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Gecelcl ve Bu Sabahki Haberler 

1 Harb tebliğleri\\ Odesa'dakl 
Alman tebliti maAaralar 

Suikast divası lngiltere ile 
Amerika 

Bu yazın bqında 

harb sahalannın 

Ber11D ıo <A.A.) - Alman orduları GJıia ,._]eri Brülereli 
~;: :1~ llddetH te<Ulftçllerfn liarelC~ 
muha~ler olmuş ve düşmanın taQı IOD verildi 
ldeumlaıt tendls!M kanlı ta.ylplar 
-,erd1rllerek püskflrtillmüştür. 

Hava kuvvetıerlmlz dün gece Gre-

'(8at a..11 ı IDcl -....ıe) iabmu mümkündür. 
- . Ölen adam Ömerdir deme:ıi için 

mp•P:ll! ner.cie. . ııe ;vakit ve ne bütün liu itirazı mucip hallerin or· lıtihaallerini ve iate 
flnıııeeoetlo wW;ulduiu. hakkm· tadan kalkması lhımdır. Bu nokta· b 1 _, ... 

da hiçbir ~y .a,-lememıı oldutunu lar aydınlanmadan ölen adam Ömer.. mem a arını (~ tarafı 1 inci aahifede) 
anlattı ve §8.hltledn kendi hakbnda dir demek hiçbir mana ifade etmez.> birlettİrİyorlar Birkaç gti:Qdür Alınanların Si-
aöyledlği a6zlerin mahiyetine temas Vakit geçikmi§tİ. iY emek tatili 'Vastopolu zorladıkları haber ve-

gösterdiği manzara 

D!!L~ 10 (AA ) _ ,.. .... eteler eC:lerekAk: 1. al"'" ti h'b. dl" için celse s11at 14 e bırakıldı. Loodra ı o (A.A.) _ Dün ak- r111yor. Bu hareket, cenuptan 
~ . . u- • - ı m wJ78 ta ı ı a ı ra· Ö"'l d K fk · k ı~te ··ru at - Yaımouth'a htiıcum etm!t ve a~ır OdeadakJ yeraltı IAhitleri hakltm<Ia porunca tesblt edilen Kirliorun iki g e en aonra şam kendi namına ve Roosevelt na- a asyaya erışıne .ı.ı:ı r go -

~pta bombalafi atmıştır, tafsflat vermektedir. Vuku bulan mu hafta ile altı ay?ık zamanı tayinden Ban.t 14 de celse açıldı. Komilof, muıa beyanatta bulunan Baıvekil nen ve gerisinde denizden besle-
Denlzaltılarınuz Amerikan ~- ammalı hadiselerle suikastler, Ro· 8.ci:.ı: her sorulan suale chaurımda müdafruı.sına ~vam ederek, kendislr.e Churchill, harbın devamı için İngil· nen tehlikeli bir kale bırakmak 

da 41,000 tonllA.to tutarında dÜJllla.- _ L ~ 1 h 1 d ... :1 d f . d lıdı . va.ki isnatıann ispat edilemediğini tere ile Amerikanın müşterek imkan 
nm 8 ticaret gemisini ve aynca bir manya ma&a1111annı arq nna ar yap egı ' e terım e. yazı r> yemın anlattı ve· Abdürf'abman itlxaflarda b 1 .. . kild lstemiyen Almanların Kerçten 
devriye gemisini batırmışlar ve diğer mağa sevketmiştir. Bu araştırmalar eder misin deyince cba§llatüne> di- ~u uMr:1arda. bu.Junmuşillh de- kvellmem ka ~nnı en .. muesskırb.ıei ihe Sdnra ikinci hazırlık t§ine benzi .. 

ll ... ftft ti. • d Od a ı me hur yeral '- d. · ·d d ... "!:'> • u anma uzere mu~tere ır st • bir ticaret gemlslnl tıorp le ........ ata ne cesın e, es n n § - ye cevap veren a.en mı ı are en ve elikten sonra son ve katt kararın Acil- sall b 1 f . 1 .. k yor Sovyet tebliği ve haberleri-
llğratmışlardır. h mahzenleri bulunmuotur, Meyda· adını bildirmekten bile Aciz olan bu JA.ne ol~dan §tlphe et.medlğ1nl, . ~r vem:~. 8 ar 0 ı~ıy.e.mu§ter~ · 

kan4da sahillerinde lkl balıkçı ge- na çıkanlan ou dehlizler, tam mAııa- zavallı 60 Iık ihtiyann ifadesi iddia Türk haldmlerlnJn verecekleri karan hı~ ~e ofısı ıhda.s edildıiini blldır- nln z~~ ifadeleri hücumun kuv-
:mfsl top ateşUe batınlmıştır. afle 6lii saklamağa mahsus yeraltı makamı için en kuvvetli bir delil itimatla bekledi~inl söyl.€di. mışbr.. vetinı gosterrnektedlr. Sivastopol 

Midway 
muharebesi 
Japonlar 56 gemi ile 

iıtiri.k etmiıler 

mahzenleri değil, l8f içinde oyul- te§kil etmektedir.> dedi. Pavlofun müdafaası i ':'ı~mıı~ 1~ (A:"\'ı!aa1- fi'Y_e?i bir gösteriş hareketi midir, yoksa. 
muı, birkaç asırdanberi mevcut ve Kornilof, Öjeni Abdul1ahın ifade- Bund" .. sonra Pavlota. söz verlldl . 0 ?L ~1: er dan ]ıstı 

1 
° sı~ın büyük taarruz bu limanın düş-

b' k k 11 ] • • d k lm · d ]cı •• d"""" ktal · h ..... ' ıstıruııuatın Btan art aştın masını ne· 
ırcakço do ando adn, lıçmb eni çı ıl ~- sıınd ekayk ndi~or .ugu nol and ıza Pavlof a.yata. kalkarak, müdafaasını def tutl.:p tutmayacağı sualine cevap mesile mi başlıyacaktır? Bunu 

ya erece e o am aç ı ga erı· e ere en evıne ge en a amın Rusça okuyaea~nı söyledi. Reis, buna R I d . . ki B b · kestirmek imkfuısız olmakla be-
lerdir Bu dehlizin bütün çıkış nok- Ömer değil, bir Sovyet vatandaşı dair evvelce verilen karan hatırlata- v.eren oosve t emış~ır : c • u ı- . . . 
talan yani kapıları duvarla örülmüş- olduğunu aöyledi ve sözlerine oöyle rak aBlz Rusça bllm~ruz. Türkçeslnl ~ım her zamaıı ~~pbgımız iıtır. Bu raber, şark cephesınde büyük ha
tiir. Tedhitçiler, kanal, mezarlık, devam etti: versin» dedi. Pavlof, Rusça olarak ıge devam edecegız.> . • reketln pek yakında başlıyaca
malıı:en, veya deniz ~enarındaki dik - 58 yaşında olan Madam Öjcni yazdığı müdafaasının Türkçe tereli- Rooavelt ı~lan il!~e ~tmışti~: ğına hükmetmek yanlış olmaz. 
byalJdara giden gizli çıkış nokta- Abdullah, Öm~rin benim evime gel· meslnl kontrol edemediğin! söyledi. cKanadanın .. bilhassa zikrodilmen~ıı İngiltere ile Amerikanın karaya 
l d ka ıc. al k -1.- d.... d rc1· d d .. tü"·· Reis Türkçe metnin verilmesi lüzu- olmasına ragmen bu memleket bal-
arın an çmat5a ç ışır en ,QAG.- ıgı aıra a, me ıven en Uf gu· .__ ret ed k '"''-k fiil b kil~ . . d d. M·· k çıkıs hareketine hazırlanır gibl 
JanmııJardır ·· · b' h Id ld ğ muna te ...... r 1şa ere , .Lw çe u teş 11tın açın e ır. uıtere J 

.... l-tı · aL_,11• la bu deblız" Önu ve. pkaerışdan hır ima ed 0 u ?nu, mebni vermediği takdirde Pa.vlofun iqe. oliıti mevcut kifayetsizlikleri be- görünmeleri, İngiliz tayyareleri~ 
ı op -· m oaı o n - men pı an en o ama gırer• miidafaa.dan tm.tına. -t. -ı... .... lk • l I . tkik . .. 

Çunking 1 O (A.A..) - Çin mem· lerde tedhip;ilerin makine teaiaatı, ken yaln~ bir defa gördüğünü aöy• e""""'l sa;,,...._ı:;•: llrtecek, nakliy~t ~~se e eiinı te . nin her günkü akınları, ve niha-
balanndan verilen haberlere göre, cereyan verici el~trik maldnalan. lilyor ve bundan dört ay eonra Öme· :. ı:: ~~~r!:1:'. edecek ~ ıb;"!f1 ~ B~~k yet birkaç gün evvel Vaşington-
Midway adası muharebesine iıtirak radyo rvericl flltuyonlari ve mutfak• ri fotografmdan tanıyor. Jofun otuma.mu ıstedl. mull~ tat e ec tir. • ır ef1 dan gelen bir haberin bildirdiği 
eden Japon deniz kuvveti~~ 4 zırwh· lan bulundulu gt>rülmUıtür. Bir insan bu prtlar altında gördü- Müddeiumumi mue.vtnı Kemal Bo- Am

1 
enkanın gıda ma~delerinı~ a~a· gibi İngiltere ve Amerika ile Sov-

b. 4 veya alta t~yyare ge~ısı, 4 ag~r ğü bir adamı dört ay sonra hem de ra, mahkemeye verlleeett her evrakın et .ve musavat pr~ns!p.leri. daıresı~- A _ 

huvazör, 5 hafıf kruvazor, 3 denız M 1. fotograhndan nasıl tanır? Bunu an· zabıt katibi tarafından okunması ceza de dağılmasını temııı ıçln l)qka mıl- yet Rusya arasında, askerı yar 
tayyareleri iaşe gemisi, 34 destroyer ec ıste lıyamadım. İnaan bir fotograf ma· muhakemeleri usulil kanunu icabatın- Jetlere bazı maddeleri gö~dermek dımlardan başka, Rusyayı tat-
'Ye 200 tayyareden mürekkepti. kinesi midir ki, DU11u derhal tesbit dan olduğımu söyliyerek bu sebeple zorunc!a kalma!lt muhtemeldır.> mln edici politika konuşma ve 

AVaşingtorı_ ıo (A. A.) - kBazı Dün müzakere ve kabul edJbils~~b Bay höakim~er, hakikat :1~~~~:=ru~~~llof tarafından M B k•ı• anlaşmaları olması Almanhya ·b~e 
ali.kalı mahfillerde hasıl olan ana· d·ı l"--!L l şu ur en ne men tanıyorum, He et mlldde1umum1nln isteği vec- acar 8fVe 1 1 Rusya arasında kıyasıya aı ın 
ate göre, Midway'a Japon taarruzu e 1 en ayuaa ar ne de o benim evime gelmiştir. hile ~e; evrakın mahkeme kA.tlbi ta- bütün şiddetile sürüp gideceği'ni 
Sihiryaya taarruz etmeden evvel Ja· Parçalanan adam Ömer raruidan okunmasının kanun icabı gösteriyor. Almanlar hazırladık-
pon sağ cenıı.hını korumak maksadile .&nkara 10 (~) - Büyült Millet d .. ·ı . olduğuna işaret ederek Pavlofun bu 8. Mu••olı•nı• ile lan plA.na göre kış ~elmeden ôn-
yapılmışbr. Midway önünde Japon· Mecllsl bugün doktor Mazhar Gemıe- egı iDi§ husustaki talebini reddetti. - ~ ' . 
Jann uğrad•kları muvaffakıyetsizlik, nln başlra0hlında toplanmış ve mtl- Korcilof bundan sonra parçala· Bunun üzerine Pa.vlof, Tiil'k:ç.e mO.- gÖrÜfmek üzere ce bü~ Rusyayı ele gecırme:c 
Sibiryaya taarruz vukuunda Birleşik zakereye başlanıTken Kocaeli mebus- nan adamın Ömer olduğu yolunda dafaasının ~tnlni r.abıt klW>ine hayalıne kapılmasalar blle, bır 
Amerikaya Japonyanın cım alacak lutuna seçilen Buphi Artıel lle B~a elde kuvVetli deliller olmadığını verdi. Müda.faa şöyle baalıyordu: ltalyaya gideceli kaç ay içinde, Rusyayı başlıca 
noktasını durmadan bombalamak mebu.slutun& seçilen doktor Talat söyledi ve §Öyle hul&sa etti: - Bay lıAklnıler, memnuniyetle kudret ve kaynaklarından yek· 
bnkinını verecektir. . sı:~ ::=P~~~ Vekili Gene- 1 - Ehli ~ibre ~ak~lün 30 - 4~ kaydederimlnk:rlblr !:11~~~~- Berlin 10 (A.A.) - Fnbrer, sun bırakarak tutunması kolay 

J bı•..,. yaoında oldugunu soyluyor, halbuki ma, zor a ...... 9..._-...a-· Macar Bqv kil' M d Kallay' AI 
apon te ıgı ral ~ ~t Cebesotıy'-8!:' a~! fOSeyıl Ömer 23 ya,mdadır. kanun bllmemekllğime ve bu yllzden . ,_. __ al e. ı · eb··..::L a aı· · bir kış cephesi yapacak yere ka-

Tokyo 10 (A.A.) - imparator- ve kvtrrüler ~ ~ ge.o.q;e... - 2 - ar h'b . kal - muhakeme 8ll"asmda tanunlann llı· m~ .-rt Dl§BD~ u,..... s ıp dar gidecekleri'ne ve bilhassa, cok 
luk umumi karargahının tebliği: lara ş_A.mll taahhude glrlşUmesi hak- d b 1 1 re ~erıy.e aW p~r m edilmesi gibi va.zl:yıetıere raımen rütllesini tevcih etmıştir. t 1 . 
Midway adası etrafındll beheri do· kındakl kanunmı tercihan ve müsta- ça a~ .~ adamın ı~·stiÖmyan o .?~- duruşma masında. Komllofla. birlikte muhtaç ol~uklan ~-~·o.~ ~"ı~e-

celen müzakeresini ıstem.lf ve bu dl· nu ıoyluyor, halbukı, er muslu• masum oldutumuzu lılpa.ta muvaffak Bene t O (~A.~ - Macar Bar ceklerlne guvenir gorunuyoılar. 
Jı:uz bin dokuz yüz tonilatoluk cEn- lü \aBYll>edllers bu kanunun mn- mandn ve .Unnet olmuttur. olduk. Haktkati herhangi blr iddia- veklli Kallay ilf' Hıtler aramıda ya• Necmeddin Sarlak 
treprisse> sınıfından bir ve cHor- zakeresine geçllınlştir. Kanunun m.ad- 3 - Parçalanan adam kamından name tıe zindan duvarları ve par- pılaiı görü§meler esnasında Macar • 
n.eh sınıfından diğer b;r uça~. ~~~i- deleri okıuıarak heyeti umumlyeslnin bir ameliyat geçirmiştir, halbuki m.aklıklarla gizlemek kabil değlldlr. Rumen gerginliğinin tetkik edildiği· 
aı batınlmış ve 120 uçak duşurü1- kabul edilmesi üzerine ruzna.mede bu- Ömerin akrab.,,lan ve halası hiçbir Hakikat dalına objektiftir. Ben bir ne inanmak için bazı aebepler mev
müştür • lunan maddelerden kazanç vergisi ka- ameliyat geçirreediğir.i söylüyor. tarih öf retmeni 8lfatlle çocuklara 10 cuttur. Alman Hariciye Nazın Von 

Dutch Harbour bölgesinde 14

1 

nununun birlnci maddes1nin A ve al- 4 _ Otel k&tı'bi, Ömerin altı ka- yıl bu lıatikatl öğretmete çalıştun.> Ribben.trop'un bu görüımode hazır 

B. Roosveltin oğlu 
Büyük Britanyad a 

düşman uçağı -iüıürülmüştür. Japon tmcı maddeısln1n ikinci fıkrasının tıef- uçuklu ayakkabı kullandığını ıöylü- Pavlof, bundan sonra Abdürrahma- bulunmuı müzakerelerin mevzuu 
lı:ayıplan batan bir uçak gemisi ile alrlne l.lıUyaç bulunmadığın~ dair yor, halbuki evinde 14 gün kaldığını nın avukatrı tarafından :tendl.s!no 80- hakkında bir fikir edinmeli imk&.nı-
• .ır..r baaara ugwrayan dıg" er bir uçak bütçe encümeni mazıbatası müzakere _,. 1. Sü'I Öm • b" l rulan suallerin hAdlse lle hiQbir alA- 1:t_ .ı• 

Londra 1 O (A.A.) - Bir!e!'.ik 
~erika Cümhurreisinin oğlu teğ
men Franklen Roosevelt Büyük Bri• 
tanyaya gelmiş ve dün akşam Av· 
rupadaki Amerikan hava kuvvetleri 
~omutanı tarafından yapılan kabul 
resminde hazır bulunmuştur. 

-· . . .. ve tasvlıbedllmJştlr auY ıyen eyman, enn oy e kas lmadılmı bil•"'.ı- nı verme& c:xıır. 
gemısınden ve keza hasara ugrayan M-"- b·-Aft • kö ~.,,_ .... bir ayak.kabaaı olmadığm1 bildiriyor. ııı..ıı ~"'ltl,....- ifad ....... ::::._r ve Komllof Macar Ba,vekilinm MU180linl ile 
.._. k .. l .. 1 · d- ~ ..-n sonra 1 O•~· Öm . !1..• g...., 9-• ........ el.,.uue itiraz ede- -L·-d ltal • 
uır ruvazor e us enne onmeye11 ye enstltiilerl teşkllAtma alt kanun S - en.'\ uu kaıı arumda bir rek beraettni tstlyordu görllpıek Uzere J'A&U.I a yaya gı-
35 uçaktan ibarettir. lly1ha.mım mtızakeresine devam et- ben bulunduğu parçalardan anlaşı· Müdafaanın ~ b1Wkten deceli zannediJmektedir. 

Londra ı o (A.A.) _ Midway DÜIJ ve bu kanunun 25 lncl maddesi· lıyor. Halbuki bazı phitler Ömerde sonra muhakeme, karar~ &ae-
deniz mubarebeaine ıahit olanlar, uzun görfi4meıerden sonra encümene böyle bir ~en olmadığını söylüyor. re önümftzdekl çarşamba. saat 1e 18 ltalya'n n Mısırdaki Fransızlar 
'babnlan 2 Japon tayyare gem.iainin verilmiş ve 26 ncı maddeye geçil~- Bu ifadelen veba tezatlan daha ço· bıi'ak:ıldı. 1 Kahire I O (A.A.) _ Mısır hü· 

Kagi ve Akagi gemileri olduğunu tıırMeclls cuma günü toplanacaktır kUıneti, Mısırdaki hür Fransız heye-
eöylemektedirler. Bu iki gemi Japon . Sümer Banka bir bü.çuk Denizcilik bayramina ı·stekleri tini, Mısırda kalan demokrasjye sa• 
donanmaaının en büyük teknelerin· . •1 }" L- -=rbk dak Franaızlann çoğunluğU11un men· 
den olup her biri 26. 900 tonila.toluk Pamuklu mensucat mı yon ıra nazı fa.atlerini temsile salahiyetli olarak 
idi. Bu gemiler aeksener tayyare ala- d "' tıJ - d Ankara 1 O (Telefonla) - Sümer Dün, MOnata.ıAt Veldll .Amlra.l l'a.h· tanımaktadır. Bu tanımanın siyasi 
l>iliyordu. iki gem.inin kayıbı Japon- agı =ına evam Banka fabrika Dıtiyaçlannın ikmali ~:. =:ı.:1::ra :r:~ 10 haziranda Jiare1'ete bir manıı.aı yoktur ve Londradaki 
7a için son derece ağırdır. yor içln büldlınetçe bir l>uçuk milyon li· mının, bu ~ de, dlM aen&lerde ~mekten vazgeçllmft bUr Fransız milli komitesinin bir 

Niifus kAlıdma ka~ sure- ra yardım odümesi kanan l&yihuı olduA'U gB>i ıtyıkı leelıfle ıruttamnuı hUktimet olarak tanmmuı demek 

S•b• , t tile Yerli Mallar Pazarlarından yalımı bütçe encümenince kabul edilmiotir. s..n~'-''miştir. • _ı.._ 1 O (AA.l _ 0
0

1____ de~ildir. 
ı ırya ya aarruz ı metre pamllklu mensuca.t dalıtıı- " uuu ..__-n -.au • --------

ihtimali muma devam edim.ektedir. •• •• Kutılama Programını hazırlamaJc bir pylaya göre, talyazılar harbe O O ER 
Kalldita 

10 
(A.A.) Kalkü Bunun 1çtn datmlan lruponlan her Komur stoku yapılıyor için ~ ~ teşt11 edllmlştir, ;lri§lerinin ikind yı]dönümli olan 10 K Ç K HABERL 

· · · - .ta· lumc1 8fJbeple alamıyanlara btr mlay Ankara 1 O ( "L---) Eti B k :g:omJsyon, JlmanJar "8 dentzyollan b•..:..an tarihini Franaadan iete<lik.Ie-
ya gelen Çınli tahaiyetler. Amenka 1ıtc te§lcf1 etmek bere nahiyelerde 8&- • • ~ • - • an :iidflrler1 nem. --.. .-.. ek ...... n ....... .lh kuicmı b la.dl~ halde 
açaklarınm Japon devlet merkezine bit memurluklar ihdas edllmıştlı-. aermayeauun yırmı milyon lıradan umum m ... _.. ....... m • ri topraklann ahmnaaı zamanı ola· * Y~· a.ş 
-ptıklan hava akınından beri Tok- Yerli Mallar Paza.rla.n müemeseler 100 milyon lir•va ib1H- kanun l&yi· tıebl müdürü, llman reı.t, Aım&t.örler rak te8hit edilmitlerdi. Fakat İtalya.. 1st4Nal bölgelerinde henüz satıp. 
,_ - &GK• btrllil re1si. Parti ve Beled.iş'eden. bi- d b lık 16_ tl . ...ıtrUlm .Jııı;l ~anmamıftır. Hangi ıstlhsal nun-
yo üzerinde k~dini duyuran hava mtldilrlüğii, bu ~ 20 klş!ltk bit ekip haaı biitçe encümenince müzakere rer mümessllden t8lt1l edllecekt!r a azır a aıne erı •" e~ t.aatasmdan ha.ng1 fabrika.tör veya alı-
tehdidinden kurtulmak ümidiyle Vi· ayırm]ftır. Ekip, bugünden itibaren ve kabul edilmiıtir. Eti Bank bu Komisyon. Valinin r1yaaetlnde t.opla~ için hedef tutulaiı bölgelerde duyu· cıya. m.aı satılacağı bir talimatname 
ladivoatok'u ele geçirmek için Sihir- çah~ağa başlayacaktır. aermayenin büyük kısmını önümüz- nacaktır. lan korku azalmlfhr. ile blld1rllecektir. İktisat VekAleti, 
JaYa taarruz etmelerinin mümklln deki kış mevsiminde kömür ihtiya· Dört hafta evvel Londraya gelen 'bmge tallmatna.ıneslnt hazırlamakta.· 
olduğunu aöylemektedirler. Sabun fabrikatörlerinin cını temine ve oimdiden kömür ato- Bulgan•ıtandakı· bh habere göre, Oıamoniz Te Sa· dır. :tb . . 

Mısırda pamuk yerine 
buğday ekilecek 

Londra 10 (A.A.) - Pek ya
kinda kabul edileceği umulan bir 
kanun IAyihası Mısırdaki bütün top
rak sahiplerini topıakJarınm en az 
yansında pamuk ekimi yerine buğ· 
day zeriyab ~apmağa mecbur tuta
caktır. Bu takdirde Kanada ve Hin
diatandan Mısıra buicllly ithaline ha
cet kalınzyacak ve Müttefikler bu 
lthal!t için binlerce tonilatoluk gemi 
kullanmak zahmetinden kurtulmu§ 
bulunacaklardır. 

b k w h d ,_ · 1 , • d'" F _u_lerindekl * rahim admda bır sabıkalı Fa• ir müracaatı u yapmaga aare ece.ıdır. vo e mn ıger ranaız fiCAU 1 l tlh clvannda şttplıeli vaziyette dola.· 
Sa.bun fahrllmt.örleri, Ankaraya btt demiryolu heyetimiz hu.u.i komiserler, 1 O haziranda ta • şıl'ken pollsler yakalamı.şlar. :tbra:hl-

he,.et göndererek elde fazla mHctanla Çocuk Esirgeme Edirn d•• d'. yan kıtalan hududu geçtikleri tak: m1n ftaeıindıe paketlerle heroin bu· 
sabun bulunduğunu, fakat hU8USi k • 1 eye on u dirde tahliye huırlıklan yapılmaaı lunmuştur İbrahim mahkemeye ve• 
menfaatııer ı;ı81kıde 1ropn bazı kim- ongresı top anıyor Edlnıe ıo <A.A.> - uzunköprtı • için VJıeby'd~n emir almif}ardrr. ?llm1ştlr · 
selerfn pcyuaY.8. sabun çıkarmadıkla.- Ankara 1 O (Telefonla) - Çocuk Bcllrne c:lemlryolunun lfletmesıne alt Sa • • · İtaly: la afınd * K~culcta. oturan Caferin ot· 
rau Deri. stıretek 88bunun da tıevzıe Esirgeme konereai yarsı saat onda husustan tee'b.lt için Botyaya. giden ! __ 11.voıe nın an r tar an ı yedi yqtarmd.a. Ö2ıcan dön ba.h9ç_• 
t.bl tutuıl'DMBll istem.eğe karar ver- Çocuk Sarayında toplanacaktır. Me- Tftrk heyetı bUgiln Bulgarlstandan 'IK~ takdirinde Fraıısada nzfyetiD ~ dut apcma çıknu§ dalın kınl· 
mJolerd1r ,eıırtmıze dönmilştür. n_e kadar nazikleteeeğini bilen Laval maın netice.inde dti§ftp ı:o1 be.ca.A"ı tJ.. 

Bu tatdıme sai raporuna göre Çocuk Eairgeme bu meaele hakkında mUzal:ereye --...... "'--n _"4-n-- bldml!. 
flllılc'kınmlf sallunlann Kurumu 941 senesinde 726 tube ile k bil w __ r• .a~v"· vmca uaı:t~-,,-

plyasaya. çbnlaeal'J. 1bnldedllme4c- b. l'k 949124 ., bakın Pirinç ekimi artirilacak girme e iatememiftir. &ATCU iıi mıttıt 
ted1r. ş~r ıd~· k d ,._.~~CU!f<!. ı ak h!ştır. bu hareketi, garünüte söre. Roma· * Azız ~ b1rt zabıtaya mÜI!J.' 

• • ım ıye a ar 1UID11e91% 0 ar ıma- Ankara 10 (Telefonla) - Ziraat da l:iüyiik bir tem bırakm)ftır. oaatıa Melliiat adında. bir r:ı 
18 hın senelik eıya ! ye al.tma alınnııt aaker çocuklarının Velı:&leti harb dolayuile çeltik eki- J'loryaya. ~ "fe cebindeld 

Roma 1 O (A.A.) - Üguri böl- adedı 876 dır. mini arttırmak ve ekime bir düzen ' • 1 lannm p.hndıRmı QleıD1ftlr. 'fi "' 
gesinin mağaralarında yapılan araı- ıvermek için Sıhhiye Vekaletile de Irak da çoli eski eaer er ~ talddkat aoınunda Mellhat ~ 
brmalar neticeıımde meydana çıka- Ticaret Vekaleti temaslar yaparak yeni kanun proje- l>ulundu e: ka.'b:ecıe ':fu:!P ı!:Ze ~ 
nlan bir kaç ta~utun ~erin.d~ ı.s.ooo müfetti§liği .ı h~zırlamışhr. Y~ proie~e göre Baidad ıo (A.A.) - Tdrfben din ~~ıc: !~hwfe ~-= 

Yugoslav kiralı yunan seneden ev.vellu Tq devrının ilk: za- Tel f l n ıimdıye kadar çeltik: komısyorıla- 5000 aene evnl 1'•fllnllf bir kadına ceplerindeki pUalan oabp ~lan-
prenıesile evlenecek manlarma. .ait çakmak ~pn~an ve ret~e~ O ~üfet~ l~e -T~';:; nnda yer verilmeyen Belediye dok- ait mücevhe.rat, tuvalet eeası ve lafılmıştır. 

Londra IO (A.A.) DaiJ lı:~ten ~illh parçalan ile bır gen• Vekaleti ia millet~ lerinden Ah· ~rlarına .oa yer ven1mekt~ ve pro· clah'a ba,ka bır takım eşya bcilunmuı Ahmet yakalan~~ .. .Juı~ı~n ver& 
Sk h • y ] K j cin iskeleti bulunmuştar. O lkıl te ,. • tişdil • • ıede çel~ık alanlarUlJD ıehır ve ka- ve Baidad müzesinde muhafaza al· mlş, Bult&nahın:et tqltiıctl &Ulh aezl. 
p· etcil 8Efetfsı ı(80j aba 1!'1' ı met a ıç tayın e mııtir. sahalardan uzaklığı tesbit edilmek· tına almmııtır. mahkemesinde ~e.n Jl\l'la1iaıkeıq\~ 
~~r .e en e'!'Al 1~~a ıd eorge udn iki Amerikan l>alonu - tedir. 3000 aene evvel --mlf bir ita- 80Ilunda elli gün hapsine !IW'&r vetıf• 

7qsenı prerue.ı e&Ban ra arasın a Roosevelt yeni bir ••• . . .1-s- mi§tlr 
Jı:uvvetli bir dostluk duygusu oldu- çarpıştı dın iskeletinı ihtiva eden Sumer dev• · !1 a.dla.t.ınQ 
lunu öğrenmektedir. Prerues 20 ya· Buenos • Airea ı 0 (A.A.) _Va- demeçte buluna~ lngiltereye hava akim rlne ~t ~ir mezar ö": bulunmuıtur. Uç *~~~ı!:::a 1:.... etva.rm.4 
fUldadır. Harhd~n aonra ikisinin ev· ıingtondan alınan bir habere göre Londra 10 (A.A.) - Reıa Rooa- Londra 10 (A.A.) - Hava Ne- Kemiklenn ~da oakırdan fi~k~- Mebmed1n tınnma giderek ta~ 
lenmeleri mümkün olacağı ve bunun Lakehurst civnnnda yapılan gece velt, Birleşik milletler günfl müna- zaretinin tebliği: Dün gece bir kaç teler, küpeler, bır gerdanlık, lncı bı:- e~k almap plkıf!11a.k ve eJGnOiı 
Yunaniatanla Yugoslavyayı birleşti- talimleri esna.ında iki Amerikan ka- sebetiyle 14 haziran pazar günU bir düoman tayyaıeai İngllterenin ıark çiminde bacek k.abuklanndan yapıl· vermedlltl için tezgA.htıar Mehmedl 
ren pakt sebebiyle 6nemli aiyasi bir biliıevk balonu birbirine çarpmıotır. demeç yapacaktır. Bu demeç saat -sahili üzerinde görünmüıtür, Atılan mıı bir kemer, bir bilezik, sürme. dövmek mçlaruıdan yakalanmışlar 1 
ola mahiyetini alacaiı aanılmak- iki balonun mürettebabndan bir Jdti 21.SO Cle yayı)ac:M iY.f .LQ dakika bombalar bir miktar huar husule bakır aandallar ve balçık.tan çanak, numaralı m1llt 1ı:orumna mahkemesi• 
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AKŞAM 8abffe. 

~KŞAMDANAKŞAMA ( C!. B i R il A •• .., L B R 1.· ] H•ı.. " ......... g 
Ansiklopedik aJam "'r _., 

- Atlas! 
Bir lnmcluraa clükkinınd-. ...., la bel 1 . 1 G d 75 ı· / M 'd k. ca temiz kılıklı bir adama. ........ ıe ge en 1 ece e ıra.. - . altepe e 1 

ler ıröaterildi. BelJj ki mUtteri cemıp- ~N7. ~ .içiade. Şlpaoda bwl-
~uım cüzdanında bol parası var. y b h k h • ı llllf R..ı Me. Nally'ain ............ ~üç çift birden alacak. <cAıbmUl Dağıtilacalt bütiiD azın a çe, ışın · ze ır enme 1111u

1 
..... 'birini ............... •ıvil polialeri takmalıf itim ba aca• ma"~deler i..in karne atLu çok naufusalda. Orada .... 

~ ~=;~...:_1:} e: v:ifesini ;-öreceli d • ) ) Rakıdan mi, mezelerden ;:a".,::.,~ ayn aJn birçok aabif-

kllbdar~a 40-4l lira vermek..- enız 0 an yer er.. mİ oldaM11 belli d ..,.1 Zaman z~ bu.atlaaı ~ -.itliiiai bis oradaldierdea .. ı,ı.... Halta datıtııacak Ja18 belp19ıt bal- •- egı mak, omm aahifelen arasmd111a • 
~onla. Fakat zati terifin cahillili, !afi mikllrlQllne taıftn ecmmıt- :vali seyahatler yapmak hotuma p 
ba:rat hakkındaki sörgüaiizlüiti de :. Bunlar 8.,jl11 gtlnde bilt1ln ~ E ki dd h Dibl Jı&alteJeıd9 &ar ,. 'ftv- derdi. Pmnaimı mavi boyala dmilpı •aklanır eibi değil: ta c1a11tııau.ttır. Belgelıtr 1ıa1tm sa- s me a ların mendilleri tık adlaırmda 1'E1 IEltlnla rakı fıOerek 1erc1-. ..... timendifer çiqil.t 

Vidala, gWe. fÖYrO, rqea,siW.- fHIDe JarıLJ&ll maddeJerfn cfalıtt"A şimdi kimlerin ellnde? 3eb1rlenip öld&lerial ,.....,. Bu.___ ....... nofda nokta ... Bunıar arasındaki farkı beails bilmi- off.sl ~tmd&n aı701!11!mw temkı 1 
vak& etratmda tahkftrat d9n.ıa et- linde a&terilm hctat laatlarma ~ordu edecet: ve~ vazifesi. &&ecStlr. • Hikmet Ferı·.Jun Ea • !Mktedlr. Tevftl9 ~ oıarK rakı= ılaav lıııoie-'•.rda-. ::::.:C 

Dükkandan .,nldıPma •akit. isi fAf8 beJpJıerlnbı do)4uraJmUmda l "' f iOOdeten AllDtn ADDıaı1a l*ltl ıı.- a&ırll&r. d.iı.a • . • ,.... .... 
arlcadBf !.-a.!L-.il• ~u·,. ·edik 8IU o1acaJc beyaDDallleleı1 hatta da.- yııı-1•1 - ......... '""'narlarına ~-- _.._tplert .. --da ....._ .......... .._ ... _ nilz t.e.ıblı edlleımem1't!r. Bunlarm ria öw4i ele =•lııirlea· ~~- ... . !"'uıaa •U:"'" tıtılmasma, baf!anmıftu' ...,.. ....,,,.~ .. .., a.u· ., .. , ..,._ .......... .....,.... -.-- rakıdan mı. Jt*la ,.edDcleri mell8ler' 1---1.. ' - ,,,_ 

- Diinyada m m-n•• ..,_ mm boya De We resimleri yapıl.mlf man sahipler\ vardır. den mt zehlrlendtleri de llJDdlllk ~ ---ı--- L-

Bak. bu Yata gelmif, lıı&ll aeltriııa B. Memduh Şevket, tahtadan klçtıı: bir aaJme ... B1r tara- «Ya doktor olmalı," ya aı ....-- P---- - Mi • •1 ' 
farkmcfa değil ••• Gerçi bir balatta tea.'-!l.1erine devam fmd& kırmızı bit tarafında 8A;Jk mavı m c:ı.. ~ morsma Japacall nehrinin üserinclea kayclıiım. Melal. 
ehemmiyetsiz ıilff. .. Amma. ~ mau • renkte ampuller Ja!lJ?OI' ... ön pllnd& hanende » otopst n rakı ne mezelerin tabllll ka körfwiııııılea. ve Panama bmle. 
~ baıriler, yahut boflaklar topla- ediyor altı tane tatemıe . .. Ve bunlarda yal- Nihayet fasıl heyeti - duval' flAn- netıce.sınde vertı~ rapoı1arta bu c1- daa aeçtİiİaİ. ondan aonra mete11 
IUJ' ••• Bir taham malam.ta. :rahat... o. B. P. genel seıcretıert Memduh ruz blrlsl mastesna hepsl tombul, et- lannda yudı~ gibi - ıcra.yı ahenge het aydınlanacaktır. Marianne adalarına uir~ ara-
man kafalılaiı ortaya çakar... Şntce6. ıetınıel'tne denm etmeıtte- lt canlı tazeler. . . Uzun etekll, yukan başlıyor... dan Şangbaya. oradaa da bir Hia-

Köprüyü sçmİf. vapura binmİflİk. dfr. Bug6n öfledeıı sonra. parti m.er- kısımlan oldukça deJroltıe, son dere- Şarkıcı kadınlardan bazılan uta.nr Yogu"' rtçular zam diatan limamna v.-dığma ve yol...a 
;yanunızd ... a mallil ile tanahiı- temıde kaZa idare heyetlert reisleri cede g&re çarpan renkte elbiseler gty. gaç... Bazılan da sahneye fevkall- denm ettiiiai •• •· d"" ınız iki ,..:t: 

0
t;;u;o;. Biriain be- toı>lan•eaJclardır. Toplantıya genel m.1şler. . . Baş ta.rafta oturan tepeden de alışkın ve pişkin ..• Kesell altm iatecliler itte bir . ıonır ~ eni 

kim old~- bm-oftan. öte oaa sekretıer riyaset edec«tlt. tırnağa kada't' kırmızılar içinde, onun rengi dapdaracık elbiseler pyen J&- Yoturt Amilleri. ~ Velı:lletln- il . ~ P.......-ı d 
-- ..., yanındaki be.har mevsiminde blr erik nmdakt patlıcan mora rengindeJd an- den :voRurt flatleı1ne bir miktar ram la~- • aaa " • ko-

aorda: Alemdağında odun ağacı glbl yepyeştl, üçüncüsü ıse altın 'tartıı kadınla blrbtrlertne bak:ı4lP :yapılmasmı ıstemışlerdir Bu ıatetın ,. Bil • 
- Nedir bu illç moclalan. azi. kesimine L--landi rengi ve hepsin~en daha açık bir et- gülüşüyorlar ... Halbuki haf tarafta- tıetklk1 ~ iafe mftdftrlfttane ha.T&- ~er WmnlMI kiPIBe ._. 

zim ? ... Şimdi de b......- hir altra • UA9 btse glymff... ötdrllerln elbiseleri de k1 kırmızılı ne ~tntn g&lert meç- ıe edlJm1ştiı'. keadme .,..ı,w ......... pek nft-
aeptyl çlkb. Boium aira", veri,_. Bulgarlstandan fık1 motöt mangal aynı renkte ... Hepsi de pek uslu uslu, hul bir noktaya dikllm14, put g1bt clu- • li oldağana IÖylerler ••• Hentia bmm 
lar; karam Wlell', 'ftiiiyorlar; atetin k&ntll'tl gelırı.1$lr. Gelen kömOI mık- «hanım hanımcık• oturmuşlar. . . o ruyorlar ve ara sıra em parmakla'tı cAntigone> lıtanbulda tecrübe etmedim. Lakin keneli "--
arttı, veriyorlar ••• Her halde bir nevi tan 200 t.on.dur. Aynca yolda S motör kadar ki tombul t.oınbol, üzerlert etli arasındaki "'°1ill ttu mendlller! De t ·ı dil k dime atlasta İfaJ-et pamiaiile ,...,.. 
tedavi züppeliği olacak, delil mi, vardır. etıt; beyaz birer tedt yavrusunu an- oynuyorlar ..• H&Mnde ve renıkl1 tül emıı e ece ı.. usan seyahatlerin, uzak ,.oıc.. 
doktor? . Yatacak oflıal, Alem dalında odun dıran elleri dizlerinin üstünde .. Kol- mendil-,.. Devlet konsenatuvaft tiJa,tl'o btmıı laldana keyfine "°7amazdua.. 

Fen adamı. bu sözleri dinledikten kesim.ine bqlamt.ıır. tarda ve parmaklarda mübala~lı pt· Esklden kahvelerde meddahlar. ma.- mezunlan v-e talebeJeıt tarafmdan, Dün gene canım plnW • .,.·.-. 

aonra, tudik etmiyerek batma ..ı- Derbent cı"vanndaki nltılarla. yanan yilzükler, bUezlkler sallar, hltA.yeler a.nıatırıaı1ren mu- Ankarada. kordtplomatıte w hallca açbm. Ona~ ,.,k.. ... , 
laclı: sıralanmış ... YüzMcsiiz parmak ve ha.ttaık eUertnde veyı. omuztannda mt\tea.ddlt defalar gösterllen (Antı- bm. Biraz çok nak Wr 

_ Dewim:.;.. • -L-_:_ ... u L~ otomobil kazaai bllezlcsiz tola !Ulamak mttmkiln de- bttyOlt birer JUlll.a menclll bulunur- gone) un devlet komıen"&Wfl.nının hat _.L .. ~ • --~ - ___,_ - tu... du. Yuma mendJl Jlleddalıım allmıe- aynı tadi'oBile 1stan1mlda da temsfl •. ~-.-.- --- ..-..... -
luılanndıan biri ha altra - MPIJf cllr. mahakemen Pabt ~ eUert. b111ıaS- tt llbl idi. Şimdi ele 1r:mnw ,..u. ecHJeeetını memn~tıe haber aldıt gerdim. içimden: cE,. iftl'e ft ... 
- dedi. - Biitün )'UVUialr biçimli Bir prajda Avni admda biri a.- • dit Jn-'8n nttlD iN bdar ful& aıtm sana ttU ınenı!llN ımıe....n.. Refslellmhur Jılllll eet !lı&rtlulkı ai llbot parmak!.. Bavallanaı ........ 
milcroplann lıutalıldanm öalii)'or. met adında bJr mtlftıer.lp att 1ıma11 etil ac.ı.P ••• 8aül bir an nı&a IDk- tJn alAmetl... 8anti ~... defa ~ earecne lWlnıllBett8e cim ım1- V• '*da - ...ı ._ 
insanlar artık aeptisemi'cLın iNie otomobDhı pllkasmı dellftlrerek ot.o- mat. ,,.._ .,.,.... 119 lltldlm,. s1b1 mıda eJbr.ıııatn ~ bil mendil 7lbırk ~ •ll 1 l'Mrl ,......... laaasi lalaJanla hlapnelP 
onun aay..mde ~- Fea- mctil1 pmjda.ıı çikanp Turban ve bbank bt>a.ftJı ... Galiba hl1A ba- olmadan l&1'n ~ 1mkAn deTIK kmaıvatawn senoıert mu-.._.? •. • dedim. 
nin ,........ Wr ........ • Ba .-ı.w cew adlarmda D:1 aıbdllfl"• da bfll- m1armm arumda cpa.rmak]uının 1'4. .. halclaLlc tstanbulda da ~- EYvell plipaiaıl Wr ,.o&a ça.. 
iliçl_. ADaJi ...... lek.elerinia ...... dfrmSI. BCl1fB:de1'879 iWle git- dlpledndeld fÜUl'lara fmcl* dl2I» dl- Heyet hep bir atatan ~ lardır. OrteaVll.yı, RI~ imle MtediM: .. llli&o 1f111tim ötede 
ris. d ılay mıtıer. d&rlllte l>ellbent dYarmda Je tarif edllen fada etli ve bıbarık sıonra nihayet ,,arlacılarm yıldm atı- fllA.rmoaa omstruı ff'fl, P8ltt Alnar ,......._ danla... Alet IMıtb... ı.. 

Bire t!k:.. .:~Gmat d• veri-~ -~~-·~deldlerden eller, cen gtmt eb adde41llyor... nenin önilne geldi. Ba tanmrrDf btr idare ed~ktlr. tiJ, "' thiifliıcliw Ukia ~ 
.. -~u. ... ~ _

1 
-!..":~ Altı PrM; lradya• albnnda çal- hanendedlr ... Ve mutıalEa ekim' ol- İstanbul sanat muhitinde bir wıae ulllliıa W--L L-L"- __ 

.,vna ......_ _ _. _ Jrıarmm& ,.ıar ... Pasd beniz ba.şlamll. ara smır. d.ITe mtına ttulil, toyu lllJ&h, tet)dl ed_,. elan tııa tıelUllledD ser- - - J'Ok.- -
'..s - BiliJ'ork ,, ~-ilcıli'l • ~ ska- • ......._ IDde AYDlnin -vbM-Mll .... tmgırtaJm bir 11& teli ... Ve J91- paDa bir elbise ll1mllU. Onan d& o~ lfbd c. H. P. ~ ~__. -taıam:~·· 11.nta a..:..... u.....- ~ eibvm. 19pT ftn.# lfetlcede, otıcaabllla pli- nıs 1k1 defa 1111l1i&r&a blı' 1teman... elinde alyab tlUl1l b.111 mendil nl.. Te't ~ mlaadlllle tMnbul ne ~- " • aw .,........ ,&a,.W. 

c- Ha,... .... •--...._ ..ı- lı:a8m1 delttuztP tahdit ıaanm blJAfı- Masfklye bqlamat ~ son baZlrlı.lc- bqma şaı1alannı 81Sylemeğe batla.eh. Emlnön1l Haıtett tattbıe almlltU' &,.or... ..... wa cenildim.-
W.. na. sefere p'kblmdaıı dolaJı AmlAln tar yapılıyor... Etraftan cNur ol ••• • lar, cY&.şa• Jar, • · şa,ı. parmalwm il..ıetec.k oW-. 

- Yuvarlak Wgimli mikroplara otus Un para ceısa.sı ödem.esine ye Sahnenta önOndekl masalarda •Yarob lar... atopf ••• 
dair lııeni ... -- .... mi- olıaauıb'JI dWtrlp Tu•••• ,aralan- mlşterfler dl9dl• ~- Herkesin İ1AnJarda cBllbüllerin billbülO.. dl- Okuyucu 
eia? muma sel>el>fyet ver4lllnden dolayı ıM llet1de... ye rettlm edilen meıfbUf hanende • "bı::'!:: ~-.::';;~°'::.. .......... 

- Vallabi ·-- •• bilmiJo- da btr buçuk ay haplllne Ye 81 lira pa.. Bava; den!s, ~. çlrcw:. aalata-, yırtınırcasına bağınyor... Yt. ben mektupları .- __ .,.... bile !_Ll!__ LL..... 

rum ki... ra cezuı ademestne karar verllmif- lıtc ve alkol kolcu70r... Gazinonun ~ sesten anlam110rıım. ya ctrftzıel ses. _, - -
Teklifsiz arkaclqunclı· tir. nftnde bir aşa~ btr yu1tan dolaaan denllen çok esrarengiz bir şey!... ---o- 11111- ltant parmeim• oa-. de-
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I 1 1 rENl NEŞBiır.l1!1 
Günlük Borsa _ Oniveralteye p..oekler Gayrimenkul satış ilanı 

latanbul Emniyet Sandığı müdürlüğünden: 
Istanbul fethinin beş 
yüzüncü yıl dönümü ı.tanbaJ Bonaaınm 1111/IHJ ltaUerl A-• için kılavuz .. _.___. ... _ 

uıunralte ıald>e b1rlll1. wuy.a- P9fa Mthm.e& aaıa I0/11840 heaap numaraslle Sandığımızdan aldıtı 
,. '1,1 833 TGrt borcu ı. ıı. m. ta,80 Je girecek ııı.. mezun1arma mabnl 101.2a liJ'81& bJ11 oalatı&da Yent cami mahallesinde Bahtı: pazarı caddesın-

(Kupon kesit) b1r tııavuz neşre~. Kılavusda de Kardeflm 1e>kalmda 1*123, 2', rı, rJ Mü. yenl 29/2. 31 llA 39 numarata 
• ı ına lttamlyell 21.- flnlvennteye nasıl g1rlleoel1, hazırla- 11, 13, U, rr, 39, 41 numaralı 185 sin. deniwen dolma mahalli mü~temıı 
• ı 1933 lkramlyell Srganı 22.90 nacak evtatlar, mOracaat tekll. mu!ı- tlrgtr balWtuuııe ,. bfll d1ittAru b1r1nc1 derecede l:po~t etml§tir. 29 Mayıs 1953 değil, 11 Haziran 

1953 olacaktır 
• 7 1934 81TU-Erzunmı l 19.80 tellf falr.tllteler, fakl.r talebenJn imi- Dosyada ~ tapu taydı suretinde (gayrimenkulün Gala.tada Yeni 
• • 1934 sına - Bmınun 2-119,90 veralte bur&lan,.. c. H. P, J&rdmıla- camı mahallesbıhı Babkpazan Kardeşim 10kalmda e*1 23, 25, 27, n Mit 
• 11 1941 Demlryolu lstlkraZJ 19,95 nndan faydalanma fE*iller1, paruıs renı 29/2, 11 ilA 39, il, 13, Si 3', 19, 41 numarata.1 tapı ayılı •tı leblde'r-
11 11 11 11 11 ., ll 19.65 yatılı devlet mü~lert hak'lnnda ya, eolu İstelyanafka mttstırat fabrikası ve Zaharyadls zevcesi Katına fab-

Ytll8D: Mustafa Ragıp 
A. Dem1ryolu tahvili I-ll 52,25 :abat veril= ı:ı~ :1~ rtka.sı ve bslnen Zaharyadls zevcesi Ka.tlna fabrlb.sı ardiyesi kıaınen pat 
A. Demlryollan tahvll1 nı 53,- en miheztunı e ço m - rUc veresesi emlA.t 'fe :tısmen Baıtm veresesne mtıne.zttlnflh mahal cephea1 
A. Demlryolu mOmessll senet 51,75 hlm yacını karşılıyan bu esert eski Be.lıkpazan caddeslle mahdut 383 metre 10 desimetre miktnnndı>. ve 

J'atllı 8uMıMı ~ 1403 te f.s.. den ~tp ta ilkbahara glrltln; nıar- T. c . Merkez Bankası lOO.- meydana getiren ünlverslte talebe blr- 185 zira denizden dolma mahalU m6.tf;cmll berber gedltlnden münkallp 
tllnbulu ~ ıöre, 1963 llD.9- tm J'l,rm1 blı1ne ıeead1lf etmesi IA.zım T. İş bankası nama muharrer 15.- Uğinl tebrik ederiz. Kılavuz Bayezit'- mezk~r numaralarla ımıra.kkam balıkhane ve beş dük.klnm tamamı) ol-
llnde bu pelk b~" WibJ bAdlıle- ıellKen - Jtuyeo takvl.mlndekl yan- T. tş bankası Chamlle alt > 16.50 te İstanbul Kitabevinde atılıru*ta- doğu röster1lm1ftlr. Mezktır tapu kaydında gayrlmenkull\n (5000) liraya 
ldn bel yt)dnc11 yıld&rltmthıe b.n- lif bir hesap yQsftnden a.rada 9 buçuk T. İş bankası milmeıWI his. 205.- dır. b.!'§1 Tlh'l::tye İmar l>ankasma ltlncı derecede IP9tekll olduğu blldlr1.lml4t1r. 
11Catız. gönden fula b1r mm.an farkiyle - A 0 •• • (Bu ipotek aandıtın 'fe mftfterllertn hukukuna mtleesır delildir). Dosyada 

.ll'atUı.ln eevt -ve lda.ree1nde ~ 11 marta tesad1lf ettıltint görmiiş ye · emlryollan şirketi (% BO) 3o.- ESKi YAZIL.,RI OKUMA mevcut esas ikraz muhammin raporunda umum mtıBn.ham aeneden C526) 
eden TOR Jaııbra.manl&n, tnatıgı ,.. tatıoııt &lemfnin en bftyiik riyazi A. Dernlryollan ılrkett (% 100 49.- ANAHTARI &J11Il terbiinde olup bundan NO aram murabbaı t1zerin.e esas bina ve 25 a.r-
c1dden lyt çarpıp.n mGdafllert ntba- lHmlertne te~t yaptınruttı. Esklhlsar ~imento 12·85 Vakıflar umum müdürlüğü tarafın- §:lıl. murabbaı tl.zerlne de a.h.fap barakanın 1nta edildiği binanın ahşap ba-
,et emnete muva.ffak olm1Jıl}lar" Hlll Kla\'Yfta ve 811*onyils g1bi 1kl ml!i- Sigortalı Kredi Fonsiye 1903 120·- dan yapılmakta ola.n 11m1 neşriyat rakadan maa.dası ltArgtr ve tçl dlfl esk1mlş boyalı umımıWlda üç ma~nza. bir 
aıesı 29 mayıs .salı .-belu f8bre ili'- hur l11mhı yaptıklan hesaplar neti- • 11 l9ll 116·- arasında <Vakfiyeler ve vakfiyelerle han ve b1r baraka mevcut ,.. Mıt satıhlı olup 24 oda 3 aofa ve 3 helA ve 
m.lşlerdl. ceslnde MllMt takvimde l!llahat y~- 11 11 Amorti 63·- llgiU eserler) serlslnln dördtmcü ldta- kahvede tert:os ve etektrlk teısJsatı ve önünde 181rele bulWlduğu beyan edlJ-

İ.stanbulun Türkler taıafından fet- pılmış - tatsllA.tı mevzuumuz harı- 11 11 Kupon 1·;! bı olarak bu kerre neşredilen (Eski ıni§tdr. 
hl, yalnız mlllt maglmlzı gwıırla, tt- ctndıe olan _ bu fark taldınlarak ~~:ıı: ~~~~el 

2
:r:ar 13~:70 yazı1arı okuma anahtan> adlı eser sa- Mezkilı' gayrimenkulün bugtinkii vaziyetine gelince: 4 kat kArgir wnum 

Wıarla ıilsliyen en oerem ve kıymetli Papaya ıza.te edUen Gregoryen takvi- ., tışa çıkmıştır. Bu mühim Um1 eseri mesah881 MO metre murabbaı olup 189 metre murabbaı bina .sathıdır Binn-
bir vakıa 01ft-"' c:ıeıı.u. bütün insanlık mı kabul edilmişti. p_.:.nevre 1lzerine ıoo 3o. ıO 1

1 
okuyuculanmıza bilhassa tavsiye ede- nın i"lnde eeastı tadllAt yn.pı1~ merdtveruerı mO"La~ tahvll edlİm1~ 1,.i 

..... AA a ı..5Vlçre frankı "" "1 v 
U.rihlnde bir devrl kapayıp dlıterinl Fakat bu yenı takvlml o zaman 12 9375 rlz. ve m,ı avanmış ve doğra.malan tebdtı edllmlş üç dükktl.n 22 odı>. ve önü !s-
açan ve medenlyetin mAnasıru, Slly- yalnız Jratollkler kabul etınlf, d1ğ'er hı- Madrid tlzertne ıoo pezeta ·31 16 TATİL HİKAYELERİ lı:elell bir han haline if~ğ ed1lmlşUr. 

Stokholm llzcrlne H>O kmon ıt d .... ft_ bl in ı f rlnl değl.ştlren en muazzam bir hA.- r1sUyan mezheplerine mensup olan- · namı a ın a Ç•A.a.u r c onna sa.- VAde.sinde borcun ödenememesinden dolayı 3200 numaralı kanum.ın 46 
dlsedlr. On bir yıl sonra b~ yftzllncü Iar bilhassa ort.odokslar eski Jülyen BORSA DIŞINDA tışa çıkanlııılştı:r, Gazete bflyllertn- mcı maddesinin matutu 40 mcı maddesine göre satılması icap eden ~uka-
yıldönflmünü ldrAk edeceğimiz bu bil- takvhninl kullanmakta devam etmtş- Türk altını 33 15 de bulunur. F1at1 10 kurtJ.7Wr. nda yazılı gayrimenkulün tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya 
Jilk günün şerefiyle uygun bir şekilde lerdl. Külçe altın bir gramı 4.55 koıımuştur, Sat:ı.ş tapu sıcıı kaydına. göre yapılmaktadır. Arttırmaya gir-
kutlana.bllmesl için fimdlden umumt tık zamanlarda yalnız 1tatollk kili- Mecidiye ı 45 Fransızca' dan mek !3tlyen (3125) l1ra pey a'k~ verecektir. Mllıt ba.n'kalanmızdan blrlnln 
bir istek başladı. Bu münasebetle bet sesinin din! ma.h.lyette bir takvimi 1 1 teminat mektubfı da :ta.bul olunur. Birlkmlş bütün vergiler, belediye re-
on gün evvel, 29 ma~rt gue- ı-ten 1744 te cülüs eden Büyük R A o y Q İKMALE KALAN TALEBEYİ .slır.leri ve tellAUye borçluya aıttır. Arttırma prtnamesl 11/ 6/ 942 tarihin 
telerlmbde - bu m.lll1 Te un dunu Jl'rederlk, esi Jülyen takvimindeki den itibaren tetıklk etmek lstlyenlere Sandık Hukuk İşlcrl servisinde açık 
etrafında. - çok kıym~tll neşriyat yer yanlıolıtı anl&Dll4 ve Gregoryen tak- Muvaffakıyetle hazırlarız. Müşterek bulundurulacaktır. Tapu alcll taydı ve aa1r lüzumlu malümatta prtn:ı-
buluyor. vlmini kabul etmişti Bu suretle bu derslerin aylığı 6 Ura.dır. Hu.sus! dres- mede ve ta.kip do8yuında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunlan tet-

Acaba L.tanbul fet.hln.ln yıldönümll, yeni takvim 1750 de İnglıterede, Boıünkü program ler dahi verlllr. Lisan mütehUS181 kik ederek satıhta çıka.rılan gayrimenkul haklond.a her şeyi öğrenmiş ad 
hakikaten bu tarihe, yani 29 mayısa 1810 da diğer Avrupa memleketlerin- 12.30 Program, 12,33 Kadınlardan Prof. Albert AnJel. Bahçekapı Tram- ve telA.kkl olunur. Blrlnci arttırma 10/ 8/ 942 tarihine mtlsa.dlf (pazartesi) 
mı tesadüf ediyor? de kullanılmağa başlanmıştı. fasıl prJcı.l.an, 12,4~ Ajans haberleri, vay C, 9el0.met Han. günü Caitalollunda Jı:l.ln Sandıtımızda aaat 10 da.n 12 ye kadnr yapılacak-

Gerçi fetıh gı..rasında Blza.ns ordu- Bütiln garp t.ıemlnln bu Jelli ta.kvl- 13,00 Fasıl ..,~ıan. 18,03 Çifte fasıl, V E F A T t.ır. Muvakkat lb9Je ya.pılabUmeat için teklif edlleceıc bedelin terclh:m 
llyle beraber bulunup elU bq stln tn1 benimsemelerine ratınen ortodola 19,00 Konuşma, 19,H Dans müz1ğ1 almmaaı 1cap eden pyrtmenkul mtelleflyetlle Sandık alacatını tamnmen 
devam eden muhasaranın büttın af- mezhebine mensup olan hftkOmet ve (PU, 19,30 Ajans haberleri, 19,45' Eski Kastamonu mebusu doktor geçmiş olması '8l'ttır. Aksi takdirde son arttıranın tıaabhüdü bakı kalmak 
balannı günü gününe ltayded~ mıuetıer, katollk papasının orta.ya Yurttan sesler, 20,15 Radyo gazetesi, Suat Soyer, kıısa bir hastalıktan sonra şartJle 26/8/ 942 tarllı!M müsad1t (çarşamba) günü aynı mahalde ve aynı 
Bizanslı, Venedlkll ve sair va.ka.nu- silrdilğü bu takvimi kabul etmekten 20,45 Şarkı ve türküler, 21,00 Zl.rant 3/ 6/ 1942 tarihinde İzmlr'de vefat et- saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkulün en çok 
vlslerden tutunuz dn diğer Avrupalı sonuna kadar çeldnmfşlerdl Takvimi, 21,10 Şarkı ve türki\ler, 21,30 m.lş ve cenazesi törenle kaldınlarak arttıranın 'üstünde bıra.kılacaktır. Haklan tapu a1c1llerlle sabit olmı)an 
btitün muverrlhler 29 mayıs 1453 ta- · Kon~ma.. 21,45 Senfoni orkestrası. kendisini candan sevenlerin ve 0 me- alakadarlar ve irtifak hakkı aahlplerlnln bu haklarını ve husu.sik !alz ve 
rihinde ittifak etm1şlerdlr. Yuka.nda izah ettiğim gibi bu yeni 22,30 Man.s haberleri ve borsalar. yanda mecılekdaşlannm ve biiyli1t bir masarıte dalr 1dd1alannı llln tarihinden itibaren 20 gön 1çhıde evrakı müs-

Tarihl mehazlann bu kadnr katı ve takvimt - ancak pek yakın zaman- Yann sabahki program memur ve halıt kltıeslnJn !Ö'l yaşlan blteler1le beraber da.lremlR bildirmeleri lA.zımdır. Bu suretle haklannı 
arih ıtadelertne rağmen_ fetih gil- larda protestanlarla dlter ~edent 7,30 Program, 7,33 Müzik <Pi.), 7,45 arasın<Ia ebeıdl lstlrahat,gihına bıra- bUdhmem.lf olanlarla haklan tapu llclllerlle ıablt olınıyanlar satış be-de-
nünün tarihi etrafında __ şüpheye milletler ta.bul ettlklerlnden - Istan- •Ajans haberleri 8,00 Müzik (Pi.}, 8,15 kılmıştır Merhuma rahmet dileriz llnJn paylqmasından ha.r19 kalırlar. Daha fazla malOmn.t almak lstlyen-
dilşmek caiz olmadııtına göre, benlm bulun muhasara ve fethine alt M- Evin saati. · · lerln 940/1949 dosya numa.rulle Sandııtmuz Hukuk İşleri Servl.slne mura-
~yle bir ~rguyu orta.ya atmaklıtım dlselerde görmen ay ve giln hesap- ca.a.t etmeleri lüzumu tlAn olunur. 
mAnasız olurdu. Ancak, bu çok bftytlt lan - İstanbulun fethi tarihi olan •••••Bugün ----~ 

1 
Yanıı matinelerden itibaren D f K K A T 

tariht günilmtızün hatlld yıldöntımtl- 1453 tarlbinden 129 sene 90nra ibda~ 
nti tutıamata hazırlanırken her ttır- edilen G~oryen takvimine göre de- 1 p~ .... 'te ŞARK sinemasında 
111 yanll.l}lıklardan uzakJqm~ı• IA.- tu, bbtm ötedenberl CRumt> dedlğ!mlz .mim... 1 - ZARAH LEANDER'in 
zımdır. O halde blıbç senedenberl Jlllyen taky1mlne göredir. 
_ her naaılaa _ d~m eden bir dtk- Bsuen IstanbulWl fethine dair en 2 büyük film en giizel temsili 

EMNİYET SANDIÖI: Bandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 
ıstıyenıere mubammtnıertmıstn ,)oYmuo olduğu kıymetin % 40 mı tecavüz 
etmenıft: bere UıaJe bedelln.ln yansına kadar borç vermek suretııe kolay-
lık göstermektedir. (8388) 

t.:ıısızıığı dtızeltmek ıe ıcabeder dft- tarsUAtıı garp tar1h1er1nın ilk mehaz- , Kralı·çenı·n Aşkı 
fftnceslndeyim lert, Bizans orduaiyle beraber milda- 1 Korkusuz G . k 1 b ·ı A 

Bugün biz~ bütün medeniyet din- faa.~~,:ıırt.~ı=en Blunslı, Venedlklt • ı (MERIE STIJART) ayn men U S8 Ş ) aDJ 
J&Sfyle beraber - ene~ (etııenei) Te m ere meMUJ> tarllıçlle- s 2 - ANNE Sffhu.EY Ye J 
dedltımız (Oregoryen) tatvbnl ı tul- r1n zamannnıza kadar 1nt1kal eden uvarı· RALF BEi.LAMi stanbul Emniyet sandıg"ı müdürlüğünden: 
la kta n e&erlertdlr. Muıhuara ve fethe att 

nma yız, Tablan gilnfl dn~ kadar kayde- 1 tarafından Fransızca .özlü Ba.fl,Jıe .aııa>nAA IM/11'11 heup numaraalle a&-.1.a...-.ft..ıft- ald•lh 
Bir UU' enel Ta.nmmat.m Ulalle den bu mklllfler, bittabi 0 zaman Baı Rollerdeı ! ;:o" ~~· -&& 

prp Alemine yan81j11Daklıtmuza rat- kulluulan _ bbdm sonradan Rumi ÇISKO KtD ı K T J b d 8000 llraJ'& kal'fl u*lldarda Selman ata ına.hallesbıtn Şeyh camı 90lu1~nda 
men, farklılığımızı torumak dl1§1İıce- dedı-..ız _ JüI- tak'flmme göre ve ı 1 iZ 8 e e yur U eski 2 uı11terttr yem 4 numaralı a~ap me.a bahçe evf blı1nc1 derecede 
llnd zatı &...... '"" SHEİLARYAN . .....ııı ipotek etm.ıştır, 

en u apmamlftık. Bu itibarla vakalan te.sbıt etmJ.şlerdl. Şu hnlde 1 ıı. 2 şaheser hır programda - DOsyada meovcut tapu kaydı auretinde mezktr gayrlmenkuliln aynı 
meseli. saatıertmlz - <ter'! vakitlere) 29 mayıs 1453 tarthi (Gregoryen) tat- 2 - Smenin en çok beienilen 

.daha uygun görtlldtlttl iO!n- ıtmetln 'fhntne göre detll, (Jülyen) takvlmln- tabeteri j za,ı - Eyüp 1afe btırosmıdan ah- =t ::::e1:8~ = :~ nı:::ra! h::ıu :ı:.ra~~e~~:ı~ 
batmasile on Wyl gösW.~ı ve (garu.- deki ay ve gün besaplarma g6redtr R E B E K A 1 n~n 13892 - 13893 - 138M - 13891 - t>ahçeet bir tara.fı 8eylt Ahm8' menzlli ve ba.hoes1, d6rdilneU tarafı tamlam 
bl) yahut <ezani> diye anılan Calatur- Nltıel:lm 1908 mefl"Utlyetlnln llAn~- büyü~ ve 146151 oocut elmıek karnesi.- ile mahdut 873 sıra mtlttannda maa baı!ıçe blr bap hane oldutu beyan 
kal idi. Bugftn tullancblmıuı <ze.all) dan IOllra merhum lhtlfalcl Ziya be- .nl kaybettim. Yenlslnl alacntımdan edllmlftlr. ti'sddar icra memurlutunun 25/3/938 tarih ve 937/4118 numa-
Datl anca.t meşrutlyetbı Ulnuıdan bh: yln b1mmet ye teşebbüsllyle teşkil esklalnln hükmü yoktur. Basan 81ll1 rah yazıstıe otlu Metunet Allye lntUcal edecek hlt!lae ve 5 tııcl icranın rr '4J 
milddet sonra kabul etmekle aaatıerl- edllen <İstanbul muhipleri cemiyeti) ••••••••••••••••111111~••••••••• 935 tnrlh Te 934/8980, 1'181 yuıstıe 1sınall Kapancının 750 Ura alacıı~ndan 
m1z1 garp medeniyeti saatleriyle "b1r- tehrln fethi yıldönümllnde (Fatih ş r• dolayı pyrtnıentuıthı taydmda hac1zler vardır. Bu hac12ler Sandık ve 
Je.ştl.rdlk. DıUfallerl) tertip etml.§ ve Uk lhttfall R A ,. T R 1 z A ıyatrosu m~erllertn hutulcuna mtlesslr değtıdlr. 

Takvime gelince: Btitim ortodıoks l3r7 Rumi senesi 29 ma)'lBlllda ya- ikrua eeas olan muhammln raporu mucibince mezkur gayrimenkulün 
lleml gibi biz de umum! harbe tadar PılDU4tı. Bu tarih, 1911 seoest hazıra- HALİDE P"ıŞKiN Birlikte umum meeaha&ı 11'13 &J'fDl murabbaı olup bundan 358 &?1U1 murabbaı ahşap 
(Rumi) dedlthnlz <Jillyen) tatv1mlne nm on birine tesadüf etmektedir ve 76 aJ'fUl murabbaı eh Urgir bina lle meşguldür, Ahfap ve ldrglr Ud 
ıöre valdtlerimlzl tanzim ve hesap Bu ihtifaller, diğer seneler de~a.m 12 haziran CUMA günü akşamından itibaren kısım w kattan ibaret ve boyalı olan mezkür evin ahpp kısmında 11 oda 
ediyorduk. etmJf ve hattA. 1330 Rumi senesinin Ü 2 801'a 1 matbah 2 bell klrglr tımıında f oda 1 90fa 1 helA ve umum blna-

aeçen umumi harb içinde bu tak- 29 mayıs perşembeye tesadüf ettiğin- Harbiyede: (BEL V ) TlYA~llKROSUNHAVDAA da Elmalı suyu ve elektrik tesisatı ve hamam mevcuttur. 
'f1m1n YanllflıA'ını anlı,an hWtOmet den Fatihin İatanbula gl.rttlnhı ilk ~ VA.deafmte borcun verilmemesinden dolayı yapılan takip üzerine 3202 
bütün medeniyet dünyuuıın tatbik cuma namazını Ayasotya camıslnde SENİ TANIMIYORUM Komedi 3 PcTdc numaralı kanunun 48 ıncı maddesinin matufu 40 mcı maddesine göre sa.tıl-
ett1ği CEfrencı - Gregoryen) taltvi- tııdıtı düş1lniilerek o aenet1 lhtlfal ması icap eden maa bahçe yukal'ıda yazılı evin tamamı bir buçuk ay müd-
mlnln kabulü için bir kanun llyıbuı bir gün farkla, so mayıa cuma günü detıe açık arttımıaya tonmU§tor. Satı.t tapa ılcll kaydına göre yapılmak-
bazırlamış ve o 7.&mADk1 mebUı!larla yapılmıftı. • Bugün matinelerden itibaren • tadır. Arttırma.ya l1nJıek lstlyen (1000) l1ra pey akçesi verecektir. Ml111 
ban mecllsi Azasına kabul eWrebll- Oregoryen taltvlmiyle Jülyen tak-

1 
bankalarımızdan blrtn1n tenıınat mektubu da kabul olunur. Blrlkinlş bil• 

mek fçin hayll nefes tilltetml§ti. c•1 v1ml arasındaki gün tartı, İstanbu- SARAY s NEMASIN 1 A tün vergi.lıer belediye resimleri Te vakıf ıcarea1 n W.viz bedell ue tellaliye 
İfte 1918 aenıesi Wnc1 Unun ayın- lun fethi yılı olan 1453 tarihinde 8,5 rüsumu borçluya aittir. Arttırma p.rtnamesl 11/8/942 tarlhJnden it.ibaren 

dan itibaren biz de - aylara ve gtbı- gün kadardı. Bugün her w ta.kvbn tetldk etmek ıstı.Yenlere Sandık Hukult İ.flerı Berviıslnde açık bulundunıla-
lere münhaar olarak - garp, yanl arasındaki fart, 13 gündilr. 1kı tak- oütır. Ta.pu sicil taydı 'fe aatr lOzumlu 1!8.hatta şartnamede ve takip dos-

Oregoryen takvimini W.11ılt etmete vJm aıaaındal:i fark 128 aenede bll ı-1-or. Kı.LDER'ı·n 2 - EALENCE yasında n.rdır. Arttırma.ya gtrmlı olanlar, bunlan tetkik ederet .satılığa 
bqladık. 8iin arttılına ıöre bir Ulnlan fazla 11 \:il çıtanıan ga.yrhneııkul haklcmda her şeyi öğrenmlf ad ve telA.k.kl olunur. 

Ancak o zaman bu detlşiklllt yap- blı zaman sonra bu fark 14 gün ola- Btrlncl arttırma 10/8/942 tarUı.lne tesaddf eden CpazartesU günil Ca.ğııloğ-

makla beniber CM11Adt sene> teaelaü- ca.t1ıır. •LK AŞKI KADINI !unda tAhı Sa.ndıtımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvn.kkaı 
itine ta.bul etmemf.ş, (Jiilyen) tatvf- Şu halde bugün - ıı sene sonra be§ 1 ~ yapılaıb11mest 1ç1n tetllf edllecek bedelin tercihan alınması icap eden 
mini tatbik ettiğimiz zamanlarda ol- yüzüncü yıldönümünü kutlıyacağunız gayMmenıtuı mü.lı:elletlyetlle 8andrk alacatmı tamamen geçmlf olması şart-
dutu glbl başlangıeı (Nebev! hicret) İstanbulwı fetbJ tar1h1nJn _ 29 nıa- Herkeıiıı ııörmck iateycccji Şayanı hayret bir ,.heeeT. Ei- tır. A.bl ta:kdlrde son arttıranm taa.hhüd1l baki kalmak şartlle 211/ 8/ 942 
olan Rumi takvim 8'llleBl teeelsllltbıe Jıa detll. 11 haslran olmaaı iktiza et- tüzel bir qk filmi lestdirici gok süzel bir film. tarihlne miisadlf <tarşaınt>a) gtlnil ~ ma.lıalde ve aynı saatte eon art .. 
dnam etmş!Wı:. Bu suret.ıe bftt1ln mu- mettecHr. s ı 2 Ac ' ..ıo tırması yapılacaktır. Bu arttırmada p~kul en O<* arttııranın üstün .. Seanıl6T: 4.1 O - 7.05 eanı ar: ,.,J • ·" ameJelerimlule ay ve giln lttbartyle M..-.ıa Ra,.ıp de bırakılacaktır. Hakları tapu alclllerlle sa.bit olmıyan al!kadarlar ve ır .. 
prp dünya.siyle fartımuı kalmamlf, Gece saat 8.3S de her iki film birden tifa.k hakkı .ııahlplerlnln bu lıa.tlatını Te husus11e faiz ve masarife dair 1d· 
fakat senelerimizin tesıelsfll tarlblnl [•] Osamnh Mebusan Meclisinden --------------------------- d1alannı llA.n tarthtnden itibaren 20 gün içinde evrakı mft.sbttelerlle bera-
cletlftlrememlftlt. çıkan ini ıwuuı JiyıJıası, - benıen J ) d •• d ber da~ze blldlrmelert llzımdır. Bu suretle haklannı bildirmemiş olaıı-

Nlhayet cthnhurlyet idaresi 1928 se- hepsi-yıllarca deTletln .ellrlik, vall- zmir Vİ ayeti &İmi encumenin en : larla haklan tap\1 slclllertle sabit Olmıyanlar atıf bedel1nln payla.pnasın-
neıst lklncl klnunundaıı itibaren ._ ilk, nazırlık -.. kumanWUılıt ılbl mi- ,,. dan barl9 Jcalırlar. Daha. fazla maltmıat almaık lstcyenlerln 941/81 dosya 
nemlzl.n rabmmı dettftlrmıı ve oo- blm h.lmıeterde saç sabi atartmı. İzmir. Bergama yolu Bayraklı • Twan araaınin numaraaUe Sandılnmz Hutu1c ftıerı eernsıne mtıracaa.t etmeleri lüzumu 
Jldt sene) yl kabul et:mfftl. tıeYattan mihellep !yan Meclisinde llAn olunur. 

Oör1llQyor t1 Gregoıyen taıtvmıını blle &ereddiıtle tarşııanmıt. bunan parke inıaab yapbrılac:aktır. 
.,. MllAdt eeneyi kabul ettitlmtz he- herine dnrlnln en blylk r11aılye ı - tmıır Beİpma ;,ou BaJrak1ı - Turan anamı 1890 metl"e uzun
llttz çok eet1 değildir. Esasen bugtbı illmlerlnden ... bllbaaa taJmm .,. lutundakl kmnın paıb hıfaab l/Vl/"2 tarihinden Wbaren ao c1ln m6d
bllandıtmıız Gregoryen takv1m1 de tomnornıı,. bahls•erlnde lhtlsaslyle detle Ti 1ıapaJı art 111Ultle eJmlltıneye tonulmu~ur. 
- evvelce Rum! dedt81miz - Jft:lyen fÖbret kasanmq hadan Gaa.I Ahmet J - K9'if bedeli 104849 llra 11 ku nıttnr. 

D t K K A T 
EMNİYET SANDIÖI: Bandıktan alınan ga.yrimenlrulll ipotek göstermek 

ı.stlyenlere muhammlnlerlmlz1n toymq olduğu kıymetin % 40 ını tecavüs 
etınema bere ihale bedelhıln yansına kadar boro vermek suretJie kolay-
lık göstermektedir. (6387) 

tlbim.lnden daha yentdlr Muhtar pqa .. uerce Dml bahat 1- lluvübt temınat 8492 lira 48 lı:uJ'UfUtl'. 
İstanbulun Tilrtler tarafından fet- ve.nnlşU, Ayan Meclisi bundan ısonra 4 - İ.ıltıeltlller ıtıaıe tarlhlndm en u .eldz ıün evll8l TmtlUK J'Qllar mm- ff--------------=-=----====ıı===z:::;:ıs 

b1 tarfıhinı tesbtt eden 'l'llrk Şebna- yeni tanımı tabal etmişti, tat& mDdDrltıl1lnden ebllyet ft8bsı aJacM}ardır. Kflflfler mmtıK.a mtı- Devlet Demiryollan ve Limanları lıletme 
mecllertyle fıu·k vakanftvblerl fethin dftrlııtthıde ııörtlkllWr. 
taruıinı K(ıstermek iı;ın 857 h~ se- y ı - 1bttmıe 21Temmu1H2 peqemt>e stınn .w 11 de ı.nır ,.lllyft Umum idareıi ilanları 
ney1 zJtrettıklerı halde hırlstlyan ta- alova'nm Kılıç nahiye- Dalnı1 EDctmen od...,.,. 1a.pılaeaktır. 1ıı1ııı---=----==------=========-=-==::::Y 
rDıçllerın heı>st. fetih dnüntı 29 ma- ainde yeni 2 mektep 8 - İ8tıetl1ler l480 ayılı lı:mıunun hQküm.lerlne .. ~ 
118 1453 MllAdl tarih olarak kaydet- zarfları ihale ırftntl .. t ooa kadar maMnm muka!>tıınde ylllyn mtılramına 
m.1t1erdlr. binaaı yapıldı "8lme1erı DAn olunuı. clllf - 9'.IS911 

ll'alı:at o znman biltün hıristlyan Yalova (Akşam) - Yalovanın Kılıç ---------------------------

:ı~~de tatbtk edilen Jillyen tabi- ~~~=· K:.~=~ latanbal elektn1c, tramvay ve tünel iıletmeleri 
Eski Roma 1mparatorluğunun mti- İki okul da ÇOk güzel olmuttur. Ey- umum müdür)tlğünden 1 

l&!isl olan .mı Sezara izafe edilen bu 1~1 bafında btmlar açılacak.lardıl' ı _ 16 Ton tecilmemlf gürgen ve 10 tıon tesıımıt aobal* meşe odunu 
9*i takvim mllll.dın 325 senesinden- Nahiye içlnde blr QOk Yol ve köı>rÔ mektupla teklif lıstemelı:: auretııe satın almacaktır. 

Muhammen bedeli c800011 llra olan c500D ton kesllmlt kuru çam odunu 
26/6/ "2 ouma ıüntl aaaı 15 de Afyonda )"edinci lşletme Müdilrluğü bınıı.
aı:ıda tapalı zarf usullle satın alınacaktır. 

Bu ite girmek ı..teyenlertn .800• llralık muvakkat teminat ve k ı un 
tayin etıtıtl vesıta ve tekllflerınt muayyen günde saat 14 e kadar k 
relsUl!ne vermeleri. lAzmıdır. 

Şartmmıeler paruız olarak 7 inci İşletme Müdfirlüğünd~n n1 

on 

r. 

beri hır1st1yan Alemince <M1lft.cıt tak- yapılmaktadır. Kılıç nahiyesinde mey ı - Bu ıt için muvakb.t teminat mütııan 175.- ııtadır. 
Yhnl nlarak kull:ınılma~a 00.,Jan- vn, sebze, yumurta ve tavuk boldur 3 - Odunlarm, ihale ta!lbtnden ıtıb&ren 15 gün artında. ş1411 Anbanna Sultanabmette Sanat okulu müdürlüğünd 
nuştı. Tütllnctilük ve z1ytincll1k de çok tıe~ teeıım edlhnıest Ikımdır. 

• • 
1582 senesinde Paoa On "Oc;üncü rakkl etmfştlr, Halk çok ~kandır. , _ Tl*1tt meHuplaırınuı muT&kkat temltalarlle blrllkte nihayet 15181 Okul atölyelerinde yapılmakt.a olan ncel" 1 1 r için gc k tu 

Oreguvar, o sene - eekl tliblrle _ Nahiye müdtli1l B. Nuri Tunaboylu 94ıı1 pazaıWal ıtlnd saat 17 19 ~ Metro Han 4 tnctt ıca.tmda Levazım gündellkle çalışacak marangozlar mobilya ve d Jr m a i ı nde 
ltidıı11 rehll\ nln yanl tıı mevslmtn.- büyi)k bir gayretle çalıflyol' &rvhıJnl! Yt'!'rllmMt lAZ'lmdır. (5299) 17.ere okula gelsinler. (6 .. , 

k 
k 



IST ANBOC HAY ATI 

SÖZÜN GELiŞi -------- Kaç türlü bofanma var1.
1
.__ 

Teselli Gazetelerde bir ch«'f8"1DH dedi· 

Kısa süren bir hastalıktan yeni kalkınış olan pek muh~ 
bir bayan dün kendisine « GeçmJş olsun ! » demeye pttlğl· 

· d hastalık günl. erini anlatırken «Ölmekten hiç korlmıadıfım, 
nuz e distne da a 
fakat ölürken son dakikada çekeceği maddi acı ken Y -
nılmaz gibi göründüğü için ürpertiler geçirdiğini» söylüyordu. 
Sözlerini ((Allah her kuluna kolay tarafından bir ölüm nasip 

ets:ln! >ı duasile bitirdi. kudu v m 
ölmenin korkunç olmadığına dafr bir zaman o gu 

kısa bir yazıyı hatırbyarak kendisfnl bu Umltslz alanda teselli 

için: • 1 dedim eğer 
_ Kaygınız bundan ibaretse hıç tasa anmayınız, .. ' 

""b.. d .. yaya la.sa bir zaman için gidlpte gelenler yalan soyl~-
;o:ı:ı.: ölmek çok rahat bir teYdir. Çtinkü buıılardanW hiç : 

d bahsetmiyor 1935 ikincikanununda orces -
ıztırap ve acı an . ı..... .2-ı..: .... - "Hl kaldıktan sonra 
Sbire' dC kalbi tamamen durup an~ U'lUU~ 0 
dirilen John Puchering lsmhıde btr zat sizin o pek korktuğı.muz 
anı şöyle anlatıyor: «Birdenbire herşey aydınlandı ve içim büyük 

bir hururla doldu.» bir Am 'kalı 
Yine kalbi daha uzun müddet durmuş olan en 

ha ta d.. d .. ~~ zaman verdiği demeçte: «Ölmekıı uykuya dal-
ya on u.,... ı k b' d" 

mak kadar acısızdır. Yalnuı onun yaklaştığı duyu ur en .. ~ ı-
• k .• .,.,.,.. bu insanı muztarlp ediyordu. Yoksa olümde 

dişme oluyor ı ı.,....- • 
k " ak b"r rekinmeden bile eser yoktu.» diyor. 
orıt. ı " k b .. 1 d da 
Belki bunlara inanmazsımz. Fa at e~ o en a amın yanın 

bul bir hastane başhekimi de şu netıceye varmış: «Ölmekte, 
ıne:nı::ı.cıe için korkunç hiç bir şey yoktur. İki dünya arasındaki 
perde bir buluttan ibarettir. İnsan bunun arasından blrşey duy
maksızın gec-er.l) Meşhur Amerikan h~ldmt Worcester de şunu 
ekliyor: «Ölmek sonunda daima kolaydır.» 

_ Binaenaleyh, dedim, asıl korkunç olan şey <<ölmek» değil, 
«ölüm)) dür. Vaktile bir biklye okumuştum. Orada, hlliyenin 
tek gözlii kahramanına hmzır bir papas şöyle talabyordu: «Senin 
mumun herkesten kolay olacak, çünkfl dünyaya kapayacak bir 
tek göziin varlı> 

Artık fyil~miş bulunan muhterem bayan bunlan dinledik
ten sonra: <ıÖimek kolay bile olsa Allah her kulmıa gecinden ver-
sin! ı> di:ve duasını tashih etti. Şevket Rado 

kodmu ıa..Jadı. Stltaalarla ~ 
J'aalıyor. Sopnma ...akalan çoial
Dlılf, alfılmdar makamlar telata düt
müt, anleJici tedbirler almak tlsere 
aalihiyetli kimselerin mütaJaalari so
ndmut; bıopnma bakkmdaki kanun 
htiktimlerini biraz daha aıkqbrmak, 
boşanma imkaınlanm aorlaftınnak 
çareleri dütünülüyonnut ve ilb .•• 

Bu tarlalar verdirdikleri zayiattan ziyade 
harekatı tahdit etmelerinden faydahdırlar Bu huauata alakadarlar her halde 

;..,u.e dii..Hnür. ve IAmn geleni ya-
-.,-- ~ Eaki bir asker olan İ.ngiliz Bll§ve- mermil"rle beraber bu lağımları da parlar. Ben bu derin ilim meselesi h '- _ Yazanı · k b ı _] 
üzerinde fikir yliriitmek cüretkarlı- kili mister Churchill, çal mu arepe- M Ş k. y patlatmak, gedikler açmak a i oir. 
X....da bulunacak değı1im. !erini deniz harblerine henzetmifti. • ev ı azman Sonra cidarları cberiya d emir saçtan 
........ Bu .efer Almanlann ıaldmmile bat- yapıhn11 lağımların yerlerini pusla-

«BO§aDDUlıo kelimesinin mi.nası lıyan harb yalnız cereyan ıekli itiba- birinci aüçlüğil bu çok mühim mik- lar laııetile ketfetmek, tedbirler aJ.. 
aadece, Arapların ct.alalo dedik.le- rile değil, çölde İngilizler tarafından tardaki infilalc maddeal lhtiyacıd!!. mak da kabildir. Yalnız eğer mayn-ri. kan kocanın biribiriııden ayni- Ö ln l h f 
malanndan ibaret değildir. Türkçe genif mik'ya11ta tesis edil~i öğren- yle anla§ıhyor ki, ııfliz ye Ame- &r er tara a ıeıpilmiı. hudutlan 

diğimiz mayn tarlalan itibarile do rikaWar el ele vererek ve ook geni§ belli olmıyan sa.halara dağılmı~ iııe, 
bir kelime olan «boşanma> nm, d . h bl . . h 1 k d 1 h k.. - ,_ h Türle kam beş .. 1.. mi.na enız ar emu atar atma ta ır. malzeme ıarh pahuına da o ıa, are at ıııuı.aaının er yanında bu 

çeK uluamakta -'~'~ 'dd t;' Vakıa çölde mayn tarlalarından Rommel'in hareUbnı tahdldetmeyi, tehlikenin kendısinl göstermesi ihti-
var: « url • a7uuı&Aa, fl e e bah dild·-· · k d d ooa iatediıln gibi manevra etmek hr- mali aldu~undan, bilhassa zırhlı ve akmak yağmak patlamak». Görü- k seA dıg~n_ı ~deçen ·~ . a uykil~U§- ... 

' b ' in , ____ , tu . ge abın an genye çe en ııat ve i.mklnını vermemeyi düoiin- motörlü kıtalann harekatını tahdi-
yorsuınuz ya. u, ya lZ ınaaı:uara AJ J ·1 · d b. l h b Id 1 d tın k ü ti l l ltmak · k -
mah b" . d ğil' T .. 1 .. türl" bo man ar gen enn e u mayn tar• müş er ıve er .a e tamamen oma• e e , e ra f!'r n aza ım anı 
-·-~~ ır lQ Me ;,, uhı: u biru - lası bırakmışlar ve bir miktar İngiliz sa dahi k:ısmen muvaffak o]mu,Iar- artar. İngilizlerin aon Libya harekA
t-k ·lll.MU·-•ararmdvar. ~eua; =~tın tankı da bu tarlalarda hasara uğra- dır. bnda bundan faydalanarak Rom-
~r::.U.:. a~ • • şanıp l mı mıştı. Fakat bu mayn sahası her hal- Filhakilta yeri keıfedilcn mayn mel'in geçen kıt kuvvet üstünHiğü 

8:0~ onune1 get.i~nız. Olanf8 hızile. Y.e- de mahduttu; ıimdi ise Tobruktan hatlarını -ye taılalannı ortadan kal- deiif, manvera kabiliyeti y üzünden 
nnift en fır ar, b?şar,ahzıpllar~ tepalınırt ' buaun ceııubundaki 200 -250 kilo- dırmak pek güç değildir. Toxu a.te· kazandığı zaferleri tekra r etmesine 
ç e savunır, ır m a enm mı lik k d · ı· V· k d 1 · ı b __ ı. l -1- dü "'-j 1--l ümk" dü .. .. . . y . b ı· -· bü'tün metre ço erın ıgme a ar o an §1 e u 1MU1a arı taramax, yere ıen m&UJ omıa arı m un r. 
ustüne getinr. anı aer es ıgm h _ gene belJiba .. lı yollar bu 

ki . • d tmak . l sa anın ~ 
zev ertDI O lln a ta lS er. w• sahadan geçme-ktedir - mayn tar-

Şu günlerde dört gözle bekledıgı- lalarile knpandığını, AJmanlann bazı 
mİz yaimur boşanması da, rüzgar zayiatlar pahaaına da olsa bu saha· 
kırbaçlarından kurtulan berrak ıu dan gedıkler açarak şarka geçtikleri
taneciklerinin bulutlardan aıağıya 1 ni fakat bu mayn sahası Alamn ha
atJamalandır. ~ mevıiımnde tadını 1 rekatmı tahdidettikten ba§ka, ıaha
k~ınr. usanç '\"erir. Fakat yazın fe- nın cenubunda kalan Hür Fransız ve 
rahlık .açar, iç açar, bayat tazeler. Hintli kıtaların Alman geri muvll'Sa

Su boşanmasını İstanbul halkı çok la.sına büc-umlar: ıebebiJe, Rommelin 
iyi bilir. Terko! gölünde uyur gibi büyük müşkülata uğradığım ajanı 
aa]u aa.kin duran ıu. demir boruya haberleri bildirmektedir. 

( DENDZ J 
Amerika donanması Japonlardan 

• 

intikam alabild ~ mi? 
ırmr:ce kmcı, yıkıcı olur; ıık ıık bo- Şimali Afrikadaki muharebe henüz 
rulannı patlatıp dıtanya ıaldmr, Be- sona ermediğ. için netice kati ola- Amerika donanmaıım bukınla pon donanm.aeuıa verdirllen uyiat 
lediyenin ba,ına işler açar, bize de, rak belli olmamı~tır. Fak.at İngiliz:- ciddi zayiata uğrattıktaıı ıonra .ua- hakkındakJ haberler dolru ise Aroe
mmluk batlarmda günlerce korkunç lerin gerek müdafaa ve gerekse ta- ıile Guam ve Wake adalannı rH Fi- rikahlar bunu daha ziyade adadaki 
11lıklannı dinleterek yılanlı. çiyan1ı arruz bakımından geçen kı§takinden lipinleri ifgaJ eden Japonya bir ta- bava meydan1arında hazır tu.ttukları 
bir çöl azabı cektirir. çok daha mütt-kfunil bir vaziyette raftan Amerik& ile Avu.ıralya ara- tayyarelere medyundurlar. Filhakl

B . ••t ., 
ız ve o esı • •• 

Sanat adamlannm dünya ölçll
elinde birer oöhrete aalu'boldukla
nnı, y.ınut olmalan gerekti~i 
herle.es kabul eder. 

Zemberek bopnmasru bilmiyen buhKıdukları, muharebenin İngilizler aındak.i ct!nubi Pasifik yolunu kon- ka Japonlar tayyarelerini yalnız tay· 
yoktur. Zorla lnvnlıp küçücük bir tarafında. eskiye nazaran çok daha trol ederken diğer taraftan orta Pa· ıyare aeınilerinden havalandırabil
kutu içine ıokulan ıert çelik p~ası, iyi sevk ve idare edildiği gözden kaç- sifik.teki Amerikan üılerini zapta dikleri halde Amerikalılar hem tay
Tidasmdan kurtulunca bir kurıuu hı· mıyor. Bu da harbe da.ima hazırlık- kalkışmak auretile taarruz te,ebbU- yare ıreıniJerindeki ve hem de kara

tek. tip ekmek çıktığı sırada ekmek
4 ırile kabından dışanya fırlar, önüne sız ve küçük olarak giren İngiliz or- aünden vugeçmecliiini iapat ebnek- daki tayyarelerinden faydaJanaralı: 

lerio arkasında bulunan Ye hiçbir gelene çarpar, ya vmduğunu kırar, dusunun her harbde gösterdiği araz- tedir. Japon donanması Avuıtralya- UstilnlUğü temin etmişlerdir. 
amelt faydası bulunmıyan kağıt- yahut kendisi kınlır. dır. Ancak zaman, bu orduyu mal- ya yakın Mercan denizinde yaptığı Bu muharebede her Jki taraf do
lar .. '> deniliyor. Zemberek boşanması nevinden zeme, suba)· ve ltomutan bakımın· taarruzun üzerinden bir ay geçme- nanmalan araıındaki kuvvet fınkı 

Dünyanın bir ucundaki sanat
kann batına gelen bir io, öteki 
ucundaki insanların ilgisini çeker. 
Artist bir haşan elde ettiyse ıevi
nirler; bir kaza atlattiyae yerinir
ler: hastalandiyae aailık dilerler; 
öldüyse yas tutarlar. 

Bu, genio ölçüdeki aanat ve aan
atkar anlamının pek tabii bir be
lirtisidir. 

Mesela bizim ajanı veya radyo
muz Amerikalı bir sinema yıldı
zınıı~ tayyareden düşüp ö]düğünU; 
yahut bir ünlii perde aanatkannııı 
hastalanıp yııtağa düştüğünü; ya
hut da tanınmış bir artistin ltarı
aından avnldığını yayınlan arasın
da ~övl~rse hk ~şılmaz ve ayıp-

lanmaz. ld w 

. Ancak, radyonun bağlı 0 ugu 
ülkeC:e ha~talanan, ölen veya ha
ıındar. bir önemli olay geçen yeril 
artis tler de vardır, ki halk yaban
cı artü:tler kadar bu artistlerle de 
ilgilidir. Onların jübileleri şöyle 
dursun, hiç olmazsa hastalık1arın
dan, ölümlerinden bahsetmek 
hem bu !:anat adamlarır.m şahısla
rına v~rilen değeri arttırır, hem 
de halkın sanat adamlarına olan 
ba~ların• kuvvetlendirir. 

Bu karan klğıt tasarrufu bakı- bir de sinir boşanması vardır ki ma- dan yetiştirir, iyi komutanları ba- der.. Midway Amerikan üuüne hü-~ Olmamakla beraber Ameri
mmdan uygun bulduğumuz halde azallab bofaDDlalann en ,idd~tlisi, şa getirir ve hunlara sevk ve ida- cum etmit ve bunun akabinde de bir kan kuV"fttinin en mühim unsurunu 
ftı bakımdan yersiz buluyoruz: en teıilikelisidir. Vücut makineıinin reyi öğretir. Geçen kışla bu yaz ara- Japon fiJo..,u Dutch Harbom'a eal- hava k.uv;veti ve bilhaaıa torpido 

Ekmeklerin bütün ıehirde tek aembereği olan ıinirleT. çelikten ya· aındıı. görülen fark buradan gelmek- dumı11tır. Bin'birinden binlerce mil l tayyatele'li teıltil etse gerektir. Ja-

ak .L .. b' h-L'k · p·1~•- de~"dir ......... ondan çok da• tedir. . uzakta bulunan müteaddit harekat lpon donaIJ.mıı.sından birisi agw ır, ikiai tip olar ı;u.hğı ır ıuu attır. u.111q gu --~--. B k ı_ h 
Fabt tek çqni ve tek lezzette ha sert. <e>k daha kuvvetlidir. Maki· \Ulll ısaca notettıden •0~~a u aahasmdaki faaliyetile Japon donan- hafif olmak üzere üç büyük muha-
çıktJİı iddia edilemez. Şel)rin hir ne x'embereii sibi kabmdan dltarıY• yazının asıl malua~ı olan çoldeld ması dÜfllıanı arayıp bulmaia az.- re'be gemiai ile 6 kruvazör ve 3 nak
ı1emtinde tam çetnİ iJe çık.an ek- ela fJrlamaa; bo4anclıfı zaman kabım ~ayn tarJaJan bahıııne avdet ede- nıetınİf 1rörünÜyor. • Iİye semisinin huara uğraması '\'e ,3 
mek, haıka biı aemtinde - unu ela beraber fırlabr, aaia ıola çarpar l Jım: Japonyadan en az 3000 mil me- tayyare ııemiai ve bir muhribin 
ve gramajı ayın olduğu halde _ Ye ancak kabı kınlclıktan sonra hm- Denizde gemilere karp olduğu gi· aafedeki Midway adasına karıı gi· batmasile netıcelenen Midwny mu-

k l d . na. alabilir_~.· .Yani, b0f8Dlllca, •İrke gi- hi, ltarada da motörlü ve zı~hlı va- riştikleıi _har_ekatta Japorılann nakli- harebainde Amerikan za) iatı hiJi-
hamur veya bq a ezzette ır. - k l (J - l ) ] kulla l d b bı smliğinm saran kabına dokunur. sıtalara arşı mayn ar agım ar ye geıru erı nma arın an u nememekle beraber Japon zaJ iatı-

Şu halde, oltada şikayete hak Bu tekil ~anmalardan Allah cüm- vardır. Biz müteaddit vesilelerle adayı işgal etmek iatedikleri manası nın hayli mühim olduğu aöylenehi· 
kazanan ekmekler dolap~or . de- leyi muhafaza huyunun. Sonu çok bunlardan bahsetmiştik. Üzerine ba- çıkanlmaktadır. Gerçi Midway gibi !Hr. Mamafih Amerikan zayiatı hak
mektir. Bu ıikayetlerin venmlı .. 01- fenadır. Mutleka büyük zararlarla aıldığı vakit tazyik ile harekete gelen hareket noktasından uzak müstah• ' kında Japonlar tarafından bir iddia 
mıw da ancak fırıncının malum neticelenir. En baaiti, kadınlarda bir fünyenin ateııile içerisinde bulu· kem bir üssün İ§gali için harb gemi- vaki olmadıkça bir taraflı mütalaa
olmuiie mümkündür. Ekmekler- aık sık vuku bulaın göz Yllfl sağnak- nan 2 - 6 kilogram ağırlığındaki in- }erile kıtaat nakli Ufi gelrniyeceğin- nın kıymeti aza1malttadır. Buna rnğ
deki etiketler kaldınlırsa, bozuk landır ki, bana edip yatağa düşü- filak maddesi pathyan ve üzerinde den bu harekatta nakliye vapurlan- men Japonların Midway harekatını 
ekmek yapıp ka~. göz arasında riir. bulunan vaeıtayı havaya uçuran ve- nın kullıınılma:n z.aruri görülürse de baoaramadıklarına hükmetm c: J.: ica · 
piyasaya süren hilekarlan ele ge- Dünyayı kana boyayan barb ka- ya bir kıı:mını koparıp atan bu la- bu nakliyelerdnı bir kısmınm Paei- beder. Fakat Amerikan donanma· 
çirmek güç, hattA imk8ıı91z olur. aırgalan, milletler mahvedip yurtlar 1 ğımlar hemen her orduda kullanıl4 fik enginlerine açılan Japon donan- sının Japoniardlin intikam aldığını 

ha yıkan ihtil&I fırtınaları. ocaklar ıön- maktadır. İçlerindeki infilak madde- masının levazım ve mahrukabm ta· kabul etmek doğru olmaz. Ameri-
Bir İş da •• dürüp yuvalar boz:an •uur hezeyan- sinin büyüklüğüne göre, bunların te- şımakta olduğu, bir k.ısmının da Mid- kan dunailmııa1 için bu intikam an-

Jniversite talebe birliğinin ye- lan, hayatlara kasteden muvakkat sirleri d·~ fazla olacağı gibi, sıraları- way harb limanı ağzına batınlar~k cak taarruz te§ebbüsilnü ele nlaraı 
• ı.- .... -.n)anm haber alıyoruz. cinnetler hep sınir b"'""'nması.nm te· nın azlığı veya fazlalığı da isabet ih- limanı kapatmak İçin götürüldüğü Japon adalaru:ıa ıaldırma<ra mukte· nt PA,,- f k"I l • -....- ..--'L ) <> 

Bunlar arasında, a u te ere yenı zahürleri değil mi?.. timalini arttırmaktadır. kabul edilebilir. Eauen AmeıU.a ı· dir olduğu zaman mevzuubah!'o ola-
gireceklere kılavuzluk etmek, ta- İşte, bugün hukukçuları, içtimai- Vasati olarak 4 kilo ağırlığında l~r babr~anm iddia ettik~eri nak- bilir. 
le'be kayıtlannı kolayla~tırm~ yatçılan, gazeteleri ve bütün mem· oları lağımlar ağır tanklann tırtılla- !ıye. gC:m~ennd~ kıtaat olduguna da- Hulasa; Midway muharebesinde 
için :müracaat bür~su açmak gıbı leketi telqa düşürecek derecede art- nnı, tekerleklerini zedeler, hareket• ır hır ıddıada bulunmamaktadırlar. Japon do.unması söylendiği kadar 
gerçekten faydalı ııler v:. b" 1· hğı görülen kan koca bopnm.aları ten alıkt.yar. Küçük tankları parça- Filhakika Japon donanması için mühim ha.sara uğratıldıysa üssündcr 

Ancak bu itlerle bera r ır ı- da, ıinir boıanmasmdan doğan kötü lar, yahut devırir ve içerisindekileri Amerikanın ileri karakolu mesabe-
3000 

mil uzakta yaral ı kalan bu do-
ğin baıa;ınıuı gereken hi.r ön~ml~ neticelerden biridir. de öldürtir. He, iki halde de tanklar sindeki Midway adasının zaptı arzu nanmanın Amerikan donanma! 
•1 daha var ki o da, Unıversıtey. 1 Bo .. anan 1 : .. ~ıer kan ile kocayı işe yaramaz hale gelir ki asıl matlup edilirse de ıyapılan bu hareklttan d'I 
f l y ~<ıt tarafından takihedilerek imha e ı · Ekmek k{ıgı.,; tları bitirip hayata ahlan genç en~ rahat yuvalarwd~ fırlatıp bakimin 1 olan da hudcr. istihdaf edilen ha.ılıca gaye Tokyo meai llzımdır. Akıi takdirde dünya· 

d - bilhassa De-vlet kapuı dışın . kar.,ısına diker. tkiai de patlıyan bi- Ya.kat tek sırK mayn çok ince bir ve diğer Japon ıehirle_rini hombar- yı velvel_,e veren haberlerin müba· Ekmeklere Yap1atırilan kağı ın al ya bu nevı ,. - d ı -" 
" b da - ~ hulm arına ve rer bomba gibi içlerini açıp saçarlar. manıadır. Daima müteaddit sıralı dıman e ~:- ta~re .e~ı . t8.fıyaıı. ve Jlplı olduğunu kabul etmek ~e-lialdırılacağıı:n bildiren bir b~ er teşebbüslerine lSnayak olmaktır. Bir arada geçen bayatlannın en mah· yapılırlar. Tesirleri ancak o vakit bu adada usl.en~ı~lerı ıat~?ar edılen re1rtir. A. B. 

var. Bu h!\ber de cBUtün şehırde ı11111111111111•111111111111111111 renı taraflanru. hakime anlatmakta Cazla olur. Birinci sıranın aralıklann· tayyare gemıleunın tahnbı olsa ge~ 
ırı • •• • n•ıeııınıı • • d A k · N t k" J donanması ·•111nuı11 ' tereddüt etmezler. Boşanmak ıçm an arızasız geçen tanklar ikinciye re tır. e e un ~ponA . . . İ•tanbul tenis 

~~M ~~~ 
binöirlerinin kirli çamaşırlannı orta- 1 çarparlar. (Denizdeki mayn hatlan ~nı maksatla. fllllalı Pasıfı~te~ı 0 

ya öyle bir dökerler ki, bakim, ı da böyledir). Bunun için de ikinci Dutch Harbour • da taarruz etmııtı~. birincilikleri 
O:J....._~~~~~~~o~ ..... ;:!O~~=-~~·.:;.~-=~ önündeki kitabın daracık çizgileri sıranın lağımları birincinin boşlukla· Bu taarı:ızlarda Japonların ~en- Tenüı Ajımlığından: İstanbul Böl· 
1 arasında düşünür aıkJıır bunalır ve 1 nnın ortesına gelecek ıurette terti- kan denız ve hava kuvvetlen tara- gesi Tenis Birincilik Müsabakaları 

•• derdiği para nihayet vicdanında hasıl olan kana- !bedilirler (satranç tahtası ıekli.ıde). fından kar11lanacaklarını hesaplam11 1.3 haziranda baılayacak ve 21 ha-
Mechul adamın gon . ,,,,_ at, boşanma karan ,eklinde dudak- ~atta kı.:vvetli bir mani için en az o~du~la~ gayet tabiidir. Bu .. ·~'beple- ziıanda nihayet bulacaktır. Müsaba· 

sta; verdikten ba.Şka gidip lan arasuıdan bofaDIVerİr. uç veya dört ııra lağım tesis olunur. dır kı mütearnz donanma buyük mu· k..alara girmek iıteyen heveskarlarırı 
bu=~e~~~d\:~~:e:rı:a:b:ncn'!: f~ı!1 t.çerlslnden arayıp bllld~: Görülüyor 1ci yukandanberi göz- ~~~Ji dört ıın üzerine tertibedildi· harebe gemilerile, a~ır ~ruvaz~rtet- 11 hazirana kadar isimlerini her gön 

b,~...ru., elmayı dA getlrlp bu a d . d'-:t.:-:~ ..__ alann hep· gını kabul eder ve lagıw mlann arasın· den ve tayyare gemılerınden teıldt t 18 kadar Da~ı1ık Kulübünt karşısında kalmIŞ>tır: Ailenin 14 ya- l.IJ'"A kumbarası en geçır lguuı7. uvyanm d dil : · eaa e .. -
§lndal{l kızına.. meçhul bir kUruteden veruı1'. Fa.kat elma, ıozm de imiş. ai, birer nkışmarun akaül&melidir. Sı- a 2 metre mesafe bul1.111duğunu he- e mi.~'· . . l:aydettlnneleri rica olunur. 
2!10 mark almak için bir havale gel- çıkmlf. KUJDb6.r&, elma fl'klln ra da kıftınlan her ,eyde, boşanmak için s~bederse~, b~ tarzda basit. bir ma· .. Pasıfik harbının J>aol~gıcından. 
ınl§tır. Ayni zamanda bir izahat mek- İşsiz amele, bile blle ]rumba. ~nde kendiliğinden bir mukavemet kud· ~ı.de ve bır A ~ometrelik bu cephe ıtıbaren al~ ayı ~U,tecavız J>fr za. 
tubu da çıkmıştır. Mektıupta, pa:rıe.yı alıp gttıniş. Kumbaranın 1ıÇ reti doğar. T!lzyik arttıkça, kU§ı ıç~.n 2000 ~agım, y~ni vasati ol~r~ mandaııberı Am.e~n donanınası• 
Yollıyan adam, on sene evveli lşıs1z 13 mark bulunlJYOI'lilUŞ. azab d y- k kuvveti de kendi kendine dort. beş kılo heaabıle 6-1 O ton ınfı- nın JapOJJya aahilleruıe yakle.pıak 
kaldığı bir günde, 4 yaşmdııkl .tızm 0 BS.ma.ndanberi vleda.n 

1 et~- ;lir lak meddesi gerekir, Bu heaap yalnız ıöyle dursun Fılipinlerde n Korre-1 
evl.nln önünden geçerken küçücilk kı- makta olan m~ul şabıB, nlha~etde Buse • • ett fazla tazyik De bo- mevziin önündeki tek bir mani mın- gidor adasında aylarc:a. m.aheur k.a-

1 l1n elinde büyük bir pasta. görmüş. zın hakkml ödemek 1çtn geçe vtJZJY .~· 1 • ec ğini 
1 

bu takaaını göst"1ir. B umevzi iyi mü- lan 2iizide kuvvetlermı kurtarmak 
İşsızJikten parasız kaldığı içln aç'llll.§. belled.iği evin adrestne, :tJZa. ~ pnmaJıu:ın d~ae~::ierde, içtimai dafaa e~ili~e hu. ~anı de işe yarar. için dahi bu sulara ıokulam.amaa~na 
ltızcağızdan pastasını kendtslne ver- _ft __ .....ıw.dermlf. ted~irl~ mi • d daha Fakat Şımdı tngılız tebliğinde bah· mukabn Japon donanması kendi ill-
nıesını rica etmlş, Küçük kız, ellndeki ıı.uwA.\ r.v•• terhıye ıiste enn e araiunaiı aedildiği gibi, böyle müdafaa edilen aünden vasati bir hafta devamlı ae· 

Al manyada Yeniden 20,000 uygun olacağını aanıYOrurn. mevziler önünde değil de istinat nok- yirle uzaklararısk Pıı.sffiğin ortaaında 
Cemal Refik talanndan teşekkül eden bir mev- ve o.imal nih~yetindeki Amerikan 

Ç ocuk bahçesi açıldı ziin aralıklarını doldurmak ve mayn üsleri önünde gözükerek dti§mana 
el ocuk bahçeleri- • b - hatları müdafaa edilmedikleri zaman meydan okumu~tur. 

Son zamania.rda her memleket 1 Son .zamanlar a ç. t veriliyor. Erdek'te kıraz ayra~ ı dahi ~caıişlikle~: dolayıa_ile ~üşm.an Amerikan keşif tayyarelerinin Ja• 
sıhhat bakımından umumi bahçe]ere ne de büyük ehemmı!ed Alman- 1 Erdek (Akşam) Erdek ın harekatını tahdıdeden bır vazıyet ık- pon donanmasım adanın bombardı-
~k ehemmiy<-C -veriyor. Harb zama- Harbin ba_şlangıcıkna b ah ::i vardı. hur Kiraz bayramı pazar günii tisabetmcleri İcAbediyorsa, o vakit m:rnından b ir gün evvel denizde 
hına rağmen, her tarafta b ahçelerin yada on bın çocu a ç muhte• maeşılmı•tır. Bayrama Bandırma, ~a- bu hesabnı on, hatta yirmi mi~lini görmüş olduk!< r. bildirildiğine göre 

1 1 taburlan ve Y P ~ k 1 d b a1mak d ahi büyük bir raka m «ayıl- bu kesi: A n:erikan müstahkem mev-&ayısı gittikçe çoğalmaktadır. Ame- s tihk&m, a me e . Al anyada lıkesirden ve civar aza ar __ an ın· ~ k -

Sinema projeksion 
makineleri 
SE.5 TERTİBATI 

AMPLİFİKA TÖRLERİ 

N Ec;p·· E·~sEs! 
c~d. 193 1 1 nde oı k -1 I maz. ki iniıı ve d onanma mm bn ·ır.a ug-e taburlanna, boş zamanda askere ]if cem iyet er aayesı I halk gelmiş, birço eg ence er . . E- J 

• J 941 ılı sonuna erce Çölde may:ı mm takaları tesisinin , ramasın:o örı · ne t:"ı;m ştır. ger J.·, ~lU:;t;;:::!~~~~=..::tE:!ı:::~ı:z:;.d ve hatta talebeye: yeni yeni bahçeler çocuk bahçelen o{ k.mı§Ut· yıı.pılmıjtıı. 

lstanbul Beyoğlu, 1.stikl:J. ı 

:Ya tınlı or. kadar çoğalarak 30,0 e çı 





11Haziran1942 
AKŞAM Sahife ., 

c 

L 

1e: _ tş ARIYANLAR 3 - SATILIK EŞYA m::~ ;arc~7 =ı:= ~~~~~ «>=~ ~ ~===ı~:ı:~5e! dön==m:; 
1ftz H ~ derlnlDr: !ktJşe bqı b!r J1Uc TO ~eri k1lçiik eok kıymetli lkl nan kOfsk a:ltılıktır. Dosya 148 'l"a.k.sbn ma.nına muttasıl yedi odalı ~'it kir~ 

YENİ VEYA lfVSTAMEL - KO.Çük arsa. Tab1m AbdOlhakhAm1t cn.ddesl ar.sa mtılıktır. Gnlıı.tasa.ray Emlaıdş EmlAk Yurdu. Tel: "489. - lıktır. Meynsı boldur. Buz dolnbı tô. 
GENÇ TtffiK BAYANI - otur;"~ ~ b1l' bas dolabı aranıyor, S&t- 23 tele.fon 43532. - ! Telefon 40010. SOOOO LİRA _ N1Qalıt.aQmda 6 Jca.tıı lefan vardır. Tel: 52.244. _ 

r cı.valı:at ~1!:~~- mak ıaıcyenletin her g11n 22615 e te- fl50 J.İRA - IAlell Rrına cadde SATILIK FIRIN BİNASI - Kadı- beher tatmda 8 odnlı b1t;1abıde 400 DENİZE FEVKALADE MANZARA l 
lef'do =e dakÜıoyu da yapa.bll1r 1efoıı1a mftracaat. 180 llm gellrU al~ odclı trun kon- köyün en 1şlek ve mutebell tınnıann- metre ~ ~ ~ 2640 Ura tradı, OLAN - Clhn.ngir cıu:Ideslnde (6) n'\r 
dtğ1 et1 y11ksektlr 10 nra ıs- KAMYONLAR - sa DoO forlu arpıuiman, Well tramvay du- cbn blrtsl mü.salt twtınrla. tılıktır. npartı.man satılıktır. Dosya 842 Tak- ma.nıJı nı:ıa.rtunnnın ildncı do.1resln~ 
~~ ......... ~,. ........ da {Trle!on> rii- ~ nıotarJetl btltiln s.ıa;amı ta.- raA"ı 24'7 Bozkurt Em.Ak telefon 24172. Galatasaray Eml~klş Telefon •0010. s1m EmlAk Yurdu, Tel: '"39. - mobllynh kalortterıı ve banyolu W 
"".w.t>Aıııı:;uu. ~ 39 ...,~.. ' a.?ınlll taro- 2 oda kirnbktır Blr 6Clle için de verııe1~ 
muzmın mektuPla müracaat. mir: ettlrtlbl§tlr. Şotar m . - KELEPiR ARSA - Eronköy{ln 23000 LİRA - Pruıgalt:ıda ' tatlı ıbllir. t91:ndekÜero veya kap•cıyn. mft. .. 

TURKÇE, ALMANCA, tNGtLiZCB. sert yenl yn.ptın~ır. Tel. 21440
· 16000 LİRA - AkS:ı.?'nyda. tmm.vnya. Suadiye kısmında. tramvay vo trene s er 4 er odalı aydn 110 l1rn 1ra.dı, rncnnt. _ 

FRANSIZCA _ Dört ıısana b1hnk.ldn , BASI_ İki JoıvveUl a.t yWt yarını dakika. '15 Ura gellrll dörder çok yakın muteber b1t mevkide geniş apa.rtun.p.n sntılıktır. Dooya Hı Tak- __ ...;,_ ______ __;;===s 
vAkıf tecriibCli mütercim. mubaberO ~A ırem verebilecctlere kimya od.alı bahçeli ilç kntıı apartman. Lfl.- cep?'.'ell ve çamlı Jca.blli ifraz Uç bln s1m Emldk Furdl.ı. Tel: 44C9. YAZLIK R.tnALJK KÖŞK - Küçük 
~ muhll.biP vazife anı.maktndır. Mtıracaat· Saat ona kn.- leli trıı.m.vay du~ 247 Bozkurt Em- metreye yakın güzel bir nrsa ucuz bir Bebekte b:ıhçell, havagazı terkos elek-
Mnrn:::t· Ak.'<lm ga2l0tes1 cMilter- ~ec~tlrCOınhurlyct ~. 4'1/3 Tak- lfik tllefon 24172. - 2 :tlat!e acele satılıktır. Gnlnto.saray 5000 LİRA U~..ı~~~,:-t t?Jğt oWı blr !it~ ldralıktır. TrnJnı.. 

· dar. B ıı. Emlnldş Telefon 49010. pede 9 odalı zembı bt - u.oı. AA vay tevakkuf mnhalllnde tütüncü bay 
cim, ııım. 15000 LİRA - IAlell tramvay cad- tı.hşap bllyük bahçeslle den1rıo nıı.zır ev .AU;re mtıracn.at. Telefon: 86 60 - l 
Biıt B ÇlVAN İŞ ARIYOB - Çl- ANTİRA _ Tablo, bnlı. Blblo - eş- desl '75 llra gellrll dörder odalı iki katlı SATILIK ÇİFTLİK - Çamlıca ve satılıktır. Dosya 190 EmlNt Yurdu. SİilKECİDE RİRALIK ~AZWA 

çek, ağaç, sebze yet1qtlrmekte fevknltı- _ humsl olarak .&atın alınır. Vasıta apartman. I.Alell tromvay duranı 247 Acıbndcmln mU~esna topraklnrlyle Tel: 44439. • • 
de ihtisası ve her nevi aşı yaps.blllt ~ul edllmez. Mektupla Beyoğlu pos- Bozkurt EınlAk Telefon: 24172. - 2 şehir ndz:ım plA.ımuı. göre en kıymetll ~ -::: ~~~~n.h4~;: bir Tilı1t bahçıvan münn.slp blr ~ an- ta tut.usu 2163 - 10 nrs:ılıırı ihtiva eden servet membaı 6500 LİRA - Kadıköy AcJlmdcmde e m .,...., en • 
ror Akşam gazetc51nde <Y.Ş> rtımu- · 15000 LİRA - L6.lell 20 metrelik çok kıymetli ve büyük bir e.roın mtı- Dört Yol~ 4 dönilm envaı ınr- her ilç ay1$ peş\n, Hıı.n knpıcısına 
ııun'a m.clttuı;>ln mnmcnat. SATILIK BUZ DOLABI - General cadde 85 llrn gellrl111cer oı\alı bnnYo- lıktır. Gal:ıtnsmy Eın1Akf4 Telefon ın meyvo. a~ıırlle bCnı.ber 9 odalı pıtlrncnnt. - 2 

TA MEKTEP- Elektrik markalı tusur.suz çnlısır va- lu- S katlı apartman. Ldlell tramvay 49010 kôşk satılıktır. Dosyıı. 202. Tel: 44439. PENEP.BAllÇEDE _ Yazlık, Fencrr 
TAHSİLİM on. y i"' ... bir ztyette btly{lk bir buz doln.bı sa.tılıktlr. d'Ui":lğı 24'1 Bozkurt EmlAk telefon · bahçe apartımımı k:!ralıktır. Tel: 60520 

DİR - İngilizce bll1rlm. az ~ Akşam llfLn memurlu~n milraca.at. 241'12. - 2 BİNA ARIYORUZ -Tünel ile Tak- 1'7000 LİRAYA - e kath ~r odalı --------------
memuriyet ıstıyorum. Mtıracnat An- Tel 20681 - 6 sim orasında veya muhitinde on be§ aynca bir ev altmdn bir dtiAnı ay- KİRALIK :aıoefJ,YALI 1 ODA -
tanı. cadde& No. S6 Tilrkiye Yayın Evi · 140 O URA - IAleUde 6J 11rn gelirli yirmi odalı ve ıyı ıca.r ve.reblleceıtımtz da. 173Ura1.rn.dı bulunnn dt'n!ze nllZll' İst.1yenlcrln mı.baht.an s:ı.at 14 o kndn.ı: 
Nureddln. Telefon No. 23714. TOUNA TEZGAHI ARA1''1YOR - üç, dört odalı manzaralı iki katlı kiralık bir bJnn nnyonız. Bu c:ıvsnfta Galatn. kulesi c1varuıdak1 ~rtmı:ı.n mürncaatlnrı. Osmanbey Mntbancı 

ERLİKLE İLİŞİÖİ OLl\llYAN _ Az mtıstameı 1met~en1.50 ye ka- ap:ırtma.n. Uı.lell tre.mv:ı.y durağı 247 bınası olanlnnn ve dalın1 gelir 1stJ.yCn satılıktır. Dosya 282 Tt\k81m Enıitı.k osmanbey rokak Blı'llk Ap. No.8 
se:~ bir doktor tstanbulda taşrada dar 1§ ala.bilecek bir torna ~o~. Bozkurt Emlak telefon 24172. - 2 mıı.l • sahlplerlnln Golatn.snroy Em- Yurdu. Tel: «4S9. KELF,ı>İR ARSA - Haldarpaşn 
resn\1 veya husus1 bir müesses-enin ~~ ~~~~~3~~e:J'n1;!y' .,000 LİRA- WeUde 55 llra geUrll lA.klş e müroca.3.tlan. Tclefon 49010• 2!0000 Ltra _ Beyoğlunun merkezi KU11ba.ıtulıôeredo sek:lz bin metre n 
doktorluğunu 1s~dlr. Akş:ı.m'da knla müracaatlUı ikişer odalı Juı.mrunlı S katlı apart- BEYOr-LUNUN MERKEZİNDE - bir yerJnda 5 Jmtlı tıçer odalı apertı- tılıktır. Adres: İstnnbul Bultanlın· 
B.B rümuzuna ncele müracaat. - 1 · ma.n. Lfilell trn.mva.y dlll"t$ 247 Boz- Aycl:ı 117 Um gellrl olan çok kıymetli mana. çevrllmeQe elver1§11 f!V tıl.ıktır. ma.m Dfkranyan Han No. 8 Tel: 21800 

l\ItlESSESEJ,EI?DE - Muhas1pllk. KONKASOR VE TlJÖLA PRES!;: kurt Emlak ıeıcron 241'12. - 2 emsalsiz blr binn 19.000 Um.ya mts- Dooya 197 Tnk:Mm EmlMt Yurdu. Tel: - 1 
rnzı işleri daktilo otel lokanta.. ktı- Olup ta ~tm.ak ıstcycnlerln SllAh 132 85JO LİRA _ Be.yezide f:k1 dnklka 50 tacelen s:ı.tılıktır, Galnte.sarn.y ~ 44439. DEVREN KİRA? tK DVKKAN -

• • üze• artndn 148 numnrnya mektupla. 21 rtgti' telefon 49010 Ktı.m.köy Bebek tmmvny durnk yertn-
tıpllıttnde çalışmak re 1§ arıyorum. ye telefonla bUdlrllmesl rica olunur. Jlra gelirli 6 odalı temiz yapılı k, . AN . ızoooo LİRA - Sundiycıde vnpur 1S- de 48/110 No. Her tşc eıvertşll vo tütün' 
Bonservıslm vardır. Mutedil §artlar. _ 2 hane. Ltueıı tmmvay durnğı 247 Boz- F.l\DRG mA - Fovknl!de nezn- kelestı:ıe ı dak1ka mesıı.fedo deniz ke- m11sklrat tczk:erel"ri me,cut. İçlnde-
Beyo~lu Feridlyc 29 Knrekl.n 2 kurt EmJAt t.eefon 24172. - 2 retli ve çok met.in yapılı scklz o&W rumnda. 2 kıı.t botmı arın~ 2 dOnQm 

. SATILIK KA.PTIKAÇI"I - Bıı.nkD.- iyi bir blnn 13500 U.rcı.ya sntılıktır. an- tıahçesfle maruf vllil'ı satılıktır Do.s- ldlere mtirncEU1.t. - 1 
ELEN BiR BAYAN - Yaşlı blr ba- lnnn, ı~"'rtkn ve büytık mfie.ssesele- 400 LffiA - Aksaroy Ltmgadn S latas:ıroy Emlft.klş telefon 49010. ,.a 198 Tnkslm Emll'ık "'"•_.u. Tel• HEM KÖŞK, HEM YALI - Ye.,llköy '"'lerlnl yn.-. .. ~ üzere ctddl bir ....., kat kl'ıglr konforlu hane. IAlelt trnm- ~· "'....... . • .. 

yın ev ..,. .... ~.._ rtn ~terine yn.ra.r blr knptıknçtı satı- 44439 de Köy 1ç1nde Liman ookartmd:ı. 3 ı 
ış 0anyor.t Akşam'da aN,E.Z rümuz~ lıktır İca.bmdn bir buçuk tonluk sık- ;~! 2~~;-;.ıtı 247 DOZkurl Emlak ~c2 l.COO LİRADAN 1,000,000 LİRAYA • No. lı evin 1lst kn.tı kiralıktır. 4 oda 
m r:ıcan · - ıett İ.nşıyabllccek fnnl bir haldedir. KADAR - Muhtelif yerlerde muhtelJ! 8000 LİRA - 7 odtı.. 1 mutfak. 1 belA ve blr koridor kalo.bnlıksız bLr 
·ı·s., 0 1'YTnl. •cu SINIF TAHSİLİ OLAN Yedek ltı.stıklcrl vardır. B&tış mUddetı SATIUK ARSALAR - B:ı.yezıtte kıymetlerde satılık ev, dükl'.An, han, Beyağlu Snkızn~cında k:Ag1r ev ıro.tı- n1leyo eıvertşidlr. M\lrnca.t yert: Ak-
., .,. .,, u.- lir apartıman, pnsaJ, yalı, villA, nrazl, ar- lıktı nn...-.~ 199 ...... ,_, -'"k Y""' nfR BAYAN_ Münasip blr iş arıyor. 11 hnz1rana tndardır. FJatıJSOOO j n- cadde 8 met.re ytız 37 metre derinlik, sa, çlfllk, hamam ve snlro glb! emlfik r. ~J"' .. ~m ı:.uua .... - sntny Horhor cnddesi Molla ıınsrcv SO· 
•-•Akıner "~""'m'd.a. N. B. rümuzunn dır. Şi§ll Osmanbcyde Pasa gara ma 274 metre murabbaı beher metre 100 du. Tel: 44439. tak No. 15 Mu.nmmer. 
~"" ~ almak ve satnınk, işletmek 1stiyenlcrln 
mektupla milrncnnt. - 2 müracnnt. 11.rn. LAlell trnmvey durağı 247 Boz- Selek Türk Emlrık Bürosu, Gıı.lata 11000 LİRA - Clhnng1rde 9 od.:ılı 

SATILIK MOTÖR TEKNESİ - Uru- kurt EmlA.k telefon 24172· - 2 Ömer Ablt ha.n ikinci kat No. 23 tele- denize nıı.zır 120 metre ba~ bulu-

2 - İŞÇi ARIY ANLAR versal mnrlcalı ve 10 beygir kuvvC'tln- SATU..IK ARSAJ,AR - Bayezit Bo- fon 42368. - 6 nan ııJı.,ap &r ııa.hlıktır. Dosyn 200 
de az kullruıılmış bir motör ve teknool Annn~ 168 metre 5000 Uılelide 2'10 16 000 LİRAYA SATILIK APARTI- Takmm Emllk YUrdu. Tel: 44439. -
ayn nyn ve birlikte satılıktır. G3rmek metre arsa 9000 llnı. LllcU tramvay :&IAN _ Be~lu, Hnmalb:ı..şı, e tat, 

BAYAN ARANIYOR - Tahslll lY1 ve anla.şmnk için Bebek iskele memu- durağı Bozkurt Emldk telefon 24172. sn~ıam, potrelll, 
1000 

lire. senelik ırat. SATILIK ARSA. - CJhanglrde tA-
blr büroyu idare edeblle<:<!k blr b:ıynn rundan sorulmalıdır. - 1 _ 2 6 mllen deruz görür ~2 M.2 arsa aa.tı-
arnnnuı.ktndır. Tnksim Krtsta.1 gazi- ------------- Beyo~lu Umum EmlA.k Bürosu. Mla so- lıktır. Dosya 203 Ta.b1m ctlm.hurtyet 
.nosu o.rknsındıı. Mlllt EmIAld§e. Tel: ACELE SATIL.IK MOTÖR DİSEL - SATILIK ARSALAR - U.lellde 106 kak 17/l. Tel: 42336. - 1 meydıı.nı Emltlk han EmlAk Yurdu. 
42277 saat 17 den sonra müracaat. <Otw Deutch) Tip, Elektrik 25 bey- metre 4000 keza. Ulellde 213 met~e 12.000 ı,tRAYA APARTll\IAN - Tel: 44439 

- 1 gir adedl devir 250. Müracaat yerl: arsa 9000 lira. I.Alell tramvay durağı -------------
------------ ömer Ablt han 2/11 Galata. - 1 247 Boikurt Emlll.k tele-fon 24172. - 2 Kurtuluş, tramvaya yakın, bt\yük bah- KALAMIŞTA KiRALTK VİLLA -
TAŞRADA - Bir 1nşant l.şlndc çn- çc, 3 kat, banyolu, 780 llnı. senelik İskele karşısında Kalyoncu ookağındn 

lışma.k tızere kompresör ve tonğastir SATILIK - 40 model N~ yeni tnk- f;ATILIK ARSAi.AR - Aksnra.yda. imt. Be,yotıu Umum EmIAlı: Bilroou. b.'llıçe Jç1nde ~ odalı konforlu kır-
maklnelerlnde çn.lışmış tecrlibell mn- m. blr ndet Doç husus!. Knnıköy is- 106 metre 1500 Urn 164 metre mu- Mls sokak 17/l. Tel: 4.2336. - ı mızı vıım mobilyalı .;eya mobllyo.suı 

FIRSATI KAÇIRl\IAYINIZ - Bü
yfik ~e,, temiz hava. pnrke döşeU 
4 oda antre. mlon mükemmel konfoll 
S cepheden deniz görür, b\ly111I bal
konlar tramvay durnnınn 200 ndını 
)"aZlık veya sc:nellk ehven !latlc kira· 
ya verllecck. Gôztepe trnmv~ duro.
tınd:ı.n denize giden yol üzerinde içln
ôe ııahiblne mfiraco.nt. - ı 

r.~. d veslkalnr'"le mlrll oğlu Han aıtmd:ı All Rıza Geb- rabb:ı.ı arsa 6000 ıtrn Ll\lell tramvay klrn.Iıktır 
klnıstlere lw.unı vıı.r ır . ı.J zell. Tel: 49194 - 1 durağı 247 BO'tkurt' Emll'ık telefon 75.000 LİRAYA SATILlK APARTI- . ŞEHRE TAKINLiliI - Hnvasınm 
Galata.dn Selfmlk Banknsı nstünde 'lS 24172 _ 2 MAN - Tünelde, 6 tat. 2 dilkkfLn, de- K1R.um ARDİYE _ ~ sa- ve meht.a.bının letnfetlyle manır ve 

MECİDİYEKÖYtJ - Tııımvny du
rağı n.stnlt tizerlruie 800 metre bahçe 
jçlnde, kalorifer sıcnk su park , Ud 
Jcnt ıo oda gnyct §Jk v11IA s:ıtıı':ıktır. 
Tel: 43486. - 2 

No. ya mfirncantları -
5 

sAm,m: BUZ DOLABI - 6 ayaklı SATILIK EV _ Vapur ve trrunvaya ntz gı)rllr, % 15 iratlJ, paııke, bnnyo, hlllnde 55 metro murnbbamda 11stQ Göksuyu plAjına. nazır Rumelih e.ar 
Kelvlnatör seklz ııyaklı Norç marka. ~lu Umum Emlô.k Bnrosu. Mls so- kn.p:ılıdır, sab:ı.hlan telefonla. 40089 a Akıntı burnundn 13 ve lG numar.u'ı 

l\IUHASEBEDEN ANLAR - Ve blr 1k1 buz dolabı saWıktır •. Sn~hnneba- yanın daklkn, köşebaşı içi dışı beynz kak 1711. Tel: 42336. -1 milnıeaat. kaptan ~n yalısı 1500 metre ar n ve 
ntelyenln muamelil.tını idare edebile- §1 Bnhçell mnhallC'blcl. Tel: 2160'1. yağlı boyn ve mtıceddet muşam.btı S 5.500 LİRAYA ItARGtR EV - Bey- otuz oda ve müştcmllatı değelrnden 
cek memur aronmnktadr. 1stek1Ucrln 3 oda, gen~ muttnk b:ı.nyo, elektrik, su, ır. SATILm KAatn nANE - Ge·"'·- ...,..,,. no~ftft- otuz bln lira..,., .. .,t!.lı~tır. - hll""'" "'-vt k u 11 Oı:;lu, Sakızaıt~. 4 kat. teras, 420 lira WA ......... ~· ,,~ .,.. ... Karaköyp:ı.lns karşısı 000) No. ya ------------- ·....,azını .UQ. u nnış.Iı 54-00 rayn nn... Sarn~çı sokak 64 No. 11 oda Gezmek 1"'" l""' ... dekllere 1c"bı11dn. 

H K" fik satılıktı •-~~ ... •·>< senelik irat, 7 oda.. ~lu Umum .......,.. :1• ~ ..,... .. 
mlirncnatınrı. YENi VEYA l\luSTAMEL - .. ç r. n.ud.Y uı.nvy tramvay dura- hnma.mlı köşe bB.§1 den.ize nazır l.rnd.ı ~813 telefon numnrasına müracan.t 

boydn bir buz dolo.bı aranıyor, Sat- ğında Dubaracı ookak No. 24 e müra- EmHlk Bllrosu. Mis ootak 17/1. Tel: 840 ııre. olan bina satılıktır. Mtımcıı.a* l 
h:·t YEl\IEK YAPMASINI u:&."'i mak tstıyenlertn her giln 22615 e te- eaat yanmdalct 26 numaraya, - 2 42336· - l telefon 21978 pcI'§C'mbo ve paznr o unması. - 4 

etR BAYANA inTiYAÇ VA.RD - Iefonla mnro.caat. t 8,000 JJRAYA SATILIK GARAJ - 12 den 14 e k.ada.r. - 9 KİRAUK - Fatihle Aksaray suı-
Arzu edcn1eı1n Tahtakale No. 96 tun- D VANYOLU BİNBİRDiREKTE - 25 otomobillik, Pangaltıdn, üzerinde tnnnhmet a.rnsındn 3-4 odruı S-4 nylık 
dura boya lmalathanesme acele mü- SATILIK (OPEL KADET) OTOMO- 8 No. lu npartunıuun 4 cü dnlresi mo- reni 4 odalı ev, bahçe. tamamen pot- Bttrttt.1KADADA 350 LİRAYA YAZ· npartman mobllynlı, moıbilynsız kira~ 
rncanUan. Tel. 21147. - 2 BİL - On.yet az ve temiz ıruııa.ml~ bilynm lle klrnlıktır. rel, elektrik, GU. Bey~lu Umum Em1AJt LIK HAll."E - Tepeköyftnde:ıı ıışığı lo.mnk isteyenler Belediye F.mlı'\.'k şu-

kte 5 yeni ıasUkll. Telefon 80545 e mnrn.. SATJI.JK APARTll\tAN _ Şt.şllnln Bllrosu. M18 sokak 17/1. Tel· 42336. Top meydanında 8 No. ıu b1r knt il2ıl- 'besinde Niyazi Ayomak'n müı1ncnat-
tn~~.1;TiLO BİLEN - Orta 1;l~. np caa.t. - 2 en müstesna blnalnnndnn be§ knth _ 1 rinde Uç oda bir antre denize nezaret.1 lnn. - 1 
-..uıwl, nskerllkle alakası Oııu>yn .. ıtt daire kruntle anahtar komşuda.dır. ın J'. 
g:nce ihtiyacımız vıır. şa.hs1 kefnlet hk S blık ~ li fCVkalMc bir apartunan 20.0DO ı.inAYA _ Kızıltopro.k ıst.as- SATILIK ?ılAHSULLu BAu \"E 
gostennesı şarttır. YnR ıskelesl Yo- 4 - Kira • a satılıktır. Dosya: 872 Gnlatnsarıı.y yona ynkuı kn.blll tnkslm 18 odn.lı köşt 9500 LİRAYA SATILIK :iKİ KATLI KÖŞK - 18 dönüm arozl dah1ıınde 
A'urtçu sokak No 6 ya müracaat telef: Köşe A'Pt. Telefon 4D010 Emltı.klş. 2 dönfun duvara çevr~ çamlı APARTIMAN - '1odn.1k1 salon. bnh- (4ll00) kl\tmr. (400) meyvnlı ~aç ,. 
22029. OOO LİRA _ Be~lunun RM.t. SATILIK APARTll\IAN _ Clhangl- bahçe içinde Beyoğlu Umum EmlAk. çell, köşe ~ tm.mvnyn b1r dnklko.. fldanltlr. Bllivrlkapı • Tepebo.ğ: No. 

ıooestnde 
387 

Ura gellrll 4 oda. 10 rlıı doyulmaz nezaretınt tamamen M1s sokak No. 17/1. Tel: 42336. - 1 üstünde bir buçuk ltnt çıkılır. Akşam- 10. Hattat Hnlim. - 4 
ANADOLUDA - Bir ınşa.at iqlılde cadd l k -'orlu a-..t..nnn. Taksim haJz altqnr odalı ve altı kntlı emsal- lnn 6,SO d.ıı.n s;so a knda.r Kurtul~ TAKSh\ı: VEYA CİYARl?\1>A - Nls-

cal~ak Ü7Jere Ud res&ıma llıtiyaÇ daire! Oıu cıı.fui;l23 Bozkurt sız bir npartıma.n tılıktır. Dosyn. 873 45,000 LİRAYA - KA.g1r trlkote.l Hacı Ahmet malınlles1 Etmeydnnı 
!~rdır. oaıata Ass1kurnz1ont oenera.li Abdtllbnkhftlmit~3532 _ 

2 
Galatasamy Emll'l'""- Telefon 49010. fabrtko.sı binası ne s dü.kkfın, blr nh- No. 87 _ 6 ibeten kilçijk ve konforlu bir apntı-

•1«n No '13 n-ft tıan 7 ""-'"k tele on "' . A~ §a.p ev satılıktır. Karıık11... Melek han man e.rarunaktndtr. Telefon 243GG. 
-. . e mw~aa • - .ı:.ııun N VJ KİRALIK 'V ALI - yA-n.ı:ı.,,de her 2 Beyoğlunun merke- BULUI"ı'MAZ FIRSAT - Fatlh Sn- o. 8 EmIAk servısc müracaat. - 4 ... oeu.uw,, -
l'U~ONl:AYA GİTl\IEK tlZERE - Ma- %0000 LİRA - 130 Um. «ellrli beşer raçhn.ncbn.şında hA.l ve istikbali çok tilrlü konforu hcı.v118keleye yakın mn- KİRALIK KÖSK - Erenköy tren 
1,.ln bir ailenin yanında bir genç kıZ ztne üe dald]aı.da T6kstm .Ab- mükemmel içinde yet.ı.şgen çam ve SATILIK EV - Fenerde fevknlMe Jtıcmmel möblcll 14 odalı telefonu olan ıstnsronu..'ln 6_8 dnklkn. mesafe 5 oda., 
bıı Almanca ve Frnnsızca. 1k1 lisan odalı fiç katlı apa.rtm;:. ~ Em meyva ağaçlan ve ~ekletlyle havuz- nezaretli hn.vnda.r, bir dönüm bnhçeU 121 numaralı yalı ldrnlıktır, Akşam banyo, elektrik, su, havngnıı möble 
(p e:) bir bayan anı.nıyor. Akş3.Ill'da d11lhDJthWıit cnddes1 2 l:ln ve ifraz suretiyle muhtelif npartı- ~oda. mutfıı.k. hamam Kam.köy Melek 110.n memurıuauııa mürannt. Tol: veya möblesiz. Tel: 52.269. _ 8 -=- ıilnıuzuno. yazı ne müre.cant._ Wı: telefon 4:1532. - manlar ~çok elvcrlşll dört bln n No. 8 Emll'Lk Sernsc mnrncant. 20681. - 6 
:aıuı LiRA _ Şişlide tramvaya 1k1 küsur metrelik ba.hccs1 bulunnn on 8 SATILIK 1Kt 1.'V - Uskildar Kısıklı 5 MÜTEFERRiK 

da. 1 IASERF.ct ARANIYOR - Adann- 30000 llrll ~ odalı kon- odn ve mll.ştemUl'ıtı salreyt ho.vi bir DE\'REN SATIUK BAKKAIJl:E - tramV&y durnğı tnrvısında 5-1, 5-2, -
re ~ant 1şlertnde çnlı.ştınıınak üze- de.klkada 

127 ~ TQkslın Abdül- konak, arsa tıatıylo ve metre hesabiyle Slrl:cclde mal ve teferruntlle nyrıcn 5-3 arknsınd.a. ardiyesi ve üç odalı -----------
hlns Uhasebeci ara.runnlttadır. Refe- torlu 6 katlı-~desl 23 · BoZkUrt Em1Ak sntıhl-tır. Dosya 856 Gal~Uk.~my Em- satılık emlAk vardır. Slrkeci Dervişler kdglr yeni ev d.lğert nyn11kl kntlı 1kJ KARLI tşt or,UP - Devretmek ve 
6 nc~rlYle birlikte KarakOf pa.Iıı.s ha.khtun.lt ciW 2 laklş Telefon 49010. se>kak Öz Em1A.k. Tel: 22955 - l dnire ve üçer odalı bnnroıu blr ev sa- ya.but sermayeli ortak 1 teyenlcı n~:ı-
---. knt 11 No. Yt\ mfiracna.t. telefon 

43532. d tramvaya KELEPJR vJLLA _ Bostancı cıva- 30,000 LİRAYA KELEPju KAGİR tılıktır. MUrncant Kısıklıda İsmail ~dakl adrese mektuplcı. mürncn ı cı.-
~~e tdkilşh,iK BIB A....,. ....... rtN _ ~- 4200(1 LİRA - TakS1m e odalı nnda. etro.fı duvnrla çevrili altı dö- APARTIMAN _ N<lzbetıyede 20 oda Pe.hllvan. - 2 sin İstanbul JlO ta ku 11 1 
• ..,. anıt b ka u.r,., bir d1l.k1ka. 179 lira gelirli beşe~ül- nilmUlk bahçe içinde 1k1 katlı, ı;eldz 'b:ı.nyoları. mutfn.klnn, c:UA'er teferruat~ SAT11,n· ARSA_ Erenköy kız ııse- AU 11!. D - Tal ~e
~lı bir - :ı. bilecek kimsesiz orta beş katlı ap:ı.rt.mmı. = Eınlı\k odalı. tam ~ ve malzemesi çok ta.mrur •. Knmköy Melek han N 8 sı bahçesi önünde Ömer paş:ı .sokarlın- re. bftyüklere gramC'r 'e mulı..'lb re 
=~!:_.ve :ı~o.n~nraesininınakta.~ h~rınıtt cnddesi 23 _ 2 mü~mmel ve tabiatın en gtızcl mnn- Emlik Servise mnracant. _:. 3 da 4 dönilın s evlek müfrez arsa sar ôersıerı ~rlllr. Kolay metod1nr 6 ay 

......,"'=nde AN Telefon 43532. tnmsını vıı.sfmdn toplaml§ blr bina; tılıktır. Tnk:sim Mete cnddesl Slrln zarfında. Almanca öğretiUr. Adalıır vo 
tupia blld.I · ·8 · rümuzuna mek- ta.ın ıı.rsasmın değerine muadil ucuz blr SATRIK AHŞAP ın• _ Balatta. e Yl!rt At> daire 5 _ 2 Boğnzl.çlne gldeblllr. Taksim Sırn· 
- rmeıe.rı. - 1 ~ .... ~ ü;;ı =::er odalı f1atle satılıktır. Dooya 859 Gnlnt:ıs:ı.- odalı blr evin 21/24 hlsscs1 2.200 llrayn · · scn•ller 101 knpı O son kıı.t Madam 
11!~t ARANIYOR - Kadın terztsl mı:ını............. Taksim Abdülhtık- rn.y Emlft.k~ Telefon 'SOlO s..ı.tılıktır. Karnköy Melek h:ın No. 8 ACELE SATILIK. AHŞAP EV - Uç .;;s;.;.;ır_tn;...r.;... ----------
~!'ve fanC!1._~ Terzlhancslııde: Tay- 6 katlı &J>S~İ>az3rurl EmlAk tele- SATILIK BiNA - ş~ı trn.nıva.:v EmH\k ScrvJsc milrncaat. - 1 kntlı '1oda,1kJ mutfak, bir Ul.§lık ge- TAnsiıil\ıt m;nLİ1' tıNIVlillSJTE-

-zı hAm1t caddesi., _ 2 • . niş bahçe tntıı su kuyusu tulumbndle SİNDE YAPTI!\I _ Almnncn hu u5' 
re ı:n~ ~lertnde çıı.lı.şmak üze- fon 43532. ca.ddcslnlıı en kJYnıetll yerlndo ve dört SATILIK KAGiR EV 40.000 LİRA- iki haneye eıverlşll ve gayet hnvndnr ders v~rmek ısiı Lisenin h _ 
dır. ld blr iki 1.şçtye 1htlyn.ç vn.r- _ yt1z k1lsur metro murabbaı arsa 1çlnde YA - Osmo.nbeyd , 4 katlı 176 M2 elektrik ve sıhht bir ev satılıktır. Gör- yorum. r 81 

IOkat ~an.t: Qa.?şıkapı Yeni Ok.ul 11000 LiRA - )30m0llti ır:= geniş cephell ve on 1k1 odalı blr binn bah?ell, milkcmmel tortibntııdır. Ko.· mek lçln Fatih Haydar mnhallest ~1: ~ f~n dersl~de v~r:ı:~· 
--.. o. 

8 
knt 5 e telefon: 22994. 

1 
na yakın 7 odıı. ve ~ ~nddesi 23 sa.Wıktır. Bu mllstesı'ıa ~vkldfie rr~ Melek han No. B EmlAk SCrv1se Hamam sokak 15 No. ya., görll§mek Tekke ~ku~rcNo ~ Nu~aa~ 1 

'.I'aks1m Abdillhnkh~ 3 a.partımıuı ln§&SUU arzu edenlere m - m rac=uıt.. - 2 için Emlnl5nil Bahçckapı S ll'ımet han ------...;.;;...;;...;;_.;....;....;~..;....---
BA;~ART YAZIHAll."ESİ tçJN BIB Bcx>:kurt EmlAk telefon 48532

• - hlın blr fırsattır. Gıı.lat:ısaray Emldk1, SATILIK KÖŞK - ~to~tıta., blrlncl knttn dl§ ta.bibi Faik Tokluo~- ÇOK TECntlBELI - p 
Zllelt-::_ ANfYo _ ESk1 ya.E:ıyı bil- ~a iki da- Telefon 49010. bahçell, e od!Uı n1m ~ bir köş!t Junn milrnc at. rü, İnglltzce, Frnr! c d r 1 r 
dır a'"' lnakinede ly1 yazmak ltı.zım.- ~OO~eB od!l.lı bO.hçell trırgtr SATJLllC HASTA1''E BİNASI satu'ıktır. Kara.köy Melek han No. 8 SATILIK VİLl.A. - e ali Bfiyükd<:re ~Ckt~r ı.a; r 1 :r:1 

nıtiru~kapı Anadolu han ıı No. yn l"6 nr:kası açık b1r haJ1e. Tn.kS1ı:n ::;_ 1stanbul clhetinde tMmmıo hususi Eınlfik Servise mt\ra.cant 2 caddesi Zlncirlikuyu vl.rnjı da, beton- ta~ B · cıy e 
--..: . - 1 dfilho.ldıD.mlt caddesi 23 Bcrz.kUtt 2 hıı.staneıerd?n birJst satılı1ttır. Her SArn,m: EV - Pangn.Jtuds b:ılı ll ıı.rme - köşk - nhır - ga.ro.j - go.zino ş:ı.m'd:ı R.R. rüın 
AJ'J\T ...... , 43532 - tülü tesısat ve te:kllt\tı bulunan bu 4 od:ılı w.....ı.. _,... çe 'ı mahalli, elektrik, su, banyosu vardır. ;._-------~----

'l'ü ... ~OA SERİ DAKTİLO BİLEN :ıruc telefon . r ,..,.,_ 4Al ... d ·"tılık··~K""ne::. ••• !:"14 gnn:ıj R,OOO llrayn 3058 metre arozi 85 metre a.sfnlt üze- ALl\IA 'CA DERSLERi u " l"k lu.rısti - 1k1 dnkl- müessescnln icnbı ha.le ı;v•v ~ e .... w.ı. ...... ,.vy Melek hnn N 8 \6 

~fl b Yan bayan nrnruyor, iste- 7000 LİRA - Tru'J.aba.§Uın. k{ıg1r • ut eşyası ne birllkte satılması da Emı'ft.k ~rvtse ü t 0
• rinde cephesi üç yol ar;n bir yol Yıl- tcdrlsi miik mmcl 01' n b r Alın n öğ .. 

ıoa5 ll<>sta Uenıer tercih olwıur. Gala.ta ta mesafede e odalı n.ıtro.sı ı!ı~t dde- ın-dnr. Gerek ırat. ed1nm k ıste- m mcna. • - 2 ruz ~lktaş:ı diğer yol Bilyü'·dcrcl e retmenı Alma.nen d r ıerı wrm ıeo-
caaı. kutusuna mektupla müra.- rume, Taks1m .Abdülh$klı! c~2 :m müşOOrUcrinrlze ve gerek- KİRALtK APAR'l'IMAN ARANIYOR ve d~er yol da Mecidiyeköy Ş 11..}e dlr. Bu ı ndn. lk.mnle hlmış t le-
-._;.___)) - 2 sı 2S Bozkuit EmlO.k Wlefon 43 ~ 2 !:11 =t.siz hamr blr müessese elde - Harbiye ~taşı, Mn.çkn, Osnınn gider cadde <:Jektrlkle tem 1ı C'.1 lmi • beyi imUhnn:ı h ı ı r. MoblfycH kl· 

ORT .,.. d ktorlnn bey veyn. Ş~ll romtıer1nden b1rlnde tir. 80 metre çiçek cnmekAnı. B:ıl1~- rnlık temlz bir od3. da vn'rdır. Pnza.r-
ÇALJŞ!\ on MUA'YENEllAll.'ESİNDE ono. etmek ısteyen JnUh~ ~ada et: dört odnlı b.lori!orotz blr npartınınn de milte:ı.ddlt çeşmeler muhl.cl f çl dan nrn o.dıı her ciin s:ınt 4 ten 7 ye 
aranl'tlak l.AR: 'UZID.ıE - Hasta.bakıcı 1200 LİRA Maitepede ı.~ nr- nu:ın bu mühim tırsa He hususta :t:ırayrı. v-k ıstiycnler (2474-0) nu- çek ve güller lıey'etllc sntılı tır J - l· "'r j lkMI t"Hl ı 133 N H an-
l>~Jı ~dır. Gnbtasarny, Avrupa s dnkfkn asfalt tızcrlncte 8 !~~ Ab- melerlnl tav&!Yo ~= G~tnsn.te.J :me.roda. bay Badi Eı9en'e heJ- &'On t.c- ta.nbul İş Bnnkası knr ı uıda M. uı an ı ı ı ıd.; n ı knt 
nesı listünrndn Renesans past:ıha- beher dönilm 1200 ıı.m J.aJM> .... Em- görüşmek iç.in lefon 40010 lefon edeblllrler. Cemal gtşesine mürnca t. - ı _ 6 
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Güneıin ve ye denizin aaE 2• yakici atiZellilderbıl didin t!erWiklerln8 ntlfuzunu leJnfn· Ue aihliaf n llqat fıtkiran tunç gibi eımer ve cazibi ruh bir 
. . renge WıVII ettirir. 'HASAN, DEPOSU N ŞUBEIZRINDE SISESI rs 1iaraf. 

'Mü•tallzaratiı 

YAGLI YAGSIZ 
KAR ve ACI BADEM 

Kremleri 
LOSYON 

KOLONYA 
BRONET 

BRlY ANTİN'lerini 
ve 

Tecrübe ediniz. ..................... 
Kadıköy İkinci Sulh Hukuk mı-

ldmli~inclcn. 9Uı 151 
Yan tarafta fo

toğrafı görülen 
Kadıköyünde Kı
zıltoprakta Reşlt 
paşa .sokağmds. 20 
No. lu hanede 
muklm Arif o~lu 
Galip Belllsan dJ
mağ edlye.sl Atetl
ne bağlı ateh hali 
maluliyetle hacre
dilmlş ve kendisi
ne aynı evde mu

kim ~:ancn Munevver Bclllsan vasi 
t.\yln edl!m!ştır. Aldkadarlarn ildn 
olunur. 

SATILIK 
Dekovil Lokomotifi, 
Vagon, Ray, el araba

sı ve Betoniyer. 
l\Iuracant: IUübürdıır zade nan 

No. 5 Şefik ,\ksaçh 

PHILIPS 
l4': ~59 A. 

Temam ile. camdan mamul yent sistem . lam: 
balarla mOcehhez · bu radyo ile· 'neş;ryatı 
dinlemek fevkal!de bir zevktir. Bir radyo 
~hizesl için şımdiye · kadar taha .... yyül edilen 

• 
fennt evsaf Philips'in 759 ı A modelinde 
~ <!'"" · - .. - -cem edilmiş bulunuyor. Çok mühım yenı• 

liklerine ra()men bu ahızenin fiatt · fevka· . 
IAde ucuzdur 

Balıkçılarla deniz amatörlerine: 
AÇlK ARTTlRl\IA İLE SATIŞ 

... 

14 Hnzl.ran pazar günü saat ıı de Kmalıada'da Alsn.nca.k: sokafın-
Kocneıı asliye hukuk H. ll~den: da 71/73 No. lu kayıkhanede bulunan ve ölü bay Edvard Krespl'ye alt 
942/248 Izmlt Sümerlxınk' scllüloz ve Liman dairesinde 909 No. ve (Bacı) lsml lle kayıtlı TORNİGROF 

sanayll mües.<ıescsl revlrlnde Hayri markalı dokuz beygir kuvvetinde blr denız motörll, deniz ağlan ve bir 
Güney t:ırafından Üskfidar Bağlar- snndal açık arttınna lle mtılacaktır. Adaya Köprüden saat 9.15 de 

ba,ı köy bürosu kfıtlbl Ahmet Hamdi ::vn=t=ır:v:n:r:dı=r·===================== Giıney nlcyhlne ikn.me eylediği bo-
şanma ve çocukların hakkı velayeti-
nin kendisine verllmesı d!\vnsındnn İstanbul Halk Sandığı Türk anonim şirketinden 
dolayı mfiddeialey'h namma gösterllen 
adrese dn.vetıye gönderllm4 ve yapı- 15 Hnzl.ran 1!>42 pazartesi gününden itibaren, gl.şelerlmzl aşağıda 
lan tahkikatta adresinden ayrılarak gösterildiği saatlerde açık buluna.cağı sayın müşterller.lmlzc blldlrlrtz. 
halen lknmetgfthının meçhul bulun- SABAH 9.30 - 12 
duğu anlaşıldığından talep veçhlle AKŞAM 13,30 - 15.30 

müddelaleyhe ilanen tebllğnt icrasına im .. ••••t•C•UM•A•R•T•ES•İ••••9•.3•0••1•1 .• 30•••••••mi 
karar verilmiştir. Karar veçhHe H.U. 
r..ruhakemeıert kanununun 141 ve mil- Milli saraylar müdürlüğünden: 
teaklp nfaddeleı1 gereBlnce lş!:>u bo- 1 - Mllll saraylar milstalldemlert için yapılacak yüz kırk takım resml 
şanma ve çocuk tesllnıl diivnsından elbisenin şartnamesine ve mevcut nümunelerlne uygun olarak lmiill nçık ek
dolayı müddelalcyb Ahmet Hnmdinln slltmeye konulmuştur, cElblselere muktezı kumaşlar dnlrece temln olun-
2/Temmuz/ 942 perşembe saat 14 de muştur. 
Kocaeli asliye hukuk mahkeme.sinde 2 - Ekslltm.e gününe kadar Mllll saraylar mUdiirlüğü kıılenılne müra
hazır bulunmaklığı aksi halde cı>'lıl cant edecek olanlar mevcut nümuneleı1 görebilecekler ve şart.nnmeden be
kanunun 308 incı maddesi gereğince delslz ol:ımk blr nü.Sha. alablleceklerdlr. 
muamele yapılacat:'l ilAnen tebliğ olu- 3 - Açık eksiltme haziranın ylnni lk.lncı pazarf.c.il günü saat on beşte 
nur. Dolmabahçede saraylıı.r mfidürlfiğii binasında yapılacaktır. 

Mevsimin 

EN ZENGi SATISf 
Emsalsiz Avrupa e~y~an. 
Saka, Sevr, Kanton, çin ve sa
ir Vazo, biblo ve tablolar bu 
pa:ı:ar günü Modada açık art
tırma ile satılacaktır. Fazla 
tafsilatı yannki nüshamızda 

okuyunuz. 

Kayıp aranıyor 
Hal1t Konarfap 

adında sekiz yaşla- ·~;fiii 
nndıı.ki bir çocuk 
ı h=tzirandan beri 
kayıptır. Elbisesi 
haki renktedir.Aya
~ında ı>ostal var
dır. GörenJerln en 
yakın polis knrako
luna haber verme
lerı Jns:ınlyet na-
mına rica olunur 

Kumkapı Şakir 
Efendi Çeşme soknk 

7 No, da 

4 - Muvakkat tcmlna.t yüz alt.mı.s llradırr. Bu paranın eksiltmenin ya
pıla.cağı saat on be,şe kadar mal sandığına yatırı~ ve makbuzunun eksilt-
me heyetine verıımı. bulunması lAzımdır. (6186) 

lstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
İlAn No. sı 169 
Kuru çayır otu ve samanların ıstJ.hsal edlldlğt mıntakanın en. yakın is

kele, istasyon vesair teslim. mahallerindeki nlhal satıt tlatıan ~ağıda.ki 
şekilde te.Sblt olunmuştıur. 

Kuru ça.yır otu 
Yılın halinde kilosu 

Kurtıf 
4,, 

Saman 

ip balyalı kllo3U 
Kunı.t 
6~ 

Tel balyalı ıtUooıı 

Kurut 
T 

Yığın halinde kilosu Balya.lanmış kllOS11 ' 
Kuruş Kur111 

3 5 
Bu !tatlara İstanbul belediyesi hudutıan daJılllnde Izmlt, Yalova Çn.

talca ve clvnruıdan gelen ot ve samanlarda kiloda 1 kurQŞ Es1dşchlr ve 
clvannd:uı gelen ot ve samanlardan 1.98 kiloda ı~ ktuıı§ na.itli.ye mıısro.fı-
nın lltlvesı kabul olunduğu lldn olunur. (6391> 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
Okulumuzdn. münhal buluruı.n 75 er lira ücrctll dlatı 1ennlye memurlu

ğu. Tedr'iso.t. bllrosu kfi.t4pliği ve 60 llm ücretll daktiloluk l~ln 22/6/942 pa
zarte.sı. gfınU. milsabakn ile üç memur alınacaktır. 

Memurin kanunwıun 4 üncü nıaddeslndck! ev.satı hnlz olmak. en aş:ığı 
orta mektep mezunu bulunmak lazımdır, Lise mezunları tercl.lı edillr. 

İsteklilerin dllekçe ve belgeli?rlle Yıldızdaki okulum~ müracaa~ 
len. (6116) 

Devlet limanlari iıletme umum müdürlüğünden: 
Tadil edilen Izmlr liınan ı~eLoıa tarlfe8inlıı 20/BaZtr&D/tu taı1hlnden 

TESIRi KAT' i 

LİMo'NA.LTASI 
L zz ti ho •• içJml kolay 

MARKASINA DlKKATı raab 60 kuruş. 
Sıhhat Ye İçtima! Muavenet Vekaletinin ruhsabnı haizdir. 

Kağıt, mukavva ve madeni eşya ithalatçı birliklerinin 
iştigal mevzuuna alınan yeni maddeler hakkında 

ithalatcı ve ihracatcı birlikleri Umumi katioliğinden: 
1 -- Gümrük tarifesintn (281 e, 325, 326, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336 b, 387, 

338, 841, 342, 343, 345 ve 359 a., numaralı pozisyonlannı teşkil eden muhtelif cln.s k!ğıt ve 
mukavvalar kA.ğıt, mukavva. ve tatbikatı ithall\tçılan blrtiğtnin iştigal mevzuuna, 

2 - Gümrük tarifeslnfn 575 numaralı pozisyom.mda bulunan ç.tnko, maden! ~ tth 
lft:tçılan birliğinin iştigal. mevzuuna, M 
Alınmış olduğundan, alD.kah ithalAtçılann, mezk.t)r birliklere kaydolunmak üzere umu.mı 

ka.tıpllğimiz muameIAt bürosuna. müracaat etmeleri rica olunur. 

30 senedenberi meşhur 1 

BirOüzellik 
Reçetesi 

Tecrübelerlal geçirmiş, kusursuz bir 
tene malik olmak için bir reçete. 

En sert. ve en donuk bir clldl ıca.; 
dıte gibi Yum u~atıp beyazııı tmnk, al-1 

yah noktalardan açık mesamelerden' 
• 4 

ve sair kusurlardan kurtarmak lç!Q 
bu reçeteyi tecrübe ediniz. Evvel~ btr1 

miktar haımettlr!lm~ şaf süt kre~ 
ma~ını aynJ mııctarda hazmcttlrllınlf 
ıeytln ya~ Ue ıumştınnız. Sonra da 1 
bunu iki kısım aaf krema ııe tekra" 
tarı.otınnız. Bu halitayı eczacınızaı 
da yaptırablllrslnlz. Fakat mıktan aı 
olmakla berllber pahalıya mal olur ' 
<Ya(:sız) Tokalan Kremını satın ·aı~ 
maltla bu halitayı daha mflsaıt tera1 
itle elde etmiş olursunuz. Çünkü bq 
Tok:ılon Kreminde taze sUt ltremuİ 
ve saf ~eytln ya~ı mevcut ve cldd~ 
beslcyl.:I ve lruvveUendlrlcl dı:er un~ 
surlarla rcnnl bir surette ve maUO.p 
mlkt.D.rlarda karıştı.~ bulunm&tJ 
'tadır Toklon Kremı, cUde gençıauı.1 
tazellf:Lnl carıp blr tarz<h iade eder\ 
Bu b:ıpta bize yazılanlar :.,...cTokalo~ 
Kreminin Yaln12 3 günlük t.stlmalln; 
den sonra cildim o derece yumuşayıp 
beyıı:ı:landJ ve o derece tazelenip ıru

'zelleştl ki bizzat göı.lerıme btle ına.? 
namı}'acaQını gcldu sıs de Cbey~ 
yağsııJ Tokaıon KremlnJ ": tec~ 
ıerlnl geçtrm!f güzelll.k •f'eç'eıe&lnl 1 
ıcullanuu.ı , ve kus\ln\a blr cilde ma:ı 
Ult olunuı Tokaloı:ı Kreın!nln mem
nunlye' •ertcı semeresi garanwıcııf~ 
/.kS1 taktırde pa.ranıs lade olUDur: 1 

KAIJTARYA'd 
Ahmet beyin maruf 
BACI ve KÖŞKO 

sablikbr 
lçinde&a sahibine müracaat. 

... ................... 1 .. 

Sabırsızlıkla beklenilen ve 

M JNkE IR mV nA 

RADYOLARI 
geldi. 

Adree: Eminönü NAlL BEY 
HAN No. 4 

Beklenmekte olan 

Traı Bıçaklan 

GELMiŞTİR. 

DİKKAT: lstanbulch l adedi S kuruttur. 
f stanbuJda 1 O adetlik paket 45 kuruttm". 
Tqradaı 1 adedi 5. 10 adedi 50 tur • 

EML K SERViS 
Karaköy Yemltçl Basan sokak Melek han No. ı 

Em.IAklnizi acele •tmak, garanti ederek kiraya. vermek. temınatlı 
bl.t surette tA.m1r ettl.rmek. temiz boyatıın.a.k. mobllya.lo.rmızı runbaJ.lJ 
ynptırmalc ve naklcttınnek, her türlil işlerlnlzt tAJdp ettirme'k -

nlz mmaıı. büromuz emrln.11.e Amlldadlr, 

Moda. bumunda tama.men dcnW3 nam 2 ta.rafı cİidde ıs odalı 
kArglr bir ev arkasında bahçesi. "ar. sene<ie 2500 - 3000 llra ırat retı
recek dc~rde mesa.ha.st 343 metre 

Moda bumunda 22 nurnnmvn miiracaat. Telefon: 60118. 

BURA~ 
'NEDEN 

• 

istanbul U. Lokantacılar Cemiyetinden: 
Cemiyetçe zümremiz mensublanrıa tevdi edilmek üzere bir miktar 

ıu bardağı tedarik edilmiştir. İhtiyacı bulunan esnafın cüzdanlarile bera
ber hergün .aat 2 den 5 o kadar cemiyete müracaat etmeleri ilan 


