
Ortaokul ve liselerde 
on altı bin talebe 
imtihana girecek 

SAAT SERGiSi 
Tibtdyeye llk defa olarak getirilen me~bur 

V ACHERON et CONST ANTIN 
Saatlan. Emhıönünde veni açılan Arlon saat 
maAazaaında 1 Hazirandan 8 Hazirana 
kadar teıhlr edileceğİnden muhterem halkı· 
mmn teşriflerini rica ederiz. 
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Fransanın zorluk 
günleri 

İstanbulda ve büyük 
yerlerde fakirler için 
aşhaneler kurulacak 

BU SABA.HBi 

Libya'da 
tanklar 

dövüşüyor 

'l'ELGB.A.l'LA.B 

Briansk cephe
sinde taarruz 
başladı mı? 

Fransanın yıkılmak üzere ol· 
tıuğuna inandığı gün harbe giren, 
fakat komşusunun yere serilmiş, 
yaralı hft.Uncle blle her nedense sı
nırlan bir türlü aşamıyan İtalya
nın, yeniden Fransaya karşı as
ker yığdığı haber veriliyor. 

Alman tebll~I 

"Harkof'un 
cenubunda 
büyük zafer 
kazandık,, Başvekil dUn B. Millet Mecllslnde 1 -

hak ngilizler' mihver hücum· 
Qmetl n bu karan nı anlattl tarinı pUskürtmüılerı 

Almanlar, Harkof'ta 
Rus kuvvetlerini 

toplamekla meıgul 
bulunuyorlar 

Şimdiye kada 165 bin 
esir, muazzam harb 

ma1zemesi alındı 

İtalyan gazetelerinin Nis, Kor
sika gibi istekleri tazeledikleri bir 
zamanda Fransa hududuna ordu
lar toplanması bir korkutma va
sıtası mı, yoksn bir saldırış hazır

lığı mıdır? 
Fransanın tmzaladığ'ı çetin Bcrıln 28 CA.AJ - Alman ordulan 

k 1 Bnşkumandnnlı!Pnın tebll~: Rarıoo. 

Meclisin dünkü toplanbsinda mUlllak bütçelerden 
altisi kabul edildi, Ziraat Vekili de orman itleri 

liaklanda beyanatta bulundu 

mütarekeye ve işgal altında a - tun cenubunda cereyan eden ~tma Ankara 28 (Telefonla) - Büyük! Kürsüye gelen Baş, ekil Dr. Refik 
masına rağmen itnlyamn istek- muharebesi Alman ve Mütteflk silA.hlı Millet Meclisi buglln saat 14 de top· Saydam, bu noktanın dUıUnUlmilı 
lerini yerine getirmeyen ve bu kuvvetlert için büyilk bir mumffert- lanarak milli mUdafaa ihtir.çları olduğurıu, yalnız latanbulda değil, 
meseleleri harbin sonuna bırak- yetle neticelenmiştir. Dllşmnnın ya.p- için 120 milyon liralık: fevkalade diğer bUyiik oehlrlerde de Kızılayla 
ınış görüııeıı Almanya, şimdi fik- tığı son şaŞ'lrtma taattuzlan da çem- tahsisat verilmeal hak:kındakl kanun anla§ılarak önilmüzdekl kıt meval-

İ ini beti r içln~:;c1i orYdnlulannbil~~:,tlnlüdef~~-t layihasını kabul ettikten sonra mül• minde fakir halka gıda vermek Uzo-
rini değistlrdl. talyayı dilediğ romem'"'l~ r. nız r ........, m n en h k bil 1 • u k · • h l 1 le 1 b 
yapmakta artık serbes mi bı- gurup henüz mukavemet etmekte ise a tçe erın m za eresıne geçmıt- re aş ane er açı maaı arar aşmıo u· 

de bunlar imha edilmek 1\zeredlrler tir. Devlet Den[:zyollan, Devlet U- lunduğunu söylemiştir. 
raktı? Şimdiye kadar ~lt edilen rakamla: manlan ioletme, Vakıflıı.r, Devlet Ha Vakıflar umum müdllrll Fahri Kl· 

Dikkate değer nokta, İtalyanın l'a göre 165 binden fazla esir 617 tank, va yollan, Hudut ve sahiller, Orman per de, lüzumu kalmıyan 'bazı vakıf 
Fransız hududunda yaptığı bu 1180 top, binlerce motörlll ve atlı ara.- umum müdilrlUklerl bütçeleri müza- binaların aahldığuıı ve imar iılerine 
hazırlığrn Libyada Mihver hare- ba ve muazzam mlktal'da. snlr harb kere ve lcabul olunmuıtur. bir pr<'gram dahilinde devam edil· 
ketinın başlangıcına raslama- malzemesi alınmıştır. Bu rakamlo.r Vakıflaı umum mUdürlüğil bütçe- mekte oldulunu izah etmfıtir, lma-

gittlkçe artmaktadır. ıinin milzakereıl aıruında söz alan retler bahıine temaı eden Vakıflar 
sıdır. Şark cephesi mertrez ve cenup ke- mebuılardan Dr. Abdülkadir Kema- umum müClürll B. Fah"i Kiper, hAlen 

Bugüne kadar geçen ahvalden simlerlnde ordulanmız tarafından it, Vakıflar umum müdürlüğünün lstanbulun dört yerinde 400, 500 
öyle anlaşılıyor k1 Fransayı ye- yapılan taarruzlar cephe hattının bir talı:ım vakıf hlnalan tattığı hal- fakire mümlcün olduğu lcadar sıcak 
nen, onunla mütareke imzalayan d~~ltll:n~ 11~ n~~c~=~r. M _ do imarla meıgul olmadığını söyle- yemek verildiğini, aynca Manisa, 
Almanya eski düşmanından harb man~ ıım:ı ~~vaffakıyetle ~m~~- mi,, hu hususta bir }mar programı Ak_!ıisardakl gibi vakfı . doğrudan 
süreı;.;nce esaslı yardımlar umu- lanmıştır Oldukça büyük bir ticaret mevcut olup olmadıgını ııormuıtur. doRruya oraya tllhsls edılmlı, ima· 

C".~ vr..puru hasara uğratılmıştır, Çanakkı.le mebusu Ziya Gevher retler bulunduğunu, İstanbulun ihti-
yar, bu yardımlara karşılık Fran- EtT k f l t b ld b'lh .. bU · d h ,_ bi Berlin 28 CA.A.) - Hnrkof civnrın- O ı1_': dev a ınA,_~ an u af, '- ı hasslka yacına corf!, tçr.nın . a a çQıı; r 
saya mütareke şartlarında iyilik- da Bo~vik kıtalanndan mürekkep sıı;ü ar ve ıuıarayda ulr a para ayr.lmc1.11ına mUs:ut olmadığını, 
Ier adıyordu. Bir yıldır Fransa ile büyük kütlelerin çember içine alın- için eski imarethaneleri ihya etmesi- ancak mülhı;k vakıflann bir kısmın· 
Almanya arasındaki gelip gitme- maslle neticelenen ~etin muha::ebelet nin çoli yerinde ola~ğını söylemiı da mahalli sarfı kalmamıı paralan 
lerin buluşup konuşmaların baş- esnasında bllhassa 87 Ywıkcrs ve 88 ve Kızılayın da yardımile bunun ta- toplamak ve bun•ın için ııarfetmcnin 
k 'bebi oktur Almanya Fran- Yunkers tipinde pike tnyyare filoları, hakkuk edeceği hakkındaki haberle- idarece muvafık görüldüğünü beyan 

8 se Y · F te.,<ıekktu eden mubtellf cephelerde rin doğru olup olmadığını sormu'· etmiştir. 
sadan neler istiyor, ransaya ne- kıtalan ve toplu bir halde buluban tur. (Devanıı a:ııhife 2, sütun 3 de) 
ler veriyordu, bilinemez. Fakat nraba ve tankları dunnadan bomba
Fransayı zater f ~crali altında blr lnmışlardır. Alman tavyareıert müte-

harb sah:ısı gibi kullanan Alman- :-ı~;e~u~~a~~r~u~~~~ b1;1;:, Fransa'nın 
ltalya'ya 

Libya'da tank 
muharebesi 

devam ediyor 

yanın bu memleketten, daha işe at~ıartle düşmanın muharebe kablU
yarar yardımlar beklediği, sık sık yetint kırmışlardır. Alman plke tay-

tekrarlanan işbirliği rekllfi'nin ~1- ~~:~e;~n;::ıe b~rll~~~~!~:e~z~~ ~== 
tında Fr:ınsayı İng1Itere aleyhın- safeye kadar inerek son bombalarını 
de harbe sokecak hareketler giz- attıktan sonra. Bolşeviklere otomatlk 
Iendiğl akla yakın gelir. Buna sllA.hlan ile ateş açmışlardır. Alman 

.. pike tayyareleri tarafından tahrlp 

mukabelesi 
İngiliz te-bliği: «Mevzile

rimiz muhafaza 
edilmiıtir.» diyor 

karşılık mutareke şnrtlannın ha- edilen tnnk ve kamyonlann mıktan 
fifletilmesl gelecek Avrupa niza- ve düşman kayıpları hnkkındıı ş1md.t
mında Fransaya iyi yer verilmesi, llk bir tahminde bulunmaltft ımkln 

Mareşal Petain de 
Fransız kıtalarını 

teftiş ediyor İtalyamn emellerine set cekilme- yoktur.-------
sl gibi teklifıer ilerl sürülmüştür. 
Mar~al Petain. sulhe kadar 

vatanını ven' bir felll.ketten koru
mak b; uzun ve acı mütareke 
devrlni davamlır hAlc getirmek 
için hem Almanya ile iyi geçin
mek, hem de eski müttefiklle har
be tutuşmaktan çekinmek yolunu 
tuttu. Bir va:ndan Almanyanın 

tekliflerine kulağını tıkar görün
medi öbür yandan İngilterenin 
bazı harb hareketlerine göz 

Sovyet tebliği 

lzyum 
kesiminde 
şiddetli 

savaşlar oldu 

Londra 28 (A.A.) - Kıral Kahire 26 (A.A.) - Orta Şark 
Victor Emanuel ile İtalya veliahdı- İngiliz kuvvetleri umumt karargahı
nın ıimal batı İtalya' da toplanan nın 28 mayıı tarihli tebliği: Libyada 
kuvvetleri teftiş ettiklerine ait olarak dünkü çarıambs günü sabahleyin er
Roma' dan verilen haberin üzerin- kenden baılıya.n tank muharebesi 
den daha 24 aaat geçmeden, Lon· bütün gün devem etmiıtir. Dilıman 
dra' dan, marefkl Pctain'in yarın kuvvetleri ba;,lıca ilci kola aynlmır 
Chateou Roux'da toplanan Franaız tır. ~~nlar cBiri Hakeim> in ıimali 
kuvvetlerin: teftiı edeceği haberi ıark?sınde zırhlı ku':"etlerimizin tfd
alınmaktadır. Bu olaylar Niı ve d~tlı t~arruzlarma ugramıılardır. BU-

YWndu. 
Almanvanır.. sıkı ve baskısı o -

derece ~tJ ki iyiye yüz tutan Moıkovadan çarpıtmanın 

Korsika' nın İşgali tehdidine bağlı yuk bır sahad:\ cereyan eden bu 
g'bi aayılmaktftdır Bundan ba§ka muharebelerin neticesi hakkında he· 
M ssolininin Viclty hükumetine nüz bir tahminde bulunma~a imUn 
da~a katt ifadeli ikinci bir nota gö:ı- ) oktur. Dil~~ zırhl~ kuvvetleri ta.
derdiği de iddıa edilmektedir. rafı?dan cBırı Hakeım> müdafaa 

tertıbatına kartt yapılan taarruz KC-
General Weygand'ın ri püskürtülmliı. düıman kayıplara 

•• •• uğratılmııtır. trıünasebet.ıeri bozmamak için, hafiflediğine dair ali.met 
\'aktlle iş başından uzaklaştırdığ'ı olmadığı bildiriliyor 
M. Laval'i, Alınanyaya hoş görü
nen ve güven veren tek Fransız 
Politikacı olarak Başvekil yaptı. 

teşebbusu Gündüz cGazala> nın cenubun-
. Bem 28 (A.A.) _ lsviçrenin daki mevz.ilerimize yaklaıan dilı-

M. Laval, Almanyayı daha faz
la hoşnut edeeek, belki de büyük 
vatansever Mrıreşalln tek başına 
girmeye bir Wrlü razı olamadığı 
fedakft.rlık yolunu M. Lava1'in in
ce politikası daha kolaylıkla aça
caktı. Fransa hitkin bir haldedir. 
Halkın çektiği sıkıntı çok bilyük
tür. Ne zaman geleceği belll olma
yan sulha kadar bu sefaleti azaıt
nıak, hiç olmnzsa arttırmamak 
lA.zımdır. Bu zorluk önünde, Fran
sanın şerefinden b\r şey kaybet
nıecten Almanya ile bir derece an
laştnnğı hoş gören Mareşal Petain 
V'e bu maksatta iş başına gelen M. 
tava1, bu sefer, çok muhtaç ol
dukıaıı tı.merikanın tehdidi kar
oısıncfa k:ıldılıır. Bundan başka 
~ransız halkının çektiği sıkıntı 
~e olursa olsun gün geçtikçe uya-

an ve kuvvetlenen millt istiklal 
V'e gı. 
d trur duygulan da fikirlerde 
enn değtşikl!k1er yaptı. 

Ntrmeddhı Sadak 
( ~vanu aahif e 2, ıütun 6 da) 

Mos~ova 28 (A.A.l - Sovyet ~le dil'lomatik mahfillerinde söylenildi· man ~an~la.rı kayıplara uğratılmııtır. 
tebllğ1. 27 mayıs gecesi Harkof ıstı- v• .. J W d İtalyan- Mevzılerımız olduğu gibi muhafaza 
ki amrl etinde, kuvvetlerimiz işgal ettik- r~~: gN~ ';(~::ika v:y~::~. üzerin- edilmiıtir. İngiliz hava kuvvetleri 
e mevzller1 sağlamlaştırmışlardır. • 1 . · b"t" " d" · 1 

iz.yum _ Barvenkovo kesiminde kuv- deki taleplerine karıı konu ması ıçın ~ un gun u.şmana taarruz etmı1 er, 
vetlerlmlz. düşman tank ve piyadesi- mareşal Petaiıı ile Vichy hükGmeti duıman naklıyatına durmadan hU
le şiddetli savaşlar yapm14lardır. nezdinde ıiddetU teıebbüslere giri~- cum e~ek ve kıtalanmıza karıı ya-

Cephenin diğer kesimlerinde önemll miştir. Geçenlerde bir Alman kale- pılan ?Uıman hava akınlannın mu· 
değitlltllk olmamıştır. • aiınden kaçmıı olan general Jiro'nun vaffalcıyetle yo!u~u. kesmek auretile 

l\IOskova 28 (A.A.) - Çarşamba. ak- da aynı şekilde hareket ettiği zan- k~ra kuvvetlerımm desteklemiDler
§amı Rus cephesinden gelen ve Mos- nedilmektedir. Baz:ı mahfillerde ha· dır. 
kova merkezl etrafından tekrar yayı- sıl olan kanaate göre Chateaux Kahir 28 (A A ) R 
lan bir radyo haberi, İzyum - Barven- R • d F k 1 şal e · · - euterln 
kovo istikametinde Sovyet kıtalannın ?ux a ranstz ıta .a~ının mar:fta hususi muhabirinden ı Y Mİ Mihver ta 
düşmana çok bl\yük kayıplar verdlr· Petabı tarafından teftııı geçen h . arruzunun baılangıcında Ubyadakl 
dl~I ve bütiln taamızlan pUskUrt- İtalyan hudu~unda kıtala.nnı teftış Müttefik hatlarının cenubunda zırh
tüğÜnll b11dirmektedtr. Dilşınan. stra- eden .Kıral yıct.0~ Em~nuel in bu ha: lı kuvvetler araımda bllyilk bir çar
tejlk önemde meskun blr mahalle ta- reketıne Vıchy nın hır cevabı sayı pışma başlamıştır. Afrika orduaunun 
arruz için tanklı öncüleri llerl sllrerek labilir. yeni §efi tümgeneral Walter Nelı-
hücuma geçmek istemişse de tank sa- , ....................................... ring, önemli kuvvetlerin ileri hare-
var topçusunun yıldırım tesirini glh- sn bu hiç şüphesiz bUyük bir s11tıh kete geçmeleri emrini vermiıtir. 
teren müdahnleslle çekilmek zorunda zıı.ferl olacaktır. Çünkü Nazııer, bu Bunlar Rotundr- Scknali ile Tange
ko.lmış ve düşman taarruzu başnnla- yeni tnarnız1arının Uk büyiilt çarpış- der arasında Mıhver hatlarının cenup 
mnmıştır. • • • masını kazanmak için her şeyi yap- yanından harekete geçmişlerdir. 

Muharebe sıddetını mnktadırlar. Alman taarruzu tzyum Çıırvamba akşamı Kahirede lngi-
• d• cephesinin en önenıll kesimlerinden ı· k 1 · · M'h b k kaybetme 1 birinde kısmen durdurulabllm1Ştir. ız uvvet erı~u? . 1 ver aı uına 

, b mukavemet ıçın ıımal ve cenupta 
Mo kova 28 CA A l _ neut.er ln hu- Bu da. Ruslann muvatfakıyeUe aşa- 1 . 1 .. 1 . b 1 d ki 8 

sus! muhablrlnd~n': Naillerln ııaymz nlan karaılık taarruzlan sayesinde t~e Y~ eı::;.~ mıı k u un tlu .a~ı 1 
Y· 

ınsan ve harb malzeme$inl öne sür- olabllml.Ştlr. Sovyet kuvvetleri burada kenıyo~l ~· H ık nr • uvve d er~k~n an~ 
mckte devam ettikleri İzyum _ Bar- menllerlnl sa~lamlaftırnıışlar ve n- ısmı d ~~ ba e: cıvarın ~ lı· tara 
venkovo cephesindeki büyük çarpı,- lah etmlşlercllr. k lstlk etind araiı?. adı oı !t;nın gkn fd' ·~ bp~": 
manın ağırlnştı~ına alt hiç bir alAmet i'zyum - Barven ovo s.nt e- ç.aJJ ıçın en g~m o ve en ını eıL· 
görülmemektedir. Eğer Ruslar bu tn- ki çarpı.,manın çok k&nh olduğu mu- (Devama .ablfe 2 sUtun 8 da) 
arnızu durdunnağa muvaffak olurlar- hakkaktır. • 

Rommel ne kadar kuv· 
velte hUcuma geçti? 

L<>ndra 29 (A.A.I - L1byada şld
detıı muharebeler olmaktadır, Kum 
fırtınalan va kuvvetli blr sıcak at
lında cereyan eden çarpı§malarda 1n 
gll!Zler ınlhver kuvvetlerini myia.t ver
dlrorek püskUrtmUşlerd1r. 

Mihver kuv\·etıeri !ki kola ayrılmış 
bulwunaktadırlar. Qarpışme.lar gen\4 
blr salında cereyan ettiğinden dtıh:ı. 
henüz netice alınmnınıştı.r. 

Hava kuvvetlerlmlz, dllşmanın me
knnlze kuvvelterlne karşı hllcum ey. 
Iemlştır. Timimi, Mnrtub~ ha.va mey
danlarını v~ İtaıyada Mesina.'yı şid
detle bambaalmışlardır. 

Tlmes gazetesinin askeri muharrlri 
Libyadald mihver taarruzu hakkında 
yazdılt blr makalede dlyor ki: Birül
ha.k.lm'de inglllz ııol cenahına karşı 
olan tehdidin ağır oldult'n sal&.hlyetll 
malıtlllerde ı;öyleniyor, 

İngiliz zırhlı kuvveUeri, Blrlllhaltl
mln şimali prktslnde ve Demeden 
Tobrup kadar cephenin ş1mal ucun
da, dilşman tanklnnnı kar'§Ilamı.şlnr
dır, Harc-ka.tın inkişaf şekli ha.kkın
dn .şimdiden tahminlerde bulundak 
lmkA.nsızdır. 
Dllşmanın 11k hedefi bilhassa Tob

ruğu znptet.ınek olaca~ tahmin edlle · 
b!Hr. Rommelin sol cenalunda., Tob
ruk gibi müstahkem bir yerl bırakmak 
i~temiyece~ G.şfkı\rdır. Bir kere da.ha 
mUstakbel had1seleı:- tank muhnı~be
lcrlıiln neticesine bağlıdır. 

Moskova 29 (A,AJ - Moslrova r&d
yosu, Almruı uçaklarının Sovyt't mer
ıillerin1 plke uçaklarla bombalnmaln.
rından oonm Moskovanın cenup ba.
tı.sında. Briıuısk cepheslnda çarpışma.
Sa başlanıldığını bUdlrlyor. Radyo 
spikeri burada. ~ Alman Helnkel ıu 
uçağının piyade ateşiyle dUşllrtildüğti
ntı ve birçok şiddctll Alman taamı
ımnun pfuıkürtüldUğUnU UAve etnıek
tıedlr. 

Vichy 29 (A,A.) - O,F,İ.: Alınanlar 
Ha.ı:1rofun cenubund:ı teslim olan Ruı 
kuvvetıerhıl toplnmap devn.m edl· 
yorlar. Macar kuvvetleri cephenin p
r1Jer1nde birçok Rıu çerelerin.t imha 
et.ıni§Ierdir. 

Berllnden gelen en aon haberlere 
gıöre Harkot cephestnde elde edilen 
esir ve malzeme gıtglde artmaktadır. 

Mihver kuvvetlen durmadan diif
man kuvvetlerini d6vmektcdlrler. Do
netz nehri 1lzerlnde birçok lrtl.ba' 
noktaları kesllmiştır. 

Londra 29 CA.A') - B.B.C.: Har
koftn muharebe aynl şiddet:e devam 
edl;ror. Dün nkşam Moskova rndyosa 
ya.ptıt;ı yayımda Ruslnnn zn.ptettiklert 
menllerl tahkim ettikten sonro. ta.nr
ruzlarınn ve Uerllemel<ırlne devı:ım et.-. 
tiklerl11I b11dlrlyor ve Almnnlnnn çok 
mlkdarda. esir ve mazeme nldıklan 
hnkkınd:ı.k.l lddUannı blr propagn::lda 

Londı-a 29 (AA.) - Brloonova ajan- hnbert diye tavstf ediyordu. 
&ından · Ask rt mllteha.ssWnnn fikri-
ne g8re Llbynda general Rommelln Dün gec-eki Ru• tebliği 
ıllı: hedefi Tobnık şeht1n1 zaptet.mek 
cılııea.ktır. Çilnkü Tobnığun 1Nall, 
Mısın tehdit edecektır. 

Tobruk, eskWnden dnha kuvvetıı blr 
!!Urette tahkim edUmlşt.lr. Rommelln 
Tobruğu ele gcçlrıned n daha Uerl 
nblmo.sı ihtımall pek azdır. Hava mu
ho.rebeleı·inln daha \Ok gel~est bek
lenınektcdir. 

Londra 29 (Radyo ao.at 8.151 de -
Dün gece yarısı MJskovadıı ne redllen 
resmi Rus rebllğl: 

Kıtantımız İzum - Barcnltovo kesi
minde düşmanın şiddetli tank ve pl
ynde hficuntl nıu pilskürtmüş
lerdlr. Cephenin başka bölgelcrlnd• 
byde değer b!r şey yoktur. 

Rommı?llıı elinde 450 tank, 194 tan- ..... ==-==-===""':..:.::.::'-"==::..:::..ı:..:..:::..ı:..:..::""' 
savar t.op, 1200 s:ıhra U:>pu n 6 tU· 
men pfya1e kuvveti vardır. 

İng111z Orta Şark başkumandanı ge
neral Oşlnlek havn.dn üstünllittı haiz
dir. Tank ve top bakamından iki ta

t.narruz İnglllzlerln sol cenahı için Wr 
tehdit te~kll eder. Şimdi bahis mev· 
ı:uu olan. genif bir devriye fnnllyetın
den ziyade mühim bir taarruzdur. 

ratın k:uvvetlert mllsavld1r. Yalnız pl- Kahire 29 (A.A.) - Libyadn nıuh&
ye.de bakımından Rommel 11.stllndür. rebenln gel~imlnd& memnunlyetslı-

Rommelln Glrltte toplo.nntıf ola.'l ll~e dilşece-k htç bir sebep yoktur, 
çok miktarda paraşllt.çl\ k:uneUerln· Tank muharebesi BlrUiha.şlm Ut · 
den yardım görmesi lhtlmalt vardır, Birülhnldm arasında cereyan ediyor. 

Londra 29 <A.A,' - Ltbj"ada mihver 9 düşman t~yyarcsin1 dilşlirdülc. 

nııımmınıuıı111mm111111nıııımnıııırıııı1J111111111111mııııoıııııımnııınıııııııııııııııııııııııııııııtiııınıııııııııııııuıı ııı 1111118 

- Ne harbden haberi vat, ne darptıını .• Ne darlık. blUyor, ne yokluk.;; 
- Vah zavallı taze! Del1 ınl? .. 

· - Yok camın. salon ka.dmıt ... 
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(_· __ D_a_··_n_G_e_c_e_k_i_v_e_B_u __ s_a ... b_a_ı_1ı __ ~ .. i~B-a_b_e_r_ı_e_r __ ~J 
Harb tebliğleri Büyük bir 1 lsfanbulda ye büyük yerlerde 1 Heidrich'e Fransanın zorluk 

hava akını suikast tafsilab günleri 
-·~!~~~-!:!1!!:.n 

1 
• • • • fakirler için aşhaneler kurulacak ca.. •arofı 1 ı.a oahlfede) 

Bqtumandanlı~ tebllği: (Umall ngilız tayyarelen earki Jki auikaatçı hentiz M. Laval'in J§ bqıııa gelınesfi1!. 
Afrilaı.nın sahU kesimlnde cereyan Prusyaya 1...·omba atb. )ar k la amadı· lien sonra da Fra.nsanın o bÜ'""" 
eden hava muM.rebelerlnde Alman 11 (Baş tarafı J inci sahifede) lesi umum mtldlirlügil tizerlnde has- ya a n adamı bl türlü ,.~ 
Te İtalyan avcılan 14 düşman tayya- saslyetle durduğu bil' ifth'. Bu husus- r atamadığını gö-
l'CSl düşürmüşlerdir, İngUterenın ce- Berlin 28 (AA.) - D. N. B. nbı Hava yollari ta köylttye lzam1 k0Ja1100aı pıerı- Londra 29 <A.A.> - B.8.0,: çe~ ren Almanya, belki daha fnzlasuv 
nup sahlllnde hafif muharebe tnyya- bildirdiğine göre, Şarki Prus)'aya Devlet Havnyolla.rı umum müdlirltı.. lecektır. Btit1hı takay}'1ldat tamamen AJ.man umumt vali veldll Heldrllıte dan ümidlni keserek, belki de da.-
releri düşmanın bir Uerl ka.rakol ge- bombalar düftllüıtlir. Hasar vardır. ğQ b1ttçe51nfn m11%nkerastnde, Zlyn k:D.ldırılml§tır. Bu sene mahrftkat Jçln kQrf1 yapılan .mt'kasda ım*abelebll- ha çoğmıu elmak için ltaıya ile 
mlsinl batımuşlardır. lngiliz hava kuvvetleri iki uçak kay- Gevher Etlll, Ha.va yollnl'lna. verllen 20 milyon kental a~. l'aknt m1slı olmak 1lzere .Almanya.ya dllt- Fıransa üzerinde de anlaşmış olar 
Alınan den1zaltılan muhteıı.t deniz b tm" 1 d" ehem.m1yctl az bulm'IJ.?, icabında kam- bu kolı:ı.ylıklann bir haddi vanhr. O manca. harekette bulmıanıa.n ııatıa- • . 

tesimlerlnde muvatfnkıyetıe fnallyct- e 11~ er • ır. yon ve trenlerin gldemlyec~ yerlere dD. ormanlann tahrip edllmemeSldir. mak suçiyle 6 t1f1 idam edllm1§t1r. bilir. Bugünkü durumu böyle izah 
te bulunmuşlnrdıi', Şimall ve merkezi ngıltereye taarruz taşyarelerJn glttığ1nl ve bugün taşya· Odwı naklJnde de en ucuz tn.rtre tat- Prag re.dyanına göre Heidrlhe auı- etmek mümkfindür. 
Atlnntlkte denl?.nıtılanınız sıkı bir Londra 28 (AA.) - Dün gece reletin ynlnız yolcu değil eşya nnkll• tınc edilmektedir. kast. blndl~l otomo'bll, ~hm ortası- Şu da var k1 Almanya İtalyar 
muhafazn altında giden bir katlleye Eaat Andrta·da iki yere nombalar yatı da ya.ptıklannı anlatmıe ve ge- Ame.neJmanlarda tayyare He fotoğ- oa geldiği zaman ya.pılmlftır, 
mensup 14,000 t.onluk üç vapur batır- düpnil§tür. Haaer az olmuşsa da tc- lccek sene htiktm.etln hava yollı:ı.nna :nı.1' e.Iınak usulünün tntl>lldne manlc- Tam o sıt'ada bir~ ansızın yolr. dan da yardım ve fedald\rlık 1&-
m1slar ve üç vapuru dnha torplllemtş- lefat c.lduğu bildirilmektedir. d.nha fa.zla. ehemmiyet vererek bfttçe- se! lmkAn bulamadık. Bununla bera- fırlamış ve Heidrthe WeJc lle ate.o tıemiştir. Rusya cephesine asker 
ıerdlr, Bunların bat1p batmadıklan 81n1 1 mllyon 200 bfn llra yerine 10 bet geçen ıenclere MtlllJ"1Ul anıenaJ- etmJ§tir. Bmıdıı.n oonra 1k1nc1 b2r gönderen, Balkanlardan çekilen 
görülmemiştir. Meksika mihvere harb milyon llra olarak getırmeslnl ve ae- ma.n bu sene da.ha. fyidlr.» f8hıa. ot~obllo patıa.JlCı bir madde Alman d rtn bek"nfk 
şımnıı Amcrlknnm şark .salım açı- ferle.tin dtı.ha. muntazam yapılmasını Büyük Millet Meclls1 bııgUn ö~leden a.tınıftl.r. nrt sulka.stçl de tNJ,al.lftır. or usu ye e ~ 

f ınd:ı., Knralp denizinde ve Missls1p1 ilan etti temennı etmı.,tır. sonra t.oplanacaktır. Sufkast fert civarında bir ça.n.to., eden İtalya, şimdi de Afrika ve 
açıitındn denizalblanmız 26500 tonluk Meksiko 29 <A.A.> Meksika htıkCl- Ormanlarda Ruznameye alınan iki kirli bir muşamba ve btr tadın btslk- Akdenizde harekete geçiyor • .Bw»-

!n~P:ı~d~n;::::i::'n ve u~=~ı~~ :aC:· ~:~ı:nanya ve İtalya.ya Orman umum mndürlü~tln bftt- bütce ıe1i!~~~~t azı eti hakkında. lara karşılık İtalya, Alınan yadan 
Mnrtink adası civarında. bir denlzal- çesl sırasında s&! alan Tokat mebusu Ankara 28 (Telef~la.) - İnh.1.sar- reısmt maıOma.t ;yo~. Y ne istiyebillr? En ba§ta F:ransa-
tımız bir Amerikan muhrlblnl torpil- İngiliz Kiralinin B. Emin Aslan, orman a.menaıman lat umum mQdürl{}ğll bütçesi Meclis vtchy radyom, vall vel:WnJn vazı- dan almak istedlklerl. 
Jem~e de destroyer ön kısmı delin- karde•inin seyahati 1§lerlnbı daha atlratl! ytlrflttllmcsini ruzn~~~ a.ımnuştır, Bütçe .rapo- yethıl vahlm diye tavsif etm.1.§tlr. İki İtalya vasıtaslle tehdit yahut 
miş olmasına rae;men civarda bir ıı- ~ ve bunun için eıemnn darlıA't mcv- runa. gore lnhlsarla.nn tflttin satı§l sırl~ı henüz ya'knlanmamı§tır İ ' 
mnnn tadar gitmeğe muvaffak olmnş- Kudüs 28 (A.A.) - Dük de cutsa askere alınan otman memur- 940 senesine naznmn 9U de yi}3de Norveçtek1 Gestapo §eft m~vtnı. tal yan fedakArhğmın ödenecek 

tu 
Clouccster Orta Şark•ta yapbğı gezi Innnm bu işe tabs1slnl ~ir. 11,38. miisldrattan b1ra snt111 yilzde Telavo köyünde ~ldllrlilmftştftr. stok- bedeli, her ne olursa olsun, Fran-

r. İb hl eatıaaındı. Amman·da Maverai Or- rn m Kublnn, bugüntln koroma 57,69, d.lğe~ içkiler sa~ yfizde 33,98 holmdan blldlrlldlitfne göre bu ani- sa yeniden kötü günler geçlrlyor. 
Akdcn12de. bir denizaltımız kuvvet- dün emiri Abdullah yan resmt su- teşkilMının matluba muvafık olma.dl· n.JsbeUnde artmı~ır. kast birkaç gtl evvel ya.pılınlftır 

U bir hlmaye nltında. seyred~ bir • "ını, köyler t..ın baltalık olarak a.yn· İnhl..""&rlar umum mtldlirln"ü bü•Ae- · Fransa, İtaıyadan gelecek 'b1t 
rette zıyaret t:tmi~tir. " "" uc; ~ petrol gemisine 2 torpil lsnbet etur- lan yerlerd<.>n ketdlere'k gctırllcn odun- ı.lnde masraf 0,018,2'12 ve va.tıdnt ç • 'd h tecavüre sil€ıhla karşı koyabUlr 

mtş ve inglllz tnltvlye kıtalarını taşı- ıam da eı tono.ra.Jt k6yHinOn ma.hke- 107,325,962 ııra olarak tesbit edllmtş 1 n e arp mi? Fransada da İtalya hududu-
yan Ud gemiye de tam 1kl !sa.bet ka.y- y } d melerde u~dı{Pnı, lkl elden bulunmaktadır. 
detmlştlr, ugos avya a idare neticesinde kanşıkhklar ve an· Ankara 28 (Telefonla) - Matıbua.t na yakın yerleıde manevralar ya,. 
Şimal buz denlztnde b1r denlznltı- IaşrunnmarJıklar olduğunu söylcın.1.ştl.t. umum müdfirlüğü kanumma ek ka- J I pıldığı, Mareşalin o taraflara glt-

mız Murmansk'a gitmekte olan bir Ziraat Veklll B. Muhlis Erkmen. nun layihası dıı. Mccll.s ruznamesine apon ar, Çingva tlği söylenivor. Fransa, bugiinkü 

:::~~~;11~:o~re~Iuky:~~1;:pu~ İtalyan kuvvetleri ce;~ l:~~!~ ~~~~~~reuıe or- ~~=~~S:t~rı~~::Ua:ö~~:a:~~ müstahkem tehrine sakat hfilinde bile İtalyanın hak-
hnrekeUer neticesinde topyekftn 

48500 
Rusyadan çok kayİp manlara yapılan fenalıklar şiddetle dilrlüğü tarafından mUrakabe ecıce- girdiler kından gelse, böyle bfr hareket 

tonluk vnpur b:ıtmımış ve 10 ticaret veriyor takip edllmektedlt. Mahrukat mese- cektır. Alman.yanın da Fransa ne yeni-
vapuru da torpillcnmJ,,tJr. Bunlar Tokyo 28 <A.A.) - Japon kuvvet- den harbe girmesine sebebolabi• 

tıatm.ış sayılab1lir. Bem 28 <A.AJ -Trlbune de Geneve Orman işleri Sıhhiye tayinleri len bu snbaJı aaat yedlde Çtngvıı leceği için B11Aha sanlınak güç· 
~ollnndn sahiline karşı yapılan gazetesinin Roma muhabiri şu te]gra- Ankara 28 (Telefonla) _ Or- m~rfnegm ~~.Al.)işgnl =ı.;rt. __ tür. Bu durumdan kaçınmak için 

munferlt nkınlar e.snasındn avcılnn- fı çe.Jon~: U M·'d .. 1 .. ~ .. h .. t • M Ankara 28 (Telefonla) - Enu- ~...... - ......-mız, hava batary;ı.Ianmız ve ~nlz İtalyan ordusunun muhtellf cephe- ran mum. u ur ugu u ç~~ı ec· rum merkez hükumt tabibi Doktor hasından geco yansından 80nra alı- Fransa, Almanya ile birleşmek 
topçu kuvvetlen 9 İngiliz tayyaresi lerdeld kayıplnnn:ı dair neşredilen ıs ruzna~csıne alınmışbr. But~~ ~a· Rıfkı Olgun Mersin Sıhhat ve içtimai nan blr telgmtta Japonların biltUn yolunu tercih eder mi? Buna da 
dilşürmü.şlerdlr son listede itaiyaninnn bllhaasa Yu- poruna gore Orman Umum Mudur· Muavenet Müdürlüğüne. Muğla Sıh- 1stika.metıerden Çekinng eyaletinin ne Amerika ne Mareşalin uzak 

Bi mikta d·- goslavyada. kayıplar verd.llderlnl gös- lüğü aon bir acne içinde Sehan • hat ve fçtimai Muavenet Müdürü merkezi olan Çlngvnya ya.tJ&Ştıklan ' 

f d
r ılr uşmhıran tal yya.ttstkıntalra- termekt.cdlr Balkan'd .... _ ... I. İtalyan Karabük - Karasu Deı.·let orman i~· blld.lrllmektedlr. Japon kollannm görüşlü politikası, ne de bizza ın o.n ynp an pa ama a an • uu~ l 1 . d 60 b" h -L Doktor Nazmi Özbelr Aydın Sıhhat •<>r ..... - ta ..,.hre • ~·- ~,,,,, --- efkA..., lzln e l 

dnn 
"""'e •<ır'-' P'..r.-ada h"V" tehi!- kayrplan fllrk cepbeslndekl kayıplar- etme enn e ın cıdar orman l . M M d l .. ,.... .......... ve cenup 'i""' o11 .......,m ..... .,ua. r ıiUUlıZ u.ı..:o V r r . .,.y... .,.... "'' ~...,,,, .. .. da k f--'adı • d f b ve çtımai uavenet Ü Ür ÜgÜne. bir meQ!.fede dardUrulmUIJ oldulclan 

test lşaretı vcrllmeslne sebep olmuş- n ço ...., r. amenaJe e imiş, u ıuretle amenaje Van Sıhhat ve İçtimai Muavenet blr sırada alman bir habere g"-e ve- Gerçek olan §Udur ki Fran 
• At 1 " f ı edilen ormanlann yekunu bir milyon vı " A-~ .ur. ı an mun er t bombalar az ha· Müdürü Rifat Baııut Muğla Sıhhiye n1. btr kol doğruca or:hrln ,tınaıı --"'1 nın, mt=.ıaat hesabı yahut çar 
-r h suı ..,...tı ,8 .. n- b y • t d b" t hektan bulmustur. Sayısı altıya bali~ l!t .... " - u o bY nn"'!l ... r. U§lll&n u unams an a ır ren · eo Müdürlüğüne, Bandırma Hükumet kısmına doğru UerlE1Dıcktedlr, sizlik neticesi Q11 veya bu taraf 
mfin"""""Ctle 2 tat1110re kaybetm'..+ir olan orman Devlet i"letmeleri '!11-..., .. -.., ,,,,_ ..,~ · k · )1 tabibi Zekii Arkont Van Sıhhiye kat cll 

Harkof cephesinde sayıca pek üstün azası 263,836 metrenıikabı tomruk i!tih- N ılması bugün bile harbin gi • Müdürlüı;üne tayin edilmi•lerdir. orınandı"e yuz" dur·· u··ı··yor .ı d in '-'-dfişman tank kuvvetleri tarafından Londra 28 (A.A.) - Aaker1 bir sal etmiş, aynca ltöylülerin zati thti- • .. U .,.. üzerin e der tesirler yapau.v 
ynpılan şaşırtma teşebbüslerine kar9'1 tren imzası sırasında Yunanistanda yaçlan için 3646 metremikabı tom~ • Vııehy 28 (A.A.) - Nevyork. lir. Çünkü Fransnnın, iki taraflı 
müdafaada 160 numaralı motörlü av- '40 Mihver askerinin öldürüldüğü ve rulc elde edilmiştir. Maden direği is- Ankaraya giden zahire Iımanında habnıf olan Normandie 
eı taburu bllh:ıssa temnyüz etmiştir, 100 askerin yaralandıgı" 0··gwren'ılmek- tihsali ise 59,016 metremikabına • 1 • • 1 ] · gemisinin yUzdürülme ameliyesine zayıflayan donanmalar karşısın• tacr- erının top antı arı h ı da git~n. h l ti rtan bir 

1 1 hl 
tedir. Atinada üç Alman aııkerinin çıkmış, odun istihsali yekunu bir mil- aş ar.mışbr. Herıeyden ~nce gemi- ı.ıACe e emm ye a 

ta yan fe İğİ öldürülmesine karşılık olaralı: ıo yon 442 hin 726 kentnle ve kereste Ankara 28 {Telefonla) - iaşe de kalan enka.z!ar çıkarılacaktır. On· :filosu, Afrlkada, bilhas.ın bu sıra· 
Tutak kurşuna dizilmiştir. istihsali 28965 mettemikabını bul- müste§&rlığının daveti üzerine yur- dan aoora da takriben 100,000 tonu da çok işe yarar kuvvetleri Val" 

İngilizler Mesina'ya 
yeniden büyük hücumlar 

yapblar 

muştur. Odun ltömürü istihsali de dun muht~lif yı'!rl~rin~e~. gelm~ş bu- bulan au bopltılacaktır. dır. Frnnsanın alacağı karar, 
l.itvanyada 400 kİ•İ 35 214 kecıtn!dir Muhtelif yerlerde lunan zahıre t&cırlen dun Tıcaret b elan d l akl bekl f,. 

:s- yetiştiriler. fidrı~lılı:larda da tevzi Vekaletinde toplanmışlardır. Bu Telgraf febekeleri un ° ayı mer a en 
idam edildi edilmek üzere çok miktarda ağaç toplantıda bakaliyat Casily~inden ıslah ediliyor yor. 

Stokholm 28 (A.A) - Brit: yetiştirilmiştir. olan bu yaz mahsullerinin nasıl top- Ankara 28 (Telefonla) - Posta 
Muharebenin toplu halde en kanlı lanılacağ:, nasıl alınacağı ve nasıl Telgraf Umum Müdürlüğü merkez-

Roma 28 ( A.A.) - lıalyan 01"'- idam cezası Litvanya' da yapılmışhr. İnhisarJa.r Umum Müdür• depo edileceği istiıari mahiyette ol· ler arasındaki telgraf muhabereleri
dulnn umumi karargahının 727 nu- Litvanya·nın imarı ve yeniden ku- lüğü kadrosuna alınacak ~::a üzer~ görüşülmüştür .. Topl~n- ni temin eden ıebekeyi yeni tesisatla 
ma I t bl'"•, ş· l Afr"k d M"h nılması işinde çıılı§&n aivil iki Alma- l bugün de devam edılccektır. ıslah etmektedir. Bundan başka son 

ra 1 e ıgı. ıma 1 1 a a 1 - nı -ıd·· ül" • k . ·11 memur ar ı ver hava kuvvetleri tarafından ıid- n o ur meıune ar§I mısı eme mukavelelerle Ankara - stanbul 

Necrneddin Smlak 

Libyada tank 
muharebesi 

det! D b 1 d'" it olarak 400 Polonyalı ve Letonyalı Ankara 28 {Telefonla) - Çay Terfi edecek mahkeme telefon santrallannın geniıletilmesl 

hl
e om a anan uıma~ ıta ~e idam edilmiılerdir. ve kahvenin inhisara alınması dola- ,., • • Adana z ldalc B M • (88' tarafı 1 inci sahifede) 

zır ı taşıt topluluktan dün büyuk ....................................... , .1 1) • 1 . •. d .... 1 • • . l katıplerı ayrılıyor • ongu • uraa, ersın, 
kayıplara uğramıghr. Tobruk mev- -· hal. d M • h • . hY!SI el uuış erı•ı ~o~ ~ru .. ~~I ıçdın n- + .... -~ Kozlu, Çekirge, Afyon, Adapazan, leyen İngiliz :mhlı tümenine ça~ 
kü .

1 
d·· il • d 1ı:· h ~ ... ar m e esına ıe rıne yenı- ısar ar mum Mudurlugu ka rosu- .ı.ı;wuıbul adllyesl ve mülhak.attaki Kayseri. İzmir ve Balıkesir gibi 

ı e uımanın ger erın e ı ava d tna t . 1 d. B. 1_ 29 .5 iJ• • h kı_ dak. ma.hke b kAtı 1 rD _._ a mıştır. d l • d'f • I en rruz e mıı er ır. ır .l[aç ev na memur avesı a ıun ı me aş .. p e e ...u1ıt k .. tıp- ehemmiyetli merkezlerde yeniden 
n;ey an anna ~ e .ıımen ı er teaıs e- hasara uframııhr. Sivil ahaliden lı:anun l&yınası Meclis ruznaınesine Ierl arasından terfle lstUıkak kesbet- t tik t 1 f • vü d Bundan sonra cereyan eden savaı 
nne de muvaffokıyfetle taarruz edil- ~len yoktur Taarruza iıtirak eden alınmııbr yaltında mUzakere edile- mlş olanlann tesbltl 1ç1n Ac1llye Ve- ~ ~ma • k e e ~~ tjısatı cu a ge· haklı:mda henüz hiç bir tafsilat alın• 
mişti~. Alman ve talyan av tayya- ta arelerd;n CfördU hava bata a- cektir. ' Wctınden İstanbul müddelumuınlll- ır mesı ararw.gtın mıtbr, 1 mamııtır. 1 S nd "'e 21 inci Almal\ 
relerı hava muharebelerinde 13 düt- la;[ ızı t il S 'Ra. . . ry ltJne tebligat yapılmı.ştır Adliye encü- Bunlardan haşkn Anhra • atan· zıdılı tilmcnlerinin her ikisinin d 

man tayyar~i dü.filnnii§lerdir. da ;:re r:ı~;!ek ~;çala:r:;hc;~ann- MadagaıkarC:la arpiıma meni dün toplanııro.k tedie mllsta.hak ::
1
• h~~~u~ -~z.:!~e::,ı:aAn~~·: bu taarruza iştiralı: ettikleri kati ol 

Malta hedeflermln bombardımanı Catono ve Sirakuza clvanna Cla ·..1 d Ç görülen bqkAtıp ve zabıt kA.ttplertni z ' ld k A k K • g· mamakla beraber ltalyan zırhlı tli 
gece ve gündilz devam etmittir. b'ombalar ablmıa ise de insanca za aur U tesblte b:ı.olaml§tır. Adllye encümeni on~. al '. n ~rİ f aysüen -b ı- menlerine menaup baz.ı elemanları 
Ş k

• Akd · d ] • VfchJ 28 (A.A.) - Madagaskar va.- bugün de toplanarak tcsbit ışınt bl vaı şcmır en araaı e e on m nase et- b d d w d ğ 1 
ar. ı. enız e, tayyare erimiz- ylat yoktur. Haearat ehemmiyetsiz- zlyetı hattında. salA.htyet.tar bir men- ttrecek ve tesblt edilen llste demai !erinde bugUne na%aran bir kaç mf1- atı an o~u!a ? . ru. yapı an ~s 

den hırı 2000 tonluk ai1Ahlı bir va· dlr. Batka bir İngiliz tayyaresi San bndnn öğrenlldlğlne göre bu adad:ı. VekA.lete gönderllccektir Terli ede - li daha yülı:sek konuıma temin ede- lı bas~?a ıştıre~ ıçın ilerıye ~eç~ı~ 
pur ~örerek to'?lllemiştir. • Gıovannl ile Gatona arasında dUtU- bir mMdettenberi çarpı§Dlnlar dur- ler haziran maaşlarını yeni derccel~rl cek tesiaabn fıuıliyete geçirilmesi de le~~~lınm~ktedır. _Buk da tım~HY 

Dun gect. fngıllz tayyareleri dal- rlllmilttUr. muştur. ii2erinden alacaklardır karar altı aJ t AıruLa ordusunun bır ıemının ihtr · na ınmıı ır. yat olarak saklandığına delalet et• 
mcktedir. 

Franldand'm, kızınll kargı ins~f· - Bu sevincinizin sebebini anla- büyük bir muvaffakıyet kaZMtdığımı Umumi dikkati" Lı"bya 
ıız ve merhamttalzce muameleaınl tınız lti ben de i§tirak edeyim de- hatırlamıyorum. 
ağrendiğim andan itibaren bu ak dim. ihtiyardan, iatediğim malumatı cephesi çekiyor PERiLI KONAK 
aaçlı ihtiyardan, ııtkım ve °?uhab- - Azizim bugün çifte muvaffakı- aJahilmek iç.İn onu koltuklamak l&- . . 

Tefrika No. 73 Çeviren: AHMET HİL!Lf betim tamam!lt' sıyrılmı§b. Bır ara: yet kazandım. Bu memleket halkına zmıc:lı. Bu çift~ muvaffaluyetten ean- ~ 28 (A.A) - ~ımd.ı Ru• 
Herif de el~ avuca • . . lık ihtiyann Dtı naziklne davetinı kanununun ne demek olduğunu ka· ki hayrete dUımüı gibi g~bilnerdc cephcauıden sonra ummnı dikka 

b' d lmaJc 11imaz, ya.- bOienne ra~ onu Londrada ya- reddetmeği dOf{lndüm fakat nuna b kt k k ' h. ıordum· Ubya cephesi çekiyor. Tank ve 
man ır a am o ıerektl Lon- bhyamanutb. Efor l>en yakalıya- Franlda.ld'dan da mal~at topla- d &§VUnna an or mıyan k B, . uçaklar himayeıinde oldukça mU .. 
ebada arkadaflJI! Sberlok Holmeı bilireem ı benim lçkı ~e bUyUk bir malc ihtimali eklnna elince dave- a ~m mevcut olduğunu. .~ğretme - u muvaftaluyetleri naııl ~- him Alman kollan doğuya doifU 
ile beraber, pqıne düıtUiüıntiz za- muvaffakıyet te,ldl edecekti. Hafi- tini kabul etme"e k.ar!r verdim. Bu latiyordu":'. Allaha çok ıükur, .hu g~- ~~mız} Zeklnıza ve kanun bilir- Uerliyor. Falcat henüz uas mevzile
man, ark.~~a hiç bir fz bırakma- ye kıralı bde l)~fm bu be<:e~klUlk ziyaret esnasınJa, uşta]ılı:lı bazı ao- ~7::J~~rdrm ve herkese haddsıl bıl- ligınıze doğrusu hayranım. . re va.mı8:°11§hr. Sal~biyetli İngil~ 
dan ellenmızın arasından naaı1 eı· ve muvaffakı,.etune parmak ısıra- rular ıonnak suretile kızı Mia Lau- - Bu huıuıta daha fuala maJG- mabfıllerı bu hareketın hakilLt öneınl 
'Yltbiını dUıünüyor ye herifin acar- cakh. ra' nın bana söylemek iatemedikle- Meddelton parkının ortasından mat almak latlyoraanız, Cericlei adli- haklı:ında henüz bir ıey diyemiyor" 
Jıima hülı:mediyordum. Bugüne kadar yapbğımı:ı anıştır- rlni belki de öğrenecektim. Bu fır- ~a murur hakkı Terilmeaini ve yeyi okuyunuz, o zaman ne yaman lar. Bu defa da ho§ aahayı darlat• 

l.ondradr. Regent Street'de p~l- malarda tal1W7lilr. bize musallat ol· aattan iatifado ederek Perkinısi ba· evımin önündo yilz metrelik bir ıa- ~lr hukuk a~rrr. olduğumu anlam- mak maksadı ile yapılmıo 'bir har~ 
ne düıtüğümüz zaman caddenin pek muttu .. F~at !1mdi. talih blrdenbi- §ımdan aavdun. Araoasilo çifliğe ha tahsia edilmesini talebediyordum. nız .. Vakıa bu dlvalar bana beı biri ket olabilirse de büyük ölçUde bb' 
kalabalık olmASı, lcaçmasını kola)"" ro değl§rnlf, bıze gijler yüz g8ster• dönmesini emrettikten ve Sir Hen• Anlıyor musun} Bu bilyiik efendiler, franga m~loldu amma. h~rkese kuv- Alman tanrruzunun baılangıcınd• 
laıtırmııh. Bozkırda bByle bir ihti• meğe baılamııb. ri'ye akşam yemeğinde avdet ede- bizi artık çizmelerinin altında eze- vet "Ye ilı:tidanmı g8aterdım. Bu mu· buhmulması da ınuhter'leldir. Alman 
mal yoktu. Vı:ıkıa buraaı Allahın Bu mesut tahavvülün müjdecisi ceğimi a8ylemeği tenbih ettikten mlyeceklerdir. Gelecekleri varaa gö- vaffalı:ıyet bana yeter. ordusunun gerideki talimleri ve bu .. 
~uz bucabız, \asız bir bölgesiydi. de Frankland oldu. Ben, Mis Lau- sonra Frankland ile beraber, evino receklerl de vardır, - Bu d&.v.ılardan kazaııcınız ne- na benzer İşaretler geni§ hareketleriı' 
Saklanabileceği yerler pek çoktu. ra·nın yanından çifliğe dCSnerlcen girdim S F th h 1k dir mosyö Franklandl hazırlandığını gösteriyor, Bilhns51' 
Fak b kabil Lo • onra enwor y a ınm pazar Al l k d k . 

at una mu ndradnki Frankland"ı bahçesinin kapısı 8nlln- ihtiyar, ocn ve ptır görünilyordu. g{inleri gezmek için gittil-Jerl koru- - Maddi hiç bir menfaatim ol- m~n arın a~a an as ert . ~ır tC: 
manevrayı burııdn tckrarlıyamazdı. de dururken cördüm. Dudaklarını büzerek ıılık çalıyordu. lu~n etrafını tahtaperde ile çcvirt- madı amma, manevt lı::ıymetleri pa- şebbu!te b~lu?rr.alnn ve .. tn~ıliz hat:f 

~en, meçhul tahsı~ • saklandığı Beni uzaktan görlince, gülümalye- Beni, salonun baı koltuğuna oturt• tim. Zavallı aafdiller, mülkiyet hak- ha biçilme:: derecede btıyUktür. l~nnın gerılerın~e ~.nra~utçu kıt ~-
magarayı bulacak ve ıçınde bulun- rek kareılamağe l\oıtuı tulttan aonrn karşıma geçti ve: kını :koruyan kanunların luğvedildi- Evvela, bu diivalardan hiç bir l.ullanmalnn mumkundur. ~er h . 
C:luğ~ zaman bir baskın tertip ede- - Bonjur doktor Watsonl Görü- - Bugün lienim için blıyük ve ğini sanıyorlar. Halbuki heT hafta maddi menfaat aramadığımı söyliye- d~k~l.~dlah taatz.lİrınd d ya~= 
ccktim. Şayet onu mağarada bula- yorum ki uzak bir yerden geliyor- mesut bir gündür M. Watson 1 Bir yemek artıkları ve öteberiye attıklan bilmekle, gurur ve iftihar duyuyo- ~d·~ Li?bçude h~~rl amı;l ar ır. . . b'f 
ma d .. " · k d b kl" S • · ı ya n oy e o maması ıçın 1 

zsam, •w?nuncıye a ar e ıye- sunuz. Arnbnnmn atlan da yorgun taşla iki kuş vurrnu§ oldum. viski §İşelerile ormanı klrletmeğe ne yorum. anıyen, vatandnı aıfatıle b k l3 d d l b ıı 
c~, .~eldıgı za~nn yaknlamağa te· görünüyorlar. Eve girip de biraz Frankland"ın yüzüne ban bön hakları var} bana düşen vazifeyi yaptım. Bundan 

80 
.. eph'ylo tuLr:b dunk'anr I~ ny~ ~it 

ıoobuıı edecektım d" ] • b" • • b b k da.ha büyük zevk 1 r h. ? mu§:ı ıt er ı ya n ı aa ıvetın 
H ) .... · .• ~n enır, ve ı- çnyı~ı ıçersenız, e- a ıyor, aözlerinden mlna çıkaramı- Azizim Watsonl Bu iki 'davayı da -

0 
u mu ıç Alman taarruzun bn§lnngıç olac•• 

cı mea. butu::> maharet ve tecru- nı çok memnun etmıt olursunuz. yordum. Bir arıılık ılıtiyaraj l:azandım. Bugüne kadar J>uhdar (Arkaa& var) ğı kanaatindedirle.r. 
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A~o:::::::~A ( ~ f !!~ DADERLERi) 1 SiN6APUR KORSANLARI 1 
yapmanın fareler:. Ekmek kartları j Bugünkü ~u \ imtihanlar Te:ı'..:.~:.:: ...... -. heıı·ı="= tsKENDER F.sERTELLt 

Hepimizin bfasıDda fÖyle ır } • • • b• meselesi Orta okullarda 11, .lln1 blrer biter toparsam, gene bidde- - Bu thtllAl yürüyece.t.. n mlllet 
, ____ 1 bir d" ~...ı11 • Kontro ıçm yem ıı: timi :renemem... uyanacak; tendlahıı yıllarda.nber1 eaa.-
.DJeM:Je, ava~ : ·&!-ek l b l d 1 1 ·..ı 5 b• 1 L"-- Coc:oldanmm 111 Jetil....... uıu u un u iıe erae m ta eDG Dl;rerek, Jı:arımnın cesedi tzerıne m .,. ı.tlhdat zlncltlyle batb1'an d•· 
'-!- maiıyıs? t_. --"- • ._ ... .:..:_ '--- •eri.....:!-~- fmtihana gı•recek •tılmıt athTOrdu. ret>eyler saltanatına kendi eUyle nlb&-
"'liAD ne yap .. .. vasiYetizıden .&RaDDaa _..,..._ - ı cnuuıır :ster Yamada . lamamaıun bafUlı Jet verecE-k. 

Onlann b~ • geçen neUl nrınıarm ekmek tartı mutnbl- kırk aekia. bazı yerlerinde otuz altı değil, kendtni dlı1 olarak lltemem1c Diyordu. o gün de - bu mef\llll 
~enunm değilix. . • erçıbabalanınIZ" ııncıe ne tadar ekmek sattıklarını saattenberi sa yoktur. Sehahleyin Orta öaretlm okull da bitttmt olsaydı. Kava - Mura flmdt •mı Ttl· lslıtkiln eahiplerlnden b1r.l yab.landı· 
bızden; dedelennm. •. edelerı·· ~-1 etmek için b6lge ~ mü- bir --~.-.1. okuclak ki v~:ı:..aL--.-.1• arın cuduntt lokma lokma d-----~- •- lı .......... ~ ....... 4 -"-,eri tekrar1 ........ . 
~--. b:-....::L dedeleriDUZ de d . • d:a.ullu ıwıııoı.n~ yenJ bit tedbir alın....... Bu- b" ~~-- ,,. ...._~ 1mtthanma gtrecek talebe m!ttarı -·-- ..,_ _. - ..., .... - -.-. ~· ur.... • ferdi Bıı ZJDClt r ı;.. &qMU. ır ~ ounua '"~ tamiriae maa?lt mUdtırltığüne blldlrllm1f n bu red'dMetmiyeceöt. Klltkt1n ha.klld aahU>l kendln1 m .. 
mizden yakasilker , •• __ ı..... Ka· na göre her fırından. ekmek 1mrt.lan çahıılıyomıut. Bu gı'ln &rızalar her rakamlar bir liste halinde M:.uutt ve- Zaten bet ta.rafı kana boyaruıuı ve dürip iı:mttılmuotu. Yakalanan adam. 
J>elkj Hazreti Adem ın ,.~ iki· oımarak 200 tanesi bl.r kAR'ıda :vaPll- türlil tesisatta h~r vakit olabilir. Bu· kUllğtne gönderllmlşttr ÖğrendJl!ml- Adeta bir insan mezbahasl halln1 al- ıliyogon Yalliılnln yeAenl Toşoına 1dl. 
L .. 'den d-%.!1 Habü'den e f • tınJacak ve kAğıt adedi &cyılamk b' d nil y ıl---1- • mış olan bu köttte tüyler D!'pertan Bu adam ııaddar'·,., batnllll·"•le m--
uu cı;;.., kad ~.... Diğer cı- -...... bulan""nktır Böylelikle her na ır teY e emez. ap açaıı. ta· ze göre orta okul blUrme ımtuwuna ,...., r;-,, _.... tçi 'fmasma ar y--· ycuı.uu ....... . • eld maı· 1 ahali girecek talebe mlktah 11 bln ilse rıe :tadar aelme varsa hepe blr anda burdu. O.kanın mllll kuvvetler ta-ı 
~e · 0 bence _yeni nesil bize, tırmın aldı~ unu 11\yıklle harcayıp mırat evv en • um 0 ~ • bitlrme imtihanına gire ek "~ebe hem de bütün deh§et ve fecaatıyle ra.tından J.fgali üzerine, o da amcaa 
~tten .-ett idadiden çıkanlar~- barcnmadığı meydıına çıkacakt.ır. Y? suyun ne v~t k~~~eği, n~ va- mlktan 5000 dlr Bu tal~le 1n lmt1 blrb1rln1 taklbediyordu. ()•h'hlq- o dll harakiri yapmak ıatemıpe dl 
ef~ e . ilb faiktirler. Ycnı· İlk de!n olarak dün Beyoğlu kazar. kit sahven1eceği bildirilır. Halli ba· hanları lıç1n 30Ô imtihan ~misyon; ~e kadar bir kadının Ullıdılını :teııd1 eJlyle canına Jı:ıyamam11 n bb 

rese ~ledemekte kademe ka· smdnkl bazı fınnlardnn alınnn fişler zı Avnıpa memleketlerinde ahaliyi faaliyete geçecektir gomıemı,tenU. §lnagonun aslarü ftD> 2ç1ne gtrtp mıkl:mmıttı. 
lerdeın eIAmanerk haksızdır. Zira. 1u in§e müdürlilğünde bu ıurctıe sayıl- her ihtimale kaqı ihtiyatla bulundur· • ~ • öldürfllmcsln1 t:ıır utumızluk AYllllf· Kava - Mura: 
deme h es d'"nyada terakki nııştır, Kontrollara devrun olunacıık- ınak için tamir m6ddetini biraz da Sınıflarını ıyı derece ıle lar, sokaltlarda: - Oetlrln o ha1ni buraya .. 
memleke.tt~ :; 'da ~iren ve gcti- tır. tl%Un göıtennek môtatbr. Yalnız, geçen fakir çocuklara - Onu asanı gebert.meli... D1" ~ zaman, ltoıanlar blm 
Juun]elerınıl T~~..: .... t-"-...lan daha KÜÇÜK HABERLER kaza oluna bunu bittabi evvelden dı Dlye bağnşmıığa ba,olanu§lardı. 1Dam boyundan çok uzun olan bil7D ek an auAOI• ... çııuuu yar m Ka.va. - Mura katısının ceaedl bafuı· b1r vazoyu kucaklayıp getirmiş bulu-
~ • 

0 Tirkı onlardan da daha haber vennek kabil değüdir. Fakat Beşiktag kazası Halk Partisi eosya.l da. fazla duramadı. Kalbinin yua&na nuyorlatdı. 
~ ~ümh .erdçilerdir. Gençleri- * Ca~oğlu 2 inci kız orta mekte- olduktan ıonrA SuJar idaresinin yardım kurumu çok yerinde blr kara! kolunun acısı da eklenını,tı. bıtmlc1 Totoma, Osnkada cAşk malıa1lelert.. 
ra~ °:tanmmn asil kanla· binde bugfuı bir reshn, ~ ve ellşi ahaliye derhal ilk vasıta ile bir tel>- vcrmtştlr. Bu knrara göre Bcgtktq Korsan. 1üdallnt muhafaza edem1ye- Din arıat• olarak tanınmıgtı. Çapkın• 
~n ve ~n ti yükseltici yeni mu· sergjsl açılmıştır. Sergi bugün ve yn- liğ nqrederek tamiratm ne kadar imzası dahlllnde bulunan orta. tedM- oek bir hale ırelınlftt. blı yilztlnc!oen, halk ona bu adı veı
'!11 nn ' 0 _mı ~ inanmamak hnta· nnkl cumnrtcsı gtinü nqnmuuı. lm- süreceğini bildirmesi pek yerinde bir ıınt müesseselerinde okuyan ve 8Ulıf- Eğer bu Sll1lda T1 - Pi tulaye Çlk- ntlftl. Totoma fuhuş evlerlnl her za.
cizel~ d~ga::!: 

00 
altıncı. on ye· dar talebe velllerlne açık bulunacak- tedbirdir, batta vazifedir. CüDkü lannı lyl derece ile geçen fakir ço- ~ ve Kava - Murayı bu1mamıf man dola§lr ve oralarda ra&adığı en 

dır. yıu 1 
• d •--·-- tır halk ona göre tedarikli bulunur. cuklara yardım ynpılncak •e bu ço· o&ı.ydı, Kava - Mura belki de burada güzel, en znrU gayfl).lan kendl köşkl-

d;,.,..; on sekixinc.ı ve on OaUMUA<U • taknl el .a... ı:ıenf d n dn..r..... ba etlrl ...n"l l ''"' 
ile

-:Z...;nci asırlardan sona raslay~- * Tah e varmu~ "' a 1 - Bugün lstanbul aemtinin birçok yer cuklann Dıtlyaçlanna göre elb!.91, '"9"1' yılacaktı. ne g P &""erce, ay arca onlar-
,___ • _ da blrlnhı evını soyan Leon ~ lerind d" ara eme- al'tlkkabı ve fç ç~ ted:ıHk edi· Ti - Pi soğukkanlı bir korsandı. etlenir, sonra gene ~k mahallesine 

lar evvefk!Iere faiktir. !3~. rag- sekizinci cezn mahkemesinde muha.- • • ~ .'u ıy-: çeı!"e .... Y .. -.ı. Yamak lcrek kendilerine verllecektır. Kava - Murayı ka11111Jllll cel8d1 tlmerl- iade ederdi. 
men, tarihm parlak devırlermı fit- keme edilmiş ve fiti ay ytrmt gün bap- ğini pıprmek, hatti yuzunu yık ne ~ bir halde göıilnce kucak- Bq vezirlik tarafından bu adama 
retler takı"bettiğini biliriz. Orta çağm se mah~m ~lmuştur. için iyi su salm almağa çalıpnlar ç ,. , ek' k .• ra z iayıp kaldırdı: • derebeylik salahiyeti verllcUğl günden 
fıaranlığJ, Romanm ihtişamından, * Ziya admda biri Kanıgijmrilkt.e görüldü. Sucu esnafı da fırsattan - Haydi, alt kata gldellm, Kava. - bert, Toşoma, Osaka eyaletinin şlmal 
Patrona Halil Lale devrinden sonra iııra.htmtn bahçesinde 1şçt. olarak istifadeyi unutmadı. Bir damacana Mural Bir ölüniin arkasında.n bu ka· bölgeslnl haraca kesmiş n orada kale 
gelmiştir. Bu sebeple her nesil «biz- çalışna.ğa gttmlş, orada çalışan Nall suyun fiati yirmi beş kunıştan kırk dar a~lanmaz. Sen bir kalıra.ın9.nsuı.. Kft>l btr tOşkle zengin bir hazine vl· 
den sonrakiler fena yetqtiriyor! Ue iş yüzünden knvgıı. et.mlgle~r. kuruşa çıktı. Piyasaya bol miktarda yakışıklı blr eı1tekstn .• her saman. ve cuda gettrmlşU, 
Aman dikkat!u vaveylasını kopar· Kavgada Nall bıçakla Ziyayı sol ku- Dediklerine nazaran Kiğı~ede lber yerde bir tane değll; on tane, yftz O sırada. amcasına misafir ge~ Tt 
m8kta bakl d 

8
. d .. 

1 
sak rc~den tchUkeU surette yaralamış- ana horunun catlamumdMı ilen ge- geliyor tane Şlnagon bulablliı:'Sinl saten birçok gtinlerlnl onun t&kunde 

.. ı 1''. ~ e oy e yap tır. zıya hnstnneye Jaıldınlınış, Nail l b • evvelden önüne ge- Kava - Mura bit ~ gibi art.ada- mabet ve eğlence ile geçiren TO§Onıa 
hatalı gosteri1meya. ynknlanıp tahkikata. başlanmıştır. ~1! u anzarun ~=- aa esinde lll1D1 toluna girdin ona itaat edeı'ft timdi emniyetle sıtmdıtı vazonun ••• * AU ve Raif adlarmda lld kişi çılır, kontrol ve t-~. 7 1 Bu aene lufın uzun stırtnesı yiiziln- )1lrtldfi lcincle tlJt1r titriyordu. 

M. Cabit Gündoğdu IUrkçeye dün Unkapanı ch•nnnda kavga. etmiş- vukuuna mini olunur. cmsten ° up den meyvalar geç :vetl§lnlftlr. Her Kava. - Mura lonnm odanın bpıa- Ti - P1 kolunu vazoya soktu ve kor-
• Y eng~ kitabı» m tercüme etmiş. Jer, Ral! bir tAşln Aliyi başından al?ır olmadıfuu ,imdilik b!" tarafa bll'a- sene mayıs Jptıdalarmda bollaşan ki- nı ldlltledt.. bJı: derebetlnl kuln~ından çeklp kal-

ail •d yaralnm"'tır. Vaknya polisler ycU"e.re.k kalım, fakat halkçı bar memleketle raz. çllelc bu sene Ancak bir iki giln- Merdivenden alt kata iniyorlardı. dırdı. 
1744 yılında bir papas eıı en ..,, " • ____ 1__ ühim ihti açlannd <'!enberi piyasaya. bol gelmeğe ba,ııla- Ka M 
doğan ve natüralist terbiyecilerden yaralıyı hastaneye kaldırmıı;lar, Raif ı~ en m Y an mıştır. Kirazın kilosu 30 - 40, Bre{tll va - ura: Bu oldukça gilluuç, hatta eğlenceli 
olan Sal:zamann'ın «Yengeç kitabı» yak!ı.lruıarnk tahkikata başlanmıştır. biri olan ıuyun k~ildiğini ve ne w~a: çlleğl 50 _ eo kuruşa satılmaktadır. - Şamıuna kolumu ı.sırdı .. canmı b~ sa.hne idi. Kllşkün her koşeslnde 
ile ana ve babalara cçocUklannm * Terzllik yaptığı sıra<b mll§terl- dar zamanda tamir edilebilecegım ynnı:vor. insan :tanı kokarken, Toşoma mıs ko-
fena terbiye ediyonunuzh> diye hay- ıcrın dlkUrmek üzere kendisine ver- ve tamir için izami vasıtalar kuJla- ı Deyince, Ti • Pl dertıal yara sar- tu1ar 2Qlnde Adeta bir kadın gıbl .sfut. 

hiki el 1 d!kleri elbise tumnşlannı sntmnk ve nılıp kullamJmadığınt halka büdir- Gu••nJu••k B matta malılr olan bir den.hıet;Jt ~- Ienlp bezenml§'tl. 
kuıyor. Ve kt~ küçük Y ere, p~ olnrak aldı{h diki§ parnlannı ti koca bir ·dare heyeti bir OrS8 ltrdı .. Kava - Muranın k'ohmu fllçla.. Kan_ Mura ltol • 5 hastalıkJan gösteriyor. 74 hikayedem da la.de etmemek suretlle yirmi lkl ~~- • • 1 

•• ' • yıp gQzelce sardılar. unun acı.sına 111.&• 
birini - kısaltarak - aşağıya ge- klŞy1 dolnndırmaktan maznun Robc:r m!!dın um1;1~1. üe t~~kul etınif Kava - Mura kendine geldi., matye- men gt\lmekten kendini alamadı: 
çiriyoram: cÇocuklan sübbe yapD?a- admda blrl dün asliye sekJzlncl ceza mükemmel bn· idare JÇtD asla alfo- htanbul Borsasının 311/5/94% fiyatları tindeki te'flt-re ,sehrln inzlbatmı temin - Ben her zaman böyle kadın gibi 
mn çareleri•··· mahkemesinde muhakeme edilmiştir. lunmazf Çünkü bu. balkı ve onun en Londra üzerine ı sterlln 12:1 1çtn emirler verdl n ıutay& buraya at\alenlr mtal.n, Toşonıa? 

••• , Rober mahkemede suçlarını itlraf et- mübrem bir ihtiyacını hiçe say· Nevyork üzerine ıoo dolar 129,so Mklanan styogon ..e deftt>eylertnln Derebeytnln korkudan dizleri tlt.rı-
Emilie evlendiği zaman, hayatın· 1 m!ştlr. Karar verilmek ilı.ere muhh- maldır. Cenevre üzerine 100 30,353 yakalanarak hapsedlJmeJerhıl 11'5yledl 10r, talbi kopacak gfbl çarpıyordu. 

da en çok sevd.iğı bebeklerini bırak- keme başkn gfine bırakılm~tır. İsviçre frankı Kll§kftn alt katında. sl)'OIOD muhS..: - Silslenmek:, temizliktir derler de. 
mak mecburiyetinde kaldı. Az za- * Siyasal bilgiler okulu, Muzaffer Hamam 1 ar Madrtd llzertne 100 pezeta 11,89 frilannın cesetıerı l&tıyol'du.. k1ml- Onun lçln aiislenlrlm. Ben t.e.mlzllll 
man sonra Emest'i doğurunca be- Uyguner ımzasıle nldııttmız blr mek- Stokholm üzerine ıoo kuron 30,72 nhı başı kesilm~. klmlnJn tolu g6vde- ~=· r1 "l bl rı 
beklerinde kaybettiği sevgiyi kat kat ıupta denUJyor k1: 24 mııyıs tarihli F."R"l\I •e TAtıvı'L'T shıden aynlnuş, kimisi de 15lmemlş, Y . ya gu er r Y iz.le Kava .. 
fazI il ı·d ba=.t d 0 1 gazetenizde İstanbul 'tl'nlversite vo- Belediye sınıflara ·~ 11 

• :ı 1h!lA can çekl§lyordu Muradan şefaat dileniyordu . 
.. tas ~ev a ına "'~ ı. • nan Jeybolculo.nnın Slynsal bllgller okulu Sıvas - Erzurum 2-7 19,80 Bu arada bir de:n~cl geldl: Nöbetçllerden blrltnçı kendUerinl 

su:ı em hususwıda ycnı yem gay- takımlle maç ynptığından bahsedlll- ayırmak için tetkik " 7 941 Demlryolu n 19,SO - K«"tdn ahtplerfnden bfrlnl bul- tutamadılar: 
retler sarfma ba~ladı. &bek daha yor. Bu maç ynpılmoml§f.ır. Yenilen yapıyor Anadolu Demlryolu ı n il 52.- dum.. getireyim mı: - Bu adamı Afk m..ııaııestııe gön,. 
üc Yatma vardıb uman ıon moda takım Ankara Yfrksek okullar takımı Anadolu Demlryolu mtmıessll 61,50 Diye sordu. dermell.. 80kak gayşalanndan farJı:ı 
elbiseler giyiyor, ıaçlnı ktvnlıyor· değil o. T. ue Y. z E takımıdır. Anadolu Dcmlryolu ın &2,75 • •• Jdı:. 
du. . * 24 mnyıs 942 n""-"r günU yapılan İstanbul Belediyesi lktısnt. müdür- Aslan çlment-0 13.05 v . . d . Diye 85ylenmete bagladılar. 

,,_ lüğü şebrJmlzde mevcut hama.mlan azonun ıçın en çikan Bu sıra.da trorkak de b inl 
Emest'çiğin yaradılışında bir çok umum nıütckaldlnl askeriye cemiyeti tc!Ug etmektedir. Bu teftişler esna- Eminönü Hnlkevinden: derebeyi.. ı in~ ık re ey vazo. 

iyi taraflar, ıÜzel huyler vardı. Sa· kongresinde heyeti idare f\wlıklannn sında bamamlann k:ömilr ve odun nıın ç n ç armışlardı. 
bah kahvaltısım fakir çocuklara da- genemi Nazmi Soluk, albay Yusur snrfiyatı d:ı tetkik edilmekte ve ha- Bu hafta Evimizde verilecek konfe- Kava - Mura arkadn.şlanna her sa- (Arkası nr) 
ğıtır harçlıklanru yine onlara sada· llısu, nlbay Nihat Tula, albay Rlfat mamlardn. sarfedilen mahrlıkattan ıııns. temsil ve konSt"rc alt program ---- •= -=·--... -· ... -- , _ 

• • • • .... Erel yarbny şerif Aknlm, yafüay Az- mk .. nl tınim ktadır ıışağıya. çıkıırılmıştır. Davet.iyelerin B 
ka venr.dL_Herşeyı ~grenmek arzusu mi Varol. blnbaşı Vehbi Alpas, bin- tasarruf l .. an araş a . büromuzdan alınması rica olunur ugün matı nelerden itibaren 
kuvvetlıydı. Hel'feyı a_n]a~, • ne- başı Liitfl AJgur, yüzbaşı. Hamdi Ayda, Öğrendiğimize göre Belediye aynı 29/5/1942 Cuma günü saat 21 de: 
den böyle olduğunu bilmek, ıyı de- yüzb:ı.şı LQt1l Özgün, Sadi Feke, yüz- znmanda hamaınlan sınıflara ayır- l - Hnlkevı posta.'.iı, 2 - Konferall3. T A K S • M S • d 
nen ,eylerin neden iyi olduklarını b:ışı Besim Demirer, yüw:ı.şı Cudi mak için tetkikler de yapmaktadır. 3 - Temsil (Kibarlık budalası). 1 1nemas1 n a 
öğrenmek isterdi.. Ekseriya A B C Toköz, binbaşı Muzaffer özdemlroğlu icra dairesinden dosya 30/5/942 Cumartesi gtlnü saat 2Jde: K z 
kitabmı ynkafoyıp annesine getirir; seçllmlşlerdlr. 1-Hnlkovi postası. 2 - Konferans, 1 1 M o u YM As 1 N 

b k ekiillerin naaıl okundu- acı.ıran biri hapse :s - Temsil <Kibarlık budnlnsı). 
Ve D ara Ş • ••••••••••••••••••••m•••••••••••••••••• ~ 
ğunu kendisine öğretmesini isterdı. ~ mahkfun oldu 31/5/941 Pazar saat günü gtındüz 
r-•·at ne ya-'- in çoculmn bu gu .. zel bin lira .-.cp yammdan fazlıuım saat 16 da: Mandolin konseri. 
rnK zuı. 0 -· .. -......- t Nlkoll adındn blrl icra dairesinde 
taraflnnnı kimse hissetmiyor, anin- kendine giyim qyası almağn ka • kendisinin aliıkadaı; bulunduğu bir 
mıyor, alakadar olmuyordu. kanlar mı isetniniz? Kafll!ını, göv· dosyayı okumnk ilzcre almJŞ ve orta-

ZA Yi - 2545 No. lı elemek karnemi 
zayi ettiğimden, yentslnl a!ncağırn. 
Eskisinin hükmü yoktur. 

Tahsin Irzık 

Türkçe sözlü ve şarkılı 
6 inci Hafta Aksine olarak. aaçlan güzel kıvrıl· desini. kollarını caka ve fiy,Jıa ceıı- dan kaybolmuştur. Nlkoli yakalanıp 

clığı. yeni bir elbise. tApka giydiği, deresi içine ıokmağı marifet bilen tAbldkıı.t yapılınca, aleyhindeki icra 

~~~-~~~~~ud7~~~~m~ .. ~~~ı~~nk~~De~•-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ı~ 
yor, şimartılıyor, kucaktan kucağa • . •. •"' •• •. • • bu dosYQYt imha. ettiği anlaşılmıştır. 

d T _1-.!d b _..___ verilsın Dün asliye seklzJncl ceza malılteme-
geziyor ve br iltifatların ar ı arası auu mı. usnumy-...... · ı1 
Lesilmı·yordu. Annesi ........ ı-.--::..~a Meseli ,u radyomuzd.a, çoc~ sinde Nikollnln muhakemesi yap mıg, 
K ..,._ ... -.,... !"...!.---:.. elif suçu sa.bit görillerek bir sene hapsl-
alıyor. öpüyor, cMeleğiml Güze- saatini dinleyin. •• T~ ............ net • ne tarar verUmlştlr. 
lim!» diye uıviyor aynanın karşısına fu2udur o öyle ••. cRadyoı mecmu· =======-======== 
götürüyor ve ann~ §e!katııu taşıyan asında o saatin minimini aktörlerini 
bir ısrarla ona aaçmdaki giizelliği, resimlerinden de gördük ••• Maıallah 
elbisesindeki tıkiıiı göstererek ••••. hepsi F.mcst'e taş çıkaracak derece-
ilh... de pk bebekler .•• Şüpheaiz, i'!_ aıdilew 

••• lerin çocqklan •• , Fakat ne Ka ar 

Beyoğlu l'erli Askerlik Şubesinden: 
Yd. '.Ibb. Tğm. &ınhattln oğlu İb

tmtlm Bedrettln {4912'7} nln acele §U

beye müracaatı. Aksl tattırde hakkın
da 1076 sayılı ıı:anuna göre muamele 
yapılacağı UAn olunur. Böylece devam eden bimyenin zarif olsalar, doğrusu, ben. kendi 

neticesinde nası! bir zübbe yeıqtiği- hesabıma ana düini ö~~e .. dudakları-
ni tahmin etmek güç değı1dir. Ma· nm ucuyla, ezilerek, büzül.erek .k0 • Mavi Od 
badını ve diğe! hikayeleri merak mşnağı marif«':t bilen bır •. evladın Doktor RlZA INKA YA' nın ruhu 
edenl~r, cYenseç kitabın .. bn da babası olınağı ıster:nem·T~:u:: için 31 Mayıı. pazar günü öğle na
alabilirler. nupnaları model dıye v• mazından ııonra Beyoğlu Aia Ca-

Benİln burad& bilhassa bu hika· nİn geri kalan yavrularına ıirzetmep . . d Mevlii• okunacak.tir. Arzu 
• ekt __ , ___ ..ı b" d d d -~u__ ""bb tiftirmenm mısın e " . 

yeyı ıeçm en DMUU&Ulm, az e e e cçacUIWlfl :r:u o ye .• • d I · gelmeleri saygı ile nca 
fazla zavahirperest çocuklar yetİflİ· çareleriıı nden biri olarak goıterı· e

1 
en cnn 

rildiği içindir. Miras yoluyla eline rim. (Vl • Nu) o unur. 

TEPEBAŞI beledive BAHÇESİ 
Yaran akşamdan itibaren 

SAFiYE 
ve arkadaşlan 

Yeni &eperiuarfle yuJ.ık ıeelllllanna 1w)1ayacu.tır. 

14 klşlllk orijinal 

K A R A o EN iz ve z Ey BEK fruoları 
Telefon: 42690 

Bay Amcaya göre ... 

- tnd !adını· Aman 1 cBlr randevu Ter de scnlnle baş-ı .•• t.Falan daü:ede dönen tınldak-ı ... cFll~ dairede ç<'Vrllen dalavere-

bay Aıncal .. Daha admı blle belleye- dedi, pek Pl\Ul.UU v ••• mar.. ' pastahanede mi randevu venıenı, yok-
- Onunla geçenlerde tıınşnı.ııtıkl ... Dun to~ı- ~~er~ var ' bıı.Ş~ oturup konuşalım burada. ol- ıan... teri anlatnyım d:ı. dinle•.• Acaba b r 

medim... •• aa b1r U;hvehanede ml? •• 

bir k r olda 
ptlr d stumt .. 



~ 
ç 

• 
L 

l 

Sahife 4 

DERMOJEN 
YA.Nm:, ÇATLAK, EKZEMA ye 
CİLD YARALARINA fevkalA4e 
iyi gelir Derinin tazelenmesine 
ve yenilenmesine hizmet eder. 

Her Ecmnede bulunur. -

ERE G 
ve 

BelsoğulduiuM 

PR;~~~E ile sabah, öğle ve a ş 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diılerinizl fırçalayınız 

Satılık Apartıman 
Beyoğlunda Sakızağacında: İlk 
katı mermer, bfitttn cephe malta 
taşınd!l.n, su ve go.z tes1s&tı itina. 
ile yapılmıştır. san iradı ayda. 
158 lirndır, Sll.ızağacı K1llile 
Apartmanı 33/2 de bay Alber'e 

müracaat. ,a&m•••llll' 

Bakırköy 

ez fa r· 
Beden Terbiyesi Te~kilah 
iç.in yeni veya müstamel: 

1 adet Bilardo 
2 ,. Kik 

(Biri tek. diseri iki çifte) 

1 

1 adet Talim kayığı 
Satın nlınacaktır. İsteklilerin 
hergün saat 1 O- 12 ye kadar 
Fabrika Direktörlüğüne müra· 
ctıntlan. T C"lefon: 16.112 

iki şoför alınacak 
İstanbul ehliyetli, kamyonda çal~

ı:ıış olması şarttır. Galatada Demir 
tüccan B.lkl Tezcan'a müracaat. 

ZAYİ - Gerze nüfus memurluğun
dan aldığım nüfus tezkeremi Gerze 
aslterllk şubesinden verilen askerlllc 
tezkeremi ve beraberinde Beyuğlu 
nskl'rllk şubesinde kayıtlı vesikamı 
ve yol parnsına alt makbuzlar kaybol
muştur. Yenllerlnl nlacağımdan eski
lerinin hükmü yoktur. 

328 doğumlu Yusuf oğlıı 
İsmail Çay 

Davet 
ı lıınbul \'ettm l\luradelesi Cemi) e
tinden: 
Eskişehir tüccarlarından bay Sü · 

leym:ın ÇAkır tarafından teberrü edt
lrn yuz bin llro. ile Erenköy aanator
yomumuz arazisi dahlllnde yeniden 
1~ edilecek elli ya.taldı pavyonun te
m 1 atma merasimi 30 Mayıs 942 tnrl
hlne rastlayan Cumartesi günü saat 
16 d::ı icra edllecektiı'. Sayın fızalarıını
zın teşrifleri rica oluırnr. 

Not: 
Koprü Kadıköy iskelesinden saat 

15 te hareket edecek vapurun Haydar
paş:ıdan kalltncak trenlle gelecek sa
yın d:ıvetlllerlmlzl thzar olunan ara
balar Erenköy lsto.syonundnn alarak 
sanatoryoma götürüp getirecektir. 

(5945) 

Satılık 
6 AYAKLI KELVİNATÖR 

Alrr.ak isteyer.ler Kadıköy Altı
yolağzı Nefis pastane3İne müracaat. 
Tel: 6077i 

ZA ı:i - Devlet Denlzyolları umum 
müdürlüğü tarafından verilen 886 nu
mıırnlı hüviyet cüzdanımı zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan, ~sklslnln hük
mü olmadığım ilan ederim. 

Sus vaı111ru katibi Rüstem Özkan 

ZAYİ - Eyüp İaşe bürosundan al
dığımız lkl nttır, üç büyük, bir çocuk 
tkmek karnesini kaybettik. Yenlslnt 
alacağımızdan eskisinin hiikınü yok
tur. 

~evkiye Ketenci 

TAKS • 
1 STALDA KR • 

1 M 
Bütün halkın sevdiği yeni bir yıldız doğuyor 
Radyolarınızda layemut ıe.ıile sizleri te&hir eden ve sesindeki hususiyet ve bruaveti biç bir 

okuvueuda bulunmaYaıı 

NEVZAT AK .Y ' 
Bestekar SEL.AH.4DDIN PINAR Kemani NUBAR· TEKY AY 

11e muazzam saz heyetinin iştirakile 5 haziran cuma akşamından itibaren 
' w dinfomek lırsatına kat•11ş-:ır.aksinız. m111m1--m:ıı~ll!IZ'i•P 

lstanbu Defterdarhğından : 
l\"..ükellefin adl n soyadı işi Adreı;l İbbıırname ~ı1 l\latmh Kııurno Buhran Zam 

To.ı~ Toyo Ten! O. Ağa s. ç~ne 101/1 
İstepan vartslerl Kundura. tn.mlrl O. A. S. çeşme 204/l 
M. Ali Yikesıuı Dl.$ Dr. o. A. Başçavuş 36 
Baruyer Bisküvi tmall O. A. Şair LAtln 1t 
Sait o. İsmail Muilkklp O. A. IhHl.s No. 6 
vasll o. Todort Maran.goo o. A. Kuşdlll 27 
Sahak o. Bo~ Kundura T. o. A. Kuşdlll 18/t 
Halit Uz M. demlr eşya satışı o. A. Karadut 41 
'İbrahim o. Klmll Kundura T. O, A. Ha.y, P. 80/t 
Hilsamettln Tezgören sobacı ve c. A. Isk le 2s 

Katına 
Asım Taner 
Rıza o. Fuad 

inşaat malzeme satı. 
Kırtasiye ve nktartye C. A.. Yasa 52 

TellU ve muııkklp C, A. Bahçe 3512 

Hayik Hamparsumyan 
Edve.r Mısırlıyan 

EmlO.k teımı c. A. Muhürd r 27 
Fotoğri fçı C. A. Mühürdar 41 

Musiki lil&.tı c. A. Moda 57 
satı, ve Ta. 

32/42 
58/ 41 
58/ 42 
58(43 
44/ 2 

57/20 
57/ 21 
57/ 25 
5 150 

57/ 31 

l/22 
42/ 49 
57/ 33 
56 f l3 
56127 

Tana.ş Nasyopulos Kahveci C. A. Mod.:ı 160 4119 
Baruyer Bisküvi im.:ı!l C. A. Tell5.lz..ıde 19 57 139 
Eleni Goce Kolacı C. A. Yoı:;urtçu Part 11 17/ 31 
Teofnno Terzi C. A. HusametUn So. 17 16 77 
Anstoteli Kasap c. A. Sokullu 22 411 
Fevzi Keçcclgüt Kıısıkhane C, A. Inc lnın altıblli No. 42/ 4(} 

Mnrknr Kocacöz varisleri Içkm C. A. Muvakkithane 55 37/ 2 
lokıınt 

M:ırknr KocagtTı varisleri İçkill c. A. Muv kklthane 5:> 41 8 
lokanta 

Hamdi Erer Odun ve komürcu R. Pa~a Rıhtım Cad. 93 
Ta.ru.st Sobacı R. Paşa Hnlıtağa 30 
Fehmi Yalçınkaya Kömtırcü R. Pa.sn s. çeşme 247 
Rukiye Çamnşır yıkayıcı R. Paşa Karakol 94 
Yusuf Kemal Kutluata Avukat R. Paµ Silngertaş 13 
Erz:ı. ve Ergfil Eşarp R. P I ıceı ~ 52./4 
Derlncek tmale.,Lhusı 
Kfızım Yücelcner M=ın:ı.v R. P. kJ..l\ko. 2 
Leon İ kender Komlsyoncu İB. Ağ:ı Llman 20 
KfımU Hepcoşkun Ahçı İb. Ağa Cad. a 
Hüseyin Feyzi Kır kahveöl z. Paşa Ruşt.dye :l!lll 
Haydar Cansız Kömürcü, arp!l('ı Tul!lncı Bagd:ıt 69 
Celfıl o. Turhan Dl.ş Dr. Suadlye Ba~dat 337 
Mehmet Münlp Aktar Bost. Süleyman Efe 18 
Baki Tezcan İnşaat malzemesi T. 8. Cedit B.l~dnt 263 
Lilttl Paçavracı Osm:ınlye Atıf bey 19121 
Arglro Ter!l Ikbi11lyı- Uluııuluk 36 
Müstahdemin ~gilert: 
Alber Blleda 
Retall vantura. 
Marlka ve Ömer F:ı.ruk 
Yunüs Oündilıs 
Yorgl Todorldt 
Koço Begakl 

Tuhnfıyecı O. A. S. çeşme 166 ' 16 
Bilet ba.yll O. A. s. çeşme 64/2 

Ş1pkacı o. A, s . ı=e§me orı 
Lokantıct C. A. Muvakktth!lne 19 
Fotoğrafçı c. A. Muvakkithane 31 

İçklll enzlno c. A. KUçük Moda 3 

39/ H 
57/ 43 
57146 
57/ 48 
5714!) 
38 35 

3:l/ :?5 
58 '4 
5817 
l'i/ 51 
58/ 10 
59/8 
3 f42 

58121'.i 
58/31 
58/33 

1/ 12 
1/13 
1/lB 
1/ 27 
l/32 
1/ 43 

933 
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120.0 
84.0 

156,0 
264.0 

42.0 
72.0 

108.0 
48.0 
76.50 

ıoıı .o 
72.0 
84.0 

100,0 
60,0 

120,0 
18,0 
72,0 
54.0 
12.0 

1eo.o 
144.0 

144,0 

2.40 
240.0 
9(),00 
60,0 

Maktu 
78.0 

3.23 
108.0 
36.0 

120,0 
55.48 

360.0 
36.0 
96.0 
60.0 
3S.O 

1.75 
1.40 
0,36 
5,39 
4,20 

88.30 
14.25 

32.84 
10,49 
28,57 
28,21 

79.20 
12,60 
21.69 

0,89 
14.40 
16.04 

43,20 
S,GO 
8,30 

35.0 
ıı.a:ı 

30.28 
4.70 

18.00 
16.20 

3.00 
20,69 

50,40 

9,22 

0.49 
10.32 
19.20 
8.11 
80.0 

31.20 

0.82 
31.28 
0.76 

10.08 
13.37 

40.35 
1.50 

28,80 
12.0 
20.34 

2.32 

2.04 

4,46 
Buhran 

6.67 
2.10 
3,71 
5.64 

15.84 
2.52 
04 
0.18 
2.88 
3,20 

8,61 
0,72 
l.6B 
7.00 
2.16 • 

6.05 
0.76 
3,60 
3.24 

0.60 
5,94 

10.03 

1,St 

0,10 
2.06 
S.8! 
1.62 
16.00 
6.24 

0.16 
6.2G 
0.15 
2.02 
2.87 

8.0'7 
0.30 
5.76 
2.40 
4.0'7 

0.50 
0.40 
3.63 
1.54 
1.20 
4.87 

ıuıı 

5.08 

0.111 
0,87 

0.70 

35.63 

1.66 

37.44 

5,63 
0,14 

4.09 

0.27 

2,16 
1.77 

0.45 
0 ,18 
0,60 
0,67 
0.54 

88.14 

Kadıköy Maliye şubesi nıükelle!lerlndeıı yukarı.dl. ııdı, l.şi ve tıcnretgô.h adresi yazılı şahıslar tıcaretlerlnt 
terk lle yeni adreslerlnl bUdlrmemL!J ve tobelluğe salahiyetli bir kimse göstermemiş ve yapılan araştırmada da 
bulunamam\§ olduklanndan lıız::ı.lo.rında gö.3terl!en yıllarn alt kn,,ıınç ve buhran vergilerini ve zamlannı havi 
ihbamnmelertn bizzat ken.d.ll(!rlne tebliği mfunkün olmanuştır. 

Keyfiyet 3692 sn.yılı kanunun 10 ve 11 cı maddelerine tevfikan tebliğ ye:ine ceçmelt üzere llln olunur. 
(592Q) 

Şirketi Hayriyeden: 
Emekli, dul ve yetimlerin ve askeri 

malullerin nazarı dikkatine 
Emlak ve Eytam bankasından: 

Boğaziçi vapurlarına mahsus yas tarifesi 1/6/942 pazartesi 

sabahından itibaren tatbik olwtacaktır. Tarifeler iskelelere 

nsılmıştır. 

Kadıköy KIZ ENSTİTÜSÜ'nün 

Dköş AitöDyesn 
---·- Slparlf alınağa. başlıı.mşıtır •••••••• 

Tramvay seferlerinde değişiklik 
lstanbul Belediyesi elektrik tramvay 

ve tünel işletmeleri umum 

1 - Maaşlarını l:ankamızd:ın temlik surctlle alan, emekli, dul ve ye
timlerin, Eylfil, Teşrinievvel 1.'cşrlnlsanl 1942 aylıklannın todlyeslne 1/ 6 f942 
Pazartesi gunü saat 13 ten itibaren b:ışlnnılncaktır. 

2 - Askeı1 harp malOlllerlnln !te ayn! günde s:ı.at 8 den ltlbaren ma
nflan verilecektir. 

3 - M a., sa.hlplerlnln ellerinde bulunan fişlerde yazılı gün ve saatte 
bankamıza müracaatları ve bunun harlclndekl milrncaatl:ınn da katlyen 

• knbul edllemlyec~ ehemmiyetle ilan olunur. (5337) 

T. C. Münakalat Vekaleti Devlet limanları 
işletme umum müdürlüğünden: 

Mefsuh Istan'bul Rıhtım, Dok ve Antrepo şirketi tahvi!Atının 942 amort.19-
manı noter hınurunda 23 mayıs 942 tarlhlnde idare merttez.lmlzde yapıllll1'-' 
tır 

Bu kc,şldede itı!a. olunan 36~ nd.e~ tahvilin beheri c22.-• lltadan amol'tl 
bedellerlle haziranda vadesi hulO.l eden 72 No. u fa.tz kuponlarının beheri 
kırk d5. t kuruştan bedelleri 3 haziran 942 tarihinden itibaren. Menec~tr 

HAmlllerln pazartesi, çarşanıbn., peırşembe, günleri saat 13.30 dan 10 ya 
kadar Maremlz umum.l mııhnseıbe.<dno mürncaatlan. (59601 

iktisat llml 
mÜdÜr)ÜğÜnden Herkesin bilmesi zaruri olan bir 

ZAYİ - 31589 - 31590 - 31591 No lı 
tlsküdar İaşe bürosundan aldığım. 3 

niifusluk ekmek kamelerlml 26/6/9t2 
tru1.hhı.de çalıdırmak. suretUe zayi et
tim. Yentstnl çıkaracııtundan eskisi
nin hükmü yoktur. 

Yedi.kule - Sirkeci arasında f91eyen tramvay arabalarının ilimdir. Öğrenmenin çaresi, profesör 
l/Hnziran/!J~ pazartesi gününden jtibaren muvakkat blr milddet K. Kömürcan'ın halle için yazdıAt 
için Yedikule ·Bayezit arasında sefer yapacaklan sayın yolculara iKTiSAT lL.Ml'nl okumaktır. 1 ha-

blldiıilir (5964) zirana kadar 67.50 kuruta ikbal 
illl•••••••••m•••••••••••llıııİ•lll••• Kitabevinde satılmaktadır. 

Ad.rest tfskilt!Ar, Sultantepe, Servilik 

Cad. No, H &e Cent Saner 

MOJDE ••• MOJDE. .. MÜJDE... 
'f'enlkapu SANDJK BURNlJ 

MiM ÇAKIRIN 
GAZiNOSUNDA 

1 Baz1ran Pazartesi gtlntt Akşamm--

ıamorn&eSi 
ve Saz ArkadAflan blrll.ıtt. 

GQzel hava - Gflzel sef'YU ve ucuzluk. 

Devren sablık fabrika 
Sa.bun, berber sabunu, lek.e sabunu, teraı &a.bWlU, soğuk su sabunu 

yapabll~ buhnrlı ve çUt cldarlı. elektrikle müteharrlk bl.r b.zan. 
prea, slllndlr. ırurutma dolabı ve bl! s:ı'bun mslc1ne:d. ne aynca bir ld1-
çük kazan ve amonyak Im:ıllne Jilzumlu ve o te§kUD.tı ha.vi amonyak 
lmal tıes!sa.tı ~ nlşadır 1mallne mahsus tertibat ile y1no ayni mahalde 
her nevi ıtriyat imallnl yapacak llboratuvar tes:ı.satı b11tlln bunlarm 
hepsi bir arada satılıktll'ı. . 

tstıınbul Tiltün Gümrük Karakol sokak No. 5 lbrahlm Soykana 
nıüracut. 

Devlet Demiryollari ve Limanlari lıletme 
Umum idaresi ilanlari 

E~ehlr cer atelyesl için tesviyeci ve tornaeı alınacaktır. Sanat ımtı
han· Haydarpnşa. deporundn. yapılacaktır. Asgari B. 2 işçi derecesinde bu
lunanlar tavzif edilecek ve ücreti imtihanda göstereceği liyakat& gOre ~ 
bit edilecektir. Taliplerin Haydarpaşa İşletme Müdürlilğfuıe mtırocaa.ı 
etmeleri nrın olunur. (3362 - 5388) 

* Mısın idare tarafından verilmek şartlle t11>krlben (1800) kilo IX'k!strtn 
açık eksiltme ile imal ettlrtlecektlr. 

Muhammen bedeU: (Beher kilo deklstrln 1ınal ücreU (22) y1rm1 Ud 
kutu~ hesa;blle) <396) llra.dı:-. 

Eksiltme (8/ 6/ 1942) pazartesi gllnfi sn.at (14) on dörtlıe Hayda.rpa.şada 
Gar binası dn.hlllndekl·)comlsyon ta.rafından yaptlac:ıı..w. 

Bu ışe girmek lstlyenler!.ıı (291 Ura (70) kuruşluk muvakkat temin.at Tf 
icanunun tayin ett.ığl vesaUcls birlik~ eksiltme günü saatine kadar komı. 
yona. mnracaatlan l!zımdır. 

Bu işe alt şart.name lcComlsyondan parnsız olarak da~ıtılmakto.dır. 
(5713) 

* . 31151942 pazar güuünd~ ~t!baren işletmeye açılacak olan cTuzla ~ 
nıelerinet ~cek yulculann gtdiş ve dönüşlerlnt temin için 22/27, 24129, 
2!lı 31, 28/ 33 ve 30/ 35 No. lu ba11llyö trenleri her giln ve 20/25 numate.lı ban
liyö trenl L9e pazartesi ve cumıuüı.n ga.yrt günlerde içmelere kadar devam 
ettirflt'cektlr. Bunlardan başka Hayda.rp~ - Gebze - Haydarpaşa arasında 
i:ıleyen 36141 Pendik - Gebze - Hnydarpa§a arasında. işleyen 1018/19 ve 
Haydarpaşa - Adnpaz:ın - Haydarpaşa amsında. işleyen 52/51 No. lu katar
lar <'a yolcuların inip blnmeD. l~ln !.çmelerde birer dakika duracaklardır. 

Sayın halkımıza !Uın olunur. (5809) 

Dağıtma ofisi umum müdürlüğünden 
Dilğıtma ofls1 me:-k.e2 kadrosu lçln 100 - 2GO lira ücretli rnemurl

yetıere müsabaka ile mem'.!r nlınacaktır. 
Müracaat edeceklerlıı memurln kanununun 4 üncü maddesile tayin 

olunan vasıflan haiL olmalan şarttır. 
Yuksek iktisat ve tlcarc.t tahslllnl bltlrtnl§ olanlarla ticaret llseleri 

mezunları, resmi ve hususi !ktlsat., ticaret. maliye ve s:ınayi müe~se
Ierlnde vazl!e görmüş oln.nlar elıllyetıerlne göre tercihan almncaktu. 

Bu glbUere 3656 ve 365!> numnrnlı kanmı hükümlerine göre ve mlllt ko
nınma kımununun iJ ncJ madc!eslle tasrih olunan müteakip haklan 
:nah!uz olarak tayin olu:ı\!rlar. Mür:ıc:ıa.Uar Anknrnda dağıtma ofisi 
umum müdürHiıtüne vn tn;rnd:ı. vUô.yet la.."-e müdUrlliklerlne yapılına
iıd.r. 

Mus:ı.ba.ka \·e imtlhM ~{unle::-ı ve şartlan aynca !Hin edilecektir. 
(3773 - 5800) 

Belediye Sular fdaresinden: 
1 - İdaremizce S:ın madenden 120 adet mumteli! ebatta nümunesl gi

bi vanatlJ ve somunu döktllrccekt.tr 
2 - S:ın döküm hurdası tdare'.ce verilecektir 
3 - Dökülecek vana.tıj ve somunları ldarent.n atölycs!nde işlenecc~n

den ynlnız döküm için fla.t verllctektır. 
4 - Vanatlj \.'(! somunu nümunelerl idarem!z levazım servlslnde corüle

cektlr. 
5 - Bu döküm işlnl uzerlne almak istlyenlerln 2 Haziran 942 snlı günQ 

sa.at 12 ye kadar bir mekt.upla !lntlerını Taksim Sıraservilerdekl idare mer-
kez!ne göndermeleri. (5fl66) 

ZLA i Ç ERi 
- 31 Mayıs Pazar günü açıllyor 

l
1 

_________ ı_s_ta_n_b_u_I __ B_e_Ie_d_ı_·y_e_ı_i_i_Ia_n_I_a_r_ı ______ __.I 
Beher metre nı. İlk T, 

tahml.ıı R. 

150JJO 7155,2'5 

150.01) 7261,25 

150.00 7261,25 

150,00 6500.00 

Şartname T8 
proje ve sair 

evrak u. 
5,91 

aoı 

8,01 

S,25 

Pangaltı mahallesinin Şehit Muhtar 
soka~nda eski mezarlık arsasından 
müfrez 15 parsel No. ve 787,50 metre 
murabbalı sahalı arsa. 
Pangaltı mahallesinin Şeıhlt Muhtar 
sokağında eski mezarlık arsrı.sından 
müfrez 16 parsel numaralı ve 801,50 
metre murnbbalı sahnlı arsa. 
Pangaltı mahnlleslnln Şehit Muht:ır 
sakağında eski mezarlık arsa.sınclan 
milfrcz 17 parsel numaralı ve 801,50 
metre murabbnlı sahalı o.rs:ı 
Pangaltı mahnlleslntn Şehit. Muhtaz 
sokağında. eski meznrlık 3.l'sa.sından 
müfrez 18 pnrsel numaralı ve 700 
metre murabbalı sahalı arsa. 

Tahmin bedellerUe ilk temlnat mlk.tarları ve mesahat sathlyelerl yukand& 
yazılı Taksimdeki mezarlık arsasından rı:ıilfrez 15, 18, 17, 18 parsel numnrab 
dört parça arsa şeraiti ve~b•te blııalftr inşa edilmek üzere kapalı zart wrulllı 
arttırmaya konulmuştur. İhale!ert 9/6/ 942 salı günü saat 15 te btanbul 
EclecJyest Dalmt encüm~ni odasında yapılacaktll'. Bu arsalara alt şartname, 
proje vesalr evrak yukıa.nda hızr.la.rında gösterilen bedeller üzerinden He
sap ~lert. müdürlüğünden alınac:ıktır. şeraltl öğrenmek ıstcıyenler her gün 
Belediye Imar müdürlütilnden maI(lmat nlablllrler. TaUplertn ilk teminat 
makbuz veya mektuplan hnzalı ş:ırtname, proje vesaire ve kanunen ibrazı 

liızım ~?en diğer vesaik ne 2490 nnmaralı kanunun to.rlfntı çevresinde ha.
ımlıyacaklan teklif mektuplnrını ihale g{lnü saat 14 e kadnr Dalnıl encfune-
ne vermeleri I~zımdtr. (5682) 

Diyarbakır Belediye Reisliğinden: 
1 - 51419 lira 80 kuruş keşif bedelll parke yol inşaatının 46000 Umlık 

kısmı knpnlı zarf usulile 15/5 1942 tarihinden itibaren 26 gün müddetle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - İsteklllerden aranacak ves!kalar: 
a - Bn lhııleye glrebll~eğlne dair Nafia Müdürlüğünden verUmtf 

vesika 
b - 3450 liralık muvakkat teminat mektup veyn makbuzu 
c - Tlcaret Odasında kayıtlı bulundu~na dair vesika 
3 - İsteklilerin Uıale gün!l olan 9/6/ 942 snlı gilnü saa.t 10 rı. kadar tek

lif mektuplarını Bcwdlye Riya.setine vererek makbuz nlınnlıı.n şarttır Bu 
saatt~ sonraki teklifler k.n.bul olunmıyncnktır. Daha •fnzla malO.mai nı
malt ve şartname ve keşitnameyl görmek lstiy<'nlerln her gün mesnt saati 
dahUinde Diyarbakır Belediye Muhasebe Müdürlüğüne müracaatıan 1l(ln 
olunur, C565!H 


