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Umumi sergi, F atib 
bulvarı, zafer yolu ... 

Istanbulun fethinin 500 üncü 
yıldönümü için profesör Cemil 

Topuzlunun düşünceleri 

BU S.&B•••f 

Büyük Alman 
taarruzu 

başlamak üzere 

'ftlL&BAl'LIB 

Ak denizdeki 
deniz muhare

beii tafsilab 

Ruslar, Karadeniz- lngilizler ağır bir 
de ihraç kareket- kruvazör, 2 muhrip 

leri yaptılar batırdılar 

llıi llıılyan sırAl• ile 
iiçiificii bir lrraoazör de 

lwwıra airtulı 



SahJfe 2 AKŞAM 17 Haziran 1942 
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1 Harb tebliğleri 1 Japonlarm. 

Alman tebliği tayyare gemı. 
Berlin ıo (A.AJ - Alman ordulnrı 

• ~ tebliği: 
Dün aıvastoı>ol milsta.hkem çcvre

sbıde yalnıZ ehemmlye~ çarptşma
Jar olmuş~ur. Cenup koyu llmanındn 
hava kuvvetleri bit d~ mtihrtbinl 
t.a.hrlbetml.şlerdlr. 

Barkot d~ Donetz kıyısı ti
terlnde alman köprllb~ mevk:ll şl-

si kayıpları 
Şimdiye kadar 6 gemi 

muhakkak, 1 tanesi 
muhtemel olarak batti 

male doğru genJşletllmlştir. Doğu v · t 16 (A.A) - Ameri-
cepheshıJn §1.mal ve merkez kesimle- atıng OD • 

Kalorifer kazanları 
maden kömürü yakabilir mi? 

Mütehassıslar bunun kabil olmadıktnı 
söylüyorlar, "bir heyet tetkik 

etsin,, diyorlar 

Parti meclis 
grupunda 
müzakere 

Hariciye Vekili, siyasi 
Jıadiaeler hakkinda 

izahat verdi 

Almanyayı 

bekliyen ağır 

vazife 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

den, takatsızlık çökmeden yap
mak. Bir tarafta dövüşürken, 

öbür yanda ele geçirilen yerleri 
ve topraklan faydalı, verimli hl\.le 

Ankara 16 (A.A.) _ Cümhuri- sokmak. .. Almanyayı önümüzdeki 
rlnde diişmanın mahalll ehemmiyet· kan ıaskert mutahassıalan ~leu~ı~n 
teki taa.rruzıan aklın kalmıştır adalarına çıkan Japon bahnyesının 

Kuvvetli hava teşkilleri M~nnsk uğradığı yeni kayıpların önemini be
clvannda Kandalakc.ha koyunfüı.kl lirtmektedirler. General Arnauld'lin 
düşman hava alanını ba.şn.rı ile bom- Gldı Martin fabrikalanna çektiği 
balarnı~ardır, Murmnnsk dem\ryo- telgrafa göre hasara uğradığı zikre· 
hma miiteaddlt bombalar isabet et- dilen tayyare gemisi. Amerikan tor
ınlştlr. Dilşman hava savaşlarında 10 pil uçaklan tarafından vahim mıret
uçak kaybetmiştir. te yaralan~br. Japonların ıimdiki 

:ret Halk Partiııi Medis Gurupu yıl bekleyen ağır ~ler bunlardır. 
Bir kaç gündenl)eri Ankaradan zanlar göndermek istedi, bunun için Umumt Heyeti bugün aaat 1 S de Ah'nan milletinin bezdirici ve 

gelen haberler bu ıene ltalorif er1i bir tecrübe yapb. Muhtelif cin. mn· 
aparbmanlara yakmak üzere kok den kömürlerimizle yapılan tecrübe reie vekili Seyhan mebusu Hilmi kızdırıcı iki büyük 1elftketi Po-

1 akın ğ Oran·m re.isli.ğinde toplandı. Celse lan ve Fransanın yıkılmasın-kömlirü değil maden kömürü verile- neticesinde bu kömür eri Y a a açılınca geçen toplanbnm zabıt hu- ya 
ceğini bildiriyor. Bu haber aparlı- imkan olmadığı görüldU. ÇilnkU kö- IAa.a.ı okunmuş ıye ruznameye ge· dan, Norveçten Balkanlara kadar 
manlannda, müesseselerinde kalori· mürlcrimizde mevaddı tayyare yüz· çilmi§tir. Ruznamede Hariciye Ve- ba§tan başa Avrupanın işgal edil
fer bulunanlan eındifeye dii§ürmÜ§- de on yediyi geçiyor. Kül miktarı Jcilinin Gurup Umumt Heyetine ve- meslnden hülA.sa bütün bu uzun 
tür. Dün matbaamıza bir heyet ge- da yüzde ondan fazladır. ... : __ ,_ d B _, ___ ti ' ' 

Han kuvvetlerimiz tarafından ya- harbde en önemli eınıf olan bu ka
pılan gece nkınlan Moskova. çevre- tegoriden gemi kay1plan hıırbin ba
stndeki demleyolu tesislerini hedef o- d b • ö l d' 

1 k k k recegı ız..ıuıat var ı. u mlULSCl a kanlı ve zahmetli zaferlerden 
ere ço dik ate .§ayan malumat ikinci bir mahzur ela liacalcırdır. küreüye gelen Hariciye Vekili Şükrü dahi ulh ' tgid ak 

vermiatir. Gelenler diyorlar ki: B b . b ı k k c:ı_ "I ] k oonra s un gı e UZ -
y ugün mevcut ütiin aca ar o ~raçog u ıon hafta arın bizi uza - .. . 

cMemleketimizde npartımnn ve kömürüne göre in§a edilmi§tir. Ma· tan yakından ilgilendiren siyasi hii- laşması, bir yıllık Rusya h arhmin 
müesseselerdeki kaz.anlar kok kö- den kömürü ynkılıraa dumandan dise1erf Uzerinde Gurup Umumt He- de umulduğundan ve sb~ di
müril yakmak üzere yapılmı§tır. oturt'\lmaz. KaZ81lın etrafın. da top· yetini tenvir etmiş ve iki saate yakın x.t .... den rok çetin ve hesapsız çık-

larak tutmuştur ım an en 1 Y e ır: 

Mnrmarika'da · Tobnık doğusundaki ~ gemi muhakkak olarak, bir. ta· 
Al ttaı kuvvetleri ncsı muhtemel olarak batmış, dığer 

~arpışma man ve yan • . .. M h 
lehine netlcelenmekte bulunmuştur. hın hasara. !'Sra~.ııtır. uta a.ssıs· 

Bunlarda maden kömlirü yakmnğa l ka dd 1 b k b k 6'-.. Y 
imkan yoktur, isk.araları buna mü- anan yapı§ n ma e er ır aç aa- lr :r:aman süren bu izahatı mUtea ip ınnsı nllınyet bu aşın fedakarlı-

Akroma cJvarında Vlabalbla yolu n- lann tahmınıne gore Japonlar mu· 
zerindeki düşman zırhlı kuvvetleri haaaınata ba,ladıkları zaman elle
yokedllınlş ve takip esnnsında yuka- rinde bu gemilerden 9 veya 1 O tane 
nda ismi geçen yol aşılarak denize mevcut bulunuyordu. Mutahassuı
vnnlmı,tır, lar bu rnkamlann doğru olması ha-

snit değildir. Kömür zorlanırsa bel- :~okrc:k b~~~ü~li~~~ta~~~rd:: riyasetçe toplantıya ıon verilmiştir. ğın ~Ilı balonundan birdenbire 

ki bir miktar yanar, fakat teknik ha- ğiLıe hiç olmazsa yan yarıya kok ve Çimento ihtiyaçlari işe yaramaz olduğunun anlaşıl-
kımından buna v.ndı denemez. Be- d k " .. ]id' 

,J- ma en ömuru venne ır. Ankara 16 (Telefonla) _Dahi- mnsıdır. 

Ganla mcvklinl tutan İnglUz ve linde Japon imparatorluğunun deniz 
cenup Afrikalı kuvvetJerln Tobruk kudreti son <Ierecc azalmıo olacağını 
Ue bütün muvnsala ve münakalelcrl ve bu olayın atratejik ve dip!oma
kesllmlştlr. Batıdan taarruz eden tik sahada önemli neticeler verece
İtalyan tümenleri dün akşama doğru ğini ilave ediyorlar. 

lediye apnrbmanlann iyi ısıtılması 
için mecburiyetler koyarken maden Kalorifer kazanlarında yalnız ma- liye Vekaleti vilAyetlere yaptığı bir Gelecek aylar ve - _ harb mirer-
kömürü ile bunu temin etmeğe im- den kömllrü yakmak kabil olup ol· tamimde çimento ihtiyacının düzen· se _ yıllar, Almanya için, tarihte 
kan yoktur. madığını anlamak için bir heyet ku• lenmeai için huauai idarelerin 942 

k nılsun. Kazanlardan anlayan müte• senesi rimento ihtiyaçlarının bildiri!· hiç bir milletin görmediği d ere-Kok kömürü ihtiyaca afi gelmi- ,. d d Bi 
yorsa hiç olmazsa kısmen bundan, hauıslnr tetkik etsinler, mesele hal· mesini istemiıtir. ccde ağır vazifelerle olu ur. r 

bu mMZII delmlşlerdlr. Tobnık cenu- kısmen krip]e vermelidir. Bu suretle ledilir.> idarenin ve bir iradenin neler 
bunda çöldeki mfistahkem mevziler 
hücuml.n alınmış ve toprak kazançl:ı
n kaydedilmiştir. Bu faaliyetlerin 
hacmi bil.len hullisa edllı>bllccek gıbl 
de~lldir, 

Tasarruf 
bonoları 

belki idare etmek mümkün olur.> Kış yaklaşıyor, mesele de mühim- T •• k B J yaratabileceğini şimdiye kadar 
Bu hususta mütehassıs bir zat da dir. Binaenaleyh bu hususta bir <ln· Ur - U gar gördük. Bir mllletin, insanlık 

vu izahab vermiştir: «Memleketimiz- kika evvel tetkikler yapılarak. ona kudretinden üstün neler yapabi-
deki kalorifer kazanlarında maden göre bir karar verilmesi laznndır. ğı 
kömürü yakmak kabil değildir. Beş Hükumetin bu meseleyi luyık oldu- Ticaret anlaşmaamin leceğint, neler ynpamıyaca m, 
altı sene evıvel bir Alman fabrikası ğu ehemmiyetle tetkik edeceğine t" d•k• }"' •h M l" t neticeye göre tarih bundan sonra Mıı.nş denizinde bir kafileye refa

kat eden hafif deniz kuvvetlerlmlz 
bir düşman hücumbotunun fiç taar
ruzunu püskürtmfiş ve top ateşlle kısa 
mesafeden iki İngiliz hücumbotu ba
tırmıştır. Başka düşman hllcumbot
lan kısmen el bombalar:lle clddl sa
katlıklara u~atılmıştır, 

Maliye Vekili halkin 
gösterdiği rağbete 
teşekkür ediyor 

aa ı ı ayı ası ec ıs e k ded kt' buraya, maden kömürü yakan ka- eminiz. ay ece ır. 

İngilterenln cenup batısındaki as· 
kcrl teslsler dün gece bombalanmış -
lardır. Münfeı1t İngiliz uçaklan ka
lın bulut tabnkalanndnn istifade e
derek batı Alm:uıyn hudnt çevresi 
nstünde netıcesız bir taarruz yapmış
lardır. 

Ankara 16 (A.A.> - Mallye Veldll
mlz Fuat Ağralı Anadolu ajansı mu
hablrine aşatıdak1 beya.nabta. bulun
muştur: 

Bomba 
hadisesi 

Suçlular hakkındaki 
karar bugün tefhim 

olunacak 

Dünkü 
zelzele 

Merkezi lstanbula 
112 kilometre 

mesafede 

Ankara 16 (Telefonla) - Türk· 
Bulgar ticaret anlRJ?nasının taadiki 
layihası Meclis ruznamesine alın-
mı,atır. 

Necmeddin Sadak 

KÜÇÜK HABERLER 
Anlaşmaya göre, karplıklı emtia * Belediye buz sntışı etrafındn ye

mübadelesi taka. eeasına istinat ede- nı bir tamim yapmıştır. Bu ta.mlme 
cek.tir. Anlaşmanın müddeti bir ae- göre bayiler, buzun kilosunu beş ku· 
nedir. Ancak iki ay evvel fMhi ih- ruştan fıı.zlnyn satamıyncaklardır. 
bar edilmezse kendiliğinden bir ae- Romanyn.dnn yeniden on beş bin 
ne daha uzablmif olacaktır. 1 k1Jo amonyak getlrlldiğinden bütün 

Kağıtlara el kondu 

Hasılatı mllll müdafaanın lcvkılIA
de masraflarma kabitlık tutulan ta
sarruf bonolannın üçüncü tcrtıp yir
mı 5 milyon llralığının da blrlnc1 ve 
ltincl tertJplerde olduğu glbl fevkıı.
lldc rağbet görerek çok kısn. bir za
manda tamamen satılmı_ş olduğunu 
memnuniyetle ve aziz vatnndıı.şları-

Türkiyedcn Bulgaristana verile- bu yaz müddeUnce geıhrln buz thtlyn
cek mallar arasında palamut hula· cı kn~lanacnktır. 

lstanbul 16 (A.A.) - Rasatha- sası, pamuk döküntüleri, yiin]ü ve * Telefon idaresi mfidürü B. Nlyn-
Ankara 16 (Telefonla) - Bomba pamuklu ,!>açavralar.. damızlık at. zı, dün vlldyctc gelerek Vali ve Bcle-

hM!sesl hakkındakl k.arann çarşam- neden tebliğ edilmiııtirı Bu aabah manda bogası,v eanayıde kullanıla· diye Reisi doktor Lütfi Kırdan zıya
ba gllnll tefhim olunacaıtını Yll.Zllll§- yaz saatile 8,42 dakika 52 saniye cak balık yagı, nohut, kre?zot, tet etmJştlr. Vll~yette bir telefon 
tık. Bu iLL~arln. ağırccza malıkemesI, geçe aark - garp istiknmetine yakın susam, tohumluk keten tanelerı, aa- santralı ya.pılacnğuıdnn müdür bu 
yann (bugün) bomba hMises1 celse- ve merkez üıtü rasathaneden 112 nayide kullanılan keten tanesi, dö- hususta Valiye izahat vcrmlştır. 

Ankara 16 (Telefonla) - Bugün ma teşekkfirlc blldlrlrlm. 
Resmi Gazetede inti,ar eden bir ka- Bu SW'ctle piyasada.ki tasarruf bo
ramameye göre, bilumum hakiki ve nola.n yekfuıu yet.mi§ beş milyon llrn
hükmi .. ahıslar bugünden tibaren 5 ya varmıştır. Elde edilen bu netlce 

Y memleketımlzde tas:ı.rruf fikrinin ne 
gün içinde ellerinde bulunan gazete. derece lnldşaf ettiğini göstermesi bn· 

slnln ~n toplantısını yapacaktır. kilometre mesafede bulunan ıiddet• küm vardır. Bulgariatandan da mem· 
~ı':nra~İu~ğ;~~/ıonra saat 14 de tef- lic.e bir zelzele kaydedilmiş ve ıeh~i- lele.etimize mult.avva, amballj Uğı-

. mızde korku verecek dercede hıa- dı, zımpara k.!ğıdı, kola. tarak ma· 
* Bult.:ı.nahmet clvnrında oturan 

Ahmet. adında biri terziye ynptırdığı 
yenı elblseslnı evine götürmüş, ertesi 
gün kendisi evde bulunmndı~ı sırc.d=ı. 
Mustafa adında birl eve gidere!( Ah· 
medln kansına: 

mecmua ve kitap tabına mahsus kınımdan olduğu kadar tasarruf sa.
gramajı otuzdan yukan her ebadda htbl yurtta§Iann mtill müdafaaya 
simili, Oruk ve Mittclfoyn ve saire yardım hususunda.ki arxulannın ve 
gibi ikinci veya daha apğı hamur- cümhurtyet maliyesine olan tılmaUa
dan mamul kağıtları bir beyanname rmın parlak bir ınlsallnf teşkil etme-

Libya' da lngilizle
rin durnmu ciddi 

solunmuştur. itinası, dokuma tez.gilhı, tarak, me-
Ankara 16 (AA.) - Bu sabah kik, çirçir ve dokuma dengi, naf

eaat 8 ile ıekizi elli geçe arasında talin kükürt demir varil kundura 
ı 

. B , , , 
zmır, ursa, Kütahya, Balıkesir, için tahta, orak, hrpan, kenevir soy-

ile en büyük mülkiye memurlarına si ltlbnrlle de 1ft1han muciptir. (Baş tarafı 1 inci sahifede) 
bildireceklerdir. Kanun tasarruf bonolannın 1hrnç 

Evvelki kararname ile matbuat haddln1 yetml§ beş mllyon Hm. olarak kayıplar verdinni~ bulunuyorlar. 
umum müdürlüğü tarafından tahsis teııııt ett.tğt cihetle bu haddin teca- Durum ciddidir. Fakat 8 inci or· 
olunan kontenjanlardan kağıdı olan· vüztine meydan verilmemek üzere bu du, yeni mevzileri işgale giderken 
lar (bu kağıdlardan dolayı), bu ka- gfinden 1tlb:ıttıı tasarruf bonolarının ' ayni zamanda fiddetle mücadeleye 
rarın nC§rinden evvel bu gibi kağıd- sat]§ı, ancak evvelce ihraç olunan devam ediyor. Durum hakkında 
larına el konanlar (bu kağıdlanndan bonolardan vAdelert hulftl t'den mlk· tam bir hüküm yürütmek mümkün 
dolayı), kiiğıdlarını maliye kırtıtsiye tann tekrar piyasa.ya anı suretlle olmamakla beraber üstünlüğün Mih-

Kepsut, Dikili, Bergama, Kocaeli, ma malcinası, ıeçme patates tohumu, 
lstanbul, Lüleburgaz. Çorlu, Çanak· matl>aa mürekkebi, pencere camı ve 
kale, Beyıehirde bazılan ııiddetli, camdan mamul eşya, sillfür dB kar
bazıları da hafif olmak üzere yer bon gibi kimyevi müstahzarat ve 
saraıııtılan olmuotur. Zarar yoktur. anilin 'boyalar getirilecektir. 

- Kocan yent yaptırdı!;,"l clbıseslni 
1stıyor. Çlmdl kendisine götüreceğim, 
Demiş ve elbiseyi alıp snvuşmuş

tur. 
~m eve gelince bunu öğrenen 

Ahmet polise müracan. tctmlş ve biraz 
sonra Mustafa yakalo.narnk tahkU:n-

devam edecektir. Binaenaleyh tasar- verde oldugv u ve Mihverin cumartesi deposundan temin edenler (bu su· rut bon t 1--'- •-tiye va. osu sa m n ............ ,.., n - -L- Jd •V• k 1 d · · retle temin eyledikleri kağıtlardan tandaşlanmız ytrıe eskiden oldutu IU.9amı e c ett~ ~~ç ar an ı.sti· 
dolayı) beyanname verilmiyecektir. gibi memleketlmlzdekl b11Qmum ban· iadeye çalıpcagı beliıdır. 
Beyanname verecekler kağıtların kalam ve b3.nka bulnnmaya.n yerler- Durum nazik 
nevi, miktarı, nerede bulunduklarını, deki mal 83D.dıklanna mftrnc:ıaUa bo- Londra 16 (A.A.) - Libyadaki 
hangi gümrükte bulunduğunu be· no satın alablllrler. ıvaziyetin ıon hafta içSıde fena1a§tı· 
yannamede zikredeceklerdir. Mülki· Yurtta.§lanmın tasarruf ~tt1klerl ğı münakaşa gCStümıez bir hakikat· 
ye mcmurlnn:ıa verilecek beyanna- parayı emin l'e cazip bir şekilde 1§- tir. Meydan muharebesinin ilk saf-

] b d 1 v Jetmeyl ve bu mıretle zatı menfaatle- h . 
me er mat uat umum mü ür ügüne rlnl temin ederken aynı zn.rn.n.nda ~·~da ~chın!eck tarafı.ndan Chur-
gönderilecektir, El konan bu kağıd- nıllll mildn!aaya da hlzmet etmeğl chıll e gondenlen mesa1 Londrada 
ların bir ay znrfında satın alınacağı mflmkün kılan tasa!Tu! bonolanna büyük bir eyimserlik uyandırmı§ ve 
matbuat umum müdürlüğünden tah- şimdiye kadar gösterdikleri btlyük çok ağır kayıplara uğrablrn~ olan 
riren bildirilmediği takdirde bu kA- rnğ'bet1n bundan SOIIra da. devam e- Almanlar yine eski mevzilerine çe-
ğıdlar serbes kalır. Satın alınacak decc~lnden emln1m. kilmek zorunda kalacakları ümidi 
bu kiiğıdlann değer fiııtleri elde haaıl olmuştu. Hatta iyi haber alaıı 
mevcut vesaika İstinaden i~in kendi- Amer·ıkan bazı müşahitler, ıek..izinci Ritchie or-
lerine tevdiinden itibaren on beş gün dusunun ıiddetli bir karşı hücuma 

Edime 16 (Telefonla) - Bugün 
aaat 8,45 de burada hafif bir yer 
sarsıntısı oldu. 

Erdek' de 
Erdek {Akşam) - Bu sabah ea

at 8,45 de 45 aaniye aüren ıiddetli, 
8, 5 5 de 3 saniye ıüren orta ıiddetli 
ili zelzele olmuıtur. Binalarda bazı 
çatlaklar vardır. insanca zayiat 
yoktur. 

Marmara adasında zelzeleler ayni 
ıiddetle duyulmuştur. Binalarda az 
hasar vardır. ---

Meclisin yaz tatili 
Ankara 16 (Telefonlıt) - Büyük 

Millet Meclisinin 19 haziran onu· 
müzdeki cuma günkü toplantuıında 
ruznamesindeki maddelerin müza· 
keresini ikmal ederek 3 ağustosta 
toplanmak üzere bir buçuk aylık bir 
tatil kararı vereceği anlaşılmaktadır. , ...................................... ~ zarfında mahalli mürakabe komia- uçakları geçmek ve Rommel ordusunu bütün 

yonlannca tayin edilecektir. Sirenaikten atmak için vaziyetten 
Bu karann nC§rinden sonra gde- _.. _,___ 

16 
(R d . istifade edeceğini bile düıünmiiş· üç kuvvetli karıılık taarruz ağır ka· 

ek k~" dl ·· "ki e vüsulundan rLlllUIC& a yo gazetesı) - l d' yıplar verdirilerek püakUrtülmüıtür. c ugı ar gumru er B t d b ...:ı '-ıı • bn er ı. d 
beş gün zarfında ithal edenler tara· d:s d: ~ y~ ua .. nkiu neşnY.fu k Fakat Libya muharebesinde her Dü§Jllan yanına taarruz e en •ey-
fından matbuat umum müdürlüğüne topraklarıme anbu~. ~nnın b' '-lr. zaman biç beklenmedik vaziyetler yar kuvvetlerimiz bu çarpıımada 
bild' 'I' · · d · · de na mec urı llllf yap ... a k b d f d b"' çok kıymetli bir rol oynamışlardır. ırı ır ve aynı ııeraıt aıresın rından bahsetmi• b 1_lann ortaya çı mıııtır ve u e a a oy- Du''n ,_-va kuvvetler"ırnı'z L.ı'n "d"' l"k t 1 M t ... ve u uça11. 1 l ak d DQ ..., 

umum mu ur u çe aa ın 8 ınır. a • Romanyada petrol teııiıılerlnl bom- e 0 m ta ır. önemli bqarılar meydana getiren 
?u~t umum müdürlü~ü bu k6.ğıdlan baladıklanna İ§aret ederek demit- İngiliz tebliği bir gün olmuıtur. 
ihtıyacı olanlara tevzı eder. tir ki: Kahire J 6 {AA) - Orta§ark Almanlar bir çok istill-

cAmerikan uçaklan Avrupanın İngiliz kuvvetleri umumi karargahı 
Mal tepedeki zehirlenme her tarafında faaliyete geçmeğo 'baı- tebliği: kamlar zaptettiler 
h kkı .l... • b• •hb lamıştır. Tnrkiye, tayyarecilerimize General Ridehi, kendi komutasın· Berlin 16 (AA.) - O. N. B. 

a Dup yenı ır 1 ar son derece insani muamele yapıyor. daki kuvvetlerin alacaklan yeni ter· ajansı Şimalt Afrlkadan öğrenlyorı 
Mnıtepedc zehlrlenerck öldüklerinı Şayet bir gün Turlciye harbe girmek tipleri bitirmiıtlr. Cenup Afrika hl· Deniz istikametinde bir geçit açıl· 

ynzdığ'ımız meyhaneci Sefer ve Çakır mecl:İuriyetinde kalırsa bu çe§İt rinci tümeni ile ellinci tümen Gazala masiyle bllflayan Alman ba:ıkl81 dün 
Tovfiğln ölmeleri etrafındaki ta.hkl- uçaJdanmızdan istifade eder. Odünç cenubunda.ki movzilermden başarı akıınm daha çok toprak kazançlan 
kat, rakıya kasten zehir konduğu ne- verme ve kiralama mukaveleslle ile çekilmi§lerdir. Bu hııreket Akro· elde etmek ıuretile devam etınİ§tlr. 
tlceslnl verm1şt1 Zabıta, zehlrl rakıya yardım gören Türkiyeye bu uçakla- ma etrafındaki mevzileri tutan kuv· DUşrnanın g8ıterdiği fsrarlı muka· 
k:nrak ~Afly~t~ç) ı!ly~ Ç~ıo: T~v- mnız da ilave edilmiş olur.> 1 vetlerle I 4 haziran günü ve gecesi vemete rağmen şiddetli çarpı§llla• 
~ 'e &:~:ren e uzc n e u- Nevyork radyosu da, bu uçaklar yc:ıpılan azimkur düşman taarruzla· lardan sonra çöldeki istihk&mlardan 
~~r ta~ftnn Çakır Tevflğin altı tarafmdan Romanyaya yapılan ta· rını püskürten birinci zırhlı tümen bir çoğu zaptedilmiştir. Mihver kuv• 

ay evvel ölen annesinin de zehirlene- arruzun, Avrupaya yapılan hava ha· tarafından verilen mUkemmel bit vetlerl evvelce aldıkları 800 esirden 
rek oıdürfildüğü hakkında bir ihb:tr rekatının başlangıcı olduğunu söyle- savaşla baıarılmıştır. bqka bir çok top ve bliyUk miktar• 
vaki olmu tur. Zabıta \ununla da mekte ve bu harekatın artacaiuıı Dün dü§lllanın Elldem dolayla- da harb ma}zemesl ele ıeçirmitler-
x. ul olmnl:tadır. ilave etmektedir. qıdaki mevzilerimize karp :yaptJia cUr •. 

Sümerbankın sermayesi ta başlanmıştır. 
50 milyon dalia * Samntyada oturan Ahmedln ka-

rısı Kübra. on g1ln evvel blr kız ço-
artbnlıyor cuAu do~nnuş ve çocu'k dün ölmüş-

Ankara 16 (Telefonla) - Meclis tttr. Adliye doktoru B, Hikmet Tümer 
ruznamestne abnan bir 1A.yllıa1a göre, tarafından yapılan muayenede çocu
Sfunerbankın ttftııart sermayesi em ğlın vücudundn §iiphell bazı lekeler 
milyon ııra daha artıt.ınlm.ail'tadır. Bu .. g&illmüş ve otopsi yapılmak üzere 
mıretıe Sümerba.nkın nolaıan talan ceset moren kaldınlar:ık tahkikata 
sa.nayı programının tatblkl 1çin hariç· başlanmıştır, 
ten l.ptldnt madde getirmek ve işçi - ----
evleri yapmak ka.bllı>Iacnktır. IAyUıa. Mahr k f" • 300 
'bu hatta içinde müzakere edilecektir. U at O IGI ton 

Sivastopol' da 
Ruslar yeni bir 
hatta çekildiler 

mangal kömürü satacak 
Fiat MUnı.kabe Komisyonu - man

gal kömürü m üstesna oınrn.k - dJ~r 
lDlllırukat flatıer1 narhını kaldımuştı. 
Odun ve kömürcülerin çoğıınd<ı mnu
ga.I kömürü bulunamnmn.ktndır. 

Bu vaziyeti göz önUne alan Mah-

(B•• ta-L 1 mcı· • __ 1..!6_..1
8

) rulmt on.ısı get.1.rttlğl mang:ıl köınü-
..., nuı N11111cu rQnden !00 tonunu İstanbulun fa.kir 

ınazlarsa acı blr ~Iubt?ete utra.mıo semtleri oıan :ıı•atlh. Eyüp, Knsınıpll§a 
olaca.klardır. halkına kilosu 10,5 kunıştn.n satıınağ1ı 

Almanlar muhardıeye devamlı olA- brar verml§tlr. 
rak taze kuvvetler sokabilmek gJ.bt 
Ustiln dutum.da. olduklan halde yalnız Bat?J& bugünlel'de b&§le.nacaktıl. Bu 
deniz muvasalaları olan RuSlar bunu BUretle Mıı.hnı'kat Ollsl llk defa ola-
aynı derecede yapa.mı"YQrlar. ~ get1rdJl1 mallan piyasaya çıkar• 

Harkof bölgesinde •maktadır---· -------
Berlln 16 CA.A.) - Alm.a.n radyo-

sunun askerl spllterl dl.yor ki: 
Alman Jotaıannın v~ bölge

alnde Jw:a.ndıkla.n ,enı z::ı.tertn lbıeml 
Bortlndc bellrWlyor. Bu zafer, Ma
r9§al Ttmoçen.konun b!r a.ydan fazla. 
bir za.m.a.ndanberl Harkofu çember 
içine alnın.k mnksadlle sartettlA1 bti
tün gayretleri Jt.a.t1 surette mahvet
miştir, Fillıaldlm Ruslar Volçansk 
bölgemnde Alman hatıanna bir uç 
sokmuşlardı. Bu uo Hnrkof 1lzıerine 
kapanacak olan kısknçların çlnıal 8#
mııı tefkll edecekti. Kıskaçlann yu
karı tolunun yokcdllmcsl flnıdl btr 
cmrtvakidlt. Alman kıta.lan her ta
raftan Donctz'e ula.şmnkla. kalmamış
lar, onu biltlln öicmll noktalardan aş
~"' 

!f e demeli? 
Gazetelll'l'e ilan veren Kwlay, 

1ahut inhisarlar idaresi bazı şey
leri sattırmak için cBayi:ı> arı
yorlar. cBayi> ke.limesi Türkçe 
yazıda ne yazılır, ne okunur. Bu 
gibi idarelerimiz olsun açık Türk· 
çeye biraz gayret etmeli, tam 

TUrkçe kaT§ılığı varken 
Bayi dememeli, 
Sadece: 

Satıcı 
Demeli, 

günah olmaz. 



l'f &ziran '!90 

Altın bilezik /ltfilrtII 

drniyor ,. •• 
BBi • 

Bay Amcaya göre_ 

RLBRi u-... ~--·-] .. 
Sanahn üvey 

çocukları 

........... npar ..... 
w••t.. 1lft8 



llahlfe ı AKŞAM lT Haziran 1942 

1 Günlük Borsa ı J ı R A D y Q ı( letanbulda Liaeler Alım, Satim Komfıyonu Yüksek Ziraat Enatitüıü Rektörlüğünden 
Reiallğindenı 1 - ~urumumm talebe ve mÜltabdeminin lHI maıı yılı sonuna kadar 

bit Iİlllelik jqeleıi loln Jasumlu 9lllılll ttsa.k l1'UllW' halinde ayrılmlftır . 
......_. 11onMmm 11/1/tMI tlatlerl a---- Jıl'Oll'8lll ~ Jieber tuıo Dit T, '8ltı'n&mt B, Wıtımentn M•••ueıı bedelllr •rınden bit il yapılacaktır. 

---JJ.n: Be:ı "'- tabmtn 1'1. Miktarl Lba Kr. JD. Japıl&calı 1 - Bük~rnetge ıtıaUan tıeeblt e4tlen etak bedelleri muteahhtde 6de-
'bel:lne 1 .. -u.. ı ıu. ı&IQ.: Pr<JCr'Ull. ,la: Beraber fi!'- ıtr, Kilo ıtln Te -..ı llıldıılJı bnunt ~.ha- l't ~ 1IAveten mDessese tarafından mft-
tmtne ı'öOtiar •• ıqW, b.40: ~ haberJetı ıs: Karı- _Da_t_ııo_etı ____ n_o.,·---.,~oo;;;.,;;..> -,-Iiô--16--111 .. ,_, ---• .:;/Vı=-1.;.;:K2;...;;;;;;;,;c;,_u- tellllüde tediye edlleoekt1r:" 
tlılldııe lala 1o.'1e1 t* fUlrı '"~er, 18,0I: Dana 01"- Karaman "1 le<> &200) ma güntı Mat 1 - İhale 29/8/Mt pazatteat dntl aruplar h1D.lamıdaki saatlerde rek-

frlntı ltı &iM', 18,46: İnce az fulı, 19,30: K .u lM 18()()) ta.ta de ~ blnaaındüi mtiefekkll tomı.,,on tarafından J'&Pllacaktır. 
llldlld lıleı1ne _,... As- baberlerl, l&.,16: fehnU maka- mu 185 1900) " - İhaleye~ edeceklerin bııunl n.ııa.tı ı.ı. olmalan l'e rerekll 
a.ncmı a.r1n':°1I•~ a.il ...,tuı ,.mlar, IO,lD: RadJo ouetıe- Sıtır eti ~ Jbraz etmeıe.t.. 

lldwn ft..... · 81. İ0.48: B1t mMI Olrenl1onız. 21: Z1- l!lolan !2 40000) 2'789 188 • • • 15 de 1 - oartnameatn! l&'met l't d&b& fazla 1ahatı almak isteyenlerin~ 

=
ı;,ell 1' 1 m f&.IG IW taar:vımi, tı,10: farkı ve ttlrtiller, Patates 18 74000) ti~ •tın alına lt*tn.e mUtacaatiarı. 
tJell 9' 1 M ~ •ıo 11,IOt JComılm&, 1).,46: RtyMet!ctım- Yumurla adedi .• ı m BıulBıe tıllldleft IO.- ti1lll ~. 11,!0: AJeM haberleri _______ ı ________________ _ 381000) 1"38 75 • • • 16.25 de Cinsi Mlkdan 

wı tioftıalar. Zeytln 70 13300) 1!98 25 .. .. • 15.30 da 

BULMACAMIZ 
ııı•ııtllll 

'J'ann •khki proıram 
,_...: ProirrUD. 1,13: Mbl.k <Pl.), 

1A: AJ&na baberleft. 8: Mtlzlok <Pl.>. 
ı.--"'!'lm------....... 8.11 ~ 118.att. .. ------· 

Süt 38 57000) 1824 10 • • • 15.40 da 

Reçel 130 8000) 780 • • .. 16.45 de 

Odun çetısı 860 1317) 840 • .. .. 15.50 de 
(Ol\rgen '" meıse> 

Kom.lsyoıuunuaa ballı altı yatılı Jıaen.tn yukanda yazılı lıhtlyaçlan lta.
palı zarf mullle •lmlltmeye konmuştur. nslltme BeJollunda Llaeler satın 
Alma Kombyonu b1nasında yapılacaktır. İstekllleı llk temına.t makbuzu, 
lH2 yılı Ticaret Odası ~sika.sı n tetllllerlni havi M80 a.yıh kanunun ta
rifatı da1leıısfnde hazırlayacakları kapalı zarflarını JUkanda hiznlannda 
ıösterllen aa.tten bir saat evveline kadar aözü g~ komisyon reisllğlne 
makbuz mutablllnde TermElert. Pootada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Teminat yatırmak Te §8rlnamtyi görmek lstlyenlerln Galata.saray J,tgesin-

Sinema proı· eksion de k~ kA.tlpUtbıe müracaatları. (5845) ................................................................................ 

1 makineleri Kırklareli Belediye Riyasetinden 
SES TERTİBATI Beledlyemlz elektrlk ııantralının aeneUk ihtiyacı olan 100 tou &taç 

IOldaa ..,_ ve ,..u.ndaa ...ıı: AMPLIF1KA TÖRLERi kömüründen yüz tonu qa~da elm ve. muhammen bedell Ue ilk teminatı 
ı - B1r meyva ataoı. TiidıİJ'e Vekili: yazılı ata9 .kömürü 2490 sayılı kanun hilktimlerlne ılke açık ek.slltmeye 
ı - ~dolu delll. NECiP E~SES konulmut oldutundan 22/ 61942 günü $11at on beş1ıe Beledl:ye Encilmentnde 
ı - mr tat.il _ TeWh. rııi: llıaleal l.era edllece.ttır. 
4 Pulla. Dtftlıenhı bılfl - Ala- ~ kotlu, LtikW Taliplerin mezld).r günde kanuni temınatlarlle blrll.tte Kırklareli Bele-

mı beden1. Cad. ı 93 diye Enctmı.enlne müracaatlan. 
a _Zindan beqJG, Evsaf n teraltl görmek tstlyenlerln belt>d!yemlııden meccanen gönde-
1 - ı.,.. •tmıf adim, !11eceğl flln olunur. (64351 
1 - Otrtnttnln .... Jenpu • J'lra- Um MiiMbldlnl Askeriye Cemi- Muhammen B. İlk temlna\l 

lrah. 79u IU7ufllnc1•: Cins! Mlktan Lira Krıı. Llra Krt. bıaıe cQrı ve aaaU 
ı - Olydl#i .kalın JaJmqa tı.1t. Her .ene mensup ~m emekli su- Ataç kömtlrll 100 ton 8000 eoo 22/8/H2 T. ın 
t - Sonuna db ..U.. t•t1""1°1f'D be.71Ardan tbDıdlJ'e kadar cemiyete 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

tim' - Pll&•la oorb& U'Ul. kaJdolmamıe ~. tımera zabitan ve 
ıo - Aydınlık - HU!1J9 eden. menmbun askeriye ile askeriye itam 

Gecen bolmaeanuz ye eramllln pazardan bal}ka her gün 
Boldan ata ve JUk&ndan &f&lı: aaat dokuroan on dörde kadar Vez-
ı - K.lremJt, MJ, 2 - İyi, Qe.ldlen, necUerde cemiyet merkezine müra

i - Riyazi, İlA, 4 - AlelGmum, 1 - caatla kaydolmalan ınzumu U!n olu
lıılele, İzole, e - b1ı1, Un, 1 - T1, nur. 
USOnall, 8 - Llmonata. 9 - Me~. - .-----------
Une, 10 - İnameJd. •. Bana ikinci sulh hukuk mahke

m~: 941/837 
Bursada İpeklf tabrllcasında açık Mevlidi şerif 

Mlmar Vedat Tek IUhuna Mıb&f bat bahçesinde KAmll otlu İmet ve
edllmek 67JeN, ~ hu1rMı K2 ıaaıı- tııı &TUJı:at B&hr1 Ege tarafmdan 
• mOsadif euma.rteıd aftnD ttındi Mabem mahalleetnde Pmarba.şı cad
namazını mfltıeakfp nı,.ıtıye eamı- desinde 24 No. lu evde Mehmet All 
inde mevl6du ~ Jı:IraM edlleoettaı- 01tu Musta.ta &leytılne tapunun 824 
elen arnı edenlerln beıp't1Jeıt rica olu- ada 10 parsel numaralı btr evin 1za
Dı11l'. Jel fUYUU daYUlllda ml\ddealeyb 
--'------------ Mustatanın Bcametdhının meçhul 

Mevlidi şerif bu111Ddutu an1afıldıtından on ıııın 
mtıddetle lllnen tebligat terasına ve 

Sadrı esbaJı: meriıum S&lt P8fa da- muh&kemenln sn/942 cuma gilntl 
madı, Ştln.11 Devlet Jıllal179 Datreal aat ıo a taıHdne karar vertlmtJ oı
lılba.t :reJıd merhum HURİ iB'rJın'B- dutundan mumalleyhln muayyen gün 
Lhıın ruhuna it.haf edilmek tmeı-e "aa~ :ma.hbıneye bizzat gelmed!
ll haziran pertembe trlntl ltındt na- 11 l'llJ'& tarafmda.n muı9ddak bir 
munıı mtıtıeatsp ~ OMD"""M 1'*11 16ndermed111 nyalıut m.azere
mevlldl terif lo.raa* olwaeatmdan t.tnt blldlftned!lt takdirde muhake
atraba, ehJbba " cUter anıa eden menin cıyabında büılacalı da•ettye 
98Tatın camide hazır bulunmalaft rtea mabmma ıcatm olmalı: 1l!ıere llln o-
olunur. lımur 

1 İstanbul Belediyesi ilinlan 1 
İstanbul Buz nakliye ve tevzi iti ihale olunacaktır 

Karaafa9 mtl:•eea.tı buıı fabrtkumda blr aene sarfında ıatlbsal olu
nacak tahminen aekjs nıllJ'()ll tııo busun, ı.tanbul Beledlyeal hudutlan 
dabHinde ııak:U Te tıenıt ı.t maJM Hl .IClllUDA kadar devam edecek müddet 
lıo!n kapalı zarf usullle eblltmeye kaDWaıUftur. Beher :ıı:tlo bus aza.mı bet 
kuruşa perakende •tı]mak üzere ııakll ?e Wnll tçln b1r kurut 2& santtm 
muhamınen bedell 'YUOhmmuttur. 

İ1lı: temtnat mlkta.n <16760) 11radır. Ralltme tartııamesı. " evrakı 
mtlteferrlaaı 750 kurut mukabl11Dde Karaatat mft~tı m.Mklfttllnden 
aıru .. cattır. 

bıale 29/6/ 942 pa.sarie.s1 ıtınl .. i 15 de İatanbul Beled1Jes1 Daimi 
lbıcilmeni Odasında J&Pl}acakW'. Tallplertn llk ~"makbuz nya mek
tuplan, hnmlı p.ıtname Te taıumen tbruı llmn .. ıen diler Tesaik ııe 
t490 No. lu .kanunun taritah onreGnde huırlayaeatlan tıekllf mektupla
nıu ihale gihıtı ııaat H de kadar Daim! Bnıc1hnene ftmleler1 llmndır. 

(8327) 

* Atatürk bulvan muta &ifan uemnr tnpatı .tapalı zarf uaullle elt-

Bandırma Belediyesi Elektrik ve Su lıletme lda· 
resinden: 

Lira Kr. Mlktan Fi. cınsı 

Motorin 20000 00 
3000 00 

200.000 
4.000 

20 
?5 Dizel silindir ve Dizel ya~ 

23000 00 
Yukarda mtktan gösterilen motorin ve ya~ hlzalannda yazılı muhammen 

bedeller tızerinden alınacaktır. Fenni ve mali şart.name idareden verlhr. 
Ek.!lltm.; 28/ 6/942 cuma günü saat 18 da belediye f!ncümt>nlnde kra ve ka
palı zarf wıullle yapılacıı.ktır. 

Muvakb.t temtnat bedeli. 1'125 liradır. İhaleye \.ştlrik edt>eekler 2490 sa
Jılı ihale kanununmı 3 cü madriesinde yazılı veslkalan lle depozito makbuzu 

Te teklif mektuplan 21!/6/942 gOnü saat 15 te kadar eneümene vertıecektır. 
Keyfiyet. lsteltllle:rc n~n olunur. 0:62431> 

l11tanbul Ticaret ve sanayi odasından: 
Fabrikatör ve Müteahhitlerin nazan dikkatine: 
Devlet miieır;,eselerlnden slpar:!ş alan fabrikatör n müteahhitler ekserl-

1& yeril malı Teslkası almak için teahhütıerlnt ifadan eonra müracaat 
etmektedirler. Bu '8e mahn yerll olup olmadıl~mı tesb!tte mti41k1lMı muclp 
olmaktadır. Bunu önlemek için fabrikatörler 1molA.ta ba.,lamadan mnte
ahhitler 1ae malı teslim etmeden evvel muamelenin teshlll ~ yerli malı 
ttslkaır. ttdarlk etmek üzere odamıza müracaatan Unumu 11An olunur. 

·63920 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanlığından: 
1 - Ankara Mu.slld gediklt erbB.f hasırlama orta okulunun birine! sını

fına DenJz bandolu tçln talebe kayıt Te kabul olunacaktır. 
2 - Kayıtlara 1 Haziran 942 de başlanara'k 20 ağustos 942 ye kadar de

T1LD1 ecHleceırtlr. 
3 - İ8tanbul ve clvanndan müracaat edeceklerin 1stanbul Deniz komu

tarlığına, Mersin Ye elnnndan müracaat edeceklerin Mersin Deniz gedikli 
El"baJ hazırlama orta okul mildürlUI tlne n bu mmta.talar dı.§mda bulunan 

lann bulunduklan mahallin Askerlik şubelerine mtiraeaat etmeleri. (8127) 

D. D. Yolları 9 itletme müdürlüğünden: 
Yedikule cer atelyeısi ~in tesvıyect, tornacı, dökümcü, demlrcl ve 

frettclye ihtiyaç n.rdır. Yedi.tule atelyeahıde yapılacak imtihan netıce
slnde en 8f&lı B. 2 ifçl derecesinde ehliyet gösterenler lfe aJmacaktlt'. Ta
Hplerln bJr dilekçe lle 81rkttlde işletme MUdürlii~ milracaatlan llM 
olunur. (8430) 

Tokat Memleket Hastahanesi Baı Tabibliğinden: 
TotaL Memleket basta.hanesine 150 Ura ticretıı bir klml!yen memur alı

nacaktır. Hutahanen.hı taı~fer, ıu, elektrik, etiho ,.. çamqır makinele
rin.den anJamMı prt olup bonaerv1.slerlle b1rllkte Nalla VeWet.lncc mwıad
dak ~e hutalıe ba• hekhnllıtıne ml\racaat etmeleri n&n olunur. 

c6518) 

Sümer Bank umum müdürlüğünden: 
Karabökte kurulaca& Şamot fabrik&aı ln.şaatı.nııı. 20 hazlran 1942 tari

blnde icra olunacak pazarııtm 22 bastran 842 taı1hhıe tesadM eden pa-
sa.rtesı gibıtı aat 18 ya bıralr::ıldıtı lJM olunur. 1~811 

llltmeye tonulmu§tur. Ktflf bedel1 89eoa ıtra 14 lı:un1ıt 'ff llk tıemınatı 1580 
llıa 42 .turuotur. Mat&vlle, ebll&me, nafta umumi huu.st ft s.mıı tan
D&melerl, proje bf1f hulba&Ue bana mtttıeferrt dıter evrak (4) Ura (33) 
hruf mubl>lllnde belediye fen itleri mtkttlrlül11nden 'V'trllecektlr. İhale 
19/11/942 pazarte,,ı rtmtı aaa.t ıe de Da1m1 ıı:nc6mende ıaPılacaktır. Talip
Jıertn llk temJnat makbuz yeya mektupları, 1h&le t&rlhJnden (8) ırtın evvel 
belediye ten l§lerl m11d11rltlltlne mGracaatla alacakl&n fenni ehllyet 9G 
:rılına alt "ncaret Odası ?eS1kall. bmalı taıtname l'e tanunen ibrazı lbım .. •••••••••••••••••••••••••• 
Plen d1teıı TeSa.l.tle 2490 No. lu lı:anunun tarlfatı oevresinde hazırla.yaca.k
lan tekllf mektuplannı ble gtml aat H de kadar Daim! ırnctunene ver. 
meıerı llzmıdır. (8331) 

* Şifbane - İakender cadc:klbı1n ~ n Ou1 töprOd arasında.ti 
bmnının Tretuva.r 'ff Bardor iDfu.tl tapalı atr uaıne ebUtmeJe :t:onul
muıtur. ıteflf beden UG9'1> nra <H> tun1f ve mı: temtnatı (1079) Hm 
CM> kunJ,ftur. 

MutaTele, ekstltme nana 1tlelıl 1111umat .,. huaull p.rtn.ameıert proje ve 
""'1 hull8ulle buna mMeterrt dqer 91'h* "2) tanıt mubbllkıde bel&
.,. fen ıtıert. mOd1lrlGltbıden ftlCeceWr. 

İhalo •l8/H2 pasartıesi ıQDG aM 11 de Da1ml BncGmende J8.pılacaık
- Tallpleıin llk -.ıtnat mal:ba nJ& mektuplan ihale tarthinden (8) 
ilan eneı belediye fc ıtler1 mMtllllcttme mGJoacaatla lllaoatları tenııt eh
_. .,. hmalı oartmımıe l'tl&ln ,., Jı.mnmen ibram ilan. plen dil'er 'ftltr 
~ HM> No. lu tmuaa 1ıl,dfatı oentıllnde buırlayaeatıan te.tlU 
_. ... lrıLhup ... Jarmı ihale ıtma aat 1'6 de tadar D&lml !:nıc'6J:ııene ftmlelırt 
~. (8017) 

İstanbul Fiyat mtırak abe komisyonundan 
mıı No. 171 
'l'Scarei VetAlıetlnce bten mıtancat n al lplJll l&btlannda llf8.lıdü:i 

.... bad1«l1 te.Y1n ed11mtfttr. 
ı..ı&toı kin Toptancı kln Pera.te:ndecl lr:lrı 
.aredttt,fll Alkreıcl1Uf.ı. " lo ıo 
K"9ıı " • menaucat " to 
Al tplltıerı " 20 " 11 "' 'r "' 15 

Yukanda ıöstıeıtıen toptancı tk hadleri yalnız tthalA.t merkest dıtm-
ta kalar :ıerıerd• :aı8emea n faau,etlert bM!katen LopLancılık olan muta
-.ıtlara 1'9rllecettıt. i.stanbulda mt1ea981 perakendecller ıtlıalA.t ~ı 
Clolrudan dotnıya ittıaıltçılarda.n alacaklanndan bu l""~ıit'de nın,...~}illk 1 
•tvJ flyatıannın hesabmda aynca Lopte.ncı kln UUi oİuımııyacaict,';r 1 

Keyfiyet 14/3/942 taıiJıinde neorolunan 112 lla.yıh lllnımıza ek oİarat 
tlln olunur. 8592) 1 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
Aak•rt ıı.eeıere, Konya as.kert orta okuluna n gedikll hazırlama 

orta okollarma talebe alınıyor, 
ı - l ~l~ H2 de bqiıyacak yeni derı devtell lçln Konnda Ku

ıeıı, .Aqeb1rde Maltepe ye Buna a.skert llaelerlle Xoınya utert orta 
okulunun ve ltayaer1 ged1kll •rb&.1 baZlrlama orta okulunun her tlç 
amırına, lılmdfoın. cedJ.kl1 okulmıun bırtnc1, tktncl, tlç6Dc11 lllllflarma, 
Kınkble sanat okulu vt ADbra musltl ıecmıı cııtuıunmı ,.ınız b1-
r1nel muflanna Maarıt Daelerlııden, Maarif orta obDarmdan Ye Dk 
okul mezunlarından talebe alınacaktır. 

2 - •lmac.alc ialebenbı Tt1rk J!bıdan olmul. Slhht muayenede 
aatıam oıtmuı. .,. ıstetıı adedi lhtl~ fal'll. oldutu tuttrde ra

pılaealı: 19Qme mıaTIDda bZMID•llJ .,.nar. 
3 - Tabıllll terk ecıenıeıı. her ne •b91>1• olana o1mn ,..uıı btı

yütmflt ff1'& kilçtllmt\f olanlar, bulmıd1Jtlan otuDann IOll --"flann
da mııft& "Ja btlttlıılemeye blmıl olanlaS', Nan. boYJan "alutlk
lan ublt Uıleler taıımaimdatı ~ 1IJ'l1lll obmp.nlar 1ı1ıba1 cı11m-
maalar. YaJnıs gedW1 •rbaf hamrlama orta okallanna b1r DA lo llll• 
tablll1 terketndt olanlq aım.l>Wr • 

,4 - lha tanlan 1afı7an llt*1llertn bulundülan ıerıertn ukerıat 
§Ubelerlnden diler bJ'dı bbul ~ ntınmıeleri " otunarea 
IaLeklller b&lrtmda yapılmakta oıu. te,Nrttat netioeltrlnln l9Çme 11-
n&l'luma kadar tAınamJenarü lltıltll1erbı bu llD&Tlar& stnbUmele
dlıl ıemın ıotn 11 M&Jl8 M2 den 1ttb&ren birer dilekçe Ue n açık lka
meL 9Clrelılerin1 .,. ntıtuaa ta11Uı bulundukları yerleri dlletçelerlnde 
1töetermelı: Oure tlerbal ırtnnet ı.ııtecıttıert o1cul mldtlrltlklerhıe mtıra
caat e&melerl n Maarif olNllaruıda llD1f 189Dl• 11D&vlan bittikten 
sonra da c!Jleı taydı k.m.l k&Aıtlaruu hazırhJ&l'U ukerllk fUbelerl 
Yolu ne en ~ ıo Aaustos 942 tarthbıe kadar okul mftd1lrlüklertne 
göndermeleri Uln olunur (3297 - G5S8) 

O!\lp l Ekmek 117000 &det 
'T0.200 Ki • 

Cll'QP ı Kesme .-. •.ooo Ki. 
Too şeker •.ooo • 

Onıl> 8 Koyun eU l'1. 000 JD19 
Kuzu etl lGOO • 
Bıtıı ett IOOO • 

Karaciğer ..... 1000 tııCllt 
Beyin t&O • 
İf]tembe IOO • 

woo 
t600Dıtta 

arç a But 8006 
"foturt •tam ,allıJ 9000 

Tereya.R 300 
Yumurta IOOOO 
Beyaz peJDlı 1000 
KBf&l' peJDbt IOOO 
Seytln taDlll IOOO 
Reçel tooO 
Pekmes toOO 
l'ahaıı IOOO 
!'ahan helY• IOOO 

Oanıp 8 Dılamuı 
Çay 
Karabiber 
Kırmızı b1bel 
Baharat 
Oül suyu 
Kuru iizilın 

IOO 
IOO 
100 
~ 
26 
20 

fe'k1rdekstz 1000 
it~ tıztlm11 100 
Xunı kayıa 600 
Kuru erik 600 
Kuru incir 600 
Ceviz 1çi IOO 
Fıstık içi 150 
Vanllya pabt 400 
Pirinç 16600 
Kuru tasuı,.. 8000 
Kuru bamya 500 
Böğriiloe 2000 
Tarhana 600 
Kuru qan 16000 
8arm.ısak 200 
81rks 16000 
Tuz 4000 
Salça 2500 
Sebze kon_..... 3000 beMI 
Merclmet: 200 
Kırmızı men:ıuuık ıoo 
Nohut 6000 
Bulgur 4-00 

o...., 7 Karpuz 6000 
Kavun 4000 
Portakal ,000 adet 
ı.tmon 15000 • 
Zlma 2000 K& 
Armut 500 
"1-YVD. 200 
Kayısı 200 
Kiraz 300 
Çilek 125 • 
=raze üzüm ıooo • 

• tuulye fOOO • 
• baın.ya 1000 • 

Sivri biber 400 • 
Dolma biber 1500 • 
Domates 6000 • 
l'au kabek 6000 • 
Patlıcan aooo • 
Tau bakla 1000 • 
İspanak 4000 • 
Uhana ~ 4000 • 
Plrasa 4000 • 
Kereviz 2000 • 
Havuç 2000 • 
fç bezelye 500 • 
lernlzotu 2000 • 
llalamura J'lol)ra.k 1000 • 
rr. yaprak 1000 • 
Tau ~an soo • 
Enginar 1000 nde\ 
Karnebaha.r l5GO Kg. 
Hıyar 8000 adet 
Maydanoa 13000 dem• 
Dere otu 15000 > 
lfane IWOO • 
it. turp 250 > 
Marul 300 adet 
Patate' 16000 Kg, 

CJanır> 8 Soda 
Yefil sabun 
Beyaz aa.bun 

3000 • 
3000 • 
3000 • 

10,,G kı11Qf 11,677,50 ebe~ 
raJk!,t 

117,IO 
97, 

ıoo. 
ıoo 
eo 
• JO 

*' -ua 

ao 
IO 

'°° e 
106 
191 
IO 

HO 
eo 

120 
120 

IOO 

ı-:g 
80 

400 
200 

8G 
80 

l7G 
eo 
&O 

120 
120 

15 
61 
21 

IOO 
35 

100 
215 
eo 
30 
11 

100 

• • 
.. 
• l 

• p 

• 
• .. 
, 
• • • 

80 ..... 
M ı 

ıa 

H 
ıo,a 

8 
8 
ıo 
10 
IO 
40 
20 
60 
so 
&O 
25 
20 
40 
20 
25 
15 
15 
20 
20 
15 
10 
ıo 

20 
15 
60 
20 
40 
20 
15 
20 
30 
10 

2 
2 
2 
2 

10 
25 

iT 
"10 
t5 

•rmcı.. 
4700 
5820 

10620 
17.000 

1500 
1400 
350 
150 
60 

41460 
16875 • 
10125 

'7000 
1800 
4600 
J200 
1000 
8150 
3900 
rz400 
1000 
HOO 
1400 
2400 

80150 
1000 
NOO 
350 
20 

100 
40 

1700 
80 

875 
800 
250 
800 
330 

60 
.f958 
1680 
1600 

"100 
500 

1'150 
180 

t500 
440 

1500 
1800 

48 
215 

120 
•• 82 '88e 

fOI 
l20 
"IOO 

1500 
ıooe 
ıoe 

40 
120 
90 

l'ı . 50 

750 
800 
400 

80 
625 
,50 
"150 

1000 
200 
600 
400 
400 
400 
JOO 
250 
400 
400 
200 

711 
200 
450 
600 
26G 
30 
38 
5 

50 
4000 

111837 50 
510 

2100 
2850 

6460 
Ourup 1 mat 11 de kapalı zart 
Oanıp 2 .saat ıuo da kapalı zarf 
Ovup 3 aaat H.IO da kapalı sarf 
o.ap f saat lf..46 te lr:apıılı zarf 
Omup 1 aa.t 115 te kapalı zarf 
Ovup 8 1aat 11.SO da kaı>ah zarf 
Omııp 7 -.at 1& da kapalı zarf 
0arap 8 saat ıe.ıo da kapalı zarf 
bnmı! yergUer, harç. v~ resimler llAveten mtltlllli taraf:ından .... 

lllllılde ıedlye edilecektir. (8478) 

Ankara Belediyesinden 
ı - Anka.ra otıobG.s garajı ne mtlftemllatma ~ak elektrtlt ... 

iM ff tadllltı işleri on ~ gtin möddetle ve kapah l&r:f usullle ek.iti~ 
lıPMdmottur. a - Tahmin bldell cem'an ı 19~832• l!ra c35o kurupur. 

ı - Teminatı .. H8'1• lira , 43. 'kutu~tur. 
4 - İhalesi 30/8/942 sah günü saat ı ı de yapıl:ı.catmdan şartname, ,_. 

ve J)l'OJelerini gönnett ısteyen1t:rln her gfn encümen .talem1ne müracaa• 
T9 llteklllerin de !bale günü olan 30/6 94" alı günü saat 10 a kadar Mil 
numaralı kanunun S2 nci mnddesl sr ~ 'h<ı.tı dairesinde t. n~.ım t~ 
ielr:1lf mektuplarını Belediye dalre&nde n. .. t ~ekk!l encüme vermel&ıt 

c4186• ı6472a 



SÖZÜN 6ELiŞi -------· ~· ~::B~~r=::i 
Muharrirlerimiz · -
ne ile meşgul? Şark cephesindeki Alman S~~~~=~~ G tindellk bir Fransız gazeteshıbı sanat sahifesinde gözüme maskesi geçirilerek ev .sahip 

Dişti. o kadar giil'iiltü. arasında sanat bahislerine ayırdığı hareketlerı· nı· n A =m:r~ın~ .~s:s~a~;:o~ls~:er Ohelı 
iç sütunda gazete, t.anınmış mnhantr ve şafrler:tn neyle meşgul manası ~ ~ ;, --
olcluklannı okuyueulanna bir kaç satırla olsun haber vermeyi Allah geride kalanlara uzu 
Dımal etmiyordu: Falan muharrir iki roman birden hazırlıyor- ler venin. Üzülmeyiniz. Ney 
mu,. Filin muhantıin yeni bir e!leri çıkmalt ftzere l:miş. Bir takdiri llahi böyle imiş. c· 

:~~~~·yazdığı manzum tiyatronun lk1 perdesfıı1 bitlrmfş. Ötkei Almanlar büyük taarruzlarını hazırlıyorlar. :::=;~: ö~:~ ;i~~e 
Bu satırları okurken tnsanm aklına bizim taıunnıış muharrir Fakat Sovyet mukavemetinin çetinligv i münü bir~~: .~:ee:~ku 

•e pirlere neyle meşgul olduklarmı 90l'lnak pllyor. Ahnacak nuniyet beyan edenler de 

cevaplan fhndidetı kestiriyorum: Çoğu «dinlenmekte olduklarını)) nispetinde bu hazırhk da uzun sürüyor bıh-aıt!~a:;~a~':iu-f.::iı 
lllJyllyeceklerdfr. Bayatlannda topu topu üç veya dört kliçük yamn cefalanndan, mihnet 
.ıtap çıkardıkJannı batırlıyarak «bu ne yorgunluk!» diye •S1CM1- Almanlar hesabına oldukça mü- çok •ey kazandırabilir. Bu imUn kurtuldu. ebedi rahata kavu 
bflirsinh ~ h Yazanı " · im bir muvaffakıyet olduğu artık hentiz mevcuttur. Anw bunun için Hani o zaman insanın ade 

Bununla beraber «neyle Dlefgulsüıı'lb?ı> sua.Hııe «dtnleniyo- anlaşılan Harkof cenubundak.i M. Şevki yazman çok uulı hazırlanıyorlar. Her tilr)il - Öyleyse darıa. başını:qı 
nımıı cevabını ~· uharrl İzium harbinden sonra da Almanla- tehlike ihtimalini anlemek 1..tiyorlar. lalı yak ·a sizi de o baı.: vcn::nıer, m r ve -.1rıer1mtztn - --ı-• il Janl d Gtlnl v- """" DAll.Lllıu nn büyük taarruzlarına baıılamıya- mana ıudurı Almanlal' bltyük taar· Yani düpn.ımlanndan geçen ıene- arasında görüriiz. 
0 an ır. ilk ufak t.efek ffıerle ufraşan ötekiler Bize yeni rak durmalannı biz cgarip bir durak- ruı1an için hazırlanmaktadırlar. Bu den çok daha fazla çekiniyorlar. Diyeceği aelir. 
bir eser hazırladtklanıu söyllyeceklenllr. Faka1 bu suali on sene lamu olarak adlandırmı§tık. Ara- taaruzun pek ,-akm olmuı da muh· Böyle bir hareketitt kendileri için Taziyeden ıoınra ziyaretç· 

rtm
nve

1
I de sorsaydınız ayni cevabı alacaJr:tınrı. Çti:nkiJ muharrlrle- dan yirmi günden fazla bir zaman temeldir. Şimdilik bunun için lbım öltim demek olduğunu bilen Sovyet- grup ayrılırlar. bae b~a soh 
Z en güzel eserleıini daima di.lşfhıürler, fakat bir türlü geçtiği halde bu hareket gene tam olan ilk tqebbüsleri yapıyorlar. lerin çetin rve bilgili mUdafaalan larlar. Bittabi ilk söz merh 

kaleme da--amaz'lttJ' Bir d--'-- mana.aile ba§lamııı sayılamaz. Fakat Bunda zafer ümidini benfb kaybet- Almanlan "Ok ihtiyatlı harekete ne r·1
-: 

u .... ~ • ........umun dediği ..n..a <cnettsı~e hır' .. ~ möhl t mlşl rdfr 15un oc;.nu bu arada Almanlar boı durmut da miı değillerdir. İlk medıalede 300 aevketmfıtir. lı nevima bir mevzi - Allah rahmet eyleain. 
e » ver e · Bu mühlet bir tftrlü sona ermez. Diifünür, değillerdir. Bir tarahan Sıva.sto- kilometre kadar Şarb derlemeleri harbine dökülmUıtUr. Harbler ve eı'bi idL ÖJeceti ~ habra 

d&!şünür ve işi ancak henüz yazılmamıt eserlerine gtizel bir tsfm pol'un düıürülmeai için ıiddetli ve yani Volga'ya varmala.n lr:etıdilerine hazırlıldar da o oekilde oluyor. idi? .• fyi bir doktora teda 
lı:oymağa kadar Beri ~ttfreblltrler, k.anh muharebeler devam ederken 1e belki de ••• 

Tanmmış muharrlrJerimlzden Çofu diğer taraftan da Almanlar bütün u F h T.davi eden doktorun· 
nasılsa yudıkiarı lki ttç eseri Yeter ta ilk gençlik çallannda cephe boyunca düzeltmeler yapıyor- mum"'ı sergı•, atı• nir, Nidan soldan itirul 
lan nasal olup ta yazmış olduklarına .. ::~· İçlerinde bu kitap- lar veya cephe gerisine ıızmıt Sov- Ur: 
ılrl ~~A.L bile vardır. Muhat· yet çetelerini temizliyorlar. Nihayet - Bırak onu canım! .. Be 

erimizin dinlenmek ve esner gibi dilşilnmekle meşgul olduk- Harkof cenubunda Doneç nehrinin b ı z f ı fa pfpe yalcalanmıttım da. •• 
lan yeni bir telif esere ancak senede bir raslanmaanclan da doğusuna geçmek iç.in de yine mev- u varı a er yo u Mevzu tamamile deiitir. 
bellidir. zii ve ıiddetli muharebeler yapmış- ' e e e lann hazakati, iliçlar, t 

A b h lardır. derken harb meselelerine 
ca a ergün yeniden yoğurulan bu koca dünyada IÖyliye-cek yeni bir .,_,,~-üz k •- Bunlar ancak Şarka doğru yapı- merhum arada unutulup gİ 

sohunı yo mu? ısıt.e en haztnf bu4ur. (D-- -L ı inci -L~ Ot lacak. büyük taaruzu hazırlayıcı ha- UC09 taran ..-rede) yeriıne dikilecek bir Abide hem ka- e tarafta da onun ha 
reketlerdir. Sovyetlerin Harkoıf kar- ı radan, hem denizden 1rlSrillemez. dan ba.hi. açılırı hem beynelmilel eserler, hem de ~ •ı===-==========================:m- ıısında yaptıkları taarruzlar ve her Yine bu beş yüzüncil yıldönlimil hl- - Merhumun aobbetme tanbulun kıymetile ve tarihimizle lmazd _., .. yerde göatediklcri büyük mukave- . tırasını ebedile~tinnek lçin ıehirde o ı. Hele bir defa üç 

alakalı eser ve malzemeler bu aergı- d ] b• metler Almanlan yapacaklan büyük di- büyük bir (Fatih bulvarı) a~ak aşa ır alem yapmıştık. 
..- ~ ...- taaruz planından döndürmemiştir. d aal"L' ti' ibt" __ L, l . d lazımdır. Bu bulvar, Fatih'in tan- uuu ıra düblesini bir d' • t a a de bulunmalıdır. Bunun içio ıim . b-' b" 
ı:WJif~&r\I İstikbaldeki bütün muvaffakıyet ~~ kk anıyb~~ 1 ı ~s:-rtillM!.01: e~~ en bula girdiği sur kapısında, büyük bir ooooh ... deNi hata göz.ün•• 

veya muvaffakıyetaikliklerinin ·bağlı m~re l ;P ır aergı e p eye ı ku- meydan açmak suretilc, buradan iti- den gİbnez. 
===:::::ı:========:a bulunduğu bu hareketten z.a.ten ko- ru ;a ~ ır. b ka F tih b- haren çok zeniş olarak açılmalıdır. - Eeeeeh •.. Oruar da bi 

/f f lan kolay vazgeçemezler. Ancak ay- yük. unb" a:ıb.d~ ait 1~ıdna Bu- Ve buna da (Fatih bulvan) den- ra oldu. Simdi nerede o e 
§a. •• Yeni nizam topa.. la d d d hazı l k ha k ır a ı e yapma azını ır. u melidir. Bu bulva ... Fatih'in ilk zJ.- eder, nerede o köpilklü b' 

Ahmet Emin Yalman d"-LO. r ır evam e en r 1 re et- ~b·d · · b k · l Ş h ini ... ~ Gazete yazarlarından biri Sivas- leri bize §UDU öğretiyor: Artık bir aik 1 e ıçınhb""en bva
1 

tıy e ef-~~ yaret ettiği Ayasofyaya kadar uzat- Böylece. her tarafta merh 
Vatan gazetesinde, Bqvekile yaz- I . en leşe uste u unmut. ıu.at o mak mOmkündilr. meziyeti, bir habraaı ile IÖ 
dığı uzun açık ariza1ard.an ikind- topo a dair bfr etüt neıretti ve ga- ~~ş~ muazzam meaafeler ~mayı zaman heykel dikilmeğe tiddet1e bir ıini sunuyor ve makalenin bir ye• llba fneboludan duyulan top aes- mumklin kılan yıldınm harblen dev- m r l "h t d • · · ·· İstaııbulun fethi ıı.raaında iemile- mr ~e_.. az1 soma vaka ile 

1111
• de.. lerinden ilham alarak yazının ba- ri geçmiıtir. Sovyet kıtalarmın mu- _ı_uha lız 0 

an ?.1Cf1 
a ı·ıaıresıb nın mu_ rin karadan yilzdürUlerek. Halloe bı- naseoeu 0 mıyan ,mevzular 

. . . . aa a e ve mumanaa ı e una mu hbet b ti 
• ... İstanbulda öğle zamanı çıkan Te 11na: ka~evetı gıbı So"!et ıevk ve ıda- vaMak olamamı§tlm. Ötedenberi dii- dirilmesini takibeden güzergahı da so Ne ~e .emr ...... . 

bir mebus tarafınd" ... .,, ... ..,...dilen b!r cSivastopol lSnHnde yatan ge- resı de geçen senekı harblerden ders• .. d....... "b' b "b"d S lt ah- bir (Zafer yolu) olarak tanzim et- •• •• ganptir ki; .«.Kor olunc ...,, ·~·~ l l ak . . . b" şun ugum gı ı u a ı e, u an z1 l k b~li d j ırazetcdt?, bir iki, gün evvel "~k -rlp miler, er a ar yetışmıştır ve ınaena- t ·ı A fy d d · mek icabeder Gemilerin nereden go u 0 ur.» a 1 n en, 
Y" ..- l h f k '- .. . me ı e yaso a arasın a ve enız- · tün :..-'l:ı.1 • b"tü . 

Ye dlkkate JAyık blr yazı "ıktı. Bir ta- Atar da nizam topunu yer gök ey za er anca ço& mukemmel hır d ·· ··ı b"l k b" h ı.. -ı ·h- geçtig"ine daiı bir rok mütallalar ,, .. •7 J.U1Uen, u n me:r;ıy 
'il haz l k d ... . .. .. en goru e ı ece ır eyıx: ve ı ,,.. ldükt d 

tını isimler sa.yarak 1'11An ve fala.n inler> ır ı , a etçe ve tabıyece ustun- t. d 1 _ı d F tih h k ı·nm.· vardır. Ancak ben ilk Şehremini ol-
0 

• en •onra... mey ana. ,ç 
gazete! d ık 1··1t . d ld - _ı·ı b·ı k . ı.şam a o maıı ır. a ey e ı __ ,A --x.ı ~-..ı k nd er e ç an tenklt yuıla.nnm mMıralarını; iri harflerle koydu. u sayeaın e e e eaı e ı ece ur. F t•h . da l d ... d- madan evvel, bu .,.;;,ergahın t~i aeıa, MOK ıxuaua .. e ısın 
fena niyetle -~1dı)I.. ·- ha .... A .__,__ B l . . 1. 1 b. h k a ı cıvann yapı mllll ogru ~- •- L_L 1 t .,~ ı>• '"" ...... uııu.uıa. a -brlann ---'-de Lull--ıldıx.- yı tertıp ı o mıyan ır are et za- v·ıd· B -•- b . . ,. etrafında mütehauularca tetkikler uanao unmamıt, mu evazı 
rın topunını blrd .._....+ ....... l h• ~.,,..... .. ~ ıs• l .. 1 d f ilk d b" . gı ır. urıuıı aac.... wıueıyetine gu- k .. __ !__. L!!-'!' kal en mıı~"'"""'Y o up ... - na tflphe yok. Ancak, ablan top- er ıoy e ursun e et a ı getı· ta . . dilın l'd. yapılmıt ._ 0 zaman Dolmabahçe- le oteuou. e •• uıRuıÜp 11Uf 
ktımetl za.a.fa düşürmek glbl bir mak- l•- • rebilir. re, nzım ve ımar e e ı ır. barrlr 6lür ime meal kd 
sat güttüğü ltade ve ima olllnuyor- ~... ebeplerlni dilıilnilp ikinci .. . . .. .. Fatih abideainin Ayaaofya ile Sul- den hll§iayarak Kilc;ükc;if1ik parkı 

0 
z .. e . 

du ... » ymeısraare'- Ahir ~~i> kelimesi ekli- Bu meaeleAçlok m
1 
ühim<iı~. Çkunku tanahmet camii arasında yapılmaaı- vdl~Wle -~dakiki p(Vali1kdan°'1Aiı0) calad- ~~·.~~'!o 

diyor. ıı: c tar a.a yeni nizam topu- geçen aene man ann bırço :ıa- nı iatemekliğim ıebepsiz değildirı esıne ...,....ar anga tı o P- • • , 
Bu sıcakta oturup sütunlar do- İlu ... > tekline çevinnek daha ferleri adet üstünlüğüne değil ancak Fatih lstanbula ııirdiği zaman ilk zi- dereye inen .aha teabit edi)miıtl ea- =· B= •~et 

lusu ariza yazan muharririn, bir dofnı olurdul.. düıımanla.nnı ıaşırtan ve sersemle- yaret ettiği bina, Ayaaofya idi. Bu nıyorum. !"laMtta 1:;1-~~satla filaha: amdan ~:ğan ~ aa~ 
zahmet daha edip clstanbulda C "hti ten ~iddetli hareketlerle kazanılmış- itibarla Fatih lbidesinin buraya eli· re oparator . ~ e aah an ar d li bilm k• 
öğle zamanı çıkan ve bir mebus eza 1 yacı tı. Harbde sürpriz ve ıürat muvaf ... kilmesi pek yerinde olur. Bunun için aada bir de karakol yapılmqb ki bu eme em a. •• 
tarafından neşredilen bir gazete> İnhisarlar idaresi bir gezete il&- fakıyetin en büyük Amilidir. Perva- tevkifhane bina.aı. hattl icabedene, karakd olu,ı .ki

1 
·~beabindde de feb?ıc..11ra- Omm1ar üzerinde tabut 

nin adını yazmamuı şaşılacak niyle baklayı aizından çıkarı· ıız ve korkusuz hareket eden ku- Ayaııofya hamamı da kaldınlmalı. mı a geıru enn ura an gec;tiııı ya- çıkmea birdenbire ölüm h 
ıeydir. verdi: mandan zaferi garanti etmiı demek- eski adliye binaııı arsasından itiba• zılmı,b. beti il etrafa k t 

Her İşte berraklığı seıven muh- tir. Şu şartla ki böyle bir hareket ren bütün bu ıırt - altındaki bina İstanbulun bet yUzlincil yıldönO- ac~ • ad an\. gerk 
terem Yalman'ın okuyucularını Bundan sonra kim kahveye. altında bir takım tehlikeler gizli ol- lar da istimlak edilerek - Aşağıya münü kutlayabilmek. için. ıimdiden dan doğan ~~i ob:nı 
merakta bırakmasını hoı görme· çaya hı1e kanıbnrsa kaçakçı I&· masın .. Bu ıeneki çok geni~ ha%1rhk d?~ru bir teru yapılmalı ve buraya hazır18'1DlanınJcve bu ıtBlerı. ba~~a- aiız}ar kapanır, nefesler t 
dik. Eğer bir mahzur gBnnczse bu yılacak ıve auçuna göre, hapis ve- Alman hat kumandanlığının geçen dıkilecek abide, denizden görülebl- nın lüzum.una anfim. ennn au9 .. n· nalbcı leSaizlik içinde 
ismi biz ifşa edelim: ya para cezaaına çarpılacak. ıeneki kadar cüretle harekete niye- lece~ bir vaziyette olmalıdır. Fatih celerlm budur.> ağır hareketleri, arasıra 

Bu Razete ..-Son Telgraf> ve Bu ilana pabuç bırakan oldu ti olmadığını gösteriyor. Bu hal de semtine ve yahut şehrin diğer bir Mustafa Ra&1P cimdikliyeıı tahta aı.cırtı1 
oau neşreden mebua da inkıllp mu, yoksa bu itlerde k~ı dinle- kıı ve nihayet ilkbaharda Sovyetle- ürpertir, bafyetle bnnalana 

t:~~i~°E:t~::dizz;difen~:e·~u- ::ı;!:dah~:::ar ed1:1o~Jarhı:!~ ~~ ~=~:~~a:lab~it~etli hücınnlann ™n ~ O ... ~~t~~ ~~-1' ~n!:i:1b:1!~ç~ ~z 
Bir muahede ve bir ıart! diye merak edenler varsa buyur- Mesela Sıvastopol muharebesini v ııı..-=;,.-=--~"" o o~ hep hastalık. ölüm heyula! 

ikinci cephe konusu içinde in- ıunlar bir kahvehaneye. yahut bir düşünelim: Almanlara hayli insana . -- torlar, ilaçlar pençeleşir. 
giliz _ Rus pakbm inceleyen Tas- çayhaneye! Göreceklerdir ki il&.- ve malzemeye malolacak bu taar- 1700 CinS b kendini ölüm döteiinin k 
viri Efkar başmuharriri bu mua- nııı tesiri lni olmu~ ve kendi1erine ruz Sovyet topraklanndan oldukça SU ni SS Un hisaeder, Azraili kartısmd 
hede hakkında ,u mUtalaalarda çay, kahve aüaü veren arpa, no- uzun deniz yolile aynlrnış münferit cibi olur. Hayabn. sıhhatin 
bulunuyor: hut ·ve benzerle'l'i ortadan çekili- ıve muhaııarada bir kale için yapılı- d Harb dolayısile Avrupada yağ- bera.h alınmııtır. bu anda olduğu kadar hic b 
« Hele ikinci cepbe kurmalı: iSI- venniılerdir. yor. Eğer Almanlar bir vur}lşta Ros- an tasarruf yapmağa çok ehemmi Bun1ann arıuında. en ~ kul1anı- takdir edilemez. Kati kar 

tın~ bir mua.hedeye açıktanaçığa to- Peki amma kahveyi, çayı ya· tofa ve Kafkasyaya ulaşacaklarını yet veriliyor. Bu cümleden halis yağ- lan sır el ,.,lcamaia mahsua 'bir 9UDİ rilirı 
nulması bil~ütün şaşılacak işlerden- landan, dolandan kurtarmıt ol- kestirmit ol.alardı bu münferit §eh- dan yapılan aabun yerine yağ91z sabundur, bunun yilzde doban beşi - Huta olmamaita dik 
d1r Nihayet her iki taraf için de ha- makla halkın yiyip içmesi yoluna rin hemen zaptında büyük bir fayda maddelerden temizleyici ve yıkayıcı Kaolin Ye aünger tafı tozudur. Hem li, içkiyi bırakmalı. 
yatı ehemmiyeti haiz bir muahedeye ginnif, her le'Y dlizelm.İf midir) göremezlerdi. Çünkil Kafkaayaya vasıtalar kullanılmaktadır. Yağ mün- eli tem.izlemekte hem de yumuoak B ı kabua devresi de hafif 
askeri anlaşmalar ve ŞArtla.r umumi Hayır, ne 1rezerl .. Bu iki keyif doğru inkipf edecek hareketHtr ne- hasıran insan gıdası olarak sarfedili- tutmaktadır. gınlık gı'bi gelip geçer. Evin 
surette dercedileblllr, dki taraf da verici içkinin dıtında kalan her ticcsirıde Sıvastopol'un ehemmiyeti yor. Suni ıabunların çoğunda 7ağlı omuz omuza sıkıpn kala 
birbirine harb ba.kınUDdan her veçht- besin maddeai gene eski karışık- gittikçe azalacak ve Kafkas hareketi Sabunların yerine kalın olacak maddeler yGzde tlç nlapetindedir. adımda ebilmeie başlar 
le yardıma. mecburdurla.n gibi bir ta- lığını muhafaza etmektedir. Hat- bittiği vakit İ!c Sıvaatopol'a teslim· vasıtalar Almanyada ıimdiye kadar Bu madde de tabii sabunun tozun- den aynhp yan ıokaklara, 
yıt konulab1llr. Fakat cRusyanm ue- tl çileğe boya katacak kadar ola- den baııka imkan kalmıyacakb. Bu 1700 ü bu!mUftur. Fakat bu ıunt dan ibarettir. nelere, tamdık dükkanlara 
rlde başka devletlerin lç işlerine ka- gaiıtl.stü yenilikler bile glSstemıek- hareket çabuk bitebilir cinten sabunlar her İfte kullanılmamakta Diğer maddeler naftalin yahut Jar arasında. fazla teessilre 
nşnıamasına mukabil biz de onun ?u- tedirl. olsaydı o vakte kadar bu ınünfe- dır. Bazıları yalnız baş yıkamak, ba- parafinden çıkanlan yağlı haınızlar- rak def'i 1ram için tezgah b 
..ı\-ku·· yük. ünü h-~ınetmek l"' ... llDnCblri al k zılan k k ak · l k b dı S t b nl k" Urtm ı;wı ct..ı. ~ rit şehir önilnde müdafaada k ma ap ac temız eme ve a- r. un ıa u ann up e f81D1ar da olur. 
bir cephe kuracağız> ta.rmıda te Şu halde bir kaç remnt ilana daha faydahydı. Bunun aksinin vaki nlan da vücudu temizlemek içindir. maddesi ya kestane unu yabut Sa- Mezar batuıda ancak, v 
madde konulması, meseleyi ha.riÇ n daha ihtiyaç var demektir. Hem olması evvelA. Kafkaa hareketi hak- Bu vasıtalardan her biri için Alman- ponin denilen bir a~ac; bbuiudur. kaç ,,.km akraba De bC4 o 
ve blt'"'r"•a.ne muhakeme edenler nze- x....Je ilaAnlar Jci maddeleri arasın- yad 1 · d h K 1 d d .... J. a.k "' kında Almanlann pek kati fikirleri ev etı patente aircainden i tira a am ao a ve su ur. domt göze çarpar. Onlar d 
Mnde hiç de iyi blr tesir bırakma.Dl - d emba suyuna kuyu suyu ı d:.:... h ı b' h k 1---lu tadır. Çünkü bu şartın bu }tadar a.çık- a, m oma ı 15 ı .,e ni ayet böy e ır are-- llUlDUU'U1DID or .. ....._ 
ça muabedeye konuıması ... » ttan§branı bir katık anda boğan, ket muvaffakıyetsizliğe uğraraa 1ten- En zengl n etnoloji müzesi 1rereı.: k8'eye bacata aavuş 

Bu kadar öhemli bir muahede- tereyağma yabancı yailar kata- dllerini her bangi bir tehlikeden ko- • Nihayet, birkaç kUrek 

d b k d nın yagvlanm eriten mtlthft ceza- rumak V.in evvela bu aahayı temizle- Dü 1 l .. tkikl b ..a kara J'lim"••• -r-&:ı. hır' ku nin şartlan üzerin e u a ar .,. nyanın en zengin etno oji mü- o OJJ te · eri yapan bir eyete a• • , .._ --.-

ek ahme )ar bulunsun L mek zaruretini dt1Yduklannı gös· zeainin ne Avrupa da, ne Şun" alt • di] • tir' lSJilyü bittin blbralan1e 
uzun fikirler beyan etm z - tennektedlr. yın e mıı . İrlzler 
tine katlanınca muahedeyi bir lte- Eier bu ceza hiikümleri yalnız Amerikada olmadığı anlaıılınıııtır. 1885 MıDeıinde bu 109 Jtalyan np Artık ~ ha 
re okumak zahmetine katlaıun.alı. inhisarlar idarealnin buyurultusu Büyük taarruzdan evvel Doneç'i En biiyUk müze Cenubi Amerikanın birkaç aeno kanlı muharebelere sah- kanJtıya arkalanna d' 
Bahis mevzuu edilen muahedede olabiliyorsa hep razıyız. nrtın. eeçmck için teıebbila de bayledir. cenup müntehuında. Arjantinin ne olan Gran Cboco' claki eUi Ame- nl bir hami 
böyle bir madde yoktur! Şu hal- it . eklerim.iz in- Hatırlard~dıt ki geçen sene nıeaela merkezi Buenoa Alrea ,.hrindedir. riJr.aWan ye buınlann mezarlarmı tet- b mmtu1an e De bayat 
de meslektaşımızın tel&,ına da bütün yiyece ve ıçr d • Dinieper'i geçmek hareketi ile bil- Eaaıı itibarile etnoloJf TCni doi- kik etmi~tir. Daha aonra Kriatof Hoayat Kıla mam ':.c 
lüzum yoktur!.. hisarlar idaresinln e ın en geçsm. yük çevirme ve imha muharebeleri mut fenlerden biridir. Almaııyada Kolomb Amerikayı keıfetmezden turmuı L..L. ~saman 

llmllııı11111nm1ıınıııııın11-nmıııııı:ua-•ı11111111..- ~kala birl-tirilebilmltti. Yani Al- Virchow tarahndan teaia edJlmiştfr. evvel bu '-tada mevcut -hır' lerin Ah. L- """"" ~--L 
1tıtıııııı11111Hnıınıımııınınıı111nı111111111ımııııı~u r- -:ır Llk 1(.1 r- uu onaa * ŞişUde va.nael apaıtıma.nında. O- manlar hem b6y{ik bir nehri geçebi- in bu fennin en büyük Udimi harabelerini tetkik etmİ§tir. Bu aeya- anu ... Cemal 
Pirinç saklayan bir bak- turan Muradın evine b.ıl'm girerek liyorlar, ham de aıcağı aıcağma bil- Amb~osetti ~emi!1de ~lr İtalyandı~. hatlerden insan tarifi ilmine yara-

kaı mahkemey
e verildi 70 Urasınl baZ1 mücevherlerini ye yük çevirme hareketlerini yababili- vı aktile Arıantine b.ıcret eden hır yan gayet kıymetli eserler getirmiı 

dört bin ll~alık bir emniyet ıss.ndılı yor]ardı. Bu aene lao Doneç ..hasın- talyan Ailuinfn ~ocuiu olan b~ 
~işantaşinda. bakkal Koça, mevcut rf defterini \almııtıl'. Yapı- Öa bu bareketleı iki aafh.aya ayrılı- a~ ~ 865. eeneııınde Bu~oıı A_!- olduğundan müzenin müdürü o1-

ı>lrinc1ni satmak istememiştir. Dük- hesabı ca d ı atda dola -'- rea in mal de Gual ay da dog muştur. Bu müzedeki eserlerin aayı· 
lan tahkikat sonun a 0 0 v - yor. Blrlnclainde nehri geçm-. on- 11 

• ın. egu - sı 23,000 olup bunların arasında 
kAnda yapılan ar~tırmada gizlenmiş şan Mukadder adında bir kadının bu d d vlrm hareketlerine muıtur. Yırmı yqında ikerı Buenos 

·-·-ı.<.n.ao..,.....,..,_,L ...... "'ıl -- -'-''- • Mnkad- an 8~ra a ~ e Airea'teki tabakatülarz mütehas- eski mezarlardan çıkarılan kemikle-
.. • ... t 1 t • 1 

Öküz çalmit 1 
Re!Lk adında bl.r sabıkalı 

gün mezbahanın pay mabr. 
kuJarak oradaki sürü arasınd 
blr oküz calmıştır. Refik ö 





17 Haz.ıran 1942 

1 - lŞ ARIY ANLAR 

AKŞAM Bahlfe T 

Devlet Demiryollari Ye Umaalari lıletme 
Umum idaresi ilinlari 

Mnbamınen bedell (16000) on altı bin llt& ol&n 20 ton PotuırosUk 
25/8/1942 per~ gtmil aa\ 16 de kapalı arı usnltı ne Ankara'da 1dar4I 

ANADOLUDA - Bir 1n§a.at 1§hı.de CİHANGİRDE - tto k.8.th dört ye 1 9500 Lİ&AYA SATILIK tKt KATLI bl•m4& tıoplpMD ııesa 9 \lDCU ~ a\ın al'W'IAMlrtır. 
çalı.§nınk tizıere iki ressama. lhtıyaç bEl§ odalı denhı ilk'O.r kAg1r aplLl'httwl APABTIMAN - 'I oda ıt1 alon.. bah- Bu ıı.e 11ııne1c ~ (1200) b1n ttı 711 ıtraıık mtnübt. temınat 
vardıl. Galat.o. .Assikurnztonl Oe.nerall satllıt. Fıatı: 19.000 'l'el: 4M86. Dos-ı öeJi, tf!te ı.tı. tramftT& btr dataa. ne taınmun tQtn *111 'Y8llblan Tt tetnnertnt llJn1 tin aaı J4 • bdar 

l\llJESSESEl·ERDE - MubaslpUk, hnn No. 73 e mürocantlan. - li ya 202. -1 Uıltthıde bir buçuk kat. o*ıhr. Akfam- adı aeıJ8ll ~ l•M"llM ""ımelel'l )AmndlT. 
)'n?.ı l§lcrl da.ktllo, otel, lokanta. kA- ERKEK TERZİ İŞÇİSİ B lan 8,10 dan 8,10 a tadar KurtulUG (lartname1-ır paıuız oJaıak .Anbn.'da. Malseme Da1J'eCndıeJl *7darp&-
tlpliğlnde 'çaJ.ışmak üzere 1ş arıyorum. b lhtl ~ - M .. a.y Yet OSMANBBY - Tramvaya ya.kını Hacı Ahmet mahalleei E?meyda.nl şada TeıelHlm ve Sen Şefllllnden temin olunur. <e9ot> 
Bonservisim vardır Mutedil Gartlar ya ayana. :va.ç v • unı.caa 6 katlı beşer odalı banyolu satı- No 37 - 4 * 
Be ğlu Ferldiye 29 Karek:in • yert Emlnönt\ Emlfık Bantası Jı::a.ııı- lı1ctır. F1a: 44.000. Tel: '3486. Dos- -·-----------

yo mıdır. İzzet Bey han No . ._ - 1 ;ya 203. - 1 K.İBALIK :YALI - Yenlköyde ber :tdarem1z ~ SOf:n bpa1ı sarı -.Uıme.tJe lOOO ton kurU catpn ,... 
ELEN BiR BAYAN - Y~lı b\r ba.- MEMUR ARANIYOR OS!IANBEY CİVARINDA - t1 'ttlrltı konforu havi !sk•leye yalan mtı- yr. çam ocımıu atın. tlmeetklır. Beher bı odmum B. P9ta -~ &rli-

yın ev tşlerlnl yapmak üzere ciddi blr - Alma.nen. O lııeım.mel mablell 14 odah telefonn olaıı anda b1r JltalYmda w ~ ı.ıım ıı,atı ıo -= 
iş anyor. Akşam'dn cN.E.Z rümuzunn ve Türkçeyi 1f1 bllen muha.berata vu- katlı. dö~~ odaI_1 banyolu satılıktır. 121 numaralı yalı tıtalıktır. Akşam Bblltme 19/IS/~ Par.arteal gibıtl .-a.t 14 te a Pafa 1 tnc1 ı,11tme ko-
müracaat. ~ olan blr memur aranıyor. Her Fla.tı. 16,000. Tel. 43486. Dosya 204. llA.n memurluRuna mtlraan.t. Tel: ~ ~-
---------.--- gun ö~eden evvel Emlnönil Balıkpa.- - 1 20681. -4 ı.tekllletin ",,6 bnun1 temına.\ Uçelerlnl havi tekllf zarflannı mil· 
~SE ONUNCU SINIF TAilSiLt OLAN zar Bnlıkhtı.ne .sokak 25 numaraya JUAÇKA (JİVARINDA _ Beş ka.t netrHpda~ bir aa\ eneliDe bdar '"'1'mJf olmal&n » ....... r 
BiR BAYAN - Münnslp bir iş arıyor. mUnıcn.a.t. - 2 dörder odalı banyo sablıktır Fia.tı: SİRltECİ,DE KİRAl.JK YAZIBA- ___ zı mal6mat'" --·-almak ilte,eıner İfletm.,. ıidrcau etımell-
isteklller Akşam'da N. B. rümuzuna • . · NE - Ankara caddesinde Kahraman .r- --
mektupla müracant. BİR l\rUTlmASSIS DOKTOR ARA- 45.ooo. Tel. 43486• Dooyn.. 205• - l Zade hanında. beş oda. b1Men "5 Ura, dlr. ("280) 

Nll'OR - 200 11ra ücretle bti1ncl sı- VALİ KONAÖI CİVARINDA - 1İç her üç aylıtı peşin. Han k.8.pıcısma -------------------------· 
.I.JSE 1'1EZUNUYU1\I - Fransız.en., nıf bir da.hlllşe mütehnssısı aranı- kat 1lo ve dört odalı banyolu modem müracaat. 

eski ve yenl harfleri mükemmel blll- ror. BtlyUkada Sanntoryom.una. mü- blr apartımnn satılıktır. Fiati: 26,000 _ş_t_ş_L_t_D_E---~----dura--A'ı- Muhasebeci Aranıyor 
~· Aske_:llkle lll.şiğlm yoktur. Ta.h- mcnat. Tel:: 43486. Do.va 206. - 1 A-'alt nze...ı-A~ 800 metre, ..... ,. .. e 
alhmle mutenaslp bir ı.ş arıyorum. ~ uuuc ---~ Adana Elektrik T. A. Şirketindenı Akş:ım'da M.E. remzine müracaat. l\IAKİNEDB YAZAR - Almanca., PANGALTI CİVARINDA _ Tramvn- lçlnde, kalorifer sıcak su parke, 1k:l 

Fnı.nsıza. ve TUI'kçe l.lsanln.rındn mu- ya ynn.rn dn.klkn mesafe 4 katlı 1l<; ve kat 10 oda gayet flk 'Yilll sa.tılıktır. 36S9 sayılı kanun hük!&m}erine ı&re aylı& tkretle bir mea·uı mw
..becl, bir muLuebe mamunı -1.neoektn. J.teklllerin bal ~U-~1rnmET LİSESİ SO!ll ıSINIFINDA ha.bereye muktedir b~ bayan a.ra.n- dört odruı, satılıktır. Fla.tl: 26,000. Tel: 43486. 

KAYITLIYll\I - De'\•o.m ctmıyece- maktadır. Mtlıııcaat: 18 ce1a.ı Bey Tel: 43486. ~ 2ff1. - 1 
~.İngilizce, muhasebe, d:ı.kt.Uo mu- sokak İş Bankrun a.l"knsmda - ista.n
habereye vakıfım. İstanbul veya. bul. _ 3 
Ann.doludn her lşte çalışablllrlm. Ak-
~da es. E) rümuzuna mektupla ÇABUK YAZAN - Hesabı kuvvetli 
milracn.at. _ gayet. d.lkkn.tu. o.kşamlnn geç vakte 

ON SF..KİZ YAŞINDA ORTA TAR lkndar çalışa.b1llr bir b:ı.yan da.ktllo 
t t ı - lAzrmdır. Her gün 13-15 nra.sında 

s LL B R GENÇ - Ma.ıta?.nlarda ş\r- (Slaeei Anka.rn. caddesi 119 numa-
ketıerdc, fıı.brl~nrda, avukat ya- ra.da Takvtm deposu adresine milra
nmdn ve buna mumasll yerlerde kA.- caat olunması. Evvelce banka ve şlr
'dlp olamk çalışmak istiyor. Taşraya. ketlerde çalışnuş ol:mlar terclh edi-

a rM:r. Ak.şa.m'da <M.B.N.) rem- lll'. _ 2 
rJ.ne muracaat. - ı 

tş ARIYOR - Lise 5 den a.ynlınış 
bir genç gösterilecek her L§i yapnbl
llr İsteklilerin Sirkecide Bnbrlsctıt 
otelinde 13 No. ya mürncaatJn.n. - ı 

nht Tttmc KIZI - orta '1 ye ka
dar tahslli olan daktilo az blllr. Mü
esreselerdc 15 - 20 lira a.rnsuıda. iş 
arıyor. Akşam'da S.E.Y. ıiimuzuna. 
mektupla müracaat. 

ASKERLİKLE :iLişH'ii YOKTUR -
Kalorl!er, asansörden anlar. Fran
sızca lls:ınma Aşlna eski yeni yazıyı 
okur yazar ap:ırLım.a.n kapıcılığı nn
yor. Akşnm cnzctesındc AD rfunuzu
nn mektupla müracaat. · - 1 

ORTA DERECEDE - İngilizce bi
len bir b:ı.yaınn. İ.ngilliıce - Tilrlcçe 
terctımelerde :reıhberllk edecek bir 
Tllı1ı: bn.ynn ~tmene Uıtytaç va.'f
dır. Tekllfieı1n Ak.şamda (A, B. O.) 
ndresine mektupla blldlr1lmes1. _, 

3 - SATILIK EŞYA 

ANTİKA - Tablo, balı. Biblo - eş.. 
ya - hususı olarak ı;atın alınır. vasıta 
kabul edilmez. Mektupla Beyo~lu pos
ta tutusu 2163. - 8 

SATILIK BUZ DOLABI - General 
Elektrik marknlı kusutsm: çalısır va
ziyette bliyük bir baz dolabı satılıktır. 
Akşam llt\n memurlui'.nma mUracan.t. 
Tel 20681. - 4 

ştşı,t cıv ARINDA - 4 Jta.tlı dör
der, b~er odalı banyolu nezareti var 
satılıktır. Fiatı: 45,000. Tel: 43486. 
Dosya 208 - 1 

l\IAÇKA CİVARINDA - ttç katlı tlç 
ve döıt odnlı banyolu sn.tılıktn". Fin.tı: 
26,000. Tel: 43486. Dosya: 209 - l 

ŞERRE YAKINLIÖI - Havasının mmi Te ref.rwlanm ~ Wr mektupla :1Z7/9 .. 2 taılldDe 
ve mehtabının leta!~ m&ruf 'te kadar Şrket Madtblflltbıe mtlraoaat etm..ı ltlzuma Din ohmar. 

Göksuyu plAjına nazır RunıellhJsar ••••••••••••••••••••••••••• Akmtı bumunda. 13 Te 15 nmna.ralı 
kaptan pap. yalısı 1500 metre aza n 
otuz oda ve mftştemllltı aetelmden 
çok noksan otuz bin llraya aatılıktır. 
Gezmek için tçindOldlere !ca.bmda 
80813 telefon num.a.rasına mftracaa.t 
olunması. - 1 

BAYILAHLAR.CARPINTlur SiHiR BUHRAN! CEKENLER 

NEVROL CEMAL 
DEN 20 DA"'ILA AlllılCA c; ı NıRLElh YATIŞIR.OERHAL F'EAAHLAqLAR. 

BAKJRKÖY - 6hnencllter ıstns-

yonundan 10 dn.lı:\ka asfalt yolda 9 SATILIK l\IAilSULLtJ BAÖ VE .. -------------------------· odalı 3 kat nltı dönfun meyvaJık, çl- KÖŞK - 18 dönüm araz\ dahilin® iki Şef Şantiye Aranıyor 
çekli bahçe satılıktır. Flatı: 17,000. (4000) kütük (400) meyvalı ~ ve 
Tel: 43486. Dosya: 210. - 1 ftdanlar. Blllvı1kapı - Tepebal: No. Anadoluda lnp.at lt]erln'de çalıp.CÜ Şantiye idare etmiı. t~ 

lÖ. Hattat Hallın. - 2 
KVçVVK BEBEK CADDESİNDE - rübe aörmU,. bbili.retJi .iki mUbeocliM •tt;,aç Tardır. Tali~ re-

İkl kat 9 oda iki sofa içi dışı ynğlı TAKSİM VEYA CİVARINDA - N1e- Eeranalan1e ietec:Uklerf maq J.akbnda (MOhendie) nmıuzfyle fatan-
boyıılı, elektrtk. hava.gazı, terkos, ku- beten kilçfilt ve ltorıforlu bir apartı- J;aJ 176 Poeta btu8ana mektupla mlnıcaatlan. 
yu mevcut 2000 metre çiçekli bn.hçe man a.ranınaktndır. Telefon 24388. •ılııiilıılılııııiı•••llllllll•ıiiıl•IİI•••••••••••••• 
1 inci katta 4 oda. ll el kat.ta 5 oda -------------yetişmiş meyva ağaçlan mutfak ve KİRAl.IK KÖŞK - Clönepe vam- APARTIMAN .ARANIYOR - Ta.k-

KİRAidK KÖSK - Erenköy t.ren vay dara#Jndım ııırtasym addellne mm, Nıp.n\a,f ve civarında. 1-6 odalı 
kömürlllk bahçe de satılıktır. F'latı: istnsyonn.--ıa 6-8 dakika mesafe 5 oda, ııapmca 10lda.n belflnci ködt mo. l6/I) ta.lorUe:rll k1nJ* apa.ttıman aranı-
12,000. Tel: 4348G. Dooya: 211. -1 banyo, ~lektrlk, su, havagazı ml'ıble Konfor nezaret fe1bl&de. s..hce m.e- JOt. Teletonl&, Bebek. 36.239 a müra.-

veya möbldz. Tel: 52.269. - 1 ra.klıla.nna aylıkl& da ftl'llebWJ. _ & _.ca;;;;at;;;.;.· -----------NİŞANTAŞINDA - tJç ka1Jı yed!, 
nlh, dört, üç odalı apartıman vım. 
~kllndc denize nazır tam konfor sa
tılıktır. Flntı: 45,000. Tel: 43486. Dos
ya: 212. - 1 

ACELE SATILIK EV - ~ ... JDAYA - Jtadıköytlnde ah-
Yenhnahalle Salname 801cak No. 45 1H1 LİBA - Sftlp ~ Yeıı1 l&P w, l'JOO 11rayr. 1"*11darda yecn 
4 oda elektrik az bah~ nr. Tel: Çeeme 8 No. abla'.P., oda 1' Dıa., :tı- odalı bl1't ~1 ev, 3900 llraya 
21235. - 2 ra. ._ Vakıf Bazı 1. At 11 JJo. Rems1 Olll&U)'de f odab "· 2800 Uraya 

Yolflrl1e. - 1 ır~ m Hra ıra.tıı rr, 2'1,000 Jl-
BOMONTi İSTASl'O.SUNA YAKIN - ACELE SATILIK - Wanbulda Te- o!ftnDda 
Alb kat 18 daire D.ç odalı hol kn- ...ekktll hamamında lıllllet caddesin- gfluug - tmaıltabneJll llTer1tl1 l'aJ& Moda konforlu vıe 
lorl!er, sıcak SU, asansör yeri var sn- de tra.m add--'-de -· d han Bylp SIWltan.tada rr/18 NO. ııat.1ı W. 8e1elc TQJ'I[ Bmlf.k, ömer 

vay c "'...., .... mvay u- ". v· ...... ""'•- S. -• •• v-. ___ _. Al>1t han 2123. T. 42368. -J 
tıliktır, &tl inıdı: 8000. Fiat: 210,000 rafında köşe blL§l 138 - 140 numaralı .. a&a ..._., .... - nv .-..ııN 
Tel: 43486. Dosya 213 - ı 10 odalı 3 katlı bahc:eU bir hane maa Yolerl76. - 1 18,8" L1BAYA - Moda civannda 

KAPICILIK - ~ bekçlllği yn.. 
pabllen resm1 ve hususi milessesclcr
dc askerllkle lllsliti yok şahsi nnkdl 
kefalet vereblllr iş arıyor. Ak.'1am 
M.H.A rümuzunn mektupla müm
cn:ı.t 

KOr-."KASOR VE TUÖLA PRESİ - OSMANnEYDE - İki katlı 5 odalı düklln acele sa.tıııktır. İçlndekllıere lem. model Tilll, &000 liraya 480 Ura 
Olup ta satmak ıstl,yenlertn Slll'lhdar- banyolu hane satılıktır. Fiat: 12,000. müracaat. - ı SATILIK HANE, D - Galata :t:ratlı Kmıguncukta büyük bahçeli ev, 

Ticıni, HUKUKi - Her usulde a~ada 148 numarava mektupla 21/32 Te1: 43486. Dosyn 214. Vell Özder Tak Mumbane caddesi 4'1 numa.ralı ma.- 10500 Un.ya. U4 Ura. lraUı han, 3200 
h be ye telefonla blldlrllmes1 rica olunur. _._ Şehltmuhtnr cft .. desi No. ~. KISIKLIDA Ktlçt)K ÇAMLICA- ğaza Ue ~deki han, Ab&ra.y LAn- liraya Gazhane clvanooa blr döniım 

mu cı.se ye, mun.mele vergisine ve iç .. uıı ...... ~ DA _ Çilehane ....... onT'lda aeldz d~ ıa. Karakol akalı 19 numanh ., a- -~ ....... , _ -•·•-·· Selek Tldl Em-
dış piyasadaki sürüm 1m.kAnlanna ı --~ +-AA-•- -.. ...... -· - .,...lr ........... --"""· 

SATILIK BUZ DOLABI - il ııJllklı -------------- ntlm ha# 'Ye ;red.I d&ıQm eteal"l mtlıll- tıhktlr • ..___. ,.._ ~ ı- 1& .. ömer AJ)lt Han 2123 Telefon· 
vakıf mesleki ta.hslllnl bltlren asker- K 1 1n tö yolcu alonu ~ -*! fanp ı.-. :.. · · 
llklc altıkasız her mesullyett kera- c v a r scJdz ayaklı Norç marka 45,000 ı.iRAYA - Kdglr trikotaj mlreyl tulumba. ve elektrUt tesisatını kelest caddeal 1 numal"alı Tlcertil han -· - 2 
letle kabul edecektir. Faal bir 1ş ve.. lk1 buz dolabı satılık'tır. Saraçbanebn- fnbrlknsı b1nnsı ile s dükkflll, bir ah- havi iki dairell kAglr bir ev 8000 Ura- blrinct bta IOrsunJar. Telefm: 44287 &OM LİBAYA _ Acıbadem clvann-
receklerin R.A ya tcl:llflerl. §1 Bahçcll ınahalleblcl. Tel: 21607. şap ev satılıktır. Kam.köy Melek hruı ya satılıktır. OörmC'lt iç\n 1çlndeld- _ 

1 
da ~ ba.b9el1 güzel ev, 120 0000 ll-

- 1 No. a Emlti.k Servise müracaat. _ 2 lere ve pazarlık için de Haydarpa,aa.- raya ~ ctvannda 10 dalrell 
tş ARIYORUl\I ç k niı .... 1 İngl da Çayır caddesi. Saadet apartımanı tw.. ö - o 6~ - SAm.JK (OPEL KADET) OTOl\IO- SATJUK EV - Fenerde ıevknltıde altında bakkal Rilsteıne milracaat- FLOBYADA K1AAUJ[ K ŞK - a.paf'tıman. eo kuruş metre.si Ta.rab-

llrec, b~ da Almanca tnllr ticaret Bir, _ Ga.~ az ve t.eınız kullanılınl!J neznretıı hnvado.r, bir dönüm bn.hçell lan. _ 1 Pl!Ja yatın Onnan 80'ta1t 8, Ballt B. ya clvannda 9000 metre tarla, Bil-
ve muin ebeden anlanm. Bu.sus1 bir 5 Jtıni U\stlkll. Telefon 80545 e müra- 9 oda. muttnk hnmam Karak6y Melek balında m~tn bah98 • aeb'zellk, y()tadada i11 yerde büyük arsa 11 
mfiessescde ~ anyonım. Akşam'da caat. han No. s Em°ıak servise milrncaat. k:!,AebTll.JK KÖŞK - Denize nam, denize nemretli, elettrlk, au, konfo'l'- bln Ura.ya İstanbula. yakın çlfiik. 
•Şnmib rumuzuna mektupla mtlra- ------------- _ 1 ~ aşı, kA.gir, altı oda, banyo, 1t1 lu ~. - 1 Mtlracaat: Belek Ttlı1t Emllt. Ömeı: 
cnat. - 1 ACELE SATILIK SANDAL - Altı -----:---------- belt\, mutfak tarasa bodrum, çama.- Ablt. Ban 2123. Tel. 42368. - 2 

metre boyunda yelkenlt, motörlü ve 30,000 LİRAYA KEU~PiR KAGİR şırlık, SU, elektrik:, havagazını, balt, BATILIK YALI, EV - Bolazlçhıde 
J\IUHASEBE USULLERİNE - Ti- motörsUz olarak komple malzemesi- APARTIMAN - Nüzhetiyede 20 oda. meyva, çam ataçlarmı ve duvar ne bahçeli bizytık Jclrl1r J'lh, HaUo 1'8-

cnrl muamel!it ve muhaberata, ver- le. Milracruı.t Burga.zada. HlntJl xnev- banyoları. mutfnklan, diğer teferruatı muhat ıtraza elverişli mezru sekiz nerlnde kapanmas mamara1ı bahçel1 
gt kanun ve formalitelerine vakıf ik11 No. 2 Saml. _ 1 tamam. Knraköy Melek han N. 8 dönüm bahçeyi havidir. Erenköy, Ka.- btıy1lk klrtı1r ev, Beyotlunda 4 1lA 20 
Yilksek tahsllll bir genç. her gün sa.at Emlt\k Servlsc müro.cant. - ı zaSker, Şakacı sokak No. '7411. - ı odalı evler, aparf;ımanlar, Jlenerbah-
18,30 dan sonra, ticarethanelerin mu- •KELEPİR ŞARPİ - Yelken ve bü- . ~de aa.hllde btiyDk arsa. Kmltopraltta 
hasebe ve muhabcrntını ehven üc- ttin aksnmJ yeni bir p.rpl acele satı- SATILIK KAGtR EV 40.000 URA- KİRALIK SAYFin - Snadl19 - balı9ell ahf8,p kfıtltlet veaJre Kara.-
retle derubde eder . .Aqam'dn H.N.N Jıktır. Ollrm.ek için Moda Denlz ha.- YA - Osmanbeyde, 4 katlı 175 M

2 Yenimahalle tramvay duratında No. t6y Melek han No. 8 Emllt • Serv18e 

175,000 LİR.AYA- Aparbman, Tak
sım, 280,000 liraya apartıman, 6000 
liraya Paşı.be.hçede yalı, 13,000 llmya 
Ama.vutıtöyilnde denb lı:enannda ya
lı, 46,000 liraya betonarme kaloriferli 
n. Belet.: Ttırlt Eml~k. Ömer Abı' 
han 2123. Tel. 22368. - ı 

nı6rncaat. - mamlan yanında kayıkçı İbrahlme, ba.hçell. mfikemm~l tcrtlbatlıdır. Ka· 417. 4 oda geniş salon n ta?'9.Salar, mtiracaat - 2 
g6r(işmek için Merkez BruıkAAmda rnköy Melek han No. 8 Emlft.k servise ıe-rtalft.de manzara. havaıazı. su . 5 MÜTEFERRİK 

ALMANCA, iNGiLİZCE, FRANSIZ- Rıfat "'""·en'e mÜ-"""t. müracaat. elektrik, banyo mobll-h _...... Te- BATILIK KÖŞK - 12 oda ı b&- -
<l, TURKÇE - Muhabere.ta vn.kıf ,...ıı:.; .__.. J-.. J-- -----------

tecrübeli bJr memur santlerle yahut TARint KIYMETİ HAİZ txt TAR- SATILIK KÖŞK - Kızıltoprakta, ya senellk. = ~~, = : : ÇOK TmellttBa.İ - Lise profes6-
btltün gün ~ aronuı.ktadır. Gala.ta LO SATJLTKTIR _ Görmek ısteyen- bn.hçell, 9 odalı ntm kl'lgir blr k~ KARACABEY KAZASINDA _ Çel- cut Göztepe Me.«D"'*6y fmam R&- rtl. İnc'lbre, Franm.ca dersler verır. 
<P.K. 1201) K.B. rflmuzuna mektup- l Kab ~ Betüstü Çftrüksulu sa.tu'ıktır. Kam.köy Melek han No. 8 ı>i§ çllllR!nde mftfres Ye malQmul- m18 IOka.t No in bay AbdGrrahman Mektep talebelertnı ikmal imtihanına 
Ja mOmcant 2 ~~mut ~~ apnrt.ımı:nı snhiblnln EmlAk SCtvıse mtımcaat. :ucıut ba ta.pu mutaarrıt yedi ytıs Uygun'a m~t.. _ 2 huırlar. Her yere gider. Kızıltop,.at-

KVLTtJR SAHİBİ BİR ALMAN dairesine müracaat. - l SATILlK EV - Pa.ngo.lt!da bnhÇ<?ll, Il1 dönüm arazı ahıbl tarafından tan; Bo.*neı. Şartlar müsaıtUr. Ak-
BAYANI - Ciddi aileler nezdinde 4 odalı kAglr ev, altı garaj 8,000 liraya. =~ır. Talip olanlar İnegölde elbl- TOPTAN Ktıuı.nt - Vemecller llm da. R.R. rümuzuna - 1 

llğleden evvel saat ikiye kn.dar çoeuk- c.Dh'"LİOSıt MARKA Az kulla- satılıkbr. Ka.raköy Melek han No. 8 caatlanamn Yoldaş adresin~ mtıra- Bozdotan temerl caddeli lt/11 n.u- AUUKCA DDSl.ERİ - Usull 
hırla meşgul olmak veya. onlara. re!a- nılmış bir motör satılıktır. Mi\raca- Emı'.Ak servise mnrncant. · - 1 maralı y1nn.l odalı ., toptan ~- tedrU1 mükemmel OJ'an bir Alman öt-
tat etmeıt üzere iş arıyor. Cumartcsı at: Sirkeci Hoca.paşa hamamı bay tır. ı.t. Muhakemat mtkttr!Q'lbıde retmenı Almanca dersler:I vermekte-

bft"""" he -"" 4 ile 7 Nuri 1 SATILIK KA.GiR IlANE - Gedik- SATJl,JK: UN FABRİKASI - Tat- odac Abdullah mllracaat Tel 23191 ve pazardan ....,.... r ti""'• · - fada. Türbin ve Dizel motörüyle mü- ı a • • dlr. Bu llsanda Hcmale kalmış tale-
anı.sında İstlkl!l caddesi 133 numa- SATILIK BUZ DOLABt VE SAİRE - paşa Sarn.yiçl sokak 54 No. 11 oda. teharrik yenl blr un fabrtiı:asmı mijş- ve 58.610. - 2 beyi imtihana hazırlar. Moblı'yelı ki-
ralı Hasanbey a.partıman lldncl mer- 8,5 ayn.k bi.r Frijider, bir otomatik hamo.mlı köşe başı den17.e nazır lrndı terek işletmek ve -hut -tma.ıc 11- ., ......... • 'YA BATILIK - - 'IY--- ralık temiz bir oda. da vardır. Paz.:w-
diven 6 numnrıcyn müracaa.t. - 1 terazi bi antlltı.tör v +-~Ah} 840 Um olan bina satılıktır. Mllı'nCnat tenmektedlr. Yeni "::..,._s.....,.ane -~-- ...... ..__ ... ,, uow dan maada her gün saat 4 ten 7 ye 

• r v 0 _... nr. telefon 21978 J>Cl'§Cmbe ve paznr K t ~l ..,_......, .... ~ biye, N1f8.ntql, Pangaltı tramn.ylan- tadar İstlkJ.11 caddesi 133 N Hasan-
ASKERLİK İLE ALAKAM YOK- Görmek lçln Slrkecl :tsmnıı Pı>~ han 12 den 14 e kadar - '1 a ırcıo& u han Yeril Mallar pazan na birer dakHcada bet oda, aatiam kA- bey apartmııın 2 ncl merdlv°en 1 kat 
~ _._,1 t ..4..-.+tnde No. 6. • mUe.9sesesı pamuklu 3erV:1s1 memur- gır atılikf:lr. Galata BtıyDk Mlllet han 6 N 
"'u.n - Antnlya n ...... ya. gu.......... ------------- SATILIK İKİ EV -1lıtkfidar Kısıklı lanndan Orhan'a mflrncaat edilmesi (26). _ 2 °· ya müracaat. - 3 

çalıştığıma dair bonservisim vardır. FRANSICZA KİTAP ARANIYOR - t.rnmvny du.rnA't Jmrvısındn. fi-l. 5-2, - 1. İKMALE KALAN TALEBF.Nbf -
ketıı verebilirim. İcab ederse taşraya Altı clltten ibaret (Ltı.rousse du XXe 5 3 ar'k: da rdlyA... 4\,. odalı BOOAZtnn.'l>E _ Amuu-.""-de ..ıd blll , B s sı~e) sn.tmak arzu eden ... !!. ....... ga- -o.sın a ÇQ& ve uy MOBİLYALI ÇAMLI -ö ,.,.an ... ..,J ... • Fransızıca. olarak bfitlln dersleri tec-
t:>• c mı. Mektupıa • · ·" ~ kfıgir yeni ev diğeri aynl 1kl katlı 1kl Oda anı - ŞK - 8 '1'amvay caddesinde derme nazar fev- rübeli Te tanın-•ı bir bayan tara-

zetesıne Lnroussc rilmuzıma mektup- - bahçesi su elektrl ... "-va ~ay dAlre ve üçer odıılı banyolu bit ev sn- gaz Kızıl • • .... .... - tallde nezareti olan 30 bin metre ga- fmdan çabuk ~ ber yere gt-

2 - iŞÇi ARIY ANLAR la blldlnnesi. -
1 tılıktır. Mütncnat Kısıklıda İsmail Me~ede ~rak lstuyonu kasap slııoya el?erlfll b\r o<* .etleri, güzel der. Akfam <R.> rtımazun• mettup-

Pebllvan. m caat. - 1 menba myu olan muntazam bir koru la mtıtacaat. - 2 
ACELE SATILIK - M. V. ma.ıttalı 

e ayaklı kusursuz bir buz dolabı sa- SATILIK EV - Vapur ve tramvaya BATILIK HANE - Parka nuır, t:!ralıktır. Telefon: 
22933 

-
2 

tlDUU ILUAH TALEBE11 - ve-
TAŞRADA - Bir ln4aat l§lnde ça- tılıktır Müracaat: TepeüstU Baruta- ya!'lm daldta, köşebaşı içi d~ beyaz bfb1llt bahçeli, 14;1 ve dJfl 18l1ı bo- ANKARADA - Baliad IE6,0 el· :va btiyltlere tnatıbce den ve:ebt-

bırnnk 1lzere kompreslSr ve Jmnğas{li' caddesi No 83 bakkal Tomn - ..,.,ıı.ıı 00,,.. ve milceddct mu~ ....... a 15 yalı ve yeni mu!C!!!\balı a oda, h&- .... --da "'A,."' __ _._ v .. _____ _.. Jeceık tıecrtlbell bir bayan tarafından 
Dlaktnelertnde çalı§mış tecrlibell ma- ne • • o1-o .. - ~- ,,_.... ........ .uau>uw.u,_ ~- -· 
ttnıstıere lüzum vardır. vesikalarlyle 

8 
•TJLIK ziRAAT ALE'l1 _ Macar oda, genif mut.fak banyo, elektrik, su, mamlığı havi hane aa.tılıktır Bakır- tıstilnde ı.tlkball parlü eepbea1 to cal>uk yet1fürillr her yere gider Ak-

G "~llnd '13 ,. ha.vagazmı havi kullan~lı MOO lira.ya kOy, Kartaıt.epe caddesi No. ie. - ı m~ olan 2600 metnı ara 11ewı fl- f&Dl'da A. rimuzuna. - 1 
alntııruı Sel6.nlk Bankası ~· e Alma.n maktnrun Numara a. k1J:1ı: bey-

No. ya müracaatıan. - 3 gir .... ~ ... - gaz ve mazotla. ~er satılıktır. Amıı:nrtitöy tmmvay dura- at.le sa.tılıktır. Aqamda Din mmıuru aıa ALMAM BAYAJi ÖÖIUL'I'· 
~uvvv~ !tında Dubniacı 801rok No. 24 e mflrn- v-~.~TILIK - Maıobda. TefvlklYe bq JıraıVe mtlra.caail. - 2 llEN _Talebelere bib'Dkleft lftUlltlr 

trt YEL\IEK YAPMASINI BİLEN seyyıır lokomobil, 2 Fordson traktörü, eaat yanındaki 26 numaraya. .na.upçı -*ak 114, ll8, Pmn Dak ft muhabere dersi r1 ttdr Kolaı 
BİR BAY.ı)NA iDrtYAÇ VARDm - iblçer bağlar, TJrlyor, muhtıell! boy 1-~ No. lu b1lyi1k aparbmaııa elv• KJZILTOPRA)[TAN- PftMllle ta.- e . 
ArLu edenlerin Tnhtaknle No. 96 tun- ouver sabanı, TımUk. DiSknro, Van- ı.ooo LİRADAN ı,000.000 LiRAYA :rlfll kAg1ı hane, tınnıa 1 d&tlıı. dar arsa _ lı:lllk. Tfll& 20 binden ıoo metıodla altı ay sarlmda Almanca 
dura boya. tmali\t.ııanesıne acele mü- t.llAtörlü demlrcl ocn.Cı. mubtellf ye- KADAR - Mubtell! yerlerde mubteıl.f Mtlracaat: oaıatada. Mehmet All Pa- b!Jı liraya kadar atın aft.IU3"01'. ötretlr. Her yere Plff. Akfamda P. 
1'11.caatıa.n Tel 21147 dek parça.la.r ve demirler. Müracaa.t: tıymeUerde satılık ev, dfıkkA.n, han, ııa hanında. An! Tllreltı. '8'88. - 1 8. K. - 4 

· · • Slrkecl Yeni Htın No. 14, telefon: apartmıan, pasaj, yalı, vllil'l, arıızl, ar-
ALI\IANCA SERİ DAKTİLO BİLEN - 21189 - l ı;a., çlfllk, b.amnm ve saire gibi emllk 8ATITLIK EV - Ye&dellrmeni HOi ı.iRADAN - 300 blıı llrayn. MD.TUPLAIUHIZI ALDDllNIZ 

Türk veya hırlst!ynn bayan nrnnıyor, · almak ve satmak, ~1etmek 1.stlyenlerln Uzun Ha.fıs 80blmda lJll No. ıu at- kadar her semtte apartnnan, han, oazetemls ldarehaneslnl adres 
~cnograt1 bilenler tercih olunur. Ktlçt!K _ B1r buz dola.hı olup da selek Türk Emltı.k Bürosu, Galata lam ktglr ('7) odalı n kooforlu bl.I dükkA.n, arsa ve araziler aatılıktır. olaralı: gOstermlf olan karlleri-
Oalata 1086 posta :tutusuna. mektup- s:ıtıınak istlycnlorln Akşlım 11An mc- ömeıı Ablt hnn lklncl kat No. 2S tele- ev atılıktır. ~ ıçtn: Rlhbm Galata Bttytik Millet Han <2ı8>. 
lıı. müracaat. - mutuna. mUracnntlnn. - 2 ton 42368. - 8 eaddıeal Çınar .otüt IO Ho. lu ~ - 2 

_ 1 .., .._ dlçyan ~ dlmUmc11 ata 
APAR'l'IMAN KAPICISI ARANI- S 1_ı.: SATILJK VE KİRALIK nlmGm müracaat _ 1 SATILIK: APABTDUN 

YOR - Nlşantaşındn. dokUZ daireli 4 - Kiralık • ab IK EV_ 'loda, clektrlk aka.r Jn()nba. &u• • u. tramvayına iki dakika aek1z dal-
blr apartıman !çln tan koca bit ka- ve vasi b:llıçesi mubtellf meyya BATILIK ABSA - JCrel:ıkÖ7 Jmı ille- reu. banyo, elektrik, Terkoa, hava ga-
Pıcıya ihtiyaç vardır. Erkek lüzumun- .r.. CİVARINDA _ İyi bl..r !:açıı fev1mlMe ınanzam Botaziçln- al balıçesl linthıde ömer pqa IOblm· m, denbe nezaretli 150 llra lcan olan 
da gllndUzlerl dı.şandn çıtı.ışı.blllr. TAKSınl de Kireçburnunda Koca Ali caddesi da f döntmı ı evlek mtıfre9 ana a- meUn arif bir apartıman s-tı' •·-
eernıtı nnlamnk ~ tallplertn mevlrlde " katlı 11çer ~~tılık. No 8 :iskele çımacı& Mahı:llµt aR&ya tılıttlr. nbbn 119'1 oaddıM\ lk1D Gala- Bi)JQk Mlllet Bul No 28 
l:mlnöntı acılar hanında. 19 nu- F1at: 2'7,000. Ayda 133 Ura ""'· ~ • _ ı 

mlzden 
M. M. T - F. N - S. S. - A. p 
Triko - M.B - Mü&erclm -
Radyo - S.H - Kiracı - Te'efoa 

Mil. - H. 
namlarına gelen mektaplan lda-
.. c-"':ınemlzdf'lft ~ rll& 



Salilfe 1 

SA(DIZ ~ BAJINÇA KEPEK V~ 

MAJiK SAÇ EKSIRI 
-----· KuDa- T-- W a&•ıB 1 

Sablık üç parça bina 
1 - Sultanahmet Dl~11 '10 namarah altında aiti c1t1Mt1m bu 

lunan (18) odalı aenedt noo-.tlOO Ura Iradı olan blm. 
2 - BabWl caddesinde altu:ııda oa,m tOtl;pbanea bulUDUl 128 

131 numaralı dört katlı apaftmwı. 
3 - Sultanahmet Tleuetbane IC>lr•tJnda 3S-31-1'1 nlllDlbh Of 

düktAn ile arka.sındalcl 2'1 tapa numaralı bab91 lçlıtdelEI w. 
26/6/Hı cuma gilnQ Sultanahmet 6olncil IUlh ma:bJrtımW ıaıa.

fından 1zalet şuyu şekllnd• Atıp. çıtanlaaktır. Geımıelc lOln le!ndt
kllere ve tafsllit almak lofn bu mablıleme bafkltlplltbıe m1lraca&t 
edilmesi. • 

İnhisarlar Umum M&dürlQGnden 

imtihanla memur alınacaktır 
1 - Tqra teşkllltımızdatı mllnhal memuriyetler için 2/'1/942 pe.J'IOID

be ıLfse mezunları• ve 3/7/MI euma gilnfl ona melttep mennlan aruuı
da saat 13 de Sirkecide lnhlaarlar memurin lrumı blnuuıda bir imtihan 
yapılacaktır. 

2 - Talip olanlann bir dilekçe, evrakı mllSbite Ye iki fotoll'&fla blr
lilrte Zat lfleri ıubem!Y.e milracaat etmelidir, 

3 - İmtihana glnnek llti~erin af&lıd& yazdı VUlf "' f&l1lan hala 
olmaları llzımdır. 

A. - Lise veya orta mektep mezunu olmalc 
B - 18 yaşını bitimıiı olmak ve kırt bet y&flndan 7UDft olmamak 
C - Vazife ifasına manl bir ball bulunmamat 
D - A.skerlığlni yapmlf olmak veya müseccel bulunmak n bllhım 

her iki halde de son yoklamalannı nllfm ctıManma ta~tlrmlf olmak. 
4 - İmtihanda kuananlann muvaffakl.,et Ye tahall vaziyetlerine arın 

Baremdetı dereceler üzerinden ücretleri teabit edilerek sırulle taylnlMt 
yapılır. 

5 - Müracaat 1/7/H2 ÇE.f18.Dlba güntl akşama kadar kabul edlllr. 
• US119) 

Toprak mahsulleri ofisinden: 

Muvakkat veznedar alınacak 
İdaremizin taşra tefkilatında çalıştınlmat ü.aere veznedar aluıac&ktır. 

AŞJ~ıda gŞsterllen prtlan haiz bulunanların 117/9'2 tarlhlne tadar mtıra
caat etmeleri. 

1 - Memurlar kanununda yazılı tartıan ha1s olmak 
2 - En az iki yıl veznedarlık, tahslldarlık veya muhaaebe lflerl.Dden 

blrlncle bulunmUş olmak. 
3 - Askerliğini yapmıf olmak, 
4 - Sallık durumu lyl olmak. (6323) (6525> 

'l'tlrkiJ'e (Jftmhurl.J'eid 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulllf tarihi: 1888 - sermayesi: 100.000,000 TGrtt Urua Şube n 

aJana adedi: 265 
Zirai ve tleaıl her nevi banlra muameleleri 

Para blrildln.-ulere ZS,800 Ura ikramiye nriJOI'. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ltlbaraız taaarıııf heaaplannda en 
az 50 lirası bulunanlara aenede t defa çelı:.1lecek kur'a Ue qalıdald 

pli.na göre ikramiye datıtııacaktır. 
4 ıadet 1.000 Urabk 4.000 Ura 100 adet 50 Urabk S.000 Ura 
4 • 500 • Z.OOI • UO • 41 ~ 4.800 ~ 
' • 250 • 1.00I • 180 • 2t • 3.200 • 

" • 100 • ... • 
DİKKAT: Hesaplanndakt paralar bir sene içinde 50 llradan &falı 

dQfmiyenlere ikramiye çıktılı takdirde " 20 fazluUe ftrUecektlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyltl, 11 b!rlncfkAnun. 11 mut " 

11 basiran tarilıletnde ~. 

17 Haz~ra.n .ıd4l1 

AMi 

Y..ıcmaWrkbp 

Ne için sınıf ve 
ikmal kalıyorlar! ..................... 

taW t..w 
Y azaa: Peikoloji doktoru 
ZİYA TAIAT ÇACIL 

214 bii7(ik _,.fa l 2S kuruf. 
Ankarada Akba. lstanbulda 

lkbal Kibevleri. 

Hanı umumide bomb&rdımall 
netlcell olal'alt Zonpldak vtıA.. 

yetliı.ln Koslu aablyeslnde K~ 
ıu deresl atzında ve sahllden 
tatrlben 40 Ue 60 metre mesa
fede batmı.f ve Udye bClünmüt 
vaziyette bulunan ttUbat Seyrl 
Sefabı flrketlne alt SELANtK 
vapurunun enkul mezlı:Qr mev
kide seyri ve aefer eden deniz 
vuıtaıan için blr tehlike teşkil 
ettitinden meatilı' vapur enkazı 
vapur sahibi. veya acentası, 4-
letme müdllril tarafından llln 
tarihinden itibaren on beş gün 
zarfında çıkanlmadıtı takdirde 
me*Or enkazın Limanlar ka
nununun muaddel yedinci mad
desi hftkmüne tevfikan Zongul
dak Mıntalca Liman .relslltl ta
rafından çık:anlacatı veya im
ha edllecetı alltadarlann ma
lOmu olmak üzere illn ohmur. 

Gö2. mütehauııı 

Doktor Cemil Görü 

TESiRi KAT'i 
TAZE MEYV Al.ARDAN ISTlHsAC EDİL.MiS 

ınais Miishil 

LİMdNZAT ASI 
LazzJLl .!~. !fi!'J.!olay 

uavenet Veklletinin ruhaabnı haizdir. 

SÜMERBANK 
YERLi MALLAR PAZARLARI 
MUessesesl mUdUrlUQUnden; 

Kayıp araniyor MI••• .-. Wla -1e"' na ..... ~ .._ 

Tu19!°m~:~a::vınS::~c1ar~,:: Memur alınacağından 
Emrulla.b BeJ nC21dlnde bulUDllD ,.. .._.. hizmetini Japllllf bulananlardan talib .,......_ (.,...llill 
tlskildar orta okulunda okuyan ve __ x.__1 __ ..ı_ ) 
blllbara akrabalarmuzdan Şaziye ıs- ...... -llrnil Mbt illerinde bdl0 *IM4 ol nim e.'Cila .....,.. • 
minde bir kadınla Balya kazasına glt- AtaiKla yaa)ı naiblsla ....._ Saltan.........,• Kabmoilm ba-
tlğlni öğrendiğim h~m 18 Yat- lllDID iilt lratmdald mi ı il mi• -a.iDde Zat itleri SeftiPııe ml-
larında Nuran Çöplüoğlunun ha.yat racaıat fJJ'lemeleri illa ol•-. 
ve mematmdan lt1 senederıbert ha- t - Nlf'lll h&n,.l ........ 
ber alamamaktayun. Adreslıii bllen- 2 - ~ ...... 
lerhi insaniye tnamına qağıdati ad- 3 - Tahsil ••ib-. 
reslme bildirmelerini rica ederim. 4 - Hizmet ne*-. 

Adres: Asker\ Posta 1661, Levazım ·~~51.ıiiiııl.lad;l;et:.ftlik=~·='"'~==r:.••••••••••• .. yazıcısı Nurettin Oüner. Manyas. 

Kadıköy sulh nıahlı:.emeıd Başkl
ttpUJlnden: 

Müddet Saniye ınu Ergüvenin 
müddealey'hler Fatma Feride Güney, 
Ayşe Rebia Dilberoğlu ile şayian ve 
müştereken mutasarnf olduktan Ka-
dıköyünde Osınanağa ma.halleslnln 

Kızllay Cemiyeti 
lstanbul satıı deposu direktörlüğünden: 

eski Kuşdili, yeni Yoğurtçu çayın ao- d ı Mad 
katında. pafta 8, ada ıı, parsel 31 Sirkeci. Ha1darpqa ın Cıraian arasında bot n o u ea 

NAKLiYE iŞi iHALESi 
Ho. ıu ve eK1 46, 48 M. ve yenl t. 6, suyu aandJdariyle Cemi:rete ait diler eaa eandıklammı 'H Pap-
8, ıo ve 10/1, 4 lll 10/2 ka.pı Ho. h bahçe fabrikuuıd- bıDt olarak teeellüm eclllecek bir milyon maden 
mukaddem yer bostan gediğinden suyu fİşesinin nakliyesini taahhüı edecek motör sahiplerinin 29 Ha-
münkallp ve harameyn muhtereme- ziran 1942 Pazartea günü saat 1 7 ye kadar tatil gününden maada 

Caialoila Naruoımaniye yin vakfından hftlen sinema arsası ve her gün Yeni Postane civannda Mimar Vedat caddainde {Kızılay 

caddesi <>aman Şerefeddin bahçlvan kulübesi ve bir bostan ku- liliiiHainıiinidiaiııılıiDiiı·riieltiitiöiirliü"li-imiüii"ziie•miiiiüiiıraiiciiaiiatiilaiiniii.•••••••••• 
apartımanı N. 5 1 yusunu muhtevi ve tapu kaydına na-
-- zaran 2166 metre murabbaı ve 8664 •••••••••••••••••••••••••• 

Haatalanm pazardan başka ııra kıymet mubammenell arsanın D IUMT IUIUBU 
her gün saat ikiden altıya ka- Kadıköy birinci sulh hukuk mahke- llAMil 
dar kabul eder. Telefon: 22S66 mesi ilAmına müsteniden ve Izalei 

şuyuu suretlle ve tarihi Ui\ndan ltl- PiyuaJa Anıeclilmittir. Bütün Ecnne.,. 
~-tanbul kadastro hı\ldmllıı.'inıten: baren on beş gün milddetle dairede 

1 
__ .ı 

8 
lunur 

~1203 a esbabı müracaata açııc bulundurulan llıılll•••••IİEi.c:zaiiııiiilii11nUUiiiiialiıuiiiiiııiı"••••••••
sat14 zabıtnamesinde yazılı şerait 

İstanbul Kiiçükpazar Hacı Kadın dairesinde ve~ para ile 8/7/942 1!1•••••••••••111111••••·~~~--~~I! 
caddesinde ve mahallesinde Kulhan tarihine tesadiif eden çarşamba gü-, Elektrik veya Elektro Mekanik 
sotatında 43 No. lu hanede Balıkpa- nü .saat ondan on ikiye kadar Kadı-, 
:r.an imamı ölü Mahml-1 mirasçılann- köy sulh mahkemesi Ba§katlpllğlnde MÜHENDiSLERi ARANIYOR 
dan Recep ve Mustafa ve Şakir ve açık arttırma suretııe satılacaktır. 
~ Ziya ve Mahmut Şilkrüye: Yevmi mezkftrda satış kıymeti mu- Ereili Kömiirii itletmeeiodenı 

İstanbul Kadı.kör Osmanap ma- hammenenin yüzde yetmı., beşini A - Bir Elektrik veya Elektromekanik Mühendisi. tercihan San-
halleslnde Canan sokağında 33 No. bulmadıl'ı takdirde en son arttıranın trallarda veya Sanayi itlerinde asgari iki aene pratik ııörmilt ola· 
da doktor öUl Hamdi mlrasçılan Ne- taahhüdü batı kalmak üzere müza- cakbr. 
zahet İnal ve Sabiha İnal ve Hi\dl yedenln on giin da.ha temdldl ile 18/ B _ Bir Elektromekapik Yüksek Mühendisi. Aagart bet Mne 
İnal ve H~fl İnal ve Saba.hat Aka.dur 7/942 tarihine tesadüf eden cumarte- pratik görmüı olacaktır. 
voe Vahlt Inal ve Pena.hat inal ve si günü ayni saatte en son arttırana Taliplerin iatevecekleri ücreti bildirmek auretile itletmemize mü-
Mellhat İnal taratıanndan aleyhi- lhalel tatlyesi icra kılınacaktır Sa- ~ 

· · racaatlan. nbıe Istanbul Kiiçiikpazar Hacıkadın tışa girmek lçln tallplerin YÜZde yedi •iiiiiiiiiiim•••••••••••••••••••• .. 
mahalle.at ve caddeel ve Şükrü baba buçuk pey akçesi vermeleri lUuııdır. 
IOkalınm köte b8'Ml teştll eden 526 satış tarihine kadar milterakim bina 6A-• Yangın sigortası olanların 

Dikkat Nazarına 
ada 18 parsel ve 26 kapı No. lu ar- ve ev'kaf vergi borçlan ve masar1tl 
sanın mürlBlerl doktor Hamdlnin ü- muhakeme ve lcraiyest ve yüzde blr 
zerinde kayıtlı ve mutasarnfı bulun- satış harcı ile .Yfizde 3",25 resim del-
dutu halde kadastro tesbiti sırasın- li\llyesi hissedarlanna ve evkaf taviz Bina, mobllya, eT qyaa, zati ewya ve her nevt t1caıet mallan. ma-
da sehven Balıkpazan imamı Mah- bedell ile ihale pulu müşterisine alt kine, allt ve edevat na.tıerinln çok yütselmlt olma.aı dolaJ18Ue, Ttlftt-
mudun çocuklan yani sizlerin namı- olarak satılacaktır. ye Sigortacılar Dalrei Merkezlyeat eeık1 dilfllk tıymetıerle algortalan-
nıza kayıt ve t.esbtt edllmlf oldu- İcra ve lnAs kanunun 126 ncı Dllf olan mallann yangına tartt o lan alga$ bedellerinin tJmdUd Jaıımet• 
tınıdan kaydın tash.lhl için açılan maddesi mucibince ipotek sa.hlbi ala- lıert lle mütenasip blr surette arttınI.muını ehemml)'8tle tavliye eder. 
davanın cari muhakemesinde; adre- caklıJarla diler allkadarlann husu- Cünkü. blr blna veya muhtntyatı mese11 10,000 Tilrt Uruma 
slnlzln meçhull)'8tlne binaen UAnen sile faiz ve masrafa dair olan lddla- a1gorta edllmlf olur da. yangın vukuu zamanındatl tJımet1 11,000 
yapılan tebligata ratmea ma.hkeme- lannı on bet gün zarfında mahke- Türk llra.ll olarak teebit edilecek olursa, Sigorta kumpuıyaa. blrwnm 
7e ıelmedlR'inbden muhakemenin meye blldlnnelert ve aksi halde hak- tamamen yanması baUnde sigorta mubıvelenameal mnumı eartıarm& 
ıs temmuz 942 tarthtne mll.sadtf pa- lan tapu aıcuıerne sabit olmadıkça ve men kanun hükümlerine göre algorta ahll:>lne ancalc 10,000 Tirit 
zarteat gilntl saat 10 a talikine ve gı- .aatıt bedelinin payl&flllasmdan hariç llruı ödeyecektir. Bina tıamen hasara utradılı ııüdlıde, llgor-
yap karannın da llAnen lf&&Ula mah- kalacak.lan ve daha. fazla maUunat taıuun kwnpanyadan. alacalı tazminatla. algorta ed1lea maluı J'aDPl 
kemece tarar verllmlf olduğundan almak istiyenlerin mahkemenin 942/ anmdatl Jm'metlle sigorta edllmlf olan kıJmeU anumdelı1 ll1lbfte 11-
yevm - va.ktl meso.rcıa htanbulda 122 No. h dosJasma mllracaat eyle-ı re hesap edilecek olan paradır, yani eaper taratmdan uaultl dalreıdnde 
Sultanabmette tadutıo dal.resinde melerl lüzumu ll1n olunur teebit edilecek olan huar tıJmetlnln Oçte lkllldlr. B1I nreU9 ll&Or-
tada.stro mahkemesinde bulunmadı- • talı her 1k1 ahvalde de alacalı taaninatla ne lllOfta ~ malı ıe-
ltnıs V9J'& bir vetn göndennedlttnls nllejıebllecet " ne de ftt1 hllaft t.a.munne tamır eWreblJceldlr. 
takdirde muhatemenhıe gıyaben ba- Bana bdncl sulh bakak malake- Bu itibarla ranpı vutuunda lleort&cllanlı b1a iti llllllmaltarl& 
tılacalı " bir daha mahkemeye ta- meslndea: karfı1apnam•lt.ft JçlA hemen bnd1 lllortaıano& _,,..,tıa emnı. 

Vakıf menba aulan idaresi İfçİ alacaktır bul ohmamıyactlJnm tebllt mata- 942112 efJ'& ve mWtlerlnJn aııona ed1lmlf oıaa bedelleıtDI '8IEIV ~ ede-
mma btm o~ Gzere ll1n olunur :eursanuı Bacı DJu mabaJIMlnde ret bunlan baJlhaıar tQmeterhıe g6re yıtıtaısı ıen ltlam.u bMulUllır 

Yatacak rnahalll idarec»- '8mJn ectll'Dl'tt ye tut: Ura ne\ ~ km " Azts otıu Mebmıet Ali öranlanuı l liııııiıiiiiıııiıiii Tttutn stGOBTACILA& D.ual wagpl iM ---· Yedlmet Ozere Tqdelen 1ç1a •ilam Jd .-ıs amele aıın~r. ı.teldı- mtıddelaleJb fatu1nı1 Pra.I llhlb1 ı • 
ıertn htımtl hal •eatball• ııv cin Dheb1

•b Qemberiltqta Vôıflar-.. EYlachk isteyenlere Klmll Koo aıeJhlne lbm.• eJlldlll ----------------------
müdürıütoode tdaremtr.e mtlracaatıan. <868'1> Bamdan mahrum, annelert tara- latlhkalı: davamıda: Müddelale,tı •- İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tinel iıletmelerl 
1 lnhi ı U M.!t.-' 1 .. d 1 fmdan taemdllmtf ı n ., yqlarında fati ne Abdal mahallemıde ve cadde- Umum M.ı&dürlu·· ::.:ı-d--ıar ar • uuür üğGn en: gQ.Bel Bd. m çocutanu evllt edlnmet alnde 53 No. lu evde Ali Rıza öranlan u ..... .-.. 

lstlyenlertn mtıracaatıan. namına ı&;ıderllen davetiye vantall ı - Muhammen bedel1 108,400 Ura olan 100,000 adet adi putre M 
16/11/942 tarlhlnde yaptınım1a evvelce lll.n edllmlf olan bfA fabrlt&lı 

Jaf kOsbe müzayedesinin lhaled 1apılma.J1Ul kımun yeniden arttmna,. 
tonma.a tetarrilr etm(ftlr. 

ihale 23/6/942 salı günü .saat 11.30 dadır. Yeni prtnameyl eörmelc latl-
Jenlerln Kabataşta.lenzım .tubeslne gelmeleri. (8588) 

Oniverıite A. E. P. Komiayonundan 

ıtaınetglhı m~ul oldutundan b&- 1,165,000 adet momik paıke t&fl mektupla ~ tatemek nrtme llia 
Kilçik AJUOIJa Blsardlbl çıkmuı hisle lade ohmmatla bittalep on gftn aımacattır. 

29 nmnuada AJ&en milddeUe llAnen tebligat ifaaına. ve ı - Muvakkat~ 86"10 liradır. 
muhakemenin 7 temmuz Ki tarııııne s - Tekliflerin Ien.zımdaıı param tedartk edllecelc ~lıl 

Gıbta Nütas MemarlaJandan: müsadlf alı güntl saat H de talltt- tartfata uygun olarak 19181942 cuma gilntl saat 1'1 ye tadar Metro banını• 
Devell tuaamın Zlle köyünden ne tarar verllmetıe mezkt\r ,gUn sa.- t tınctl Jratmdald ıevaam mtldtlrltll1lne imza mutablllnde verUmıt olmul 

Feyzullah mahalleahıde 48 No. hane- atte mumalley'h Ali Rıza muhakemeye JAznndır. (63'15) sinde ta11tlı Mehmet otlu Yuaufun gelmedlll n bir vetll goodermedlll __ .....;. ______________________ _ 

Temtnat nfltm lı:tltll'Qnde JUl)ı Artlııal soy ve muerettnden mahbmeyt haber- lakenderun Be lediyeainden 
119 lir& adı ı:.tanbaı AallJ9 11 bıcı Hukuk dar etmedlll tat4l1* ll7lben mu- Tlpleıt iade edilmek oartlle İatenderun beledlyell bas ımaHIJde tan.-

Eksiltmeye konulan 1f Muhanımen fiyata 
H kalam madftll ena 8212 Ura 

İkinci tadın - dotum lclfaıt1ne J&ptmlacH madeni e,,.. l/Vll/HI Hlklmllltnbı ~ tarih ve ıw hatemeye devam =::..,:: mlMı A. z. B. fondltbıde '8 JdlO 8IDCJDJlla lh~ vard.ır. 


