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Va tan parçalarının 
ıniibadele Metaı Pbi 

Mtnıp verlt<Kfi 
korllunç bir devirde 

yaııyoruz 

~ ~Utika sahasında seyrett1ği
tilr acayiplikler, yanm dakikada 
tık başka elbise giyerek sahneye 
lı an hokkabazlann hayret uyan
tn rand değiştirme çabukluğ'Unu 

ınyor. . 

Almanlar Fin 
cephesinde 
Salla-şehrini 
zaptettiler 
Moıkova, Alman 

kitalariıım Lepe}' de geri 
çekildiklerini bildiriyor. 

~u harbin Uk muharipleri AI- 16,000 lapanyol gönül
PoıC:- ne Polonya idi. Almanya lüm Berline vaaıl olda 

•U SABAHKİ 

'l'ZLGBA.PLAB 

Sovyet· 
tebliği 

Bütün cephe boyunda 
tiddetli muharebeler 
oluyor, Almanların 

Leningrada ilerlemek 
teıebbüsü durduruldu 

Hava akınları 
İngiliz tayyarelerinin 
§İmali F ransaya ve 

Almanyaya taarruzlari 

Londra 10 (A.A.) - (B.B.C.) 
Hava neum~tinin tebliği: lngiliz bom 
bardıman tayyareleri, avcı tayyare
lerinin himayeainde olarak işgal al• 
tındak: Franaada Betune elektrik 
santralına taarruz etmişlerdir. Tam 
isabetler kaydedilmiştir. 1 3 Alman 
avcı tayyaresi düşürülmüştür. lngi• • 
!izlerin zayiı..tı 8 tayyaredir. Bun• 
lardan birinin pilotu kurtulmuştur. 

Evvelki gün 2 düıman avcı tayyare-
il..- yayı Yener yenmez Sovyet 
-...,ya lfe h--tı . 
rıanı 1.., ·-u~ • Polonyanın ya- .~Jin 9 (A.A.) .- Reemt teblii: 
İen f ~gaı ediverdi, iki yüs bin- Butün . Rua cepheaınde hareklt mu• 
h azla LehUyt de esir aldı Bu vaf.fa]uyetle devam ebnektedir. 

Moekova 10 (Radyo) _ Bu ea- aiuin dah.ı düşürüldüğü tahakkuk et· 
bahki Savyet tebliği: Baltıktan Ka- ~t~ir. Bu •uretle Alman zayiatı yir
radenize kadar bütün cephe bo· mıyı bulmuştur. 

p arbfn en amansız muhası~lan Berlio 9 (A.A.) - Alman kıta· 
olonya Ue So lan Fialandiya cephesinde kuvvet· 

2ira, Polonyan vyet Rusya oldu. li ~tihUmlar tarafından müdafaa 
!nesinde Al ın bir daha dirilme- edilmelcte olan Salla ıehrini iaal 
ler d manya kadar Sovyet- etmiılerdir. 
ter ~ısrar ettiler ve bu emelin Loadra 9 (A.A.) - A.F.l.: S. 

1 çe l~esı için ellerinden ge- hafta ilk defa olarak Almanlar ai-
en tedbırleri deriğ et d'l per kazmak usulüne müracaat et· 

me ı er · l dir F'I k" b ı Bu h . · mıı eT • ı va ı uraya ge en ma• 
Polon arbın ' başlanğıcı olan lfunata göre, Dvina cephesinde dvr• 
1ki ya paylaşması faciasının du~ulan Almanlar köprü batı tesia 
ti dost ortağı şimdi b" biri _ edınceye kadar Rus taarruzlarına 

le pençeleşiyorlar. So ır e ~ukavemet etmek için siper kazm~-
Yaya taarnız vyet Rus- ga baılanııılardır. Esaaen cephenm 
\'aktu eden Almanya, heyeti umumiyesinde Alman tazyi-
lon e SovyeUere terkettıği Po- lci zayıflamııtır. 
n Ya kısmını işgal ede k Eksperlere. göre Almanlar tahmin 

Usyaya girdi. Habe . re ettikl.:rinden daha büyüle güçlükler· 
ki. l<>ndrada So r venı~~or le karıılaştıkları için şimdi alelacele 
l>oıonya lia 1 1

• vyet Elçısile tamirat ve değişiklikler yapmak 
lllüzake 

1 
r c ye Nazın arasında mecburiyetinde kalmıılardır. 

nusya ;e er oluyonnu.ş. Sovyet Almanlar Lepel'de 
bu m~ı~~0~fadan vazgeçiyor ve çekiliyorlar mı? 
nusyadaki e n istiklft.Iinl tanıyor. Moakova 9 (A.A.) - Neşredi-
~lrn Polonyalı esirler de len bir Rua tebliğinde bildirildiğine 
likte an ya ya karşı Sovyetıerle b. _ göre Lep~l mıntakasmda Almanlar 

Y 
harbetmek üzere h 1 ır ııarp atikametinde ricat .ctmektedir-

onnuş. azır anı- ler. 
B Ziirila 9 (A.A.) - A.F.l: Bue-

st eş on ayda şahidi olduğumuz ler Nachrichten gazetesinin Berlin 
,_Yası değişikliklen· eski muhabirine göre, Alman mahfille-
.ltl_,.a " zaman- . d Al h •u gorebilmek 1 1 

nn e man taarruzunun mu areo-
beklemek lflzı ç n yanın asır beler Stalin hattına yaklattıkça ağır4 
Yin hızla .. ..m.~:· .. Zahir, herşe- l!lıtıiı itiraf edilmelctedir. Ruslar Alman ve Fin harekatını gösterir harita 

tayYa yurudugu bu makine ve be.slunlar çete muhar•beleri ve ıi111- =========================== 
aeu re dev:rınde devletlerin siya- diye kadar tamamil• meçhul 1ta1ru., Tu·· rk -Alman Surı·yede-kaderı de bır gömlek değiftirme (Devamı aalaife 6 ..._ 3 de) 

~:;;;~:y:~~i:~.ınusya- Besatabya tekrar dostluk paktı harbe nihayet 
Olması onyayı tanımaya mecbur • • • veriliyor 
lonya İc~em İngiltere, hem Po- ışgal edıldı Berlin büyük elçimiz, 
ktı ed n mruıevt bir tarziye teş- muaaddak niiahalann 
ttkıt\u~ :n mağlt1p milletlerin is- Alman • Rumen kıtal• - teatiıi meraıimi mtina- ı 
=~~r gau~%~ı P~=~i:d~:; eaki liududa va.il .betile bir ziyafet verdi 
Polon a edici bir adım sayılabilir. oldular e.lia 9 (A.A.) - Türk - Al-
konı y Yı paylaşmış iki büyük man dostluk p~~tıntn ~~aa~~alı: 
:ile şu devletten birinin bu kötü BetliR 9 CA.A.l - General Antonee- aüahalarmıa t .. tiat meraannı muna-

Vdadan vaz . co'ııua ltumandul altmdakl Alman - sebetile Türkiye büyük elçisi B. 
)a için, isti geçmesı bile Polon- Rumen mtıtteflk ltuvve\lerl 7 tem- Hüsrev Gerede ile refikası bir öğle 
.._n kbale alt mlut idealin muz g(lnll a.tatı Dnlester'dekl Bovyet . f ti • 1 di Bu ziyafette 
,. Yarıya tahakku ha~a kartı 11eHlemltlıer ve cere- zıya e vermlf er r. • 
aedir. Pot ku mahiyetin- yan edeR flddetu muharebeler esna- Baıvek8.let müatqan Meiuner .:ıe 
ba be onyanın bir kısmına, smda dlfma.nı evvelce BoyYetlere ter- Hariciye mii8'efAn Weiıızaker, T u.r
bı r kanşmamış Sovvet R kedllen Beearabranın gefulne Qekit- kiye Hariciye V eltaleti umumt katıp 

n el koYnı~ ohn • usya- meğe mecbur etmlolerdlr. ~ı Dnl- muavini B. Cevat Açıkalın, müate-
kettn m.. ası bu memle- ester'e vaı;an general Antonesco kıta- r W oerman ve refikaları hazır 
Jta-ı ı..~~stakbel temamlyeti im- lan Romanyanın eııki hudutlanna r.1 d ki 'bi Almaınyanın sabık 

-.a veu1:ımınd .. .. ulaşmışlardır. ou un u an gı . . 
luk teşktı . an buyuk bir zor- Bertin 9 (A.A.l _ Dün Besaraby&da Ankara büyük elçisi Nadolnı ıle 
~İlilnıe . edıyordu. Polonyanın Alınan kıtalannın sUratU Uerle~ Berlin a.sker1 kumanda.nı general 
l' Sine Almanya razı olsaydı manı olmalt üzere Sovyetıer mühhn von Haaııen ve orta elçı Schowoer
~ ahut o to r ' zırhlı kuvvetleri llerl sUnnfitletı.<~'" bel de hazır bulunmuılardır. Bun
tsttrdat ed' P ak.tar Almanyadan Şi(ldetU dövütl-Orden sonra Sovyetler, lardan ba.tka 'Alman Hariciye Neza· 

Franaiz kuvvetleri 
kumandani mütareke 

teklif etti 

bı gert al ılseydı bile diğer kısmı- IJ('!'1~~lttlr. retl erk.anından diğer bazı zevatla 
::. mak için ı "lte in .nuua.u ve Rumen teoekkGUeri, aov- ._ _. 1 d . fett 
ue Sovyet ngı ren bir yet antılanna ht\cuın etmı.tıer '" 9<*· ..kert buı ıa-ryet er • zıya e ~urlye Fransız kuvvetleri 
icap ed Rusya ile harbetmesi el"8111l ltau.nnutlardır. bulunmuılardtr. ~ d Ge eni Dentz 
- ecektt Halbukl §imdi biz Cepkenin bu ınJJltaJcaaanda llp~' F - So 1 uman anı n 

t Alınanya. Ru - ıe11, ~ wn :verme ~a.ca.k . ramalllll • ?et .. er:. Londra 9 (A.A.) - B. Chur-
Yor, Ve büt"" sya ile harbedi- naJdl VMl'8.Ian lca1bet.mıfler08'. B\Dl- deki menfaatını hükU- chill, Avam kamaruında beyanatta 
lnanyan un Polonya sadece Al- clıaıı batK Almanlar, slllh, eepllıan., ti• • hİma ed 1( l>ulunaralc, general Dentz'in müta-
~l?nd ın işgali altındadır. Bu tefıhln' vebtnbOıiik Dlibama me nuz ye ehcü~A rek'e tartlan talep euiiini ve lalanda-

• an p 1 ve=.• eair aimıtlardır Aıtbra 9 (AA.> - FraMuı: ..u- t ,_. 1 . . ·d · '-•di • O onya işinin, sırf ___ ,_._ ...__, ;:'- _........ ~,_ nı..ıuw ... d~ __ .,..., da ngiliz as&er ennın ı amuıne 
~ sele. ........._..... ljlllllll6& mın~asın- .. _, DV'T,~ ...__ ... ...u r..-- . . b 
~ rın Yardımne, Rus cephe- da Almu. latlWra ltıblan betekM- ıa.,.ıaatlertnın Tllti,. h6ıltQmeM. ta- karar verildiğini teyit _elmlf ve. u 
hl en halli, mu~,ak bir dlvlnı.n ""~7&Pft\1'1ıaı'dır. Birma 80llllo rabd~ h.lma,.. fldUmMfınl rica et- ilci nokta üzerinde mühhn tefnrler-

ç olma.ısa sad 1 si d _.._ da mt.aıan tarb. dotnı neru- mı,, Tl1* hiık1mıe'1 de bu talebi Jr:a.· .de buh111mUftur. 
ttr. e etme em~- . bul etmiştir. ===z=-=-=::ıı:===-===-=:;a;:ı""" 

<1lh-:t1a gelir ki kendisi de 
(l olmak üzere bir çok 
evıetıer ta 

lllış rafından 1mzalan-
:naza~eşhur «mütecavizin tarifi» 
eııır Ye ve muahedesinin mü-

ve mü h, bu . revvicl Sovyet Ru.s-
ltaldı gün vazgeçmeye mecbur 
lstııı:.._ğ'ı Polonya payına önceden 

'"'ıa ö 
lstiklAU g sterseydi, milletlerin 

Yeni tefrikamız 

KOIUŞAI MUMYALAR 
Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

... kka•Ierı 

T optaii ve Bakir köy 

Bir ııuete kahve t..-ziatmdan 
babıederkea .c;,.ı. bir serlevha koy-
mut: 

c300 deliy« klllıve v•ildi.• 
Bakırköy ...... ve akliye ~ 

tanesinin bedbaht aakinlerini böyle 
topyekUn deli aaymak sibniyeti 
Topt-.dıkbr. 

yunca şiddetli muharebeler ol- Evvelki gece Britanya tayyareleri 
maktadır. Ruslar, Beyaz Rusyunn Almarıyanın içerilerinde Laypzig" • 
fimr linde iki mıntakada kuvvetli yakın LC\.na ıehrine taarruz etmiş
mukabil taarruz?a bulunn:ıuılardır. tir. Hedef bir §Chir kadar büyük 
Almanlann Lemngrada ılerlemek olan auni petrol fabrikası idi. Ayni 
teıcbbüaleri durdurulmuştur. · d "f · "b h l d gece ıımen ı er ırtı at at arına a 

taarruz edilmiştir. Rwne11 limanlarına, Köstenceye 
ve Ploesti petrol mıntakasına. müte
addid havil akınları yapılmııtır. Al- ~~a .~O .. ~A.A.) - ( B. B~C.) 
manlar Lcningrad, Moskova, Kief e Kudus.e dun ogleden sonra a larm 
yaklaşP.bilrrek için yaptıklan taar- İşareti verilmişse de düşman şehre 
ruLlar çok şiddetli tapçu ateşi ile yaldaşmamıştıT. Dün sabah Kıbnsta 
kar~tlaşmıştır. Sovyet kıtalan Le- Lefk.oşeye taarruz edilmiııtir. İnsan· -
ning:a-:l istikametinde mukabil ta- ca za;:~at yoktur. 
arru-ılarda bulunmuşlardır. --- -----

Cephenin diğer kmmlannda Sov
yetler anudane mevzilerini muhafaza 
etmişl~r, düşman motörlü lcıtalarına 
taarruz eden tayyareler bu mukave
mete yardım etmişlerdir. 

Sovyet istihbarat bürosu 

Suriyede 
Mütareke talebini Fransa 

resmen tasdik etti 

reisinin beyanatı Londra 10 (A.A.) _ (B.B.C.) 

Moakova 1 O (AA.) - (B.B.C. ) Vichy hükumetinin Suriyede müta· 
Sovyet istihbarat bürosu reisi B. reke ~<ıleb edildiğini resme.."'l tasdik 
Luzovskı dün gece Moskovada mat· etmiştir. Fransız kumandanı general 
buat mümer.sillerine beyanatta bulu- Dentz. Briu..nya kuvvetleri kuman· 
narak demiştir ki: danı gcenrS.: Vilson'a bir mesaj gön-

cAlmanlar Fransa seferinde ol- deerrek Beyrutta sivil halkın can ve 
duğu gibi, R~slar arasında lı:argaıa- mallarını korumak için tedbir alın• 
lık cıkaramamıılardır. Almanlar bu masın. istemiştir. General Vilso11 
harpte O..'l bin tank ileri aürmüşler- Beyrutur. açılı: şehir iliınile askerleri• 
dir. Fakat şimdi muhaııımlannın da çekilmesini cevaben bildirmiıtir. 
kendileri derecainde techizab oldu-
ğunu teslim etmeğe mecbur olmuı· 
lardır.> 

Fin tebliği 
c Sovyet toprağında 1 O 
kilometre derinliğinde 

ilerledik• 

Helainld 1 O (Radyo - Dün gece 
neırediler. Fin tebliği: Cephenin ce
nubu prkl kısmında istikpf faali
yeti olmuıtur. Kıtaatımız düpnan 
toprağın& 1 O kilometre derinliğinde 
giımiş. 8 top, pek çok milctarda 
mıt.alyö1 ve ailah ele geçinniftir. 
Düımanır Finlandiyaya girmek te
şebbüsleri akim bıraktmlmııtır. 8 
temmuza kadar 41 düıman tankı 
talırip edilmiştir. 

Haiıgoed~ düşman istihkamları 
tahri'> edilmektedir. 8 temmuza ka
dar 7 3 düşman tayyaresi düşürül
müştür. Tayyarelerimizden dördü 
dönmemi1th-. Bunlardan birinin pi
lotu kurtulmuştur. 

Amerika yardımı 
Yeniden 7 milyar dolar 

tahsisat istenecek 

Londra 10 (A.A.) - (B.B.C.) 
Haziran ayı zarfında Amerika İngil· 
terye 1500 tayyare imal ve bir k18-
mmı teali:n etmiıtir. Bu, bir ay zar· 
fında en höyük rakamdır. 

B. Roosevelt'in ltatı"bi icar ve iare 
kanununu genişletmek için yeni tah
siut isteneceğini ıöylemiıtir. BunUd 
miktarı malum değilse de icar ve ia
re kanunu ile verilen 7 milyar dola· 
nn bir miali arttırılacağı tahmin edİ4 
J;yo ... 

Amerikada yeni gemi 
inıaal} 

Londra 1 O (A.A.) - (B.B.C.)' 
Amerika bahriye inıaat dairesi ıeB 
amiral Robinson"a göre Amerika 
1943 senesine kadar senede 100 
muhrip inşa edecektir. inşaat prog
ramı büyül: süratle inkişaf ediyor. 

···········································••sııııııııısııssıııı••············· 

• devletlerin masuniyeti 

Necmeddin Sadak 

<De.._ Mbife 6 IÜtİİD 3 ele) 

~avuz Sultan Selim Mıair.da - ~umu paf& RamH•in l\eyıie
liyle lconuturken - Nil'in tattıla gün - Firavun'wa kızına 1111' 
olan genç - Yavuzu vurmak ladyen feClai - Mulıtetem saraylar, 
defineler - Bin bir cariyenin aevdiif 1iJr CfeliltanlL 

Cummtea iünli bcqliyoraz. 
Halbuki sİllcİrl Toptafl ile ... 

natoryomnrl IWarldSJ anamda 
ha,.& sama, mtıkin n .eriye farla 

- Nedir o yediğin? .• 
- Belli değll birader, kim1 francala dlyor, k1m1 fıranclla 

di~r, kimi francala diyorl •• . 
--------..------~ .... .-.------"" ... :r ............... .... 



Sahlte ı 
f. 

r Dii.n Geceki ve Bu Sabahki Haberler , __________________________________________________________________________ __,_ 

Harp tebliğlek'İ 

Jngiliz tebligi 
Kahire O {A A.) - Orta Şark İngiliz 

umumi karnrgithının tebliği: 
L\byada, hudut mıntaknla.nnda tek

r.ır bir keşif fnaUyetl olmw;tur. 
Habeşistanda, kaydedilecek mühhn 

bir şey yoktur. 
Surtyedc, kıtnlanmızın Humus. ve 

Jlnelb lstlknmetlnde llcrileınelerl 
memnuniyet vrricl bir tanda devam 
etmektedir. 

Mrrk<'Z mıntııkasında. mcvzll yeni 
muvaffakıyctlt-r Jaızanılıru.ştır. 

Alman tebliği 

Sovyet
Polonya 

müzakeresi 
Sovyetlerdeki 220 bin 

Polonyali esirle bir ordu 
teşkil edilecek 

Londra 9 (A.A. r - lnciliz ma
kamları, Polonya - Rusya müzakere
lerinin aldığı aeyirden sarih aurette 

BC'rlin 9 (A.A.) - Alman orduları memnun gözükmektedir. -1"1'1 
bagkumandnnlığtnm tebllği: p 1 H · · B Zal 

B ·ı.- ., k h,....-de muhnrebeler o onya ancıye nazın . es-
u un ~r cap .,...,, k" d- -vı d B Ed . . 

buyuk bir muvaffakıyetle devam et- 1• un og t: en sonra · enı zı-
mrktcdlr. yaret ederek Sovyet sefiri B. Maiski 

Buyuk Brltnnyaya karşı mücadele- ile lngiliz hariciyesinin tavassutu ile 
de, Alman havn lruvvcııert dün gece başlıyan ve o zamandan beri iki ta
Blrrnlngham'd::ı.ld silah fabrilcalnnnı, rı.fın da tebarüz ettirdiği veçhile sa
l'lymouth llmanıudaki lalJE:'. tesisatını mimi bir ha,•a içinde cereyan etrndc-
ve Yarmouth ve Abcrden lımanlann- 1 •• •• ı · · · f d 
d:ılcl harbeden mühim hedefleri bom- te ? .ar g~r~şme erın _mkışa ~ an 
bardıman eylemişlerdir. Birçok büyük: fngıl~ !'-larıcıye nezaretıne malumat 
ya gınlar, bu taarruzlnnn muvaffakı- verm11tır. 
yet!ne delildir. Bu Rus - Polonya barışmasının 

JngUtcrenln ccnubu şarkls'.nde tay- neticesi şu olacaktır: Dört memleket 
JP.re meydanlnnnn karşı yapılan ha- aruında'k1 münasebetler evvelce 
Ta t:ı.arrnzlannda, h~alnnm:ı.kta olan • ' -
tnyynrl'lerin arasına tam isabetler gayr. mevcut veyahut gevşek l:>ulu-
mul}ahcde edilmiştir. nan sahalarda sıkılaşacak ve evvelce 

lng1ltere sulnnnda Alman savaş eauen sıkı bulunan sahalarda da 
~yyarclerl tnm is::ıbeUerle 3000 ton- çok daha ziyade sıkı bir mahiyet 
lt•k bir ticaret gemisin! b:ı.tırmışlar ve gösterecektir. 
diğer iki ticaret gemisini ciddi 5UTCtte B"ır k · 1 •• 
barn.ra uğrntını.şlardır errc prensıp an aşması vu-

7 8 temmuz gecesi · Alman savaş cut bulunca. Polonya • Rusya jş
tayynrelerlndl'n mürekkep kuvvetli bir birliğini pratik sahada tatbik lteyfi
~·d.kul Hayfııdnkl İngiliz donanma- yeti kalacaktır. Rus üsera kampla
aının üssünde blr benzin deposunda rında bulunan ve rnikdarı 220 bin 
hnn~rlan ve petrol tasfiychanelcrlnl kadar olan Polonyalı askerlerin bir 
at0ııc vermI.tılerdlr. Polonya ordusu teşlc.ili nisbeten ko-

Dün öğleden sonra düşmanın Manş 1 1 k F ,_ • • · l 
sahillne ve Alman koyuna. karşı yap- ay o aca tır. a~at uyası csır er 
ıtğı ta:ırruz teşebbüslerinde Alman Polonyadan Siberyaya nefyedilen 
avcıları 11 İngiliz av tayyaresini dil- sivil kütleleri meselesinin halli biraz 
şünnü~ler. buna mukabil tek bir tay- dalıa güç olacak ve bu i,te çolt in-
yarc l::aybetmlşlerdlr. celile göstermek icap edecektir. 

Geçen gece İngiliz savaş tayyareleri H d 1 l • ·· 1 
Garbi Al h•-•ır •-rfn u ut ar mese esı, mustace ma-manyarun mu ı.cı yerl'C e L. • 1 d v • • y b" 
tnfll:ık ve yruıgın bombalan at.mlflar- ruyetı o mı. ıgı ıçın. esas ı ır en-
dır. Sivil hnlk anımıda bazı ölü ve gd teşkil eylemiyecektir. Polonyalı
y::ıralı vardır. Alman gece avcılan ve lar 19 39 eylul anlaşmasının Rusya 
~ava dfı.fi bataryaları taarruz eden tarafındar. reddedilmesini kafi gör
Jnglllz tnyyarelerlnden sekizini dü- mektedirler. 
tünn üşlcrdir. 

Macar tebliği 
Budap~le 9 (AA.) - Macar 

resmi tebliği: Tam hızla ileri hare
ketlerine devam eden motörlü kıt
alarımız Sereth nehrini geçmişlerdir. 
KC§if müfrezelerimiz Zbrucz nehrine 
varmı11lardır. Şimdiye kadar zayiatı
mız bi.iyült deyildir. 

ita/yan tebliii 
Roma 9 CA.A.l - İtalyan orduları 

tımumt tarn.rgabının 398 numaralı 
tebliği: 

!l t~mmuz gecesi hava. teşckküllerl
miz Malta cefasında bir hava meyda
nını bombo.rdıman etmişlerdir. 
Şimali Afrlkada Tobruk cepbeırlnde 

topçu fııallyetl olmuştur. Tayyareleri
miz müstahkem mevtlln lstihk1i.mla
rını bomb:ı.rdıman ederek Marsa M.at
nıh't!ı düşman mevzilerine isabetler 
kaydetmişler ve bu mevkiln prkında 
ynngınlnr çıkarmışlardır. 

Cebelüttarık açıklarinda 
bir Alman denizalhsı 

batırıldı 
Madrid 9 {A.A.) - Lalinea·dan 

alman bir habere göre dün 
sabah fngiliz donanmasına mensup 
tayyareler Ccbelüttnrık açıklarında 
bir Alman denizaltısını batırmışlar
dır. 

GI. Wavell 
lrak'ın da müdafaasini 

deruhte edecek 

Londra 9 (AA.) - Resmen bil
dirildiğiı:ıe göre Irak·.. müdafaası 

Hindistan başkumandanlığına dev
redilecektir. Bu suretle Hindistan Hava muhlll'('belcrl esna.sında av 

tnyyıırclerlmlz bir dii.,rnnn tayyaresi 
dü..coürmü;lerdlr. Diğer bir tayyare ııa- kuvvetleri bqkumandanlığına tayin 
n müdafa batarynlanmız ta.rafından edilen general Wavell Irak'ın da 
düşürülmüştür. -

İngiliz tnyyarelerl l!lngnzı ve Trab- müdafaasını deruhte etmi~ buluna-
laı! üzerine bir altm )'npmışlardır. calı.hr. 

Rus. Alman 
muharebesine 
umumi bakış 

Cepheyi gezen Anadolu 
ajansinin mullabiri gör· 

düklerini anlatiyor 

Rus askeri cesaret ve 
melaaretle çarpiıiyor 

Alman genelkunnayı Sovyet 

ordusunu kısa bir zamanda 
imhaya karar vermiş bulunuyor 

1 
Amerikanın 

yeni bir kararı 
Muvazzaf efraCI 

Ameri.kanin diıina: 
, ~ gönderilebileceli 

I 

VB$ington 9 (A.A.) - Matliuat 
mümessillerine beyanatta bulunan 
B. Rooaevdt, milli muhahzJarla mu
vazzaf hizmetlerini ifa eden gençle
rin yarım küre haricinde askerb1deri
ni yapmalarına mani olan kanulnarın 
lağvına ve bu elemanların bir sene 
olarak tesbit edilmiş olan hizmet 
müddetlerinin uzablmıuına CJair ge· 
nelkunnay başkanı general Mar
shall tarafından yapılan teklifleri 
tasvip ettiğini bildirmiştir. 

Bertin 9 {AA.) _ Hususi muhablrl- Roosevelt milli muhafızlarla u-
ll'Jz bUdlrlyor: kerliği meslek ittihaz etmiş olanların 

JG günlük Almnn - Rus hlU'blndcn muvazzaf hizmetlerini yapanları ta
sonra Alman askert mahflllertnln mü- lim ettirmekte olduklanndan bunla· 
taıtı.nl:ı.rııe. nlınan haberlere ve cephe- nn terhisi talimleri sekteye uğrata
ye yaptığım seyahat esnasında gör- cağını ve :Amerikanın müdafaa iole
dütlerlme lstınnden umumt blr blllin- rinde boşluklar husule getireceğini 
ço ynpılabll1r knna:ıUndeylm. Bu mu- söylemiştir. 
harcbe yepyeni bir mahiyet anet- talanda adası hakkında jse., Roo· 
mekte olup bundan evvelki muhare- 1 belerle hiçbir vcçhUe muknyesc edile- sevelt bu hususta rey eri alınan coğ-
mez. Filhakika Alman ordu.su, bu rafya mütehassıslarının kısmen bu 
harpte, flk defa ola.nık Rusyada sı- adanın Amerikan yanm küresine 
l!ıhça mütemkkl bir dÜfttU\nla karşı- dahil olduğunu Lsmen de olmadı
laşmak mecburiyetinde kalmıştır. Bu ğını iddi:. ettiklerini söylemiş ve ls
dcvlet modem harbin yeni usulleri ne landaya aıkeri kıtalar gönderilmes:i 
karşı karşıya gelmeğe hazırlanmış bu- neticesinde bu kıtaların Amerika 
hınduğu gibi, motörlü fırkalara da. sn- harbinde kullanılmalarını kayıt altı
h1p bulunmaktadır. na alan kanunlarda değişiklik ya-

Sovyet ordusu birçok bakımlardan pılmaııın.: ]üzum görüldüğünü ihsaıı 
Alman ~rdusuna benzedl[;i gibi, etmek istemiştir. 
ayni thtllnlci vasfını da haizdir. Bu ·.;.:.!..;.;,;;,; ___ _ 

muharebede en çot hayreti mucip Bulgariıtanda devlet 
olan nokta, Rus askerlnhı cesareti llc • ikr · 
müdafaada gösterdiği metıaret olmuş.. ıat azı 
tur. Halbuki FlnlAııdlya harbi Rus or- Solya 9 {A.A.) - 2 milyar )eva 
dusunun sü.ratıe inhJUU c4eeeğl lnU- olarak tespit ediler:. ihtiyari büyük 
baını vermlştl. Alman harekfı.tını ko- devlet istikrazna kaydolunan meb
laylı14f,ıran il.mlller f\lnlardır: lağ muayye·ı miktarı 5 30 milyon le-

1 - Alman askerinin muharebede- va geçmiştir. Netice hakkındaki 
ki tecrübesi, memnuniyetini bugün izhar eden 

2 - Bamn halinde vapılan hücu- Maliye nazırı istilı:raz yekünunun 3 
mun temin etUli tefevvuk. buçuk milyar levaya iblağ edileceği-

3 - Alman ha.va k11vvetlerlntn, da- ni bildirmiştir. 
,__ ____ _ 

ha iyi plloUara n daha süratll tayya
relere malLk olmaktan m~vellld ba
riz üstün 1 !iğü, 

4 - Alman tanklannm, daha mil
kenımel bir surette imal edilmiş ol
malanndan doğan teknik faiklyeU, 

5 - Rus ordusunun Polonyadn ileri 
llatlnrda yerleşmiş olmasından mütc
vellld ttıblycvi vazJyetı. 

(De-ramı sahife 6 sütun 4 de) 

imtihan 
talimatnamesi 

Ankara ve İstanbul 
Hukuk fakültesi imtihan 

talimatnamelerinde 
değiıiklik yapıldı 

Antalya limamnda bati
rılan Fransız vapuru 

\'ichy 9 (A.A.) - D. N. B.: Resmen 
b!ldlrlldiğlne göre, Fransanm Vaflng
tonda.kl büyük elçlst B. Henry Haye 
Salnt Dldler ismindeki Fransız ticaret 
vapurunun Antalya llma.nmda. bom
balanarak batırılmasına alt bir pro
testo notasını İngiltere hükümctlne 
..-e.rnmek rlcasile Amerika hük\ımcUne 
tevdi etmiştir. 

GeneralLeck'in 
be.vanatı 

Zaferin temini için 
mutlaka Amerika 

ordusunun yardımi lazim 
geldiğini söylemi§ 

Vladivostok 
yolu 

kesiliyor mu? 
Amerilia llariciye müate
şari bundan Amerilianin 
resmen haebrdar edilme

üiğini söylüyor 

Vaıİngton 9 (A.A.) - J\merika 
Hariciye müıteşan B. Welles, gaze· 
teciler tarafından sorulan bir suale 
cevab olarak demiıtir ki: <Japonya
nm Vlndivostok yolunu kesecek 
şekilde Japon adalan etufında bir 
emniyet mıntakası tesis edeceğin· 
den Am~rika resmen haberdar de
ğildir.> 

Amerikanin Sovyetlere 
yardımi 

VBfİngtoaı 9 (A.A.) - Sovyet 
büyük elçiai B. Umanski Hariciye 
müsteşan B. Sumner Wclles'le görüş
müştür. Sovyetler Birliği tarafından 
Amerikaya yeni siparişler verilmesi 
ihtimalir.in bahis mevzuu olduğu ha
ber al:nmışhr. 

B. Umaneki tafsilata girişmeksizin 
beyanatta bulunarak nihayet müsbet 
ve ameli teklifler karıısında bulunul
duğunu söylemi~tir. 
VB$İngton 9 (A.A.) - B. Sum· 

ner Welles Sovyetler Birliğine yapı
lacak Amerikan yardımı hakkında 
gazetecilere beyanatta bulunarak, 
Sovyet büyük elçisi B. Umanski'nin 
gerek kendisile gerekse muavini B. 
Dean Acheson'la Sovyetler Birliği 
tarafından Amerikaya verilecek ıi
par.işler hakkında görüıtüğünü ve 
müzakerelerin meselenin teferrüabna 
girişilecek kadar ilerlediğini söyle· 
miştir. 

İngiltereye giden Rus 
heyeti 

Londra 9 (A.A.) - fnşdltereye 
bir Rus heyetinin gelmesi, f ngı1iz -
Rus itbirliğine hız verecek yeni bir 
safha telnkki edilmektedir. Bu it· 
birliği askeri, siyasi, mali ve iktisadi 
sahalarda kendini gösterecektir. 

Sovyet heyetinin baolıca iki azası 
Kızılordu genel kurmay ikinci baş
kanı general Golkof ile Sovyet do
nanması genel kurmayından amiral 
Karmaloftur. Heyetin diğer dört 
azası ise Sovyet hava kuvvetleri ile 
teknik servislerini temsil etmektedir. 

Fransada 
Yeni bir kanunu esasi 

hazırlanıyor 

V-achy 9 (A.A.) - Devlet turası 
kanunuesasi dairesi dün Vic.hy' da 
il~ toplantısını yapmış ve Fransız 
devletinin yeni kanunueaasisine ait 
esas prensipleri görüşmüotür. 

Mareşal Pctain celseye riyaset et· 
Ankara 9 {Telefonla) - fstan- Nev1ork 9 (A.A.> - B. Roosevelt'ln miı ve uzun bir nutuk söyliyerek 

bul Ünivenitesi Hukuk Fakültesi mat.buat kAtibl B. Early, dünkü gaze- yeni kanunueaaainin ana hatlarına 
tedrisat ve imtihan talimatnamesinin tecller toplantısında, Orta ŞarktakJ ıu auretle izah etmiftir: 

fSarki Afrlkada. kayde &>ter bir ,,ey 
JOktur. 

Fransız tebliği 

3.5 inci Ye Ankara Hukuk Fakültesi Ingfilz kuvvetlerinin yeni Başkuman- 1 - Milleti t k"l d • tim • 
F• k _ı_ tal bel • danı General Auchln Lect tarafmdan l q ı e ~n ::6 _ aı 
ın aaın ve e erı talimatnamesinin 32 nci maddesi- z:ıferln temlnl fçln mutıatn Aınerlknn urmırlanr. ka kınması goz onunde 
hizmete "" l or nin yazılış itibarile maksadı tam ordusunun yardımı 1ca.b ettiği hak- bulundurularak yeni bir devlet tqk.i-

Vıeby 9 CA.A.) - 9 temmua tar8ıll çagrı ıy ifade etmediği için ıu tekilde değiş- kındald beyanatına alt kendisine 80- liitı yapılacaktır. 

.&Li ile VEU 
l'.akir ve zengin de~ 

daireleri 

Ali - Uzaktan pırıl pırıl. 
Veli - Neden bahsedi)•of' 

sun} 
- Sular kararınca, deniıd 

Calataya doğru bak. Limana 
bir müessese, tıpkı. reklanı 
pan bir tica:-ethane tarzında 
vi ııııklarn bürünmüş. 

- Kqke bütün İstanbul rı.ı 
içinde çalkansa, Ali .•. Fakat il' 
aana garip gelen ıudur: Af" 
devlete, ayni ammeye ait ı,.
müesseseler, o kadar sönük 
aalhurde bir manzara arzedef'" 
lcen diğer bazı müe .. seseler dl 
böyle olabiliyorlar... Ferdi" 
arasındaki fakirlik ve "zengini~ 
müsavataızlıkları devlet dnirele" 
ri arasında nasıl izah edilir, f" 
§ıyorum ... Hayır, hayırl Söyl 
mck istediğimiz, c\;.imanın fiti' 
ıoıklan söndürülsün I> dem~ 
değildir. Bilakis, öbür dairelc'i! 
de biraz himmetle yüzü gÖJI' 
açılacağına, parlayacaklar11" 
emin bulunuyoruz. 

\.., ______ .,,. 
Equateur 

Peru harbi 
Arjantin ve Brezilya 
hükumetleri tavassut 

ettiler 

Vatinaton 9 (A.A.) - B. sııt! 
ner Well.:s gazeteciler toplantısı~~ 
Amerika Birleıik devletleri. ArJ 
tin "!e Brezilya hükiimetlerin!n· .:; 
ru ıle Equateur araaındaki ıhtı lıf 
bir hal çaresi bulmak üzere faal ""' 
tarzda nolı:tai nazar teati etrntll" 
olduklarını bildirmiştir. 

GuQaquil 9 CA.A.) - o.f} 
Equateur müdafaa nazırı, Peru Jf!. 
dudunun birçok mıntakalarında. ~ 
kunet hüküm sürdüğünü söyleJJJrO 
tir. 

Uma 9 (A.A.) - O.FJ.: ~ 
teur hükumetine gönderdiği re' 
bir notada Peru hükumeti, iki rrıe1' 
leket arasındaki nizaın mevzuıııt' 
teokil eden hudut mıntakasında ıdJ 
haaamahn başlaması mesuJiye 
kabul etmiyeceğini bildirrıUıtir. ~ 
çen cumarteai günü başlıyan rnu 
rebe ıimdı hudut karakolları ctrafıcr' 
da fasılalı ateş teatisine inhisar et' 
mittir. 

Quito 9 {A.A.) - O.F.I: t-11' 
Quillas civarında mahaJli saatle ;; 
at 3 de silah sesleri işitilmiştir. 
ğer cihetten hududa doğru karnY0~ 
ların gittiği görülmüştür. Saat 19.~ 
dn Adguabilloda bir müsaclerr 
olmuş ise de çok sürmemiştir. 

Meksikada 
••• 

Bütün askeri izinler 
kaldırıldı 

Fransız tebliği: 
İngiliz kuvve!.Jerf son 24 saat içinde 

aa.hll ve Suriye çölü bölgelerinde fa
alfyetıerlnl arttırmışlardır. Avustral-
7n piyade kıtalannın tnzyikl netlce
"nde n cephenin mtihtellf noktalar
da bu kıtalar taralından ~
ınası illerine Damar mertllerl
Jıl müdafaa etmekte olan kuneı
lerlm.lz dün gece gıer1 çekilmele mec
lmr kalmışlardır. Şimdi kuvvetlerimiz 
)"eni bir mevzle çekllmcktedlrler. ce
lllre mmtakasındakf 11eyyar miltrae
Jerlmlz dövüşerek rleal etmektedirler. 

RelsfnkJ 8 (A.A.) - Muayyen tir il}- tirilmeai lüzumlu görülmü•tür rul bir -·-• , ___ ,_ d '"- 2 r. -
lf'rl olmıyan ve yahut atölyelerin lta- J • • • -: • • nn ......... e cevap o ..... - em....- - Lllki kanunuesaainin frensiz 1' 
PaDm811 dolayısilc mecburi mezun!- mtıhanı l>aşarabılmck ıçın )'azılı tir kl: ve mesuliyetaiz siyasi bünyesinden Londra 9 (A.A.) - Müsta 
;rette bulunan l! den 59 yaşına tadar v~ a<;z]ü bütün imtihan numaraları- cıGeneral Auchln Leck'ln mafevki kati aurette değişik yeni bir siyasi Fransız ajansır.a Mehikadan ,,eri' 

~ngiliz kıtaları lalanda'da 
kalacaklar 

~t"- ..... ___ .:_• d"d ...... 1 k olan B. Churchlll Amerikadan yalnız bu-ny t L·ı t ·r _ _ı.1 Lt· 1 b" d f h b L::t" .... 
uu wı a.uduılarm. bir taramame mu- nm ·-uoıı ye ı en -r-gı o mama hnrp malzemesi yardımı 1stemiştlr.1> e cşııu ve arı eoı eceıt ır. en ır t gra a erine göre uu P""" 

dıbıce iş aervi1fne derhal gelmeleri ve her hangi lMr dentcn beşten aşa- 3 - Bundan böyle f ranaada dint ukeri izinler kaldınlmışbr, eıa>"' 
tebJJt edilmiştir. Kararname mucfbln- ğı numara almamıt bulunmak lii- bir akide teessu-s ed-eLtir" . Mu'"teaL'. __ L • h" ı d f ·· ~ kt A ik d • • l • ..... ıı: ıu munarıp ızınet er e vazi e gor 
ce me ep taıebelerl de bu yardımcı mndll'. Ya.~ devreeinde bu vuatiyi mer a a ıpız erm ben mareşal muhtelif meselelerden ~ 
işlerde hizmet alacaklardır. Daha şbn- doldurmayanlar 'Yqa bu ..-uatiyi mikdari azaldı. bahsctmif Vt. mi))i inkilaptan Cioğa- subaylar kıtaJarına iltihak için etıl 
diden 150,000 bdar talel>e bu itlere d ld ald 1) b ik"d f l cak yeni devletin otoriter 'Ye ailsilei almı~ardır. Harbiye nezareti tat~ 
alınmıştır. do urm L-~ era !r ı en lmaz a Nevyork 9 (A.A.)' - O.F.I.: meratibi ol;-n bir de-Jet ı.__l!_e -- fından nqredilen bir tebliğde. b_.. 

Yunan Kralı 
Kral cenubi Afrikaya 

viaıl oldu 

erate:ı uqlen apgı numara a lf Bı·r içlt·-- -n .. •mda 'Ltı"sadı· ıanay"ı • r.aun •-
b 1 la L al L 1 1 k - ...... - a 1-~ni ııöy)...m.tir , hazır dünya vaziyeti ve bilh.; 

u unaiı r iıı:m e ıı:a ır ar Ye i mal tubesi g~ senelerin akme olarak --... -·~ 
denesinde aöElü imtihanların hep- liu •ene ipizliiin çoğalmadığlnı bil- Amerikadaki müatacel vaziyet deri 
sine girerler. Ancu yaz imtihanında dirmi~tir. Ziraat, yapı. nakliyat Te Hol landada .. ,. .. ile liu tedbirlerin alındığı bil' 
aldalan numaralannm vuatiai ye- bilhaua maden endüstrilerine çolc dirilmektedir. 
diye 'YUlp da .öz.lü imtihanlarda İfçi a1ındtiı İçin bu .ene bilikia it· n_ allfl' 
b 

. ocklenmedik bu tedbirlerin 
ir veya iki dersten betten atai• mlik azalmııtır. N I ı· . cJıt' 

D 
.. __ J la la a1 L .. d M • . d 1 39.5 000 L!-: asyona sosya •t __ _..._ mua Mehikada heyecan uyan 
.... ~- a DUf o n r y nn - ere- &J'IS ayı 1ÇJll e . • AJP ~ - 1~ 

Lonclra 9 (AA) - Londnıdaki •i bir menbadan öfrenilcliiiae sö
ııe Britanya kıtalan lalandada kala
caklardır. lngiJizler Ye Amerikah-
ların, Almanların muhtemel bir il- 1,,.~e~ .. !_~.AY.l - YunBanrltanKralı 

ferden tek.rar :imtihan edilir. it hulımqtıar. MaJ')a 19"° da sinden maada biitün par- ~- Banl~n um~i .eler~:, 
8. 735.000 olan ipiılc:rin m.iktan "l f L·_-..J!ldi hır mukaddune teıtkil edece,ği 

tif • t bb"" .. L-- L --L - ,,,.,, ~ llilaI1 ve yn M - L "- L.I_=-.__d ki ı~ timdi 3. 962.000 kifiye mmipir. ti er e.DeU.11 aedilmektedir. 
a . ~ .}~une ıuup &o,.UMllL uze- ba1ratlarlle dslft bulunan Pretorlu.'ya 181r Da.ll&ID & aarar-

re, ışbırlıgı yapacaklan zaıuıedil- gelcHli zaman çoşkun teuhüratla. 
:mektedir ~ıştır. Kralı garda general name meriyete girdi lıveçte komünist partisi- Berlin 9 (AA.) - Hollan'da 

Bu sabah 4 Vekil geldı· Smut.s kal'fıla.ml4f.ır. Ankara 9 "(Tdefonla) - Bazı f li siyasi partilerinin 'Ve bilhassa bu 
Kral JarJ nı hütfunetının Kn.hirede . • - • • nin aa ·yetine nihayet 1 Hariciye Vclcili B. Şükrü Saraç- balunduklan mtiddet zattmda Büyük vilayet Tc ICaza merlte.zlcri ıdarı parti aza annın Almanyamn işgal 

oğlu, Adliye Vekili B. Hasan Me· Brltanyn ile iş birllğl yapmak ve müş- buC:lutları C:lahilinCle tacir 'Ye müstali- verilecek? kuvvetlerine ve tasarldığı yeni ni-
:aemencioğlu, Maliye Vekili B. Fuad t<:rck düşmana ka~ mücadeleye de- sı1 hakiki n hükmt ıahıslar ellerin- Stokholm 9 (A.A.) - Aft en :u.ma karşı açık ve faal muhalefeti 
A .. ı S vam etmek hususunda bütiln tcd- ' . ı:--

gra '· ıhhiye Vekili B. Hulusi blrler alın?lllf bulmımnktadır. de bulunan mı.srrlann oeyann tabi Bladct gazetesi, lskandinavyacla bir kar11S1nda, fevkalade komiser B. 
Alataş bt. sabahki ekspresle Anka- , tutulması JUJdcinda1ci kararname hü- komünist tethi~ faaliyeti mevcut ol- Seyas İnquart Hollandada her türlü 
rad .. u İstanbul& gelmi~lerdir. Vc~iller, vali doktor B. Lutfi Kır- Halli aanCiıği Kastamonu kümlc~in C:Jiğer !>azı "Ynayct ve k"a- duğı. hakkında yapılan if§llat milnn- siyasi fııaliyeti men ve siyasi parti-
dar. EmniyC't müdürü B. Salahattin •ube • ld zalara i:la t~iline dair olan Koor- ael>eôle komünist partisinin lsveçdc- 1eri feşhetmiştir. 
K k d M""dd · • B H k 3' 

11 açı 1 d" 1..-~ • ,.. • • c__ • Ll f 1·' · "h ilm t " J H 11 ·cı N 1 S or u , m cıumumı . i met Kutamon• 9 {Atşnın) _Halk san- .maqon ..... ,.cu J"elSııgırun :guan a;ı aa ıyetlne nı ayet -.erı esini ıs- L• a nız o an a asyona osyn-
Onat. partj ve alakadaı daireler dıtı bura fabe11 bagftn tmıum mtdü· bU~ Reamf Cazete ile u~ohma- YeÇSt Clahili 'Ye hadct siya.seti )>f.kı- listlerinden Munert'in partisi mc~ru 
eıkiinı tarafından karşılanmı}lardır. rtln 'Ye l'allg aa~ llClldL 1111'1 med,yete PmJ1tir. .... muıdan .i.Ueme~diıa olarak tal)llUJl~tadır. -

Re demeli? 
cGözlüklerinizi takar mısı

nız}> 
Böyle" ııöyliyenler ve yazanlııt 

fransı:ı:canın tesirinde kalıyorlnt· 
Bir gözlükten bahsedcrkell 

cgözlükler:ı> 

dememeli; 
cCözlük> 

demeli! 
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Zencilere daı·r 1. ;tİ ~-..__...._lliıiıiiiiıııııiiliiillliiilliil-liiiiıiiiiİlllİiiıiiiıllıiii.._llliııııiıiıiiiiımiıııilılii ... lliiiııiıilllliiiiP:.iiiiilİiılıiiiiılllİİ-...__,,, Bir roman kahra. 
~eğer Amerikada zenciler ıimdi· !: 

1 
adar harp ıanayünde çahıtırd

~' ıu:rmı. Artık kendilerine bu hak 
Veruın11• 

Kahve tevzii l Celepler et fiatlerini 1 Pamuk mahsulü manının sözleri •• 
Metbur kadın romancı Wicki Ba· 

Ne b ... .::1- ı· d 1 u,.._ utuf! Bu ihsanlarından 
k?tlay, beyazların mallan kadar ııe

a arı artsın ••. 
~esele onda değil: Bir ırka «Sen 

&§&glıuı! Şunu yapanıa.zsmb de-

Son tevzide kahve 
alamiyanlara şimdi 

kahve verilecek 

• d l Ziraat bankasi dogru"' dan • · b' · · k d · 

Yeni en arttırmış ar umun 1resermıo uyor um. Kitap. 
doğruya müstahsilden ta muharririn hayabna dair bir de 

satin alacak mukaddime vardı. Bu mukaddime
de cWicki Baum kadın ruhunu m 

m~kte. •• Amerika bu son hukuki İstanbula tahs1! edilen kahvelerln 
rno~:d~~~· ti kald_l.l'DUf. teV'Zit esnasında cm iki bin ailenin 
tiksint" d çlo an sıyahlara lıtarıı kahve alamadı~nı yazmıştık. VllA.yet 

ı uyar i\om•• F d' l b bu allele in d '"A"' lmal te-nefreti • • ~· reu cu ar u r e •·••uVe a arını 

8
. 

1 
cmsıyetle de izah ediyorlar: min etmek maksadlle tedbirler almıt-

Toptancılar fiat mürakabe komisyo
nuna müracaatle şikayette bulundular 

12 er, cenubun mazhariyeti • tır. Ticaret VekAletlnden yeniden bir 
~alik ollln abanoz derilileri i • ~e miktar kahve temin edllm~ ve bun- Toptancılar et flatıerinln ce- de kalay ihtikAnndan tekrar ikln-
ııuakanırmlfız Bilın çın lÇlll lnr kuru ka.hvecllere da~tılmıştır. ' rllml 
kada.r d ... •

1 
em bu iddia ne Kuru nhvecller bu kahveleri ö~t- lepler tarafından lüzumsuz yere el ceza mahkemesine ve Ş ve 

rası k" ~gru Muhakkak olan ıu· tükten sonra demal temata başlıya- yeniden artınldığından bahisle tevkif edllm1ştl 
ri ı, ırçok nazariyeciler zencile- caklardır ikA uhak esl dün llfaiı rnahlükat telill" ed" VllAyet' ta.rafından remnen teablt fiat murakabe komisyonuna ş ~- Markonun, m em ne-
üz ~i~or anuna, te~ .Z,~ olunduğuna nazaran, ilk tevzJatta yette bulunmuşlardır. Toptancı- ticelen~ ve ihtlkAr sabit gö
\V~~dci m~eli !Dusikiyi Büyükada, ~zlçl, Fatlh, Eminönü ıar celeplerin fiatteri artınnalan rüldüğünden yedi gUn dükkA.ru-
1 en zıyadie dmley~ Ye Cihangir ıremtıerinde tevzıata alt .. . k dil rl için tayin edilen nın seddlle yirmi be§ Ura para 
er var. Bun k • • numara alanlardan yüz® sekseni uzerıne en e , 
tnaı· d ur. mu adder tefıırlerı kahve alamamışlardır. Dlter taraftan kA.r hadlerinden istifade edeme- cezası mahkfunlyetlne karar ve-
lar :: ~r:. Fakat siyahlarla beyaz. birçok mıntakalıı.rda tem edilen kah- diklerini iddia etmişlerdir. rllmiştir. 
raitte dırot:ürrnbo ez •ekilde müsavi ıe- velerln bazan otuz gram kadar noksan 
olirnp· etl Y ölçü,tüler. Meseli. olduğu anl~lmı.,ıır. Ba.kırköy mınta- Bu sebeple, murakabe komis- Fiat murakabe tetkilati 
80;'~ı ~da... kasında da. halka ıoo gramlık paket- yonu bugün öğleden sonra topla-

hapl o ç~rnek İçin beyazlar İntİ· ler ~.nllnde kahve tew.l edilmiştir. Ba- narak toptancılan dinliyecektir. VilA.yetlerde teşkil edilmekte 
Pab"ıalrnrı~ılend~enia kadrolarmd.:0 ya· ~ırkoy halkının şikA.yetıerlnf nazarı K l ı·· "rdüğü. takdir- olan fiat mürakabe te§kllA.tlann-

1' er V ıtibara alan Vll~yet bura,ya yeniden om syon uzum go 1 t" tl 
irade, bir .1: •• e sporculuğu bir 15 çuval kahve göndermiş ve teV'Zia.- de celeplerin de mütaleasını din- da çalışacak memur an ye ış r-
kudretj te~';;~tı 1~~ika1ı. bir reflex tın 250 şer gramlık paketler hallnde leyecek ve et !iatlerlnin artırıl- mek için Ankarada yeni kurslar 
lı Arnerik • e. ıyor ardı. Zaval- yapılmasını tebllğ etmiştir. d 

1
_ ml t dbl açılması kararlaştınlmıştır. Bu 

an sıyabiler· • b"t'" maması hakkın a uzu u e r-
"•tanların ı ıse. u un ana kurslara llse ve yüksek mektep 
L:lüp t-Lı~la"t-I Afrikayı - klüp Bozuk yiyecekler leri alacaktır. - .. " and mezunu gençler alınacaktır. Kurs 
rernedikl . h ırıp sporcu yeti,ti- Belediye Sıhhat müdürlüğü, hazt- hk" ld 
lük göst:~il alde biriz bir üstün- ran ayı içinde şehrin muhtellt mınta- Bir tacir ma um o U bir ay devam edecek vemuvaffak 

B er. kal:ınndan aldığı 96 gıda maddesi nil- Evvelce bir nişadır ihtikA.nndan olanlar vllAyetlerdekl iaşe umum 
öylelikle· « y ınunesinl tahlil ettirmek üzere Beledi- . - •. 

riyelerin k · . • spora dair naza- ye klmyahaneslne göndermişti. Bu dolayı ıki sene surgun cezasına müdürlükleri kadrolanna alına-
• . ıYrnetı Yok b" . kı f rnetırnı.z VIU'I • Y• ızım y- gıda maddelerine alt tahlU raporlan mahkum edilen Marko; bu se er caklardır. 

zandılar ·• dernek hakkmı ka- Belediye Sıhhat müdürlüğüne gönde-
, Diişrn~lan onl r!lm~tır. Raporlara nazaran 96 gıda. 

dıyor: ar hakkında töyle maddesinden 16 tnnest boouk ve sıh- KÜÇÜK HABERLER 
t hate muzırdır. BeıecUyc bu nümunele-
•tidatları an k b" rin alındı~ı dükkAn ve müesseseler __ __;:__ _________ _ 

dar İnkişaf g·· ~a . ar dereceye ka· hakkında sıhhate muzır mal satmak * Emniyet müdürü B. Salahaddin, 
Zekayı · 

01 erır. Daha yüksek suçlle takibat yapacaktır. hemen her gün, her gece vllô.yet hu-
lcaJırlar.ıcap ettiren iıler-de durur, dudu hahlllndekl bütün polis merkez-

Belki. M lerlnl kontrol etmektedir. Bu kontrol-
F ak Q f b U Q f JQ V Q S l ıar esnasında vazifelerinde her hangi 

kı serv~t istt.a)t ve zelcanın - (Tıp- Uı bir ihmal veya devamsızlı~ görülen-
denben t!~ 1 .. - rnuhtelif nesiller- ler hakkında lcab eden takibat yapıl-

Karilerimizin 
mektuplan 

Uygunsuz tramvay 
duraklari 

h'ıet old .. ~. llrüı edilegelen b"ar nı"· V b uh maktadır. 
-.. .. n atan aşm arriri Biz beya~ unutmıyalıın... B. SaiA.haddln, dün de Beyazıt na- Son günlerde tramvay duraktan 

l>e Fırat b arıdn dedelerimiz Nil beraet etti hlyeslndc tettlşler yapmış, IA.zım gelen tahdld edUlrken bazı uygunsuz 
tı d oyun a Akden" k' d izahatı alarak bazı dlrektifier ver- durakların da düzelWeceğlnl 

n a rnedeniyetle • '- ız ıy a- mlştlr. k -. ... At kıt..} 1 dı 
:tencilerin cedl · r h•uarup dururken, Cumhuriyet muharrirlerinden B. umuyordu · ... ..,.... uu, e 0 ma • 
tı d erı. attı ·· t.. N dl N dl t f d .A * Mahmudpaşada Kürkçü hanında yalnız bazı duraklann kaldırılma-" a evrile il uı uva al- a r a ara ın nn, cva-n• gaze- .. 11 i t b m1 
RÜne,lenrni. cMevr e tenbeı tenbel tesı sahip ve başmuharrlrl B. Ahmed oturan Yahya, bir kufe e dem r a- sile iktifa edildi. Hal uk1 umu 
h• .... ayrnun) Eml y ı 1 hl l h 1.A t şımakta iken merdivenden düşerek bir ıslaha şiddetle ihtiyaç vardır. 
ındistancevı· • arın kafas..... n a man a ey ne açı an a ..... re 

1 
zı at -'- ..... d" ası d- 11 klzln i h yaralanmıştır. Meseli\ Sultana.hıned tatarından 

e fak-ı••rnıt ar..: bu kuzenler- ııv un as ye se c ceza ma -ed ou-y Onl kemeslndt! netlcelcnmlştir. gelen tramvayların Sirkecide dur-
rn eniyet Y.;·at kar, orijinal bir Her iki taraf ve vekilleri B. Vas!l Ra- * Çarşıda Çukur handa çalışan al- duklan yer bunların başında. ge-
bulunınarn 1 rna lefebbiisünde şld ve B. Nazmı Nurt mahkemt'de ha- tı yaşında SerltlA, bir aralık damın llr. Bir metrelik kaldınm üstünde 
dığırnız ~ar bile... (Bizim anla- zır bulunmakta idiler üzerine çıkmış, burada müvazeneslnl hem tramvay bekleonlr, hem yol-
rnedeıniy=)rada «Müterakkiıt bir B. Vasfi Raşid, B.° Ahmed Eminin kaybederek düşmüştür. cular gelir, geçer, hem de dükkin-

n· bak • makalelerinin müekklll hakkında ha- * Tophanede oturan on yaşlannda lar alışveriş ederler. 
ren ı~u h:::a .naftan imit hiuini ve- karetiımlz mahiyette bulundu~undan Mahmud Kemal isminde blr çocuk Daha münasip bir yer aramak 
h'ı h usıyet, ihtimal b ... .!:ı. bahslle mahkum edilmesini istemiştir rıhtımda bağlı bir mavnaya girmek için kafa yonnağ'a da lüzum yok-

az ariyetler"ıd1r" • en Uyua Müddeiumumi mu"taıa· asını serde-· tur. Çilnkü iki adım ötede yeni isterken, mavna ne rıhtım arasında 

ih 
~u kainatta h~ ,e . d ~ derek, bu yazılann. meslekdaşlar ara- sıkışarak yaralanmıştır. açılmış, All Sirkeci meydanı var-
t 7arlar ve öJur·· .~ı ogar, büyijr, sında her zamanki münakaşalar ma- dır. O ferah ve gen1' yerde durup 

ri ve 1_
1 

ırorenler· milletle- hlyetınde olduğunu ve hakaret kasdı * Diln yapılan beledi zabıta kon- beklemek, tnlp bln.mek dururken. 
ır" an da b ' b l d Eml - ·· d 39 t h bu daracık yerde It'8 'P "'ft'""~-"", sokanlar Y 

1 
u umuıni kaideye u unmadığını, şahsı hakaret de nıev- trolun a nonun e esna mu - 19-' ~· ....... 

~•rn. An kanı mamaktadırlar sanı· cud olmadığını söylemi.$ ve B. Ahmed telif Belediye suçlanndan cezaya parası olup da yemesini blltr.lyen 
k ca 4u kada • Eminin beraetlnl ıstemlştır. ç:ı.rptınlnuşlar, sırtta yük taşıyan on hasis zenglnlert andırıyor!... 

ır ve milletle n var kı, bazı B. Ahmed Eminin vekili B. Nazmi hamaldan da birer lira peşin para ce- Y. Y. J 
ltı.aa Örnürl.. ı' uzun, bazılan da Nuri de, müddeiumuminin mütalAa- zası alınmıştır. l11ıı------------"'
bir rnevcu~iy:~Y~~- B~nları büyijk sına iştlrA.k ederek, müekklllnln be- Seyrüsefer vasıtalarının k:mtrolu 
c:ılıı .•. HüI.a Roaterıyor, bazılan r::ıetıne karar verllmcslnl talep etmiş- esnasında. karnesiz çalışan on, sıhhi 
ler hak'- dsa. hayat kaideler-i ferd- tir. muayenesini yaptınnıyan on, numa-
• · •un a olduy 'b" ~ M hk ı · d k l kl" ~ın de c • gu gı ı cemıyetler a eme, cabını teemmül ederek rası kaskiet giyen o uz, pazarı •• 

ç arı •. , mevzuu dava olan yazılarda Ş'tıhst bir müşteri taşıyan lkl şoför yakalanmış 
<>culdara d"kk hakaret bulunma d ı ve haklnnnda ceza zabıtları tanzim :tıları Üç d.. ı at ettiniz mi? Ba- ması o ayıslle B. 

bir zeı-" .?rt ~8'ında hayrete li.yık Ahmed Eminin bernetıne karar ver- edllmlştlr. 
Oı aa ıı:oaterırler· B" •· ·• mlştlr. ı kad Si k 1 

• acaJc? Ali • • «. uyuyunce ne * Dllbcr isminde b r ın, r ec -
bıtnıe ' ah esırgesm ! Ne yerden "'"'"""'""""'""""'""""''"'"""'"'"'""""""""- de çocuğlle beraber dilenirken znbıta 
o uya~~ık·· ··» dedirtirler. Fakat, açılma, ve sonra yapraklarını dök· memurla.n tarafından yakalanmış. 
bau.n h" sonradan kalmaz •.. Ve mü,ler midir? Nil ve Fırat mede- dün Adllyeye verilmiştir. Dilber, bl· 

• ır mekte k d niyetleri alıp yur·· um·· u··,ken• Cermen· rlncl sulh ceza hA.klml B. Reşldln hu-
•arsuuz. AA P ar a llfınaza ,a. • zuruna çıkanlmış, dllendlğlni itiraf 
h.ı• « deta uyuk) "b" b" ler, Şimal ormalnarında dol•••n 

il.il Vard ı N ar gı ı ır -y-· etmiş, hakim kendldJsinl blr hafta 
varanca ı. e oldu buna? Kırkına r~çebel~rdi: . ink4aflanıu sonradan müddetle boğaz tokluğuna Belediye 
dersini llr?una cerhe-ze gösterdi!» gosterınıtlerdır; timdi değerlerini hizmetinde çalışmağn mahkiım etmiş-

Bir ~- ıreçmi,lerdir. tir. 
et111~. ayVanat alimi fC)yle tefe)süf Acaba zenciler, buna benzer * Abdullah ve Ali Rlza isimlerinde 
resin~ «Mahlukatta çocukluk dev- uzun bir çocukluk devresi mi Yatı: iki arkadaş, evvelki akşam F1oryada 
rıeve uzun • sürmesi. yüksek bir YOl'~ar; müstakbel bir asırda be,eri- bir hayll içtikten sonra, hel~ olmıyan 
hllfararnt endsu~ıyeti gösterir. Mesela yetın. önderi olacak mıdırlar? yok· b!r mahnldc abdest bozmak lstentlşler. 

• ogar d .. ı bu sırada işe müdahale eden ı.abıta 
~tın;. h • . ogmaz, en inkqaf sa, çmar.ann dibinde biten avlan- ::..1 
lerin.,. ~lerını derhal bulurlar. Kedi- doz ajfaçlan Stibi, cidden de:S.erıiz memurlarına da hakaretAmlz sv,..er 

1 .. Yetifrne d . b" · t"d &- d 1 ,. ' sa!fetmlşlerdlr. 
ııo Üç ld t evrı ır, atların tay- 18 1 •uıız mı ır ar? Olup olacaklan Ikl arkadaş dün altıncı ceza mah-

l'İrnıi ;:; ır. nsanlarm ırelitmeai ise bu kadar mıdır? kemeslnde muhakeme edilmişler, Ali 
t,te uzar.-. Bu ıırn ancak ileriki aa1rlarda ya- Rl7.a bir ay ha.pse, 30 Ura para cezası-
A mesele: ••Yanlar öirenecek, Bence onlann na, Abdullah da otuz bef lira para ce-

dÖrt ~ Aıuriler ve Keld •1 da insanlaktan büyijk nui ı . ı zasına mahltlim olfnuştur. All Rlza 
lüveyçli bir çiçek ib' -~' erak, P en var. tevkif edilerek tevklfhaneye gönderil-
~ gı ı çauuc (Vi. - Nu) miştlr. 

Nafia i,Ierinde 
çalışhrılacak mahkumlar 
Bazı vlll\yetıerde mahkumların na.

na işlerinde çalıştırıldı.klan maUlın
dur. İstanbu1da da bir kısım mah
kumların nafia işlerinde 1stihdamları 
tekarrür etmiş bulunmakla beraber, 
Vilayet henüz müddelumumUikten 
böyle blr talepte bulunmamıştır. 

VHAyet, müddeluınumillkten, bu hu
sus için mahkfim istediği ta.kdlrde, 
talep bat edilecekUr. Şlmdlk..!. halde 
Istanbul vlldyetı nafla Lş.lcr!ııde yüz 
otuz mahküm çalı,ştınlabllecektlr. 

* Belediye, sinemaların istiap had
lerinden fazla müşteri almamalannı 
temin maksadile, sık sık sinemalarda 
kontrollar yapmaktadır. Bu kontrol
lar esnasında fazla mii§tert aldığı tes
bit olunan 9 sinema hakkında cem 
zaptı tutulmuştur. * Davud oğlu Mustafa t.smlııde blrl, 
dün Tophaneden geçerken ansızın dü
şerek ölmüt, hldlseden müddehmıu
millk haberdar edllm.Lt. Adllye dokto
ru B. Enver Karan, mua~eslnl yap
tıktan sonra cesedin gömülm~sine tz1n 
venniştlr. 

Ba:r Amoa:ra göre ... 

Milbaad.u 
gelecek 

İyi anlıya.ı ve anlatan bir romancı· 
Zlrat banknsı pamuk m.alısulümil- dır.» de:liliyordu. 

znn kıymetini muhafaza etmek için Bu maruf kadm eserlerinin filime 
bu yıl da ımmuk mınta.kalannda doğ- çekilmesi için Holivuda -idi;;,; za.. 
rudan doğruya müstahsilden mü.ba- •- ... 
yaatta bulunacaktır. Banka bu husus.. man kenoiainden «Kadın ruhunun 
ta aH\kadar şubelere lfizumlu direk- en mükemmel aynası• diye uzun 
tıtıert vermL, ve şimdiden haınrlıklara uzun bahsedildiğini sayet iyi bilirim. 
bnşlamalannı blldlmıLştir. Wicki Baum'un eserini okurken, 

Bu sene pamuk mıntakalannda onun romanmm kahramaDlanndan 
eldm.ln bilyüt blr kısmı Akala ve birine söyletti bazı sözler pek 
Klevland gibi lyl cins tohumlarla ya- ziyade dikkatimi ekti. 
pılnu.ş olduğundan, mahsul gayet lyl M~'L ~ . • • 
evsafta ve miktar itibarile de fnzl& •. ~ur mulıarnnn eıermdeki .. 
gJriilmektedir VeUlet pamukların mühan kadın kahramanı ıevdiii er
toplanmaslle İşlenmesinde kullanılan keie diyor ki: 
b:ızı ma'klnelerl ştmdiden Ege ve Ada- - Filin veya falan adamı sn-
na mıntakalanna göndemılşıtlr. melerinin hakiki ıebeplerini kadın

lara ıorsalaı ne mükemmel bir çorba 
Dutlukta otururken olurdu. Meseli ben senin orurutuna 

k d - 1 - ve otururken panlalonunun çizgile-
a ını yara anut rini yukarıya çekİf hareketini bayd-

Şlşllde oturan Ali tsmınde Nrl ile d ed 
Şahende isminde blr kadın, dün Me- tıcı erec e giizel buluyorum. 
C'idlyeköyünde bir dutluğa ıtltmlşler, Bu .~~lan ~k°>:anl~ın uzun 
bumda bir müddet oturduktan sonra, u~un duşunmemesme imkin mı var• 
Şahendenln iddiasına nnz:ı.rnn, All, dır? 
kadının muhtelit yerlerini ustura ne Bir de pek çok erkekler ıevdik-
kesmlş ve ortndan kaybolmuştur. leri, bo,landıldarı kadmlara boylan, 
.. Şahendenln z:ıbıtnya ~ürncaatt boslar., k-.lan. KÖz)e • ay tara bu· 
uıertne Ali yakalanmış, ve dun yaralı ı · · · ı · n. R'lZ ' 
Şahende He birlikte Adliye doktorlu- run arı, rrıymış en, konututları, ze-
~una getirilmiştir. kal~ !ah~illeri, mevkileri veya bun: 

Dr. B. Enver Karan, Şahetı<ienin Jar gıbı birçok feylerile kendilerim 
yamlannı tesblt etmiş, bu meyanda beğendirmek isterler. 
Alinin de parmak1anndnn yaralı ol- Halbuki bazı ahvalde bakınız 
du!;unu görmü~tür. bunların hepsinden evvel ne kadar 

Ali, sorguya çekilince, Şahendeyl başka ,eyler lazınınllf. 
katlyen tanımadı~mı, kendl.sJnl her Bu Wicki Ba , d 1' ib" A lk 
halde benzettiğini, böyle blr vakadan olan kad k ;::' un e ı begı 1 ~ 
da haberdar olmadığını iddia etmlştlr. • • • m • •w~~ma nzıyen 
Tahkikatın tekemmülü için, evrak za.- b~me ru aeldıgnuzı tasavvur edi
bıtaya gönderllmlştlr. nız. Farzediniz ki söyleyebilmek 

İçin, b-.ta zeki o1mak üzere, her ..,. 
ye sahipsiniz. Fakat şöyle oh8'urk• 
pantalonmıuzun çİzsiaini zarafetle Fena şaka 

Arkadatıni bıçakla 
kalçasından yaralandı 

yukarıya çekmesini beceremedinis 
mi? Nafile .•. 

Biçare dünya erkekleri!.. Kadın 
kalbini fetbebnek için ,imdiye b· 
dar kimbilir ne yanlıt yollardan ~ 

Kemal ve Cafer isimlerinde lkl ar- rümüşler. Val.cıa yeryüzü kutupI.ra 
kada.ş, evvelki gece Tarlab:ışında bir kadar tamamile k~fedilmittir am
gazlnoda içtikten oonra, soka~a çık- ma tu «İnsaııı. denilen mahlük hail 
nuşlardır. Bir aralık C&fer, yanında meçhulümüzdür. Onun ruhunun ne 
taşıdıjµ bıça~ını çekerek. Kemalle şa- anl-.dmaz, ne akıl aır ermez dC>M
kalaşma~a başlamış, bu sırada. bıçak meçleri. koridorlan nr. 
Kemalin kalçasına. saplanarak yara- Kimin aklına gelirdi ki otururkm 
lanmasına sebep olmuştur. bir erkeğin pantalon çizaisini ......, 

Poil.tı, Kemalin müracaatı Qzerlne fetle yukanya çekiti bir erkek 'tim 
:~~~r:~~vl d~lt~!ıı~=~f·v~~~ gönüller fethedecek bir hareket ol.. 
mlştır. ıun ? •• 

Üsküdar cinayeti faili 7 
sene 3 aya mahkum oldu 
Geç~n sene blr gece Üsk:üdarda, ld

ra ne oturduğu evin sahi.hl aet:sen yaş
lıı.rmd3 Ayşı>yi odasında. bastırarak 
yorganla sımsıkı sardıktan sonra pa
nılannı gaspetmekten suçlu Mustata
nın muhakemesi, dün birinci ağırceza. 
mahkemesinde bitmiştir. 

Mustafa, bu işl kapı kırmak, öıüınle 
t~hdld etmek ve cürmün vukuundan 
sonra zabıtayı 1~ale kalkışmnk su
retıerlle yapmış olduğundan, mahke
me, kendisini yedi sene üç ay müddet
le hapse mahkfim etmiştir. 

İnhisarlar idaresi puro 
imalini artıracak 

İnhisarlar idaresinin piyasaya çı
kardı~ puro ve slgarillozla.r halk ara
sında büyük rağbet görmüş olduğun
dan, bayiler tarafınd:m İdareden alı
nan paketler kıs::L bir müddet ıı:artın
da satılmakta, bu yüzden her aranıl
dığı zaman bulunamamaktadır. Bıınu 
nazan itibara alan İnhisarlar ıdaresi 
bu nevi sigara lmalAtının arttırılması
nı kararla.ştınn~tır. 

Mıntaka ticaret 
müdürlüğü 

İstanbul Mıntaka Ticaret müdürü 
Said Rauf Sarpe~ Ticaret. Veklıletl 
ınerkez teşkllMmda mühim bir vazi
te)'e tayin edllmlştlr. Ticaret müdür
Iü~ü vezlfelerl vekAleten Necmeddln 
Meto tarafından tedvir edilecektir. 
Said Rauf Safl>er dün akşam Ankara
ya hareket etmiştir. 

cKadm ruhamm aynası• Cli,e 
kendisinden bahaediJen WICki Ba· 
um'un kabramanmm: cFalan ve,. 
filin adamı ıevmelerinin hakikt ... 
beı>lerini kadmlara ıoraalar ne ml
kemmel bir çorba olurdu• decliil
ne nazaran daha da kimbilir t. 
«ütü çİzR'İsİıt nevinden neler var ... 

Ruh doktorları bu sibi ıeyl_.. 
pek P•mıyorlar. 

Hatta bu zevattan biri bana: 
- Cüze! esnediği için k1U11am4la• 

kine aşık olanlar bile vardır.. d .. 
mi4ti. 

Belki .•• Fakat timdilik ltddara 
tavsiye!.. Otü çİqisini unutmas ..... 
lar! •• 

Hikmet Feridun E.. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zayıf ilkokul çocuklarına 

yardım 
İstnnbul Vlltlyetl yardun blrllklert 

nnmma şimdiye kadar şehrimizde 3220 
ilkokul çocuğunun sıhhi muayenesi 
yapılmıştır. Muayeneler neLtccstnde 
bünyeleri zayıf bulunan 103 çocu!nm 
prevantoryoma, 2516 sının talebe 
knmplanna, 606 tanesinin çocuk bah
çelerine gönderllmesl lüzumlu görül
müştür. Fakat şimdiye kadar zayıf 
bünyeli ve tedaviye muhtaç bulunan 
bu çocuklardan ancak 80 1 prcvantor .. 
yoma yatırıla'bllml§t.lr. 

Prevantoryomun yatak kadrosu di
ğer çocukların yntınlmasına 1mklıı 
bını.kınrunaktadır. Yardım blrllklert 
VllA.yete müracaat ederek vaziyeti bll~ 
dırml.§ ve bu hususta yardım talep 
etm~tır. 

~"İiha H;lir kahvenin tesiri 
IÖrü .. hlly Anıca, keyfin 

nuyor ma,allahl., 

ol~cak ı W• ..... Fa~at birinci pa~ti kahve bitti-ı ... Ne yapalım cCeç olsun da güçl ••• cBekliyen dervit, muradına ••. c:Sabr ile koruk helva olur,! B. A. - Blr bakımdan böylesi iyi 
oldu, tıimdi kahve alamamış olanlar, 
almış olanlara misafir giderle-. Sonra 
C:a onlar onlara!.. Böylece 250 gram
dan 500 çamlık keyll alınır!. 

yerınde gı ıçın hır kısmımız bıraz daha bek- olmasın!> ermİfl> 
J liyeceğiz... • 

": dut yaprağı atlas olurl> ••• 
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Kesekô:ğidi Köy 
Necip Fazıl KıaakürelC cı- tt·· Halk Partisi yayin teşkilah 

ÇeTçeve.inde bir kese kr d ~ u cKöy ve Köycülük> adında bir 
hahsedi or · gı !~ n L! B tk k 
'A Y • «... Kese ka""dı &İtap neşretmif. u eseri te i 

tat- k'.. ilk l .,. . B ,_.. 
l:-=- ur • un defa stanbula ge- eden ürhan Cahit, kitaom ço-
""'Plle aıt resimlerin aahif • d cuk bakımına ait olan ve çocuğun 
ya ıl h esın en 1 ~ mış ve er noktasında binbir 36 derecelik banyoda, ngiliz 
tı=kil Ye edaya bürüıun.. A usulü kundaklar içinde, triko ki-
türk görfn·· d Uf, ta-

1 uyor u. ]otlarda nasıl bakılacağını öğre· 
Sahibi, kalfa} _ ten kısmına temas ediyor ve cBen ·· ·ı an, çıraktan ve 1: 1_ 1 muşten erile büt"" b ı.- .PU kitabın g.Öy Ü .için mi, köyle 

lam, bir kilo -~~- erQer dük- alakası olan münevver için mi ya-
1_ uzum zarflamak. zıldıv ka d ..ı:.... 
.tt~Ygusunun diiftüğü b ihmal gını :vrayama un> uqor. 
dikkatsizlikten nefreti ~ilA dve Fak.at bunu anlamıyacalt ne 
ken b k nı an e er- 'Yar>.. Eser belki Kadıköy, Eren-
dım ... :r. endi iç alemime dal- köy, Ortaköy, Y eniköy gibi köy~ 

B ler için yazılmı§br. Zaten bizim 
f d'ütün hadiseleri evvdden k.C§-' muharrirlerin, bu köy 11nırlann• 
e ıp haber veren aan" atk• dan ötedo pek kalem oynatma-1.a.rr. b ar mu• 

"A 
•.r u nıulc.addes acıdan ıonra dıklarını Bürhan Cahit ele bilirl .• 

taturlt'·· Ar l ' 1 un reaimlerile kendi ya- napo eon 
tl a~ınır. kıymeti arasında bir ben- Cazetel~de bir cNapoleon> 
z.erl.ik sezerel daldı w ı dır gidiyor. 
den ·· l g iç aJemin- Adeta Sultan Aziz tefrikalarm-

şoy e çıkıyor: elan sonra en çok rağbeti çeken 
<[~ bu ger yazıyı bir müddet mevzu NapolCon oldu. 

•onra bir k 1 • v Nureddin Hocaya «Büyük bir 
d ese ..:agıdının arkasın- ,,., ., 

an okursan d h . ıAı: söyle> demişler. efil> di-
CCğ-İnizi tenı: e~ a. fazla !>eğene- ye cevap vermiş. Arasıra k<ırile-

B erım . .> rine büyük bir eser verrneği dü-
Öy~e bir akıbet sık sık okk'a- ~nenler de mevzulannı galiba 

~ venlen gazete iadeleri ve on- bu endişe ile padişah ve impara• 
dira Nyaz~ YlU:aoF lar için mukadder- torlar arasından seçiyorlar!.. 

· ecıp l d R AI h t..._ hir u'·z·· azı a nasıl olsa ya us - man mu asamatı oaş-
unı k .. IAh Iarkcn Alman taarruzunu Napo-

Paketi üstünde a g~rrı:c:L~i:.eynir leon seferile mukayese edenlere 
Ukin böyle bir te d""f k çıkışan siyasi muharrirlerimiz, 

sında acı du I sa u arşı- gazetelerin bu Napoleon rağbeti 
Yacak tnı Yan 

1
° abcak mı, olmı- karşısında bakalım ne buyura-

•••111111111~1 rnese e urada !.. caklarl 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~~ •••••••••••••••••••••••••••• ı 

N Kılh elin sırn 
evyorkta Br ki • d 

İhtiyar mada B 0 ? Yll e oturan 
tini geçirnıe'k . ~nıa kHeb~lant, vak-
nıülerelc h ıçi° oltuguna gö-
olcurnağa çey;an 1 zabıta romanları 

B o meraklıdır. 
undan bir ay l . 

dın, koltu - d evve ıhtiyar ka-
2abıta gun a oturarak meşhur 
Wallec/i~manKlalrlı müellifi Edward 

< ı ı eh ·· ] 
ınanını oku k unvan ı ro-

. r en açık d 
resınden bir .. .. .. .uran pence-
lara Fa b k gurultu ışitıniş ve o 
d ... a ınca P 

ogru kıllı bi , . encereden odaya 
bu dehtetl ~ eli~ ~~rlunış olduğu-

İh . e gormuştur. 
tıyar k d b 911\d a ın u manzara karşı-
a ne w 

dairesi be . Y~pacagını şaşırmıştır. 
şıncı katta bulunduğu ci-

betle, bu kıllı el sokaktan yuka
rı tırmanan bir hırsıza aid olamaz
dı. Binaenaleyh derhal telefonu 
açarak polise haber vermiştir. Biraz 
sonra apartımana gelen polisler, 
penceredeki kıllı elin esrarını aydın· 
latmışlardır. 

Civar aparhmanlardan birine gi
ren hırsız, zabıtaca takip edilirken 
yaralanmış ve damdan kaçmak 
için su borulanna tutunarak aşağıya 

i~mek istemiştir. Fakat hırsız ihtiyar 
kadının odasının yanındaki boru-
dan aşağıya inerken, can vermiş ve 
eli açık duran pencerede .sarkık 
kalmıştır. 

Beklenmiyen mirası 
Southanıpto b b 

tar $le . ~ . er erlerinden Ri-
bird L~· hıç umıdi olmadığı halde 

cnoıre zen · I 
za l gın ° uvermiştir. Son 
t. man arda ölen ernekl" b" 
oerhere 2 500 1 . . ı ır albay, 
hıra'-- ' ngılız lirası miras 

'Ullıştır. Enı ki" ıb . 
il . e 1 aı ay vasıyet-
atnesınde se l d b 

hıyık1arınd,ak" ne .. er ~n eri berberin, 
retle k ... 1 agarmış kılları meha

estıgi cihetle, kendisine 

minnettar olduğunu ve bu minnet
tarlığının bir njşanesi olmak üzere 
servetinden 2,500 lngiliz lirasını mi
ras bıraktığmı yazmışbr. 

Berber Siley, hiç bir zaman l:iu 
mirası beklemediğini esasen emekli 
albayı traş ettikçe, hiç bir müşteri
den görmediği sehavetle hizmeti
nin ödenmiş olduğunu söylemiştir. 

~~~----~~----~~...:._~ 

~eb radyo neşriyat cihazları 
•Rady K 

reisinin ~'ld~rdp~r.enın of Amerika> olmasına yarayacaktır. Bu suretle 
h ı ı ır ıgıne göre y kı d mil 1 . ] k erıı:esin şah • d : a . n a yon arca ınsan, yapı aca cep 
olacaktır R 5~ ra yo neşrıyat cihazı ne§riyat cihaziy)e yüzlerce kilomet
hletre u~u I av yo dal~~larının kilo- re uzaklıkta bir akrabası veya 
lnas1, herkn u_guna gore parçalan- dostu ile istediği anda konuşabile-

esın «abonman dalgası> cektir. 

lslanda 
adasının 
işgali 

Amerika gazeteleri bunu 
harbe doğru bir adım 

telakki ediyorlar 

Nevyork 9 (AA.) - Amerika 
gazetelerinin hemen hemen hepsi 
bilaistisna İslciııda' nın Amerika ta
rafmdan işgalini tereddütsüz tasvip 
ediyorlar. Vaşington Post diyor 
ki: 

B. Roosevelt, lslandanın işgaline 
karar vererek ve bu kararı tatbik 
etmekle İngilterenin birçok yükle
rini hafiflettikten başka nazilerden 
~vvel ileriye doğru bir adım atmış
hr. Şayet Afrika sahilleri hakkında 
da buna benzer bir tedbir alırsak 
o zaman Fraıısayı ciddiyetimiz hak
kında daha ziyade temin etmiş 

oluYUZ.> 
Clevland' da çıkmakta olan Pla

indealer gazetesi diyor ki: •Yalmz 
dar görüşlü infiradçılar, lslanda 
hakkında alınan tedbiri tenkid ede-

Amerikadaki muharebe 
Perou ve Equateur hükumetlerinin 
nüfusları, mesahaları, idare şekilleri 

Pttou'nun merkezi Lima tehrinde hük\ımet meydani 

likti. Şili ile harbe girdiği zaman 
Perou filosu şanlı, fakat ak.Un bir 
rol oynamıştı. Hali hazırda Perou 
donanması, birkaç kruvazör, torpi• 
clo ve tahtelbahirden mürekkeptir. 

Equateur hükumeti 

ceklerdir. lslandanın işgalinin bir Birkaç günden
zaruret olduğu aşikardır. Fakat ted- beri gelen telgraf
birin tamamlanması icap etmekte- lar Cenubi Ame
dir. Heniiz vakit varken Dakar da rikada Perou ve 
işgal edilmeli ve bu suretle yarım Equateur hükü
küremizin yolları müessir bir şe- metleri arasında 
kilde muhafaza altına alınmalıdır.> harp hali mevcud 

Yeni Jersey'de Nowark'da çıkan olduğunu bildir- Equateur, Cenubi Amerikada Bü-
Starledgar diyor ki: <lslandayı iş- mektedir. yük Okyanus sahillerinde kain kü-
galimiz, Atlantik muharebesinde Harbin genişle- J çük bir cümhuriyettir. Mescıhası 
Hitler' e indirilen en şaşırtıcı dar- mesine mani ol- ft E a 1. &. 451, 180 kilometre murabbaı ,niifu-
bedir.> mak ve bir anlaş- su da 2,5 milyondur. 

San Fransisco gazetelerinden ma temin etmek Bu cümhuriyet, adını, toprakları 
Chronicle diyor ki: <lslandanın iş- için diğer Cenubi üzerindeı."l geçen Hattıüstiiva ( Equa-
gali ,bu hareket, Amerikalıları hay- Amerika devletle- teur) dan alıyor. Merkezi Quito 
rete düşürmüştür. Fakat Amerikalı- ri tavassutta bu- şehridir. 
]ar bunun böyle olması lazım gel- lunmuşlardu. Fa- Memleket üç kısma ayrılır: 1 -
diğini idrak edeceklerdir. Hitler'in kat bu tavassut Sıcak mıntakalar. Buralarda sıcak 
bu basamağı kullanmak veya kul- şimdiye kadar ne- yakıcıdır. 2 - Mutedil mıntakalar. 
lanmak teşebbüsünde bulunmak su- tice vermemiştir. Bu yerler· Cordelliere des Andes 
retile bizi tehdit etmesine müsaade Perou ve Equa- dağlan civanr.da kain olup 2,500 
edemeyiz.> teur hükumetleri metre yük;ıeklikte bir takım yayla-

Boston'da çıkan Globe diyor ki: arasında eski bir lar teşkil eder. Buralarda ildim mu-
clslciııdanın işgali, yarım küremizin budud ihtilafı var- tedildir. 3 - Soğuk mıntakalar. Bu 
müdafaa edileceğinin sadece bir dır. Bu yüzden yerler, dağlık havali olan muazzam 
sözden ibaret olmadığını Almanya- valcit vakit çar- bir volkanlar zinciri teşkil ederlı-r. 
ya göstermiştir ümidindeyiz.> pı!)malar olmakta- Equateur'ün rejimi cümhurivet-

Richerwoud'da çıkan Timeıı - dır. 1938 de ge- tir. Devletin başında dört sene ~üd-
Despatch diyor ki: c.Bu hareket mu- ne böyle çarpış- detle bir cümhurreisi bulunur. 
vahktır, fakat kafi değildir. Ameri- malar olmuş, ne- Ayan ve mebusandan mürekkep ild 
kan mallarının İngiltereye aalimen ticede Amerika teşrii meclisi vardır. 
aevkini temin etmek için donanma- d~vletlerinin ta· Umumi nüfusun en büyük kısmı-
mızın derhal bar~kete geçmeııiıni is,.. va.ssutu üzerine iki nı evvel~ yerli Hindliler, san:yen 
tiyoruz.> hükumet askerle- melezler, zenciler teşkil ederler. Be· 

Tenneaseeide
0 

çıkan Knoxville ga- rini çekmek, esir~ yazlann nisbeti yüzde sekizdir. 
2etesi diyor ki: c.Lılandanın işgali leri serbes bırakmak hususunda lirler. İntihap, reyiim usuliyle ya· Quito, memleketin hükumet mer
harbe doğru atılmış yeni bir adıma mutabık kalmışlardı. Şimdi bu ibti- pılır. kezi ise de en bellibaşlı şehri 
benziyor.> laf yeniden alevlerımiştir. Perou'nun biri mebwan, diğeri l 20,000 nüfuslu Guayaquil limanı-

Saint Louia'de r.ıkan Globe De- p Cenubi Amerikada, Pasi- ayan olm~ak üzere iki teşrii meclisi dır. Bütün halk katoliktir. Milli li-
..,, erou, d A A 1 '- . . 35 İ 

mocrat diyor Jd: «Bu karar, Ame- fik Okyanusu sahillerinde, küçük var ır. yan azası 0 mag. ıçm san spanyolcadır. Equateur 17 ,.j. 
rikarun harbe i•tirakini bertaraf et- b" ·· h · tb"r Kom•ulan Equa- yqmda olmak, senede bio pezoluk ]ayet adalardan mürekkeptir. 

"Y ır cum urıye • y b. r . h f .. 1 k 
mek imkanlarını büyük mikyasta teur, Colombia, Brezilya, Bolivya . ır ge ~ı ve Jab ut P)0 kor. ~ md Memleket mahsulatına geliı."lce 11a-

azaltmaktadır. Fakat bükümetin ve Şili cümhuriyetleridir. Meaahai ıcap e er. e ~s 0 ma ıçın e hilda kahve, kakao, yüksek yerler
dı~ siyaseti bakımından bu tedbirin sathiyeai 1,249,049 kilometre mu- d25 5Y0aş0mdan a;Jaglı· . olbma

1
mak. ksene- de şeker kanuşı, buğday ve mısır 

alınmasının önüne gerilmesine hir bb ··fu d 6 14 7 000 ki- e pezo ge ırı u unma ve yetiştirilir. ..,, ..,, ra aı ve nu su a , , yah t f .. im k ]A d 
bir suretle imkan yoktu.> şidir. u pro esor 0 a azım ır. Memlekette mevcud birkaç pet· 

ı 1 ah f 
•ı Müntehiplerin 2 1 yaşında evli, 

ng:İ iz m a ı İ memnun Perou, muhtelif mıntakalri ihtiva yahut mülk sahibi veya patron ol- rol ve altın madeni i,letilmektedir. 
Londra 9 (A.A.) _ B. Roose• ediyor. Andes dağları silsilesi Bü- malau ve yahut hükumete kafi de- Memleketin başlıca ihracat emtiaı;ı 

velt'in, lslandanın Amerikan kıta- yük Okyanus sahi1leri boyunca uza· recede bir vergi ödemeleri, okuma petrol, kakao, Hindistancevizi, Pa-
lan tarafından İşgaline karar verme- ntr. Bu dağ silsilesinde pek dar ova- yazma bilmeleri şarttır. nama şapkaları ve kahvedir. Meın-
•i çok mu··sait bir tesir yapmıo.tır. in- lı.:.: mevcuddur. Yalnız cenupta ge- p 'd 11 leketiın iktisadi teckiiah mütekamil .., " erou a yo ar bol değildir. " 
giliz siyasi mahfi11eri, bu suretle, ln- rüş, fakat kuru bir yayla uzanmak- Memleketin 4 ,522 kilometre uzun- değildir. Memleketin şimendifer 
gilterenin 15 inci arz dairesinin gar- tadır. luğunda birkaç şimendifer hattı var- hatları 1, 1 30 kilometre uzunluğun• 
bindeki külfetlerden kurtulacağı Büyük Okyanusa dökülen nehir- dır. Fz.kat memleketia geni~liği na· dadır. 
kanaatindedirler. Birleşik Amerika ]er, kısa şelaleler oeklinde akmak- zarı itibara alınırsa bu §İmendifer- Equz.teur'ür. harbiye bütçesi umu
devletlerini.:-ı, İngiltereye mahsus tadır. \er ihtiyaca yetmez. Memleket mi bütçenir yüz.de on be,,j nisbctin
harp malzemesinin yarı yola kadar Pero'nun en yüksek dağı, 6721 başlıca şeker, pamuk., petrol. bakır, dedir. Elyevm meri askerlik• k.a
salimen gitmesini temin etmeğe ka- metre yüksekliğinde Huascan olup Vanaclium ve bir mi.kdar gümüş nunu mucibtace bütün vatanda lar 
rar verd:ikleri bir sırada lslanda'nın bu, Andes dağlarının bellibaşlı üç ihraç eder. ! 8 yaşından 50 yaşına kadar asker-
İşgali bu işi çok kolaylaştıracaktır. silsilesinden biridir. O d lik hizmetine tabidirler. Muvazzaf 

G 
r uya gelince, evvela muntazam • • N 1 Pasifikteki gerginliğin arttığı bir askcrliL hizmeti silah altında bir 

U ·u· N AN s· K LO p E D. s Bu memleketin iklimi yer yer askerlerden ve bunların tef.arrüa-
1 1 I

• sırada Amerikanın böyle bir külfeti senedir. Muvazzaf erler, mecburi 

1 
muhteliftir. Kış mevsimi sisli geçer. tından, saniyen kura harici efrad- askerlı'k 

yüklenmesi büsbütün şayanı dik· Hararet sıfır dereceye iner. Yağ- dan ve salisen birinci ve ikinci sı- hizmetlerini yaptıktan son-
kattir. B. Roosevelt bu hareketile. ra dokuz S:!ne birinci sınıf ihtiı..•ata, 

VI O 
murlar nadirdir. Fakat karlar eri- nıf ihtiyatlardan terekküp eder. "' 

.5\ ~ a\\D~ t DA" Pasifikte zuhur etmesi muhtemel 15 sent.: de ikinci sınıf ihtiyata nakle-
~ \YJ O W ~ ~ @ ~ olan vahim hadiselerin Amerikayı yince dağlardan akan çağlıyanlar, Muntazam ordu l 9 yaşından 30 dilirler. 

Rn~ _ Jarv.... .. memleketi sulama ihtiyaçlarına kafi yaşına kadar angaje edilen gönüllü-
..., """ - . Atlantikte ve bilhassa böyle psi· l d Sulh zamanında Equateur ordu-

Ylad.iv~-k b nıunasebatı dolayıslle halini aldı. Denuryolunun g J e ı gelir. Yaz mevsimi yakıcıdır. er en, cezaen askere alın~lardan """" aıhls .. . . em s kolojik bir anda müdahale etmek- S\liölun kadrosu, 500 zabit ile 4 000 
Sovyetı ri mevzuu oluyor. uzerıne, Vladivostok'un ehemmiyeti . ~· . . . Perou'da kilometre başına beş,ve resen kura efradından mürek- ' 

Jiik: Pet e n_ bu Uzak Şark şehri Bü- arttı. 1904 harbinde burası herekat te,1 menedemıyecegını ı~bat etmış b d N"'f d k ti A k lik dd erden ibarettir. Sefer zamanında 
fusu var~dırkorfezi.ndedlr. 190,000 nü merkezi oldu. bulunmaktadır. Bu, aynı zamanda, nüfus İsa et e er. u usu. az ır. ~p r ... 

8
• er mü e·.i dört sene- ordu mevcudu 20,000 i bulur. Ha-

b 
"'----'b Fakat harpten evvel muhtehf mem- dır. Bırmcı sınıf ihtiyata dört sene 

Uta.da n1h · ~· .... ~1 eryen demlryolu Umumi harbin sonunda Vladivostok hiç bir tazyik ve tehdidin Amerika- 1 k J zarda askeri kuvvet dörder bölük-
lrıanda h ayet ~ulur. Liman ayni za- evvela müttefikler, sonra Japonlar yı :irkütmiyecei{ioi de sarih bir leketlerden bu tarafa vuku bu an as erik yapmış 23 yaşından 30 ya- lü 1 O piyade taburu, üçer bölüklii 
Pe-k ltu arp fissu olrna.:k nokta&ndan tara.fıı:ıdan işgal edildiyse de, 1922 de surette göstermektedir. mühaceret ak111ı yüzünden nüfusu ~ına, ikinci sınıf ihtiyata 30 ile 35 bi,. süvari alayı, dörder bataryalı 
diaııç."7~~endlrUmiştir. Onun da bir bolşevikler burasını ele geçirdiler. Şimdi mesele, J aponyanın da ay- süratle artıyordu. Perou' da beyaz yaşmdcı.ki erler dahildir. 3 topçu alayı, 00 kazmacı taburu. 
bir tlcar~t ~;~~°:ı~.u Yardı:. Büyük ... ni deTecede sarih bir vaziyet alıp insanlar azdır. Beyazldarınl adedi j.üz- Memleket be~ askerlik mıntakası- iki fi!otillalık bir tayyare gnıpun-

•Şarkın hft. rd t~= ;=~= =~:e~~J:~ almıyacağı noktasından ibaıet bu- de on iki nllıbetinde ir. spanyo aş- na aynlmışbr. Dört mıntakadan her dan ve 273 tayfalı bir gambottnn 
Vla.dıvostok kim~.. anasını:ı. gelen hakk::ında malümat veriliyordu. Bu lunmaktadı~. mııı Hindliler umumi nü!.usun ~üz~ birinin birer tümeni vardır. Beşinci mürekkeptir. Ordunun silahlan fae 
~çu köyü ~~le pek basit bir maliinıat arasında Mehmed Çelebi'n'- K d B kil• • de altmışını, melezler yuzde yırmı mııntaka tümeni bir teşkilattır. Bu Mavzt:r silahı ile Vikers, Maxim \'e 
&nı IUık i . 800 ta Ruslar. bura- .ı.u ana a aşve 1n1n ikisini, eski zenci esirlerin ahfadı b,.,. tümenden bı"r1· Lima'da dı·-
Şeh.!r deebr .. bir merkez ittuıaz ettiler. Türkiyede matıba.acılığın Uk müessisi b · ..... • eski model Krupp top]a11dır. 

oyıece lnldşat etti. ()lduğuna dalr bir satır vardı. Mevsuk eyanatı olan koyu esmerler yüzde ikisini leş- ğerleri hemhudud diğer dört cüm-
1880 d malumata göre, Türklyede matbaacı- Prince Alberta 9 (AA.) - Ka- kil ederler. Nüfusu arasında az mik- huriyetin hududu yakınlarında bu- İ 

Dl~n Şeh;';1 t itibaren, Vladlvostok res- lığın müessisi Yirmi Sekiz Çelebi de- nada BaşvekiJi B. Mackenzie King, darda da Çjnli vardır. Katoliklik lunuyor. Amerika ile ngiltere 
....._, anındı. 1888 de de merkez ğ11 ı..ı Said eh d. d H 1kı d -~~=~===========,::::~·~0~s~U~::~p=a.ş:a:r~·====== Amerikan bahriyesi tarafından Is- Perou'nun resmi. _mi ir. a n Ordu seferde, 20 piyade, 5 top- arasın a hava servıaı k. landanın işgalini bahis mevzuu ed& yüzde 89 u katolikbr. çu alayile 5 istihkam taburu, 5 bin-

olunu tramvaydan Liman idaresi İşçi rek demiştir ki: Şehirler pek azdır. Büyük Ok.ya- dirilmiş piyade bölüğü, 5 sıhhiye A::J.:" h~v~~~·~su~New~~~~·k 
çıkaran bı·r çocuk cBu hareket !)imdiye kaClar itti- nusa pek yakın ve- hükUmet mer- bölüğü, 2 kara tayyare filotması Ti kadrosunu gem" •letecek Jı d"l - .lb' ı ımes gazetesinin yazdığına göre, l ~ az e ı en tea ır erin en manidarı- kezi olan Lima şehri 316,000 nü- ve 5 deniz veya dağ tayyare filo- Amerika ile İngiltere arasında bir 

kurtuı Yara andı ~lar umum müdürlüğü, İstan- ~ır. _ço~ • mem~~um. lslaııdada fuslu olup, 77,000 nüfuslu Callano tillasmdan mürekkeptir. hava servisi ihdas etmiştir. Bu hat-
tden Antuşt.a oturan ve döşemecilik ?ul ~anında.ki yükleme ve 00.,altma şımdı mühim hır Amerilc.an deniz şehri payıtahtın limanını teşkil eder. Milis te§kilatına ise 25 ,.aşından bn ihdasından maksat iki memleket 
leter tası rinın oğlu İstelyo, babasına ~:;nde ~çalışan işçilerin miktarını kuvveti bulunmaktadır.> Memleket 23 vilayete ayrılmak- elli ya!)ına kada= olan efrad ·dahil arasında gidip gelen Amerikalı res-
llarblyed e yemek götürmek üzere ~ rma6a karar vennJştir. Bu iti- d R .. . .. h . . a· l b la k k _J• k 
~aya bi en Taksime giden blıı t.ram- barla iş için müracaat ede lrrl Ll- Danimarka Adliye Naziri ta ır. e1ınu cum urıyettır. ır o up un r anca en•ı mınta a- mi zevata sert bir nakil vasıtası le• 
ee~den nın.lş, bu sıra.da. kolunu pen- manlar _umum müdürlüğii:e 'g~nde- Perou'lu reisicümhur olabilmek için lan dahilinde hizmete çagınhrlar. min etmekten jbarettir. Bu serviı1in 
traınva dış.an tızatmıştır. Bu esnada, rllme.si Istanbul Belecüyesmc blldiril- İstifa etti en az 35 yaşında bulunmak, laakal Bütçede ordu kadrosu, 17 si ge- işlemeğe başlayıp başlamadığı he-
lllnı.n ~ 1anmdan geçen, pör Ya- mi§tir. Copenlaague 9 (A.A.) - Dani- 1 O yıl vatandaşlık hakkını kazanmış nera& olmak üzere 1, 118 zabit ve nüz malum değildir. Şimdiki halde 
1ııeıyon llandığl ta.ş ytl.kl.ü kamyon Liman idaresi 1.şçi kadrosÜna. da.ha marka adliye nazın B. Herald Peter- olmak lazımdır. Riyaseticümhur 7,25 3 erden ibarettir. haftada gidip gelme bir tek sefer 
.ten 1tın1f1 koluna. çarparak, dirse~ln- 200 klşi alacaktır. Bunlardan bir kısmı sen istifa etmiş ve yerine polis mü- müddeti dört seneliktir Reisicüm- Perou cümhuriyeti, vaktiyle Ce- yapılacaktır. 
l'alı, Ett~:~an~e o~~ud~~~rnu. şYtaır-. kböm1 ürdscrvisllntdınle ve~~Itırr kısmı da an- dürü B. Thune Jacobsen tayjn edil- hurun iki muavini vard~r. Ve bun- nubi Amerika cümhuriyetleri ara- Servis ihtiyaç aisbetinde haftada 

ar ar a ça ı§ ac...... • mİ§tir. l d · · ·· h il b b · d k ı· d J ar a reı&ıcum ur e era er ıeçı- sın a en uvvet ı onanmaya ma- lyedi sefere kadar çıkarılacaktır. 
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SATILIK KÖŞK - Büyüka.da Kadı- BOZKURT-EHi.AK - Şclızadeba- ıdnALIK DAiRE-Kurtulqta tnm-
yomnda ç:ı.mııtıı b:ıh~ ve aynca JJd §l!lda tııı.nmlya tam b1r dakika. mem.- vay durak yerinde 23 numanılı Mü
odalı mftşt.em.llAtı bulunan (12) odalı fede otmr metrellk Fem paŞ& cadde- zeyyen apa.rtmın.nınm 3 numaralı ve 
ve .senev1 yedi yüz Ura mevsimlik 1mdı .mıe mtienazlr ve senevi (1960) llra tıç odalı daliesl ~- İsttyenıeı: her 
olan bir k~ (10,000> llrayni satılıktır. geHrl mneut 4 ve 5 odalı ve banyolu gün gezebilir. - 26 

1 Günlük Borsa 1 
DllAM te TAllVİLAT - KAMBİYO 

ft NUKuD FİATLERİ 

!> Tem.mtı% 1941 

DEVLET BORÇLARI 

Sahife '1 

ASKERLiK lŞLERl 
Yabancı ve l.'erli Kadıköy Askerlili 

Şubelerinden: 

1 - 337 doğllmlu ve bu doğumlula'l"
Ja muamele gören eratın son yokln..
ma.Ian .ı VTemmuz 941 tarlhlııdeıı 
ltlbaren Askerlik 1t1bes1 binasın~ 
başlan.Duştu'. 13/ 8/ 941 gününe 'k!l.daıı 
devam edecektir. 

L. K. 2 - Yoklama günlert Paznrt~ 
S 'l,11 933 Türle boreu I n m 20.95 Çarşamba ve Cuma günleridir. 

Talı:sfm meydanı Em1Ak han 10 No. ve (141) metre bre ayf'ıca meyva KİRALIK ODA _ Bir Alınan mual-
1 _ lŞ ARIYANLAR da Eml&.k Yurduna mürncant telefon: 'bahçesi bulunan ve yüroe (6,5) rnndı- Hmesi nezdinde 1_2 1dşlll.k möble ve 

44439 manlı ve geniş ccpbell ve b:ıikonları kapalı b:ılkonlu biiyijk bir oda :tınüık-
h. lbulunan (5) katlı 1stlkball çok parlak •-•-•---.. "'· 

• • 1938 1kramJyell 19.50 S - Öılleden evvel yerlilerin ve Öğ-! 
• • 1933 l&amıyell Ergani 20,- leden sonra da Kadıköy, tis'küdnr ve 
• 1 1934 Blvas-Erzurnm ı !%0.30 Beykm kazalan dahilinde ikamet 

Uu·LOMALI BİR SATILIK Mt1CEDDED llANE- tıl kt1l' tır. Mel..-tep talebesine de &ıı~· 
Masaj, f!Pıe, ve blr ~iş AlUYOR- şışı Etfal hastanesi yatonında evkaf b~~1:1 = sa.ca:ıdesİ Pazartesiden cuma.rtcs1ye ~r ı;:ı.a.t 
ce~ blr MUSevi vatan taya b:ı.k:ıbile- tavizi verlJmlş 3 sene vergiden muıı.fi- No. 23 BoZkurt-EmllUc Tel.: 43532 _ 1 üç buçuk ne yedl arasında lstikl~l 

• • 1934 Blvas-Erzuııım 2-'1 20.4-0 eden yabancı eratın yoklamalan yn-
• 2 1932 Hazine bonola.n 65.50 pılacattır. 

mun:ısıp bir iş d~ kendisine yeti bulunan senevi beş yüz Jlra irndlı caddesinde 133 numamlı Hasan bey 
rıındrı, kalabill~~ Gece has+..a ya- beş odalı müceclded kflrgir hane (8000) 20 BİN LİlLU'A _ ~luncla a.partımanı, lldnct merdiven blrlncl 

• • 1935 Hazine bonolan 16.50 4 - Her mükellef ber:ıberlndc n t)-
• • 1938 Hazine bonolan ~.25 fus cil:zdanı ve ikamet ves1knsı ve tnh-

A. Demlryolu talıvlll l - ll -au.- &ilde bulunnıılann okullarından. nla• 
Yn l>:1§a Caddesi ata Şair Zl- llr:ıya satılıktır. tramvaya ve Tarla.başına mütenazır kat 6 numaraya miiracna.t - 4 

~du Ovadya 
5 dJ.Şanc:la, 3 içenle Taksim meydanı Emlak han 10 No. üç tnrn:fı sokak (20) odalı çok 6ağlıı.m KADIKÖ~ttNDE SATILIK APARTl

~;;::::::-::-------=~1 da Emlfüı: Yurduna müracaat telefon: k!l.rgir muhteşem işbu blna a.p:ı.rtıma- MANLAR _Moda semtinde dörder 

A. Demlryollan tahvili m 44.75 caklnh tahsll vesi.kalan ile beraber 
A. Demlryoıu mfunessll senet §llbcyc gelmeleri. 

kupon kesik 40.50 

lliR BAYAN iş AR , 44439 nı:ı. ıtra~ edildiği takdirde randıman danrcll (2) apartımnn ayn ayn satı-
fe, fransızcayı d 11'.0R -İYi türk- yüzde sekizdir. İ§ erbabı ve kalfalar lıktıt. Bahçeli deniz mükemmel görür. 

Haydarpaşa Umanı 48.- 5 - Ta.bil>, Veteriner fakült.esl, .Ec· 
zacı ve d11 tablbi okullarından bu yıl 

B. Umanı miimessll senedi mezun olanlarla askerliğin~ karar ve-
de nlrnanca hl aktilo ve kAfl derece- SATILIK HANE - Beşlkta.ş Yıldız için cidden çok k!irll bir akardır. Biri ylrm.1 beş dJğcrl ylrm.l sekiz bin 
ne ve büro~ len bir bayan YllZıha- Çı.rnğan caddoolnde altında blr dük- Ta.'ksim Abdülhak Hlimid caddesi liradır. İsteyenler Moda cadd~lnde 34 
Şal rrıda <N. T 7~) ~JŞnıaJc istiyor Ak- kAnı ve mahiye yirmi lli"a. lrndt bu- No. 23 Bozkurt-Emllik Tel.: 43532 _ ı No.,... müracnat. _ 1 

kupon kesik 42.so rllmfş ~abip, Mühendis. Klmynger, 
F.czacı ve 'diş tabibi sınıfına. ayrılmış 
bulunanlıuın ·15/Temmuz/. 941 tarihi
ne knd:ır askerlik şu'bcmlze mfirnc:ıat 

DlSSE SF..NETLEttt 
..:._müracaat." rtınıuzunn mektup- hman beş odalı kfi.rgir bir ev (2000) .J .. 

llra gibi kelepir bir ffatle satılıktır. 3 RİN LİRAYA - Nlşant~ı Baytar 
Ahmed bey sokağında çarşı içinde 
dört odalı geniş cepheli müştemilatı 
saireyı !l:ıavı ahşı:ı.p bir hane ~tıhktır. 
alt odanın bir tanesi diikktına ifrağ 
edilirse menfaatlıdır. 

T C Merkez bankası 129.- etmeleri. 
11.20 BAYAN iş A • 

Türkçe ve blrazRIYOR - Mükemmel 
tlycsı kuvvctıı Fransıı.ca bfllr, rtya
fş anyor D genç bir Türk Bayanı 
-.~c rn,· aktilo, büro L,lerı V"""' 
"""'- ıruncıfıtındıı. al -.J~ • tı.ıırlren Akşam• ç IŞmak irtJyor. 
:mektupla nıu da N. O. E. remzine 
--... rncant. _ 

2 

~~ŞÇt ARIY ANLAR 
ı:czAcı K 

İstanbu}da çafLFASI ARANil"OR -
kır bir ınesıet !Ştnat iizere s:ınata va
'157 ı:>osta kut tafuı Yazı lle İstanbul 
- USUna müracaatı. - 3 

hti 8Al"A 
anı CÖnnii., ~ARANIYOR- Lise taıı
nunıaraya teı ~ayan alınacaktır. 54,45 
8aatı alın- c on edilerek müracaat 
-.......... - ... ıası. 

'i'EZGAhı::ıT:":A:-:'.R-------
tan Yerıı ARANIYOR - Top
bir ~nııı:nıuklu mensucat işi için 
~rek nıanı~ Hlzundır. Gerek bu işten 
lt~htank aturacı Yanmdo. tez-
~cfu~~~g ~ şarttır. Aşir 

hi • tep mağauısı 
1 .n Kız QOCU"' 

l'aşındakt '--u ARANIYOR -
:cıecet 1o ıı:1'~;k çOcuğu arkadaşlık 

OCuf.'U ara Ya§lannda bir kız 
li\ tabrı1ta~ıyor. Karabüıc Demlr, Çe-
-_ 'dresıne ~ePersoneı servisinde N. 
---- ktupla müracaatları. 

biR. BAYAN A 
~nde çal RANIYOR _ Pn.ra. lıj-
lardır. Lise~ bir bayana ihtiyaç 
llletgühının rn görmüş olması lka
denız ve denıı erteıı Vaziyette olması 
~tır. 'Ynzı uryoı~ lle ba~lı olmaması 
-.utıısuna nıü e ~nbul 757 posta 
-....;.__:._: rac:ıat. _ 1 

hARTi 
'l'ür-kçe V l.01 BAYAN ARANIYOR -
\eciır bire ~~anca muhabereye muk
'I'aııp olanı a tno b:ıy:ın aranıyor 
~ arın Voyvoda cadd sı · 
l'J.. ZIYonı han 70 No ~ e ' As.sl
~n: 4062R • Ya munı.caatıa-

l>Anı ARANJY 
~Ub baJon OR - Alt.ı aylık bir 
elam arnn ak üzere orta yc.şta blr 
:: Cdlllr. ıy~:. Ynb:ıncı dil bilen ter-

çka kAtiıt~t hergün 13-15 
~anı No. 3e Caddesi Cemiliye 

8ht -5 
h RAYAN DAK · 

ç vardır h TILOYA - İhtl-
'1ııda 4 nn'cn ~gün saat 13 ne 14 ara-
111lnıara:va nın nlrıf han birinci kat 12 
---.:.:: rncaat. , _ 1 
ASiSTAl~N::-:-:--------=

bı>~ ve ~OKTon ARANIYOR -
&aa YaPnıaıc ın hastaııkJannda i.htl
~ hlzınetıisteyen. askerllk ve mec-

IX do\to e nlikası olmıyan genç 
l1ıı he~ llıUYa.ç vardır. İsteyenle
tt 11-13) nı~ôy Şifa yurduna <sa.
~ racaaııan. _ 2 

L - SATILIK EŞYA 
84'.lltıx 
~İ - A~İKAN YAZI MAK.İ
°l'iirkçe h~k nz kullanılmış portatif 
EIIJ'kecı y U!a!-Iı ınÜkemmel blr halde 
taat. cnı Izınır ambanna müra-
~ -2 

8Al'Jtnc MA 
~r teps.ı t KİNELER _ Pula.nya, 
:"4Ql' • .AJtoıa ransnıtsyon vesaire satı
ko. tııaran ray Keınaı~ caddesi. 30 
'rtı. 21713 goz 'Ve d~a fa.brllcnsı 
~ -2 

·- ~· 1 ........._ ~ıra ık - Sablık 

~ ~ l'Uanu - Ayaspqa. asfalt 
CllJ.ltkt tı fevtaJAdeıı altındı:. bir 
ltrııı~ı ~~ nıetre YÜZ ve 27 mette de
(2Soöô> ıı unan d<*uz odah tlrglr ev 
~raya Batılıktrr, 147 sun nu-

~~ ~!!:.~ EmlA.k han 10 No. 
~ --...ua müracaat teı~fon: 

'hı!.._ ll ~ :N 
~I{. l(öşgk Ö Y 11 N DE SA· 
i..::!'ll ReU.tn.::7_ Malta ve Amas
~ıte 11ıbli~ ~ meyva. fidan
~ buçUk ~ çam ağacı bulunan 
"-- ?'tını katı bahçeli ve yüksek 
Jil1Yoıu mile ii?.ertne mebnı altı oda. ve 

"eatne e edded ve ikinci bir kat 
~ıttır. i;;"'1ı köşk 03000) liraya 
- ksıni nı sıra nunıarnsnc. 
~ı\t l' eydanı Emlak han 10 No. 

iii.ıo llrduna nıürncaat telefon: 

4~.\SPA~----~~--
~tiıı:ı~~Al>A SATILIK ARSA -
~U ~:ıstnnesı elvan fCVkaH\de 
~ dcrın~ l nıetre genişlik ve yirmi 
lllr?tı .. ~eıı ~bulunan nrsa, metresi 
'ia~c an satılıktır. 62 sahife 

t2a f;\._~rn nı 
c.---:·ıı.ı~t ~ erd:uu EI:ütı.k han 10 No. 
-~ U?duna mU!Rcaat tele!an: 

Taksim meydanı Eml~k han 10 No. 
da Emllik Yurduna müracaat telefon: 
44439 

ACELE SATILIK OTEL - Slrkccl
nln işlek bir mcvkilndc tanınmış 
miişterisJ bol ve altında bir kahve, 
l.k1 dükkAn ne birlikte satılıktır. 146 
sıra numarası Taksim CUmhurlyet 
meydanı Emlfik hanı No. lO Emlak 
yurduna müracaat. Tel: 44439 

SATJUK KONFORLU ADSAP EY -
Aksamyda kfltlp Musllhlddln SOknğm
da tramvay istasyonuna bir dakika. 
mesafede seklz oda içi dışı ya~ı boya 
ve muşambalı üç tararı bahçe 'fevka
IAde manzaralı ve çok konforlu ahşap 
bir ev m:ıktucn (5000) liraya satılık
tır. Evkaf bedell verllml.§tlr. 23396 nu
maran telefonla mürnca.nt edilmesi. 
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SATILJK APARTIMAN -Dört daire 
aynca odalar, fevkalll.de manzara, 
vasi bahçe, iskele ve trnmvayıı yakın, 
Orta.köy Taşmerdlven No. 23. Müra
caat 4 ncü kat. 

Taksim Abdülhak Hfımld caddesi 
No. 23 Bozkurt-Emli\k Tel.: 43532 - 1 

5 - MÜTEFERRİK 
nususı nmsı,ıın - Fransızca 

olarak riyaziye, :fizik, klnıya. ve tnbU
ye ve lisan dersleri verlllr. Evlere gl
dllir: şer:ı.ıt uygundur. cAkş:ım• ga
zetesinde L M. :rümuzunn müracaat. 

-1 
5500 JjRA l'A - Beyoğlu Parm:ıkkn.- ---------------

pı tramvay ıstasyonuna 2 dakika me- ORTA. LİSE - Talebesini tecrübeli 
safede ve senevi (54-0) llm geliri olan genç Matemnt\k - Fizik - yabancı dil 
1kl tarafı sokn.k s kntlı apartunana 1f- derslerine türkçe veya fransızca ola
rnğ edilmiş bir bab bina satılıktır. rnk çalıştırır. Müsait şerait Akşam ga

Tn.ksim Abdülhn.k HfnnJd caddesi zeteslne .Matematik. rümuzuyla mü
No. 23 Boz1turt-Eml!i.k Tel.~ 43532 - ı racaat. 

5%50 LİRAYA - Ccrrahpaşada al- l\IATF.ı\IAT.İK VE F:İZİK DERSLE· 
tında 3 bap dükkAm havi ve üç daire- Rİ - Lise ortaokul ~lebelert !~in hu
ye bölünmüş bir ahşap kmıak satılık- susi ders verlllr. Müracaat: Ankara 
ıır. Ayda geliri 70 liradır. Arsası 1500 caddesi Adalet hnn 5 numarada Mo.
arşındır köşebaşı ve çarşı içi olmak tematlk Kültür mecmu:ım idaresine 
it.ibarlle çift apartıman ve y:ı.hıid 8 müracaat. 
dük.kan inşasına elverişlidir. ALMANCA DERSLERİ - Berllnll 

Taksim Abdülhak Hı\mld caddesi bir Alman muallimesf kolay ve sert 
No. 23 .BoZkurt-Emliı.k Tel.: 43532 - l usullerle almancayı kısa bir :r.aman

da Öğretmektedir. Bu lisandan ikmale 

T. İş bankası nama muharrer 
T. İş bankası (hamile alt) 
T. ~bankası mfimcssll hts. 
A. Demlryollan §11"ket1 ( % 60) 
A. Demlryollan ~lrketl < ~ 100. 
Esklhfsat çtmento şirketi 
Şirketi Hayriye 
Şirketi Hayriye te:netttı 

ECNE'Bt TADvtLLlml 

Kredi Fonslye 1903 
• • 1911 
• • Amorti 
• • Kupon 

NUKUT 

Türk altını 
Klllçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası (banknot> 

11 4-0 6 - 337 doğlnnlu ve bu dotnımlulnr• 

130·_ la muameleye tabl erattan taşrada 

26·_ ibulunanlann bulund~nn mahallin 

43 ·- askerlik §Ul>elerlne muracnat ederclt 

8:40 yoklam~annı yaptırmalan. 
26.- 7 - Bu iJJuım davetiye yerine gcçc-
21.- ceğl ilan olmıur. 

100.50 
Q5.50 
60,-
1.-

25,10 
3.15 
2.55 

••• * Fatih Askerlik Şubesinden : Yd. 
plyade Tğm. Hüseyin Husnü Oğ. Muh .. 
l1s Eroğlu Gümüş:uıe (41823) 325. Çok 
ncele fllbeye gelmesi ilan olunur. 

BULMACAMIZ 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

BERLiTZ 
Lisan Dersanesi 

BVTfiN :YAZ AÇIKTIR. SATILIK APARTII\IAN - Te~viklye 
kA~thane caddesl ~ ik\nel yenl 
sokak, yeni ömer Rüştü Paşa soka
ğında 21 numaralı ve lk1 buçuk daire
n apartıman satılıktır. içindekilere 
müracaat. sabahlan 8 - 12 ve kadar 
öğleden sonra 14 - 18 e k:ıdaı 

8500 LİRAYA - Bnğda.d ve KaYJ§- kalan talebeyi tatil devresinde ımtı
dağı §OSelerl arasında Feneryolundn hana muvaffak ol:ıcak derecede ha
ıramvay ve trene 9 dnldka mesafede zırlar. Münferiden veya grup halinde 
3.5 dönüm ba~lık ve meyvahk 'Ve seb- tn.lcbe kabul eder. Bu talebeye eylffi Beyoğlu: 294, İstiklil 
zelik bir bahçe içinde blrlnc1 kat :tar- sanuna kadar pek ehven bir ücret ıat-
gir ikinci kat ahşap ynnl 9 oda maa bllı:: edilecektir. Pazardan manda her caddesi 
müştemlllit içi ve dışı yağlı boya nam- gün :saa 3 buçuktan 7 ye kadar İstik- FRANSIZCA 1 Uaan karlan l O 
dar bir köşk satılıktJr. w caddesinde 133 numaralı Hasan İN'" .. + ... ,.r _

0 
H ....... 

1 
____ _. __ ııııim ____ .,...,._ 

Taksim Abdülhak Hdnıkl caddesi bey apartıman, Ddnc1 merdlven birinci ~~ ... -
KİRALlK MÖBLEJ,İ APART.BIAN -
MöblesUe kısmen ve tamamen üç ay 
için kiraya verilecektir. Taksim Ab
dülhakhamlt caddesi Finızan Palas 
21/3 kapıcıya müracaat. 

No. 23 Bozkurt-Emlli.k Tel.: 43532 - ı kat 8 numaraya müracnnt. - 4 ALMANCA Denler Soldan sata ve Jllkanclan a~tı: 

KIYME'l'Li ARSA - Kadıköy Pa- RiYAZİYE, FİZİK, KİMYA DERS- Hafta~.• 3 de~ ayda 4 Jira. 1 - Mücazat görme~. 
z:ıryolu caddesine müvazl bir cadde LERİ _ Bir orta me'ktep ö~etmenl Teerube deraı bedavadır. 2 - Nezif - Tersi guzel se.natt1r. 
üzerinde imar pUmı dahilinde 150 şer riyuziye, timyn., 1izll:: derslertnl ha- S - Rtıı'§Undan balık yemi - Alwey-
metre kareye Uraz edilmiş ve 11 met- zııiam.ak veya kuvvet.lendinnet ıstı- ANAPİYOJEN lemes. 

Uç AY içiN KİRALIK APARTI- relik cadde üzerinde npart.ııruı.n mşa- yenlere ehven şeralUe talebe evlerin-~ ~ 4 - Taruı.ni. eden • ~ iki tara--
MAN _ Beyoğhnıun en merkezi blr .sına müsa.id dört arsamız beher met- de ders verebilir. Akşam.da c. N. ii Dr. iRSAN SAMİ fmdati dişler. 
yerinde mobilyalı mükemmel konforlu xe dokuz liradan ·satılm:ıkt:ı.dır. rumuzuna mektupla müracaat. - S İatreptokolc, İstatllokok. pnö- 5 - Nota - sıcanotu. 

Takslm Abdülhak Hamid caddesi mOtok, koll, plyoslyanJklertn • - Hava.d.1s veren ıcıare. _ 
denize fevkalt\dc nc-Laretll üç odalı No. 23 Bozkurt-Emlak Tel.: 43532 - ı mvEN FİATLA - Y. Mühendis yaptığı çıban, yara akıntı Te ., - Atrika.da bir nehir - Büyuk bı· 
ap,artıman yaz lçln kiraya veril.P.cek- mektebinden bir genç tarafından cild hastalıklanna karlı çok ç.alc. 
lr. Akşamda L. M. D rumuzuna mek- KIYMETLİ ARSALAR - Yeşllkôyde Fransızca. matematik, Fizik dersleri. tesirli taze aşıdır. 8 - Cam uslar. 
tupla müracaat. - 3 deniz kenannda 6 bhı metre ve hey- verilmektedir. Akşamda H. ö. rümu- 9 - Ekilen topraklar - Alman pa-

EML..\K ALICII.ARI VE SATICILA- belladada plaj nam mevkide çamlar mna mektupla müracaat. - 2 ÇOCUK DADı ,.S ra~Ö _ Mubtek.lrtn elinden alınan 
RiNA - İstanbul. Beyoğlu Kadıkôy, arasında 4 bin metre ifraz sureUle ve '.ı ,ı 
Üsküdar ve Boğazın her yerinde em- keza Cihangirde mükemmel deniz gö- MEETUPLA.Jt'INIZI AU>IRINIZ mal. 
lftki olup satmak veya almak isteyen- rür <314) metre Aya.sp:ış:ı.da keza de- Gazetemiz idarehaneshıl adres ARAN/YOR 
ler. İstanbul Ankara caddesi Adalet nlz görür (400) metre ve nyrıca ayni olarak ıeöater.ınlt olan karller1· 

~ bulmacamızın halli 

han 3 numarada Türk: eml~k bür06U- evsafta 618 ve 817 §er metrelik as1alt mlzden 
na müracatıan. Tel: 20607. - ıı üzerindeki arsalar satılıktır. 

Üç buçuk yaşında bir m ~u
~a bakmak li7.ere 30 flA 45 
J8flannda bir dadı aranmakta
dır. Ücret y{ibettlr. Heybellada, 
ismet İnönü caddesi No. 64 e 
bizzat müracaat. 

Soldan sala ve yukandan aş:ıfı: 1 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi A. - B. D. - Jt. JC. G. - N. S, -
ACELE SATILIK APARTIMAN - No. 23 Bozkurt-Emllik Tel.: 43532 - 1 ~lü. - C. M. 35 - R. :M. - N. A. -

ı - Hlma,.ceden, 2 - İzlnalinab. 
3 - Mizahyazar, 4 - Ana. Yere. 5 -
Yahya. l!!mey, 6 - Elye, At. '1- Ema
ret, Yem, 8 - Dazem, Yama, 9 - Ela., 
Eleman. 10 - Nıray, Mahl. 

Nfşnntaş Teşvikiyc c:ı.mll civannda namlanna gelen mekttıplan lda-
Çmar caddesinde köşeba.'ı otuz iki ALICI İSTEKLF.Rİ -Taksim ile os- reha.nemlzdeıı aldırmalan t1ca 
metre cepheli deniz ve yeşillik ncz:ı.re- manbey civarında {5) bln Ura değe- olunur. 
tl fevkallide her tonförü haiz. Beton 
arma altı kat on bir daireli safi iradı 
fazla bulunan on bir numaralı npartı
man altnu.ş beş bin liraya satılıktır. 
On numaralı dalreslne her gün saat 
12 den üçe ta.dar müracaat. - 8 

SATILIK BiNA - Maçka.da. Bayır 
sota~da 78 numaralı iki kntta. ftlşer 
oda sofa mutfak hava gazı. elektrik, 
su, alt :tatta. bir oda. f1ı:1 kömürlük 
mutfak, ça.maşırlit: bahçe güneşli ha
Tadar ayda tıı1c yedi buçuk lira kira
da olan bina dört.bin liraya ncele satı
lıktır. Yanında 80-82 nmnaraya mü
racaat. 

İKİ KATTAN İBARET K.iRALJK 
DAİRE - Babılill caddesi Vllliyet 
civan Hava kurumu karşısı No. 11 üç 
oda. Banyo <Havagazlle) Telefon için
dekilere müracaat. Telefon: 21942 

-1 

KİRALIK BAN KATI - Emlnöntlıı
d~ Emllik Bankası yanında 46/l No. h 
Na.ll bey hanında genlş Ust katı, gerek 
yazıhane ve gerek :lm.ı:ı.lAthane olm$. 
oot elverlşll olup, kiraya Yerllcceğln
den lstetlllerln Han t:ahveclshıe mü
racaatlan lüzumu ilan olunur. - 2 

r.nde bir millk ve keza bu güzerk:fihta j 
ve yahud Maçkada Dtl kntta 8 odalık 1 
ve bahçeli (14) l>ln llralık bir 'Yilli'ıl ~ 
:ırıyorum. Ve nefsi K:ılomışta (10) bln 
liralık büyük bir bahçcll köşk ıst.cnı
llyor. Müessesemize müracaat. 

Ta.kslm Abdülhak H9.m.ld eaddes1 
No. 23 Bozkurt-Emlak Tel.: 43532 - ı 

DİKKAT- Bozkurt - EmlAk talebi 
umuml üzerine münhasıran Ayupa.§8 
Te Taksimdeki mevcud bllümum. apar
tıınanlar lçln kira serv!slnl memnunl
yetıe açmıştır. hall !aaliyettecllr. 

Taksim Abdülhak Hll.m1d caddesi 
No. 23 B<rckurt-Emllk Teı.: 43532 -1 Muhasip aranıyor 

SATILIK: APARTIMAN - 'f daire. Taşra.da çalışmak izcre tecrübeli 
deniz görür, tramvaya yakın her kon- 111. bir muhas!p anyonız. Elin-
forü havı Ulell Mesllı paşa İhtisap deki vesaikle saat 8 - 9 ve 19 - 21 

ıw. k k N ı arasında Yen1 ~e arkaml-a~ ... so a o. 11 çlnde 5 nci daireye da Sark oteline mürnea.at.. 
müracaat. - 21 ••lliiıiiiiiiııiiiiiiiiiııiıiıiiıiliııillll••• 

D. D. Yollari 3. qletme Müdürlüğünden :ı· 
Muhammen bedel, bulundtılu :rer. miktar ve mlIVakkat teminatı ynzılı 

balast 'kapalı zarf usullle eksiltmeye lı:onulmu§tur. İhalesi Bahkcslrdo 
18/7(941 cuma günü İşletme binasında. komisyonumuzca. yapılacaktır. 

Isteklllerln 2490 s:ıyılı kanunun tayin ettiği vesikalarla 1ha.le gtnü mu
ayyen saatten blr saat evvel komisyona müraca.atlan l!zımdır. Bu işe alt 
p.rtname ve muakaveıename l)ft>jcle.rt kom1.sycmdan alınabilir. (5145) 

Balast oca
itmın bnlwı. 
dap~r 

Manisa-Bandırma 

Dometre Miktarı 
MI 

1'12 - 1'15 15000 

lkba metre ml
llbrnm mubam· 

nten 'bedeli • 
180 kuruş 

Ankara belediye reisliğinden 

Mankbt 
teınlnat 

Lira 
2025 

İhale 
Aatt 

11 

1 - Ankara: Silo önündckl hizmet Yoluna yaptırılacak asfalt k:ıplaına 
ill on beş gün müddeUe -.e kapalı zart usu1lle eksiltmeye 'konulmuştw:. 

2 - Muhammen bedeli 26397 lira 40 k~ur. 
3 - Teminat 1979 llra 80 kuruştur. 
• - İhalesi 15/'1/Dil salı günü saııt ıı do yapılacağından şartname ve 

keşif cetvellle kroldslnt görmek ve 132 kuruş multablllnde aJmak lsteyruılerln 
DEVREN ACELF. IKİRALIK KELF.- . ..-:ı yab 8* :lik her gün encümen blemlne n isteklilerin de 1hale günü olan 15/7/941 ııalı 

PİK otJıucA.N -Tablm talhnJıane. un -~ askear;: teR er: ı1 günü .saat ona .kadar usulü da!tuinde tanzım edecekler! teklif mektuplarını 
nln merkezinde dört Yol ağzı Jşlek ta- ~=:!~ Y~lni ,.ı~~~- beledı)'e dairesinde mütcfettll da1Dıl encfimen~ vennelerl. C3730 - fıl84) 
nDlJD.1' tütüncii dtikkinı içlndeki kel- sin1n hükmü j'Oktur. 

Yinatör ve camekln1a.n l'e eşyası satı- ~H tHdlitli ~kil Hİİllo- Ankara Belediy•.;....den: 
hktır. Aynca ekmek, su, satmata me- 'yin .ıta Buan Esez -~ 
zunt:vet ~i«ıdı "fardll". İst.lkW caddesi ------------- 1 - Beledlye §Uahab. ıçın alınacak olan 380 ton motorin on beş gün 
54 numuada B1rlllt Em.JAk. Telef'On: müddet.le ve kapalı mrf usullle eksiltmeye konulmuştur. 

ACELE SATILIK APABTIMAN - 43376. -1 ZATI - 12 nc:I !nld1ld taburımdan 2 - llnhamme.n bedeli c'l.2580• liradır. 
Cihangl.rde Cihanglr mahallesi Gü- .alm.ıf oldatmn 'BeJ'01111 7N>&nc:ı u- 1 -Temlnat •'879• ltradır. • 
nefll aobk se numaralı köle baJ1 "J'ÜZ- ACELB JIUS'nJDf ?Sil ıi:R.a."f'.& !lrzrlik §gbeıSlnde b.7ldlı ub:l'llk t.es- 4 - İha.lea 15/7/Dil aaıı günü :saat ıı de yapılacaiından şartnamealnl 
de yedlbuc;Qt afi iradı bulunan .bet liaGia SATILDC .&PAll'l'lllAl'f - brem! t:aJt>ett!m J"!l1!lln1 aıacatmı- &finne:t: ve <11.354• kuruş mfltablllnde almak ı.steyenlerln her cün encümen ka
blr tontoril milkemmel iki buçuk kat- Aba.ray Xemaıpa.şa caddesi Selim pa- dan esklslnin hiiknıtl ~ar. lemine ve 1st.ek.ll1erln de llıale günü olan 15/V/941 salı günü s:ı.at ona ka.· 
b apartmıan Cll1 bln bet yfiz llraya -- IJ& aobk ot(! numa.ralı bütün tonfoıii m ........ Zawwwmahıı llamdi dar usulü daire.mıde :tanziin edecekleri te'klil mektupl:ınnı belediye dalrcsln-
tıhktır. Blt.laJf~ Emek apartana.- han tarasa estiı eamMfnJı denls gö- Gita 8erd Çelik de miiteşekkll dainıt encüm~ ?ermelerl. (3731 - 5185) 
nı tapıcıst bay ismaDe herg1ln -- rll:r. 2 daireli~ Ye tıemhı1 Pltı !boya- -------------------------------------
at dokmıdan on ikiye tada.r müraca- hdır. İc;indf*JJere mliracaııt. -2 
at. - 8 

ırhı..tLIJ[ GVm EV - Şieilde 05-
KİRALIK ırtfSTAKİL EV - S manbeyde kalorifer. banyo, pal'.'ke, ga

oda, elektrik, sarnıcı kullanışlı, raJ, elektrik, havacazı hasılı her türlü 
havadar ma.nzaralı b1r e? k1ralık- konforu havı bnhçcll güzel bir ev klra
tır. Beşiktaş Abbasağıı.. S.ılname- lıttır . .Antre, hlmıet.çı ve sandık oda
cı sokak 31 numara. gezmek için Be- .ıan harlç 8 cnzeı odası vardır. 81378 
§lkta.ş Yenimahalle Jandı:ı.tma mette- telefon numarasına. mür.ı.ca.a.t (sabah 
b1 sokak 9 bakkal b:ıy Yn:nl Kacıyn.nl saat 10 dnn öITiedcn .sonra 2 ye ka
pamrlık için Akşam gazetesi JlAn me- dar> _, 

lstanbul Defterdarhğından : 

munı Bay Nurlye telefon. 20681· - 19 ACELE SATII.lK APARTnlAN -

KiHALIK KAT - Kule kapısında. Cihangir Firuzağa mahnllesl Ağahn.
Müelllf sokaı;mda 20 numaralı ev1n mam caddesinde yirm1 numaralı «
dördüncü laı.tı k:1ralı1.-tır. İk1 oda. bir ınevi itadı bin yüz kırk lita ol~ safi 
sofa bir mutfak terkQs ve elektrik ve yüzde yedi 1.rndı bulun:ın köşe ibn.şı 
havngaz:ı. va.tdır. KJfil.Bl lD liradır. is- meyda.nlığn nazır dört katlı apartı· 
teyenler Taksimde Uygun np:ırtıınam man ncele satılıktır. Her gün saat on 
kapıcısı Recep efendJY.e mt\r:ıcaat et- tıdye tadat içindekilere miirncnat. 
a1n1ec. - a - - ı 

Mtaenemı 11aı 
ve soyadı 

Ytm?f Mende 

Ahmed Kar:ıyel 

İhs:ın Teoman 

~· -
Da.hil1 t:omısroncu 

Otel ve k.ahvo 

Tütlin tOccarı ye 
.k~an.cusu 

Mahallesi 
Sokağı :Matrah 

Verginin 
Mlktnn 
K. B. Znm F.Z. 

Kemankeş Ad::ı.ban 
2/21-22 

400 '48.00 9.60 57.60 00 
F.Z. 

Kemankeş Rıhtmı 
Cad. 27 - 29 
ır. Keş Meyme
illet.li Han 3/ 0 

940 2139.38 256.73 51.35 436.45 128.37 

940 İsto.n'bul 3 sayılı itiraz komisyonunun 25/ 2/ 941 tarih 
ve 393 .s:ıyılı arsa. karan mucibince ilanda n itib:ıren 
15 gün zarfında komisyona mürncant etmesi. 

Kemnnkeş MmnJıane 939 :mkv1m yılına a id kazanç beyannamesinin tctklkl 
a1tıncı vakl! Han. 1~ln ticaret ve kazanç kanwıuna göre tutulması lazım 

gelaı defterlerin İstanbul deflerdar1ı~ blrtasmda 
h esap müt~hnsoslan btirosuı::.a ilandan itibaren 15 
ıu:ı zarfında ibnı.zı zımnmda büroya mUraca:ı.t. 

UiG38) 
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Sahife 8 

ağaloğ u Çiftesaraylar Bahçesinde 
Ba ak.pm kıymetli iistad 

MONI R NUREDD1N,. 
ve ark:-daılarının klasik: Hant türlc'lilerl Ye yeni eserlednl f:>n;,tiJC 

bir zevkle dinlemek fırsatını liaçırmayıniz. 
Bahçemiz ICKISlzDfR miifterilcrimizin· istiraliatlerl temin edilecelctir. _________ _ 

Devlet Demiryollari ve Limanlari lıletme 
Umum idaresi ilanlari 

Devlet Demiryollan EsJdşehlr Satmalma Komisyonundan: 
Muhammen bedeli 29805 lir& 50 ktını1 olan '1 kalem et ve et nevinden 

lhUyacat 24/'1/941 perşembe ınnn .ııaat 15 de ta.palı zarf usuıtt ne l:Bk1te
hlrde Cer atelyesı mUdürlOll binası fçlndekl kombyon tarafından satın alı
nacaktır. 

Muvakkat teminatı 2231 un. 42 ku~ur. Tallplenn kanunun tayin et
tiği vesikalnrUe tck.llfiertnı ayrıl gtııı aaat 1' de tadar 1coml8Jon ~e 
vermeler! lfızımdır. 

Şartnameler 149 kuruf muka.bllinde Esklfehlrdeki tom.l.s)'ondan An1ca.ra.. 
Haydarı>aşa. Sirkeci İdare Tcmelerinden alınablllr.. (5350> 

* Devlet Demiryollan Eskişehir Satınalma Komisyonundan: 
Muhammen bedeli 17419 Ura. olan 4 kalem Yat ve peynir 251'1/941 cuma. 

günü saat 14,30 da kapalı zarf u.sulü 1lıe Estlfehlrde Cer atelyeslnde müdür
lük blnasındn.kl komisyon ta.rafından satın alınacaktır. 

Mnvalı:kat teminatı 1308 Ura 43 kuruştur. Taliplerin kanunun tayin et
tiği ,·cslkalnn ve tekliflerini ayrıl gi1n saat 13,30 a kadar kom!syon tefsllğlne 
vermeleri lı\zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Esklfehlrdeld tom.lsyondan Ankara. Ha.y-
darpa§:ı, Sirkeci idare veznelerinden almabUlr. C535J> 

* Devlet Demiryolları EsJôşehir S&tınalma Komisyonundan: 
Muhammen bedeli 18682 llra 50 kun.ıf olan eiaııek 25/1~1 cuma gilnQ 

eaat 15,30 da k:ıpah zarf usulüyle Eskf.tehlrde Cer atelyesl mUdiirUlk bina
sındaki komisyon tarafından satın alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 1401 lira 19 kuruştur. Taliplerin kanunun tayin et
tiği ve.slknlan ve teklifierinl ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon ~fall#lne 
vermeler! lazımdır. 

Şartnnmeıer parasız olarak EskiŞehtr kom!syonundan Ankara ve 
darp:ış:ı, Sirkeci idare veznelerinden almabillt. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

ı - Mevcut şartnnme ve nümuneleri mucibince 4342 metre yassı, yu
varlak ve kıvrılmış kayış pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 22/7/941 salı giinU saat ıı de Kabatnşta Levazım fUbe
slndekl alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nilmune sözü geçen ~ubede görülebllece~ gibi şartnameler de pa
rasız alına.bilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık içln tayln olunan gün V'e saatte tekli! edecek
leri fiyat uzerfndcn % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkQr komisyona 
nıürncnatlan. (5344) 

DAKTiLO 
Karadenizde bir vilayet merkezinde mühim bir ticari müeuese- 1 

de çalışmak üzere: iyi derecede fransızca - ingilizce veya fransız- ı 
ca almancı. lisanlarına ve ticari muhaberata vakıf bir daktilo 
aranmaktadır. Taliple~in tekliflerini muvazzah adreslerile ve cDak
tilo• rümuzile posta kutwu 1 76 adreııine bildirmeleri. 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
Türkiye Demir ve Çelik 
Fabrikaları Müessesesi 

Müdürlüğünden : 
5 Mütercim, 1 Proje resaami ve 5 Makine ressami 

alınacaktir: 
1 - Müessesemizde milnhal bulunan Barem harici müterclmllklere kad

fO münhalAtına ve gösterecekler! ehliyete göt'e, 210 llraya kadar ücretle 3 
İngilizce, ı Almanca ve ı de Fransıca mütercim alınacaktır. 

2 - Müessesemfzln realmhanelerfnde ıstihdam edilmek üzere, Barem 
Jıarlci 170 liraya tadar ücretle ı proje rassamı ile kadro mllnhallAtına göre 
100 111 140 liraya kadar ücreW (Barem harici) 3 makine ressamı alınacak
tır. 

ARANILAN ŞARTLAR: 

A - Filli askerli.le hizmetini ita. etmlf olmak. 
B - 40 yaşını tecavüz etmemiş bulunmak oarttır. 
İstek!Uerfn, Anknrada Sümer Bank Umumi müdürlütnne, İstanbulda. 

Sümer Bank lstanbul §Ubeslne ve Karabükte mfiesse3e mildurlilğiine mQ
r~cnatla tedarik edeblleceklett iş taıepnamelerine aaıatıda yazılı vesaiki ve
ya suretlerini bağhyarnk en geç 2on/941 tarfhlne kadar Müessese müdür
lüğune müracaatları. 

ı - Tahsil vesikası. 
2 - Hlzm.et vesi.kası. 
3 - Polis iyi hal şehadetnamesi 
4 - Nüfus hüviyet cüzdanı ve askerlik terhis vesikası, 
5 - Sıhhat rnporu, 
6 - 3 boy 8 vestknltk fotoğraf. 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden : 

(5570) 

l - Adana. - Kozan yolunun 54+ 908 - 58 ~1CY7 kllometreleı1 arasında 
yapılacak tesviye ve şosa ln.şaatı (40156) Ura (57) ktınll üzerinden kapalı 
zarf usulü He ekslltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 24n/ 941 tarihine müsadlf Perşembe günQ saat on btrde 
VilAyet daimi encümeninde yapılacağından kapalı zarflar en geç bu saat
ten bir mat evveline kadar saat. onda bu encümen reisliğine verilmiş ola
ca.kır. 

3 - İstlyenler bu işe alt keş.lfname ve şattnıımelerf görmek lçln Nafia 
müdürlilğüne mü"racaat edeblllrler. 

4 - İsteklllerln (3011) lira C7•> kuruş muvakkat temınat Vt!nnelerl ve 
ehliyet vc.slkalan alma.le üzere bu ışı yapabileceklerine dair bon.servlslerfle 
Ticaret ve Sanayi odası vesikalarını, tkl adet fotoğrnflannı, bir adet (38), 
bir adet (8) kuruşluk damga ve bir adet de bir kuruşluk tayyare pulunu 
yukarıda lklncJ maddede yazılı günden üç gün evvel dllekçelerlne baRiamak 
ıBuretlle VIH\yete mürncaatıan lAzımdır. Posta. ne gönderilecek mektuplann 
dıf :zarfı mühilr mumu lle iyice kapatılacaktır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. <5405) 

Türk Hava kurumu gen el merkez batkanlığindan 
1 - Genel merkez ihtiyacı 1çln nümunelerlne uygun yaptınlacaıc 2000 

bronz, 1000 gümüş mad:ılya knpalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 5250, muvakkat te mlnatı 393 llrn 75 kuruftur. 

2 - Eksiltme ıı temmuz 941 cuma günil saat 15 de Tilrk hava kurumu 
genel merkez binasında yapılacaktır. Şartnamesi merkez ve İstanbul şu
besinde p:ırnsız verilir. Nilmuneler gösterilir. 

3 - İsteklllerln kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yıı.zılı vesika ve 
teminatlarını havı usulüne göre hazırlanmış mühürlil ve kapalı zartlannı 
aaat 14 de kadar teslim etmeleri. Postada vuku bulncak gecikmelerin dlk-
~te alınmıyacağı llAn olunur. (5105) 

Sabah'., &ile w akpm ller ,.emeldEa soma Qtçln 

ANiN elit maoımu Jnı]lanmahdır. ÇOnkQ ı 

Güzel Yüz 

için illC ıari 
güzel mı 

Güzel Diş 

s 
için illi ve en 
eaaıli ıart da: · 

DIŞ MACUNU KULLANMAKTADIR 

M.ikroblan % 100 öldürür, dişleri fırçanın giremediği yerlere 
kadar n üfus ederek temizler, parlatır, diş etJerinJ besler ve 

hastalanmaJa nna mini olur. 

Saball, öğle ve ak,am her yemekten sonra gilnde 
3 defa di, lerinizi fırçalayiniz . 

Eczanelerde büyük itriyat mağazaJannda bulunur. 

12 temmuz cumartesi akşanu saat 10 da 

BUY KOERE BAYAZ PARK'da ~ğ~:~~::ı 
M NiR NUREDDiN 

VE ARKADAŞLARININ iLK YAZ K ONSER 
Gece lstanbula ve civar köylere otobüs servisleri temin edilmiştir 
DİKKAT: Pazar ırünü öl(leden aon ra MUALLA, Kemani SADİ ve 

arkadqlan 

Ereğli 
Umum 

Kömürleri işletmesi 
Müdürlüğünden: 

Evvelce alınacağı ilan olunan 

180,000 kilo Sade Yağ iç in 
yapıları teklifler haddi layıkında bulunmadığından pazarlık sure
tile mübayaasına karar verilmi§tİr. Pazarlık 14 Temmuz günü saat 
1 S de Zonguldakta işletmenin Ticaret müdürlüğünde yapılacaktır. 
Yukandalci miktann tamamını teahhüt edemeyip kısmen leahhüt 
edebilecekler dahi azarlığa girebilirler. ilk teminat yüzde yedi 

buçuktur. 

DOYÇE ORYENTBANK 
DRESDNER BANK ŞUBE~ 

Merkezi: Beri in 

Türkiye Şubeleri: 
İstanbul - İzmir 

Her Türlü Banka Muamelatı 

Alma nya ile yapılan Tütün, 
Kimya ve Kağıt takastan ve 
saire hususunda h er türlü 
kolaylıklar yapılır. 

istanbul Defterdarlığından: 
Ankatada Maliye Meslek mektebine lise ve orta mektep mezunu olan-

lardan müsaba.ka. 1le talel>e alınacaktır. 
ı - Mllsabakahntlhanına glrecetı:Ierfn: 

A - 16 yaşından küçük ve 25 yaşından büyült olmamnlan ,arıtır. 
B - Askerlik ça~ında olanların askerliğini yapmış veya askerlikle alA-

kaları bulunmamış olmnk lazımdır. cMüeccel olı:ı.nl:ır kabul edllmeıler.• 
2 - İmtihan evvela\ yazılı ve sonra sözlü olarak yapılacaktır. 
İmtihan programı: 
«Hesap, Tarih, Coi1Tnfya ve medent bllgller. 
3 - Lise mezunnnnın ynzılı fmtih!lnı 28/71941 tarihine müsadlf paza.r

tesı günü saat 14 te Defterdarlık binasında ve orta mektep mezunlnnnın 
yazıtı imtihanı 29/7/ 941 tarihine müsadlf salı cnnu saat 14 te keza Def
terdarlık binasında ynpılncnktır. 

• - Orta tahsili olnnlardan mektebi muvaftnlcyetle bitirenler 20 Ura 
maaş veya 75 Ura ücretle, lise tahslli olanlardan mektebi bitirenler 25 lira 
:ınaaş veya 85 lira ücretle Maliye memuru tayin edilecektir. 

5 - Mektebin tahsil müddeti 2 senedir. Talebelere, tedrisat ve staj 
müddetince mektep yatakhanesinde veya Ankarada velileri nezdinde kala
cııklanna göre yevmiye muka.bllt ayda 20 - 30 lira verllecettır. 

G - Müsabaka lmtllıanında muvn.tfak olup da mektebe kabullerine Ma.
Uye VekAletınce karar ver1lmlt olanlar lüzumlu olan V\!Sa.lkle beraber Def
terdarlığa nümuneslM t.evflkan noterlikçe tanzim edilmiş bir kıt'a taahhüt 
senedi de vereceklerdir. 

7 - Yuka.ndakt vasıf ve şartlar dairesinde imtihana girmek ıstlyenJ.er 
2617/ 941 tarllilne mOsadlf cumattesı günü saat 13 e kadar bir istida ne tah
sil vesika.si, nUfu.s cllzda.nı ve 4,5 x 6 eb'adında 2 fotoğrafı hAmllen Def
terdarlıp bizzat müracaat ederek fotoğraflı kabul kartı almalan 11An olu-
nur. (5493) 

10 Temmuz 1941 

llaf, ~' R•sle, Grip, Bomatism• 
~ ~-"'-:eaıaa ~gnıAmuzı Derhal &aıer 
~ ·1Dldt l -·es.tımr ... TAUITL!R1MODt 5Al1NIMl20 

HE9 y &RDI PUtW ICUTIJLARI ISRARLA ISTfYINll 

1 

T. 1 S B A N KAS 1 
~ 

Küçük tasarruf hesaplari 1941 ikramiye plan'i 
KEŞIDEJ.F.R: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 

3 lkinciteşıin tarihlerinde yapılır. 

19U İKRAMİYELERİ 

1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lira .. 
" " 1000 " = 3000.-

" 2 ,, 750 D = 1500.- " 
' ,, 500 " = 2000.- ~ 
8 " 250 " = 2000.- " 35 100 • = 3500.-,, " 

,, 
80 ,. 50 n = 4000.- " 300 " 20 ,, = 6000.- " 

Spor Tüfeği ve Malzemesi 
' Sabn Alınacakbr 

Beden terbiyesi umum müdürlüğü aatinalma 
komisyonundan : . . 

Umum mUdürlllk sa.tınalma komisyonu için «100• tane 22 çap apor ti .. 
feğl, 20 komple 'kapak. 200 tane 1~e. lk1 tane temizleme hart>t.,ı vo 100 tan/Iİ 
temizleme fırçası kapalı zarf usuIUe satın alınacaktır. Münakasa tarihl 2'1__. 
941 saat 15 dlr. İsteklllelin pttnameyi görmek Uzıere mezkOr tarihten eYY ... 

Ankara Yenlfehlr İzmir cadıdesl clb numarada satınalma lcomlsyonuıd 
mürncaauan ve münn'tasaya gireceklerin ihale t.arthl olan ~/7/941 cuıd 
günll saat 15 den evvel azamı saat 14,30 za. kadar teklif edecekleri. bede~ 
% 7,5 teminat akçesfle birlikte kapalı zarflarını komisyona teslim etmel > 
nan olunur. (4125) (5602 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
Keşi! bedeli d72969,4S. Ura olan Anknrada İ.stiklAl caddesinde kA1ll 

ikinci Vakıf apartıman dahtllndekl sınema salonunun Devlet konservatuafl 
tatbikat sahnesi lınllne l!mğ ve tadiline dair yapılan kapalı zarfla mllnakıl .. 
sn. güntl olan 2/ 7/ 941 tarl.hlnde tnllp çıkmadığından 2490 sayılı art~ 
eksiltme ve ihale kanununun 40 ncı maddesi uyanncn. 317/ 941 ta.rlhlndell 
ltlbaren bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. Proje ve oartnamelerlnl 
görmek isteyen taliplerin bu bir ay zarfında Ankarada vakıfiar umum mG .. 
dürlUğü ınşaat müdilrfyetlnıe milnıcnat eylemeleı11lfm olunur. (4003 - ~528) 

inhisarlar Ankara Başmüdürlüğündenı 

Boş şişe ahnacak 
Ankara lnhl.sarlar rakı JmlAhanesı ihtiyacı için §a.ltnames1 mucl'blnot 

2,400,000 adet b<)\7 rakı şlşes1 alınacaktır. 
Muhammen bedell 48,700 liradır. Muvakkat teminat 3853 Ura olup ıtır 

leyi mütea.kip % 15 şe lblAğ olunacaktır. 
İhale 22/Temmuz/ 941 salı günü saat 15 de Ankara İnhisarlar başınl\dtıf

h.ıitündeld komisyon huzurunda yapılacaktır. 
Talipler şartnamey1 244 k\lrUf bedel mukalıUlnde İstanbulda Kabatafta 

levazım şubeslle, Ankara başmüdürlüR"ü satıı şubesinden alablllrler. 
( 4088 - 6538) 

SAMAN ALINACAK 
ZONGULDAK'ta EREGLI KÖMÜRLERi B E K Ç İ A R A N 1 Y Q R 

lŞLETMESINDEN: 1 Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden: 
20/ 6/ 941 tarihinde yapılacağı ilan edilen, balyalı olarak teslim : Oepolanmız İçin ( 40) lira aylık ücretli 3 bekçi alınacaktır. 

900 TON SAMAN EKSiLTMESi 1 A4aiıdski 4artlan haiz olanların 14/7/ 941 Pazartesi alq•mı 17 !. 
veriler. fiat h addi layikile görülmediğin"den, 1 1 /7/ 94 1 cuma günü kadar Galatada Gümrük caddesinde Kozluca hanında Umum Mii-
aaat 14 te açık pazarlık auretile yapılacaktir. Alakadarlann % j dürlük Zat itleri aerviaine müracaat etmeleri. 
7,5 teminatlarile birlikte yukarıda • gösterilen tarih ve aaatte Zon- ı 1 - Aakerlip i yapm14 olmak 
guldakta lıletme Malzeme servisine müracaatlan. j 2 - Yatı (40 ) dan fazla olmamak 

Tıp Fakültesi Dekanlığından : Şartname ve mukavele projeıi Ankarada Etibank Umum Mü- 1 3 - Okur yazar olmak 
İkinci iç hastalıklan kllnlğhıde bir asistanlık münhaldlr. Arzu eden ta- dürlüğünden, lstanbulda Etibank bürosundan veya Zonguldakta 4 - Sıhhati yerinde olmak 

llplerln ııtm tarihinden lUb:ı.ren onbe§ gün içinde tıp fakültesi dakanlığına lı.iil iiileiitiimiieiidlierİllİiaitiieıiiniebiiiiiiliıiir.lll•••••••••••••••••j 5 - Mahkumiyeti ıabakaaı olmadıiı poliace maaaddalr olmak. 
müracaat etmelerL ~18). , 

~ . 


