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Harbin, sanıldı

ğından daha çabuk 
biteceği hakkın

daki haberler 

Almanların, Kırımda Kerçi ele 
g-eçirdfkten sonra Harkof cenu
bu.nd& İzjum - Boronkovo bölge

slnrle ileri harekete başladıkları 
bildi rlllyor. Bu şehirler Harkof'la 
Rostof arasındadır. Büyült Al
ınan saldmnurun Kafkasyaya 
ao~ru bu kesimden başhyacağı 
çoktan söyleniyordu. Dikkate de
ğer nokta, bu hareketin Alman 

Harkof 
bölgesinde 

kanii 
muharebeler 
D. N. B. "Sovyetlerin 
durumu ümitsizdir., 

diyor 

Loııdra, son Alman taarruzu 
tb.erlne Tlmoçenkonun sol 

cenalwun tehdit altına 
girdiğini kabuJ ediyor 

Sinir harbi 
· Menfi ruhlu ve sinir bozucu 

şayialara kulak asmayınız 
Bant içinde 

ve kinuenin da,.. 
mana olm1yan 
bir ilik.ede ya-
ııyoruı:. Fa
kat karmak.arııık 
dünyada aramıza 

sıçrayan serpinti• 
ler bulunduğunu 
da unutmamalı· 

tebliğlerinde henüz hiç yer tut- Berlin 2 t (A.A.) - Salahiyetli 
maması ve İngiliz kaynaklarile Alman kaynaklarında söylendiğine 1 

s~wvet tebliğinde haber verllıne- göre, Kerç yarımadasında artık düıt
&idi~. Almanların harb tebliğle- man kalmam~ıtır. Şurada bur~da 

güttükl i u1 bl h k kalmıı olan bır kaç Sovyet asken de 

yız:. Sln~r harbi denilen bu ser
pintiler, harl> illn etmiyen b· 
rafsız memleketlere de girmek
tedir. Bunun sinsi silahı da söz
dür. Bir tanıdığınıza veya hiç 
tanımadığınıza raslanınız, Mü
him bir sır tt1Vdl edeaek ve aizi 
aydınlatacakmıı gibi ıorar ı 

kadar ıelmiftir. Bunlar, memle
ket içindo yapılan ainir harbinin 
baılangıcıdır. Bu ılnir harbini 
yapanlar, bizim ıinir 1ağlamlığı
mızı istemlyen hainlerdir. Bun
lar çok defa meydana çıkmazlar 
ve pusuda kalırlar. Hava tehll:
kesine karıı nasıl tedbir alıyor
sak., hasta olmamak için mik
roplardan nasıl ıakınıyorsak bu 
.fısılhlardan da öylece nkınaca
ğız. Sinir harbi ile güverıl uraı
lacak vatarıdaı bir gün ayakta 
dimdik durıı.mıyacak hale gele
bilir. Sinir harbine girioen hain
lerir. gayeleri de budur. 

Bu hwıusta hepimize dilıen 
ödevler vardır. Size böyle ıinlr 
bozucu fısıltılar getirenleri vata
na zarar verdiklerine inandıra
caksınız. Bu köt(I fıııltılan, bir 
defa bile, bir ba,ka vatandaoa 
tebarlamamalıdır. Gilzel şeyle
ri yaymak nasıl bir vatan borcu 
ise kötü ıeyleri yaymamak da bir 
vatan borcudur. Gerekince va
tan için söyliyeceğiz, geTekinca 
de vatan için susacağız. 

rinde er US ' r are e- mukavemetsiz teslim olmaktadır. 
ti, sonucu belll olacak kadar ge- Berlin 21 (A.A.) - D. N. B. 
'lişmeden önce gizli tutuıak ve an- ajansının bir muhabiri, Harkof mu
cak başarıldıktan sonra açığa harebesine dair verdiği bir raporda 
vurmak olduğunu Kerç muhare Alman piyadesinin düııman zırhla kuv 
b · d d .. •d "k vetlerf tarafından yapılan devamlı 
csın e e goı u . hücumları pü,.kürtüldükten ııonra mu 

- Haberin var mı) 
ll&ve ederı 

Bu hareket, Harkofa doğru kabil taarruza gt.~erek düşmana ağır 
llcrliyen Tlmoçen.1co ordulaıını kayıplar verclirdiğini söylemektedir. 
sol cenahtan ccvirip s.::ı.rmak için Mare§al Timoçenko tarafından bar 
midir yoksa bu Sovvet ilerleme- !anılan taarruz Alman kuvvetleri ta-

' · · d k a lmr rafından durdurulmuş ve bu ku.vvet-
slnden ıstıfade e ere y ~l ~· ler bir çok mevkilerde düşmanı pta· 
g(·niş öJcüde bir girişim midır? tn- kürtmeğe ve bazı mahallerle tepeleri 
gWz askeri kaynakları bunu he- işgale muvaffak o1mu~lardır. Muha
nüz kestiremiyorlar. Yalmz, Tl- bir bu kesimde cephenin devamlı 
moçenko ordularının tehlikeli bir bir hat teşkil etmediğini ;re ça;pı!'" 

- Yerinden haber aldım: 
haftada bir giln veya iki gÜn 
ekmek verilmiyecekmiş.. Ek
mek yerine patates verilecek
mlı .. Tren Ucretlerine yüzde yüz 
zam yapılacakmıı.. lstanbuia 
~idip gelme yaaak edilecekmiş .. 
lstanbulda haftada bir gün tram
vaylar işlemiyormu~. halk yol· 
larda perişan hir halde imişf... 

Bu §ayialar ve benzerleri ih
. timalki bir çoğunuzun kulağına 

Türkiyenin başında hakikati 
gizlemiyen her şeyi zamanında 
ve lüzumunda bildirmeği vazife 
edinen bir hükumet varqır. 

~- -
(Radyo gazetesi) 

WSJ&J' 
d 

. · d'X·i h kk d B rlin- manın tanklar arasında ııddetlı hır 
111 uma gır !ı; ru ın a c mücadele halinde devam ettiğini TO 

öcn gelen haberlerle, Harkof ce- Alman makinalı vasıtalarının daima 
mılıunda beliren hareketl•n, bil· üstün geldiğini kaydetmektedir. Kt~ 
yük Alman taarruzunun başlan- zıllar Alman hatlarına arasıra sokul~ 
gıcı olabileceğini ileri süren İn- mağa muvaffak oldukça Almanlar 
giliz tclgrafüırı arasında ehem- bunlara derhal yandan hücum ede-

i tli İJ· U b t ·· k rek ağır kayıplar verdirdikten ıon-
m YC' ır m P.3.SC e gorme ra geri çekilm~ğe mecbur etmek-
miimkündıir. redir. 

Rusya harbi. bıı suretle yavaş Çok kuvvotli ıtuka te~killeri mu-

Peynir, yoğ·urt, tereyağına 
azaıni fiat l\ond11 

Perakende Eiatler: Beyaz peynir 12{), 105, 85, 
kaşar 195, 160, tereyağı 380, 325, yoğurt 50, 35 

ynvaş alevlenirken Amerikı:ı.dan, hare?.eye ı,tirak etrr.ekte ve bilhas- Ticaret Vekaleti, sütten ya~ılan tan ı 0-l, perakende 120, az yağlı 

h b L • 1. 'P.i iı.'imseven ümitli sa duşmanın zırhlı vasıtalarına sal- yogurt, tereyağı, beyaz peynır ve toptan 85, perakende 100 kuruı. 
ar ın grc ışı - J • d k d ş· d. k d 400 d k · · · f' 1 · . b l j ~·ıaıı ırma ·ta ır. ım ıye a ar en aşar peynmne hamı satıı ıat en Tereyağı: Yüzde 84, süt yağını 

bır hava esmeye aş a ı. ...,ı - fazla Sovyet tankı tahribedilmi_ştir. koymu,~r. Fiat Murakabe komisyo- haiz tuzsuz birinci nevi kahvaltılık 
l::lnma progTanunm bir kısmın- Artık düşn:anın zırhlı teşkilleri Al- nu, dünkil toplantısında fiat listesini perake-nde kilosu 380, ikinci nevi 
dan vaıgccildiği, zafcdn sanıldı- man hatlarına doğru büyük bir ih- gözden geçirmiştir. Fiatler aşağıda- 325 kuruş. 
ğından daha çabuk gerçekleşece- tiyatla sokulu~orlar. Muhare~e de· dır. Yoğurt: Silivri tipinde tam yag"'h 
1'1i •11 .. 1 . ··yıeniyor h9.ber1er vam etmekte ıse de Sovyetlenn du- Beyaz peynirı Tam yağlı toptan k 
t:> gı) SOZ ~ı so , '. bu rumu ümitı;izdir. Sovyet piyadesi bu 100, perakende T 20, yarım yağlı pera ende 50, kaymakaltı 35 kurug. 
yayılıyor. Bırdenblı e yaratıhr.. muhabirin bildirdiğine göre, hızını toptan 8 7, perakende ı 05, az yağlı içindeki kuru maddeler en az da 
iyilık hnvası, Ar1erika halkına kaybetmiştir. toptan 70, perakende 85 kuruş. yüzde 41 l buluyorsa bu maddeye 
cesaret ve dllyanıkl1k vermek ı M k 11 (AA ) H k f Kaşar peynirlı Tam yağlı koyun tam yağlı, yüzde 25 ise yan yağlı, 
1 · 'dı'r yoksa Yeni Dünyada, .. os o_va "'. · · - ar 0 sütünden toptan 175, perakende yüzde l 5 ise az yağlıdır. 
çın mı ' · ıstıkametındekı Rus taarruzu devam 

hnrlJ sonun un yakla~tığını göste- ediyor. Diğer taraftan Timoçenko 195. yarı yağlılar toptan 140. pera- Fiat Murakabe komisyonu dünkü 
rc•ı a12metler mi görüldü'> ordusu İziyum"dcı. sol cenahı üzerine kende l60 kuruı. toplantısında Turyağına toptan 143, 

Dur.va harbini tek bütün ha- yapılan Alman baskısına muvaffa. Tulum peynirlı Tam yağlı toptan perakende 155 kuruı fiat koymur 
l!rıde .düsünmek ve Avrupadaki kiyetle karşı koymaktadır. t 20_, _P_e_ra_k_e_n_d_e_14_0..;'..;y;..a_n~y .. a..,ğl•ı •to•p··-tu.r.·-----------

y;ı.ngmm . Pasifik ve uzak şark'. Londranın mütalaası 
fırtmnsından ayrılmaz oldl!~nmı · Londra 21 (A.A.) - Rus cephe
e:anmak yanlıs bir gö!'üşlür. l\tih- sindeki harekatın bariz vasfını şim· içkilerimiz 
ver kilmc.si içlr.cle biıbirlerine di Almanlar tarafından Harkofun H k.k. k . h 1 d k 
sımsıkı baiYlı gorünen },}manya cenup-doğusunda girişilen mukabil a ı 1 ve hü mı şa ıs ara a yapma 
ile Jsnony:nm çıkarları bir olma- ~ücum teşkil etmektedir. Harkof~ Ve Satmak mu··sadesı· Verı·ıecek 

- . . l t. • ~ d h b şımal ve cenubunda oldukça denn• 
fugı gıbi, ık! dev e, aıa~:11 ~ ar · fiğine ilerlemiş olan Timoçenko or- . • . . 
deki menfaat beraberlıginm sulh dusunun sol cenahile gerilerinin bu Ankara 21 (Telefonla) - Mec- her nevı ispırtolu ıçkıter için fabrika 

• dftvasında da bir yürüyeceğine Alman hareketi neticesinde tehdit lisin yarınki toplantısında Maad~n açılmasına da mliaaade olunacaktır. 
t·r.anmıvoruz. Netekim İngiltere ~ltına girdiği aşikardı_r. Barvenko~a nizamnameaioin bazı madd~le~inın ltrıyat ve taba.bete ait yapılan 
il A • k \vmpada ve Pa- ıle lzyum ar9sındak1 bu hareketın tadilinin 2 nci müzakeresi ve ıspırtı:>- maddeler iepirto derecelerine göre 

e merı anın ı . Harkof üzerine yapılan Rus baskısı- lu içkiler layiha11 müzakere oluna· inhisar resmine tabi tutulmak.tadır. 
sifikte korumak ve km tannak nın azaltılması maksadile mi yapıl- caktır, Bu layihaya göre ispirto, ra· İhraç olunacak iıpirtolu içkilerin 
istedikleri dava ve menfaatler dığını veya onun ilkbahar taarruzu· kı, bira, likör, votka, kanyak ve ihracatını kolayla~tırmak maksadile 
hem ayrı ayn, hem başka. başka-

1 
nun ~~şlangı~: mı o.lduğunu ~esti~- emsali içkiler inhisar. al.tın~a bulun· bunlardan inhisar resmi alınmıya

a r BU bakımdan harbin, Avru- mek ıçın henuz vakıt erkendır. Bır makla beraber bu ıçkılerı yapmak caktır. 
ı d. ve Uzak Şarkta a•mı za- (D --Lif 2 '"t 6 d ) Ye satmak müsaadesi hükmi ve ha- Senede 200 litreden fazla sirke 

pa a J evamı ıı.au e , su un e k'k" h l d ·ı k · yapa ki 1 f' · h 
d b 't i ümkiln de~il- ı ı ııa ıs ara a verı ece tır. ca ar ıt.ey ıyetı in iaarlar !da-

man a ı ~nes .~ b 'kl İhracat yapmak lizere ispirto ve relerine bildireceklerdir. 
dir. Sulh ISl', dunyanın U 1 22 yen•ı zırhl 
yansında birbirinden çok farklı ı Meri n osç u 1 u k ıu :1. k. • • e.. • 
meseleler ortay9. çıkarac~k, 7~k . • 
kalabalık millctleıl ilgılendııe~ İngiltere ile Amerika . . • • Bır at arabası 1200 lıraya 
cektir. . , 22 zırhlı yapıyorlar Bır ~ıktar prım v.erı.lme· - v • .. 

Bunun içindiı· ki Amerıkada sıne karar verddı .. At arab~arı. ıon tqıt darh11 yu· 
· kın da sona zuııden ragbet kazandı. · 

29.ferden ve harbın ya. • Londra 21 (A.A.) - Londradan Tatar arabası denen tip normal 
erereğinden bahsedildığl zaman öğreniliyor: Birleşik Amerika ve ln- Ankara 21 (A.A.I - Ticaret Vek!- vaziyette 80 • 9( liraya idL Şimdi 
A\•rupanın mı Uzak Ş:ırkın mı gilterenin halen inşa edilmekte olan !etinden tebll~ olunmu.ştur: 300 - 400 liraya kadar yükielmiftir 

' nl l l d B l b" .. k Memleketimiz Merinos.çuluğunU teş- B l B d t .. . • 
gi:>zdnünde tutulduğunu a a- 22 zırhı arı v~r ır .. un arın uyu vl.k için yeril Merlnoo yapağılıı.rına. .un aı:• ~ursa. a, n~olde. Ealnıe-
tnnk !!Üçtür. kısmı bitm.ek uz~redır. B~ 2~ zırhlı K/ 136 sayılı karara tevfikan tesblt bird~ imiI edalmektedır. • 

· daha simdıden hızmete gınnı§ bulu- ve 23/4/942 tarihinde ilAn olunan Bınek arabalarının ustası ıae, Bur-
A vrupada, Anglo - Sakson ba- J .. t yeni zırhlıdan tamamen azamı sat14 flatlnden başkaca bır sada bulunmaktadır. Türkiyenin her 

kınundan harbin bitmiş sayılma- nan rrak y<'pılanlardır. miktar da prlm verilmesi kararlaştı- tarafında Bursa paytonu m~hurdur. 
m. için Almanyanın b1-t yaz Rm- ay~·~ a 'k Amerikanın şimdiki halde nlmıştır. lizamt hatleri Ziraat vc~a- Eskiden 600 • 700 liraya bir araba 
yada yenilmesi yahut Rus harbi- L ır er . d 1 s zırhlı, 6 savaş kru- leti tarafından ~ayin olunan bu pnm- alınırdı. Şimdi az müstamel arabalar, 

, . .. .. .ersane erın e . . 48 kruva- ler saf kan Mcf.ı.nos yapağısının beher 800· yenilerinin iyileri ise 1200 lira-
nfn Almanyayı ıcerden çoktur- vazörü, l 1 uçAk gemısı, k .b kilosu lçln 70 yarım kan beher kilosu yad ' B f' tl 1!.)~ t•• ı·· t m b·ı 

' · .. .. 200 k hrib~ ta rı en 1 · ır. u ıa e a a mo or u o o o ı 
mesl lbım.iır. Bu harbln netıce- zoru, e ya ın mu . lt 82,5, Mer nos kuzu yünün keza beher a1mırd 
1$fnt, gidişe ~'.'>re, slmd!den kestir- 70 denizaltısı ve yüzlerce dcnızak~ kilosu -05 kuruştur. Bu prim dahil ol- Me~ekette çok ihtiyaç duyulan 

· avcısı ve mavn tarayıcı ve baş duğu halde bir kilo sat kan Merinos b 
1 

] • , . 
mek insanların harcı olamıya- d · .1 . d d Tııtbik 0,ı!-ısının Sümer1Janlt Buna Morı- ara a an ucuza ma etmek ıçm hır 

yar •mcı gcrm erı e var ır. . yn.p 6 ' standard bulmak hatta devlet ıa· 
N 11. S .J k edilmekte bl Iun ··ıı sansu"r lnrrıltere nos ta.brlkı:ısında 320 yarım kan 300, , • CC'lllC( ( Ut , :l11;J ' ~ .., . 

BU SABAHKİ TELGBAPLAB 

Berlin diyor kit Mo&kova diyor kit 

Harkof'ta terazi Taarruzumuz 
lehimize devam 

meylediyor ediyor 
Rus süvari tümenleri, 
zırhlı birliklerimiz tara
rafından biçilmiıtir 

Berlfn 22 (A.A.) - Ha.rkotta mU.
dataa harbi tam bir gell.şme ballnde
dli'. .Ask~l mütehassıslar terazinin 
gl.ttlkçe Almanlar lehine meylettlğln
de 1tt1fa.k ediyorlar. 
Düşman zırhlı blrllkl.erlni feda et

tiktıen sonra piyade tllmenletlntn 9.r
kasında. yeniden süvari tümenleri sü
rüyor. Bu da dllşm.anın ~ he
saplar yaptığına bir alA.mettlı. Dilş
man sü.varlsl, harekete geçmek istedi
ği ve göründü~ noktalarda Alman 
Zll"hlı tUmenlerlne çarpara'c btçll
ml§tlr. 

Vlcby 22 (A,A.) O,F,İ.: Harkot böl
gesinde taarruz va mukabU taarruz-
lar blrblr1nl taklbedlyor. • 

TlmoçPnkonun tebliği, h3.rekı\tın 

tda.resı Almanların eline geçtiğini ıtı~ 
raf etmektedir. 12 mayısta.nbert tmo 
Rus tankı tııhrlbedllm!ştlr, Ke1'9 ya.
ınnadası muharebelerinde tahrlbecll
len Rus tankları 700 den fazladtr. 

Bir Sovyet gazetesinin 
mütalaası 

lloskov:ı 22 CA.A.) - ~r:ısnaya 
Sveda. gazetesine göre şlmdl Har
kof bölgesinde, harb müstahkem 
mevz1ler harbinden çıkmıştır. Şlmcll 
muharebeler, açık sahada sereyan edi
yor. Almanlar, mukavemet mer
kezlerinde kuşatılmış olmalanna rağ
men dayanıyoriar. Almanlar. RU3 ile
riey19lnt durdurmak için Ulroahaı 
taarruzu için hazırladıkları bi.itün 
kuvvetlerini muharebeye sürm~lcrdlr, 

Bir kesimde bfiyilk: bir tank muha
rebesi cereyan ediyor. Netk:o hcnllz 
alı.nmamıştıır. Ruıcıln.r, Almanla
rın esas hatlarını yarmışlardır. Şimdi 
h:ırekA.t derinliğine cereyan ediyor. 

Londra' da ihtiyatkarlık 
Londra 22 (A,A.) Rusya.dan ~e-

len ha.bcr!er, burada mt"mnuulyet ve
rlc1 telA.kkl cdllmektedlr Fakat bir 
hüküm venm~k ve ıyı.ıns'er görünmek 
l.çln bir milddet daha bek1e-mek U
Zlmdır. 

Bir Japon kruvazörü 
batırıldı 

lzum • Barvenko 
mıntakasında Aln1an 
hücumlarını püskürttük 

Loodra .22 (Radyo saat 8.15 de) -
Dün gece yarısı neşredilen resmi R111 
tebllği: Kerç!n şarkında şld.detll mu· 
harebeler devam ecllyor. Harkot böl
gesinde kıta.atamız, taarruz hareketl ... 
rlne devam etmişlerdir, İzuın - Ba~ 
venk.o'da. düşman hücumlan pQsk.Ur .. 
tfilmüştür. 

Londra 22 (A,A.) - B.B,0,: D!i.a 
gece yarısı Moskovada n~edllen rea
m.1 Rus tebliğinde Harltot hölgeslnd• 
yalnız taamızl hareketta.n baMedl· 
llyor be de Kızıl Yıldız gazetesi, ılm
di bu bölgede muharebenin AlmaııJa.. 
nn tahkimat yapmamı§ olduğu fehll' 
ve kasabalara ve açılı: .salıalanı 1nt1.kal 
ettlğinf yazıror. 
Almanların Tlme>çenkonun cenup 

cenahına karşı yapmakta bulunduh 
taarruz Mll gayet u netıce venn~ 
tir, 

Molkova, birkaç hUcwnun püsktır
tilldllğünü, Kerçin şarkında muhare
benin devam ettl~iııt resmen blldin
yor. 

Harkof muharobelerlnd~ 00 dil.t-
ınan tankı tahrlbed1lm4ttr, Alman
lar, Rl13 topçu mevzilerini tahrLp için 
kıskaç hareketıcrlnde bulıınmakta, 
merkezden ve cenahlardan tank.lan 
ileri sürerek merkezdeki tıa.nklan feda 
etmekte ve ceıııhlardan HerUyen 
tanklarla top mewilerlnl tahrlbetmec 
1st~ktedlr, 

Timoçenko kuvntlert, btr kes!mdo 
on kilometre ilerllerutş ve blr Alman 
müstahkem memtnc hücum edere• 
on dakikada Alman rıamlzıonunu tm
ha etmlştlr, 
Doğu cıcphe,,lııln ~1mal u.-:unda mu

harebeler şiddetlenmiştir. Ruslar, Flca 
hatlarını yararak Şimali Kareli or• 
malannda 20 kilometre ııerllemtşıer-o 
dfr. Almanlar 3000 öHl zaylnt ve.mıı,... 
erd.Lr, 

Çine Japon 
ihraç hareketi 

Londra 22 (AA.) - B. B. C.ı 
Japonlar, Şanghayın 600 kilometr• 
cenubunda Min nehrinin §İmal kıyı• 
!arına harb gemilerinin himayesinde 
20 nakliye gemisi İçindeki ukerlerinl 
karaya çıkarmışlardır. Çinlilerle Ja
ponlar muhareb ye tutuşmuşlardır. 

Londra 22 (AA.) - B. B. C.ı 
Bir Birleşik Amerika denizaltısı, Ka
ko sınıfından 7000 tonluk bir Japon 
krııvazörünü ve iki nakliye gemisini 
batırmıştır. 

- - İngilizler Madagsıskar'a 
Çin'de kasırga yeni kuvvetler 

Kanton 21 (A.A.) - Çok şid- çıkarınıqlar 
detli bir fırtı.na, Kouangtoung eyale- :'( 
tinin §ima1inde Sahokwa bölgesini V1chy 22 (A,A.) - İn.glıtzlcr, Mada-

gaska.rda Dlego Suarez koyuna ycnl
tamamilo tahribetmiştir. Binlerce ev den ta7J8 kUVvet çıkarmı.şlaroır. Fran-
yıktlmış, yüzlerce insan yaralanmıı· s~ kuvvetleri da.hlloe Magt-nta.'ya ve 
tır. La.ngara'ya çekllmektedlr. 
ııııııııııınımmııııııııııınıııııımııımııınıuııııııııııı11111111uııım1111ıııuımıınnmmmııııımıııı1111ıııııuııımııııııı1111111• 

iki dil: 

• 



s~ıre 2 A~ŞAM 

Harb tebliğleri lngilterenin 'HARia-DLJRLIMu 
Alman tebliği de planı var 1--------, -------ıııliıııiliımmı....._ __ _ 

-, Çin'de 
muharebe 

22 Mayıs 1942 

Harbin, samldı
ğından daha çabulc 
biteceği hakkın .. 

dairi haberler !.E':~:i=.:Erm0!f:~ Böyle ıöyliyen B. Atlee Harkofuncenubunda ; Japonıars kol halinde 
önemli ..ıı.,. k c Bir kere abldık mı Al ı ilerliyorlar tecılr. Dilşmanm 21nıu uvvet- man taarruzu ~ I (Bq tarafı 1 lııaci ..ıMede) ıerıe dest.eklenen tarunızlan a.klın ta.m ablırız diyor ca~ 1"'.... Am-- da •st A•-taımıştlr. Düşnıruı nlttr zayiata uğra- 5 "' ııu.ı. eı.ıAB 1 

' er "" 
mıştır. Bundan b~ka 63 Rus mhlı 1 Çunking 21 (A.A.) - Clıeikangl • manya yeııtıstn, i8ter Rusya ezU• 
arabam. da .ft ... ...ı .. olunın"-+nr. Loııdra ıı (A.AJ - BUgün dentza- da cereyan eden oarpı§?DAlan ana- sin harbin bltmest .... kleni 

...wu.., ....,,... tan tebliğ Japorılann Clıuki' e var- ~ yor 
m!~~1:e~eı~~~ ı:::ı~rt;:c ~~ ~e~.rı:;~~ı~::ıce:y;~~!!i , Bu hareketin büyük neticeler diktan sonra cenup istikametinde , demektir. 
teklemlşlerdir. Dtifman taarruzl:ı.n sert ceftbı metb.etmlf ve nutkuna 1 • kol halinde derlemekte olduklatını Hiç şüphe yok ki Rusya saYaşı, 
kayıplar vcrdtrtımet :suretlle ptlskür- 10yle devam 8tmlştJr: 1 Verme Si muhtemel gÖrÜ)ÜyOr bildiriyor. Burada fiddetli l>ir muha- sonucu ne olursa olsun, A'TUpa 
tülmüştür. İlmen gölünün cenubunda cBlzlm de p!AnJanınız var. fa.kat rebe cereyan ebnektedir. harbinde ~ eheıııinfyetli b~ 
20 mayısta 20 ncl ıtımen bu sa.hada. bunlan size itfa etınıyec~l.m. Mii.3- Bir Japon kolu Shengaien'e nr- J.K-ü ... _ ...... ı h" ...... etı h-....... -d h b ı D ~. h ind Vichy Alman t.narruzunun oelı-. uu m nokta.sa teşkil edecekUı. reçcn çarpışmalar esnasında hava IAIUJe .... CA er ~· n er anz oK .. cep ea eı • "9 \ dıktan eonra cenup Mıtiluurietinde Aıne" ...... _ +.,;,.-n 
tnrşıkoymn tertibatını t:ıhrfp etmiş- bir feyl söylemek 1mlı:Anı yoktur. Çn- mektc olduğunu. Ru cenahına ) ilerlemiı, fakat püakürtülmO,tür. Ja- .ı~ •u u.&e;utere, Rus ha»o 
Ur. • but coşmak ldet1mlz de~lldlr, fe.ıtaı Sovyetlerin Harkof bölgesin~ karşt .geniı bir çevirme hareketi l ponlar mühim milctarda takviye b- binde Almmyamn yen1lmesll\) 

Dokuzuncu uçaksavar ttımeni 20 bU kefe de at:ıldık mı tam atılım.• dekl tanrruzlan devam ediyor. yapılmakta olduğunu bildiriyor. talan getirmiı T9 taarruzlarını yeni- hesaba kattıkları kadar, bir Al .. 
ma,·ısa Jı:adar Harlı:of S.'LbMtrıda. ge- Attlee, İn8llJz muıetıerı cıımla.mıı.ıi F k . d" b d • u--'- d d " a at şım 1 Q taarruz an zıya- ~ ofu a: 1 lenıiı)erdir. 11--k: bombardımanı Tlt m:m mUVRfhılmTeti hAll-"A ... dahi 
çen çarpışm:ı.lar esnasında 137 düş- ha.roden ,her valdtklnden da.ha kuv-ı d Al 1 H k fu ~ .. .,.,.,.,.~ wııı~ 
man tankı tahrip etmlştir. vetll çıb.ca#Jndsn emJn olduğunu ~ e man ann Jı: ar o n cenup ı topçu at~i ile deatekleneııı Japon Avrupada Alman tehlikesinin 

Do"'• c--1-Y>sJnde doksan blrlncl llAve etm•'"'"·. doğu.unda 30 ilometrelik bir Birmanyadan yeni bir haber kuvvetleri bir k~yü almıtlardır Ma 
0 '° "'Y"'" u;ı.,... cephe fizerinde ba•ladıkları ha- · · • azalacağını Rusyada JIP~ uçııks:ıvar ıılayı yüz birinci dil.şman .., yok.tur. Hint hududundaki dal- mafih Çinlileı 79nlanna hncum et--

1 
' 

uça~ı dilşürmf~ ve on fklnct uçak- reket dikkati çelcmektedir. Lon- lık araziye varan Japoa kuvvet- mekte n ağı,. zayiat Terdtrmekte- b r Almanya 1bıerlne daha kolay 
18.Vnr alayının blrlncl te§k.l.11 de yü- Ankaradaki maçi dra mahafili Alman1ann bu ha- Jeri burada dunnuılardır. Buna dirleT. Te daha teslrU ha.."t!ket yapılabile-
ztlncU dt1şmn.n zırhlı arabasıru tahrip İstanbul Üniverıiteıi reketi üzerine Tımoçenko ordu- mukaliil Çin topraldannda hare- Tebliğ YllllD&D eyaletinde muha· ceğini umuyorlar. 
etmiştir. Maltada dü~ ha.va alan- kazandi sunun sol cinahmın tehdit albna ket devam ediyor. Japonlar rebeden bah.....,..iftir. Zaanedildiil· Avrupada bu yıl harbin, döriiş-
lan gece ve gilndllz bombalanml§lar- girdiğini kabul ediyor. Alman Yunnan eyaletinden ba§Jca Çu- ne .,5re burada Japon Oerl tıarclı:etl meye devam edecek kudret ft ta-
dır. Aabra 21 (A.A.) - Bugün 19 haber ajansı ise Rus hücumları· yang Çin eyaletinde de hareliete durdunılclulttaa sonra "f'Ulyet .apğt -ı kal -hat -n.. ___ _ 

İngiltere cenup kıyısında luı.tı.f sa- Ma:Jl9 etadyomunda latan bul Üni- nın ıiddetini ka(ybehncğe başla- ba•lamıılardır. Burada 'L.u kol- __ ı.. d .. • _ 1 • ..: Aa. mamBRJ 3-• DUlll uua..-
•a§ uçaklan dün orta tonajda btr tl- Tenİteaİ ile Ankara :rüluek okullan dığını ve Rualann dunımuınun y ""'V ,..-an egıfm"'"""•"r. Jll yüzüru!ell ..-....ıım~ 80ll& 
earet gemlsı batımu§Jnrdır. UUJnda yapdan futbol ma,..,.. ı.- dan taanuz ettikleri bildirilJyor. ~~~ 

...-- tehlikeli bir tekil almakta oldu- Japon B&§lcumandanınm bugtln- o • t ' . ~esi kat.ut bir BıUmaı 01-
sovyet tebl;gv i ~l o.,ı .. nitem 2-1 kuanmtflU. iunu haber veriyor k enız vası a annın akl beraber J 1 Almanlar tarafı~dan Huko· ü durumclııın istifade eClnek m a , aponyaJl -yen .. 

( ) So,.....+ ~.. Çin millf hfik<imeti'n( ILer taraf- mek zorunda b ..... ___ A-... ..ıı- . 
MoSkoYa 21 A.A. - YJ'"~ - 8 R 'd fuıı 120 kilometre cenup doğu- n &.UIA.l!AU ~ıcua..-

tebliği: Kıtalannuz Harkof ıstlkanıe- eyaz usya a ıunda girişilen taarruzun, Tımo- tan çevirmek ve bir tıElalftlJYa nak11·ye Ucretlerı· nın bu çetin 1fl daha yıllarca BÜ• 
tinde taarruz hare,..etıerlne dev""" mecbur etır.ek iıtedil"i anla .. 1-

A ._.. çenko ordulannln ileri hareketi• 1' y• receğe benziyor, Pasifik harbi ne 
etmlşlcrdlr. Kerç yannındnsında, ya- nıaktadır. 
runadanm doğu kımıında şiddetli sa- Al ' l 3 ·ı • nf durdurmak için mi yapıldığı, bu yıl, ne gelecek yıl bitemez. İn· 
Taş devam etm~lr. Cephenin başka. man ar mı yon maan yoksa Rostof istikametinde bü· Avustralya etrafında karııhlclı 1 Gemilere meaafe hesabi- glıtere ile Amerika, Avrupada 

ı • k yü'- .,.1 ""d b" h k t" b l hava akınlıı.n devam e
0

diyor. kesfullerlnde önemli bir şey yoktur. ver estırme x: u çu (' ır are e ın aa an- le ücret v-rı"lecek diledjklerlnin btlyük bir kıs!nmı 

1 1 bı• • · · gıcı mı olduğu henÜ% belli de- L!byada: ~ ta yan te ığı istiyorlarm1ş ğildir. Bu hareketi Kafkasyaya 1U veya bu suretle elde ettikleri 
Roma 21 CA,A.) - İtalyan ordnları doğru, büyük Alman taarruzu- Durgunluk devam e<li,Tor. ~ ADkara 2 t (Radyo gazeted) - takdirde saf Japonya ile daha 

mnuml kaııırg!hmm 719 numarnlı Stokholm 21 (A.A.) - lsveç ga- nun baılangıcı ıayanlar var- Maltaya hava akrnlan yapılmak- 1 Yaruı geınicilerimlz ve nakliyecileri- iyi uğraşmak fmklnını btılacak-
tebllt1: Mlh\er keşll ve bomba uçak- zeteleılr.e g(Sre Almanlar. Alman or- dır. Bu mıntaltada çok büyük ta İse de liu akınlar eald ılddeti- mlzi ilgilendiren bir Koordinuyon lan için Rusya harbinden sonra 
ları ş'mal Afrfüa ve Mnlt.n Ü7J!rinde dulan tarafından iwal e<lilen Rus tank muhnrebeleri olmaktadır. ni kaybebniştir. 1 karan çıkacaktır. Hakikt n hUkınl Avrupada sulh çarelerini aramak 
bfiyfik faaUyet göstermL.."1erdir. Yapı- topraklarına 3 müyon inıan iskan _., plmlar elindt lııır.ılunan Te Türk ba7· fstemele""' 1w •••• n.. u&..ııa --ı...t 
lan blr hava savqıı esnasında bir k • . • ---- ~ ·- - -~ - -·'- .ı.:., "'WE>~ .u.ıag ac&llUıı:: 
Bpltflre uçaf:ı dil~rtilmfi§t,1ir etme nıyetindedırler. Bundan bq- rağuu tqıyan (~U ton daıLll) ,.UA.a· felfilret tçlnd ln1eyen birçok 

Doihı Akdcnfı:de uçakla~ orta hca maluat münbit çevrelerde çift- Noterler Ankarada bı'r cı·nayet n tondaki makinalı teknelere, mem- ve e . 
kmaJda bir ticaret gemisine bomba.- likler kurmakbr. Şimdiye kadar, ara- leket eulannda i§letilmeleıirıde ev- Avrupa milletlerinin acısını kl· 
larJa mütenddld tsabetler ıaı.ydetmlş- lannda bir ı;ok Hollandahlar bula- velce gtindclil. beaabile Ocret veri- S&ltmak bakımından da akla Uf.• 
Jer ve gemiyi vahfm surette hn.."SI'a n.an J 00 bin kiti beyaz Ruayaya n.ak- Tekau"d]ere ve ölenlerin l S · d b" lirdi. Bunun mahzurlan g6ralmUt gun gelen yoldur. 
uğratmışlardır. ledilmiftir. Bunlara Alman kontrolu yafm a ır genç olduiundan timdi meaafe heaabile Neemeddfn Sadak 

AtlnnUkte Amerika kıyılan ya.la- alt.da bir neıri ietild&l verileceil ailelerine para verilecek büyilkanneaini öldürdü Ucret Terilecektir. Sahillerimiz 10 
nındn hnrckct ynpa.n dentııaltııamnız v&dedilmiıtir. b&lgeye aynlmıttır. 50 den 600 to-
yenl ba§anlar elde etm!~lerdir. Bun- . I ) N na kadar olan gemilerin navlunları 
Jard~n. korvet silvcrfsi En?.O Groosi M" f•kl . k . 1. Ankara 21 (Telefona - oter Ankara 21 {Telefonla) - Bura• , . , • • • 
komutasındaki denizaltımız 12 bin - utte 1 erın uça ıma 1 yardım ıandıiı ııizamnamesi Devlet da Sümer ına.haUesinde ka111 ıokak· lbır cetvel halınde tespıt edılmı,tır. 

Harkof bölgesinde 
muharebe tonJlatoluk a{;"Zina kııdar dolu blr pet- Mihverin bir misli fazla Şuramıca kabul edilmiştir. ta oturan İsmail adında t 8 yaıındn 

rol ge.."lllsinl ve 10 bin tonnt.tohık bir V • 21 (AA) _ F . _ Tek.alitlük suretile noterlikten çe- biri 'büyük annesi Azize Pekcani ko- Fen ve edebiyat (Bat tarafı ı inci sahifede) 
~l:a gem1yt batırmı~ır. Dentz yüz- dıild~~k lı k au kilenlerle ~lenlerin aileleme verile- yun kı. mıağa mah1US makasla yara- f kül • . . - çok müş:ı.hitlere göre Ahmııı ordıısa-
başı Mnrko Rcvedlıı komutasındaki b--L- eMn anCarltna u~~dp.ora.sy~nu cek tahsisatın tediyesine baılanmak lry~rak öldürmü~tür. Katil yakalan- a .. tealmn mıası nun dar.besini bu istikamette bekle-
başkn btr denizaltımız yedi bin tonl- ~nı • on ı'ftll • sore, " d' B al ıl al T hkı"k hak' · 1 Ankara 21 (~ 1 f 1 ) 1 t 
IAtoluk b!r ı::cmı daha batırmıştır Müttefiklerin uç.ak istihaalleri hllen ~er~.,L~·d ul parbilad~~t~. ınaca- id1ştır. a at j 1

' •uç unun b ld F Ed~~ on F ldil ~ -~- mck lhımchr. ZU.. Kafkasyaya gi .. 

F
• f bJ•.., • · Milıver memleketlerinin ik.i m1eli gı a~ ar ara ırı mı3tır. ~ cezasına çarptın masını iste- bul L~ e!' ve edil ıy~t !._ tesı ıçmil 4en yol buradan geçer. Bununla be-
JD e Igl nilıbetindedir. M. Carlton aylık ra· ımlıtır. • . r ~ına ı~3a m~ıne ~~r ven - raber cephede buaün mevcut kav.ia 

• Jlcl inkJ 21 (A.A.) _ 21 mayıs F1n kam olarak. tunlan bildirmektedir: B kil H Bu cma~ete ecbep, Azıze P_ekca- mlgti. Nafia _Yeklleti bUtc;esı mı.aat Ruslar için olduğu kadar Almanlar 
askeri tebliği: Karell bcrznhında &ah- Almanya 2900, İtalya 700, Ja· aıve ava !1n.1· bma.nı bai. b~c;e '9'C cvınden faslına bu. bı.nnnm yapılması 1c;in için de bir tehlike arzehnelttedir. Şu 
ra topçu.su ve tanksavar bataryalnn ponya 500, topyekön ayda -i 100 kurumunda ıatifade ettirmemesıdır. 850,000 lıra tahsisat konmugtur. hnlde hangi ordunun tehlikeli bir va. 
diişmnn mukavemet yuvalarını talırlp uçak. Birlcşlll Amerika 3.300, fngil- Ankara 21 <A.A.)- Bnşvekll Dr. Re- A k •1 ] . d ziyettc bulunduğuna hükmedebilmek 
etmlş!erdır. Bomba toplnrmıız lk.1 te1'9 2-iOO, Rusya 2900 topyckön fi« Sa.yd!ı.m bu 88b&h Türk Ha.va Ku- s er aı e erme yar ı~ Bir adam tren altında için Harkofun cenup doğusundaki 
düşman blothnvuzunu tahrip etmiş- d Mütt filde il b 8600 rom.unu aııereflencllrereıt Kurumun Q8.- Ankara %1 (Telefonla) - Dahı- mücadelenin neticesini beklemek la• 
in ve dO~anın sahra ta.hkfmatı için :" : e r eea. ına ıı.,maıa.rmı 1ncelem.l§ler ve 15 hatıran- ~e Vekl~ed, ller ne iıle uğragırsa parçalanarak öldü zımdır. 
yapmakta old11ğu Jşlere mAnı olmuş- ça · da toplanacak 881dzlncl kurultaya ait ugra331n l>Utlln ecnebl devlet teba- :bmtr 21 (Telefonla) 89,,.cUk~ Bir Alman askeri sözcüsü Timo.o 
lamır haz:ı.rlık1an gömen geçire~ başkan al __ L il -' . 1 - " vs • ••• . K k - -"- 1 1 meb t1krll K ' dl· arının -.&e'r aı cuenne yapı an yar- natıüeslnden hm1re gdmelr.a olan çcnko oraul\I tarafından gmplen 
Aunıa berz.'Üll.Dda topçu ile ae.tek~ ır pınar gu.a eı er =ve UStl~ oçalc a dona iıtirak edeceklerini taminı et· i>a.n.UJ6 treni, Qadeaılr ~unda taarruzun ıiddetini kabul etmekle 

1e:1e~ r.a!11 duşman taamızlan püs- F.dİm• 21 (Akfam) - Kukpmar ıın1§ • mittir. Osmnn adında blrlnl eserek 6ldtır- beraber yaz harekit11ada tqebbüri 
turtulmüştür. Burada topçu 1'aallyet1 gilrq]eri yann (bugün) baılayacak- Ö"' • m"&tllr Talıkl.kat ıı el ı _,_ • · R ·--' f d 
her 1k1 tarafta da mutaddan da.ha c- il . L J • • Bükree. Bu••yü1c· Elçimiz gretmenlerın """ . ;ye.p ıyor. e a mwı; JÇaa uuar tara ın ıuı 
ıuıa olnnqtur. Keolf rurup1an bll- br. urelÇI ena nc.,.l ae mıştır. • ıı: • - aarf edilen cayretler ne kadar büyük: 
baasa önem.11 b:ı.p.nlar elde etmişler- • y • F.dirn. 21 (Akpm) - Gee8>:ı alacakları M . Ad olursa olsun bu pyretlerin Alman 
dlr F aydali yagmur1ar burada ıeçlren Blknt Ba,nk E.lçı- Ankara tı (Telefonla) - ötret- anısa ve ana taarruzu İçin tespit edilen zamanı 
Doğu cephesinin cenup k:e61mlıı® .&abra il (Telefanla) _ Ankan.7a mız B. Hamdullah Supbi Tannöver menlerin b1rllı:m.lş alaca.klan bu aene valileri ehemmiyetli bir tekilde deiiftiremi-

Dısbetcn ııöldmet nrdJr. R1*1.jaen1 pllll Mıbeden t6re ~blln btr IJU aabMl Bükrqo mfttdvcccDıen ıeh- ...mıecekttr. İdarei h'IJ8US1yelerln bu Aabra 21 (Telefonla) Mani· yeceğini ve AlDMn Batkumanclanb-
bı!ıJceslııde '°Pe1l kunetıertmts w - )911eıblt fa7dah ,.atmvlar 191- rimlzden ayn}mqbr. ~pa~an Terebllmeler! ~ bfıtçeletıne sa .....Jiai A.klf bidoian Adana vali- ğının planlarmck bir deiiıiklik yap-
bomba. ıoplamnıs do,man mıns1led- m ttnft . ...,_ 8nM, KODJ'&. 1l:lt1- tah!lsat Jamm~ur. liğine, Dahiliye mlbıtqan Ali Rıza mağa ıdvketmiyeceiiııi aöylemiı.tir. 
ll ~• iflerlnl atet altına a1mıt-- flbıate Kartııdllııfııl .ADlmn. h&ftllll lzmı·rde iki• bı'rlik T ] b ka l - f · Çel"'-·· M • -- 1iJ:ıc.· ~.a • dU K d d 1

- · • Jardır. Luhl ]tıeşimlnde Alınan - J'1n Jatm,url&ıdNı p Jıtttad.e 9'tmJftlr. a e e mp an maara 1 . ~ ın anıaa Tal qslDe UlJlD ~. - crç yanma. uın Hl va~ryete gc-
klrneUert arazi bsanmala Mva.m ı... il fftlllonla) _ Ödemif ba- kuruldu Ank•ra 21 (Telefonla) _ Bu .ene dıkleri haber aLnmışbr. Dahilıye lince. buradakı muharebenın •ona 
ıtm~IerdJr Bir ta.bul kadaı:ı kuvvet- ?&l1al:ne tası. J&lm• Ja1mıft,u Blrg1 ı.mtr 11 ('l'eMfolıla) - Buradakl kuruln.calt talebe )Vnplan ırıse.ratıa.n Veklleti mUstepr mua'rinl B. Hay- erdiğini söylemekte ve ahnan eairle
lt yapılan' düşman taarruzu ptıs1ct1r- nabl:J'ee!nhı tolnden geoen ~Y ~ mbunoularla mMa>aacılar birer btrl1k 120,000 llta olarak t:ıeeblt olunm.UlJ ve dar'm mUsteprhia tl)dn edileceği rin miktannı bildirmektedir. Alman 
ttllmllftllr. a 411 waı ~. k1ırlml& mrar Termiflerdlr. ta.hslsatı a.ynimııtır. .öylenmcktedir. ma1camlaruwı ha bdar çok eııiri la-

•• bir zamanda nasıl ıarabildikJcri 

PERiLi KONAK 
- ---- ıorulmnktadır. Almaalar topyekGn 

Banymoor btran tereddGt ettL sım, iki arkada§ gibi konu§uyonı:ı. dir) Selden ne diyor) Kaymbirade- 149 bin 25 4 esir aldıklannı b "ldiri-
A:caba biraz enel liana yaphğı bu - Zavallı ıir Clıarlesin 8lüm rln, bu meçhul talı- h.akkmda sana yorlar. Bu rakam buradaki ealirhi
tenl lfıaattan p)pnan oldu da ha• prtlannı unutuyor muunuz) Tahki· ne a6ylemit ise bana birer birer an• yetli mahfiller tarafmdan büyik 
kik! hıelerini n eaıniml d<ltllncele- kat hakim~ bu ölümll, pek garip bul- )at. Seni dinliyorum. ıüphe ile kaqdanmaktadar. Zira bu 

Te!ıika No. 88 ÇeTinıı: AHMET nh.lLI rint e15ylemek: mi lıaten_ıiyordu) duiunıı, b~e söylediydi. Ge<:eleri, _ JCaymbiraderim, l>u meçhul kader dar bir aabada.. bu kadar bil· 
. Utak, .ıtratle l:endmi toparladı, ~o:ık~re<a ititüen korkunç ulumalan adamı bir iki defa gZSrdil. Fakat Sel- yllk bir kütlenin yığılması açıkça im-

- Bilmem efendım) . 1 - ~ elendlml . . •e uzun. kollaruu ,-almurun kamçı- k:eııdu,lz de duydunuz) Günet bat· den dili pek .ıa olduiu loln bana kınsız görtilmektedir. Gönhıüte g3-
- Bu nasıl een.p Barrymoor) - O Mide &a aCIMmn Bozbela Lamakta balunduiu pencer8)'e doi· tıktan .anra hiç bir fert. evinden eh- bu adam hakkında fazla lnılıat Ter- re Rus cepLe.indeld 'bütiln Atman 
- Belld gf)tOrdlfilm euayı, Bt. ııiolalhim kimci... air-dln>. n& ~ak n Bozksri .,a.tererek ,an çakmağa eeearet edemiyor. medi. Selden ilk defa bu adamı boz- ilerleyişlerinde 7apılm11 oWaia tize-

.. tahıa almıı... - ~d-- Selden el•··· hiddetle l>aiırdıı Sonra bozk•rda dal•aan ve puau• '--rd d l •ı(ln fı- L- 'd re Alman make..ı..n ltu defa da 1lıq 
• • ~a.deriınln --L.ıı.....lt..- 18 :Ah f,-'L-~ ı:...a- ho --- ıu a o ~ır go ce, _.a na.ı e Banırmoor ~ '61. eeva.bı G&erme ba ~a re - ~ ııB·~~... ıanı- da yatan ~rarcnglz phıa da nr: korbnu,, çilnkll kendisini tü:l>e ve rakama sivil eıdrlerl illve etmi,lerdir, 

u kaldı 791ımden fvU,-.ktun.. plua tla Bozlmda eaklanJJOr- yor. Kayalıklar albnda bir engerek Bu adam liozk.ırda ıia• arıyor, khnı 'fi I v _ı; sivil K.I d 
Oemelr. Barırmoor da benim, bir IDllf. Her Mide '- adam da •i- ,.dam ..klam,-or. Yemin ederim ki. g(5ır:etliyor) BotUn }jg h&c:lieelerl na- Y~ a ~maga .,...an po er en 
kat sece wvel Bozkınn blr tepe-- lam bir ar»alia ._ ıereli. Si- bir tusali haznlamyor. Sir Henri 111 izah ede~niz, l>unlara ne m&na bırl dıye aanmıt. 0 meçhul adamın Re deaeU? 
sinde 1r1SrdQüm -.rarenaiz phssı. re _.umt flmmi ~ mi M. ~ hareket etmediliçe kalbim yerfniniz) BntUn bunlar, Baakevil dolatbiı sahadan uaklaom11. o yere 
buralarda dola,bitnı biliyordu. Vaa.on) nıLat etmb'ecelc. Ala b&enb. ne b- tınvanını tqıyan e1r Henry için lali artık uiramaıı ohnut. Jelden o 
U,.P o meçhul adamı lienim de - Söylemelte tereddtıt mit .Cli-- dar ..ditedeybn)' Geceleri sözleri• b r ler d-=I. ;yenl blzm ~ıler aclamcleıın korkuyor. Zaten lııozlr:ırda 
8.düğ{imO eaclina ek k 11Jku • · Damıt btr clJte- .,ı fey -· 1 e~'r' ' dolafbiı zamandanberl. kendıslne 

~imi 8'Jç)tik.. ptet-:U ~ en- foMın? _ :: ~ mtı lan~· d so~ğa gelip Tazifeye \iatlamadıkça ~ek n öteberi götUren benden 

d 
L ldıe Taıı & • -,.e~- - ~ 1ia ltıl pek eerarencb Te ~~~ rap m e Te f:>ugQnkfi ağır mewllyet ommla· bqka kimseyle s«SrüımUyor. 

an, u &a , Te canı eanı- kimuıJı1i tfSrlJ'onm. -•HIDQ'Vnuu. nmclaın lı::almadıkça, rahat y{1zü g6r· 
dea dfitecekti. Ba ilk heyecanım, Banymoor: ı.. cenin btlytıli '6tr lJwalm Lal n taTnndan t)QyOk mloyeceiim. NayMı sözü uzatmıyo.yım, Selden, 
Pi olduktan sonra sanki bir teY eaminüyetle ~ bir .amlmiye. t&f17ordu. Hakiki h• _ Simdi b litallalan bi t ala l:iozkırda dola§lln meçhul §AMın da 
bllmiyor "" yeni bir ıey &ğreniyor- _ Banymoor beni dikkatle cHıııle lerinl T8 dn,&ncelerW ~en Ali- biralialım Cla:::, e.d Y• :eı:Jiın liendlsi gibi inziva içinde ya,adığını, 
Dl'llf\UD, gı1:ii bir ~ takınarak Bar- Ben efendinin hayabnı n men1u,: lamadıfma arbk hlc; llPLan kal- .Blraz evıvel Goı.kı:da cı:Jqtığınd~ khme De. tema.ıs etmediğinL k.6y{1lille 
17moor a eordumı tini kozumaktan bqka lilr saye ta- madı. ettiğin 1neçhul pine hakkında Te bodiuda dolqan Jandarma ve 

- Gecde.r.. Bozkırda kaymbira- kip ebniyonım. Benim lnırada &ı- Beöf son Clere<:e allhdu .<!en bu beıoka birıqy biliyorsan eö7 le. Selden aaelcrler lle hiç aörüpnediğini, bila-
cleriniaden Da§ka dola~an bqka bir lunmaklığım da lca'bın<la kcndllfnl mUhhn muhavereyi ;ran(la hırda- ba phıa hakkında eaııa neler anlat• Jda asılsrdan kaçındığını ıörünce, I 
pim da mı var) himaye n ınUdafaa etmeli lçkw:llr. mudmı. Yeni bazı maMınaf 15fre· mlf) Bw:ılardan hana l>ahaetmeCJ.in. tehmlnhıde aldandığını anlamıı, fa· I 

- E.v~ efendim 1 Şimdi 1\1 eualime açıkça cevap ve- nir Omldile Barrymoor• a eor'Clam ı ıc.,mhtraCierln ha adamm 6olılarda ltat ne olur ne olmaz onunla kar§t· 
- Bu ikinci ıahsı kendin aör- riniz: Bu itte karuhk ılı~ - Seial endİte.fe dlıUren MCBrl nlıDtft ~ bl\vor muf J\ca- l~ia ~.t etmi~. 1 

mGt müsün) nokta wlirJ ~ ... a mi a.u M ' w• ~•MI· • ~ 8 _...... .(AIAll ur> l 

Okuyuc:u!anmazdan b-.y F. 
Demiroilu yU17or: 

Dil i3indr- reamt makamların 
önayak olmalan lbımdır. Kct
mekeş bar•dan ba,lıyor. Bakı
nız: Bir Yillyet merkezinde Be
lediye biııaalDUI kapua kibadeki 
tabelada ( .••.•• Belediye Dairesi) 
y~zılı. Bu müesseseye ballı bir 
dairenin kapısı O.tünde ise 
(. ••• . • Urayı Kanataeı) yaZ181 
göze çnrpayor. 

Bunlan kim uyduruyor) Bu 
haller dil bakımından birer cÜ· 
rüm addedilmelidir. 
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• AKŞAMDA.N.AKŞAMA ( c:!E&iR 
Halkın eşya hakkincl.aki , ""r 

lıkrı H!ll!-. .... _. .. .._!m!l~Dlil11m ... aammımı1mı;1BIE!!~!l9iml .............. l!I 1 1 DA UR K L 
Resmi dairelerden birinde 4 im[ 17 fınndan bir l 

•arclL Yokuşlar merdivenler çık- k J k 
brn. Sıcakta, ~oraun argın, kigir JSIDJ 8ÇJ 8C8 
bina.nm aerinliğine girince cohıt de-
dinı. Fakat müdürün yemekten he
nüz dönmediklerini öğrenince t:ah, 
Yalı, eyvah!» demem iktiza .. etii; 

Bunları belediye kendi 
elile iıletecek 

Ekmek karneleri 
Müşteriden aldıklari 

karneleri satan iki 
'fll'İnci mahkôm oldu 

Çnre yok: Koridorun k<>§esinde 
duran bii' sıraya ifittim. Beklemeğe Hüseyin MlmlC Te Hü.seyin &dW'ın-

Yedikule 
tramvayları 

Tramvay idaresi ıefer· 
leri kaldırmak istiyor 

Tefrika No. 96 !'azan: İSKENDER F. SERTELLi 

Eter böyle 1se Osa1aıda onunla da m1§.. dellyl yolda. bir köye bırakaı·. ~ 
:ta~cnk deme.ktı. Bereket versin Na.gasakl Uzerlııe yürümüş.. ve harb
tı. ~ama, Takakonuıı da döşma- de asken bozulmuş .. düşman kuvvet;.. 
nıydı, :Söyle olnı.asa.yd:ı, Şama.mı, Ta- Jerl.nJn eline düşen derebeyinln derıst
bkoyu :tandınp - Kava .Mura. alay- n1 yüzmU.Şlerl> 
hine - onun1n. blı1e~blllrd1. H8.'l11J Kava - Mora bu nrknd~ınm ynnına 
ita.va - Mura yolda giderken S1hninJ sokuldu: 

başladım. 1ııtanbul Belediyesi eksik ekmek d& lk1 bnncı elemek mubbllinde 
Bir müddet sonra gözlerim l~la- yaptıkları Jçhı kapatılan 1'1 tınnda.n milşterllerln ven:likleH tamelm 1'lk-

tu:rcalıyan bu meseleleri ınüt.emadl- - Ben de çıldınyor mu.sun yoksa? 
iata.nbuı tramvay~ Yedikule - Jerl düşllntyordu~.. Kendl lrendln.e neler konuşuyorsun. 

:::~=va.~=:.= Çinli filozofun çildirmaıi ~.
7 

kors:ı.nıat arasında doğruluğlyle 
kaldınld$ taktlrde halkın 1ht1ya.cını ()saka yolunda 1lü'tiJ'en Ke.va - tanının'?• ~ !l:ılr r.da:rn<lı. Bevgll.lst 
ka.qılamak bere bu hatta t,şaeyer:ı Mnra b!t akşam konakladığı b1r köy- 01 - Ta Yl kaybettikten :!onra, tenha 

t a alıcb. Teferrüntm aekdetinl gör· bazıJannın açılmntma ka.ta.r Termi!I- 8ek tıatle t.Eikrar 3tıek1ne berlk.lne 
.. tir J'a.kat bu fırınlar hnmıs1 şahJSlar aattumak ve cema.ı, Recep, Rllm.1, 

dilin: tıı.ratmdan d'eğll bizzat Belediye e11le Mehmet, Muharrem adlannda beş 
Tavandar örümcekler aallaıııyor. l§lcttıeoekt!r ' erkek il& İkbal ve Şaziye adlarında 

Muşambaların ucu kalkınış. fskem· • dört kadın da :tınncıla.rdan a.ldıkla.n tren seferleri çoğnltiliıca.ktn.r. de fl)yle bir haber aldı: ~ere ~P kendi kendlne konu
Şamama <>sakada halkı mllll 'Çtll'du. Ka.vn - Murıı. onu ~ehlrdc ve 

~tler atey:hında tertibat almağa gem1de de Nlyle komı'1Urken ra.slnmış
ııevkediyomıuş- Şamnm1ı. Talcat'cmon t.ı. Fakat bu seter 'l'llı!U sevglll.slııl sa.-

lelerin ayağı topal. Benim oturdu- bu karneleri fazla flatle satmak suç- D 
ium sıranm da arka dayamıığa Havagazı İfçilerinin Janndan mahkemeye verilı:nqt1r. ı enizde bir el bir ayak 
mahsus tahtalanndan biri eksik ol· zam isteği numai'Blı mtlll 'korunma. nıahkemesfn.- bulundu 
d ~ ... 1_ b' ed'yordam. de yapılan muhakeme sonunda. hep- Mod 1 _.... ~•· ugunu nrum~ ısa ı .,._._nbul havagazı §1.rketlerlnde ,..._ . a o varında DnA'•ye ..._ağı ıra-

od 1 k 1 -~ı..-. JBUi ,.._ sinin suçlan aablt olm~ ve fınncı iki. ... u .. _... .___ Kalem a arının apı an ....,........ ı.-.. 4-4le..... ,,.........,1-Jertne bir mlk- .u.&&WUe den.11ıde bir ~ eıııe bir 
Y k ~ -r.ı ... •a.o.ı ,, ....... , ,,- Hüseyinlerin yüzer llra, Cema.lln elli k bul ..,.__, 

Stor perdeler eriyip akmış. 1ll'l • t.a• ha.y"t p~"'alılııı.• ............... 11a;pılması 1 dJ- 1 rln ll aya unmuştur . .oı.uuar suda f&11-
-' ., .. ouı ""' --......... ,, lrra, 5 ... r e l.n ylnni beşer ra. pa- la. -•dııı. da n.-'•-- '-"el lanndan gun" e •. kırık hokkaıara vu· 1..ı ... -'l"'"""te m•-caat ett1klerln1 _,,,_ ,...... sın n Çuuuı.ı.,,.e "'Wll a.nuş le 

y,ua. .... a.p W"1ı. ,,~ ra cezam ödemelerine karar TC'rliml§- ......... ~t .__ kl k ,.....,...,. .... ,........ El n 
ruyor. Genzimi bir küf kokusu br· ~- Dlln vtıAyette toplanan husu.st ·~ w.u.ıa arı o..,.._._....,_.., t 
mc..,Jıyor. bir komisyon bu mUnıca.atı tetkik et- tir. ayağın bit cesetten koptıutu ve ce.se-

b . tı ... __ b1r miktar Karnesiz ekmek veren dln balıklar tara.tından p::ı.tçalandığı Arutzın kulağ:ma ır ses çarp : mil ve ~l )'e'nnlyeleuuv ta.hm.in. edilmektedir. Denizden çık:a-
- Yazık! ... Yazık vallahi. .. f•- zam yapılmasını esas itibarile ta.bul fırıncılar nian el ve ayak tspırto içinde muh&-

nl... YeO.: gelen müdür, milletin etm4tlr. Mlktal'! mesele.si yalanda tes- Fınncı Hr1sto1'oros ve Aleko adla- !aza a.ltına a.l.ınmış, K&dıköy müddel-
parasına acımıyor. Yedi yüz elli li- btt edll_ec_e_kt1r_.______ nn<!a 1k1 kl.şl, D!mUrt n Rasim ad- umum1l!ğl tabJdkQta b~ştır, 
rayı çarçur etti. Ü Ü H BERLER Jannda 1k1 kiş1ye ka.mesiz o.lara.k ek-

- Aldıkları neymif? K c K A mek vemıek, Dlmltri lle Rasim, bun- Radyo aboneleri 
- Saçma sapan ,eyler ... Bir ta- tarın behertnı otuz, otuz beşer kuruşa 

bn kovalar m.:un kısa süpürge- * Re.sat a.dında aeıuz :va§larında. blr satma.k, Osman ve Nazif adlannd.2. 
ler... Kalaslar... Eski hokkalar du· çocuk Oaia.tada Mum.hane caddesin.- lltl kişl de fazla flatıe bunlardan al
rurken yeni hokkalıtr ... Top top ku- d:en ceçerlceın fOför Hallılln otomoblli dıklan ekmekleri lokantada. mtt,.<o:tert-

J P d l!l_ • Sonr Çll.l1>&ıak muht&llt ;yerlerlnden ajpr 1ere karnesiz olarak ve daha. yüksek maş ar... er e J1UDJ§... a, pas-
paslar. paspaslar •.• Piyasada mal hı· yaralamıştır, Çocuk ha.staneye )j!Jdı- fla~le satmak suçlarından ya.kalan-

ı) nım.ı.,. 90för yalr.nlanrp tabk\ka.ta mışlardır, Maznunhu ha.Jdundnk1 
takmadı... Yol hal an... bqla.nm.ı.ştır, tahkikat ikmal edllm!.ş ve 1 numaralı 

- Lahavle ... Lahavle ... Sunu ser- * ista.ubul BeledJyem dalın1 encü- mım korunma mahkemesine verllml~ 

30 karne ça]mış! 
nıayc diye b;.na verselerdi, ticaret meni geçen sece parke olarak yapılan tır. 
.der. par& kazanırdım ... İşte fUl'ada 36 yolmı tatranlımması işini 76 bin 
oturup dunıyorduJc... Bir ıeyjmİz liraya. Jhale etmiştir. Aynı zamanda. 
~hi!, değildi. .. Şimdi dünya kadar Kaıbataşta lstlmlA.k edilen ve kısmen Hademelik yapan Abclullab admda 

biri da.lreda halka dn~tılııınk üzere 
gelen ekmek karneierln!n bulunduğu 
dolaba anahtar uydurarak otuz tane 
karne çahp satmak suçundan ynk.a.
lanmıştıt. Abdullah mWI korunma 
mahkcmes!n e v<:rlllTll§tlı'. 

paranın sarfına ne lüzum var? yola. çevrilen Ma.hrU.kat caddesi de 
Başınu hafifçe çevirdim. geclşletilerck 20 metreye tblft.ğ edll-
Öğle tatilinirı henüz bitmem.it ol- m.lştir. 

masa.dar istifade ederek. ile dört * Beşiktaş Halke>inden: 23 mayıs 
cumartesi akşamı «Bağlık ve Spor.t 

lıüçük memur ve hademe, kimi ma- bak.tında. Dr, Hllnıl 1mıet öztürk ta-
sanın kenarına m,mi~, kimi yere rafından kon!erans verilecek, temsil 
çömc!mhı ah~5te aheste sigara sarı- kolu t.ar:ı.tından isttklM piyesi temsil 
yorfardı; çen.:ı- çalıyorlardı. edilecektir. 

O esnadı.. bir hareket oldu. Yeni * uzun zamandanberl Kumkapı 
tayi-ı edilmiş müdür arkadaşım ge- nahiyesi mildilrmğünde bulunan B. 
liyor. Beni görünce: Muhlts Tuasoy, Emlnönft. ~sı nıer-

- Yahu! ... Burada ne bekliyor- kes nahiyo mftdürlilğüne tnyln edll
ADl7 ... - dedi: kolmna girerek oda- mlşth'., Yeni ~l!c:;!nde muvaUa.kı-
ıma aldL yetier dllcrlz. 

Karıkadim bir müdür odasıı Ka~ 
dife koltuk\armın havlan yenmiş; 
yaylan çökmiiş, yahut kumap bir 
tarafından c!clerek dışarı bırtlaR111. 

- Dışande konuşuyorlardı. Gelir 
geL-m:.- ıslahat& kalkışmışsın. •• : de-
di.-n. 
Arkadaşım zeki bir zath. Rencide 

olmamaSJ için tafsilat vermediğimi 
furkederek dedi ki: 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu idare heyeti 

Yardım seven
ler cemiyeti 

Muhtaç ilkokul 
talebelerine yardımda 

bulunacak 

İstanbul yardımseyenJer cemlyeU 
dün, bayan Lilttı Kırdann rfyn..;;etl 
altında bir toplantı yapını§ ve ilkokul
larda okuyan fakir çoculdar hakkın
da !a.ydalı kararlar ve~tlr. 

63 vilayette 102,966 
abone var 

Radyo Mecmu.asında gııcan b1r Jıata.
t.tstıgıe göre. ftll>at ayı artında 83 Yl
lft.yetimlzde 102966 raey-o abonesi va.r
dl. Ara.dan geçen 3 ay ııııarfı.n:ia abo
ne miktan b1r miktar daha a~. 
Raeyo !da.resi abonelerden ııeneda 10 
l1ra aldığına. göre, bir mllyun kftsur n
ra tıahsJI ediyor demettir. Muhtel!! 
Y11A;retlerde-k1 &bone m.lktan ,udur: 

!..cıta.nbul 39698, An.kara 12689. İzın1r 
5396, Bursa. 32"11, F.sk~ehtr 2837, Zon
guldak 2545, Kocaell 21M. BaJ.ıke&ir 
2138, Konya 2023, Samsun 1563, Bey
han 1552, Manisa 1361. Çana.kkılle 
1337, Kayser! 1144, İ~el 1091, Gazian
tep 1088. Aydın 1077, K'fitahya 971, Bı
V83 956, Ha.tay 900, Knstamonu 8,33, 
Afyon 8,29, Trabzon 781, Bolu T7ff, 
Kirkla~ıı 783, Tok.nt: 887, Muğla 6'15, 
Malatya 650, El~ıığ 639, Edirne 1124, 
Denizli 608, An~alya 600, Diyarbakır 
~98, Ni~de 594, Amasya 690, Kanı 556, 
Bilecik 54'7, Teldrdn~ MS, En:urmn 
527, Çankm 400, Ordu 402, Isparta 
392, Giresun 390, Çı:>.rımı 889, Sinop 
319, Urfa SU. YOZogSt 257, Maraş 242, 
Burdur 241, MnnUn ı~. Çonth 17l, 
Van 137, Erzincan 136, Ağrı 133, Kırşe"' 
:tıır 132, sıırt 116, Rlze 112, Ollmflşha
ne 106, Muş 75, Tunceli 59. Bttlls 53, 
Blng51 24, BAkkArt l5. 

1 Günlük Borsa 1 

de'H.!bıl ben _n_e .... x.ım cİıyo.-... rık:l::ı.mıyor.du. O bir haklltatten, ynnı ,,....., """' • • ..._... a.nnesının küçükken ona &nlattıtp 
Kava - Mura bu haberi almc&, af- (Na.gnsakl dö~> nden bahsedi-

ta.da§larına: yordu. 
- "hhmhılinde 1a.nı.Im.amıtw, dtdl. Ta.şu, ha.tırla.dığı ve söylediği bu hl-

0.b.Ytt Takakodan Oine6 1Vll'.sak, k'Ayey1, Kava - Mura'ya da nnlaitı: 
~k ıyı olacak. Şamamanm hesabını - İhtl.yar Çlnllyt k~ke şehirde b1-
i ırınak blza ~rç oldtı. raksa.ydık, dedi, onu neden b!rlı.ırt.e 

O ':8 blr defe başında kon&k:lt.- CMilrd1lğilınilze ~ıyorum. 
ınııı.lar · Kava - Mum. bunun haldk1 ı;eb~blru 

Ti - Pi. Kava - Muraya: töylemekten çekindi: 
- Bu ı.ııttyıı.r Çlnllyı burayı. b.dar - Bu adam blzl.m a:rkamızdan Yo· 

ıetırd.lk, dedi, fakat buradan nerıye koha.ma."yı katıştırabll1r Bu sebeple 
rMitrmek m!iıa.aa olactık. Onu bu onu :vanımıza aldık · 
dfteye dftştırt'ıp bogmahyız, Dedl. Ta.şu: . • 

Kan - Mura ordım11n nlzam.,. !n.- - Ş.l!lı.d1 ne yapacnğız? - dlye oor-
tm.mı bcıımlmamak ıçın, ÇbıJ1 b1lgl- du - Çinli çıldırdı diye geri mi döııe
t.ln 1mbasma tarafta? ~rthıG;yordu, oeaız. 

Za.ten cmu Yokohamada b~- - Hayır, Böyle masallarla kımı.ruu-
tmı sebebi de bu delil mlydif dalı vazgeçemem, T~u- Sen akıllı bir 

Kava - Mnra., Ti - Piye: a.damısm.. arkadaşlar böyle sntrnn 
- FlekAl!, ded1, ha.va ka.ra.rınca bu teYlere 1na.nsalar bile, aeı11n lıı:ı.nma.n 

111 çabucak blt1rtveı .. n Jı:bns81e aeı- IQlür.ç olur. Çünkıi bu ada.m, aklın\ 
dtime! gyna.tacak kadar budala va l.ıeyins:l.z 

Aqam üstü.. d~dJr. sen şimdiye kadar böyle akll-
. Bir a4'aç altında oturmuşlar ~ lı bir hflgin!n aklını oynath~ı dny-

J1yor.Iardı. dmı mu Çıldıranlar hep ahmn.k, ca-
DenJ.zcllerden blr:t, e.skI m&sallnrı bll ve buda1n. kimselerdir 

battr.lıyaı:ak: CAİ-kası varl 
- Atalarımızın tuhaf bıAnışlan 

varm19, dıedt, val.'tiyle Yedo (l) da b1r (1) •Tokyo» §ehrinln eski nc'!ı. 
J'tı.pon ra.hlbl tıf>yle ~ylemif: .Vü.ş- (2) •Ganj delıleıiı> Hiııt mnsallann-
ınanla ça.rpl§mak üzere yala. ~ bir dan Japonlara kadar intikal etmf!' bir 
ordunun içinden her hansi blr1 aklı- efıauıedir, Vaktiyle Ganj nehl'init; t'n 
nı kaybederek şuna buna saldıracak taşkın yerlerinde göçebe otaı·ak laşt
olursa, ordunım hemen gert dönmesi yan bir Hint kabilesine mensup )C!U 
c<>k daha faydalı olur. zıra. böyle blr dell varnu,. Buolanu yedisi de erlıek
~ıldmna bldJsesi oNunun o 1.§te ;ı:n11~- mlş. Kendi arataruıda çok iyi nu
lftp ve mftmıezlm olacatına. ~ttırı. laşırlar, lşlerlııi elbirliğile .>aııur

Kava - Mura gflie.rek ba§mı alladı: Jar, yiyeceklerini eıbtrliğ'ilc 1edarık 
-Bunu kft<:iikken ben de duymuş- edel'lermlş. Kendi ar:ıJarıntla akıllı, 

tum.. Böyle bir ada1ll.ln çıldırması ar- fakat ba~kalanna hr~ı dt!lililt t'!ieri 
duya şeamet 1şaret1dlr, O ordu hemen gösteren ve rasladıkl:ırına sahl.raıı bu 
terıı yüzüne dönmelidir, detler. adamlar !lyru ı.anıa.ııdn vücutça çok 

Hava ka.ranyordu. kuvvetli imişler.. bos saatlerini or-
Ti - Pi gizU va2'1fesin1 yapmala. ha- manda ataç kesmekle geçirirleınıiş, 

r.ırlaruyordu. Kestikleri a.l!'açları lıöyliilcre hmıı.rr-
Trun ba sırndıı.. biraz ger.iden btı#ı- ls.rmış. e.Ycdl dclileı , den lıfc ı ·ınse 

rara;k koşan b1r nöbetçinin ııe.s1 du- zarar cörmemiş Güııiın birinde bir 
yuldu : bilgin ortııyn çıkmış ve: .. ıuı: mı deli
•- Tann b1zl korusun ... Btr !elA.ket yfz, onl:a mı nkıUı?ı> diye sormuıı. 

babeı1 var, bil' felaket işareti va.ti• Herkes bOgtne tıiirum etn1i • Bilgin: 
Ka.va - Mun §aŞ1rdı ve ~~n§larına •Oördünilı mü? Siz ak11lı olsam .. ba
bayretle OOkarak: D& hücum etmezrliniz.. halbnı i oninr 

-Acaba ne var?I ded1, §U nöbetçiyi lşlerlle, giiçJcrfle mc•guldür. J>cnim bu 
çağırın bı:ı.ka.lıın; hakikati öıtreııellm. gl>?;fimden h1ç de müteessir olmaaıı z 
Nöbet~ı a~cm dibine yaklqtı: Demek Jd onlar bixden daha miıkııİ 

Her okul, kendi muhtaç talbesine 
yardım yapmaktadır. Faknt bu yar -
dım olrullann açık bulundıı~u zama
na münhasır knlınaktn, okul1'1.r ta.Ul 
edilince talebe Yarchmmz kalmakta 
idi. Dün verilen kararn. göre, yardım
sevenler cemı,·ctı bu ışını, okulların 
tatil devresinde talebeye yarclıwda 
bulunmakle. tamamlıyacaktır. Her 
semtte mevcut muhtaç ilkokul ta.ıe
besı, o aemtln yardrnıscvenler cemi
yet! tarafından, biltün tatil müdde
Unce yedirilip giyclirllecektir. 

- FelAket .. felaket .. dili kesllen Çin- insanlarmış.» de:ı inre, akıllı kö;ı liilcr 
İstanbul Borsasının 21/5/941 ıtatıerl 11 bllgln t-ıldırdı. bilgini i\ldürüp ccor;C'dini C:mj neln iı e 

Kava - Muranın arkadaşları, biraz atmışlar. Bu hikfiyt. nlnt fcbefe ·inin 
önce konu.~ulan bit hlkAycnJn tc3lrl temeıını teşkil eı1~n Rmlizr.ıin Hint 
altında kalmı§l:ı.r vo bu efsaneye {-im- folkloru bakımından tctHkini ic. bPt
dl biraz daha hıarunışlardı: tiren b1r rnan:ı taştmıı.l t:aıır. mnt 

ı.ondra üzerine ı sterlin 
Nevyork fizerine ıoo dolar 

Cenevre üzerine 100 
İsviçre frankı 
Ma.drld üzerine 100 pe?Jeta 
stok:holm ilzerlne 100 kuron 

5,24 
132,20 
30,'TO 

- Eyvah . . 0.!ınkn.ya boştmn gl.dlyo- folkloru ma!zemeslııj tes .il eilen bu-
12.1)3'15 rm:. Ç1nll bllginln aklını kaybetmesi, ııun gHıl blrçolc bil ·~<'lcrlrı G:-nj J)Qy-
31,18 ordumUZUil yarın mo.ğlftbolaca~na larmdan Japon~a)a gc!;'tiğinl gi:ru~c-1'------------.. ~. ruz. li'akat, bu lntil al de\Tc ıne ait, 

l R A D Y O 1 
D.lyorlardı. Kava - Muranın da mı\- maal-:ef, hltbir .Jaıton mclıazi ı,nta-

Bay Amcaya göre ... 

nev!yatı sarsılmıştı. Ge~l o bôyie §CY- mndık. i F. ~. 
lere herkesten az Jnanırdı; fakat bu -. ......... _.~~~=-~ 
çıldırma hAdlseSi ordu içinde fena te- u:ı .......... nenHnHHıl.rr1iiiiriiiil • .-.-.;;; 

sır yapacağı iç.in, adaınlanna: 
- Haydi, §U Çinli bllgln1 yakalayıp 

getirin buraya l 
Diye be.~. Nöbetçiler .koşarak git

tiler ve biraz sonra Çinllyl. yakalayıp 
getirdiler. • 

Ç1nll !llozofun gözleri. dömnü.ş, ağ21 
blr tam.fa kaymış, so.çlan dimdik oı
mu.%u. Boltuk b!r ecsle m1ltem:ıdiyen 
bağırarak şuna buna saldırıyordu. 

İhtı~o.r Qlnllde tam blr çıldırma aıa.
metl bellrmlştd . • oanj delllerb (2) nde 
de ancak bu kadar delilik alA.metı gö
:r!lleblllrdl. 

Kava - Muraya biraz lince es:k1 hl
kiyesinl anlatan denizci hn.yret1e et
rafı gözden geçlrertk kendi kendine 
ı;eyleniyordu: 

c- Bunu bana büyük annem kaç 
kere anlatmıştı. Vaktlle Nagasa!tl'ye 
giden t>1r s1yogon taburunda. da böyle 
blrl dellrml.ş. Derebeyi kulak verme-

MEVLÜD 
Yüksek Mnhendls ve Mütcahlıtt 

ATA KAYADELEN'ln 

l'Ulhuna ithaf edımck üzere, vefatı 
.ııenetdevrlyestne tesadüf cd~n 25 Ma
yıs Pazartesi günü, 'Ieşvlklyc camilşe
r1!1nde Ik.indi na.ınaznu mütrn'ktp 
Hafız Bıirhan tarafından oktmac:ık 
mevlt1de merhumı+ taruynn ve sevC'n
lerle arzu cdanlerln t~rırrerı rlca 
olunur. lı.lI,FSİ 

* S:ınyer Halkev1nden: 24 mayüı 
1912 paznr günü smıt 15 te: ı - Şiir
de ne yapmak lsteoım... (Şair rn:ıııt 
Fa'hrl Ozansoy tarnfından konn.c:mtı), 
2 - Akın, m:ınzum piyes (Şair F.ır!.lk 
Nafiz Ça.mlıbel, Temsil kolumuz ta
rafından. Davetiyeleri İdare memu
rundan alınır. 

• . , Buna cKunduracılar cemiyeti 1 ••• cKöaclesiz, derisiz ayakkafa. •. . Hülasa ancak Zati Sungur- ı B. A. - Neden alnu:.dı acaba 1 .•• 
- KunCluracılar cemiyetinin açbğı\ ••• Müsabak8(Yı tabit bilıyo~akuuıı1• l •

1
•• ediyorb dediler!... lralmayak ıezmeklİl'b diyenler dan beklenen böyle bir marifetin Kültürsüz sanilt ve edebi)·at yapılı• 

-.ıüsaliaka etrafında epey laf edildi Hangi kunduracı kösele~ derı - a a oldul... yapılabilcceğioi kimsenin aklı al-
1
yor ynl ... 

La.:r Amca... lanmadan iple tahtadan bir ayakkııbı madıl... l 
G'!lpmayı b raa ona mükA:fatt!!.J~~-ı_----~~~---------------...JL....---------------------------------L--------~-~------~.!---~~------------------



Sahife 1 

lıtanbul Elektrilc, Tramvay ve Tllenl ftletmelerl 
umum müdürlüğünden~ ~. · ı ~ 

ı - Muhammen bedetl '161l0 Um ~utan ısoo kilo estı elb181 " palto • 
arttırma usullle sntılacaktır. 

2 - Arttımuı. 26/5/942 sah günü saat 16 te Metro Hanıma. 1 kıc1 b.tın
dak1 komisyon odasında 18-ı>ılaeal.ıtr. 

3 - Muvalı::ltat temına.t 1170 llradtr1 
4 - Eski elbise ve pa.Itolar Şlşll t4mva1 <leı>oswıd& lıtr lb. ... , 

14,30 dan 18.30 a ka.dıı.r cörillebllll'. 
5 - istekıUerln bnunt ,'eS!knlan ve muva.ktat tıemınatJ&dle UAıı edi-

len glln ve saatte komisyonda.. ham bulunmalan. (Ml4) 

~----BÜYÜK ADA 'da--~ 
SPLENDiT PA AS 

4 HuiTan Peqembe günü açalacakbr. 
Yemekler yet nefis. Fiatlar a:nrundur. 

1 İstanbul Belediyesi ili.nlarl 1 
Florya plajlari kiraya veriliyor 

Beledlyeye alt Florya. pllJlan ve m~ll4tı tes1l.m ta.rUı1nıden 1t1ba.ren 
28 şubat 945 aqamınt. kadar denm edecek mil.ddet ~hı ıctn.ya verU~
cektır. 

Mllll Korunma kanununa. tevfikan test>it olwıan tn.hmln bedeli senelik 
ı2i047• lira ve üç senelik,. ıı8114b Ura., ilk temlnat.ı t5307• lira ı5• kuruştur, 
İhale tnllplerl arasında tstıı.nbul Beledlyestnde Dıı.lm1 encllınen huzurunda 
21Gt942 salı günü saat 15 te kurra ke~ldest suretlle yapılacaktır. Şa.rtname 

406 kuru,, mukablllnde hesap işleri ınüdürlfiğüuden alınacal-tır. Bu ıcur
rnya iştirak edebllmck içln tal.iplerin 2490 No. lı arttırma. eksiltme kanunu 
hfikümJerlne tevfikan ilk temlnat r.lakbuz veya mektublle Tlcar,et odası ve
sikası ve nrarulan diğer vasa.Ud kııp:ılı zarf urulüne göre hazırlıuna.Jn.n ve 
.muhnmmen bedelini ve şartname münderecatıru knl>ul ettlklerlnt mll.beyytn 
tckıır mektuplarını ihale günil saat 14 e kadar Da.lm1 encümene nuı.k.bus 
muknb!Jlnde teslim eylemelert. Şartnameyi görmek ve bu hususta izahat 
almalt 1stlyenlerln Zabıt ve MuamclA.t. müdllrHlğllne mllracaatıan. (5547) 

a--Satılık Zeytinyağı Presesi--., 
Günde 10 ili\ 12 ton 7.eytın inleme kabU!yetlnde komple bir prese tesi
satı yeni olıı.rak satılıktır. Tallblertn 1204 numaralı posta kutıısuna 
mümcaatlnn. 

-
Husosf blr hastane için 

Daimi b"r asistan aramyor 
Müracaat yeri: EmlAk caddesi, üst nııına.ra 12, tıo numara 2. -

lstanbul Fiat Mürakabe 
Komisyonundan : 

!67 No. lı ilfm 
is~anbul Vil!Lyett dahilinde beyas peynirler. kaşar peynirleri ve tulum 

:>eyntr.ert, kremalar kalıvc'.\lallk tereyağlan, ve ~urtlamı Azami toptan 
ve perakı!!nde sat14 fiyatıan aşaCı.da. tefa>lt olunmuştur, Bu fiyatlar hlJA
fına hareket edenler hllkltında mllll korunma kanununa. göre taJdbat. 
yaptlacnğı Udn olunur. 

NOT: 

A - Pcyn1rlcr: 
1 - Edime ıısull1 
A - Tam taıtlı 

Beyaz peyn\r 
B - Yan ynğlı 

Beyaz peynir 
c - Az yağlı 

Beyaz peynl.( 

beyaz salamura peynirleri 
toptıuı kilosu Kr. perakf::lde kilosu Kr. 

100 120 

87 105 

70 85 

Toptan alım satımdıı teneke !lyatıan. teneke içinde peynirlerin satı 
k!Jogramı fuıcrlnden hesaplımacaktır. Peynir !l.mlllerlnin tene-keler üzerine 
firma veya müseccel mar!Uıswı ve malın nevlle muhammen san mlkta.nıu 
sUhunez blr şekilde yazdtrmas.ı lt'mındır. 

'.! - Kaşar peynırlerl 
A - Yalnız kı>yun sütünden yapılmış tam yağlı kaşar peynlrl. 

topt!ln kllo perakende kll<> 
1'10 195 

B - A~l.umum. yan ya~lt kaş:ır 
peynirleri 140 160 

NOT: Hangi k~ar markalarının bu knlltıeiere tekabül eylediği A.mlllert 
tarafından resmi ıtıboravatm•arlanndan alınacak raporlarla tevsik edilmek 
suretJJe fiyat murakabe komisyonunca 11An olunacaktır. Bu tlrtnların tas
ttkll bir sureti pernkendecı dükkinlarında müştcrtlerln gö-rece~l şekilde 
nsılnc:ıktır. 

• 

61 inci ıayiıl 
BUGÜN ÇIKrl 
()9 reo.k.11. nefla bir kapak içbı'de, 

ren.idi ıahifderle çıkan ba. Llrletk 
e•, el işleri -ve kadm ıazeteeinin bu 
aaymndald iflerı 

Kı:ı çocuk takunı - Deri Caml
tiirlO. pulonr - Erkekler lçln 
jile - Çooult elbise modelleri 
İç çama.eırlan ve ıab.hlıldar - Tül 
itleri - Umonata n ça., takım 
lan - Cüzel örtfllerf. 

BU SAYIDAKİ Y AZILARc 
' . ~ Çocuklara zorla yemek' yedirmeli 

mi~ - Sı.&çlara ba.kım - Adabl muaf&ret (Toplanhlar) - Bayan 
Küri - Koca sevgisinin ddilleri - Hikaye - Posta kutusu. 

llave Pafta ve saire. F"ıah yahm 2{'1 kurut. 
Ankara Cad. No. 36 Türkiye Yayınevi, ISTANBUL 

İstanbul Vali ve Belediye Reiıliğindenı 
Mfıze ittJlıaz edllmi;j <>ulun~ Ayasotya camll m{lştemllMından bulunan 

ve eşhas uhdesinde olan ga.yrt menkullerin 1295 tar1hl1 mena.ı:u umumiye 
Jçln istlmlAk kararnamesine t<'v!Jtcan ıst!mlılklerlne VIM.yet İdare Heyettnce 
15/5/942 tarlhll ve 163/ 30 No,Ja ItU7.bata. ııe karar verllm.14 m bu lst!mlAktn 
umumi menta.atııere uygu.11uı-.ı nuka.rnı vllAyetQ& tasdJk edilerek ımtama.
me nh~a.tnmca müte~kkU Tlkdlrl kıymr.t heyetince bu yerlerden Cankur
taran mahallesinde Ca.m.l. OV1$U Okağındo. kAd3Stronun 57 ncl adasında 
tesblt t>dflm.l'J olanla.rdan: 

ı - 2 parsel 4 eski 2 yeni kapt No. lu ve Mustaıa kızı Ayşe, Omıa.o. kı.~ 
Ce:nlle ve Evka! uhd~.tlndo bulunan havasız K. dllkkAna 800 Ura. ve 

2 - 3 p:ı.rscl 6 e..1cl 3 yenl kapt No. Iu ve Evkafın uhdeslnrield K dük-
Una 500 lira., · 

3 - 4 pırseı 2 e.ıkl 1 y:?n! kar>ı r.umaro.h ve Evt:e.ruı uhdt.!ilndekt hav&
sız K, dükk.'i.na 100 Ura ve 

4 - 5 parsel B eskl 4 yeni kJ.pt No. lu ve Evkafın uhdesindeki K. mek
tebe 100 lira ve 

5 - G parsel 10 esld 'j yeni kapı No. lu vakı.t. Mehmr.t o~lu Hıts n, Meh
met C·~lu Hüseyin, Şıbn.n o~ıu Mehmet, İbrahim oğull9.n Sallm Muatara 
Mehmet. Fntma.. Cemile Gü!IZ!lr, Vahide Emlne, Ayşe, Sıdık& ve' Fatma.tüz~ 
zehra, Rabia, Cemile ve Rt!1 oc:lu Şevket, Rın kızı Saniyenin uhde..,tndı!kl 
havasız K. depo7.ı 40-0 llra \'e 

Milll Müdafaa Vekaletinden: 
Askeı1 ııeeıere, Konya asked orta okuluna. " ııed.lkll luım'lam& 

orta Okullann& talebe almıyor. 
1 - 1 :gyıaı 942 dıe bqlıyacü J'en1 derı devresi lçln Kon.yada. Ku

ıeı.ı. A.kfehlrde Maltepe ve Bursa. ukerl Uselerlle Konya askcrt orta 
okultuıtm. ve Karsert gedfkU eıt>q hM:ırlama orta okulunun her no 
sınıfına, Metz:lton ged.lkll okulunun blrlnci, lldncl, llçtınd sımfla.nna. 
Kırıkkale sanat okulu n Ankara musiki gedlkll okulunun yalnız bi
rinci mutlanna Maarif llaelertnden, Maarif orta okullanndan ve ilk 
okul mezunlanndan talebe alınacaktır. 

2 - Alınacak talebenin Tilrt mandan olma8ı, sıhlı1 muayenede 
satl.am çılanUl. ve lst.ekll adedl lhUyaçtan fazla oldutu tıaktirde :ya

pılacak seçme sınavında ıtazanması prttır. 
3 - Tahslll terk edenler, her ne sebepte olur.m olsun yaşını bll

ytltmil.ı veya lcüçülmtt' olanlar, :ı:>ulunduklan okullann son sınavtann
de. sınıfta veya bütünlemeye kalnu4 olanlar, yaşlan, boylan ve aRtrlık
lan asker1. liseler taU::natındaki hadlere uygun olmıyanlar kabul olun· 
mular. Yalnız gedlkll erbaş hazırlama orta. okullarına bir 1lA no sene 
tahslll terketm.1§ olanlar alın:ı.blllr. 

,4 - Bu p.rtlan taşıyan 1stcklllerln bulundukl:ın yerlerin aslterllk: 
şubelerinden diğer kaydı kabul prtlıı.nnı ~nmelert ve okullarca 
f.stelclller hakkında yapılmakta ol&n tahldkat neticelerln.ln seçme aa
navlanna k!l.dar ta.ma.mlanarak lateklllerln bu sınavlara gl.rebilmele
tinl temin lçln 15 Mayıs 1142 dt?n itibaren bl.rer dllekçe 1le ve açık lk.a
met adreslerlnl ve nQ!use. kııyıtlı bulunduklnn yerleri dUeltçelertnde 
göstermek üzere derhal girmek istedlklert okul müdtırUlklerlııe milra
caat etmeleri ve :Maartt okullarında sınıf geçm! sınavlan blttlkten 
sonra da diğer kaydı kabul kAğıtlarını hnzırlı.rarak askerllk şubeleri 
yolu ile en ge~ 10 Ağultoo 942 tarihine kadar okul müdürlüklerine 
gönderrnclert 118.n olun•ır (3267 - 55381 

Trabzon Belediyesinden 
2:ı nmn 042 nı:.tamında müb:ıy~ hltam bulan Trabzon Elektrik Ttl.B 

Anonim ŞlrkeU aksiyonla.nnt mübayaa müddeti 1çlnde bankalara. vereınl
yen vatand~la..nn mutazımr olmamalarını temi.nen belediye mecltst ım.
rartle 1115/ 942 t:ırıh1nden itıb:ıren 11/61942 tarihine kn.da.ı: bir ay müddet!o 
ınübayna Lşlne fltldekl şartlar dal'Jllnde cıevam edUecektlr.: 

1 - AkJlyon fiyatı 332· lcuruştur. 
2 - Ak31yon bedeli rt yalnız Trabzon İş Bank;ısında.n alınaca.ktl!'. 
3 Trabzon hac1clnd.Cid hıı.mlllerln akstyonlannı Tratmm ie nnntas 

namma iliın milddetl lçlndo yola çıkardtkl:ın veya. posta.ya vel"dlk.lert sabi\ 
olacaklann bedelleri tediye olunacaktır. 

4 - Bu tcmdid müddetlnfn hlt2.mından sonra yııpı.lacak müracaat.ıann 
nazarı dikkate a!ınmıyacağı iE\n olunur. c5U'r. 

Ve yine aynı mahallede Babüııümayun caddesinde yine keza kad tro- T k • · • İ • 
nun 57 ncı adasında bulunan emIAk.Ierden :ıs opra mahsullerı ohsı stanbul §ubesınden 

6 - 8 parsel OOkl 4ı ycnt 2 kapı No. ıu ve Yusuc oğlu Mehmet Kdzun On blr bin metre bezi of!s!.miz taratında.n verilmek: şartlle ört.llhllt ma-
Mustafa kızı Fatma Havva ve oğlu Şııban Nuri kızı Hanım kız Nurt ı..-ızı şamb:ı dlktirllecektıı.r. Tnl!.a> ol:ınla.r:ın şartnamesini parası:t olarak mu.ıı..
Fatma ve oğlu Mustaf.ının uhdesmdekı havasız K dük'kAna 300 1lıu ve berat servlsindcn almaları ve açık p:ı.zarlığı yapılmak Uzere 25' 51042 pazar-

7 -: 9 parsel. eskl 6 ye~ 4. kn.pı No. lu ve All R~ ihnt İb:uhL'U, Mehmet test cünil saat on b<>_y.le Slmocld!! Uman ha:ımd:ıkl şıroemtzde hıı.zır bıılun-
Emln b.n~ Ibrahim, l!useyın evlatla!'l: Yusu!. Ömer, Fa.tına. ve Halil kızı Ha.- malan rica olunur. (5556) 
ııtre. Halıl o~lu Abdulkıı.dir Akgözo~lu Emin blnl Ibr:ıh!m Abdüll· dlr bln' 1-----------------------------
HalU ve valdest Eminedcn ve babası Beklrde R tt Abd' • ··ı E k' h• V ı·ı· ... • d 
met oğlu Hüeeyln, Emlllıe blntı Mı>bmet RR ~t ~ ve ülkadir ve Meh- s f§e ır a r ıgın enı 
vasız K. dü:'-ı:Ana 650 lira ve • eş ' nı Ali uhd~lerlndeki ha-, ı - Eksıltrr.eye kl)nan Q' Esklşehlr - Afyon hududu yolunun 3! +· 

8 -· 10 p:ı.rscı esı.-.ı 8 yeni 6 kapı No lu V" AU R ~1 M t 'ııS hl soo - 64 ..ı. 220 Kın. l •rt ar:tSt toprak t<>Jviy"st ve Ş.>.3~ lnşa.a.tı olup ke n 
Ali Rıza kızı Ayşe, If!et uhd2lerlndekl havası; K. dfı:o.~~ u5;0 ~ır:· ve up • bt'deU ~207.000• lirndı:-. 

9 - 11 Parsel 10 e.;kl 8 yeni kaı>t No. h All Rıza, Mehmet Emin, Abdüt- 2 - Bu !şe alt şartıname•er ve evrak şıınlardLr: 
k.ıdlr, Halil kızı Hanife, Hüseyin kızı Fatma HalU İbrahim oğull:ı.n Hüseyin a - Eksiltme şırtnamert 
ve Durmuş ve Mu:;tafa ve kızı Ayf/6, İbrahim oğlu Emin Ömer oğullan b - Mukavele projesi 
Mehmet Duımuş, Ibrahlm ve kızı Fa.tmamn uhdeledndekl havasız K dük- c - Bayındırl:k İ.şlert 0"n l ş:ı.rtname51. 
k~na 350 lira ve · d - Tesvlyet tarablye şo..~ ve Mrglr tn.ş:ıata cıatr ~nnl p.rtnaıne. 

l\Ulll Şoseler Umumi ! tllqar şl.rt:m:n .st 
10 :- 12 parsel 12 e ki Uı yeni kapı No, ıu VB Huseytn k:ıZı. Emine. AU 

o.;lu Huseyin, All oğlu Huscyin uhtlelerlnd kl havasız dlikk!l.no. 400 llr ve 
11 - 13 parsel 14 eski 12 yenl kapı No. lu ve İbrahim oıtlu Alt Rı"'a, 

Mehmet Emin, Halll kızı .H111lf.!, Halil oğlu Kldlr, İbr1hlm oğlu Emln Ak
gözo~lu uh~lerlnde havasız K. dul:kana 100 Ura kıymet tılkdlr edUmşltlr. 

Keytiyet kararnamenin 8 inci maddesine tev!lkan ilfln olunur. 51)97) 

Elle çorap ve trikotaj imalcileri 
KOOPERA'I'İFİ OR'l'AKLARINA İLAN~ 

- Hususi ş:ı.rtn:un 
J - ıccşır cedveH tL t bot'd.roJu. met j 
g - Ocak grafıkl ri n yolun pro!lll olup bn ş:ı.rtname ve "Vrak b 1-

slz: olarak Nıfln Müdürluğüncie görüleb!llr. 
3 - Eksiltme 8 6 942 tarihinde pazarte.>i gUnü sa.at 15 da viliyet uıa-

kamında toplanan Dllmt Enclime:ı.de yapılacaktır. 
4 - Ekslltme kapllt z.'.lr! uıullle yap1lacakttr. 
5 - Ekslltmeye glrebllm"k lç.n 1s!ıekU!erfn 
a - 1160() lirallk m•va ·ı:at temmat venneJl 
b - En az tıSO• b!.n l!ral:tc bir inşaat lşl başardı~ma. dalr btr b'lnsı>rvta 

Bllumwn orta.klarımı.zıu Mul:lnalannı muayene etUrmek !çın nı.hl'' t ve bu !.ŞI idare edebliec k m:ı.U ıktld:ı.n haiz oldu~una m~·ır b!r b:uıka 
M ~ rereransı ile c:>ksiıtmenm yıı.prleca~ günden en ar: üç gün evvel blr istida 
:ıymn 27 ncl Çıı.r~amb:ı gününe kadar Gülhane Parkındaki Alay Kö~küne ile vilayet. Na!.a. Müdürlüğüne mur-acaat ederek ıacı:ı:·n blr ek,,llt.m y lqt.t-

getlrmelert Ikfıisat Vekaıetlnın emrl iktlzasından olmakl:ı eh~mnıly tle nan rak , e.:lknsı:u ibrnz etm si ~art•ır. 
olunur. 6 - Tekllt m('ktupl:ırı y ıkand:ı 3 üncü m:ıddede y zılı .. a:ı.tt"n blr .ıaat 

D · H b k 1 ı· · k .... evveline kadar vlllyet rn'l'!amına mnkb:.ız mukabil:nde vcrtlecektlr. Post'..& 
enız ar o u u ve ısesı omutanhgından: ne gönderilecek mektupl:ırın nHrıyet 3 rıncü maddede yazılı sıa!e kııdu 

1- Deniz lisesi 9 ve 10 uncu sınıtıarilc Deniz gedlkll eıtıa.ş orta. okulu 8 ıtelmlş olması ve dış ZJ.rfl!.rın mühür mamu ile i~·!ce lmpattlnıış oll 
7 ve 8 Snc1 sınınanna. talebe 1'..!l.yıt ve k11bulüne l Haz.Iran 942 tarthlnd;n ı lazımdır. P~stada olacak gecikmeler kabul edllmez. (5557) 
ltlbaren ba.ı,ılanarnk :o Ağust:>s 042 tıırlhlne kadar dev:ı.m CdUccektlr 

2_ - Istanbul ve Cİ\"nnı!da bulunanlar. do~ruca İs:ıtnbul Deniz 'komu- N f • k ~ 1 t• d 
t.ınlıgına, Mers1n ve civarındtı. bulunan Deniz ha.rb okulu ve lisem ko- a 1 a e a e 1 n en 
mutanlığı He Deniz gedıkU erbaş orta.. okulu rnildUrliı&ilne -ürncaat e"•'-

3 - Tulum pcy.lirlert toptan kilo perakende kilo cekle:dlr. ., •·• · , ... v 1 haziran 1942 p112artes1 .unu s::ı.at lG da Ankaroda Nafl:ı Velv\~bl bi
nası içinde Malzeme Mudurıu~U odasında toplanan Malzeme Ekslltme ko
mlsl•onunda. bu sene içinde ödenecek basım Ucretl takrtbt 7000 Hm bdel 
tnhmnl edilen Vekiletln neşretmekte oldu~u idari ve fenni mecm:ıaların 
tertip ve t:ı.b'mın kapalı ı:ar:t u.mme vnh!dl rıatıln üz~rlnden e!c:stıtnıc..!11 
yapılnc:ıkttr. 

A - Tam yağlı 120 l4-0 3 - İ ta.nbul ve Mersin mıntakalan dı.şmd:ı.n müracaat edecekler Deniz 
~ = 'X:~a~~;ıı 1~~ 120 h~ı·p okulu ve llsesi komutanlığına veya Deniz gcdlkU orta okulu ınUdürlü-

NOr: lOO ~une müracaat edecekler ve dl!ekçclerlnln bir suretint bulundukları mahal
lin Aske!l!k şubesine vereceklerdir. Muamelclert askerlik aubelert ta.rafından 

1 - Yuknrıd::ı zikredilen ham, yan ve az yağlı tabirlerinden aııln.şılması telremmul ettirllecktlr '" 
ıcabeden vasırı:ır şunlardır: 4 - Deniz lisesine . ı tekWerln bulunduklan sınıfın oon sına.vuıda her n"' 
a - Tam yağltlar kuru maddelerinde en az % 41 süt yağı b l l 1sun .... 

b - Yan yağlılar kuru maddelerinde en az % 25 süt yalh se ep e 0 ursa 0 ipka ve tkma.le kalmış bulunmam!l.!c ve hiçbir sebeple 
~ tuhsU! terketm~ olmamaıan lizımdır. 

c - Az yağlı kuru maddelerinde en az % 15 ve daha. az sUt ya~ı 5 _ Deniz lisesi g uncu sınırına 15 : ıa, 10 uncu sınırın~ 15 • l!I Y""tn-
1htıva eden peynlrlerdlr. da bulunanlar alınırlar. • ~ 

NOT: 
2 - Yukarıda yazılı esas peynir nevı~rt harlclnde knlan diğer cins 8 - Deniz gedikli eıb:L§ ortl\ okulunun; 

altıncı sınırına 14 : 17 

Eksiltme şartnamesi Vi3 t !l':-rü:ıtı b"delsh: o' ra!t Mllı:em~ Mildü~luğıın-
den alınnblllt. 

Mecmualann kfi.~t ve kaplık Iortonu VekA!et tırofındıın verl!e~e!:tır 
Muvakkat teminat 525 liradır. • 
ist.eklllerln teklıf mektupl:ı.rı:u :nuvakkar. temlna.t ve şartnıımeslm1• 

y:ı.zılı vesaik Ue birlikte o.ynt gün saat 15 şe k dıır mezk\ır koml..'j"ona mak-
bu~ muka.bUtnde vermeleri ldtımdt:-. «3264- c5Jl4• 

ve nevllerden geçici turfanda va.sırıannı halz olanlardan ınaa.- yedinci sınıfına 15 : 18 
dasında ltzami fivn.t hadleri malQm olmıyanlar lçln IQks tesmlyest S('klzinct sınırına 16 : 1!> yaşında bulunanlar n.lınırl r. Ankara valiliğinden 
ile peynir s:ıtışt yasaktır. B _Kremalar: toptan perakende (56471 1 - Ankara - Ka!eclk - Çııbuk iltisak yolunun 17 + GQD - 24 + 600 ca. 

ı - Teneke içinde bulunan ~ 60 randımanlı Kğ. Kr. Kğ, Kr.11 - Klın. lert arosında yapılacak esaslı şose tamiratı lşlnl.n Uıalesi 25 5/9U ta.-
taze Jnek ve manda. krema.lan 180 Devlet Demiryollar1 ve Limanları lıletme 11 rlhlne rn.stl!ıy:ın p:ızartesı gUnfl Mat 15 de vlltıyct dal.mt encümeninde yo.-

2 _ Teneke itinde bulunan % 65 randınıanlı U .d • .1.. pılmalt üzere kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 
taze koyun veya buzhane kremalan 160 ==========m=u=m=='=a=r=e=.s=ı=ı=a=n=la=n=-=======::!:! 2 - Ke~ır ?dell 50161J llra 9> kuruş ve muvakkat temlnıı.tt 3758 Ura 31 

NOT: kuruştur. 
Beyaz peynir tenekeleri üzerinde yazılacak kayıtların krema teneke- Muhammen bedel, muvakkat t~lnat ve nılktarlan ile clnslert ve ek- 3 - İsteklilerin tekm mektuplarını, muvakkat teminat mektup v ya 

!erinde de bulunması ltızımdır slltın.e gün ve saatl a.şalhda ait olduğu llstc$1 hizasında yazılı muhtcll.f ke- makbuzları ile ticaret od:ı.sı vesika!annı ve ihale gününden en az 110 etin 
c - Kahvaltılık tereyağlar: • restt;: her llste muhteviyatı ayn ayn ihale edilmek üzere ve kapalı zarf evvel vilayete istida 1le mllracaat ederek bu f~ 1ç1n al~caklan rennt ehlly~ 
1 - Taze mand1 ve inek kremasından yapılmış perakende usulu JJe Ankara.da İdare bir.asında sa.tın alınacaktır vesikalarını hamilen yukarda adı ge~en gunde saat 14 e kadar datmt en-

en az % 8k4 sküt ya~nı havi ttızSUz kendlne ha.s Kğ. Kr. kanBu işe glmıelc isteyenlerin lıstcsl hizasında yazılı muvakkat teminat lle cfime
4
n reBlsllt~e 

1
vermelert. 

lezzet ve o uda birinci nevi kahveaıtıhk tcreya(;ı 380 unun tayin ettiği vesika ve tekllflerlnl aYlll gün eksiltme saatinden - u ".l" at ke~l! \~ flrtn:ımeyl her ~ün n::ı.fia müdürlüğünde sörebl· 
2 - Taze k~.vun veya buzhane kremasından yapıltn1' 325 bir saat evvcilne kadar Komisyon reisliğine vernıelert lAzımdır lecek.lerl. • (3136 - 5127) 
en az % 83 sut ya~ını havi tuzsuz ve kendine has lezzet Şartnameler 2 llra mukabllindo Ankarada Merkez ve Hayd:ı.rpaşada 
ve kokuda ikinci nevi kahvealtılık tereyağlar Haydarpaşa vezneslndc satılmaktadır. Ankara valiliğinden 

NOT: 
Bu fiatlarda ~ 10 peı-nkendeci % 10 finıUkô.rları krema.dan 1maUye 

paketleme kalıplama nakliye buz dolabında muhafaza m:ısranan 
dahlldl ... 

NOT: 

D - Yoğurtlar: 
o. - Sllıvrı tipl tam yıı~lı 
taze yo~rt 
b - KııYmak altı taze yo~urt 

Perakende 
Kit Kr. 

50 
35 

Yoğurt flatl:ırında % so perakendeci kll.rlan dahildir. 
Bu m:ıddelerln perakende satışlnnnda konulan fiat etiketlerine tiatla 

beraber nevi ve evsafındnn yazılması mecburidir. (5730) 

Kaçırılmıyacak Fırsat 
Üsküdarın Altuniıade mahallesin

de Veyslp~ sokağında 12114 sayılı 

on donüm meyvalı arazı ve seklz oda
lı bir hane Üsltüdıır İcra memurlu 
Cunda 29 May;.s 942 cuma cunü sar.t 
14 dt>n 16 ya l.md:ır satılacaktır. 

Kirallk köşk 
katları 

Çen~lköyünde Fevzi Paşa k~
künün üst ve alt katları ayn ay
n kiralıktır. Havagazı. elektrik. 
:ıknr su vnrdır. Gezlleb!Jlr. 

Liste No. 
1 

Miktarı 
l'tl s 

Cinsi Mulıanunen 
bedeU 

Eksiltme ıün 
Munkkat ve saaU 

ı - Ankn.m - Çankın y~lu Keçiören lltis:ıkı b:ı~ıum temdtdl yolunun 
O + 000 - 8 + 000 cı Kim. leri arasında ynpılacalt t.esvlj1!1 tiirablye smal 
lmlaA.t ve makadam .şose inşa.atının Uıale.sl 25/5 11942 tarihine rastlayan 

---- pazartesi günü saat 15 de Vilayet Dalmt Encümenlntb! yaptlnıak üzere ka
tem hı at 

palı zar! usulü 1le eksiltmeye konulmuştur. 
1 1000 G~n dllıne ve 65001> L. 

kalas 
1 600 Meşe dilme ve 42000 L. 

kalas 
s 550 Karn:ığaQ, diş- ) 43125 L. 

budak, ceviz \'e > 
ıhlamur kalas > ,,. 

4500 L, ) 1/S/1942 

3150 L. ) Pazartesi 

3234 88 L. ) saat 15 ten 
) ltlbaren 

( 5467) 

Mısın idare tnrafınd:uı verllmel: §artlle takriben (1800) ldlo Dekistrin 
AÇlk E.-kslltıne 1le imal ettlrllP.cektlr 

Muhammen bedeU: <Beher kllÔ dekfstrlnln imal ücreti (22) ylmıl l.kJ 
kuruş hesablle> (396) liradır. 

Ekslltıme (8/6/1942> Paznrtesı günü ssat (14) on dörtte Haydar.p:ış.lda 
Gar binası dahlllndek1 kom\.~on ta.rafından yapılacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerin C29) lira (70) kuruıluk muvakkat tt',nıinat ve 
kanunun tayin c.tt~i vesalkle b"t11kte e-kslltme günü saatine kadar komis
yona mürncaatln.rt 11izundır. 

Bu işe alt şartnameler komisvondan oaramz olarak dasıtıımaktadır, 
(5718) 

2 - Ke~ıt bedeli ı130ı182ı lir 116• kuruş ve muv::ıkk:lt teminatı ı7'79h 
Ura .ıı. kuruştur. 

3 - İstekIUerln teklif mektuplarını, muvakkat temlnat mektup veya 
makbuzlan 1le Ticaret odası vesH·.nlannı ve ihale cününden en az ı3• c:!lıı 
evvel vlldyete istida ue nı!lrnc.ıat ederek bu ~ için alacakla.n rennı ehliyet 
vesiknlanm hamilen yukard!t adı geçen etinde s:ıat d4ı e kad:ır Da.1ml En· 
cümen telsliC'lne vennelcrl. 

4 - Bu işe ntt ıceşir ve şs.ı'tnameyi her gün N:ı!l:ı. Müdurlüğfuıde görebi-
lecekleri. c3135 • 15126 ı 

Memur alınacak 
Türkiye kömür satış ve tevzi müessesesindenJ 

Müessesemiz merkezinde muhteıır scrvl lcrt\e münhal bulun:m 100 - 170 
liralık vazifelerde çalı.şiınlmak üzrre memur altn. cıı.ktır. 

isteklllerln en ge~ 6 Hnzlnn 1942 tnlhln° kadar C'vr:ıkt mfuıbltc:;il.e bl.r
likte Yeulşehlr, Atatilrk bulvarındaki mu;;.S.:.e3e met"k.eı:lne mürac atlan UAD 
olunur. (5729) 


