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~plles1ne saldıracaldar, Sovyet Mersa Matruh ile laken-
?rdulanıu hırpalayarak beliti d.9..- deriye arasında Fuka'ya Alman hücumları, şimdi Alman zırhla kuvvetleri 
;ıa. ileri gidecekler, fakat iyi da- vardılar Sivaıtopolun şimali lskenderiyenin 150 kilo-
mnan düşman karşısında kendi- ıarkisine çevrildi metre batısına vardı 
eri de Yorulup yıpranacak, ve Bertin 30 (A.A.) - Re&mi teb- Londra 1 (A.A.) - B.B.C.: Rus Londra 1 (A.A ) -(B.B C.) Dun ce-
) zaman lngiliz - Amerikan kuv- liğ: Alman ve İtalyan zırhlı te~kUleri cepheshıde Almanlar gerek Kursk ve ce Knhlreden gelen' o.j n~ haberle-. 
etleri, zayıflrunı.ş bir Almanya yenilen d~şmanı _?aha ge~tler~ ata- gerek Slvastopol cepherlnde gayet rtne gore zıı'hlı mlhrr kuvvetıcrınlıı 
ı.rknsıncta karnya çıkıp yeni bir ralc Fuka nın dogusundakı bolgeyo l\tersa Matruh • i kenderiye denıiryolu battnu ve Fuka büylik blr şiddetle ta tTUzl r111:ı. de- Eldıı.b'ayı geçtıklerl ve h l ılerııe-
e he varmı;}lardır. · vıım ediyorlar. mekte bulundukl:ln l hı t• l>"y:ın 

• P açacaklar... .. . Roma 30 (A.A.) _ İtalyan or- istasyonunu gösterir harita Dun gece yansı Moskov da. ne~re- edılmektedlr. Elrl:ı.~· • Fu · 'ııın 60 
Öyle görünüyor ki muttefikle- dulan umumi karargahının tebliği: dilen resmi Rus tebliğine göre SOv~ kilometre doğusund.ı. ve I::k nd rı.y -

ln hesaplan ve ham plfi.nlan hep ltalyan :ve Alman motörlü ve ı.ırhh ı Al ı yet kuvvetleri. dlin Kursk ocphesln- nin takriben 150 k.ll.>m • b t sındii 
)U ihtuna1 tızeıine kurulmuştu. kollan düşman zımlt birliklerini Cebeıu·· ttarıg"' a ., man arın de duşmanın büyük t3.nk ve plyndc bulunuyor. Eld!l.b'lj m · ı )le ol-

k ıc: F ka • kuvvetleri Ue yaptığı to.amızlan püs- m:ımışur. Burnd:ı mukav m t gö .. 
Bunun başlıca delili, son günlere pUS ürtere u • çevr~ıne ~annı!J- küıtintl.,ler, duşm.ana. ağır zo.ylat terllmesl luzumsuz örillru 1 tur Bu 

~adar Londra ve Vaşingtondan lar ve bu Ç(';Vreyı geçmışlerdrr. bu··yu··k bir Kursk'ta verdlnnlşler ve 150 du.şınan tankını hareket mefluç k la.c~k t:ıkv ye ve 
,.elen türlü haberler arasında lngı·liz tebliği işe yanım.az blr hale 9lkmuşlardır. levıızım yetl~tlrUm ı guı;ı t.c k l er-
~ Tebllğe göre Altntmlıınn Slvasto- ıerde mulmvemet go U'rllm m n-

r 'tehtikeslnln hiç yer tutma- Kahire 30 (A.A.) - Orta Şark b k taarruzı.ı polda yaptı.klan hüeumlar da akame- den ibaret olıln general Auchtnkl'k'ın 
nası, tibyanın ikinci, üçüncü de- lngili~.~,.,.,.: "':-"'<"6a1ıuı~v~ugun~ü ava 3 iDi w te uğratÜIJUŞ, cephenin dl~er kestm- tdblyesıne gayet uygundur. 
jCGCdcıuıı c~ptıe ınJ.yılnlö.St<1lr.--Y. sah gunu neıredı.len teblıgı: Dun Jermde esaslı blr dcğlşlkUk olm~- Gazete muh:ıblrl"rlnc got Inglllz 
~urclıııı A rlka a gittiği za- ~erea M~truh ıle Fuka arasın~a mıştır. başkumandanı, tayyare ll" c-phl'nhı 

me Y • 
1 

yuzlerce kılometre murabbalık ga- Hava meydanına, rıhtım· Rusların Doneç havza- Moskovadan gelen hnbCrlcre göre bir ucundan obur ucune etol mııt:ta, 
lıan dahi Mıınr diye bır mese e yet büyüle bir saha dahilinde şiddetH l b b l d . b. sına yaphkları hücum Kursk bölgeSinde Alman hilcumlnn. sükiinet.int ve ltlm1dmı muhaf l ct>-
)rtaya atılmamıştı. bir muharebe devam etmi~tir. ara om a ar Üftit; it' pu··akü·rtu••tdu·· gayet şiddetli bir Rus mukavemeti- mektedlr. 

Bundan bn-.ıka Rus cephesinde 28 haziran günü kuvvetlerimiz y ngin çıktı le ka.rşılaşmıı.kta.dır. Almıuıltı.r bu İngiliz hnva kuvvetleri, müt •m1dl-
~ F k b d d ki bölgede günde 2,000 öın za.y:Uı.t ver- yen düşmanı hırp:ıhm kto.dır. Tob-

peklenen taarruz geciktikçe Al- u anın atısın a ü~m~? tan an~- mektedlrler. İki ta.raf ta hava s11~- ruk iç ıım:.uund:ı. bir mih E"t tev zım 
ı;nanyanın bu işi başaramaz halde d~n v~ arab~ta~ndan murekk P bu- Lalinea 30 (A.A.) - Dün gece Londra 30 (A.A.) Alman hından esaslı b\r surette 1stlfnde et- gemtsl ateş."' verlld ~l g.bl mıi"IV'' " 

ıd ğ . yuk bır kafile ıle savaşa tutuşmuş- 5 · · · d k" 1•·1 kuvvetlerinin H!lrkof bölgesinde kt AJ ta releri Rus gerile ı i b l 
) . u U ileri sürüluyor, bu limitle tur. Du'"sm"- ger"ılemi11, fakat dün avoıe tıpın e ııe ız veya on ""'yan mrlnel e, mmüteanmndyyl~n ı.....mba,.dımn,: mekanize kuvvetler ve r c u ı-
Lıb n · -· v tanaresi tarafından Cebelüttarık' a tazyiki devam ederken Kur le mın· .,~ .,._, • _. nan mlhver uçakl:ı.n ar md:ı v n-
1 Y ihmal ediliyordu. tekrar ilerleyerek nihayet bizim kuv· karşı yapılan ta rruzda, aöylendıği takasında yem bir Alman taarruzu ederlerken. Rus ııvcıls.n. da bunlan gınlar çıkanlınışhr. 

Halbuki Almanya, RUS cephe- vetlerimiz.le savaşa tutuıımu~tur. ne göre, gece bombardımanlan bil ba~lamı~tır. defetmekel meşgul bulunmaktadır. Fillstlnde, Hııyfad:ı dun lann lşa-
ılnde l'er yer hareketlere girişe- .. Dün Mersa Matruh bölge!i.nde bil- kımrndan yeni bir tAbiye ku1l nıl Berlin 30 (A.A.) - R mi teb- Kursk cephesinde Almnn taarruzu retl verllmiştır. Uçaks.:ı.v r batarya.-
·ek bird bir Mısıra "aldırdı. yulc savaşlar olmuştur. lngılız. mo- mıştır. \iğ: Şimal iatikametindan gelen AI- hakkında Moskovndnn şu tnfsllrıt ııır harekete geçmiş, r knt duşm'.Ul 
:lund en e . 03 törlü kollan bu sava,tara kuvvetle man tümenleri Sivastopola kartı hil- lllldlrllmek.tedlr: Pav.ar günil Kurskta tayyarelerl hiç bir hücumd:ı bulun-

Eln maksadı, bır taraftan In- i~tirak etmişlerdir. Saat 1.45 de 1>ir t~yyare gurupu cumlarda devam ederk şehrin do- Alman taarruzu blltcıssa nğır topçu mamıştır. 

~ntereyi Almanya aleyhin. e başka 21-2 • hazı"ran gecesi Yeni Zelan- pelc yük.aekten uı;malc suretiyle k~ ve hava bomb:ırdımanlarlle b1111lamış... Kahire 1 (A.A.) - Ofl ajanı bU-

i 
" . ı ·· ğu&undııki Savemaja körfezini geç- tır Alman havo. kuvvetlerl ylrml.şer diri Askeri kaynaklardcın alman 

r cephe arArak Rusyaya yardım dalı muharebe guruplan dü~man yanın üz.etinden geçmıt ve mev ' 1 miıa ve dü .. manın çetin bir mukave- tayya· re.a,,n mü ....... kep dalgalar ha· yor. • · r- 1 · d ·ı b • h · d f b ı ~ ~ u,. ,,..,. hcıberlere göre Alman zırhlı kuvvet-
~tmekten alıkoymak, öbür yan- zırhlı ~uvv~tl~ri e ve pıya esı e mu- titiln av • mu .. a a. s!n~: . tarya - metıni yenerek t hkimatın ilk çem- Ilnde hUçuma geÇDJişlerdlr. Mürea- lerl Eldab'ayı geçmlşblr Bu m~vtd, 
an ~l 1 g·o l ektı·r vaffakıyetlı hır aavaı yapmu1\ardır. nm ve proıektorlennı uı:erıne çeft- berine girmişlerdir. Sovyetlerin icar- klben 50 - 70 ambıı.dan mürekep Al- Mersa '"a.tru""uıı 120 kJlom tre de>-

sın e e "ç rm · s· "k d' ıc. tah ibed"l v ff k: 1 t B "d- • v ,.. .... ~ ltın Almanya eıtne geçmesi ır hu btar .~ rr:,anh .tan ı rı d~ md ege .rnduva ·k. 0.1':! ur. ·a u x:ulc 1 hw•.ımlan akım ~l;ıu~tır.dDoguk .. m n tanı: ~ ınıplan Uedlemt>ğC'! baş.. ğw: t •· 1 y n 1 ıO kılll-
!ngllt mıı ve ır ungu ucunıu etn3ınn .. ı.ın o P ~ n 1.11r 11 dan Rumen t~lr:ıUennın de este - lam~lar ve Ruslann şiddetli muka- ~tre batısınd'1dıl' Bu cebrl llerUe-

ere için nasıl yerine gelmez dü~mıı.na ağır k yıplar verdirilmiı· bir bombardıman gurupu, ~aklaş~ı- lemesile yapılan hücumlar Siv sto- vemetı ile karşuı.şmışlardır. Sabahın ylşln ehemmlyetıl blrlıklerl ml. yot-
)tr kaYıp olur, İngiliz gazeteleri tir, ğı haber a~ın~adan. Ccbelut~~k ~ pola hakim bulunan s pun tepesinin dokuzunda 53 Almnn tankı muharebe sa tngut-z hatları a.rn.sından sıuıı 
>unu hiç gizlemiyoı:lar. 8 inci ordunun vaziyeti taarruz etmıştır. Taarruzun bu ıkıncı butün geniıliğile zaptedilmcsine im- dışı edllmlştı. münferit teşkıllerle ml yapıldılh ma-

Süve""in ka anması fngilii im- kumı aaat 1.45 de. 1.55 de ve 2.05 kan vermiıtir. Oldukça önemli aavllf Harkorta Alman tazyıtuun ~- lüm değildir. Bu ll rlleytş Iskendrl.. 
)arato;1~ ğ ~ kı olundan Kahire 30 (A.A.) - Sekizinci de yapılmıttır. uçağı teıkillerimiz. bilhassa Sapun dlğlne dalr bazı <mıareler va.Mu-. ycyt ve Nll vadisini mühim b r tchll-
roks U unu en sa y ordu halen cenupta alçak tazyikli Taarruz eden tayy relerden biri- tepeleri i.ızerindeki düşman tahkim- Ruslar, HarkQfta mukabil taarruzlar. keye dilşurüyor, Mtınarebeler ş\dd&-
• kun. bırakacak, fngilterentn Quattara bölgesi ve şimalde Fuka, nin dü~riılduğü söylenmektedir. lerini tahribetmİ§ ve SovYet kıtalan daSbiulunmaktadır. ıın Al tlnl muhnfaza ediyor, b• • 
~ar ile ilgisini kesecektir. Beguah ve Mersa Matrutı gıôi kııyı Akın _..nasında 25 bomba atılml'•tır. topluluklarına yıilcsek kayıplar ver- vastopol cepheslne ge ce, - Müttefiklerin ti. ıyeıı 

+_._ le ı ı ı b. ""' "' mantar, hücumb.nnı 1Jlmdt kalenhı 
.us.KetJ.deriye elden gittikten son- no ta ariy e çevri miş geniş ır çev- Bunlardan Oll iki taneli hava mey- dirmişlerdir. şlmall prkl lstlhldml.anna. çevirmlt- ne imif? 

'B İngi.Uz donanması için Akde- r~dde bu~~~akt~dır.1. Kıyı. şehl iri~ danına düşmÜIJ ve burada bulunan Kerç hav.~ı~~kaü, b) .6 d~!~ı· n ge- tlr. Oüniln 24 saatlnde Alman ba- K.ahire ı (A.A ) - Reuter muhabJ.. 
tizin k~ rın en mnın ııga ıne aıt o ara"' dört motörlü Liberator tipinde bir misinden muteşeır. ır teşır.ı ırı boğ11. tarynlan mütemadi~ şeht1. dôğ- rl bildiriyor: Llbyada muh be çok 
• Şarkında barınmak im ru Mihver kaynaklarından sızan iddia- tayyare har bolmuıtur. Başka bom- ~I geçmek için yaptığı teşebbüs te- mrlctıedlr. Almanlar blr sna.tte g hi.\- geniş blr sahada devam ed yor. Mu-
almıracak, Akdenlzln bu kısmın- lara karşı, Müttefik kuvvetlerini~ balar methallere ve rıhtımlara is _ ıirli topçu ateşile akim bırak.ılmııbr. cum teşebüsünde bulunmU§lar ve harebe sahası cenupta K ttnra ba-

la Ol.ıu,n hiUdmtyet büsbUtün Al- mukavemetlerini bir noktaya tahsıs bet etmiştir. Doneç havzasında. düşmanın top- 1500 öll\ zayhta. ulnyara'k gerl çekU- taklık.lan, şlmalde Mesra Matruh v• 
nanya ve İtalyaya geçecektir. etmemekte oldukları ve her rasta- .. çu ve hava kuvvetleri desteldemeeilc 1 mlşleı'dlr. Debuş mıntııkasma uzanıyor. Mut.te-
~unun tl . k b'" üktU dıklan ıyerdc dü!fmana en bijyük Hava meydanına ?uşen ~Cf bom- yaphğı mevzii bir hücum dü~mana Kara.deniz RUB donanması., denız:. flklerln t.Ablyesl, mukıı.v mctl şu ve. 
linkU ne cesı ço uy le~ kaybı verdirecek darbeler vurduk- ba patlamamıştır. Bır bı:nzın depo- hissedilir kayıplar verdirilerek akim den bombardımanlarla haretclta iş- ya bu noktaya tesblt etm{'k değil. 

O zaman Mihver kuvvet . lannı hatırlamak gerektir. Halen ba- aunda yangın çık.mıı ıse de ateş bırakılmı:ıhr. UrA.k edly0r düşmanı nerede vuracak fqe orada 
luriye ve Fıllstine gıtnıek içm his mevzuu olan hareket. aynca bir süratle ıöndürülmüıtür. Hepai de as- Volkoftaki eski cep bölgesinde Loodra ı (A.A.) - General von vurmaktır. 
~rda.n sonra başka çölleri geç- deniz çarpışması gibi her an de ~işik ker :>lmak ilzere 3 ölü. 1 1 yaralı temizleme harekata tecrit edilmiı Bock. Kurslt bölgesinde taamızıannı İşçi partisi tahkikat 
1ek zorunda kalmıyacaklar doğ- (De sahil 2 .. tan 6 da) vardır. müteaddit düşman kuvvetlerinin im- ş.lddetlendlrmekte ve büyMc muha- açılmasına karar verdi 

d ' vamı e • •u • · k" · "d ebele lmııJrt.a.d Muharebe -u a'o, doğruya denizden kara.ya Bu taarruz bir zırhlı, bir tayyare hasına .rm an vermıı ve yem en r r o~. ..y .. - Londra 1 lA.A.l - tşçı p.ırtl.ııl yap. 

lkac 1. i l Ch h .
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. . 'k" k .. b" k h 1100 esır alınmı~tır. heg 100 kilometre uzamaktadır. Al- +.ıı.. olagnn" .... il btr ~l ntıda. Libya 
al\}ardır. Mısır ve sur ye e - u re 1 geffitiı. 1 l ruvazor ve 1r ÇO IDU • v }'- f L•• •• b k ltı. e u b Ü rU eler ya. ~ ..._,., ...,._. en rP" İ ta ripten mürekkep bir lngiliz fılosu- 0 &o K:opru ıııına artı yapı- man r m vz azı e em p- muharebeleri bakkmda ta.hklkat açıl• 
blttikten sonra rak ve Ceb 

1 
't ._ 1. . · lan mulcerrcr hücuml r topçu ve m.ışlarsa. da bu. kendilerine pahalıya a tcarar vermlştlr 

~anda 
1 

k rıun e u tans; ımanına gırmesın- k 1 . r... • mal olmuştur. masın · 
tutunmak da güç eşece - k b"' • den bir az sonra yapılmışbr. Bu fi- hava uvvet en tar nn~an t~irli ?ir Slvastopol ~trafUlda 26 gündenbert 

lr. ~Unlar gerçekleşirse, harbin a 1nes1 lo, sker yüklü bir gemiyi de ihtiva eure!te deııteklen:n pı>:adenın ~d- devam eden muharebelerde Almarilar 
jdişi baştan başa değişeb lir. De- eden bir kafileye ref kat etmekte detlı mukavemeti aayesınde akım 50,000 den fazla. zayiat vemılflerdlr. 
ebillr k" Al n tuttuğ'U idi. Gemideki a&lcerler k.3.ray çıka- bırak~lm~'hr. 2 ! Sovıyet tan~ı. tah- Doğu cephesinin dlğer kesimleri de 
ol 1 manyanı Daily Herald «En kor- 1 t r rıbedılmıt ve hır batarya serısı tam sakln olmaktan uza.kttr, ~arkofta. da 

' llus cephesinde acele etme-
1 

° mıı, 1 
• isabetlerle kullanılmaz ha)e kon· şlddetıl muhcırebeler vuku bulnuıkta.-

ek, İngiltere ne Rusyayı en na- kunç hadiselerin bile mu&tur. dır. 
k noktalarda birden vurmaya hükumeti devireceğine .. :1. k k a ~ .I. e :rı 1111111111ıua11uun1111111111111111111111111111111111111s11111111111111111111 

alışın.ak, Akdeniz, Afrika ve Orta kani bulunmuyoruz» 
ark hakimıyetini ele geçirerek diyor Pirinç satııı serbes 
;ıun Sürecek bir harbe dayanma . bırakıldı, fakat ••• 
µdretinı arttırmaktır. Belki ~a~ı:ı. Loodra 30 (A.A.) - Churchill, - • 
~nrası. için Japonya ile bırlilt bugün Buckingham sarayında Kıralı Geçen hafta ne,redilen bı.r karar 
ıytik çapta bir plAn İngiliz im- z~yaret. etmiı ve Birleıik Ameriknyı mucibince pirinç ~~ı ser~ bıra
rratorıub'U ile Rusyayı yıkmaya zıyarctınin neticeleri hakkında ken- kıldı, ancak narh fiatme yanı 53 lru-
filışacaktır ?.~sile görü~ı_nüetür. Kıral, Başvekili "&iP:. satılmak fartile.. Buna ra~en 

· ogle yemegıne alıkoymu~tur bugun bakkallarda bır gı-am pı.nnç 
Alınanya blı' türlü b.itmeye~, Londra 30 (A.A.) _ D~ily He- bulmak m~ değildir. H~b~ 
pratıcı bir harbhı lçınde, h~ç rald gazeteBi Av m Kamarasında kilosuna yu~ o~ k~rut ver~ 
!>lffiiycn sulh karşısında zor bır yapılacak müzakereden bah8ederek el al~ao utediğhıiz kadar pU1DÇ 

lrtnazda görünüyordu. Bu işin diyor ki: cBu müzakerenin mevzuu bulabiliyonunuz. 
inden sıyrılmanın, ancak düş- ~by~ çekil~esidir. Fa~at bu eakimiı Koyuo eti narha tabi ikeo de va
tanıan bi d kle müm- bır hıkayedır. Bu dakı"ada cereyan .&iyet ayni idi. Narh kaldanldıktan 
Un r ara a yenme .. .. eden ve yaran edecek olan ağır ha- sonra mnumi piyasaya ıöre makul 

olacağını anı.adı, bU buyük diselerle ikinci dereceye atılmııtır. aaydabilecek fiatlere hol bOI koJUD 
;ırekete girişti. Kendisini daha Fakat biz en hayret vetici ve en etleri bulunuyor. 
tzla uçuruma sürükleyen bir korku uyandıncı hadiselerin bile hü- Pirincin de meydana çılcmu.a için, 
rpııuna, bir hayal peşinde midir, kumet.l devireceğine kani bulunmu- görülüyor ki. narbm ka1dıı1lmUuı-
)kf>a bu çetin dövüşte dayandığı yoruz. • • • ... dan ve aatquı tamamile terbes bıra-
rçck hesaplnr mı var bunu kes- Baıvekılın hazırlıgı kılmasından batka care yoldw-! 

rmek '·=-~ · h ' değildir Londra 30 (A.A.) - Reuterin 
ıuııı.ı:.emn arcı • . . h · · M" t • sıyası mu arrın y zıyor: ıs er 

Bugün ıçln elıemrniyetll tek Churchill Vaşingtondan dônduğln
:>kta, butun bu p1Anın başı olan denberi yakında Avam Kamarasın
J.sır harbidir. Hiç şüphe edilme- d yapılacak ve iki gün ürecek 
elidir ki harb, Mısır önlerinde, ol n müzakerelere ~nraretle hazır-

taraf b kı d ik !anmaktadır. Başıvekıl 1940 m yı- 1 ınle.. i a. mm an en .naz sında kabl!le:ıini kurduğu gündenbe
ıın geçıriyor. Mısırın ışgali, ri ilk defa larak mecliste bir itimat

lhassa butun Şark içın bu har- aıı:lılc takriri ile karşılaşacaktır. Alı
n b~lıca dO°tNllU lV"'''tD~ı ola. nan rn lum tll göre müzakereleı_.-_ 

Yeni tefrikamız: 

BiLLOR ŞiŞE 
Bu aşk ve macera rom nt 

pek yakınd ba,lııy<>r 

Yeni Ze andalı-
ların süngü 

hücumu 
·-~-

.Mersa Matruh ganizonu
nun ricalini temin etti 

Londra 1 (A.A ) - B B.C. Menıa 
M:atnıhta.n ınglllz gamtzon\ınun rt.. 
ca.tinl temin ve himaye içln Y nl ze
landalılar. parlak blr harekette b~ 
ıunmuşlar ve Alman çemberlnt yar
mak lçln süngU hücumu yapmışlar
dır. 

Yenl Zelndalılar, biltün gün ve ge
ce ha.ıt>ettlkten sonra Alman mııraı.. 
y~ülerlnl gert çekilme!ı'e lcbar et.
mlşlrdlr. Bu suretle Mersa Mat.ruh
taki ağlI' topçu batıaryalan lle mal• 
zeme ne yüklü kamyonlara dokuz tol 
hallnde şarka doğrtı çetllmeıc ıçta 
yol açılmıştır. 

Pasifik'te bir 
Amerikan baskını 

Londra 1 (A.A.) - B.B C.: Cenuba 
garbi Pnslflkteld muttetlkln karar
gflhınm tebliğine gore mUtteflldn 
~klllert Yenl Olnedoe Sal:ı.moa. llma-
nındn blr gece ba kını e nasında 
knraya çıkmışlar, du~mana 60 ölil za
yiat verdirmişler ve birçok tesisim 
tahrlbetmşUerdlr. Muttefıkl rln •• 
ylatı 2 yaralıd.m ibarettir. 

Duı;maıı Bogo vt> Konı to 
nı bombardıman 



Sahıte 2 

m 
sile 
Rusya savaşı, Avam 
kamarası müzakeresi 

ikinci plana indi 

Brem en 
şehri tekrar 
bombar ı

ma edi di 
Bir çok yangınlar çıkhğı, 
mühim zararlar olduğu ı 

bildiriliyor 

Londrn 30 (AA.) - Gazetele- Bertin 30 (A.A.) - D. N. B. 
ıin bütün dikkatleri c;Mısır rnuhare- ajansı JngiJiz ta(yyare kuvvetlerinin 
besi) üzerine çevrilmiştir. Rusyada- Bremen şehrini yeniden bombardı
ki savaş, Avam Kamarasında yapı- man ettiklerini bildirmektedir. Yan
lacak miizakere ikinci plana inmiş- gınlar ııebrin meskun mahalJerinde 
tir. Mersa Matruh' un Mihverin eli· birçok zarar husule getirmiştir. 1 O 
ne geçmesi için ckendini hissettiren İngiliz tayyaresi düşürülmüştür. 
bir kayıp> deniliyor. Bu şehir hu- Berlin 30 (A.A.) - Alman rad
dutla İskcnderiye erasında yegane yosunun bildirdiğine göre dün gece 
tahkim edilmiş mevkidi, iki sene tngiliz tayyareleri Alman sahili üze
müddet İngiliz ileri hareketleri için rinden uçmuşlardır. Bremende hir 
bir üs, Mısınn müdafaası bakımın- kaç yangın çıkmıştır. Şimdiye kadar 
dan bir kale vazifesini görmüştü. alınan malumata göre düşman J O 

Askeri münekkitler sekizinci or- tayyare kaybetmiştir. Alman tayya
dunun yeniden geri çekilmeğe mec- releri de ayni gece orta İngilterede 
bur olacağını tahmin edzy-orlar. in- bir ıehri bombalamışlardır Bütü 
gÜiz kuman~~nlığı müsavi olmıyan Alman tayyareleri üslerine 

0

dönmüş~ 
tartlar dahılınde harbetmektense Jerdir. 

ıeri çe~iım~~i ~rcih etm~kted~r. tngı"ltere'ye hav akı 
Mamafıh murıekkitler bu gen çekıl- a . . nı 
mer.in strateji bakımından ciddi ne- l..ondra ~O.(~~.) :- İng'.!ız rad- ~ 
ticeler verebilmesine de İntizar edi· yosunun bildırdıgıne gore, dun gece ( 
Jorlar. Bu arada İskenderiyedek' 1 _ dü~an hava kuvvetleri Midlands 
giliz Akdeniz filosu daimi b·r bı n_ doğusunda. ve East Anglia bölge- ı 
bardıman tehlikesine mar~z kİ- eindeki bir çok şehirlet üstünde uç
maktadır. a muşlardır. Şimdiye kadar mühim 

Daily Mail gazetesi başmakale- h .. asarat olduğu hakkında hiçbir ma- 'ıı 
sinde Mersa M t uh' · ı· R lumat yoktur. a r un ışga ı om- • ha . 
mel'in )'iyecek •;e mühimmat tedari· Bır va muharebesı 
ki işlerini kolaylaştıracağım söylü· Berlin 30 (A.A.) - Alman rad-
yor ve diyor ki: yosunun bildirdiğine göre Alman av 

cArtık düşmanın uzun muvasala tll(YYareleri öğleder. biraz soma 
hatlarından dolayı güçlüklere uğya· Dunkerque bölge!!İnde işgal altında 
Jacaiı hcsabedilemez. Yalnız şurası li'ulunan toprakların üstünden uç
muhakkak ki Rommel, Mersa Mat- mak te~ebbü.ünde bulunan İngiliz 
ruh ile lskenderiye arasında daha teşkilleri~ taanuz etmişlerdir, 15 
bir çok ağır savaşlar vermeğe mec- lngiliz tayyaresi düıürülmüştür. 
b\ır olacakhr. hci sene müddet Şi- Londra 30 (A.A.) - Bir çok 
mali Afrika muhareb~i esaslı hiç avcı te~killerinin himayesinde ı hare
bir netice vermeden iki taraf arasın- ket eden 80&ton tipinde bomba 
ela sallanıp durmuştu. Şimdi .allantı uçaklanmız dün öğleden sonra Ha
bir taraflıdır. Fakat henüz bunun zerbrug istasyonlarını bombalamış
durdurulması ihtimıili vardır. Mısı· 

1 

lardır. 3 düşman avcısı düşürülmüş
nn kaybı çok acı bir şey olur. Bina- tür. 5 İngiliz avcısı kayıptır. Fakat 
enaleyh buna meydan vermemek bomba uçaklanmızın hepsi sağlam 
için bütün gnyretlCTin sarfedileceği- bir halde dönmüştür. 
ne emin olabiliriz. Ümidedelim ki Berlin neden bombar-
lnsan, ı;ilah ve mühimmatça lazım d d•l • ? 
gelen yardun kuvvetleri çabuk savaş ıman e ı mıyor . 

AKŞAM 

v 

HA DURUMU 

Mısırd dlirum 
ço 1 f 
lngilizler: "Tali hin ne tarafa 
döneceği 48 saat zarfında 

anlaşılacaktır,, diyorlar 
\ 

Mısırda: 

Mareşal Ronunel'in kuman
dası altındalti kuvvetler Mısırda 
ıarka doğru ileri hareketine cle
vam ediyorlar. İngilizler, muhte
lif noktalarda yaptıklan muha· 
rebelerle bu ileri hareketini dur• 
dunnağa çalışıyorlar. Son haber
lere göre §İmdi Mersa Matruh -
Jskenderiye şimendifer hattı üze
rinde F uka istasyonunun şarkın
da çarpışmalar olmaktadır. Fu
ka, lskt!llderiyeye 200 küomet
re mesafededir. Burasını ele ge
çiren Mihver kUV'Vetleri Mısır 
topraklarına 200 kilometreden 
fazla girmişlerdir. 

Sekizinci İngiliz ordusu ku
mandanı general Ritchie azledil
miş, bu ordunun kumandas~ı 
Başkumandan general Auchın
lek eline almıştır. lngilizler duru
mun çok c::iddi olduğunu ııöylü
yorlar. Londra radyosunun as
keri muharriri demiştir ki: 

cMersa Matnıh ile lskenderi· 
ye arasında başka müdafaa hattı 
yoktur. Binaenaleyh general Au• 
chinlek'in kabil olduğu kadar 
çok darbeler i~direrek düşmanı 
yıpratmağia çalışacağı tahmin 
edilebilir. Fakat hu da sekizinci 
ordunun durumooa, maneviya
tına bağlıdır. Taliin ne tarafa 
döneceği 48 saat zarfında anla· 
§ılacak.tır. > 

ajansın birkaç gün evvel Lon• 
dradan verdiği bir telgrafta de
niliyor ki: 

cRommel'in taarruzu fngiliz· 
leri Suriye ve Filistinden Mısıra 
takviye k.ıtalan getirtmıığe mec· 
bur edecektir. Halbuki bu kıta• 
lar petrol kuyulannı bekliyor
lar. Ciritte ve 12 adada büyük 
miktarda Alman hava kuvvetle
ri bulunmaktadır. Mı11r ve Fi
li.stinden askerler çekilirse Al
manlara Suriye ve Filistin sahil
lerine aaldırmak. için güzel bir 
hrsat ıverilmiş olacaktır.> 

lngiliz kuvvetlerinin Nil nehri
nin gerisine çekilmeleri ve Nil 
deltasında müdafaada bulunma· 
ları muhtemeldir. 

Doiu cephesinde: 

Dün Doğu cepheıindeki mu
harebelere dair az haber gelmiş
tir. Kursk' da Alman baskısının 
devam ettiği ve bu mıntakada 
şiddetli muharebeler olduğu ha
ber veriliyorsa da muharebele
rin nerelerde yapıldığı belli de
ğildir. Bu mıntakada ve Har
kof un şarkında çe>k şiddetli ha· 
va muharebeleri olmaktadır. 

Sivastopol' a gelince, Alman
lar ıyeniden ilerlemişler ve ıeh
rin halicini ele geçirmi,lerdir. 
Alman tebliği kalenin iç kemer 
istihkamma ghildiğini haber ver
mektedir. Londra ıadyoııu Si
vastopol' da durumun çok nazik
leııtiğini bildiriyor. 

Uzak doğuda: 

Çinde Japon ileri hareketi 
'devam ediyor. Japonlar Fele
menk l lindistarunda küçük bir 

Mısırda iler~eyen Mihver kuv· 
vetleıi ikisi Alman, birisi ltal
yan olmak üzere 3 :zırhlı tümen
den ve kamyonlarla motosiklet· 
lere bindirilmiş piyade kuvvetle· 
rinden mürekkeptir. İngilizlerin 
bu kuvvtttlere karşı kllymak içKı 
Surzy-e ve Filistindeki kıtaları çe-
keceklerinden bahsediliyor. Fa· adayı ele geçirmişlerdir. Avus• 
kat United Press ajansı bunun tralya etrafı~~~ hava. akınlann-

~_ir. . lngiliz 
gazetesi 

Hür Fransızlar arasında
ki kiymetli unsurlardan 
istifade edilmesini istiyor 

Londra 30 (A.A.) -Manchester 
Cuardian gazetesi Roosevelt - Chur
chill görüşr:ıesin<len sonraki vaziyeti 
tahlil maksadile yazdığı bir yazıda 
harekabn bugijnkü geliımeleri hak
lwıda fazla nikbin görünmemek.le 
beraber milleti fazla iyimser olmak· 
tan çekinmeye davet etmektedir. 
Bu liberal gazete yazıSlllda şöyle di
ıyor: 

cİngilizler hiçbir zaman asker bir 
millet olmamışlardır. Müttefikleri
mizin askerlik sahasınclaki kabiliyet 
ve istidatlanndan faydalanmamız la
zımdır. Bugün hür Fransız mütetfik
lerimizin bu sahada bize yapalbile
ceği yardımı unutmamalıyız. Hür 
Fransa. müttefiklerin en kabiliyetli 
askeri komutanlarından birine sahip 
bulunuyor. Küçük hlir Fraiısıı ordu
sunu unutmamak gerektir. Bu ordu, 
parlak ananeye sahip ~ talim gör· 
ınü§ biT ordudur. Baıında da büyiik 
bir tank mütehaBeıSJ l>ulunmaktadır. 
Eğer mevcut teknik ve askeri kabili
yetlerden en mükemmel §eİdlde fay
dalanmasını bilecek oluraalt mütte
fikler bize kıymetli unsurlar vere
bilirler.> 

~-----~-----

lngilterenin 
teminatı --

1 Temmuz 1942 

Denizcilik 
bayramı 

Bugün büyğk mera .. 
!İmle kutlanacak 

--<>--

Bugün bir temmuz Denizcilik 
ve kabotaj bayramıdır. Bu mü
nasebetle şehrimizde denizde ve 
karada merasim yapılacaktır. 

Karadaki mer8"im sabah sıuıt 
11 de Taksim meydanında la
tiklal marşile başlanacaktır, Bu
rada şeref direğine tanlı bayra
ğunız çekilirken limandaki ge
miler de üçer defa düdük çal· 
mak euretile törene iştirak ede· 
ceklerdir. Müteakiben nutuklar 
aöıylenecektir. 

Denizde 14, 30 da başlayacak 
Moda deniz yanşlan merasimin 
ııklet mıerkezini teşkil edecektir. 
Buradaki yanşla 18,30 a kadar 
devam eclecek, gece, Bebek ko· 
yuna. kadar devam edecek va
pur tenezı:ü.hleri yapı.lacaktir. 
Bugünkii deniz yarışları hakkın· 
da ııpor kı~mımızda malumat 
vardır. 

L 

Rommel 
Mısır' da ilerliyor 
(B~ tarafı t inci sahifede) 

ıve hareketli bir savaş yapılmakta 
olduğudur, Çöl bir okyanusa ve çar
pışan kuvvetler de savaş filolanna 
benzemektedir. 

iki taraf da bütün kuv-
İngilterenin Kahire _e!çiı! vetini kullanıyor 
bu işe salahiyettar kilındı Londra 30 (AA.) - ReuLer 

-· • ajansının Kahiredeki muhabiri bil· 
Londra 80 (AA) _ Londrad& )la.. diriyorı Almanlar halen c~rey3;.n et-

be --''d·ıç.ı~ · :. TXw..ıu.. Brltan- mekte olan muharebeye :Sı.m~.lı ':f• 
r ""'u• ı5 ... e gore, ~ .. .Yu.A ik dak' b" .. k ti urmu"· 

K hl nın.4~,.. El ,_. Bı\~11' r a ı utun uvve erını s ,, 
yanın a. re .UUoJ...._ ç..,,,, """'u.A l ·ı· d d d" 
Brltruıyanın nınksatlan hakkında lerclir, ngı ız or usu a uşmana 
Mısır hükfımettne aynca teın.tnat karşı koymak için elindeki. bütün: 
vermeğe .son günlerde salll.hlyetll Jo- kmnvetleri ve kaynakları bır araya 
lımnıştır. • ' t' toplamıştır. İngiliz kıtaları Mersa • 

Bu münase'bet1e şu clhet .. hatırlatı- Matruh bölgesindeki sabit müdafaa 
lıyor ki, geçen çarşamba gwıü Baş.- .1 . · h faza etmediklerin-
vekil Nahas paşa, Mısır arazisine mevzı ermı mu a ~. . . . 
karşı yapılacak olan her tmltl taar- den muharebe çok clegışıcı hır ma
ruzu son hadde kadar pilskürtmek hiyet almı~tır. Almanlar Matruhu 
hususunda Büyük Brlta.nywıın kuv- doğudan Italyanlar ise batı~~n ~e
vetıı bir azme sahip olduğuna. dair virmişlerdir. Daha birkaç gun şıd· 
Britanya hükfunetlnden katı temlna.t <Jetli muharebeler cereyan edeceği 
aldığını Mısır parlamentosuna. bildir- tahmin edilmektedir. Bu eırala1·da ahasına yetiştirilerek sekizinci or- Londra 30 (A.A.) - Londra 

dunun kuvvetli ve faydalı bir muka- ve Berlinin bombardıman edilmeme
bil taarruz yapmasına meydan ve- si İçin lngiltere ile Almanya arasın-

kolay iş olmndığım söylüyor. Bu dan başk..~. muhım hadıse yoktur. 

' - . u ·-~ !!?_!!!! -~-~ s - -- - g. -~_g"!!,, 
mi§tir. çarpışmalarda bir gevşeklik bekle-

Naha.<J pava, Mısırlılarla. ya.bancıla.. me:z lki taraf da karşı tarafı bit-
nn seU\metı için bütün llitlyat ted- k~ bi; hale düşürünceye kadar dö
birlcrlnin ve her türlü Uıtlmale karşı ğü~ kf rilsin. > ela zımni bir anlaşma olduğuna dair 

Times'in bir makalesi ~lman membalanndan haberler çt· 
Lond 30 (AA) Tı _ k:arılmııtır. Londra mahafili bunu 

Çalışma saatleri ] Kömür beyannameleri 
Ankara 30 (Tele.tonla) _ Şiddetli Ankara 30 (Telefonla) - Kömür koymap matuf tıedbirlerln alındığını şece ır. . 

·· lemJşt1 Müttefik hava kuvvetlen gunun 
• ra ·. · - ımes ga hakikat olarak telakki etmemekte-

zctesı başmakalesınde şunlan yaz· d' So l d B 1' h 
sıcaklann hüküm .sürdüğü Adana, satış ve dalr.tımı hattındaki tali
Hatay ve diğer cenup vUayetlerinde matname, Etlbank kömür sa.~ '!e 
resmi dairelerde çalışma. saatleri, ye. tevzi müessesesi tara.tından . ~ut~ 
rlnc göre valiler tarafından tesblt vilAyetlcrdckl şubelerine blldırilmış
edilecektl; tır Müessese tabeitlrdJği kömür bc-

soy . r. l d .J .. 
her saatinde hava ar a uuşman 

kt d R r· "ld d d ır. n zaman ar a er ıne ava 
makak ıbr':I lomme bı'kço .:. ur ur- akını yapılmamt'8a bunun sebebi ge-
mn ·a ı o ursa ta ı ettıgı cesura- 1 · k 1 • .... 

t t .. k d' l h' d" ,_ ce enn ısa o mruıı yuzunden buraya ne s ra eıı en ı a ey ıne onece~- ...:.ı· l . . 
ti Ç" k" t kd' d .. 1 • d b ~ ... ıp ge me seyahatının yapılama-

r. unu o :" ır .e us enn en .u ma ıdır. 
kadar uzak hır vazıyette tutunabıl- il _ 
mesi ihtimali pek azdır. Erken veya Maltaya bava akinı 
~ç geldiği yerlere dönmesinde za- Berlin 30 (A.A.) - Maltadaki 
nıret vardır. Eğer Rommel bu kadar lngili:ı hava iisleri olan luka ve Ve
büyük tehlikeleri göze alarak ileri nezia tayyare meydanları dün gece 
ahlıyorsa bunun sebebi çok parlak de Alman tayyarelerinin taarruzuna 
n çekici bir hedefi ayaklarının altın- hedef olmuıtur. Ağır çapta bomba
da görmesidir. lar Venezianm sığnaklannda ve han-

-Süveyşe karş~ yapılan taa~uz bü· garlannda pat1amıştır. Luka tan'a• 
yuk kıekaçın sag kollltlu leşkıl eder. re meydanının çevresinde büyük Uç 
Bunun sol kolu Ukrayna içlerine ~n çıktığı görülmUştür. 

lzmirde iki 
cinayet 

Tahir metresini yaraladi, 
Hüseyin de karnıni 

öldürdü 

8 inci ordu 
İstanbul· ve diğer birçok vilayetler- y~11melerlnden mühi mblr k1smmı 

de çalışma. saatlerinde ıse de~lşlklik da vilayetlere göndermiştir. General Ritchie kuman
danlıktan çekildi yapılmıyacaktır, 

Parti genel sekreteri 
Adanadan lzmire gidiyor 

Nafia Vekilinin seyahati 
Ankara 30 CA.AJ - Nafia ve- Londra 30 (AA) - M. Chur

klli AH Fuat Cebesoy dtln İskenderun 
Uman tes1slerlle inşaat ve i.skende- chill, general Auohinleck'in Mısırda 

Adana 30 (Telefonla) - Parti Ge- run bataklığının kurutma pl!mnı 8 inci ordu komutanlığını bizzat de
nel sekretıerl B. Memduh Şevket E- gözden geçlmıiş nlakalılardan mu- ruhte eylediğini bugün Avam Ka
scndal bugiin ö~leden evvel parti sa- fassal izahat alarak yeni direktıfier marasında bildirmiştir. M. Churchill 
lonunda çl!çllerle. sonra. da lise ve vermiştir ıincelemclerlnt bitiren Ve- şöyle demiştir: 
orta okul cllrekt.örlerlle konuşmuş- kil seyh~n bölgesindeki su tesislerini cŞu anda Mısırda cereyan eden 
tur. Genel sekreter, bu konu~lar- gözden geçirmek üzere bugün Ada.. ağır muharebe hakkında b\ıgün her 
<lan sonra. İz:mlre mUteveccl'hen şeh- ~ ti • · bul -ı_ • 
rhnizden hareket etmiştir naya hareket etm Ş r. h~ngı hır demeçte .~nmıu. 1Ste· 

M . - · • mıyoruın. Fakat meclısm general 
Emlak caddesindeki bina amfa~~ra ~§yası ge~ırt- Auchinleck'in 25 haziranda ... Ritchie-

sahiplerinden 1terefiye mek ıçın hır teşebbus nin yerine ordu. komu!~nlıgım. ~ah-
• • ~ • İstanbul 1thalflt ve furaeat birlik- sen deruhte etmış oldugunu bılmek 

resmı ııtendı lert umumt katipliği vasıtasile Tica- arzu edeceğinden eminim. Auchin-
Beledlye, Nt.,antaşmda Emlll.k ead- ret Vek1l.letlne müracaat eden mani- leck'in bu karan hükumetçe derhal 

desl ilzerlndeki yeni yapılan binala- fa:uro. ithalatçıları, memleketin uzun tasvip edilmiştir.> 
nn sahiplerinden şerefiye resmi iste- muddet için fütiyacını karşılayacak ---------
mektedJr. Belediye tahakkuk şubesi miktarda. mal geUrtmek istediklcdni 
tarafından tahakkuk ettlrl~en ş.erefl- blldlrmlşlcrdi. Vekll.let, mnumt U
ye reslmlert al!kalılara tebliğ edil- tlpllcte gönderdi~i emirde, get1r11mesi 
m~tlr. Ancak, istenilen şerefiye re- düşünülen malların mübrem lhtıyn.ç
simlerlnden bir kısmı yanlış tabak- lardan olup olmadıl!;ı, clnslert ve u-

tzmlr 3 <Akş ) B qam Ta- kut ettlrlldlğl gibi, istenilen miktar mumt tutarının bildlrtlmeslnl iste-
hk adm:a blrl~ İımı.e u a bulvan da çok yüksek old~dan eml~k sa- m1ştlr. Cevap hazırlanmaktadır, 

Yugoslavya' da 
çete harbi 

İtalyanları, endite ve 
teliıa düşürmektedir 

tpaşa hlpleri ~refiye resminin e,<ıa.<;ına tU- Hazırlanmakta olan cevaba naza-
clvannda, metresi yirmi yaşındaki raz etmektedirler. ran getırllecek mani.ta.tura eşyasının 
Şevklyeyl başkasile gezerlren gMr\1- yüzde 85 ı pamuklu, geri kalanı yün-

uçaklarile çnrpışmakta ve karada 
harekatta bulunan düşman kıtaları
nı taramaktadır. Uçaklanmız düş· 
manın münakale yollarını bombala• 
dığı gibi ikmal limanlarını da şiddet· 
le bombardıman etmektedir. 

Dün gece Sollumdan Mersa Mat
ruha kadar uzanan bölge bütün el\• 
hil be>yunca yanıyordu. Çöldeki yo!
lar üzerinde İngiliz hava kuvve;tlerı~ 
nin bombardımanından sonra bırçoli 
taşıtlarla tanklann yanmakta oldu• 
ğu da görülüyordu. . 

Bu arada hayat Kahire ve isken• 
deriyede tabii seyrini takib.e~~kt: 
dir. yalnız biraz asap gergınlıgı go· 
ze çarpıyor. -------
Churchill kabinesi 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

başladıktan biraz sonra Hava Na~ı
n Mister Sindairc söz alacaktır. Mıue 
ter Churchill ise ikinci günde müza
lierelere iştirak edecektir. İtimatsız• 
lık takriri verilmesine önayak olan 
muhafazakar Milne şimdilik yal· 
nız 18 taraftar bulabilmiştir. 

doiru derin bir surette 11:-.planmışlır. 
Düşmanın takibeuivi hedefleri sarih 
bir surette anl!\mak ilerleyişinin 
manasını tesbh etmek' şüphesiz fay
dalı bir şeo~dir, Fakat hatta bugün 
elr~ trm.Ş olduğu tefovvuklara rağ
men kendisinin takibettiği nihai ga
yelere varacağına tam emniyetle ve 
hatta bir ihtimalle baktığını kabul 
etmek bizim tarafımızdan bir zaf 
alameti olur. Harb ınhasında sava
flln kuvvetlerimize her türlü yardı
mı yapmak mecburiyetindeyiz ve ya· 
pacnğız. lngilizlerin askert tarihi ise 
maddi hadiselerin kendi aleyhine ol
duğu ve fakat manevi kuvveti saye
ıinde zefere ulaştığı hadiselerden 
ı:mgin, hattn belki çok zengin mi
anllerle doludur. ~den bıçakla beş yetlnden yarala- Haseki hastanesi baş- iti kumaş olacaktır. Lill>'..s kumaş ge- Londra 1 (A.A.) - B. B. C.: 

mıştır. Carlh kaçarken. yakalanmış- tJrtiJmiyecektlr. Yapılacak manı.tatu- ~ ugoslavayada general Mibailovi-
tır. Kar~kolda verdllti ifadede de- hekimi değİ§tİ ra 1tha1Mının umumt tutarı 15 mU- çın çete harbi İtalyanlan telaşa dü-

Churchill'in neşrinden 
imtina ettiği raporlar . 
Londra SO (A.A.) - M. Churclılll, 

Avam kamarasındl\, Wavell'in MaleT.-

Almanların şimdiye ka- mlştlrMklt. 1 b ~·ıtı B k i Sıhhiye vr.klUetl tatafından gelen yon liradır. ııürmektedir. B. Museolini'nin sözcü-
dar aldıkıar-ı esı·r •ayı_s_ı - e res m ana .u r a§ M - bir emir Uzerlne Haseki hastanesi 11" 1 Ga d c· 1 d'İ aı· d 

., le al~knsnu örlince d. İ k d • h u o an Y a, ıorna e t ıa a 
Berlin 30 (A.A.) - Alman askeri De~nnend . .a. nah~~· Keme başhekimi doktor B. Nazmi vazife- S en erıye ava bu muk~ve?1ct~ _dair yazdtğı maka· 

ma.hflllcrlnd~n aluum marnmata gö- t.övıinde, 27 !;;' .. ında II"-nı" Tosun sinden affedilmiş ve hastnne başhe- akınında yaralananlar lede, Mihaılovıçm, mukavemet et· 
•- ,,~ ........ ,.... ldmll~lne kulak miite'hasmsı doktor ki ık k. k 

re Alman ordusu 1 sonunun 942 den kıskançlık yüzünden 20 ynşında. k.a.- B. Nacı Doğancı ~yln olunmuştur. Kahire 30 (A.A.) _ Bugün ö~leden me e anaat w etmiy~e. üçUk ta-
beri 020.000 esir almış, '1800 topla ns:ı Fatmayı bıçakla öldi\nnüştiir B. Nacı Doğancı Bıvas Nümune sonra Mısır Dah1liye Nazırlığı tira- nrnızlar yaptıgını da ıtıraf etmekte-
4600 tank ele gecirmlş veya tahrlbet- Katıl kaçmı§br. ZabıtMa şidcletl~ hastanesinin eski baŞheklı:ni ldJ. Ye- fından neşredllen tebll~c dün gece dir. Köprülere, yollara ve su kemer-
mlş, 4000 uçak ctüşiirmüş veya yak- anmıyor. nl mlidürc vnılfeslnde muvaffaklyet İskenderlyc çevresinde yapılan akın l~r~ne hü~um e~tiğini ve çete stratcji-
mıştır. dllerJz esnasındo. 26 kişinin yaralandığı sının eblı oldugunu söylemektedir. 

lzmirde bir tacir heş sene · bunlardan 12 sını 1 öldüğli b1Ictiril-
Müttefik para§Ütçüler h ahkA d·ıd· Bir Alman generali daha mektedlr. Maddi hiçbir hasar olma-
1...ondra 30 (A.A ) - (Rcuter): Bu apse m um e l 1 mı tır 

gfın Berllnde ne~red!Ien resmi bir izmır 30 (~) - Nebati yağlar mareşal oldu · 
lbtar, işgal altındaki Avrupada. bu- şlrketı mlidllrü Bnlamon Gomcı, pa- Bertin 30 <A..A.> - Führerln umu- B. Suner'in seyahati 
ıunan bütün sivll balkın, müttefik muk ya!ı satışında llıtikftrdnn mllll mi karargAhından blldlrlld1~1ne göre, Madrlt so (A.A.) - İtalyaya Y<lP
paraşütçülere yardımlan takdirinde korunma mahkemeslnüe bet sene Do!tn cephesi ıımaı orduları e;rupu tı~ seyahatten dönen Scrrano Suner 
örfi idare kanunu hükümlerine göre, hapse, 9000 llra para cezas.ma., ~ kumandanı Orgenernl Kucerı~r ı:ıı~ akşama do!tru General Franko tara-
tddetll c~ a a.klnnıu ket d dak1 n :v-

Tahran' da Polonya 
radyo istasyonu 

Tahran 30 (A.A.) - Polonyn 
elçi'Sİ Karszo Siedelcvski, Polonya 
radyo islasyonunu açmıştır. Elçi gör
düğü zyi kabulden ve misafirperver-

ya ile Singapurun kayıbı hakkınMldı 
raporlannı ncşretmekte:n hntina et,. 
miştlr. 

Başvekil, sorulan bir suale cevap 
olarak Malezya ile Singnpurun kay
bına dair vesikalnrın toplanmn.sı için 
verilen emir üzerine Wavcll'ı.lcn ,ge-
len muhtelif veslknların h:ı.ro 7.ama,... 
nmdn neşri caiz olmadığını izah et· 
mlştlr. 

Ra.porlann neşri için tekrar ısrar 
edince M Chmchill, hu vesUml:ırın 
a~kcri 'makamların malümnt 1ktısııp 
etme.sine ve munznm halıerl~r alma~ 
larına mahsus olduğunu söylemiştir. 

M. Olnırchill, bu rapoı-inrın ı i.itün 
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~~M~~~(~~~-B_B __ i_R __ ._,_~_a __ m_•_&_L_B_R __ i_~]~~~~~~ Keyille--rin en eyiflisi • 
_ Bir yazı etrafında .. 

Kulaktan kullğa fsdanır hiki.· Ko·· mu·· r dagıv tımı 
telerden olınakl. berııtsr. miisteb· 
•enliğe d~ d4pekili an-

Istanbulun meyva meselesi · j üsklldar tramvayı .A.IWarada çıkan Ouru mecmuann· 
da Isparta Gönenine dair biı yazı 

latılabilir: r 
'** 

- Houfendi. ab d kadehçik 
buY\lrmaz UUSIDll? • d ler. 

Eliıii göğgiilıe •İatentl» .maauı
na bastırnılf· YGzünU llıruttunn111o 
Arapça cevaJJ ~1 

- U' v~.. ı,; vallahi ••. 
l.i' ... Li' •. 
Mahçup.•~. 
Biraz sonra ı 
- Öyle>'H la\> aipra ikdim .cı.. 

Ucn. .. ? 

İıtanbulda 10 gilne 
kadar tevziat& . 
baılanacali 

Nar toplanması hak Şirketin feshi ve tasfiyesi 
0

":.::ıı..m muban-iri Gönene ~ 
• · kararlattirıldi · ~~t~!..!:1:::.cı:: 2~.:1~ 

k d k f yor. Bu çardaklaruı albnda biıw 

in a ÇI an erman Üsküdar ve Kadıkö7 ttamvay lir- yer küpil vardır. İltiyelner. bu-!'üp-
•• k.et1n1n umum! heyetı. dün sabah :ft.,. lerden eoğuk aoiuk au ıçebiliyor--

Kok ve taş kömürl1 da~ıtması et.- klldarda Ba~larbaşında §b'k8' mer- lar .•. 
Ntınd& İktisat VekAleti tan.fında.n kezinde toplanmı§tır. Toplantıya P.. Mubarrirle arabacıaı arannda fÖT .. 
haZtrlanan vı Veklller Heyetlnce ~ B 1 d ti b" I k ğ çen k.onıtt tarafından ~Uen lJlur&· le bir lı:o~ma ııeçiyor. Arabacıı 
dik edilen taıınıatn~yı dtmkil ntıa- U YI U ar 1 8 pe ma rUr.. b.be heyetl lıasmdan B. Necatı Ya- _Bayım, diyor, bu civarda b-
hamızda ya~tılk. Tallmatnam• ~ lm relJU~ etm.lftlr. yu yoktur. Susayan yolcular için t~ 
henüz tehrtmlzdekl aIA.kalı maka.m- HiKMET FER/DUN ES - Toplantıda İstanbul beledf,.si na- _:x. kil .• _...:ı • kala ~'--
lara blldlrllmemtştlr. Şehrlmlr.detd ,_ ua ... -ı B Rlfa\ Ytnt.1 r-• p ııomoı::ner, aerm ın u.a.T• _ __. :nuna re.. m v.ı.• • • d .. .. ..L ._ 1 - U' vallal.i. Ben ~lanmu- kömür sat11 ve da~tma. müt___. . b d . ..ıı "-L beled'"• teftif heyetl mttdüıi\ B. Ne- e uatune _çar- yapar w... . 

pek· ~·~lunillerl. .. m1ldüı11 B Zekeriya bu hususta blzt San.at tel~hnizd-. ııUzellik te- u kadar ehemmiyet ver lrw.. &.nUJa ca.tl Quer, hukuk ~lert m(1dl1ril B. Muharrir - her balde tehirli ola· 
}I~ ~çUk .. dem1ştlr :ıd: lilllmizde, tllr telakkimizde birçok tuhafını -8yllyoylm ml> •• Kuru fa• Hasan J'erlt muhasebe müdllrü B, cak _hayretle aoruyor 1 
B' b8 1 keyif arkel tflJ'~ _ Tallmatname blze henüs aeıme- deği§Utllklor oldu. Bundan yarım ııulye gibi oocuk.ken i;qıldılım bir Muhtar m~~ m.tld!rt\ B. Tarık _ Peki amma bu küpleri kb 
C~ Y • f puf çat ala t-..IU mlftU'. Kömllt d~tma )f1ne on ırün asır evvel ilSnUlleri kınp ııoçiren bir Oeo" de ay.vanan c;UrillU idi.·· E.·nt. hazır b~unmuşla.r, nafıa ıcomıaert B. dolduruyor? 
a,· ~ • ~ llkılıyonpm. .. Bari Io1nde İstanbuld& başlayncaR?z. Ba- dilnya gilzelinl, buaün ~ yaıta ol- ayvanın çüriliü büyük l>lr leuetle Mustafa Arif es. toplantıda bulım- Arabacı. bu bdar basit bir teJI 
ır .: ., a~ yller, henib kM1 mlld;arda. köm11r du~ halde ortaya çıka~z. Zama· vneçel .pb· p~ parmak yalana· muotur. nasıl anlamadıima şqan bir tavırla 
- U ". la i'' çekemediler. Bunlar, gilnde ancak ne gençlerinin ço~ pııracaklardır. ralı: yenirdi... Okunan murakabe heyctı raponın. muharrire izahat veriyorı 
- Enfiye ... dört, b~ ton kömlir alıı.tılllyorlar. Belki ı • da müessesenin tek başına 1dııre ede- -Tarlasına gidip gelirken herkee 
- Ben '~z... Bundan başka. bastırma~ başladı~- - Elli aeno evvelki erkeklerin Nar hakkında Padışall m\yeceği blldlrlllyordu. Bunun ijr,o. bir iki teneke au getiriyor!.. 
Meclistek!let'den biri "I' ba ..,ey- mız beynnruımelerln basılması. da. liqlannı döndUren gilzel bu hat... fermani.. r1ne verilen bir takrirde şirketin fes- Gördünüz mü medeni hareketi! •• 

ce içmia İml$ı henüz bltmedl, Biti Gala.tnda KmJı- diyeceklerdir. hi Ue satılması tekllf edllmiştir. Eskiden Avrupaya. bilhassa $1-
- Hocanı·.. eli &emak cUr- ca hanı nltında., dl~eH de Kadıkö- CUzcllik telakkisindeki değişiklik Bir zamanlarda çok ınUbul ve Verllen takrir ko.bul cdlldlkten mal ml ketl • .d. lenler 

tf . ..,tenniş, = ·c.:~~1 L!.t bir'-- yönde açacaRmuz ıköm.flr sa.~ salo- bu kadar bUynktür. Uk.in bundan rağbettcyken. yJdızı MSnen meyva- .sonra İstanbul elektrik ve tramvay b' mh e e ~eh~'~! 1'i g~at 
ını go .puau ~ &ı& nunun hazırlımıp tanzlml 1ş1 de ta- d b yük b" v .klik M lnnn bB.§ında nar gelir. . . Odllrt\ B Mustafa Hulki E- ıze ayret vencı mu.ye er ır-

of&a. yahut ~ .bfr du hamın. .. ınamlanmadı. Bütihı bu işler beş, altı a il . ır deglşı var. eyva Eıs.kiden nara ne dereco ehemmi- ~:kat B. Mustafn Arlf. avukat lardı. M~ derlerdi ki: 
Onu da ını ~mezdin?... <g{lne kadar tamamlanncaktır. hakk!~?a";i tellkklmiz. meyva bak· yet verildiğini anlamak lçln llsanımı- B · Necatı Yalın şirketin eski mu- - F.lendım. halk 0 derece mede-

- U' val~;, la'... Bastırdıjpmuı beyannameler, her kı~~ll&.lk .. gdöriloUmUı:... - 'L za bakmak kafidir. rohhas 1zası komLserl B. Feridun ni, o derece medeni ki aormayuuz. .. 
_ Süpb~ • taraftan ımerkezden. bayilerden, bir- ı:.11 1 a anı meyvaya «40ur cu- Manya.starı mürekkep blr tnsftye he. M~eli tramvay değil mi?.. Kon-

ıtamına bir ... Seninde keyif llklemen dn~tııacaktır. Beyanname.. bur>, cmideye muzır> bir IC!Y gibi Orada bu orijinal ?11C\)'Vaya dair no yetı seç1lm~tlr. düktör yok ••• Hayır... Ne münue-
k Olur "'rden ze~ Yl dolduranlara kömlirlert derhal ve- bakardı. Eıvlerdeı bilmeceler, ne teşbihler. ne mual- Tnsfly~ heyeti, tra.mfty münaka- bet? ... TramYay erabaamm yanında !0 

... doğru 1 bu it bay~··· Ku- rllecekttr. Bl\Uln bu hazırlıklann nl- - Gene nıl erik yiyoram) •• Mi- 4ar bu1abllirelnlx. IAtmm ve mua.meleleı1nln se.ttteye bir kutu var ... İçeriye giren bilet pa• 
e~ ez hı14 ~le. •• Hlçb 'f°"• hayet on güne kadar tamamlanacatı deni safra ile dolduracabınl .. dOı'e işte .bir bilmece: cÇarııdan aldun uğramaması için ıcabeden tedbh'lerl rasını tıngır. bu kutudan atıveri-

eruı; • 'd4 uymaz ~ muhakkaktır. • çocuklara çıkıprlardı. bi.r tana. eve geldim bin tane .• >. •• alarak müessesenin İ.rtanbul beledi- yor ... Bir Allahın kulu da para at• 
Mola, ~ clddl~ Abidin Daver'in Bug~nkU mo~em tıp meyvaya Demek çarııdan alınan ıeyler aruın- yestne devri ve İstanbul tramvay madan geçaüı. •• İmkinı mı var? .. • 
.- Duy t. clemif. .. Adeta.Jile .DA.s&••'• balıcvvr ... MoMIA da nar da varmıı... idaresln4!1 ba~lanmaaı etrafındaki Bu tramvaylardaki kutu bikiyesl 
_Ne surete? _kanEeaıaneı yUzünde tikler olan adama <tokton I t b. 1 H' t padiıahın n resm.t ve kanuni muameleler! netice.. pek Net urdur. Ve w medeniyet 
- Ba'dan L,...__ l tem.nun 942 çarşa.mb& gi1nt1 ne- - Erik yiyeceblnız... ' e ır -mua ı ın M .ı lendlreeektlr. ··ı .... Jaal'-..1- nlabl ...:..ı Bir 

~e oa U&Pı.. ınizclllJt bayramı nıüna.Cf8betll& 1stan- o- E d le hu lk en gUzel kLıı evlenmek latfyor. üa· Bundan başka etrketln 942 bütçe- 0 ÇUIU ~iMia •. ır •.ııuer... • • 
'" itte. Y~~~ı ~ ~ bul mebu.ıu Abidin Daver ~lnöntı • ıyor ... Eak;cf 0 ftor taya e~t takbel kocuında ne ııençlik. ne ııll- alndekl tahsisat 1le yapılacak 1.§ler de cAmerikadaki gazeteciler:. biki .. 
o11radaki ~il ~ kelime •• ~ bir Halkevlnda saat 21,80 da '(Denir.elli ... ve~yo: ... ık ~~he e~ md~a>ta • zellik, ne aorvet, ne ,öluet, ne do de tastıye heyeti tarafından neti~- yesi 'Ylll'dD'. O da •öyle: 
aöa ki. sak ... Amma. .,., akltı jttmlıı) menuund& bir kOlllJllD.& ya.- ye 11?'ı ç an &fiil .ugun o.ıı.;tor V· bir Herkül :kU'V'Yoti utiyor... Onun lendlr1lecektlr. - Efeaclim. gazeteci aokakta bir 
hleseleyi JneJ'dana cıkan1'ıtı 1lakm pacaklar ve onu mUteatıp da btr 11~jıle m~delere elınl kolunu sallıya aradığı fey, sadece •on derecede köıeye yığın halinde gazete ı-a. 
Lele .fU ·~ F8'iİ nane- konaer vertıecekttr. Davettylerl Halle- aa s~:at~:r··k la k fazla becerikliliktir. o kadar beeo- Ust u·· ste! kır ... Ozerine ağır bir demir koyarı 
Ye. .. Rakı. 1.~ nargile. c.fiye, ka- evi biirommdan alınız. ğb6 .. n ;oh ld mera l ra 7 1 rikli bir adam arıyor ki bir bilyük yanma da bir teneke kutu yerlettİ-' 
dın, Jlla. •• ~H • iltifat W ~a.,.. B d •ı rald et arthl ~-'-a de, azdı ar~ın :ı~ nan kıracak, açacak ve tok tanesini rir ... Sonra otomobiline biner, batb 
lernıiyor. -...-. cU'Yallabl... an a' 1 ar ~ ın f&fl &eti.il erece e •onm...,- dilıürmodon hepsini yiyecek.... Bu Bir hırsız 9 kat elbise caddeye ırider, oraya da ayna hald• 
4' vallahi.... Amma. mt-" 11111- 'J rM ll ultl euretle güzel prenlOI, kendiaiu. talip sueteler ve bir teneke kutu b...a-
~at ~ ılta'- ~ ba'.ua d eae il çoc M:;;:u1: I ~ama~- olan nkelderi bir cnar imtihutı. na giymİf f lor ... Sonra aene arabuım b.,b 
~ betıeıiıı171111..,...f,. D mi 11 '""' tr al a=i.tl • nl ar, d ld..,I e nen s~· çekiyor ... Erkekler birer birer pil- aenltleN, laatka caddelere çeller •.• 

e ryo arı ve amvay- z:o Y er araaa a • 1 ı ıı 1 hy 1-- ._._ v b-..ı .... -'=- d-:.:.. altmdald ••• H l le d ühlmdi bl tyor ar: nar an e er ne a orJAU, ~.- Abdllrrabmlıll adında blrt aqam • .,..._ •-· _....,._ 
Cok biitPltt .oaaı.tı.ı- d LL larin ibtiyaci temin edildi e e ayvb allii1iı:e l a ar m ldlı ' ml daha ilk hamlede taneleri yere llıoerl Kara.köyde Ekselslyor mata-- cazetelerdm hirini çeker. kaç ._. 

iloldora ded' .... .._... ~ ...- zamanın e at ı ıneyva~ 0 
• dUıürilyor, klml eYVetl blr muvaf- am& girerek trrllftel'ller aramı& ta.. ..,.... ..._. ,.aned•lri ttDllke kuhlJ'a 

. . ."- ldı ~eeell hamama mı gıditecelt> .•• falr.ıyet ıöıteriyor ... Dehtetll blr he- nflP geg vakte tadar kalm\t •• her atar ..• Alqama tuııılar bafmda kim-
.• - Sızıokı do ne kadar ;a1qmak Geçenlerde oehrlm12lden Blltteşe Bohçanın. lavanta çlçeli itokan ça· yecanI. .. Ha yedi, ha tyiyec.ek.. il- kes çıkarken de blr köt&1t gtzlen- 1e dmmadıiı halde ~er tHt-. 

L?rie? ••.. D~ dinlenmektda didl· dönen Btıytllc Elçlmtz B. Hamdullah ptqırlann arasına bir nya ikl tane kin •onra pttl .. Yere düten bir ta- m.!ft1r. İ.çerdeltller ı;rkıp mataza, t.a.- Ve teneke kutuda bir santim ebll 
tııyor, ~ &örpülüyt'SUDllZo~ l!upht Tannöve-r, gerek devltt demlr- do ekmek ayvaıı yerleıtirilirdi. ÇUn· Za. ti t r · fhanda d8nl1• pand.ıktan sonra ~da eerbe3 olmamak ıartile, bunlann paralan 
Adeta tirYalciıilc yollarmm, gerek İstaılblll tramvay kil göbek taısıa oturup ayva yemek ne... vva ldla ıp ımbuı lm iılı d kalan Abdt\rra.hman seçip e.yıı:dııı toPlanır. Hatta meseli. bozukhıiu o(.. 

•• •• _..1• ... ldarestntn muhta9 bulundutu ban- h '-'- '- : yor... • ye aene t an o- lblse rd st1 l\ a..+ 
GülüllUeul( da.jlar etrafında Romanyada mewul amam zcv~ teferruabndan a.a vem ediyor •. Y:ü.z binlerce erke.le nar dokus takını e ve pa e Y -.• mıyanlar gazeteyi alırlar. bu kutu-
- iyi bullJlunuz. .. Ftlkaı tetbih olacatuu Vali ve 'BeledJye RelSl dok- yılırdı. . imtihanından geçiyor .•. Kimııo bunu Qste glyinerek soknlt kapısının arlta.- a.ki ufaklık paralardan bir kısmı111 

'Ve istiare ~u~İnde bir tabi kullan- tor Ltttl Kırdara vadetmişti. E~ler~e dallan ile ko.~muı ayv~- kazanamıyor ••• 7 sene eonra bir ço- ~tı gtzlentp snba'h olmasını be:kle- alıp yerine mi.deni bir dolar koyar-
""•• deg·i1$1flh h D...'IU. _..ı, lar, üzenmleki me§lıur tey tfd>akaııı· ban nan ıy ....... ei· ı..aılt'VW\r Hi" m r. hl 1 lnd lar ' ....... .., _.,.eteci nerelere ga-•• ....., • · ~ ayır ••• ~ .- Bilkref Elçim.l.zden Valt B Lttfl 1 0 · ı·k ah k ı ...... " '111 .,, - ••• ,. Saba,hleytn mağa7.a sn p er en ... H.Kr-·· "'-: • 

~erinde ~u: taı s(;yledinisı rıryald- Kırdara tılr mektup geıınışt.1.r. B. o ır 1 :e taTad'~ 'Y bt b o~•o a>-: dök:med~ bitirm~ üzer• bir vaz:i- biri kaplII açıp içeriye glrhıce Ab- ıret• brnllmutaa &1der. paralarmı to.-. 
lik !... A:ı:IWll, bunun tirli türliiaü Hamdullah Sup'hl bu mektubunda nasınınl epeıı n gbazkl ~l:ı.ındlyaBrui yete gelıyor... Elinde 8 - l O ıııar dllrrahman birdenbire ;rertnden fır- lar. ~vine döner ..... 
olur: .Alkol: llikotin, kafein.tnOl'fin, aynen şöyle demektedir: !1a ası ır, sararması e enı lr . r tanesi kalıyor ... Herkeate bir heye- !ayarak sokağa çıkm...,sa da kend1st- B~ hikaye de metburd~r. D~ 
eroin koPin... Hepsi de viiuda _. ıkl tane de sandığa atılırdı. Mis gıbf can .. . S tane kalıyorı 4, 3, 2 ... NI- nl gören ma~a. sa..hiblntn 'ba~a- ar&,1hhlına böyle .cmedeni)'et hiü· 
h" d"'ıanek il keyif • cBükreşe avdetımde bnnda.J ~e kokuturdu. Sandık hpağı açılt.nca hayet bir tek tane ... Lakin çoban sı Ü'lerlne btrnz sonra yakalanmış yeleri~ diye küçük bir külliyat ..;ı.. 
ll~ de~ir ı4 ~el ~enlmi; Y'~ m~gul oldum. BaşvekUln emH üze- etfrafa ya lavanta çiçeği, yahut ayva 0 kadar heyecana geliyor ki. elleri dokuz takım elbtse üzerinden çıkan!- cuda getirmek kabil olur • 

• ,1 • rlne devlet demlryollannın burada- k k ı d . . _ı.. d k tı b-"-
o toksın ere lhtırı onlars~ ede- mıda bandaj mukavele.shıe mftzeyyel 0 usu yayı ır 1• • tıtrıyor ve bu t~ tane e ayıp m~ r. Muhakkak ki Gönen auunm yer-
mez: ... bte ~~ b8yle, çalıfDllk 'Cla bir anıqma. imza edllmtştlr. Bu an- Ayva ~menin de bır tekniği vardı. prensesin kil96cük ayaldannın dibi- Dlln ruıllye iklncl ceza mahkeme- lere gömüp ıoiuk su ile doldunluia 
~cuda ~bu döker. Galiba iyle ol- anlaşma imza edllmlftlr. Bu an- Ayvayı bıçakla k~ek ldeta birci· ne yuvarlanıyor •.. Genç çobana ge- sinde Abdilrrahmanın muhakemesi küpler bu «Medeniyet biki.yeled 
rnuşwn kt, ~ gijıı e:lüzumu mile- !aşma muc1b1nce fabrika blze derhal nayet telakki edılırdi. Su.vu kaçar- lince beyecanda.ıı kalbi duruyor... yaptlmı§. kendlst de .suçu~u ıtıraf et.. külliyatı» nm ~ına geçecektir ••• 
tarda» yo"111lJuk zehir dozınıu al- 200 ton bandaj gl:lnderecektl.1'. Bu 200 ~11:·· Bunun için a;yva 8teye bariye, Bandan eonra prenıes senelerce im- m~. Abdll.rralunanm döıt ay hap· Medeniyetin telsWe, büyük ketif· 

_.J t le hl 1 ' aı..L stne karar verllml§tlr. ı-1e, _,_L_o_ik,_ elde _..ı~emivec-~ nıakııızın t111'-iyonun. Bu. :Jryald- ton bandajdan takriben 15-20 tonu arvrı. ser ve -çı m ı yor ere vuru- tihan.a devam ediyor . .ı...a.un nan ıı:n _u "' ıeuu .., cx-
lilc değildir ~e nedir?" İstanbul tramvaylarına taluds '8dll - larak kınlırdı... Kapı tokmakları. hiç.bir erkek dökmeden yiyemiyor. Kız kardeıile gezen genci ~_:.:" b~~.:::;;; 

_ Cid~ .• Fakat tlryakiilderiııa m~fr. Bu mlkta.nn tahmtl e.sna.ınn- konsol mermerlerinin alvri kö,elerl Ve ıprenaea kız olarak 8lüyor... } d . dı... yet .,_11 
en makbuliil da arttırılmu lmklnı mevcut ola.. bunun lçln en münutp yerler adete- Nan. tanelerini hl~ d81uneden yara a 1 kadar bi.'118 kadar y..W. anlablut-

~ catuu aynca kaydedl10nım.• dilirdl yemelr. kabil deği.lmiıl... Yecllku*ie eemtha adında bir Jıcıs lar ... 
ını-0 .~~-··: M....U .... ta* B. Hamdullah Suphlnln tösterdltt Aıınelerı Eskiden bu ııneyvanm ne derecede bl.e mllddet evvel İhAn adında blr Ne bilmem kaç katlı bİlla, ne _. 
~-~ hatMt ~;. bu p.kın1illka;lle İstanbul Uam\'1.7- - Hay Allah ceza.nzı venin ••• rağbette olduiuınu anlamak lç1n gençle n1p.nlantn.ıf n arasıra bera- ma IR)prU. ne Tramadantik ....... 

.. l d mcuıL_ "::+ .... _:1~1--J- lanııuı bandaj llitı.ya.cı haUedllml§ttr. Ayva lcılr.esi bu ••• Ht9bir ,eye benze· t t 64 yılında padiphın Gemlik ka- ber aotap ~p lmete başlamıf- asal medeniJet •• imanbk allınetlı 
ar ır... -...a~ ~~··· . d d:x.ı .ıt-... lardır. Semthanm ~ Hayrt • • 1 _ _ı, Benimki ile' ll\ecleni,yedwl rioada meı:... Mbası naibıne gön er ıa emre,,.,,- -b lou.rak bf.ı1al9 defa• Ganen'm küp en .... 

. ,. 

retiren ~ mlptell old"'8n Devlet Komenatuan talebelerl· Di7e ç.ocuklan .azarlarlardı. Haki- le bir göz atmak da klfidlr. , ~Henin nMJunıs ~. ilh- Hikmet Feridun Es 
'-8video-· ~ tirPkillil .. Tor- nln Eminönü Halkmndeld kale teni bal~_eald ~dp bev~~~Dd k:_pı Bu emir. padi,aha malıaua narlaı •anla beraber aotata sı.Jı:mal !li411HhHH•HHHUHiıi07!ıOHiM 
tunluk toPlırt.. en.ar annaa, 6teeın e etn•ın 8 s;t- toplanmadan ev-vel Genıliktıald nar Dl.ye fut.arda buluntlHlftur 

konserleri rılan aş-;valann leke izlerine rasla· bahçelerinin katiyen bozulmamala- Evvelit1 gece Hayri Abaray cıva- * Samatya.da oturan Kemalin U.. 
- N• :;~ bir k... oea V..- Yas tat.Ilı mllnasebetlle fet}u1mtzde mak kabildir. rına dairdir. Ve ap~ı yulcan ı8yle ruıdan geçerken Bemlha 11• İbaa.nı nsı Necmiye diln dotuz11!~lıtcdO~ ita.., V• d.ıta ~. • bulunan Devlet konservatuvan taıe- Ben kendi hesabıma mesel& Köp· denilmektedir· ytne beraber gezerlenen ıörmOt ve ~ocuk doğurmuştur, A •-.ı: 8 Oıı.ı.vna 

dedim. ••• belert 1 temmm ~arşnmba gtlnn saat rilnün demirlerine, .Şirket vapurun· cCemlik k~ıuındald bahçelerde fena halde hiddetlenerek.: tarafından yapılan mu~~:ı~~e ~~ 
21.30 da Abidin Davertn «Denize~- da parmaklıklara vurup ayva kıran- 1 1 ..ı.( tı" uman N 'L-- - Sen benlm hem.tlremt kandınp ~un vücudunda mor ..._ g ....... 

F.n pıdlı~ olduiuımm iptal... rhn.lsa konferansını müten.kip blt la lad v h t ) nar ar 0 guıı aş gı arcı,_,. baştan çıkanYorsun müştlir. Bu lekelerin dımue ne.--
Keyiflertn tıı keyifliat.. koruıer vereceklerdir Konsertn prog rl.ekas ( 

1f ':ıt ~;r ıykr~. alı: b' gidip cııefs1 nefisi hilmayunum> için Dlye tabancasını ·çekip İhsana tkl &lnde hu:rule geldi~. çocuk doıtm.,. 
~ ol rammı qa~ya yazıyon;z• • bcles Çl il yo ın llC IC bunların en aJllarını, klfl miktarda el ate, etmiştlt Çıkan Jcurşunlarda.n dan nvel 'icadının kamına vurulduR'a 

H ~ ckerif• ahı .a.... . Cari Staw1tz Trio I 'ıncı tem.an yer . unmaı:sa, o zaman ayvayı au· toplardı. Padişa1ıa nar gitmeden biri İhsanın sat bacağına. isabet ede- tahm1n edllmelttedJr. Ölümftn hakllıt 
~. .laocafeDdl -bile Odl it- Aırtll,.etllr l!!ı:tllzil.n, 2 ~el keman Or- yunu kaçırmadan keıımenln yolları bahçelerin bozulınamaaı bir nizam nlt kemiklerini paroatatn.ı§tlr. Slllh .aebebi anlaşılmak ilzere ceıeet morga 
~ ~ laJluywul'"' amma han Xadem, piyano Renan Ttlrtar- vardı. Fakat gene asla ~ıçalc !kulla· halinde idi. Halbu'kl bu ~ne buna sesine ~Uoen poll.sler 1hanı hasta- t.ald.ınlm~, mftddelumumlllk tah'ld.. 
h.'zan ~ ~-- ne ~ karlııtı· man, W. A. Mozartı Kon218l'to la Ma- nılmazdı... Kalınca bir finc.~n taba· riaş-et edilmediiinl lılttim, Bu yilz· .neye kaldırmıtlar, Hayri de ellnıie kata başlamıJtır. 
~ e..,. ese bir ke.rif toldlııa1 lor: A.pttıHekU.r l!!rt1lzt1n. Haendel ğını alır, ayvayı bunuıiıla bır takım den cnefli nefbe fllıYMlo :nar teda- tabancull• kaçmat isterken ya.ka;. * Mahrukat Ofla müdürü B. İZ38\ 

•• vticad- 11 _.,..., Lal'IJhetto: Orhan Kadam, Chopln büytik ve iptidai dilimle.re ~~nrd~· Tiklnde roüokUllt çdtildiğtnl lıltiyo· lanmıştır. dün Valt B .. LOtfl Kırdan t:ıyaret .. 
'-1d....- <llllfbralua... A.-U· Ban:oroııe: a.tıan Ttlrlcarman. nu:. Y.ahut da bu ameltye açın bır Sultanabmet lklncl IUlh c .. ınah- dertk Ofı.stq faaltret.ı. getlrilen odua 
........ Davetl,elertntsı Ralt.evl btıro6un- çorba ltaıılının kalın sapını kulla· nım ••• > k:emeelnde Hayr1n1n .-orsusu 199fla• mıktan ve getırUecek odun balOOL 

{V& -NO) dan almız. nırdmız. Ayvaya ve onun lezzetine (De•amr aalaife4. IÜtllll 4 de) rat tevkif edllmJttlr. da 12!!Jıat vemı!.ftlr. 

Bay Amcaya göre ... 

t - J,tanbullln lbu lıavaıına hiçi ... Haıvaımı.ı gerçekten söz yok· ı ... Fa.kat •ulannın tifuuu bir tllrUll ... MemJek~ 
0~ konclıırma1:aınu bay A.mcal.. tur. insana bir elde palto, bir elde ablıy.amadun. Her 8llA .. ~ ~ ~" 

mayo Ue ae.zdireeek kadar eoalzdlrl.t memba~ bb: damacag ._ ~ 
na. .. 

• 

duıa-ı ... Burada da ol .. CUya eizln .u·ı B. A. - Oraaanr pek J,ilmem 
lı&r, h&tl bun.run~ •ôktUrUr- amma, .ulanmmn tifuına eo~ 
SD#fL. ka.elerinin Ull açık delildir __. 

rmıl •• 



( TlRiHTEI SAHiFELER r ~ H~~~~.!1 ls::;;~~~-~a r.Kadıköy .~~~~;~~~~~~~~ütün 
Baba ishak ve Burak baba ~ ı~n:! =..=~ıs:.:: :V• IM!tiin bunla•daa .. ~nar iti- BOyOk sa~'atkt\r 

Jll heyeti 19,80 Ajans haberleri, 19,46 le ~e§gu) olanlara mkı .dtı emlrleı • &ı 

---~ ~ ~ ~ ~- ~ 1'~ -~ ~·;:.::~ng:=ı~~ :.7:'"~;e~:ıı1-;::~: ~fermanı lJi. Prof. Zatı n 1 ur 
• ~. Atete 1iiiiiı ~tııinin mJtı (Meftdlye) banıiilimibu Allı marf ~. 21,00 Ziraat ~ kada! mühim bir devlet itil ... 
-- ldılıııen, 1Ucreın med>at -.n Baba tıy841 fe7'h nubetmiftJ. <B. TakvimJ, 21,10 Beraber aemaı. T• fal'- Nefai nerı.aı hümayun için narı ... 
.,. kendl m~ matrur ~ 828 - 1230), tılar, 21,30 Konutma, :n,415 ıu,uetı- Bu auret1e narlar evıvel& padiph 
hanb1ar :memleketJerlnt ~ edell Baba İlyum mtıritıert CBa.bal) na- dmbUl' bandosu, 22,30 Ajana baber- fermanına, eonra da aaray evrakı lle 
t6l Araplahnı haktr görlirlerdi. mım aldıJar w batını akidelerine lerl ve borsalar. hirli'kte Oamanlı tarihine bile girl-
Battl Şehnames1nl mecuatıertn mıe- nıtate:ntt (Babai.ye) t&rttatlni Ana- Yann •bahki proıram yor ... 
dlhlerlle dolduran P'Jnkvat .ADpiar doluda Ja1JD&la koyuldular 'l,30 Program, '1,33 MOzik (Pl.), '1,45 
lullı:kmdakJ tıezuı ve ı.tllıkar ıııaıerı- uıen .AmuJa1ı oldutu nft,et edi- AJans haberler:!, 8.00 Miizilı:: <Pl.>, Yemiılere dair ıaray 
m: :ıen imak 1ıainde btr Rum dl!mnest s.1~ Evhı -.ati. • l • 

btr .mtd~ Urfa taraflannda mtısın- emır erı .• 
ZI IPri tii&ir bol'lleal .. mu• 
Arabra lıeeayı nıdcled .ır: 

manlar aruında. yqadJkfıan 80llra rENt NEŞRİYAT: Mamafih meyvaya adir earaydan 
lb'aa lldetft fl1l1li ~. ta- çlk.an emirler aadece huna dair de-
sanufa dalmıf, felaefeye dair biraz Maarif .._üstiil iildir ı taııb ld ık sık ı....ı.. 
malOmat edtnmlf, aılhtı ve a.fsmı, İstatlaıtlk umum mildilrlütil 1938-S9 r · 

9 
u a 1 

• meyva ~ 
Jli tln ._.,._,. kin .. ana! 
Tila Md ~ çerJıJ senlb, itfa (1) 

holt.'at>ublı:: gibi f81ler halı:kında ders lelleslne alt Maarlf Jatatıatltlni .. anı. olmUJ.. hun .. lara ut etrafa emıt 
lıeyttlerlle izhar erlem1ftt. • behre ve mflllatet kazandıktan IOD- nefl'eYlemittlr. c617) ahlfellk btr ctıt uzenn~ em.ır yagdınlmııbr. 

Araplar Tilrklstanda ,.aptıtıan su- ra AmasyaJa avdetle Beba Dyua tn- leşkll eaen bu eeer baş tarafında Llkın bilhaaea bam mey-va biı 
Jümler, tatlllmlar arumda TGa tiap eyJemJftl, . 1923 tarihinden ıtı~ren memleketi- :ı.amanlar Adeta bir devlet m~leei 
eaerlerlnl yatnııtJar, Ttlrt JUllDl1 Bu arada artık Baba. llyasın şeyhi mlzde okul,~. talebe ve maa- haline ginnifrir. cDayaneın ve tur
JU&lı:: etmlşlerdl. Buna raPıen bulundulu Mesudiye tekkesi halka rff bütçelertnJn her seneki inkişafı- fanda ıatılaın> diye civardan bahçe
~er İraıılıJann Araplan bu 11t1h- men:i olacak derecede bir töhret ta.- nı tedrisat ziımrelerf §ehirler .töyler ciler latanbula mütemadiyen ham 
Ancalı::ıı:=~a~ ~:e:: =:~ım~ ürl~etletı~ ltlbartle mutayeseıı 'bir şekilde gös- meyva gönderirlermif... Nihayet 
manllJk~ pek ook f87ler1 unut- Dll§, nftfm:u da ~u n~lı::kuvvet: ~rmeırte ve . eus metinde vllAyet- ham ~eyva aah§ı paditah iradeeile 
ID1ya.rak m.ıııı lttya.Uannı, dU11Ulan- 1enm.lt bulunuyordu rıf• kazalar, köyler ve şehirler Jtıba- ve ııddetle menolunmuf... Ham 
nı ialA.mlyette de f8411Ltmakta d8ftlll İshak bu durumdan latlfade et- e btlt6.n Öğretim aenelertndeki mu- meyvayı gece gizlice mavnalardan 
ed110rlardı. meyi d'Oşibıd11. Pirln1n ~ne gire- ~~~ ve talebenin durumlarına alt çıkanrlar ve kaçak olarak atarlar• 

Rallt anwnda <>tm menkıbe- rek Babalık payesini aldı. Baba İl- Ieme~dlradedt maIOmatı ihtiva P.y- mıı. Ham mey?aya kar11 &deta mü· 
at gibi pe'lı: eski zamanlardan D1mıf JUbl hareketıer:ını ı>ei'de arkasından · eadele açılını§ ... 
eeath1 hltıraıar ...e lıdAmlyetten n- ıdare etmete. kendisine Jiltsek btr ıe:1~:e~fn cilt~ :.Jınca bütfin mek- Bir z.am1111lar hayatımızda mevki-
:;:1'1 eskl~ra ait dJReı" mt!Qlı:Jbe- mefti t.emln edecek Yolda harekete oda adedine ateft~ :eeı:n~· k~t, leri varken yıldızları ıönen meyva

lafe edil~ K lı:endtletine kudliyet ba_::ı. hl ~rtlarm~ k11ttl;ha~e d~~ - lan düşünürken Trabzon hurmaaını 
lı:alm olan baa:.; ~ ~e :! tarlhlne gore: <Baba İshak na alt hasusİ bir kısım da bulunma~= b~brladım. O da evlerde a(Y'Valar gi-
talrlerhı aıı..'"'annda •1sllannmi '-kervi§lll ~endi h teYblııb 1 Alet l~tlhaz ederek tadır. bı, konsolun aynası üstünde aaılıdu-

• ıır.u.ı Y'" er A esa ına bir hulı:ümet tesis B d S h" d'k '"'d alıyordu emelinde b 1 rd u eserden alAkadarlara bedelsiz nır u. onra unnap yer ı , ıg e 
Bunl~ Türkçe basit ve $&Dl.lml hazırlamak u:uy~ ~ Buna zemin olarak gönderilmektedir. Maari! ısta- yerdik ... Ne oldu bu yemişlereL •• 

DAhllerlnl neleslerfnl, hllı::metlerlnl Ermenilerin ıu1:atıa~ er ~1~ :f ~~ t1stlklerfnfn 1939 - 40 cJldJ de pek Daha doğrusu ne oldu bizim mide-
dinllyen Türkler sırf Allah ..,...,.., 1,.ın lJt etmcx.e ,.,.1 ... yordu )ı, CSl e yakında ne.şfr ve tevzi edUecektır tere} ... Bugün öteki meyvaların yıl-
h·41ik ·~ " 6 

...-..J• • ••••••••••••••••••• • ..1 l k k H k f ~~... yapan, lrendllertne cennet.hı Te Bahalfulahbar tarlbfnde de bildi- i .. R.r .................... "ız arı ço parla .. . er eıe eyva-
aaadetın Yollannı gösteren bu adam- rlllyor ki: (Baba Ishak Amnsyada Bu I ÜKADA'd va iltifat ediyor ... Amma meyvalar 
laruı dediklerine inanıyor, bunlara. dağ' başında bir mıı.ğarada oturuyor. a insagı}ara pek iltifat etmiyor... ye-
kalblerlnl bağlıyor, bu suretle ta.. mtlrttıerlnl burada yanına kabul edl- y mişlerin en demokratı, en alçak gö-
aavvut fllı:lrlerlle "l~ "- ,,,,,. blldlM ağmurlu ve rüzgarlı hnvalarda bile 11 d I b k ecu u '""" ve wısiyet ,,.,,r, ı;• hokknbazlıklnn keramet nü üsü uta bi e - fiat a ımın-
~~ardl. diye yutturuyordu.) herkes düşünmeksizin ve kederlen- dan - bir Lukres Borj~ gururu 

da Ana~ bu m~evt ve ıııhl durum. Gene Amasya tarihi Baba Ishakın meksizin geldi. .. Onun bile burnu havada ... 
An uya ge P yerJeşrnl§~rdl. köylillert sihir ve cncyyin necatı> lle " Haspacık 1 

adoluda kısmen göçebe hayatı kendtsıne celbettiğinl yazıyor ' T • L l A ' -1 ·.. Hikmet Feridun Es 
~~en, kısmen de lt~lerde, kasaba Baba İshak bir müddet b

0

oy}e ya- l aa 
...ua oturup göçebelikten çıkan bu p.dı:ktruı ve sahte kerameUerlle şôh- ...................................... . 

Tllrkler eski milli ananelerine " retlni arttırdıktan sonra mürlt1erlne açık havada olmasa bile tamamen 8 U L M A C A M 1 Z = t.emabaytlllerlne en uygun olara.t vellllğint kabul ettdrdl. bar haline ifrağ edilen dahili salon-
- tml akidelertnt bulU10r- Yeni evliya baba kendisin' ı . . .. 

Jardı en kAm1l bir m . idi ·sıı asnn annda dans edebılır ve eglenebilir. 
0e le öç urş go ererek, 

11 
re 1 ebe, gerek köylü Tiir1ı:leı yaptığı mahirane propagandalarla Gidiniz, son derece memnun 

lte~ın ıstılahlı, Ara~ Te Farsça gayet rlyaklrane bir züt takva lk kalacaksınız. 
le e erle dolu vaızlanndan s&z- hırlstlyanlardan da kendisine mü-

rfnden, 11lZJlanndan bir - anla.. rltler avlıyordu 
mazken r-.r • 

tarlttan 8*n aıeyyabla.r, Nihayet natuzunun kAtl derecede Devlet Konservatuvarı 
temsilleri 

dervişler, terhler, babalar t~ kunet.ıendıttne, mürttler:tnin kendisi 
ne hep Tl1rk dilinde aoııc 'Ye iade rl's1- içtn canlanın fedaya hazır bulun
JeyorJar, mezhep.,. mesleklerine gö- duklaruıa kanaat hasıl edince sene-
19 t.ellı:1ıılerde, da~ 'buhmlQW- lerdenber1 t.Klbett1tt DU\Qadı eld4' •ANTEGONE. Reji, Prof. carı 
lardı. etmek amam celdltine h~ttı Ebert, mli&ik: Fent Abur, Ko-

Ttlrlı::latanda esti dhılertnın butt •R1lnıea., meydana atılmıııta ·kA- ronun l§tlrakile. 
tel&kkllen ltendllertnı tatmıııe tlfl rar Terdi Biletler: 50 kuruştan baflar, 5 
pldltt gtbt fbnd1 de Anadoluda ıs- Selçuki hti.kfimetlnln teriate muha- ve '1 temmuz gece, 12 temmuz 
amJyetın tuema ta.ralmdan nerı .a- Dt zulftmlerlnden dem Turıu·ak ve gece "Ye gündüz SF.S .s.lnemasında 
:.:en malca.net dllıturlanndan Te ltendlslnfn cllemı gayptarı. yeni hü- yalnız 4 temsil, gişe her gün sa-
Jlt • Rltlt, Ol"QÇ, ıe.tıar llbl ~ tthnlerle ~ı1at1 icra.ya memur oldu- at 14-18 e kadar açıktır. 
-:. qlret hayat .,. maleetfie tıellft tunu teblll Te ltaa ederek Badrild- Tel: 49169. 
.,... fan Te fartlarnıdan styade bu dtbıya veddln emlrfilmüminfn ta
=hlerln, d~ertn ltmdllerkıe tel. hak ibıvanlle peygamberliğini tJAn 'baktan büyıilt ve slyah bir keşkill bu-
bıbule ettıtlert aelt>ee batmt uıcteıenm etti! <B. 837 1ptıdalan) . lunurdu. 

&emayill ecHJorla?dı. 30000 Babalnhı Seyahate çıkar, köyden köye ge-
.:::h •ftflan, ııotoı t.tulaı. llbl Amasya Te Tolı:at h~1:nd gi!ret zerdi. Yanında Jı::endtslle aynı hal ve 

•atalara llhne olan ferierde 1'1IBlara bqladı i 1 e ar- kıyafette aekJz on tadar arkada§! 
=cı:e tazJıt atmda bJan ballı: ~a da · ad:İ Ugörta,d ~ bulunurdu. Bunların elkrlnde kasna.tı 

feYhlertn nMuzu ~ oralarını da a ar n er büyüt, lt'enarlan silll birer def oldU· 
=:uenJyontu. Qenk1l bu f9Jb1er ı~ ~~:U kuvvetll tu halde ~erf §elıtrlerde, köy
da P çe1ı:en lntanlara b6Jle malt.r- Malatya.ya tadar genişledi e kıyam lerde bir daire teklinde dururlar 

en oot muhtaç old1lll:la.h ru1ı1 " Bdıaller berin " · bunJar oaıar. Burak Baba ayı gibi oy-
~~ teaeJUyı babş ft w- t1 onfulan blrtbl~~:~ 81~~: nardıl Çocuklar etrafını alırlar, Bu-

yor a . mmıara utradı P rak Baba. maymun homurdanmasını 
~t devlet rtcall, hattl lul1ıanlar Baba :tıyaa ~ü.ridinln bu ha k Te aal.r hayvan aadalannı taklit ede-

fe7hlere nıftrtt oluyorlardı Bu tı.n1 tuvıp ~ An re e- l'elı:: bunları etlendlrfrdl 1 = ::ere ı>ek b1lY6k bit. nMus İılhü lca:zandılı kuvvette :ı:a:ba Burak BMıenın fdıvetı galipti, Gü-
H6tlmd tu&ndınJordu. rint imhada liddet ~rdu ;- aeııere <Tann> der, önlerinde secde 

arlann elamanı llltanat- .ebeı>le Babalye ptrı ~erek . u ederdi. ::1 nnında, hatıl bazan teninde )enmetı ihtiyar eykmiftl giz- «Hulülb itikat ve ahreti, farzları, 
mut.ıaaavvıflann 6y1e bir manevi Baba İshak muva haramları bık.lr ederdi. Farzların 

~iyetı göril}ftYordu 1ı::1 htık6met- ellret alarak Konya =tl~ esaaı <hazreti Aliye muhabbettJr) 
cıftutu)'Or, bunlara bl"§l mt1- Kıyam korkunç bir h e il. derdi. 

:::ı tıedbttlert ahnaıta mecbur bira.. çukl btikümdarı Gıya!ı::ii~·~~ hln87a1buerı esnasında H. '703 tarl-
R u. :rev büyük telAf !(inde allesı ve ha- olan eM hant tahtına cillQs etmiş 

dol ~retın yedinci aarmcıa. arbk Ana- zhıemıe Konyadan kaçtı F:ı.kat ta Bund ehm.et Hildabendeye çatmıştı, 
u hant aofllllı: cerey&runın ltht lı:.endtsıne daha fazhı. - an aorıra Allalım evveıa. Hazre-

btltftn halk tabataıarma taamma.- '1an Baba İshak Selçuki ~~m o~ı- : t1l, sonra Büdabende han ııe itt.l
==tı~h~ırayetını lcola)'lqtıracak bir Annapnşa.tıa mağlQp oldu. Qek~er!'~ o~u~!:"1'~ bulunduğunu iddia eder 
lıabaJ ftı. Anadolu muhiti f8)'bler, Amuya kalesine kapandı. Arma- Meıın;et Hüda 

ar yettşttnnette eınaaJslz dere- Pll4Bh buraaını muhasara "Ye m ba bende de Burak Ba-
=l nıtısaıt btr 7Jemhı haline gıel- derele Baba hhaltı yaltladı ve !:: ~ ~:ıı~ aaya.rruı 

· CH. 83'1 sonlannda) aap ettikten ükthndara ırıtı-
,:;ıını akldelerı a&U'lardanberi at. Elde edllen aven~ de kenıti&l gibi lerde lı::end!stn .tlOllra J&Ptıtı 11eyahat-

hlthnıyett elde etmek hınuıı, 1da.m edlldllet. TerdJ B '1 e <ban elç1sl) matını 
la1eatnt besler, giderdi. "I'uavvuf Baha İlyasm, Baba iehaktan nı~- ballnİ · 05 te Şama Kitti. Orada = altında g1zlenmek bu hını ye netttr olduğu anlafılmasma ?e dtl- lıaral~ ve bllen f!trler mas-

1-ıp edenlettn rollertnı mu.. tadı nıema nu.a.nnda mtıeenem. bu- h1cvet1aıer etleaıerek kendlalnl 
~e Japmalanna medar ola- lunmuına bina.en Sel~utt htı.k1lmda- ed>er~ ~ar bu hicYtJelerl 

11~ tıedblr idi. n t.arafmdan &ffedlldl 0 bu ıst1lı7alara, ne ~ obdula.r. 

llllfade oıu::ee!. -.~~~etınden U: Babatllk bu ~ Jatlt- madı. Şamh)an llW~:::ı:ttıaldır-

1 ! 3 t 5 8 1 8 9 JO 

Boldan satan J11kan4an -.allı 

1 - Doturmat. 
2 - Tok detfl - Muktestı, 
s - 30 gün - Dü4ünme. 
4 - Relallk - İ1ı::1 harf . 
5 - Bir çalgı - Btr hastalık. 
fS - Söz söylemey1n1z. 
'1 - Hesap, 
8 Mastar edatı - Ona bek hn-

dinl gör, 
9 - Bllg1n - Tersi berttl detll. 
10 - Pislen - İntikam. 

Geçen bulmacam• 

Soldan sata Ye JUkanda.n qalı: 

1 - Qete. İzmit, 2 - ~ ıı:ne, 
3 - Ttmaretmek, 4 - Byadi, tıare, 
1 - Eritenler, fS - ~. l!!l, ttı. '1 -
Tin, Ak, 8 - Memalik, ttm .• -
İnerek, 'O',e, 10 - ~emek. 

Mevlud 
Fransa Elçbnlz Bay Behiç Ertln'in 

kayın valdesl merhume Bayan H&-

cer'ln ruhuna ithaf olunmak &rıere 
temmuzun üçüncü cuma günü saat 
ilı:lde Kı:ıaltoprakta Zü'httlpaşa camı. 
lnde Mevlidi Şerif okunaca~dan 
akraba ve ehlbbanın ve arzu edenle
rin gelmeleri rtca. olunur. 

AKŞAM 

Abone bedeli 
Tlıtiıe Eeııebl • bl!trıe ~tetı ~ mutıttl le imha edllmlıt olmadı, dL Aru> llema.sı Babayı 801 • 

.... thtfruıarıa ~-.~~--~~ b,!!1 .. ~· !.:_ 86'7 de -.erat eder\ Batı. tuer "Ye IDlllJllda haddJ: ~ BenelUt 1400 ._ __ 2'100 __ 
~ ohnata VJ ouuacn ,, __. 7t!nue geçen İaettln AJbeJ gftrdtuer Burak Baha. yed • Aylık 'flO •ow... --... 
JllD!Ma. ))et 9YerfşU bul1111u- Babanın m1lr1t.lerlnden Tokatlı Bu- tan milteelldren n. 'P061!1 1~ 1 .A.Jhk tOO • HIO • 

Bu dutum halı::lld 98btt :00~ m:~~t erlıabı araanda Şunda llldii. l AJlık ıeo : 800 
: 

1'1flar 1&nında harla :raıanc:1t6LT- tmıret ~ .uanda, Surfyede b~ * hlcret1n J'8dtnc1 aannda " 
'ltremesını ve böyJeJertnın nrı'::ı: hlbt id a cfotrusu sutşöhret sa.- l!leldBbıe1 wı baf1annda 18f&llUf Pcıcta tttthadına dah11 obnınn 
• tmlret. ikbal lrudret ~ - o u. ııahte -.e Aıeıııbuı bir ı>enamberle ecnebi memlebtler: BeneU1t· 
:met bere teşebbftslerde bulun .,.ı; Burak Baba tab'an kalender mef- J"&)ancı -.e mub.1a; 8"flf7adan btrll 

3800
• ll~=blı 1900, lo ayı$ 

nnı in~ etmemek bbU olamam:ıı - ::. llfiball memep blrtal idi. Botl- lllltıJlun Dnl 1rtem k1ırattur. 
AnadoJuda bu harela!t ve teşe1:> 1 P ma zumeıer J8mrdı Uzun boy- Telelcmlarmaa ilqmahantr: 11115 =ettn en eskisi Te mi»'ıımmi <Ba: ~a= ~tlu, dat adamı hal" n> °"9 .ati ..., kertenkele ,._ Tuı 9'Jerl: 117U - taue: aaı 

et) Jayamıdır. mftstetre . ~n B"a1'tt Jdrli " ınekten Arap ... • d•eteye 'flll'C!lrcb. llldbı llü7 
Motol l!tlllsı öntlnde yerlerinden yıklann ~=da, aıtblında, bı- iti Jr'eyletlu - han hllkthnc181'1an- r--;::::::--:ı~.;..;..::.;:.:,. ___ _. 

oyrııyan halk kltle ert ın:ı kan- yapm B llnden de bltier 11mL ~ taeu:• MllU tll!lyorf Ti, fdethı e. ~lh&.1'7 İki. B::." "~at. 
,arak Am muta- bulunu . afllltısın~ltanııı OlPlak a, ti. ı:. 6,27 8,4'7 4,33 8,33 12 00 l.02 
sııvvıfl rdnn Türk ır (2) onı- l r b h fl! n ı..~~ bat- (!) Auıuya tal'lbl:ne tire. Va. U2 15,32 13,1'7 1'7,lS 20·,4• 

22
,
48 fund n Ho m b t &UUun; kır- (I) Çelebi Sultan llthmet c1ewhıcte u 

~emeillerinc batll(facaktır. Nıparalı ltoltuklan-
mzı hemen tedarik'. e<iiniz. 1lefon: 60821 • .. ............................. , ........... ~ 

Pazarlıksuretile inşaat ilanı 
Beden Terbiyeıi lıtanbul Bö)g,-İ Baıkanlığın· 

dan: 
1 - On beo gön mlddetıe etslltmeye oıJtarWl 29908 lira 5 kuruş 

<Yirm1 dokuz bin dokuz 71bı eelı::iz ura be, Jrul'Uf) Jfflt bedenı Beykoz Kn
yllbanesme Te Spor akmu tn4ft8lilA talip suhl: etmedlthıden pazarlık 
nrewe dadltme)"e kon.muma tarar nrflmJştir. 

2 - Pazarlık ll'l/1H2 gQntbıe rastlayan pe.Wtes1 rfintı saat 18 da 
Takstmde Sıl'a.!le!vllerde &'1 numarada Beden ~iyesi İstanbul BöJgeı.:ı 
bhıasında müteşekkil husual komisyonda yapıl&.iJrtır. 

3 - Bu * alt hmwd p.rtname umum! esaur ve 1teşit hülasası her 
gtn meaat aaatıerl dahlltnde yutarcİ& yeri yazıl Bölge bJııası Muhasebe 
aervlslnden 100 (y1lz) lı:urut mukablllnde aımaur. Bu evraka eklenmcs\ 
lAmm gelen proJe. Na.tıa Vetlleti umumt tennf prtname81, Bayındırlık 
ı.rerı Genel p.rtnamest l8e fasla mevcudu buıııınadıtından aynı binn
da Taltm ve Tert>lye ~den ta.leple her ~n tetkik olunablllr. 

4 - Mufttt&t temına~ mtktan 2243,00 (lltl)ln 1k1 yüz kırk t\ç liradır.) 
a - tsteklllerhı teklff metttuplannı ve ~diye kadar en az bir de

fada 20.000 (Y1rml bin) 11ra1ık bir taahhüt tını muvaffakıyetle yaptılt
Jannı tevsik eder Tesllcalarmı, 1st.anbu1 vllAy;tnden eksiltme tarlhinden 
ugarl tıç gttn evvel ahnmıı ehliyet veısfb.sı, l2 yılına alt Ticaret od~"' 
"'98lkaslle muva'lı:kat temınatlannı havi kapa zarflarını ınua.yyen .saat
ten bir saat t!'V'f'tllne tadar Muhasebe servtaın makbuz mu\abll\nde vCT"-
melert Jftzumu llAn olunur. (89'13) 

inşaat iJinı 
Sümerbank Umum Midürlüğüftden: 

ı - Knrabilltte yapılacak ilk okul binası hşa.atı piyasa temevvücntı 
nuan itibar& alınmak ,artlle kapalı :ııat'f lL'lalle w vahidi fiyat esastle 
eksiltmeye kanmuotur. 

2 _ İşbu inşa.at ve ameliyatın muhamnın keşif bedeli 173,873,08 

llradır. 
3 - Eksiltme evrakı Ankarnda. Bümerbank:MuameJlt ıubes1nden 10 

lira mukablllııde aJınacaktır, 
4 - Muvakkat teminat mtktan 9,944 l1ra.cP. 
& - Eksiltme 10 Temmuz 1942 tarihine JU,sadif omna gQntı saat 18 

da Anltarada Stımet'bank Umum Mildürlti~ tnşaat 111beshıde ya.pıla.
caktır. 

8 - İsteklllet ketif ~ meyanında, tndlye kadar yapmıı olduk
ları bu gibl işlere ve bunların bedellerine, lrmanın teknik teşkllA.tımn 
lı::fmlerden terekküp ettiğine ve hangi bankalrla muamelede bulunduk.
lanna dair vesikalar koyacaklardır. 

"l - Teklif mektuplarını havi u.rnar ka)alı olarak llıale gUnü 111 e 
kadar makbuz mulcablllnde Ankarada BUmebank Umumi KA.t.1.p~e 
t.eslfm olunacaktır. 

8 - Posta ne gönder:llectt tekllfler nl:lıa-,t nıaıe saatinden btr eae&' 
eneıtne Jı::adar ıelmlt ...e atfın kanuni teltile b.patılmlf olmam lbırA· 
dır. 

9 - Banka ibaley:l ıcrada aeıt>eaWr. &o62) (896()) 

latanbul C. Müddei Umumiliğnden l' 
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QOrsen odunu uo 1oao o '19 60 - t 
Yubtda e1ne " m.ıttan JUllı ena1l veodun açık ebiltmeye tonmuıt

ıur. Eblltme H/'1/942 ıtmı aat 14 te Er.ak aynı gün aaat 15 te odun 
eb1ltmesl cezan Tefttf m binaemda )'113'1lacaktır. EITA'lta alt bedellere 
nültye, kap n Tqller ttıbAl edllmlltlr. t.tetıuerın bunlara ait ıartna
melert '6rmek here t&tllden maada ber ttın mesai aa.atıerlnde ceza. ,.. 
TnltH eyi mWrlGIQnde ıöreblllrler. t.ıe.ıuer yukarda JUl}ı gün v• 
.. ttıe kanuni Tftdh)arUe btrlıtte k~a mtıracaatları. (6842) 

ITl'İHAT DEÖİRMENCİLİK TOıik ANONİM ŞiRKETİNDEN: 
Fnbl&ae ~tbna - Birlnei UAn 

ittihat Değlrmenclllk Tl1ı1t Anonim Şirketi hl.ssedarıan Ticaret krurn
nanun 388 n H9 uncu ma.ddel1mle eeas mu'kavelenameınlzln 38 inci 
maddesi htllanilne tevfikan serm.ayeı 4lıtetln onda bir btsseslne sa.bip 
hissedatlann, idare meclls1mJz1n 26/ 5/ u.2 tarlhll tararlle kabul edilen tek
ıınert muclbtnoe eeas mutavelenamenin 4 ttnc\i maddesine ~ğıda ay
nen yasılı fıtraYl mtizalte~ etmek bere 30/6/942 tarihinde toplandı. Nı
abı eksel'l7et hasıl olmadıtından e Ağustos 942 perşembe güntl snat onda. 
oaıatada ömer Ablt hanında ı inci ıı:at 12-15 numaralı yazıhanelerde 
tnlcalAde olarak toplanacak Heyeti Umumlyeye davet olunurlar. 

Mi}zakere edilecek madde: 
ı - aŞlrket yutanda Yazılı muamelelerden bafka ithallt ve ihraca\ 

" bllctllnle ticari S§lerle de ift!gal ve sınat fabrikalat tesl6 ve bu gibi 
mtteeıııesata lftltak edebilir.• 

MUHTIRA: Heyeti Umumtyeye dahil olmak için lılsoodarların içtima 
trtmönden blr hafla enellne kadar hJsseJerlnl §lrkeb veznesine teslim et
meleri ve mub'blltnde duhuliye varakaları almaları llzımdır. Bankala
ra teTd1 edllen Jıl&cıtler için alınacak ınakbuzlar duhuUye varakas!le de. 
llftlrDtr. Btr htsseei olan lfbu lıçtimaa iştirak edeblllr. . . 

MECLİSi JDABB 

Devlet Demiryollari Adana 6 nci lıletme arir irr.ııa, 
ebiltme komisyonu reisliğinden 

Muhammen bedeli 34.000 Hra. tutan Te 1H2 ınall yılı 1çeris11 :? :Adana 
deposuna gelecek olan 40,000 ton maden kömtırllnl1n tahınU ' 11ahllye 
lf1ne matıOp evsaflı tallp zuhur etmediğinden ekSfltme 1'7 '!'<' .u~ 94' 
cuma. gilnti aa.t 16 da. kapalı zart usullle Adanada 6 ncı : ~e Mft
dtirltlttı binasında icra edilecektir. 

Bu işe girmek ı.steyenlerln 2550 liralık muvakkat temına a.kr:elerll• 
nfifus cllzdanlan, kanuni tkametgA.h vesltalan, iyi huy kf\~t rı , ve Ti
caret odası vestkalarlle beraber bu gibi tahmil ve tahliye t.ş' inde bu
lunup nıuvaftakıyetıe ~ardıkla.nna veya baş:ırabllecek1erine c lr blr eh· 
~tnamenln teklif mektuplnHle bernb<'r ihale saatinden bir a o.t evvet 
komisyon relsll~lne verilme lf.zımd r. kf tte J>('k ço mand an Z::~ Uı=a Bedrcddhı Sbnavt barebttıe r>a la• t İdareba.ne Babı~ cıvıın 

""""'!lır..trılıı_ ... ~- t bilyü - btr n. r ~~ ~ !tı,~e ~ noktalan ••lliiAicımiiiusiiiukiıııiı;iloikaiikl.INlloil. ıl131i .• .I Mukav le projeleri Anknrad 2 inci İşl me MudUrlü H 
de.rp n ı lnc İ let e Ml\dürl · d n Ad n d G ncı 
durh n v A a dePo un ol rok ---
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.Afrik besi 

. 
lügün Moda koyunda muhtelif su 
sporları müsabakaları yapılacak Bir lsviçre gazetesi.lngilizler'in Şimali Afrika'da 

yenilmelerinin sebeplerini anlahyor 
l.viçrede çıkan Journal de Ge

~e. İngi]izJerin Libya' da uğradık
lan mağl.(ipiyet münuebetile dikka
te pyan bir makale yazmışhr. leviç
re gazetesi, Tobruk'un düomesi üze• 
rine yazdığı bu makalede diyor ki: 

Akdeniz Almanların aekeri ve 
ekonomik planlarında mühim bir 
yer tutar. Filhakika Almanlar Orta 
Şarkta l.ngiliz kudretine ancak bura
dan darbe indirebilirler. Akdeniz 
aynı zamanda Afrikanın kapısıdır. 

Geçen seneki deniz bayramı yarışlarından iki giizeJ enstantane 

Alman Hariciye Nezaretinin yükeek 
memurlarından Dr. Schmidt ıeçen· 
de yazdıiı bir makalede müstemle
kderin tanzimi meaeleeinin, bu deni
zin Almanya için ehemmiyetini art
brdığım, İtalyanların burada üatün
lüğü ele geçirmek üzere çalışmaları• 
nın aynı zamanda Alman menfaatle
ri İçin de mücadele demek olduğunu 
söylüyordu. Bu vaziyet göz önüne 
alınırsa, Almanlann, mareşal Kes
serling' in haıva kuvvetlerinden bir 
1nsmını Sicilya'ya göndermelerinin 
şa~lacak bir şey olmadığı anlaoılır. 

()eniz bayramı miinnaebetiyle bu
~ öğleden sonra Moda koyunda 
\htelif su sporları müsabakaları 
?ılacnktır. 
3aat 14,30 da ha§laşacak olan bu 
\sabakalaı saat 19 da nihayet bu-

k "".,. ecyiTcilcr-yan!dal'IHatkev
i tarafından tevzi edilen davetiye
le yarı§ nhnsınn demirliyecck vn
~lardan takibedeceklerdir. Kulüp-
arasındaki rekabet dolayısile bü

~t bir alaka toplayan Skif yanşla
f an ınandn yüzme yanııları, su 
t rinde kayak ve Ski müsabakaları, 
n isiye yanş ve gösterileri, yelken 
lııbnkalan yüksek deniz ticaret 

:tehi talebeleri arasında filika ya
d "tı ve bı:.lıkçı alamanaları arasın
~nüsabnkalnr yapılacaktu. 

D ınlardan ayr. olarak da Devlet 

1~zyolları ile Devlet limanları iş-
f müdürlüğü arasında iddialı bir 

oe Je yapılacak filika yarışları pr • 
Jı:ifaının en cazıp numarasını tcş-

mektedir. Her iki müessese bu 
ya b" "k b' eh · d' ~· il uyu ır emmıyet ver ı-

gır!n haftalnrdanbcri hazırlık yap
mıadırlar. 

t ~vsımın en parlak yarışlarını 
be~ eden ve bütün eu sporlan ıu-
~ni bir arada toplayan bu mil

:t alıır dolayısile Moda koyuna 
rtünü olmamasına rağmen yine 

büyük bir kalabalık toplanacağı mu
hakkaktır. 

Bu müsabakalar için fstanbul eu 
sporlan ajanlığı tarafından hazırla
nan programı aynen neşrediyoruz: 

J - ek çift~ kulupler, 
2 - Yüzme yarışları, 
3 - Tek çifte bayanlar kulüpler, 
4 - Su üzerinde kayak müsaba-

kası, (Yüksek deniz ticareti mekte
bi talebeleri arasında) 

5 - İki çifte kulüpler, 
6 - 5 çifte filikalar, (Yüksek de

niz ticaret mektebi talebeleri arasın-
da) 

7 - İki çifte bayanlar kulüpler, 
8 - Denizyollan - Deıvlet liman-

ları filika yarışları, 
9 - Tahlisiye yarış ve gösterileri, 
1 O - Dört tek bayanlar kulüpler, 
11 - Yelken yarı~ları :arpiler 

arasında, 

12 - Su üzerinde Ski müsaba
kalnn, (Yüksek deniz ticaret mek
tebi talebeleri arasında) 

Alman hava kuvveti işe kanııtığı 
aündenbe.ri burada Jngilizl~rin duru
mu güçleşmİ§tİr. Jngilizler, o zama
na kadı:ı.r denizlere hakimdiler ve İn
giliz vapur kafileleri büyük güçlüğe 
uğramadan sefer edebiliyordu. Hat· 
ta İngilizler Maltaya dayanarak Si
cilya ile Trablus araslflda vapur se· 
ferlerini çok güçleştiriyorlardı. Mih
ver hava kuvvetlC'l'i biribirini taki
heden bombardımanlarla Maltayı 
işe yaramıyacnk hale getirrneğe mu
vaffak oldular. Bunun neticesi ola
rak mihver ilkbaharclanberi oldukçe 
büyük bir hareket eerbestisi elde et
ti ve general Rommel çok büyük 
tnkviye kıtalan aldı. 

Bu münasebetle Alman başku
mandanlığının 'hava kuvvetlerinden 
ne suretle istifade ettiğini göz önüne 
getirmek faydalıdır. Başkumandan
lık lüzum gördüğü bir mevkie karşı 1 3 - Dört tek kulüpler, 

14 - Alamana yarışları. hava kuvvetleri toplar ve burneını 
Her müeabakanın nihayetinde bi- tahribetmeğe başlar. Malta.da. Si· 

rinei ve ikinciliği kazanan ekiplere vaatopolda, hatta Libya.da Bürelha
kupa ve bayrak mükafatları ve ba- kim' do böyle hareket edildi. Haıva 
lıkçı a1amanalan arHmda yapılacak kuvvetleri dağıtılacak yerde muay• 
yan,Jara ela nakdi mükafat verile- Jen bir noktada kati netice elde et
cektir. mek için bunlar bir araya. toplandı, 

= ..======================================= 

~ 
ta:Y)'are, bava topçu kuvveti gibi 
kullanıldı. 

insanın zekasını ölçen alet 

Bu tabiye neticeainde, bir taarruz 
ÜNÜ olan Malta, kendini koruma va
ziyetine düştü. İngiliz sekizinci ordu 
kwnandanı general Ritchie, k.endi
ainden evvelki kumandanlann malik 
oldukları büyük bir dayanma nokta

h J nsız tıp mecmualarından biri. 
/~sanı.1 zeka ve anlayış kabiliye
i~1lçmek için bir alet icadcdildi-
ın nber veriyor. Bu alet. aon de

BC<\nssas bir miğferden ibarettir. 
• u iğfer, zeka kuvveti ölçülmek 

ten adamı.n başına konulmak.ta, 
Ye ğferde basıl olan pnrıltılar, in-

l
aan zeka ve anlayış derecesini gö.-
enk d' M'~f •· · d te ır. ıg er uzerın e mev-

cut olan ibre, harekete geçerek ze- ıından mahrum kaldı. 
kanın kuvvet ve kudret derecesini Maltanın bu dununa düşme&i yal
gayet urih bir surette ölçmektedir. nız İngilizlerin İtalyan vapur kafile· 

lerini vurmalarına mini olmakla kal
Bu alet Fransız icadıdır. Bu aletin madı, l04Plizlere Akdenizin muke

icadıru haber veren tıp m«mua.eı zinde hakimiyeti kaybettirdi. Son 
yazısını fU satır]arla bitiriyor: deniz muharebesi gösterdi ki bura

cBu ~ayanı hayret icadın istik- dan vapur kafilelerinin geçmesi son 
halde büyük hizmet ve faydalan derece tehlikeli bir iştir. Cerçi lngi
görüleceğine şüphe !)'oktur-> lizler Cebelüttarık ıve Süveyt ile Ak· 

denizin anahtarlarırıı ellerinde tu• 

K • • k • • tuyorlar. Fakat cevin içerisi> artık 
Or yan eSICI emniyetli değildir. Hava kuvveti 

f' askeri durumu bir kere daha değiş-
. l\)'ork otobüslerinden biri, şeb- görülmüştür. Kör yankesici, eorgeya t k · · nn tirmiştir. ngilizler Mısıra varma ıçın 

ı işlek caddelerinden birinden çekildiği zaman, bundan on beş ee- O h 
geç • • d bul .. ril 1 '- d . . k b ... mitburnundan geçerek, da a az 
d ıten ıçın e unan mu•te er- ne evve görme a.u rctını ay ettı'"- b' 

eı: ' "' .,. tehlikeli, fakat pek çok uzun ır yo-
ğın>!ri, bara1banınb duB~ası için .. ha· ni, fakat daha çocuk1uğundanberi. lu takibetmeğe mecbur oluyorlar. 
- ga aş amış r. agıran muşte- yankesicilikte kazanmış olduğu me- d k k 

"· 1. d k' .. d k lek · d d l General Rommel hasmın an ço o-
jeth)ın c ı para cuz anını aşınnn e aaycs111 e, eoyacağl a am an. lay iaııe ve takviye ediliyor. Çünkü 
pk' bir yankesiciyi suç üstünde ceplerine elini dokundurmak sureti- İç hatlar onun elindedir. Evvelce 0 

r.mıştı. le, hata.sız bir surette tayin ettiğini ka<lar büyük ehemmiyet verilmiyen 
isler etraftan koşu§muşlnr ve itiraf etmiş, yankesicilerin müşteriyi b · d 

yan · · • k 1 k , _ ak 1 .. _ 1_ bu unsur, &Ofi Lıôya muhare esın e 
tü
.. l:ıcıyı ya n ıyarn xar o a go- soym-. için, g<Szlerinin görme kud· 

n d k mühim bir rol oynamıııtır. 
şlerdir. Orn a yan esici mua- retini haiz olmasına muhtaç olmadı-

~edilm~ ve kör olduğu hayretle ğını il!ve etml§tfr. Bu umumi sebeplerden baııka as-
"':-'"::=========================== keri sebepler de sekizinci İngiliz or· 

dusunun mağlubiyetinde &mil ol-
muştur. l2 tonluk Mark 4 Alman 
tanklannm ve 75 lik toplarla mü
cehhez Suond tanklarının İngiliz 
zırhlı arahlanndan daha ku'Vvetli ol• 
dukları aörülmüştür. 88 milimetre
lik Alman uçaksavar topları tankla.
ra karşı ptılacak derecede tesirli su
rette kullanılmıştır. Almanlar 
tanklarda aoğuk hnva tertibah ya
parak sıcakların korkunç tesirini or
tııdan kaJdırmağa muvaffak olmuı• 
lardır. 

Hulnsa, müstemleke ıartlarına 
alııımam11 ve çö] muharebelerini bil· 
mi-yen kimselerden teıkil edilen Al· 
man Afrika Korps'u müthiş bir kuv-

dt Kız muaJlim n1ektebinin e ki \C yeni 800 kadar nınzunu 
mektepte lir toplantı yamışhr, Bu mün., ebctlc bir müsa

~'e verilmi . b'rlikt çay içilmiştir. Yukanclaki resimde mczun
n bir gnıp göriılüyor. 

1vet olarak meydana çıkmışhr. Bu 
kuvvet iyi yetiştirilmiş. iyi teçhiz 
edilmiştir; bilhnssn başındaki ku· 
manda heyeti çok mükemmeldir. 

Fakat bunlar galibiyetin bepl~ 
rini anlatmağn yetmez. H 1 İngiliz· 
1erin liu muharebeyi neden kaybet-
tiklerini kolayca anlıynmaz. Ritchie 

o hava.liyi tanıyan iyi bir kumandan· 
dır. Bu lskoçyalı asker sade, müte
vazı, cesurdur, mc:slekten yeti~mi~
tir. Fakat harb kurtlarının karııaın• 
da lazım gelen ilk veye malik olama
mışhr: İnsan ve levazım bakımın
dan düımana üetünlük.. Bu zat ku
mandayı ele aldıktan sonra Avus
tralyalı ve Yeni Zelandalılar çekile
rek _ memleketlerine döcımil§lerdir. 
İngiliz Northwnberlaad alaşı da bir 
buçuk eene hizmetten sonra bura
dan çekilmiştir. Bu suretle ordusun
daki tecrübeli unsurlar azalmı~tır. 

Celen yeni kuvvetler lr_ııhramanca 
çarpışmışlardır. Fakat burada tabiye 
hataları yapılmıştır. Mceela bir tank 
tugayının, yolunu §&Şırarak Alman 
toplarının makaavari atetine düştüğü 
görülmüştür. Soara İngilizler için 
en büyük ehemmiyeti olan Biirelha
kim mevkiini kurtarmak için ha~a 
ve kara kuvvet1erinin neden bir ~ 
birliği yapmadığı bir türlü iznh edi
lememektedir. 

LJbyadaki son hareket muharebe
lerinde lngilizlerin, harbin gidişini 
değiııtirmek için bir harekette bu
lunmadıklanna bakarak, innsın hun-

ların ya hn'Va kuvveti, yahut k&fi de
recede tank ihtiyatı olmadığını dü· 
tünüyor. Burada garip bir t'CtV' var
dır: Libyada muharebe bütün ıidde
tile devam ederken, Hindistana çok 
büyük. bir İngiliz aeker ve levazım 
kafileeinin vardığı haber alınmı§tır. 

Geçende Avam kamaraeında ya
pılan beyanattan sonra İngiliz hüku
metinin, fena neticeler veren, kuv
vetleri dağıtmaktan çekindiği zan
nediliyordu. B. Oıurchill, Uzak 
Şarktaki muvaffakıyetaizliğin sebe
bini anlatırken, her tarafta kuvı..'etli 
olmak imklnı l:>ulunmadığını, kuv· 
vetİll bir düpnana karıı toplanması 
lazım geldiğini söylemişti. Halbuki 
Napolcon'un bu prensipinin tatbik 
edilmediği anla,ılıyor. Libya. mih
vere kuvvetli bir darbe indinnek ve 
Orta Şaik kapısını bu taraftan em
niyet altına almak kabil olan bir yer
di. Afrika kıyılarında hakimiyeti te
min etmek için, buraya büyük bir 
ordu göndermek değerdi. İkinci cep
he kurmazdan evvel Libya cephe
sirıi tutmak lazımdır. Çünkü burada
ki muharebe, lngilterenin Akdeniz· 
de mukadderatını tayin edecektir. 

~~=~==-~ 
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Ebedi jönp ömiyeler 
William Powel, askerlik yaşını 
çoktan doldurduğu için fillm 

çevirmekte devam edivor 

Willlam Po"'et Te ı-enç h.-ırısı Dıana Le~is 

Amerikanın harbe ~rmeei tize- mi~tir. Fakat l>u izdivaç uzun sürme
rine Hollivut'urı genç artistleri aske- miş, kan koca iki ıcnt! aonra 8yrıl
re çağınlmışlardır. Bu yüzden ıimdi mışlardır. 
einema şehrinde jönprömye buhranı Powel, 1918 de, harb bittikten 
vardır. Yalnız bir artist istifini boz- sonra Hollivut'a gitmiştir. Burada 
mndan eskisi gibi çalışmasına devam kendisine filim çevirmesi teklif edil
ediyor. Bu arti&t Willima Powel' dir. miş, bu teklifi kabul ederek işe baş
Powel'in Hollivut'ta. kalarak çalı§a· lamışhr. İlk çevirdiği filim Scherlok 
bilmesine sebep. çoktan aıkerlik ya- Holmes'ti Fakat bu filimde Scherlok 
gııiı doldurmuş olmasıdır. Filimlerde değil, cani rolünü yapmıştır. Scher
genç erkek rolH yaprnıuma rağmen lok rolü John Barrymoor'a verilmiıı
William Powel 49 yaşındadır. tir. Powel. hnin rolünde çok muvaf· 

W.iJliam Powel' e birçok büyük fak olduğundan, Metro Coldwyn 
yıldızlarla filim çevirmesi teklif edil- şirketi kendisi!~ uzun müddetli bir 
mi~tir. Fakat o, bu teklifleri kabul mukavele yapmışbr. Artist bundan 
etmemiı, senelerdenberi yaptığı gi- sonra mütemadiyen filimlerde hırsız, 
bi, Myrna l..oy ile birlikte filim çevir· kaatil rolleri yapmağa bnıılamıııtır. 
rneğe devam etmiıtir. Bugünlerde Bu hal, ıözlü filmin çıktığı zamana 
yeni bir filme başlamak üzeredir. kadar devam etmiştir. 
Şimdi Ameriknda çok sevilen Wil- SözJü filim başladıktan eonra Po• 

Uam Powel, Pitaburg ,ehrinde doğ- wel hain rollerini bırakmış, hUsbü
tnuıtur. Babası, çocuiunun tahıiline tün b.ıışka bir bü,·iyet almı;tır. O za
çok dikht etnUı, Powel, koleji bi- mana kadar külhanbeyvari giyinir· 
tirdikten aonra telefon kumpanya- ken birdenbire Amerikanın en şık 
ımda memur olmu§tur. Fakat aah- adamlarından biri olmuştur. Bu de
neyi çok ıevdiiinden, bir tnraftnn ğişiklik üzerine, jönprömye rollerine 
da konservatuvara devam etmeğe başlamıştır. Bunda hain rolünden 
baolamııhr. ziyade muvaffak olmu~tur. Hele 

Villiam Powd konservntuvnrı bi- Myrna l..oy ile birlikte çevirdiği fi .. 
tirdikten ~onra sahneye çıkma~a !imler büyük rnğbet kazanmıştır. 
başlamıştır. Fakat kendisine küçiik Powel, 1931 de genç sinema ar
roller veriliyordu. llk mühimce rol tistlerinden Carole Lombard ile cv-
1914 te, 21 ya~ındayken verilnriştir. lenmiştir. Fakııt bu izdivaç da uzun 
Bu rol ibir hain rolü idi ve Powel sürmemi , iki erti'lt 19 33 te nynl
bunda çok muvaffak olmuştu. Bu-' mı~lardır. Bir n.üddet !onra Powel, 
nun üzerine telefon kumpanyasında- sinema yıld zl nndan Jcnn Harlow 
ki ~ini bırakarak kendisini tıırnamen ile eevi mi tir lki rti t evi n ek 
sahneye vermiftir. Ertesi sene tanı- üure 'k n H rlow 19 3 7 h z'r 
dığı artist Helene Wilson ile evlen- 1da has k ol 

Herkesin iyi saklam. e:o sı 

lazımdır ---
İstanbul Vilayetinden: Tem

muz - ıtğuŞtoı ekmek kartlan 
Halk Birlikleri tarafından tevzi 
olunmu~tur. Karnelerini za)İ 
edenlere geçen aylarda olduğu 
gibi bu ~larda da yenileri ve
rilmiyecektir. 

Bütün vatandaşların knmele
rinin muhafaza ında azami dik· 
kat göatermeleri tavsiye ve teb
liğ olunur. 

l.. .J 

Çay, kahve 
lnhisarla idaresi satışa 

başlıyor 

B1r müddet evvel çay ve kahve ... '\oo 
tıvıannın İnhisarlar )dnres1 t.3rafın
dan yapılmasına karnr verıımı~u 
İdare, uzun zamandanberl yaptı~ 
hazırlıklr ~ı blt4nnlş ve çay ka.hve 
tışlannn ''lşlayabllcceğlnl alfı.lmdar
lara. blld!ı mlştlr. 

Dün yapılan tebligata gbre inM
Sllrlnr idaresi, bugünden ttlbal'('TI 
kahve ve ~ny satışlarımı. bllfill bıı -
layacnktır. Diğer taraftan son za
manlardn. çay ve kahve s-.rlı yü:o l 

50 ntspettrıdc nzaldığl görulmüştür. 
Zamdan evvel yurtta Jıer t y 8 bin 
çuval kuru ka.ln~. 100 bin sn.ndı\ı: da 
çay .sarfolunurdu. 

KÜÇÜK HABERl~ER 

* Yeni kabul edll n ir 
göre yenı teşkil edilen <.: 1 
korunma rnecllslerlnin tntıhabı el• 
İstanbul bElrdiyeslnde Umumi 11.cr 
salonunda yapılmıştır. Intih P U
mumi Meclis daimi enctımenl, Ticn
ret \'e ztrnnt Odaları müme 'ill ı 
tarn1mdan yapılmıştır. Çıfçl m:ıl 
korunma ml'cll~ne 35 a i, 35 le 
ltza seçllıniştl r. 

Bu meclis, çifçl mallarını, 21r • 

fı.lctlerhfi koruyacak. koylünün 71 
tşlertrıl kolaylaştıracak ır. * Beşiktaştn oturan H llm n 
yaşındaki oğlu Yalçın dun o cl 
beş metre yüksekllktc bir bahçr ~ · 
vannn tırmanırken dusmüş, b n 
da.n al!;ır yaralanmıştır. Yaralı çoc ~ 
hastaneye kaldırılmıştır. * Büyükdcrede oturan bahrn. 
D!mttrtnin oğlu Koço ıhlamur top•. -
mak tızere bahçedeki ağaca çtlUl ı• 
bastıRı dal kınlarnk di.ışmli~ r 
Muhtelif yerlerinden ağır surette • · 
ralanan Koço hastaneye kaldırıl nı~ 

tır . * Haliçte Gnlnta koprusü ynk.ınm· 
daki mavnalann kaldırılması ~ ~ ı. 
mlşUr. Devlet llır.a.nlan umum n • 
dürlilğü, bu ma.vnalan Hasköy a ı 
lanna nnkJettlrmlş \'e tayfa frln (\( 
yatakhaneler haz.ırlntmı tır. Bur. c 
bir de liman lthalAt ve lhnıcat mt 
kezi ihdas edllmlşUr. * Maıtepede tu~ıa ocnğınd.'l ı: . 
oan amele 4S yaşlanndn Kftınll r • 
toplamak için a.ğnca çıkmış ve bn ı· 
A'ı dal kırılarak ağaçtan d\I ml ~ -.c 
kafası parçalanmak suretile ölm ı,. 

tlir. 
• •••••••••••••••••• , ••••••••••••• , •• t•• 

Powel'i c;ok müteessiı etmiştir. Ar· 
tiat her şeyi bmıkrnış, günlerce kim· 
ıe ile görüşmemiştir. Nihayet clo1'· 
torlann tav iyesi üzeri~e seyah le 

çıkmıştır. Powel aylarca Avrupad. 
kalmııı ve yarası kapanmı§tır. Bun· 
dan aonra tekrar Hollivut' a dönm '• 
yeniden filim çevirme~ e başlamı ır 

Powel, 3 ene ev'\ el enç artı · 
!erden Diana Lewis'ı görmil , ç 
beğenerek izdivaç teklif ctmı t r. ( 
zaman bugünkü kadar meşhur c 
yan Mickey Roney, Diana'yı < \ 
yordu. Diana da bu sevgiye ):, 
kalmıyordu. Fakat Roney hen z 
yaşında bir çocuktu. Bunun içirı 
artist Powı-1 gibi kamil bir art 
rafından yapılan teklifi daha ~ ıı" 
fık bularak onunla evfonmiştir. Ş 
di Willinm Powel kendi inden ı~ 
yaş genç olan kamile sakin bir a 
yat yaşnmaktadır. 

Powel ellisine geldiği haldd' :> a 
nı göstermez. Bunun sebebi mı nl 
zam yaşaması, daima hafif poıl · 
yapmasıdır. Heı gün yüzer ve uzu 
~Urüyüş yapar. Bunun haricinde f"r 
büyük zevki pol~ romanı okum k· 
tır. Romanın yarısınn gelince, iç 
deki esrarın nasıl çüzüleceğini du ı.r 
nür ve bilmece halleder gibi b ı 
halletmeğe çnlı~ır. 

Powel'in boyu 1, 80 metre ğıı lı" 
80 kilodur. Saçlcın siyah, gözleri m 
vidir. Çok zekidir. ·Amc-rik 
§ık giyinen adamla ınd n 
Evinde bir oda b t ~ b 
!arla doludur. Pu 
clt,i e ve l') k bı b 

Pow 1 h r 
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u.uı.k oluyordu da hayran hayran durduğum «Oda- misyonda. her gün göriilebillr. • nun arkadaşıydı. Harndmı C>sakayı :veter bize. İki kartal davayı kökilıı.-
Işt.e bu plf\J y~lculuk19.nndan birlııı• hb tablosu blr g\ln gı'.>zlerlmin önün- 3 - İsteklilerin eksiltme taıihinden it.lbaren en az e.tatil günleri ha- muhasara. ettiği zaman Snlho: a.Keşkc den halleW.. Şimdi yapacatımız lılı-

de e ki arkO.dn.şnn Arife rn.sgeldim. de canlanacak... Resimdeki ks.dm ftç• ilç gün evvel blr istida ne umum müdürlüğe milracaa.tla. en a.z •25000• ben de Ham.dunun yapmda olsay- ~ var: Bu sırrı şehir içinde kimıe 
Mektepten.beti tanırdım. Paralı ço- haklk1 hüvtyetı ile, eti lle, ke~ ile lli'e.lık bu gibi inşaatll yaptıklarına. dal'!' vesaik B>ra.21 ederek ehliyet ve- dmı.. • d~. Salho (1) çok cesur ve bilmez n - Plnin mevkilni sıığlnnı-
eukw. Resme ve heykele çok meraklı karşıma çıkacak ... Btt lna.mtır g\bi sl1ı::aları alma.lan l~zı.mdır. 1yi bir doğüşçü idi. Bu me~tıerln- laştlrµı.ak iç~ ~lka bunun Tl - )l 
kfi. Fakat ne tessamdl, M de hey- .şey de~ll. 

4 
_ Eksmmeye iştirl.k edeceklerin il~üncü maddede yazılı vesaik ile den başka Ba.ta-vya.da birçok sihir- tarafından. gosterilmiş bir mucize O\.. 

keltl'tiŞ,., Onun mera.ltı sadece ı.neşbw Pllja glrdilc. Soyunduk, dökündüt. 
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yılına ald ticaret odası veslk.O.sını Fener iskelesi. tçbı c1'7Bl,SS. lira.- bamklar da öğren.mıştl. Ona arka- duıtımu söyllyelim. 
tablolara., meŞhur heylreUere da.lrdl, yfu.dlik, Tekrar 1rumsa1a döndüğil.- ltk Balat iskelesi için cıal4.2G• llralık muvakkat temlnatıannı haYl oıa- daşlan Ook:yoka.tta (2) lı &ı.lho der- Bu tıedbilı Ti - Pinin de b~Wl& 
Hem.en hemen büWn diiyadaJci mu- miiz 1!111.Dlan trendeki goıııQ kadı:nı boy- ırak kanunun tarifatı datresln~e hazırlayo.caklan kapalı zarllannı ildn<ıl !erdi. glttl, Sa.balı güneş!. doğma.dan - ~ 
'llE!lerl, restm. ve heykel galerilerln.1 lıı boyuna manmıQ gO.neş ba.nl'Q911 maddede yazılı saatten bir sa.at evveline kadar komisyon relsllğ'.ln6 ma: SaJho yolda gı®rken Ti - Plnln tak söke.rken - surl!a.1'dan aıanı. 
gezmlş, dahi sanatlı:M'lar tara.tından yap$rken bukiuk. buz mu-b\\lnde vennelert lbımdlr. Posta.da olan ....,.~ler kabul edil- ya:nma yaklaştı: - . - döndüler. Herkes go1tlere 1kl nıeşalt.. yapılmış büyük eserleri görıniıştl. A:rtf: ....., .,~v 'D~rnn ~- - ün~ kutl _'lo..._ b\-
Hem de her blrlnl ka""" kere? .. Ade- - Vallahi o ... Seni .. ..._._ ede-'- mez. «6904• - uv,,..., vş ......... gun ....ı .. ? _....~- nm çıktığını gOrm.Uştü amma. ~ -=u.w .ıu.u. dığı bl.r gecede ~,,"""""' .......... ra nun esasını b~rdu. 
ta bu tablolan, bu heykelleri bütün k1 o ... Bak. .. Tablodaki ainı vaziyet. --------------------------- gitmenJn. ne mAna.sı var? canınıza. Saib.o: -
teferruatUe e?;bere blllrdi. ııynı ~değil ml?. e.Odalıb ta böy\e L l ~ l 1 M d 1 d ....,.,.,,,. değil mi? şa hr bef on Bir.kere ona blr Avrupa şeh.rln- m:anmamış mı ıaı? .. Mut.akJtak !d bu Devlet İman an ş etme umum Ü ür üğün en ,,............. · mama şe e - Bu bir muci2ıedir,.dedl. sundtıa 
de ra.slıımıştun. Bent mürıe mllze, kadınm ~hı modeH ile bll a.k- ı Temmuz 942 tarihinden itibaren ıstasyonlannuz Kasımp~a. Cami ~dak a~ - gali~ sayU.maz. aonra T1. - Piye ta.pe.lım. Bu nıuc1-galcrı galeri dolaştırdı. Her tablonun raıbalıtı olacak!.. altında hazırlarunı.ı ola.n mahalde vazife görceelderlnden alakadarlar- Eger onun tersyuzune donüp gltnıe- De şamama.yı kaçırttı ve kan dökln&. 
önunde claklknlarea. hayran hayran Kablneehıden stgara paketin\ ge-- dan telefonla yapacaklan milra.caa.tıa.rın cer romorkör ve vasıta ihtı- sini isterseniz, be.Da. emredin.. onu den şebrt öyle bit' haydudun tst~ 
duıuyordu. tlrdi. 81,yah gözlüklertnt takm.J.7U. ya.çlan için 43556 ve 42395 nıımamlara. ve da.hm ticaret eşyası için de derhal kaçıra.yım.,. - ·· di · smde.n. k:urta.rdı. Şamama şeb.re gir.. Şimdi onu Floryn. tren1?-d! göriınce Sigarasını içerken: 24613 numara. ile yapmaları U~n olunur. ('7066) Ti ;:ı!ı.:::;\!:0~:._~1~~~~ın.: seyd:I, hepln:lzi kılıçtan geçireeektit 

bu eski hatırayı duşuumliştınn, _ İngres kadın vü udun en ---------------------------- budala.? Gök:yiizünü at;eş so.tm.ıŞ. 
A Cc sordum: sana.tk"rane' clzen ~ru az!.- Ü Osa.kalıların bir kısmı fel~ketln bü-
- Eki merakın devam ed!yor mu?. r.ım ... diye bana. sanat hakkıMa. bir niversite Rektörlüğünden: yüdüğünü gördükçe i.bnitsizlilte dü-
- Ediyor ... H m de nasıl?. Fakat de kon!eran.<; ver\yotdu Yabancı diller okulunu..'\ ~z kurlan ı Temmu:r. 1942 çarşamba günii cüyor. Ateşe ancak ateşle mukabele 

kn ıııı.nna geçıp hayran kaldığım • ~- Y şal rlerd n h1ıç birine sahip ola- Aradan bir hafta gevU. Arln swı.- başlıyacak ve merkez bin:ı.sında pazartesi, çarşamba ve perşembe günleri edilir. Şimdi surl.ardo.n Şamamanın 
m 

11 
bunl:.ın nlıp kendi oda.mm diyede ~Odnlık:a kı.blosuna benziyen saat 9 da yapılacaktır. Dısardan istekli olanlar ne ilglli talebenin kayıt karargahına. sapanla. yangın saçan 

kadınl be-be ördü n,,k mı , için hukuk faküıteslndckl okula ba" vutmaları. (7059) meşaleler fırlatacağım. 
duvuıarına asamadıktan sonra.! a ... r g m. '"" sa mı ., " '" " idil Ahb lıkl - İyi amma.. şamama ka.rargu.uını 

B r gara y ktı. Trenimiz 11enfız er. ap • an - zannederim - biraz geriye çeker.. yo.paea~ gene 
har k t ettiği için bazı yolcular yer bir müddet devam etti: ı l ı yapar. onun göziinü yıldınp knçırt-
bulabilmek ümidi ile vagondan va- - c.Odalık» tablosunu alıp odama _ stanbul Belediyesi ilanlari ına.k:. için blr yol va.ti: şamama. mu-
gona yorlardı. İşte bunların ara.- asama.dun amma onun canlısını evt- ._ _____________ .;..___________ cizeden, sema.v1 feUkErt.lerden çok 

sında r kadın geldi, karşımızda me davet edeblHyorw:n ya, •. diyordu. Az:ı.pkapıda mevcut ~la. yaptırılacak parke kald.ınm ~ aç* korkar.. onu ben Osataı.dan kolayca 
durdu. Oturan delikanlılardan btrl. Lakin bir gün ~ne onu Florya tre- eksiltmeye konulmuştur. Keşir bedeli 1141 lira 28 kuruş ve ilk t.e'ntlnatı 85 kaçırtabilirlnı... 
kalkıp hurmetıe ona yer verdl.. nlnde buldum. se~ ne ka.'TI& et.- lira 60 kuru~. surlara vanruşlardı. Ti - Pi kun-

Bu nç bir kadındı. Ve tam kar- miştf, Aynlmıştı, Gene benimle be- Keşif ve şartname Zabıt ve Muamelat Mô.dürlüğii kaleminde görüle.. dakçılannı ha'ZII'latıyor, yangın me-
şımızda oturuyordu, Arif birdenbire i'a.ber paJtı gidip gellyomu, billr. şaleleri surlara çıkarıltYOrdu, 
şaşkın ve hayran:_ İftıe bu gtdip gelmeler esnasında İhale 1311/942 pazartesi gllnü saat 14 de Dal.ml Encümende yapıla- Salho bu arada Osak:a surla.n 

- Aman yarabbı ... cOdahlt!• .. dedi, blr sabah trende yanımda. ~ caktır. Tallplerln Uk te'ml.nat makbuz veya mektuplan, fhale tarihinden üstünde tüneyen kartallardan 1kls1n1 
Bu e:ôda~ıkı kelhnesl benl pek şa- gene beni ~nrttü: (8) gün evvel Belediye Fen İ.şlert Müdürlüğüne mTıra.caatla alaca.klan buldu. Bunlar ırt :ıama.tlı ha.yvan-

şırtmı tı. Ikl dirhem blr çekirdek §'llt _ Bak bale Canne ıta.ı dedi Fenn1 ehliyet ve ka.nunen ibrazı ıazım gelen tllğeı:: vesikalartyle llıale gü- tardı n - Pl bu tartaııann ayak-
kadıı~l:l •Odalık• melhumu a.nuımd& Böyle ;..,yllyerek .,:a ·bir Jtadmı nü muayyen saattıe Dalmt Encümende bulunmalan. (6993) l:ı.rın~ atını metre uzunluıtı;ınd& ~1 
ne buyülc bir ınesace vardı. lşa.ret etıniliJtl Sol'd • bağladı ve yangın meşalelıerln1 bu 
Arkadaşıma: · um. * tellerin vcuna butı .. kartallan uçur-
- Çtldırdm nu?.. Ne Od~'·m".. -- ~Yooo r musun onu?.. du Kartallar ürktüler .. ha.vala.ndı-""'"' < Tepebaşın.da. Asri sinema binasının sa.hne loRmında yapt.ınıacak ta.-

dedim. o ··· dlllt ve tamirat kapalı zart 1.1$U1ile eksiltmeye k.'ontlbnu.ştur, Kel}tf bedeH ı.ru:'. Il).eşalel:er klzıl alevler saçarak 
o ha.la hayran hayran mınldanı- kadar Ş8fkın ve ha:vranlılc ~ı:u... 1M12 Ura 85 kUl'u.ş ve ilk temJna.tı 1230 lira 98 k:urultur. gök:Ywrone çı.ktılcQa, bunu görenler 

Jord.u: de 1d1 ltl onu göten gözleri ac;ık oh.- -e ·--nlı"'"'da b;w..ük meşalelerln 

• •• 
Gökte yanan «Şeamet 

fan usları» 
Ti - Pi sara.ya. döner döııınez SCY

gillsinin odasına. gitti: 
- Haydi, bana kendi elinle bir 89,.. 

ke ver, güzellml Çok yorgtınUlll.. 

beynim. dönüyor .. dizlerim titr1Yor. 
Gece ya.rısındım beri ayakta. dU?'ll
yordum,. 

Çan - Fo derhal bir kadeh sa1ıe 
doldurup uzattı: 

- Şamama yangın kunde.ğı ~ 
ma.lı:ta.n va:ı.geçti galiba? Oö~
dekt. kıZlllıklardan eser kalmadı. 

- Onu ben bir mucme ile ıtaçırt.
tım. Gölde dolaşan <Şeamet fanuıs
lan) nı görmedin ıni? 

- Gördüm. ve o kadar ıcorktum 
kl.. 'blr gün ben küç.ülcken büyillt an
nem bana böyle blr hikaye a:nlat.. 
ınıştı. İki fil nasılsa kanatlanıp gijğe 
çıkmış; sonra bll'd.enbire gökte atıet 
kesl.l1p, birer yanar dağ halinde do-

rak tatlı ve ha.- rlc1 b' ..n-. Mukavele eksiltme, Nafia İş~ri umumi, hususi ve fenni şartnameleri c.-v ..._... 6~ ~ 
- K.arşmıı1'dakl kadın «Odalık•' 3"""' ve ır ."" ... ya g0-,,..,.:ı.,,.;;.,.,de me'"'"" blt" kuş ta.rafın-... " da1-·· sanırdı proje ~şif hulbasile buna mütefeni cru;er evrak 82 kuruş ınukablllnd9 ....,.u...... '1-
- Ne mlkıasebet canım.?.. Artlk ... ...,,, B dan dol""tırıldı~ ... , san~. heı'k.es C2lm eledlye Fen İşlen Müdürl6tfuıden verilecektir. ""# s--

todalıkıt, ıcartye. füi.n kaldı mı? - enclta ... Reıseaaı Jobn ~ ihale lSl'T/942 puartesi günli saa.t 15 de Dahııl Encümende yapıla- evlerine kaçışıyordu. 

lafm.ağ'a. başl.8.!JUŞ. Ben bu bikA~Jl 
dlnlerlten korlrum.dan ça.rça.butı: uyur
dum. Bll:yÜk annemi hiç iizıneW.lın. 

T1 - Pi sa.kert içtikten 80nl'a &öl
sün\\~ nefes aldı Te surluda 
olup b11ıenler1 anle.ttL Çan - Fo kor
kudan titredi: 

- U.kln bu Odalık. ın ta. ken- gent'ln tablosundalcl C'&rm:eDclW.... k Tl - Pl bile gökyüzünde dolaşan 
disf... diyordu. Babsettıtı tablOIJ'l ben de ca ~Uplerin llk temına.t maldnP ..-eya mektuplan 1bale tarihinden bu yangın me§aleeln! g6riinee Hl'-

Acaba ne ~k iaU'°1'(lu? .. Şaşkın görmiiştlbn, Hajtttaten büt.ılı 1ı:&- .-.eklst dn enet. Beled.lJ"e Fen ~lerl Mildftrlüği)ne mliwıt& alacaklan mış, iirbnüştiİ. K:arlallar a1eore -. 
şaşkın yinüne baklJ'OlÖUlD. Ntba.,.et dm Sa~t'tıl tablo.mn& aynen ben- fennt ebllyet, imzalı şartname ve saire ve kanunen ibrazı 1bım gelen dl- Jqmamak. 1~ bir yere kon•mıyol' 
izah etmek aklı.na ge.kll: ~ D-.~ ğer' vesait ll& birlikte 2490 No. ıu .tanınıun tarifatı çevresinde haz:ıtlaYa,.. ve mütemadiyen ~Ul"Ol'du. Yük-

- Canım meşhur re.anı İııgreıs'in _ ...... dan blr 1Jelt 1slm dökü:- cak1an tekllf mektuplarını tbale gllnll saat 14 de kadat' Datmt Ene~- s.eldlkçe korku ve de~ -.lan bu 
e.Odalık:. adındaki tablOIUnu bi.lmlyor lilyordu: sahne önünde Şamamanm cesareti 

- Bu muci2ıeyi siz m1 gö.sterdinlıır.T 
Bu (Şe8met fanustan) nı gölete do
J.aştıra.n ve o milthLf haydudu - kan 
dölmıeden - kaçıran siz misiniz, v&-o 
llnlmet1m.? 

ne nrmelert lkımdır. •6833• musttn? .• Hant e:Louvre. müzesinde- - Cannentlca!.. kırılıyor, adamlannı ~rtye çekiyor-
kl ta.blo canım ... Şöyle yan yatrrut. - Görüyor mU8Wl?. Ne kadar ben.. du. 
yılan gl:bl kıvnWu, yuvarl.a.k omu'41u zlyor, ne kadar benlyor deti1 nü? M b M Salbo muvaffak olmuşbu.. Şama-
kadın ... Bu c.Oda.lık• tablosu dünya- Arlfl bundan sonra. da carmentica at uat Umum üdürlüğünden manın osa.tı:a. surlarmdıaın ~kle.ş.. 
ca me burdur .. Hele Odalıiın esrarlı ile beraber gezerken sık 8lk gördüm... Ankara radyoou Tilrk musiki heyeti kadrosunda.ki münhallere imti~ tığı, belki de civarda.ki ormana. sığın-
bakı.ş an ... Sen bu tabloyu gördün Aradan bir müddet geçtL Bu hanla. ses ve saı: artlstl ve hntihanda gösterecekleri istidat ve llyake.te dığı tahmin edlll':/OrdU. 
d 11 ml?. sefer ona. Acbda rasladun. Yanında göre arti!t namzedi ve stajyerler alınacak ve bu stajyerler yetlqtlrilerek Uerkes'ln başı yukarıda.. gö:ıılerl 

B ttı i t.nbl nun aslını değil Pa!o'nun e.Madam du Barryi adında- müteakip imtihanlarda. muvaffak olduklan takdirde kadroya geçirilmek gökte dola.şan ve gittik.Ç'e yükselen 
a.m a. b·r yerde kopyesln görmüş- ki eserine aynen benziyen bir kadın üzt!re muayyen bir ücretle çalıştınla.caktır. Bu heyette artist veya sta.J- meşalelere dikilip. ıaı.Imıştı. 
t m. vardı. ye l"'-" 1 .......... k ı..ı. ..... enı rl Bu, ne blr sihir. ne de bir muclze r o ......... ça~...... ..,.,.,.,, e n temmuzun on beşinci çarşamba. günü 

ArlC mdl trende karşımızda otu- Ve nihayet ona bütün bir yaz re- saat 10 da Ankarada Başvekalet matbuat umum müdllrlüğil. radyodJ.tiz., idi. Sadece basit bir buluş. 
ra ık kadını g<YılCrl ile işaret ede- sım ve heykel galertlerlndeld büyük. yon müdürlüğünde mütehassıs bili jiiri heyeti huzurlle yapılacak 1.mti- Saiho gece yansı bir arkadaşna: 
rek: meşhur eserlerde gördüğümüz kimse- hana girebilmek için aşağıda yazılı vesalkle en geç 13 Temmuz 1942 p&- - Bl2: bu ayunu vaktile Felemenk-

- R ca ederim bak... Dikkat et. lere benzlyen kadınlarla beraberken zartesi gününe kadar Ankarada Ulus meydanında Koç apa.r:tunanmda liler Cokyolrartayı sarmak ıstedltl 
Odalık• tablo ndakl kadının aynı rasladlm. matbuat umum müdürlüğüne müracaat ederek kayıt numarasını almalııtı zaman oynamış ve hep31n.1 sllA.hsız 

de ıl mi?. Tam mannsile aynı ka.- Hele SQn zamanlarda tendl.slnl n- lfı.zundır. Murassaı imtlliaı}. tallma.tnamesi Anlal.rada. Ulus meydanında kaçı.rtmıştık, diyordu. 

Ti - Pi omuzla.nnı mağrurane bir 
eda. ne kald:ı.rdl: 

- Sen beni ne sanı.yorsun.? Ben. 
i8Wrsem .Buda.:. dan fa~la mnctı.eler 
yaratırım. aKanfüÇ'YÜSft ün kera~li
lerl benimkilerin yanında sönük k.a... 
lır. OOrüYorsun ki. akşamdanbert 
bütün bir semti baştan ba.şa. yanmak
ta. ola.n şehir içinde blr tutam ateı 
bırakmadım.. nefesimle hepsini sön
dürdüm. 

Blr kadeh sake daha. içti: 

(Arkası var) 

: ı· ı· Alyn? ı gözler, aynı bakışlar ..• tten•tn, Plcasso'nun, Matıss'in, C6- Koç apa.rbmanmda mat.buat umum müdürlü~linden ve istanbulda bele- Şamama. belki bu oyunun 1ç yü-
m . za.nne·~ eserlerint hatırlatan kadın- diyede Çemberlltaş Palas'ta. e numarada. ın:tbuat umum müdürlüğil. İs- zünil hatırlayabillrdl Z1ra, Salho (1) Bata.vYıldaki nıüsJümanla.r ara• 

- B 1mem ki ... Fakat. hayalimde tarla gorüyonıum tanbul bürosundan almabilcceği gibi telgraJla talep vukuunda. bu tali- bunu birkaç kere arlaıdaşlanna. an- smda .. salih• adı ytırine ku1bnılır, 
kaldı· ı göre 0 daha. zıya.de eski Yalnız rasgelıJ.İ'"- blr .,,~- .... A__ ....... ~- 1 İst Jatmşıtı. Faka.t, Şamama. bunun bir 

l 
o.e;uu ,.._ U<IUlA m.au.14u,e er gereıc matbuat umum m ildürlü~; ... ce gerek an bul büro- .... ,,.,, ş 

zaman tıp!. bir guzeldi -deıı.ıı mi?, şun an söyledi: . 1 
6

..... oyun olduğunu anlasa .,......,, ama-.,. ,_, sunca. ıstek ilere gönderlllr, b b1 ı 
- Hayır, hnyır, .. Seni aldatan bu -Az-m ... Kalbimde blr galert ~ manın ada.mlan una. r muc ze karşımızdakl k.admvı asrı kıyafeti- tını ... Buraya meşhur tabloları ası- _ Radyonun Türk müzit1 kısmında artist veya. stajyer ola.ra.lt çalJ.şmak olarak in~ Şama.ına. yanındaki 

dlr ... Bunun elblllelet'lni çıkar ve onu yorum. Fakat canlılannı. .. Kllsit:ıe- uzere evvelce müracaat etilXıJJ olanların da tstetıer1n1 qıatııd& yaZJlı Te- adam.lamı ~aırm.a. mAld, olaıblllr 
•Odalık• ta.bl~"Undalci kıyafete sok r~nl tamamladım, Şbndl yenuere ge- sanrt de göndermek veya getl.rmek suretlle tekrarlamala.n rica olunur. m1Yd1? 
Sonra karşısıntı. geçip bak . .• E~~ ç yonun... Bataan a cesanne Pi.. Talip olanlardan IMenen hususlar şunla.l'dır: * Ti - Pi surlardan etra.t'ı tecessüs 
tablodan farkedeblllrsen aşkolsmı cas30'ya kadar gelcİJm. .. Ben bt~ ma.. ı - DUeb;ıe, bu dil~ Türk mWıl.k ~do balJCi hlzmetl.n ~ 
derim... ceraperest detti, amat kurbanıyun tendlll açtkç& blldltllecelttlr 

Arif ısrarlı b&iaşlannı kadına Sanat turbanı... ··· 2 - Nlfua hüvi~ c~ 
diltml.ştl, Bir taraftan da fısıldı-- ll1kmet Fericlun Z. S - Dotnıhdt kla...· da: . J"' & ....... 

- Tuhaf şey, santı inıres bu ka· " - Bul.aşık ııa.hta.ııtı bulu.nmaıURtna. ve vaztfesln\ muntazam.an tf9r" 
dına bakıp ta e.Odal.ık, adındaki Apartıman sahipleri 1 ya beden ve a.1ol lnza. ye h.a.stıa1ıkla.n olma.dılına dair ra.por. 

•aheserint yapmışı .• Bu kadar benze- Bot dairelerioize iyi kiracı 5 
- Bal tercem~ ba J'8Zlda. yalan akraba.si. tahsil derecesi, evvelce 

ylş olur... Eter ressamın kendisi bulmak için cA K ş A M> m =~utu hlmıetle& balen ne gibi. b1.r işle meşgul oldutu ~ yaml&-

görmiiş olsa)'1iı bu insanı hayretten ı KOÇOK iLANLARI ndan la--
hayrete düşüren benz~ytş kıı.rşlSUlda tifade ediniz 6 - 6X9 boyunda a.çııı:: başla Çlka.nl.tnış 6 tane fotoğmt 
9.l!abn ne yapardı?. -----~------...1 1 

- RaJdannda m.alOmat alıruı.bilecek kimseler ve ad.~lerl. 
(4'161 - '1034> 

ederken, bl.r yandan dıa yangın1&rm 
sönd~ !çtn. ~ her tarafı
na. yardımcı. toollar göndetiııct'du. 

Saba.ha lı:arti gökyüzOndetl kWI
lıklar kaybolmuş, yangınlar slmmi\IJ .. 

Ve göklere yftkselen :!ki tartaı b1r 
da.ha. surlara dönmemıştl. 

Sallıo anlatıyordu: 

- Karballar çott kinci ma.hliı:kl&r
dır. Ayaklarına ballooa.n telleri 
atınca.ya kadar yükseldiler.. ve bu 
hızla kim bilir nerelere gittiler. Dm 

(!) Jokyokarla = Cava adasııulıı, 
Batavyannı tOO kilometre şarkında 
ve sahilden y:imıi iki kilometre içed
de bir müslüman şehridir, yüz btı.
den fazla nilfasu vardır. Yakın .... 
mana kadar kendi kendini idare eden 
ye Udisa.den Felemenldilere ba~ olan. 
Jriiçiik bir iılli.Jn hiikiimetinln ...... 
kezi Wi. Şehrin kendini nıiidafaa 
edeeek 5Urlan ye diler k.Uabalara 
bağlı dem.iryollan vaa-dır. Şeb.ir i~ .. 
saltanın oturdutu saray da ptk m~ 
hurdlll', Cokyokarta sa.rayı büyik 
Delhi sa.raylann:da.n hirlnl taklidea 
yapılmıştır. Bu küçüıt islim bukiime
tinin miilha.katile bember son ul
fusu bir milyona yakındı. Cokyokar-
ta, Japon gençleri için şi.ir rnevnw. 
olmuş ve Japon edebiyatına glrmlş&;lr. 

PERili KONAK k~mak hadisesini, b~f.~e.yi &ioirl~n: hug~~ kat' iyetle iddia Odehilirim ki mı.'? Şimdi. ne soracaks~ aor. Bütim birço~ rezale.tler yüz~nden Cenubi 
dirmede~ ~urcalıyabılırdim., Bu ~ Perih Konak meaelesiııde. gidi ka- sorularına cevap vermege hazanın. Amerıkaya hıcret et:mış ve orada be. 
fırsattan ıstifade ederek ha.fiy~ hi- paktı hiçbir noltta k-1---·-tır 'C::..,.. O ta• 5 ....... l t n __ 1. ---'' kir olarak öldüğü şayi olmuştu. 

T 
• • ta'bettiro. . .. ~IUf • ~- - s .. ~P e onun, oa.ıJA.erYU 

efnka No. 106 Çeviren: AHMET HiLALl O· .. . . . &ende bır ıupbe kalDUf uıe, bu hadi- ailesinden olduğunu evvelce bana Roger'in Ametikada öldüğü mu-
. . - •tat. musaadeoizle aız.e bu ııe hakkında tanzim ettiğim d~ya -~ .. · B ak abalık ereden hakkak İse de, evlenmediği iddi .. 

~ıa!ı .ve kasvetli bir sonteşrin ge--ınen bazı noktalan hakkında bana şeyler sormak imtiyorum. Perili ko- baJ vurabilirsin.. Dosıye. B. remzile s:.;:.rB:" ka.r~~ Perili konağm doğru değildi. Bilakis Roger, Cemı-
cesı ıdı. Holmesin evinde odunları iuhat venncaini rica ettim. ~ m~ ~~; fakat be- dolapta duruyor. g ek salo d - d-"'·· 6% r~ bi Amerikada evlenmiş ve bu izdi-Ç'ltırdıyarak yarıan ıömi . nım henuz bır ~urlu anlı.yamadığan Şimdi d yem nun a gor ugun vaçtan Stapletoa dünyaya gelmiftir. 
da karş1 kar171ya oturmu:kJ:fı;;;- Holaıesten bu~~ ia~me~ içiıı bazı karanlık noktalar var. kalan da bum= bir tara.fa bin.- min. b.~bp Stapl~na benzemesin- Bu izahatım.dan. Stapletonun baliıJ 
piposunu tüttürm. t B ·d . • uzun :zamandanben muna.Mp bır fır~ -Hallın var Wabonl ScıniD. b. ... •~ ~dmlatm~ den mı iati.cml ~uz~. ;Yokta 
ra . . d UJH u

1
. en e Stga- sa.t hckl~ordum. tiiJo1U a-l··--a.J~~ _ı_~ı_ _ _ L~ P. nasıl muvaffak olduğuuu:m fifa- elinizde bqk.a bir delil m.i ..ar} muhlis bir Bukenil olduğu aöz gö-

mı ıçıyor um. o ıues, bozkırda Ç"nk•• . . ~~ n~ vcu ben bana anlatırm. . . . türmecl'ıği anlqdır. 
cereyan etmiş olan Ecci bA d" l d u u ... hafiye, b&r mesele ıle mCf"' sana soylıyeyllll. Evvelemiıde ha-- Hay 1.- - Wat.oıı. tabiat ve ~ Stapleton. c.ıuıbi A.nerikadao 
sonra, son derece mühima ik~e~:se~ gu.~ oldugu. zaman, onunla alaka v.e taklık.ta kaçmak isterken boğulup gi- -. - . ua7 cl~I ~be- bilbıün eımınm. Baza moee\elerin b.. Coeta - Rica -hrinin ..J::ııel kızla.rm-
ile meşgul olmuştu Bu işlcrd b .. munasebetı olmı.yan iba~ bir lf den haydudun ne mak.atı.. Stapleo nJ>er. fit~ una izahat venr.lien. raalılt nolı:talarmı llCJ'Clmlatmak için y- 5"' 
Nonpareil kh.ibi.ınde cere<yan en ~n ha.k.kıncla, kendisine su.al aorulınaa&• tou adını almlf olduğunu bir tiirlll bazı tefe~m':ı~uaiJma .öz iısticllal u.ulaae bq vuımakbimı na- dan Berryl Garcia ile evi~ f.,. 
olan kumar rezaletine aitti. e • nı v~ bu aure.t.le fikr~ Jr.anştm!ma- ımlıyamıyo~n değil mil, ~ fik~ ~~. zam.ani~ dir deiJldir, Fakat &aplctasaım, ıı.- bt orada itleınit old::ı~bı~ 

. . .. .. .., . . . sını ıstcmCl:dı. Holmeaın hu keyıf ıve - Çok doğru üstatl . n ""'""'""J'Clltim• maziyi. l:ia Lir Beakervil old .. bakkmclaki IV~"~~::a~~ ~ İnailte= 
k 

Hakfwenmlçodzmbu? ~-lddugu ık~ncı ne~eainden ba.tk.a bir hadise de ba.- - Sana. pek kanpk ıve aolapJmaz zihniıns· dden kismen.u ei1ip aüpürdii. ~ sadece d...,.l: asılı gördil- .... acı..._ ......... -":nşı. ~ese ve e ır ..a ının .masu- na u.~ın ~aıı beklediğim flrean gibi görlinen bu ad teLdli m.e.elea ır i.vaır.a. en küçük .teferrüatım iüımiz ._.... bemzemeeine değil. kaçım, ve Yo~ tdıri ci.1t'annda bir 
m~y~tınMı adçıgaMvurmııkl~ n~.tıcelekn· ~erd"ıcHafıye ile ıöminenin yanında gayet basit ve mantıkidir. Caninin ~_ı un~~ meWEema buzıa- maddi Clelı-U.. <le day~or. kaır mebebinıde öifetmenlilt PP'" 
mı tı: a &m ?ntP.e~ı:.r, uvey .1- ıı;~qı .. U§JYa oturduiurrwz geceden böv;,.etini. teebit etm.İt oldıağumuz. ntqga parıa.. un surette müdaı.a Sıeal el. D.ı ~ .. tmfll.. 
zt matmazel Carcre ı oldurmekle ıt- bır gun evvel, sir Henry. yanında halde ne maksatla. herdcet ettiğini edan. his ~ a.aa.. iki a; laafta iıma · ...a..,..;~ ~. oldtt- Şuna. da kaydedelim ki. St..pletotıl 
ham olunuyordu. Halbuki hiçbir iz doktor Mortimer de bulunduğu hal- anlıy~rnanııttı\:. Maunmıuaa analı- geçtikten ttODra ~ea' IDıınneD -y.......JrJijim ~ ~ izabaa Cenubi Amerik.adan Valıdeleur n,ar. 

bırak dan ortndan kaybolan ~enç de Londr .ya gelm ve ~oı:kırda ce- tannı buhnalt için ~ğimiz blit&:ı na.ıı ~~Ollla 6"ell do hugüa • Perili 1'oıımk • ~ mile lnciltereye geliıkeıı natıl ~ 
bz, altı ay sonra, Ncvyorkta sag ve rcyan etmı~ olan alUnı iaeia esna- zahmetler ve bot yere suMdiimiz dvrıım.da ~ ~ apu batlı .,an DlllamlDll9lada.ea &Jli.. meslek. taki>edeceğini benüz karar
aal m ve sevdıği erkekle evlenmi~ ı:ında, tutulmuı olduğ11 sinir bWua4 liunca emekl~ bidavette St.e-l-L.o_ .gul oldaium bs _.._s ... % ı.L.-_ ~ kanaatmıe ~ laftmnamışt1. Fakat vapurda Fra-

1 t d 
• tm '- • ' _ı_L.o. __ la • J ~ ,_ 'tııılllll "-~US MADIJD halcikt ~ __ l! L~ -'-t A ' 

olarak bu unmu tu nını e avı e ıı; ıçuı, ..... ~ ım mm ne mak-.tla h.reket etroebo lui1'.afuıamdan edip~ ~ teelJit etmek • • seı- "Damında vereuui vır mea. ep m.,.. 
Bu iki büyiık muvaffııkıyctten do- tavsiyesi ~~ibin • U%Un lbir seyahaoo btllunduğunu anhy.amamış olmamız.. Bamnnla l>eralier ac:m:oa • ~ .a.rattnm-> ,.._ ~ ve mürü ile bnlftlllfU· Fr.aaer, genit 

I yı Holm" in k yıf ve ncşes' }'erin- t~ çıkacagı cihetle. veclalqmalc dan ileri seliyordu. Ben •MLml ~ igin hklieıhd T ~ l:wt Detic~d::. airiftmı Te f'I mal6matma hayran kaldıi't Staple-
:e idi. Hafiyenin bu neşe3inden isti- bıze d.~ ~~ramı§tl . . Stapletoa i\e iki ae&a ~ ye k--=a anlatacein. Sal.~.,_= Staplet -V:. · .. _ .. toa'a, ~ektepte ~ öğretınenl~ tek-
fade ederek, Ba lcerva mu m~~~·- . O gun oğleden ffO ra iki.~ostu~ tsana hail kara:nlik g.&riine. büdlft .&eri ,..11 dıt- iı;la mıv"•&iwn tJlr ~ R~m ~ ~ lif ettnt§. o da. 1>anu mcmnunıyeıle 
ıun, henüı; nıız<.ırımda karanlı~ goru- bızde Mat~rce k.aldddarı ıçıo. P.erili ı.oktaiari ıaJ'dmlaın., ~ Mta ~ ..... ~ ~ ~ ..... F uca; ~ bqılanuJ*L .(Arba vs, 



1 - lş ARIY ANLAR tşçt ~OR - ~aeti .. tlÖBLELiı.. KONFORLU UCSTAKİL SATILIK 4BSA - lta$DJ>~ Zln-
P:!t tele cııubllen ~ D.&tii.E - ontı bah~li, bi'il antre ~ taddesı.tıde CMu1 el~dn 

• ~ ~ ~tter o<&.. Chavagazı ve alca.le ~yu ha.vt) 63 nıım~ ~ bit~ (600> 
TAHSİLİ1'; ORTA _ ıs ya§111- dmk '11 mmuı.:ra.ya mUmcua.tit1.n. ırı.~l ~UQ, W.O. w ınutfak )erinden metrelik bir fllmuım nısıf h!sseB1 •h· 

da blr husu.si milessesc- - T mureuep 70Dl d~mtş ve boyanmıo ven tıatle satılıktlr. ~ ~dn 
lerdc veya Y a.zalarda milns.s1p .; Alman fnf'ctıhanesi ,..anın,da Ql!te'.. Q:ıkmaz 8Klb.kta 144 numarada bç 
blr iicretle ~it lLk 4r+·t.•orum. ıstı.. Bin MUHASİP ARANIYOR - Usu- vıv fWkak 11 J!:sen apartunanında TahS1n'e müracaat. - 2 

A1r .... .:. l§IIl ""~ lt\ muhasebeye Tnkıf b1r muhas1P t1ra1ıktır s 
J('lller • ._...... gazetesinde AK rftmu- aro.nıyor 1Kflnifaturncıdıı. çalışmif • - SATILIK ARSA - Anadolubtsann-
zuna mektuna mfinıca.atıan. - 1 ola.nlar iercth ed111r. Aşır Efendi ca.d- AOELE SATILIK EAGfB EV - da Göksu mahallesinde Göksü ~i 

TECRtln i !IUAKİP 1S ARI- d~ 49 No. ya mftracaa.t. - 1 Fatihte tmmvaya 8 dakika köşe 1k1 dCSnde ıı.~'1 mü=r ~:O 
llOR - yet\ sene b1r mücssesenln GENO BİR BAYAN ARANIYOR - katta 4 oda. 2 muttnlı 2 hruntLmı P'a.- ~;, d;r:: ant= G~k vo a.n
devn.lrl f~edeki işlerini taldp eden Dlv doktoru muayenehanesinde ça.- tth J>O$tn.hane yıı.nmda cUğuh Emlroc la!illlak ıçtn 1ttısaıın'cıe 4S No. lu CvdO 
ye deva r1 ~ye ile iş\ olan müesse. hamak t1zeıre SlI'kecl Vlyn.na oteli ya.- Tevfik. avuknt bay İhs:ın'a mtırnc:M.t edil-
se ve b:uılqıa?dıı. iş aramaktadır, nında No 28 2 el knta... - ı H1RKAİ6ERİF - zenbllcl sokn.k melidir 
Akşam ~de llfln memurlu~- • ı ku ı ---·;..._ _________ _ 
na mlli'ncaat BİR GECE OASTABAKICI - Bir 24· 1250 mctl'e moyva bahçel ' yu u KELEPİR SATILIK EV - Bey(>R-

hademe kndın ve bir erkek hademe- sarnıçlı, 5 odalı kru'gir ev satılıktır. Iunda Yen~eblrde çarşıya yakın ~ 
TİCARE'l'llL'fflLERDE - Muha- ye llıtiyaç mrdır~ Her gün 4 de şışıı Esk1B AlAlltdpaşa rulka~lu ynnıııda esk1c1

2 
neci sokat;'lllda. 17 No. lu ktlglr S kat 

slpllk, defter utın.nk eski yeni yazı- oemıJıt ıoını~ müdttrfycttiıe mtıra- · en 60 m...,.. - 4 oda s sofıı 2 heltt. bir mutfak, bah• 
!arla muhabe t dnktllo, otel, lokan- ca.nt. - t BİNA ARANIYOR _ tst. Belediye- -. ve kuyusu olan blr ev nccıe 1300 U.. ta ldıtlbl, ~· nnyorum. Bonservt- -s-
aım vardır. racaa.t. tel 80T1l. _ z BASTABAKICI ARANIYOR Te- sinin atelye yapmartn müsaade ettiği :ra.yıı sa~~ırck. Ge

1 
1nzmektıç181ndlçtn1d9e-ma.halede atelyeye elvcrl.şli btr bina kllere, guıuşm ç aa:ı. en a 

BİR BAt'Al\ TARAFINDAN FRAN- Jdrdağ' memleket hastanesine '42,ıi aranmaktndır. 20677 numaraya tele- ka.dar Galata Ad:ı Han 35/1 No. ya 
SIZCA LİSA ERSLERİ Talebe lirn ücretle kadm hasta.bakıcı alına- fonla müracaat. - 1 müracaat, o saatten sonra telefon: ' .. e D - ca.ktır, Talipkırln bonservis ınu-etıert, 
ye büyükl re ~gun b1r flcretıe ders bir fot.osrnf ve sıhhat faporlan hils- KAZANÇLI BİR ARSA tşt - Bos- -8-

14
-4-9·----------

•(\rlr. Her ye gider. Müesseselerde, ntthal t:A.ğıtlarlle hastane ~- tancı yeni asfalt ftstünde ve kısmen 3500 LİRAYA SATILIK - V1llA lçln 
tasiyerllk vcyı buna mümasil b1r 1e betine mi.lrııcaatlan de as-faltn amut sokakta, denize hA- arozl Erehköy istasyonuna dört da-
anyor. ~·da R,K• rilınuzuna · klm, her türlü Uraza milsa.1t 30 dô- tıka Kaptan Artf caddesi tızerlnde 
mektupla mübııt. AHÇI ARANIYOR - T-ektrdalt nümiük büyük bir arsa uygun fiyat- tunuslu tarladan müfrez ve tstasyon-

memlekct hastanesine altmış l1l'a 11c- ddey 
LtSE IEZUf'J - Askerlikle 111QIR'l ~tıe bir erkek ahçı aranmaktadır. la. satıll1rtır. Telefon: 44097. - ı dan gel-en en e nazır enı 23 met-

7ok. Tnşraya tdeblllr genç. Milesse- İsteklilerin, -ralti ~mek üzere ..,., re boy 100 metre lmünden elektrik 
aele d veya l. n.m sil erle de Y'"' vı:s•~11 DEVREN SATILIK BAKKALu E -- eu ve ha.va.gazı geçer ve denize hfl-

r e "Nna m a Y r luı.'ltane bastablpllğlne milnı.cnatırru Teşvlklye cnddes1 No. 113; Teşvik1- ,.,_dlr. Mürac"·at·. ~ Ali 'Dn .. a ınün:ıstp iş n!Jor Sirkeci Bah<;ekapı • · AUJI "' ~ .. -. 

Bahnseflt otel: kAtiblne saat 18 dan Bin TİCARETllANEDE - yazı :1f. ye Pazan devren mtıltktır. Oörmek tramvay durnk 167 No. bay İlhamtyc. 
J7 ye kadar m caat. lerlnde ç~mak üzere l6-20 ya§- ıstıyenlerln dllldcAnn miiracantlnn. _ 2 

lı:ı.f'mda blr na :llıily~ 'TW'dır. - 1 
oum~ ve salı saat 5 - '1 İ.!tanbul BAKmKöY - Bakıza~ncı Hüradam 
Marpuççular San Oğlu Han lldncl soknğında 6 odalı. bahc;ell ve sar
ka.t No. 8 e müracaat. - 1 nıçlı 26 No lu f!V satılıktır. Müracaat: 

BEYOÖLUNDA, ŞİŞLİDE. BAKIR
KÖYVNDE - Ev apartunan Baye.zlt
te Ortaköyde arsa Acıbademde köşk 
Çamlıca.da ta.rla satılıkb!'. Müracaat: 

Sahife 7 

Her nevi yazı kağıdı ile zarfa 
ihtiyacı olanların dikkat nazarına 

1tlialltçi ye tliraça(;i Birlikleri Umum 
Katipliğiı{den 

ı -~ ~ ~ mucibbıce İ$anbul VUA.yetJMe tıevz1 olmıaed 
~ ktı.~ ve r:n.rf ~n ma!unıp edlhnek ve o1m4111k en tı il 

an ~ bere bir ınikt.a.r m'Ql:ıtollf e1ns JWJ. ve ırop:ye ~ 
zart, ın11DbAQmn ~tıcaret1n1 ;q>aD ve 1slmlen ve lldtta 

~da 1UZJlı olan t1r:mntaı\ knnnllle satıp ô]lmrtılmıştır. 
ı - Bu ftnıWnr. :lrendllerlne tebll~ olmıan muayyen esnS!nr ~ 

ISiı;ıde, ~tı vo zatıflann l:J1r JDsmını doğrndan doŞtuya. müstehllklcre, ~
fer tı&mınm m\Jhtell! eşra. meyemncın Otedenberi kırtasiycllk ~ snt.. 
mnkta ola.n penı.kcııdecflere .sntncaklardır. 
?4MhN" Anıldız Anktu'a caddesi 145 Yeni Acun Postnhane cat\, 
Hamdı BekAroğlu Poot:lha.ne > 66 A. Şekip Qlçek pnroi'l cad, ı 

Kelmemuı 
Aıu.o.p AnkıU'a > ııı .ABlnn Galata Tünel elvıı.l'} 
Eın1ne Kınalı 
Burasnnclynn 
İsa.k A'beni 
Memduh Aygün 
Vnhlt Ağar 
Necroi Ancan 
ismaıı Atmnan 
Mahmet Ali 

Postahane > %9 Atlas Galata Tllnel dva.rı 
> > 85 Frnnses Gnlatn Ti.hııel clvnn 
> > 49 İlya. Nl.klan Boyotl u 

.4nknnı. > ı~ Hartı Beyoğlu 
» :t 11'1 Pa.vlopulo Beyo~lu Taltshn 

121 Refi Ba.ye21t 
187 İbıı:ı.bhn Ethem > 

> :t 

> > 
Postahane :t l'l Adıuı.n > 

('1109) 

Belediye Sular İdaresinden 
1 - İdaremizce :ıtızıı madenden clns, ebat n mllı:tan apfıtda Jazıli 

pr1s, musluk vesalr parçal~ satın almacaktır. 
1000 adet Pı1z ııı mim 
250 :t Priz 20 > 
ıooo > Tcvk1f muSluğu 15 > 
100 > > > f!\pkam 30 > 

&o :t :t , şapknsı 80 :t 

30 :t Oırclr mUsJ.utu J'oJ 11 > 
100 :t Sulnma. muslultu 2'1 > 
100 , Bulama. muslu~ tsjt VI > 

GO , Yangın musıug-u 60 > 
GO > Y'n.ngın m~ t1J1 CO > 

! - Şnrtnamerı almak ve ndmnnclert cö.rmek 191n tdarcınlz levazım 
dtiteslne müi'ııcao.t edilmesi. 

3 - Bu ışı 1l::er1ne almn.k ıstfyenlerln 8 Temmuz 942 çarçamba. gthı1i 
.saat 12 ye tadar bir mektupla teklUlerlnt Sıraservllerdekl idnre merkOzt. 
ne g0ndermelel1. (7093) 

ELLİ TA Th\\ - Muktedir ~m
'Pl ıuınu'I. ~ -nmusıu ı:ıır askeri mü
&ekalt znt ehv bir ücretle resim, 
trokl ve hnrlf.t ı.şıerlnde mimar, :ren 
memuru vcyn şaat kaltıılan ya
nında, otel v~ ıcııı.tehnne krıtlpllk
ıertnde, runbar l'eyt\ depola.i'dn veyn 
muhafazasında ça.Iışa.bllir. GörUşmek 
ıstıyenler ~Y Namık Kem.nl Oad. 
No. 11 M Ali resine mektupla, ~-

tşçt ÇOCUKUR ARANIYOR _ Yeşilköy İstanbul yolu No. 61. - 8 

Sn.na.ta hevesll gençler 1yl bir sanat iKt KATLI APARTIJ\tAN - Acele 
öğrenmek arzusunda. !reler nüfus btl- 15 gün zn.rfında satılacak. 45 Ura icar 
vlyet vnmknlanyla berabeıı Rızapnşa getirir. Vakrı yoktur. Kurtuluş: Hacı 
l'Oknşu Nnsubtye sokak No 31 e mtt- Ahmet mnhallesı Errneydanı No. S7. 

ş~ıı posta kutusu 47. _ 4 -------------------------

T~ l'll'>t . - 1 - 3 

fahen :rnürnca - 1 SATILIJt KÖŞK - Çnmlıcada Bul-

nAniı.iYFD~ ÇAJ,JSAN _ ve ns- 3 - SATILIK EŞYA gurluda geniş arnzı ve manzaralı bn~ 
5 

MÜTEFERRl 
terllklC lllşit\1_ mıynn genç bir dok- ve meyvnlık cFıstıklı ba~. m-enba - K 
tor bet gün ~ den sonra. resmt ve- AN.l'İKA _ Tablo, halı. Biblo _ eş.- suyu bulunan 8 oda, ahır ve m~e-

1\IRKTEP YAPMA!;A F.LVERİŞLt 
BİNA ARANJYOR - Ta.kslmden Ş~ll 
ye kadar blrlnc1 veya 1.klnci cadde
lerde 10 - 15 odalı ve bah~U olması 
şarttır. Telefon: 49010. - 2 

Jn hustısl bir ~üessescdc ç:ıll§mı:ık ya - hususı olarak satın nlınır. vasıta mlldtlı •Müftü Köşklh satılıktır. 
· ı.suyor. FaZln 1-ınlfımnt lç1n ~ bbul edilmez. Mektupla Beyoj;lu PoS- İçindekilerden eorunuz. - 4 

gazetesin® CS·l3J nımnnına .mürn- ta kutusu :2163, - 4 KİRALIK KÖŞK - Oöztcpe tram-
eaat edilınesı . - 1 d"-l'h"'d ,...... .... addesl 
~ BUZ DOLABI, GAZ FIRINI - Lüks vay <ü<>e>-U an .., ...... ,,on c ne 

ORTA iıtl T-4tısiLİl\1 VAR - Blrnz tezg~hlar ve buzla ldarell hususi sapınca soldan beşinci köşk <No. 1!5/3) 
da dnktllo bll~. müess~ yazıha- yaptırılmış şerbet ve dondlll'ma kabı Konfor nezaret fevkalA.de. Bahçe me
nclcrlnde veya ıtıağaznlarda kasiyer- <ayni buz dolabı gibidir.) Satılıkt.ır. raklılarır.a aylıkla da verlleblllr. - ı 
lfk yapmak üz~ iş anyorum. Ak- 41237 No. yıı telefon edilmesi, - 2 SATIUK KAGİR HANE - Gedlk-
~m'da Ş.N r\ill;ııtuJla müracaat. - ı 1 11 ocı 
,.... Sı\TJLIK BUZ DOLABI - İçine paşa Sa.rayiç sokak 54 No. a 
ytJı<SEK rl~~ltf:T l\IEK'lEBİN- buz konmak suretiyle gayet kullanışlı bnma.mlı köşe ~ denize nazır irndı 

DF.Yl!tl - Bir fencyl mütccnvlz dev- ve idnrcll bir buz dolabı satılıktır. 840 llm olan bina satılıktır. Müracaat 
Jet memurluğu t:ıot.Ull . Yazı mnklne.. Müracaat nuı.ııaııı: Yenlposta.hano et- telefon 21978 perşembe ve pnznr 
si kunnııııım, tlındilik 26 temmuza vanndn Güzel han ik1ncl kat. Tele- 12 den 14 e ka.dru-. - 3 
kndnr 15 ağu~ 1t:ı.ınptan oonrn da fon 23406. 9500 LİRAYA SATILIK İKİ KATLI 
dcvnınll olarak tlearctlınneler ve her 

1 
bah 

nevi mü~~ıer e ç. ı~bnırm. Mek- DEI'lıizcı - İçi motörın 1kl çifte APARTIMAN - 7 oda lkl sa on. kikı; 
tuola A};Şllm da lt.Ç ııımuzuna, - 6.7!5 x 1.40 metre mükemmel halde çell, köşe başı tramvaya bir da . 

yelken ve kürekle kullanılabilir. Bir tlstilnde bir buçuk knt çıkılır. A~-
OR'fı\ OKUL '!'ıııısiLLi - Ve düz- sandal satılıktır. Telefon: 41427. lan 8,30 dan 8,30 a. kadar Kurtuluş 

gün daı:-tllo Y~bilen genç bir kız Hacı Ahmet mahallesi Enneydanı 
et 30 ıırıı. m~la yazıhanelerde V(! SATILIK NADİDE ESEYALAR - No. 37 

~ües.sese1erde ~dine münas!P bir Yol müteahbltlerlne çadır, CfS1z pl- _B_E_Y_O_ti_L_l_TN_U_N __ EN __ M_UTEN __ A_YE __ 

Y. l\IVHENDİS TALEBESİ - Mek
tebinin glr1ş 1mt1.banları, olgunluğa 
hazırlar. Türkçe veya Fransızca ola
rak matematik, flzik, klmya, pnı.tllt 
Fransızca Oğretır. Akşam'da A.L. ye 
müracaat. - 2 

BİR ALMAN BAYA..'l ÖÖRBT-
MEN - Talebelere, büyU:kl~ gramer 
ve muhabere dersleri verir. Kolay 
metodla altı ay 1:arfmda Almanca 
öğretir. Her yere gider. Ak§a:ndn P. 
B. K. 

imUALE KALANLARA MVJDE -
Fen takillWsinden mezun birkaç ar
kadaş llmıallllerle derslerlnl kuv\'-et
lencHreceklerc dersler veriyorlar. Mü
racaat: Veznecıer BoOOoğnnkemerl 
sokağı No. 39. - ı 

LİSE ...... Flzik, k.bnya rlyazlyo 
dersleri almak ıstı.yen talebelere Fen 
fakültesinden bir talebe ders vere-

Boğazlçindc Rumellh1sannda eski Ali Pertek yeni Rumell~ı mn
hD.llesindo eski Hlsatı yenı Refik Bey ca.ddeslndc MJ, 61, 83 eski 97. 99, 101 
yenı 97, 09 en yeni yn.pı No. ıu dü:kkAnlı !hnnenbı tamamı açılmakta olan 
Bebek - İstlnyc yolu kıtl~de knldııtmdan isthnlll:e tl\bl tutulmuş ve 
!kanuni formalitesi ikmal ~ ve 8'710 No. lu Belediyeler ıstlınltut kn;. 
nununa tevfikan mtiteşekk1l Takdlrl kıymet komlsyonwıca takdir oıwınn 
8081 llm 15 kuru§ 1stlmlt.k bOdell tızerlnden bir kısım hlssednrl:ı.rın hisse
leri cıe te!emırr edllmlş ıse do tapudan olman kn.ydmda 1/ 4 htsses1nln is
tnıyano.s uhtes1nde bulunduğu ve İstcnbul Jaı.dastro Mk.1mllğlnden nlı
nan 18/10/940 tarllıll ve l078 esas 951 tarar No. lu vernset llltmı suretin
den de İstalynnoo'un VCfftıt ederek verasetln1n Yorgi, Katına, Anna, Ko.
llrul, Tana.o, Fotl, RCYZelya, Persefoni'yo ve bunlardan Ka.Uro1n1n de ve
fatlle terekesinin İ.rtU. Arlstoklo ve Rozelyanm da ölerek terekesinin 
Ağntl ve İstlratıye ve Kostant!nln de vefatııe vera.setlnin diğer kıı.rdeşıe.. 
rlne 1n'hlsnr ettiği anla.şılmrş ve buvcreseden bir kı.mıı bedeli kabul et
miflerse de Yorgl ile Kallrolntn vntl.slert İratl, Artstlklu ve R<Y1.alyanın 
varisleri AğaU, İstlratl'yo kcyfiY..et vo kıymet'ln tebllğl Notcrllğtnlzln 4176 
No. suna. t.qyıt olunan ihbarname tıe tebll~ edilmek istenmiş L~ de 
bunlardan :tStıratınln ölmü7 ve dlA'Crlertnln Yunmılstanda bulunmuş olup 
ıımmetg!hlntınm tesb1t edllemem.tş ve t u suretle .meçhul kalmış olduğıı 
meşruhatııe iade ed.llm.lş olc\\lihmdan kanuni müddeti rıırfında maen 
takrire gelmedikleri takdirde bu hl.sseler hakkında 8710 No. ıu Belediye
ler 1stlm1Ak kanununun 18 inci madd<!stnln tatbik olunacağınm tiebllfi: 
makamına kaim olmak 11zere 1kl yevml gazetede İstlmlfık kanununun 
10 uncu maddesine mUste:nlden nanı 1lc, llt\nı mu'htevı gnzetelerden 1k1..<-et 
nilsha.sının göndetUmeslni rica ederim. , <7083) 

fst:ınbul Vnll :\·e Belediye reisi nnmınn İstimlak 
l\füdürll Ali Ya\·cr Mazal 

ı,, arnmatctndır .\k.şnm'da s.c .N rü- Yn.no, yatak odası, çini flOtıa portatif RİNDE - Taksim İstlklAl c . No. 23 
muzuna ınektullq_ mürncaat. - fotogrnı maki.nesi ve salto Karaköy 

Melek han No. 8 e müracaat. Yalova blrahancsı askerlik dolayısllo 

cektir. isteklllerln Akşam gazetesin-
de (Rlysztyc> rümuzuna müracaatı~ ııı:ı•••m:ıımımm Galata. - Voyvoda caddesinde -:m::ti:i::ll!!?'.iil!l'IB!Jl!!ll!I 

ış J\'fti\?ıı1Y0Jt _ Tecrübeli b1r ba- devren ı;atılıktır. Her gün saat 8 ya 
bir doktor ınunyendhaneslndC SATILIK BUZ DOLABI - Frijider kadar mllrncaa.t. 

yan, ısUYot 8 ve D K. W, altı ayaklı lld buz dola- -------------
\<lıışın:ık kt ~<anı'da M.E tü- bı .satılıktır. CağnI~lu Börekçi fınnı 58CO LİRAYA - Müstakbel Yenl-
muzuna ıne UJ:>I\ :müracaat. - 2 No. 14. 2 lropı nhtım sahasında dört ka.t üçer 

·s:u.: oda birer sofa ve mutfak ık1 daireye 
ASIU~BI 1 .\ı.A:KASI OLIUIY AN BUZ DOLABI ALINACAK - Kü- ta.kslmll, henüz vek'glsl. yok, aydn 45 

rı. - 2 

OOIALE KALAN - Ortaokul ve 
lise 9, ıo cu sınıf ta.ıebelerlne bir li
seli iyi matcma.tık, ftzi.k, kimya ders
leri verir. Müracaat: Poota kutusu 
No. 34. 

HAYVAN l\IERAKLILARINA - ÜQ 
çıtt tavus k~u bir karnen. acele sa
tılıktır. Sulte.nahmet pal'k. karşısı No. 
ı22ıı kebnpçı Serncettın Tczçakann 
müracaat. - ı 

niRJNCj S~IP ~tJTfillASsıs BAK- çük boyda :venı veya . müstamel bit lira gcllrll lltl senelik k~lr yeni ya
TERivoı.0 -.. lier türlü bıı.ktcrlyo- buz dola!:ıı aranıyor. Batmak lst.ıyen- pı askerlik dolayı.sile acele satılıktır. 
loji tnbl115.tı Yallar 1ş lll"anıak.tadır lerln her gt1n 22015 e telefonla. mü- Tramvaya yakın köşe başı, elektrik, 
~myt\ gl~:UQ:. J.tş:UD'da B.c ril~ racaatıan. kuyu, hamam ve çifte sarnıçlı deniz 
muzuntı ın • taaı. - 1 SATILIK TİLKİ YAVRUSU _ manzaralıdır. Adres1: Kumlropı AırJa 

m,ınıı otıı D4."tAl'l - Doktor ınun- Tam sıhhatte bir erkek tllkl yavrusu s~kak 83 No. Tavassut.ruz olarak Da- SERMAYE - Esaslı cldcil bir 1.ş1 
ycnehaneıerlndt ~eya yalnız 1blt ba- satılıktır. Oönnek Jst4yenler Akşam- rü~faka llses1nde Hilmi öz Çan- olup ta sermaye veya dürüst ortak 
yın ev ışıcrlnl ~te edCblllr ciddi da ıAvcı .. rümu'Z'Uila mektupla mtl- _d_ar_ı..;.ıya_m_üra_caa_t_. ------- isteyenlerin. Akş.am'da KBA rümuzu-
blr iş arıyor. ~·da. cE.C.E, rü- racnat. KİRALIK GAZİNO - Denize ne.zır na izahatlı mektupla mtmıcaatıan. 

mu~·ııa ınckt1lJı]\ ..,Qrncaat. _ 2 IK BUZ DO mcthur Na.rlıkapı cŞafab ~ r-------··----.. 1 
.ou "' SATIL ' LABI - ~ ayaklı ehven fiyatla ltlralnnacaktır. Sinema 

Kelv1natör 938 model sekiz ayaklı MEKTUPLARn..wzı ALDmINIZ makine dairesi, tiyatro sahnesi. Ya- &..u 

Norç marka lld bm; dolabı satılıktır. nmdald Ermeni k111sestne müracaat. Onzeteml.z ldarehaneslnl adr 
Saraçhaneba.şı Bahçcll ına.halleb1c1. olarak göstermiş olan katılerl-
Tel. 21607. - 1 BİR SENELİK KİRA BEDELİ PE- mlzden 

ANADOJ,UDA -.... Bir ffişaat !§1ndc "İN ÖDENfYOR - İstruıbulun h,er 1\1, lU. T - F, N - S. S, - A, p uzerc a. 1h 8.ATlllK SOÖUK BAVA VİTRİ- ~ 
ça.Iışına.1'0_,"ta A~-~I a-tıyaç Ni _ lS5 santim OO"''"'"'a Ü" ay kul- hangi bir semtinde, kalorlfetll, ban- Triko M.B - Radyo _ s.H 
vn.rdlt ""'" .~~- v.ueraıı ,,......., " yolu~ bir kat aranıyor. Klrn mlk- Klrn~ı - Telefon - A. - Riya.-
ban rio. '13 e llt~aat.ıan. - ı la.nıim~ yeniden farksız, ehven rı.nue tan mevzuubahis değildir. Müracaat: t:lye - P. - M.E - .P.S.K -

satılıktır. Mimı.caat On.lata Ferme-
BF.Ş 1'rl)fUSLl:ı tıtıt AİLE NEZDIN- n0cucr cad. No. 163. _ 2 Müfit Ramiz. Posta kutusu 25. Baye- Larusse - l\ltm 

DE _ polgun ~n :ınuntamm ye. 2.lt - İstanbul. Telefon: 21131. - ı namlarına gelen mektuplan 1da-
mek ve ev .b~tı yapnuısnıı bilen 8ATJLIK - Buzla qutma dolabı rehanemlzden nldırmalan rtca. 
•-•z btr 'f{lı'A. h\-.n !Azım.dır. Arzu satılıktır. Her glln mat 1-3 arasında ESKİŞElliR - Atiflyc mali. Yuğ- olunur. 
;;ıertn 'fSh~İ; caddesinde 96 Pa.ngaıtı Cürnhurlyet caddesi 207 No. nak sok. da çarşıya. ıs dakika mesa- ..,._+ _ _..._-_ .... ---------_, 
nom 

...... 11 klJDd ...,..,,3 imalM.luıne- eve nıtıraca.at olunması. _ ı fede, Onünden Porıruk geçer, karşı- .IJjı.uıu.ıul asliye g uncu huk\$ hl-

..... 9 dan l uw eı ll 81.Dda da ıYedller, pa.ı11n bulunan U- k:bnllğJnden: 

YAZIHANE, DEPO, DÜKKA 

İstanbul Mıntaka Ticaret müdürlüğünden: 

Ellerinde yağlı tohumlar bulunanlara 
Ellerinde 941 ve daha evvelki geneler m:ıhsulü susam, keten tohumu, 

ay çiçe~ tohumu, Arnştt ve kendir tohumlan bulunanlar, çuvalladıklnn 
ve fındık çuvallannda olduıtu gibi usuıtı veçhtle dikip kurşunlarını «Lk
tıklan mallarının clns, &vS:ıf \'e mlk.tarlle bulunduklan mah:ıllcrı ayrı 
ayn bildiren birer bCyo.nnnme lle İHRACAT BAŞ KONTROLÖRLÜÖÜNE 
mlll'ncnatJa en geç 1517/942 tarihine kadar muayenelerini y,aptırdıkl. n 
ve mühürlettırdlklerl tnkdlrde bu mallar 942 ~ 943 senesi mahsulli yağ
lı tohumların tabi tutulacarP ihraç fiyatı reJhntne mUtealllk 56 No. lı 
ıdrklllen ahkl\mından ıstLsna edilecektir. 

NOT: Daha fazla 1znhnt ve beyanname formülleri Sirkecide Llmnn 
hımınd.a İhracat B~ Kontroförtnğ{inden alınabtıır. (6997) 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müessesesinden: 

Müessesemiz fabrlknlıınnda Dlzel ~ JstDısallnc başlanmıştır. Satış • 
rıa.tıtnı?. mevzuatın mllşterl tarafından temini şartııe sahamızda vagondn 
teslim beher tonu cy{lz eııı beşn llradır. 

Almak isteyenlerin müesseseye müracnatıan 11An olunur. 
Yn~ nümunesi ve evsafı istanbulda Sümer Bank S:ı.tınnlma Müdurlü

~nde ·ve İzmir, Adana.da Sümer B:ınk Yerli Mnllnr Pazarları Müdürlükle-
rinde görUleblllr. c6278• llne saıı.t 'feleı! )'C tadar ne cm - 4 K gir elektrik Te suyu hnv1: Biri 2 kat Davacı Fatıma; M. aleyh okcası tı-

:racantlııft· ...... "'11. 21147. -
1 

- iralıK • Sablıli ilterlne 8 oda. 2 llOfa mutfak ve hell, yas ~lu Eyüp aleyhine açılan bo· 
DAF'l'"DJl B UJtıl tJcRETLE - d1ğıert gene 2 kat tmerlne '1 oda. 2 sofa §:UUtl3. ddvasınm cati muhakemesi Maarif Vekilliği Devlet Kitapları Mütedavil 

Bir ~ncün °'ısı ıAEımdır. iste- EV AllANJYon. - suıtarıahmet mutfak ve bel~, 3 tı:ncfisü de 2 oda blt netııcesınde: İlmmet4ıahı meçhul olan Sermayesi müdürlüğünden: 
Jenler )lCt g ~IeYC udar Galat& Kum.kapı, FnUb, Aksa.ray semtlerin- sofa. ve helA.sı bulunnn 12'1 - 129 - 131 M. nleyb<ı dA.va nrzuhrul vo dıı.vet.ıyc tstanbuldan Anknradn. Cebecideki Mantlf mntbaıwna. bir sene znrtındn. 
l'lhtıını eSt1 ş'n ısJtelesi caddesi B de satılık ~ klrnlıJı: ev anmıyor No. lu evıerıe arkasında. 87 adet te- ve gıya.p karan llA.nen tebliğ edlld1ğj peyderpey taıımlnen 150 ton kağıt s temmuz 1942 çarşrunba güntl saat 
nmnnrııll 'fl!.~e~l1 ıınnı birinci kata Karalttiy Melek Han No. 8 de EmlAk ttstelllı:: kavakla çevrili 8 dönüm nrazl halde c<mıp vermeyen ve mahkeme. 115.30• on beş buçukta Sultannhmct Manrl! matbaası dnhlllndc Devlet Ki-
nın .... .... .. • r t " -

1 8ervls'e nıilroca.at. hepsi birden 128 sehtm~n 112 schlm1 ye davetlne de icabet etmed!C'1nden tnplan Müdürlüğündeki komisyon tar atından kapalı zarf usıı11le n:ı.kli ek-

p ...... A[.Cl A.R :-......08 - Tallplertn İRALIK VEYA SATILIK OTEL l5000 llra,e. pUruiıkla. acele satılık- g:ıyn,'bında icra ~mnn mubnkemd- sllt.meye konulmuştur. 
mr:::ıdc pe~uı: sok4t ., No. lu ARANll'OR - Slrkeclde, mol:ıllyas1yle tır. Taliplerin e.lerl gönnek Uzere de: Kansı dtıva.cı ne kavga ederek Bu işe girmek isteyenlerin -.675• altı yüz yetmiş beş lira muvakluı.t temi-
..._~ )!Jltba ..... nracıı.atıan. beraber otellertnı sntma.k veya tıra- 1ç1ndekl. k1mcılara mfimcnaUa Jcab- mtl=terelt hayntı terk ve alle.s1n1 na- nat ve kanunun tny1n ettiği vestkc.Iarla tekllfietlni muhtevt r.arflan o.ynı 
.uıın·ı:ı ... ya vermek tstıycn1eı1n Beyo~lu p K lanm İstanbul Qengelköy Bekllrderc fakns:ı.: bıraktığı ve bu oobeple arala- gtin saat 14.30 on dört otuza kndar komisyon relS!lğine vermelert lbımdır. 
ışçt .~Jtı\Nl~~ll _ BOYamn işle- 2265 Ö,Q, mürncaatııı.n, • · Ca.d. No. 12 de Zehrn Korutürk'c rmda §lddetll gcçlms1zllk' bulundu· Bu 1şe ait şartnameyi görmek isteyenler Devlet kitaplan müdUrlül';i\ne 

rinde ~\ere anıcle-Jşçllcre t;ılırlren bJ141rmelerl. ~ lı::nnunu medentnın 134 ünc11 mürncant edcblUrler. ı,,(6754) 
lhtıyo.Ç ~~~~plcı:in ~:nı:ufr:ba: KUNDURACILARA - Vitrin mo- TOl\mUK SUYU - Mide, böbrek maddesi mucibince M. aleyhin b1r ŞUYU 11 
rnn A}ılt'"';ı,~~ ~o 1 TC:uuı ~ .. bllyn telefonu ynpıştınna ı;nyn ma.- ltum hastalıklo.nna la\tı f,dta bah§e- sene müddetle yeniden evlenmeme- IZALEi e ·(i;j;C=:J~~~ 
l1kası ı.ıst _:.._ "q. mürııcn.atıan. thıeler1 ~1 zenne çoeuk ve erkek den Tomruk 8\1Y1l emzls!le beraber E1ne ve mns:ı.11ft muhatteınontn M. kkA 1 
---. ıısnl\ Kışın tnııpla.n bulun.an Uım teşklla.tıı acy- t:ıraya vcrllecektlr 10 gtın. cın nıey'he tnhmmne mutedaır md1r oın.n Satlhk Evler ve dü a.n ar 

YAZl?ll ela b~ l.\v.ADA - diğeri oğlunun en l§lok rettndc kurulm~ ısant 9 dan 12 :ye kadaf Kadıköy Mı- 27/4/942 tarlhlt ıırım sureu mahke- Kndıköyünde Mısırlı~lu c1vannda Rasim paşa. mahallesinde Hııy-
iatıınbul dtı. iki ~ yıl§ll1.®• blr dllkktm toptan ve yahut peraken- .mrlıo(tlu Ynvnıttmc BOka.Jt 16 No ya mo dlvanban<ısl.ne tallk edilmiş ve l'i bey soknğında kö;c b:ışmd:ı nıtında b:ık nl dukk!un butwuın ıc 
btıı yaJ1ll (Lfi!e&.~\Jğll mürebbiye vo do surette sa:tılıktı!', Tel: 4409'7. _ ı mtımoo.a.t. ~ 1 gazete ne de ln~ cyledlğlnden M. 
dacl.ılılC 'I u-"'<lt cteruhte cdec<llr 1Lle;111n gazetenin tarihi neşrinden num.nrnlı nbşap heme. 
l:lmsclc:ri11 c ı:a~~ pazar mtistes· KİRALIK APARTMAN _ 'Ö'ç oda ECiDiYEKÖYlJNDE KİRALIK ltlbaren on zarım Kattal Mnlte~de ezıu ıstns onda 
na, her gilJl ~ l ' 16 :ra kadar ta.ras, sıcak 
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AKŞAM 

Denizciler Bayrami ve Mehlap şenlikleri 

Ü 
I San'atkdr 

EC 
ve arkadaştan 

MAC ALLAN CAZ ORKESTRASI 
Muhtelif eğlenceler 
Dikkat: Her tarafa vapur vardır 

Nazarı dikkatine: 
Şimdiye kadar iaşe bölge mildürlüğünden verilen vesikalar mukabilinde Ticaret Ofisinden 

tem edilen çekirdek kahveler l/'1/9U tarih.inden itibaren ldaTemizce satılmağa başlanacaktır. 
Satışlar: Kabataşta İnhisarlar Başmüdürlüğünde yapılacaktır. Alakadarlann İdareden aldıklan 
ruh 'iat tezkerelerlle me-ı.kfir BaşmüdUrlliğe müracaat etme1erl. 

Gaıp paso - 1941 - 1942 &!ne,l lçln 
Denlzyollan Umum Mildllrlü.ğiinden 
b:ına. verilen gazeteci p:ısoınu zayi 
etti~lmdcn ve yenlslnl çıkarJ.c'l.~ım
dan e3kl p'l.>onun hükmli yoktur. 

aNor Lllrn ga·ıç~;l muhblrt 
Melik To1lky n 

YENi BlR YILDIZ 

AnkHcı V<! hmirde lconıerlcr vererek yüb~lc bir 
'\ ay e ıelen 

\ 
(ev-velki. ıı>y adı Yılmu;) ı1 cuma gun!i akpı:m 20 kiıilik SAZ HEY'ETl a., blrlilc.te 

ae'lnBhnn'l baılayacaktır. 1 
Temiz hava - Ehv~n fiat - Muntaz.t.m ıterv~-1 

San'atkar Aranıyor 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

(ESK.i BUKET PARK) 
Yeni bir idare elinde büyük sürp{izle!le 

PEK YAKINDA AÇILIYOR 
Gündüzleri: Kib:ır ve sevimli bir kazino 
Geceleri: Açık hava&~ 'linema, konser, tiyatro 

Törkiye Ctimhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul\1'1 tarihi: 1888 - sermayesi: 100,000,000 Türk Urası Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para birlktir~-ulere 28,800 lira ikramiye veriyor. , 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplıı.rında en 
az 50 lltası bulunanlara senede f defa. çeklleeek kur'a ~ aşall.dakl 

plAna göre ikramiye daiıtılacaktır. 

4 • 500 • ?..000 • 120 • 40 • 4.800 • 

Ortakoy Orhanlyedeld motörlü vıısıtalır tanurhane31. tçlu ücrettcd 
lrntlh::ı.nla t:ıyln edilecek: ehlly~tterlne göre tc,,.blt edilmek ve a'!J.II\I. yev
mtye 5 Ura olmak ü.:Jr>), blr teJvlyecl, lkl tom:teı. b r frl!'ı·~l. blr 
marangoz, blr boyacı, dört ot.o nı lk lnıstl, bir bobinaj elddriltçl. bil' 
:ıkumlft.tör t.ımlrelsl, bir d.öknı~cl u.-ı~ ya ıhtly.:ıç vıı r<lır. 

4 ndet 1.000 liralık 4.000 lira 1 100 ıulet 50 liralık 5.000 Ura 

4 ., 250 • 1.000 • 160 • 20 • 3.200 ; 
40 • 100 .. 4.000 • 

DfKKAT: Hesaplatınd:ı kl paralar bir seno içinde 50 Ura.dan aşaR"ı 
dUşmlyenlere tkramlye çıktı!!tı takdirde % 20 razlasııe vertıecektir. 
Kuralar senede t defa 11 eyUU, 11 birlncikinun. 11 mart ve 

Istekllleriıı cllerindcld v 1l::ı.rlle t mlrhane müdUrHı.0rüne m!iraca.-
atları. (327 - 7096) 11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

• • 

1 Temnı'- 1942 

Mitil Müdafaa Vekaletinden: 
Askert Uselere, Konya askeı:t orta okuluna ve gedikli ha.zırlama 

orta okullarma talebe alınıyor. 
1 - ı Eyldl 942 de başlıya.cart yeni ders devresi lçln Konyada Ku

lell, Akşebirde Maltepe ve Bursa askerl ll~lerlle Konya askeı1 orta 
okulunun ve Kaysert gedlkll erbaş hazırlama orta ok\ilUtlUn her üç 
sınıfına, Merzi!on gedikli okulunun birinci, tkincl, üçUncU. sınıflarına, 
Kırık.kala sa.nat okultı ve Ankara mustkl gedikll okulunun. yalnız bi
rinci sınıflarına. Maarlt liselerinden, Maartr orta okullarıtda.n ve Uk 
okul mezunlarından talebe alınacaktır. · 

:ı - Alınacak talebenin Türk ıtkından olması, sıhhi muayenede 
saıtla.tn çıkması, ve ıstekll ad.edt ihtiyaçtan fazla oldu~ lak.tirde ya.

pılaeak seçme sınavında. kazanması ~rttır. 
s - Tatuılll terk edenler, her ne sebeple olurn. olsun ya.şını btl

y{itmüş veya. kllçülnıüş olanlar, bulundukları okullann son sınavla.nn
da sınıfta veya bütllnlemeye kalm14 olanlar, ya~lan, boyları ve aıtırlık
lan askeri liseler talimatında.ki hadlere uygun olmıyanlar ka.bul olun-
mazla.r. Yalnız gedikU erbaş hazırlama orta okullarına blr tll ilç sene 
tahsili terketmlş olanlat alınabilir. 

,4 - Bu şartlan taşıyan ısteklllerln bulundukları yerltrln askerlik 
~ubelerlnden dlıter kaydı kabul şartlarını O~nmeleri .,& okullarca 
istekliler hakkında yapılıruı.kta olan tahkikat netlcelerlntn seçme sı
navlarına kadar tamamlanarak Lsteklllerln bu sınavlara glrebllmeıe
l"lrl temin tçln ın Mayıs 942 den itibaren biı'er dilekçe lle ve açık ika
met adreslerini ve nüfusa kayıtlı bulunduklan yerleri <lllekçelerinde 
göstermek üzere derhal girmek istedikleri okul müdürlüklerine müra
caat etmeleri ve Maarif olrullannda sınıf geçme suıavları bittikten 
sonra da dlıter kaydı kabul kA~ıtlarını hazırlıyarak askerllk şubeleri 
yolu ııe en geç 10 Ağustos 942 tarihine kadar okul m~dürlüldertne 
göndermeleri ilA.n olunı,r. (3267 - 5538) 

Erkrk ve kadın a.nıeliyatıan. esteWk (gençl~tırm.e> l'& dimağ ameill•• Uyatlan. Şişli meydanı muayene (4 - 6). Tel: 80093. 

ikramiye hra.mıye 
tkra.m.1ye mlkclan Tutan 

Adedi Lira Llr& 
1 so.ooo 30,000 
4 10.000 40.000 
6 5.000 30.000 

2() 2,000 40.000 
80 t.000 80.000 

160 ~00 80,000 
1.200 100 120,000 
1,200 5Q 60,000 
4.000 20 80.000 
8,000 lf> 80.000 

160.000 2 320,000 -
174.671 Yekün 960,000 

Tam bllet 4. Yarım bilet 2 llradll". 

Devlet Demiyollari lıletme Umum müdilrltl· 
ğünden: • 

Devlet Demtryollan hare-ket; servlslnda ınUnhal buıunan. ml.lf~tlt 
ınuavlnlllderln.e yapılacak müsabalc& Ue ytlksek tahsil mezunları alına. 
caktır. 

Müsabaka imtihanı Ankara.da 21S Temmuz 942 «Cuınartesb gU.n1l. saat 
14 d.e yapılacaktır. 

Müsabakaya glnnetc lçln: 
1 - 35 yaşıım g~I~ olmamak 
2 - Türk olmak 
3 - Ecnebl ile evll olmamak 
<l - İdare h ·klmll!tlnca hizmet.o elvcrlşlt olduğu ta.sctlk edllniliJ bu· 

lunmak.. 
5 - Fllt askerUk hlzmetinl yapmış olmak ve lhtlyatltk ceblle ilglsl bu

lunmamak, 

T F kilit ı D k l .., d 6 - Hüsnü hallnl poföten tasdikli vesika tıe tevsik etmek şarttır. 
ip a es 6 an ıgın anı 7 - Pazla tafsliAt almak tsteyeuıer İşletme Müdürlüklerine müracaat 

.. 00ı ıs 0~ cerrah'!. tedavt, füoloJl. Dert, Frengi, Sinir Kllnlldcrlle Hıtzıs- ederek ôğrenebillrler. 
~d,yo' il ve .FJztkotenıpt enstıtnıerın~~ aslstanlıklu mUııhaldlr ıtAQ.1k: ,.....,._ _ _.~,~--------

L~tiill!.-~~~~~=---~~L-~_c~~~~~~~-==~---~---


