
Tohumluk satışlarında 
ihtikara mani olmak 
için tedbirler alındı 

J 

Seçilmiş en yüksek musiki sanntkf\rlannı 

(KRiST AL) da buldum. 
Okuyucu baya.nlann en iyisini orada gördüm. 

MÜZEYYEN SENAR'ın 
LeylA. Mecnununu dinlediğim zaman kendlml 
vecd içinde g~ olmuş buldum. 
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Bugünkü Fransayı 
idare edenlerden 
hakikati daha iyi 

görüp takdir etmek 
kabiliyeti beklenir 

Suriyede 
muhasamat 

durdu 
r Suriyede ••tt Ateş kea 
il' mu efik kuvvetlerle 
~ansa arasında mütareke hfil~ 

.. ıalanamadı. Gelen haberlere 

• 
emrı gece 
verildi yarısı 

gore Frans tekl . 
rın 1 a, 1f edilen şartla- 1 ki tarafın murahhculari 

s Yasl kısmını, bilhassa ikisini -
~abuı etmek istemiyor. Bunlar- arasında müzakere 
dan biri, Suriyeye istiklAI vem- memnuniyeti mucip 
nıesı, diğeri de müzakerelere ge- ıekilcle devam ediyor 
n~raı de Gauııe veya mümessili-
nin iştirfilt etmesidir. Kahire 12 (AA.) - Orta Şark 

'Ustün bir düşma 1 d" .. İngiliz kuvvetleri umumi karargahı· 
ntn ta d n a ovuşme- nın tebliği: 
anlıya~ asız .. olduğunu nihayet Sur:yede: General Dcntz muha
sanı mutareke isteyen Fran- samatır. tatili için bizim. ıartlarımız 
(! n, neticesiz bir harbe gene esıuı daireıinde müzakereyi kabul 

evnm ederek, hem lüzumsuz ye- eylediğinden müttefik kuvetler 
re kardeş kanı akıtmak h d 11 /12 temmuz gece yarwndan iti· 
kendinin olmıya bi . .' em e haren ate,i muvakkaten kesmek için 
rabeye n r ulkeyi ha- emir almıılardır. 

çevirmek pahasına bu si- v.L!_ 12 (AA) l ..:t:-Yasi şartı • n.aıure · · - n5 ....... 
göst . ... an kabul etmemekte umumt ka.rargahı tarafından bu ak-
ı eıctfğ'i ısrar kolaylıkla anlaşı- ıam neşredilen huıuat tebliğ: 
~r. Vlchy hüktlmeti Suri e e is- Müttefiklerin mümcaailleri . il• 
tıkla! verilirse hlm~ i y y Vichynin mümessilleri arasındaki 
istismar ettiği 'dl"' yes altında giirüımeler memnuniyeti mucib bir 
de nüf ger memleketler- şekilde devam eylemekte, faka! buı 
kuyo uzunun kınlmasından kor- tcf~!r..iat henüz halle muhtaç l:iulun-
0 r. Diğer taraftan general de maktadır. Buna intizaren muhua-
auııe ve arkadaşlan ne masa ba- mabn kesilmesi hakkındaki emir me

§ına oturmaya razı olursa t riyet~e budevamdır. 
batnı ilAn ettıi'ii h .. F . ' va an 
kilfit o· ur ıansız teş- S . 

ını kabul ve tasdik etmiş ol- urıyeden 
maktan çekiniyor. 

kı nu iki göru.? tarzı da Vichy ba- Hataya 
ta~~~~an do~~ olabilir. Fakat 

liibe et;:n bu yük feia.ketinl tec- g e 1en1 er 
iş, kalkınmak ve yaşa 

tnak t · -
re k çın bundan sonra hayalle-

Almanlarm taarruz istikamet1erini vt. Vitebsk tehrinin 
mevküni gösterir harita 

Anadolu Ajan
sı muhabirinin 

gördükleri 

Bulgar -Türk 
hududunda 
tahkimat! 

k apılmamak, kendi kendini Alman lt 1 
uru salta t · - ayan Zafer, Alman ordusuna na süslerile avutma- mütareke komisyonu :ak lüzumunu anlamış olan bir tebessüm etmeğe başladı 

l eınıeketın. bugünkü çetin şart- azasından 50 kiıilik 1 
ar ortasında hakikati daha iyi bir heyet geldi 120 tonluk Sovyet tank-
anıaması lazımdır. lari Alman tanklarina 

Sovyetlere göre, faşist 

askeri zümresi 
Boğaziçini zapta 
hazırlanıyormuı 

<ıF~~ansa, cevabında diyor kl: Antaha 12 (A.A) - Suriyei:le karşi koyamacli Moskova 12 (A.A.) - Tası 
nsa, Suriye ve Lübnanı hür bulunmakta olan Alman ve İtalyan ajansı bildiriyorı 

tn111ctıer haline getirmek için bu mütareke komisyonu azalarından Bertin 12 (A.A.) - Anadolu Sovyet istihbarat büroıunun ma· 
tnk Cnıleketlerin mümkün oldugu- mürekkep elli kişilik bir heyet bu ajansı muhnhiri bildiriyort lik olduğu itimada değer malömata 

ada sahalı b'uraya gelmiştir. Heyet Şarlr. ccphesin<ie 120 tonluk ına· göre, Bulgar .. Türk hududunda bil· 
suna~ ~budk kurtulmalan husu- atasmdn iki de general bulunmakta- mut tanli denilen bir Ruı tankını yük. kıtaat hareketleri vukubulmak· 
~i an anın kendisine verdi dır. gezdik. Bu tan~ hakikt bir ıeyyar tadır. Bu hududda gece gündüz 
rakv:Zeılf eyt. d~a esas hedef ola~ iıtihkam olup ağır toplarla ve kalın tahkimat ameliyesi yapılmakta ve 

hütl"'rı·Akkı etnııştir. Fransa, teah- Macar hır zırhlı> mücehhezdir. Fak"at clasti- bu ameliye Alman mühendisleri ta-
·~ nd k kiyet noksanı dolayııile orta büyük- rafından idare edilmektc~ir. Bir çok Qeği}~dir ~ ~s~r etmek niyetinde lük't,, Al.,ıa; tanklarına karp koya• hava meydanı inşa halindedir. Fa· 

Yal . a a bunun zamanını ordu 1 a mamı~ ... ~ Alman bataryalarına ko· şist askeri zümresi hiç ıüphesiz Bo· 
tUı nız kendi mesuliyett altında in- rı lııyca hedef teşkil etmiştir. ğozaiçiri zapta hazırlllflmaktadır. 
2ltı ap edecek ve bu istiklfı.lin tar- Askeri mahfiller düşman propa· 

ı kendisi ta;in edecektir.,. ilerliyor gandasının yaydığı ve Alman ileri 
Suri hareketinin durduğuna dair olan 

lQ Yede harbe tutuşup mağ- şayialar üzerinde tevakkuf etmcğe 
ta~ olan, bunun neticesinde biz- Zbrug boyunca Sovyet şereflerine aykırı buluyorlar. Bu hu-
tlen mSOUtareke isteyen, mütareke- susta evvelki harplerde de ayni şe-

nra d s mukavemeti kirildi kilde otomatik olarak yapılan ve kHnı O. uriyeyi bırakıp çe- hadiseler tarafından tekzip edilen 
~ est zarurt olan Fransanın bu şayialar hatırlatılmaktadır. Çarııım· 

Milli Şef 
Memleketine dönecek 
olan Macar elçisini 

kabul etti -~~~ kendi vaziyetUe tam te- Kamimiecz şehri işgal ba günkü Alman tebliği ıu cümleyi 
"' Hnde değil m1dir? • edildi, Stujenka ıehrinin kullanmıştır: t-.Iarekdat t~b!i ~irB ta~~- Ankara 12 (A.A.) - Reislcüm-
.ntr ınem1 k da cereyan edıyor cm.ıştır. ugun in . _ 

tan.akk e eti Vekalet suretile ötesine varildi ise Almar ileri hareketinin durduru- bur İsmet önü bugun Çankaya 
ı aten idare eden bir devlet lamıyacaiını bildirmektedir. Ayni köşklerinde, hükümeti tarafından 

menıtekettc eki , . cdi1 ..... ı.. l l'tyettncı n ç lmek mecbu- Budapette: 12 (AA.) _ Stefaniı mahfillerd~ bu aari.h !zahın vaziy~tı başka vazifeye tayin .,..~ o an 
Cudr e olunca artık vekalet Son dakikada alınan haberlere gö· tasrihe .Hfi. gel.mest lazım~ır: denıl· Macaristarun Ankara elçisi M. 
la eti ve inıkfutı kalır mı? Fran- re, motörlü Macar kıtalan, müaaid m~kted.i-. Şımdıye kadar Bıalıstok ve Maryaşiyi sureti hususiyetle ka-

' Surtyeye istikıtllini k olmıy,.n ha-..:a şartlanna ve nehrin Mınskte kullanılan Alman kuvvet· bul b uşlardır Mülfiltat es-
leahhüdü verme ta~masıne. rağmen Zbrug nehri oo- teri 5talin hııthna karşı yapılan mu- uyu.mı • 
bunun n~ kabul ediyor. Fakat yunca pek anudane devam eden harcbelerde kullanı1acaktır. Zafer nasında Hariciye VeklUetı umu
nı henüz zamanı gelmediği- düıman muhvemetini kırmı~lardır. Alman ordusuna tebessüm ctmeğe mt kfttibi B. Numan Menemencl-

§ek' ,zamanı gelince kendi dilediği Kamirniecz - Boldosk ıehri işgal ba,lamıştt". oğlu da hazır bulunmuştur. 
lde bi i t· d'I · · C1t r s ıklAl vereceğini 1d· e ı mııtır. 

b a .ediyor. Bu düşünüş tarzında Mac.ar ~ıt~ları bu suretle 50 kilo· 
ÜYük bir garab t m ınelık hır ilerleme k.aydebniı olup 

Çekiltneye nı be var. Suriyeden öncü müfrezeler şimdi Stujenka neh. 
orasını ec ur kalan, yani ı.ııin ôtesindc bulunmaktadırlar. 
Aciz k bizzat ve bilfiil idareden Macar ileri hareketi, Alman kuv· 

Fırtınadan evveıki . 
durgunluk 

.. :l..kka~Iera 

Güvercinler, imhcui 
gereken hayvanlar miclır? 

·u~ı ~lan Fransa, nasıl olur da: vetlcrinin iten hareketi ile hem· Londra mahafili, ıarli 
r gün Suriyeye ben istediğim ahenk olarak bütün cephede Clevam Güvercinlere mnuml meydanlar· 

§ekitde istiklA.1 ' :. dl etmektedir. cephesindeki vaziyeti da yem atmak yasak edilecek İnÜf. 
~!~~r? Fransa blrv~:~:g~~~e ;~: - - böyle tefsir ediyor Zira bu layvanlar ortahiı pisliyor-

n-ııtee Suriyeye hakim olacak? in- Almanya, Türk mallari- JarBmil"aA.kı·a .n•vercinler .. öpçü1ük va· 
6

' re g u t • ] k Londra J2 (A.A.) - Salahiyet· ... - .., ~dllnı . a p gelirse, bugün istik· nın ransıt o ara geçme- tar mt.hfille:de Rw cephesindeki zifesi görmekte, sokaklarda tanzifat 
tekr ıtAn ettiği bir memleketi sini kolaylaştıracak Alman har •. katında iki üç günden· 4ine yardım etmektedirler. 
bıra~r Fransarun hAkimiyetine . Berlin l 2 ( A.A.) - Anadolu beri dev 1m eden durgunluk yeni bir Letafet bahsinde çiçek. çimen, 
~ıı ır rnı? Almanya ve İtalya a1ansın1C1 mu~a~i.rine. ~nlahiyetli bir fırtınaya takaddüm eden bir sükı1· ağaç neyse, bir tehir için kut da 
e;,cı. P Çık l kav kt b ld l t net devre6i olarak telakki edilmek- odur. Venedik güvercinleriyle ifti. diğ ar arsa Suriyenin hattft ·na n, 

1 ırı mış ır: har •der. İstanbula da tabiatin ver· er Akde iz .. ' . Alman hükumeti Türkiyenin Al· tcdir. .. 
ha.ıı ne ol n ğ mustemlekelerınlı'ı manyanın komşusu olan memleget· Berlin 12 (A.A.) - D. N. B. diği en gii%el süslerden biri bu hay-
tnudu ? aca n Fransaca mal1'.lm ltr ve bilhasııı;. İsveç ve Finlandiya bild.riyor: vanlnrdır. • 

r ile olaıı münasebetlerini teshil mak· Dün cenup ve şark cephesinde Binaenaleyh kaldınlman IC8P 
:"\ecmeddin Snitak dile. Tür~ mallarının Alman top- Alman kıta.an cebri yürüyü§le bol· eden bir ,ey varsa o da. kutlar de-

(O•v•-· -L:~ rl\klarınrla, transit olarak "'-:zıeıinj {,evi< lutala:ına karşı ilerlcmi~lerdir. ğı1, ikide birde ileri sürülen böyle ta-
- •QU.l(e 4 ıütun 4 de) kolaylı.-1tıracakt.u. f (Devama sahife 2 aütwı 6 da) ıavvurlardlrl ' 

BU SABAHKİ 
TELGRAFLAR 

Alman teblifi 

Rus ordusun-
da yıkılma 

alameti 
başladı 

Stalin hattı bütün 
kati noktalarda 

yarıldı 

Alman askeri Kief'in 
önüne vasıl oldu. Şimalde 

Leningrad'a doğru 
ilerliyor 

Vitebsk ıehri 11 
temmuzda Almanlar 
taralından İ§gal edileli 

Berlin 13 (Radyo) - Bu gece 
neırediler. Alman tebliğidir: Şark 
cephesinde ordumuzun ileri hareketi 
her tarafta devam ediyor. Stalin 
hatb bütün kati noktalarda yani· 
m11tır. Alman • Rumen ordusu düt

1 

Sovyet tebliği 

Moskva ve 
Kief'e doğru 

taarruz 
Bu sabahki Sovyet tebliği 

Almanların tiddetli 
taarruza geçtiklerini 

bildiriyor 

Moskova 13 (Radyo) - Bu sa
bah neşredilen Sovyet tebliği: Al· 
manlar cephenin ,imalinde Mosko
va, cenubunda Kief istikametinde 
yeniden taarruza ceçmİflerdir. Bu 
iki nuntakada tiddetli mubarebelfll' 
oluyor. Cephede eaash deiifik.l.ik 
yoktur. 

Sovyea, hava kUTVetleri dün Al
man motörize kıtalannı bombardl
man edet'ek biiyük faaliyet röster
miflerdi'.r-. Alman bava üslerine d• 
ağır darbeler indirilmiıtir. Sovyet 
tayyareleri Köstence ile Rumen pet .. 
rol mıntakasının merkezi Pluesti'y• 
hücumlarda bulunmuılardır. Dün 
102 Alman tayyaresi tahrip edil· 
miflir. 

Suriyedeki 
görüşmeler 
General Dentz' e tam 

salahiyet verildi 

manı J?,ini~t~~ nehri~in öteki yaka· Londra 13 (A.A.) _ (B.B.C.)' 
sına surmuştur. Galıçya~.an gelen Reı.tcr muhabirinin bildirdiğine gö
A:lman • Mac.ar ordusu duşmanı la· re Suriyede mütareke müzakered 
kip etmektedır. dün sa .t 10,40 da başlamıştır. Mil-

Jitomlr'ir. timali şarkisinde Al· zakere son derece gizli tutuluyor. 
man askeri Kief'in önüne vuıl oldu. Vichy murahhasları, Avustralyalı 

Pripel bataklığının $İmali şarkisin· motosikletli kıtaatın muhafaza ettiği 
de Diniyeper'deki Rus kuvvetli is- otomobillerle gelmişlerdir. Müzako
tihkimlan zaptedilm~lir. lleri ha· re:ıin cereya:ı ettiği kı~anın önün• 
reketi Mimk'ın 200 kilometre tar· de Avustralyalı süvariler nöbet bek· 
kında devar.ı ediyor. Vitebsk şehri liyorla:. 
11 temmuzda elimize geçmiştir. Müttefikler heyeti general Wil· 

Peypos gölünün ,arkında asker- son, Avustralya kuvvetleri kuman
lerimiz Leningrad üzerine yürüyor. danı general Laveran, hür Fransız 
Hava kuvvetlerimiz diitmandan her kuvvederi kumandanı general Cat• 
türlü hareket imkanını selbetmiştir. roux. hava kuvvetlerinden Blumo 
• Rus askerinde yıkılma alametleri donan~adfJ'l yüzbaıı Mors' tan mü-

.. ··ı _,_ ed' z hJ fı k 1 1 rekkeptır. goru mCKt ır. lr 1 r a ann ti- v· h 'd d"' b' - Ü ·• ! · · d' Stal' h tl JC Y e un gece ır sozc ça• 
vazını us erı şun ı uı a ann· b k fli b• ·1·h b k l ~ 
d ı~ • t' u ve şere ır sı a ıra ı mll9l 

a yer~mq ar. ·· k · · · F k tlerl 

Süveyı kanalina 
yapılan taarruz 

Kahire 1 3 A.A.) - Bir Mısır 
tebLği dünkü cumartesi günü erken
den kana üzerine yapılan hava akı· 
nt esncsında altı kişinin öldüğünü 
ve (Jört kişinin yaralandığını bildir· 
mektedir. Bir mikdar hasar vardır. 

Kıbrıs' a taarruz 
Londra 13 (A.A.) - (B.B.C.) 

Düıman tayya:elcri Kılirıı' a taarruz 
etmişlerdir. Bir mikdar hasar vadır. 

muza er,..;ı ıçın ransız uvve 
kumandafll general Dentz' e tam 
salahi: et verildiğini biJdirmiıtir. 

Amerika, Asor ve 
Y eşilburun adalarım 

iıgal etmiyecek 
Vaşington 13 (A.A.) - (B.B. 

C.) Portekiz hükUmetinin yeni el• 
çisi Amerikaya ayak bastığı zaman 
gazetccicre şu beyanatta bulunmu~ 
tur: cAmerika Asur ve Yeşil burun 
adalarmwı işgal edilmiyeceğine dair 
.söz vermişti:. Portekiz hükumetinin 
Amerikanın sözüne itimadı vardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Avrupa derisi olduğu nereden belli? .• 
- Görüyorsunuz ki delik d~ik bayanı .. 
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Diin Geceki ve Bu Sabahki 

Harp tebliğleri 

Alman tebliği 

Nevyork limanı! 
medhaline de 
mavn döküldü 

Memleketimize mecburen 
inen Mihver tayyareleri 

Bombalanan 
lspanyol şehri 

Bazı evler yıkıldı, 
5 kişi öldü 

Bir Alman gazetesi 
garpte mühim kuvvetleri
miz bekçilik ediyor diyor 

Z11heb 12 (A.A.) - Reutcr: 
Deutxb., Allgemeine Zcitung gazc-

Madrid 12 (A.A.) - D.N.B.: Milli- teai. kıta·•a bir lnl'ftı~ ihraç hareketi 
yeti meçhul bir tayyare bu gece oe- .. :' _ . 
belüttnnk'ın blt.ıştğlndetı İspanyol tehclidınm naaıl garbde muhım Al· 
tehrl olan Lallnca'yı bombardıman man kuvvetlerini tutmakta olduğunu 
etmiştir. Bazı evlere bombalar isabet. yazıyor. 
etm; !e bu evler )'lkıl.mJştır. 5 t.1tl Bu gazete (ljyor ki: 
6lmu.şt.ur. _ lngilliler Ruslann yükünü hafif-

i tal yan bombası Jetmek için laraCJan bir taarruz ya-
C..ebelüttanlı: 12 (A.A.) - Reuter: pamazlar. Çünkü Alman ordusunun 

llalAhlyct.11 kaynaktan blldlrıldlğlne bir kıamı garl>de. fimalde ve cenup
li>re Ltlllnea'yn dilşen bombalardan ta nöbet beklemektedir. Pek mühim 
blrl p:ı.t.ın.mrunış ve bumm bir İtalyan L h d · Alm '-
bombası olduıtu sabtt olmu.,tul'. Cebe- s:.a~ ava v_e • enız an x:uvvct· 
Jüttnrık vali.si gener.U Gort. bu mllna.- len herhangı bır basbna karşı Al· 
.:betle Algcgerns valisine sem.paUs1- manyayı ve prf cephesinin gerisini 
n1 blldlrm1ş ve sıhh1 malzeme gön- himaye için garbdc tahaGÜt etmi~ 
derllmeslnl teklif eyleııi4ti1'. Bom- bulunmnktadw. 
be.rdım:ından ölenler Ccbelüttanlt'ta Maam:ıfih alınan haberlere göre 
lller:t ol:ın kimselerdir. Rus mukavemeti kınhnadığı iç.in 

Harbiye ve Hariciye 
nazırsız hükumet 

Berlin 12 (AA ) - Hususi muha.bt-

Franeadan ve Bclçikadan bazı Al
man liıtalanmn çekilmesine zaruret 
hami olmu§tur. 

rfmlz bildiriyor: Belgrnddak! Alman Almanyanin serbes" 
L'Jkerl komutanı dokuz (mıh blr 6111> 
hükftmctl teşkU etmLştır. Reis Atşlmo- bi'rakbği Fransiz esirleri 
nç. hükümctın Sırblstanm yenl Av- Paris 12 (A.A.) _ Paris gaze-

~~~~ ğı~!tı~-ı;.~~~;~ ~:~~net!~~~~ tc!e~nin. yazdıklarına göre Alm~n-
Kııbincde Hnrb!yc ve Hnriclya Nazırı ya fmldıye kadar 514,67t Fransız 
:yoktur. esirini aerbes buakırutm. 

sllkôn Toroillenen Amerikan 1 Libya'da 
yapuru Amerikadan 

Almanlar, Zemzem 
vapurundan kurtulanlari 

serbes birakiyor 

Mııira ıel 

gibi tank ve mühimmat 
geliyor 

Haberler 
Napoliye 

hava akını 
Kısa mülakat~ 

Harbin akıl ve asaP. 
üzerinde bozucu tesitl 

var mı? 

F1rlınadan evvelki 
durgunluk 

Ife dem.oli1 
Muharrir arkada§lardan biri. 

carşİV> kelimeıUni cvcsaik> SlJ• 

retinde kullanmı§. Bir kariimİZ 
itiraz edip bu bcyncl'llilcl keli· 
menin chazinci cvrnk> yani mü· 
cssese, bina munasına geldiğ ni 
ileri sürüyor. 

cArşin her iki mannyn dıı 
gelir. 
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~~MDANAKŞAMA#~-----------~~~~·-~~ 
• 

Tenkidin tenkidi 
. .... ... .. -~ - - - . - - --- ... .. - - . . .... _ . . --

' 

] 
11 ...... ~..-P·•-11 -----....;? Nerede 40 senelik .. 

Tohumluklar 
.. 
Usküdarlılar? 50 

Amerikan 
hazırlığı 

Bahriye için istenilen 
yeni taliaiaatla, timdi" 
kadar ayrılan para 52 

milyar dolari bulda 
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B ..., bahçe ve ev zı·raatı• edenlerdenhakikatldaha a g' iyi görüp takdir etmeh 

Balkonları hangi çiçeklerle süslemeli ? 

~ 
Gölgeden hoşla

nan çiçekler 

kabiliyeti beklenir 

(Bas tarafı 1 lnci sahifede) 

Fransanın itirazında başka bir 
mantıksızlık daha var. Kendisi 

Ağaç olsun, çiçek fidanı olaun, Suriycden çıkıyor, yerine başka 
hepei güneJten hoılanmaz. Tabiııt kuvvetler geliyor. Yeni gelenler, 
kanunlarının öyle garip cilveleri var- bu memlekete istikIAI vermek 1s
dır ki: in~nnı hayrete düşürür. ı-.:e- tiyorlar. Fransa, kendisi orada ka
batların hır kısmı onnanlıklann gol-
gelikleri a!tında yaşamağa alışmış- lamıyacağı halde: «Hayır, olmaz!l> 
lardır. Eğer onları güneşli yerlere di- diyor. Günün birinde oraya belki 
kerseni;; yanıp kururlar. Çiçeklerden gene gelir yerleşirim ümidile, Su
bir ço~ gölgeden hoşlanırlar. Mcse- riyenin ebediyen tstlklft.lden mah
la: Ç~it çCJit küpeler, büyük yap· rum kalmasını, ve boyuna sahip 
raklı ve ıoğanlı _olan begonyalar, değfşttnncslnl istemek, bu zavallı 
haseki küpcısi, akonit, kına, çan çi- memleketi «lllümkün olduğu ka-

Ballton teru aibi hem evin ı(iş.- rilıi, earılıcı latin (:bıınçer). kokulu çl eği,) silc!.~-~~kn, ciğerci . •ınğhı ( dhie- dar cabuk kurtarmak, hür millet 
lenm • h d - - ·· d d · bez ı ( d ) k bea · ytra , yu1U1u otu, gentıan, euc e- -

. kcaı. ~llikebgolz odnun) e ~· 1 be ye L~~~~~l e ' ob ! 'i:a';' ra, gözlük otu. lülielya, kokulu mor hAllne sokmakı> teahhüdU ile 

Günlük Borsa 1 
UBAl\J .e TABVlLAT - KAMBiYO 

ye NUKUD FIATl.ERt 

12 Temmuz 1941 

DEVLET BORÇLARI 

L. K. 
% 7/J 933 Türk borcu ı n m 21.-
, • 1938 tkrnmtyell 19,55 
• • 1933 IkrnmlyeJJ Ergani 
• 'l 1934 Sivas-Erzurum 1 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-'1 
ıı 2 1932 Hnzlne bonolan 
• :. 193' HazJne bonolan 
11 • 1938 Hazine bonolan 

A. DemJryolu t.ah•lll ı - n 
A. Demlryollnn tahTllJ ID 
A. Demtryolu mümessll senet 

kupon kesllc 
Haydarpaşa limanı 
H. Umanı mfimessıı senedi 

kupon kcslk 

HİSSE 8ENETLERf 

20,-
20.30 
20.40 
65.50 
16.50 
26.25 
47.-
45,75 

41,50 
49,-

13 Temmuz !941 

RADYO 
1 Bugünkü program J 

Öflc ve alq&m 

12,30 Program 21,00 Ziraat 111-
12,33 Mnbteltf 21.10 Kadınlar 

şnrkllar faslı 
12,45 Aja.ns ha- 21,40 Dans ınoıd" 

berlert ği Pl 
13,00 Şarkılar ve 22,so AJw ~ -

oyun havn- berlerl ~ 
lan 22,45 Spor servr 

* 
13,30 Konuşma 
13,45 Salon orkes

trası 
18,03 Caz orkes- ;14 temmuz ,r 

trası z:artesi ı;nbab1 

19,00 Fasıl heyeti 7,30 Progrnıll 
19,30 Ajans ha - 7,33 Hafif ~ 

berlert çalat Pi. 
19,45 Vlolonsel so- 7,45 Ajans ıı--

lolan Pl. berlerl 
20,00 Yurt .santl 8,00 Hafif paı-
20,15 Solo şarkı- çalar d 

lar 8,30 Evin saıı pçe ve YCll u un uru maaı açın ° ata, ıı::an~a ar, ousıngo • '- · ··• - • ı ne derece tel" edilebilir bileme-liuralara Jnı:dıtelif ~ekli fidanlar di- lardan batık.. odunlaıarak büyüyen me!'CK§e, mı~1•1•:. muget, prımu a, µ • ___ __::. ________ _ 

lı:i.fir. Bu fidanlar ..Uılar, hçılar aanlıc:ı Vt' tırmanıcı. ıüller, çerhı fe· :jıdag:;;. ıch"7n~s, ~loyos, ~rt~n- yiz. i ~ ':::~SJb~~~ muharrer lS0;50 Mevlit 
....................................... 

ilinde yctiftirilir Ye balkonun par• lele, Amcrü:a uması kullanılır. Sı- M ar~ 1 
Çam .ar .. • yapna a ar Bu noktada ısrar edişimizin se- T. tş bankası (haınlle alt) g:50 Hemşeri ve Kırmızı • Beyaz aabİ' 

111.aldıklanna aardmlır Bahçelerde cak mıntalı:alar - lzmirden itibaren gulgelılı:te yetı~tırılmez.se kururlar. bebi JA ·ıı tı i T. •..:. bankası mOmessll b1a. 135,- bi arkada§lmız Talat M. HemşerY • _ • . . . , evve u mı e er n şu veya Aıı de-
41uvar, qaç, pergola ·n kameriye- l::iütün Akdenız ıahıllcnnde - kı~n Salonlard11. kullanılan palımycler, kuı b .

1 11 
i 1 gibi isti A. Demtryollan ıırtetl (1(, 60) 26.25 nin büyük annesi merhume Saa 

leri ıardırmak. için k..ıl.aıaılan bütün cb açılt:: kalabilen yerlerde en gü- konmazlar, aspidistralar, balmumu u vesı e e es r .er 5~.ar A. Demlryollan ştrtetl (1' 100 43,25 tin ruhuna ithaf olunmak üzere öoil-
ldanlu bu ~te do kuıı.tulabilir. Fa- zel aanbci fidan BugenTilla'dır. İs- çiçeği, kamelya, azalyalar, hibiscüı, edilmesine prensıp 1ttbarlle duş- Esklhlsar çimento şirketi 8.35 müzdeki pazartesi günü Kı:ı:ıltopıa~· 
ht en :İ7iaf kolayca odımlapn.ıyan tanbulda ve battı Adalarda bu fi. yqil t.tflan, berberia'ler konvolarya man olmamız; sonra da, cenup Slrkttl Hayriye 

2
26

1
·- ta Zühtüpaşn camiinde ikindi rı•; 

K Şirketi Hnyrlye te:nettü - ı d bev• fidanlan tercih ctm~tir. Meacla en dan kıttan korkar. 11ın ıeralara ve- çimi, <lraçenya, eğrelti otlan gibi. hudutlarımızın emniyeU için müs- · ma:ı:ından sonra Mev i i ne 
mükemmel ve büyGl: çjçekler açan ya .ieait camel-.lnlı yerlere alınmak Cölgclikta., ho~lanan fidanların takil ve dost bir Suriye dev- ECNF.BI TADvlLLERt okunacaltır. Arzu edenlerin teşrif• 
(~de söriild~ gı~)" büy\ik çJ- ~etilo yazın balko?lan ıüslemekte h"cpşinde doğrudan doğruya güneşe Jetinden başka çare görmeyişimiz- lcri. 
tekli mela klcmatit. gozkrl oİfıJ'an ~ullanıhr. Bunun. bılhaasa brmızw manız liırakılmamak lazımdır. An- di Fra Suri enJ emni ti Kredi Fonslye 1903 104.- --------
• zarif ~içeklen:lendir. Renkli çer malbaldür. !anlici .,.. tırmanıcı fi- cak. bunlann pencere lı:cnannda J•ı· r. nsa, Y' n ye - • 'il 1911 98,- Beyoğlu Halkevinden: ...... 
_-.1 • ~- Hd b -1-~J ı. •• d--' 'L • toh • J T "_ nl koruyacak kudrette kaldıkça • 11 Amortı 69.50 15/7/ 941 salı günü sn.at 17.30 c:ın. s--..,en TVıwr. 0 eyaz reIMtnaı uu aıuann nepaı~ um. vem er. ~ ğa yakın tutulmalan ,artbr. Çünku .. nerba.hçe stadında tertip eyledtğiınl' 
llhı mlnujlo göz abadır. Kokulu Jiumlarmdan Jiqka buılan çelikle hi __ ı; - zI k - bizimle dostluğuna guvene- _• ___ • __ K_u_pon ______ 1_,,__ atletizm mlls:l.b:ıkalanna. ışUrak et• 
lı.:anımcJ1_.; .. ; Japon Te t__an_ la· de --%...'tılır. Ömril bir ıen• olanlar lcç· ya"91Aa-goymıa e enıle oğza._~~ln rcnK - rek - mandaterliğlne hiç bir za- t· 

-·....... up ."'- 'lr"K... 1 1 rı v: ş vaş soma a uav ar. o- NUKUT mek isteyenlerin m.cz'kür ciin ve san 
llll:relerinl. at~ renkli !üle çıçUte- dalma tohuma arttın ır. -.-!1 • • :ıt b w b 1 man itiraz etmedik Fakat Suri te stadda bulunmnlan rlca oltmur~ 

yu Y"'9u rengını ay etmege aş a- . ' - Tilrt altını 25,15 Müsabakalar: Bayanlar: 100 m, d...,.. 

Üzüm neden 
çekirdeksiz olur? 

Gübre şerbeti 
nuo fidanlar ışıktan ve temiz hava- yeye çoktanberi vaiıdedllen istik- Külçe altın bir gramı 3,16 atma, yük.sek nuruna, Erkekler: çet." 
dan mahrum hlmı§lar demektir. lfilin gerçekten zamanı geldiğine Osmanlı bankası (banknotl 2.55 atma, uzun atlama, bir mil koşu. 
Böyle ~d'!_~lari do~dan doğruya inanıyoruz. Bundan başka Fran-

yapınız gün~ö ~egıl, fakat zıyadar ve ha- sa - derin bir esene söylüyo- ,..ıııı1•----•sENEN1N EN GÜZEL 2 FİLMi ---~-, .. 
vadar hır yere çıkarıp orada bakıl- h"' l •ştir ki S l 

• · - malıdu·. ruz - 0 u.ıe ge mı ur ye- Bugu·· n l A L E sinemasında Meyva, bal. ecbze, çıçelt ve ıus ntn emniyetini koruyacak kud-
6danlannı kuvvetlendirip bol yap-
~ çjçek

0 

Te meyva Te.rıncaini ister- Çok su sevmı•yen rete malik değildir, Ve blzlm için 
aeniz bunlan haftada 1-2 defa gül>- hayatı ehemmiyeti olan bu saha, 

1-Türkçe: 

YÜZEN KALELER 
re ter};eti Üc aulayınız. Cülire ıereb- fid J artık bir karg~alık, emnlyetsiz-
ô iki tadüdür. Biri fennt gübre de- an ar llK merkezi hA.llne gelmeye, türlü 

Clive Brook - John Clements 

2- BRODVAY 
SERENADI 

Cinge.· Rogers - Fred Aıtair-

• en kimyevt nya madeni gübre, türlü yabancı emellere vasıta ol-

cliieri iıwm. t)eyair, foyun, keçi. 12- maya namzettir. Yüksek deniz ticaret mektebinin talebe 
jır, den. tam, güvercin, yarasa b 1 J 
ıG!)releriJe çüriimü§ balık, lı:an gibi Biz SUrfyenin kimsenin eline kayıt ve ka U şart arı 
maddelerin A ile kanıtmlIIllJ!dır. geçmenıesfnl istiyoruz. Gayemiz, ı _ Mektebin ta.Mil müddeti: Lbe •e yüksek sınıflı olmnk üzere altı 
Buııa s(ibre terl>eti derler. Mideni Suriyenln istlklfl.lidir. Bunu, lki senedir. Yatın Te para.mıdır. oa,.esı ticaret gemllerlmlzc kaptım ve m:ı.tıntst 

• ,eıbeti kuDanJaeak ise, auda ay evvel, henüz Suriyede harp yeJştlrmcktJr. M«*tebe kabul olunan taıebmln gly1ml. y1yim1 vesalr busus:ıtı 
otl ·--' -Llı mektep t&ra!ından temin edlllr. 

-Ven az u. pouuıı, amon,._ başlamadan açıkça yazdık. Bir 2 _ Mektd>hı yalnız llfle blr.lncl sınıfına. orta okul mezunu talebe alınır. 
glb:elc.."r i;yidir. Bunlardan büyük müddet sonra İngiliz ve hür cOrta okul muadllı ~r otullar mezunu alınmaz. 
bir gu tmıekeai •uya (20 kilo) Fran ku ıı' rl SUrlye gire- A - Alınaca.lc taıebelertn yqlnnnm 15 ten küçQık ve 19 dan büyük ol• 
Lir l:ıilmt bhllu doluau ( 1 S - sız vve e ye maması §nl'ttır. 
%0 anın)" ıiibre l:omılarak eri- rek istikW.l ilAn ettıklerl vakit B - Ort& okulu geçen 1ene bltlıt~ olanlar uada. geçen blr senell1' 
tlir. Hazirandan eylüle kadar memnun olduk. Mütareke habe- zamanı ne ile geçlrdlklertnı Wnlk' edeceklerdir • 
L-h-·.ı_ 1 2 d f fid J '--k ne ile eeçtrdiklerl:nl teVB1k edeceklerdir. 
uanaaa - e a an ann ıı::o • rfnden de bunun için sevindik. 3 _ İstekllkr1n mektep m6di1rlüt\ine tarşa yaza.en.klan 1stldnlnra o.P· 
krine ceçeliilecelt ıurette, gövdeyi Zira, Suriye ne Fransanın, ne İn- tı,dat1 ftS1kalan raptede?S 1 .Atustoıs Hl ı.arnıınden 28 ARustos 941 tarihi-
•• yapraklan .latmadan toprak su- gilterenln malıdır. İki yabancı ne tadar paza.rtest, çarşamba ve cumartesi. giinlert saat 9 dan 12 ye ve öğJe-
Lmır. Daha iyili daima fidanın etra- mili t daki k gad Sur1 den aıonra .saat H den 17 ye tadar müracaat et.ınelerL 

• e arasın av an - A - Hüviyet cUzd:uıJl MeynlaiİD ~delt.iz JıDtW hm topralla çmrip oeılietin zıyama ye ve Surtyelller niçin zarar gör- B - Aşı t.n.lıdı. 
4naleridl .lah eClilmif o~a meydan vermemeli. Şerbetin .iyi nü- sün? Kabahatleri nedir? C - Mektep f&hndetnamest nya tasdikname veyahud bunların tasdfkll _.tw. Çekirdek.iz l1züm. anm:Kl. faz etmesi için bir ıaat evvel &di w ômeklerl, . ..:.;.) . 
.ima, brpuz. bTUD, portakal. fi. ile Sdaalar. .alamu faydalıdır. Bü- Nel>atlann bazılari sıcaf alimler- Harbin, müzmin bir §ekll ala- D - Polisçe tasdlkl1 1y1 bal litıdı, 

d - ,,_ L..-!- _.._tirU )'lf Larvanlanıı ıührclerini fıçı Te· d ,_. h el · • · il . . B rak •tmesı d bizi hl R - Velllerlnln izahlı adreslerlle tatblir:: bnzalan, aon DlAll .ıuma, lllllW", nar y...,. • . . . . " . en oa ç erımıze gctirı mı§tir. u uzayıp gt e Ç F _ 4X6 et>'admda 6 ~ t:artonauz foto(ıraf. 
mittir. Fwt .:elik n qı ile 90ial· ya havuz içinclc bir hafta, ınıan sul>- mıntak'.alardan getirilen fidanlar ku- memnun etmez. İrak macerasının 4- Namzet ta.yıt olunaıılann 28 Atasım ~1 perşembe günO sıhhi mus.-
lllma11 müınlctın obmyan meyTal&- reei .ile taval ve luıılann gübr~ rağa ve .ıcağa alı,ltındırlar. Eaasen çabuk ncUcelenmesl kadar Suriye yenelert ya.pılınak i1zere 8lllıba.h. aaat c8• do mektepte bnlunmalan lAzımdır. 
Iİrı çekirdek.iz olUfU, bu cins meyva. oa ı;eı_. l'Jin, çilrümüı balık T'e kanı tabiat, l>u gı"bilcrin yapraklarinı, dal- Ü d 1 sini d bf 

1 
5 - Fazla tafsUAt J.çln Ot1akl>yde mektep müdiirlü~e müracaat edll-

mn ortadan blkmanna aehep oldu- · · --ı • • d b -'-- • · hal , _ __,_ - d 1 .• '-al ı· ı-: m ca e e n e r an evve mclldlt. 
yınru g .. ı: au :IÇJll • ırıutıp ıyıce - uı.rsıı, tJOT e enru ~ ın, et ı ve .,._. ıu sini 1 ti rduk Kü ük İstanbuldan yrl mahallerde ıl cak üra tl tb cdühul 

lu jçf:ı, tob~a y~tiftirilen karpuz, lcldulttan ıoiıra kullanmalıdır. Bü- depo eCiebilccdC ıelı:ilde höcrclerini sona erme ~ yo . Ç bllgis1> göndcrlllr~Muliaberat Jç!nn ~ :uıu ~de~l':rıe~~ u (5563) 
kavu'!u~ ç~ekli _olmam terci? yük. hayvı..nlann l[Übresinden bir ki- geni§ yapm~tır. Birçok çiçekler, yangınlar tez sondürülm~, kı-
edilm11tır. Çck.irdcbız: olmak, tabit lcmına b,. .. kilo cuda insan h•lar v 1 LaJd L'-- '-- vılcım sıçramasından büyük teh-
.,.._ ,ı- ___ d ·ı • _1 • • FJd -v • • " agaç a: 11»uz K ı.uan zaman K:U?U· 

~. ıuızal .ik ııhb 1 
en "gd>:& JDJfhtirul. ac)nın vo diierlerinüı de bir kiloıunu on dullar. he.ide bu etli nebatlar fazln ilkeler doğabilir. 

llW.J'O oJı ünycsm e us e ı en • • • • 
tiu arıza, ayni insan n hayvanlarda ~Ja:t'ıt l:iır~~~ ıe8r~~ al~nırd n sulanına çürüyüp mahvolurlar... Umarız k:1 bugünkü Fransayı 
elduw ;ı,· owalmayı imkanın: hı· en auzu ur. u ~ev er en Bütün atlaa çiçeklerinin, kaktüs cins- idare ed""· büyük tecrübeler gc-

gu gl 1, Ç g ---'- -~-- L • • tiJc • ".J } • • b• 1 "d• - •b ......., 
n.kan tcnasüli bir nolı:sandan ileri ~ ve ru-.u ... a~ıı ıs :"°1etinae cmun ın erce ç~p ı rutu etten çirmlş devlet adanılan, hakikati 

lstanbul Deniz Komutanlığından: 
Deniz lisesi ve gedikli erbaş mektebine 

talebe alınacak •cim ektedir. T ohamda nebabn ço• yapmıılıdı: ki koku gdme&rı. Şayet korkar ve fazla su ıstcmezler. Bun- kad Isa. da ld ğu 
• .. :ıb 'L:" ti. k 1- b. k al • - ne ar acı o - o u falmaıını temin edebilecek olan je- 11. .. re ıeroe ço ~oyu ır ren • ları kıom bir buçult ay sulnmnzaanız . Aşa~ 6Utlnn hn1z olanlaf: deniz l.lse&lc gedikll erbaş mektcbln,C 
ncratir v<. vejetatif höcreler her h n- mtf ise, dörtte bir nisbetinde adi ıu bozulmazla •. Yazın on b~ günde gibi görmek ve takdir etmek me- talebe olar.ık nlmıı.caktır. 
gi bir sebeple te§eklcül ed~ş ·se il n ed~. Şerbetin yalruz alqnm- bir aula:rsanız bile gene bozulmazlar. ziyetinl gösterirler. Suriyedeıı 
o tohum kof olur veyn hiç teşekkül lan ve ':agmunuz havalarda kulla- Yalnız. ıoğuktan korkarlar. Bunlnr- çeldllrken, O millete hürriyetini 
edemez. ikinci bir ıcbep de çiçek r.ılması lclZJmc:br. dnn bnşka kayalıklar arasında yaşa- vennek, bizzat Fransa için ne şe-
li:zer:nde ilkah hadisesinin tamnm mağa alışmış nebatlar vardır ki haf- refll olurdu! Halbuki _ bilhassa 
wkua gdmcmcsiclir. Ş~ ~alde mey- Av J ! tt v tada bir de'a eulansa bile gene mini- şimdi _ hürrt ete Aşık olması 
... ~teşekkül eder, fakat ıçınde tohum gaç arın U Ugll mini çiçeklerini csirgcmclzer. Mesela y 
&ılunmaz, yahut ilkah edilmemiş d J J ? , _ı. • • le • W• • L • icap eden Fransanın., bu şerefi, 

Deniz Uscsino gireoek taliplerin: ~ 

l - Yaşlan birinci 61Dıf için 15-18 
2 - Ya.,ıan lldncl sınır tçhı 16-19 olacaktır. 
3 - Bu yaşlnrdan nltı ay büyük veya küçük ol::uılnr da. ktlbul edUeee! tır. 
4 - Lise birinci mnı1 orta mektep mezunlnn nlın"ca~ gibi llscnJn bl· 

rlncl sınıfında. lkmnle kaJmıo olanlar da. alınacaktır. 
Deniz gedikli Erbaş hazırlama okuluna gimı~e taliplerln: . . ne en an aş ır wywımu, ıpe çıçegı, çıçeıı; ıemız ğ .. alı7., ~?han, küçük ~ır çclı:ırdek: bu- • otu, muhabbet çiçeği, static, mor aksi yolda aradı mu hayretle go-

lar.abılır. işte bu gı"bı meyvalara çe- Ba A R fik' . Be meneqe aslan ağzı mine, oebboy- rüyoruz. l - Y~lan 11-1'1 olacaktır. 
lirdckciz derler. c:,__ y . ~ . e cevap. . yaz ve lar h ' • V• d u' cı . 1 .b. - 2 - Bu mektebe ilk mcl1ep mezunu almacıı.ğı gibi orta okulun muhtelif 

Böyle bir hadiseye rasgelinince, "':"~tu ~den olan ·~dut R '. '; çı~e~ c;al °':_ 
1 

~cıa •• gı dL Eger mütareke netlcclenıntye- sını!Jannda lkmalo mımış o1anla.r da alma.caktır. 
tiu gibi fidanlann dallanndan çelik ~~L- dın ırov. 0 v

1
e ya~~,_, fru:_a eailun _J e

1
godru eBn ~'!5fiednn ,~~u u cekse, temennimiz, dünyayı kavv- 3 - Tahslllnl yalnız bir eıe zayt · e1m1§ olanln.t da tı.lınncaktır. 

1 lı: b & 1 dall la Q&.ıı;&at e enenız ara anntutK.J ar~ı •u c cıo u ur. u gtuı anwu-a ve- ran muazmm ateş yanında bu Bu ~rtl:ı..rı b&lz olup deniz llse3ile deniz ged1kll ert>aş hazırlama oku-: ci: :pı :r:rtbr:im:U:~r So:ra göriinünüz. Beyaz dut daha kolay rilcn auyun bir miktan her Takit .. _ .. hmn glrmek Jsteyen: tallPleıfn: 1' APstos 941 tadhtnc kadar İstanbulda. bu· 
- • ~. • 

1 
• tutar n daha erken yaprak ve mey- M udlarm d edili K ak k'Qçücük harbin cbccllyen surük- lunanlann Kasın:ı.P&@da dem. komut.anlıRron. hariçte bulunanların da. mn-

~.fgı'bı ~lr ClDll ınlıslalı~, ya~ muhf- va Terir. Siyah dut hele (ek§i kara) ~ hl~la~P~an bu d:odak~ lenmemesi, çabuk bitirilmesidir. Mili askerlik şube}Crlne milraca.atlan. (5'109) 
-u çC§ıt er e qı anaraıı: yeıu evaa • 1 d ha · S bebi 
• fidanlann üreb1meeine pyret 

0 
una .8:b :ıeç ~eyvadYenr. ed h sudan iatiEade ederler. Bundan do- Necmeddin Sadak 

edili menıo ıti a e ara utun a a ~dır ki lcaktüalerdm çelik yapıl· ------·-------
Ç;kirdebiz meyn.lann çoiaJtıl.. fazla hararet~ ihtiyacı olmasından- dığı nlci~ kesilen parçaları gölgede 

d bi b . L elik .. du. Böyle qaçların tomwcuklan _ Belediyenin yapacaği ması ~ tta ı ancaıı:: ç n Atı ııe y, a.lt1 k .. ük kal 3 - ıf gun bırakırlar, ıuyu kaybol
,.pıldığı için böyle fidanların kıy- geç lJ7&nfır.zla, ~p~=- fannd uç . fi. duldan aonra dilccrlCT. Bu suretle 

. -'ıL--~ 1 R . d-'--' ki maa Te a ma..ta e eznenıea - d·Lı d bilir meti ,, .. ~ o ur. emrn cıa çe r- ,_]___ h - to w 1___ d • ç ııı: er aha kolay lı:öldene . Vall ve naı...o•ye Re' .... Dr B Lfttfi 
itler 

tlek · 5 ı · ' ibt a.lDID enuz praga aU94ma ııuu ~ ,.,.. . . 
sız u tanıye &zümü gı gö.terir. Çcngdköyden alman fidan- ................................. -.... ıtırd:ır, bütün Belediye ve •ll!l.yet te.ş-

orunuz, söyliyelim! 
Bağ, bahçe TC ev ziraati 

mevxularma aid miifküllerinize 
bu sütunda cevap Terileecl'.tir. 
Diğer ziraat mevzulan bakbn
da malUınat iştiyecelc o~ 
larımız. posta pula gönderirler
se mütchassıııımız kendilerine 
mektupla cevap TCTecektir. 

lar - çok. kmnlu, killi bir toprağa mesi T'Cy;\ kök kurtlannın hücumuna ıtnlıtına gönderdlfl blr tamimde, Be
ftl•-- ld--LL __ d F tihin L w _L v b 1 . 1• ledfye ve vtlAyct bütçesinden t.cnd.1-~ o ......ruı an a &ara agnyaraa; agacın es encmcmesı a.-

toprallanııa. kolay alıpm_az. F"~~ zundır. Bi~ <J~ ~allann ve ya~r~k =c = =e ~g1: ruz .lamnnalı: iatldadını goıtemuyor. aaplanrn:. uzcnnı muayene edınız. 
1 1 

~ temlşt1 H iidlı1 L '1mdl 
Anca:k inkip/mı lcuvvetlcndirmdı: Beynz mantar lekeleri yahut pıı.- ~~ §~~:ilde b~ ıı:e ~~ktadır 
lizıırıdır. Bunun İçin bugünkü yazı- mulclu böcekler görti.rscniz, hastalık B il ted ı.:;Jna-J _. tellt f-~n ~ 
mızda 1~ -b b · il ·ril ki . . b I u " c u~· n mu.ı ....uun an ... ~~IIltz gu re ıcr eti e taai e yapra nnn ıyı es eneme- nnın sarr z,cklllert c&tcrilPCektlr. 
battada ~İr .sün datlannw st!_la~~~ız eliği anla!1lır. Bu halde. boyalı. ispir· Valf ''C Bclcdlyc Rc1s1 Dr. B 1Mtfi 
on IMıı, cwı .içJncle farkını görursunuz. toyu (yt\Jı.:.ıluı alkol) bır fırça ile le- Kırdar, her: rnQdfirlyetl mali seme ıro
Meyya ağaçlan dikildı1tten sonra keler • ve böcekler üzerine ıiirerelc nunn kada.r kendlshle gönderdiği 
~Na yaprak açmazlar. Bo- dallar te.'Tlizleyiniz. Ağaçlımn tutup lfskde blldlrd!IJ işleri ywpmağn mec
zalan, oluna, tomurcuklan açılma- tutmadıt"l 'bi- ay içinde adaeılır. bur tutaca.Jr.tır. BunJ.a.n ya.panuyan 
dan l11n:r. Yaprak açan ağacın ku- Tırnakla gövdenin kabuğunu kaldı- daire İnftdfirlerl hakkında idarl CC?.a-

____________ _, nımuı için mutJalı:a köklerinin çürü. nnız, yeşil ise a~aç tutmuıtur. lar verilecektir. 

Kars Vilayeti Veteriner 
müdürlüğünden: 

Karsta 4 Ağustos 941 de açılıp 8/8/941 de 
kapanacak olan hayvan panayırı: 

ı - Bu panayırda tek 'fe ~ıt tımn.klı hayv:ı.nlıı.r ile ha.yV:ın maddeleri. 
ederi, yün, kıl, vcsalre• ve hayvan mahsulleri ynğ, peynlt, ~ravlyer ve k~ar 
peynlr1 alım ve s:ıtınu ve tcfJhlrl yapılacaktır. 

2 - Panayır Kars hnyva.n borsası dnhillndc olacaktır. 
3 -J3u panayır. ş:ırk kırmızı sığırlannın en fazın bulunacnt:'l ve fyl bir 

alım satım yapılacağı panayırdır, ge~ damızlık ve gerekse koşum ve . iıt
çülük noktnsında.n ly1 kan ve vasıfla sığır h:ıyvıı.natı bu panayırda U'şhlr 
edilecek ve alınıp satılacaktır. 

4 - Tek tıma.klı hnyvanla.rda panayıra ı;etlrllecek ve nlım c:ı.tım y:ıpı· 
lncağuıdan dolayı gerek hnyvn.ncılık gerek.çe h:ıyv:ın madde ve m:ıhsuıı ri 
üzcrJnde 1ş yn~la.r muUak bu fırsattan tstıC:ıde ederek Kars hayvan p:ı
m~ınnı görmcst li\zımdır. Panayır dnhlllndc h'.lyvan s::ı.hlplcrlntn ve ho.y
vanlannın her turlil e&bahı fsUrnhnUerl temin edilmiş bulunacaktır. 

6 - Panayır 4 Ağust.os 941 de açılacak ve 8 4}u tosta knp:ınacnktır 
..; ,,., • - li!7Cıll} 



Bergama çocuklaiinin •ergisi 

Kütahya 
çinileri 

,Çini imalatllanelerinin
inkipfina: çaliıiliyor 

_ Buaüuii küçG.klerin yarınki bü· testi. Bir yeiıCia ltedi. Bir yanCla 
~~ .ol~u~a hir daha.inan- da ekmeli aepeti ve gaz laml:iu1. bttlsad VekAleti yerli JX>rselen 
b . ~ e ama orta okul tale- Bergamalı çocuk çaqıdan ge- ve çfnl sanayiJntn ~afı için 
tıkjının Em· önll HalkeTinde aç- çiyor: Çqid çe§id aabcı ve ahcı bazı esaslı tedbirler ittihaz etmek 

Muhtelif memleketlerdeki inşaat, zırh, 
top ve saire bakımından yenilikler Diz. arı rcaim serciaini gönneliydi- ,.. tipleri. Bergama pazarının husu- üzere tetldklerlne ~Illl§tır. 

Görnıelia • diy · si renli 'ft çizgileri. Yurdumuzda JX>rselen ve çlnl 
k- b . uuz enıtyoruz, çün- Deve gürep görüyor: lıte bir 

Dl
u ~ul_au.e evvelden hal>er 'Yer· ·_ıeve eur-..; ,Lompo•:•yonu. sanayilnin merkezi Kütahya.dır. - d 1.: • ub lif !'I...! - •_ı. _., ı....:•:-1 . B . . J . fı d . ·-
emız. azını re.lird• a· v • ..,... :il. .... -1-•-Aekl tmalAtha- Harbin iptidas111 an1.1crı m te DJD ıı.u super cn:J.tı:ıotu c.ıyevm awat- a~erm CflDCl OrJ aını ntno.,.. \ 

bul - ·· ı. ız vakit Çocult Bereama harabelerinde, Bu güzel şehı:1.W.1LU • memleketlerde harp semiai infası tal 'bir halde bulunduğa sı'bi. önü- Lan miiver pmilerinin ağır topla-
k.ap:!:~~e cl~dar •~n çocuk Bergama soltaklannda. nelerde her nevi tabak, çanak, fın- hususunda büyük bir çaiıpna nr- mibdeki aylın :ıarfmda lnciıtere:nin nndan fada JAr top tqımakta ve 1 

aaat 18 30 d 1 
"Ye liogun Gergef i§liyen abla. çorap ören can ve sa.lr gibi lüzumlu eşyanın dır. Bilbaua büyük zırhlılar inpaı- Beoinci Jorj .rmhndan ~ •Üper driı.. borda ateı1erinin -iuhiı mihvcıin·ı 

~~ aekpten ~=~~;~~ an:ıe. namaz 1o1an nine, üstünde en iyi cinslerinin hnlll mümkün na çok ehemmiyet ...,eriliyor. Cazette notu Claha hizmete girecektir. kilere :müsavi olduiu gibi hedefe 
• .__ v.ıT....-- cihinliklc at eırtında giden gelin, olduğu halde buradaki tmal~tha- de Lausanne bu m&naaebetle bir Eski zirhlılar isabet e~Jt huıuaunda fUla ~ 

~]ki d ~ az çalıp oynİyarak eğlenen kom- --" tte mu·'teh~-.... makalesini nqretm.it- B d ı:~L- t ..:ıl za. p.nıslan ı>ulannıaktadrr. Yalnız Si.. 
•_ı.. e a;idip göm:ır.-=-=-üz. ._ L- 'dmlar. -ru-r'L elı' 'Ye Tür'-" nelerin geniş mlkyaSta fıw..uye -a-&A un an _._....... ınsu ere uzu.o '-il p . E W 11 .. d . 
uur. Bunu aizc elbet bizd::Veı' r- ~ ' ' ıı;: ıı;: tir. Mütchaaaia diyor ki: man ealc:; . zırhlılardan mürekkep martla. e nace o a ea super nt. 
~ı_· r ..., im ı:nlı:iyle d<>kunmuı halı, kilim, bulunmamaları yüzünden 1htiya- l d ,_1 d __ ,:u pek L ! L _,,,~..,_,_ .. _ •• '-- fa ed no an araamda 'Yllku bulmut olan ue eren o u t C'~ •lan· da a ••ı -ııı;: arın a 'YU&. nu.ıı;, usn&n1ugunu muma za c-«1- - 1 ur. ~er gör· aeccade motiflerinin k.opyeleri... cın bu""yük' bir k:ısmlnl yabancı ~ ... __,, .• , t d-eJı b · tih b · d 

unuzae. bu ltüçu-1- 1 · '-~ulan d-: ... muharebesinde ~man cektir. Bu ı:ırb.lılar pek •üratli ol• 
0

1pçu lmu d~·b- ~,!n d aal~'-yedrınl • d b·· - ıı;: eser erın aizdo Hul&aa 0-amalı bir orta okUI in tm k ı• 0 ....... a aa.ıı:: aıı;: e uyuk ümidler d " d lL--- ~ memleketlerden tem e e ı:ı.- Bı.sm" arL drı·motunun lrıgı·liz muha·_ mama.kla beraber henüz '--adretlı' ve 0 up 0 ı.gı ın a a ar•· 
· -· • .. ogur u~u.uA taleheainin do .. nyaaını doldman ne ıı;: • a. b" fik• kf -aaınız. Goremediniza b. k zı.mgeliyordu. rcbe kruvazörÜ Hoodu bahrması mih'Yer devletlerinin biç bir zaman ra'Amır ,,,_ırlTert ece 1!r. l 

6 'bınızı k h I e ır ayı• Tarsa olduiu gibi, hiç mana de· Jı:' ,_. d ul 1_,__ b" ,_ t t ,_~ erı .. a ı ara ge ınce, on ar 1 
a u cbneltle berabe ·• •• • ed (1 1 d Son harp vaziyeti yuzun-- den it- Te İngilizl~rin B.innar ı .taıı::ıp ~ ~· apnıryacaıua.P\ ır a.uTYe eııoı I k 406 .1. )"- J 

teselli olabili·...: .. ;. ç·· L .. ,_! mu· ~!..irm en. ıergi uvar ann a l • d h bin ed pus u 'Ye mı ımetre a, apon• 
1 .... ..._ un.. o rül ~ ml rek tahrip eyleme en. enıt: ar ın er ] 18 1 ,_ AS 7 ·ı ebe 1 ·ı . h u u ta- aö - üyor. halat güçlükleri dogmuş, me e- kia tqkll B · h ]) J - B" ar ise pus u .. ve "' mı imctr~ 
Yor. ;~gıyı er yıl tekrarlanı- Hiç bir .imzada ne bir Cezanne ketin bu nevi eşyaya olan ihtiya- karakteristik iki n ~ını d 

1 
.ı_0 Aesa a:,~ aponyabnlınl -ve dır- lik topları tercih ctmiı olduklan I 

gört:b'J• · >'! olmazsa gelecek yıl görünmek b.e'Yeai. ne bir Picasao ediyor. Bu hadise aynı zaman ~ .~ııı;: _ _ı me,~~a1nın ,_zır ı annı • at ıöylenmekle beraber, ayni pusluli 
__ ~ıraınız. amma h hald cını kendi imalatınuzla temin et- 35 000 tonluk dritnotlann müatak- :ııave cuece..: o uraaıı;: gene vazıye la . 'h . b 1 1 ıurunuz. er e olmak iddiası nr. Hepsi de Türli mek zanırcti baş göstermiştir. beİ harekatta oynıyabilecekkri rol dcğİftniyecelr.tir. Bununla beraber tophtn ;ndt.ı ap etmıı u unma an - e· t 1 t_• oğla Türlt olmakla mesud ve mu- L . lb"ed' An ı c;,_ '-- L 1 hi d_,_, b E L mu eme. ır. 

bit hev~-ı·ıa e1.1e •ergisi. nihayet .Taffalc. .... .... isad Vekru.etinin tetkiklerin- üzerine de nazarı dikıı;:ati ce ıyor. g o - ~onıar e n CE u ara.. s··tü b t 1 16 usl ki 
....., ı er ae....;··d· d. 1_ • ~" Ş h 1 L • der t..: bi- ru.b t fb F ed )" k..i u n u op ar, p u anna 

einiz. b . 6 .... 
1 ır, ıyeccıı;:- B~ eserler kar§llında. Halk Par- den alınacak neticeye göre KU- JnU atır atma&; JCAP e &ol, s· e ~ Hyı d r. b a';iık e ım ' kadar eski zırhlılarda mevcuddur. 

bilir) .. unda ne fevkaladelik ola· tisinin her sene masraf edip tabyadaki imalathanelerin tevsi dayette muharebe kruvazörl~_taz-1 l mngi]~ '. 0~ ~ • a1tır. :~ sonra Binaenaleyh ağır toplann çapı vo 
ı t ı. meml k tin' ·_ı- t b " - la aüratli olmaları jçin zırh ku,...... a• n e: .• :ı C§lncı oı:ı ntnotunu ikd h kL--d b" "J'kt 

L ş e oütün fevlı:alaA d-,"- b" f e e aor ucagına gon- ve inkişafı için icap ederse bu iş- l hafif h .. .. d b mı an a ıuın a ır yenı ı en ~1ad li"• o:::ıa ır ev· Cleı-dig"i reuamlar kafilesi aklımı- rmda fedakarlık yapılmıı 0 an çe asara agratacagı yer e a- bahsedilemez 
c gı obn d " ta daşlar için de eli F '- · d" tıraaydı. sonra da f1°mal eisleri aa· · . . • Yaz:t • 1 aYl§ln al., Müte· za geldi. Onlann, üstad kalemle· lerle ugraşan va n aaffıharp gemileri j ·• ar.at fUl1 ı . d N h Al Yalnız lngıhzler, Fransızların 

~c v':1za 
1 

.eserler 0 kadar al ela- riıı~ tak'ıp getirdiklCJ"i Anadolu ile daha geniş ı:nikyasta. yardım ve bu muazzam gemiler. kalın bir zırh =le, d 0":J~ ve ya~; d~an Dunkerc;ıue ve Richelieu zırhlıların-
lıiç bir ':h~ık~ bakan gözle~i bu acemi kalemlerin bize tanıt- müzaheret imkanları teminine ku§ağı ile muhat bulunduğu cihetle, ann ~ dık~e ~hl ~ sey f ı. ko da olduğu gibi, bir harp gemilerin· 
)'or. Çocukl rahatsız etmi- tık.lan Anadolu arasında ne bü- gayret olunacaktır. tekrar zırhlı olmakta ve aüratle.Yi de T ~~n ad._ d' 

0
; ar ' de dörder toplu tareti kabul dmi§· 

kötü ar, etraflarında - iyi yük farklar var. Ostadların, peş- muharebe knıvazörlerininkine mua· m ver k . ene~ ı. • z:a:nan ]erdir. Diğer devletler ikiz ve yahut 
CluyJ~ra:e h~ör?~lerae, hatta n~ }erine büyük ümidler l>ağlayıp dil bir dereceyi bulmaktadır. Bun· halihazırda gılterenın bır super üçüz toplu klasik taretlerle iktifa 
nkalarını h· rını olduğu gibi. gittikleri tehir ve>- kasabalarda na· Adlı~.Ye ta.vı·nıer i lar süper dritnotlardır. dritnotuna kar~ı 4• 1941 ~onunda etmi§lerctr. Bununla beraber, yeni 
kaptınn d ıç ır aanat <İzm> ine eıl sokaklarda kaldıklari. mahalli, Harp ba~ladığı zaman muazzam dörde ka~ı of, 1942 senesı sonun- bir endaht zaviyesi sayesinde en· 
tesbit e:ru a~ l kağıdlar üstünde öz hayatın içine nasıl giremedik- tonajı sayca.inde bu kategori cemi- da sdcize karşı 6• 194 .3 aonunda sc· daht menzili hususunda büyük te· 

Çoc 1 u unuyorlar Je:j anlaplıyor. lere lazım olan evaafı haiz bir gemi k.ize karşı 8 süper dritnotu buluna- rakkiler Te 'dakik endaht fıletleri 
• uk evde Y&§ıyor: E·~= • ·- Za Muhtelif memuriyetlere d B d H d ·d· B cakh - d d h b" "k b. ıhh ili aks.:tti • • ... n lçt- tei:ı bizim aanat varlığımızın bulunuyor u. u a oo ı L u · eye.sın e a a uyu · Jr • at te• 

llınba, Yer: k.i~onsol •. •yna, en büyült kusuru ı>u iç görüı nok· tayin edilen zevatın gemi harbin ilk yirmi ayı :zarfında Dünyanın birinci gelen bahtiyesi· min edilmiştir. 
l•ınalı Ti· k .. ~t.. Bır Beı- aa.mmız. yalnız dıtta. kabukta isimleri .1 layıkiyle vazifesini yaptıktan soma ne karıı kazanılmııı olan bir galibi- Bismarkın 23 kilometre uzaktan 

Çocuk ~~fr:'b:n :; havası. h.JlfUIUZ aeğil midir).. kendisinden daha yeni ve daha yetin doğuracağı psikolojik amil açmııı olduğu müessir atC§ buau 
b:ıelı: 7İY ın a oturup ye. Ser~ivi tertipliyen Tc ha kü- kuvvetli bir saffıharp gemisile ilk de bu hesaptan hariçtir. gösteri:. 
Lu .. ~r: (Behçet Kemal Çağ- çttk hbiliyctlerden böyle büyük' 60 lira maaşlı Urfa hukult hô.- teması neticesinde bir talihsizlik İngiliz amirallığının henüz ta- Kalin zırhlar 
~n:ı~~et) &ini etrafına top· ete:ler alan Bergama orta oknl re· kimliğine Diyarbakır hukuk hak.imi ceeri olarak l>atmıJbr. mamlanmanuı ve Dakarda bulunan 

ır Bergamalı ail . ti Fehmi Girid, 60 lira maaoh Kozan l l Ri h r Cuabl , d d . r yeni süper dritnotlarla kuvvetli 
~ Yeıneii. Sini ort•-endm • • aim öğretmenini tel>n1t" ederken Harp baııladığındanberi iki ta - c e ıeu, anca a emır ı ve kalın zırh ku~ğına avdet cdıl-
uaıı. H k • - -·n a aa. m..--mleJter: inb"balannı fırça ve hukuk hakimliğine Çarııamba hukuk yan, iki İngiliz. iki Alman, iki Ame· bulunan Jeac. Bart Fransız süper . . Zi . . .1.hl r k 
"- er eaın onünde ...:ı___ ,_ d. h k • B h . U '-- 50 1· maa•lı d d "tn tl tal'h'I _, __ d 1• mıııtır. rı: zyı sı a anmış, a at .111111 • S • ~ea. :ı- kalemlenn ucundan toplamağa a imı .ı n zooy. ıra " rikan ve iki Japon süper ritnotu n o arının ı ı e YaJUn an a a· .. "))el d • ~ ofra l>atında ..... '--b Ankara haAkı'ır.. muavinlig"ine Ankara k d 1 b l . k 1 1 ,_ agır gu ere ayanamıyacak pa· 
~ Bir ...,._d -- oa a, çahıan Partimize ı>u çeıid eser• - hizmete ginni•tir. Diğerleri İnpat a ar o maııının se ep en o ay ı~- b 1 h ·ı .. d • d k il 

~-· a rn•- il ki h•k· · · h k k d kt ru " l ı--ıl b.1. a ı arp gcmı erını enız e u an· 

;-;;:;::::~~-ır::·•~p=a~=o==11l~en~·~h:a~tu:la~bnz~~----===-== ef. • a ım muavını u u 
0 0 

tezgaAhlan üzerinde bulunuyorlar. a an~ a ı ır. k b · B d b k k · Fikr A k 50 }j l A kara B Ch ı. ·ıı 1 ,_1 d ma a osbr. un nn aş a en uv• . et n ' ra maaı ı n Elimizdeki malumata göre ve inşaat. . urcıu ' aon nu uıı:: ann an tli d'" . 1 . " . !ilflM Ih h~ 1-· u~· A k . t e a b" • d b ~-! .. d. ve uşman gemı top arının nteşı· r. ı • ~ sı: wmıı gıne n ara ınşaa c z ta vuku bulabilecek gecikmeleri he- ırm e u aJ super ntnotun ta- k d b•J k h k 
; ~ $~~ ra-lftJ ~vi m;,:dürü ~bdülkadir Uluso!, .50 ıap etmeksizin muhtelif devletler, mamlanmnl2 için Akdcnize getiril- ne .. rn~ ave~etkc de.la ~ce zır .. u· 
---- ~ I liıa m:qlı Dıyarbakır hukuk hakım- ht l'f tan·hlerde •u süper dritnot· mesine k • ah -ı şagı sıstemı ter c ı mış ve en agır 

AT Y 
.. ... lig'ine Kozan hukuk hakimi Şuuri m

1 
u e alikı . l kl "d .. atiyen. t .. ~mu .. ve toplara ve havadan atılacak torpil 

ARI Ş ara m O a~.. ar ır musaade edemıyecegım aoyle- ve bombalara dayanabı"lecelc daha 

LA RI ~dem.. .~3. S lira ıQaaşla Denizli ~r.gu. . .... • """ • · 1 mifti. Franaamn bö7le bir emel k l b" h k .. k b ) d'I · · 
L,,,12_1,- G b h-k ~ b ) . b l d.... . h a ın ır zır uşagı a u c ı mıştır. 
~gme e ze •orgu a ımı l ., C:- eyıp C:- eme ~~nı ..... ~ '!a ut Bilhassa amudi: zırh kutağına, y1111i 
Burh&Jıettin Sili. 35 lira maaılı Su- l ~ ı: 'i ·i 0

j mihver nezdınde .. boye hı~ ıstımzaıo: tayyare bomba ve torpillerine mu-

Bu tebri hakirrı muavinliğine Şebinkara· :C ~ ı: _. : -3 fi _. yapılıp yapılmadıgını bilnuyoruz. kavemet ıçi.-ı hususi bir itina gös-gif nkü. y ı hisar hal:.ir.'.'. muavini Şevket Türe. 1 l e -a : --g N ı: ; ] Fakat bu beyanat gösteriyor ki. terilmektedir. 
arı~ttırın prograınını 35. liı ... ~. maaş_lı B&Jkalı: .hakim m.u-. .. ~ ~ ~ g :! Eo :! :soı: İngiltere eaki :zırhlılardan mürekkep s- 1 d'". •. . A .,_ T ı:~- C h- ,_,_ '"' .... .... .... . . . oy en ıgıne gere yem mer;~ıı • • k avm....,-:ıe urpınar aıunı muavını iij ! - i - • -. • olan ıhtıyat kuvvetı, donanmasına su··per .ın·t ti .. t h k Ve lft _J k l T f!L D 35 lj 1 .. . ,;ı no arının guver e zır u· 

ıra eaece at arı evn.ıı;: oğwıık~r.. .... ra .. maaı ı - - - - ~~~~udp edk~nf• ~uazzamkvazıfebbak- pkları 250 milimetrelik olacaktır. 
Erzurum "orgu hakımlıgıne Agn sor· İngiltere 2 5 1 9 IUllllll an • ı gormeme te ve e - Halbuki k" hl) d b .. l b" 

b •ıCJ • • gu b~'-'-•. Hu"rr'"'m Damalı, 30 lira Alın 1 1 3 3 1 d"k b' b•d· __ ı. tm ea ı zır ı ar a oy c ır 
ı aıuııı ... anya enmc ı ı::- a ıae zwıur e ezse zuh yolttu 

lrl"01 U % m~lı Şebinkarahisar sorgu ba'kim: İtalya 2 2 4 4 mihverin bu gemiler bakımından 5 .. dr.. 1 1 d 
'J 1 h"k. • 5 b 2 ..ı ..ı •• • ı_ b I .. 1942 uper ntnot arın top arın n ve 

i;ine Suıehri ıorgu a 1mı a n Japonya O "' "' muaavı .. uvvette u unacagı - h • ki d k .. 
im 2 6 8 . • . zır .ıı::uşa arın a pe az yenılık 

e-. bıyin edilmiıtir. Amerika 2 ~ 94.! aeJ°es:ıkın dbazı aylarını endı§e mevcud olmakla beraber, sürat hu-
dd Bu he•aba göre İngilterenin mih- e rşı ama ta ır. auııunda · k ı· 1 1 t D * Ortaköyde Mualllın Nacltacaa! e- ~ .. . . b İngiliz harp gemileri, mütemadi- h b" ınh ı ~P ardyahı:>Iı' mdış ır.d ha· 

sının bir tarafından diğer r ına Ter evletleri ile muaavı vazıyette U· d . l d b I d v a az ır acım a ı ın e, a • 
geçmekte olan .seklz yaşlannda Melı- Iunacağı 1942. 1943 aeneııiıün bazı yen h enız ~r \ ~ u? ugu ve arka- ku•;vetli ve daha büyük bir aümt te
med, §Oföı: Samlnln ldares~ndckl aylan müstesna. adetçe hafif bir ııra uruç l ar~ et ~rı ~pa~ ve eh- min edebHecek makiı:ı.eler k~lle.nıl
otomobllln ~e_~~!'~ft-~ay~ üstünlüğü olacakbr. Bugünkü ma· •fer bzalman ar...ı·· a ıml an,~~ da mda - ması imkanı hnsıl olmuııtur. Bu su-
ralanmıştır. poı...,, ., ......... ıyı ,....,.....,.. h' fcl. Zi J 1 uz u unan u §Jllnn annıı::ın en a- ti 35 000 1 k k .. d . 
.... ft 1 ... _,,, oro-r ya .... ftlan ... •-+ır dunluk ancak za ır ır. ra ta ya· h f I t hJ'L b ] d k re e , tonu e ·ser super rıt• 
11\.C'..ıUJJmlŞ, § ..... "U<ıl' • a aza e aeye maruz u un u • 1 k" 1 • 130 O . 
ı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111sn11111111n11ın111 lan cihetle, tehlike İngilizler için ~ot an~ dm~. ı~ erı . • ~g b;~gır 
-«ün 500 Urayı doldurmıyan snfk.nn yarışın favorisi Koncadır. Komlsarn.- hakikidir. f~~e b: e .~~ t cen;:ye Hmlb eki~ tndlz at ve kısraldanna. mahsustur. jm bir sürpriz yapnıası lbtlınal dahi- Bu muazzam deniz devlerinin ka- 192; ır ~u: . verı~~r- . j u 
+...---tyesi 230 llra olan bu müsaba- llndedir. rakteristik noktalarını tcdkik eder- 33 ooosentcsıln kc ınşıa c NI ~ş o a~ ve 
J.A.I..... B • • k k ek • . • 35 000 1 1 ' 'n u o an euıon super 
kada blrlncl 155, lldncl 55, üç~cil 20 eşıncı O§U !e •.~:-~~ınm • ton uk o du- dritnotunun sürati saatte 22 _ 23 
lira. alacaktır. t)"ç ynşındakller 5;), dört İki y:ı,şınd:ı. ve 800 llm kazanmamış gtJDu gor~y?ruz. . Bununla beraber, miUir. Y eai ıüper dritnotlard .. t· 
ve daha yuknrı ynşt.nkller 60 kilo taşı- yerli safkıı.n İnclllz erkek ve dişi tay- Japonya gıbı İngılterc, Almnnyn ve te bu 30 milel f I .. t t . 
ync:ıklardır. Mesaresı 1600 metI'Cdlr. l:ır:ı. mnhzustur İkramiyesi 500 Ura Birleşik Amerikn devletleri 1942 - ed'l ek· b bn z. a e~r~ mın ""-k atlar "Unlardır· • 1rln i """' ı•- 1943 . d h' . k ı m ı- era er, g ınının zırh Yarışa ı;uw~ .,. • oln.n bu musab:ı.lmdn b c -.vv •rn sene.sın e ızmctc gırece lcu .. d k d . d 

ı - Komlsarj (Asınl Çırpan) 60 Jd- ve dühuliyeler mecmuunu, ikinci 75,lolan 40,000 • 45,000 tonluk süper h. ııab~ın f n~ ~-el t~arruzl u r<' 1 ('n 
lo, 2 - Dandı <Hasan Akkuşl 60 kflo, üçüncü 25 Ura alacaktır. Mesıfesl dritnotl::ı.n tezgahlnra l::.oymu~l::ı.rdır. ıç ır. ~. a ur ı. yapı mamı tır. 
3 - Yatağan (Hnkkı Eroy) 54 Jdlo, 4 - 1000 metre olan bu koşuya §U atlar Fakat bu hususta kati m lfun t k y cnı sı:per drıtnotl rın orta ç P 
Mis (F1krct At.lı) 52,5 kilo. 5 - Mimu- girecektir: tur. a n yo - t~?ların~ ~elince. bu sahada

1 
en bii· 

za (S. Kara Osman) 47,5 kilo. 1 _Karabiber (Ahmed Atman) 57 İngilizl~rin. Bi~markın 45 OOO !uk yenılık yapılmıştır. Aım.:ı~l?r 
Bu yanşto. mühim çckL,rne D:ındi kllo, 2 _ Demet (Fa.hri Slınsaroğlu) tonluk old v _ l l ·. d ıle İtalyanlaı, orta çapta toplar ıçın 

ile Mis arasında ol:ıc:ıktır. 'Mlmuzn- 55 5 kilo 3 - Buket (Fahri S~ğ- _ A _ ugunu aoy eme erm e biri tayyarelere ve diğeri harp ge-
dan sürprlz bekleniyor. Fnvort Mis ve ıu) 51,5 'kilo. 4 - Soron CYunıls) 51,5 mu~l~a v~dı~. Es:ı.sen bu tahmin, milerine karşı iki nevi top kabul 

At Yan lan na b .. ..k 1ı· 
hnftak.i uyu ır ehemmiyet veren Milli Şefimiz geçen 

Ynrışlarda. Arkada Milli Şefe izahat veren B. Fikret Atlı 

Şehrlını 
da görünmektedir Dandldir. kilo, 5 - Sest (Kadri) 5l.5 kilo. ge~ azamı mık~arda mahrukat. ettikleri halde Aııglo - S:ı.ksonlar bu 

Ü .. .. k Günün en heyCCanlı k~sunun bu muhımmat ve saıre ile yüklü iken 

1
.ki · · .. k . . b. . . . 

bugun Ver· at Yanşlannın blrlnclsl 
'Yapııacaıc~~ıe:dl çaYlnnda s:ı:ı.t 16 da 
rındt'n toru' er ~e altı hafta üze
ını talep ·n P edilen ya.n.şıann umu
tn:ısı alAk ~erine on haftaya, çıkanı
e~ıntşu n arlan razıas:ııe memnun 
kadar ~:ı~ selanekı Ynrış!:ı.rın (imdiye 
YCcek dere nn rıa kıyas kabw etml
lla.nızasy CCde ınunt.aza.m olacağı or
Yetten on ~ıcrıne verilen ehemml
koşu 1dn anln.şılma.kf.adır. Vellercndl 
bir aydan~ bu seneki yarışlar tçln 
~?naktadı ri fa.sıJ.nsız bir şekilde ça-

l{ r. 

l:ik C::ı:hnsı esaslı blr şeklide ted
Arıza v ş ve Yarışlara her hangi bir 
E:d1Jnı1.ş erebUcceıt aksaklıklar bertaraf 
~oC:ı.ıtıı:· Mü.c;tcrck b:ı.hls g~leri 
lıkla Ya ş, tribünlerde h:ı.lkın rahat
laınır nştan takibi için yenı baştan 
:tet bı:e tadUAt Yapılmış ve en nlha
lor t~enıııt olarak s:ıhnya. bop:ır
.k.iıyet. 'Irte tı konmuş ve eslddenberi şl.-
8\lreııe b vzuu olan hoparlörsÜ2:lük bu 
tonrıı. 'IrJ. ert:ı.rat edilınlştlr. Bundan 
'nlıatını ern.klılar Yarı;ffi.nn bütün sa.
bıliştcreıı:f lnllyeblleCeklcrt glbl bahsi 
~ ka:vı ere işUrnk edenler kazanç 
telllll.etı> netıeelertni daha ça.buk öğ"-

iınkAnull bulaca.klardıt. 

SeylrcUerln koşu mahalllne gldlp çuncu OfU ya.nş olacağı mulıakladttir. KJsa mc- yapılmıştır ki bu fazla yük böyle bap1~1 
t g~led. ıçı~ ır ~~~ .t~ıt ınltı-

gelmede u~ mii§külAt gÖ7JÖDlhı- Dört ve daha yukarı yaşta ye 941 safell tay koşulannm silrprlzle neti- bir gemi için 5,000 tonluk fazla bir c mış er ır. u yenı ıgı 1 0 a· 
de tutularak Slrkcclden saat 14.. 14,20 ytlı zarfında. hiç koşu kazanmamış celenmesl her zaman t:a.btldlr. Soron hamule teıkil eder. Ayni ahval ve rak Fransızlar Dunkerq~c zı~hlı~ın
ve 14.50 de üç husust katann tahrlJd safkan Arap at ve lc:ısraklanna. mah- ile Demet çok çeklşecektlt. Favori De- şartla it d 1 "Üzl . B . . da yapmışlardır. Bu sıstcmın en 
temin edllmlştir. Saat M da b~I:ıma- sustur. ikramlyesı 155 lira. olan bu mettir J . r ~ ırı .a ngı crm C§lncı büyük avantajı ıudur ki güverteyi 
sı tekarrür eden ya~lar için hususi müsabakada birinci ııo, 1kln.cl 30, Çlf~ bahJs: B1ı1ncl lle lldnel ve n:rı aını drıtnotları da .4?,00?, to: fazla yüklerden kurtarmakta, nğır
btatlann teminl m.era.klıla.r tarafın- üçüncü 15 lira alacaktır. Dört yaşın- tlçüncü ile dördüncü arasında. .• geçerler. Falan f!e~ .~usaVJ lık v~ efrad bakımından büyük bir 
dan ç~k iyi karşıla.nnuştır. da.klleı' 58, beş ve daha yukarı yaş~- 'Ü'çlü bahis: '(}çfuıcü, dördilncll ve aıl~hlarla .falan ... gemı ile m~cadele t.ıuıarruf temin etmekte .i ve gülle 

Bugunkü kofula.ra. iştlralc edecek kiler CSO kilo tqıya.ca.k.tır. Mesafesi beşinci t.oşular arasında. edip. e~ıyccegı ve ~eael~ Ven nevfoi de basitlC§tirmektcdir. 
atlan ve müsabakaların programını 1400 ıııetredlr. Yanşa girecek: atıa.r İklll bahis: İkinci ve beşlnc1 kofu- T"ırpıtz d~ıtnotunun İngılız Pnnce of Yalnız orta çapta tek ... top siste-
sıra.sUe blldlrlycınız: şunlardır: lar arasında. olacaktır. :VaJies r_ıtno~?un haklwıdan . ge- minin bir mahzuru vardır. Bu orta 

Birinci lioıu 1 - Kısmet (Ş. Kmılkaya,) ~ kilo, Karllerimlze mevsimin 1Ik kO§Ula- Üp celmiyecqı hakkında tahrrunlcr r•p toplar bu"tu"n kru. •. l . t 
oA. •ft-~1 dil rtz. ·· - k ı. __ • r- • ı:azor erın op-
uç yn.şınd:ıkl yerli ya.nmkan :tngnız 2 - Mlhrlcan (Ş. Aşkın) CSO kilo, 3 - nnda. iyi -.-ar e yurutme a.ocatir. larır.dan claha h fif k 

~kek ve ~l taylarına ma.hsust.Ui'. Yüksel (N. Tem.tur) 80 kllo, 4 _ ~ '- ŞAZİ Teseaıı Y • dri } - 1 .. . a ve anca tor• 
IkTa.m.lyesi 200 llnı. olan bu mtlsaba- (Muzaffer) 58 t.llo. Bu ~!avo- • em tnot arın top arı pıdo rnuhriplcrinkine müsavi bulun• 
kada. blrlncl 130, 1klncı 50, üçüncü 20 rller1 Yüksel ve MJ!ıtıcruıdır. l Kürek tetvi.1' 1 Almanlarla ltalyanlar. bu gemi- maktadır. 
lira alacaktır. Blkletl 66 kilo olan bu 1 lerin ağır toplan için 15 pusluk, ya- Gene bi:- gemiye hem hnvzd:ın 
müsabatarun mesatesı. 2000 metredir. Dördüncü kotu müsabalialari ~ ni 381 milimetrelik toplan kabul ve hem de harp gemileri tarafından 
Yarı.p girecek atlar §mllardır: ttç Ye daha yuka.n ~ safk.a.n SU sporlan ajanlığı tarafından ter.- etm.İflerdir. Ba toplar. timdiye ka- ayni zamanda hücum edildiği tak-
2 

1 ~ Cİbrnlıhiı ~} 58 tno, ~ at Te kısrak1a.rma JN\bcmlsturJ tıp edilen mevslmln ikinci kürde ya- dar umumiyetle lngili.z donanma- dirde tek top sisteminin mahzuru 
tıİo, 3 _ Elhaa(T~-:r~~ kll5: tkra.mı,res1 255 lira olan bu ~ n§lnn bugiin saat 15 den ttJbaren ~~ k':11:1anılmnkta idi •• Halbuki fUdur: Top~ular hem tayyarelere 
4 _ Nerlm:ı.n (8. Kara. 06ma.n) ~ t:l~ t>1rlncl 180 llra ,.. dtlh~ uıec D.nlıca ile Bebek arasındaki ııa!mda. ~di İngılizlcr bu ananey1 bırakmış· hem d~ gcmılere ayni zamanda nteı 
ıo. Bu yn~ en mühim çekişmem- m~ iklml 115 Dra. ~fl:nctt 20 ~ pıfa.caktır. Teşvik m.ahlyetlndo olnn lar ve 14 paaluk (356 milimetre- etmek hususundn müşkülata u~rıyn
han lle Nerlmatı a.rnmı.da olacaktır :caktır. M~~~t~tre olan b1i u mfisa:ba.kn.l~~tün d~ lik) reni bir top kabul cylemiıılcr.- caklardır. 
Favori Elhan<!11'· • : 1 uya :ar~~ (~ed r: Atman)' 88 ~~~ra.C:a.ıataaan.y! ~ ~ ~ dir. Lıgil~e~ .bu yeni . çap topvun, Fakat şurasi rnu~akk.a~tır ~i orta 

İkincı koşu kilo 2 _ Kene~ (Ahmed Atman)~ GQn~ tııaıan arasında. Te mkı blr nrblılarını btıycn za"8abriadıgını ç.'\p topların basıtlc~tırılmesı ha-
Oç ve daha yuknn yaşta. ve 941 yılı ildlo'. 3 _ Mis (Fikret Atlı) 52 klto.f • • ~e baJJnde ~eli Ubmln ~e (tiğer birçoli avant~jlan bulun- kiki bir ter.ıkki ve yenilik te~kil 

zarfında kazandllı a:ramJyeler Je- Kom.larJ <Asma Çu:pan) eo "ttıo.!BD ~ • duiunu söylüyorlar. Filhakika İn- eder. 



Sahife e 1lKŞAM 

HiÇ YOKTAN ] l,~=D=e~v=le=t==D=e=m=İry=o=l=la=n=~=v=e=L=i=m=a=n=l=a=r= -ı =lt=l=e:==tm=:==:e=:=~ _, = Umum idaresi ilanlari 
Muratlı istasyonunda yerde bulunan 2500 - 3000 M3 Itırma. balast ta.şının 

vagonlara ta.hmlli açık eksiltme suretle münakasaya. çıkarılmıştır. Direktör ona bir sJganı uzattıktan ı zimklne birdenbire apandisit krlzl 
"elm'• Doktor getirtmişler, o da: ıHe-eonra· "' ~ 

_ Sizden bir ricam var azizim ... Bl- men ameliyat, dehal hastaneye nakle-
t-iken blrça.1c işleri biran evvel bitirme- dilmesi !Azını! •.. • demiş. Da.klka kay
ğe karar verdim. Bugün cumartesi ol- betmeden gitmem ica.b ediyor. Demek 
duğu halde ben şirkette kalıp çalışa- bugün ça~ak kısmet değilmiş. Ar
c:ı.ğırn. Sizin de beraber bulunmanızı tık başka gün bu işleri bitiririz. 
ve bana yardım etmenlzi istiyorum. Böyle söyllyerek dosya.lan kapattı. 
Bugünkü to.tll hakkınızı da. unutacak - Allaha ısmarladık ... Siz de bari 
deCıllm. Hafta içinde bütün bir gün çıkıp biraz eğlenlnlz .. diyerek kendis1-
mezunlyct yapıp bunu tell\fi edersi- ot dı..:ıarıya attı. 

Memduh da onun a.rkasındnn sok:ı..-
niz_. dedi. -•·~-""~- 1 k 'd m Memduh evvelfı itiraz edece~ oldu. ~a. çıktı. M~. neşes z a. ın -
Fakat direktörünün ne garip tııblatte lan adımlıyordu. Fena halde canı sıkı
bir adanı olduğunu çok iyi blllrdl. byordu. Şu müdür hiç yoktan progra
Onun için hiç sesini çıkarmadı: mını altüst etmişti. Artık nişanlısının 

_ Peki efendim ben de kalırım!_. evine gitmesine l.mkAn yoktu. Çünkü 
dedi. va.klt geçmişti. Hem onlar mut.laka. bir 
Odasına döndü. Fena halde canı sı- yere gitm~ olacaklardı. Ağır ağır, ıni

kılm:ştı. Halbuki bugün öğleden sonra nasız bakışlarla etrafı süzerek yürür-
1ld buçukta nt,,anhsı ile buluşacaklar, ken arkasından bir seshı: 

Eksiltme 30/7/941 ta.rihlnde s:ı.at 11 de Sirkecide 9 işletme binasındA AE 
komisyonu tarafından yapılacnıktır. . ~ 

1 M3 Balastm tahmil muhammen bedeli 2Q kuruştur. _isteklilerin 3'1.:» 
ııra. muvakkat teminatla. aynı gün ve saatte komisyona muracaatları. Şart
nameler parasız olarak komisyondan ve Muratlı istasyonundan temin edile-
bilir. (5768) 

Jf. 
H paşa liman arazisindeki eski rıhtım bina.sın.dan 1,2 No. h odalar 3750 

kuruş· ve aynı mahalden 7. No. lı oda. 1950 kuruş aylık muhammen bedelle 
pazarlık.la ve birer sene müddetle kiraya verlleceklerdir. Pazarlık: 25n/941 
saat 15 de H. paşa işletme müdürlüğünde yapılacak.tir. Talip % 7/50 nlsbe
tindckl muvakK6t teminat bcdell ve gereken kanuni vCEalkle birlikte mezldlr 
gun ve saatte mürncaatıan. (5752> 

* Muhammen bedeli (8954) Ura (25) kuruş olan 27 kalem muhtellf llAç 
(2817/941) pazartesi günü saat (15) on beşte Haydarpaşa.da Gar binası da
hilindeki komisyon tarafından k:ı.palı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (671) lira (57) kuruşluk muvakkat temin!'t 
ve kanunun tayin ettiği vesikalarla teklfflerinl muhtevi uırfiannı aynı gun 
saat {14) on dörde kadar komisyon Relsllğlne vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(5769) 

gezmeğe, kırlara, denizi yuka~~dan - Memduh! ... diye bağırdığını işlt
goren tepelere, ağaç altlarına, golge- ti. Dönüp baktı. Bu arkada.,ı Cemildi. 
liklcre gideceklerdi. Bu gezintinin pro- Bekf.ır ve hiç de uslu durmasını bil- - k .... , t• d 
jesinl ne zamandnn beri zihinlerinde meyen bir gençti. İki doot bu sefer kol Maı·ıye Ve a e ın en . 
hazırlamışlardı. Şimdi butün bu tatlı kola caddede ilerliyordu. Birdenbire • 
hayallere \•eda etmek Hizımdı. ıranı şu laırşıdan bir genç kadın göründü. Ce- ı _ o 5 llfı 1,5 tona kadar Panel tipi karuser111 Fort, Şevrole, Enternas-
nıüdür de olur nksi adamlardan de- mil arkadaşına fısıldadı: yona!, op~l markalardan her hangi birinden olmak şartlle beş ad.ed kamyo-
i{eldl ya ... zat-:.-n Memduh müdür kc- - Eyvah, y:ıkalandık, aman beni net veya '6u tipte karoserli buhlrunadığı takdirde gene aynı markalardan 
llmesl Ue aksil!k kelimesini daima bl- yalnız bır:ıkm..'\ Memduh!... beş aded şasi kamyonet alınacaktır. 
rlblrlne karıştırırdı ... Şirketin en iyi. Karşıdan gelen ktıdm gülerek onla- Mezkur sıkletlerde kamyonet bulunmadıl!'ı takdirde 2 U!L 3 tona kadar 
en sevilen memuru idi. Bunun için de -ra yakl:ı.~tı: aynı tıp karoscrll veya şası Fa.rgo, Doç, Enternasyonal. Busslng markalı ol-
en guç, en lçl'lden çıkılmnz işleri ken- - Cemil ... Ne iyi tesadüf!· diyordu. mak şartlle dört tane kamyon satın alınacaktır. 
dlslne yükleUrlerdi. hnydl beni sinemaya götür. Haydi •Alınacak kamyonet veya kamyonlardan Panel tipi tOrljinaı. 1ta:oser-

Genç adam hiç olmazsa n!şanlısına mazeret dinlemem... lller bulur.madığı takdirde mcvcud nümune ve fenni şartnam.csinde munde-
teıcron etmcği dıişundu. Parmakları Cemtı bir b:ıhnne olsun diye: rlç vasıflara göre yeril olmak üzere adedlerlne göre karoseri yaptırılacaktır.~ 
numaralı dellklerln içinde dolaştı. Te- - Fakat Oüzincirtlm .. Yanımda ar- 2 _ 0,5 lld 15 tona. kadar kamyonet şa.slleıin beheri 2500 liradan beş ade-
Jrfondıı Şeydaııın sesini tanımıştı. kada.şım var. dedi. dinin muhammen bedeli 17500 lira.dır. Panel tipinde yaptınlaca.k karuseri-
ı · rşısındakinl yumuşatmak lÇin ken Genç kadın ayni gülüşle: lerln beheri 1500 liradan beş adedinin muho..nınıen bedeli 7500 Ura olup beş 
dl sesini miımkun olduğu kndar tatlı- - Bu bir mani mi? Arkad~ın da. aded karoser ve şasinin mecmuu muhammen bedelf 250Ci0 liradır. 
laştırarak: gelsin!. .. diye llAve etti. 2 ııa. 3 tona. kadar kamyon şasilerln beheri 5500 liradan dört adedinin 

- Şeydacığım, dedi, başıma gelenle- O zaman Memduh müsaade alıp on- muhammen bedell 22000 liradır. Panel tipinde dört karoserinin bmlert gene 
r. bir bilsen ... Bugün seninle buluşa- fardan ayrılmağn. kalkıştı. Fakat ee- 1500 liradan 6000 lira olup dört aded karoser ve şasinin mecmu muhıım~n 
cıığtmızı duşünerck sevinç içinde bü- mil kendisini dünyada bırak.'ll:ık iste- bedeli 2SOOO lfradır. 
tün işlerimi daha sa.at 11 de bitirdim mlyor: 3 - Muvakkat teminatları: Beş aded eşasi ve karoseri• kamyonetin 1875 
Maksadım 12 de lzfn alıp çıkmak, eve - Rica ederim sen de gel. .. diyor- lira ve dört aded cşnsi ve karoseri• kamyonun 2100 .llI!dı5 ... 
tı:ltmek ve elblse değiştirmekt:. J?fışün du. 4 _ Şartnameler Maliye Vekaleti Levazım Mild:ırluğunde veya İstan
sen!nle Çamlıcnlara çıkmak... Istan- Arkada.şı o kadar ısrar ediyordu ki bulda Doimababçede Maliye Evrakı Matbua Ambarından bedelsiz olarak 
bulun en güzel parçalarını yüksekler- nihayet razı oldu. Zaten vakit geçire- verilir. 
den seyretmek ... Ne hıı.rikulli.de şeydi! cek başka birşey bulamamıştı. Kendi- 5 _ Pazarlık 1517/941 tarihine müsadif salı günü saııt 14 de Maliye ve
Fcltnt felek bunu bana çok gördü no- st de bir sinemaya glrmeği düşünü- kAlctı Levazım Müdürlüğünde müteşekkll Eksiltme Komic;yonunda yapıla
no.ı;ur.ı .•• Biraz evvel mwdur Ç:ı.ğınp: yordu. Onlarla beraber gitmekten ne caktır. 
.Busun öğleden sonra birlikte çalı- çıkardı? isteklilerin 2490 sa.yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yaztlı belge-
~acağız• ... • demez mi?.. Beynimden Hep beraber sinemaya gittiler. lerle muvakkat teminat makbuzu veya banka kefalet m.ektublle birlikte 
vurulmuşa dondüm Şeydıı.cığım - Ne Filim başlamıştı. Karanlıkta yerleşti- muayyen gün ve saatte Komisyonda bulunmaları. (5235) 
dersin bu işe'... ler. Güzin onların ortasına oturmuş-

- Ne <.tlyece~ım? ... Direktöre nişan- tu. Çok uzun blr !lllmdl. İdam edilen 
lınla buluşacağını söyle, özür dlle ve kraliçe ... Ortadan kaybolan gerdan-
bu işi hallet... Nihayet bu adamcağız lıklar ... Kraliçenin genç Afıiı- Bin bir 
da insandır halden anlar... fedakarlığı göze alan ince belll dam-

- Ah Ş~ydncı{tım ah, buna. lmkfm donör. 
olsaydı yapmaz mıydım?, .. Fakat sen Bir fflim bitti. tk.lnclst başladı. 
blzJm dlrektorun ne garip tabiatlı bir 4te bu esnada Cemllln aklına müt-
adam olduğunu bilmezsin. Alimallah hi.ş blrşcy geldi. o günü d.ışanya. gide
Nuh der de peygamber demez .. Blrşe- cek olan amcasını geçlrmcsı lAzımdı. 
yl fıkrlne koydu mu? Artık onu bun- Amcanın tren! saat yedide kalkıyor
dan caydırmağu imkAn yoktur. du Eyvahlar olsun. şimdi heme!i fır-

- Demek şimdi gelemlyeceksin.. larsa ancak buna muvaffak: olablllr-
Çamlıcaya gldcmlyeceğlz_. dl! Fena halde utanarak yanındaklle-

- Maalesef nonoşum maalesef.. re: 
Buna !ena halde canım sıkılıyor am- - Ah, dedi, ~ ~ d1leyeçe-
ın:-. ne halt edebilirim kl?.. ğlm. Mutlak& amcanu geçlnneğe mec-

- Sakın bu işin altında bir çapan burum. Henı.en gttmelfyim. isterseniz 
oğlu olmasın Memduh? ... MeselA da- hep beraber kalkalım. İsterseniz siz 
ha ba.şka bir randevu?.. filmi seyrediniz. Dokuzda pastacıda. 

Tekirdağ Belediyesinden 
Tekirdağ Belediyesine aid elektrik fabrikasının Nafia VekAletlnden mu

saddak üçüncü sınıf ehllyetnameyi haiz teknik bir müdüre ihtiyacı vardır. 
Şehrl verilecek ücret mikdan yüz elll liradır. 
Talip olanla.rın TekfrdaR' Belediye Reisliğine müracaatıan UAn olunur. 

(5452) 

Geliboluda : Havza - Kilyar yolu 
baş mühendisliğinden 

ı - GOOO adet bof benzin tenekesi ve 600 adet boş sandık 15 g1ln müd
deUe açık arttırmaya konulma,.tur. 

Tenekelerin muhammen bedell 3000 llra ve sandıkların muhammen be
deli 240 liradır. 

2 - Arttırma. 3017/941 çarşamba günü saat 14 de GellbOlu Halk.evinde 
yol baş mühendisliği dal.rt6inde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat boş tenekeler için 225 Ura ve bot tenekeler için 18 
liradır. (5754) 

- Inıkanı mı var ŞeydncıP;lm? Bl- buluşalım. Beni mazur gönnenlzi rica 
lirsin ki hayatta benim için en büyük ederim. Amcam pek alıngan blr adrun-

sa:_cıe~:e~;:ıı~~a~;k~~u~~:ır~.- dıt~!~euem olmaz. inhisarlar D. Bakır Başmüdürlüğünden: 
marladık.. _ Doğrusu filim o kadar güzel k1 

Şevdo. telefonu kapattı. Memduh ben yerim.den kalkamam... Memduh 
odacıya peynir, ekmek. biraz da mey- bey sizde oturuyorsunuz değil mi? 
''I\ aldırttı Dunula karnını doyurdu Memduh emrt valci .karşısında 
Direktör de kendisine yemek getirt- kalmı~tı. Cemli onlara veda ederek 
mi~ti. e!.tUkten sonra. aralarında .9oğuk bir 
Öğleden sonra karşılıklı geçtiler sessizlik baş ~serdi. Bereket tuim 

Cnlışnı:ığa başladılar. Müdürü ona bu meraklı idi. H:ı.vay adalannda bir ~ 
sefer de bir yaprak sigarası \•ermfştL macerası!._ 
Bunların keskin kokulu dumanlan Nihayet filim bitti ve blMenblre 
nrasında durup dinlenmeden dosyala- !§ıklar yandı. 
n karıştırıyorlardı. Memduh şöyle başını çev1rdl Yan 

Bir aralık telefon çaldı. Direktörü sırada nlşa.n1131Illll Jcz kard~ anne-
ahızeyi eline aldı. Konuşn1nğa başldı: sl. teyzestı.. • 

- Allo... Evet benim .. Nuıl? Sa.hl Onlar kendi.sine müthiş gözlerle ba-
ml? Çok mu hasta?. Ate.şi var mı? kıyorlardı
Demek midesi bulanıyor. Nasıl? Nasıl? 

Apandıslt teşhlst öyle ml? Yaaa.aa._ .-------------.. 
Derhal ameliyat lazımı.ş ha• .. Hasta-

Hikmet Peridun Es 

neye kaldırılacak öyle mi?. Hemen ge
liyorum, hemen_ Mernk etmeylnJz 
Şimdi geliyorum. On dakika ı;onra 
oradayım_. 

Direktör telA.ş içinde telefonu ka.
pattı. Memc!uha: 

- Çok mütee~!lm azizim._ dedi, 
bugün karşılıklı çalışamıyncağız. Bl-

Apartıman sahipleri! 
Bot <lairelerinize iyi kiracı 

bulmak için cA K Ş A M> ui 
KOÇOK iLANLARI odan is
tif ade ediniz. 

Sartnamc& mucibince 15 gün müddetle ve ka.palı zarf usullle eksiltmeye 
konulmuş olan baş müdürlüğümüzün 941 mali senesi ctus hariç• umuml 
nakliyab, tekli! edllen fiatıer haddi !Ayık görülmediğinden aynı şartlar dai
resinde 9n/941 tarlhlnden itibaren 15 gün müddetle açık et:sllt.nıeye konul
muştur. 

Nakledilecek: e.,ya.run muhammen mlkdan 2368 ton ve muhammen bedel 
64629 lira muvaldcat teminatı 4847.17 liradır. 

Muvakkat ihale 23n/941 tarihine müsadi! çarşamba günü saat 18 da 
ba§ müdürlüğümüzde müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

Şartnameısl Ankara, İstanbul, Slfrt. Mardin, Bitli&. Malatya ve D. Bakır 
İnh.!sarlar idaresinde mevcuttur. (5618) 

İstanbul sıhhi müesseseler arttırma ve 
eksiltme komisyonundan : 

Leyll Tıp talebe yurdunun azı ıll080(b ~ d4S20<b parça çam.aşınnm 
yıkattınlma.sı. işi t&palı zarfla ek:slltmeye konulmuştur. 

ı - Et:slltme 18/'71941 cuma günü .saat 18 da. CatalolllDlda Sıhhat ve 
İçtimal Muavenet müdürlüğli binasında kurulu ltt:ımJsyood& yapılac:ı.ktır. 

2 - Muhammen :rıa.t •7774• llra ım• tııruştur. -
3 - Muvaltka.t temJna.t 1583• llra 107• lı:uruştur. 
4 - İstekliler p.rtna.mesint her gün tomlsyonda göreblllrler. 
5 - İstekliler 1941 yılı ticaret od831 veslkaslle 2490 sayılı kanunda. yazılı 

vesikalar ve bu işe yeter muva.kkat teminat mektup veys maldruzunu ve tek
lifi havı zarfiannı ihale saat.inden bir saat evvel makbm mukabilinde ko-
ml.syona vermeleri. (5335) 

1 KONUŞAN MUMYALAR 
Tefrika No. 2 !Yazan: İSKENDER F. S 

- Suçlan nedl.r? dan dönmeğe ha.zırianıyord1L 
- Oeve:r.ellk ediyorlarmış. ••• ,. 
- Yalan söylcmlyorla.r ya.. Türkler Hüsameddin pa§ .... 

şehir etrafını sardılar .. Nerdeyse bu- ba&l vurulduktan s0 
raya gelecekler. Etcndlmiz hll1 ya,. '!C 

takta, değil mi? Bu sırada. Halebte olup bl 
- Budala. Sen de onlar gibi mi dü- ·bilhassa sultan Gori (1) n1D 

şünüyorsun? tarafından öldürüldüW §3.yiaSOll 
CellO.d balt:ısını kaldırdı. nöbetçi- lılrede duyanlar: 

nin de başını vuracaktı. Birdenbire - - Yeni bir sultan seçellnı-
caddenin öte başında tozıı dumana. Demişler ve yerine yeğeni ( 
katarak koşa.n Türk atlılan göründü. Bay) (2) ı intihap etmlşlerdL 
CellAd şaşkınlıkla baltasını yere ata.- Sultan Selim Mısırdaki '""'ımar- ı 
rak, içeriye girdi ve bağırmağa baş- uzaktan vakıf olunca: 
ladı: _ Mısırdaki Çerkes beylertnl 

- Geliyorlar, geliyorlar~ Türlt atlı- dan kaldırmak: lAzım. 
lan şehre girmişler~ 

Cellld, merdiven başında vezir Du
baş lle karşılaştı. Dubaş yumruğunu 
kaldırarak celladın üzerine yürüdü: 

- Deli gtbl neden bağırıyorsun? 
Efendimiz henüz uyanmadılar .. kendi
lerini rahatsız etmekten çeldnmlyor 
musun? 

C'.ellAd, Duba'ın göğsünden iterek 
yere düşürdü: 

- Türk atlılarını gözümle gördüm, 
hazret! Bu dakikada. herkesin uyanık 
bulunması ll\zımdır. Türkler, bu saat
te uyuyanlann uyanmasına meydan 
vermiycc"kler .. ve hepimizi kılıçtan 
geçirecekler. 
Dubaş kahkahayla güldil: 
- Aptal, sersem! Sen şimdi o atlı

ların kahraman muharlplerimlz tara
fından nasıl doğrandığını gör~ceksln! 
Dub~ düştüğü yerden kalktı .. mer

divenden indi. Ve biraz sonra Tiirlt 
atlılarının saray kapım.odan lccriye 
girdiğini görünce şaşırdı, kedi gLbl bir 
köşeye sinip snltlandı. 

Cclll\d bu oonada sultanın odasına 
kadar ıTürkler geliyorlar .. • diye bağı
rarak çıktı. Hatice, sultanı giydiriyor 
ve uzun sakalına. mis kokulu yağlar 
sürüyordu. 

* Türk ordusu iki saat içinde galib ge-
lerek ş~hre girdi. Haleb, o tarihte 
dünyanın en zengin bir şehriydi; Mı
sır ordusu şehir kapılarındaki karar
gahında Türklere bir milyon altın li
ralık gamı.im terketnıf.şU. 

Dedi ve Sinan paşa kuman 
ki orduyu Mısır hududuna 
Sinan paşa <Gazze> ye varınca 
man Bay) m blr.ı.dcrzadest olaJl 
bulat (3) beyin idaresi aıtın.dJI. .n. 
nan bir Mısır ordusu ııe karŞJll~ 

Gazze valisi olan Canbulat. 
paşanın hududa geldiğini d 
~öyle bir haber gönderiyor: 

•Firavunlar diyanna ayak b 
z:ı. imkAn vcrm!yeceğiz. ord 
beraber helak olmak niyetinde 
seniz, defolup gidiniz!• 

Sinan paşa. bu haberi gettrec 
bir uyuz eşeğe bindiriyor ve 
~unıaiı söylüyor: 

ı- Efendine gidince. Türk o 
nun çok kalab:ı.hk olduğunu ve 
lcrin ayak bastığı yerden çııcın~ 
~mı haber ver• Kendine güveni~ 
1~ meydan. Ben harp et.meğe 
nm.• 

Elçi Gazzeye gelince, v~llye 
bu sözleri söylüyor. Ve ayni 
Türklerin Gazzeye hücuma bn 
lan görülüyor. 

Canbulat mağrur bir adanl-
M.ısır sultanı Tuman Baya 
için derhal Türklerle harbe tut 

Oazze önünde geçen muhareb' 
şlddetll oluyor, dokuz gün deva.Jll 
yor. Mısır ve Osmanlı ordulan b11 
har-ebede bir hayli şe-hld ve 
sonra, Türklerin g&lebeslle ne •.• ...r. 
yor ve Sinan paşa Gameyi auJ'....-

* Halcb valisi Hayri bey bu sırada pa- Bu esnada geride kalmış olan 
dtşaha dehalet ederek, Türk ordusu- vuz Sultan Bellin, bu zaferi d 
nun şehre kolayca glnnesine yardım - Muharebeyi asıl tendi ıtııınl 
etmişti. Yavuz: de yapalım .. Mısıra kadar gideJJıb-

- Seni Halebte vali olarak bıraka- Diyor, Sinan paşaya: cİlerih 
cağım. Fakat, bir rsartla - dedi - sul- n•. veriYor. Fakat, Yavuzun v.....ı,--. 
tan Goriyi diri olarak yakalayıp bana den Hüsameddin paşa, Mısıra g1 
teslim edeceksin! fikrinde değlldlr. Padiphın t 

Hayri bey söz verdl.. Adamlannı çelmek, ve Haleb, Gazze muza!fe 
alarak saraya ko.ştu. Bu sırada Gori tinden sonra. o?"duyu İstanbula 
dildadelerlle saraydan kaçmıştı. Glzll mek niyetindedir. 
bir kapıdan şehir dı.şına çıkacağı sıra.- Bir gün Yavuza. açılıyor: 
da, Hayri bey arkasından yetişti. Fa- •- Şevketlim! Orduyu Mısırt. 
kat Gorl, etrafına yayılan Tilrk ordu- dar göndermekten bir fayda 
sun'un deh.şet ve heybetinden o kadar mümkün olmı~cak. Askeri bOf 
korkmuştu ki, yolda giderken vücu- kırdırmadan do0$eC fena obnaS' 
düne inme inerek. attan yere yuvar- yor. 
lanmıştı. Hayri bey onu cansız olarak Sellin, Mısıra gitmeye azme 
yerde buldu. Ce.5edinl alıp Yavuza ge- Maksadını ta.kipte sabit old 
tirdi. herkese anlatmış olmak için: 

* Bu !lrnda Dlyarbeldrde bulunan 
t"ezlriazam Sinan paşa. da. ordusile be
raber şarktan Haleb üzerine yürümüş 
ve Selimin ordusUe birleşm.lştl O haf
ta da Haleb camlinde ilk defa hutbe
de Yavuzun ünvanına ıSahlbilhare
meyn-. Unvanı da llA.ve edilml.ştl. Ya
vuzun halebe glnnesile Hicaz yolu dıı. 
artık Osmanlı Türklerinin eline geç
miş ve Araplar Çerkeslerden ziya.
de Türklere mütemayil olduklan için, 
Hicaz kıtası da manen !etholunmuş 
sayılıyordu. 

Yavuz Halebte on saız gün k:ı.ldık
tan sonra, Hama ve Humus yolu ııe 
Şama hareket etti ve bu tehirleri de 
kolaylıkla Osmanlı ülkesine ilhak ey
ledi. 

Yavuz 'Şa.mda dört ay taım.ı.ştı. Bu 
nıiiddet zarfında. bütün Suriye, Filb
tln., Kudü.s ve havall.slnl zaptederek, 
buralarda Türle nizamını kurduktan 
w yeni vaUler bıraktıktan sonra İs
tanbul& dönmeğe karar vermişti. 

Yavuz Mısır sultanı (Gori)nln Ha
lepte ölmeslle Mı.sın da. içinden yıkıl
mış farzederek, Kahireye kadar git
miye Itizum görmüyordu. Ordu Şam-

ı- Bre hain, sen ordunun 
mi çelmek istiyorsun? 

Diyor ve Hüsameddin pa§atllD 
nunu vurduruyor. ,,1,. 

Vaktlle İran seferinde Sultan ~ 
min şiddetini an~ ve görm~ 
ümeradan hiç biri korkusundan I 
açamıyor .. Yavuz ertesi gün tendi ti'. 
dusunun başına geçiyor ve Gazzt "=' 
rlnden yürüyerek, bir müddet ıt1'. 
Mım t.opraklarına varıyor. 

Buraya kadar ~ bir ta~ 
yaptığımız Yavuzun Mısır sefe~ 
tarihe geçen en hçrecanlı ve esrat
giz vakalar bundan sonra ba.111'01'· 
.......... ········· ..................... .. 

Birinci kısım 
Y ar.ız Sultan SelinıİO 

elçileri _. 
Türk karargahı Mısır topra.tınrıP"" 

kurulmuştu. t1' 
(ArkaS& 

(1) Kanını - G'>rl 
(2) Tümen - Bey 
t3) Canpulat - Cenbulat 

Tefrika No. 133 derece müthiı bir eılunbya kalbinin caiıla t.altib ediyordu. Şayed karar mi§ti. Onu adeta ıürüklerceaine eo- Tenha bir gündü. 
tahammülü yoktu. verdiği ıek.ilde kat! bir müdahaleye faya çıkardL yqktu. Rahat rahat 

Sokakta k~ 
dolapbileG 

O yalaııca. o sahtekar hayat böy- kailtmıyacalt olursa. korktuğu bapna Birdenbire, Cahid karıılannda be- konuşabileceklerdi. 
le ıürüp gidecek miydi> Gene ya- gelecekti. lirdi. ...,.. ~ 
)anlar içindtı mi yqayacaktı) Cemal Nermiyi kolundan yaka- - Ne oluyor) Ne var) • diye Recep Can, cGüzel Gözlü ıt' 

Giizel GOzlii. Kız 
Aşk ve macera romanı Nakleden: (VI • N4) 

Kocasım yeniden aldatmak... ladL ıordo. ın hangi mucizeyle kulağındaki ~ ~---~...----.~~~~ 

Birdenbire beyni attı: 
Cemal Nermi, Melahati ondan 

alıp götürecek miydi) 
Bu düşünce üzerine çıldıracak gi

bi oldu. Hayır, hayır 1 Doktorun o 
kadınsız yaşamasına imkan yoktu. 

Her şeyi göze alacaktı. Sonuna 
kadar mücadele edecekti. Bunun 
için azmetti. 

Büyük bir iradeyle ileri doğru bir 
iki adım attı. 

Cemal Nermi, kendisine doğru 

birinin yürüdüğünü görünce başını 
çevirdi. Eski dostunu ta yanıba
{mdn gördü. 

Rauf, heyecandan nefes nefese. 
yürüyordu. 

Borsacı, sesi kısılarak: 

- Rauf... Raufcuğum ... Beni ta
nımadın mı) . .. Nasıl oluyor da 
boynuma sarılmıyorsun?... Halbuki 
Leyla hanım beni tanıdı ... ~oba 
onun hafızası seninkinden daha mı 
sağlam? ... r ak.at kendisini pek iiz-

Onu. kendiliğinden düttüğü bata- Saloaa Cloira adeti ıGrükledi. _ !Jen de bizimle beraber gel, zadan ku&tulduğunu henüz anla 
d.üm. .• Buodıuı <Iol .. •:ri müteCMİ- nm gu-ıunç-ıu-a.; 1·çinc:le bıTakınak.... Kekeledi: "I H · 1 t mamııh. "- --'- .. - og um... erşeyı an a ınm. .• _ _., 
nm ... Zavallı kadınca1PZ ... vuu pc:a. İııte bu cü:iim ,Melihate, ilkinden de - Karclqim... Bırak karı.mi... Müstakl>el zabit babasına ve Saht~ Suriyeli zihnini kurcalıY~ 
severim... daha çirkin, Ciaha bayaiyetfiken Zavalhcı.f biraz kendine gelsin ... camcıuıno bakb. bu mevzuu halliçin Fiffyi ziyaret, .ı 

Melahat. ba·-
1
acak ııibiydi ... Göz.- d Bel~ b. · · .__.__t_ • ff Ço'- t_ ı.: ıld Es .. k d. F k t ki -Dl"' 

• • T" görün Ü. g ınncı ıuloanati a o- a.. neyecana a.ap ı... uen Her halde Rauf Tuğrul son dere- mege arar ver ı. a a es ·ıclf 
lerını kapallllftı. lunabilirdi F~t bunun altından u- Ma.Dı bozuktur. Vahim llibetler- ce heyecanlı görünüyordu. Buna kızı, sabık aıığını, umduğu ıe1'~.IJI' 

cLeyli. · .> • • • la kallcamazdı! Kendi kendini kati- den lı:or\anm .•• Seni karpmıda böy- farketmek için dikkate bile lüzum muhabbetle ve alakayla kar,....-
Demek Cemal Nerını de Melahati - tem.izl-emez bir kire bula .. n,. le birdenhire görünce l>ir buhran ,_ h ı d mad,. 

Le ı· Y-- ...- · ,,__,, yoıı::tu. Babası da gerçi cyecan ıy ı. -1' 
Ya sanıyor... sayacak.ta. geçirdı. Fafat zarar yok. yatı§lr ... Fakat onunkiai başka: Dostuyle Sadi Ka:atekin'in sevgilisi o , ... 
Dolttor Rauf buna anladıikw d Onun için. gözlerinden yaşlar lio- Vabiır değil ..• Kendisini _topladıiı buluştuğu için ... Sevincinden... çok endişeliydi. . O. 
Acaba bu zan sayesinde . . • e oanarak: vakı'l yanına gideriz... • -· Doktor, kapıyı açh. Dok~oruıı karısını ziyaret etı:n•I 

ku;tuh..caklar mıydı) _ Hayır, hayİrt. .... diye hay- Hapishaıat. firartsiı & O · b d (l çıktı- ~elahat ona: 
D '-t Ra f b- 1 b. "-tim' ali ç erkek, ina an ışan . .., oıı:: or u • oy e u uı •---·-3 D' 1 b • H • "" F '- d iht" - k A k k • .. ı·· B r r.· ıuı-ıı;ıL - ın e enı... erıeyı ogren- - aa.at yar ıma ıyacı yo lar. - rtı at. soyuyorum: ı. '.Jr 

henüz havsalasllla sığd~~~mıyordu. meni istiyorum ... Leyla öldü... mu) - d~ •ordu. Zihni meşguliyeti emasında, <ıok- yim kalmod •. Size beş para ver~ 
- Cemal... Cemalc.ıgun ... Sen... Cemal Nermi, cayet mül~ Doktotı tor Rauf, heqeyden evvel Melahatle vaziyette değilim... Ne yapaJŞll 

Sensin ha)"' - diye kekeledi. filozo' bir halde: - ~... • cevallini verdi. - kocasını ve oğlunu biribirlerinden yapınız! - demişti. ~ 
Dostunun ellerini tuttu. Heyecan- - Biliyorum, kızım, biliyorum ... Bilald.... tyalniz başına ve ıakin uzaklaştırmak istemiıti. Fifi de şikarını ne suretle zorlı1' 

la sıkh. Bütür. vücudü titrjyorda. _ } 1'almamıi tercih eClerim ..• Hu.ara- ' Bunda muvaffak da olmuştu. cağını bilmiyordu. Mücevhe td' 
Meli'ıhatsa, bu sırada b'oğulacak - Bil'IY.<Jl"Um ,Leyla öldü ... Şiın- nıuz olsa ol~ onun asabiyetini kam- Fa1ı:at nt'!:eye götürecelı:ti onlan} tahtası hakikaten bomboş olmuş r 

gibi oluyordu. Kalbindeki aır onu di k'al"fUllR dmaa, doktor Rauf ~r, l>uhranını arttınr... Gel, ırel Tolllikeye maruz kalmak.ızın nerede cleyliu nın cidden acınacak bir b I> 
kahredec:akti Tuğral".ıın ç9't muhterem zevceai .ztt dostum Cemal Nermi... S. konuıtabi11rlerdi) le ~cl~i~ine, nihayet, o da kan• 

Söylemeli. ı.,~ istj,vor<lu. hnımefenmdn. .µinle öyle konuşacaklarım var ki... Doktor ve arkasına takılanlar, getı~mıştı. . e:,tcll 
Her teY• ı iinaı h~ ~ Kadmeaim bir ltere dahA oatküı- Ali. buluşb.ığumuza pek memnu- sözde hava almak için 11t1.yfiyenin Bir Franr.z darbı ıneselı: ' 
cektl ... D"J'•saıTYorda. ~ it-' lığa uğradı. num... sokaklarında dolatıyorlar9,: Ağaç- bir~ey olmazsa, kral hukunu kaY) 
noyae ç~ ••• ~a, ... ~ }!(s Rauf,~ ~on~~ heye- FJrartnio 7akU1D1 koyuverme- lıklı bir yola girCiiler. - ' deri> der. (Arkası vat 
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K.U -Ar f ~-__ ııwA_-WJ ~ ~~ ~ 1 o. o. Mycı°~~;.·a~~~~e~~tme 
i;;;::::::::::::~~~~=çv====~====~~~~~~=:::::NJ::::-::4::•::: l:=====~:s::::::::=--- t»etmemı:a mr.t)aıc:ı lli:llD ocaJc tnametreıs'l ... mataHaı!l :De m.uhrunm~ • tıe ~ tıııırqlna.t mftrtN1a.n w mün&Jmsa tarnııerı ~1Pd3i • 

K O (: O 4 K• l 
1

..: . .. ~ cllıQ bııaa ._. IQ'l'1 ~ cilarak km1t edilen muhtelit tarihler-
K 1 LAN LA R - ıra IK:• SatılıJC BOZltUBT-EMJ,lK - Şehza~- EfB.11.11[ KAT - BllnP""'""~ '(Seiıtıı1saatU4W~•tbııcfı iılletmC ~de tapalı za.tr usnlile mit• 

nı:~~Un de ahvaıın devamı ----------- - ,§!ilde. t.ı·am:'fal'A tam bir dülb mesa- ic8Mml 'bpıı.htı.tın b.....,.. H 'l!ıb. nah~ a11

u
1

mttur. 
!erde ce gayrt muayyen ıtn- E!lLAK tş - Mahmut paşa.om en feda otuz :m.etıellk J'evzl P8ftt. cadde- ;çt. ı t:aıı ~. 2 tııcı b& 1t1 Ba 1'e Pmek ııstıştdııt:du tıemtnafla.rmı .,,. b.nunun tayin e~i vem-
n~ hilaftada lk1 nya t\o defa i§lek yerinde 281 m2 Jftzü olan btr Gı)e mütenazır n senevi (1968) ıım doktara. eh'erl;11dtr. Tel: a!l - 2 bmta ıet:m miektDpıanra mftneb• cftn1i muanen Olan rnttıcnı blr s:ı.a.- , 

ecektır. arsa acele aı.tılıktır. D. N. 501. ıenrt mevcut 4 ve 5 odah ve banyolu. end!ne itada~ 'llllııılla1ıne wrmeler1 JAs:ı:mdlr 
Gala.tasarny Köşe apartıman 2 ncl. ve (Hl) metre bl'9 a.ytıca :meyTa. DE'VREN SATILIK DttKKA.1' - Postada o1aıı:M: gec:tt:ıı a lcabtıl eıdDmes. • 

1 - lŞ ARIY ANLAR at Emlfık !§. - 2 1>a2ıçesı bulunan'" yt1Zde cs.s> ra.ndı- Q:ık Jşlek bir J8Ide bat:b11Ye ve~ Bu !ve aıcı llnlk:a.veıe • llZ'tname Pi'OJelett ' işletme müdiirlü~ünden manlı ve geniş cepheli ve ba.Ik.onları ta içki atılan btr dfıttln aatılıktır. BaJd,atpaşa. AMam. ~ ~ sar oefl1klerlilden parasız olarak ve-

l>iPLOMALI Bin Amavutkôyünde denlz kenannda bulanan (5) kath ıstm>ali çok parlak ı.mracaat :bıtanbul po6ta kutu.su 417. ~ 
Masaj 1IDı EBE ış AUlYOR- dört knt Ur.erinde, hastahane ve mek- bh" ape.rtmın.n. 2-i blıı ll:iıı.ya. satılıktır - 4 
eek btr' Musee, vvci blr hastaya b--bne- tep olm:ısıııa. elvertşll 23!33 M2 bah-

tan 
.wwı ... AJı ~A...ı- b'-- ··--..+-..ı Taks1m Abdü.lhak HA.m1d caddesi ınün ..... p bir ı. a va dn.ş kendisin ~ ~u ~ ısa ..................... ır. acele 5 MÜTEFERRİ"' ...., ~ e ediniz D N 23 No. 23 Bozkurt-Emlftk Tel.: 43532 - nı. 

~n<!! ... knlablllr~~~e ~~r YtıZi- Gnhtn~y Kö...<te apa.rtmı.a.n % ncl ------------- -
1 .. ..._ cacld 'J<U -t :o BİN LİRAYA - Beyo~unda ımsust DERSLER - FranQZç,,'.I. 

!>ndn Ov
"dya e.st 5 """-n"" • t..,,,rde a.u EmlAk ~. - 2 •- T 1-"" nt ~ .. ~ ...._ .., • ..,.. . .... ~mva.ya ve ar .....,aşına m ena.zır olnrak riyaziye, fizik, klınyn. .,.~ tabll-

B Ayn.spaşn.da denize nazır ly1 randı- üç tarafı sokak (20) odalı çok s:ığla.m ye ve Dsan dersleri verillr. Evlere gi-
'l'ü AYA.'l iş ARIYOR 

1 
mruılı blltün konforu hnlz altı kat kA.rgir muhteşem işbu bina. ap:ırlmın- dlllr; ıeraıt uygundur. •Akş:ım• ga-

"rkçe ve biraz Frnnsız - Mükemme iizcrlne çift dn.lrcll Beton bir o.parti- na ifrağ edildiği takdirde rnndnnnn zetesinde L M. rümuzuna mQraca.nt. 
tı.resi kuvvl'ut ca. blllr, tiyn- ma.n satılıktır. Flatı 60.000 llrndır. yüzde seklzcllr. İş erba:bı ve kalfalar 
14 nrı.ror D kgenç bir Tüıit Bayanı D N için cidden çok kAtli bir nkardır. --------------

....,, '9 ~ı~ G lnt Tn.kst bd-lh k HO.mld ddesi ALMANCA DERSLERi - Berllnll •ezne rnu·"-cla. ttllo, büro 4~leri v...,... • • 543. . 
Tahriren Ak.,.,rı_~ddıı çalışmak lrtiy a asaray Köşe apo..rtıman 2 ncl m A u a en rl ınektup•ft mu"..... a N. o. E. rerml:ır. tat Emldk iş. _ 2 No. 23 Bozkurt-EmlAk Tel.: 43532 bir Almnn muaııımesı kolay ve se 
- ..,. raca.at. e -------------- usullerle nlmnncnyı kısa bir mmnn-
ıım BAYA . - l BeYoğlunun merkezl bir yerinde 5 3 BİN I.İRAY.ı\ - Nlşn.ntaşı Baytar da öğretmektedir. Bu 11.s:ı.ndan 1k:male 

sll gonn N ış ARIYOR _ İyi tah kat üzerine iyi lrntlı, konforlu kli.glr Ahmed bey sokn.ğında. çarşı içinde knlan talebeyi tatil devresinde hntl
\'e da.kt\~ : ~ Turk kızı esk1 harfil'~ tılr apartunan satılıktır. Fiatı 30.000 dört odalı geniş cephell müsteınfüı.tı hana muvaffak olacak derecede ha
di ne nıüruı.sı r. Dı.şanya Cider. Ken- liradır. D. N. 554. s:ıireyı havı ah.şap blr hane s:ıtıııktır. zırlar. Münferiden veya grup halinde 
u. y) rurnu P b r ı., anyor. Akşamda. Galatasaray Köşe apartıman 2 ncl nlt odanın bir tanesi dükkAna Ura~ ta.ıebe kabul eder. Bu t:.ı.lebeye eylül 

::una mekt 
1 

knt Emlfık iş. _ 2 edilirse menfaatlıdır. sonuna kadar pek ehven bir ücret tat-
-. Ki . up a müra~; Mecidiye.köyün' de bir .__t ,._erine Taksim Abdillhak Hamid caddesi bik edilecektir. Pazardan maada. her 

nı L'1 ~ No 23 ..,......,·urt Emla" k Tel • 43532 gun- '"'" 3 buçuktan 7 ye kadnr İstlk-
R tUHAPrı· • banyolu za.rlf blr vmfi satılıktır. Fiatl · .ov..... - •• ....... ı.ızca mualllni • R - Ve tran-

4 000 11 
lal caddesinde 133 numaralı Hasan 

tadır. Cideli vemütercimllk ıı.rnmak- ' radır. D. N. 560. Acele ediniz. 5500 LİRAYA - Beyoğlu Pnrmakkn- bey apartımnn. fklncl merdiven bJrlncl 
muktedirdi edebi tercümelere Galatasaray K~c npıı.rtunan 2 ncl pı tramvay Lstnsyonuna 2 dakika me- kat 6 numaraya müracaat. _ 3 
allimı adr~ A~md:ı. 1ransızca mu- kat Eml5.k iş. - 2 safede ve senevt (540) llra cellrl olan 
- nC' ınfiracant. - 2 F.l\ILAK ALiCi VE SATICILA- 1kl tarafı sokak 5 katlı npnrtımann 11-
2 İŞÇl l!JNA _ İstanbul. Beyoğlu Kadıköy, rağ edilmiş bir bab bina satılıktır. 
- - _ ARIY ANLAR Üsküdar ve Boğazın her yerinde em- Taksim Abdülhak Hf!.mld caddesi 

ldkl l t No. 23 Bozkurt-Emlll.k Tel.: 43532 
•:C7.ACJ K 0 up sa mak veya almak Jsteyen-

İatanbulda ça~l,FASJ ARANIYOR _ ler ve diik~ı olup da satmak ıste
hr bir nıcsıok(111ak iizerc sanata va- yenlerin Istanbul Ankara caddesi 
.,57 r>osta kut aşın Yazı ile İstanbul Adalet han 3 No. da Türk emldk bü
~1. usuna nıüracnah. _ 2 rosuna acele mürncaatlan. Tel: 20607 

it llAYAN AR - 10 
lerinde çal ANIYOR - P:ı.ra iş-
•ardır. Lise!~~~~ bir bayana ihtiyaç SATILIK KONFORLU ADŞAP EV -
lnetgrıhının - ... uı görınus olması lkn- Aksarnydn kfttlp Musll.hlddln soknğı::;ı.
denlz ve dem~e~ezı vnzıyette olması da tramvay lsta.c;yonuna bir dakika 
~-rttır. Yazı 1~0t~~-e bağlı olmaması mesafede sekiz oda lçl c:WJı yağlı boya. 
~u~na ınüra,.~'4llt. bul '157 posta ve muşambalı üç tarafı bahçe fevka-

- .....,. lt'ıde manzaralı ve çok konforlu nhşap 
DAnı ARANIY bir ev mo.ktuen (5000) liraya satüık-

5250 LİRAYA - Cerr:ıhpaşada al
tında 3 bap dültkfı.nı havi ve üç daire
ye bölünmüş bir ahşap konak satılık
tı•:. Ayda geliri 70 liradır. Arsası 1500 
arşındır köşebaşı ve çarşı içi olmak 
itibarile çift apartımnn ve y:ıhud 8 
dükkan inşasına elverişlidir. 

Taksim Abdülhak Hiimld caddesi 
No. 23 Bozkurt-Eınl:i.k Tel.: 43532 

RİYAZİYE, FİZİK, KİMl'.'\ DERS
LERİ - Bir orta mektep öğretmeni 
riyaziye, klmyn, fizik derslerini ha
zırlamak veyn ıwvvetlendlrmek istt
yer.lere ehven şcraitle talebe cvleriil
de ders vcrcblllr. Akşamda c. N. il 
rumuzuna mektupla müracaat. - 2 

Em'EN FİATl.ı\ - Y. Mühendis 
ınel..-teblnden blr genç tam.tından 
Fransızca. matematik, Fizik dersleri 
verilmektedir. Akşamda n. ö. rümu
zunn mektupla müracaat. - l 

J.\JEK'.I'Ul'LAIUNIZJ ALDIIUNIZ 
Gazetemtz idarehanesini adres 

olarak göstermıı olan ltnrllen
mlzden 

m+ooo 

m+ooo > .. 
m+ooo ~ 
m+ooo > i 
3G9+000 ), 1 

214+600 
204+000 
165+850 
156-159 
135-135 
125+000 
124+300 
132 HOO 
95- 96 
64+000 
5S- 60 
24- 27 
5- 6 
s+ooo 
10- 15 

834+000 
644+000 

812+600 
825-LOOO 
852+800 
864+800 
S94+900 

"' 

) 
)' 
)' 
)J 
) 
)' 

) 
) 

>: 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

)' 

) 

)' 
) 

) 

) 

,· 

Sahil --

45 

-
S-000 
2000 
1500 
1500 

l8oQö 

700 1 600 
1000 
lOOO 
1000 
l QO 
lOOa 
1000 

1000 
1000 
2GCıO 
2 o 
2000 
2000 
2000 

19300 

2000 
3000 

6000 

1000 
JOOO 

1000 
2000 

3000 

8000 

Mtıba.rnm&n 
bedeli 

L. 
6250 

3600 
2400 
1800 
l8QO 

9600 

910 
780 

1600 
1300 
1400 
1301) 
1400 
1300 
1~00 
12 J 
3200 
2SOO 
3:.100 
3200 
2300 

27COO 

2400 
3600 

6000 

1300 
1200 
1200 
2600 
4200 

1050() 

Muvakkat 
temlna.t 

L .. 
468.75 

'20.00 

2076.75 

4.50 00 

'157.50 

:Mtınak:ısa 
tarihi 

J5/7/!l11 

30 7 ll 

31 '7 ıı 

~\lğ'a bnJona.k ~ - Altı aylık bir tır. Evkaf .bedeli verllmlştır. 23396 nu
dadı aran re orta r:ı.şuı blr maraya telefonln müracaat edilmesi. 
elh edlllr ıy~· Yabancı dil bilen ter- - 2 
kaçta, tlğı~racaat hergün 13- 15 Vç AY içtN KİRALIK APARTI
!!!_artunanı No.°se caddesi Cemlllye MAN - Beyoğlunun en merkezi bir 

8500 LİRAYA - Bağdad ve Kayış
dağı şoseler! nnı.sında Feneryolunda 
tramvay ve trene 9 dakika mesafede 
3.5 dönüm bağlık ve men·alı.k ve seb
zelik bir bahçe içinde birinci kat kfi.r
glr ikinci kat nhşap yani 9 oda maa 
müştemilat içi ve dışı yağlı boya nam
dar bir köşk satılıktır. 

A. - B. D. - E. K. G. - N. $, -
l\lü. - C. 1\1. 35 - R. l\l. - N. A. -
M:ı.tematik - N. T. 75 - N. O. E. -

Il.T.-1M. 
namJanna gelen mektuplan 1da

rehanemlzden aldırmalıı.n tica 
olunur. 

Muhtelif yiyecek ve yakacat\ 
Ankara Hasanoğlu Köy Taksim Abdülhnk HA.mld caddesi 

No. 23 Bozkurt-EmlA.k Tel.: 43532 BİR BAYAN D'"~ . - 4 yerinde mobllynlı miikemmel kllilforlu 
)'aç Vardır h~r gün nnTlLOYA _ İhtl- denize levkalAde nezaretli üç odalı 
atrıda 4 ıır{c" v ......... hsaat 13 ile 14 ara apartıman yaz için kiraya verilecek- _K_l_Y_M_E_'-1'1_,ı_· _A_R_S_A __ K_n_d-ık-o··-y-P-ıı--
11 " u.a.u an birtn - lr. Akşamda L. M. D rumuzuna mek-_umanı,ya mllra.caat. el kat 12 tupla müracaat. _ 2 znryolu caddesine müvazl bir cadde 

Divriği sulh H. mahkemesinden: Enstitüsü Müdürlüğündp~': 
ASİSTAN D üzerinde imar plfı.nı dahillnde 150 şer 

J)Qr,'1llll OKTOR ARANIYOR ACELE SA.Tll.IK APARTlMAN - metre kareye ifraz edilmiş ve 11 met-
.aas Ynp~~ ~ hastaııklanncıa 1htl N~~taş Teşviklye camll clvannda relik cadde U7,crinde apartımnn mşa
burt hlzrnetıe ~· askerlik ve mec - Çınar cruldeslnde köşebaşı otuz iki sıruı müsald dört arsamız beher met-

hallesln<len Mehmet karısı Emine ın- L~ MikM\n 
Dlvrlğinln Hncıosman meseldi ma-ı C İ "' 8 1. 

önünün ayni mnhall.ede.n Bayram oğlu Ekmek ~o 

bir d .,._ &Uclknsı ol - metre ccphcll deniz ve yeŞ11llk nezare- re dokuz llrad n sntılın ktadır. 
0~ı.ura fht.ı-- ourazı genç ti fevkaia.de her kontörü haiz. Beton 

~ hergün o~ö; şv:ırdır. Isteyenle- arma altı knt on bir da.fren safi iradı Taksim Abdülht!k H!im!d caddesi 

Osman bacısı Nallc ve aynı mahalle-1 
den Osman kansı Asiye bacısı ve Ko-J Sı~ır etı. 1700 
dik oğlu kızı Fatma alcy'hfne açnws ol- Koyun eti 30 O 
duğu aynl mahfılledcn ktl.ln sağı kırk Sade yağ 2000 

!._ 11-13) Iniira.cnaUa~~ yurduna Csa- fazla bulunan on bir numaralı apartı- No. 23 Bozkurt-Emlak Tl'l.: 43532 sekiz oğlu solu Aslı:ı.n oğlu Klrkor ve Zeytinyağı 750 
Asador ve a.r1aı.sı Pn.pn.la.k oğlu önü yoj '1'. şeker 2750 

~J!CN;:::::-:~..::::::_:::._ ___ .=_1 man altmış beş b1!1 llrnyıı s:ı.tıhktır. KIYMETLİ AUSALAR - Yeşllköyde 
~~~JSAN BİLEN STENODAK On numaralı dairesine her gün saat deniz kenarında 6 bin metre ,,.e hcy
büYÜk blr nıAu_ RANl'l'OR - Adan:ın,;;. 12 den üçe kadar müracan.t. - 5 belladada plftJ nam mevkide çamlar 
lilrtçe ste CSSCsede çn.ll§Illak üzere iKt KATl'AN İBARET KİRALIK arasında 4. bin metre ifraz suretile ve 
da.t:ıurw.-rnogaıınranye 8.IJlna bir bavnn DAİRE - Babıftll caddesi Vllfı.yet k:za Cl.hangirde mükemmel deniz gö
a,...,,_ vt>u• acnktır -n,, .. 

1 
,,~ ı H rur (314) metre Ayaspaşnda. keza de

i-..a.rdır: ı - Türk · """"9 ıca. şn.rtla.r c Tan ava kurumu karşısı No. 11 üç nlz görür (400) metre ve aynca ayni 

G:ız 2000 
!le çc\'rlll ve tn.punun ntsa.n 941 tarih Sabun lOOO 
ve 92 sıra numa.msında kayıtlı hane 
man bahçenin takslml davasının Dlv- Pirinç 2000 
rlği sulh hukUk mahkemesinde yapı- Bulgur 2000 
lan muhakemesi sırasında davnlı Nai- Makama IOOO 
le ve Fatmanın yerlerinin me;hul ol- K. fasulye 1500 

- En az lise +........ ırkından olmak oda. Banyo <Havagazlle) Telefon için- rı 
inak, 3 - TürkWloW>.lll gönnüş bulun- dekllere müracaat. Telefon: 21942 evsa a 618 ve 617 şer metrelik asfalt 

Nohud 1250 
duğundan ilanen davetiye tebliğine Y. mercimek 1250 
.karar verilerek 16/7/941 tarihine ta.- K. soğan 3000 

Clltna.k, 
4 

_ . çe stenografiye aşina -::;.=-::-:-____ ,;_,..:.:.::.:..:.:::..:...=:.::- üzerindeki arsalar s:ıtılıktıı-. 
~a l•-~d· Alınan. ca ve KiRALIK BAN KATI - Emlnönün- Taksim Abdülhak HA.nıid caddesi 

llk edilmiş ve o gün bizzat gelmez ve- un 1000 
yahutta vekil göndermeleri ildııen Patates l500 

:-ıuun ~ an 1kls de Emlak Bankası yanında 48/l No. 11 No. 23 Bozkurt-Emlak Tel.: 43532 

h&1ı tancı ~lertte bllmek, Ma•ıuinip ev~-~ı Nail bey hanında geniş üst katı, gerek 
tebliğ olunur. K. bamya 200 

.. " .-.... han ALICI İSTEKI,ERt -Taksim ile Os-
daktuQgraf arasında seçilecek bu yazı e ve gerek 1ma111.thane olmağa manbey civarında (S) bin Ura değe- İstanbul asliye mahkemesi 9 uncu 

20
1cret. •erı1ecnckehlltirycTallti ile mütenasip 90k elver~li olup, kiraya verllcce~ln- r! h k k h~k· ı·v· d 40/1106 • den tst klll 0 ındc bir mülk ve keza bu güzerk!ıhta u u 11 mı ıgın en: 

t .. __ ... ın .. ı . plerin nihayet e erin Han kahvecisine mü- ah d ....... ad 1k1 ka odal ,. dn-~- .,... + .... n •• _ racaatıan m a ve Y u M...,,... a tta 8 ın. Cibalide Haydar caddesinde 27 
w.ucü Vn:ı. •• h -.~e kadar Do-r- zumu ilan olunur. 1 v bft" ll (14) bin liralık blr vill"' J1ıara -u anı Asına e ...... çe .. No. da Ayşe Seymen tarafından 

---Ya !nilrıı.ca.atıa kat 10 nu- AC .. "LE SATILIK APARTUUN - anyorum. Ve netsi Knlamışta (10) bin Küçükpaz.arda Yoğurtçu Nuri sokak 
n. 3 Cihangirde Cihangir mahallesi Gü- liralık büyük bir bahçeli köşk istent-3 SAT neşll sokak 56 numaralı köşe başı yüz_ liyor. Müe~semlze müracaat. 7 No. da mulcim kocası Salih aley-

- - ILIK EŞYA de yedlbuçuk safi hııdı bulunan her. Taksim Abdülhak Hfmı.ld caddesi hine açmı§ olduğu bo~nma davası-
Bı\'l'ILlk b!r konforu mükemmel lk1 buçuk tat- No. 23 Bozkurt-Emlt'ık Tel.: 43532 nın yapılmakta olan muhakcmesin-

~Si _ AMERİKAN YAZI MAKİ lı apartıma.n on bin beş yiiz liraya sa- de. Müddeaaleyhin ikahıetgahı mcç-
Türkçe h Qok az kullanılmış P<>rtatır tılıktır. Bl~ğtndekl Emek npartıma- DİKKAT - Bozkurt • EmlAk talebi hul olduğundan, dava arzuhali, da-
l!ırkecı yU::11aE:._~filtemmeı blr halde 111 kapıcısı bay İsmalle hergün sa- umumi ilzcrl.nc münhasıran Aya~ veliye ve gıyap karan mahkeme di-
!!!!:._ .l.UIUl' am.banna müra at dokuroan on ikiye kadar milraca- ve Taksimdeki mevcud bilılmum npa.r- vanhaneırine talik ve gazetelerle ilan 

S•"rn,.._ - l ___ a _t-:·::,;::-_ a::-::---------==-25 tımanlar lçln kira. servisin! memnuni- edildiği halde, mahkemenin muay-
n,.&..U\. '.M n....- · KllVlL yetle açm~ır. hali faaliyettedir. ~t tepsı t-~~..K - Pulanya _ IK KA'r - Kule kapısında Taksim Abdülhak Hfun.ld caddesi yen gününde davacı gelmediğinden 

-.gr. ~-&<>UW>yun \'esalre sa.tı' Muelllt ııokaıtında 20 numaralı evin No. 23 Bozkurt-Emliik Tel.: 43532 dosya muameleden kaldırılmış ve 
lfo. rna.ran Y Kem.aıpa.şn caddesi 30 dördüncü katı kiralıktır. İki oda blr bilahare davacı davasını yenilemi' 
~1713 COZ ve~ fabrikası sohafa bir mutfak terkos ve elektrlk ve ACELE SATILlK APARTDfAN - oldugvlSldan, yenileme arzuhalinin 

_ vagazı vardır. Kirası 19 liradır İs- Cl.hangir Flruznğn mahallesi A~aha-.\~ SA - 1 teyenler Tak.simde Uygun apartı~anı mam caddesinde yirmi numaralı se- davetiye ile birlikte mahkeme di-
IJQ, lu Feaı :::::X TAKSİ - 2359 .kapıcısı Recep efendiye müracaat et- nevi ıradı bin yüz kırk lira olup safi vanhanesine talik ve gazete ile de 
0~u bin al len markası bir taksi sinler. _ 7 yüzde yedi iradı bulunan köşe başı ilan edilmesine ve bu ilanın yirmi 
~ '.aad.yosu tıy(jz ~ya acele satı- SATILIK APARTIMAN _ 

7 
dn.lre meyda.nlığa nazır dört katlı apartı- gün müddetle ilanına ve davacı p

tll: -~ ... beraber ve..ıı~r.yEpo-edck deniz görür. tramvaya yakın her kon~ man acele satılıktır. Her gün saat on hitlerini getirdiği takdirde dinlenme-
"-'-·"'~ ... ~ • .,_.., u...,.;<:A,W foril ..__vı T AJel ikiye kıtdar içindekilere ffiÜrtlCallt. •ı"ne Ve muhakeme 17/9/941 aaat 
~erim. A"~:-"'e b~ parasını Te ......., ~ 1 Mesih paş..'\. İhtlsap 2 a ~ l'opl.--~=· Her gun öğleye ta- ~ sokak No. 11 içinde 5 ncl daireye -------------- 14 e talik edildiği, davetiye maka-

Tuz 1200 
Salça 500 
Arp::ı. şehrlyc 200 
Zeytin 750 
Beyaz peynir 750 
İrmik soo 
K üzüm 500 
K. erik 500 
Pirinç unu 120 
Ni~a 100 
ııc~el 200 
Çay 6 
I.hlr.mur 40 
Yumurta Adet 10000 
Karabiber 5 
Sarmısak '70 
S!rke 750 
Çamfıstıjp 25 
Kömür (krible( Ton 70 Ton 
Kömür <meşe) Kg. 500 
Odun 11 15000 
T. fasulye '.. '700 
Lühann ~200 
Frnsa 1200 
Jspn.nnl: 900 
S. kabak 400 
Patlıcan 1000 
Domates 1200 
Dolmalık biber 350 
T. üzüm 1500 ko. b ka~ Necatfbey caddesi 

347 
muracant. 1 KADIKÖ1'ttNDE SATII.IK APART!- mına kaim olmak üzere iliın olunur. 

------ de Azız Yarana ıniiracaa.t. DEVREN ACELE KİB.A.LIK KELE- MANLAR - Moda semtinde dörder 
07

0111 
_ 3 PİR Dt.JKK!N - Takshn talimhane- d:ı.nreli (2l apartıman ayn ayn satı- ~--~--------------- Annud 750 Süt, 1000 

Yoğurd 800 

Flatı 

Kr. s. 
]2 50 
40 
!ıO 
l~ 
85 
48 
32 
55 
42 
20 
5f) 
22 
22 
22 
11) 

2S 
12 

120 
9 

35 
45 
50 
6il 
33 
4.U 
30 
5:1 
50 
60 

800 
140 

3 
2c:ı 

60 
2Q 

120 
1137 5-i 

8 
2 50 

15 
lO 
10 
15 
10 
15 
15 
15 
25 
40 
20 
30 

Tutan 
Lırn K . 
06:5 

63J 
]501) 
3n O 

637 
132(.! 

650 
1 550 

E\Q 
4!!0 
500 
330 
275 
273 
300 
250 
ıııo 
240 
108 
175 
!lO 

375 
450 
l!lO 
240 
150 
60 
50 

120 
48 
56 

300 
10 
42 

15 
30 • 

796 
40 

375 
115 
120 
120 
135 
40 

150 
180 
52 

375 
300 
200 
240 

50 

28 

50 

~~~~~~ SATANLARA: Tanın- :n:tn merkezinde dört yola~ bilek ta- lıktır. Bahçeli deniz mükemmel görür. AKŞAM 
~ n-:.._~ Anadoluda kUllanıl- :r:ı.nımış tütüncü dfikkA.nı içindeki kel- Biri yirmi ~ dJğerl yirmi sekiz bin 

Tekfin 27635 28 

l\luvnı~··r.t tem n, u 
I.Jrıı K. 
722 2j N ' 

51 d.l ..• 
11:? 51) 
'W) 
~7 81 
9f 
4G .. ., 
... , _., 
( 

30 
3i 50 
~~ ';'5 
20 3 
::o "''.i 
~2 ;,!) 

18 '"3 
1~ 5.l 
rn 
8 ''.l 

13 .. 3 
6 '"'i 
::s 1 .,., 
~"' '"S 
1-! ~5 

18 
11 25 
4 50 
3 'i~ 
u 
3 6') 

.ı: 21) 

22 5') 
r;ı; 

3 15 
1l 25 

2 25 
5!) 72 
~ 

28 12 
c 60 
D 
9 

lO 13 
3 
ll 25 
13 50 
4 
28 13 
22 50 
15 
18 

.. ~ 12. H TeJa 
16

, l& ktşillk vtna.tör Te camekdnlan ve e.."YllSI sntı- liradır. İsteyenler Moda caddesinde 34 _,. -• 
ta!? Otoınob~ 'Ve'ya hlç kullanılmamış lıkttr. Aynca ekmek, su, satmağa me- No. ya müracnat. 
~'-- ?ey::;-- anY'Onmı. Satmak ,_.ft ~t klğıdı vardır. İ.cıtlıklA.l caddesi ;~ a ....... _ ..,...,_ 5f ntmıara ..... Blrll ... EmJA-W l SATILIK ARSA - Cihangirde de· 
~ '"~ ~ :ınurassaı maıA-at ~-·. ._ ... ..., Te efon: cııt.ı._ ... ..,~ wu .,,v.> 

10 
nize nazır 3286 metrelik bir arsa sa-

--....ı.Qde ü N er Blı1tecı Osmaniye tılıktır. istiklal caddesi 292 No. Terzi 
Türkiye Ecnebi 

1 - Enstitilmilzün 15 temmuz 1941 tarihinden sonraki ihtiyacı için :yuka
rıda cins, miktar ve muhammen bedcllerile muvakkat temlnnUan görulcn 
yiyecek ve yakacak maddelerinin satın alınması 1 temmuz 1941 tarihinden 
itibaren açık t-k.siltmeye konulmu.~ur. 

2 - Şartnameleri görmek iseycnlcrln An.karanın He.sanoğla.n köyündeki 
~ o. lla'ktı ErdoPna mü- ACELE llrlAKTUEN 7500 J.İRAYA ve kürkçü Sru:ı.det. Tel: 41492. 

l!A - 1 KARGİR SATILIK AP.&B.TIMAN - Seneme 1400 ıcuruo 2700 kuruş 
tıs>! :n.ıx nNi FRİJİDER - 938 ~'.kayk~ı;nalpaşa caddesi Sellm pa- SATILIK ARSALAR: Şişli: Osman 8 Aylık 750 • 1450 • 
~·,..~~~ed bir buz dolabı ,... so "' nunın.ralı bütün konforü beyde üç kıt'a nrsa. yanynna. istcnil- S A.vuk 400 • 800 • 
~ -wr. • --.ıuan havı tara.sa nstü cn.mekAnlı dcn.1z gı>- dlğlnde hepsi birden veyahut ifraz l Aylık 150 • • 
..... dll~Pcthi ,._ _ .. d~~O Nbero. bakgün- rür. 2 dalrc.ll içi •e zıemtnl yağlı boya- görmüş parçalar ayn ayn ehven fi"t- 1ıı--;..;..----------~ .,..:1 . ..._. =ı .. bdır •,.tndek11 .. osta tttihadınıı dnhtı olmıyan 
--.A --...... ınüra"""t. _ 

2 
• .· ... .,. ere müracant. 1 1n satılıktır. Cephesı mecmuu 20 M --= ....... • ecnebi memleketler: Seneliği: 

1'..._ t!'J.'i CER KiRALIK GtJZEL EV _ Şişlide Os- , olup cem'an 400 metre murabbaıdır. ı 3600 altı aylığı 1900, Uç aylıRJ 
"""At.~ RAIIil'E - Demlr am.e- manbeyde kalorifer, banyo, parke, P- Müracaat T:ı..kslm Cümhurlyet mey- ıooo kuruştur. 
~!ye to dmn1r ve krlstalll al§.tı rat. elektrllı:, hıiVn(;azı hnsılı her türlii danı Krlstn.l altında. 14 No. d::ı. Emlftk- ı;..-------------
"Cbtr san ~ iç.in dola.b ccrnıhl ~konforu havi babçell gmeI bir e'V.ldra- çı Avniye mürncnııt. Telefon: 41812 Te:efonlarunız: Bap1mhnrrir: 2056 
~hıYe ~nte1anll •e her nevi al.Atı hk:tır. Antre, hizmetçi ve sandık oda- - l l:nzı işleri: 207G5 - idare 20681 
:-'.nllıdc l!n. lsalye catılıktlr. Kadı- lan hariç 8 güzel odnsı vardır. 813'18 Milıtür: 20497 
~otı~(ll\ı:',!k1 etz:ı.ncsi bay Rifa.ta telefon numarasına mürncıınt (sabah SATD..JK EV - Maçkndo. •.rcşvıklye 

enstıtii 1dares1ne mü.racaa.tlan lAzı.mdır. 
3 - İhale 15 temmuz 1941 salı günü saat (l<t) t.e köy enstitüsü blnru;ın

da. yapılacaktır. 
4 - Ek.<dltmeye gireceklerin 24!l0 sayılı knnunun. 2, 3 ve <t üncü madde

lerindeki evsafı haiz olnuı.la.rı ve ihale saatinden önce muva.kknt temınatı ya
tırmış bulunnuılnn şarttır. 

5 - Eksiltmeye glrcce'k olnnlann Dın.le saatinde Hasanoğlan kôyfmde 
enstitü binasında. hazır bulwımnlan !Ilın ohmur. 

Not: Yiyecek ve yakacak mafuielerinln her birinin ş:ırtnam.eıerı ayn olup 
i.c:lbındn teker teker mütcn.hhldlere verilecektir. (5528) 

NOT: Z 
!'fuhn.mmcn bedelinin tu\an •50QO• lirayı geçen ekmek kn:p:ılı zarf ımı• 

lilc ıhale rollece'kUr. Bu cihet sehven evvelce çıkan illmlara dııhll ec:Hlmenılş· 
tlr. Taliplerin nazarı dikkatine arzolunurt (4017 - 5528) ~ il.>() _ 2 · s:ı.nt 10 dan ~leden sonra 2 :ve ka- c:unll cl~n.nndı:ı. Bayır .soka[;mda 78 Ccmazll:lhır 18 ~ Hızır 69 

11?5 ~:0., nt
1 

TAKst OTOMOBJLI. . _ dar) 6 numaralı tkl kntta ikişer oda bir rnfa j s. im. Gü. Ö(t. İki. Ak. Yat. ~ 
4

, u B 1k • mutfak hav:ıeazı su elektrik alt katta 

1 

E. G,44 8,58 4,38 8,33 12 00 l,5!l • h • } U 1'\11 •• d •• J .. - •• d -~~~ kuıın .. ~-- 936 model taksi oto- KlRALIK DAİRE-Kurtuluşta tram- .r.aınaşırlık mutfak 1kl kömürlük bah- Va.. 3,25 5,39 13,l. 17,19 2Ml 22.39 10 ]§(if af mUffi 11 ll Uf UgUD en 
~ktır "'~ halde ehven fiyatın vay durak yerinde 23 numaralı Mil- çcll gilııeşli havadar ayda kırk yedi ~ ~~O. •7~Yt!r: Yeni mahalle cad- zeyyen apartımanmm 3 numaralı ve buçuk lira klıııfuı. olan blna dört bin• İdarehane: B::ı.bırül civan r nazlantep müskirat fnl>rlka.sı lçln blr mn'kinlste DıUyaç vardı.r. Matlup 
~ •crzl Fazlı Yıldıza müra.- üç odalı dairesi bo§tur. İstlyenlet her liraya acele &ı.tılıktır. Yanınd::ı. 80 ve ı Acımusluk sokağı No. 13 1 cvsarı haiz olanlardan taliplerin bu husustaki §ahadetrumın veya ehllyctnn.-

-
2 

gün ge:ııeblllr. - - r- 25 82 uumar·'~-. murac-aat. _ 2 i•11ıı1••mı••m••••llİ nıeslni hamilen Inhlsarlar umum müdürlüğü ınüStı.rat fabrikalar ıubeslne . a.~rn müracaatları. - - "5'167) ·-- • · 
! ~ 



Sahife 8 , HER AKSAM - Tel: 42690 ---~ .. 
p A I ' BELEDiYE 

B A H Ç E S-ı N' de ·;/ 

I• y ve arka· 
daşlar1 

raıtenL ııtma ve romatizma yapbğı BAKiRELER AYİNi 
30 kiıili)( ve 12 Tablo büyük Revü 

------------- fenrıe11 anlatılmııtır. Temlz ağız ve 

Yazan: Zlya Şaktr 

Müzik: Şeftk Gürınerlg 

Sahneye koyan: Amerlkadan 
eni gelen Zenci :Ali Rıza Kara
Idız. Memleketimizde Uk defa 

eye konan bu büyük revü'yü 
örmek fırsatını kaçırmayınız. 

Alafranga kısmı: Türkiyenin en eski ve namdar müessesesi olan 

6ARDENBAR BAHÇESi RESTORAN - KABARE 
VARYETE - DANSiNG 

Rejiaör Zenci Ali Riulnin iıtirakile: Japon Pandomim Baleti 
Her Pazar Matbıe de büyük V A R Y E T E Programı. Konsomasyon 45 kuruJ .1 

·······i································································· .. ····!····················· .................. . 

................... ~~.1.~~~r. .... Y.~.~!!!.?.~ ... ~~.~~!~~!.~.~ ... ~!!~.~'!.':~ .......... .I .... _ 
Muhammen 
tıymetl 

L. K. 
2632 00 

104 00 
224 00 

142 00 
144 50 

:ıs 60 
123 25 

99 90 
467 40 

Muvakkat 
teminatı 

L. K. 

Semti 

197 40 KadıkOf 
7 80 • 

111 80 Kınalı ada. 

10 65 • 
10 84 • 
16 17 • g 25 • 
7 50 • 

35 06 • 
• 

Mahalle.si Soka~ 

Caterata Moda 
Ruimpap. Yeldeğlmıenl 
Kınalı ada Serap k.Ö§kltl 

• 
• 
• 
• 

• 
Candarlı 

Manastır 
Nar çiçeği 

911-98 
52-1 

112 

110 
42 E. 

t E. 
22 

• 
• 

Nar çiçeği tek.1n ay 4 E. 
Çınnrlı nar çlçetı 19.37 

Cinsi. 

227 metre murabba arsanın tamamı 
211 metre murabba arsanın tamamı. 
560 metre 50 desimetre murabba araa
ııın tamamı 
284 metre murabba arsanın tamamı 
722 metre ~ desimetre mural:ıba ar
aanın tamamı 
1078 metre murabbaı arsanın tamamı 
246 metre 50 desimetre murabba arsa
nın tamamı 
333 metre murabba arsanın tamamı 
486 metre murabba arsa lle kulübenin 
tamamı 

BERLiTZ 
Lisan Dersanesi 

BtlTCN YAZ AÇIKTIR. 

Beyoğlu: 294, İstlkW 
caddesi 

FRANSIZCA 1 Liaan lturlan 
lNGlLlZCE n Husu.t 
ALMANCA Derıler 

Haftada 3 ders ayda 4 lira. 
Tecrübe derai bedavadır. 

Sun"i diı talmnlan Rida dit auyu 
mahlulünde bırakılmakla mikrobla
rını öldürlir ve hem de bunlara gü
zel bir koku verir. 

343 60 25 77 • Çarşı 

Alsancak 
Hamam 

98-100-100/1 154 metre 50 desimetre murabba ar-
sa ve a.hşap evin tamamı İstanh•l asliye birinci ticaret mah· 

932 00 69 90 
260 75 19 55 

• • 
• • 

54 
8E. 

932 metre murabba arsanın tamanu 941 /27 
372 metre 50 desimetre murabba nrsa- kemesinckn: Haydarpıııada devlet 

267 33 20 04 • • Tekinay 
nm tamamı cI • il k eli • d 68 334 t 50 desi t bb emır yo an açı ar ycsın e mev-

me re me re mura ::ı arsa 2r. d • k"" ...... ·ı 3 d t 
ve yanın kArgfr odanın tamnmı cut v a et cevız utugu ı e a e 

194 25 
204 40 

14 97 • • 
15 33 • • 

Nar çiçeği ve Tevflklye 2 E . 
Bağ' ve nar çiçeği 4 E • 

777 metre murabba. arsanın tamamı dış budak karaağaç kütüğü mahke-
292 metre murabba nrsanın tnmnmı mece açık arttırma ile satılacağından 

459 00 34 42 • • SaltJ bey 1 O E. 918 metre murabba arsanın tamnmı almak isteyenlerin l 9/7 /94 l Cu

Yuknrda clns ve mevldlerl yazılı gayri menkullerln mülkiyetl sntılma.k ilzere on beş gün müddetle :v:ık art
tırmaya. çıkarılmıştır. lhnlelerl 2817/941 pazartesi günll saat 14 dedir. İsteklilerin müdürlük o.karat kalemine mü-

martesi günü saat 1 2 de mahallinde 
hazır bulunmalnn lüzumu ilan olu
nur. 5930 racaatlan C5710> 

Sümer bank birleşik yün İpliği ve dokuma ve 
sunğipek fabrikaları müessesesi Bursa Merinos 

fabrikası müdürlüğünden: 

Memur, Usta ve mütehassıs 
işçi ahnacak 

Siımerbn.nk Bursa Merinos tabriknsına nşağıda. adcdlerl yazılı miktar
da memur usta ve mütehaSSLS lşçller nlınacaktır. 

.Santral ıcın 

1 adet santral ten memuru Sanat oktilu mezunu memur olarak 

DOYÇE ORYENTBANK 
DRESDNER BANK ŞUBE~ 

Merkezi: Berlin 

Türkiye Şubeleri: 
İstanbul - İzmir 

Her TürJü Banka Muamelatı 

aağlam difler umumt vücut aağlığı

iıİn eıı birinci şartı olmU§tur. Binaen
aleyh di,lerinizi her gün kabil oldu

lu .kadar fazla - Uakal 3 defa -

( SA N l N ) diı macuniyle fırça
lıyarak aıhhatin.izi garanti edebilir.i

niz ve etmeliainiz. Bu ıuretle mik
roplan imh~ ederek diılerinizi koru-

muı olursunuz. U!!!!!;.l!,~~!!!!!!!!! 

DiŞ MACUNU 
Bütün Tehlikelere Karşi Sıhhatinizi Korur• 
Sabah Öğle ve Akıam Her Yemekten Sonrd 

3 Defa dişlerinizi Fırçalayiniz 

Eczanelerde büyük ltriyat mağazalarinda buluıı1" 

aha kim Genç 
Görünmek istiyor? 

«BU YENi KEŞlF 

BENi 10 YAŞ DAHA . 
GENÇLEŞTiRDi,. 

cKendimi o de1'ce gençlc:Jmİye 

.. b•t . ı ..... tun ta ı ve zcngın unsur arına •·· 
şabihtir. 

5 • Elektrikçi, tecrübe görmüş ı • • Usta • 
2 • Yuksek tazyikli buhar kazanlannda sanat okulu mC'ZUllu usta 

olarak. 
S • Buhar tUminlerlnde çalışmış tecrübeli sanat okulu mezunu usta 

olarak. ' 
2 • Buhar türbinlerinde ve dizelde çalışmış 1.fçl olarak. 

Almanya ile yapılan Tütün, 
Kimya ve Klğıt takaslan ve 
saire hususunda her türlil 
kolaylıklar yapılır. 1 

muvaffak olduğumdan dolayı gayet 
mesudum> diye Bayan Belkıs yazı
yor: 

A Bu çirkin ve esmer tenden kurtul-

Viyana Ünivereitesi Profesörler~ 
den Doktor Stejskal tarafından k 
fedilmiıtir. Genç hayvanlann cilt .b: 
ceyrelNindcn kemali itina ile ıeÇ~ 
ve cBİOCEL» tabir edilen bu cJJ' 
her, cilt gıdası olan punbe renk~ 
TOKALON kremi terkibinde var 

Her akıam yatmazdan evvel "' 
sürünü.:. Uykunuz esnasında cildi:=. 
bu kıymetli unsuru maueder. ~.JA, 
açık, daha taztı ve nermin ve DAP'.'
GENÇ vr tatlı bir ciltle uyanaell~ 
aınız. Gündüzler iç.in de {Yağsız~ 
yaz renkteki) TOKALON krer:fl 
kullanınız. 

4 • Buhnr k&Zanlannda çalışmış ~t olarnk. 
3 • Elektrik montn.J ve işletmesinde çalışmış işçi olaralc. 
Tamirhane tein 

3 adet Tesviyeci tecrübelt s:ı.nnt okulu mezwıu usta olamlc 
2 • Tornacı tccrfibell sanat okulu mezunu usta olarak. 
l • Frezeci tecrübell sanat okulu mezunu usta olarak. 
ı • Planyacı tecrübeli SD.nnt okulu mezunu usta olnmk. 
1 • Kaynakçı tecrubell sanat okulu mezunu usta olarak alınacaktır. 
Yukarıda gOOt.erllen şeraiti haiz bulunan 1stelı:lllerbl. fabrikada. yapıla-

cak imtihan ve deneme kablllyetıerlne göre ücretleri takdir edlleccktlr. 
Sanat okulu mezunu olanların, tecrübe mUddeUerlnln hlta.mında, gl>ster
dlkleri liyakate göre ve kadromuı:un müsaadesi halinde memur olarak ıs
tlhdamlan dn düşünülccekUr. 

İsteklllerln tnbrlka r.at ~eri oemRtne müracaatlan. Hariçte olanlann 
bir mektupln fabrika direkt.örlilğiine mUracaatlan halinde, 1mt1ha.n tarlhl 
adrrslPrlne blldlrlleccktlr (5690) 

Sıhhat ve ictimai muavenet vekaletinden: 
Pazarlıkla intaat malzemesi alınacak 

Malzemenin Muhammen Muvakkat 
Nev'i Miktarı bedeli teminat mlktan İhale 

Kalıplık cıralı 
çam kereste 

Lira Kl'f. Lira Kr4. onıın 

280 m3 15680 00 11711 00 16/'1/191 

Çıralı çam 224,712 m3 12583 87 
Çar§amba 

9H 79 • 
çatı tereste.st 

İhale 
Saat 
15,0 

15,1 

Çivi 7625 kg. 7626 00 571 88 ı 15,S 
Tuğla 1,000,000 adet 26000 00 1950 oo • 15,t 

1 - Antarada Hamamönünde Tıp Falı:Qltesı milştemllAtından Dolum ve 
Nlaalye Kllnltı binasında emaneten yapılacak lkmAl 1.n4&atı için yukarıda 
nevllert, mit.darlan, muhammen bedelleri ve muvakkat temınat mlktarlan 
fazılı 4 kalem lnfaat malzemes pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Eblltme 111 Temmus 1941 tarihinde çarşamba ııtınn ye her malze
menin hizasında gösterilen saatlerde Ankarada Sıhhat ve !çtıma! Muavenet 
Vekdletln~e te§kll olunacak husus! komisyonca yapılacaktır. 

3 - Isteyenlcr bu işe alt §artna.melerl Ankarada Sıhhat ve İçtıma1 Mu
avenet VekAletı !çt.ımat Muavenet Da1reslnde ve İstanbulda Sıhhat ve İçti
maı Muavenet Müdürlüğünde tetkik edebilirler. 

4 - Her birinin muvakkat teminat mlkdan yukarıda gösterll~tlr. 
Teminat olarak nakit ve nakit mahiyetindeki evrak komisyonca kabul 

edllmlyeceği için bu kabil teminat vermek isteyenler daha evvel Vekdlete 
müracaatla bunlan alfLkalı Malsandıklnnna yntırmalnn ve komisyona ma.k-
buzlnnnı tevdi etmeleri lft.zımdır. (5230) 

Sümer bank birletik yün İpliği ve dokuma ve 
sunğipek fabrikaları müessesesinden : 

Unkapanında Tnhnlye değirmeninde mevcud Sümerbnnka ald muhtelit 
dr~lrmcn ve makine tesisatı satılacaktır. Taliplerin lüzumlu izahat almak 
üzere Defterdar fabrikası müdürlütune müracaauan llln olunur. <5682> 

,,. .. __________________________ • dum, on beı gün evvel yüzümde bu-

İstanbul Bölge Sanat mektebi arttırma ve 
eksiltme komisyonundan : 

Nevi Mit. Mu. F1. Ekslltmenln İlk Te. Şekli 
K. s. T. G. S. Ll. K. 

Bursa pirtncı 2500 49 
Nohut 500 16 
Fasulya 1000 28 
Mercimek 200 21 
K. oeter 1000 50 
Çekirdek.siz ftzihn 200 41 1417/941 pazartesı 
Kuru incir 70 28 saat 14 de 194 28 Açık 
Un 504 20 
Makarna 400 38 
imıık 100 38 
Şehriye 100 37 
P. Unu 100 34 

Sabun '801) 47 
Zeytin yalı 4()0 85 
z. tanesi 600 31 
Salça 200 I 24 
Tuz 700 11 14/7/941 pazarte..t 
K. Soğan "2000 5 saat 14.30 141 08 Aç~ 
Yumurta. 10000 2 
Patates 2500 11 
B. Peyntr 600 65 

Sade yaıt 2000 155 14/7/941 pazartesi 
sant 15 232 50 Açılı: 

Da.Rlıç etı 2000 55 14.'7/941 pazartesi 
Sığır etı 1000 42 sant 15.30 114 00 Açık 

Slit 1000 20 1417/941 pazartesi 

lunan bütün çizgilerle ıiyah noktala
rım kayboldu. Bugün açık, tatlı ve 
cazip olan cildim, bütün arkadaşları
mın gıpta nazarlarını çekmektedir. 

ilk defa olarak, mcthur bir dokto
run cildi gen<;lcttiren yeni bir unsu
run ke§fi hakkındaki makaleyi oku
duğum zaman kendime bu derece 
şayanı hayret müsmir bir teair göre
ceğimi düııünmemi,tim.> 

Stz DE AYNEN Y APABİIJRStNtz 
Cilt hüceyrelerinden istihraç edi

len bu yerıi ve kıymetli hülasa, ta
müssıhha bir genç kız cildindeki bü-

NE11CE'.Sl GARANTİLlDIR 
Bu basit tedavi usulü sayesin~ 

her kt.dın on yaı daha gençleşebilit• 
k•' Her genç kızııı gıpta nazariyle ba bit 

cağı nermin bir cilt ve yumuıak 
ten temin edebilir. Cilt unsuru ol-' 
T okalon kremlerinin müessir net~~ 
leri ga:-antilidir. Memnun kalmaP"" 
nız paranız iade edilir. 

inhisarlar Ankara Başmüdürlüğünden: 

Boş şişe ahnacak 
Ankara inhisarlar ralı:ı imlA.hanel'li lhtıyacı için şartnamesi mucıbıııo' 

2,400,000 adet bot rakı 4lfeSl alınacaktır. 
Muhammen bedeli 46,700 liradır. Muvakkat teminat 3653 lira olup uı-" 

leyi müteakip % 15 şe ibllA' olunacaktır. 
İhale 22/Tenunuz/ 941 salı gilntı saat 15 de Ankara İnhisarlar bafUlildGI' 

liığündeld kom.1$yon huzurunda yapılacaktır. 
Talipler şartnameyi 244 kutuş bedel mukabilinde İst&nbulda lta.bt.tafli' 

levazım şubesile, Ankara başmüdürlüA'ü satış şubealnden alablllrter. 
(4088 - 5~ 

Spor Tüfeği ve Malzemesi 
Satın Alınacaktır 

Beden terbiyesi umum müdürlüğü satinalma 
komisyonundan : 

Yo~urt 1000 25 sn.at 111 

Umum müdürlük sntınalma komisyonu için .ıocı. tane 22 çap spor t0" 
feğl, 20 komple kapak. 200 tane iğne, lld tane temizleme harblsi ve 100 ~fi/ 

38 25 Açık temiıleme fırçası. kap:ı.lı zart usullle satın alınacaktır. Mftnııkasa tarlhl 2'7:_.a 
=mır::======--===-===================-=-====- 941 ıaat 15 dlr. Isteklllerin §artnamcyt görmek üzere me'LkOr tarihten eYYf K. yoıturdu 800 7,50 

Ankara Yenl4chlr İzmir cnddeet clh numarada satınalma konmyonutı 
İstanbul Bölge sanat olrnlunıın 1941 malt yılma mahsuben yiyeceği. yu- müracaatları ve münakasaya gireceklerin ihale tarihi olan 25/7/941 cuı:! 

kanda yazıldıltt üzere eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Ca~alo~lunda. günü saat 15 den evvel azami saat 14,30 1.a kadar teklif edecekleri bede-_ ... 
Yllbek mektepler muhasebeclllAinde yapılacaktır. İ.steklller Tlcare' odası- % 7,5 teminat akceslla ~ıe kapalı zarrıannı komisyona teslim e~!!:; 
nuı lMl ,ıı.ı yestteam ibraza mecburdUL İl1D olunur. (5189 llln olunur. C412l) (~ 


