
Haydarpaşa - Ankara ve 
Ankara - Haydarpaf& ara· 

Merkezi fstanbulda ·olmak 
here bir nakil vasıtalan 

blrliA'i kurulmasına 
karar verildi ında haftada iki tren 

daha iıletllecek 
\,---!...-------r_ 
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Pasifik'te 
yeni bir deniz 

harbi 
Üç Japon gemiıi y~ra· 
landı ve 7 cfenizaltıaı da 

batırıldı 

Anuterdam 6 (A.A.) - Vaıin~· 
tondan alına bir habere göre, Pasl
llk' ta Amerikan ve Japon donan
maları ara&anda bir deniz muhare
besi oluyor. Henüz tafsilat yoktur. 

Batırıla.p denizaltılar 
Vqington 6 (A.A.) - Avustral

,. kLYJBl aç.klarında iki Ja~on den!
ısaltısı daha batırılmıttr. Bır tanesı• 
nin de tahribe:lildiği zannedilmekte-

'jir. . • 
Böylelıkle soo beş gün ıçınde 

~merikan ku\•vetleri 1 düıman de
f l%1l1tt!lını denizin dibine boylatmw 
\ardır. 

VaJington 6 (A.A.) - Mid
ny adasır.a ktlrŞl yapılan akın esna· 
1Utda bir Japon zırhlısl ve tayyare 
ı•misi hasara uğramıı ve diğer bir
e.ok Japon gemileri de zararlar g~r
ırı~ştür. Bır Japon tayyare geıniaill· 
C!.n kalkan bhçok tayyareler düıil· 
en\:nüıtur. 

Kaydedilen hasarların ehemmi· 
yetsiz olduğu ve insanca zayiat ol· 
m'ldığı bildirilmektedLr. 
Amiral Nimitzin tebliği 
Vaıington 6 (A.A.) - Amiral 

Nimitz'in tebliği ıöyle demektedirs 
Midvay adasına taarruz eden 

Japon deniz kuvvetleri, uçak ge
misi, zırhlı, kruvazör ve tatıt gemi· 
leri bakımından büyük hasara ui· 
ıamıılardtr. HAien dUıman Kemilr 
rlnin geri çekilınekte olduklan sun· 
hyor. 

Libyada 
lngiliz taarru

zu başladi 

2 

lngiliz kültür 
sergisi açlldı. 

BU SABAHKİ TEL&BAPLA.B 

Cümhur Reisimiz sergiyi ziyaret ve 
yeni edebiyat ve fen f akôlteleri 
binalarının projelerini tetkik etti 

Büyük deniz 
muharebesinde 
Amerikalıların 

· muvaffakiyeti 

Finlandiyanın 

durumu 
B. Hitler'in ziyareti 
hakkında 8. Hull 

ne diyor? 

Ankara 8 (AA) - Cllmhtırrelslmlz mıştır, Serginin açılıfıncla Maatll 8" k J •ı • • Londr& 7 (A.A.) - Amerika 
Milli şef t.mıet İnönü bugtln ö~leden VekAlett Jlerl gelenlerUe tnglll.z Bll- ırço apon gemı erının Harlci~re Nazın B. Hull, B. Hitler'in 
sonra. yanlannda Maarif Vek.lll Ha.- yük Elçtilğl ve Britlsh Oouncll men- babrıldığı reımen Finllndiya' yı ziyareti hakkında 1u 
san All Yilcel olduğu halde, Ankara suplan ve seçkin davetliler hazır bu- b•'d• ·ı· beyanatta bulunmuıturı 

cBu ziyaret Finlandiyayı askeri Halkevlnde İngiliz ün!.versite ve okul- lunmakta ldller. J ırı ıyor 
lan hakkında Br1tl3h Oounell tara- Hasan Alt Yilcet serglyl aça.rk.en )' hareketlere daha faal surette iıtirlk 
tından tertlbedllen sergt,ye ~ref ver- •mnlan söyle ... ı..+tr: Lonıha 1 (~1AJ - Japonlann tt" ~,_· • bl bb'" " A ı mlş, sergideki reslınlel1 teliklk ederek v- ""'r' Mldway adasıli. lılicumia.rındanberl ~ ırmH~!ıç!~ ~ teıel . uatuir. b' m1.~.r •1 
izahat almışlardır. aMedentyette Uerlem.lş mllletıerln ik.1 gün geçtiR\ halde Pasifik'~ bqlı- ~a. ıt er ın zıyaret nın ı Lr ıgın 

sergtdekl tetklklerlnl Uonal eden bu Uerleylşe kaynak <>lmut mUesseae- yan büyük denh muharebesi hlll de- arttırıp arttırm:yacağını görmek için 
Mlllt şet Halkevlndeld hususi odala- lerlnl. bu mües.3<!selerdekl harcketlerl vam ediyor. Buradaki Amertkan do· durumu yakından takibediyor.> 
nna çıkmadan önce, Halkevlnln baş- bllmek ve tanımak blz Atat\\rtt lnkı- nanması ıtuma.ndanı amiral Nlmlts'· Almanlar Murmanık 
ka bir salonunda düR'ünü yapılmakta 10.pçılan için değişmez blr vasıf ol- den bu sabah alman son raporda par. h • • b• 
olan bir geno subayın davetılnl ıntren muştur. Halkevımız bunun 5mek1e- lak btr zafer kamnılma.kta olduğu bll- cep esıne ... Y~DI 1~ 
kabul buyurarak genq evmert tebtik rtnl vermek.le bizlere en faydalı hlz- diriliyor. AmlıaUn ra.ponıııa. göre J'a... kumandan tayın ettıler 
etmiş, kendllertne 1ltlfat~ b•ılun- metıerlnl görmektedir. poolann 13, batU. 1~ muharebe ~ Vlchy 7 (AA.) - BerUn'4en gelen 
muşlardtr, Bugün buraya İnglll.z dootlarımızın, nakliye gem1sl batırılmıf veya aRtr ha- haberlere göre general Dltel, Mur-

Ctlnıhurrelslml2ı bundan sonra hu- inglH11 ilniversiteleri ve ktlltür ha- sara uğratıinııJtır. 2 veya 3 ~ mansıc cephesindeki Alman kuvvetler! 
sual odalanna çıkarak, yanan Zeynep yatlannın dlıteı' safhalan haldtıncklkl gemle! bllıtın tayyarelerlyle batı.nlımıt- kumandanlı~ına tayin edllm.lştir. Ge
hanım konatmm yerine yapılaca.Jc nllmunelerle vücuda geUrd.lklerl ser· tır. 1 veya 2 tayyare gem1a1 alır hı.- neral DlteL No"eo'te Na.rvtıdi mtld&
olan yeni Edebiyat ve ren faktllteler1 gt bu bakımdan blslm lçln blly(ik bir sara u~ratılnuştır. 3 zırhh, 4 Jı:ruva· faa, .arım buradalcl tunetıen kıa• 
blnalan lçtn Yllbek Mtıhendls m&k- deler taşımaktadır. Bunu hazırla· zör, 3 nakliye gemls:l batmlm11 veya manda eden Alman zabttıdlr. 
tebt mimarı §Ubesi ,eft profeeftr ı:- maJc nhmefılnde bulunan dostlanmt· atır hasara utratılmlfttr. 

Rus cephe
sinde mahalli 
çarpışmalar 

mln Onat Ue Ollzel Sanatlar Akade- za ve onlara sıcak kucatmı açan Amiral raporunda diyor Jel: •Pe&rl 
mls:l mlmarl şube3l ,en profesör Be- Halkevlmtze çok tepkkUr ederim • Hart>our butınının lnUkamı Jwmen 
dat El~ tarafından hazırlanan Serginin blr kısmı İnglllz okullan- aıınmışt.ır, .Japonlar hainane hUcum-
proJelert tetAclk buyurmUflardlr f ·~-na ıı b la ıt larlyle o zaman bize aRır kayıplar · nın 0""5'" n e un ra 8 gra- verdlrdller .Fakat bununla intikam 

Ankara 1 (A.A.> - İngllls üniver- !!itlerden dlR"er kısmı da İngutereye hisleri uy~ndırdılar. Manevtyatınum 
sıteıert ve olrullan aerg)al bugün aat. alt manza.ralann töhret alınış yer ve bozacak yerde bUAlds yUksclt.Uler Ja-
11 de Ankara Halkevln.de Maarlf ve-- btnalarmı gösteren restmıerden te- pon deniz kuvvetıerlnl lmha etmedik· 
idil Haa&n Au Yücel tarafından açıl- şetttll etımektedlr, çe harbe nihayet vennlyecetız. Bu ı.. 

tikamette oldukşa llerlledUt, Gayeml
zln yan yolunda bulunuyoıını. Rusların Doneç nehrini 

geçm• tetebbüıü 
neticesiz kaldı 

Libya' da 
lngilizler 

ilk hedefe 
eriştiler 

Londra mahafili durum 
hakkında daha iyimser 

göriinüyor 

Londra '1 (A.A.) - L\bya'da flddetıl 
muharebeler devam ediyor. İngllll 
kuvvetıerinln Cnlgt Blrdg dentıen çGl 
yollan kavuşa.k noktasının doğusunda 
ya.ptııklan mukabll hücum gcll§b'or. 
İlk hedef düşmanın tank dafl mey
ldlerl ııe diğer mevzilerinden ibaret.ti. 
Bu hedefe ert~lmlşUr. MlhV('r bütün 
zırrhlı kuvvetıerlnl ortaya atm14tır, 

Reut.er ajansının muhabirine gört 
tank, top ve plyade ateşi, tayyarel'?rlıı 
UÇU§U ve kum bulutlan arasuıda fld· 
deW muharebeler (\evam edlyc.r. 

Mihverin geriden takviye kuvvetıeı1 
göndermete muvaffak olamadılı bil· 
dlrlllyor. 

Inglllz kuvvetırl Gazala'dan da tld
dctll hilcuma geçrnlftlr. Bu hücum 
mihverin münakale hatları 1çln yeni 
blr tehlikedir. Sanıldıjpna göre bilylUt 
hareket lçln düşmanın blrtncl sınıf 
piyade kıtalanna 1ht4yacı vardır 

Brltanya tayyareleri dün büyllt 
faall~t göstermiş, dilşman 11akliyele
rlne ağır darbeler lndlrnılştlr. 

Kahire 7 CA,A.) - Diln başlıyan 
muharebe devam ediyor. Rommel bil· 
tUn kuvvet.ıerlnl llert sürmllştUr. 
Reuter ajansı muhabh1 İnglllzlerlıa 
ilk hedenertne vardıklannı blldlnnlf
tlr. 

Londra '1 CAA.) - Londra mahamt 
Llbya muharebeleri hakkında daha 

Y arınEtimesuttahava 
şenlikleri yapılacak 

.Muharebe henüz bltmeml§tlr, Dilş· 
manın kayıptan hakkında tam ade\ 
henüz ellmlze gelmem.iştir Bunu mll
tealdp 11.stede neşredecetts. Dtı.şman 
tayyare gemllerl uçaklartyle birlikte 
batınlmJ.§tır. Japonlann 1 zırhlısı, 2 
kruvaz~ril pek aıtır hasara utramıt
tır. Huara utnYan dÜllJl&D. gemile· 
rlnden blr ..._,.mm tıatertne nrann

Vicby ı (A.A.} - Rus cepheslnde lylmser görünUyor. Muharebe l}\Jnd\ 
yer yer muharebeler- olmuttur ce- Cnlgt Blrdg'dan batı ve §lmale ıntıkal 
nupta Rllllann J).ooeQ nehrlnl ~ etmiştir. 
tetebbld ..,...,,,.Ur. Bular IOO Yorltsh!r Post pzete.tt dlJOr tt· 
öJO. yermlfl~ .ban kunet- 8t*:lzlncl ordunun ana kuvveU bat.ı: 
lerl Moskova'J1m cenup c:lolımmda bir ya dotru hareket etmekte, tnpçn gün. 
hava meydanına. taamıs tlJıltlerdlr, de 50 bln menni ne düşmanı döğmek
Volko! kesiminde Ruslann 2 taarruzu tıedlr. Bu hareket Almanlann may.ın 

ReislcUmhurtAzlm heyetini kabul 
ederek Kurultaya başarılar diledi 

yacaklan tahmhı edlll)'O!'. 
AmerUcan JcaJl)>ı pe1c udu. Bir tay

yare gemlal ')'9ralanmıt. birkaç tay-
yare kaybedllnilftlr.• , 

• Japonya harbe glrd•ğl zamandan-
Ankara 6 (A.A.) - Sayın CUm· Etimeauda giderek oradaki çallf• bert 2 zırblı, ı tayyare gemisi, ıı kru-

tardedilmlştlr. geçidini doğuya doğru yürUtnıeıerlne 
Sovyet tebliği mllnl olmuotur, Cnlt Bridg muıtata.-

Londra ., (A A ) _ Gec t'13l sında kalan düşman kuvvetleri kurta-
neşredllen Sovy·et· tebllği: ;e:~ln lamıyacaklardır. 
muhtelif noktalannda mahalll çar· -----

hurreisimiz Milli Şef lamet lnönll malan yakından gönnUılerdir. vazör, 20 muhrip kaybetmlşUr Mu· 
Kahireye göre hedeflerin buııün saat 16. IS de Türk hava ku- Ankara 6 (A.A.) - ·Pazartesi harbenin bqında JO zırhlısı· YllPıl· 
b ''yük bir kısmına daha r~ıınun. sekizin~ kurultayında se- günil Etimesutta hava oenliltleri ya· makta olan 40 btn tonluk b1~ zırh. 

U • d•d ld · çılen tazım heyetıni kurum bqkanı pılacaktır. lısı, 9 tayyare gemtsı 12 blr1ncl sınıf 
f ım ı en varı ı Erzurum mebuau B. ŞlikrU Koçakla kruvazörü, 4 - 5 lnşa' halinde blrincl 

birlikte kabul ederek: cKurultayın .il» :1. .k k a ~ I er a sı_nıf kruvazörO, 24 lldncı sınıf truva· 

pışınalar ve hava faallyett olmuştur. Amerikanın garp 
Alman piyadesinin şlmal dotu cep.. kı d ki ' 

heslnde blr mtıhlm mevkll aımat ıçtn yısın a 1§1 ar 
tank htmayestncle yaptıltt tıeşebt>G.t maskeleniyor 
tardedllm~tır. Vfohy '1 (A.A.> - Mldvay ada.'!lruı. Ti 

Kahire e (A.A.) - Orta Şa.rk. tn- çahımalannı yakından takibediyo· zorll v&rdı ılll• tebliAI: 4/5 haziran gecesi ingl- rum. Canh ve hareketli bir toplantı F k• l . ki• L ' Bir .J~pon denizalbıi 
ıız ve Hint piyadeleri tanklarla des- yapılmasından ve arkada,ların iıle- a ır ere ıpe ı RUmQf. d teklen~k suretlle Knlght,, Bridge rini güçlerini bırakarak bu önemli • aha batirıldı 
batısındaki düşman mevzl1er1ne taa_r· memleke• davıısı için kurultaya gel- İlin ediliJorı H~an a)'l içinde Londra '1 <A.A.> - Blr müttefik 

Kalinin cephesinde Dutch Haı'bour'a. Japon t.ııarruzıann-
Londra ., (A.A.) - Son birkaç gt\n dan sonra Alaska'dan cennl>ıL tadat 

içinde Almanlar, MoakQva'nın fhnal bütün Amerika kıyLlarınd.a ı~ıklar 
ruz etm~tır. Zırhlı ara.baların bütün melerinden çok memnun oldum.> evleneceklere •• fakirliklerini ispat tayyaresi Avustratya'nın oarkıncla bll' 
.gün devam cttlrdlkler1 çarpışmalar b 

1 
d edeceklere filanca ba- mU•ıMeai Japon denlzalt1&1 daha batınnıft.U' Bu 

d b ri b n1ı uyurmu§ ar ır. ,_ - batınlan d-•--ıtıı ' 
doğusunda Kallnln cephesinde kuv- maskelenmşttJr. 

taarnııun ilk kısmın an e aşa tarafından fU kadar mrire ipekli ku- ,,...._ ann aeklzlnclsidlr 
olmuştur. Umumt heyete sevgi ve selamla· mat hediye edi!ecelmüt. 

vetll keşif kollarlyle Rus müdafaasının 
ne derece kuvvetll olduğunu anlama
i& kalkışml.ilrdır. Bır ~bbOs neti
cesiz kalmış, Almanlara ağır kayıp
Iat verdlrllmlştlr. Cenupta blr Sov
yet hattını delmek 1~ln Almanlar 7 
defa taarruz etmtşler. bu taarruzlann 
hepsi tıardedllmlştir. 

Çinde yeni bir 

Japon taarruzu 
Hava kuvvctlerlmlz kara kuvvet.l~- rile başarı dileklermin bildirilmesini Eğ• elde ili daj'lbl erek• 

rirnlzle tam ışbirli~l yapmıştır. Henüz B. ŞıikrU Koçağa emir buyuran Millt ipekli k~ v:r.. .,:: • fakat 
buna alt tafsilU yoktur. Şef, tazim heyetile (ordunun dünü. fakirin İpeje 1 ~ .;.d~ 

Cenı•p kesiminde cenup Afrıkall bur:Hinii ve yannı) mevzuları üze- til laın 1111 
uy ked' 

kUV\etle d ~ t hk kta. .. - d sure e onu ev enmeğe aev ıyor-
r uşmnn mus ıı. em no • rinde görüşmelerde bulunmu~lar ır. --•- --'·- b' t -"- heci' • • 

!arma t arr.ıız etmişler ve blr miktar . :--: - YCIUU9 11' e,.,,.. ıyesa •ernut 
esir aimlflnrdır Ankara 6 (A.A.) - Sekızıncl aayılmu mıyız? 

Dtın Blrtlhaşim dolaylannda çar- Turk hava kurultayında seçilen he- Hayır cemiyetleri, fakir Ddivaçla-
S>ıi1.::a•ıı.r olduğu hakkında hiçbir .ha· aap ve nizamname encümeni bu sa· nnı kolarlatbnnak üzen, daha ınl· 
be;· cı.l:..'tnmamıştır. bah kurum bafkanı Erzurum me- kul ve mantıki çareler aramab, uıul· 
~ahire 6 !A,A.} - İngiUz karşılık busu B Şükrü Koçak'la birlikte ler bulmalıdır. 

t,aıı.rruzu inkişaf etmektedir. Hedef- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11

•
111 

lerln bflyUk bir kısmına daha şimdi
den utaıılmıştır. 

Berlln 6 CA.A.) - Alman orduları 
ba~kumand:ı.nlığmın tebliği: Şimal 
Afrlkada Alman - İtalyan kuvvetıerl 
Oldukça önı:-mll İngiliz taarruzlarını 
Ptlsk!lrtmfişler ve karşılık taarruzuna 
ıec;m~ıerdlr. tnglllzler 36 hilcum 
•rabası, birçok motörlil taşıtlar ve 
Ytıııerce esir kaybetmişlerdir. 

Hava savaşlarında 14 düşman uça
it düşürülmüştür Dün gece . savaş 
UQakları Tobruk 

0

Umanını bombala
-ınLşlardır. 

Fransada 
Rusya ile harbedecek 
gönüllüleri toplıyan 

ofiste infilak oldu 

Büyük bir 
hava akını 
Şimali Fr•naada bir 
Alman kampı havaya 

uçuruldu 

Sovyet plke tayyarelerl Baltık de- ·Çin'in ıimal doguv ıunda 
ntzlnde 10 Alman vapuru batınnlf}ar-
dır, Bunlardan yed.lsl bir Alman 11as11- da taarruza geçtiler 
ne yapılan hücumda batınlmı.ttır. 

Kolonya' da 
Londra 7 (A. A.) - Şimali 

Fra:ıaa üzerinde dün bilyük bir ha-
va taarruzu yapılmı§tır. Horricane Sağlam hiçbir ıey 
~omb .. rdıman ıavcı tayarelerl Spit- kalmamıf 
fıre a:-'~1 taf!arelerile birlikte Nor· · ~ 
mandıe de hır Alman ka ah 
taarruz etmioıtir Ba k 1 rarhg ına Londra 7 (A. A.) - Kolonya 

.. . ra a ar avaya ·· • ed k "f 1 • • uçmuıtur T 
1 

uzerın uçan e§ı tayyare erının 

VichJ 'I CA.A.> - Japonlar Çin'la 
şimal doğusundo taarruza geçmişler, 
bu suretle yenl bir cephe açmışlardır. 
Çeklyang mıntakasında ve Kanton'wı 
şlınlalnde Japonlar ilerliyorlar. 

Çin' de bulaşıcı 
hastalıklar 

Çunkinr 'l (A.A.) - Milltecııec 
arasında bulaşıcı hastalıklar çok ça
buk yayılmaktadır. Bunlara ka.111 
mUda.raa tedbiri alını)'or. dar iner~k a~are bflrl 1 O metreye ka· yaptıktan ke,iften anlaııldLğına gÖ· 

Bütün ka om a ar atmıılardır. re, bu ıehirde sağlam hiçbir ıey kal-
.1 mp berhava olmuıtur. Bir mamııtır 

Si oya, bir marıandiz trenine. hava . . Heidrich'in cenazeıi 
mcydaıılanna da bombalar ahlmır L"b d • l • k b ·· Al ' tır. Düıman avcLlan g"rU 1 t' ı ya a eıır ere yıyece ugun manya ya 
l 

.
1
• u nmem ı ır. ki d•ı• 

ngı iZ tayyarelerinde bütiin zarar bir ve su verilecek na e 1 ıyor 
tay~redo bir delik açılmaaından iba· Londra 7 (A,A.) - Alınan radyosu, Londra 1 (A.A.) - Prag' da aul-
rettır. Llbya'dakl Brltanya kumandanı, Al- kaıt neticesinde ölen Heidrich'ia 

Maltaya yeni bir akın mnn eslrlert i!ade verm.ed!kçe bunla- cenazesi bu akşam Prag ıatosundu 
r& tyyecek ?e au verdlrllmemeshıl kaldmlarak istasyona götürülecek 

Londra 1 (A.A.) - Dün dilı· emrettiğini, bunun nzertne Almanla- trenle Almanyll'ya nakledilecektir. 
man tarafından Maltaya tekrar bu- nn da karıılık olarak tnctıız e.strlerl- ç k · ·1 · 1 v• ı yük ··ı üd h ne yiyecek ve su verllmemeıdni blldlr- e ışçı erıne a ayın geçeceeı yer eı-

o ç o ava taarruzu yapılmı.- dlğtni haber vennl:}tl. İngllt.ere bil- de y.>la dizilmesi emredilmiıtir. Ev-

nuLondra 8 (A.A.) - Parls radyosu-

h 
n blldlrdlğlne göre Rusyaya kar•ı 

arbct.m k il • v topla a e Z(!re Fransız gönüllUlerl 

tır. Bu taarruz pek pahalıya maledil- kO.meU. IsveQ vasıtaslyle Almanya•ya lere siyah krepli Alman bayrağı çe
miştir, Avcılarımız 2 Alman bom· mllracaatla İngtılzlcr tarafından böy- kilecektir. Dün 13 Çek daha idam 
b~r~ıman, 5 İtalyan avcı ve bir de- ıe bir emlr verllınedlğlni, bu iddiayı edilmiştir Bu suretle kurşuna dizl
nız tayyaresi imha etmiılerdir. Diier lsbat edecek delU varsa gösterUmest- lenlerin yekunu 220 yl bulmuştur. 

be Y n Fransız o!Ls blnası perşem-
rab~:~sttubrlr i;flllk neticesinde ha
hasar b:Y11kttı sanca kayıp yoksa da 

r. 

Kanada'da v .k .. 
')l'ft eın a usulu 

...,.,.. 7 (AA) 
•it nıad'1el•r1 - Bir kısım ylye*ua. Vesikaya W>i tutulmuş-

.. 
Cl'~.J. .. !.ıL.bt .. 

tayareler de hasara uğramııhr. nl blld.l.nnişUr, Fakat suikast f..tilleri hala meydana 
• DUn gece Alman radyo.ru Almanla- çıkarılamamıştır. 

Amerika küçük mihver nn karşılık tcdblrlerlnln kaldınldı~ı 

devletlerile harb halinde haber verm~Lş_ttr ..... --

Lonc1ra 8 (A.A,) - Macarlıııtan. Bul
garistan ve Romanya.ya karşı luu1> 
ilAnı emttrtamestnı Rela Roole'velt dlln 
aqam. imi& •tmlltlr. 

İngilterede grevler 
Vlcıhy 'l CA.A,) - Şlmalt tngutere'

de grevler büyüyor, 20 bin ~ grev 
UAa etmllt1r 

İtalyan kabinesi 
Vichy 7 (A.A.) - Roma'dan blldlril• 

dlğlne göre İtalyan kabinesi B Mll.'J80-
llnı'n n relsll~l altında topl~nınşıtır. 
Kabine gelPCek toplant.ısını ı ~ 
ta Jap&C k 



• 

7 Hazlr&11 1942 

( Dii:a. Geceki ve Ba. Sabahki Haberler ) 
Harb tebliğleri 

Alman tebliği 
Berfin 6 (A.A.) - Alman orduları 

baş-kuma.ndanlığ:.nın tebliği: 
sıva.stopol llllşatma cephesinde düş

man tahkimatı Alman ağır toplannııı 
•kidetıı ateşine ve toplu halde hava 

Viyana' da 
bir toplantı 
Orta Avrupa diplo
matlari Viyanada 

toplaniyorlar 

HARB DURUMU 

Libyada muharebe 
kati safh8ya giriyor 

Nakil vasıtaları 
birliği 

l" edek parçacilar bu 
birliğe Przneğe mecbur 

olacaklar 

Almanlar 
Şarkta birkaç 

1 yeri aldllar 

akınlanna maruz kalmıştır. 
Doğu cephesinin cenubunda Alman Stokholm 6 (A.A.) - Svenska Aabra 6 (Tele.fonla) -Ticaret 

ve Macar kuvvetleri düşmanın mün- Dagbladet gazeteainin Berlin muha- lngı•ıJ•zıer başanlt bı•r taarruza Veıklleti, mer~ezi lstanl>uJ olmd 

Pike tayyareler de Rus 
gerileri ve topluluklanru 

bombaladılar 

ferlt taarru:ılannı piisklirtmüşler ve biri. bir miktar Orta Avrupa diplo- bere 'litr nakil vasıtalan birli~ 
Sovyet kuvvetlerine kanlı kayıplar ma.tının Viyana'ya geldiğini bildir- b J d kJ AJ ) d ~ brarlattınmttir· Öi· Berlin S (A.A.) - Alman orduları 
verdırıntşıerdlr. ln mektedir. Muhabir, Berliıı.de dola- 8Ş 8 1 anDI, maD ar 8 renC:liifıne göre, otomobil, kamyon, bqkumandanlığının blldirdiline göre, 

Cephenin şimal ve ort,a ~er - şan bir şayiaya göre, bu toplantının, J motoaiklet ve bisiklet yeCiek parça• Alman piyade :tavvetıerlne mensup 
de geıl.er~e çevr!lmlş b.rçok duşman 4 haziTan 1920 de ak.tedilen Tria- püskürttüklerini bildiriyor ar lan lthalatçılari '6u birliie airmeğe miltrezeler Şark cephesinin prk te-
grnplan gıtt kçe daha çok sıkıştırıl- • . . ld·· .. ı:s ılmlnde d1lşmanın pek inatçı olan 
makta bulunmuştur. Bu cephede bir non muahedeaırun 22 ncı yı. oaumü mecbur olacaklardır. Bir~e girme- mukavemetini kırdıktan sonra birkaç 
çok meskfın mahaller g~ri alınmış ve ile ıı_ı_?:n~sc~etaT addedil~esı lazım yenler 7Ukandaki nakil "YUıtalan mahalli işgal etmişlerdir. 
pike bombardıman uçak filoları ue geldıgını ilave etmektedir. General Rommel'in taarruza iki tarafm liu birbirine ır:ıt ki- yedelt parçalannı getirtemlyecekler- Blı zırhlı Alman tfunenlntn müfr&-
elblrllği edllerek atır çarpışmalardan Viyanaya gelen diplomatlar ara- geçmeeile iki bahaya yakın za- tiialarmdan ·çıkanle.eU m&na. dlr. Bu itha1&tçılar 12 haziranda le- zeleri ormana saklanan bitkaç bol,Je-
aonra dü~man taarruzlan • altım bı- sında Berlinden gelen Macar, Ru- mandanberi u'bya' da baılıyan Ubya' da muharelienhı katt bir tanbulda bir toplaııh yapacaklardır. vtk müf~E!$inln ricat yolunu kes-
raktınlm~tır. Düşman kanlı zayiata men ve Hırvkt elçilerile İtalyanın askeri hareklt, kat! bir aafhaya •fhaya glrdi~dir. iki taraf da Toplanbda Tscaret Veklletinin de mlşlerdlr. 
uğram 1ş ve 22 savaş arabası kaybet- B 1. k rt . • . . Al girmiı görünmektedir. Mih· k:att bir netice almak için bir- bir mttm~ili balunacakbr, Pike bombardıman tayyareleri dün 
mlştir. er ın .~' .. e ataıesını? mu~vını, • veriu l..ı'bya'da taarruzu, hede- birine saldırmııbr. de Sovyetıertn gerilerine sarkarak 1a-

Fiı\l:indiya körfezlnde deniz topçu- kmaııl hükume.t meAlrkezmdekid Jc!-'falalcar fine varmamıt. ya1nız lngiliz Kum fımna1an aruısıda •• Ankara, Türkiye boka oe ve ikmal kuvvetıeıfai ve kıta. toplu-
S'tı müteaddit isabetler alan bir Sov- ü tür ataşen ve manya a ı - al el ki edik luklannı bomb:ılaınışlardır. Haltofun 
yet d"ni2altısım hasara uğratmıştır. yan faıistlerinin ıefi bulunmaktadır. mayn tarl arın a i . g aça· cebennemf bir 11cak albnda ee- birincisi oldu pHonda mtihim bir demlryolu ntlsak 
Denizaltının kaybolduğu sanılıycr. Bu hueusta henüz hiçbir tebliğ neşre- bilmif, fakat uğradığı tiddetll reyan eden bu aavqm neticeai. Ankara 6 (A.A.) - Türkiye no'kta.sı tahrlbedllmlştlr. 

Hususi tebliğ ile de bildirild iği gibi, dilmemiıtir. mukavemet ltarfl81Jlda daha zi- BnthnUzdeld gilnlerde belU ola- l:>ok:s birincilikleri })ugün 19 mayuı Hava dftelloou emasında Alman a.v-
AJman denlzaltılan şimal Amerika yade lnkiıaf edemiyerek durak._ caktır. !!t&Clınela, kala'ba1ık bir eesrlrci kili- cıları 14 Sovyet tayyaresi düşürmüş-
doğu kıyısında , Antılles denizlerinde ç• ) lamağa mec'6ur kalmııtı. Doiu ce,>hesinde lesi kaqısinCla yapıldı. lzmır taıg- lerdir. 
ve Antiller doğusunda topyekfuı 108 ımento arın Dün öğleden ICXlra gelen fn- mının gelmiyecefi ıon dakikada an- Bedin G (A.A.) - (D.N.B;): Aske-
b1n 300 toniJato tutarında 19 düşman ıJi)iz resmi tebliiinde l..ı"'bya'da lqıldığı için, Türk.iye birincilikleri r1 kaynaktan öğmılliyor: 
t icaret gemisi batırmışlardır. · • • Müttefik kuvvetlerin, Mihver Kerç taarruzundan Ye Har~ol t.tanıiUl ve i\nkara pmpiyonlan Volkov cephesinde Stukalarla des-

Flandre kıyıları açığında torpidola- muamele vergısı klnvetlerini s-1 atmak için ta- muharebelerinden eama dola arumda icra edildi. Mklenen Alman kuvvetleri Sovyet ta.• 
nmız. blr +""""u dilellosu esnasında IUTU%ll .. --."LJeri anl• .. lmakta eepheeinde '6~ ııdıfbt .akA- arruzlarını ptlskürtmtışler ve bu mtı-

""I"< e""!iL..... - hal d -~-1: di B Neticede: Ankara, Türkiye bi- "Atı 22 hlı nrı tngillz hücumbotu batırmışlardır. ve b'a taarruzun l)aılangıcmdan net 11 A evam auıca.te "r, u· naseu.: e zır araba tahribetmi~ 
· ı ı h k tl · ı i .... ı -ı: d .. h • d h kl rincillğini 5-3 kazandı ve beden lerdi Im:: 1 z ava uvve erın n 'Yf>a f • V k" l • b ih"baren llaşım1ı neticeler verdi- 5un ogu cep eam e are t, r. 

nıtmdaki batı toprakla rı kıyısına k_ar- ktısat e a eh U 1 k d mevzit hır' takım ,._.rnı .. ma1ara terbiyesi umum müdürü general Lentngmd kuşatma çevresinde Al-
ği i ave edilme te ir. Y-r v hıkla 11 . 

'1 __ yaptık~an akınlarda ~- ?.a~ira~ ~-ü- hususta bir tebliğ neşretti Kahireden gelen ve resmi teb- hıhisar ediyor. Anlaplan iki ta- Cemil Taner, milsa nıı e erim man pfyadesile Alman topçusunun 
nu 22 duşman uça~ duşurülmuştur. raf d ih b birer birer ııhrak tebrili etti ve isabetli atışlah neticesinde biitO 

ti ht.ziran gecesı İng!liz bomba u- )iği tamamlıyan ikinci bir telgra- a n· at dar e için ıon ita- birbeilere birer eaat, . ikincilere Cle Bovyet taarruzlan aklnı kalmıştır. 
~klan batı Almanyanm birçok şe- Ankara e (A.A.) - İktisat Vetlle- fa glSre lngiliz taarruzu lnkitaf zırlıklannı tamamlamalcla met· birer madalya bediye ettt Moskova 6 (A.A.) - Sovyet tebl~ 
hlrJerln1 bombalamışlardır. Endüstıi tinden tıeblll edllınlştir: etmekte ve daha fimdiden bir goldür. Almanlar ıerek Siva.- tine ek: 
böJgesfndekl bazı şehirlerde hasar ol- FevkalA.de vaziyet dolayıslle bazı kımn hedeflere vanlmıt bulun- topolda, gerek doğu cephesinde- KÜÇÜK HABERLER Cenup ceph.eslnin bir noktasında 
muş ve yangınlar çıkmıştır. vergi ve teahnlere zam icrasına dair maktadır. ki Rus münl!kale yollari ve top• ve me~n bil' yer et rafmda Alınan 

Gece avcıları ve hava karşıkoyma olan 3828 ve 4040 numaralı kanunla- Almeın tebtiır.: de Libya' dald luluklan üzerinde hava htıcum- müdafaa hatıan yarılınıştll'. Alman-
5• la * İzzet adında. 14 yaf:IJl.da bit. ~ la ~no _.... ka bet f I dl bataryaları taarruz eden düşman u- nn bazı hük:llmlerinln değiştlrllmesls- muharebeden liahsederken, Mih· nnı arttırmışlardır, r ""' ou·uay ve er Y m şer r. 

'8klarından 13 ünü düşürmüşlerdir. ne ve bazı vergi ve resimlere yeniden ver kuvvetlerinin de mukabil Hava faaliyetinin, tiddetl~· cuk. dün Toplhant caddesinden PO- cenup - batı eephe&nde SovıYet h~ 
Alman denlzaltılannın Amerika su- -- ıc--a dair 4226 sa-1. Jcanu- 1 km mekte olan B~şt.ttq tramftr11D& &tıa.- va birlikleri bir uçak meydanına u<· 

.._.._. ~- ,:JUJ. taarruza geçtiklerinin ve ngı'liz meııi, ya da d~• cephesinde ~ •-a-t.en da-A. ._ ___ ._, __ ,....... --
lannda yaptıkları başarılı hareketler nun 13 ünctı maddesi mucibince bll- -·- ma ... ...,..., .. ,... upu""!I', ~u-.. nuıaklyet.Ie neticelenen bir ~ 
mrasında korvet stlvarlsi Hartenstel- umum çimentolardan alınan muame- htıcumlannı ptıskürttük.lerini de büyük muharebeler };qbya- alır J&?ala.nmıttır. bı:tn ııutanere JaPDJ.lllardı1'. Yerde bulunan 60 uçak• 
nln gemisi bilhassa cesaretle tema- le ye!'gisl nispeti 301511942 tarih1Dden bildirmektedir. cağına bir ifaret sayılabilir, kaldınlarak kaza etrafında ıa,hldka- tan kırkı imha edilmiştir. İki uçatı· 
yOz etmiştir. Itfbaren •• n-e 10 dan 12,5 a çıkarıl- .._ __. ta baflamnışbr. mız taybolm.Uftur. 

Ankara - Hayda roaşa 
Gündüzleri haftada iki 

tren daha işliyecek 

Ankaru 6 (A.A) - Bize verilen 
malumata göre, mevsim dolayıaile 
artan yolcu nakliyatını karşılamak 
6zere Devlet Demiıyollan U. Mü
dürlüğü 9/ 6/942 tarihinden itiba· 
ren Haydarpap - Ankara arasında 
salı, pertembe, Ankara • Haydar
pafa arasında çarpmba, cumartesi 
günleri munzam olarak birer gündüz 
treni işletmeğe karar vermiıtir. 

Ankara.dan 7,32, Haydarpaşadan 
8, 30 da harekt:t edecek olan bu 
tren?erde seyahat edecek yolcular
dan ekspres faıkı alınmıyacak yal
nız '>irinci ve ikinci mevki yolcula
nndan İşgal edecekleri yere göre 
12ir yer kuponu ücreti alınacaktır. 

Konya'da Milli Şef günü 
Konya 6 (A.A.) - Millt Şefi. 

mizin Konya·}'\ ıereflendirdikleri 
sünün yıldönümiı burada biiyük ve 
İçten tezahürlere vesile olmuftUr. 
Bu münasebetle Halkevinde binler
ce halkın ittirakile yapılan toplan
bda söz alan hatipler yapnılaa gü
DÜn önemini tebariiz ettirmqler ve 
halkın Mi11t Şefimize karıı olan 
1araılmaz bağlı!ık ve sevgilerini ifa
de eylemitlerdiı. 

:1-.. * 5ecmedd1n adında b1r tramvay --------
Illlf buluıımütadıl'. B d A 1 J§çiel Be~q deposu &ıtlnd.6 bir 

Bu itlba.rla: oşanma ava· . arı tramvayın basamaiına a.tla.rkoen dtlf-
1 - Fabrlkalarca tesbit edllm.lş bu- _ ınilf, ağır yaral8l111ll§tll'. 

lunan ebat ve mukavemette mtıştert * O•ildaJdl, ırecau adJDıd& 18 ya-
tanımdaa tılmia edD allı: tmtMı. .-P. - - ~ .. - pia& titr goculc_ dut elaeMI& f1but, =da ~kll·=~:ı= Adliye Vekaletinin raoorundaki tavsiyeler =~a:ıd:ı:: ~= :z 
toptan ve peşin satl.f ton :t1a.tl: MI tolu da t:ırııınıştır, Yaralı has-

a - Portıant çimentosu 23,33 taneye taldırılmıftır. 
b - Çabuk aertıeten portıan~ '1- clki taraf boşanmada aözbir~iği ettiği takdirde * Beyotlunda oturan t.na01n btr 

=':e:.,~=·ıı;bı 28
'a 11ra ·münasip bir diifünce müddeti tayin olunarak =:n!a:~!~~~-= oyn~ 

Japonlar Hint 
hududuna 
yaklaıblar 

2 - BDA.hara. tade edilmek p.rt.Ue botanma kararı verilmelidir• toyun dtışrnüşt1lr. Bardan " Y11-
pamuJt ftJ'& jtlt torbalar veya kt.ğıt ztınden atır surette yaraJamn ldlvtık ' 
torbalat içinde satılan çimentoıarm Sabri IWtaneye talc!ıl'ılmJltıJ. 

Fakat Hindiatana biı 
taarruz yapacaklari 

zannedilmiyor fal>rlblarda natU. vaataama te8llm Ankara 6 (Telefonla) - Nesebi iki taraf bopnmada töz birliii et- * İatanbııl mm.taka tilat mtl-
toptan ve pefln •tl.t ton ftaıt: uhih olmıyan çocuklarla b0f8D- tiii takdirde aynca ph.ide n delil- dilrlQiine tlytn edilen Kemal T!Jt1-

·a - Poıilant ~eıntosu için 28,32 malar hakkında Adliye Vekaleti lere lüzum kalmadan münuip ~lr clolla, azlfeslne baflamlft.ır 
b - Çabutc lertleşen Portlaııt çi- tarafından hpttlanan raporda ıu dütünme müddeti tlyiıı olunarak V ' Londra 6 (AA.) - Uzak Do~ 

mentoısu dD:persiman• için 39,U ll- tedbirlerin almmaaı tavme edil- hopnma kararı verilmelidir. cnddet- + .... ~-~~de ~ ıltmıf olan dan gelen haberler, Japonların Hin• 
_,, .,,.. u111W11ul bolge laf mMtıril B, lıltlmtaz eliatan aınınna 3S kilometrelik bir 

ıa okr&k teıııbtt ed.U.m.ltt1r. • mektedir: Ji geçimaizlik aebebile bopnmada Ret, dtın, şehrimize dönmQftllr, noktaya vardıklarını bildirmektedir.· 
~ -h=to ~a:~ cReıit olan.kadın veya erkeğin kmur aranmamalıdır. Fakat tahmin edildiğine göre, J)u 

· muayyen bir mftddet içinde kan Yaı düzeltmt: davalan kolay \o'e B. Laval Pan"ate L'.____ t1 
koca gibi yapmalan hali bir suç daha çabuk yapılmabdır. idari ted- &uvıve er Hiııiıdiatana ka~~ ~ir taar-

Parti genel sekreteri ayılmalıdır. Mubtar ve maha1le birler meya!ım.da ela deTletin miilki Vlch7 8 (A.A.) - J'ranm htıkamet ruz .yap~~ ku~rette degildırler. 
·· 'il · d • L •• e ~-ı--=matı tadil edil __ ,_ 30 -'1a, t Reisi M, Lavaı din Par1ae sttmıtttr. Şımdilik, lngiJız ve Japon kuvvet-Parti talebe ti nni mume1Sı en, me enı &anuna gor PIA.lt' eres. TI&aye . I . d L:-b' ima • • yu~ a evlenmedikleri ha1de kan koca gibi SO ancak, .f 50 kaza ve en az 1 SOO ..................................... _ en arasın a u-,, ır temu 0 mır 

te.ftif ettı dvamlı YBflY•n kadın ve erkekleri nahiyeye aynlmah, köy teoJWitı mi§ ve nüfusa bu yolda tCllcll edil- tırM"tt fik h k ti • ç· d 
ctımhuıiJet Halle PartJs1 genel .ıc- hükamete haber vermekle mlikelle( ciddi tenaike tabi tutulmalı, köy bir· memif k8ylülerin aakerlik.leri 11ra· 'ring u ~ ~~ d u~veb .~~~· J ın .. 

retıer1 B. Memduh Şevket E8enıda1, tutulma1ıdır. E ... Jendirme itleri na- likleri teaia edilerek reUleri orta aında l)u: cihetin tahkiki n. ·•lililde- tqıtl il hü nn d ku~'! •J?OR 
parU ~etıtfl B. Rept lıf1mar()llu biye mildürlerine verilmeli, evlen- mektep nıezunları araaısıdan MÇil- ri ve -çocuktan te1cil edilmelidir. ler eMnna tm. ~~m e ere iYi netace-
llıe blrwue dthı, C, B. P. kız talebe meie ait klğıtlanmn miktar ve meli. köy muhtarlan için kanlar Birden fazla kamı olanlar hududa- e e _ı_ş _.r_. ---=!' = = ,.m;!u: muh.tevuı azaltılmlllt, her türlü pul açılarak e•lenme itleri öiretilmeli, nmız içine kabul edilmemelidir.> Vichy'nin Almanyaya 
lnt;lıpımdım doJaJt memnun kaldılmı ve harçtan muaf tutulmalıdır. Za- ıehir ve kaaabalarda mahalle muh- Raporda bunlardaın batka daha 
.n,lemlftlr. man Z&111an köyleri gezen evlendir- t.arlıklan Jeniden kurulmalı, nüfus };azı taveiyeler . ileri •ürülmektedir. İtçi yardımı 

Partl genel aetretert B. Memduh me memurluklan kurulmalı ve r:v• memurlan eeviyeai yijhek memur- Dün de bildirdiğim gibi lMa rapor .vaşlnrton e (A.AJ _ Fransa.dan 
Şevket Esendal er:tet talebe yurdmı- leiımeler bunlar tarahndan tescil !ardan olmalıdır. mütal&alan alınmak üzere muhtelif gelen ~n haıberlere göre, Başvekil 
da her talebe lle ayn &nı alA.tadar edilmelidir. Bof&Jlmalar kolaylaştı- Fiilen itan koca gı"'bi yqamalcla profeeör ve alikalılara gönelerilmir La.val 1300 fabrikMın kapatılmasını 
olmUftur, nlmalı, wlh teşebbüsü kaldırılmalı, t>eraber medeni evlenme yaptırma- tir. emretmiştir. Böylelikle bu işçiler Al-

manyaya gönderilip oralardaki aske
ri fabrikalarda çnlıştınlabileceklerdlr, 

- Hiç flipheaiz, bizim İçin kıy- Nasıl ol~ art;_k elimden kurtulamaz. heykel gibi önümde doğrulmUf du
medi !>ir müttefik ~lac~. Y ~n ~~ Cinai t.meliemi tatb~e vakit bul~- nıyordu. Gözlerini, ka~~.ıklara di· İzmirde verem hastanesi 
Laura yı beraber görmege gıdecegız. madan yakayı ele venr. Artık netı· kerek neler cereyan ettıgını anlamak f . 

6 
(Ak ) V .. PERiLi KONAK 

' Tefrika No. 82 
Şimdi bu münak.,ayı bir tarafa bı· ceye varmak üzereyiz. istiyordu. mm . ş.am -. eTem mu• 

Çeviren: AHMET Rfı,lLI rakalım da sir Henry ile meıgul ola- Bir, hami ilci gün zarfında gere- Şik&nna atılmağa hazır bir aslan c~dde cemıyetı B~ca da Çamlılcta 
,. _ _ lım. Konaktan epey müddet gaybu· ken •on delilleri de toplıyacağım. O vaziyetini almı~b. Sesini alçaltarak: bır vere?1. hastanesı aça~ak!ır. Bu 

Bu a~bnna!anm. mGapet netice- Holmes m 1:nı tamamlayıcı izahatı, bet ettiğini dütünmüyor musun) kati an gelinceye kadar, bir annenin - Aman sesini kes Wataonf Ba- hastane ıç'!1 5!hhat -;'e İçtımaı M~a-
ler v~r~L Az b~r mGdde.,t sonra earih blreo~ tfJphelerimi ıfelermekle bera· Haydi dostum! Bir an evvel konağa hasta Çocujuna gösterdiii muhabbet JWun iıe oluyor) diye ıöy-lendt venet Vekalet•, cemı~e!e 50,000 ! ı ra 
-.k!Jını verırut oldugum adamın 'her, l>ana her bakımdan kanaat ve- döo. Senir. vazifen. eir Henıy'nin ve ıefkatle Iİr Henry'yi muhafaza et. Bu korkunç feryat, evvel& bozkı- yar~ima karar vermıştır . 
.aktile, iimaJI İngı1terede husuaf bir ricl KÖriinmemittf. Kalbimde ~I yanında bulunmaktır. Ben rennen ortaya ~cıya kadar rin derinliklerinden 1übeldi, aonra 
mektep açarak orada bir kaç sene olan ~ kuoblan da ıf~ermek için Gilnew, ufukta artık tamamile ])at• oiıun !Yanından bir an bile aynlmıya- da1galaba dalgalana dakikadan da
kaldıktan ıonra mektebini kapata- Holme11 e yeniden I• suali ıordamı Dllf, karanlık bozkıra çökmliftü. Ar- cakoın. kikaya artan bir ıfddet ve kuvvetle 
rak genç lr.ans!le berabdt 11rra ka- - Eğer mı. Beırr,I, dediğiniz si· tık ayağa kalkmıttık. Arlıcadapma Bugün onu konakta yalnız hıralap bize kadar geldi. ' 
dem hamııt olduğunu 8ğrendim. hl hakikaten Stapleton un kamı ise, dönerek aordum: dapn çılimaldığın elzemdi. Bununla Holınes. neye liarar vereceğini ıa-
Tabit, kan.ile beral:)er iz bırakma• madam Laura'nm hapratçı ile ulu _Bir eual daha eoracağıml Ara- beraber konaktan hiç .,-rılmuaydm şırmııtı. Bir aralık P.na dönerek 
dan ortadan r.r olu~ giden okul fıkı eamimiy-! ~f: mahremiyetini na- mızda aır 'bul1U1DJamak' lazımdır. ?aba ziyade memnun kalacaktım. Ne sordu: 
müdürü o havalide, bqka bir nam aıl izah ederamız) Stapleton'un 1:>cı tuzağı kurmaktan ıae olan oldu. _ - Bu ses, nereden geliyor) Alla
altında tanınmıitı. Fakat bana bildi- - Bb:zat Milin yaptığınız arattir- makıat ve gayesi acaba nedii)' . Holmes, ~ana l>u IÖ~8!'1 ı&yl~r- hllu seversen bana çabuk eayleyiver. 
rilen eşkali, haıarat mütehauwnın- malar, bu noktayı da tamamen ay- Holmea, eanki o civarda bulunan ken, başını l>ozkır~ ç~ır~ı. Bonır· Yoksa çıldıracaiım. 
itine tıpatıp uyuyordu. O adam ıi- dmlattı. Miaa Laura ile Coombe '.J'ra- bir ıah11 tarafından ltltileceğinden d~n k~rkunç, kes~lll, ~onul parçala- Hafiyeler kıralı, bu sözleri söyler-
malt f ngilterede bulunduğu sıralarda cey' de yaptığın mllllkat, bu meae- k'orkuyonnuı gilii, sesini alçaltarak yıcı hır feryat gelıyo~ u, k'en heyecandan aeai titriyordu. Bu 
hqaratçılığa merak sardırmııb. Boz- lenin .•on pürib.lerini de ortad~ cevap verdi: Hafiye, kolumu sıkan.it •orduı korkunç çığlık, bu çelikten adamı 
kırda ücra biı- evde oturan ve eıkali, k~dıidL Mias Laura'nın kocası aley- _Bir cinayet itlemek latiyof. Bu - İşitiyor musıftı Wataon) bile, iliklerine kadar titretmişti, 
ortadan kaybolan mektep müdürü- hme boıanma 'davası açmıf olduğu- cinay,eti uzun zamandanOeri, bUyilk - fıitmemeli için, insanın iki l:u- Seain geldiği istikamete kulak ba-
nünkine hen:Z.:yen Stapletonun bura· nu bilmiyGrdwn. Frankland'ın lcızı, bir meharet ve pplacak bir soğuk- lağı da eağır olması llzım. J\man hartarak mevküni tayine çal~ftım. 
da kelebek avhunakla vak.ıt geçir- haşaratçlyı bekar •nıyor ve koca· kanlılıkla hazırlıyor. Bu husueta ben• Allahım, bu korkunç çığlık nereden Sağ elimin ıehadet parmağile Olüm 
nıe~t': bulunduğunu senden öğrenin- ~dan boşanırsa, onunla evleneceii- den fazla tafsilli eormayırm:, Cani- geliyor) Acabıı kimi öldürüyorlar) uçurumuilun bulunduğu tarılfı göste· 
c~, ile~. tabım aynı adam o1duğuııda nı umuyor. _ nin etrahnda gerdiğim ağlar, onu ya- Holmeı, bu ıualime hiç . cevap rerek: 
bıç. suphe~ kalmad~. Stapleton'~ - Miu Laura, hqarat mütelıae- Vaf yav41, fakat emin bir ımette a- vermedi. Yalniz korkunç ve Jieekin - Çığlık ıu taraftan geliyor ce-
~ak~i hi.ivıyetıni nuıl keıfettiiimİ IMIDID evli olduğunu &irea__- p• nıor. Senin )'Uclımili 1&yeainCle ba feryaClı duyar Cluymaz, fiddetle ye- vaJi1D1 yeıdim~ 
pmdı :nladın mı» .-ha 1119 :rapa~ iekJ1t addMlTo~ riaclen fırladi. Atld ricudu. ~lr 

Talebe yurdu binası 
Şehzadebqında ınşa edilmesi ka· 

rarlaşt1nlan üniversite Talebe Yur· 
dunun inşaatına ait bütün hazırlıklar 
tamamlanmıştır. Binanın t emelatma 
merasimi 10 temmuzda yapılacnktır. 

Re demeli? 
Aynı hudise bir gazetede 

cölüm-., bir gazetede cvefot», 
diğer bir ga::etede «İrtihah olu
yor. Hiçbir ı.öz bu hadisenin acı
iığını gideremiyece6rine ve hepsi 
b ir kapıya çıktığına göre : 

c Vefat, irtihı:ıh 

dememeli; 
«Ölüm> 

demeli! 

............. __ ......... ________________ __,,-.;._._:_.___;__; __ .:_ __________ ..:...._~_;_~~-=-~~----~--~ 
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~ ~ ...... '" .. Evkaf-Beiediy• Emniyet Sandığı Kadıköy T-:::: ~ •tu• ..- :::,, ~~;.::.~ 
d --!-

1 ·Deli lifi '*Pdl. Ve IM!ııJ4 b6yle blr takım bal- Ja.rdı. .-. ,vı:!.;;. .:;;:e;· - ihti an b . dü ld dlrı flP1•JrJaıia tedlbe b1ktı. J'ak,a.t, İtte Totoma bu durumdan 1atlfad8 
.... ~ K. --~un· :.,.;.. delil 1 - c...Lmı ti 1 e Si n açı 1 .... .,. PVlol ,.. Jııara dnllriıı dolar- etmek Satolyor n lfln biraz daha ~ - -....-- ! U cl1lla Jıllilrap1-n JID8Cetlm. Yum. bu masııu bekliyordu. 
·~· - Batlı•"'" bana euPJ!la• V-- :_1 _1_w; alacaklar tali•ı -.rlleıt Oelredan taıdeder eıtmeı& Topna bu arada, köşkünde hcrgüq 
- dıye... • ___ ..._ fi- ~flJllU& _ ~~ ~Q lradml• dolduıaoaiım. ıta.. taır tek adın olarak grdüğü yem 

Gene aynı ~e~eket~. -:r;-iilin aureb1e laallecunu 78 MDelik parlak bir maziai olan bu malt mileue- dmlar b2Blm ıoın ~ oı~er- p!racleslnı c1e sevmeA"e başlallllftı. 
loızoflanndan hırı. fenerını aun Mmfz, letkillbni genİ§letmek niyetindedir dlr. On1an b1s mtJam••ıt çarçabuk Topna, aadık ha.flyesl olan .san 
J'akar, IOkakta JÜrÜnnÜf· ~ ,.,..,-ı .. e n. ZVU,f aıumd& J111ar- ~ b0k11p aram 90larlar. Yılana m tf ba.şına geçt.1~1.nden ve el 
suale kaqdık, bu hareketini ıa mana- -~ - ezar.. Dl70r ve g&deışbıhı açl9rmı ok- alımdan iti tarafı da ta.hrlk tttlğln• 
dar sözle anlatmıt: dmt-' dewım eden saıara "":akem KJ,Jm:IU1 malt mleMl"m.t• cEınnl- olara.t tefkll&tmml Jaı1ZDI. ff ltidf- 11:varat m~ fdd IQl1on1a, den pek memnundu. 

- Adam an)'Orum! 1*9lra alt tlMIJı nıttılfla!i )'8t eawhlı• ~beftncl J811Jlı ıetme ıpıe buradan baf1Mn1f bulua.n- Totoma ~k ten. p.kacı bir adamdı. c8an Yılan. pek yaman bır adam· 
••• ftlllltasfle tıaıledl1m1f" WıltlnmaJll&- doldamıuttur.. Ti 1Jl tnaanla.rı "41&- 1oruz. Bu cıenementa. ~Ri ha.· o atşam gözdeslle 'kon\1fUften AX>n111: dı: Şehir içinde btr yandan T1 • Piyi 

Tabii ••ad•"'· adam. eskilerin cin· n.bı tat.bile tetlllert de her :: tan, fabt milesııe.elere daha btlytHc JU'lı netıceden lmnet alarak ıep:i- - sen bu tenhalıtta.n memnun mu- ~u. Öbtlr J&ndan da teblıl 
-. - - Hakikat nln mtımeallkrl vasıta.sile enerJ1 ve ktnve\ veren b1r çaldır. lltmıızı enell İstanbulun, aonra da ının? dlfma b~ kundakçılar gönderm!ş. 

aaoı kiımi!:t dedikleridir. en tırıimJftı bı&Hlf, bllh&ma belediyeye Namus, dtlrtlatltlc ve kı.tısam ntı- memlelcet1n tı~ tarafma J&YJDÜ n1- _Evet, prenalml Çok memnunum. U. Bu kundalıçılar, Taka.koyu T1 _ Pi 
tle hö,.Jesi ne kadar nadir. Koüoc:a ctenecfll~ mezarlJklal'm bedeller:tııe muııe.I olarak pç1rd1l1 Ilı; çeyrek ,etındeyiz. Bu fUl>eJer lmkAnm mü- Topna b1rdeıl pıertnı ~ ba.- aleJb1ne Slldutma.Ra memttr klmae-
laa~cı.tmm zihninizde törle bir yok· ıaalluk ed.1,cftU. uırdan mma JlmnJJet andılı ,etmiş aadell n.lspetlnde baDmı Sh~· tırcıı: Jerdl. 
lay n On binlerc.-e kiti ile tenıpnıpı· Bu arada mtlle Eüa.flL alt tlten altıncı yqına Ka~e btr fube na maJıaDlnde cedp ~klerdlr. - Ne cı.dln; 9Qk mu memnunsun? * 
aa~ı~. içlerinde ckimilıt ııfa~ •e- ETtaf tarafmdan atılan ve ~rinde açmakla glrml§tlt. Bu Ut kfebb11rthn11zdıe AJm Kadı- - :stet; ç1lnı1d1, t~Gıl oot kal&- Bir gün fe'}lir dstilnde bayancı b1r 

-· • kaç tane var? Ya hiç. ya blna -pılaD anaiann da. satış beden Dlln bu ... ,__,..., ..... ı ... a merasımı ~Y n Oakfldar ve cilan b•Dnnın balık oldutu saman, benJm ytızüme kUfUZ1 uçtuğunu gordlller. Bu -· recegınız ok 'll!..nL.. ı- -•-"• .,._ -~ıe .,....,_.. ~ ... ..., 
L-- cı.. et L--·- e ıuua- be'-"- &len'llll9-· .cu .... .-- Kadıkö..n-dekl Sandıl\,- hususi daire- -ı...ek mtlzaberetıertı.e muvaffak o- blle bMm•ı.dm11. llmd1 tılladüft\n Tl. Pbı1n bulundutu sarayın bahçe. iç. JA '""9•••· ~J ~1 " " ·ıç..,•r-ı.- h dan 480 bin ~.,.. r.u• ~YAS> 

•ar, çok lliiz yumucu. çok bot !fona· AyaspaP mearlık sa asın sinde J8.pıldı. lacaRunıa §imdiden em1rı bulunQ10-' yardmılle yanınFa 7'ÜDJS ben kal· l1ne kondu. Muhafızlardan biri ba.h· 
cii:ıünü ... demek. ff• ~de ileri sür- Urah3c bir para beledJye hesabına dev- Binannı önünQ, bu semtte, b6yle bir ruz. dmı. Ben1IO:IJlllıulUJOJJveaısuz11· f"'1• Jııottu: 
....... üz namzetlerin bir aksak tara· redllml§tir. Ancak beled1yen1n de müemeseye büftHc bir lilzum olftutu- Kadıköy fubeshıde çalıfaıı meaaı 1ıtfaUannJZJa. taltif tldiJcwwww•. Ştlp- - Bu, haber kuşudur .. U?.ak bir yer
fa '!:ak sanınm. iyi ~ütünün. .. Ka· B't'bfa. borcu oldu~ lılal'şılıklı nu taıkdlr eden Kadıköy haltı dol-~ı eırıe muvatta.Jdy8' dl• he JOk ki. bu laadetl, be1ı1 79JllD'I'& de gellyor, Mutlaka bir mekt.up ge--

k alacaklar taba edllmlftlr. durmşutu. ıetue sözüme aon vermezden eneı JaliılS bıralauı h&dleelere ~lUJUll1, Urmiffılr. 
rannaı çabu v::!eyan... Diler taraftan vakıf sulan da be- Merasimde Sandık müdürtl B. Re- davet1mlz1 kabul etim* 16tuf n ne- Yolma tGlktlnkde lh~ elde- D1yerek kUfU tuttu, k nntlannın al· 

• • uı ledlyeye deTred11ditl halde bunların pt Çavdarlı, kısa fakat mlnalı bıtı ~etinde bulunan aym mlaaftl!er1· cektlm; bir kere ol.'Ntl ytlz&ne bo.1aıu- tmı aradı. ve bacalına bağlanmış Jtü 
ıı~il ınsaı ~ t ablik cihe· gellrlert, dlğet' vakflyelere dahll oldu- nutuk söyledi. mıze tekrar ~kkilr etmeli bir borç J&caktınızl oftcttlı: bir mektup buldu . 

• Taba yalnız m :.e· ldeta ta tçfın devtrlerlnde m~t görtllil- B Reflt Çavdarlı eı.cümle dedi tı: a)'llnm.• - ~u aöylıiyorsun, güzel kır çl- Tl • Pl bahçeye indi, lı:uş1• sakladı-
tind~ delil, ber c -~ _._,d 701'du. Bu mesele de ballecJllm\für. · Müe.sseeemlzin büyii![ kunıcwsu Bundan sonra Kadlk'OJ Jca.ymabmı oetil Senin gl>l ~ olo*Jeıı bir ıar 'ft mektubu okudular: 
(taltir ~>. amikl~ ~ • Aıicat şahıslara alt memba. sulan - da (bu ifln va.z'ı a.5llsı B .. Edip miieesesenln ftnilnd~ 1mr- araya gelince, 1nııııa.n bu arif " m18 ıKava - Muraya: 
111eziy~tlerı ıhti•~ e~b. Ona .hır Y~- vardı! ki, belediye evkaftan kendls1- :~a!n~~~darest hiçbir gfuıa mas- ckleyt kesmtştlr. lmtula otçekler arumdaD. buıals1n1 cBenl Osakada ~~arak geldim. 
re sefır yolladıgınlZ) f arzedm: Dil ne ınttkal eden memba. .uıannı ıslah f uhta.ç lmayıp asıl ae ayesl Açılı4 resmlle beraber derhal mua- tope.np kaklıyacatmı bllem!JCI. Blln1 Oehir kapılan yüzüme kapandı. 
bilecek, muamele bilecek, hazırce- ederken hu.nsl memba mlan da sa- ra aı::ı ~r) buyurmUf}r:ı:rdır meleye bqlanmıştır Daha dinden, ua.ttıtı zaman 1ıesadtıren tıaııg1alruı T1 • Pi gibi bir Flllplnll hayduda 
np "H malimat sahibi ol.ıı:ak. J.i· ııtpJerl tarafından ıslah ed1lecekt1r. ~u gl5rft;fün doğruluğunu blzıe za~ ctınün cum~ olmasına raRuıen ru1arsa t'opaıvor, J'ab\, bamn 6yle böyle güzel bir şehri nasıl teslim 

~· *"!~LE ".de, ika Mla, ıösteımlştir. Bu vesile ııe bllyilk ada- fabede 112erlnde durulacak derecede :e~çt;:::ı~duıı~ d:; :!ntıtınV::,şı~~n:~:::ı:;.: 
ifrlll "R lefı~ falso ohmyactık Subaşı mm manevi huzurunda sanı De eltll- OOk muamelede bulun.ı:Q1tur. Blln"' ut lftrltte inan deıtıal ODU Jı:xıpanp saer hlll babamın <sat Jcolu) 
lb... Faraza bütün bunlar tamam meyi bir vazl.fe blltrJ.m. dan da ~ ,..,..,..,._ bttrDlc nl· tokl•••lr ister ilen, benim :pat'dmıunı reddetml· 
..... ... naıwdiniıl ....... &a- eşk • - Emn..')'et SımdJlı; tarUı1n her dev· bet görecpt1 tahm2n edilmektedir. • • • --.! :. 78CM?llnden eminim T:ıbko 
p114atsa. lokımllın ha.- b..-., -.sinde bu it.imada 1l7Jk oımıya oa· Yetmiş altıncı Yatma lir9lbn bu Prenam hafiyvu .. Ti _ Pi bu mektubu ~1ruyunca fena 
L_ ~ ~ LL.:..etj _ 1ıılaut 7&1nJZ fatanıbullulamı delil mıııı mtıeaesemlzl tebrik n Jı.endlıl:t- L- • d 

o_. a-ıı 1"ba. ~e, -•T . _. meml~etln her taratnıa ya.yılmış ge- ne çot daha usan &ntlrler ~emıJ uaflD ••• JlaJde k6p1lrdil: 
...... ...-o -dwecesWe lm;wal~~ • ,. • d m)• nlf bir ftrk kltlesbıhı eönWlerlnde ederiz Sandıtm Kadıköy fubesl mtı- Prens Totoma ona dlan J!)aıu - Demet tt, Takako, Kava - M 1-
tliifer. Mozayik lbbanm ebiksızlıii İstanbul vılayeti a ın• yer t1lfımlılc aurettıe bu emnl,.eti ta- cltlrltıione de B ıı.ıt bt.sıon Pbf derdi. . rayı hllA o akada sanıyor! Benım 
lüunclır. de de vücuda getirilecek mnmJlbr. Kadıköy fQbesbı.bı me- dürüst ve bu 1Jbı taınuntle ebll bir cllan Jl)an• Tofamanm wn -- Jwttmıd& e<* fena flklrler ~ iyen 

••• • • murlan sizin de bu ,erem yolda ıeynı zatın getırtımest ayrıca milesseae IOln man OOk lflne JaftlDJftl. Btı l8bah bu feytan kadını tuzai du ı rmet 
Bütüa tabıilin. terb11enin ~ye11 ~ vlllJetlerde oldulu glbl İs- enınJJet eellbeU ne yilrlly~lnlze bir taza.nçtır. Topna kötktbıde oturmbn flb'le lılr ~ lhnd1 elime güzel bir f· r~at c.eçtJ. 

elbet, ckimil ....... a 7ÜID tipler tmbul Tfll'9U k67lertnde de aubqı füphem yoktur. Mesut İyisona yeni 'fUUeslnde mu- haber aldı: T1 - Pl birkaç d!'kika duşuncllikten 
raratmakbr. (Her uwiyetin ideal teftllltı ya.pdmuı 1Gln taifma.t sel- M6emeaemlze b.rfl KadJtö7. Da- nffaldyetıer dileriz. Bmnl~ AD· •- T1 - Pi. flıhr1n biitln kapılarım aonra, Takakoıya fOYle blr cevap yaz.. 
fÜaİJ' ti birihirinden ayn oldaiu da mlfUt. Yatmda her tG7 ıçtn bfr ını küdar ve elvan halkı ıa.ratmdan dal- dııı ve onun çok dlkbte değer ma- Dıt!Wct muhafJz!arta ~- Taki.· dı . 
......:) Mesela AYUStur7ada asil· balı aeçlleret p.Il§Dl&la ~acat- ma sarsılmaz bir aevgl ve allka gös- sisine alt yannki sayımızda uzun b1r ko ffJlıre lhm* lltıeıwe ~- cMektubunu aldım. Senin :rar· 
ı.. malııeae hil' lere9ianam mektebi tar. Babafl)an - unnt murana- terllm.l§Ur. Biz de tnına bir mukabele yazı bulacaJramız. llllfl• dmıın benim lçln çok kıymeti dlr . 
...dJr (-Lut nrcl ) •--"'terede rmı b.rfı1amak thıere - ~ emer TOfOma bunu dceuııea iolıı igln -av JVD1 labab güneş do m&-

T-
1 

·• .....- ıtra verııecektlr. sftldü: dan Duıal kapısına hücuıu eder-
pliba ..... kahil bet milel••• mev· Subqılan, tQmatamıarm ııeaare- Duatepe motörü Hastalara ekmek - Atk olsun Ban Jl]ana. Nllla.yet .en, eehre kolayca girebilirsin. 
~..._Bir taned ~n.·: ~· ~- u altında t.endl mıntataıanndakl dedlttnt J&pmala mllftffak oldu. Ta- Ben o kapıdaki korsanları başta 
.._. olma. ceauJ'etı.iDİD aracLiı JtöyJWerln ekim JJlerDe mep ola- bko lle Tt - P1nhı ...nı lfU Bun- tarafa çekerim. Sen girdikten so~ 
hiitin tekill•l talebesine telkin edi· caklar, köylünün ekti~ ve elde ettiği Zarar ve ziyanın tesbiti Tam te,ekküllü hastane- dan aıonra blzlm 1ç1n bir mıh ,ot- ra, İthnlz blrleş\r ve Ti - Plyt 
J'Gr. Bir centilmene ne IU.m? Yalnız mahsulün mYttannı tesbit ederek % tur. Ma~ ıBan Jl}aıı., 1t bqmda- ~rtlrtz. Osaka onun elinden 
kitaplann sırrına ermek deiil. c1ans, aılka.lı ma:ıramıa.ra blldlreceklenıtr. için Ticaret mahkeme- lerden rapor alınmaıı dır; lhtıwcnertn bıt1e41 fthlm de- ı..ta ı11ruı turıuı maz.• 
hiaicia. yüzücülük. muaşeret adabı· Köylüye nil!m başına göre - bir yıl aİnde bir dava açıldı karar}qtı mektlr. Kau - l\lura 
w hütiiıa incelik'-i. DellrenL. dip- lıgbı 79&ecek - mabn1 bınln1d*Wn ~. QD1 ..... ...._... da ID Ti - Pi bu meittubu .kllf\ln bacatı-
lam , .. alchii nlsil. laepeiDi ....... 8DDra 6tt &uata kib'lDdln a&m ala- alno1 hlıbert llldl. • ı.IJadı " kufu aalıverdi. Ha.bq 
.. w • ol nacütır. Bu suretle kBfltlden malı· Oqen &JID 18 inci gönü Burgu 11· Son ctmıel'Cle fdu1m1se oc* illik· c Tabko Diller Olabfa. Ti - kara Jlbeldfkten sonra. şehir dışına 
ogr~ ~or. a .tabildiiini id· suıtın daha kolay ve uzun MıWklere manından yiiklü olarak ıellrlcen ı tarda bu&daJ ıeldlli 1ç1n elan.etin trl· Pl':rl öldtlrmelt l9ID ~-~ dolnı pıtı ve c&den kayboldu . 

• Sime •'iDi teJ' .Y. P.. • •• ? hacet talnwlan ooplanal>llnıesl te- Türk. Bulgar sulan hududunda Rez. le§ecettnl JUllUftlk. Dmete tanı- lo btıttın adaml&rma (o.bJa ftl'll' Bu WJeeden hlç klmsenln ha.beri 
~ olfmek eesmetiDi ·~enr ~. m1n. edilecektir. ·re k6Jtı önünde meçhul bir taııtelba- tınıacak bulday unu mllttan De hM- '9rmu T1 - P1'1t l*rtıeeeltzl) de- 1'11rttı. Bir.._. ....... ile bir doktor, bir lıfr taratmdan 1ıı>p ate§ine tutularak talara iDahsua ~ etmetıeki mit.• Ti - Pi, Yamadanın bu fettan " 
z·-- .em tliiraynı safra bap- Yalovada iki~ aladu kara t bllth ybdürülitp buldBY nispeti hesap ve teeblt edll- Totoma sevincinden ne aöyllyeeell- ceeur tazmı yakalayıp ıebertmk Lc;t;t-• __...ı.n nllit, ibtİılllll Wri ld ım.: 0 uran ve ara mettedlr. nl, ne J8p&ealım bllmfJOf'da.. .ean JQl'du. T1 - P1 zaten onu biç ~ke-

ekmeğini ............ kop-vor. ikin· yapı 1 bafl Ya uı limanına geUrllen Duatepe Evvelce, ıebrlmlzde francala J&- J1lan• iki cepheden de faaHyete geç- mesdl. Bllhuaa Hamdunla aevlfmete 
mi dit' ıırinia aruı ••• bt wl..i Geçen aene IDfalarma anan - kaptan ve sahl:J1 Mustafa tarafından pılırken yalnız hutalara tıancaıa JDiştl, bafladJll gilnden sonra T1 - Pf, Ta-
......,.. lckıl• ......... heyli ~~ ~~ ~ :17:.a lklnc!1 ... ~;~ret DA.nıaııtemest:;~ vertımeaı tararlqt,mlmıf ve francala TOfOma blrlclk ı&ıdeel1e ~r at- kakoya dü.pnan olmuttu. 
• 2 ı , .... ....._.al 11"ni __.. 9r 9111 .._ Jlll lmlmda ber llı:l Ya aç~.~· vaııın m alabllecet ı.utaıınn da hGttmıet. tam tarp brfa'1a ah lçtJor ve Ta· - İfte flmdl kendi ayağlyle ellnıe 
a Flıirl ı- p J •" ._ DWiia- · tlrent ııa- suu pdur: .uuur limanına mensup doktorlarmın raponm11 g&tenneı.t bb> Ue Ti - P1ntn aralanma ~ı- ıeiecelr Eter Kava - Mura burada :'..:_\! dı ~ L-~ehGW~- sonra klfttmtkllebllll& .-.na 78.P Duatepe motörü meçhul tahtıelbahl- kl.fl ıör6lmtqtil tını du)'dukça eevlnç ft nete lçtnde olay~ mutlaka onunla blrleştrdl. 
- t. mu - ~~...... ca ır. --............ -~- · .aıa_.... Ka ealcl lliır aarhot oln•mittir tin -•1au net1ceatııde 1amleD ya- ....... t hlttmet doktorlarmm ber •-"'11"'6· va - Muraya mektup yazdıiına ba-

111(1111 -L-iJ • Mili. " 8 "'1 H Ik • d mn.k karaJ& oturduktan 80DI'& bu- tllrıtı hutaııtıa mtltıllhı•• olnwfat- - Yarm tekrar ~· hUdm ola- tılınıa, Hanıdundan aynJdıta anla4ıll-ç~ tana. y~oraz. c 
1 eyog U a evın e ndan K&ıdertıen khll81ye teltllltı lan ıörtllmif oldutundan baltalara eatım. Kanieflml 6ldlrdller,. ben JW. Hele bir elime dii"8un de bfll 

~~~· Y~ :bilannm -.:a· sanal baftaaı tarafından Jiimiirlllmtlt ve Qtbıel 1:z- mahSU1 elımetıen latlfade edecetıerin ~rum. thtnllcllerden, kılıçtan P- cma. ya.pacatımı bllirlm. ' 
nna • ~ t Y• ._.. • Be7<>tlu HaJtevlnin tertlbetUtı •- mir motörtıntın Jedeltnde ıımana ge- tam Utekk1lll11 h~Jertn llhblye flı'Uen biltün ~ ~unmmı Dl~ odasına dondu. 
diiimizle iftibaı duyamayız. Yeni :ut hattuı din bqlamı,ftıt'. Halke91 t1rtlmJ§t1r heyetıertnden rapor alm&lan tarar- ......... ~ ,....,.. ... lılllaıdlıaa 'J'olcnanm hafiyeleri iki tarafı da 
ahlik kaidelerimizin ne olman limn retsı B Ekrem Tur Evin tertlbet.ttll · lattınlmı§tır. Jlutalara mabaue *- btlrrlyet_. kmftudıta halde haberci kut mese-
ıelcliiini biz ooyükler kendmm de anaı haftaamın g~ye Ye matsadmı u.O =:t~:ı~~= met !maline ~ zaman bqlanacalı 1»Je haJltın1ordu. leıalnl duymamak~~ Takakonun haya-
farlondft balunmadainnm ..... .,.. 1zah eden bir nutuk llSyledlkten IOll· ıına almdılı hM1rmda l'apo- henüz beW detlldir. tillU tebllkeye dilf\innüş olacak mıydı? 
ne itiraf rnec:bariyetinde,.D lıte t u etraflllda llt tonfe- &1'&1'7a • • TataJconun flmal _.... ~8f- Trıpnanm hAlA. eski aaltanatına 

içind. k" w tand~ bir ra aana me:Uoıan B tanaıı HakJrı ru tamim edllrn1ttlr. Denk t.ıcaretı Kahve ve çay tevzıab tntım 85yıtıyorlard.ı. kavuşmak hulyaslyle g\ınlerlnı geçlr-h:::r... kuaır 1
' J:rgu ~ ı,-' d :tacıve;c rahat.sı~alm& mebııl tanununun 1085 tnct maddell mucı- Bölge tqe miidürlülil J&tmda kalı- Tl - Pinin ada.mlan §ehrln betan mest h1ç tıe gülünecek bir hldlse de-

-a• mu • ~ D' e 
0 mıun -~"..-1 sanat mev- bfnce bu raponuı mabteme tarafın- ft ve çay tevziatına batiıYacaktır. kapılarını kapayıp milda.fu.ya geç. IUdl. Zlra, o günlerde Yamadanm 

balu,.onunuz, en ufak bir yük altm- B. Bedri Rahmi ""3 '"_..u. _,.... dan ta.sdlt- edllınesı lAmn gelmekte- Tevziat listeleri haımlanm .. ~·"'·- mlşlerdlr Yotohamadan çetlllp gldecclt ve ihti-da ncleli ek--1!.. zuu etrafında bir konferans ve.uuv ... r. d1r -~. . 
ıe yor, l - 7 °'··· . . Bundan ııonra Maarif VetlleU Gti- · Kahve ve çay inhisara alındığı halde T1 - Pl: lllcllertn fUl'&da bUNda yi.izQ.stil v• 

Amma ne cihetten? Her laansi bir zeı t1ar Odtlrtl B Tevfik Motör kaptanı ve aTukat.a tklnc1 ti- icabeden teşklllt tamamlenmad.Jlı - TaJrak'o beni öldtlnnele ıeıtıor- lqmata bafl•mııtı. Bu pyla, korku-
cibrtten. •• Mi.ilamabakirbk. aesa: .a.-um ~ Tiirt rea- caret mahltemesbıe verditlert bir Ja- lçJn we miidürlillil, bu ay da. seçen muşl Ona ne tadar bnem~- hlm!m taıacata f&yluı dillerde do--
ket vakar istikamet.. Ve meseli · ri ·-•.. tasdik ~lardakl esaslar dahlllnde tevzıatta mu pıe~ettm, dı,or ve ,,eni yeni dan 8lnm1' olan mtsteblt ~ mıtm si· 
mıİa ·ık· Omm k bnası aamlarının figüre alt Nerle - tlda ile avarya raporunun e- bulunacaktır mtldafaa tedbirleri alıyordu. 1'0l'Cllllann tekrar eski saltanatlanna 

f .• rın ı ı... • no ıan o il edtlml§tır. dilmesini f.!temlşlerdlr. BDn bu di'l- . "l'abkonun da çok kuvvetli oldu- b'Y1J§D18 ftmldJnl kamçıb10rdu 
JUzünden cerrııyetç-: az :it~ Toplantıda Vali ve Belediye Retal vaya batılrnı§. J:'apor mahkemeye 1b- Otomobil li.atikleri tunu kendisine hthTlyet lf1lı birçok (Arkas; ••> 
mMıZaı .. vzebnekteyız? Te enn e Lt\tf1 Kırdar, tehrlmlzfn bir ocıt raz edJlmlş ve motörün tayfalan ile Böl ,...... • 
küfürbaz) k baline çevrilmesi. onun ~~de münevverlcrı hamr bulunmQI- ..n...ı · ıımana ge _.. miidtırlQü tarafından 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı &'"'' hAdiseden sonra ;,-urme ve sıra numaraslyle oehre ve mtillıüata 
Yokluğu sebebinden değil mi? )ardır. getirme !flerlnde bulunanlar mnhk.e- otomobil llstltl dağıtılmaktadır vıa. Ed ELBAMRA'da 

a: .. de fıkr:ı anlattılar. Sergi httkW caddeslDde Nur Zf1a mede §ahit olarak: dlnlenm1§1erdlr. Yet, bundan IOlll'ald tevzıatta, ıc"a.ıa: M E M i ş 
Türkiyeyi iyi bilen bir miisteınk sokağındaki parti blnasınd~ır.k H~ Bunlar motörün ne tekilde tecavüze nn ihtiyacı olan otomobll lA.stttlertnJ . 

6i2im evsafunm bir dostuna anlat- gQn saat 14,5 dan lttbnren er es uğradığını ve nasıl yüzdürWilp getl- kaymakamlar emrtne vermetı tarar- <Türkçe eözlu ve p.dulı) 
rn~. o dost d1.1. bia edibimizin ve ~ zlyaretlne nçrktır. rildillnl ~keme huzurunda anlat- lastınn ştır. Mettıur :ı;ansız edibi AJ.ı>HONBE 
llnnimizin y1mında bunu nakle~: Mesut bir evlenme mlflardır. Mahkeme bu hmusta.kl DA~= ,::; P O 

- cfyidirler hotturlar, çok mezı· karannı yann allkadarlara tebllğ e- AKŞAM MAllY MARQUET- .JEAN MAX-
Ye.tlen.· v.arclır; faka.t k .• endilerini te.n. • Bay İshak Tınaztepenbı kızı saadet decettir. ..,,.,..ÇOİS ROSET 
k d d bammül lle Bay ömer Oürhanın. oğlu doktor .......... , 

ı e ıcı en ufak bir aoze l• • Osmanm evlenme töreni geçen cuma Motör Anadolu sigorta flrketıne BQ8ÜD. saat 11 ve 1 de tenzll&Uı 
len yok!. diyor. - demif. em bin llraJ& sigortalıdır. İk1ncı 

Bizim edib •e alim. ikisi birden, günü Orduevlnde lk1 t.a.r&fuı akraba 
.... _. ve dostlannm huzurtıe ya.pümJ,ff.ır. tıcaret mahkemesi avarya raporu
aiadetlt: aandal1elerinclen kahar- Genç evlllerl tebrik eder, Aadet dl- mm tasdikine karar verdiği tak-

Abone bedeli 
Tiidü1e &nebi 

lbaaın mı. ler12. dlrde İstanbul liman reJs muavini B. 
- Batından büyük haltetmit ki· HayreddJnin riyaseti albnda bir he- Senelik HOO lnuuf 2700 tutut 

rata ••• Vay melim ••• ilh... VEFAT yet aeçllecektlr. S Aylık '150 • 1ao • 
0 * 4 üncü umumi Müfettifllk mali Bu heyet motörde tetıdtaı :yaparak ~ ~,1:ı~ 400 ı 800 ı 

Ah. ey olıun adam... Dört başı mtip.vlrt merhum Amir Sadenin ıe- TUkubulan sarat ve ziyan mlktarını l""'.~..__....,u.;.o;,_~•---.....;•:_-1 
mamur adem.. fika.sı, Çanakkale Ağıreeza reWICin- bir rapona tesıblt edecektir. Bundan PO.!ta ıttthadma dabU olmıyan 
• Senin bol bol yet14mene öyle ih· den mütekait cemal Gllvener'Jn ye- sonra da motör sahibi r.arar ve ziyan ecnebi memleketler: Seneııttt: 
tiyacımız var ki... ğent, A~kara kısmı siyasi 1 inci §Ube miktarı nJspetlnde sigorta. bedeıını 3800, altı aylı!h 1900 Uo a:vtıtı 
_,_,,,,,,11111..,11111,,,.,..111

,.
0 
.. 

111
, .. ~Y, .. i!.,:0~~?. ...... müdürluğünden mütekatt İhsan U- şlr4tetten ıstıyecelctlr. 1000 kuruştur. 

Ernrazı cildiye cemı"yetı" yarın baldızı ve Devlet IJmanlan tş- ı 1 
ıetme umum Müdürlüğü ambarlama G•• 1··k Borsa 

kongresi servisi şef muavini FUat Tetiğin 00 U 
d:;:nra.aı cildiye cemlyetınln kongresi, hemşiresi Vesile Sude, uzun zaman- ,. ___________ _. 

lon1 Öfleden sonra Etıbba odası sa- danberl, çekmekte oldulu hastalık.tan htanbal Boraasuım l/6/lHI l'Jaikri 
bazı:ı.~da toplanmıştır. ~oplantıda, olfayap olamıyarak Mdün vefatM etmiş- Londra ilzetlne ı sterlin 5.24 
tlaerindey~ doktorların müşahedeleri tir. Cenazeal bugun Kadık~e, Nevyort tızerlne 100 dolar 129,20 
lar eıraıı!~erek bu yeni bulu•- Bahariye, Hacı Ahmet be, sotalı da cenene berine 100 so '10 
~ lııl~ miidaveıesı ya- 8 numaralı haneden kaldıl'ılarM ıı:- ı:.mgre tranJrı · 

aablbl doktorlar, renk.öy, SabraJ1ced1t mea.ıtılma. 
100 

JJ.11111 

Telefonlanmıs Bapnabarrü: Z8H5 
razı işleri: 20765 - ldue: 28611 

Müdür: %0497 

Cemadytılenel U - Baır 33 
s. tm. on. öt. ıt.ı. At. Ta 
il. U4 a.s1 4.Sf 135 12.00 2.01 
va. 3,12 5,29 13,13 1'1,13 to,38 22,n 

tdarebane BabılU civan 
Acınnlllut •o 13 

matineler. 

Askerlik işleri 
321ili329 doiumlu 
yabancılarin askere 
sevkleri hakkında 

Patili aüerlik dalrffinden: 
ı - İskenderun, Antakya. Kınkhn.n 

ıu,tıaniye ve YaylAdat (Ordu) a&ker-
1 k tubel rlne mensup 321, 322 • 323 -
324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 cro
ltmılu bütlin lhtı atlan talim ve 
terb ye maksad1le celp ve sevlcedile
c klerdlr. 2 - Toplanma günü 11 hlL
zlran 942 perııembe günü aaat 9 dur. 
3 - Bu .şubeler halkında.n olup btan
bulda bulunan mülte lefierin İstan
bulda kay1tlı bulunduk.sn a•erllk şu-
belerine derhal muracaatıa rı. 4 
Mtıracad •mıırenter batJrm4a kanu-



j R A D Y. O. jrt. Satllık Ars 

A~ŞA.M 

Hünka·r suyu 
Bugünkü proıram •Kelellköyiln Plyaea cadde8lnde 

saıtılıık aftla. Mü.ı'acatı.t: K$!ellköy 
MESiRESi 

12,30 Program, 12,3~ Şarltılar, 12,45 dAlyan sahibi baıyan Emmeye. 
A.Jans haberleri, 13,00 ŞaHa ve tilı1dl.- ill•İİll•••••••••llııi 
ı"r, 14,80 Salon orkestrası, 18,03 Dans -------------

'l ha.z1tan pazar gtınOndan ltt
ba.ren her pa.mıı mükemmel lnoe 
su heyeti icrayı ahenk edecek
tir. orkestrası, 18,40 Muhtelit ma.kamla.r

dan şarkılar. 19.30 Ajans -haberlerl., 
19,45 Ankara ilkıbalıar e.t koşularının 
neticeleri, 19,55 Kan.şık pl!kla.r. 20,15 
Konuşma.. 20,30 Fasıl heyeti, 21,00 Zi
raat sa.atı, 21,10 Terru1ll, 21.30 Müzik, 
21,50 Dans muziği (P .. 22,30 Ajans ha
berlert. 

Za.yl ekmek karnesi - 213-U nu.ma
l'ah CA) e'kmek ke.memı za:yi ewaızn., 
den yeı:ıJslnl cıka.raoatm>dan banun 
hilkınil olmadığı llA.n olunur. 

Eyüp Nl§8.ncas:ıında. Sapuncuoğlu ao
kağmd& No 1/2 Recep Yeııldoğuı 

Yaruı sabahki proı-:ram 
7.30 Program 7,33 Salon orkestırası, 

7,45 Ajaru haberlert, 8,00 S'.\lon or
kestrası. 8,15 Evin saati. 

KÜÇÜK iLAN 
okuyucularımız arasında 

EN SERi, 
ENEMIN 

.. 
KALtTARYA'da 

)\Amel beyin ~f 
BACI ve KöŞKU EN UCUZ 

satılıktır 
içindeki sahibine müracaat. 

vasıtadu. Alım, satım, ki· 
ra işlerinde iı ve isçi için P.. 
tifade ediniz. 

C. H. P. İstanbul Vilayet İdare heyeti Reisliğin· 
den: . 

1 - istanbul'd:ı Şehzadeb:ışmda c. H. Partisine al.d arsa Uzerlne yaıptı
nlacak: olan (1,036.694,41) Ura (Bir milyon otuz altı bin altı yüz doksan 
dort lira kırk bir kuruş) ke~ır bedelli to.lebe yurdu binası inşaatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 22/6/1942 tarihinoe nıüsadlf p:ızartesl günü saat 17 de ts
ttıl'bul'da C. H. P. vilayet idare hey'etl blnasmda müteşek'kll komlsYon 
huzurunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe ald eksiltme ş;ı.rtname~. bayındırlık 1şlert genel şartnamcsı, 
husu.si fenni şartname. yapı işleri umumi fenni şartnamesi, vahidi fiat cıet
vell, kşlr hulasası, mu.ka\•ale projesi. bina plAnlan, Ankara'da. o. H. Partlsi 
Oeneı Sekreterliği bürosundan ve İstanbul'da C.H.P. vllayet 

0

ldare hey'etl 
relslığinden (30- lira. muk.abillnde alınabmr. 

4 - Muvakkat teminat (44.850 lira) kırk d<lrt bin se4tiz yuz elll llra'dır. 
5 - i .. teklilerin teklif mektuplarını ve şimdiye kadar buna benzer ve bir 

defada. en az beş yiız bin ııralık bir taahhüt işini muvaffakıyetle yaptığını 
tevsik eder vesikalarını ve İstanbul vilayetinden .eksUtme tarihinden sek.iz 

gun evvel alınmış ehliyet ve. 1942 yılına ald ticaret odası ve~lkalıı.nnı havi 
k:ıpalı zarflarını 22/6/1942 pazartesl günü saat 14 e kadar Istımbul'da C. I 
H. P. vllayet idııre hey'etı blnasmd:ı müt-eşekkll komisyona vemıelert ilan 
ok nur. (6269-

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarih!: 1888 - sermayesı: 100,000,000 Tilrk lirası Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka nıuamelelerl 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikram.iye veriyor. 

Ziraat Bank1sında kumbaralı ve itibaraız ta .. anur hesaplarında. en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a 11~ aşa~ıdaltl 

plana göre ikramiye da~ıtılnca.ktır. 
4 •ldet 1.000 liralık 4.000 Ura 1100 adet 50 
4 » 500 )) 2.000 )) 120 • 40 
4 ,, 250 ,, 1.000 • / 160 • 20 

40 )) 100 • 4.000 1) 

liralık 5.000 lira 
• 4.800 it 

» 3.200 • 

DİKKıl'l': Hesaplarındaki paralar blr sene içinde 50 liradan aşa~ 
düşmiyenlere ikramiye çıktııtı takdirde % 20 fazlasile verııecektlr. 
Kuı·alar senede 4 defa 11 eyli\I, 11 b\rincikanun. ıı ·mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Otomobil alınacak 
Az kuilanılm4, lyl vazı.yette ve 5 Hlstığile beraber bir hust181 otıomobU 

s:ı.lın :ılınacaktır. 
Satıınak lstlyenlerin 80983 telefon No. suna müracaat etmeleft rica. 

olunur. (6228> 

NiÇiN 

Yeni Tokalan .. -
P u .. d r· a s, ı n ı 

1 · KU4.l LA.N IY ~.~ \t~ 
~'~ ,, . ·, ·~ <:>;:~·!.;. . ".;· 

'./1. 

Prenses 

.... '.f' ·"~r: ·-,.,. 

ALLA TROUBETSKOY 
Esbabını, anlatıyor: 
ııt Onun 91r çok cazip ve 

yeni renkl~rl vardır. 

'it O. bütün kull:ı.nd1ğ1m 
pudralardan daha ınce 

ve daha hafirtır. 
Jt Ondaki hakiki çıçeklertn 

nefü kokusun~ perestl~ 
ediyorum. 

Jt O. bütün gün s:ıblt kahr. 
Çünkü terklbınde ba.şk.1 
hiç bir pudrada bulun
mayan Krema köpu~O 
vardır. 

• Yağmurlu, rüzgarlı ha
vaya ... a(tmen Yenl To
talon Pudrası tenim! 
dalma teril taze muha< 
faza eder. 

A> Emınım ıu rıer ne t>a· 
hasına olursa olsun bun~ 
dPn daha iyi bir pudra 
bulınat lmklnı yoktur. 

YAZLIÖA GİDECEKJ,ERE 

Hasır koltuk 
ve mobilyanızla diş bııdftk ala
cından bahçe kol&ukl:ı.nnızı 

Her yerclcn ucu:ı; 
İstanbulda Rızapaşa yokuşunda 

66 No. AHMET FEVZİ'nin 

Belediye Sular idaresinden: Asri Mobilya 
ı - Id.ıremize Kızıl madenden priz tevkif musluğu ve sair pa~alıu' ••• ••ili 

dok. t ü riı ıecektl r. 
2 - Döktürülrcek prız ve tevkif muslukları 1şlenml.ş olarak te.slinı ed.1-

l~tir. - ı·d 1 L d - _,.:._, d ,. ··ı~Uir " - Numuneler arem z evazım an=ın e goru "", • 
4 - Teltlırte ik.1 şekil fin.t verileoektir. 
A - KlZll hurdası idareden verilirse 
B - Kızıl hurdası mfıtE>ahhlt tarafından temln edil!rse-. 
5 - Bu dökme işini üzerine almak isteyenlerin 12 mayıs 942 cuma. gllnü 

s:ıat 12 ye kadar bir mıektpula tiatlanru Tak.sim sıra Servllet'deltl idare 
• merkezine göndermeleri. ..0247. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın alma komiayo· 
nundan: 

Mektebim!ze kapalı 7..ıı .. ! usu~lle 10-0000 adet ekme')[ alınacaktır. Beher 
adedinin bedeli 10,50 kuruştur. Dk t~mlnat 788 liradır. Ekslltımıe 24/6//942 
saat 15 de mektepte yapılacaktır. cı6245• 

Belediye Sular idaresinden: 
ı - Omnanbey - Maçk!I. arasında Rumell ve N.Lşa.nta.s ca.ddelert lm.t.ıda.

dınca dö.~necek su borulan için hendek açılacaıktır. 
2 - Bu hususta malumat almak lsteycnlıer ldarem.Jz levazım dalrestne 

müracaat edebilirler. 
3 - Hafriyat J..şln4. üzerme almak isteyenlerin 13/Mayıs/942 cumartesi 

günü saat al2t ye kadar bir mektupla f!y:ıtlarını Taksim Sıra~rvlletdek.1 
idare merkezine göndennelerl. cı6250• 

Şarköy Cümhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 
Değeri 15 ~ ol:ın pulluk v!dala

mıı 35 kuruşa ve değeri 150 kuruş 
olan saıban dem.ırtn1 225 kuruşa saıt
mak suretile lhtikArdan su~lu te 
mevkut Şa.rıköyde Demirci Hasan o~lu 
1340 doğumlu Kemal ÇE'likdökenlıı 
Şarköy a.slly-e ceza. mahkemesince ya
pılan duruşması son unda: 
Neticeten 120 lira 60 kuruş ağır para. 
cC?aslle ma.hkO.mlyctine ve blr ay 22 
gün müddetle hapsine ve emanette 
kayıtlı 300 vlda ile 1 adet saban de

~----TAK sa M-----IC-. 

K iST AL' da 
Bütün halkm 90k sevdiği yeni bir yıldız doğuyor. 

Gtt n tabak aeslyle Radyolarımzd.a sizleri 
&eshlr eden ses yıldn:ı 

NEVZAT 
AKAY 

BeısteklrTanburt SALAHADDiN Pınar 
Kem.ant NUBAR TEK YAY 

VE MUAZZAM SAZ HEYETİ İLE 

Her akşam 

SAZ HEYETi: 
seanslarına devam ediyor. 

KenıenÇ<!cı Aieko, ıoa.rnet Şükrü, Ucll Selanlkll Abdi, Plyanlst vaıantlı1 
l'ekyıey, Kanuni isınau, Neyzen Bürhan, Kemanı Ha.yd.ır, Tanburi İhsan. e ' 

OKUYUCULAR: Aksaraylı Hatız Yaşar ve Hamid Dlkses, 

Okuyucu bayanlar: Suzan Yakar, Fa1de Yıldız, Melllı.at, Mahmure Şenses, Ayda, Fatka 
'l'elefon: 40099 

~ .............................. -. ............................ _, 
T E S i R i K A T' i 
iDRXiAN tsiifi.;h 1 
• 
1 d~A1ASI 
Lezzeti hoş •• içimi kolay 

MARKASINA DİKKAT: F'1ah 60 kUl'llf, 
Sıhh~t V<'! İçtimai Muavenet Vekaletinin ruhsatını haizdir. 

1 Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları -------------Muhammen 
kıymeti 

Lira. Kr. 
1277 52 

Muva.kıka.t 

teminata Sc.ıntt 
Lira. Kr.· 

95 82 Boğa.ziç1 

Mahallesi 

Kuzguncuk İcadiye 

No. 

80 taJ 
88 

Clıı.sl 

Ahşap 6 odalı ev 

129 12 9 69 • • eaıtıoe 21 ı oda ve kulü.b6 
677 36 50 80 'thkü.dar Selamı Alt Meıı:arlık karşlBl 29 No taJ 

355, 357 Ahşap 3 odalı bahçeli ev 
Yukarda. ciıMl ve mevkileri yazılı gaıyrt menkullerln millklyett peşin para ile satılmak tlzere 15 gün müd

detle ~ık arttınn.aya. çıkanlnııştır. İhaleleri 18/6/942 perşembe gUnü saat 14 dedlr, İst.eııtlllerln müdürlük 
Akarat ve Mahlfilat kalemine müı·acaa. tla.rı. (6032) 

'1--H~~~~~~~ıli'lln-ı !il -M- l -INJ- IÖK_U_CY-OR§-. ı-ŞIN-.~-A_K_§_K_o_R~-?I -U-.... 
İdrar. kan ve sair tahliller. 

Eminönü, Eml.ltc ve Eytam B.:ın- Kullanınız Heı· tı:c1.aned~ butı•ıınr. 
kası karşısında İzzet bey Hanı 

- Bth~tlKADA -2 
el kat No. 

6 S P L E N D 1 T P A L A S Kadıköy İkinci suJb Hukuk ili· 
kimliğinder.; 942/151 

Otel ve Lokantası açıldı 
Telefon: 56 - 22 

Yan tarafta fo- 1 
toğrafı görülen 
Kadıköyünde Kı-

zılto:prakta Reşit ~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
p~ sokağında 20 11 11 No. ıu hanede Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
muklm Ari! oğlu U d J -
Galip Bellisaıı dl- mum İ aresi ilan arı 
mağ ediyesl A.fett- ~============================ 
ne bağlı aıeh hali Muhammen bedell 7987 (yedi bin dokuz yüz seksen yedl) llr:ı. 90 Cdok-
malıiliyetıe ha.ere- san) k~ olan 890 (sekiz yüz doksan) adet muhtelif oo,atta Çam dilm• 
dilmiş ve kendlsl- 440 (dört yüz kırk) adet muhtıellf eb'atta çam kalas ve 950 (doku?.: yüz elll) 
ne aym evde mu- adet muhtelit eb'atta Çam tahtadan ibaren cem.an ~9,460 M 3 (altmış do-

kim !tansı Münevver Belli:san vasi. ta- kuz metre dört yüz altmış desimetre mikabı) kereste (11 Haziran 1942) Per
yln edilmi.,tır. Alik:ıdarlara ilin olu- şembe günü saat (14) cm dörtte Haydarpaşa.da Gar binası d'.lhllindekl ko· 
nur. 

Bursa asliye ikinci hukuk h5.klnı-
1iğinden: 942/136 

M. aleyh: BursanUl Hoca. Hasan M. 
44 No. evde muklm iken halen ika
metgiilu m~hul Hilmi Kara.bulutgil. 
D;ı.vacı: Bursada mukim servet Ka
rabulutgil tarafından kocası M. aleyh 
Hilmi K:ı.rabulutgll aleyhine ikame 
olunan ihtar davasının gıyabında. ic
ra kılınan muhakemesi neticesinde: 
M. aleyh Hilmi evlenmenin kendisine 
tahmil eylediği vazifeleri ifa etme
mek maksadile blla sebep evini terk 
ettiği tahakkuk ettiğinden kanunu 
medeninin 132 ncl madde.si mucibince 

misyon tnrafından pamrlık usullle satın alınacaktır. 
Bu işe ginnek ısteyenlerJn 1198 Cbln yüz doksan sekiz) Ura 19 (on dokuz> 

kuruşluk kat'l tem.inat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık 
günü saatine kadar komisyona. müracaa.tlan lazımdır. 

Bu Jşe alt şartnameler komisyondan parasız olarak da!ntılmaktadır • 
(6163) 

Devlet Deniz Yolları işletme Umum ı 
Müdiir1Ui!ü tlanları 

~~~~· 
Yürükali Plaj ve Adalar • Maltepe - Bostancı 

seferleri 
PlaJ ve zikzak seferlerinin 7/HAZİRAN/942 tarihınden ltibare'll tati>lkl

ne başlanacaktır. 
Bm1a. ait proğram iskelelere asılmıştır. 

bir ay zarfında eıvlne dönmesi ve ya.- ADALAR HATTININ (113) No. ıu seferindekt değişiklik 
hut ]!;arısı için ayn bir ev tutal'ak da-
vet etmesi lüzumunun M. aleyhe Uı- Sabahlan saat 9.00 da. Büyükadadan ve saat 9.13 de Heybeliden kalk-
tanna. ve on Ura ücretl vek~letıe ma.- makta olan (113) No lu seter 8/6/942 tarihinden fübal'€0. 

_._, h k HEYBELİDEN Saat 8.35 de 
sanu mu a emenin M. aleyhte?n BÜYÜKADADAN • 8.50 de 
ta.bsiline katım temy1z olmak üzer~ 

42 tarihin b Kalka.cak doğru Köprüye • 9.50 de Varacaktır. 41319 de M. aleyhin gıya m- (113) No. ıu seferin BURGAZ ve KINALI iskelelerinden kalkış saatlerln-
da mahkemece karar veril~i ve iş.bu 
karar müddet.t kanun iyesi zarfında .;:d:.:;.e..:d:.:e:ı:ı.ğ.:.:ıls1::.:k:.:.11~k~yo~k:::t.:::ur:.:.·-------:~-:---:-:----:---:;.-:--'(~6-'25_;GT) -:--

temyiz edllmedlg-ı. taıcdlroe hükmün Bandırma Belediyesi Elektrik ve Su İşletme İda· 
kesbi katıyet edeceği tebliğ makamına resinden: 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

Beden Terbiyesi İstanbul bölgesi ba§kanlığın· 
dan: 

mirlnln satılarak bedelinin hazineye ---:---"':diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
irat kaydına ve bedell suçludan alma-
r:ık keyf iyetln Akı;;am gazetesile Ha- d ; § ~ ~ ~ ~ ~ 

Lira Kr. Miktarı Fi. Cinsı . 

1 - Beden terblyesl İstanbul bölgesi ba.ıkanlığınca. spo~ sahJ.lnrında 
kullanılmak üzıere 12000. lira muhammen kıymette ve 60 vat çıkış takat.in
de bir amplifikatör ile buna müteferrl bir mlkrafon ve açık havaya daya
nıklı dört hoparlör satın alınacaktır. 

2 - Açılı: eks1ltme 11/61942 per~enı.be günü saat 11 de Taksim Sıra Ser
Yllerdoe No. 117 bölge binasında yapılacaktır, 

3 - Eks1ltmeye J.ştlrA.k edecekler muhammen bedt>lln % 7,5 ntsbeliinde 
muvakkat teminatları birlikte bulundurmalıdırlar. 

nına. mütedair 7/5/942 glinlü ve 33 s:ı- C <1)1~ ~ ~ ~ ; ~ 
·- (/)o fi) ~ ·- ~ ~ ~· yılı hilkmtin kat'ilcştlğl ilan olunur. O::: ö 0 ·~ 2 o; ~ > 

cı6240~ 

GETİRENE l\IUKAFAT 
İstnnıbulda Asmaaltı ile Koprii ara

smda muhtelit evraklnrıa niifusumu 
hrunil bir adet cü'l'd::ı.mını 7.ayi ettiğlm. 
den, bulup getirene mülı::ltnt vcrlle-

lr Adres: A o 29 

Zayi - Eminönü m:ıl müd!ılüğün
den almakta olcluğum tekaüt maaşın
da kullandığım tatbik mUhrünil 
kayıbettlın. Yenisini k::ı.zdırdığımdan 
eskisinin hükmü y\)ktur. 

20000 00 
3000 00 

23000 00 

100,000 
4,000 

20 Motorin 
75 Dizel silindir ve Dizel ya~• 

Yukarda miktarı gösterllen mntorln ve y:ı.ğ h•z'llanııd,ı. yazılı muh::ı.mmı:-n 
bedeller tlzerinden alınacaktır. Fenni ve m:ıli şartname idareden ycı·ılır. 
Eksiltme 26/6/942 cuma günü s9.at 16 da belcdiyE> enci.iınrniııde icra ve kıı.-
palı zarf usulile yapılacaktır. . 

Muv:ı.k.ka.t teminnt bedeli 1725 liradır. Ilı ı0ve i~tıraı~ ecteccı•lrr 24' G sa
yılı ll1ale kanununwı 3 cü madrie.shıde yazılı veslk:ıları ile ctepoıltrı makbuzu 
ve teklif mektupları 26/6/942 günü saat 15 şe kadar encümene verilecektir. . ., .. 


