H:ac1dar, 'llan'burl ihsan.. sosl aşılar lstlhzar1, kanda tıre, 
şekel', Klorür, Kollestertn mik
tarlarının tayini. 

Div:ınyolu No. 113. Tel: 209Rl • Ü KUYUCULAR: AksaraJh Ratuı Yfl4!U' ve Hlmld Dlkses. 

Okuyucu bayanlar: Suzan Yaık:&r. Fattie Yıldız, MeWı:at, Mahmure Şensea, Ayda. Fab 

Bu akşam için mıtsalar evvelden tedarik edilebilir, Telefon.: 40099 
Suleym..aniye yolu Ue Vefad3.o. 

Sir!ce<:l arasında nüfus kı\.tld.ıın. 
arabacı ehliyet karnem. muaye
ne cüzdanun, arabanın sandığı 
ile yolda kaybettlm, Bulup ge-
tirenlere yirml lira millcl.fa.t veo-1 
rileceği gibi, 1nsanlyet na.mına. 
da teşekkürler olunW'. 

Vefa Oksijen f:ıbrikasmda A
rabacı Nuri. 

7 haziran pazar gününden ıtı
ren her pazar mülremınel ince 
saz beyett icrayı a.he~ edecek.
tir. -

. ' 
IÇKiLi LOKANTASI 

Ltlk:9 salonu ve açık tarnçası fevkalA.tie bir dekor lçertstnde 

. Açılmıştır. 
TanUL0U4 Mae..ıtro: ALBlffiT TİANO'nun ldareslnde ve sıevlınll D.lzöz 
HRİSTO MİNİMATiots ve havatyen kltarlst HRİSTO KONTİS'In 
iştlraklle orkestra. Nefis yemekler - Soğuk ~çkller • Mükemmel servis. 
EtJence UemJnin blrleşecett yer. Beyoğlu Istiklil caddesinde No, 451 

ııStüdya» müessesesinin üstünde. Tel: 43848 
!~"' ~r~.! .. ~.~~~~~ !.~~b ~!ş} ?! ü ~. I 

Sancl.ıl Bedesteninde Miicevbera& Şubesinde teşblr edilmiştir, W6/9Q iil••••••••••••••••••••••••••ııi 
' Perşembe Kiinü nat H te utdacaktll' , ~==========================;-; 

Toprak Mahsulleri Ofiıi 
Umum Müdürlüğünden 

Eksper, Memur ve 
muhasip alınacak 

Alım merkezlerhnl?ıde ~.alıştınlmak üzere ekspe.ıı ve memur ve muhasip 
yetlştir!Tmek m:ıksadile 22/6/1H2 tarth!nde Anka.rada S - 4 ha!ta devam 
edecek !kl kurs açı~caktır. Kursa. tştinik edenler kursun sonunda yapılacak 
mii.s .. ı.baka tmtıhanma girerek .kazandıkla.n takdlrde alacaktan derece esası· 
na göre asgari 60 ve Azam! 100 er lira. kadro tahsisatlı vazifelere 3659 - 3968 
sayılı kanunlar muclblne alıblleceklert ııcretıerle tayin edUecek:erdlr, 

f\lı.sııerik kur., una: 

1 
Devlet Demiryollari ve Limanlari işletme 11 

Umum idaresi ilanlari 

Muhammen bedeli (8640) ilra olan 960 adet komodin etajer (16/6/1942) 
salı günll saat (15,SO on beı buçukta Haydarpaşada Gar binası dahUlndeki 
komi.iyon tara!mdan kapalı zarf usuuıe satın alınacaktır. 

Bu 1Je glmtek fstlyenJerin {648) liralık muvakkat teminat kanunun ta
yin ett.iği vesikalarla tekliflerlni muhtevi zartıannı a.ynt gün sa.at {14,30 ·on 
dört otuza. kada.r Komlsyon Relsli~inO? vermeleri lizımdır. 

:e:u işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak da~ttlmaktadır. 
(5994) 

* Muhammen bedeli 15-4200 (yüz em dört bin lkl yüz) lira olup eksiltme-
den mütevelllt masarif ve wrgiiect ayrıca tedfye olunmak: üzere 6000 ton 
çimento 15/6/194a pazartesl günü saat 15,30 da. kapalı zarf usulft Ue Anka
rada. ld:ue binasında toplanan Merkez. 9 uncu komisyonunca sat~n alına
caktır. 

Bu ışe girmek ıstiyenlerin 8960 rsekiz bin dokuz yüz altmışı liralı~ 
muvakkat teminat ne kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekllfierlnl aynı 
gün saat 14,30 a. kadar adı geçen Komisyon Reisliğlne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler O> Hra -nuk.abllinde Ankara ve Haydarpa.şa veznelerinden 
temin olunur. (5972> 

* 
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IEIDIR ve KETEN SANAYii 
TQrk Anonim Şirketinden 

Bazi vergilere yapilan zamlardan dolayı 
176/942 'den itibaren mer'i Fabrikada teslim 

SATIŞ FiATLARI 
K.nl. Kun11 

No. 1/2 218 
3/4 222 

1 229 
1.1/4 232 
1.1/2 237 
2 269 
2.1/Z 279 
3 288 
4 317 
1 336 

UZUN ELYAF. 
Bobin ve Çile halinde ReEe 
Kunduracı ipliji yumaklar ve 

cilisıs kınnapları 

200 gramdan fazla (Krovaze 

&ahıklama) bobinler. çileler ve 

alelumum Ciokuma sanayiinde 

müstamel 

Bobin, çile ve ~uralar: 

Fiat Listesi 
(Sanayido i.timal edilenler} 

No. Kunq 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

12 
14 

334 
347 
366 
385 
419 
438 
709 
741 

iNGiliZ 
No. KW'Uf 

300 
1.1/4 303 
ı.t/2 306 
2 316 
2.1/2 326 
3 333 

Kendir ipleri ve katranlı ve 

katransız 

HALATLAR 

Kendir İpi 4,5,6, m/m 

229 Kuruı 

Katranlı ve katranınz 

kendir Halat 214 Kurut 

UZUN ELYAF 
Bobin ve çile lıalim:le Refe 
kunduracı İpliği, yumaklar ve 
cilasız kınnaplar: 

200 gram ve 200 gramdan 
noksan (Krovaze çıkrıklama) 
Bobinler ve çileler ve 200 gram
dan fazla olup da bölümlere 

ayrılmış olan 

Çileler ve Turalar: 

Fiat ~ L; stesi 
(SANA Y1 HARlCt İSTiMAL 

EDiLENLER) 

No. Kuru' 

3 379 
4 392 
5 411 
6 430 
7 464 
8 483 

SiCiMi . 
No. KW'Uf 

4 354 
5 314 
6 393 
8 446 

10 485 

NOT: Sipari~n ICa'bul edilebilmesi içinı 

f - Kunduracı ipliği ve Sanayide müstamel İplikler ve İngiliz 
sicimi i-;in asgari 400 kUo. 

2 - Alelumum kınııap ve balatlar 2060 kilodan apğı olma
ması ~arttır. Bunlann dunundaki sipari~let' için füz.Ult müracaat

yap1lmaması. 
Mecburi hizmebe tabı olmıyan Ziraat mektebi mezunbrlle en aşalı 

ort:ı. veya buna. muadil tahsil görmüş olup zahlr9 t.ş.lerlnde tecrübe ve lhtısas 
~hlb! oldul:l'unu tevsik edenler ve 50 yaşını ge-çmernlf bulunanh.r ve mıı u
kerlık hizmetini ifa etmiş bulunanlar. 

Muhauunecı :Jedell 7987 (yedi bin dokuz yüz seksen yedi> Um 90 (dok-
sanı k~ olan 890 (sekiz yüz doksan) adet muhtelif eb,att::ı. Ça~. dllrı;~ '••••• •••••••••••••••••••• .. ~ 
440 (dört yüz kırk> a.det mulı.tıelif eb'atta çarn kalas ve 950 (dokuz: yuz elhl 

l\I<'ın ur ve l.Unhasip kursuoa: . 
19 

Dı:vlet veya mues.sesat muha3e!Je l~lerlnde çalışmış bulunanlarla e:n az 
orta vıeya bun~ mu!!.dll talull gören ve 60 ya9ını geçmemiş olanlar va flUl 
askerlik hi:mıetlnl ıfa etmiş hulun:ınllr; 

Girebileccklcrdır. 

Kurs sonunda. y:ı..ptlaca~" müsab1ka imtihanında kazananLırdan Ankara 
h:ıriclr:den gelenlere kanuni harcırah ve yevm!yelerl verllecektlr. 

I:ıtek!ilerin aşağıda ya.zıh vesikalarlle nlh.ıyet 20/6/1942 akşamına. ka
dar bizzat veya y::ı.zı ile Ankara Umum müdü.rlük Zat J.şleı:ıl müdürlüğüne 
muracaat eLmcierL lazımdır. Bu tarihren sonrı ya.pıla~:ık mıi.'"acaatilr kabul 
ediln.!yecektir. 

ı - Nılfus hüviyet cüzdrc1r 
2 - Mckt-ep şehadetname veya taMıknam::!sl 
3 - Varsa, hizmet ve.>ilı:;ısı 
4 - Zahire işlerindeki ihttsasma. da.J.r re3'1ll.1 Teıısı.b 
5 Askerlik terhis tezk;!res! 
6 - Do~ruluk kağıdı 

7 - Sıhhatlerin:n vaıi!e ifasına müsait olduğuna dair rapor, 
8 - 3 adet fotoğraf. (3891) (6037) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
Okulumuzda münhal bu!unan 75 er lira llcretU !13.tı fenniye nıemurlu-

h. Tedri3at bürosu katipliği ve 50 Ura licretu dnktiloluk ı~ın 22/0/9!2 pa.
zartest eiinü müsabaka ile üç memur alınacaktır. 

Memurin kanununun 4 üncü maddesindeki evsafı haiz olmak. en ~ 
eırta mekt.ep mezunu bulunmak lazımdır, Llse mezunlan tercih edilir. 

r.,tekJUerln dılekçe ve belgel('rile Yı!dızd:ıkl okulumum müra.caat-
Isrı. (6116> 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanlığından: 
1 - Ankara Musiki gealktı. erba.j hazırlama orta okulunun b!rln~! sını

fına Deniz bandosu için talebe kayıt ve kabul olunacaktır 
2 - Kayıtlara 1 H1zira.n 942 de b'l~hnar:ık 20 ağusl:.06 ·!H2 ye kadar de

vam edilecektir. 
3 - İstanbul ve civarından müracaat edeceklerin Istanbul Den!z komu

tıarlığına, Mersin ve civarından müraca..ıt ecteceklerın Mersin nen~ gedikli 
Erl>.:ış hazırlama. orta okul mildürlüğ üne ve bu mmtak.:ııar dışında. bulunan 

lann bulundukları mahallln Askerltk şubelerlne müracaat etmeleri. (6127) 

Beşiktaş Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Ortak-Oy mahalleslnin Milezzl.ıı sokağmda. eskl 3 • 5 - 7 No. lu aoı tara..r

lan Hallt hanesi. arka taraf.tan Rum kil!se3l duvan, sağ t.araflan Abdullah 
bazen Kemdl haneleri, cephesı. eski: Milezzin sokağı, yenl Cam .Fener soka-. 
tı~~ mahdut ar3'anın tapuda kaydi olmıyaraıc 1290 ~ne.>l tari'h!nde Iınaın ve 
m~c-~.zır: ~eşrutası olduğundan ;,enet..;iz tas:ırrufat. ahkılmına göre Evkaf 
nıudurluğu taratınd~~ se:ıede raptı talep edilmekte bulunduğundan, mez
kür gayrı m~nkulde oır guna hak iddia edenler varna 15 "Ün z:ır1'ında. Mu-
hafızlığınuza müracaatlan ilan o!nur. "' (613·U 

Vakıf Menba Suları Müdürlü~ünden: 
1 Haziran 942 t:ırihlnden itibaren V::ıkır m~nba sulun !drıre-.,ıne ait de

.P<>l& rda: 
30 lltre!ık bir damae;ı.nJ. Tıışdclen suyunun toptan 45, p~rak~nde 50 
3 lıtrelllc ~ir galon Ta~delen suyunun topt.an 12 per,1kcnde ı~ 

0/50 l~trclık b!r b~y~i.k §!§<: ~şdel0n suyunun toptan 3. perakende 4 
. 0/30 lıtrelık bır kuç~ık •ışe Ta.;ıdelen -.uyunıın top::ın 2,5, perakende 3.5 

9cm uş:ı satıfm:'tkta oldugrı So.lyın nıü.~terııerimlzin ma!Cıınu olın:ık iizcre illet 
olunur. (6LG6) • 

adet muhtelil C'b'atta Çam tahtadan ibaren cem.an 69,460 M 3 (altmış do
kuz metre dört yüz altmış desimetre mikabı) kereste 01 Haıı:iran 1942) Per
şembe güuu saat (14) on dörtte Haydarpa.'}!lda Gar binası d~lllnd~kt lm
misyon bararm<lruı. pa~rlLk usulile satın alınf'.caktır. 

Bu ı.ıe ginnek isteyenlerin 1198 (bin yüz doksan sekiz> llra 19 (on dokuz) 
kı;ru.şluk k.l.t'i t~ntin.ıt ve kanunun ta}'in ettl~l ve<ıalkle blrllkte pazarlık 
günü 33.ntlne k.lıdar komisyona müracaatıan lazımdır. 

Bu ı-'-' ı ıt ~rtnarr .. "lPr;- komisyondan par:-asız olarak d.lğıtılnı.akta.dır • 
~ (6163) 

Harp .Okulu Komutanlığından: 
ı - Aşaitıda y:ızılı .ş:ırtlal'l haiz okurlar harp okuluna alın:ıcakllrdır. 
A - Aıikanda bulunanlar doğmrian d"ğruya Harp okuluna. Ankara. ha

rtclnde bulun::mlar bulunduktan yerin askerlik şube~ine mür:ıc:ıat edecek· 
lerdfr. 

B - Kayıt va n:,rıt muamele.>! l / Hazir::m / 942 den ltibn.ren 20 Temmuz/ 
942 ıa.ı·ihlna ~<adar devam e:ıec:>-ktir. Bu,tarihten sonraki müracaatlar kabul 
edıtmlyecektlr. 

2 - Olrt.w ia.rtları · 
A - Tül"k ırkından olınak. 
B - Lise bitirme ve clgunluk imt.hannı vermiş bulunınak. 
c - Tam t.P~ekk:üllü he:r'elı sıhhiyesl olan askerl h::ı.stahahelerden cıharp 

oku1t:ua glrero kararlı sıhhat raporu olmak. 
D - ıs Ul 23 y:;şmda olmak t24 yaşına gtrmlş olanlar alınmaz.,, 
T - Diğer 'jUi!J.r askerlık ~ubelectnden ve H:ı.rp okuh.mdan ö~renlleblltr. 

«3552• «5817• 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Ctnsl Mikaıırı Günü· Saa.tt 

Supürge cbüyük boy ) 400 adet 91131942 9,30 
ıı «Orta boyt ) 5250 :ıo 

Reçlne 4750 kilo 9.40 
1 - Yukarda. clns ve mlkdarlan· yazılı malzeme pazarlıkla satın alına

caktır. 
2 - Pazarlık: hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kaıbataşta Levazım şu· 

besindeki Merkez D.lım komts..ronunı:ia. yapılacaktır. .. 
3 - Süpü.rge nllinunesl ııe reçtne şartnamesi her gdn oğleden sonra 

sözü geçen ~ubede görüleblllr. 
4 - İ.stt-klllerin pazarlık tçln ta.yln olunan gün ve saatlerde teklif ede

cekleri tiat lizerinden % 7,!ı güvenme paraslle blrllkte sözl1 geçen koınJsyona 
müracaa.tlan. c5805a 

Belediye Sular İdaresinden 
At.:ı.Li.iıık BulV1rının küşadı ve şebekenin takvlyesl dolayıslle yapılması 

zaruri bJ.Zl ameliyat yüzü~den 6/6/942 tarihine müsadlf cum.n.rtl"Si giinü 
sı:ıt 20 den er~~ pazar günü öğleye kadar zeyrek - Ayasotya ~rasın.d.aJd 
H.ıliç yam.ıclle Mannara y1macındald yerler terkos suyu :ılamıyacaklardır. 

Muh~r€'tn ahonelPre ilan olunur. e:61!!9ıı 

T. H. K. genel merkez başkanlığından: 

3.250.000 adet zarf yaptırılacak 
!<al\ıdı kurunıdan veci;mek üzere bin adedine üo Iir:ı. fiyat tahmln edi

len 3.250.000 adet fitı·e ve zekat zarfı lmaliyesl kapalı zart usuıne eksiltmeye 
konulmu.ıtur, Muvakkat teminatı 731 lira. 25 kuruştur. Ekslltım.e 9 Haziran 
942 salı günü saat ıo da. yapılacağından lstekl!ler muvakkat temJnat mak· 
bnzhrı.nı s1at ıo a. kadar genel mert.ez satın alma komisyonuna. veya b-
t.:lnbul T.Il.K,Ş. b~şkanlı~ına vermelidlrler. (5773) 

Kasımpa§a Deniz Dikimvei Müdürlüğündenı 
lG haziran 1942 ta.rlhlne kadar biitün ışçilertmlzln kayıtlan tecdit edi

leceğinden bu müddet :zıarfında. 6 x9 eb'adında ikişer fotoğrafla. mildilrlyete 
müracaat etmeyenlerin ısttra etmı., addedilerek yerine yeni U;çller almaca.11 
ilan olunur. c6050• 

Üniversite Rektörlüğünden 
Tıp fa.kültıeslnde Hayatı kimya, Parazitoloji ve Mikrobiyoloji, IDjlyen, 

Fızyolojt, Patolojik Anatomt, Histoloji, üçüncü lg hastalıkları, tedavi dit 
tababeti Fen fakülteslndo İspençiyari kimya, umumi Botanik, Galenlk, Sı
nai kimya, Edebiyat fakültesinde Sosyoloji, Hukuk fakültesinde Medeni hu
kuk Hususi hukuk, Anune hukuku, Oeza hukuku, Devletler hukuku cHa.va 
ve Denl.za İktisat fakültesinde Maliye İktisat ve İşletme doçentllklıcrl açık
tır. Fen fakültesi için 13 Mtustos 1942 perşembe diğerleri için 17 Evlül 1942 
perşembe günleri yabancı dil hptihanlan yapılacaktır. 

Namzıetliklert kabul edUenıerln hemen tezkerenin tetkikine ba;ılana
caktll\. İsteklilerin dil lmtihnnlarında hazır bulunmol;ı rı ve tezlerın! ~ös
tıerilen tarihten bir harta sonraya kadar tevdi etm ış olıa:ı.lnrı 6 liı.zımdır. 
Sıhha.t raporu, beş fotoğraf, nüfus kağıdı surdl, ilmi. llüvlyetin gıı.,ter!r 
fişlerle uFişle11 Tedris İşlen kalcmindıen istenecektir.'' Iıntllıand ın lnr haf· 
ta. evveline kadar Rektöl"lüğe baş vurulması. C6l'5:Jı 


