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lngiliz - Sovyet 
anlaşmasının 

•• •• •• goze gorunen 
ilk tesirleri 

:J:ngiliz - Sovyet anlaşmasının, 
~ vrupa. durumu üzerinde ilk ye
ni tesiri barış rivayetlerini ve 
sulh ümitlerini - bu yıl için 
olsun - sona erdii'mesidir. 

Aıma~-~ebıı~ı Su sporlan mevsimi dün açıldı 
Sivastopol' da 

Büyiik amiral Barbaros'un türbesi önünde parlak 

Stalin kalesi bir merasim yapıldi. Kürek yariılarinda Galata
saraylılar birinciliği kazanarak Barbaros kupasini 

zaptedildİ aldılar, Fenerballçe ikinci oldu. 

Harkol'ta şimdiye 
kadar 20 bin 

esir alındı 

BU SABAHKİ 

Sivastopol 
garnizonu 
çekiliyor 

Harkofta da ıavaı• 
lar ıon derece 

şiddetlendi 

'l'BLGB.A.l'LA.B 

Almanların 
şimdiki hede· 
fi Tobruktur 
Muharebe, Tobruğun 
garp ve cenubundaki 

müselleste cereyan ediyor Almanyanın Sovyet Rusya ile 
uyuşmMma binde bir ihtimal ve
renler kaygılanmaya artık hiç 
yer olmadığını anladılar. Moloto
fun İngiltere ile imzaladığı yar
Ciım ve işbirliği anlaşması Sov
yetlerin Almanya ile uyuşamıya

Sivastopol' da Alman 

kuvvetleri gittikçe C:lalia: 

derine giriyorlar 

Vich:v 15 (A.A.) - Doğu cep- Londra 15 CA.A.) - B.B.C.: Llb
hesinden alınan bir habere göre, ya'da Tobruğun ga.ı1>mda A.kromada 
Ruslar, Sivatopol kalesi garnizonu- başlıyan büyük muharebe, hAIA. ın
nun bir kısmını geri çekmek üzerC4 k.1pJ etmekte<llr. 

.. dirler. Dün gece geç vaklıt Reuter muh&-
Vichy J 5 (A.A.) - Sivaıtopol blrlnin işa.ra.tın.a gö~ muharebe 

kalesinin vaziyeti gitgide kötület- me:Jdanına kayda dete? blr delt1flk
mektedir. Almanlaf. kale içinde de- Ut olmamıştır. Muharebe Akroma lle cağına en büyük delildir. Gerçi Berlin 14 CA.AJ - Alman. ordulan 

harbin başında da Sovyet Rusya başkumandanlı~ tebllRt.: 
bk yandan İngiltere ve Fra:nsa sıvasropol önünde göR'Os g~ 
ile ittifak konuşmasına girişmiş- yapılan şiddetli çarpışmalarda gell-

şen Alman taarruzu, ta.bta~ ve tek
ken öbür yandan birdenbire Al- nt~ln her çare ve vasıtuUe mrun-
manya ile bi.r anlaşma imzala- mut bulunan kale çevreıdnde g\ttlltçe 
mıştı. Fakat o zaman teşebbüs daha derine glrmetdıedlr. HA.1dm btr 
ve karar kudreti Sovyetlerln elin- tepe nstDndetcı çok kunetll ve ço1r: 

modern Btalln kaleıd. zapted1lmJf ve 
de bulunuyordu. Rusya bu teşeb- Sovyet karşılık taarruzlan akim. DL 

büs kudretine sahip kaldıkça mıştır. 
'.Almanya ile dostluk ve beraber- Savat uçakla.n, kalenin cenup ko
lik siyaseti güttü. Bu sefer ise yuna giren 10,000 tonllA.to tutarında. 

w w • • bir taşıt gemts1n1 batırmışlardır. 
~ecavüze ugradıgı ıçm Al~anya- Karadenizde blr İtalyan hftcumhotu 
dan ayrılan Rusya, kendini ko- 12/13 haziran gecesı Kının suıannda 
rumaya, yardım görse de görme- kuvvetle himaye edilen bilytik bir 
se de dövüşmeye mecburdur. İn- düşman gem1slnl torpmemtşttr. Al-

. .. ö- man hava kuvvetleri btr Bovyet uçak 

D6nld1 merasimde latildil mal'fl ilinlenirken 

lngiliz - Rus 
anlaşması 

Polonya fıükfuneti tara· 

fından memnuniyetle 

karıılandi 

CYana l lnol ..ııt.reıııızdel 

8. Rooseveltin 
• mesa11 

Deniz aıiri Amerika 

kıtalarina «Ümit siz

lerdedir• dedi 
gııtereden bugun ve yann için g sava.r gemlslnl tahribetmtş ve blr 
receği her yardım, alacağı her düşman gernıstnt sakatıam1'tır. Londra 14 (AA) - Pat ajansı Vatinsrtoın 14 (A.A.) _ Reia 
adak kendisi için kılrdır. Bir de Harkof do~usundaki çevrede, kuşa- bil~iriyon İngiliz - Sovyet m~~he- Roosvelt Amerika, ordusunun orga
Rusyayı yalap yıkmış olan Al- tılmış bulunan düşman kuvvetlerin- deaı h~lwıda. Polonya Baıv~kılı ge: nı ola~ Yang gazetesinde deniz atın 
manyaya karşı sönmez bir kin den bir kısmı yokedllmlş. b~ grup- neral Sıkorskı Polonya hukfunetı Ameril.cl kıtalanna hitaben neıretti-

~ ~ Jar da esir alınmıştır. Yentıen düş- adına ıu demeçte bulunmuıtur: ği mesajda diyor ki: 
doğdugunu hesaba katmalıdır. man kuvvetlerinden gert kalanların Müttefiklerin Mkeri gayYetini sağ- «Bütün insanlığın hayat ve hürri-
Bu menfaat ve duygu unsurları takibi savaşlarına h1\len devam olun- lamlaştıracağı ve zaferin teminine yetini size ve Birleşik milletlerle si
Sovyetleri İngiltereye zoraki yak· maktadır. Şlmdlye kadar 20,000 den yardımı dokunacağı cihetle İngiliz - lah arkadaılanna emniyet edilmi,
laştırmıştır. Alman cephesi kar- fazla estr. 109 tan'k, 113 top saytlmıf. Rae. muahedesini Pol?nya hük.Uıneti tift. ~iman •• Japon zalmU altında 

d b k t .. lü h k t t- btlyiHc miktarda harb m~eıd ele samimi bir memnunsyetJe kaqıla- inleyen milyO)llarca lnaamn fimidi 
şısın a aş a u~ are e e . geçlrtlmtş veya tahrlbedllmlftlr. mı§tır. Muahedenin arazi kazançla- sizlersiniz.> 
mek esasen ellerınde değild~r. Cephenin merkez ve şimal kesim- nndan vazgeçileceği. her memleke-

Londra anlaşması Sovyetıerin lerlnde yalnız mahalll hareketler ol- tin menfaatlerine riayet edileceği, 1 n e b o 1 u d a 
Al , ·ı uyuşabileceği riva- muştur. Volkof cephesinde düşman ve başka devletlerin dahill işlerine 
ma;ıya ı .. e .. .. .. .. . taarruzlan pfuıkürtülmü.ştür. Yu1tan karışılrnıyacağı gibi esaslara dayan-

yetıerlnl boylece suya duşurduğü şimalde savaş uçaklan Murmansk makta olması yalnız harbi değil sul
gibi, Almanyanın sulh ümitlerini Uman ve şehrile Louhl demlryolu hu da kazanacağımızın bir temina
de boşa çıkarmıştır. Almanyanın, gannı bombalamışlai'dır. Hava. sa- tını teşkil eder. Atlantik paktındaki 
Rusyada bu yaz büyük bir zafer vaşla:ında. 11 du.,man uçatı dtlşürill- ülkülerin yeniden teyidedildiğini gör-

J' op gürültülerinden 

camlar sarsılıyor 
k d kt da istedı·x.inf müştur. Hiçbir Alman uçatı kaybol- mekten ve Jngiltere ve Rusyanın 

aza:n ı an ve ora 6 maml.Cltır h bd d".. ·· · 
tn °'# • ar en sonra ıger mutt~fik mem4 lnobol ı .. ·· .. 

ele geçirdikten sonra giltereye Hava alanlan.mızdan blrtne Sov ı k tl ı · b" 1.... 1 k f" a , (AA.) - Dort gun-- e e ere ıı ır ıgı yapma an ey ı- dür sahT · · ı· b" · d b" 
bir kere daha sulh teklifinde bu- yetıerln yaptıRı neticesiz bir taamız yetinin muahedede göz önünde tu- h ld 1 kız ııma 1 gar ısın e ır 

Knlghsbridge ve Tobruğun cenubun
rinlere kadar girmişlerdir. Ruslar da kMn ElMem milsellesl arasında 
anudane çarpışmaktadır. Kale gar· cereyan etmektedir. 
nizonunun tahliye işinin bqladığ111a Kum fırtınalan ha.va faallye~ 
dair emareler olduğu söylenmekte- mlnt olmamıştır. İngUlz tayyareleri 
dir. B1ngaziye hücum eyleml.flel"dlr. 

Harkof un doğusunda Von Boclı: Kahlrecten bildirildiğine göre BU
ordulan Donetz boyunca ilerlemek- rfllhak.lmln kahramen mudatll P. 
tedirler. neraI KönJc salimen İngiliz haUanna 

Lonılra 15 <A.A.) - B.B.O.: Dlln varmıştır. 
gece yansı Mosılwn.'da netre<fllen LRndra 15 (A.A.) - Libyada, At-
resmt Rus teblltf: roma dolaylannda şiddetli muhare
Kuvvetıertmız dün Har'k.of keslmln- beler cereyan etmektedl!'. Almanla.. 

de düşmanın piyade ve tan~ tuvvet- nn şimdilik yegane hedefi Tobruk 
leıile çarpı.,cım.ağa devam etmişlerdir. kalestdlr., 

Sl.vastopolda. çet1.n ve kanlı muha- ElMem e taarruz eden düşman ko
rebeler devam etmektedir, ASiterlert- lu cenuba doğru çekllmek mecburt
mlz düşmanın birçok ~bbüslerlnf yeUnde kalmıştır. 
ak~mete uğratmışlardır cephenin Llbyadakl muharebe, artık strat.e-
d!ğer kesimlerinden mahalli ~* Jlk ehemmiyette noktaların alınma.-
malar olmuştur, 81 tçln gelişmektedir. 

7-13 haziranda 377 Alınan tayya
resi tahrl.bcdilm!şt!.r. Ayn! müddet 
zarfında kayıplanmız 135 tayyared1r. 
Barenk den!zlnde harb ~mile.rt.mı.z.. 
den biri 15 bin tonluk iki düşman 
nakUye gemlslnl batırmıştır. 

Londra 15 CA.A,) - B.B.C.: Al
manlar, Harkof keslmlnde funlt et
tikleri Ani yarma Jıarelcetlnd• mu
vaftakl ola.mamışlan:lır. Muharebeler 
gayet dar bir sahada ve her 1k:1 tııu:a.t 

Japonlar 8 uçak 
gemisi kaybettiler 

Japonlar üçüncü bir 

noktaya ihraç hareketi 
yapmadılar 

ta çok malzeme kullanara.Jı: ya.pıldıRı Vaşington 15 (A.A.) - Son rapor
lçln çok çetin olmaktadır. Alınanla- la.ra göre, Japon donanmasınm uçak 
nn bazı yerlerde yaptıkl1ln Uerlleyi~ gem! kayıbı sekiz olmuştur. Bu ~ 
ler şimdllik durdurulmuştur. D~ kam, Japon donanmasındaki uçak 
man, binlerce zaylat vermişttı'. • gemi sayısının yansıdır. 

Paris'te yeni 
bir suikast 

Mercan denlzl muharebesinde 5.000 
ve Midvay deniz mu.lıarebesl.nde 
h,000 Japon öldüğü tahmin edllmeııt
tedtr. 

lunmayı hesaba kattığını düşün- bosırasınb da, ... ~1:üdacum eden '1 dil.şmAn tulmuı olmasındeıı memnun bulu- :ap ~e ~~fil"~ ~~lla.~alr)~ .at~dedd~ 
. Al m a uç"'lOo .. , n 6 sı avcılanmız ta- R .1 . aıı. guru tü ennın ıı e .... 

mek yanlış olmaz sanırız.· - rafından düşürülm~tür, nu~or~. usya 1 e l .400 k.ilomet- ilçemiz binalannda ve camlannda .. 
manya her halde Rus harbin- relık hır hududu bulunan Polonya· zelzeleyi andınr iht" azl ak-

Belediye binaıina 
bomba atıldı, iki 

kiti yaralandi 

Vaşington 15 (A.A.) - Japonla.ıın, 
Aleout!.ennes adalannda üçüncft bir 
noktaya. ayak bastıklanna daJr ha
beri V1t41ngton resmen tekzip etmek
tedir. Hava. müsait oldukça. Attu 
adasında ve Klsıka llmanında bulunan 
Japonlar bombardıman edllmektedlt. 

• ' {0 --L!ıc •• 5 b . b' ]"v• d h • b" k"' tz ar yapm den sonra ve kıstan önce, İngiliz evamı Mllllle 2 suhm le) nın u ış 1~ 1&:ın ... ~ usuııı ır mev 11 tadır. 
. · vardır. Bu ışbırhgı Polonyanın ve bu 

ve Amerıkan efk~nnın kolay- H u·. r bölgede bulunan diğer memleketle-
lıkla itemiyeceği bir barış tekli- rin kendi menfaatleri icabındandır. 
finde bulunabileceğini umuyordu. Böylelikle devamlı ve adil bir sulh 

Bugün artık Rusya yenilse de Fransızlar kurulabilecektir. 
inglltere için, Almanya ile ayn --------
bir sulha yanaşmak imkanı kal- A nta 1ya1 ı I ar 
mamıştır. Ahval ve şartlar, bilin- Alman esirlerine misil-

eme yapacaklarını 1 

Amerika 
sularında 

Bir balıkçı gemiai bir 

denizalh babrdı nıedik vukuat önünde nekadar 1 sev·ınç ı·ç·nde 
değişirse değişsin, bu değişmeler 
karşısında geçici ittifaklann ve bildirdiler Mont-Real 14 (AA) _ Norveç 

Yazııl Ve~kalann degw eri ne derece 70 000 d.. •• • • ~b.~rler bürosuna göre, bir Norveç 
.,, Lo-...1- (A , onum ar azıyı ku. çük balıkçı gemisi bir du·· "man de-

l 1. ·ıt re resmen uu.-a 14 .A.) - Haber ve- 1 ,.. 
azalırsa aza ~n ngı e ' rı"ld"Y · ·· B' • Hak · 'd · al sulıyacak çaylar nıza tısını tahribetmı"• rve '-endıa" ı' 

• • v • .. •• • ın· eli- ıgı uzere ırı eım e eıır ı- k .. A; 

ginştıgı yukumlerın sıfıra . nan hür Fransız kuvvetlerinin çeteci münakasaya kondu anadanın doğu sahilinde bir lima· 
ğini ileri sürecek bir devlet değıl- sayılacakları hakkındaki Alman teh- na gelmiştir. Balıkçı gemisi. deniz-
dir. didi tahakkuk ettiği takdirde, hür Antalya 14 (AA.) _ Antalya a~tı~? htayfalannı almıştır. Bunlar 

tl I·n-:Hz - Sovyet Fransızlann ellerinde bulunan dü,- vilayetinin Alanya kazasında 20 bin şunAı 1 arb esiri bulunuyorlar. 
Bu sure e, t;lll · ı · k · ·11 ma b. il"' . den öze man esır erıne arşı mısı eme ya- dönüm araziyi sulayacak. olan Dim nyamn ır anı 

anlaşmasının bugün g. pacakları bugün neıredilen milli çayı c375.000> liralık keşif bedeli Berlin 14 (AA.) - Al h"' 
çarpan ilk tesiri yalan sulh ım- F~ansız kc;>mitesi bildiriğinde zikre- üzerinden ve Manavgat kazasında k.umeti, 26 hazirandan son;:a.Am:: 
kanlarına kapıyı kapamasıdır. Al- dılmektedır. 50 bin dönüm araziyı" sulayacak rıkan 11ulanna girecek ola b 

B"ld" ·L •• l d ek d" • · h n er ge-manya için harbe devam etmek- 1 1~1'; t~Y e em te ırı Manavgat çayı 350 bin liralık keşif mının. er t~~l.ü muhatarayı göze al-
ten işin içinden çıkabilmek için «Aksı sabıt olun~aya kadar, gen«:" bedeli üzerinden münakasaya çıka- ma~ı ıca~ettıgıni resmen ilan etmek-

' hem İngiltereyi ral. de Gaulle v7 mıllt Fran11Z komı- nlmıştır. Her iki çayın sulamasınMl t~dır .. Bı~leıi~ Amerikanın harbe 
hem Rusyayı, tesı bu baptaki Alman beyanatını mahsulün artmuı bakımından yapa· gırmesı w:erane her an hareketlere 
yenmekten başka çare kalmıyor. propagaında>:a. . atfetmektedirler. cağı istifade çok büyük olacaktır. sahne. olmaaı muhtemel sahanın. 
'.Avrupa sulhu, iki taraftan biri- Memleketlez:ı ıçın çarpış~ ve harb Bilhassa muz ve narenciye ve diğer ~~e_rıka sahiline kadar geniıletildi-

m veya ye- kanun ve nızamlarına hurmet eden zirai mah11u1lerin inkipfı bu sayede gı ılave ediliyor. 
nin tamamen yenme ukerleri çeteci sayarak, tehdidini çok artacaktır. Halk ve köylü se- B M -------- . . 
nilmesl, iyice çökmesi yahut d~- tatbik mevkiine koymak.la Alman vinç içindedir. • olotof ve Stalin'ın 
Yanıklı kalınasile elde edilecektır. ordusu şerefini ~eda edere\ g~er~l Antalya 14 (A.A.) _Vali Ha- telgraflan 

Londra anlaşması bir de ikin· de Gaulle ıve mill~ ~rans!-2 o~ıt~.ı. şim lşcanın başkanlığında vilayetin Londra 14 (A.A) - M. Molo-
Ci h l i rt kardı Fransız kuvvetlennm. elın~ duştu' zirai durumunu tetkik etmek ve alı- tof, M Churcbill' e çektiği telgrafta. 

cep e :nese es O aya ?1 
· olan büyük sayıdakı ?~ıman ar~ nan tedbirleri bir daha gözden ge· ~Avrupada kurulacak ikinci cephe 

Sovyetlenn çoktandır ıstedik- karşı misilleme yapmak ıçııı gereklı çinnek üzere bir toplantı yapılmıttır. ıl.e. Hitler'in bozgun saatinin gelme
leri, fakat İ'ngiltere:r)in şimdiye tedbirleri almak hakkını muhafaza Vilayette boı yer "kalmamış, yaz- sı~ı .hızlaştıracağımıza eminim.> de-
ka.dar yanaşmadığı bu iklncl ederler.> lık ve kışlık olarak kamilen ekilmiş- mıştır. M ... Molo~o~, Reis Roosvelt' e 
ceph il~ dildi • ·ıı tir Sahil kazalarda harman başla- de teşekkur etmıftır. 
Bu e, a~ açık~a n e . İtalya' da bütün sıvı er m;ştır. Mahsul çok iyi ve bereket· ~· Stalirı tarahndan Rei.a Roo.s-

haberın Amerıkada heyecan f b ediliyor l"d" velt e çekilen telgrafta ıöyle denıl-
uyandırdığı söyleniyor. İngiliz se er er A) - Roma rad-

1 ır. A t ı kız sanat n:ıe~tedi~: cMol~tofa, beni görme-
l'adyosu Fransanın deniz kı 51 Loındra ! 4. ( ~.:,. · .. hal an n a ya • • • sını ta.vaıye etmı.ş olmanızdan dola-
halkın . Y!' yosunun bıldırdıgıne go~e! .!.. mektebt aergııı ya size çok teşekkür ederim. Ziyare-

a O yerlerden gıtmelerıni harb gayretine yard~m ı~ın 'k~u~ Antalya 14 (A.A.) _ Kız sanat ti bize memnunluk vermittir.> 
Necmeddin Sadak sivillerin seferber edıl~esı .~~ 1 .. 

1ğn ektebinin yıllık sergisi dün açıl- M. Molotof dün Moakovaya var-
daki emirname bugun. yurur u e m · 

Japonların Attu adasına a.yak bu
mala.n Vaş!ngtonda hiç bir endlfeye 
sebebiyet vermemiştir. 

Londra 15 CA.A.) - Pa.ıisten bll-
dl.rildlğlne göre Parla umumt vallsl- ispanya Hariciye Nazın 
nın cıaıresı o1an Paris belediye bina.- Romaya gidiyor 
sma bir bomba. atılm1'tır. Bina ve • 
civan derhal kordon altına. alırunış- Parıs 14 (A.A.) - D. N, B. ı 
tır. İki yaralı vardır. Radyo, hasara- hpanya Hariciye Nazın M. Serrano 
tın henüz teQ)lt edilmediğini b!ld1r- Suner, Romaya gitmek üzere pazar 
m!.ştır. akşamı Pari.aten ayn)Dllfbr. 
................................................................................ 

~-
' .... 

Muavin - Delikanlı •Avrupa trent hangi gün gelecek?. diye soruyorl .. 
şet - Milhlm birini mi bPkllyorsunaz bayım?,. 
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IHarb tebliğleril\ Mütt~fi.~ler ... HARB ıc5u~U-Mu--\ Libya'da 
gunu , ~ muharebe 

Alman tebliği m •. b t•ıe 1

) s· t I' 1 devam ediyor m~!~ıııı::M=~ unase e 1 i ıvas opo a son 
Alm.nn vo itnıynn kuvVetıerlnln ya.p- B. Churcbill, Rooseveltin ~ h • • b 1 
ııkln.rı hareketlere haşan ile devam mesajından . bahisle :~ ucum aş 1 yor 
edilmektedir. Düşmanın derlnllğine ı 
uzayan yanlanndan blrlnc yapılan beyanatta bulundu \ ) 

Akroma'nın cenubunda 
ve EladeQt bölgesinde 

durum değişmedi 
taarruz esnl1Slllda 54 İııg1Uz tıı.nkı ~ 1 
~mm~~ırllmlş. A'ım~n a~~ .. a= 9 i! Londra 14 (A.A.) - M. Churchll- ,; Harkof bölgesinde Almanlar Doneç J ı Kahire 14 (A.A} - Ortn Şark 

~· ,. lln Birleşik milletler günü münnsct>e-
1 

'' ngiliz umumi karargahının tebliği: 
glllz uçağı düşürmüşlerdir. Hiçbir Al- tne bugün neşredilen mes:ıjında şôyle nehrini• geçmeg-e başladılar ! 13 ~an günü öğ_J_edeı_ı sonra ~k-
ınan uçağı kaybedilmemiştir denllmektedlr: roma nın cenup bolgesınde hızım 

Akdenlzdc Alman savaş uça.klan, Büyük dostumuz Cümhurreisl Roo- zırhlı kuvvetlerimizle dü•manın zırh-
Mnrsn. Mııtruh şimallndc rasladıklan hitabede " 
blr İngillz deniz lmfllesi içinde 5000 sevelf; Birleşik mllletlcre n Doğu cepbesh Libyadaı ı lı kuV'Vetleri arasında §İddet1i ıavaı-
tonUAto tutarında. bir ticaret gemisini beyannamesinde Amerikalıların 14 

' )ar gelişmiştir. Her iki taraf kuvvet-

batırmışlar' b'"'"" lkl bü..nk _...,i ne haziran gününn Allahın 1na.yctlle Hak f d x... d Al Libyada Akromanın cenubuni:Ja leri ak•unn üstü d'an bu bölgede bu· 
....,...... :1u .. -- mtıstakll blr mınet sıfatlle hürriyet- r o un 015uıun a man •dd ] b uh b h 1 _...... d"" . 

blr devriye gemisini de bombnlıırln lerlnln, kudretıe.rtnln ve ıttıh:ı.tlarınm taarruzu devam ediyor. Alman- ıı eti ir m are e aı amıı- l~~uyorla!dı. Cenuptan U§man ge-
s:ıkatlamışlnrdır. alAmetı olan bayrn.klannı takdise lar Doneç nehrini geçmek için br. Muharebe devam etmekte- rısıne do~ru. har~et yapa~ se!Yar 

Almnn denfznltılan Sollum açıkla- Uı.hsls etmeğl bfrQ<>k &Cnelerdenberl birkaç köprlibaıım zaptetmiııler- dir. Bir kısım İngilix kuvvetleri kuvvetlenmız. du§ITlanın hır mıktar 
rmda bit düşman devriyesini ve Su- Met edindlklerlnl bize hatırlattı. dir. Vichy' den gelen bir telgraf· Mihver kuvvetlerinin gerilerine ı ar~bas1nı tahribetmişler ve birkaç 
rtyc kıyısı açı~nda da 800 ton1Ato Cüm.hurrelsl. beyannamesinde on- ta Alman k.ıtalannın nehri geç- hUcuın ederek bir miktar esir al- esır almışlardır. 
tutnnnda bir mühlmmat geınlslnl 1,,..., millet 0 ,.,_k tek b .. ~1 ........ ~ de- mı§. tahribat yapmıılardır. İngi- Elndem bölgesinde kollarımızdan ...... ........ ~.... meğe baıılachğı 'VC bir kımn 
batırmışlardır. 11-11, fnk"t Blrl""'"' mıııetıerln kahra- 1 be • • lizler Eltidem'in cenubunda bir biri bir dü•man kolunu bombalamı" 

Y ..nrü - sin bl n" .,... "' ~- Sovyet kuvvet erini çem r ıçı- " ,. 
ere ;:>u nurcc e uçan r sav~ man ctradlle yanyo.no. btltün beşerl- Mihver kolunu çekilmeğe mec· 'I ve cenuba çckilmeğe mecbur etmiş-

uça~. İngiltere cenubunda bir ..,.,.,_ n.,,.,,., kuvvetıerlne "'""'"1 müca- ne aldığı bildirilmektedir. Bu bur etmictlerdir. Mamafih İngi- 'ı· tir. 50 nci tümene mensup bir kol, 
... fabrl'""--a ta"...-'Z etm•..+1r 3 "....,. -...~ """"'l huıu.J- henu-z resmi haber gel- "' ... yyare ~· ..... u "l~ • d 1 ttlkl rlnl ..ıı. l •· ba"""'k .,.... 1 '-1en°n durumu n--'1~!r. Rom- 12 h · d M" f l h d Cüretıe yapılan bu taarruzla fabrl- e e e e lliUY em"'.i ve ,,._ memekle beraber bu mıntakada uu QZlA,U ( azıran a ıtey e atısın 8 

taya a~r çapta bomba isabetleri ol- günleri münıı.sebetlle yalnız kendi Alman taarruzunun gelişmekte mel'in yapbğı mancıvra muıvaf- ltalyan mevzilerine hilcum etmiş ve 
m"mur. Brlstol kanalından çlkan blr bayraklarını değil, Birleşik mllleterln ld v ·-"- 1_1 __ ,_ Al fakiyetle neticelenirse Britanya düşmanı ileri mevzilerinden çıkar-
-~ baymknrını da ve bu bayraklar va- ı' 0 ugu munaK-ıuuı;hr. man kuvvetleri Mııır hududuna ka- \ 

d(i,,,cmıan deniz kafilesine yapılan ~ce sıta.slle bizzat 0 milletleri de kutla- ı kuvvetleri nehri geçtikten sonra \ mı~br. 
hücumu esnas~nda. 5 İngiliz ticaret malannı istemlşt.lr. Blrleşlk lornlıktan beklenilen büyük Alman taar- dar çckilmcğe mecbur olacak- Londra 14 (A. A) - Rcuter 
gemlslle blr duşman muhribine bom- bı;ı.şkn bü _k ııcret levbrunnı teşkil zu ba~layacalchr. lardır. Bu takdirde Tobruk ye- ajansının Libyadaki hususi muhabiri 
balar isabet etml§ ve sa.kanlanmış- cd,,,.. millyueUerln '""'-'"rl .,.,,nlardır: ( 1:' d niden muhaaara edilecektir. Şim- bildiriyor: Cumartesi aktamı Rom-
1 rdl ~ ,u,uıu... ,,,_ ı "Sivruıtopol'a gelince, oura a di muharebe Tobruk0 un 24 ki- mel, zırhlı birliklerini desteklemek 
a r. Birleşik Amerika, Sovyctıer Birliği, ( muharebe son safhasına girmiş- 1 b d 1 J ) I k 

Berlin 14 (A.A.) - Bir Alman savaş Çin Avustmlya. Belçika Kanada ~ ometre gar ın a o uyar. ' ilzere a e uce e piyade uvıvetini 
uçağı tamfmdan İngiltere cenubunda Kostal:1ka, Küba,· Çekoslov~a, SaJni tir. fnebolu'dan gelen bir tel- Uzak doğuda: göndermiştir. Rommel'in "efradı ln-
btr slldh fabrikasına yapıldığı resmi Domlıılq e cümhurtyeti Salvador hür grafta iki gündenberi bu ıchir· giliz birlikleri'lin mihver tanklanna 
tobllğle bildirilen taarruz hakkında Fransız1 u y ısta.n' Guate~a ~ den ~ok şiddetli top sesleri işi- Japonlar yedi haftalık fasıla- hücuma devam ettikleri Knights 
Alman ordulan başkomuto.nlığt _şu Hattı, :O~du;:~nHlnd~, Lü~ lı tildiği ve şehrin llinalannın sar- dan sonra Avustralyaya lı:araı Bridge mevkii ile Eliidem arıısındnki 
mütenunlm maHirnatı vermektedir. b Meksika Hollanda. Yen! ze- ı sıldığı bildirilmektedir. lnebolu hava akınlanna yeniden hafla- yol boyunca mevcut snrp yamacın 

13 haziran saat 13 de «Doıı ~P1,. bir J~~ Nikaro,ğua, Norv~. Panama, Sivastopol'a 275 - 300 kilomet- mı.şiardır. Evvelki gün 12 avcı eteğinde mevzi almışlardır. 
Alman savaş_ uçağı,~ olarak, InuUlz Polonya Cenup Afrika birli~ ve Yu- re mesafededir. işitilen top ses- tayyaresi refakatinde 27 nğır Di:i§manın ası) baskısı Elademden 
hava s:uıay1ınln en onemlt fabrlknsı ...... 1 ' 1 . . s· l'd td•V• T b k Ga olan Leamington fa.brlkasınıı tnarruz t>"""avya. erının ıvastopo an ge ıgı bombardıman tayyaresi, Avua· batı cenuba doğru ve o ru • -
için bulut tabakalarını delmiş ve sıy- Bugün seslml onun ses1Ie blrleşttre- ~,

1
. tahmin edilebilir. Bu da muha- trnlyanın ıimnlinde Darvin üa- zale yolunu kesmek mııksadile yapıl-

nlmıştır. Alçak lrtlfııdan atılan bom- ret Birleşik mllletler kuvvetıerlnl şe- ( rebenin şiddeti hakkında bir fi. ıüne taarruz etmiştir. Zarann az: dığı ligikardır. Sava§ şiddetli olmak-
balar fabrikanın atelye dıı.Jrelerlne rene anıyorum. Ölenlerln kahraman- /, kfr vermeğe kafidir. Sivastopol- olduğu bildiriliyor. in beraber henüz tamamile geli§Ille• 
!sn.bet etm~tır. Bombaların patlama- lığını vel fedakArlıkla.rmt 1 vee•~~ugüe._._n1 ) da Almanlar yeniden bazı istib- Çin' de Japonlar ileri hareke- diği keyfiyeti üzerinde ısrar etmek 

• ..n çarpı.şan o.nn ceso.~ ve m w.•u w.u 1 k 1 1 . • 1 d" B d 1 p •fiv· L f 1_ 1 • · Eından sonra 500 metre ,,uksekllğe çı- şükranla karşılıyoruz. Zulüm ve iş- : aman e e geçırmış er ır. ura- tine devam e iyor ar. ası gın ıgerektir. Her iıd tara .. uvvet erının 
kan

1 
duman süt~ı:n ve birçok yan· kence altındaki mernlek.etıerde erkek, \ da Sovyetlerin durumu son de- §İmalinde Aleoutienne adalannda 800 kilomtre murabbaı bir sahayı 

gm o.r ba§ladığı gorülm~ür. kadın ve çocuk herkeQn kurtuluş gü- rece vahimdir. Londra, Alman- da yeniden barı yerlere aıker çı- tutan kartılıklı muharebe meydanı 
~::ıu;:rğ::;:rıtn~~z:a,~lk~!~ nünü görmek için çalıştığını . hatı- lımn Sovyet iııtihkamlan içinde k'ardıklan haber ıveriliyor. Ame- Uzerindc yakında savaşa tutu§malan 
topçusu ancak Alman uçaıtı göOOen nnmdan çıkamııyalım, Bu törende bir çıkıntı yaptıklannı ve kati rilta, Japonlann Dutch Harbour ihtimali kuvvetlidir. 
kaybolduktan sonra ate a abilmlştir. blı1>lrlmlze yahuz zafer elde edllfnce- , hücumun başlamak. (}zere oldu- yakınına aıker çıkardıklannm 

ş ç ye kadar destek olma.k Te yardım et- "unu bildiriyor. doğru olmadığını bildirrn~tir. 

it 1 teblı·g-1• mek taahhildllnde bulunmakla UcUta -.-.g--.-...~--.!"'"!!!!!!!'!!!'!'1!!'~~"!'!'!"'!'!!!"!!!!9!!'!'!"~!!!!!'!!'!"!~'!"!!!!!!'!!'!!!!'!!!!!!!'!!!!!!~!11'!'!"~ a yan etmiyoruz. Belki daha geni§ blr an- '-- ~-~ -- - - -- --- --- -~ -

laşma beşert sempati duygusu ve ın- B k 1 
Roma 14 (A.A.) - İtalyan orduları sanlıt'ln müşterek heddinl idrak - oşanma va a arı 

umumi karargı\hmın 744 numaralı duygularlle blıt>lrhnlze bağlamyonız. _ 
tebllğl: Mnrmnrlkada.kl muharebe de.. Bunla11 olmasa birleşmiş mllletıerln 
vam etmektedir. Aynelgazala bölge- ıstırabı ve mticadeles1 tam müUfntı
stnde motörlü müfrezeler ve zırhlı nı kuımnmnz. 
vasıtalar tarafından piyade birlikle- -------- 937 yılından sonra artış görülmek

tedir - Başlıca boşanma sebepleri 

Sivastopol' da 
Stalin kalesi 

zaptedildi 
(Bat tarafı 1 nci sahifede) 

Ruslar Sıvastopolu 
boıaltıyorlar mı? 

Vlchy 14 CA.AJ - 0.F.İ. aja.ru;ı 
Alınan fa.ıı.Uyetlııln &vastopol önünde 

lngiliz Sovyet 
anlaşmasının 
•• •• •• goze gorunen 
ilk tesirleri 

(Baş tarafı 1 nci sahifede) 

tavsiye ederken Moskova radyo
mı Alınan milletini bu İngiliz -
Amerikan cephesilc korkutmaya 
b&§ladı. Diğer taraftan, Arnerl
ka ve Kanada'dan İngiltereye 
boyuna asker taşındığını telgraf 
haberlertnde okuyoruz. 

1924 yılında açılacağını İngiliz 
Hariciye Nazınnın söylediği bu 
cephe hemen kurulacak mı? 

Amerikadan gelen bir haber 
bunda şüphe uyandırıyor. Bu ha
bere göre Aınerlka çevreleri, ka
raya asker çıkarmak için rnüttc· 
fiklerln henüz hazır olmadıkları 
inanında imiş. Bize de öyle ge
liyor ki Almanya, Rus harbine 
yeniden b~layıp yanılma ve 
yıpranma alametleri gösterme
dJkçe İngiltereden karaya çıkma• 
hareketi yapılmıyacaktır. Çünkü 
İngllterentn bütün ümidi olan 
kuvvetlerin karada hezimete ug
raınalan bir daha tamir edilemi
yecek maddi ve manevi bir f eıa
ket olur. Rusya yenilse de, yense 
de, dayanan yahut çö"lten bir Av
nıpaya çıkıp en elve~li zamanda 
iş göreoilecek bir kuvvete, enin
de sonunda llıtiyaç olacaktır. Bu 
kuvvet ancak İngiliz - Amerikan 
kuvvetleridir, bunların bir politi
ka. g&terlsi uğruna gelişi güzel 
israfı, harbin sonunu tehlikeye 
ookar. İngiltere böyle çürük tah
taya basacağa benzemiyor. Bu 
cephe, gelecek altı ay içinde, an
cak Almanya zayıf düşerse kuru
lacaktır. 

Necmeddin Sadnk 

Avustralya' ya 
hava akını 

Japon tayyareleri Darvin 
limanını bombaladı 

rtmlze knrşı yapılan blr hücum nklnı 
kalmıştır. Düşman Eladcm batısın
da önemli kayıplara uğradıktan son
ra püskürtülmüştür. Mihver zırhlı 
kuvvetıerlnden bir zırhlı teşkil düş
man kuvvetlerinin önemli bir kısmını 

Çinde yeni 
muharebeler 

yenmiştir. 54 tank ta.hrfbedUmlş ve Japon kıtaları ilerliyor 
ytizlerce esir alınnuştır. Alman avcı
ıan savaş esnasında 6 Curtls ve 3 

Adliye VekA.letl, boşanma vakalan
nm arttıitı neticesine vararak bunun 
önünü almak için ne gibi tedbirlere 
baş vurulması lAzım geldiği hak'kındo. 
alfı;kalılann mUtalA.alarını sorduğunu 
yazmıştık. Bu sorulara venıecek ce
vaplar belll olmamakla beraber, bug{in 
sadece, başanmala.ruı artıp artmadı
ğını rcsml rakamlardan Öğrenmek için 
BaşvekAlet ısta.t.ısUk umum mildürlü
~ tarnfındnn hazırlanan son dstn
tıstlk yıllı~11 nı gözden geçlrellm. 

nelerde olmuş ve 940 da. en bDyük 
nı.ta.mı bulmuştur. 

21 senelik evliler 
g37 yılından sonl'nkl boşananlat 

arasında 21 scneUk evli ve altı ço
cuklu laın kocalar da bulwı.nuı.kta.
dır. 938 de altı çocuklulardan '1, 939 
da 4, 940 da da. 6 boşanma vnkasl 
olmuştur. 

toplandııtmdan balı.settlkte'l'l 110Drı:ı. Melbourne 14 (A.A.} - Avus
t>lrQok tstlhkft.mlann Almanlar eline tralyadaki müttefik umumi kararga
geçtlğlnl ve Ruslann Sıvastopolu bo- hının tebliği: 27 Japon ağır bomba 
~tırnağa başladıklannı blldlrmckte ~ tayyaresi, sıfır tipi 1 2 kadar avcı re
dir. fokatinde Darvin limnnı bölgesindc

Londra 14 (A.A.) - İngiltere K.ıral ki müttefik hava alanına hücum ede· 
ve Kırallçes1 ynnlannda kızlan ve Tek ihafif hasarlara sebebiyet vermi§· 
Norveç Kıralı Haakon, Yugo.çlaV}'a 1 d" 

Ho.rrlcane tayyo.resl dfişümıüşlcrdlr. Çunking 14 (A.A.) - Cumarte-
Maltanın hnvn ve deniz üslerine tesi ak~mı Çin tebliği: Çunking ve 

karşı hava ordusu tarafından hare- Kiangıi cephesindeki meydan muha
ketl<'r yapılmış ve tayyareler AkdenlZ rebesi, şimdi Şunsiye'nin 40 kilo
üzerlnde de büyük bir ke,,il faallye. metre kadar batısında kiiin Şang
tlndc bulunmuşlardır. Keşif uçakla- şan'ın doğusunda cereyan etmekte• 
nmızdan _biri üssüne dönmemiştir, dir. Japon kollan, 40 kilometre ka
Dün gece IngllJz tayyareleri, Taranto dar batı cenupta kain Yukhnn'a 
üzerinde uçmuşlar, birkaç bomba at- d ğr i1 ı kt- .ı• ı K" · _ _ o u er eme acır er. ıangsı eya-
mışlarsa da olum ve haşar olmamış- 1 • d h b K" k. M 
tır etın e mu l\Te e, ın ı, an~n ve 

ftnlynn cep torpldolan 12 haziran Ka Foh civannda cereyan ediyor. 
gecesi Sıva.stopol ırulannda. ıo ooo Kan ırmağının doğu ınhili boyun· 
tonluk ve mühlnınuı.t yüklü dlğer

1 

bir ca. Japonlann gerisinde bulunan 
SOvyet motörlü gemlslnJ torplll~ Çin kuvvetleri ıimal istikametinde 
terdir. Düşm:ı.n bu gemiyi yedeğe 

1 
ilerlemekte ve Japonlara Çuncen'in 

alıp götürmek teşebbüsünde bulundu- varoılannda taarruz etmektedirler. 
ltu sırada cep torpldolanmızla. elblrlt- Kui ve Şnşyeng' den gelen Japonlarn 
Rt halinde çalışan Alman uçaklarının cenuba doğru ilerledikleri Honan 
nttıklan bombalar gemiyi havaya eyaletinin doğusunda da savaşlar 
uçurmuştur Id v h b ·ı· · o ugu n er ven ıyor. 

Belçika'da sıkı tedbirler l .1. la ku I • 
Londra 14 (A.A.) _ Jnbel Bel· ngı ız a ncı . vvet erı 

çika ajansı, Almanlnnn, Avrupadn komutanı 
ikinci bir cephe açılması ihtimnlin- Londra 14 (A.A.} - İngiliz akın-
den çekinerek Belçiknda asayi~i mu- cı kuvıvetleri komutanı Lord Moun
hafaza için hususi tedbirler almakta batten, Vaşinıgtondan Jngiltereye 
olduklarını bildiriyor. Terhis edil- dönmüıtür. 
miş bulunan Belçikalı subay ve ynr- Lord Mounhat.ten, Vaıingtonda 
subaylar, Alman umumi karargah- Amerikan ordusu ıefleriyle mütead-
lnrına çağınlmışlardır. ' dit görü~clorde bulunmuştur. 

BirçolC çevrelerde ıııklann tama- "'---·-••11111
•,...-••

11 

merı maskelenmesi emri verilmiştir. Haz 1 n bir es 1 ü m 
Bundan başka daha birçok tedbirler 
alındığı da bildirilmektedir. 

Mısır' da buğday ekiliyor 
Kahire 14 (A.A.) - Sudanda 

buğday ekimine ba~lanm~tır. Yılda 
22 bin ton buğdny alınacağı tahmin 
ediliyor. Bütün Ortaşark memleket• 
lerinin mahalli ekimlerile kendi ihti· 
ynçlnnnı karıılamalan lüzumu söy
lenmektedir. 

İngiltere hıralınm 
kardeşinin seyahati 

Yeni Delhi 14 (A.A.) - Duc de 
Clouceatcr hnvn yolile nakledilen kı
talnra mensup Hintli parnıütçülerin 
talimlerinde hazır bulunmuıtur. Se
yirciler arasında iki de Çinli gene• 
ral vardı. 

Dubanlzade ailesinden frı.brika.tör 
Zeki ÖZdoğnn ter1mesı. 17 yaşında 
Erenköy kız l.lscs1 talebesin.den Gönül 
ÖZd~nn kısa bir hastalığı mllten.klp 
dllıryayı:ı. gözlerlnl k'a.pamışt.ır. Cena
zesi İstanbul belediyesi karşıSında 
Yeşil n.pa.rtımandan bugün sant llddc 
knldınlacak-tır. Kederli ailesine tazt.,. 
yetlerlmızı ımna.nz. 

Acıklı bir ölüm 
~1 llses1 8, A. 6Ullf talebesin

den 113 numaralı Slrkecldc Mlllet 
oteli sa.lılbl Ca.v1t Ba~n.ağın oğlu 
Mwun.mer Sn.ltnnınk müptelfı olduğu 
hnstalrktan kurtulnnuyarak 22 ya.ş
larmdıı bugün sabaha karşı vefat 
etmlştlr. Cenaoo namazı ikindi eza.. 
nmdrı. Baye'Zlt cmnlslnde kılınarak 
Şehltllktekl aile k!Wl"1stanına deıfne
dllecettır. 

940 yılma kadar lqa.nma 13tatls
tlklerinl bir araya toplayan bu yıl
lıkta bo§anmalar, vllAyet itibarile bo
~nma sayısı, çiftlerin oturdutıan yer 
itibarile boşanma vakalan, çocuk 
adedlne göre boşanmalar, evılllk sc
nelerlne göre bo§anmn vakalan, dA
vanın devam müddeti 1tlbarlle bo
§3.Ilma vakalan diye tasnır edilmiş
tir. 

Bu ıstastistlğe göre boşanma vaıuı.
sı en az olan vllAyet Aksaray, Ada
na, Ağrı, Artvin, Bayezit, Bingöl, 
Bitlis, c. Bereket ve HnkkArldlr. 
Me.ımıunlyctle kaydetmek istiyoruz 

ki Hıı.kkfi.rlde 930 da 1, 932 de 25 bo
şanma. va.1cası olın~ da 933 sene
.sinden başlo.ynrak sekiz sene içinde 
bir t;nne bile boşanma vakası olma
mıştır. 

yırmi bir senelik kan :tocalnrdan 
938 yılında bo~ananlo.rm sa.yun 134, 
939 da. 148, 940 yılmda da 176 dır. 

Boşanma sebepleri 
tstatlstit yıllığının lOll inci sa.hile

sinde sebep ltlbarlle boşanma. va.ka
lan tasnif edllmlş bulunma.ktadır. 
Burada boşanma. sebepleri zina, ge
çknslzllk, müteaddit evll olmak, has
talık, ihmal diye birkaç kısma. aynl
maktadır. Boşıı.nmala.nn bilh~ 937 
yılından sonrokl yıllarda arttığını 
yuknndo. işaret etmıştlk. SCbepler 
de buna mütenazır olarak yürümek
tecUr. Bu itibarla 937 den sonraki 
ayrılmn sebeplerini naklediyoruz: 
Ayrılma sebeplerlnden tlnn en çok 

taclınlıı.rdn görülmektedir. 938 de er
kek ~ln 202 ı:ln11 va.kası tcsblt edil
mekte Jse de kadınlarda bu rakam 
575 e yükselm1ştır. 1>39 da erkekte 
zina va.kası 195 e d~O., lAkln ka-
dınlarda. 615 olmuştur. 940 da er
kekte zinıı. vukn.sı 223 tken kadında 

Kıralı Plerre, Holanda. Prensi Betn- erBır.h.. ~k"b d h 
hardt ve başkn. müttefik mllletler u ~cumu ta ı e. eın ava mu-
§eflerlle M. Chuttınııl ve Birleşik A- hare~esı ~nas.ın<la hır J~pon .. a.~~~sı 
merlka ve Rusya Büyük Eçllerl başta ve bır muttefik tayyaresı duourul· 
olmak tızerc diğer diplomatlar da mü~tür. Müttefik tayyareleri Rabnul 
buhmdu~ halde Birleşik milletler hava. alanını ve limanını bombala· 
günü yıldönUmü mllnasebetlle Birleşik mı~lardır. İsabetler kaydedilmiştir. 
milletler askerlerlnln yıı.ptılclan geçit Müttefik tayyareleri Yeni İrlanda 
resminde hazır bulunmuşlardır. açığında Tabar tnkım ndalannda 

Samy dışında bulunan b\lyük blr Simber adası kesiminde düşman ge
halk kütlesi hükümdarları ı:ı.llnşlamı§- milcrine tesirli surette hücum etmi~ 
tır. tir 

Alman uçaklarimn ,,,· ....... ,f•••e••·•,····•·········••••ii 
hareketleri raı;men Sovyet mfida.fıı.n hn.t.ınrına 

Berlln 14 (A.A.) - Askeri bir kay- anc.-ık küçük bir kesimden glrmeğe 
naktnn bildlrlldlğ:lne göre, Almo.n muvaffak olmuşlar ve kuvvetıerlnln 
sava.ş tayyareleri dün Sıvnstopol ıı- ldllli kısmını buradn. toplamışlardır. 
manında bazı gemileri bombalamış- Bu uç, SOvyet saflarına ancak düş
lnrdı1'. 10,000 tonluk blr ticaret ge- manın çok büyük kayıplarn uğrnnıa
m1slne bombaln.r o kadar §lddetıe sı bahasına rokuln.bllnıiş ve Sovyet-
1sabet etnrlştlr ki geml yanm dakl- lerln cüretll karşı tao.rruzlarlle ilk 
ka.da batmıştır. Keza blr ta.nesi t.or- mevzilerine püSkürtülmü.ştür. Almn.n
pido muhribi olmak üzere btrçok bol- Jn.r, iki g{ln içinde yalnız bit kesimde 
vevik harb genılsl ciddi hasara uğro- 5300 den fazla ölü vermişlerdir. 

mıştır. Moskova'ya göre 
Daha başka savaş tayyo.resl teşkil- , d 

ıcrı sıvastopol milstnhkem aıuısin- Harkof da urum 
deki Sovyet sahra bataryaları mev- Jıloskova 14 <A.A.) - Alman ktı• 

Boıanmalar nerelerde 
• zbııı. 681 e çıkmıştır. 

artmiı 
Boşanmruıın en çok vukubulduğu 

vll~ycUerln başında. - nüfusunu dıı. 
nazan ltıbarn. almak lft.zım gellr -
İstanbul gelmektiedlr. İstruıbulda 
937 yılından evvelki boşanmalar o 
derece dikkati çekec:ek: mahiyette de
ğlldlr. Fakat 937 den s&nm boşan
ma va.kası her .ııeno artmış ve 940 
yılında 470 den 684 e kadar yüksel
~r. 

Geçimsizlik, ilimal ve 
hastalık sebepleri 

zllerllc zırhlı mevznerc karşı çok al- mandanlığı Harkorta baskın sure· 
çaktan uçal'ak fa.sıla&lZ h6cumla.r tile gedik açmağn. muvaffak ola.
yapmak auretlle ordunun hareketle- mamıştır. Bu d:ı.r cephe üzerlndc ya.

Boşanma sebeplerinden en çoğunu nnl desteklemişlerdir. Bol,şevlklerln pılan savnş, son derece vahşlyanedlr. 
(gcçtmsi2llk) teşkil etmektedir. 938 müstahkem mukavemet yuvalan Al- Alınan hücumlarının çoğu pli6kür
de 2016, 939 da 2358, 940 da. da. 2505 m.an savo.ş ta.yynrelerl tarafından tülmüştiir. Ve düşman bir parça ller• 
geçlms1zllk sebebi ne 00.,annıa ol- 'bombalar.fa ve tayyare sllMılan ue ıcmeıte muvaffak oldu~u bütün nok· 
muştur. En tlyııd-0 aYfllına sebeblnl dövülmüştür. Sovyetler birçok kanlı trunrda şimdi zaptedllmlş bulunuyor, 
do ihmnl ve hastalık teşkil etmek- kayıplar V!;rml.şlcrdlr. Rumenler yari çiplak 
tedlr. 938 de 15, 939 da. 14, 940 da ~ ecpheshıJ:n cenup kC61mlnde 1 k h•• k lkt l 
12 boşanma hastalık set>eblle vuku- savaş 1tayyarelerlnden mürekkep Al- o ara ucuma a ı ar 

İzmlrde de aynı yıllarda artan bo• bulmuş, 938, 039 ve 940 olmak i12.crc mn.n teşkilleri önemli sovyet demir- Moskova 14 CA:A.l - Sıvnstopol 
§anmalar 937 de 301 liren 940 da 416 üç sene 1çlnde de ilım8l yüzünden yollıı.rınn ve cephe gerls!ndekl garlara cephOOııden resmi Sovyet ajnruıınn ge
ya çıkmıştır. Ankamdıı. 930 yılında ancak 4 boşanma vnkuı tcsblt edil- !hücum etmlşlerdlr Bolşevik to.kvlye len bir telgrafa göre, 18 inci Bunıen 
boşanma 60 iken 934: do 65 e düşmüş mlşUr. 1ruvvetlert birçok n~kHye ımtarlaıınm tümenine menslıp ask.erler yarı bel• 
fakn.t 938 de 106 ya., 939 dn. 149 a, Yine bu ıstntlsttkte:td rakamlara. yokedllınesl suretne ağır darbeler ye- lcrlne kadar çıplak olarnk ve vah§l-
940 yılında da 204 e yükselmiştir. göre, boşanma dA.valan içinde :a-3 m.1şlerdlr. Bu ıınkllye trenlel'.lnden ce sesler çıknrnrniı: hücumıı. kalkmış. 
Boşnnmanın arttığı vllnyet.ıer 191nde sene ve üç seneden fazla ı;Urenlerl Udsl petrol yüklü idi. lardır. 
Kastamonu da oyılabllir. Bu vııa- oldu~u glbl 1-4 ay içinde boşanma Almanlar bir kesimde Daha evvel Alman uçaklnn şlddetll 
yettc S7 ile başlayan hoş:mın:ı. 937 dll.vaları intno olunnnlo..r da vardır. • • bir bombardımanın bu taarruz hazır-
de birdenbire 113 e çık:mı§tır. 938 de 120, 939 da 134, 940 da. 173 Sovyet hatlarına gırdıler lığını yapmıştır. Sovyct ba.htiyc pi .. 
Şu cihet bilhassa. dilşündürüctı blr boşnnmn dlvnsı 3 seneden fazla. Moskova 14 CA.A.) - Alınan son yndesi mitralyöz ve havnn topu nte-

nokta olarak gözden ~or: Bu sünnüştfu' Uıldn 938 93!) veı 940 haberlere göre Sıvastopol önfindekl şile hücuma muknvcmet etmiş ve 
ıstatlstlğe göre bopnma vata.ıannm ııenelertnd~ 3407 bo~ dAva.sı da muharebe, şldd()tlnl arttırmaktadır. Rumenlere nl;ır knyıpla11 verdl~-
artmam hep ~ J'ılmıdaıı .ıaınJU ae- ı-4 ay içinde netıceıendlrllınlştlr. Fakat Almanlar bütün gayretlerine tir. 
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Bağ, bahçe ve ev ziraatı 
Kurumuş gülleri 

temizleyiniz 
Güllerde külleme 

hastalığı 

CEVAPLARIMIZ t 

Fenni gübrelerin 
kullarulmasi 

Çiçeklerini açmıı, aolmuı veya çi- Güllerin bazı cinsleri kUlleme haa-
çek yaprakları dökülmeye baılamıı talığına mukavlmdirler. Fakat cins Cöztepede Ratip Kanmaz'a ceı-

1 TARiHTEI SAHiFELER 1 

Derviş Mehmet Efen
di P etersburg' da 

oltın gülleri kesip atmalıdır. Bunlnn itibarile mukavemetli olduğu halde, vap.: • . . . . 
k t'smezseniz tohum vermek için kuv- bazı cinslerin içindeki çeıitler bu 1 Fennı ııübrelenn kullanılması ıçın 1754 - H. 1166 - ıenealnde mek için ihtira eyledikleri leyletUn-
vet sarfederler, lilzumsuz yere gıda hutalığa kolaylıkla tutulurlar. Kül· ı h~r 'e:>'~e~ evvel bu gübreleri~ ter- ÜçUncU Sultan Osmansı oUlO.u Uze- nikap). 
maddelerini çekerek fidanı zayıf dil· leme hastalığı coidium tlikeri, denl-1 kı~lerı~ı bilmek l&~ı!11dır. Bu Kiibre- rine cdilv~li na.saraya ıUfera lnall Elçi efendi bu !)aloda lmparato
ıürürlcr. Bunu önlemek için bu gibi len bir mantann yaprak, filiz, to- le~ın hır ~ısını .su ıçınde kolaylıkla kanun> olduiuna binaen Moskof rlç.e lle vUkel&.aının, Rua rlcalinln ka
güllcri en yakın yaprağının üzerin- murcuk ve koncalar üzerinde yerleı- '~r_ırler. Dığer bır kısmı ~ncak to_Prak çariçesi Elizabet nezdlne 1&bık al- dınlarla cmuhteHten> yüzleri lSrtUJil, 
den kesmelidir. O zamnn dallar Uze· meıinden ibarettir. Yan yana aırala- ıçınde . ve z~anla. enmektedı.rler. llhtar kAtibl Derviı Mehmet Efendi heveali heveıli rakıettfklerinl g6rdU. 
rinde ve yaprakların koltuk altların· inan ııümiiı veya kül renginde tozlar <"?eç erıyen gUbrel~rın çoğu terkıple· ııönderilmiıtL Bu •nada, kendlılnln yazdıiına 
da bulunan gözler ıilrecek ve fidan bu hastalığın mantarıdır. Bir lup ile rı.nde .foıforu havı olanlardır. Te~- Mehmet Efendi Ruaya hududuna aöreı (Halk kendi heveılerlndeı 
yeniden çiçek açabilecek bir vaziyet 1 bakılıraa bunların mantar olduk lan kiplerınde potu, azot, amonyak cı- girince, on gün ctazareta>-karantl· ayı da datda rak.aeder.) mealindeki 
alacakhr kolaylıkİa anlaıılır. ıimlerini havi bulunan gilbreler suda nada kaldı ( 1 ). Bu mUddet zarbnda Arapça kellmı tahattur ettil 

· H t l.., b b' S --'-1 .. kolaylıkla eridikleri için, her vakit l ] d S 
Bu gözler a''nt zamanda a•ı ola· as a ıgın ıe e ı: lCAA arı mu- k il l b'l' ş h ld f f l "b ıcyahatc muktazi taııt ar hazır an ı. azendele~ ekendi uıulleri üzere " .. k' "tubf t d G" uanıaıır. u a e osorugu- _ 

tnk dahi kullanılır. Aıı olarak kulla- te.a ıp ru : ın ar ~ası ıdr. uneo- releri kııtan evvel veya kışın topra- Yola çıkıldı. çalıp ~rdıklemnı> dinledi. Bu 11• 
ten ıonra yagmur, yagmur :ın ıonra .., k l d ı_l k ilkb h Giove (2) kalesinin aenerali Qa., rada kırk be• ya•ında bulunan lmpa-

nılmadığı takdirde ağustosa kadar .. .. J' J d 1 k ga anftlrm& ı lr A ı, Ve a ar " " 
gf uzlne~, .~tunbeıt ıb saat etr e

1 
ıu hama

1 
• yağmurlarile yavaı yavaş eriyebil- manlı elçisine bir ziyafet verdi. ratorlçe de rakıı unaaında ehin nu 

dallnr kafi derecede kuvvetlenmiş a a ru u e u man ar ann usu e . 1 Kozluça' da kazak blnbaa11ı: ile kametine lhtizau veriyordu 1 
olacnklanndan, bu dallardan ağus- gelmesine yardım eder. Külleme has· em er. - Huzurun.s)a oturmama milaaa- Bir ara Elizabct, elçlnin yanına 
tosta iyi çelikler yapılır. Bazı böcek- ı talığı için iki türlü ilaç .k.ullacıırlar. Fakat diğer eriyen gübreleri .k.Jşın de ederlerse ziyaretlerine varaca• geldi; nikabını açb. Yola dair ban 
fer güllerin kurumağa başlanuş yap- Biri toz kük~:d~ fidanın her tarafına kullı.ınma.k doğru ~eğildi~. . BU11.lar iım. ı8zlerle Mehmel Efendinin cvahıet 

'b' k serpmek, dıgcrı hastalığı meydana çabuk erır ve topraııın derınlıklerıne Diye haber gönderdi. Kavmi ara• ve hicabını def> eyledikten ıonra: 
raklarının dı ıne yumurtn hıra ırlar. getiren mantarlann öldürülmesi için ıürüklenerek akar giderler; bittabi 1 
B 1 b kl · v 1 1 unda muteber birisi olduğu için, elçi - Elçi efendi odalarımızı temap 

u yum~rta ar ö~e erın _ç~ga. ma· üstüne göztaaı, permanganat gibi fidanlar bu gübreden hakkile is!ifa· efendi de milaaade etti. GörUıtUler etsin 1 
eını temın eder. Eger bu gıbı çıçek· ı bir mndde ıerpmek lazımdır. Per- de edemezler. Bundan dolayı erıyen ve clfakt ıohbetler> ettiler. Diye adamlr.rına hitabetti. Dervl, 
ler koparılıp yakılırsa veya toprak manganat göztaşından daha çabUk ~übrcle:i bahçede fidanlar henüz çi- Elçi, Moıkovaya kadar kaldıiı Mehmet Efendı 9&lonlan, hattl im
içine gömülürse böceklerin türli azal· 1 tesirini gösterir. Mantarları boyamak çek açmadan ve ııelişmeye tam ola- yerlerde ıecelerini ckırala mahaua pratoriçenin ckemhu ile tezyin 
tılmış olur. Dallarının uçları her suretile terkibini çabuk bozar. Bu ıu· r~k başlıyacağı zaman (ma!11 ve ha- evlerde> ııeçirdi. Ticaretglh yerlerde edilmiş yatak ocJuını ıeyrettt"kten 
h · b' b l k ı Ul retle fidanlar hastalığın tahribatın· zıran aylan) ve yahut çıçeğe ve cRum tayfaaını• buldu. Bir yerde sonra ıekerlemeler ve yemeklerle 
angı '.r se ep e urumuş o an g - dan kurtarılmıo olur. meyvaya yathklan zaman kullan· 

lere gelınce: Bunları da tamamen B h I d k l d mak faydalı olur Eriyen gübreler harb tıletleri yapan tezglhlar gfüdU. bezenmlı bir odaya cbUfu ithal 
. . unun azır anması a o ay ır. "' . . · • . . Bu tezglhlann çarklannı su kırv- edildi. Hazırlanmıı çay, kahve ile 

kurumaktan kurtarmak ıçın kuruyan Bir gram permanganat dö potas al- ı bir hafta,, ıçınde fayadlı teşırlerını vetile idare ederlermiı. diğer ıeylerderı kendisine ikraınlar-
yerden 3-5 ııantimetre aşağısına ka- malı, bunu on litre su içinde erittik· göstermege baJl~rlıı.r. Bu aene .~v- Moııkovaya varınca, zabiti cko- da bulunuldu. «Adetleri &ayete> 
dar dalı budamalıdır. E.ğer hudana-\ten aonra püskürgcç veya filit tulum- rupa v~y~ .~merı~e.dand fennt dgu .rk~ mutan,> ho•&.medi rumini ifaya erince ıeher vakti herkes yerli yerı'ne 

· • k gelmedığı ıçın pıyasa an te arı ı .. 
cak yere yokın olarak yaprak bulu- baaılc sabahleyın hıısıalanmııı ısım- .. k" d v·ld' y I f f l geldi Kahve ve tatlı lkramındaq avdet etti. 

1 .. . l'd' O b .. mum un egı ır. a nız os or u d ,_ E 
nuyorsa bu yaprağın bir santimetre ar uzerıne serpme 1 ır. n eş gun "b I k k il I b k sonra gi eceği vaıdt Mehmet fen· Birkaç gün sonra elçi Petersburga 

1!5 Haziran W'i2 

l'ENI NEŞRİ:fAT: 

Büyiik İstatistik l'ıfüğı 
Ve Cep İstatistik l'ıllı~ı 

1atatlstlk Umum Müdürlüğü 1939 • 
fl •nesine alt Türkçe ve Fran,)1.7.Ca 
12 nci oııt ıstatıstlk yıllığını neşrcy
ıemıotır. 155 saJıUe renkli hnrlta ve 
{P'a.flği ihtiva eden ve 570 sahifeden 
ibaret bulunan bu eser memleketin 
bütUn tullyet sallalanna alt ad.?dl 
ınaHunatı eski senelerle mukh~~seıı 
bir §ekli 1ht1va eylemektedir. Bu cilt
te, ıeçen senelere nazaran daha zl-
7ade tevsi edllen ecnebi memleketle-
re alt maIQmnt kısmında, yabancı 
~enıleketıcrin nüfusları ve lktts~.dl 
fanllyetıcrı hakkında her nevı ettıd
ıere yarayacak mücmel mnlfımat 
mevcuttur. 

Kiiçftk eb'atta, 430 sallifcden iba
ret bulunan 411ncü cllt (Cep İstatıs
tllı:: YıllıRt> da n~redilm~tlr. Bu eser 
büyük yıllıkta bulunan malumatı 

yalnız Türkçe olarak ve daha muh
tasar blr §ekli ihtiva eylemektedlr. 

Her 1kJ. eserden de Devlet tcşklld
tına, blltlln öğ'retlın müesseselerine 
ve kütüphanelere tevziat yapılmak
ta.dır. Aynen alAka.darlara da bedel_ 
s1z olarak gönderilmektedir. 

f RADYÖI 
Bupnkü ıırogram 

12,30 Program, 12,33 Kanşık §arkı 
ve türküler, 12,45 Ajans haberleri, 
ıs,oo Fasıl heyeti, 18,03 Dans orkes
trası, 18,150 Geçit programı, 19,30 
Ajana habe.ı;leri, 19,55 Şarkı ve türkü
ler, 20,15 Radyo gazetesi, 20.45 Bir 
mal'§ öğreniyoruz, 21,00 Zlrnnt Tak
vimi, 21,10 Peşrev, beste ve şarkılar, 
21.30 Konuşma, 21,45 SCntonl orkes
trası,. 22,30 Ajans haberler! ve borsa
lar. 

Yarın sabahki proıram 
7,30 Program, 7,33 Müzik IPJ.), 7,45 

Ajans haberler!, 8,00 Mfü1k (Pl.l, s.ıs 
Evin saati. 

üzerind ~n budanması muvafıktır.

1 
sonra veya yağmurlardan sonra ı gu re 0 ara u aBnı and o:.;;uz t· diyi evint. da.ve~ etti. Mehmet Efen• altı saat mesafede ve Neva nehri 

O ı.aman yaprak gözü yecıi bir sür- ilncı tekrarlıyacak oluraanız gülleri pıkntıksı imi evlcuttkur.d u a gu re 
0 

a· di csui mideden> §ik!yet ederek iti· kenarında buluann impratoriçe eara- 8 U L M A C A M 1 Z 
.. d · · h t 1 ' t k t 1 r rıı u anı ma ta ır. 1 <l' • d d ' i d'f d l gun mey ana getırır. as a ıK an ur arını~ o u sunuz zar ey e ı ıse e c avctın n ı aına> yına a.vet o undu. 1 1 S 4 5 6 1 8 9 10 - · -~-- ı - ı' Sarıhlc ha!ttahğına çare? çare bulam11.dt. cSadece> iadei ziya- Neva nehri Tuna nehri kadar ge· 

K b k h • J L"' f J • t k ret etti. cPetersburg> a - Lenin- nişliktedir. Katın donduğu için UstUn-a a , ıyar arı a e eri Opra tan Kadıköyde Sadullah Tuna'ya ce· grad - varınca, elçinln ıehre gir .. den ekseriya yaya aeçiliyor. YaZ1n 

1 ı vap: meıi için alay tertibcdildi. tombazlar yapılıyor. Bunun masa-
jJaçlayınız çıkarJDIZ ~anlı~ hastal~ğı i.k~ sebepten il~ri Kırahn hintosu carabası> elçiye, rifine karıılık olmak üzere yayalar· 

ı gelır. Bır. topragın ıçınde fazla mık- başvekilinki kahyasına, ikirıci vekil dan ikı, arabalardan dörder akçe 
Knbak ve hı} arların tam gelişme 'ı Mutedil ıklimli yerlerde soğanlı 1 tarda kireç bıılunmasındıı.n, diğeri ile diğer genera1lerin arabaları da resim a1ınıyor. 

zamanıdır. Mahsul bollnşmaktadır. çiçe~l~rin bir kı~n:ıı ynz ve kı~ top· de saksılar~•. yctiıtiril~i~ fi?anların elçinin cnd~run .~e birun etbaına, . Elçi ve ~aiyeti nehirden kayıkla 
Fakat bu sıralarda ba,•alar da çok 1 rak ıçınde kalabılırlcr. Fakat kııı çok gübrelı hır harca dıkılmış olma· 1 Frenk rahtı ıle muzeyyen atlar da gıdeceklerdı. Ancak cte1&.tum> lhtl
sıcak devam edeceğinden, yaprak· ku.\'vetli olnn, çabuk donan, yahut sındcındır. Her iki halde de fidanla- on sekiz c;uhadanna tahala olundu. malile iki çektirme reımlnde kalyon 
lar üzerine men tar hastalıkları, bas- j çok ~i~~i ağır topra~larda soğanlar I rın yapraklan sarı bir renk alırlar. . Elçi erkan kürk ve Hora.s~ni ıarık hazırlandı. Bur:lardan birine Derviş 
ra denilen b.itler h~:_ule gelir. Eğ~r ya çururler 'w'eya so~ukta~. do~arlar. Eğer tuprak çok kireçli ise, bu aarı ıle, ?'8;llında ckıral .. da..ve.tçısı> ~ldu- Mehme.t E.fendı, dllerlne lclhyası ile 
bunları vaktınde ılaçlayıp tedbır En dayanıklı olan lale, sumbul, ~e- renk aprnğm her tarafında aynı ıa- ğu, ik.ı tarafında gumüış gıdArelı çu- etbaı bındıler, 
alınmazsa, mahsul bozulmağa ve fi- rin, kamı., hatta. ~üsen. soğanları bıle rılık ~: olur. Şayet toprak harcı ~a~arlar, kıra) bir yere giderken . İki saat kadar gidildikten sonra 
danlar kurumağa başlar. Hıyarlarda geçen kışın tesırıle . ~ırçok ~er~erde 

1 
çok gübreli ise, yapraklarda aarı o nünde, arkaaındav .koıan adamlar, hır tersaneye vardılar; karaya çıkh

bu hal daha çok vukua gelir. Karpuz <lonmuşlardır. Bu ıtıbarla ıhtıye.tlı renk ulacalı beyaz ve sanmtırak yedek atlar oldu(lu halde Petera- lar. Hiııtolara binerek vardılıcle.n bir 
ve kavunlar dahi kolaylıkla bu has- hareket ederek, soğanları kışın top· renklerde bulunur. Her iki vaziyet tel burııa girdi ve hazırlanmıı konaia köyde aecelediler. Erteai aabah ter
ıalıl:lara tutulurlar. Bunların hepsmi rakıan çıka~mak fayd~lı olu.r. Bun· I nebatlann floroz denilen ıarılık haı- indi. aane temqa edlldl. Burada yirmi beı 
önlemek için muhtelif ilaçlar tavsiye da..,n başk~ !~lele~ kendıvkendıne top- ı talığ:na tutulduğunu gösterir. Ertesi g~.nil ıı.bahle~i.n davete ge- kadar kalyon bulunuyordu. Elı;iı 
olunmaktadır. ragın derınlıklerıne dogru kaçan ve . . i len adam iJe Ba,vekılın konağına -- Bunları ntyleniz) 

Yapraklar iızerinde hueule gelen orada çürüyerek kaybolan bir soğan· ı Bur.a kareı çare çok basıttır. Ak· vardı. Sır katibi tarafından birıek ta- Diye ıordu. 
. mantarlar için en iyisi Bordo bula- dır. Bunları her !CCle topraktan çı- tarlarda zaç lubrıs, yahut kara boya l 'ından karıılandı. Başveltil kendisini - Baltık denizine oradan Bahn• 
macıdır. Basralar için de Arap aabu- karmakla hem ya\'rularını ayırma~, ı den:len ıül~at dö fer . maddesinde~ ayakta kabul ederek hal, hatır ıordu. muhite çıkıp a,lc.erlm,İzc derya fenni 
nu ile zeytinrağıdır. Zeytinyağı ye- hem de anaç ıoğanları ayırmak kabil alınız: on kılo euya ellı gram hC9abı- Elçi de ckemali ldııp> ile ıadra• talim ederiz. 
rine pamuk H.}a diğer nebati yağ- olur. Soğanların çıknrılmaaı için .t~m le .~anıtınµ eri~~niz. Bu su ile 0~ gün 1 zam Bahir M111tafa Papnın mektu· Dediler. Bir ııün ıonra bnparato· 
lardnn biri kullanılabilir. Bordo bu· zamandır. Yapr~klar ve aapl~r ıyıce 1 muddetle ve gı•n aşırı olarak fıdan- bunu takdim eyledikten ve çay, kah• riçe tarayına gidildi. 
lamacıoın na!'!ıl yapılacnğını evvelce kurumuştur. ~oganlar da kafı dere· 1 )arınız~ ~ul~yınız On (IÜn ~~ııla~an ve içip «yol ıohb:ti> hitama erdik- Bu &aray yükaek bir yerde bina 
yazmıştık. Basralar için de kullanıla· cede beslenmış ve olgunlaşmıştır. •onra ıkıncı defa gene on gun mud- ten ıonra veda ettı. edilmiott Altındaki bahçede haYUz-
cak ilacı sö; lenıiştik. Yalnız bu ilaç- Soğanları kolaylıkla çıkarmak için 'ı det le aynı tertibi kullanacak olursa- ikinci vekili de :r.iyaretinden birkag lar, havaya cadam beli> kadar au 
!arın kullanma Lnma:ıı aynı de~ildi~. lale bulunc..n ;erleri akşamdan bol n~z fi~~nları~ !aprakları zümrüt gi- gün aonra namei hiimayunun teslimi çıkaran hıkryeler g8rUldU. cSu ean
Bordo bılamacını ögleye yakın hır su ile sulamalı ve ııabah erkenden hı yeşı. rengın . bulurlar ve haatalık· için imparatoriçenin davetçisi geldi. atı> ile cusule mutabık kendi kendl-
zamnnda kullanmalıdır. Basra ilacını belle toprağı işliyerek hem soğanları : tan kurtulmuş_ olurlar. Ağaçlara da Elçi alayını tertibetti. Kahyası na· ne çalan ıazlar dinlendi. Havuzla-
dc .?kş?~ ıerinl~inde .~e ?öcekler lçıkarına.lı, hem d: ye_rine dikilecek bu tertib' kulıaı•abilirainiz. meyi başı üstür.de götürliyordu. Ya- ra at~lan .ör~ek., kaz, köpek ctlm-
henuz fılız ve yapraklar uzerınde hu· yazlık çıçeklere mumısıp yer hazırla· y ik" d Zek' Kıl , apı vaı ve orta yilryüşle imparatoriçenin aallen> bıribırlerine elvan mahıuı-
lurıurlarken serpmelidir. Bordo bu- malıdır. Çıkarılacak ıoğanları göl- ~ 0

1
Y e ' ı ıc;kc;a yal lcev d sarayıra vaaıl oldu. Misafir oda.ında larile> yakalamak ıeklinde hücum 

1 'k' d f t k 1 F k t 1 I' h' J' d 1 2 .. Limon arınızın yapra at arın a . d' 1 d'k . d' ğı 1 d f b 
bamııcı·ı~ ı "ba e ~~~.anld_ı'rk. at ka· gbc ıkırkyere sermekı-~"otrtaa ak- lııun ve dall<tn üzerinde kesecik içinde hıra~ ı·nı en. ı t.en sonra cesvabı dt- e ıyokr, a zlardın an c evvare> gl 1 

asra ı acını asra goru u çe e I ıra tı tan sonra agı n ese ere v .. v • vanıyesı c> ıçerıye girdi. ıu çı arıyor ar '· 
rarlamak zaruridir. Basraların çoğal· ıkoyarak rütubetsiz \'C fare girmiye- r~s~a.dıgınıı boce(IC k~rıı Y.apılacak ! fmparııtoriç ü akl üks k Bundan. bft§ka cıanayü aaribe> 
mıısı devamlı oldug~u için ilacı da cek .. -erlerde saklamalıdır Bu lale- bırıcık çare, bunları bırer bırer top· ı . - d ake « ç ay ı Y ve dild'kt h d t 

~ ' 1 k · B l 'k d v·ı hır yer e> ay ta duruyor ve IAgU)• seyre ı en sonra ıe re av e 
tıık sık kullanmak lazım ge1ir. )erin dikim zamanı turfanda cinıler ı ayıp ezmt' tır. un ar mı rop egı • d lunda b" k k k k d b olundu 

• v d v ·ı 1" ld b' böcektir Bir p..ırça ıünger alınız Bir a, so ırço er e , a ın u• · 
ıse agusto,ta, egı se ey u en ı· 1 A · b b' k h · f' lunuyordu Elçi imparatoriçeye yak- Elçinin gezdiil hlikUmdar ıaray· 

Böcek gübresi rincikanuna kadardır. !gram ~a.p aa u?~n.u ı~. 8
• ve ı~- la tı. Sağ eline alı ba üatüne kal- lan hep ahıaptı. Pencereleri bfJyUk, 

..,.1111,,11 , 111111,1 uımmuıııu.uıııuumııııııı111111111111111111" canı su ıçınde entınız, uzenne hır d ld v . h" P il duvarlarının etrafı cLehk&rb --L·-lı 
Kadıköyünde Nuri Kaya'ya ce- lk h k v • v k . . ır ıgı nameı umayunu: ..-., 

vap: !erin çürümüş vücutları ümüslü, yani 8 ve aııgı .~eytı~yagı. oyup ıyıce • _ Şevketi(!, azametlQ Sultan Oı· kağıUa11dır. Yö.lııtz imparatoriçenin 
Bütün hayvanların vücutları çü- terkipleri (azot) denilen be~leyici k~r~~tırınız. Sungerı bu ılaca b~tırıp ı man ib::ıi Mustafa Han hazretlerinin oturduğu daire kemha ile tezyin edil

rüyiince gübre olur. Her hayvanın ~~dded~n y~pılmıştır. Bu itıba~la b.u.t~n yap~aklar~.' ~~Harı bu ılaçla haımetliı. rağbetlu Rusya lmparato- miş b:ıiunuy~rdu. 
\"Ücudunun yapısında buluna.n mad- ı bo~eklcrın vucutlar~n.ı ~~yva? güb- sılınız. Eger boceg~~ ~·umurtalan riçaine, cültlıu hümayunlannı ıamll El~ı efendı, Ruaların evlerinde 
deler ayrı ayrı birer besleyicı gıda· resı olarak kullanabılırsınız. Sınekler dal veya yapraklar uzerınde kalmıı namei dostaneleridir. ckat a mefruıaı olmayıp lakemleler 
dır. Cürümü!f; et, çürümüş kemik, 1 bile gübre olabilirler. ise bu ilaçla onları öldürmüg olunu- Diyerek çariçeye takdim ve teslim üzerinde oturduklarını ve kadınlarla 
boynuz, kan, fazlalık denilen hay· 1 ipek böceğine gelince: Kozaları~ nuz. Şayet bu yapı~kan böcekler etti. ekseri iakemledG mUravede ey)edlk
van pisliği, Eidik gibi maddelerin içinden çıkarılan ölmü•. krizalitlerı f tekrar görürıürlerse, o zaman bu, Elizabet de, yanındaki cdiba ae- lerini> 8~enmiıtil Dervlı Mehmet 
içinde kim) nen kıymeti büyiik ol:ın ı toplıyacnk ve b~nlan çıçe~. sebze, böceğin yalnız limonlar üzerinde rir> üstüne koyarak cnamei hUma- Efendiye Ru&lr.nn ıosyal hayat ve 
besleyici chıimler vardır Hayvan 

1 

meyva bahçelerınde to~ra~n karış- değil, diğer ıalcaılar veya aaksıları yuna tazim> eıtt;, mai~eti hakkında bu kadar mtııahe--
gübreleri de r.sasen bu bakımdan racak olursanız, kuvvetlı hır azotlu 

1 
bulundurdu§unuz yerlerde yumurta- Tercüman vııııtaıile bir iki dakika de klfi görilnmUıtUI 

makbuldür. Biiyük hayvanlarla kü- gübre kullanmış olursunu~". .. Esasen l ları bulunduğunu ve oradan UredilC- ıohbetten aonra İmparatoriçe huzu- Osmanlı elçi!: birkaç hafta seçir
ç~~ ~~yvanlnnn vücut yapılışlarında 1 Bur.sacla bu böcek gübreaını ?.te~e~: lerini ita.bul etmek liızım gelir. Çün· rundan çıkıldı. Hazırluımıı ıekerl&- mekle bıktığı bu ckilfiir diyanndan> 
bırıbırınden farksız maddeler bulun· ı ben kullanırlar. Solucanlar, ıumlik.lu 1 kil yu urtu h' bir böcek döliinii meler yenildikten sonra konaia &V'- güzel fıtanbula pek memb.uniyetle 
maktadır. Ancak hayvanın büyüklü- böcekler bile toprağın besleyıci d m tt' ız ıç y h t d 11 det edı'ldı' avd~t f"lti 

b dd 1 · 'k ı dd l · • b'I b ' h evam e ıremez. 11 u a arın . füne nöre, u ma e erın mı tarı ma e erını arttıra ı en ırer ay- ) _]_ t l b l Bı'rkaç haft · O 1 1 Süleyman KAnl lrtem 

Soldan sata ve yukandan aşatıı 
ı - Dam üstüne konur - Neıta. 
ı - Fena. detfl - zeredilen. 
ı - Matıematlk - T9ra1 bir erkek 11-

mldJr. 
4 - Umumiyetle • 
& - İçki çerezi - Tecrit. edUm§i. 
8 - İskambilde bir kltıt - Öi{itüJ

müış hububat. 
'1 - Tersi köpektir - Alidir amma 

boyu kısa d&ğll. 
8 - Limon terbetl. 
9 - Mahzun - Yuva. 
ıo - Bqına. .. e, gelirse eski zaman 

lllçlanndan olur - Er1tek. 
Gecen bulmacamıs 

Soldan sata n yukarıdan aşagı: 

1 - Balı.katı, 2 - Abeslş, Bel, 3 -
Letafet, Lı, • - lsabarapöç, 5 -
Kl!ayet, 8 - Ater6r, Ama, '1 - Tat. 
Terf, 8 - Is, Arama, 9 - Elöpmcmck, 
10 - Alıç Afaki. 

AKŞAM 

Abone bedeli 

Senelik 
S Aylık 
! Aylık 
1 Aylık 

Ttlrklye 

1400 kuruş 
'160 , 
400 , 
150 , 

Ecnebı 

2'100 kurus 
1450 , 
800 , 

Posta tttlhadınn dahil olmıynn 
ecnebi memleketler: Benellttl: 
3600. altı aylıA't 1900, tiç aylığı 

1000 kuruştur. 

Telefonlanmıı: Bqmubarrlr: 2056S 
Ya11 lş1crl: 20785 - İdare: !0681 

Mfidür: !o.197 

cem.astyellhıi ı - Bwr n 
e. tın. Gtl. Ölt. tkl. Ak. Ya 
ıı:. il~ 8,'6 4,32 8,SS 12,00 2,03 
Va. 1,08 8,28 13,14 17,lli 20,42 22..411 0 

v l t~J • b" k .. . 1 b'l' ara arınUA yumur a aı u unuyor a rcçınce, aman ı e -. 
azalır veya çor,a ır. r: er nt"\'I oce -. van gubresı o a ı ır. d kt' B k b" x. •11·ı artık Pet -b d dö k · eme ır. u yapıı an oce~e por- ç e ... urıı an nme ar-

1 
!:>evlet Deniz Yolları İşletme 

Mw;~;;-•i~r..ü tlanları 
Umum takal keneı:i derler. zuıuna OÜ§til. Mihmandanna: 

(1) Elçln1n avdetınde Babı.Allye tak- İdarehane BabıAU civan 
d1ın etti~ takrire ,.,,, eefaretnameye ill••A•c•ım•u•sı11u•k•so•k•a•k•N•o .• 13•.•• 

, ___ __. 

ı - Yalo\•a !skelcsı .nşaatındnkl tadlIMtan dolayı evveloe yapılan n-
•ılltme Htını ı:ış:ı.ğıdakl şeklide dcğlştlri1ınlttlı'. • 

2 - Yalo\':ı iskelesinin beton arme olarak t.emdJdl (8SO'J4,94) llro. be
rlndPn kapalı zc:.rf usul!yle e!Clrlltmeye çıkarılmıttır. 

- Devleti aliyye elçilerinin bu 
mahalcle elli gUn kadar ikamet ede
geldikleri malOmdur. Bizim de ika
metimiz o derecelere vardı. 

Diye bu arzusunu blldirdi. 
!Jçlnin bu ı8z.leri kendisiııe nakle

dilince, imparatoriçe ı 

göre. 
(2) El01 takrlrlnde bu kalen.1ıı .ıca

radenl1ıe ınunsatı olacaıtt eaY1 olanı 
özı. suyu ftzerinda bulunduğunu zlkre
dlYor. Bu .munsa.b olacaRt oe.Y1 olaID 
eözlert elçlnbı cogratya mnlfunatının 
derecesınt gösterl:yor. 

Zayi - Galatasaray lisesinden 30/, 
10/1336 tarihinde aldığınl ta.sdJ.kna• 
meyi tn.yt>etUm. Yen1s1nl alacaıtım
dan eslds1n1n htllanü Yoktur. 

Mehmet. Nureddln. o~lu 317 doğuml• 
Ahmet VAia 

3 - Eksllt.me so Hı:ıı.lran 1942 .salı g11nü saat (11) de ~ mttk8Elnde 
.Alım satım komlsyonund:ı yapılacaktır. Bu işe a1d "1'tlk lromJsy'Onda her 
giln görüleblllr. 

SiNEMA ve TİYATROSUNDA - HenUz Peteraburgun meslrele- "ıı:::::==============================-

4 - isteklilerin eksiltme tarihinden en az •fatll ıünlert ll&rlç» ü9 ııün 
evyel bir istida lle Umum Mtıdfirlüıte müracaatı& en u (26.000) liralık bu 
gibi ın~nt yaptıklanna dair vesaik 1bra:a ederek eh11yet ve,,ikalan almalan 
ltwmdır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 4 tıncil maddede yazılı Ttl8Jk lle 942 
rııına ald Ticaret odası vesikası ve (247ft llra. 87 ~luk> muva.kkat tem.1-
natınrını ha\ 1 olarn.k 2490 sayılı kanunun tarifatı daireslnde hazlrlayacak
lan kapalı zarflarını 3 üncü maddedeyazılı saa.tben b1r .saat evveline tadaz 
komisyon reisliğine makbuz mukı:ıbUlnde vermeleri llzımdır. Po.stada olan 
gcçıkmeler kabul edllmcz. 

6 - İnşaata lüzumu olan beton a.rme demiri İd~ ta.fafından bedeli mu-
kab llnde mi.ıteahhlde verııecettır. (83:>.4) 

ZATI SUNGUR 
rlnl glSrmedller. Elçi Efendi acele Tokat Memleket Hastahanesi Batt Tabibliğinden 1 
tmoalnler. x 

Son harikalı hünerleri 

Ctevam ediyor. Bu hUnerlerla 

<Avabıni verdi. 
Osmanlı elçisi için l:ieklernek zaru

ri oldu. 

Tokat Memleket hastahanesine 160 lira ücretli bir teknisyen memur alı .. 
nacaktır. Hn.stahanenln kalörlfer, su, elektrik, etüv vo çamaşır maklnele• 
rlnden anlaması ıart olup bonservlslerııe birlikte Nafia VekAletıncc musad• 
dak ve.slkalnrlle hastane baş hekimliğine müracaat etmeleri mm olunur. 

c65lt.:) 

Son haftasıdır 

Birkaç ııece ıonra Derviı Mehmet 
Efendi ıare.yda bir maalceli baloya 
davet olundu. Sef aretnamede bu ba-
lo - Mehmet Efendinin kendi tAbi- Tıp fakültesi dekanlığından: 

Her pce ıaat Jt de, Camar- rile bu oyun - ıöyle t&rif olunuyor: 
(Heyete mUtenekkire ile l~ık ml-

tetJ. Pasar matine aaat 16 da ıu]llle buluımak ve ağyar vakıf ol-,,. ... ••••m••ı::ıMBn•• .. ,. mıyarak biri diaerile mukavele et• 

Tlp fakültesi kllnlklermln birinde müdire ve başhemşire vazıfeskı yn• 

Pi.ocak bir bayana ihtiyaç vardır. Uızım gelen şartları haiz ol:ınlann 21J 
Hıızlrnn 942 cumartesi gününe kaclnr Tıp Fnküıtesı Dckanlığınn mur:ıc. ut• 
ları. (6443) 



. • e 

mevsımı dün açıldı 



Sahile 6 ~ KŞAM 

Yapı işleri ilanı 

Nafia Vekaletinden: SiNGAPUR KORSAHLARI 
1 - Ekslltnıeye konulan~: Ankara O&nçUk pa.mndü1 su t.&3'satının 

Çıplak tepeler arasından kıvrıia.l lılt - kıl yaz glyllenrdı. ~~ya fena 1km&11 Jfldlr. 
ıavnııı. uzanan çalollı yol o gilni her baldo slnlrlentwrla .-.e onun Kql! bedell cl8654> Uta ı6b kuruştur. 
Zamankinden dalı" gün""li ldl . .Ağus- üstündeki kocı:ı.ma.n kapkara. yama 2 - Ekslltnne 26/6/942 cumıı. günü. saat 15 de Nn.fia VelcAleU. Ye.pı ve imar B ~-"- "7 __ .... __ ... __ , __ 

Tefrika No. 118 ~azan; İSKENDER F. SERTELLİ 

... ....,, ü ün 11 d ıkıl u ................ ~..u.un n~~ sur- ğım. Taka.knı sen. Hamdwuı. detfl 
tos sıcağı üzerinde ot bltmlyen kılya· onlan bllst t ç e ek Ç rıyordn. İşleH Eksllt.me komlsyonu odasında kapalı zo.rt usullle yapılacakbr. lat<lan uzakla§ıyordu. !lana ltıyık ctçeks1n.. senı ben toklı~ 
tıklan m~ birer a~ parçası İçlerinden blr".ıaıçı: 3 - E1ı:Slltme şartnnmest ve buna mftteferrt 6vnık c47• Jmtc yed1 kurua Ti _ Pi söıninde durmuş olduğunu yncağun., ben ok§ayıp sev~~ sen 
gibi kızdırmıştı. - Şertf Baba... Ver de §U paltonu bedel muka.blllndo Yapı ve İmar İşlerl re1sll~den ıılınabllli'. göstennelc 1ç1n. kulede bn.Ch dumn onun d.eA11; beı:n1m olac:ıkmı 1 

Bfitiln bu cehennem ma.nzaı-asınm blz1m evden tamir etstnıer ... Bir ha.le 4 - Ek:slltmeye glrebllmok 1çln ısteklllerln usulil da!rcS!nde dS99,l<b btn Ta.kakoyu çÖ'OiÜl'C11l.. uzmı mçlnrmı Talta'ko, korsanın bu s&ztlnit 
ortasında. bir tek yer vn.rdı k1 serin- yola koysunlarJ.. demlşlerd.l no yüz doks:ın dokuz lira on kunı§luk muvakkat temlnıı.t vennelerl ve Na!la dJrc:ktcn kurtn.rdı. Korsanın 1cızmm sız bırn:kmadı. covn.p-
llğl, bol göJ.geslyle h~:r'.kesl ıcendl.&lno L!khı Şerit Baba btmlnrm hiç b1- VekAletınden bu ~ 1çln aluımı§ ehliyet veslk.o.sı ibraz etmeleri lAZımdır. yalruz kolltı.n ve aya.k:ta.n ~ ldl. Benim kİm M~ .. old _, 

d O K·· ..... ıu knhve> ?ine zahmet vermek L:;temcm1ştl.. +-:mı ...... ..ı,, ..... almnk l"'" ısteklllertn ekslltmo ta.rlhlnden ctatil gt\nlert - • e ...,.,,.,.. Uo ....... u ulu 
~~~~l u. ra.yn " U3..... - Ne yaparsınız? dl.yordu, bu ölüm- harl~ en ·;n;~ evvel bİr istida. ne Na!J.a Vekllel.tne müracaat etmelert \'e T1 - Pl. TnJmkodan çokln1yol'du. O mn.buttan bA§ka k1m8e bUmez. Bana. 

Hnk\ka.tcn de cKuyulu kahve> ın dünyada daha taıl:ısma. ne ltızum lstldalarma en a.z bir ]tümde bu 4e benzeti cl5000» liralık blr 1' ynptıklıı.rına gemic:&t bul~ Eamnn yWaıek dl- tdcrar hatn:'latayım,. k1 ateşle cmııı.
- c k1 bir t.'\blrle - ~öl ortasında bil' var •.• İşte sırtımı örtecek b!r çul bu- da.1r ~ y.ı.ptıran idareden alınmış vesika. rapı etmeleri muktezidlr. :reklere Cikıı> 1nmasin1. b1r yClkend.e:n )'Ol'Slml Bugün kalb.tn ~ 
ya.hayı andııışordu. IabU!yonız yn... Onn da şilkllr... fi - İsteklilerin teklif mektuplnnm Uıale gilnll olan ~6/61942 cuma gtl- öblir ~ıı=~ ~ 'f:n~eı:merın. ~ ~. btl· 

Burada. en cılız fl<bncık bile :fu.rke- Amma ynm.alı imJf. .. Çlrldn duruyor. nü ~t 14 e kadar EksUtmş :tomlsYonu telsllğine ma.tt>m mukabll.lnde un ,,.............., 
dllmedlğl kaide KuyUlu kahvenin m~ ... Ne çıkal'I?.. verm.cıcrt ltızundıt. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c4136> c82'16ı ~ ~ıı:::= öb~- ı:raıa T1 ist17~ett& ba,§}Adı: 
bahccs1nde asırlar g6rmil§, Şl.şman Şn,yet etra:ftan: a ·· ur. ~ m- en habel veren &fll1r-

gövdcll, y~ yapraklı aRaçl:l.r etra.tı - İyi amma Şcrıt Baba ... Bu kam Sıhhat ve ı·cıı·maı· Muavenet v kaletı'nden ma.n hallmlz ynmnnd.ır. Hem.dunun bazlar. :foJ.cılar 8Sb1 ltonUŞU1'0ı:suıı, koyu bir gölgeye boğuyordu. yamıı. da pek kocnmrnl .. Paltonda o pençesine dQşerlz, Tatakol Ben sa.na ateşü!n kt>fbnadı-
Kahventn yeri de pek g{l.zdcil. B1r tadar büyük dellk fllAn yok ki... Şu ~lyo=~ '1!~ ~~ Rımı ı:;ôylemlştlm. ••• 

kartal yuvası kadar etıra.fa, uzaklar- yam.ayı küçült cruum.. de:ı:ıerse o G •• 1 ·· k •• J k • f J • . görmem~. Korsamn g&ıen Yama- Uzaktan ablan ok kime 
dakl ovaya ve ufuktaki d~s.ra hA- bunlara cevap bUe ve~ezdl... OZ U ÇU 0 ma JS eyeD erJD danın kızma dlldlmlştl, n _ Pi: 
kimdi. Bunun için klZgUl yaz günleri İhtıynr hnllnden memnun gımbıa.- d kk - :ijaznn bir Jı:ndmın muztarıp ve saplandı? 
köyde bunalanların hepsi kendlleri- yordu. Kahvecl tendi eliyle p~ j at DazarJD8 :perişan hali de ook ea.z1p ve .mmıl 'n - P1 sevincinden ne J'RP8ctılım 
nl l{uyulu knhvenin büyilk ağ'a.çla.n- köpükltı kahveler için ondan para la. olur, derlerdi de :tıuumıazdıDı. 'l'Bb.- ~o. 
nın altındaki 1~1uıtn atarlardı. ve temezdl. Gene bl.rçok kimselere ga- 3958 sa.yılı gOOJ.ükçülUk kanununun iklncl maddem mnclblnca Oözlllk- ko stn.gapura gldeıttm bu derece l!I&- Hamdun.an ordusu Osakada,zı. mak-
r;üneş b:ıtıncaya knd1u' bahçede tav- yet tuzluya mal olnn öteberi için de çfiltık Kumı 1/'1/1942 tarihinde istanbulda açılacak ve 1k1 ay müddet.le de- vlmll d~dl. la§ıyoMu. 
ııı. ş:ıkırtılan, mu-glle to'lrurtulnn para verdiği. yoktu. vam edecektir. Diyerek ba§1 ucunda dtın1a. 1k:1 Ti - P1: 
eksik olmazdı. Herkes oruı. hususi b1r muameledo Kursa S§tıtft.k etmek isteyenler bir an evvel bulunduklan maha.l Slhhnt muhatız. Tünlamun lplarln1 tut~ _ TakaJco bana kaldı. 0 nr:bt ~ 

0 günü knln-enln ihtiyar snhlbl bulunuyotdu. Hayatı sanki her eeye, ve İçtima! Muavenet MlldllrlUkleri vamtas1le VekAletımlze bU! dilekçe llo du. Hamduna k.a.1'11 onun aUcd1ld1- nim olacak. 
Abb:.ı.s ağa eskl bir kova içinde gnzor.a her yere kaz1ı pasosu varm~ gtbt mtıracant etmeleti vo bu dllek:çelerlne a§ağıdakt vestkalan ba#la.ulll alına- Rin1. idam ce7.aSindn.n kwtuldtıl'anu ~ sovlnJyordu. 
,Işelerını kuyuya saldı. Knhven1n en Meta bedava geç.lyordu, lan ın.zmıdır. gııstertyorlardı. 'l'1 - P1nln emrlyio Tn1mkoru nr--
bllyuk hususlydlerlnden blrl do işte Bu 3:J senelik esti paltoyu, bu ya- ı - Nfttus hüviyet cilzdanı sureti . T1 _ P1 elln1 uzattı: lıı.rdruı ~ indlrtyo?1ardı. 
bu kuyu idi. AcaOO. şimdiki apartı- malan, helo 0 kocnmnn kn.pknnı. ku- 2 - Orta tnhs1l şe~adctnamesı veya bu ®?ece tahsll gOrdil~e da1r - Eğer gQneşln re:ng1 ıro-aıı olsa.y- Tam bu sırada Surla.tın ~-
manlnrda görduğfulüz buz doln.pl::ı.nı- ~ parçasını görenler o:ndnn en mahnlll Ma.a.r1! Mlldllrlüklerlnce musaddak vesika suret.l dl, sa.çlanrun renglni gihıeşten e.1- n anısından atılan bir okun vızıllısJ 
nın bu kuyunun yanında lo.tı nu l~~ şeyler 1ç1n bile para istemi- ma"~""'"'ı Gözlblldiflkrtr~~. yah~atr:&ra~ vilcut ve akılda. btıl ft.rımsuun bulmı- ml§3lll derdim.. lş1ttldi, NObetçfler §DFdılar •• ve b!r-
olurdu? Abb:ı.~ nl';anın kuyusu beş yor........ ~ iiiüuu Y ,.,...._ Ve Taka.konun ~Ia.rmı oqrun~ den Ti - Plntn ncı acı batırdılım 
para masrafı olma.dan tşUyen bir bU2 Son zrunanlardn Şe.d.t Ba.bıı. biliit>ll- 4 - 2 adet WS1Jm fotoğrafı başl cıı «~Müler. 
dolabı tdl. Hem de kuyu, kendt de- tlln dÜ§m~. bllsbtltiln llıtlya.rlnmışt.ı. Keytlyet 1lAn olunur. •3945• cG058ı ,r:'kniro ~lertnı gıcırdata.rak ho- n - Pi oldt$1 yere dftştü., omuzun.-
rlnli !ine s:ıll:uıdınlan şeyleri öyle Artık çarda.ltm nltmdakl hasır 1s- •TTIH T DE,-..iRM E C L murdandl' dan ka.n1n.ı üıınaCa baııladı. 
lçllmlyecek derecede soğutmnroı. Tnm kemleslnde kahvestni ~ fiQ!l?'& 1 A \::1 N i 1 K - Ateş?~ ~amale~ mı gld1- Nöbetoller ~uşuyor. oku a.ıam 
k:ı.rar yapardı. Kuyudan çı.kn.nla.n sık Sik g&Llert kapruu:yor ve uykuya TORK ANONİM ŞİRKETİNDEN 1 yor? anyordu, 
~azoz veyn ıı.yran b:ı:rdn~a konul- dalıyordu. Fevkalade içtima _ tkincl tı1n - Hayır. Ellm. bir demet çiçek üze- Tt - Pl ağırcı:ı. Y~ 
lluğu zaman etratınd.a t:ı.tıı bir o gfuıt1 de böyle olm~ Şerif ithal D ik ş k T tlndo dolaşıyor.. ben ateşe el uzat.- Takako 1ç1ıu1en gillfzyordu. 
bulhı bırakırdı. Ve m~ter'Inr dışarı· Baba her zamaııJd. gibi lccnu@nc ve- it eğirmencil' TUrk Anonim ir eti blssedarlan iCAret Vo- mam. F'nkat. ~ bana y8lk1aşırsa., T1 _ Piyi kim V\U'Dl".,.u? 

rllen sl""'ııılardan blrlnl t1lttüı1lrlten kaleti tarafından esas mukaveleye ilftvesi omrolunnn qağıda aynen ya· ,w,ır da gtin~sten ka.vrula.n çakıllı yola ba- b'" ondan kaçacak tadar dı:ı. kor!mk dtt- Mazgnlla.nn a.rnsma ı:nJ>Janan ,. 
kar.ık bu etrafı buCulu bardalkat:ı yavaş y.ı.vıı.o dalmıştı. zıh iki maddeyi müzckerc etmek üzere 30/.5/942 tarihinde toplmıdı. R'lllm. oku a.tıın k1md1? 
rHk rler nra da: K1mse onun uyuduğunwı !arkında Nisabı clcseriyet olmadığından 30 Hnzirnn 942 Salı gOnO sa.ıı.t onda Ga- _ Bir Hintli ~dm. sa.ıuı. cfnldb Bunu bllcn yoktu. 

_. Oooooh... Değdi Abbas nğa... değildi. Birdenbire tn.vla ~: latndn Ömer Abit bnnının l inci kat 12-1 S numaralı yazıhanelerae fev• derdim. Ateşle ancak onlar oyıınma- ~ hnyll arndılnl\. mn.zgallann 
rşı.e- bu ayran değdi Şu senin ku· - Yahu bir yün kokusu vnrl .. diye kaltide olarak yeniden toplanacak fevkalade Heyeti uınumiyeye davet smı bll1r nnı..sındıı. bir yay ve b1r ok tı>~ 
yu da olmns..ı. hıııı.nili'iıarnptır ... der- başlarını kaldırdılar. Sanm dehşetle olunurlar. Blı'birl~rlne mi!.n.ıı.lı söz1erla a.tl§tı- buldular. ~Ier: 
terdi. bağırdılar: Müznkcre edilecek maddeler: lar .. .sert sert bakı§blar. - Oiaı atan ~~. 

Kuyudan bıı...,ka b:ı.hçcnln tam or- - Şerl! Baba ... Yaruyorsunı.. Madde: ( 1) - Şirket Ticaret VeU.leti tarafından her talep vlld Hnmdunun ordusu epeyce uzakl84- Diyerek mrln.rm Ostihıde dön dr>-
t.asında. fıskiyeli bir havuz vardı. Ha- Evet, ihtiyar uyw!t'en elindeki si.- oldukça muamclltı hakkında malt'.lmat venneğe mecburdur. mıştı neıtten, 'l1 - P1 can acısından titrl• 
nl öteberi soğutmak hususunda !ı.s- garnsını üstllne dilşllrmllştü. SO ae- Madde: (2) - Şirket aennayeaine tcalatcn ıonra ı,ttrlk edecek olan Tl ~ P1 gü.J.meğıo başladı: Y~ ve: 
kıyell lınvuz dJ. kuyudnn farklı de- nellk: palto, senelerce üzerlnde b1r1- ecnebilerin bu iftlrakini kabul etmezden evvel Ticarct Vekllethıden - Şlmdl anladım ki. Hamdmı aen1 - Bu alçatl ya.kalayın! c11ye baRı-
~dl. Çünkft Abbas nğa esk1 tıulum- ken yaltlarla Adeta kumaştan bir çıra b d dellce MVlyol'! Ben onun yerinde ot- pyordu. 

hallnde ldJ. Pnrlayıverm~ mUaaade ittibnl etmeğe mec ur ur. saydmı.. ord~u bir kndm ~den Tl • P1nln flU1Ullill çarçabuk sa.rdJ-
basiyle bu havuza ku.Yunun buz g1b1 Şertt Baba. ~ 1çlnde U)'llllmlf- MUl-ITlRAc Heyeti umumlyeye dahil olmak için hluodarlarm içti- cert oetmezd!m. lar ve kucatlı,yarak lı:ale tçlne hıdln-
suyunu akıtınlı. Ktlçük havuzun tı. K3Jıvedeld deltknnltla.!'dan blrl ma gününden bir hafta evveline kadar hisselerini Şirket nznesine teelim _ H-'·"-- - ... ç"-"'. talbll.z m- diler. 
!çlnde de, su altında yatan gazoz ol· "--'- akal _1 __ ,_ '"-d n __ ,__ ~ .... ...... ... 
şelerl, başı dış:ınd.a knlmış, pınl pınl onun •u,..•uue fU'layıp: etmelcd Te mukabilmde dUhuliye var an ıuınaum uuun ır. onıı&A- sanlar dalma senın g1bl ~er.. Burlann tısWnde konuşmalar, bal-
kalaylı nyrnn güğümü rarlred.lllrdl. - Çıkar IUDU •• , diye yanan palto- lara tevdi edilen blsaeler için alınacak makbuzlar dühuljye varaka.aile B t:mn1 bllm1yen bir k1m nşna1at &rtl,yordu: 

o sabah Abbas n""" knhVO""' ,.eki sunu sırtından almalt ıstedl.. LA.kin deftttirilir. Bir hlascsi olan iobu lçtfmaa lgtfr!k edebilir. dNM~~se~t ._._,.. toca b; c- 'l'1 - Piyi vuran klmdlr?• o.. "v ~ Şerif J3a2>a• , ...... ,. ..... İDARE sa _ ........... , .... ._...... o .. _._, t t ~-ıı ... 
düzeon vermlş, sargllelerı yıkn.mJ§, on- _ 0~ Bırak ben1 ~ memleket.l sevgtme :feda edocıek ~ ı- wo.uu u up r~J.....,......_ •• 
lan lçerldokl rafa yanyana. dlzm.1ştl, Diye ktl.~dJ. Palto.!un~ yanarken dar da budala. ~ Hamdunun He-er Ra:_~blrldm--el..!:!~, Z 
Tn.m l.şlertnı blUrtp te ha:mzun ya- Karabük Demir ve Çelik Fabrikalari askerleri 1riTnhl1tr· ooun ııattmda. ne o..._ ......, ,,.,.,_.....,,_ .. ~ 

bUe sırtmda.n çıkn.nlıııasına nı.a d&o kat Oku atan bir ıtırın ele --.-4-. 
nındnld arkalıksız, küç\lk ha.sır is- ğlldl. İhtiyar b1r ~ ve h1o Müessesesinden ı tcna hillcO:mlel! "9'enD!ft1r. B1r lcııdın du. b"~--
kemlcslne oturdufıı zaman gözll ka.- • d b'"' ,.,.,"""' ytızünden orduyu gen çekmek. ha-umuuna ık .ı..ı. ÇW.uU.ı.zı...ıe lı.."end1stn1 M......_M•-•- ~abrl'·-I"rınd" Dizel -.,ıt.. 1stıhsallne ,.,..,., ...... .+ır. 6aıtl§ • Blmz önce Ham.dunu knrrrtma.kla pı tııra!ın:ı lli .. tl, tl'eri~•e sa~ ayaım..ı U~ .& J:U.1.. Q; J-1>• 111<"9'<WUIU<jV yır ben bunu )"IDtUilaZdlln -,_ 

... " " " &•.. ortadaki !ıskıyell havuza attı flat·-- m.,,......,tm mn..+ ... ri t"""fından temini .... rtue mbamır.da ..... .....-..... ' · l)M ... cn T1 - Pl ""-dl knle •A•-A ... ma-s1lrükllye sürükUyc blr lhtlynr glrl- • UüUl ..... u.. "':i..., """ v- ·~va..... Dedim yn Benin g1bl knlbslz, 6 "" 9 ..... ~ 
yordu. Palto sönmüştü. Fakat parça par- tesılm beher tcnu ,y11:z e1ll beşı liradır. - ' nevtyntı sarsılmıt. Qm1tm tılr bAJ.df 

çn olmuştu. Büyük kara yamnnm :va- Almak 1steycnlertn mnesse,geye mllracaatlnn UAn olunur. vi~ bir adam ancak böyle dil- lnllyotııu. 
Abb:ıs ağa ona acıyarak battı, +-t;e nsı ..,,,.,_ • ...h .. _ n...n.•n "'lln001llr Ham.dun tcm1z ...,.,_kli bir 

.&g .r-·~oa. Yal nftmnnesl vo OV!afı .u;tanbuldn Sümer Bank Satınalma M..uuu • " • ,,,...., Tnkakoyu - reisin emrlyle - sa.-
kah\'t'nln blrlclk parasız mil§tert.sı İhtiyar havuzdan çıktığı znmnn ~e ve İzmir, Adanads Sümer Bank Yerli Mallar Pazarlan Müdllrlükle- kahramandır. Onun yanmdı:ı.ld adımı- raya göttırerek hapsetmlşlerdl. 
Şerit Balxı. bu 1d1. Heıt::es lçtlğt kah- herkes hayretten ç.ı~ıkln.r:ı. kopardl, rinde görtllllblllr. a:6278ıı lar, Hamdunn dört el ne ~. Takako, bu t..4 Hamdunun :fedall .. 
venlıl, çayın, gazozun, ayranın para· Çilnkü büytlk knra yamanın altınd.n., Blyogonlan vurmak ve mlta.natıarmı -v• 
sını hemen bard:ı~n altındaki taba- yanarak dellnm.10 bl.t takım kcselel' İstanbul Sıhhi Müesseseler artbrma eksiltme ko- devırmclı: için, Japon.yada yalnız asa.- r1nden birinin yaptıtmı sanıyordu. 
l!a bıraktığı halde Şertf Baba sene- göze çarpmıştı. ve bu ~ıertn de- ka şehri ~ ya. Buradan çekilir.. Tnk:ako, kend!sl. t.esı1m edllmcdlğ1 
lerdenbert Abbas nğnya. beş kuru~ llklerlnden sarı altınlar g!Srllnüyor- misyonundan: başka b1r şehre g1dei'. halde Ham.dunun tekrnr oehı1 muha.. 
olsun vermcmlşt4, zaten verse de du. Lcyll tıp talebe yurdunun c14B200• parça çam~ yıkattınlma"1 1ş11m- Ta'lmko susmuştu. sam .ed~den eıntndl. Zıta.. n .. 
kah,·ecı kabul etmezdi ya... Çllnkü Kahve hnlkı knra yamanın e.srarını palı za.rfiıı. okslltmeye konulmu§tur, 'n - Pl, korsanın kızın1n s:ı.çlnnnı P1 böyle söz vermtşt.ı: cOrdu eehlrden 
Şerif B:ıb:mın vazlyetlnl heritea g1bJ nJhayet !Sğ'tt'nel>llm1şt.1,. ı _ Ekslltme 26/6/942 cuma gllnll Cağalo~undn. Sıhha.t ve İçthnat :Mu- okşuyordu. uznkl.nşırsa, TaJmkoyn serbe.9 bmı.t:a,.. 
o d!l b' di İhtiyar mü..cıtttınln hail Hikmet Feridun & aven<ıt müdllrlüğfuıde sant 15,15 de ynpılacakttr. Kors:ının gOzlerl blrdentılre dönil- ca~• dem.lşU, 
hakikaten haraptı. Tamrun otuz beş 2 - Muhammen fiyat 13561 liradır. verdi: Oysa ki, Tl - Pi, Tnkakoyu yaknı-
senedenbert en sıeak günlerde blle 3 - Muvakkat temına.tı .tOl'h llra c07• kurultu?. - Tnknk.ol ~ bıına. JaıJbs1z dl- dan görllnco sevm~ .. onu Hamdım• 
gfycUğı s:ırtındakl paıto görülecek Ev, Apartı man 4 _ istokıuer ~esını çnıışma g{hılertntte kom1s)'onıda görd>ll.lrter. '°mm ıı.mma. ben sevmcsını bllon bir ııöndermeıc flkr1nde dC#lldt. 
şeycil, Hele bu boz rengi paltonun 5 - İstekliler 1942 yılı ticaret odası vesllaLs1le 2490 a.,-ıh kanunda J&- insanım.. Seni ~diye kıl.dal ynJı:uı,- * 
ilzerlnde derhal cöze çarp:uı knpkıun kiralamak için zıh ~..stkal~ lle bu 1şo yeter muvnkkat temlnat makbuz ff1& ba.nka mdbu- dan gömı.~. ~a~ Elle- Takako saraya. gltt.ı.ktcn oonra, ~ 
kumaştan kocamnn yama bir alA- blle tekllfl havl mrflannı ihale saatinden btr s:ıat evvel maldrus muk81ıi- t1m saçlanna dokundukça damarla.- k1mler, T1 - Plnln yaramıı llMla~ 
metti ... Kaç deta lhtlynra sö1l~tş- llnde tom1syona vermeleri. ı6ıt2> nmın yn.ndılmı duyuyorum, senı Ve Olftm. tehllkeslnl atlattığını s0y1 .. 
ıerol: sevmeıte başladım. Kava. - Mura bU: diler. 

- Şerlf Babn... Bu ı.-oca. yamayı Bir motör aranıyor glln se;u:tcn bahsedcrkm: cO, b1r e..f;(!t Tl - Plyl surlatdan sedye lle ~ 
sen ml diktin? Ne ırı dlk13ler? Sonra ;narçasma bemer, lrendl!hı.e teınAs ya gôtlirQyo?'lardıö 
kuzum Şeri! Baba ... Haydi sentn ha- İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel iıletmeleri edeni çabuk ya.tarı. demJşU. Kava - Yollarda toplanan yerlller: 
!in mnlUm ... Lı\kln ma§Slla.h 1Wan- ... d Mttta 111 k~etm.1§ .. doi:ru eC>ylemlf. - Garip ,eyi Ham.dun gitUkteıi) 
ıar glbl ~lann, nsla.nlar glb1 ıo- Umum Müdürlügün ent Şimdi ben de yJldı.nm ça.rpmış iM sonra, 1'e1s:1n vurnlmruıma. ~ 
nınlnrın vnr ... Onlar dı:ı. sann bnkmı- B1r moıör ve buna bağlanacak (Redueteur de Vitesse), mektupla tekllf l.ç1mde tılr ynmk1ık h1ssed1Y'Ormn. katın d~. Onu tım yaraladı? 
yorlar mı?.. « Akıam» İn Küçük .lstemek ınıretne satın alınacaktır. TtıJaı.ko Mlfl susuyordu. D1ye .söylen.tyordu. Ti - Pl QOlt mo-

Şerl! Babn bunlara karşı; llanlari en süratli ve Tekllfiertn Lev1ızımdnn parasız tedarik edlleoc.it tennı enı:nf caH;:zıam&- n - P1 s&l:1hıe devnm ettı: ymtu_ Oku atanı ynkalıyama.zlıır., 
- Bilmezsiniz ... Aanaıı.b.... Bilmez- en UCUZ vasi tadır. stne uygun olal'M: 24.161942 ~embo g{lnll saat 1'1 ,.e kadar Metro Hanının - Hu.mdun ne kadar maIWışı.rsa Ti - P1n1n halk arnsmda.kl kuvvet Jti 

slnlz sızı.. diyor ve geçiyordu. Kah- 4 Qnc1l katındn.t1 Levazım Mlldfirlü~e ımza mukntılllnde vcrllm1ş olması uzaklaşsın.. nereye gideme git.~. nüfuzu tınlncak ve her şey meııvoıa;.. 
vedeki bütün mtışterller bu so yıl- ıt.zmıdır. (6326) Ben, senı kolay kolay bını.kmıyacn- caktı. (Arkası yar) 

PERiLi KONAK 
cak gözlerimin 8nllnde bulunduğu - Elinde dUrbin bulunan p o.sil- lim bir adam göıtemıeklo beraber. Bu acbepten dolayı. ben de yo
zamao. takdir ederim... cevabını zadeyi tanıyor muaunuz; ismini iia- ı.;özlcrinde gilçHikle gizlenen bir hı- meğin devamı mGddctince, hafiyeyi 
vcrdiı sonra parmağile duvardaki ııa aöyliyebilir mislnh:) rıalık ve kötnlülc aleYi g8r0n0yor. tetkik.e koyuldum ve yilzfinlln hat-
portrelerden birini göstererek, Unve Sir Henry, hafiyenin g8sterdiği Ben Hugo'yu <laha gllrbQ:z. vahıf lanndaı1 bir m!na çıkarmnğa uğrq-

Çeviren: AHMET e.iJ.ALl ettiı resme baktıktan sonra cc.vap Tercih suratlı bir adam aaruyordum. M~cr tun. Fakat blltiin bu zahmet Ye gar, Tefrika No. 90 
- Şu resmi gC>rüyor musunuz)_ - Bu, Ba.skervll a.Oeaindmı bir tfmdl gl>rilyorum ki. bu zannnnd.a redm boşa ıgitti. Oherlock HolmcaÜj 

Odanın tavanına aSÜIUlf olan hü· (arda hilei ve ihtbaa sahibi olmadı- On dl>rdilncll aaırdakl methur rcıı· vla amlraldı. Hlndlıtanda Rodney'in aldarunıflnldır. poruelerle bu kada,r fazla m~ 
1ük pctrol l&mbasının ışıklan çehre- ğunı iddia ediyor amma, ıien onun ıamlardan birinin fırçaaından çık- maiyetinde uxun mllddet b.Jmıe,t et- Slr Henryı olmuaıın aobcbinl bir ttırlfl kctledo-
Iİne düşüyordu. Hafiyenin yUzil o ıöderlnl Juskançlılma atfediyorum. mııhr. Gak ma'riel bir tunlct gir mittir. Elinde bir tomar kllıt tutul - Portrenin tamam.ile ulına m11- medlm. 
kadar ciddileşmiıti ki. Adeta bir Çünldl rcııhn hısmaunda ayıu mek- mit fU güzel kadının ve yarundakJ ma-ri elbt.eliat lae Wl1liam Bashr- tabık o!duitmda ,tıphe yok. Tablo.. Y:em.Ok blttiktım TO a1r HonJ')' 
heykdin kafasına benziyordu. Ar- tebe menaup dcliliz. Do§nıau. aalo• perukalı asilzadenin portrelerini de Tildir. Plt'bı bqyeklled ı:amanm- ııwı arkamıdald bbn.le, 164 7 tarihi o<la.ına çekildikten aoiıra ~ 
ltada§lnın bu halini ve bu apansa nun duvarlarını .Uıl~en ruim kol· Reynoldcıı'ln yaptı§'ına batı.. tutu,- da. Avam kanıaıamun r.W ldL bunu ispat eder. ııordumı 
ciddiyetini hayretle tetkik ediyor• lekaiyonunuz. çok gUzel ve paha bt- mala bazınm. Zanneder.em. bilttln - Reem.l tam karpmda bulunan Reılİm)er etrafındaki muhavere _ Allaiuıu ,..,.,..._ duvarlarda• 
dum. çilın.iyccek derocode nadirdir. bu reeimler, ailenb:fn erklnma aittir fU .Uvarl centilmen aeeba khndtr), burada lı:emldL ~ portnlen n1g1n bu kadar inat~ 

Bu hal, yalnız benim ôeiil, air Sir Henry, hafiyenin bu methiye- dcğı1 mi) - Size l>u zat hall.ın.<ia umıı Duvarlardaki neimlerd-. ~iri. ba- ısrarla bak:ı)'ordmı> Adeta meraİ· 
Henry"nin ele gözüne ç-nrpb. İkimiz lerini hayretle kanıık bir gururla -Tahmininiz çok doğru alr Hol· uzadıya izahat venneie deler. Bu, flyenbı nazan dMatlnl :remek cana- lnmdım ~ 
birden Holmes'e sorduk: dinliyordu: mal Rcaimler. Baakcnil ailesinin ailemizin ba,ına aeJea blltilıı feiö.t anıda a. çelcmeie deıvam ediyOI'. Holnıu. bu .uaı. kahkahalarla 

- Ne oluyorsunuz. Allah aıkınal - Bu methiyeleri aizin ağzınızdan portreleridir. . ve muaibetlerin ,mo.el>blbkUr. Mı &deta onu bttyQ'lemit g8rllntıyordu. güldttı 
Hafiye, duvnra dikmit olduğu işitmek koltuklannu kallartJyor. Ben - Reaimlerl davara a.aılı ))ulunan Hugo Baakerril dU. Bodcır balb Holmet1. ikide bir g8ilert.I )'Ukan- - AzWm Wataon. ben acn1 da-

gözlerini n:ağıya indirerek bize dik· resim hususunda tamamllo bllgiabı l>Utiln ecdadmmn lslmlerhıl biliyor arasında llnetlt Hugo llkablle am- ta kaldınp rcelmlere dikiyordu. il. dikkatli n daha cerbazcll Ant

tiği zamoın, pelc şiddetli bir hcyeca- bir adamnn. Rcaimdeıı zjyado bir muaunuz> Jıyor. Amludanbeıl o zehelll kara Hafiyoııin reaimlerle bu apn mef" 1ordum. Portrelere iılçln bakbianDI 
nı güçl.ı!e zaptettiğini anlııdım. Hol• beygirin meziyetlerini ve kusurlanm - Hayır, bilmiyordum. Ugağım köpek. onun yUxOn(!ep ailem.t.ıı ana- gullyetl, beni Cle eon derece merak- aeheblnl an.lıyamadın mı) 
m"'S. duvara asılmış olan Daskervil daha jyi anlıyorum. Sizin bunca Barrymoor, her reem.lın kJma alt bu- ıılllat olup duruyoT, Hugo, haneda- landırma~ bqlamııtı. Reaimlere ve _ Ne gezer> 
ailesi fradıının büyük portrclrini tet- mühim meşgalelerlniz arA8lllda realm lund··r..·na dair bana U'""' uza.:ı~ nımwn ytlx lekesidir. bilh··- .__ '-----da buJ .... ana. bu ·ı d :ı_ ~.. ......_ ~'" - ~ ..... ....,..... - - Allah Allah ... Oatii toz taba-
kik ediyordu. Hafiyenin bu tetkiki J e " uğra;,acağmm tanmln etme- izahat verdi. Şimdi çalı,kan bir ta· Slr Henı:y·ııin b'u lzaLatı. l:>eal C!e kadar dikkat ve ıararla bakmaaınm 
uzun sürmedi. Sonra sir Henriy'ye mi~tim. lebcı gibi bu deral huzurunuzda tek!- Jon derece allltadar ettfll Sc;hi. ffV" ~l)a sebebi ne idi? Hor halde bun- kaafle örtOlmU, fU karp)d TCmtl ~ 
dö::ıerek ve elile duvarlan süslemek· Bana sorarsanız, .ben bu resim- rarlıyabllece~I umuyorum. go BaakervlTl:n: resmhıt c!Oı:ketle ~ da bir eebep -ve biJCmet bulunmak ıi17or musuh > 
te olan portreleri gö&tcrerck: lere hiçbir kıymet ve ehemmiyet ver- Holmm. duvuda a.L realm- ktka koyuldum. llmndı. ÇQnlı:U Holme•ln otur ol- - Eveti 

- Tcce üsümü maıı:ur görürsü- miyorum. terden birine g8:r;lerinl dikerek uzun Ba arada Holm9' is8a ~ b.- mu n k~diafnl ip eden mcaele - Bu rc.lın aerıde hiçbir lıltua. 
nüz sir llcnryi dedi: ben ~ki portre Holmea: undıya t~ ~ ~ dtl- ~ n. allbdar o1m.ıyan ıe7lere eh-.ı4 uyaoOlnnı.YOr mu) 
lerc bayılırım. \Vatson, gür.el Hnat- - Ben iyt ıve güz:el !>lr ıcy{. an- kanlıya sordu~ - ~o~ thftn ~ ~ ~ ınl,-et rrermcdtlW ~Hl:romma. .(Arkaaa nr)' 



15 Haziran 1942 
AKŞAM Sahife '1 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
..._.,. Uleltre, Koııya uteıt orta otlllum Te ıecıwı hamlama 

ABANI 1 MAÇJU cıtv orta okullarma talebe abmJor. 1 - İŞ ARIY ANLAR y::~~_!:~ ~ı Mrder ooaıı =!tııW.z.~ ~;;:::; := ı - ı .,-ıtaı K2 c1e balh1acü: JtDI cıeı. ~ ıom Kon1a4a Ku

tıır a~ S9tn tan lıx>c& bir b-141,000. Tel: 4M88. Dosya: !08. - ı yallı boyan mOce~ m1>1"""* 1 !:ı:~~~---~ ~-:-'-~ 
ASKERı.tKLE tLiştöt oLMIYAN - :11'" .:=~~::; VALİ KONAÖI otvARINDA - 1"o ~e::,~Kkul~ı~ anıtma, lıleıldfcm. .... cıbhm1ln 1*tDc1. Dmol, totmct auflaıma, 

8eJi>es bir doktor :tslıanbulda ~ Şeraiti anlamak ~ taıtpıe& 1 tat Oç ~ dôrt odalı banyolu modem .satılıktır. Ama.vutitOJ aounvaJ dQn.- Kınttale wıaı oblu n Ankara m~' otuıunmı JllnJS b&-= veya hususl ·~!~n~ü=da. ıı:mtnonn A.rpa.cı1ar hanm.da. 19 nu- bir a.partıman satıbktlr. :nMt: 26,000 tında Duba!ac1 IOkak No. M e mera- rtncı ınnıflarma Maarif Deelertnden, orta oku11armdan w mc 
B 

n rluRunu ıstemek . man.- mtıracaat eylemeletl - 1 Tel:: 43486. I>oıoa 200. - 2 caat yanın.._~ 2• numara- - 1 otuı mezunlanndan talebe alm•caktlr • 
• o rlimuzuna acele müracaat. ,,_ · .......... " ·ı- ı - Alınacak w.ı.belıJ:n TDrk Smdaı:ı olmam. '1bh1 muayenede 
MUF.SSESELERDE - Muııastpllk, MEMUR ARANIYOR - Alına.nca PANGALTI CİVARINDA - Tramva- ı.ooe LİRADAN ı. ....... LİBAYA sall&m çık:masl, l'8 lıMtl1 aded1 lbUJaotaıı ,... oldutu 1ıakt1rde J&-

J'azı ı•ıeri daktilo otel ıotant.a. kA- n Türkçeyi iyi bllen muha.berata. vu- ~_;arımdalıdaklka mesafe 4 b.tlı ftl; ve KADAR - Muhtelif yerlerde muhtellf pılacat. seçme en.avında banmaaı prtbr. 
.. il" ' ' ' ............ 1 '-'- r B- ......... o • at1lıktır 11'1&t1· 28,000 n.-a.. '""'"''"'"" .. ..-.. --'- ,.._ -.,_ •Pllğtnde çall§IJlak tızere lf arıyorum ....... u o an ...... memur aranıyo. - Tel· 43488 Dooya 20'1. • • kıymetlerde atııılı: "· d..-...- b&n 3 - Aa&.ID&&& ~ ..... ._..... .. UQ" ne _.._ ohua oJqı 78.fllU bQ-
Bonservlsim vardır. .Mutedll fl'l'Uıı.r. rtbı ~leden enel l!:mtnlhıtl Balıkpa- · · • 2 apartmıan, puaJ, ,.ah. TIDA, arazi, ar ytltmtlf l'8J& ~Dl olanlar, balmıdmkn <*aDamı mn mn.avl&nn-
Beyotlıı Perldlye 21 Karetllı - 1 sar Balıkhane aokalr ~ numaraya ştşLt ctvARINDA _ 4 n.tıı dö _ sa, çl.fllk, hamam n a1re gibi em1&k da ımufl.a ~ btittmıem.eJe blıme. olanlal, ,..ıan, bo1luı '"atmık-

mftracaat. - 3 de tJPaA odalı --~ r 1--'- tma'- lal--~._.,_,....,_ lan -•'-erl "-}er ,._,. __ .. _AAM b&41-~ ,..,_..__'-• -..,._, ol 
l!I.EN BiR BAYAN - Y~lı btr ba.- r, ~..,-r --...,,ulu nezareti var a~ ve sa .. , ~~ ..,"",, ......... "'.ı.u .-.A ,,.,., ·~ .._ oıta ol .,.._.,,_ .-.-..- un-

Jın ev işlerini yapmak tızere ciddi b!r BiR MtJTaussis DOJ[T()R ABA- ~~ktır. natı: 45,000. Tel: 43486 ~:erk: han~I=. ~~ta =·~=:=:::,=.ma obı1lar.. bir llA Go leiıe 
il arıyor. AJı:şam'da cN.E.Z rümuzuna ND'OR - ıoo l1ra. Dcretle bUincl 11- ....,,,,..,,,a 208 

2 4 Dıilracaat. - 1 mf bir daıhfll:Je mlltıeha.smsı aranı.- MAÇKA CtVARJNDA - Uç tatlı ftç fon 42388. - , ,4 - Bu f&l'tlan tafı1an ı.t.etllleırin balmıduklan J'9l'lVln aakerllJı: 
. JO?. Btlyftkada 8anatof'1'0Dluna mü- ve dört odalı ...,, _ _.lu _ ... , ...... -. ,,,._ ... ·. ....,,... • ... •YA SA....ww ..... -ı - · ·n.ı ~beler1nden d11er tl1d1 bbul prUarını l5lfemnıe1llt ?t okullarca 

l.iSE ONUNCU SINIF TABStLt OLAN ra.caat _ 1 ua.o.,,v -u..uı..w.c "'""'"' "'""' ......,. &aa.ua. .ıa a.n. ısteklller hattında JaP1lm&kta o1aD. ~t net.icelerlnln 88Çme il.-
BİR BAYAN - Mftnaslp bir 1f arıyor. · 26•000· Tel: 43488· Dosya: 200 - 2 APAKTIMAN - ., oda *1 salon. balı navlanna kadar \amamlanarak ı.teklllerln bu IDl&Tlara strebllmel•-
İatek1Uer .u.,am'da N. B. rümuzuna .MAKiNEDE YAZAR - Almanca, BAKIRKÖY - Slmendlfcr 1stas Qell, tate befı tramvaya b1r daJı:lb.. r1nl temıJn içhı 111 Ma)'JI H2 dtn 1Ubaren bbıer dDeqe De Te açık lta.-
Dtektupla müracaat. - ı Jl"raruma. Te Tlh1aOe 11.sımlannda mu- yanundan 10 daJt\ka asfalt Yolda ; nstilnde b_!:~~,30 tat:ınK= met. adrellerhıi ve ntlfola tQıt.lı balunctotıa.rı Jerlerl dlleb;eletlnde 

LtsE 
--~ ----a ha.bere- muktedlr bifı ba,,..,., a.nı.n~ odalı 3 tıı.t alt d" ,.. lan 6,30 - a ar ~ g~e't bere dedıal ıtrmet ı.tedlklılrt okul m1ldlrltwetıne mum-
.....,..."'"'' ... ..,..... ... • ...._.... .. ......... .::- A .,~ 1 unu;n meyVa}ık, çl- Hacı Ahmet mahallesi. Etırrıeydan1 eaıtı ve yeni harfleri mtucemmel blll- m-.~ır. Muracaa.t: 16 CelAI Bey çekli bahçe satılıktır. Flntı: 1'1,000 No. 37 _ 15 caat etmeleri l't Maarlt obıD&rmda mut ıreome mnavl&n bittikten 

rlm. Aakeriltle lllfll1m yoktur. Tah- ııolt:akbul İt Bankası aı1mannda - tstan- Tel: 43486. Dosya: 210. _ 2 _,;...___________ sonra da dJla b1dı blnll tQıtıaımı huldı7arat utedlk fUl>elerl 
alllmle mtıtenaslp bir it &rJ70l'Ulll. • - 4 'tl KİRALIK YALI _ Yenlltôyde her yolu lle en aıeo 10 Atmtcım lft tarlhhıe tadar otuı mtldürlWüerlne 
Aq:ım'da M.E. remzine müracaat. . ~ çt}t)K RRBEK CADDESiNDE - ttırlfi konforu havi iskeleye yakın mtl liıligıiı5nllldiileıiırmiiiıiıe1iıiıertiiııiDilniilııioluniiiiiıiurifll•••••••li(i32S7iii•-lııiiııa:iıi38ıilİll•••• 

- 1 3 - SATILIK EŞYA kat 9 oda 1k1 oofa 1ç1 dltı ya~lı ıtemmel möbleli 14 odalı telefonu olaıı 
----------- boyalı, elektrik, ha.vngazı, terkos, ku- ı21 numaralı yalı kiralıktır. Akşam Beden terbiyeıi latanbul balae.I b••kanlıgı" ndan 

TtcABET LtsESt SON SINIPINDA JU mevcut 2000 metre çlçetll bahçe llAn memurluğuna müraaat.. Tel • -s 
KAYITLIYIM - Devam etmıyece- ANT.iKA - Tablo, halı. Biblo_ eş.. 1 1nc1 .tatta 4 oda II cı tatta 5 oda 20681. _ 6 1 - Beyltmda npQnlac&' olan 19908 Ura bet bl'al bf1f bedelli kayık-
lhıt. tngııızce, muhasebe, daktilo mu- ya - husus! olarak aatın alınır. Vaaıta yet~ meyva ~lan mut.fak ve hane ve spor alonu ıota&tı cın bet ctbı m6ddeUe T8 bpah art u.sullle ek-
babereye vn.kıfım. İstanbul ~ya kıı.bul edilmez. Mektupla BeyoRlu ~- kömtlrll11t bahçe de sa.tılıktır. J'b.tı SATILIK vtLLA - Şişli Btlyükdere sllt.meye çıb.l'ılmıltır. 
Anadoluda her :işte çalışsblllr1m. Ak- ta kutusu 2183, _ 9 12,000. Tel: 43488. Dosya: 211. _ 2 caddesi Zbıclrlltuyu Tlrajında, beton 2 - Ekı!ılltnıe t4/8/M2 sinine ru&laıan OU'fl.d- ptı aa.t 16 da Tak· 
~da (S. E) rthnuzmuı. mektupla a.rme - töş.k - ahır - ga.raJ - gazino slm'de &ruenllerde rı 1UllD&nda beden ~ İ.ltanbul Bölgesi blna.· 
muracaıı.t. _ l SATILIK BUZ DOLABI - General NİŞANTAŞINDA - tt~ katlı yedi, mahalli, elektrik, 811, banyoını vardır smda milretett" hUIA1lllll ~ J'IP'acü:tır. 

Elektrik markalı kusursuz çalı8ır n.- altı. dftrt, 1iç odalı a.partunan vllla 3058 metre arazi 85 metre as!alt ilze 3 - Bil ıte ak1 hlllall ~. 111DU1D1 .....aaı- w bf1f hüliı.sası her 

1 
ON. SEKİZ YAŞINDA ORT& TAIJ- z1yette bfiytıt bir buz dolabı satılıktır şeJı:llnde denize nazır tam konfor aa- r.fnde cephesi üç yol a~ blr yol Yıl- gUn mesat aatıen debDlnde JU1cardlo J9l1 J'Ul1ı bOlge bln&lı muhasebe .ser

S LLJ BİR GENÇ - Mağn1.ala.rda şlr- Akp.m 111!.n memurlu~a mt\racaat: tılıktır. Fıatı: 45,000. Tel: 43486, Dos- dız Beşlktaşa diler yol Bilyükdereye vlslnde .ıoo. kUJ'UI mqbNDnde elmabfJ1r. Bu evrab. etıenmesı l!zım ıe
tetlerde, fa.brikııla.rd'a, avukat ya- Tel 20681. _ 1 ya: 212. 2 n diğer 101 da Mecld1yeJı:~y ~e len pro~. Naf1& Vtiletl 11m'IDD1 tennı p.rtnamecl., ~ !§lerl genel 
nmda ve buna mllmasU yerlerde kA.- KONJ[ASOB YE TUÖL& PRESİ _ BOMONTi İSTASYONUNA YAKIN_ gider cadde eleıctrWe tenvtr edllmlf- prl;namest lıll tlıllla :mııwoaıla IRılu:nı:n.MIJlmduı a,ynı binada mükellefiyet 
tıp olarak çalışmak isti.yor. Taşraya 

0 
Altı Jcat 18 daire - odalı bol lta- tir. 80 metre çiçek cameUnı. Bah98- ~taleple 1111' 9llmll WDa olUDeM!fr. 

da gid Aı,. .. ., lup ta Atmak ~etin SU&hdar- - d llt addlt 1 er. ""ı"'m'da (M.B.N.) rem- ıonter, aıcak su, 88811.BÖr ..- vıı.r aa e m e çeşme er muhtelif f! 4 - .MUTü:b.t ...,..,. iidUarı 1241.00 Jlradır. 
_,_ ,,_ t ağada 148 numtı.ra- .ınektttpla 21/S2 ,,~u - k ..n.11 h'""'etll t l ktı •me mı.uacaa . - 2 _,_ tılıktır. Safi iradı: 8000. Flat: 210,000 çe ve "'u er .,,, e sa ı 1 I'. il - İsteklllerln tl*l1f mektaplarmı 'M fhnd119 Jel.dar en az bir defada 

1 
ye telefonla blldlr!Imesı ~a olunur. Tel: 43486. Dosya 213 2 ta.nbul İş Bankası Jı:arşısmda MaUll «20.000• llralık bil taahhtıt 1fhıJ muvattatıyeUe Japt.ıklarmı tevstt eder 

ş ARIYOR - Lise 5 den aynlm14 ____________ -_1 Cemal gişesine mUracaat. . veslkalannı, İ.sta.ı:ıl>ul Tlllyetlnden eantme tarfh1nden ·-"4 n.. ""'- -el 
b!r genç gösterlecetı: her !fi yapa.bt- OSMANB1':YDE - İki katlı & odalı ------------- ._ ..... ..,.. ısw.u ..... 
lir İsteklllerln Sirkecide Bahriseflt SATILIK MOTÖR TEKNESİ - 'ttnl- banyolu hane satılıktır. Flat: 12,000 YAZLIK KİRALIK KÖŞK - Kilçtık alllllDlf ebllyet vesı:kam, Mt J]lma a1d ticaret oduı vesika.sile muvakkat te-
otellnde 13 No. ya miiracaatıan. _ 2 versaı maı1aLlı ve 10 beygir kuvvetın- Tel: 43486. Dooya 214. veu ömer Tak Bebekte bahçeli, havagazı terkos eıeııı:- mıu.tıarını havi kapalı arflennı muanen aatten bir saat evvellne kadar 

de u :Jı:ullanılımt blr mot.ör ve teknesi sım Şehttmuhtar caddesi No. 4. tr1ği olan bir Jı:5şk t1.ralıktır. Tram- muhasebe aerv1stne ma.lı2>t111 mutablllndt ,.ermeleri 11mımu llln olunur. 
ZENCt Rlll BAYAN - Yeni dol- 8.1r1 ayn ve blrlltte satılıktır. G3rmek 2 vay tevakkuf mahallinde ttltilncll bay •63
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muş ve 1-5 yaşına kadar çocuklara ye anl&fDlK Sçln Bebek Sıııltele memu- A.llye müracaat. Telefon: 38.80 
bakmak il'zere dadılık anyor. Tak- nından aorulmalıdır. 16.000 LİRAYA 8ATILIK APART!- H Okul K ] x.;_d 
sim A~ Mezarlık aota.k Tallt. MAN - Beyoğlu, Hamalbat(, 8 kat, SiRKEci,DE Kta&J.JK YAZlllA- arp U Omutan l15m an: 

ACELE SATILIK. MOTÖB D1SEL -Bey apartıman 29/3 No. da tapıcı <Otıto De aa#lam, potrelll, 1008 Ura senellk ırat NE - .Ankara caddeshıde Kahraman 1 - Aplıda JUlh ~ babl otat1ar harp cıblluna alıntıe3.klardır. 
Şabana mllracaat. _ utch) Tıp, Elektrik 25 bey- Beyotlu Umum EmlA.k Bürosu. M1s S<>- Zade hanında ~ oda b!Men 45 Hra, A - Antarada bulumı:ıJar cfıDlradan 4olra1a Baıp okuluna, Ankara ha-

glr !~blt.dhanmr2121501 ~~~t. ,erl: tat 1'1/1. Tel: 42336. her ilç aylıRt peşin. Han Jı:a.pıcımıa rlclnde bulunanlar bulundatlan 7'1111 ublUk pd>elkıe • mtlracaat edecek-
RİR TtlRK KIZI - Orta. '1 19 ka- öm ... .n. .........,..._ •-

dar tahsili olan daktllo az bUJr. Mü- 12.000 LİRAYA APARTIMAN _ muı .. caat. - 1 terdir. 
esseseıerde 15 - 20 ııra arasında 1§ MTILIK - 40 model Nq yem tak- Kurtultlf, tramvaya y&km, btıyft balı- KELEPiR ARSA - Haydaıpafa B - Ka11t. n lı:a1U ıaaam.eJHl 1/llaZ1raD/M2 den Wbaren 20/Temmuzt. 
anyor. Akşam'da B.E.Y. mm.uzuna al. bir adet. Doo hund. Karatöy ta- çıe, 3 tat, banyolu, 780 lira seneme Kurbağalıderede aetcız bhı metre arım 942 Wll.dııe kadar devam edecıPlcUr. B1I tarlhtıın mnrat1 mO.racaatlar kabul 

mlrll oğlu Han altında Al1 Rıza Geb- •- edllm.lyecetttr 
mektupla müracaat. _ 1 zen. Tel: "4Dlll4 ..... t. · Beyoğlu Umum EmlAk Bilrosu .sa.tılıktır. Adres: htanbul Sultanha- • 

Mls sokak 17/1. Tel: 42336.' marn Dlkranyan Han No. 8 Tel: 21300 2 - Olr1f p.rtlan: 
ERKEK AHÇI İŞ ARIYOR - Ala- SATRIK BUZ DOLABI - e ıcyaklı t t A - Tnrk ırkından olm.*., 

franga alaturka yemek plşlrmekte Kelvlnatör lekJz ayaklı Noro marka 75.000 L RAYA SATILIK APARTI- DEVREN K RAUK DtJKKAN B _ Ll8e bltlrme ve oliUDlut imtihannı ftl'Dl1§ bulunmak. 
fevkalade ihtlsam olan blrtncl sınıf llı:1 burı dolabı atııııctır. 8araçhaneb&- MAN - Tünelde, 6 tat 2 düldı:an. cı.e.. Kam.köy Bebek tramva:y d'llrak yertn- O - Tam tefekk1llll1 beJ"etı .shhl7Ml olan ukarl bueahancler~n ıharp 
ahçı her yere gider verllecelc 1'e göre il Bahçell m&halleblct. Tel: 11110'1. nts ısör1lr'. " 1 ın.tıı. ~. ban:po. de '8/IO No. Her ite elYelfll w ıilttln olr:aO•aa Siren brarlı mhbU NPC>nl olm:ık. 
fteret ister. Akşam gazetesi llln me- Beyotlu Umum Emllk BQrosu. Mis 80- mOalı:lrat teskereleri meftut. İçinde- D - ıs Dl 21 7&IJDda olmaJc cM Jqma ıtrmlf olanlar alınmaz• 
murluğuna müracaat, 2 kat 17/1. Tel~ 42336. kilere mllracaat. 7 - Dile~ tartlar ulı:erllk fllbelerlnden 'ft Harp okulundan ~Ueblllr. 

SATILIK (OPEL KADET) OTOMO- 45,ot LİRAYA KARGİR EV - Bey- FIRSATI KAÇIRMAYINIZ - Btl- c3552• «5817.t 
ASKERLiKLE iLişwt YOKTUR - BİL - Ga.yet az ve temiz kulla.nılırulJ oğlu, Ba~aç. 4 tat. teras, 420 Ura yük bahçe temiz hava parke dôtell 4 1 ··----·· 

Kalorifer, ıı.sansörden a.nla.r. P'ran- 5 yeni lbtikll. Telefon 8~45 e müra- senelik ırat, 7 oda. BeyoAlu umum 4 oda antre. salon mtlkemmel tonfo~ sır.en. lls'.lnma Aşma eskl yeni yazıyı caat. - 1 Emltdc Bürosu. Mis sokak 17/1. Tel: 3 cepheden deniz görtlr, büyük be.1- UC1JZ YAZLIK KDALm - Kml- MTILIK VE KİRALIK KARGİB 
okur ya .. ar aP.artunan ltapıcılı,., an- 4,,.,36 konl ı toprU:ta, derm kem.nDda, ~ oda, n - T od&, elektrik akar menba tu-

ıs• ACELE SATILIK ..... ....,.AL - ••tı ""' . ar ramvay duratma 200 adım ha-- 1.......,... _.. 'D- _ _. 10r. Akşam ga?.eteslnde A,D rthnuzu- annu Al 'IPftelık e 11 ··--· w, e '<>Al•U• mevc ....... ...,...- 1U ft ...... bahçesi muhtE'llf mey\& 
metre bo.,,, .. da ye-enıı. --•"rlü _ 8,000 i ,,..,_,, v ya sene t ehven tıat.le lclra- dl _._ft ... N ... .. na mektupla müracaat. _ 1 "~ ... "~ ... L RAYA SATILIK GAltA' - ya veril ek ye ........... o. ..... - alaclı fevtaJ.Ade manzara Botazlçln-
motftrsllz olarak komple malzemesi.- 25 otıomobllllk, Pangaltıda, tızertnde ec · GÖ'Ztepe ınunv~ dura- de Klreçl> cı ıe. Mftracaat Burıuada mntn mev- tından denize giden yol kertnde için- SATILIK KÖŞK _ Denimi nazır urn1Bl a Koca Ali caddesi 
tl1 Ho. 

2 
Saıni. _ 

2 
,ert1 4 odalı ev, bahçe, tamamen pot- de snhiblne müracaat. ~. 'k:Agtr, altı. oda, 1ıuVo. ıkİ No. 1 !$kele çımacısı Mahmut alta.ya 2- iŞÇi ARIY ANLAR rel, elektrUı:, su. ~lu Umum EmlAJc --~-....;.:.;.:.:.::;=.:::______ helA., mutfak, tarua. bodmm, pma- mtıracaat. - 2 

KELEPİR IARPt - YelJı:en ve bü- Bürosu. Mlıı sokak 17/1. Tel: 42336. MEC'fDtYEKöY(J - Tramvay du- llrlık. .su. elektrt h&vagamnı bal .... 
BAYAN ARANIYOR - Ta.hslll '"" tan aJı:samı -i b'- --ı acele -tı- raRt asfalt üzerinde 800 met.re bah,.e ' ' ' .....-:&RTIMAN ARANIYOR - Tnk-

y& ı-u "' ...-~ .... 20.GOO LİRAYA - Kızıltx>pra.k ıstas- lçlnd " meyva., çam atqlarmı ft duvu lle - ...__ .... 
bir büroyu idare edebilecek bir ba""'" lıktır. Görm- '-'- MOda n-1- ha.- e, kalorifer .sıca'lı: su ..... -. lld - ·~--- Te clvannda 5-8 odalı .r-· -. .,....., ~ yona yakın Jı:ablU taksim 18 odalı töşıt Jı:at 1 ı-·- muhat 1fraza elveı1şll mem-u 88ık1ll Jı:a1or1ferU :t1n1ilc aranmaktadır. Taksim Krlstal gazi- maınlan yanında kayıkçı :tbrahlme 2 dönftm duvara çevrllmlş çamlı O oda gayet ftk v111A. atıhktır. dftntım ba.bçey1 havidir. Erel*Oy, Ka- '7fr apartıman aranı-
nosu arkasında Milli EmlA.klle. Tel: lllrftfmelt lçbı Meı1ces BaııJrumııa'. ba.'.hçe içinde Beyoğlu Umum Emlfl.k. Tel: 43486. - 1 zasker Şakacı 80kak No '1411 - ı . Telefoola., Bebek 36.239 a mfira-
42277 saat 17 ~ sonra müracaat. Rıfat Er#en'e mtlracaa.t. - 1 Mis .sokak No. 17/1. Tel: 42338. ŞERRE YAKINLIÖI - Havamıın ' . . c:aa.t. -

1 

__ ._. ve mehta.b KiBALIK SAYFİYE - SuaclQe - J[tltAım wröcnır 
TAŞRADA - Bir inşaat 1§1nde ça- TAA.1nı KJ'l'METJ DAtz tKt TAB- 45,000 l..İRAYA _ KAglr trıtotaj lnin letafetiyle maruf "te Yenlm&halle t.ramva.y duralmıda No.- -. '11.,. - Gôztepe tram-

lışmnk tızere kompresör ve to-"-~r LO SATILIK.TIR - Gönnetc , ___ f b-''--- ah Göksuyu plAJma nazır Rumellhlsar ft1 dw*lmdan bta.syon caddesine uca.av 
1 

_.,..,, .. u. a ·~ binası Ue 3 dilkkln, bir - Akıntı burnunda 1• _ 15 numarah 417. 4 oda senıt .a.1on ft taruaıar, •.A-- .._.__ 
makinelerinde ça1 .. mış tecriibeU ma- e-r, Kabatqta setbttl. l'm..n~•u •ap t 1...... 1 ...... h .. ... ·~-·•..a apmca 80™ .,.......ı kftfk CNo. 15/3) 

"'l ....... .....,'" ,,_ ev sa ı ... wr. Karaltöy Me ..... an kaptan na•a .... 1, ... 1500 metre • ..,.. •e ,.., ............ e ınanara. hayacam. • Konfor n-~ ~-... de. B-"'çe me-
k.lnlstıere lüzum vardır. Veslkalarlyle Mahmut Pqa apaıtımaıu sa.bfbtntn Ho. it EmlAk aervıae mtıraca&t. - 3 otuz od;:-"' .. e "m,...f\"'::-uı ... d-.~..::.en· elektrft, banyo mobilyalı 7Ullık n- -'-•·•·-~"" ............. ..., 
Galatada Selfınlk Bankası üstünde 73 dairesine müracaat. _ ı • '""l.._.. w "fi.-&aW --'Ik. ............ &Ua a7lıkla da 'ftrlleblllr. - ı 

SAT.iLiK EV - Fenerde feybllde çok noksan otuz bin llr&,.a atılıktır. ya °"'"'"" - 1 
No. ya müracaatları. - 4 -tos .. .. ...... .. n-eıı: '•i t..t...ıı. ......... • ~ - Az kulla.- nemretll havadar blr d&ıtlm bahçeli ..._.ıı ..,, n .,, ..... et:ııere icabında KARACABEY KAZASINDA - Çel- 5 MOT l 

iYi YUIF.K YAPMASINI BİLEN nıhn1§ blr motör sat.Wktır. Mtıraca.- 9 oda. mutfak, h~ Kank61 Melek I08l3 telefon numaıuma mOracaa.t pft çltllğlnde mMrez ve ma16mul- - EFERR K 
BiR BAYANA JırrtyAç VARDIR _ at.: Sirkeci Hocapap. hamamı bay han No. 8 Emlllk Servise maracaat. olunması. 3 hudut ba tapu mutuanıf J9d1 ,a. 
Arzu edenlerin Tahtakale No. 96 .tun- Nuri. - 2 - 2 KİRAl,fK _ Fatllıı. Ak.saray Bul- elli dön&n arazı sa1ıl>1 tarafından ÇOg TECBVBEl..t - Lise profes6-
dura boya lmalAthaneslne acele mtl- BATILIK BUZ DOLABİ VE SAiRE _ DEVREN SATILIK BAUALİYE _ tanahmet arutnda 3-4 odalı 3_4 a lık satılıktır. Ta1lp olanlar bıecmde elbl- rtl. İl:ı8fll8ı:e, P'ran.lm:ıa de.raler verir. 
racaatıan. Tel. 21147. - 1 8,a &yak bil! l'l1Jider, bir otomatik Sirkecide mal ve teterruaWe aynca apartman mobilyalı mobll :Y aecı Ha.an Yoldq adretllntl mib'&- Mektep talebelertnl 1bnal tmtlhanına 

ANADOl.tJDA _ Bir tnşaat ışinde terazi, bir Tant.UA..tör '" tezglhlar. satılık emlAk vardıi'. B1rkec1 oervl§Ier lamalı: isteyenler B~ledlye =~:: ~ - 1 ~~..:_!J~~.'!re ctder. Kızıltoprak-
çalışma.k üııcrc lkl res-;ama lhtlyaç GönneJı: için Blrlı:ecl 1sman PiL§& h&:o sokak Öz EmlA.k. Tel: 22955. besJnde Niyazi AJomaJı:'a mtıracaat- SATILIK UN l'ABRİKASI - 'I'&f- ~ - .DUO.....-. • ..,artlar müsaittir. Ak-

N 
• lan _..._ Tll ... ln ,...._1 ~-·- • pm'd& R.R. rtlmuzuna _ 3 

Yardır. Galata Assikurazlonl Generali o. u. - 1 30,191 LİRAYA KELEPİR KAGiB · ~- "u ve u,_, mowruı;ıv m .. - -------------
han No. 73 e müracaatlan, - 6 FRANSICZA KİTAP ABANIYOR - APARTIMAN - Nilzhetlyede 20 oda, SATILIK MABSlJI.Lt} BAÖ VB t.ebanik ,.eni bit 1Dl fabrltumı mat- ALMANCA DERSLERİ - Usulü 

""'i . '"•- ..._ ·'"~"' t-ı.. Al'- ııt~,,_ ---~ (T·---- d XX banYolan. mutfakları, d1ıı.er tefemıatı KÖŞK - 18 dönllın arazt dıLh11tnde ıerek 14ıetme1t '"yahut atmak ıs- 1ıedrlsl mflkemmeı ,,..._n bir Alman öıı--ıa KIŞu..1A Bıa A.1.a.r.nıN - "'il""- w. C .....,., ....,..,~ ..-..vu.ıoae il e tam K Jı:" ıs N 8 (4000) kfitiik (400) me-•· tennıektıedlr. Yeni post.ahan. arka.si. ..aa a 
rtne datml bakabilecek ldmsesls orta st~e) atmat arzu eden A1rfam p.- am. ara uy Melek han · fidanlar. Slllvrtkapı -"T •au--~ ve Katırcıotıu han Yerli Mallar Pazan retmenı Almanca de~rt vermekte-
yaşlı bir Türk bayanı aranmaktadır. •teslne La.roıme rtımuzıına mektup- EmlAk 8erv1se m1lracaat. - 2 10. Hattat Haıtm. ---· No. mtıe e esl pamuklu .enı.t ~ur- dlr. Bu lisanda ikmale kalınış tale-
Şeralt ve mufassal adrestnl AJr.şam la bildirmesi. - 2 SATILIK AHŞAP EV_ Balatta 8 S larmdan oman•a mft.raca.at edllmesl. be:Y1 2mt1hana hazırlar. MobL'yeli kl-
gazetealnde A.N.S. rftmuzuna mele- ACELE SATILUt odalı bir evin 21/24 hJasesl 2.200 liraya TAKSiM VEYA CİVARINDA_~ - 1 ralık tem.Is bir oda da Tardır. Pazar-
hpla bDdf.rmelerl. e l,1Ül1 lı:ulamnm .;;; ~ ~~ satılıktır. Karaköy Melek han No. it beten kilçtlk ve konforlu bir apartı- BOllD.YALI OAllLI KÖIJ[ _ I :::u ~~~ ~ ~.te~ 
işçt ABANIYOR - Kadm te~ tılıktır. Mtıracaat.: 'l'epeGılttı Baruta- EmlAlc servise müracaat. man &ranmaktadır. Telefon ınee. oda - OtU bahçeel. n, eJelttıt. h&va.-tı....ıA ~u iz _. .. __ SAmwY TW' - .G .... EV ~o .... ""A- - ı gazı --'toprak llltuJ'olı bsa beJ apartıman 1 ncl merdtmı ı u.ı .11 ... ,....e .... es Te,~esınde: Tay- ne caddesi No. 83 bakJraJ. Tama _ ı ... ~ AA uı. .. ..-n -.... u e No 

11---t ... 
)'6r ve fantazl lşlertnde çalJ.tmak üze- · YA - <>ananbeyde, 4 bth 175 M2 KİRALIK KÖŞK - Erenlı:öy ven M~ede m1ncaa.t. _ ~ • 1& m~ · - .. 
re muktedir bir 1k11.Klye ihtiyaç var 4 K• alık s.a...1_1_ bahoeıt. mOJı:enımeı terttbathdır. Ka· lstasJOnuna 8-8 daldb. meaate ı oda, tKıuLE ULUr TALEBENbi _ 
dır. Müracaat: Çar§ıkapı renı o&uİ - ır • UUK ra.1cOy Melet ban No. s BmWc servı.e banyo, _elektrik, au, h&"f'84rUI mllble SATILIK BANi! - ~ nuır, J'rammca olan* bOtlln dersleri tec-
aokak No. 6 ka.t 5 e telefon: 22994. ·müracaat. - ı veya möblesls. Tel: 112.269. ı bQytlk babçeU, içi .,.. dıla J8l2ı iM>- rGbe11 .,. tuımll\ll blr be.yan tara.-

i jnhT t OSMANBEYDE - T:ramva.ya n- SA'I'ILIK KÖŞK Kmltoprakta ACELE SATILIK EV yalı ve yeni mıılf'"'hah • oda. h&- tından -- ıeu.tlrlllr her )'ere gl-
AVUKAT YAZDIANES ~ ..... e.a tın e oda lıeboell b&n1'olu IOseI bab.- babceıı. 9 odalı ~ lcAgtr bir~ Yerılmaballe Salname - Bettiat mamlılı havi hane atıhlltJr. Bakır- der. ~ <RJ rtımuzuna mektup.-

BAYAN ARANIYOR - Eski yazıyı bıl- çell Jı:Ag1r hane satılıktır. na.t: 12.000 aatııı.Jctır. Karü6J Melek han No. 8 4 oda el*trik u ~o:ı: köy, Kart.wıepe caddell No. U. - 1 la mltacaat. - 1 
mek ve makinede lyt yazmak IA.zım- Dosya: 200. Tel: 43486. - ı Emllt serınae mtıracaat. - 1 21235. • ~ SATILIK _ Jııl&elr:ada ~datı .. e "'--:-•I.• ......... T ............. _ v .. 
dır. Ba.Iıçeka.pı Anadolu han 11 No. ya ------------- • --- .. "'9 • ......, ~!!Lıı ~ ~•• 
mtlracaat TAKSİM CİVARINDA - İyi bir SATILIK BV - Pangaltlda bahçeli. ACELE BATILIK t&taıı Kalıpoı ...... ll4. ııe. J"Jbn ,. b~ İng1llme dedi ye.rebl 

· mevkide 4 tatil üçer odalı atıht. 4 odalı ti.git ev, aıı.ı gaıaJ 8,000 liraya "*kill hamamında~ :!ıda Te- 1-1 No. lu bCl18 ap&rtBnuı& elvtr lecek ~ll bir ba3'Ul watında~ 
ALMANCA SERİ DAKTİLO BİLEN - :nat: 27,000. Dosya 201. Tel: 43488. aatıhktır. KaratOJ Melek han No. 8 de tramvay caddeatnde ıram deatn- rill1 ~ hane, ff'mla I clDrl:tin. ~uk 7et)ftlıfltr her ,e.re lider Ak• 

Ttırt veya hırlstlyan bayan aranıyor. _ 2 Eıru'lk Bervtae ml:racaat - 1 talın.da kö .,,__ vay 4u- 1111nıcaa,. Galatıada. lletmle& A1l Pa- _,.,.,,da. .. .-.....- 1 
+ ..... -~. ,,...._.,i Uenl _,.. .,., · 18 .._ 138 - HO numaralı .. Jıanmda. MU Ttıreı. l - -. .nau.oa .... &. -
~U&·- b er ıe,\;J..I, "'unur. SATD.IK KAGtR HANE - Gedik- lO odalı 3 katlı bahcell bir hane maa • -
Galata 1086 posta kutusuna mektup- ciBANGbU>E - tto tatlı dört ye paşa 8aray1ç1 aotak M No. l1 oda dükün ~le atıııktır. İçindekilere SATITLIK BV - Y~n1 lılEK.TUPLABlNIZI ALDllUNIZ 
la ınüracaat. - 1 beş odalı denhı: görllr tAgtr a.partıman hamamlı köşe ba.§1 den17.e nazır lrndı müracaat. _ ı UZ1D1 Hafız ıldlı:alınd& UI No. lu _,._ 

satılık :natı: 18,000 Tel: 43488. Dos- 840 Ura. l bin lam ktn4· ('1 -
DOKTOR l'tffiAYENEilANESiNDE ya 202 - 2 o an a satılıktır. Mtlracaat XISIKLIDA Ktlçt1ı[ ÇAMLICA ~ ) odalı n kooforlu b1Jı 

~ALIŞMAK VZERE _ Hastabakıcı · telefon 21978 perfembe ye pazar DA_ Çllehane kaı1mnda ~ d~ ev a&tıhktır. Oör1lfmek ~in: Rıhtım 
l.ranmaktııdır. Galatasaray, Avnıpa OSMANBEY - Tramvaya yak:n 12 den 14 e kadar. - 8 n1hn bal' ft :red1 d&ıttpl etearı mOs- cad~ Quıar aotak 60 No. 1u llJlır-
Jl8.SsaJı karşısında Renesans pasta.ha- il b.tlı befer odalı banyolu satı- SATILIK tKt EV - ttııtMar KwJı:Iı m1reyt t.ulumba. ve elektrik tesisatını dlçyan apartıman d6rdtıne1l ata 
nesı üstünde Parma Apt, birinci kata lıktır. Fla.t: 44.000. Tel: 43486. no,,- 1.ramvay durağı tarpsında &-1, &-2, havi ıtı da1rell Jı:Agtr bir ev eooo Ura- müracaat. -

1 

Sa. 16-18 de şahsan müracaat. ya 203. - 2 &-3 ubsında ard'1esl " lo odah ya -~. Görmet için içlndetı- SATILIK .&RSA - BrenklSy kıs Uae-
PD..,..,. .. _"'"''" ... - .. , n~MANBft ctvABDJDA - '()' tAg:l.r yeni. n dilerl aJDl iti btlı tt1 lere ve pazariık ~hı de Bayda.lP'f&- 81 bahçesi önünde ömer pap aotalm-

Guetemls idarehaneslnl adres 
olarak p'8unlf olan Jı:atllert
mtzdeıı 
M.11. T - P. 1' - B. s. - A. p 
Triko - 11.B - P.S.K. - Mil
terdm - Radyo - 8.B - Mi

ran - Müb 
namlarına gelea mektuplan 14a-



SahJ!e 8 
15 Haziran Hlft 

• 

nıcut için Vltam1nln ne kadar llzım olduğunu herkes blllr. Ol14 içinde vitamin ayru hayattır. Son zamanlarda l\mıpa ve Amerlkanın ıtriyat ve gUsell1lC enstitüleri vttaminll krem! fstımaı etmeğe · 
başlamı§lar ve güzel netıcel• elde etmişlerdir. Olltlerinl bealemelt ve gayri tab1Wldertn1 ve enfekllJonlanıu gtdermelt yolundaki gayelerlnin t.a.hakkuku 111.erlnt bllhaua kadınla.r arasında müthlf bir 
heyecan tevltd eden tJu kremler büt11n mQ.stahr.arat.l Alemtumul bir mahiyet alan Eczacı Hasan'm enerjik meaa1!1le 1stlbsar edllebllmJt ve Hasan Vitamin Kremleri namlle piyasaya çıkarılmıştır. 
Yüzdeki sivilcelerle G"Piıllkler ve b1lnlfUkluldan 11811 edd. thU,arlan gençle,ttren, Gençleri gür.ellefUrtn bu kremleri dertial ve bllA tereddüt tstlmal ediniz. Hasan Deposu ve §Ubelerlnde Küçük tüp 

- 17.5, Büyük so, dört misU büyük kavanos ın kuruftur. 

~· Adedl 
1 

• s 
20 
80 

160 
1,200 
1,200 
4,000 
8.000 

160.000 

İkram1Jt 
mlkdan 
L1ıa 

30.000 
10,000 
1.000 
2,000 
1.000 

100 
100 
~o 
20 
10 

2 

İ1a'amlye 
Tutan 
L1ra 

30,000 
40,000 
30.000 
40,000 
80,000 
80,000 

120,000 
60,000 
80,000 
80.000 

320,000 
1'14,671 Y&kftn 960,000 

Tam bilet 4. Yanın bilet 2 liradır. 

'Yeni 

BLAUPUNKT 
RRDYOLARI . " 

GELMiŞTiR 

4A,ATA 

l<ARAKÖV PAi.AS 

Roınanyanın tanınnı14 sanatk!n Piyanist Madam 

SYLViA ŞERBESC'-1 
16 llaztran Salı gün il akşamı aaa.t 21 tı. 

S A R AV Sinemasında 

TüRKiYE KIZILAY 
CEMiYETi MENFAATiNE 

BiR KONSER VERECEKTiR 
Program: Bach • Lllzt vt dıter bn,tlk tmıretıertn ... rıerlndm 

mllrekkeptlr. Blletk!r 8ara1 atnem.uı glfelerlnde at~ 

Belsamitol 
İdrar yollan iltihabı, yeni ve e*1 BELBOÖUKLUÖU, İdrar zorıutu, Me
sane ve Prostat lltlha.bı, 81sti\ n Koll Slstltlere. Böbrek rahataızlıt1•

nna karşı en mükemmel bir lllç BELSAMİTOL'dur. BEI.SAMİTOL kul 
!ananlar yukarıda yazılı hastalıklardan çabuk ı&rtulurlar. Blltllıı Ec
zanelerde bulunur. Sabf deposu: Samı Aksu Bahçekapı 1t Bankul 

ill••••••arkasında Rahvancılar 80kalc No. G. ••••••illi 
inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

ı - Şartnamesi mucibince I<lO bin metre ıhlamur çubu~ pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 19/6/942 cuma günü saat 10,50 de Kabatllfta levazım ıu
beslndekl Merkez Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname her .gün sözü geçen fubede görüleblllr. 
4 - Isteklllerln paarlılt tola ta,ın olunan gllıı ft saatte tek1ıt edecelt

lerl ftat üzerinden " 7.1 glivenme paraalle blrllkte mezkQr komlqon& mll-
acu&larl. UU> 

---------mR·ütiln lialk, Radyo yildizi
1

-----,---• 

NEVZAT -ÖZEN"' 
AKAY'ı 

G&mek n Wıati ..W yalandan Cllnlemek için ...,. 
bınızlamyorda. Simdi bu bU.,nk fınat elinizdedir. 

Herkes Takslm'deKRiSTAL" a koşuyor 
Yer bulmak için l<ltfen erken gelinlz, mualannızı telefonla evvelden tedarik edebilirsiniz. Telı 40099 

DIKKATı Beıteki.r Tanburi SELAHADDiN PINAR 
idaresindeki Kristal Su Heyeti, gllzide bayanlan T• yük.ek aaııatklr NEVZAT AKAY ın lttlrakile 

Her pazar 15 tea 19 •,)tadar 

Sarayburnu PARK gazinosunda 
tçK.lstz AİLE MA 11NF.St 

T ES i • 
1 KAT' i R 

TAZE MEYV Al.ARDAN iSTiHSAL EDİLMİŞ 

İD -- iishil Gö:t. mütehasaııı 

LİMONATASI 
Doktor Cemil Görür 

CalaloR:lu Nuruoımaniye 
caddesi 0.man Şerefeddin 

apartnnaıu N. S --
Lezzeti hoş •• içimi kolay 

Haatalarını pazatdan baıka 
her gün saat ikiden altıya ka· 
dar kabul eder. Telefon: 22S66 

MARKASINA DIKKA T ı Fi;b 60 kurut. 
Sıhhat ve J timat Muavenet Veklletinin ruhsatını haizdir. 

Yedikule 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
Umum Müdürlüğünden 

Eksper, Memur ve 
muhasip alınacak 

NEOSTERIN 
Bıhhatll olmak lçln insanın 

atıs, burun, botu ve bademctk
lertnl sıhhi bir tarzda temiz bu-

lundurması l~ımdır. 

Bu yollarla giren nezle anjin
ler, grlp, kızıl, kızamık, dlftert, 
kabakulak, çlçelı:, suçiçeği, me
nenjit .. ilA.h bulaşıcı hastalıklarda 

iplik Fabrikası 
Türk Anonim ŞlrkeUnden: 

Uçüncü davet - İkinci ıl.ln 

Alım merkezlerimizde talıştınlma~üzere eksper ve memur ve muhasip ~ 
ye~tırllmek maksadlle 22/6/1942 tarthlnde Ankarada a - 4 hafta devam 
edecek lkl kurs açılacaktır. Kursa. tştlrA.lt edenler kursun aonunda yapılacak 
müsabaka imtllıaruna girerek kazandıklan takdirde alacaklan derece esası- ı 
na göre asgaıi 60 ve A.zaml 100 er lira kadro tahalsatlı vazifelere 3659 - 3968 
sayılı kanunlar mucibine alablleceklet1 ücretlerle tayin edllecckerdlr. 

Eluıperik kursuna: ı 
Mecburi hizmete tabı olmıyan Ziraat mekt&bt mezunlarlle en aş.ağı \ 

orta veya buna muadil tahsil görmüo olup zah1A ~lerlnde tecrübe ve ihtisas 
sahibi oldu~u tevsik edenler ve 50 yaşını geçıneın1.ş bulunanlar ve tını as-

NEOSTERİN ~ 
Pülverizasyon veya gargarası ~? 

şifaya yardım eder. 

Böyle hastalar ile temnsta bu
lunanları korur, şahst ihtiyat ve 
tedblrt aldırır. Eczanelerde re-

1 

27 Mayıs 1942 tarihinde !evkalı\de 
surette içtima eden hls:>edarlar umu
mi hey'ctl.nden nisabı müz:ıkc:e hn
sıl olmamasına mebni aşağıda yazılı 
rumnmedekl maddeleri müzakere 
etmek üzere l Temmuz 1942 
tarihine müsadlf çarşatmıa gtı
nü saat ıı de İStar.bulda Ye
ni Postahane arkasında ıs~nnbul 
hanındaki idare merkezinde hissedar
lar umum! hey'etlnin tcvkaıt'ıde su
rette Uçüncü bir içtimaı aktedllece
ğlnden bir hisse senedine sahip olan 
da umumi hey'et içtLmaına tşUrak 

edeblllr. 

kerlik hizmetini lta etm!f bulunanlar. · 
ME'mur ve Muhasip kursuna: . 

Devlet veya mü~sat muhasebe işlerinde çalışmıt bulunanlarla en az 
orta ~ya buna muadil tahsil gören ve 50 yaf1Ill geçmemlf olanlar ve fllıt 
aı;kerllk: hlzmetlni ifa etmiş bulunanlar; 

Olrebileceklerdlr. , 
Kurs sonunda yapılacak müsabaka imtihanında kazananlardan Ankara 

haricinden gelenlere kanuni harcırah ve yevmiyeleri verilecektir. 
İsteklilerin aşağıda yazılı veslkalarlle nihayet 20/6/1942 ak§amma. ka

dar bizzat veya yazı ııe Ankara Umtun müdürlük Zat l.tlert müdürlüğüne 
müracaat etmeleri lAzımdır. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar kabul 
edilmJyecektır. 

1 - Nüfua hüviyet cüzdanı 
2 - Mektep şehadetname veya tasdlknamesl 
8 - varsa. hlzmet vesikası 
4 - Zahire işlerindeki ihtisasına dair resmt vesıu. 
G Askerlik terhis tezkeresi 
6 - Doğruluk kA.ğıdı 
'1 - Sıhhatıerlnln vazife ifasına müsait oldu~na dair rapor, 
B - 3 adet toto~at. (3891) (6037) 

Kızılay cemiyeti 
UMUMi MERKEZINDENı 

Afyonkarahisar Madensuyunun 
latanbul Vilayeti (Belediye hududu içinde) 

Umumi Bayiliği Müteahhide verilecektir. 
Şartnamesi Ankarada Kızılay Cemiyeti Umumt Merkezinden ve 

latanbulda Yeni Postane caddeılnde Kızılay depoıundan verilir. 
Talip olanlann 1 S temmuz 1942 tarihine kadar yan ile Ankara

da Kızılay Umumi Merkezine müracaat etmeleri ilAn olunur. 

Devlet Limanlari lıletme umum müdürlüğünden 
Kasımpqada camı altı mevkllnde kA.l.n yenl atölye binasında takriben 

SOO memur ve müsta.hdem!.n ihtlyacını karşılama~ kl!ayet edecek haclmde 
ve kahve ocatı ve berber salonu da dahil olmak üzere blr kantinin tesis! ve 
lşlet.llmesi lfl pazarlıkla ihale edilecektir. 

İstekltıerln bu baptalcl tekliflerini 17/ 6/ 9.U tarlhtne kadar işletme le-
vazım müdUrlUğüne tevdl etmeleri. cı6504• 

latanbul Ticaret ve sanayi odaiindan: 
Fabrikatör ve Müteahhitlerin nazarı dikkatineı 

Devlet müe.'l3t!Selerlnden slparlı alan fa.brlkatör ve mllteahhltler ekseri
ya yerli malı vealkas almak için teahhütlertnt ifadan sonra mtlracaat 
etmektıedlrler. Bu ise malın yeril olup olmadıtını tesbltte ml1.şkUA.tı muc\p 
olmaktadır. Bunu önlemek lçln fabrikatörler lınall.t.a başlamadan müte
ahhlUer ıae malı teslim etmeden evvel muamelenJn teablll ~ yeril malı 
TeGtaa tedarUt ebnelc fileıe odamısa milracutan Ulsum11 11Aıı olunur. . .,,,.. 

çetesiz satılır. 

İstanbul asllye (12> hukuk mnhke- Umumt hey'et 1çtlmaında esaleten 
mesinden: 942/301 veya vekA.leten hazır bulunmak lste-

Müddel: Mehmet Ra.slın. MUddela- yen hissedarların hAmll olduklan 
leyh: VllA.sto:: Oedlkpaşada Plyerlotl hisse seneUerlni veya bu senetlerin 
caddesinde No. 60 da hA.len ikamet- her hangi blr bankaya tevdi edllmlt 
gA.hı meQllul. Müddeı Mehmet Rasim olduğunu natık vesikalarını içtima 
tarafından müddeialeyh Vlllsto aley gününden bir hafta evvel thicetln 
hine açılan boşanma dA.vasına. aıt idare merkezine tevdi etmeleri 1cnbe. 
aı-Luhal suret! müdde1aleyhe tebllğ der. 
edilmek üzere yatılı adresine gönde- MtİZAKERE RUZNAMESİ 
rllmlşse de mumalleyhl.n mezktlr ika.· 1 - Şlrketln esas mukavelennmest-
metgA.hı terk ııe semti meçhule gitti- ne aşağıda yazılı lkl maddenin 11A.
~lnln beyanlle iade kılınması üzer1- vesi 
ne Hukuk Usulü Muhakemeleri ka- M

0

adde: 1 - Şlrltet. Ticaret VekA.· 
nununun 141, 142, 143 ve 183 üncü ıeu tarafından her talep vakl olduk
maddeleri.ne tevfikan ta.de kılınan ça muamelA.tı hakkında malümat 
df\va arzuhalt Ue muhakeme günUnil vermeR-e mecburdur. 
gösterir davetiye varaka.c;ının mah- . 
keme divanhanesine asılmasına. ve Madde. 2 - Şldtet. sermcıyeslnı 
942/ 301 d ı.n ti 1...., d" _ tesisten sonra 1ştlrA.k edecek olan ec-

.. numara a -.yı ı i"'u .. va. nebilerin bu 1.ştir0.k1nl kabul etmez. 
ya muddelaleyhln (1-0) gün içinde ce- den evvel Ti ret V kAl tlnd tı-
vap venneslne karar verllm14 ve ber- ca e e en m 
mucibi karar arzuhal Ut davetiye saade istihsal etmeğe ~ecburdur. 
varakası mahlreme divanhanesine Idare Mecllsi 
asılmıf olmakla mumaileyh VllA.sto 
yukarıda yazılı müddet zar!ındn. d!
vaya cevap vererek tahkikat 1çln ta
yin kılınan 117/942 çarşamba günü 

~ Prof. Dr. ' 
KEMAL CENAP 

saa.t (14) te mahkememizde bulun- Lamartin caddesi 5. Doiu 
ması veya kanunt blr vekil gönder- Palu No. 1-4. Takıim. Telefon: 
mesı !Uzumu teblll yerine geçmek 4396~ Her!liltı ıaat tS-18. 
üzere ilin olunur. lil••••lil•••••• .. 

Devlet Demiryollari ve Limanlari lıletme 
Umum idare•i ilanlari 

Muhammen bedeli c8000• lira olan c500• ton kesllmlt kuru çam oduna 
26/6/942 cuma günü saa\ ıı d• Afyonda redlnci işletme MlldürlilR11 bina
sında. kapalı zarf usullle satın alınacaktır. 

Bu * girmek ısteyenlerln .600• liralık 'muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesika ve tekllfierlnl muayyen günde saat 14 e kadar komisyon 
reisliği.ne ~rmeleri lAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak 7 1ncl İşletme Müdürlüğ{inden alın.ıb:.Ut. 
•6047• 

* Muhammen bedeli (16000) on altı bin Ura olan 20 ton Potaskostik 
25/6/1942 perşembe gUnti saat 13 d& kapalı zarf usulü ile Ankara'da İdart 
blıınsında toplanan Merkez il uncu komlsyonca satın alınacaktır. 

Bu ~ glrmeic lst.A?yenlerl.n (1200) bin tki yüz liralık muvakkat tcm!.nat 
Ue kanunun tayin ettlRt veslkalan ve tekllflerlnl a.yni gün saat 14 e kadU 
adı geçen komlayon relallllne vennelert llzımdır. 

Şartnamıllıer param olarak Anbra'da: Malzeme Dairesinden HaJdarpa-
Tt 8eYk Oetlllfndeo teala oıanar. (aot> 


