
Vilayetlerde teşkilat ve 
değişiklikler dört senede 

bir yapılacak 
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Afrika harbinin 
lngil f erede 

yarattığı hava 

Avam 
kamarasında 

müzakere 

«Halla ali.kadar eden şey, Avam 
Kamarasında elde edilecek· 
muvaffakıyet değil, Mısıl'da 

kuanılncak zaferdir. Orta Şark 
kaybedilmek tehlikesindedir.-ı. 

PERŞEMBE 2 Temmuz 1942 Sahlbl: Necmeddtn Saaa1[ - N~rlyat müdürü: HJ.Kmet Feridun Es -Akşam Matbaası 

lzmitte bir çok 
evleri su bastı 

iki tren yolda kaldı - Kağıt fabrikaainin alt kati 
su içindedir - Yeni stadyomun duvarlari 
yıkıldi - Adapazari treni yoluna devam 

edemiyereli Haydarpaıaya döndil 

İzriıit 1 (Telefonla) - Geceden baılayard aabahın saat dok~
na kadar orta ıiddette yağan yağmur dokuzdc sonra birdenbire ıid
detfenmiı ve bu ıiddetile liç saat yani 12 ye kadar devam etmiıtir. Sel
ler lzmit ovasını kaplamııtır. Sulann sürüklediği büyük kaya parçalan 
şehrin içine kadar gelmiştir. Bir çok evlerin alt katlanm ıu baamtfhr. 
Bazı <luvarlar yıkılnuıtır. Kağıt fabrikasının alt katı da eu içindedir. 
Yeni yapılan etadyomun duvarları da sellerin teısirile yıkılml§tır. Sabah
leyin 9,45 de gelen Ankara postası yoldaki anza yüzilnden Derirıcede 
kalmış ve yedi saat teehhürle Hıeydarpaıaya hareket edebilmiıtir. 7, 15 
de Haydarpaşa.dan kalkan Adapazan trenl de Derincede kalmıı ve ak
şam üzeri, yola · devam imkan görülemediğinden, latanbula dönmüıtür. 
14, 30 da Haydarpaşadan hareket eden Adana postası ile 18 de kal
kan Ankara ekspresi de yolda kalm1'tJr. Yollann tamirine çalı11lmak-
tadır. 

Sivastopol, 
dün öğleden 
sonra düştü 
Doğuda yeni Alman 

taarruzu şiddetle devam 
ediyor 

Mısır 
cephesinde 
muharebe 

Çarplımanm El Alame .. 
in'in batısinda cereyan 

ettiği bildiriliyor 

BU SA.B.A.RKİ TELGBAFLAB 

Mısır .. meydan Büyük Alman 
muharebesi taarruzu 

başladı başladı 

GI. Auchinleck 
bir . günlük emir 

neşretti 

Muharebe lskenderiyenin 
70 mil batısında 

devam ediyor 

Londra 2 ( A.A..) - General 
Anchinlek lskenderiye'nin 70 mil 
batı.sında dün dÜfman}a muharebeyi 
kabul etmittir. Muharebe dün sabah 
batlamıt. bütün ııün sürmüttür. iki 
taraf da bütün kuvvetlerini ileri aür
miiftür. Afrika'da en şiddetli ve en 
kanlı muharebe oluyor. 

Kahll'1' 2 CA..A.> - Seklztncl ordu 
kumandanı Ol. Auchlnleck bu ordu
ya hitaben 1JU günlük emrt neşret
miştir: «Bir aydan fazla süren müd
dettenbert devamlı ve çettn surette 
dövUşliyoruz, J\ğır kayıplar verdiniz, 
zırhlı kuvvet! ltlbarlle üstün düşma
nın önün.de toprak kayıbı ncısınıı 
uğradınız. Duş.ma.n da B~r kayıba 
uğradı. Durum şimdi heplmtz1n bll-

Bütün cephe 
bir Yanardağı 

halindedir 

Leningrat'tan Rostof'a 
kadar her tarafta 
muharebeler oluyor --

Li>ndra 2 <A.A.> - Rus cephesinde 
tam mı\naslle Alman taarruzu baf}a.
mıştır. Reuter ajansının M~ 
muhabiri buna dair bu saba.h fu teı
ırnrı göndermiştir: 

Berlin 1 (A.A.) - Resml lı!bllR°: tün gayretini .sarfet.mesinl lüzumlu 
Mısırda. Alman ve İtalyan k:ıtalan kılan blr hale gelm1ştlr Mfsır mcy
lleri yilrüyilşlerlne devam etmlştlr, dan muharebeslnı vertyanız D~a
Şlmdl İskenderlyenln önünde son nın yokedllmesl IAzımdır. Dilşmana 
düşman müstahkem mevk.11 olan El bulduğunuz yerde hücum etmefülnlz. 
Alameln mevkllne taarruz edllmettt;e- Muharebe heniiz bltrnemlşt.lr. Dll.ş-

Alman taarrmu başlamıştır. Le
nlngraddan Rostofa. kadar telcmlt 
cephe şlmdl kaynıyan yanardağ ha
lindedir. Alınanlar Kursk'un do~ 
sunda pazar gunünden.beri mütema
diyen hücumlıır yapıyorlar. Son 2t 
saııt zarfında bir gelt.şme yoktur. Da.
ha. şlmalde, Moskovanın 160 kllomet.
re garbında Gzatsk'ta Alınanlar Sov
,tet cephesini 1.5 kllometrcllk sahada 
yarmışlar ve 3 kUomctre kadar ııer
lemlşlerdlr. Fakat gcdlğl gentşlete
memlşler. yapılan karşı taarruzla ge
ri atıımı~Iardır. 14 saat sonra dill
man eski hatlarına çekllml.şt11'. cep.. 
hede 2500 ceset sayılmıştır. Bu su
retle hücum eden yedincl Alman pi.. 
yade tümeni muhıırlp birlik o~ 
tan çtkmıştır. 

lngiliz 
Akdeniz filosu 

dlr. manı yeneceğiz.• 

Mısırda Amerikan Londra 2 fA.AJ - Mısır hakkında 
!?elen son hnberlerP ı:?oro ts:tenderl
yerun 90 1dlometre batı.i:inai şıcıaeuı 
savaşlar oluYQr. 

Kahire 2 (A,A.) - Mısır: cephesuı-

de muharebe dün baışlamı.ştır. Şlmdl Reuter bütün gemilerin 
esaa zırhlı kuvvetler! karşılaşıyor. çekilmiyeceğini söylüyor 

Muharebe sahasi 
Londra 2 (AA,) - Reuter ajansı L1>ndra 2 (A.A.) - ;teuter: SalAııı.. 

bllirtyor: Mısırda El!leınln'de uh _ yetil mahflllerde blldirlldiğl.ne göre. 
m a ISkenderlycyc kal'Şl tehdldln artm&-

rebeler oh.ı.yot', Burası 1sırenderlyc- sına ra~en, ınglllz filosunun Altd&
nin 12Q kilometre gaıbmda demtryolu nizden çekilmesinl düsünmeğe sebeP 
ve şose üııerlnded!r. NeUce hak.kında yoktur. Iskenderlye düşerse dokl&
kaU haber yoktur. Muharebe sa.hll rlle. tamir yerlerlle esaslı bir üs kaJ'
lle 60 kilometre cenuptald Katta.ra bederlz, Şarkt Akdcnizin kontro111 
bataklığı. arasında. dev dl güçleşir, Fakat burasının dOşmeal 

am e yor. donanmanın Süveyş kanalı yollle çe. 
- ------- kllm~slne sebep olamaz. Port Salt. vtı 

Amerikan gemileri Hayfa İskenderlyedeki kolaylık oı. 
mamakla beraber kulanılablllr. Blı! 
kısım donanma çekIJebUlr, rakat bQ 
blltlln kuvvetıerln çekllmeslnl icabet-o 
tımıez. 

Amerika ile Polonya , 
arasında bir anlaşma 
Londra 2 (A.A.) - Dun. Amerika 

110 Polonya. arasında. blr kira. vı 
ödfinç verme muk:ıvelesl hnza Cdll• 
mlştlr. 
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Harb tebliğleri Cebelüttar16a HAAB DURUfv~nJ. ' Belediye .Avam kamarasm 

ltalyan tebliği hava akınlan ' . seçimleri da müzakere 

Roma ı (A.A.) - İtalyan orduları 
umumi tararglhınm 764 numaralı 
tebllli: ltalyaıı - Alman motörill kuv
wetıerl Daba bolges1ni geçmlşler ve 
Kısır'da hareketlerine devam etmek
te bulunmuşlardır. Malta. askeri te. 
llsleri mihver hava te;'klllerl tara
fından tekrar taarruza uRra.DU§ ve 
bombalanmıştır. İki Spltfire tayya-

devam ediyor Mihver kuvvetleri lakenderl- Her tarafta aynı gÜnde .km:: ;ı::;~~Ntt-::;:~ .. , 
b 1 k 

,.are, tank ve modern tanksav 

Ablan l>ombalarin 
alevleri Afrilia 

aalıillerinden göriildtl 

ı ı 
Ye'ye 100 Ki 1 et 18de aş anaca toplar bakımından riıchan verildi~ Om re m e Sa 70lundakl lfadeaini hatırlatarak h 

Anbra ı ~~oıı:ıla) _ ~e dlaelere hakkile vakıf hiç bir miid 
Ve~ m~ bl~~ faa nazırının hakikate uymayan b<S~ 
sc~ btıtt\n fCbir'· ve le demeçlerde bulunamıyacağını sö~ 

res1 düşilrillmilştilr. Uçıı.klarımızdan Tanca ı <A.A.) - Dtın gece Cebe
biri giindilz ya.ptıtı hareketlerden Uittarıkta. hava mtıdş.faa bataryal~ 
Wüııe dlinmemı.,tır. n tk1 kere fa&llyte geçmlşt1r. b:ıncı 

Almanlar Sivastopol'u zaptettiler 
ve yeni bir taarruza geçtiler 

~ olan tbfıetde l1nl f{mde lemiştir. 
:ı!maSı f01n tertibat a!ıbattadır. Amiral Keys, Wardlaw Milne'niı 

~ tnıfbap oJımmalt takririnl teyldetmiş, M. Churc::hill' i 
b~Dl 1:ıla!a va.tan- haııl:> pdümünil tarnamile kendi el 

1' 1'. = muhw.t defterle.. ne alacağı hakkındaki rivayetleri Sirenaika'daki !ate hareketleri es- alArnı ytmıl dakika stıımtışttır. Müıs
nasmda torpillenme neUcesinde bir tahkem mevtıcıe vuku bulan tn!i
tefakat amosu kaybettik. Tayfadan lWardan ~ alevler Aftika. lllıll
lrilyüt blr kısmı kurtarıldı. Doğu Ak- 1ertnden gm1Umftştllr. Bu h'lllUlta 
denizde Yafa"nm batı cenubımda bentlz tatslllt alma.mamıftır. 
hhnayell bir ta.fileye dahıl 5000 to-
nlll tol uk blr dtişman ticaret gemisi 
torpil uçaklanmız tarafından batını
mqtır. 

Çin'de Japon ileri 
hareli eti 

E 
... _ . Tokyo 1 (AA.) - Kiangal c:ep

tna Y anardagı yemden hesinden bildln'Jdiiine ,are, biri Çe
faaliyete geçti kianidan, dileri Nançang'dan ha-

Boma ı (A.A.) _ Etııa. yanardaıı relı:et ~en iki Japon kolu Çekiancı
te.trar faaliyete baflamıştır, 1tı yenl dan Kiangu ve Huangflng' e giden 
krater daha açılD111Jtır. İndifa. h!len demiTyolunda bhletmltlerdir. 
nhtm bir mahlyet g&te~ktedlr. 

Babrılan vapurlar 
Malta üzerinde Baenoa Alne' <A.A) -Şimaıt 

Amerika Bahriye .Nanrhlı orta to• 
naJda hlr pminin Karaib denizinde 

Adaya tayyare gemisile torpille~erek babnldıiını hal>cr ver-

k .. d .ldi melctedır. uça gon erı 

Vatinıton , (A.A.) _ Bahriye Ankaraya ... kUrbağa 
Nazırlığı tebliği: yagdl 

Malta7a gönderilen uçak takvi- Ankara 1 (Telefonla) - BugUrı 
,deri: lngiliz hava kuvvetlerine eaat J 6 - 17 arMrnda tefırimize aai
menıup pilotlar tarafından idare nalı: halinde tfddetli bir ıraimur 
edilen uc;ı.ltlar Malta civannda yağmışhr. Yaimurla beraber hava• 
Waap uçak gemiainden havalandık- da ufalı:, ufak 'binlerce kur.liaia da 
lmn aonra Maltaya taarruz eden düt- yaimııhr. 
man müdafaaya ittirak eden fazla 
•yıda llV uçaldannın ha.kınına ut- Yed k b nmış ve çok muhim kayıplar ver- e au ay futbol 
mittir. takimi kurulacak 

Wasp uçak genüainden yükselen Ankara 1 rreıetonla) - Aı:ıbra 
llÇ8klar adada karaya inmeden Mal- Yedek BubaJ okulunda ~ tefldlAtı 
ta üstündeki düşmana taarruz etmit· yapılmağa baflanmıştlr. Kuvvetu bir 
ı __ ..ı• n -• ı 1 ._. 1 • ., ·-·.yt... VAıltAlr a • .&......_ ~-, .L-'-- ...a- .....__ 

nndan yanm aaa• aonra karada akar lacaktır. 

Maıqal Romme1·1n k°UYYetle
rl aahfII takll>en ileri hareketine 
devam ederek Mena Matrah -
laenderiye tfm,endifer batb üze
rinde Alemein latuyocımıa nr
mıtlar ve artçı lnatliz mO!freze
lerile yaptıkları muharebeden 
80nra tarh doinı derlemekte 
devam etrnitlerdir. Alemeln, ),... 
kenderİJ'eye 100 kilometH me
eafededir. Mihver kuvvetleri 
aünde vasati olarak S O kilo
metre ilerlediklerinden bmılann 
bugün yarın t.lıtenderi:ye 8n\ine 
gelmeleri beklenebilir. 

Mı.ırdaki İngiliz ord118UPun 
Nil deltası ve Nil nehri 1ıeıiaine 
çekilerek burada müdafaada 
bulunacağı anlatılmaktadır. İn
gilizler takviye kıtalan ve haıb 
malzemesi getirmeie vakit bul
mutlarsa bu hat müdafaaya çok 
elveritlidir. Ahi takdirde tabii 
manialann Rmnmel'in ileri ha
reketini ne dereceye kadar dur
durabilece~i hakkında kati bir 
teY söylenemez. 

it. 

Doiu cepbeUnde: 

Almanlar bu cephede yeni bir 
taarnıza gcçmiıler ve mühim au
rette ilerlemiılerdir. Bu hususta 
henüz etraflı malWnat yoktur. 

An karada 
Nakil vasıtaları ve 

yakıt almıılar ve düflllanı püskürt- l • • 
meğe devam etmiflerdir. randa mecburı askerlik hayvanların yazılmasına 

Nevyork 1 (A A) - Hava tak- Anbra 1 (Radyo gazetesi) - baılandı 
Tiyeleri getiren Waap uçak gemisi Tah~ radyosu~ lra~~~ mecbu~ 8:s
otuz mil aüratinde, ıeltsen dört uçak kerlik ihdu cdılecegını s6ylemııtır. 

An:mr& ı <TeleionJa) - Anlrn.ra 
valJlltl bir tebliğ neşrederek Mllli 

Nafia Vekilinin tetkikleri Mfıdafa& nıillrelleftyetı kanununun 21 

tafıyabilen 14. 700 tonilato tutarın
da bir gemidir. Wup'ın timdiye ka
dar Maltaya bir çok gidit geli§i ol
duğu bilinmekte ise de bunlann tam 
•ym açıia vurulmamaktadır. 

.&elana ı (A.AJ - Ada.naya. gelen :net maddem mucibince Ankara vi
Nafla Veklll Tillyetl, partiyi ve ko- !~ ::f utlan dahllinde bulunan 
mutanlılt ziyaret ettikten sonra ba- ait bllO re ve mtıe.eseıerıe eş:tıaa 
raJı ıemılftlr. vetn tetklklerlne de- nakil v.:ıa~ motörlü ve motörsllıı 

Vilayetlerde değiıiklik w.m etmektedir. ıanııan ha n De nakli tşlnde kul-
} Y'9anla.nn yazıJ~ma baş-

dört senede bir yapılacak anllllf olduRunu blldJnnlşt1r. 
Ank•ra ı <Telefonla) _ Dablllye Karag\ln sandığı 

vetAlett vUAyetıerde tefldllt '" de- TefekkillQ gayrı kanuni olduğu ne- Suni İpek f abrikalarmın 
llflkllklertn . 18tikrar temını ma.aa. Jt atlr1llerek fatanbuı ır6mr11k mu- elektrik İsti"hl ... k • • 
dile, dört eenede bir yapılma.mıı a.- batua yarclmı aaıırutı fesbedllml§, a vergısı 
rarlaftınniftır. andılm meonıuatıl hlsseda.rlar ara.- Ankara 1 (Telefonla) _ 3260 

llDda datııarat mallanna el kon- numaralı kanun muci1>' • 
m'llftu. tenzilabndan iatifad ıncc vergı 

Konservatuvar talebeleri otııı:m&: ve tdıısarıar V&k.llatl, Mıni ipek fa.brllı:al e ed7ehk ?lan 

b 
• mewur!ar ıçlıı bltyle bir ~tlıtln 9-42 tarihind •nnm azıran 

ugtln gelıyorlar dADa fl1dah olabtıece11ııı nuan na o 2-4 k en ~aren kilovat hafi· 
Anlıara 1 (Telefonla) - latan- dab.te aJuat. tlmdi18 tadar oldu- el ödemeı:~v~trlk ~tihl&~ ıvergi· 

Wda Antiaone"u temaıl edecek la stbl J'llnm İatanbul glmrWc mu- rarlqmıttır. er eyetince ka-
olan Dnlet koD1e1Yatuvan taleGe- batala tıeflldltı i9ln delil, b1ltön 

Siva.ıopol' da Alman1 
Jıtaldof letlık&ımau,~i 
eouada .. rl sapte e 
l4aJakof, !hutopol ' 
eenup ~indedir. Bu l:aJo 
,.,Or• Te t>Gtiln Sivaetopql ko
tuJıa hWmdlr. Bu lıitlbklm 
J854 • 1855 Kının baıbl ....... 
mnda müttefik oraulaı, Sivuto
polu muhuara ettikleri zaman 
mühim :bir rol O)'DllllUf ye ııene
..ı Mac Mabon'un kumandaem
a.ki Franınz ZUhaf fırkuı 
tarafından 8 eyl6lde yapılan 
mlltterdt bir hilcum nctk..locle 
Dptedilmitti. RueJar, liu letibkl
ımn dl111Deainin erteei fı(lntl Sl
ftatop<>l tehrini };op)tmıtlardı. 

SiVaatopol'un zaptı Uzedn• 
Almanlann hu cephedeki kuT
"91etlerile cmupta :yeni taarruzla.
ıa geçmeleri muhtemeldir. 

Uzak doiuda: 

Amerikan kuvvetleri Yeni Gi- 1 

nede Salamauaya bir baskın 
yapmıolar, karaya asker gıkar
mıılardır. Çıkan miiheze tahri
bat yaparak 'Ve bir miktar gani· 
met alarak geri dönmüştür. iki 
taraf arasında hava faaliyeti de
vanı ediyor. 

Çinde muharebeler yeniden 
tiddetlenmİ§tir. 

Kaplıca ve darı 
Müstahsilden mubayaa 

fiati teabit ve ilan 
edildi 

~ ttuız1m1 1-8 eylOOe ta.dar btıirı: yalan olduğunu söylemiştir. 
~ "l'8 defteırlel 8-11 &l"8,fllDdA Keys, Akdeniz filosuna icabede 
bideıı:ı ma!ıalJeJde Ul1ı bJaMJttıl'. .J • L 1 ' ' ~eJtlz tayyareııı &uvvet erını venne< 

İıllln ~ "91& ebfklUtler diğinden dolayı amiralliği muahaz• 
~ 1;9'~,~~!'1"'~ ettik.t~n ıonra sözlerini t~le biti~ 
tarata ~ı.a.naca.k ve ~ mi§tır. 
biııfl'd& ~?fi\ 8'1id~ iff!nlasma cBu takriri .t~yit ınevkiinde k~l?ı· 

iuna müteessıfım. M. Oıurchıll lıi 
~. ı.er W.raf- memleketin başında bulunması ha~ 

10~= l9Ç1ım. ptt bir Sneml haizdir. Fakat bu iti 
ta vıwı119 • elyul menfaatleri uzlaştınnak ıur91 

, . tile tetkfl edilen bir hükmnetle de• 
Yeril çuval yapllaeak tu. hak.ikt bir milli hük~metle yaP"I 
Dil memıeteue~ faQ1 ~ malı idi. 

met --'ulu britmıda aıa.n b6m İstihsal Nazırının 
m~tsıer ıılemlebt dahlllnde beyanatı 
Um.amile ,.erll ham maddeden fUV&1 tı (i et m.~ aJuıak ~ te- İstl.hsal Nazırı Lytteıton, h k m 
~iştir Bu tf l;tn btly1Ur: namına söz alarak, Wardlnw Mllne 
t~ ıtızum oİm&dl~ fifri lill'Ul· lle Keys'ln sözlerinin tezatlı oldu~u .. 
mektedtr 11nıyt1ra- Giresun.da bu- nu söylemiş ve demiştir kl: , 
na ~ teslatla buatın loıııı ham cWa.rdlaW Mtlne, M. Chnrehlll ln 

ddesl de yem oımak f&l'U1e ,ettt ııamın merltezden idaresi işine fn~t\ 
ma U ya ıldılı bidb'Dmektedlr mil.daha.le ettı~den ş!k§.yetçidır. 
çu~r:m ~u!tı çuvallardan İft.n- Ke;'s ise M. Churchill'in saltlhiyetin 
de 50 tane ya.pdmaktadır Bu çuval- da.ha tnzlıı. göstermesi lüzumuna kn.n 
ıann tma.ll 1ç1n kendir tplltl kulla,.. 'bulunuyor. Birls\ harbin merk~~enı 
nılmaktadır Kendir m~t1m.1z.. ld&resinde değişiklik yapılması luzu~ 
de un mtktarda: !stfhsal edllmekte- mundan bahsederken, diğeri. harbiJ\ 
dir merkezden !da.resine çok yakın mev-

. lôde bulunan M. Churchill'in mcsuıLJ 
,.etlerini hiçbir vechlle elinden al~ 
mamak t.zım geldiği fikrindedir.-. Afrika harbinin 

lngilterede 
yarattığı hava 

Nazır ı.stihsal vaziyetine de temaıt 
ettikten .sonra ı;özlerln\ şöyle bitir-
miştir: 

-Benim mütalaama göre düşmanı 
yakında birçok önemli silahlar bakı
mından malzeme itibarile geride bı-
rakacağız.• 

Lonara ı CA.A. ı - Avam kaınara-te.. tarah 1 in.: -'--!'- ~e) d ~ •mda bugünkü müzakereler sonun a 
millet olarak kudretını yapan b~a. daha bazı hatipler de m\ına.. 

ta.şaya iştirak etmişlerdir. 
demokrasi sevdası öbür yandan Harb kabinesi sabık balarından 
savaşta olan bir memleket bala- Arthur areenwood ezcümle. Lyltcıton 
mından zayıfiığı arttınyor. tarafından verilen cevap gibi tam ve 

daha mükemmel bir cevap verllmesl-
Ankars 

1 
CA A) _ Ttıca.ret vekA- Avam kamarasındaki rnünaka- nı ıstemiştir. Müzakerenin billrllmı?si 

Jetinden tebllt · edıımı.şur: 324 sayılı şalann sonucu ne olursa "olsun, ya.nna talik edllmLştlr. 
koordinasyon karan ne htııttmetıçe bugün için ehemmiyetli mesele Times'in makalesi 
di~r hububat meyanında. el :tonan M. Churchlllln, herkesin güven Londra 1 (A.A.) -Times diyor 
kaplıca ve kumdannın Toprak Ma.h- ve inanını ta?.el ki: Halkı alakadar eden ıey, Arvam 
aullerl Ofıstnce müsta.Mllden mtlb&- eyecek güzel bir ta.m:ırasında elde edilecek muvnffn
yaa fiatıert aşatpdaki ,,etllde tesl>tt nutuk söylemesi ve hl1k1iınet ba- k!yet de~il Mısuda kazanılacak za
edUmiştlr: şında kalıp kalmaması değil İn- ferdir. Halk hükfimetın ·de~lşme~ınl 

1 - Yabancı maddesi yüzde 3 olan gillzlerin hızla yü ' istemiyor. Millet Churchlll'e ve Nn-
kaphcnnın kllosu 10 kuruştur. rdul ' rüyen Romınel zırın.nna 1t1mat göstenne~e devam 

2 - Yabancı maddesi ytızcte 3 olan ° arnn Nll 6nünde durdurup edecektir. Fakat bu itimat knrşılıklı 
kumdarınm kllosu ıı kuruftur. durduramıyacaklandır olmalıdır. HMlseler, hükümetıc h:ı.lk 

3 - Bu nauer 942 yılı mahsulO.ne Eksiği y~n1.... . . arasındaki münasebetlere ttı.tsızlık 
aittir. ' -~ görüp ders al- vermiştir. Bunun sebebi, tavsiyele-

4 - DlAer nevi ve kalite unıann mak iyi bir feYdir, bu derslerden r1n ve ten.killerin hükümctçe isteksiz 
tiatıerl Toprak MahSullerl Ofls1nce istifade edilecek yer vakit ve bir şekilde karşılanmasıdır. 
mftba.yaa. olan hububatta tatbik edt- bJık~ kalmak şartU' ' BaŞVekllin muharebe meydanlnrın-
len tarzda tAa1n olunur. e. daki hezbnetlere alt mcsullyetı 'ken-

Mısır hezimeti İngiltereyi yere d1 rızası ne yüklenmiş olması da 
Elektrik ve havagazi ııermez, fakat harbin gidt§t müt- h«fnutmizluAa lmll olmuştur. Kendl 

fiatleri tetiklerin bir daha -.- ' btldUden gi.bl hareket edenler hak.-
......_ .. m tmi kl u.~ltıneye kında mmet ancak netıceere göre hft,. 

Ankara ı (Telefonla) - u-..... ye ye yece ert tekilde, bilhassa. küm verir. BUgÜnkii Mdiseler, Orta 
VeltAıetı allkada.rlara )'al)tı.lı blr W.i Şarkta. baftan bqa dAM-'- HA- Şarkı b.,OCtmek tehJlkestnde bu-
mlmde elektrik, ha.vagaz:ı ve su g1b d.lselerden bo..,,....... "&.,..... lundutumuzu gö.!t,erlyor 
zaruri lhUyaçlardan ayılan madde- ., .... _ ders almak · 
lerln fla.,1erlne sallhfyetli mercilerce zamanı de~, hldtseıert bilgi ve • ,. • 
yapılan zamıann katı mahiyet alma- kudretle, bllhasııa fedakh Harıcı tıcaret muamele-

ini, reji.ar .. Karı EJ;ert .... ıcomerva- ~~ ~ 1ıellalnıanı kurıılmuını< ...... --,. Silifke ovaai aulana ak 
lavar mUdurO Orhan'ın ıVuetind --"~· --..... .a -•--- 1 T C 
olarak bu alı:tamkt trenle l.tanliıuı:. ADdlli> ~. Telcllf, muhafua ~ .. ( elefonla) _ Nafia 
.. reket etmiflerdir. ~ m1lta1Aa Tt tetıdldne ~eklletı Sılıfke ovuımn eulanıa te-

dan ve B&.§VeltAletçe kabul ve tasdik önlemek zamanıdır lıkla leri ticaret odalarından 
edilmeden tatbikine baflanmamnsı · k 
blldirtlmişttr. Necnıecıdbı Sadak geçece 

Ticaret Vekllett. bütün harici tı-

T emsD heyeti 3S ki • d tir k- lıııımn111fıat. llılllıurlann Wvlbi alın- sısatmm lnfUJl\ı chOtmeye lı:oymuı-
} tir Dl en m e dı1ıtıım. IOlll'a ~ b.nırUe 7e- tur. 1Df88tın tahmbı edilen hed li 

ep • nl tem. kuralap faallyet.e geçecektir. 1,350,000 liradır e 
F 

PERiLI KONAK 
dan sonra air Ch lea' k ~- ~ caret muamelelertnin gO.ntl güntlne 

d luk ar ~ v~ . om1Ula- delil bile bırakmadı. lebek avcılıiile 11irqırken b tald Ticaret Odalarından ~esini ge-
~ oa~tb ve .~l)"e'tinı. kazan- Stapleton, ihtiyar asilzadeyi 61- im ortaamdan adacıja gld~ a tik: rekll görmil§tür. 
~ ça ff k vMı ~-e:=me~ ki bun- dürmek planını, bir defa zı'hnininde yı keııfetmi1o buraanıı kapeii ~ a Ticaret Odalannda, her ihraca.fı 

Tetrlka No. 107 Çeviren: AHMET BILALI faa m~ 
1 
\. 0 u. D11.He1'Vil köpcif taaarla<lıktan sonra pyanı hayret bir mak için çok ınilnaeip hulmuttu a- mtıee.1esesl ~ln ayn bir karton bulu-

e dneeın; ız~t tir Clıarle.'in ağ- meharetle icra mevkiine koymalı: ha- • · necat, ber harici ticaret muamelefi 
.U. Sözü b"!"'trn~yım. meıitep mUd6- toa bunu biliyordu. Bu engeJlerden :: :~a~:ıendı jveino ta~~ten ltiba- zırhklanna bqladı. Cinayet lletl ola- H-r;:ı~kt itin en IÜ«t_ ~lıan bu kıs- bu ~ ,er alacKUrnl • .:\ 

az ar zaman 9Qllra veremden biri, ansızın kuzguni kapeii berine e di PTO ea e a.ati ıeklinl rak kullanmaia karar verdiii kara mını 1 1 ~n 90nra, nueliete ıeç.- umumi kAt plerl, tart.o an ıs~! 
~ Stapleton mektebin ldarealnl ..ldırtmak euretile ölclürt:m" oldu- "' r · . köpeğine eeytani bir ıekil verdL Ka- mek için münuip Anın aelmeainl ctınU:ne kontrol Te imza edecekte! 
iline aLm,. fakat eeleft aibl bu iti iu lir Oıarlea Buke~lJ d':erl de ~vi!!:nsır. Clıarlea, Baalr.ervil kö- ranlıkta g8zleri ve aizı pınl pırıl bekl~rdu. Bu fınat da ~- ~ !i6Jieltkle, bllt6n plyuamn ~ 
Jilriit~erek, lm mUdclet eonra eir Henry idi. ' pep e ~ınl, akrabuındaıı oldu- parlamak. ve örenlere deh t aal- madı. Çiinkil ~ &ecel • - ~rlc1 muameleleri g&den ıetl ,. 
.UewıeeJl lrapenaaia mecbur kal- l\_J • iu ve hayatile l>eraber eervetine göz mak . . b -~- u ı duc .. ı te el lemek l&znndı. Halbuki elr D~ lt- bllecetı gl>i ttcaretlmizln .eyrl 4• 
mlfb. V71e sanıyorum ve tahmin ediyo- ~ık.mit oJduiunu bilmediii hu cani- ~nı o:uu:ra aauver •• aec er, Cebemaem Ja&peiinln ~ervll aıılqılacaktır. 

Bunun üzerine L---at,.• LÖ d n&m ki, Staı>Jeton bozkıra aeJerek ye anlatmakla kenefi lSJü- )ıttL Ü kÖpei(ln yib:Bne foefodu bir memem L ·_ı d J ••iı '--- 1,eceleri 'boz. ~---. --. 
........- ....... yen •eri .:~ j ı . L-tt'-• . , ___ _.. eı· • ... u-.m. aGrilyordu &traa oao-. •.-..neauıe '--- -•.x.. Par••ız ... ker 

arnJDUf, Stapleton admı yeniden ' et_;:· ~~· f)0 e erıne ... ?ır nü, &ICllQI ile imzalaınıe oldu. · için braıı1ık butıktan ıonra auaııa... .- 7
-

ahmt.. Cenubi lngilterede Perili ko- t:8~r·~~d· ~ kad. ne& olan DUN Stapleton, doktor Mortlmerin de - Bu dev kara köpeii nereden dıpn adun atm17ordu. Birto~en Amıbra 1 ~~efonla)ll tal' FaWr 
..k c:rnnna nakletmit Bukelırille- 1 ~ _.. qı ıye prezante itimat ve da.thiua kazanmak tedarik etti> l hafer J'anmd d pce- M&a paruız ..-er tevz ımatna.. 
dn eenetine konmalr. ~n hddfiiınlz d:ıeet kiıtll ~tlor beelediiino bir retile, ihtiyu ..slaad~nin kaJb bu~:: _ . . k~ liuİ:duiu ha~ ~ kara mesl balı:kında Vekl1et1erClen iat., 
cinayet projelerini hazırlamala ve herk ~~d ~lan haıYdut, lıiına müptell olch.hnu ve en k."- meteul 1i!':~- kaMapek ticaretile zadeain dıpn çıliar ~ı;rakr-:ı- nen :aıiltalaalar Batvek&l~te selm1i 
tatbik memine luJ11mağa teeeb\>111 .• ~e ız et1 dıye prezante et- çük bir heyec:anm. Mtecl .• .. ~ • 0 ~ve ngle9 müce- e • tir. Talimatnamenin Vekiller He 
etnüftir. tili ~ hneanı. tiklrlarını ağlan- ne sebebiyet vereeeiinl d:" olum~ aeeeeıne m6ra~at ~ttl, azgın, dev&.a. do!lllQlJI olduiu halde, J;ru &mit Te tinin ıstıümti.deki toplJ11Dtıl.arm 

Şunu da aöyliyeyim ki, Britlab M n~iltürrnek için yem diye kullan· . ölrendı. kara renkte bır köpek aradı ve ora• lntısawlari hep b0ta ghmiftl Bu ca- ınUmere edileceği anlattlmal'tadır. 
V

-- _. l d·] d ~- m istiyordu. Sır Oıarlea, 1:Mttıl altidelere ve dan aatm aldı. Bu canavar mabtuku ;ıavar k6peğin geceleri Staplatonun • 
8eum. anoe eur a ı e tanı ıiı ou u__ b' ti. '- • r_ı_ ·ı fl'L ' _ __1_, __ • d b _L da d 1 .damı hqerat 1 k ah d b' • Mlferatçı, JÖZ di tiği milyonluk ııvıe ce ııtUzgunı "-CDCDDtım köpe- ıece trenı o çl DL civanndaki iataa· rcnuultan e o;u.ır o qırken et- M 'd ubl 
ot 

't' J k tç11!u~ u~~ ad. ır aervete korunak için meıru gayn ğinin ailesi efradına mueallu oklu- yona getirdi, oradan da köylülerin rafa aavurduiu korkunç ulumalar adagaıkar a cen 
on e o ara e IUUl.I etme.&te ır. h b • ğu d X-..l v • ıid dikkat ek L ka ,,,.__ı_ dil. d '-' 1 E ' A ik ku. ti • Şimd. s 1 • .. ett1 1 mqru er çareye llf vurmağa, hat- nun Ogı u uguna ınanıyo u. • n~nnı ' meıuıizin, 1ıecelc- Yl'WWfill ın e QO atan e aaneye mer a vve erı 

dol lı ~p eton un jrf.'~ lake tl yolu üzerine dikil n engelleri bi- İ§te bu malumatı ed· ıw... ~ yedqme alarak Ölüm bataklığı- hakikat tekli nriyordu. Pıetorta ı (A.A.) - 8a.lı e.kşawıı 
u o an ayatının uı ızı a a- rer cinayet pahasına bile ola orta- ih • ·ı d • men ratçı, nm ortasında bulwıan adacıktaki . resmen blld.lrlldlliJıe göre oenubl Af. 

dar eden kısmına geçiyorum: dan kaldırmağa a:ımetmit. h':define ı:::ıri:d8;~7; ~yı .!.oketmek pl&nını metrök oceia götürUp orada aak· Bir aralı~ hayd.ut, genç ve giizel zna kan. ve ha.va ordula.rma men-
Stapleton, Baıkervillerin aervetine varmak için ber tehl°k • lS al-

1 
tıkla t1>•k k!iğimjz teklde ko- l.dı. kansım lhtıyar aaılzedeye liaroı ter- l\lp b~ bir kuVvet Madagaakarc{ıl 

siz dikmitti. Bu biiyük servete kon- llllfb. Zemini oklıunıak~e 11 ~e ty ta 1 
• ettı. Haydut, lir Oıar- Şimdi bana, Stapletomm köpeii- tlbettiil cinayete llet olarak kullan- bulunmaktadır. General sene.chal'bl 

.U için iki mani vardı. Ve bunlan hnab koli ~iç' ecda ~ etin 81Um::,ü 0 1iadar mahlnme bir u in olaru itti.az llttlil adacıfı na- mak lltedi. Fakat genç kadm, koca· kumandasında bulunan büıtln cemi .. 

......._ kaldırmak Jizımdı. Stapl~ olan -ıfJ:ıt:~ _...._:~'..- -~!! .... ~ret~.ı.~ etmlpl ki? ortada lien- .ı huldaiana •n-&-ı:ır. delil amm. bu ıekliflnl katjyetle reddetti. bt Afrtb. kunetler1 ~ biz lrızaJa 
~ .... llOITanlKla •-•.,...C ...,. uWnl ...u Melil•!•~ ~ ~ 1»11 lllA)~ ::· • • ·- - • - ~ 
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.i<.SAI\1.DAN AKŞAMA 

Kötü yaşıyabilmeğe 
alışmak 

Yeni bir «evlat yeti§tirme na.zari
f esi» nden bahsediliyordu. 
•. «Mikroba ahşbnnaı> serlivbaaile 
ısimlendirebileceğimiz bu mevzu 
çerçevesi İçinde ,öyle dediler: 

~*.Y. 

~ - Mecfüimizdc bir ecnebi dok· 
tor vardı. Meşhur bir profesör. 
Çocuğum tesadüfen o sırada bahçe
de düştü. Diz kapağı kanadı. Ora
lllrda inek ve keçi gıÖİ hayvanlar da 
gezinmiş. yerleri pislemİ$ olduğu için 
sordum: 

- Acaba tetanos aşısı mı yapbr
lclc:? 

AKŞAM 

iR D.&BBRLBRi 
Çamlıca'nın 

• 
ımarı 

Nafia Veklletl 
hazırlanan pla·ni 

ta.dik etti 

Umumi M:eclla tara.tından~ e.. 
dilen ı,ehlrcillk mtı~sı B, :Pi'os-. 
tun Çamlıca ve Xüçilk Ça.mlıca. et
rafındaki 1m.a.r pift.nı Na.na VekAietı. 
ta.rafından tasdllt edilerek beledlyeye 
gerl gönde~r. 

Denizciler bayramı 
Dfln Taksim' de ve Barbaros'un türbesi 

önünde merasim yapıldı 

Sahife 3 

1 SiN6APUR KORSANLARI J 
Tefrika. No. ısı 

_ XOntüsyiis: .zafer, dB.kna ted
bk'll ve sablrh mısa.n1ara. mevuddur.• 
~. Ben. de son daklkaya. ka~ 
ılld>rett1m. Fakat halkın da.ha. fazla. 
tabll.mmtı.ıt'.ı kalmadığını g~e. sux-
lam gltmeğe ve Tanndaın yardım di
leme~ mecbur oldum. Ş1mdl söyle 
be.na: C>sa.kada böyle benim gibi mu
dl2ler gösteren bir ba.lMkAr gördün 
mil? SenJn eski ~ndln bunları ya.
pablllı miydi? 

Ça.n - J'o bütün bunla.ra. lnanmı.ştı. 
Tl - P.lye covap verdi: 
- Beın Osaka. sa.rayında .sefahetteu 

başka bir eeY gi5rm.emlştbn. Osa.taıı
ıa.ıı.ı., Osalmyı Şamama. gibi bJl' ha.y-

Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

saltanat kurmuştu. Osalmlılar lçln 
Jçin sr:>'t'llyorlardı: 

«- HanJya. ,hürriyet 110.n edlle
cek:t1? Millete birçok haklar verUe
cekti? Ada.Iete herkes boyun eğecek
ti? Nerede knldı bu valdler?» 

Osakalıla.r arasında derebeylete 
ınensuı> birçok kimseler vardı. Koca. 
Nlppon adasında. yetmı,, bu kadar 
eyaletin hepsi ayrı ayn derebeyUk· 
lerle idare edllip dururken, şim<ll bü~ 
ttın bunlann ~ Yokohnnın lima
nında bulunan bir gemi korsanınn. 
nasıl bağlana.bilirdi? 

Afün giildü. Bu kadar titiz olma· 
nıamızı tavsıye etti. .A4ı ancak ya• 
nm santim derinliğindeki yaralar 
İçin olduitmw, buna lizmı gelmiyece
ğini, şimdiki hadiseye tentürdiot'un 
elverecei':ini söyledi. 

Tasdik edilen bu pJ.Ana. göte Çam. 
lıcada genıı blr yeşll aah.a. yapıla
cak. Çamlıca. tabll g{lzelllğ!. muhn:
fa.za edHerek imar edilecektir. 

. dudun :Lstll!smdan kurtardınız. Ta.n
n her r.aman alzln yardımcınızdır. 
Bu gece gösterd!.ğlnlz mucizeleri ne 
ben unutacıağım.., ne de Osakalılar. 

Ti - Pi. Yam.adaya. sadık kalmış ol
saydı bile, bu sadakat mllli birlik nıı.
mnıa. hiç blr mana ifa.de etmıyecckt1. 
Zira. Yamadnyı iç eyaletler de hiç 
tanımıyordu. 

Derebeylerden birçoğu Yamadaya 
Bundan başka btr de SskAn mınta.

lta.sı ayn~. 'tsttn mıntakasın
da yapılacak binalar, sayfiyelerde 
tatıblk edilen esaslar& göre, in(fa. edi
lecektir. Belediye, bu pllnı yakında. 
remıen 11An edecektll'. 

Tl - P1 ya.tatına uzandı. Ve uyu
yunca.:yaı' ka.da.r Oolcyoımrta.lı Sıa.1hoı- fOyle haber gönderiyorlardı: 
dan hiç ba.lısetm.001. Sa.Iho o gece cHil.rrlyet ve adalet.. bunlar çok 
imdada yetışnıeseydi, Gamama hhJ cazlp sözlerdir. Bu sözleri tatbik ed(ll. 
tuphs yok kl, ertesi abalı oelıte glC- bllmek 1.çJn, her (leyden önce millete 
mek 1mkAnmı bula.ca.ktı. kend.bı1 .sevdirmlş bir. insanın iş ba.-

- Tifo sa)gmı esnasında ekseri 
ölenler biz AvrupalıJardı. Sizin yerli 
halk ise muafiyet kes~ buh:mu· 
yordu. Şimdiki moda na.zarİ)'eye gÖ
re. İnsan vücudunda mukavemet ha
m olmahdır. Mikroplu yerlerde ,... 
91yabilmek kabiliyeti bir nevi afi• 

lanma rolü oynuyor. 

Beşiktaş cinayeti 
muhakemesi 

* llJlA geçmesi gerektir. Ben bir korıo-
~ Sonbahar mevs1m.Jydi Osakanızı en aarunn.. haddini bllmel1 ve çizmeden 

g112ıel mevs1m1.. }"Uk:an 91Imıamalısm ı, 
Barbarosun türbesi önünde nutuk söyleniyor Tl _ pı. sera; serin, .sevg1l1.s:lnjn d1- Ti - P1 bunları haber alınca, Ya.. 

Ve toz toprak içinde yuvarlanan 
n:Unimini köylüleri anlatb. Bunlann 
ıehirlerdeki telaılı annelere ibret 
dersi vermesi Li.zım geldiğini söy-

Beş1ktaşta. Ahmet adında blrln1 Denizciler 'Ve kabotaj bayramı 
öld1lrdlikten sonra vtlcudunu parça...e düın, havanın fena veya ya~ılı ol- mıştır. 

z1n1n dibinde ~rdu ma<iaya - Yokoha.ma.ya giden blıı 
t~aflar çekilmesi kararlqtirıJ.· Ça.n _ Fo bu mevsı.ıxd ~ aevtrd1. Yolcu ile - şu taı1M mektubu gön-

Zaten ya.Jmz Osalc& d~ b6iiın ®rdl: 

ledi. 
~ Bir arkadq da, temizlik saha

sında kılı kırk yarmağı. csuyu yıka
mağı » itiyadedinen bir ana baba
dan bahis açtı. EvlitJannm odum~ 
da halı bulundurmazlannış. Pence
rede, pislik nakili ıineklere kar~ı ince 
telJer. Her taraf antiseptik'lerle pırıl 
pırıl ... Bütün bu ihtimam ili. Gayet 
fenni! Fakat netice feci: Yavrucak 
tekmil hastalıkları ıeri halinde ge-
(İrmi9. ... ..,. 

Hikayesi vardır: 
Çifiik sahibinin biri, maiyetindeki 

köylünün köpeği iki encik doğurun
ca bir tanesini seçer, alır. Evinde bin 
itina ile, belki de kuş ıutile besler: 
lıikli tiritler, kemiksiz paparalar .•• 
Yatt:ğı yer ona göre. İçtiği kap. ke
za_ Amma hayvan miskinin., mıymın
bnın, uyuzun biri kesilir. 

layarak çuvallar l'Çlnde Şenllkded masına J'ağmen İstanl:iulda munta- Meruime İştirak eİ:!en guruplar 
parkına. atma.ktıan maznun şevket, zam bir programla kutlanmıştır. Bu buradan Beşikta'"' hareket etml§ler, 
Klzım, Ayşe, Zehra. ve Satının mu- u----Ltl Taksimd CUmhu · et 9allt on ikide Barbaros'un tnıbeal 
hakemelerine diln Hdnct all? ceza m na.eoe e. e , r~ _ '-- ı 
mahkemesinde bakılın.ı., şahitler Abidesi. Beşık~ Barbaroa un tur- önünde yer aın:uş ardır. Millt mart 
d.lnlenmt,tir_ ' ~esi ön~nde ~eras~ yapılmıştır. . çalınırken bayrak çekilmiı, bundan 

Maznunlann hepsi suçlahnl hıkAr Taksımdeki mera91me saat on bır- sonra Parti kaza idare heyeti relsJ 
etm~İerd1r. Öldürülen Ahmedln hü- de başlanmışbr. Burada deniz ko- B. Zühtü Çubukçuoğlu heyecanh bir 
v1yet1 tamamlle tesbit edllememtş ve mutanlığından bir bölük uker, De- rııutuk söylemiştir. Nutku mliteaklp 
gövdeslle ba.,ı bulunamamıştır. Ev- niz ticareti mektebi talebesi, Devlet çelenkler k-0nmuş ve !bir geçit resmi 
V1!lce bir adam dövmek ımr,undan Denİızy'ollan ve Liman işlebneleri tyapılarak merasime nihayet veril-
ma.hkfunlyetl olan maznunlardan umum müdürlükleri mensuplan, miştir. 
Şevketin bu ma.hkfun1yet lll\mmın Türk armatör birliği ve Şirketi Hay- Öğleden sonra Moda koyunda 
mallı.kemeye getırtllmesl 1ç1n muha.. riyeden gelen mürettebat yer almış- yapılacak deniz yanşlanndan ve g~ 
keme başka güne bırakılmı.şiır. ]ardır. Merasime İstiklal marşile baş- ce Bebek koyunda yapılacak lener 

lamruş, bunu müteakip bayrak çekil- alayından, havanın mihaadesizllğt 
Mektep talebesini miş, &.bideye çelenkler konmuştur. yüzünden vaz:geçilmlştlr. 

muayene Bundan sonra Beyoğlu Halkevif'reiei * lst. Su Sporlan Ajanhğındanı 
MaarU müdürlüıtü 1lk tedrisat kad- B. Ekrem Tur, Deniz ti<=;8ret . 1 08~ Denizciler bayramı mUnaseıbetile 1 

rosundakl doktorlann şehrimizdeki namına. Emrull~. Denız . tıcareti temmuz çarşamba günü Moda ~o
kazalara taksim edllerek kendi mın- mektebı talebesınden İbrahnn Tola yunda tertibedilen ıru ap<ırlan müsa
tak.alanndaki mekteplerin talebesl.nl tarafından nutuklar söy]~nmiştir._ . bakalan havanın muhalifetl dolayı-
ecnede Uç defa sıhh1 munyeneıden Nutuklardan sonra Cumhurreısı- sile geri bırakılmıştır. 
geçlrmelerJni kararla$ırmı.,tır, ile, Meclis reisine, Başvekile, Genel 

Muayene netice.sinde şilphell blr Kurmay Başkanına, Parti Genel Bu müsabakaların yapılacağı gün 
Araz görüldüğii takdirde ctvarlardald Sekreterine ve Münakalat Vekiline aynca ilin edilecektlT. 
rcsml hastanelere sevkedUccek ço- ::.:=:.:.....:..::....:.:...:...-------------------
cuklar mütehassısıar tarafından mu- M e vl Q d 

Nippon adalannın havası mutedil '6 .. Yamadal Bugün, Osakanm Mklı
sağlamdı. Her meTSlm ccü: ~ 8:f m1 bulımuyorum. Dün senlıı maiye. 
h1llarrlbı11 sUrerdt. 8onba.batda ııara- tinde bir gemici 1d1m; bugün bl.11 
ret derecesi on sekize d'lıGer ve bll- kalıraman oldum. Fa.kat. uzağı ve 
hassa ()saka.da yazın en sıcak gtın- µıemleketl dftşünerek sana bu mek-
lerde hararet 28 ı geçmer.di. 8oınba.- tubu yazıyorum. Ben, senJn tuttlığun 
bann bereketli yaR"m.urJan ba§lamJ.- yolu beğenmiyorum. Japonyayı belki 
tn. Geceden yanan yerlert ş1mdl JB#- bugün istibdattan .kurtaracak.sın. Fa.
murlar bastırıyordu. Heniiz bol yat- kat, bu geçici blr heves olacak. De
murlar mevs1mi değilken, b1!)1enbtre rebeyliklerlnl k1ökü:ndcn Ylkanuya
yatznurla.nn baş]a:ma.sını da T1 - Pi.- caksın ! İstibdat fikrini 7.allmlerin 
n1n bir mucizesi olarak kabul edenler ka.fasından sllemiye<:eksln! Buna mu
pek çoktu. Gece sa.atıercıe gökte do- vaffa.lt olabll.mek için, llkönce der:
laşan (Şeamet fanu.slan) hltAye.$1 er- beylerlnden dahn nüfuzlu blr ~hSJ
tesı glin bütün dillere destan olmUf- y-et olmak 11\zımdır. Bütün Japon 
tu. T1 - Piyi bir pe:yogaanber glbl ytık- mllletı bana. kalırsa, ancak bir ~
seltenlerln sa.yun 9*1J.yordu, n1n önünde eğileb111r. O da prens 

- Şamama.yı btr nıucb:ıe fle ]Qı9ır- Mutso - H1todur. Her halde sen de
tan Ti. Piye ca.nımm ve saadet1.m1- g1lslnl Bu millete bir iylllk yapmak 
m 'borçluyuz. fikrinde :tsen. bu genç ve aklllı pren-

Di:YOrlardı. se ıtıa.at et.. ve mallk olduğun kuv-
Şa.ma.manın ortadan ~ldtı#U veti ona ver. O zaman beplınJz onun 

muhakkaktı. Fakat, bu uılı cana'\'U emri altında çalı~bil!rlz ... 
acaba Yokolı~ mı ~1ışt11? Bu mektup, Japonyanm istJklAl 

Ti - Pt ertesi giln bmıu uılame.k dA.vasında. çok b1lyi.lk rol oynamıştı. 
istedi. cT1 - Pl glbi ba.sit bir adam bu mek.-

Yokohama kaıpısmdan dışa.nya fe- tubu n9Sl1 yazablllrh noktası üzerln
daller çıkardı. Bu adamlaı .saatler- de durmıyacağız. Zira o devirde şe
ce yilr!idfiler. Yollarda hiç ldmsey1 hlrlere hAkhn olan derebeylerlnln ve 

Adam vaktaki gezmeğe çıkarak 
köylüye misafir gitmiş, bir de ne 
baksın ? Aslan gibi bir karabaş t A:;.ı 
dişlerini gösterek hırıldıyor. Paralı
yacak kurt arıyor. 

ayene edilecektir. Bu muayene ne
ticesinde ehemmiyetli hizalara ~ 
düf edl11rse O"<>Cuk vemerı ikaz edile
cektir. Yoksul olan ('ocuklann teda... 
vtıerl de mekteplerce temin oluna

Zeytinyağlar 
göremeden döndiiler: bu gibi llıtll!lcllerln yanlarında akll-

Trakya. Umumi Müfettişi merhum _ Şamama ve arkadaŞlan Yoko- h, okum.Uş birer: akıl hocasının bu-

- Bu toramanı nerede buldun ve 
nasıl besledin yahu? - diye sorar. 

- Efendimizinkin·:rı kardC§idir. 
Artıldartmızı çöp te.,c kesinde yiye 
yiye kendi kendini besledi. 

- Vay kurmaz herif ... Hayvanm 
kötüsünü bana sürüp iyisini kendin 
alıkoymuşsun... Ben sana gösteri
rim... Hele şunları bir değişelim.. 

- Baş iistüne. 
Sümbülbebek köpek köye, kara

ba~ ise konağa aktanlır. Aradan kısa 
zaman geçip de yaşama rejimi de· 
ğiştirnteJeri üzerine sabık sünepe as
lan kcsilm~. karabaş da mendebur· 
laşıntti. 

Hayat böyle. .. "' 

caktır. 

Maiyet memurlarının 
arttırılmasi istendi 

İstanbul vml.yetl İnuamelelert gün
den güne artmaktadır. İki vali mu
a.vtnı, bir mektupçu ile mevcut mai
yet memurlan bugi.lnk.il muamelAtı 
tamamlama~a k~fl gelememektedir, 
VUAyet kadrosuna. beş viH.\yct maiyet 
memurunun daha ilbe edllmesı için 
Dahlllye VekAleti nezdinde tcşebbtls
te b111ıınulı:ıcaktır. 

Büyükderede kır balosu 
Deminki nazariyeleri ne kadar Yn.rd:ııruıevenler cemiyetinin en 

kuvvetlfl!ldiren bir hikaye. faal şubesi olan Sarıyer §ubesı 11 tem. 
Fakat bu, «çocuklarınııza pislik, muz cumartesi a~amı 1ç1n Büyük.-

--0--

Rafineler hariç olmak 
üzere satışı serbes 

bırakıldı 
-0---

İstanbul Vilayetinden: 
1 - 24/3/942 tarihinde be

yana tabi tutulan zeytinyağla
dan rafineler hariç olmak üzere 
evvelce ııerbes bırakılan yemek
lik yağlara inzimamen sabunluk 
ve bilumum zeytinyağlarile pa
muk yağlannın sahşı seııbes bı
rakılmıştır. 

2 - Beyana ta.bi tutulan yağ
lardan rafine zeytinyağlara Milli 
Korunma kanunu ve bu,ıa 

müstenit kararnameler büküm
leri dahilinde Tiearet Vekaletin
ce el konulmuş olduğu tebliğ 
olunur. 

'---·-----.J 
TeşekkUr 

bak·-cı:zlık İçinde Yüzd::--ı!_ • maA. derede Canlı Balık lokantasında ve
...... ~... rlleceır muhteşem bir kır balosu ter

nasına değildir. Kötü bakım iman· tıp etmlştıtr, Balo içJn emsalsiz ha
lan körpeyken öldürür. Ancak sıhhi mlıldar ve sürprizler yapılmıştJ.T', 
tart]ara riayet edildiği takdirde nü- Baloyu sayın bayan Ha.yrtye Kırdar 
fus artaJ". O da malum. Ben esasen himaye etmektedir. 
b yı herkese hitaben d~• _ zevcim T•ık LLsesi müdürü F.şref u yazı b. ııı;gu,. ev •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Mi 

Iatlarmı «ana.smıa il' tane kuzusu,, Btnzet'ln b1zl derin ve sonsuz keder-
farzmda besliyeolere Yazıyorum, lf. sine, hepaine ahtmalı... ıer 1ç1ınde bırakan vefatı dola.yıslle 
ratla tefritin ara.euıı bulmak için.., Acı şeyler, Halllk, fa.kat gerçek... cenazesine Lştlıil.ıt eden, blzl teselllye 

.Y.• ıt- c Yükselmek İçin alçalmaln l&zmı-
Göz önünde tutulacak •udur: Oi- dır: Muharrirler, hocalar ve bütün koşan, çiçek, mektup ve telgraf gön

lunu:z kızınız büyüyiince '11 ınemle- idealistler bunu bilir. Aynı vaziyet deren, bütün eski ve yeni taıebelerl
kette •yaşıyacak. Köy)eriınizin. kasa- bu misalde de var. Halkın Yatama ne, arkadaş ve sevdiklerine teşekkür 
baJanmwn hali maliim. Oralann seviyesini yÜkse)tmek için ~acak- ederim. 
mikrobundan sarfınazar. tahta ku- lar, ilk önce en berbat ıerait için4e Bu ara.de. candan aIA.kala.rını bu 
nısu piresi. tatarcığı, sivrisineği var. yqıyan halk derecetioe inmeği bil- aci gltnümiizde de ekslltmiycn mek-
~ bunlan yadırg~racak bir melidir, başarmalıdır. t üeıssl 1 rln resnı hususi mek-
tarzda yetişmiş olmalı. Vucudu cürn- Hulasa: ep m s e e 
lesine muafiyet kesbetınİ$ bulunma· cKötü yapyabilmeğe ahtmaluı ... 1ıeplerlmiz ldare ~ Bı.timesslllerlne 
h. Keza yağ nıabluttur. el aıslladır, Fert nokt8$1Ddan da. cemiyet nokta- de a.yn a.yn teşekküre teessUrüm mA-
pey:nir berbattır. lttahla aiza koya- 11ndan da pek lüzumhı bir ,ey... n.\dlr, gazetenıztn te.va.ssutunu dlle-
cak roda maddesi yok aibidir. Hep- (Va - Nu) rhn. E.P: iffet B1met 

generaı hanınya. kaçmışlar. Artık tehllke yok- lmıduğu ma.Himdur. Ti - Pinin lın-

KAZIM DIRlK'in 
ölümünün yıldönümüne tesadüf eden 
3/7/942 cuma günü Teşviklye ca
ml1nde öğlo namazını müteakip ru
huna ithaf ed1Imek üzere Mevlftdu 
şerif okunacaktır. Mel"huınun a.uest, 
kendislnl seven dost ve akrabaları ne 
arzu ed~nlerln reşr:lflerlnl rica eder
ler. 

,-ELHAMRA 
S:iNEMASINDA 

Bu akşamdan itibaren 
ALİ BABA ve 40 HARAMİLER 
Türkçe SÖ'Zlü V& §atkılı bfiyük fllm 
Okuyanlar: NEVZAT ALTJN-
OK. SUZAN GtJ'vı:N. SEM:iBA 
GtJZİN ARKJN - NUMAN tÇLt-

SES. iınveten: Cambazlar 

tur, dediler. zasını taşıyan bu mektubun da böyle 
Atadan birkaç gtin ~. ortalık' bl.1'1 kafadan çıktı~ kabul edilebııır. 

ya.tl§t1.. dedikodular devam ed1yor- Bu vesile ile şu noktaya işaret etmek 
du amma, §eh'.l"ln ıstllAsı teh1lkee.t isteriz ki, Ti - Pinin gönderdiği 
kalmamıştı. Herkes tşlle gilclle meş- bu mektup, Yotohama Umanmda so
guldil. Yalnız yerlllerln katasında nu gelme-z blr intizar devresi geçiren 
yerlE§en bir istifham w.rdı: Bu 1ş1n Y~ yeni bir faaliyet doiırulu
sonu nereye varacak? ~a. yeni bir tıe!ekkür sah:ısına 

Öyle ya. Ti - Pl, Osa.kada b1r sa.l- sev'ltetm~ı. 
tanatı yıkmış, fa.kat y-erlne ~ btiı (Arkası var) 

ı•••············································································ 
Mevahnhı en mlikemmel p~amı 1 

2 film t>ır<Ien 

Bugün L A L E sinemasında 
1 - Türkçe 

VENEDIK 
KORSANLARI 

HER AKŞAM 

2 -PERili KöSK 
BOBHOP
PAULE1TE GODARD 

TEPEBAŞI Belediye BAHÇESiNDE 
AL.&B.&ND.& 

22 TABLOLUK REVÜ-12 BALE-14 Orijinal M1LLl OY\JN-
1 O KORO - 20 MO.ztK - 1 O ARTİST 
Göriilmem.iş blr muvaffaki~tle devam edl~~ 

Yazan: EKREM REŞİT - Mü7.ikı CEMAL ~Jta~ 
Oynıyanlar: 

S.&PiTE 
MUAMMER KARACA · 

SAFİYE'nln okudu~ eserler: SADEDDİN KAYNAK ta.rafından be6telenmiftlr. seneıerdenberi sahnemizde 
raklbsiz aesinl dtnledJtfm1z aa.n'atkAr SAFİYE'nln bu REVth~ daha. fuıtün varlığını da göreceksiniz. 
DİKKAT: Saat 19,SO a. tada!' bahçem1z1n muhteşem SAZ HEYETİ,. R E V 'O' tam .saat 21,30 da ba.şlar. 

Telefon: 42690. 

Bay Amcaya gör.e ... 

••• X~calı! ofi.sinia f~.U ••• l . . . Kömür havzalannd.aki Jıı,c:ele- l 
meler ~u sHaterqo~ ... 

••• Helo Evkafın elindop. ... 
1 

... Fakir halka dağıtılacak bedava 1 B. A. - Bu kı§ züğürtün malı 
"-amür hepsinden güzeli .• _ .u:nb~nin çc .• ~.,:ni yoracak dcseııe_I •• ,. 



S 1 ife 4 

Alman tenisçiler 1 Günlük Borsa J 
Koch, en yüksek Alman 

oyuncusudur 

İki Alnıan tenisçisi Koch ve Egert 
geçen cumartesi sabahı Alman 
tenis teşkilatı ıefi refakatinde lsatn
hula gelmi~tir. Alman teniaçileri An
karada 2 den 5 temmuz tarihine ka
dar yapılacak tenis oyunlanna ve 
Ankara Pokal'ına ~tirillc edecekler
dir. 1 O ili 12 temmuzda lıtanbul 
Dağcılık klübü turnuvasında oynıya• 
caklardır. 

Bu iki AlmM oyunclJ.IUndan en 
kuvvetlt.i Engelbert Kocıh'tur. Koch 
1918 senesinde Wcstfal'in Münster 
ıehrinde doğmu~tur. Kendiıi değerll 
bir sporcudur. 1940 yılındanberi Al
man milli tenis takımı oyunculara 
arasındadır. Hookel ve Gie.M' e kıya
ıen Koch en yüksek Alman oyuncu
aud ur. Koch bu yıl zarfında, Alman
Macar maçında Macar ikincisi Gab· 
ey'yi, Alman - İtalyan maçında ltal· 
yan şampiyonu Cucelii'yi ~·enmiştir. 
Koch yalnız bir tenia oyuncusu ol· 
mayıp aynı zamanda iyi bir futbol
cudur. Berlinin maruf futbol klübü 
olan Hertha BSS' de oynamaktadır. 
Koch Berlin futbol takımında müte
addit defolar müdafi olarak oyna
mıştır. 

Dr. Kurt Egert 191 3 yılında 
İnnsbruck'ta doğmuştur. Memleketi 
dahilinde ve lsvic;rede tertı"bedilen 
tenialerde ehemmiyetli rollr , oyna
mıştır. 1941 yılında ilk dfa olarak 
Almanyanın en iyi oyunculan olan 
on kişi meyanında mühim bir mevki 
kazanmıştır. Egert aynı zamanda çok 
iyi kayakçıdır. Şimdiye ke.dar birçok 
muvaffakıyet kazanmış olan Egert 
aynı zamanda fevkalade bir kayak
çıdır. Koch ve Egerl çok sert ve atıl
gan oyunculardır. 

Ağır işçi ekmek kartları
nın dağıtılması bitti 

117/942 flatlert 

o/o 7 fJ 933 Türk borcu 1. n. ın. 23,'lO 
> 5 1938 lkramlyell 20,80 
• O 1933 tkramlyell Ergani 22.85 
• 'l 1934 Sivas-Erzurum I 19.8~ 

• • 1934 Sıvaa - Emırwn a-ı 19,96 
> , 1941 Deml?Tolu 1stfkrazJ 19.05 
>, > • • .. n 19:55 

A. Demlryolu tahTllt ı-n ~2,25 
A. Demlryollan tahvtıı m G3r-
A. Demtryolu m!lmessll senet 47,-
Kupon kesllc 
T. o. Merkez Bankası 164,GO 
T. t~ bankası nama muharrer 14. 75 
T. İt bankası (ham.Ue t.lt ) lll.21 
T. İş bankası mümeasU hll 205 -
A. De.mlryollan ttmtt <" "no> 80°25 
A. Deml.ryolları flrkett (" 100) 49·2~ 
Esklhtsar çimento ı2'
Stgortah Kredi P'ons1ye 1903 ıoo'-

• , 1911 00,-
, • Amottt 68.-
• • Kupon 1,05 

BORSA DIŞINDA 
Türk altını 32.150 
Külçe altın bir gram: 4.42 

p~~ADY0
1

'j 
Rugünkü program 

12,30 Program, 12,33 Kadınlardan 
fasıl oarkıları, 12.45 AJans haberleri, 
13,00 Fasıl şarkılıı.rı, 18,03 Bliyük ta.
sil, 10,00 Konuşma, 19,15 Dnns mU
ziğt (Pl.). 19.30 Ajans haberleri, 19,45 
Piyano soloları, 20,15 Radyo gazetesi, 
20,45 Mllzlk, 21,00 Zlraat Ta.kvlmt, 
21,10 Kanşık şarkı ve tilrklllcr, 21,30 
Konu~a. 21,45 senfoni orkestrası 
22,30 Alans ve borsa ha.berlerl 

Yann sabahki prov-a~ 
7,30 Program, 7,33 Kan~ık program 

<PU, 7.45 Ajans haberleri, 8,00 Mllzl:C 
(Pl). 8,15 Evin saati. 

Bolce iaşe mıidürlUğil, ağır işçi ek
mek kartlarının da~ıtılmasını dün 1 
öğleden evvel bitirmiştir. Bu işi, bk 
an evvel bitirmek için bölge iaşe 
mudUrlU~U, evvelki gece y1.rml üçe 
kndnr çalışmıştır. 

Devlet Konservatuvarı 
temsilleri 

ıANTEGONEt Rejl, Prof. Cari 
Ebert, mliztk: Ferit Alnar, Ko
ronun 1ştlraklle. 

Biletler: 50 kuruştan başlnr, 5 
ve 7 rem.muz gece, 12 temmuz 
geee ve gündllz SES sinemasında 
yalnız 4 temsil, gişe her gün sa
at 14-18 e kadar açıktır. KÜÇÜK HABERLER 

* Temmuz ve ağustos aylarına alt 
ekmek kartlarının dağıtılması 1şl t9.
mnmlanmıştır. Bu seterkl da~tmıı. 
ı.,t e.,.aslı tetkiklerden sonra yapıldığı 
için şehrin aylık un lhUyacı tama
mllc tesblt edilmiştir. Bu suretle ay
d:ı. elll bin çuval un tusamıt edile
ceği tahmin ediliyor. 

Tel: 49169. 

Abone bedeli 
Türkiye Ecnebi 

* Bakırköyüne tabı Kaya.başı kö-
yunde 14 yaşlannda AU ve 12 ycı.şla- Senelik 1400 kurut 
rında Bayram adlannda iki arkadaş S Aylık 750 • 

2700 klll'UŞ 
1450 J 

koyun otlatmak üzere Balıkdere el- 3 Aylık 400 • 
varına gitmişlerdir. Orada Bayram 1 Aylık 150 • , 

800 • 

ellndekl çifte tüfeği Ue oynama~ t-P_o_s..;.ta_ı_ttı_ha_d_ı_n_a~d-a_h_ll_o_l_m_ıy.:a_n..J 
başlamış ve slllıh kazaen patlamış-! ecnebi memleketler: seneliği: 
tır. Çıkan saçmalar biraz Uerlde 3600 ıt 1 ~ hayvanlara b:ıkn.n Alinin sırtına sap- . a ı ay ıo• 1900. üç aylığı 
lanarak tehlikeli surette yaralamış-\ t-:=::-:-~-100;.;.;.0...;ıtu:.::,ru.:;:.:şt:.:::u~r.;,.... __ _J 
tır. Ali derhal Cenahp:ı.p. hasLanesl- Telefonlarunn Ba..-ıahanir: %0565 
ne getirilmiş, Bayram yakalanarak Yası işleri: %0'765 - idare: 20681 
tahkikata başlanmı.ştır. Müdür: !Ott7 · 

* Hıfzı adında kırk yaşlarında bir Cemazlyeli.hır ıs - Bızır 58 
adam dlin Fikir tepesi civarında Ay- S. İm. atı. ÖR. İkl. Ak. Ya 
rel adında on be~ yaşında bir kı7.a E, 6,28 8,48 4,33 8,34 12.00 2,02 
tasalluta kalkışmak suçundan yaka- Va. 3,13 5.33 13,18 17,18 20.45 22,47 
lanmış, meşhut suç kanununa tevfl- ı 
kan ikinci ağır ceza m:ı.hlcemeslne darehane BabılUI elvan 
verllmlştlr, Acımusluk sokak No. 13. 

* Isl.anbul manlfnturacılar 1Uııı.11t 
birliği, otelcllerln mllracaatı üzerine 
cemiyet emrine 1600 metre patls1ca 

~--MEŞHUR 

vermiştir. 

* Ticaret VekAlett teşkUAtlandır
ma umum mUdür muavini ıehrlmlze 
gelmiştir. Bumda ithalfıt. ve ihracat 
birliklerinde temaslarda bulunmakta
dır. Umum müdür muavini, burad:m 
Bursaya giderek yenl teşk1I edUen 
kooperatiflerin çalışmalannJ tetkik 
(.(lecektlr. 

* Adil tıp işlen umum ıniıdürl1 B 
Hallt Tekin Adllye VekUtUnln dııvt~ 
tl üzerine dlin Ankaraya ,ıltnılştlr 
B Hant Tekin adli tıp 1şler1n1 al!ka~ 
dar eden meseleler etrafında. Velclle
te izahat verecektir. 

* İstanbul adliye doldorlanndan 
B. Hlltmet Tümer bulundutu vazife.. 
de bir derece terfi etmiştir. 

* Gece llmanda. yapılıı.n deniz 
bayramı .,enllklerı 1çln din hazır'lık 
1Japılırk8ıı iledll. Ltttl, Vel\ap ve A
rtı adlarında dön ltçl bir marna11ın 
4lreRlne am.pul takınak ilzere direk
lere tırmanmlf}ard.ır. Bu arada oert 
rllzg!r eat.J.ğlndan bu dört amele mu. 
vazene~t kaybederek dil4llp baı
larından yaralanmışlardır. Yaralı
lar Cermhpaşa hastanesin kaldınl
nıışlnr, bunlardnn Bedll lle Velıtıp 
aldıkl:ln yaraların teslrlle biraz son
ı -ı olmüşlerdlr. 

MiNERVA 
RADYOLARININ 

İkinci partisi de gelmiştir. Ev
velce yctl.ştırlp alamayan sayın 
acenta ve halkımızın acele et
melerı tavsiye olunur. Telgra.t _ 
Mlnevra. Telefon: 23521, Adres: 
Bahçekapı NaU Bey Han No 4 

İstanbul, . · 

Bir aenelik Şark ••• 
Turnı;sinden dönen Sahibinin 

Sesi bllf muganniyesi 

B AYA N 
FiKRiYE 
~er~t a ·u 

Bahçeai Alafranga kısmında 
alaturka ve alafranga seansla

rına devam ediyor. 

* Basra vapuru dUn Pendlğe cl
derkcn Hayırsızada açıklarında ı.s.. 
tımdat sesleri duymuş ve yaklaşınca 
b!r ınotöriin batmak üz.ere olduğunu görnniştllr. Motbrde bulunan be, r-A ____________ _ 
tnyfn kurtnrılmış, mot.ör de sahile partıman sahipleri 1 
çekilmiştir. Bft motörlin giderken Bot dairclerinize iyi kiracı 
ekzos borusu bozuldu~u ve Hayırsız- bulmak için cA K Ş A M> ın 
ada sahiline sUrilklendlğl anlaşılmış- KOÇOK iLANLARI ndan ı.. 
i~r. tirade ediniz 

2 Temmu.7. 1942 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
İkinci cerraht, tedavi, trro'oJI, Deri, Frengl, Sınır Kllniklerlle Hıfzıs· 

mbha, Radyoloji ve Flz.lkoterapl enstltuıerlnde asısta.nlıkhr münbaldlr, 
DU imtihanına girmek üzere ilı\n tarihinden itibaren ylrml gUn 1çlndo 
Dekanlığa mOraceı~t. (7009• 

Milli N üdfaaa Vekaletinden: 
Askert llsclcrc, [(ımya askeri orta o~aıluna ve geutkll hazırlama 

orta okullanna talebe alınıyor. 
1 - 1 Eylül 912 de başlıyaca!t yeni ders devre.si lçln.ıKonyadıı. Ku

leli, Ak.şehirde Maltepe ve Bursa askeri 1!3elerlle Konya askcrl orta 
okulunun ve Kaysert gedikli erbas bil.zırlama orta okulunun her U.ç 
sınırına, Merztton gedikli okulunun blrlncl, ikinci, liçüncü sınıflarına, 
Kınkkale sanat okulu ve Ankara musiki gedikli okulunun yaJ.nız bi
rinci sınıfö.nna M9.arır liselerinden, Maarif orta okullanndan ve llk 
okul mezunlanndan talebe alınacaktır, 

1 - Alınacak talebenin Türk ırkından olması, sıhhi muayenede 
sa.ilam çıkması, ve istekli o.d:?11 ihtiyaçtan fazla olduğu taktirde ya
pılacak seçme 51navında kazanması şarttır. 

3 - Tabslll terk edenler. her ne sebepte olursa olsun yaşını bü
ylltrnü.ş veya kUçUlmilş olanlar, bulunduktan okulların son sınavların

da sınıfta veya biltünlemeye kalmış olanlıı.r, yaşları, bOylan ve a~ırlık
lan askeri liseler tallmatındakl hadlere uygun olmıyanlıı.r kabul olun-

mazlar. Yalnız g:!dlkll erbaş h~zırlam:ı orta okull1rm1 bir tl.l üc sene 
tahslll terketmt.s olanlar alımıblllr. 

,4 - Bu tartları taşıyan 1stcklllerln bulundukları yerlerin askerlik 
şubelerinden dl~er kaydı kabul şartlarını ö~rr'nmelerı ve okullarca 
lsteklller hnkkında yapılmakta olan tahkikat neUcet<?rlntn s<?çme sı
navlanna kadar tnmamlınnrak ıstcklllerin bu sınavları glrchllmele
tlrl temin tein 15 Mayıs 942 d~n ltlb:ıren birer dHekı;e ile ve aı;ık lka -
met adreslerini ve nüfusa kayıtlı bulunduklnn yerleri dllekç~lcrlnde 
göstermek üzere derhal glrmek ıstedlklerl okul mlidurlüklerlıı<? milrn
caat etmeler! ve Mani! okullnrında sınıf gecme sınavları blttlktcn 
sonra da dlğer kaydı kabul kfiri,ıtıannı h'.lzırlıyarnk nskerllk şubeleri 
yolu Ue en geç 10 Ağu .. tos 942 tarlhlne kadar okııl ınudurli!klerlne 
göndermeleri llft.n olunur. (3267 - 553~) 

ea••+ EEWWWltlJlla T. 1 Ş B A N K A S 1 
Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye planı 

KEŞİDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağusto9 

Deniz Gedikli Erbaş Orta okulu Müdürlüğünden: 
1 - Bu yıl doğrudan do~ruy Donanmay sevk edilmek üzere orta ok~l 

mezunlarınd:ın taleba kayıt edilecektir. 

! lkincitcşıin tarihlerinde yapılır. 

1942 İKRAMİYELERl 

2 - İstanbul VG clv:ınndan müracaat ed cckler istarıbul D"ni:.r. k•">ınııt.:ın. 
ı~ma Mersin ve civarından mUracaat ed~cekler de Meraindcki okul mücı ır
lü~üne. 

3 - İstanbul ve Mersin mıntııka.sı haricinde bulunanlonn bulundui:lt>rf 
askerllk şubelerlne dilekçe lle bllttıreceklcr ve bu dil~l~çeııln bir ntish sını (fa 
İstanbul Deniz komutanlı~n& veya. Mersindeki okula gonderereklcrdır. 

1 Adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 

• 1000 • = 3000.- • 

4 - K:ışıtlar 1/6/942 tarihinden 3019/942 tırlhlne kad!l.r d"vam edEcek-
3 

1.0 
40 
50 

tlr. C6J76· 

200 
%00 

(ESKt BUKET PARK) 
Yeni bir idare elinde büyük aürprizlerle 

PEK YAKINDA AÇILIYOR 
Gündüzleri: Kib r ve sevimli bir kazino 

Geceleri: Açık havada sinema, konser, tiyatro , 

Devlet Deniz Yolları işletme Umum 
Miidii .. tiiO-ii fl.;nJarı 

İş'an ahire kadar İmroz ve İzmit postalan yapılmıyacaktır. (714U 

Manifaturacı, Tuhafiyeci, Gömlekçi 
Elbisecilere Kazmirci ve Hazır 

ithalatçı ve ihracatçı birlikleri 
umumi katipliğinden: 

İstanbulda yünl!i ve p:ımuklu manifatura eşyası tcvzllne ınütealllk 
işler hakkında ~örUşmek. üzere 1940 yılından evvel müesses olup umumt 
kltlpllğlmlz Müracaat BUros•ına. kaydedilmiş bulunan ve ıthal§.tçı ol
mıyan manitatul"ll.Cı, kıızmlrcl, tuhartyecl, gomlekçl va hazır elblse<:Uerln 
aşağıda. yazılı gün ve saı:ı.t.ıerde yı:ı.pılaco.k topbntılardn. hazır bulunmalıı-
n rica olunur. (71451 1 
Kazmlrcll~r P.:ırşembe 2 7/042 sa.at 14 Birlikler Umumi Kô.tlpll~ 

Galata Ömer Ablt H:uı kat ! 1 
Hazır elbu eeuer ıı ,. • 16 , • • • 
Manıraturacıla' Cuma 31'71942 » 10 İstanbul Ticaret ve Sanayi 

Tuharlyıecl, g5mlekçi ıo " " 14 Od~ı içtt~a sal~nu " 

Toprak mahaülleri Ofisi İstanbul Şubesinden: 
Oflslınlz emrlnd~ ,.al fabrlko.sında - ,. ışan çeltik fabrlkıı.larından Mehmet Beklr Kııra 

tara Özkanlı ~=~ tahminen iki ton mlk.dannda çeltik dansı ile MU3-
ac;ıt artttrma. ile aaı~sın~a bulunan 265 kilo mlkdarındakl plrlnQ kepeği 
gUnil saat 15 1.ıt M J.Ca ından isteyenlerin temmuzun 6 ncı pazartesi 
llAn olunur lldllrtyetımlı hububat 3at1-1 servisine müracaat etmeleri 

• 17115· 

1 Fatih 1 inci sulh hukuk M.kimll-
ğlnden: 9421271 
Dl\vacı Hasan TalA.t tarafından 

mUddelaleyhler Fatih Haraççt Kara 
Mehmet mahallesinde Haydar cadde
si 22/8 numarada. iken Clzreye giden 
ve oradan da Istanbula avdet edlp 

Şehiı gürültüaiinden uzak bir nanuna çıkanlan davetiye ve aran-
d b"yüL bir l1lASl için ı>oll!te yazılan mtbe~re 

yer e u ~ parkın içinde szmtl meçhule glttıtı beyo.nUe iade 

inhisarlar U. Müdiirlüğünden: 1 _____ .....____~ 
1 - 12/ 6/!H2 cuma giıniı p:ııarlık usul.le alın~cn.t':t U?ın oltınnn kulll

yetıt mlkOO.rd1kl lev:ınta çlçcjlne t~llp zuhur ctm"dlğlncl~1 bu kerre ye
niden parorlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 10/ 7/942 cuma günü S'lat 11.10 da Kab:ıtıı.ştı lev ztm 
şubeslııdekl alım komisyon unıi.1 yapılacaktır. 

3 - isteklilerin pazarlı:< lı;ln tayin olunan gun ve saatte teklif eı~
ceklert fiyat fu:erlnd •n % 7 .3 git1renme p:ı.rı=ı.slyle birlikte meıkii; k)ml J-

yona. müracaatıJ.n. ~r.90h 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum l\1üdürlüğünden 

1 - İstanbul Elcl{trlk, Tramvay ve Tünel İşletme! rl Umum Mtidur
lüğilnce aşağtdakl yazılı malzeme pazarlıkla satın alınac:ıktır. 

Mu~-akk:ı.t temll\j.lt 
2 - 21 ton mangıl komürU 200 Lira 

55 • kesilmemiş gürgen 200 ~ 
10 11 k~slmlş m~e ı 

3 - Kısmı teslimat nar.an dikkate alınır. 
4 - Pazarlık ş'lrtn'l.meıert İdarenln Levaztm Mlldürlüftiınde pal'aSlZ 

da~tılmaktndır. 
5 - Plzarlık 617/942 p,ızarte.c;l gliniı Metro Han bln sının t>e~ncl k,1-

~ında toplnnacak ke>mbyonda y:ı.pılncaktır. (6949> 

TürkiJ'e Ciimhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş ta.rlhl: 1888 - sermayesi: 100,000.000 Türk lirası Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banlm muameleleri 

Para blriktireulere 28,800 lira ikramiye veriyor., 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarrur hesaplarında en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a tlt' aşa~ıdak.1 

pltı.na gôre ikramiye da~tılacaktır. 
4 ildet 1.000 lirahk 4.000 lira ı 

' • 500 & %.000 • 1 
' ~ 250 • 1.000 • 

•o • ıoo • t.ooo • 

100 ıulet 50 
121) • 40 
160 • 20 

lirabk 5.000 lira 

• 4.800 • 
• • 3.200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşaRı 
dQşmlyenlere ikramiye çıktıRı takdirde % 20 taz.laslle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 ey ifil, 11 b!rfnciliinun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Te çamların ortuında fevk.al&- edilen ve şu suretle lkametglhlan 
do ııüzel manzaralı çok temiz meçhul kalan All Kızıklt tana HUs- IJj•• 
ve bi hakunlt. kadın. erkek niye ve oQ'lu İbrahim aleyhine açılan AR AN IY QR -.. EB E 
her türlü haetalara açık ı.ueuıl lzalel 9uyu d1vasında J1rml ırtln müd- Anadoluda Ha3tah;uı.es1 olan bllyük blr Fabrikada. çalışmak t.i:leti! 
nutane. Sinirlerini n yorgun- detle ve lll\nen tobUpt lcraaı.na. ka- diplomalı 'b~ ebe aranmaktadır. İsteklilerin aUe vaziyeti, istenilen 
luiunu dinlendirmek ve neka· rar vertlmlf ve muhakeme 24/7/ 942 mal.f, Yat ve nerelerde çalı.ştık.larını blr mektupla. t~nbul posta ku-
bat devrini geçirmeli iıtiyen- gl1nft saat ıo a tallk edUmlf oldu- tusu 84 adresine blldlrmelerl ve bir rotoğraf ile çalıştı.klan yerlerden 
tere mahsuı yeglne müessese. ğundan mezkftr gilnde mahkemeye aldıkları vesikalar suretıerlnı Rond<:ırmelerl 

Telefonı 42221 gelmelert veya. blr vekU göndennelerl •••••iiiiiiiiiiııiiiiıiiiiiıilliİiiiıiiiiiıiiiiım••••••••••ıl 
•••••ıııııiıiiiİİllllİİİİİİİİIİııll- için davetiye makamına. kaim olmak 

- ü'Zere lllnen tebllıt olunur. ------Lokman Hekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehaasisi 
Div.ılyolu 104 

Muayene saatleri Pazar hariç 
her gU~ 2,S - 5 Telı 22396 

SULH l\ltti\tKVNDttR 
Bu ,.eni çıkan kibbuı satc.ş mer
kezleri: Ankara caddesi: Semih 
Lütfi ve Ahmet Dallt Kltabevle-
rl, otlu: llbet Klt.abevl, 

Şo~e ve Köprüler İstanbul 
Mıntaka Müdürlüğünden: 

.. Muh!lmmen bedeli 4500 lira olan ve demlrl idare tarafından verilmek 
feregUlmal ettlrtlccek 3000 ad~t kazanın n~ık eksiltmesi 6 ' 71042 pazar
tı.esı nü saat 15.30 dn. Galatada Karnkbyde Perçemi! sokak Cemaat 
danında. ~-a ve Köpriiler İst. mıntaka. Müdiırlüırü eksiltme komlsyonun
m~O::r1~aC::tır. Bu işe glnn~k L'>t.Cyenlerln 337.50 llrahk muvakl:.at te-

nuuun tayin ettı~ı veslkalan ve tekli!lerlnl hamilen nynı gün 
muayyen saat<! kad1r adı "~e k •~ • zundıt. " ,. n om...,yon reisliğinde bulunmaları l!-

Şartııamcler Parasız olarak Şoqa ve l(öpctiler Ist. Mıntıı.ka Mu<lUııu-
111 Maloome MUdürlUğilnd.& aörulebULr c'l147ıo 


