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Tekaüt, dul, yetim ve malul
lere ait işlerin sürüncemede 

bırakılmaması emredildi 
• 

Maliye Vekaleti, para yerine 
kullanılmak üzere tasdikli 
çek ihdasına karar verdi 

Sene 24 - No. 8513 - l'latl her yerde 5 kunlf CUMA 3 Temmuz 1942 Sahlbl: NecmMdln a.aat - :Neşriyat mildllrl: Hikmet Feridun Bil -Akşam MatbaaSI _, 
Mısır harbinin uzak yakın neti- Başvekil bu sabah 
celeri ve Türkiyenin politikası 1 b J Jd • 

;: Loodnda çıkaİı «D&ll,. Teleg-ım!Jonn. Afrika heolmellnln .... stan u a ge ı 
:;:· ~:U J:ı-,:: ::,ecı~ı:ret~:=r!; Nafta Vekll~ M-er~nde, M~Mlf V~klll 
~ te11r1en1eo baJuıedl .. bil aert ılkl19tıer P &ıttnde Erzurumda tedkikler yapıyor . fncHt• mulett.qım1za göre tutulursa, burada beliren dost. . 

• BU SABAwııa .. 11•1 

isken deriye 
şehri tahliye 

olunuyor 
19 etkin, çöl harbtnln gl- ça, hafif lazmalan tabii görmek . - . . 

1!U811DdEın hotnut olmamaJrla be- lkniı gelir. ~ B. Retle SaJ'dam, ba •- hüde bu ~pmld C.reee llaıve edl- Reuter muhal.irine göre 
fn•Hzlerin gerileme ha- Yalnız şu noktaya lfaret et- hail .at t.IO ela ~,.. ııe- len hUMU1 vasoala l.tanbala weket dar bir cephede m--L---

, .,- len Aı*ara elııııpNıllle f8hılmbıe ttl- ebnittir ........,_ 
rl karşısında sükdnet ve melt fstertz: mç şüphe yok ki mit ve m~rutmıe tartllanmıftar. - ı.~9nda Sqyeki!i. Bü,iik Mil- be bala devam ediyor 

~dallnl bor.ınamakta, değişme- Süveyşln kapanması Türkiye ti- Bapeldl B. R6ftk ea~. HaJdar- let Meclisi Reill Abdülh.Iik Renda. 

'l'BL&B•PL•B 

Doğuda yeni 
bir Alman 
taarruzu 

Volcanak tebirlerini 
almak için taarruza 

geçtiler 

ren bir sertnkanlılık göstermek- caretl bakımından yeni sıkrntı- pap la~nunda vali ve beledf.1e Genel Kurma1' B~nı Mare,.J Londra s <A.A.> İstendedyenin Londra 3 (A A ) _ B B c.: Har-
~ Gazete Mısırın tehlikeye lar doğurabilir Fakat çöl har- telsl B. Luıtt Kırdar, 8*erl erkAn, Fevzi Çakmak. ıehnnuzde buİunan ta.hllyednl kolaylaştımı,.k ıçtn İsken- korun şimall şarki.sinde yeni bir A1-

. · • · • 'fnl,et, beledfye, fırta. Mlnı " halk bütün Vekiller. RiyuetiC:ümhur 
lii§meal ihtimalinden memnun binin gidlşinl tenkit etmemize tarafından · hararetle karfllannuı ve Umumi ~tibi Kemal Cedeleç, s.,.. =Y~~rl~::'das a:~;-onzam ::.ı ~~;:1a~=~11~n r;_: 
Plmayıpmızı haklı. buluyor. tek sebep, İngtUzlertn Mısırda husu.st bir mu.t Ue tatanbuıa geıomtş- Yflvm: Celll Öner, Kaletni Met... Rua tebliğine gore BJelgorod ve voı-
• 8'l9eftln. Tlddp allperifl yenilmeslle, lşlmtwe yarayan bh' tir. Alnı trenle TlcVet Vetıtl B. Müdü:rü Süren& Alaclerimaa,, B~ LoDclr8 3 (A.A+ - B. B. C: canBk .Latiltameuerincae anudane ar-

elftrlflt fOI elduğunu yoıun kapanacafmı dtıpınmemtz Mlbntu Ötmen de ~ ıeı- Millet Meclili Reis V.killeri Ye Par- Gece Y ..... Mıaudaki Reuter muh.a- Plflllalar olmu,ıtur. Bu iki ~blr, Do
x.ı._ mllttr. Vetll, ~e bldılı •ld- ti erk&ıu. Ma.takil am"P ftİa •e\111 birinden celen rapora göre Akdeniz- nec; ,.,ıe tneıhıde ye Barkofun ıot 

· dellldlr. DQnyamn şekllnt de&..,- cl8'ı;e tedlcltatta bulunacaıı:tır. Rana Tahrm. birçek mebualar, Bat- den Kattara bataklağına kadar uza- kilometre şimali şarkle\nde bulu~ 
! Böyle nazik ve heyecanlı gün- tirecek bu kıyasıya dövüşün, SO- Ankara 2 (A.A.) _ Bqvekil vekilet Hariciye ve diier Vekalet- ıran 60 kilometrelik bir cephe bo· mat.tadır. 
lerde bir İngiliz gazetesinin, Mı- o.ucunu sadece kendi maddi Dr. Refik SaoYclam. refakatinde Ti- ler erklm ve bitYük bir kalabalık yunda gayet büyük ve mühim bir Gene Rus teblltlne yore Al nanla-
flr muharebesi karşısında Türk çıkanmız bakımından ölçecek caret Vekili Mümtaz Ölanea olduğu te,yl etmittir. m .. barebe cereyan etmektedir. Mih- rm taarruza ceçmlş oldukhrı Kusrt 
~üşünceslne ehemmiyet vererek kadar benci değtllz. Bu muu- ~r kuvve~fr~in Elal~~==ki in- :::nd~tıy:~~!!!:~ ı~:a m~~ 
'"1na yer ayırmuına çok duy- zam n kanlı dl.a ortasmda B d .b İ ';;ki er:-7dr;• ek~r d' ·· ~· llne nazaran Sivaatopol· ,ehrl dl.fın .. 

Ciıpruzı BÖJlemek isteriz. asli büyük nettceyt lş ve emel u r sa ova s 1 n 1 a u unl A cha~ı '-1 l L bn"~t•• e ır. L e- da ge>Aüs götQ.se muharebeler VllQ . nera u an~ e~. u un seyyar ~uv- bulmaktadır. 
yazı, en buhranlı zamanlar- edinerek bugünkü sıkıntılara, vetlerile Mihver askerlerinin gerile- Cephenin dıter ke.mnterlnde maddi 

ahi İngilterede, memleketi- yannk1 daha sıkı darlıklara kat- sular kapladı rine ve ~ünakale yollanna hücum blr değişlkllk olmamıştu. Be.'} giln 
~ verilen değerin bizi sevin- Iırnmağı çoktan göze almış bu- etmektedır. evvel Kurskta baflıyan Alman taar-
8tren bir delilidir. lunuyonız. Çöldeki becerlksizllt Daha. aoora yine Reuter mubabi- ruzu hakkında Londraya ytınt hs-

rinden gelen yeni bir habere göre berler gelmiştir. Moetova radyosuna 
Biç şüphe yok ki Mısır muha· bizde hoşnutsuzluk uyandınyor- A-ı..:_ _ Mihver kuvvetlerinin bir çok yarma göre Almanlar mütılılt zayiata utra.-

J:ebest Türkiyede derin llgller sa bu, kendi alışverişimize bir de- Buraa • Mudanya hatb kapalıdır• ıuuara • tetebbüelerine rağmen lıngiliz mev- malanna ratmen milstahtl'tll hiç bir 

ç:rırmaktadır. Bunun ilk ae- ilk yolunun kapanmasından C1a- İstanbul araımdaki bozukluk tamir .zileri hala yanlamamıt vaziyette ::;~ := ::fm":~riı!: 
çöl harblnin İngllterenln ha derin ve geniş - bl!Jden fazla edildiiinden trenler iılemeie baıladi bulunuyordu. na fimdlden atim kalmış gödle b&-

f!Qşmanla karşı karşıya geldiği fngiUzleri ilgllendlre'll - kaygı- Mare~I Rommel bir aralık durak- Jalablllr. Almanlar, biraz llerilemlt-
bu tek cephede askerlik kudreti lardan çıkıyor. Aakara Z (Telefonla) - Devlet de- Atlapaan 2 (Atpm) - Dtın ,.... lamıt ve dün sabah yaptaiı bir .bil- ler. sonra. durdunı1m1141ar ve gertye 
1r: c:ı .. ..trtald uzun hazr.riık1an Fakat t-.... m- tes1nin d ml.ryollan tdareslnden aldılımız ma- .tan tlddetU 781mur ve dolu bllhaaaa cum içia kuvıvetlerini topLumftır. ahlmJŞlardır. Almanlann 1!.lt hamJe-
r.e ~a • .u~ua gaze e- lılmata göre, son ~urlar deoılr7ol ıSapanca - lzmtt aruıncla fazla ta.h- Öileclen 110nra general Auc:ıbinlek il bnhrut vıe Alman tumandanlıll 
~ımından bir imtihan olması. dJl1 gıbl, !lıalr yanllglsf karşımı- ~kell ana haUan üzerinde bir bo- ra.t 7&p11Uftiır. Dallardan tq n ukerle,rile birdenbire MihHr ku...- lhtiyat kuvvetertnı muharebeye dr
lldncl sebebi de İngllterentn Mı- da sillrl\netlmlzt, lttdallınlzt boz- zukluk yapmakla beraber seferlerde ta1a ı>U9aW11e tnen l8ller Del'bentl - vetlerine hücuma geçmİftir. lntıilizl« mele mecbur talm,.tır. Dört gtlnde 
sın kaybetmesile Orta Şarkta muyoruz. Çtt.nldl buna sebep bazı ıectt.meıere sebep olmu.ftıar. i:zmlt arumdaki demlryolunu tap. Elalenıeyindeki mevzilerde mukave- ::;unıar 150 tayyare ta,t>etmlfler. 
~hemmlyetli deltflkllkler lhtlma- görmüyoruz Bu sabah Ankanp gelmeli fca- :aı:nc:U k6~:1:a '::"=~ met ~derlerken, İngiliz ~ar k~- · Sivaato 1 halki 
tldir Netadar sürec~ daha nerele- beden İatanbul treni öileden. JJO.Dra nutıs& da tnaanea z.,tat Jolttlit ~ veden. Mııver kuv.vetleruun genle- ... _ po _ 

ıiı.r barblal. ba. aebııpeıie, re J8Calı bent ohn bu ~ l4 de Betmlft!r. meıeler ~ d~unu ~ ~de düpnanla çarplfı~arken müt- tıgmaklardan c:ıkb 
-n1• ıaı...aı....aı: ~ ayan Buaa - lıll•dMJ& h&UI. Buıa Cft. ~ ab&h apM='l'Ndk Al&bıa • hit Wı AJ. ,-:;-_Jtiuatopol 

.... hç..,__ ~,. 81111 yangın, etrafa kot saldıkça •• aaıar altında oldalundan tren .... .ıatanbu1,. dlM,.. tıenıert. lfle.. Bu .. ati ıcaı;lf n il en ton l~r!'an m~ 
nız. Hattl, şimdi,e kadar har- feWteUn içinde Ye dışında kalan lememettedlr. mete baf)aınıfl•ııkr. berlere göre muharebe hail devam elana çıkmaia ba~r. Halk Al-
bin gidişinden hiç memnun ol- memleketler her gün yeni yeni ediyor. netice belli değildir. ..- n Rumen askerlerini doetıga 

nıadıiumzl açıkca J8Z&l'Ü. ali- çatırdılar. umulmadık yılantııar Tasdlkll çekler ınam. ta,.,.anderi ..... ;,inal -...ıamlfbr. hu uzaktan göreblldilimls de- Neemeddin Sadak dört eaatinde diifmana lıücum el'" -------
_..,..,.tenkit etmekten de çetin- mektedir. Son beş gün zaıfmdaki Man,,.ur·ı ·~ (Denmi ..wı. Z. aitm 6 da) hava faaliyeti, en hüyük bava faali- y 

------h-.-0----------- Maı· v k"'I • kull 1 .... 1 k yeti olarak gösterilmektedir. hududunda 
eh C 1 Alm 1 ıye e a eti, para anı maun• aza tm• Ur an ar Liberator ve Wettinctoa tipi Asrı• için böyle çekler ihdaıma karar verdi riltan ve lnciliz t;anueleri Dena. 

h k A etı·ne Nil d it Bingazi. Tobruk ve Girittekl dut- hazırlık U um e asına Allbra 2 (Tele~oıda) - Maliye cat veılikalannı TU40-ecle bir 1iaıa- man h~eflerini ve t~lulaklann!' 
Vekaleti. para yerme kullandabil- kayı tavlit etmebbia clq meml .. Akdemzde lql'eden MihıYer gema-

l•tı•mad edı.ldı· yaklaşblar mek üzere ta.dildi~ ihduına ka- kedere g&nclennit olan ilıracatçalar lerini bombalalDJflardır. Bingazi 
rar ıvermiftir. Para kullanılmuanı dalıi bu kararname de istenilen nıa- nbtımlanna otuer metre fudalarla 
azaltmak için ıhdaa olt1nacak bu 16mab 20 g6n ~e Meı\ez Ban- binlerce ton boml>a YaidınlDllfbr· 

Al t bl 
• ..,. Al tuclikli çeklerin kullanalmuına aiua- kuma bildireceklerdir. ln~iliz torpil tayyareleri de Yunan 

Japonlar uçaklar " 
mühim miktarda 

kuvvetler topl&mlflar ltimadıızlık isteyen 
fakrir 25 muhalife brti 

475 reyle reddolundu 

man • ... eıneyn- loatan itibaren bqlanacakbr, denizinde bir ltalyaa ticaret gemial-

de İngiliz mevzilerinin . Bu çekler vergi borçlannda ve sa- Milli Şefi ne iki isabet kaydetmiftir. Londra 2 (AA.) _ Japonluia 
yanldığı bildiriliyor " Devlet. alacaldannda para yerin8 n Lontlra 1 <A.A.> - Reulıer m.ubA- Mançuıi h11dudu timaliacle uçak .. 

kabul edilecektir. Hakikt ve hükmi t kkü J • blrl blldlrlJor: Mmrd& tldd8U1 mu- kınvetler topladddan bildin1i,--. 
A ..ıu.tann verecekleri çekler karpla- eşe .. en barebeler dtill bilt6l gQn denm et- Ba kuv.etlerin burada toplH•W-

ı..a*- 2 (A.A.> - vun bmara &.- 2 (AA) - A1mu ordu- iı bulnduiu muhatap bankalarca mltUr Qelen babeılerdell çıkarılan mn taarruz aaatine intizareır7apılchll 
lının bugünkü toplanbBJ.Dda =t- lan Batkuman~anlaiman tebliii: Mı- taadik edilmedikçe kabul edilmiye- .. Aabra Z (AA.). -:-. Riyueti- mAnaYa göre ditpnan. durdmıllmut- tahmin edilmektedir. 

tatrlrl haklcJDdaki llaba m re aırda. kudretlı atuka tetWlleriyle cektir. Devlet aennayeaae kurulu cüınhur ~m~~ Kltipliiindenı tur. B1I huaualıül Uberler ~ ol-
dt. B. Hoare _:. ~: deateklenen Alman ve İtalyan tü- müeaaeaelerle mülhak bütçeli idare- . l_'abotaJan. T~k ~ seçm .. mamatl& beraber memnun o1iDak lA- c b ı •ett k 

cereyan et da ad tmııv-. menleri Qetİa ........ rdaa eoara FJ ler .... hmqai idare ve Belecliyderin ... ~danümüncle.JWCla her tara- mmdır, e e u arı 
~~ ııa:blll'bt. LlbJ&dald Al~ mevziini yanDJtlardır. Şim- verecekleri çekler, karplığı mevcut fın~ aldakl~ tebriklerden milte- Kylr9 3 (4 ) ...,.. ~ gilnll 
t .. .tıl. ~tlertnbı iıeehiln bala.- di Nil deltaauaa d~!" çekilıpekte bul~d~iu bankalarca tudik edil-~ olrlaarileReiaielınlaur l.n~ ~na, 6ileden aıra # ~ AiiiımtJet- y . bir L _ Ln._ 
~~ antin lduk)arm& dair ıap. bulunan bQzpa 19az kıtalannm mekaizin kabul olunacakbr. tCJC-il e kal'fl)ik tebriltleriııin '9 ~kt tMJdaR aıwıtiarebeıll '!111""'~ enı .... va DUÇUIDUDa 

emeca. ha~ ga.tıeree* hltbk talrıibine devam olu..m.ktacLr. Mal aandıklannm binbirlerine ve ibl~na ~adolu AJainauu memur tır. M~ bU bir m.ah\,et K6I- uiradıil bildirilİJ'OI' 
.olmadalmı iddia etmlftlr. Ha- Pori ~ d.m cephesinde bir Al- fahail tubelerine •• tahail tubeleri- etmlflerdar, Wr.memifttr. 

amd bor«Unlukla.ra polltJ.ta man denıziJb. 1800 tonilato tuta- nio keza bin'birleri namlanna yap- Mal• 1 - Rmnrnet BW~ meınılled. a.r&n 2 (AA) - Alman rad-
~qabtlamun tllve ecıı0nwnell nnda bir lnsiliz mühimmat gemisini mağa mezun olduklan t.ahail&t için ıye memur an . mı. Jıcarta ~bir barebt9 ~ Cel>elilttank•ın dGn sece ,.em-
lbzumunu bellrtel'9k 1t1e.dA ~n ~r. Malta adası ilat6ııde in- ve borçlu mükelleRer tarafından çek Ankara 2 (Telefon!:L.Glt Mali7e 199melc 1ıg1n ~top- iki bava. hUcum~~ daha uira-
latbada taJmaJannııl cft m'llnkün ailiz hava alan1anna karp yapılan tanzim edildiii takdirde kahul olu- kontrol m~urlarile .. a.n tamJlbr. Yenl ~ Tanca dan bilc1iri7or. l.Jm..-
Olnladılmı IÖylemqur, taanailara baiAiı ile devam edil- naci.kbr arasında tlJUl. 'terfi ve nakiller hak- 90 KlCl hatif Almah ~ taqa lafilWar olmuw. banJ,n ~ 

a. Olıarcblll demlşUr tı : mittir. Bilhwa l...uka hava alanına Çekle~ verildiii '6n nakden ....... ~.daki ~~ JiikM tucllke m~ tJ1e m ... htcam.. ~yangınlar Afrika ... dinde söriil-
, lqlnde SU-~ yapılan taanuzda yerdeki uçaklara ,.!arak bo tecl edilmİI iktttan etmiftir. da bulanmQfla,rdır, alftlr. 
ti ·::e: ı!:ı~er durumU J81- ~· alan_ teeiale~ tam isabetler itq .. =:iunacakbr. l'Ç Je • fdlll 1111 g anq f ·--·••mnma•nu--~na•~··unwNaHUH __ _ 
dls ba Ol'f1'9d• t,amamHe bcml11f ete- ~ ve bil~ :r.anamlar çıbia- • . . • • 
lildlr. Btiön Akdel* oevftlılnde de ~ «;>nemli tahri>ata eebeLiyet v .. Türk para11nm kıymetini ' 

11U1CW11111c .-~. 50 iftir. 1_ -..!
11
!_ koruma kararnameüne 

-..111111 flBla IDAll ta,.,.ak. ~ uqpuz tebliii ek ka 
blJt tımıı emir olda. KaJ!Pla.- KMiı'9 2 (AA.) _ Orta Şark ranıame 

oot b87ik oldulu iti teza lnailiz kUTYetlerl uınwııai brarsihi- Aabra 2 (Telefonla) - Türk 
lri!c mtiard& maJ-ne Ye lqe IUD 2 temmuz tebbii: Diba Alem ~ ~etini koruma Jr.ararna-

elerl de dOlawı eıın. ıeotl. meniind~ k..-vetlerfmiz dili- meeane ek bir karara eke, ihnf ~ 
llalıamıel ileri bareUtl. neUolll ht- nm tanklar ve p~de bmcro e lecek mallara alt v..-•1n. lbnıcatm 
wnua~:"it.,,~ ~ yapbiı taamıilan püakürtmDtler ve PIMldtia ~ten ltibalWl 8 8Ua ....,. 
flmal • çarplfll\alar bfltfba gfla devam et- &nda tahail lçia T~e blr l:;ua.. 

ft Tiidd1ede feoa tealrler mittir Savat neticeleri bizim için bya tevdü meeburi)'ed kon~ 
flmdt l"ranm boC1111UDdan · aablfe Bu veaaiki .tan f'erli hankafar ha-

Atdenizde ve Orta şarkta blr eti ( D.7.- 2• a6bm 1 ele) rlçteki alibdar bankanın .aı Oe ve-&'!• görilmem)f bir ;venllgt " ümit- aikalardaki para miktannı. ihracatm 
~izin gert kalmasa duıınnu tar- Yeni telri/ıamız: klering veya M:ıbea dönilo yapıldı-

YIZ. ianı, her ayın 1 O, 20, 30 unda mun-

B. Churcblll, Tobruk'un aukutun- B'LLOR ŞiŞE tazaman Merkez Bankuına bildire-~ bahsederek General Auchlnleck- ı kl d' 
~rle~a:ldıye~nhl~deo~~~--dat21r inha-el ce T:r~;;·edeki bankalar harice tah-

&• &UU&OUuu tile gönderdikleri venikten bu ka-
l>asar günü Cumhurrelal RooeeYeltln 
.. Odasına glrdlği sarada Tobruk'un ASK VE MACERA ROMANI rarnamenin neşri tarihinde henUz be-
dtiştütünO öğrenince faşanp kaldılt- Yazan: (Va • Na) delini taluil etmedikleri kaenu her 
:ııı aöyternıştır Yakında bn•lıyor mendeket için ayn ~ yeldknlar s 

-T halinde ve 20 giin içinde Merkez 
(Dev._ ..wı. ı .._ 2 •t "'!!IW!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!l!!!!lll!!!!ll!!!!!l!lll!Iİ!!l!lll!!!!ll!!• l!s.~k~a~...._~bild!!!!!!!!tnC~ekl~erclk!!!!!.!s·..!!!ll!!!!E!:•"':.L...-----~~~·11=•:..!..::"'°~~~=..;l.t~aDIM=ad=-=u:::fal::::tlan:::=:~u.tün===•=.....:'biı=='=-na=.;;;..cı....;;__;:;..__;a_c;.....iw__;,;;:L.:...,__ ___ ~ ........ ------------
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AKŞAM S Temmuz 1942 

Diin Geceki 8a Sabahki ·aaberler 

Leningrad 
bombardı

man ediliyor 

Cburbill hükUme-ı HAREİ DURUMU Sivastopol Mısır harbinin 
tine itimad edildi r------~~---..;....--11 nasıl uzak yakın netice-

~ =._~ ....! Almanlar isken deri- zapteditdi? ıen ve 1!~krkiyenin 
wmlyettn ... aııeılıitade Oklutünu tllJ1- k po ıtı ası 

En aiır toplar 
her tarafi ateı 

albna aldı 

~Tanık Mtımmdaıı ayıu. tst.ün- yeye ço yaklaştılar Bir kiıım Rua kuvvetleri <a.. tarafı ı inci aahifede) 
ltt blsde tdl Bu ftstthıltik tanklarda Kenon yanlnaclaıina b kll kl tıeıtı bel& taqı yedi ve toplarda he- e yece erdir. Bu acayip man· 
men hemen ~ karşı 191z ıılabetin- Le • çekildi zaralann bize usürprlz• olmama-

• • - c1e kil. Topçu tuvvetıetimız tatrıben mngrad ağir toplarla hombardıman ediliyor. 61 lçln bütün ihtimaller! önceden 
a..&a 2 (AA.} - Alman ordu- endaht menzili 20 tikımetre olan son Bütün Doiu cephesinde büyük faaliyet var Ber1Dı l (AA. 'f - Alman or- aklımıza koyduk, her gün şaşıp_ 

lan Baelmm•Ddaahi,nm tei:»liği: Al- model Bowttar toplaı1le mücehhez dulan Batkumandanlaii tebliiiı Sl- kalmadan vazgeçtik. Bundan dQ.o 
mu ordmunun ea alır çaptaki top- btrtaç al&Jdan mtketteptl. M.a-dar n-Jı... _.........., vut 1 d.. :ı...:ı Alman &-
lan harh hıakımmdan Leniagrad et- Mtıttent onlu lknd1 oldutu gibi AIUll• ..._ men °t:yr:kJ:..ı.ıri;İ~nin ,,lu~e öze- layı yarın İngiltere Mısın kaybeoo 
afmda •• KrODfdat ko)'Ulldaki de- h&ıb devam ettıtı mMdetçe de hava Mıaır laududundan Nil nehri- Alnıan1'nn taarruz lweketi rinde ve limanda dalplanıyor. derse sttldllıet ve itidaHmlzdeıı 
iliz mavuaJa yollarını ve temlerini lltlnlQtbıe maHlc bulun'Q10l'd)l. ne doiru çeldlmekte olan İnailiz (ÜD 11eçtikçe s~l~tecJ!r· &erlin 2 (AA) - Alman ordu- gene hiç bir feJ eJratlmtyecek, 
Met altma alnutlardır. HedeAerde DClfman daha evvel taarruz etm8981- kuvvetleri 4\"Y!elki cün &.ken- Dilakü Alman teblQfne sare Al- lan Batlrumandanhlı tebliii: l-ldlu- tuttuğumuz yolda bir değlşlkllM 
~ J&Damlu ~tıiı g&rülmüt- :w:=r ~~.ııt günle- deriyeye 120 kilometre mesafe- manlar en ağır toplarile Lenin- al te'bliile de hilclirildiil d>i korse- olmıyacaktır. 

R
• Dftfmanm taarruza kazırlandıtı de Alemein mevkünde durakla- pad ve Kronıtad• daki hedef· neral Peron komutumc:laki bYa Geçen sınırlanmızdal 
oetof • Moekova büyük takviye anlqıhnca bu taarruzu milsta.hkem ID1t. Mihver kuvvetlerile muha- leri bombardıman etmeie bat'-· kuvvetleri pilotlan tara&ıdan kud- yaz garp 

~luınpı mühim demiryolu dQUm menllertmbde beklemek ve milmklin rebcyo tutupıuqtur. M~ebe mıtlardır. Ayni zamanda çok retle desteklenen orgeneral Von gürüldeyen kasırga, bu yaz c&o 
atalarına kaqa ,..,dan gece bava oldutu lqldar btl)rDk kuvvetlerle blr bütün ailn a6rmiiftür. Mihver milhim hava kUTTetleri mühim Mamtein komutannc:ldl Alman .. nup hudutlanımıza yaklaşabllil'4 
taamazlan mumda bu demüyolu- mukabil (aamıza se!:melc katan ve- kuvvetleri bir noktada lnıills demiıyollan düiüm noktalanna Rumen kuvTetleri b'76k bir b1ara- Oeçen yıl, ka1'fl ka.rpya geldiği• 
•an muhtelif noktalarma ilahetler l'lldl. taarruz etmiıtir. Bu hareketin ~hk. göatenrek flddetli söiils s&- mız t.ehlikeden dolayı hiç tel~ 
elmut n •ahim lauarlar ika edil- 1J hulran aU>ahı ellmbde tak- mevzilerini J'•rmıtlana da hu umumi bir taarruza baılanp; ol- ~ bır PJl)lflDMjaa soma. 25 sin Al'""""edik. BllAlds dürOBt polit1'o 
miftir. rlben 300 tanlc Tardı. Fakat ba· gedik hpablmıtbr. Kahirede m881 çok. muhtemeldir. 8Ul'en aavqlan müteakip bır ttpn· """"Ya.u ' 

Baz denizi cepbeünde ••at •• ft ~ zaman elimizde haflf netredilen fngi)iz tebliiine göre Londradan ıelen haberlere muzda dilnyıupn en kuvvetli kalesi kanım dumanlan ve bulutlaJl 
pike acaJdanmm alır ppta ~ stuaıt'lar barlç olmat tzere 'rO ten o gilnkU muhardieler lngilizler göre Almanlar beklenilen taar- olarak pret w•nan Siva.topohm en duru bir havaya çeyl!di. ~ 
larla Moaımamk limanı teelalerine fu1a tanı: blmamJttı. Bu TUIJet için fena aaıyılmıyaeak ,ekilde ruza ba§lamıılardır. Reuter ajan- kara ve deniz kale •• iatibk&mluma duru ve sAkin havanın sürek. 
•• demir7olu pnlıaa 1MJırGk lauarlar = ~ kayıplara ulramadan neticelenmiftir. sının Moakova muhahiri bütün Pmiller, ~ ta.netli latibkam- olduğuna inanıyoruz. Buna inaniıo 
:rapımtlardır. Zırtılı ~enln bu niabet8zl ta- Faltat general Rommel dün cephe boyunun kaynayan bir ian. kayalar içinde oyu)mUf meni- ortavtr 
... J (A.A.) - AJmaa orda- J'Jln t&rpamda HommeJ lnkl• edil- yeni kuvvetlerle taarruz etmi; yanardağ halini aldığını biJdfr• leri, 7er aJbnclaki f!lVaf 7UVaJanm, mıyanlann zaman zaman .J? 

lan Batbmanclanhiaıın tebliii: Bir me. bir IUl'ette kuvvetlemD41tlr. ve İqiliz kuvvetlerini Nil nehri· mektedir. Yine l:Ju muhabir Al- beton ve toprak l>lokhavzlan ve attıkları rivayetlerin yanhşlıi_ı 
eene zarfında Dolu cepM.iade Tobnıtun lll1raıtu lmrbıe Bollum. • nin deltuına doiru ~ilmeie manlann merkez ~besinde de aayuız eahra tahkimabnı her ımıf aşa.A\da ve yukanda m~ebtt 
271,612 Almaıa aaba

7 
,.. eri .- Halfaya ıautmdan Jıılena lılatnıh mechur etmİftİr. Almanlar La- taarruza geçtiklerini. Mosltova- ahın miul tetkil eden muntazam sellerinin tu~. bize aykı-q 

felerinl eadabtle ,aparken ılm~ ~ Dilfmanta aramızda giliz kuvıvetlerini yakından ta- nm 160 kilometre garbında lfbenıLerlili ayesinde ele ........... yollar'la meydana çıkm1Ş bulunu,. 
tir ~ devrede ı.- 65 730 ut ama bir çöl vardı Czatak·da bir ıedik açtıklannı, ılerdir. Burada alınan m n canime-
~ -.T•P ' 15 dn ta-mnamıs lmit edlllJordu· kibetmitJerdir. Bu duruma göre fakat bu gediğin hpatıldığını m sayısı henb tamamf,ıe tesbit edi- yor. ... bu 

• Balbulcl ı.e.mcı riiıı yanı 28 hazin.~ Almanlann bu.Un lskenderiye h '-- lememiıtir. Mısırdaki muharebe..,~, mu-
llntl Rommel zırtııı ku-tıert bu aoer veriyor. kta "'oğura il .... Ye Nil del•-- o-nu··ne .. elmele.rl s••..91_ b h b 1 d L- Si ld b zul tt:• harebenin ıı:ı .. r u ca 

Almanlar NU 
deltasında 

meni &ıtnde görtlndtı. Zııtıh tuv- unoı • u,uu u a er er en ÇllUlD :vıuıtopo a o an roan or- ~ .. 
1'9tlertmıatn Wııibl )11zilnden yeni- beklenebilir. lngilizlerin burada netice Doiu cephesinde mühim dmundan geri kalanlar ereon ya- uzak yakın neticeleri, diğer bu• 
4ln tıeıt -.umete mecbur olduk biT mukavemet patenneleri hareketlerin baılamak here ol- nmadaeına Dtlca etmitlerdir. tün cepheler gibi, hep bu iki ta-

VabaJHne ~ olan veya ~ muhtemeldir. duiudar. Sivutopol etrafında 711Pılan •- raflı dostluk ve şaşmaz bitaraf• 
matta bulunan tabtJelertn neler- ...ıar mumda Alman •e ltaı,.n 

( ... tan6 l iDci n•i'ede) den lba.m oldutunu Avam Kamara- deniz harb lı:anrederi. tulamlral hk politikası gözüyle seyrediyoo 

P1ri mülait deiild" Dütm = ~. Yalnız bu takviye- yeri i malı Tamim Ceorgeaco De gemi aharial Slatian nız. 
taklarla J&Pbiı Wr ~ ıa: ~mljun~::ı~~ lı:omutaaınd&. olarak nı&kemmel bir Harb ilerleyip geliştikçe, şilll'" 
... c1an m&dafaa edil '-L --1d ki .. "'·- .. ,,.._ ltl>lrliti Oe dllpan takviyelerinin diye kadar tuttuğumuz yolun 

eıı uu- ....... • '•--~ hl9 bir ~ne bltmtt 0 --ma, saten, bez ve M""t kait dul tim. -•--.....!-'- - ._,__ 11:'--ı ....ubt• lıir pdik 19!'11M da. nmrue bMnııJorus. u-.. U e ' , ye ve .....-- &luu• ceçm,..... ve ua&"~ isabet.ine her tarafta daha fazla 
tuPIPDA sonunda dütmaa tanklan Bapetll, ıeneraı J'refber'in m- pazen fiatlerine zam malwlerin iti aürlbıceme- d:1~ ~eri d6flnneie ,.,.. tnanıldığma da eminiz. 
Pli ablmıt ve k11YVetlerimiz Quat- muıd•emdelrt Yeııl Zelanda Wme- wapıldı de bırakdmıyacak er r. Bu yoldan aynlmıyacağız, ve 
lal'a miiahat ddieinin timaJ n ce- nlnden bt.hleWlt aman flddetle aı- ı-
aap ke.imleriade mevzilerimize 27 Ql•nmJttlr. l . H k 1 hiç kimse blzi, bu herkese fayda• 
Mlometre -We dlpmına tur- Bu çetin bubi ticldetle devam et· Anbra 2 (Telefonla) - k.u..t Ankara 2 <Telefonla> - Dahll1JO ava 8 ın arı h yoldan aynlmak istemlyecek• 
1m lf99Dillerdir mm.k ._safere alapnak için batiln Veklleti. Sümer Bank fabrikalann- Vellletı, valillkkre gön.derdlll bir 

Y 
• ., _, ·., ledalı:arhklan göze almak karan da J'•pılmakta olan buma, aaten. ıa.mimde, intacı kaza ldare heyetle- tir. Necmeddin Sadak 

enı ~landalılar -ilamdır. Birlefik Amerika ile ln· bez ve pazen fiatlerine istihlak ve rhıln 1dar1, lsti§aı1 veya Icazal karar- lnmliz tayyareleri 
temberden kurtuldular gi)tere imparatorluiuııun aemi inta- muamele vergilerinin artma ından lann~ bağlı meseıeıerın biran evvt'l • ~- • -----------

Kaime 2 (A.A) Me Mat- at aayretlerile birlettirilmit olan bu dolayı metre batın• 3 • S kurug hallec< mest hUS118UJla aorı derece ıımalı Fransa 6zennde KVÇVK HABERLER 
-'- - na tedbi J 1943 · d t dikkat edilmesi Uizumuna ışareııe nuıtan 30 lıilometre me.afede bir r er •~neaı sonun a mey- zam yapmıı ır. bilhassa telcaütıeı-e, maliıllere ve uçtular 
7UUÇta kopblan Yeni Zelandah ıralannı "Yerecektir.> bunl&rm dul n·yetlmlerlne taalluk 
taburlar sece .., lflimda düpnana • ~tama tanare bakımmdan Oç amam müdür ec1en her ınrıtı 1.t1ertn en tısa btr u- • 
llnaG lüicumu JllparU kendilerine timdı her aman)duden daha ltuv• vazifelerine baıladılar manda neıtcell!!lldlrllmesi '" umumı.. Lamlra 2 (A.A.} - lnailtere ba-
Wr 70l 19!'11iu '" seri kaw .. tlerile vetli olduiunu elSyliyen Bape'kil B. l JfA,le hloblr JUrUqm 1tlnlıı llrtbıce· Ta aazırhlı tıebliii: Dün gece kııYı 
imi~. Yeni Zelandalılar Oıarehill Mmr hareUbna gepıif ve .~ .. 2 (Tele.fo'!~) ~ ate mede taımamasını tatt ,ekllde em- eerviaine ..-P ~aklanmaz Frice 
tli11MıM 500 kiPden fazla itayı uzun izahat Terdikten aoara demit-- muateprlıauıda i.tihlikı tetkil'tl~- retmektedlr. adalan açılında diifman deniz mü-
wrdinqlerdir P tir ki: dırma umum m&dürü Ymuf ~· nakalabna taarruz etmitlerdir. Orta 

Alma;.ı !=m C>ehlnJeclr. 1riiJtik bir flddetle de- tedarik .umum müdürü Hüaame~d~~ Üç kaymakam Vekalet tonai<la bir düpnan pmtai alevler 
ar ya a ---- lll1lıaıebede tmnandanlıta ile teabit 'ft ~tl,.a~ar umum mudü- emrine alındi içinde terkeclihniftir. 

beyanname atblar cMam etmlttlr. Bu Generale Ul1l ril Seyda nzifelenne baılamıılardır. Anbra 2 (Tel f nl ) _ R 1 Av aell'riaine mensup uçaklanmız. 
Berlin 2 (A.A.) - Almaa QÇaJi.. bllledlllmJs itimadı 'JrMdtmne bildir- gazeted çıka b: b.r:rrıam~ ~ ifKa) altmdaki topraklar üzerinde 

lan dun Şama heyanaame alm1f-~ t&lm~ ımha1llne maaruf hikAmeti ve mllletl azlmle, matla T9 re U.,:,ld bymakamı Omıan e Nuri yaptıktan devriye uçuılan aırasında 
ludn. J'CIRJD. 1111.ı.:.ı = saımecll- yenilmeden baı6e devam etmektedir. y;lmaz, Uluburlu kaıymabmı Ha- diifman hava alanlariyle demiryolla

P!J IGylemJııeceltm. Tabus :.: Blldllim bir PJ T&l'B& o da Ruslann Jit Akkutay. Yefilova bcJmaltamı nm bombalamıtlar ve üç düpau 
İnaiJizlerin bir aylık deterebllecett o1aJ1an b.qı cea- Hltlerl hayrete dtlştırmilş oımalan Faik Önçıhn VeUlet emrine alm- bomba uçaiı dütümıütlerdir. Bom-

L--L l'IUe 1mqa UJmalanm --"-- dır. Rualann BWert yeniden hayrete __ ı_ dır l»ardnnan aerviline memup uçakları-
-7..,ı lllBletten - °" d~ertnt -.nnedlyorum. Ne o- m..-r • d.. __ , .. 

...._ 2 (A.A,) il&lrtm.• luraa. o1auıı R'llllall 6l0m e a zaıe- • ~ _ T mız upnan 1JW&nna mayolar do§e-
..-..... ı. -~lnc = J&pon taamaıanun 1ıetl1DCMm'daıı re tada ~Gcadele,e ~ yedecek- Alman &JaDSIDID ürk mitlerdir. Kıyı semsi uçaklanmız
lma ~ ı;._118 &J1 Ddm.· :1 m.ıtlD aldJlı flldlden bableclen terdir.• r topraklanna inen Raa dan biri bu hareketlerden GeaUne 
.. Japılan -- htıcumıarmda 202 -=!1111 lllBltrbıe f6Jle devam et- lllti&eflk hava kunetıerlnbı büJük ta eleri hakkındaki dönmemiftir. 
9Cak bıbetUllnl JUIJOr Bu htl- ..dmı bir llratıe antılmı '" ATUSW&1P- yyar • 1--=ı akın 
nmJanD 61f111 ım:tmda. hl(blr tat lltlll- --~ 16ıeoeibıe dair Dert mn bu 1ene bir ı.w& tehllteslne ult- baben ugulereye 
.._ _. - .... ._._ nazan. hiçbir 1UD1.D raıaca1mı ~ liJllJen 2 (AA) ,. 

· ı lftlrak etmedim. Baıbln uzayıp git- B Olıun:hlll ld- • ~on . - aa ajana Berin 2 (AA.) - Büyük Bri-
~ ~· .~ IDlll tok daha muhtemeldir. Netice- ~tte ta~ S::::'!ıd= da biJdır17or: Alman a1ana1. •J'ISI .. ba- tan1a1a yapılan teamızlaı: sırasında 
..., den fada • Bin tllahlr etUll 11m&n harbin du- ı,.ret etmlftlr. ~n 9 ~~ bazan da 10 olarak goate- ~an hava kuvvetlerine mensup 
lfaJll Qmd& insm~•1lpll= ••ima. lıMn'M!lr itin hl~blr aebep Bu ülert miteaklp Anm kamara- nlen ~~lahlı Sovyet bo~~ .. ~c;akla'!- tqkiJler dün ıece lnsilterenin cenup 
ATl'Upada Te Yatın ~ m 1ICÜ =. mm. ~ ft iman il, hlttmete ıtımatsızlık blldlrllme- Dm Turk topraklanna ındqp haben- ve cenup babamda harb halwnmdan 
bJbetm1tUr ~ lncmsc.e tonupn dnl latlyeıı takrh1 26 reye karll 4'15 ni yazmıttır. A~ıkça tahrik makaadi- 1 önemli teaialerde büyük tahribat 

• 1ıellı bulanan Rua reyle reddetmlftlr. le yayılan bu haber uydurmadır. m-.dana ıetinnitlerdir. 

* Azaptapıda kayıkçılık yapan Is• 
mail adında bir adam diln denizde 
sandal içinde abdest alırken birden
bire 6bniiftür. Adllye doktoru tara. 
tından ,.apılan muayenede kali> sek
tesinden öldüğü anlaşılarak ıomuı • 
meslne ruhsat ~rllm ~tir. 

• Bakt'l'koy bez fabrlkasınd lşçl 
iaınblm diln- dokuma kısmında pen
cereyi açarken muvazene 1nl k e
derek diişmuş, başından ağır yara.. 
lannuttır. İbrahim hastaneye }{ dı. 
nlmııtır. * İbrahim adında bir tıKalı 
elinde blr bohça ile gece Be itt:ııı an · 
geçerken ,ei}pbe üzerine yakalanmış 
ve bohçasının içinde birçok saaue11 
ve saatçi o.ıetıert bulunn1uştur. lb a
himin bunları o civ:-ırd1 saatçi Ke-. 
malln dükkinınd::ın çaldığı anla ıla.. 
rt.k tahkikata başlanmıştır . * Kadırga civarında o\uran Iste
panm dokuz yaşındaki otlu Jlraylr, 
dtln Bayezitten Blrkeclye giden blr 
tramvaya atlamak ıaterken dWimUta 
muhtelif yerlerinden ağır yar.alnn • 
Jlllfbr. .Jlraytr hastaneyıe götürül. 
müştür. 

PERiLi KONAK 

* Vatman Mehmedin ldarcunneld 
tramvay dün tstiklll cadde nı.len 
geçerken Haralaml>o adında ı ı Yat
larında bir çocuk birdenbire yolun 
ortasına çıkmış ve tramvayın a?t.ına 

- yuvarlanı:nqtır Va\manın auı::ıt.ıe 
dlipnüttU. valarken kumla döte}i yol üzerinde Bütün bozkır baJbu altüst etmit rren yapmUl • sayesinde uamva1 

Siapleton. o giaiba akpmı, Coom- ayald~nnın izle~ .lu.lmamlf olmuını olan bu &ni ölümün m ne poU.. durmu, ve Haralambo hafif :yaralı 
t.e Tı.c.y lı:uabumdaa bozkıra d&- nuıl izah ederaınız) ae adliye memarlan .,.dmlatama• olarak kurtanlmı§tır. 

Tlfrllla Ro. Hl ~ AllMft Rh.l .1 w dönmez. lı:öpeiini ..Idadıiı m• W tao 1:ııa ...aı· dlldan için. cloktor Moıdma mu- * Mayısın 22 net ginft öileden 
,,.... .. ___ .. •~- ıtk aMaktan almeia simit " • -: a n. ı eormw ammayı cüm.k •• ardmla~ . . IODl'& AJtarayda UaınY&J depoeunun 

Mi. a....t, ......... all&.k ... 

1

.. OaarJ.•m. lllİae ı...n.· ~ beklıyordum. Buna da cnalnm ha- W.. .. iPii &ıtındüi meydanlıkta bir merml 
_._,._ _.. _ ... __ ...L _.~a_ LL •'*!Nil" k~ ~ iiHea emin w-~Taflanh-:= ordu. Bilinin. koaaim &Dilndeki .. ~~ etmifd. patlalml. 1:ıet 1dtl 6bnüt. ... dört 1r:1-
lln&l -cnamrM,..-.;' ııııw • h•l4L m•~ vadeım.L '- keearma 1;;:;._ 1 Taflaalı 7olun ortaa lı:um dlte)l ol- ud~.Milwl ...... ığlıemde 'bD il JU&)anmlltı. B1I arada bacalı ıa.. 
.... ..,.... ........ ..... .:.:: ~ s.lemek ,.-. UZUD zaman- Elebdiai tu!ı.-. qlmblaa Ce- dala halde, ya lı:ewlan ~-· ~da il eclea bu euarenaiz. alim nlarak Oerrahpap. baatanlllne UI-

~ ~ ....... ..,._. ... llotl ~.ı:.:ı-..::=- .__ k.....,_ ........... 7ol ı.o- SU cı...ı... 7olan o,,_.ı... ko- ı....ı... ıı..."":ı. d:.:S'ıı.. ~ ~::..::::':: = ::': 
GIUI ~ sedımek .. ..... Mwı..... 1"ACa bltldl etdli tit iminden at-~ k-.çm•k ietediii icin. .,.ak iz- tunclaa Stapleto 1i. eiaaJ'ed. ş.ı;,. clakl kadın da dlil 

:~~ ._,,., ........... ltapletoa ...:-;..:::.-::: ~,.. •nllt .-... .............. leri bmlana -~ ~alnuea K&- tm Wle pannak-:.rt..Jı: ne bbUk =.ı~mS::ür. 
~ .. ...._bı ciflikten lllFf1)a.k. lfb. ~ ise. Jolun .cimenla bmmdm l>lr melw-et •• bıeellkle aertip •e Sc- * Yapak 8'andardı için &J~ 

Mise Ben,I. iN ite hntmamak- 1 •i~ d&aeeeiini öjreDlnee ar- Baakervil ail ... -...Oat olan T• ilıtiJ&l udzadeJi k~ordu. Omm ra etmit ola+nu takdir edenin Upleı1lı ıeçen tene Uplerlııden f~ 
ta mu ettiii.., ha,.dut '4>k mit- bk harekete cecmeie karar •erdL hqeratıp aan.ı--.. ,wae eürill- ivin. kapeiin ayak izleri 7okta. SU eamnm. Bu c:İna7ette Stapleton"un m oldulu görtilmütıtir. Tlrt.lk n• 
kil hü duruma d&tmiiftü. itte 

0 
.. Eler ·~ l..oadnp __ x, -1im mfit foeforlu ,.,,.._ -resinde b.- O..rlea, blb Mk._den 7ere 111- "-.he suç ortaiJ kapekten ibaretti. mune Uplert de gelecek hafta tesbi 

n.cla idi lı:i. Stapleton. Franldandın dlııeme, .:an -. "'.e ranLkta söaJ.i,,. ,_.. pml pml Tarlandılı zaman, k5pek ona yetif- Ba hayvanm da kendisini ele verme- edilecektir. 
km miae Laura'cun kocuile arası ladıiı cin~ t ~danben hazır- parlıyaa eı.....m CifııeMm köpeii mit ve ihtimalki hayvan. ibtiyarm abıe imkan 1oktu. Dün yapak ve Wtlk bld.lllnde bı. 
açık bulunduiunu. ba kadmuı ah- dütmeee y proıeaı .tamamen.~ karpaıncla hlchiuu eaaan ihtiyar ~ini koklamak için yanına yak- Ma toplantı ya.pılımftır. Toplantıda &.m-
llk bakımından aailam bir matah SÜ lepe.itti. e. tatbikı daha zıyade uilzade, baiıra baiua konak iatika• lapnlfb. Fakat plı:lnnın cannz yere ra·- d~ Staplet~n ~~ ~ l..au- ball) lilerl görüşiilmiıştilr. 
obnadlğını öirenmit ve bunu. air metine doğru lt0flll2ia '8.tladı. Bu aerilmit olduiunu sörünce. ona do- ned~ bu e~~~tlere lftlrak hıaeeleri * Halit partı.ı kaza ~isleri dlm 
Chartea•e kartı J.a:mladıjı cinayette .Bu mu~ ~e M,dut. metresi karanlık ve ız yolda, atlıyarak ko- kunih~a~ geri döndü ve köpejin D' Bu ciheti de anlabr mısınız) parti vilayet merkezinde lda e beye-
7em olarak kullanmak d .. ··ncai ak- Dll88 Laura 71. ihtiyar aailzad ye bir pn bu lt.uzgunı köpekten daha kor- .-le ızlen. yalnız cesedin bulundu- - Hay hay aziziml B ik. kad ti reisi B. Re t Mim 

0~ unun rel~ 
ltne gelm· ı mektup Y a ve Londr a hare- ku ve d h tüyl r ürpertici ir hal iu yerde görüldü. da Stapletonun cinai u İl . dun llği altınd top nnu l rd r, To ıın.o 

Bu kararla, miaa La le m ~t :~:t n~ .r~e ~ de. tasavvur edilebilir mi) Ark.aaından, köpeği kıtlartmakta :: ıüplteleri olmak ıa:11U:dı~~ B~~ :~~~~~lyl al k l dır n l ı r ı Ü• 

aebet peyda etmiş, muh betinı de nnde r nd va :emı:.:' ~ Zavalb ihtiyar, can&'Yardan ~- olan Stapleton, air Charlea'in ümıt k a hay~u~un karı•~. misa Berrylin. ı * Evv lki gun bir dubad c
1 

L it 
lı:a nmı ta. Kenaıaini bekar olarak Sonra da mis La ayı, bize anla~ mak için lı:otarken bir taraftan lı:or- ve tahminı "Yeçhile, iti bitmit oldu- ~:f~!1ıyan 1 öldurmek istediği- fene ı r1 iç n t r b t. yap rk n '.i· 
tan genç hd1D1 uzennde old&Wu makul bahane ile ih · kamadan, eliler tuaftan kalb ..- Fu aörünce, köpeiiai yuıın.- ça- m 

1 
.. ,'lP en aa a ~üp~em yoktur. n lkl ıt;inln öldu u :ı ık. 

#rhal teaarina cöa erdi. Baı.a.. Terdiii ranct.r J'9rine ,....::: fından camız Jere aerihverdi. llmut. ve taamaauıdan zincire bai- ~~pegmd .. de mevcudıyetinden haberi M~mnuni etle hab r lclıllnuza G re ..,..._. -ı......- a....&L- ~--dı. & ...... L -.. __ ,_ 1 ...x.1---- . lı7aıak Ö UJll ~ &Dine uuaun ugu muhaltk ktır bu ka da • ur H e 
·-~pcayuu nn-.•~-....-- -F~~RCaarloe•iko- .... 



3 Temmuz 1942 AKŞAM SahUe S 

AKŞ;:::tr;:;::;.u ( ŞEBiR DABBR' rBRi) fiiKadıköy 0~~~ ~~.~~!ında 
.:=:~ Belediyenin Kaza mı, cinayet mi? Et az :~u~d:a~~&r 
~~~_..]:! emlAkl ..::.::::!:ine yeniyor Ptof. Zati Sungur 

AJ1De1i ~ cattu____ Hakiki miktarile baılandi Sarfiyat geçen seneye 
- Haydı ,...,.,_,,_ Ha7di evla- kiymetleri meydana niıbetle yüzde 40 

-. .. Senin ........ IPn Jok. •• Der- rlkarilacak Kaqoncukullulu civ&i'mda bei'aber noksan 
line... T J8P,d1lı l"atma Jale adınde.tı Jmdmı 
~ı tal>anca De Oldllnnetten maznun 
- Ders mi?... Hani mufı seç- llftnhAl bulunan beıled1f8 emlAk Muatafanm muhakemesine dftn ikin- Mevsim hayli Jlerledltf halde et t1-

mifti? ..• Yolua PCeD sefer, mabeup ıtleft mMD:rtqthıe tapa w bdlulQ'o el atır oeza mahkemes!nde bakılmış.. atıe11 h!.11 dtl§mem1ftlr. Balbulc1 her 
olmasın diye feci hakikati aizlemif mnum mMDrlftP mtıHı:les k8da8tro tır. Bu celsede tıbbı adli mecllstnden sene :vazın tıatıer dtl§mette idi.. JılU
lllİJdinis? m&:Ulrü B. Em.in Anm'm t.Aym edil- gelen n.por okunmuştur. Raporda, baha müdürlüğilnce yapılan tetıdk-

tocuk. l(iizel batma vakurca sal- d1l'l yammıştl. 'tadmm yaruı karnında olduAuna len göre geçen eene btanbulda. aarf 
W.; sesini kalmlattırank; btlvmı B Emin kadastro tefldlAtının lcu- nazaran bu yaranın harlçten büi ta.. edilen et miktarına. ~re bu eeneki 
cet -.., dadakJ.nm tarak· nııcfuta rtlndfd>el1 bdutro tfled- l"afmdan da JIPllabUeceti, tadının miktar ytıme tı~ nlspetln~ da.ha 

• • m • t:ıa: !dm tendi elhıde patlap.n tabanca ne de mıdır. 
- GectDn... H .. de lıl da. ntn _n_h>de mD:tıim hlr.ım.etler et,. bu şektlde yaralanabll~P;i bficttrm- Bu nispet haziran ayında da --le... mlf, «Pm menlcub !tler:hıde 9ıt1- :vordu _ qaRJ. yukarı_ &JJUdır. Haltın az 
Babaa: .. ıanmn111 ~ıı bir memur- Şahİtıerden Mehmet de ifadesinde, et ,.enıeslntn .-bebi tıatıertn y11Det 
- Y..U epek iıb dereceyle seç- 4111'. kadın yaralandılt flaman talıldkat olmasmdan Dert gelmettedtr. 

IDedin!... Demek nokunm nrL.. Belediye emlA.k ınMtııiüttl lflerl, yapan polis memuruna, tendtsl.nl Son aylar zarfında İ8tanbul p1ya.. 
Dilıbaıhlak etme... AJ1M1enin M;yle- dnden güne ehemmiyeti artan bir Mustatanın vumıadıltnı, tend1 elin- 1881Ila harl.çten get1rllen hayvan 
&iini yap bakayım. makam haline gel.nıiftlr. Gerek bele- deki tabanca ne )'a!'alMdıA'tnı bildir- mevcudunun ancak yangı fehirde 

Yanacak, homardmbma dtJienhı. Pi* lıdarel bmualyen!n mişse de, tend1&1n1n, Fatma .Jaleyi atredllebllmektedlr. 
8İllİ. binlerce parça emIA.ki Taf'dır. eon Mustafanın vurdulu ve onu kurtar- Vaziyet böyle iken flat.ıerin dilfme-

Yabm kalmamn iizeline: zamanlarda J'Çl1an tatfmlAkler ytl- mak tc;in de kendi kendine TUrUldu- meslnln sebet>i, İstanbula gelen bay-
- N"teia ba derece cendere•e '°" zftnden d~ belediyenin uhdesine ge. tunu söylediği kanaatinde otdutunu vanlann gerek tesllın1f. gerek d1rt 

ı bildiriyordu. olarak vlllyet hududu haricine ser-
byonuam? • dedim. - cPek lJİ• ~ ve bel~e atılan birçok ar- Dtter pJılUerln dinlenmesi 1ç1n besçe c;ıtcmuıdır. Bu suretle tasap-
d.-eceliler ansmda anormaller b~ -!Ar ftrdı. Bmılara aft kayıtl&r, muhakeme başta gftne bırakılmıştır. bk hayvan tıearett Jaı>anlar, istan-
lımabildiği ıibi. cİJİ>ler. corta• lar senelerce evvel tutulmuttur. Balbukl bula gettrdlklert ha:rnnlardan btr 
-..mda da jatjlrbelm oLalan&dü belediye '" ldal'el huauııılye emlA.kl- kısmını ıehlrde sarfeteeler btle civar 
tabaiyelleri mhm eder. Kendi ..ı nın hü1kl mlktarlle tıymetierlni Buz için amonyak Tlllyetıerine aıevltetmek auretıle d&i-
.tuadqlanmmn tec:riibesinıd• IMaJ tıeıııbtt etmek bere ,eni bir ısı.temde neliyor mi milşter1 bulrnalctadırlar. Bunun 
~or maya?._ 8-Jan. oiJanaa bu 1'l idare etmek lcabetmektedlr. • ytbı(lpden tıatıer dtltmemettedır. 
~ .... .,..1_ La!L_..1e--:... Buz JaPDlalt bere beledi,en.ln ~ Halbuki diler Tillyetıer - tendi 
---- _..._. .. _ B. Bm1n. bu hu.luıı&a lıb.t.tası oldu- ctan ..._ ... 

- Bis de öyle ditindiik. tundan beledlJe .. tdarel h~ manya -..--, etUtl amonyakla.- ibtıyaçlanm ta!1ll&J&Calt ve beal ol-
? emJlldne atı J'9ftl bir l!ll8tenı kuracak rm yola çrkanldıtma dal!' bieled1yeye mıyan mallal'tn - hartce ~ 

- Bir y telgrafla. mal~mat gelmiştir. Oelecet mıı menetmJtlerdlr. İstaıibul 1ç1n 
- Pf'Cl'ı•mn yaplJOnlZ. at· ft bu suretle fehrin malı olan ,gay- amonyak ııe şehrin bir senellt buz böyle bir memnuiyet JOktur. 

masmı. kaBnnuuıı. otunnanm tan· ri men!rub letin ha.tod m1ktattıe ihtiyacı temin tdUece!ctlr. Bu hususta TilA.yet, ali.kalı Velcl-
sim ediyoruz... Avare mi ahftıra- tıymetıerl meydana ~*8ca.ktu'. be- Jetler ne2ldlnde teıtebbftate bulunara.lc 
lan? ridıe emllk !flerlne daha esaaıı bir K . Ö .., kt b• 1stanbul lc;tn de bu salA.hiyet.tn veril-

- Fena fikir deiil... - dedim. - şekil verllecekt!r. ız gretmen me e m· mestnı ısttyecektır. 
Zira. istirahat e.ı.inln, aenatöıyom- den mezun olanlar 
lllnn bile programlan vardır. Sizin B K 1 E bılhik ettiğiniz na•I? ... Anl+emz... • ar bert 

A•J.tbl•: .Atalı J'abn wıldep 
.. yab. •• s-tler, coirafJa. 111111.ua· 
... tri. lnıilizce dersleri uumd• ........ ............. ..... : Devlet konae"atuvarl 

rejiıörü geldi 

Kız l)tretmen m~inden bu aene 
mezun olan 240 bayanm tDpJoma.lan 
dtln maarif ml\dtlrtl B. Muhsin tna. 
lm hmurlle dalıtılnııştır. Bu mtına
aebetle mektepte bir miısa.mere verll
mlştlr. 

lnönü gezisi 
Tanzim iıi temmuzun 

ıonunda bitecek 
- Aanma. 1u olclaicma da na· l>eYlet )oneer- z kt 

-. itibara aldlk ••• Daha u ... tıer vatuvan taratın- eyre e terkoa buruıu İnönü gezlshıln tanzlml temmuz 
-,.dair ..• Gesmesi İçin aman hınk· dan bu ha.fta değiıtirildi 11011und& bitecektir. Gezi ne beraber 
blı. •. - diyordu. • Fena mı yapıyo- içinde tıemsll ed1- buradan TaD1m ba.hçes1nc tnaı 
rm? Memleketimizde cistirabab ıece1c Antıgone Zeyrekteki terk<ıe ana borusu ııoo merdiven ve bahçenbı bu kumuna alt 
clmince pek yanbt hirteY anl..plıyor. faclua mtınue- mlllmetre kutrunda olduıtundan bu inşaat da ta.mamıanacaktıl'. 
Sanki bu. cyangelmek. oturmak, yat· betııe Jron.serva- borudan au alan abonelere verilen İnönü gezisine dikilecek Mllll şetın 
--•- ---•· br •-t müt-L-!&ı tıuvar reJbör1i B su pet azdı. Belediye B\lalar idaresi, .... -.ıceııntn önümüzdeki Cümhurtyet 
-· Uyuıı-.al'> • q e, ıı:aaıue- • hallall 8U 1htl k t lamak • ,....;r rimizin bayab: Mesleklerini blrakm- Kari Ebert dün yacını a şı uze- bayramına kadar hımrlanma.smı ıs-
ca. köte peDCel' ıile kalın peykeai sabahki ekspres'.: re yeniden 500 mlltmetre kutrunda teniyordu. Bunun Jcabll olamıyacalı 

• • orlar le tetırlmtu tel- btll ana. borusu döşetmiş ve inşaat anlqılmaktadır. Heykel henüz ta-
~~~ 2.UH~ sonlanma ml§tir bltm1't!r. DıaJll]a.namacıcı gibi bJdeslnln ya-
-~- onma.- ~y •.• Alqam p~esör, dot- pılması da uzun 8llrebllecekttr. Bu 

T emailluine hatlvacaktır. Numaralı koltuklan
nm hemen teda~ ediniz. Telefon: 60821 

Belediye Sular ldareıinden: 
1 - Hacı Osman m&vtunden baflayıp İda.re tarafından gOeterlleoetc 

atmergA.lı ilzerinden Kefeli k6f ldıl1 elddesl.ne bdal 2600 Jilet.re tulftnde 
Te takriben 4000 metre m1kAp trantt hafredllecettır. 

2 - Bu ite aıt tartname İdaremb Levumı dıaireslnden almabillr. 
21 - llatrlyat 1'bıi 1mıde ..ıma isti:renlel'ln 10 teınınus M2 .-

gttnil saat 12 ye kadar bir mektupla ftya.tlarmı TaJcıdm sıraservııerdftt 
bre meı1ceztne göndemıeleri. ('1208) 

Gümrükler Muhafaza aenel komutanlık satın 
alma komiıyonundanı 

t tanımız M2 peawembe llntl ..u ıı de 14000 1elcm ~rm dlJr.. 
tlr1lmes1 pazaJ:iıtı yq>ılacaktu. 

Muhammen bedeli lMO Ura ve ilk temlı>a.tı 116 11ra. IO k\lrUttUJ' . .,..._ 
name ve ntnnun.eler her dıD komflJonda 8&'6JeıblHr, ~ f)eDl tlD 
w saatte tem.tna.t matbtllll .,.. bnunl ftilcalaılle bl.rllktıe GalM& Mum
hane caddesi 14 numa.radsti aatın alma ~una geJmeıert. rrıet> 

Belediye Salar idaresinden 
1 - idaremJzce Kızıl madenden olm, ebat. ft miktarı lf8iıcla ~ 

pm, mmluk .,._ir pa~ atm almacakıır. 
1000 adet Priz 11 m/m. 
.o > Priz 20 > 

1000 > Tevk1f m'DBlutu 15 • 
IOO :t > • f&pkaaı IO • 

IO • • > .. ptam IO 11 

IO :t Cırcır mmlutu loj 15 :t 

ıoo > Bulama mudulu 2'1 11 

100 • SUiama m1111atu ttj1 2'1 • 
50 , Yangın musıutu eo • 
eo • Yangın muaıutıı tlj1 eo • 

t - Şartnameyi almak Te n1bnunelerl gönnek 1<ıtıı tdaremtl levamm 
dalıeskıe mnracaat edilmesi. 

ı - Bu 1t1 tmrlne almak ~erin 8 Temmuz M2 ça11&D1b& sOntı 
-.at. u 1't kadar blr ıneıctupla ıetı1fler1n1 Sıruervllerdekl idare merkezi.. 
ne g&:ıdennelert. ('J09Sl 

En serin sinema salonu 

ŞARK'da 
BUG'ONDEN trıBAıuı:lf: 

2 btlYtk mm birden 

1-Hlmeyen Valsler 
JOllANM 8TBA1188 ve Jl'Omtsi 

Bat Rollerde: 
MARİA ANDERGAST ye 

PAUL RÖRBiGD 

2-Acılmamış Gonca 
Bat Rolleroe: 

8e'vimll ft genç yıldız 

GLORIA JEAN'ın 

Karar htiliaaııdır 
c 42/200 
Milli ICanmma lıanununa muhali

M&en BeJelland& ~ 
taAr J11aU -*M M/2 numarada 
~ t.k9ftt.De mlllU1 Alikı ol-
111 A1C1P hMkmda t.&uıbaı AIU,e 
2 ne1 eea ~ Cfft1Ul 
eden malltemell netotceelDıde aueıu.
DlDl t1lJ1 abtt oldutundaı Mllll Ko
rmıma bnunanun n-&9 UDC1I mad
deleri mucl>lnee yirmi bet ııra para 
eesuı Memesine ve ,edl giln mM. 
detle de dMdtinının kapatılmasına 
ve ht\kiim l:attleıttil1nde ücreti suçlu
ya att olmak bere karar hulAn..mım 
Akfa,m gazetesinde ne,riedllmeslne 
20/ 12/ 941 blrihtnde tarar verildi. 

(7180) 

bet alda da ne pldik mi. caa adan· ruca Otmel Sa- * Bak.kal Bayram sa.bun ıtıtAkAn takdirde he,tcelln •cıJma merutmt 
t.mdan esne ••• H•mmla kavp et... natıar Akademi- yaptığından, Yunus :voğtlrdu pahalı bayramdan sonraya kalacaktır. ---En gülftııçltı komedlel 
~be! tekaiitlilı re.iimiae ken- sine gltmif, ve sattığından milli lı:onınma mahke- istanbul A9liJe ıı nd Babk ili- C 42/1106 

Karar hüliJaııclır 

dini ıiandidea ,..._ ,...._ abfbr ••• burada b r müddet t.aıdıktan eanra mestne verilmiştir. MevlQd khnlitlnden: 942/ 143 M1lll Konmma kanununa muhaU-
Coeuldannuz da tatilde baytaJıia PVea1Jı temsil ed1lecetı eea &kıe!na.-

1 1 
Davacı. Vasfiye F.ce. Kocam usta- fetten Beyazıt Şeker Ahmet IOkak 

Jimnastik ediyor. tlati)'anmam. orta .mu Ceznı1ft!r. Gu"nJu••k Trakya umumi Mütett~ı merhum ta.paşa vicıın caddesi .Q Ho se numarada l:ömtlrctlltik tJcaretııe 
,..Iunmn. körpemizin istirahat ha- 1'aclayı tıemaU edece.le '"'-naerva- Bors_a general- Da l . ......_..... ...... . ..:..__~_...&.. me§l'Ul B&8Ul otıu Mehme\ hakkın-.,., KAZIM DlRIK'ı·n ....:~ ı. .n&fülOÇll .--e. ~ da İltaııbul Aalh·e 2 nci ee?A mabke-:rab ba olduiuna göre. bari çocuğu- var talebesi bul'Dn flllırtmfze gele- m .. ıt"U_ •;r 

mazu bundan masun edelim diye ceklerdlr. ölümünün yıldönümflne tesadüf eden Da~ı Vasfiye Ece tarafından b,. meslnde eeteyan eden mahkemesi 
dltündük. ,...................................... fstan•aı Bonumm !/'7/ 194! ftatlerl 3/ 719•2 cuma gönü Teşviltlye ca- cası Ahmet Ece aleyhine itame eyle- neticesinde nçlunun. flW sabit oldu-

••• Londra tızertne ı sterlin mlinde ~le namazını müteakip ru- diP;i boşanma - dava.aının, davalmm tınıdan Milli Korunma kanununun 
Kısmen doina. lımm.a ,....ı. bir lakta mıt karmc:alarm bayatmı tetkik NevYorlı: tızerine ıoo dolar 1sg:;: buna. ithaf edilmek Uzere Mevlddu lkam~ının meçhuliyetlne binaen !!u~n!'~c:11~~ ::e~ruş m;::ı~~~ 

diltünce olduimm. affına mairment etmekte mi? ın.. aayuuz aayabildiii- Cenevre tızerıne 100 30_755 terff okunacaktır. Merhumun &1les1, gıyaben ve Ulnen yapılan muhate- zuı Memesine ve on dört gün müd-
do.tama aalatbm. ili& kadar, bana .......ı.. IMdmai• İsviçre frantı tendlalni seven dost Te atrab&lan ııe mest aonunda K. M. nln 1218, 142 TC detl de dükkA k tıl 

Milletçe ciltirabab devremizi :..i çahelemelayıa... Birinden., öbiiriin- Madrid tlzerlne 100 pezeta u.9375 arzu edenlerin tıetrınerını rica eder- 148 1nci maddeleri muclıblnce taraf- ~i\kllm ıcaıu~1!ı1!~de a~ :asına 
"'J • ..ı_ .-:ı... ııl 3 1 ıer 1arm bofıUımalanna Te daftlmm btr ve -ı ... " ... ere suç. 

~m. O ciMıtiııa tealddl pek ..-. ...,_.ciiwi\ranm. betinciaindm Btotholm tlzerlne 100 kuron 1. 11 • sene mtiddeUe nlenmeden memnu- luya alt olmak üzere tarar h~sası-
JWind.,,dl Fabl nliclma rna sör- .....-lana., lllnlm. batka bir feye JalllAM 'Y• TAllVDA'I' M EVLU .... O tyetine dair verllen 15/ 6/ 942 tarlhli nın Akşam gazetesinde ne.tredllmest-
dliii ele. llC*lıca cİllİıralaalia IAITi• merak ........... cma,..._ ittalaL» ttramıyen '1 5 933 Ergani 23- ve M2/lU ayılı htldm mlddeialeJ- ne 3011/942 tarihinde karar verildi. 
delil nJ,diT diFe C'""kknmaa •ı ••hJa. Mertes Bankası 158.- Avukat merhum Baaan Baırl hin Hwnıetdhımn m~ullJe'lne bl- ('llll) 

••• Zina ı.. _.... _.... Mldld llle7İI ve T&n'm ruhuna ltbat olunacak naen ilanen tebllga.t ıra.sına bl'ar 
ÇocakJ.nnmm talil dewe.inde ietidetlerm; ...,.... Ehwir ld Wr ı R A D y Q ı mev16dtı terU temmuzun ı inci verUeı:etı: hntmün.,. ka.rann btr su- Karar bül&aaııdır ...._.ala .. mada .SJle da.a-ek camatörlilde• afrsıı ••... Bir pamr ıtıntı ~e namazını mil- ret1 tebllt ,.erine ~ek bere mah· Bıttklr 01113 

llCaha bata DD ols: wtörliildai ol.an... Bütln bQat- • _ tıeaklp Hltantqmda TefTWJe lce~ divanhanesine talik edDmit ol-
latiralaat. elel lillünde. tembel ı...c. Wame edecek hir amatörlilk... camll tertf~ dmllacatmdan dutundan, l§bu Dln taribindm ltl- Mllll Korunma kanununa muhaU-

....W ohsmak d.ıldir. Mektep taWf bclar ......,. lltlfa- Buıiali procram ta?UY.&n ve 8eT8fl rıevatın ve ar- bareo on bet g1n ~ Wm7IS jOla- fetten Süt.ıilcede Karaataç caddesln-
1.tinhat. ,..ı.. IPOI' ..,. ~ de edeceklerdir._ ~. w;yte 12,JO: Program, 12,33: Ttlrküler, su edenlertn bulunmalan rica na müracaat edllmedlğl takdirde hü- de 134 numarada a.şçılık tlcaretlle 

...-. eilwe tertiW ~ de bir ~ile ...... m;. ıagncLr1 Di- 12,45: AJ&m haberlerl, ıs: Pefr8V. olunur. Merham- allelll kllm tatUeşeceti belU olmak ftzere meşgul Arakel otlu Karanfil Çetin 
~-..lt!I~ .. • x.- meml:'-;"?=--1- ----'-LI-~- beste ve p.rkllar,18,1)3: tnee lalli ıaaıı. IIA.n olunur. bakltmda İstanbul Birlncl Milli Ko-
......- •- ---- ~- runma mahkemesinde cereyan eden tmni..t. metal iPmDe ......._ ~ bclar delille Wle ona Jalma ll,40: ~f mQztk (Pl.), 19: Kan* ZAYt - Sfileymanlye nüfum me- Fatih Askerlik Dalresbulen: muhakemesi neticesinde ıuçltmun rı-
,_ .,.._ tlrlii ..,...Jeleri de lalin Wr d.ececle --~ idi- ma, ll,11. Dana m6zlli (Pl.), 19 · murlutundan aldıltm ft uter1 mu- 139 dolımıluların yerli ve yabancı- Ui abit oldutundan, Milli Korunma. 
etmelidir. iade edilir. BWe ha cihet ... _. !!;,":;'~~:.::: amelelertm yazılı nlfml ctntanwnı lannm muayenelerine 8/Temmuz/ kanununun 31 - 59 uncu maddeleri 

CocakJanınn! ı,-~ blnutbr. Garla Te ~er, 21 : Ziraat ıaıcvhnl, bJıbetmlf oldUtumdan ~ fl• M2 paza.rt.eal ctllıti. b&flanacaktır. muci!bince on Ura para ceza.a Meme-
Tlllil det1.a..le, _._. mektep ........ elen • ; imenlan mes• ll,lO: ftmlıll, n: Salon CllblrtrUS. karacalımı .,.. kaybolan oftw\anm Beyol:lu Te t.tanbuı. SanJer, Büır- ı:lne ve on liin mWet.ıe de d'likünı-
-.ıeri ~ Wr IMmı L~ı- lele ahttarm. ....... , ı ıki de_. 2l,IO: AJw ı.bertet1 '" borııalar. b1Ucmtı olmadılınm llA.nmı rica ede- t6y 8e111Serlnde lbm.et eden ,erı~ nm tapat.ıımaıına ve h6kilm tatlleş.. 

u...- -·~ rtm. • ıertn yedi pbelere, yaMncılamı ya- t1llnde lemi suçluya alt. olmak fıme-
_...._. ... blmelbla. t.tidat- l&flle retillk• de91aler ..._., Yana ...... Pl"lllftDl Mmnan otla 11.eeep 'l'8dıl m te. mncı fUbelere itam.et lı:f.lıdlle ve üç re tarar hulla.mım Akfnm gattte-
lln ....ademi. m •W. .... .-_ a,le ••.U wwh, T•: PrClllM'. 'l;.11: lllllt CPI.), ı-ı.., ...,.._ t.lallı Kii ' adet fototranarUe miwı.Iarı DAn .llDde ~ 23/3/ 942 tart-
-- Jlllfıı6 1

1e ... • •-- (V& ·Ne) 7,e:.,... !e'Hlell. I: lllıılt (JIU. ..... t.mdlJ lelaaataa ... JI. olunur. hinde l:uV 'fft'fldl. ('1181) 

- Beden terbiyeai iti Maarif Ve
Uletinin elinde yoluna gireceje ben-
119'or bay Amca ••• 

Bay Amcaya göre-. 

... İte evvel& kulüplerin dertleri-ı ••• Ve dinliyenlerin içinde bir de ••• Sonra radyonun aabah yayın- ... Bu da vatandatlann bedenleri- B. A. - Onu da laıe bürOMI bul-
ni din1emekle bqladı... Felek t;alaadufuna bakılıra ha itte lan aruına ~lr de jimnastik eaatl nl terbiye etmek için seçilen iyi bir du yal .• 

felek ~ar olacak deme~1İd•< koadu... muldürl.. Gelelim öteki teıbiym - ) ... 
ihtiyaçlara 1.. Mesela dikkat terbiye- R. A. - Kim karneıini kaybed ... 
lilİz İçİa de bU Rltem bulunmalı... 1 ae ona el .... ~... vcrilmiycccjW .... 

iettil ••• 



Tereddüt etmeyinlsl 

Çapa markalı 

"KAL,, 
Priaa .. bunlarını emniyetle 
beJ'U e.bun yerine kullanınız. 
cKAU eabunlan bulafdc •-

bunu delildir. l 
Cönnek n Wauti leaİaİ rMındaa dinlemek iç9a .... 

bnuılaıuvonla. Simdi ba büFiik inat elini.dedir. • KRiST AL'a kosuvot 
Oepoau: fatanbulda Haar iıl
keleeinde Fırın ıokak !4 No. Herkes Taksim'de 
Pansiyon arantyor yt!" balmak İçin litfea nen seliais. ........,.._ telefonla eneld• teclri eclehiliniaia. Telı 40099 

aeneıUt olarak mobilyalı ı rat&k ER PAZAR s.at ıs d• ıı. kader SARA YBURNU Park Gazinosund 
oclaa aran110~ Tallplerll: 'ISt nu- ~~iiiiiiiiiiiiiiiiii~~iT~~~~!.!~~!!_~~~~~~!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ maralı posta kutUIUil& mektupla T ebill Proır-nla lCKlslz AlLE MA TlNESI 
mtıracaatıan. 

Armutlu 
kaphcalarına 
Yemeklerini t.endiletl temın 

edenler aeleblllrler. Ikanıet tc
retl 3 liradır. (Banyo clablldlr >. 
At!elerlle elenlere 2.5 llndir 

Kaptan Ali 
Denizin 

tercume etmiş oldu~u Cenup 
Kutbuna alt resimli seyahat not
tan her kitapçıda bulunur. 

Kadın ve Jmlann 
mutlaka okuyacağı kitap 

DiŞiKUŞ 
Kocanızı nasıl muha

faza edebilirsiniz? 
Yaran çıkıyor. Flah 35 ltur114, 

Milvezzllerden ve kitapçılardan 
arayınız. Istlyenlere post:ı 

ile de gönderlllr. 
ARiF BOL.lT KİTABEVİ 

* Eminonü Ilkokulla.nnda.kı Yolt
sul çocuklara Yardım cemiyetinin 
senellt kongresi 9 temmuz 942 per
şembe giınll saat 14 te İstanbul 1 lnct 
okulda yapılacaktır. 

Devlet Deniz Yolları ltletme Umum 
Miidii"HiP.ü ilanları 

İ.ş'arı ahire kadar Imroz ve Izmtt postaları yapılmıyacaktır. (7144) 

Erzurum Transit Yolu Mıntaka Müdürlüğün
den: 

Tranait yolunun 513 >< 0006 514 x 200 kllometrelert aruınd!L ve Ka
raköse YllAyetl dahilinde bulıman şosanın esaslı tamlratııe parke kaldınm 
inşaatına alt 23727 lira Sl klinıf keşif bedelle 1f kapalı zarf usullle et
ılltmeye konulmu.ytur. İhalesi 13 Temmuz 1942 tarl.hıne mtisadlf Pa
zartesi ıilnil saat 15 de Karaköse Nafia Mildürlülllnde t~kkül edecek 
komisyonca yapılacaktır. 

Taliplerin ihale gihıll th&le saatinden bir aaat evvel 2490 numaralı 
kanunun ıeregince tekllf mektuplannı havı zarflarını Nafla Mudilrliliil
ne makbuz mukabilinde Yermelert mecburidir. Postada vuku bulacak 
teehhurlar nazarı itibara alınmıyacaktır. 

Eksiltmeye gtrmet lst.eyenlertn ihale gllnUnden 3 gün evvel vll~yete 
muracaatıa alacaklan ehliyet ve Ticaret odası veslkalarlle birlikte 1779 
lira 55 kuru.tluk muvakkat teminat mektuplan lbl'llz ederek koml3yona 
müracaat etmeleri mecburtcllr. 

Fazla malftmat almak lateneyler her gün Erzurumda Transit yolu 
Mıntata. Mlldilrlüğiine. ltarakösede Nafia MildllrUiıtllne mliracaatla ke-
tltıerı l\'Sriileblllr «70031 

DuAmlye 
Adedi 

1 
4 
6 

20 
80 

160 
1.200 
1,200 
4,000 
8,000 

180000 

İkramiye 
mlkdan 

Lira 
S0.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 
5() 

20 
10 

2 

İkramiye 
Tutan 
Lira 
30.000 
40.000 
30,000 
40,000 
80,000 
80,000 

120.000 
60.000 
80.000 
80.000 

320.000 
174.671 Yekün 960.000 

Tam bllet 4. Yarım bilet 2 llradır. 

Singer Dikiş l\lakinesi Kumpanyasından: 

I>ı,sardan mal ııetirtmek zorluğu karşısında Şirketimiz S!nger ma
klneat sa.hlplerlnl yedek parçastz bırakamamak için aşağıdaki tıedblr
lert alm14tır: 

1 - Mumess!Uerlnılz ve ma~azalanmız tarafından hiçbir klmseye 
bir IQ'neden fazla satılml)'acaıtı gibi bu iğneyi de satın alabllmet lçln 
kınk 1Q'nenln {Slmanco) yazılı parçasının sat14 matazamıza. veya mtı-
mesısl.Uerlmlze verllmesl H\umdır. 

1• n şaat ı· ı aA n 1 2 _ Mllştert tarafından makineye tak!labllecek bir Slnger yedek 
parçasının satın alınabllmesı için mağazamıza veya mUmesslllertmlze 
aıınmıt veya kırılmış (Slmanco) ya'Zllı parçasının verllmeal llzım-

Sümerbank Umum Müdürlüg"" ünden: dl\ - MU;jteri tarafından tııkılanuyan Slnger yedek parçalan elden 
verilmez ve bu gibi parçalar makinelere atelyelerlmlzde maklnlsUe-

1 - Karabfikte yapılacak ilk okul blnası in~tı piyasa temevvücatı rlmlz tarafından takılır. 
nazan ltlbare alınmak prtlle kapalı zarf usullle ve vahidi fiyat esaslle 4 _ S!nger yedek na.rçalıın ve tıtı1elerl yalnız S!nger makine.il sa-
ek.slltmeye konmuştur. h!pler!ne satılır. . . 

6 2 - İtbu inşaat ve ameliyatın muhammen keflf bedeli 173,873,08 ~1---- SlNGER DİKiŞ Mı\KINESI KUMPı\."liY~Si -

liradır. • .................................... mı .. .. 3 - l!!ksiitme evrakı Ankarada Sumerbank Muamellt tubellnden 10 
Ura mukabilinde alınacaktır 

4 - Muvattat teminat· mıktan 1).944 liradır. 
5 - Eksiltme 10 Telll!JlUS' 1942 tarihine mil3adlf cuma gün!l saat 16 

da Ankarada 2'ilmerban1ıı Umum Mlldllrliilll lnfaat fube8lnde yapıla. 
caktır. , 

S - İstekliler ke§lf etratı meyanında, şlmdlye kadar yaPllllf olduk
la,n bu gibi tştere ve bunlann bedellerine, flmı.anm teknik tetkllAtının 
kimlerden terekküp ettıtıne ve hangt bankalarla muamelede bulunduk
larına dair vesikalar koyacaklardır. 

7 - Tekııt mektuplannı havi zarflar kapalı olarak ihale günü 15 e 
kadar makbuz mukablUnde Antarada Sümerbank Umumi Kltiplıtlne 
teslim olunacaktır. 

Meshur s i N G E R saatleri 
1942 MODELi 

Nikelden mamul fevkalade daya
nıklı ve kullanıılı olan bu aaatin 
makinesi hususi olarak imal edilmiı 
çok doğru iıler ve hiç ıaımaz. Saa
tin arka kapağında bir «Lokomotif:. 
reami vardır 

8 - Poata lle gönderllecek teklltler nihayet ihale aaatlnden blr saat Taıradan siparit vukuunda bir lira 
enetlne kadar ıelmlf Ye artın kanuni ,ekllde kapaWaut olınaa llıml- ilaveaile bedeli peıin gönderildiği dır. 

FIA Ti 25 LiRADIR 

9 - Banka lhaleyt icrada serbesttir. (46521 (6960> takdirde saat gönderilir. 
ADRF.SE DlKKA T: 

Ankara Belediye Reiıliiinden: Singer Saat Mağazı 
1 - oto'btuıer fçtn alınacak olan 34X'7 ebadında d14ı adet dıt ve 

«80• adet lç llatlt on bet~ müddetle ve kapalı zarf wu!Ue e!uUtmeye ~::::::::::::::ls:t:anb:ul:Em:in:ö:nia:':C::.d:.:N:o:.:8:= konulınuştur 

2 - Muhammen bedeli cem'an «38,408. llra:lır. 
S - Teminatı c2,880e Ura «45• kuruttur. b • 
4 - İhalesı H/7/942 salı günü saat 11 de yapılacatınd.an şartname- Bir Muhase ecı aranıyor 

ılni ıörmek isteyenlerin her ıün encümen kalemine müracaatları ve ıs. it b l 
teklilerlıl de ihale gllnll olan 1417/942 salı gllnO. ona kadar 2490 numa- Anadoluda bir intaat ıirketinde çal~ıma üzere tccrü: e i ve tan-
ralı kanunun 32 ncl maddesi sarahati veçhlle tanzim edecekleri tekllf tiyelerde çalıımıı bit- muhasebeciye ihtıyaç vardır. Talıp olanların 
mektuplarını belediye dalreifnde milteşetldl encümene vermeleri c6886e hergün aaat 17 den sonra Galata Büyük Tünel hanında 6 No. ,.. 

SüLiYEN LiTOPON -,---4T-....:ü~:::-..... 
Vernikli Boyalar gelmiştir BUyUkdere B E Y A Z P A R K ' da 

Calatada Kürekçiler 17 numaraya murac:aat. Telefon: 43073 

~ izalei şuyu dolayı~ile -.. 
Büyük fıraat :· aaraıta ltlr saniye, leQalUe maman, 

~ .... , Ye •81'R ataçlan. 

1 - Yeni ltrafet lal!atınd& en Jenl 10 kapı No. lı u clönlbıı era
slrl a1dıtılt1 mu. mlPemlllt kılmen kll'iti" kötk. 

• - İtUlallııdekl 2 dlnllm blr evlet arsa. 
1 - l numarada dltıerllen mahallln tam k&rtwnd& " Dr Bay 

Hakla Hayr!nln vllllsımn yanında bulunan 2.1 dönllm ara. · 

Etais S-'atklır 

MUZEVYEN SENAR 
Necati Tokyay ve arkadaıları ilk Konseri 

Be,u C.. - N .. 'eli Varyete Trupu 
Müze er. Senar Makatm Yazlık bahçeaindeki seanalannda da 

bulunacakbr. 

BiRiNCi i LAN 

3 Temmuz 1942 

SUMER BANK 
l•tanbul Satiılalma Müdürlüiündenı 

MOBiLYA YAPTlllLACAK 
Karabük Demir n Çelik Fabrlkalan MüesseıMJlll için M~ür

lüfümWeld prtname n prejell nıudbbıce '1S parp _....,. 
yaptırılacaktır. 

Talip olanlann ıt.T.94! tarihine kadar Mildürl,. mtln· 
caatlan. 

SAÇINIZ DOKOlDYORSA. BA$INIZDA KEPEK VARSA 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
KULLANINIZ. TF.SIRINI DERHAL CORORSONOz. _ .. 

Umumi Maoazaıar T. A. Sirketinden: 
ı - İstanbul"un Unkapanı ıemtındekl ŞlrkeUmlze alt Unkapanı 

Fabrikası binasının tamlratl kapalı zarf usullyle mtlııakasaJa konul
muştur. 

2 _ Keşif bedeli 41.805 Ura, muvakkat teminatı 3138 liradır. 
3 _ Eksiltme 7 Temmuz 942 salı günü saat 11 de tstanbul'da Bah

çekapıda 4 üncü Vakıf hanının birinci katındaki 18 numaralı odada 
bulunan İstanbul şubemizde yapılacaktır. 

4 - Münakasaya l.ftlrlk etmek ısteyenler bu lf8 alt tdarl ve fenni 
şartname ııe keşif hllll9ası cetvelinin bir suretini İstanbul fU· 

bemlzden alabilirler. 
5 _ Eksiltmeye glreceklerin mühUrlü tekllf mektuplarını, kanunt 

veslkalannı ve 3 7.IJ temlnat mektuplannı ihtiva edecek olan ka
palı zartıannı ihale güntı et.sııtme aaaUnden bir saat evveline kadar 
mez.kftr şubemize tevdi etmeleri lA.zımdır. 
6 - Sirket Umum Müdürlüitü lhaleyt yapı 

w KUŞ TÜYÜNDEN 
Yastık, Yorıan, :ratak kullanmak hem kesenize hem de 

~:::~a:: BiR KUSTUYU YASTIK 2 LiRADIR 
Yatak yorganları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar, Ban
dalya~ılar sokak. ömer Bali oğla Kut tüyü Fabrikası. Telefon: 2302'f. 

••••••-Galata - Vo7TOda cadde$lnde .. 

YAZIHANE, DEPO, DÜKKAN 
aranıyor. Taliplerin {Depo) rümuzlle btanbul 176 posta kutusuna 

yazma lan. 

Harp Okulu K.omutanlığındanı 
ı - Aşağıda yazılı p.rtıan haiz okurhr harp okuluha alınacak

lardır 

A. - Ankarada. bulunanlar doltrudan dotruya Harp okuluna. An
kara haricinde bulunanlar bulundu klan yerin askerlik şubesine mllra
caat edeceklerdir. 

B. - Kayıt ve kabul muamelesi 1 Haziran 942 den itibaren bqla
Mlf ve AtusW 942 sonuna kadar temdit edllm(ftlr. Bu tarihteg. IOO· 
rakl müracaatlar kabul ed.llmlyecektlr. 

2 - Glrlf 09.rtlan: 

A - Türk ırkından olmak. 
B - Lise bltlrnıe ve olgunluk lıntlhanını vennlf bulunmak. 
C. - Tam teşekküllü. hey•etı sıhhlyeal olan askeri hastaneden (harp 

okuluna girer> kararlı sıhhi raporu olmak. 
D - 18 111 23 yqında olmak (24 yaşına glrmtş olanlar alınmaz.> 
E. - Diğer şartlar askerlik şubelerinden ve Harp okulundan ötre-

nllebll!r. (3352 - 6632> 

Matbı'aat Umum Müdürlüğünden 
Ankara radyosu Türk mu.siki heyetl kadroaundakl münhallere lmtl

hanla ses ve saz artisti ve imtihanda gösterecekler! istidat ve llyatat.e 
cö~ artist namzedi ve stajyerler ahnacak ve bu stajyerler yetlştlrlleret 
müteaklp hntlhanlarda muvaffak olduklan takdirde kadroya geçlrilmelıc 
üzere muayyen bir ücretle çalıştınl&caktır. Bu heyette artist veya staJ
yer olarak çalışmak ıst.eyenlerin temmuzun on be4tncı çarp.mba gilnl 
saat 10 da Ankarada :eaşvekAlet matbuat umum mlldllrllltl1 radyodllis. 
Yon müdürlütünde mütehassıs blr Jilrl heyeti huzurlle yapılacak tmU.. 

'hana girebilmek ıçtn qajtıda yazılı vesaik.le en geç 13 Temmm; 1942 pa
zartesi gününe kadar Ankarada Ulus meydanında Koç apartımanında 
matbuat umum mUdilrlüğilne milracaat ederek kayıt numaraaını almalan 
lAzımdır. Mufassal imtihan tallmatnamesl Ankarada Ulus meydanında 
K09 apartımanında matbuat umum müdürlüğünden ve İstanbulda bele· 
diyede Çemberlttq Palas'ta 6 numarada matbuat umum mlldttrliltü ta. 
tanbul bürosundan aıınabllccett glbl telgrafla talep vukuunda b11 tali
matnameler gerek matbuat umum mlldürlüğünce geret İstanbul btlı'o
.sunca fsteklllere gönderlllr 

Radyonun Türt müzftı kısmında artist v~ stajyer olarak çahfmalt 
Ozere e"elce mllracaat etmlf olanlann da t.stetıertnı &flllıda JUllı ve
Salkl de göndermek veya getirmek ıuretlle tekrarlamalan rtca olunur. 

Talip olanlardan istenen huau&lar tunlardır: 
1 - Dilekçe, bu dllek1:ede Türk müzik heyetlndt hanet hlzmetbı ... 

tend1li açık~ blldlrtıecektlr. 
2 - Nllfua hlhiyet ctımanı 
1 - Dotruıut kltıdı 
4 - Bulafık labtalıtı bulunm.adıtına vt vazife.sini muntamman ifa

n beden ve atıl lnza ve hastalıtlan olınadıtına dair rapor. 
S - Hal tercemeaı. bu yazıda yatın akraball, tah.aU dereeell. eneıce 

bulundutu hl11net1er, halen ne sU>l bir lfle meşgul oldutu 1aAca nzıJa.. 
caktlr. ' 

S - Sx9 boyunda açıt batla çıkanlDUf s tane fototraf. 
T - Halclannda malO.mat alınabilecek ldmseler ve adioealerl. 

(''7Sl • T034> 
NOT: U~ caddeye cepheııl olan lfbu emlAk S/'7/Kı pazarte31 saat 

ıo da Kadıköy sulh mahkemesinde 936/ 5U numaralı 
lzalel ıuyu dolayıslle apn ayrı satılacaktır. Fazla malft 
cekapı Anadolu han ıs numaraya (Teleron : 22067> v 

Tasfi7e hilln4e bulunan Csldidar • Kadı.köy ve Bavallsl Halk San' atk&r Aramyor 
Tramn1lan T. A. ŞlrkeU Ortaköy Orlıaniyedetı motörlll vasıtaıar tamirhane.il için 1lcretıeıt 

at 20 den , .,2 ve 1ı: dar (Telefon · 38..S e murac t 

ol müteahhitlerinin nazarı dikkatine 
Şah Merdan, Marta Perforatör, kazma, kürek, 

tokmak, buji mevcuttur 
Karakov Palu nltıncı kRt 1 · 16 ntımarava muracaat T ton · 40584 

! ,, ' 

imtihanla tayin edilecek ehllyetıertne göre tesbit edllmet ve azamı yey. 
Tasfiye memurluğundan: mlye 5 Ura olmak 07ıere, blr tesviyeci, lk1 tornacı, bit frezeci. bir 

marangoz. btr boracı, dört oto maklntstı., blr boblnaJ eJıeJd.rlkçl, bili 
Üsküdar - Kadıköy ve Havaliai Halk Tramvaylan Tilrk Anonim e.küınlltör tamlrctsl, bir dökmeci ustaya ihtiyaç vardır 

Şirketinin 30/6/942 tarihinde fevkalade eurette içtima eden hisaedarlar İsteklilerin ellertndetı vestkalarUe tamirhane mtldUrllltilne milraca-
Umumt Hey"eti Şirketin feıih ve Tasfiye.ine karar vermİf olduğun- __ at_ıa_n_. __ <'":3:'27-:'-_7:,,:0.:.96:.:> _________________ _ 
dan Şirkette alacaklı olanlann T'acaret Kanun\11\un .ıı. 11.5 nci C' -· - Mu.,·a- B .. J Sa 

.,.., ı:..q ııı: o ge nat Okulu Müdürlüğünden el~name~~n 94 üncli maddelerinde 7azalı müddet zarfında mezk.Qr Şir- Görlllen gerekllte binaen okul atölyelerinde üç ay müddetle çalıftınt-lı:etin Oakıadarda Baifarbqındakl idare Merkezinde bulunan Tufiye ~at üzere tstomacıya ihtiyaç vardır. Gllndelltı:le veya götürü olarak lf ve-
Memurlanna müracaatla alacaklannı &.bat etmeleri lüzumu illn olunur. rhecektıt. teyenlerln ı temmuz pazarteat IÜnil okula ba.tvunnaıarı Uln 

Tufiye Memurlan olunur. (7080) 


