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Her zaman 
hazırlıksız, her 

• zaman geç mı 
kalınacak? 

' ' 

_ .... 

Libyadaki yenilme İngilterooe 
Clerin bir kızgınlık uyandırdı. 
Bunu, gazetelerin yazılarından 
ruılıyoruz. Tobruk kalesinin böyle 
çabucak elden gitmesine şaş~ 
iar, yanlış hareketlerin hesabını 
sortnak isteyenler var. Hatta. bü· 
tün kumanda heyetinin değişti
rilmesi gerekli görülüyor. Bazı 
gazeteler Başvekilin hemen Lon· 
araya dönerek bu acı kayıpların 
hesabını vermesini isteyecek ke.· 
Clar işi ileri götürüyorlar. Mihver. kuvvetleri tarafından zaptedilen Tobruk't an b~ görünüş 

Fakat buna rağınen ümitler 
büsbütün kırılmış değildir. Tob
ruk, İngiliz orduları için bir ileri 
liarekette değerlidir. Bu çöl par· 
tasını kaybederek eski sınırlara 
çekilmek Mısırın tehlikeye düş
mesi demek değildir. Mısır müda· 
faa edilebilir ve edilecektir. 
Şu kadar var ki Almanların 

Sivastopol' da [ 
son 

muharebeler 
rr'obruğu almaları, Mısıra doğı:ı Almanlar bir çok kaleleri 
ileri hareketinde çok işe yarar bır ve istihkamlari ele 
liman kazandırmıştır. Almanların • d ·ı 
eline geçen bir çok silahtan baş- geçır ı er 
ka çöl yolundan taşıma işleri de 

1 Berlin 23 (AA.) - Alman or-
yan yarıya kolaylaşmış o uyar. dulan Başkumandanlığının bir teb· 
Bundan başka Tobruk düştükten liğinde kaydedildiğine göre, Sivas
sonra Maıtanın da tehlikeye gir- topol müstahkem mevkiinin şimal 
füği•ni İngilizler gizlemiyorlar. cephesinde Sovyetler ile yapılan ve 
Maltanın müdafaasına yarayan bir kaç gün devam eden şiddetli 
yiyecek ve silah ancak Tobruktan çarpışmalar neticesinde evvelce de 

bildirildiği gibi son kuvvet1i kale 21 
gönderiliyordu. h · d J·· ·· t'" Bu kalenı'n . _ azıran a uşmuıt ur. 

Bütün harbin gidışl baltımın- zaph ve Sev'ernaja körfezinin şima-
dan Yakın ve Orta Şarkın İngll- lindeki harb meydanının teniizlen
tere için ehemm1yeti goz önünde meai nenceainde bir ~o esir a ın-
ttıtulursa Libya hezimetinin mıştır. İııa.t il? yapılan ye~i bir çar-

w • i ı ·ıik Mısır pışma netıcesınde Bartenıevka ya· 
uyandırdıgı sın r 1 v~ . rımadasında düşmanın son mukave-

Reisicümhur 
Dan de Gazi terbiye enstltUsünde 
talebenln imtlhanlarwnı takibettller 

Ankara 23 (Telefonla) - Reisicümhur lamet faıönil bugün öğle
den evvel saat 11 de Gazi Terbiye En&titüsünü ıerefleodirmiştir. 

Enstitüde Maarif Vekili Hasan Ali Yücel ve bir takım talebe ta· 
rafından hararetle karşılanan Reisicümhur saat 1 3 e kadar Enstitüde 
kalmışlar ve muhtelif <Jerslerin imtihanlannı tal:ip buyurmuşlardır, 

Ankara 23 "(Telefonla) - Bu akpm '.A.nlcara Halkevinde Kon• 
seJ:fV'atuvar talebeleri (Sczar) ı tenuil ettiler. Reisicümhur İsmet tnönii 
temsili baotan aonuna kadar takibettiler. ... 

Ankara' da 1 fabrika, 
3 ev tamamen yandı 

Tiftik cemiyeti ile bu cemiyete ait 
fabr.ikanın da bir kısmı yandı 

BU SABA.BKİ TELGBAl'LAB 

Harkof'ta Libya'da yeni 
Ruslar Alman taarru-

geri çekildiler zu bekleniyor 
Almanlar yeni bir 

kesimde taarruza geçti
ler vaziyet gayet ciddi 

telakki ediliyor 

Londr:ı 24 (A.A.) - B.B.C.: Harkof 
cephesinde muharebeler yeniden şid
deUenm!.ştLr. Dün gece yarısı Mos
kovada ne~redllen resmi Rus rebliği
ne göre Rus ku\rvetıert Harkof cep
hesinde gerilemişler ve yenı menlle
re çekilmişlerdir. Sivastopolda müte
addtd Alman hücumlan püskürtül
müştür. 

Moskova. radyc>.>--una gôte Ruslar, 
Ha.rtofta yeni mevzilere çekildikten 
sonra muka.bil taarruzlarda. bulun
muşlar ve Uerllyen Almanları dur
durmU§lardır. Düşm.a.n muharebe 
meydanına. yeni tank: kuvvetleri ge
ttrmlf, şlddeUl muha.rebele.r olmuş, 

mevziler bWçok defa. el değiştirmiştir. 
Bilhassa. meskftn bir yer yakınındaki 
çarpışmalar çok şlddetU olmuş ve 
Ruslar karanlık bastıkt'.ın sonra biraz 
gert çekllml.şlerdlr. 
Mareşal Von Bock. Rus hatlarında 

zayıf bir nokta. bulmak için taarruzi 
keşiflerde bulunduğu Harkot bölge
sinde yeni bir taarruza. geçmiştir. 
Vaziyet gayet clddi tel:lkkt edllmek
tedir. 

Almanlar dehşetli kayıplara. rağ
men bütün cephede llerllemeğe te
şebils etml.şlerdlr. 

Ruslar, iki istikamette geriemi~Ier
se de Alınanlann muvaffak:ıyetl mil
him değildir. 

Almanlar, Slvastopolda. birkaç nok
tada Rus müdafaasını delmeğe mu
vaffak olmuşlardır. Fakat Kızıl Yıl
dıı gazetesiM göre Ru..c;Iar, 1k.1 gün 
onrn. Almanların fo müdato.a hatla
rına nüfuz etmelerine tnllnl olmuş
lardır. 

Vichy 24 <A.A.> - Ruslara. göre, 
Von Bock, Harko! keslminln doğu-

İngiliz ordusunun Mısır 
hududunun gerisine 

çekilmesi muhtemeldir 

Londra 24 CA.A.) - B.B.C.: Lib
yada muvakkat durgunluğun son& 
cmıek uzere bulunduğunu gö.~teren 
belirtiler vardll'. Mareşal Rommelın 
esas kuvvetlerini, sekizinci ordunun 
mer'.{ezlne karşı Kapuzzonun karşı. 

sında toplamakta bulundu~ söyleni
yor. 

Tobruk - Bardla. yolu üzerinden 
ilerilemekte olan kuvvetll bir mihver 
kolu esas tehlikeyi teşkil etmekte
dir. 

Halfaya. - sonum geçidine karş:L 
mihver taarruzu dakikadan dakika.
ya bekleniyor. 
Mısırdaki Ingillz kuvvetleri ku• 

mandam geenral Şten, Mısır Ba.şve
klll Nahas paşa, Mısır müda!a:ı vekili 
ve İngiliz komiseriyle iki saatteD. 
fazla. süren bir görüşmede bulunnıu11-
tur. General Şten bu görilşme sonun
da demiş.tir kl: 

,_ İstilılbale guv-enle bakıyoruı:. 
Geçen sene de bugıinkiıne benzer bir 
vaziyet hasıl olmuştu. Fakat sonra. 
vaziyet ıslah cdlldl ve bütün tehlike
ler ort::ıdan kaldırıldı.• 

İngilizlerin hududun 
gerisine çekilmeleri 

muhtemel 
Londra 24 (A.A. l - B.B.C.: Sck.l• 

zinci İngiliz ordusu nezdlndekl Dall1 
Telegraph muhabırt bildiriyor: 

mi.idafaası etrafında gosterılen meti kırılmıştır. Bu taarruza devam 
telaş derhal anlaı:::•lır. edilerek dağların tepesinde bulunan 

Bu müdafaayı sağlamlaştır- ve düşman tarafından inatla ~üda-

k . . M Churchillin · Reis faa edilen mevzileri ele geçınne~ 
Ankara 23 (Telefonla) - Bugün 

saat 19,55 de Bent deresinde Ünsal 
marangoz fabrikasında yangın çıktı. 
Fabrikada. bulunan 3-4 teneke benzi
nin ve boyalann parlaması yüzünden 
çıkan bu yangın pek çabuk genişle
miş ve fabrika yanındakt tiftik ceml
yetUe, bu c~lyetln fa'brtkasına si
rayet etmtştır. 

sunda bir taarruza geçml.,<;fir. 
halde, liizg~nn şiddeti yangının ge- s· 
nl§lemesinde büyük A.mll olmuştur. ıvastopoldan sivil halk 

o:Umuml karargllhımızın, Mısırın 
müdafaa31 lçln hudut boyunda mu
kavemeti elzem addedeccğini san
mak guçtür. 1940 seneslııd~ general 
Wa\\eU aynı şekilde hareket etmiş, 
Mısır hududundan biraz geri çekil~ 
mlşU, Şimdl de general Richie'nlıı 
ayni şekilde hareket edeceği zanne
d!lmektedlr.• 

Sekizinci İngiliz ordusu 
kumandanı değiıti 

ma ıçın . imkanı hasıl olmuştur. Rumen dag 
Roosevelt ile görüştüğü ve Ame- kıtaları kalelerde ve müstahkem 
rikanın acele yardımını istediği mevzilerde kendini inatla müdafaa 
ae haber veriliyor. Amerikadan eden düşmanın top:~annda arazi 

Ateş fabrika yanındaki evlere de naklediliyor 
geçmiştir. Oece yansından .!<>nra. saat y· 2 
ı de yangın söndiirülmüştur . ichy 4 (A.A.) - Sivas~opola 

'()' 
1 

· karşı taarruz detv-am etmektedır. Se- Vicby 24 CA.A.) - Kahlreden alt• 
nan bit- habere göre, general Ritchle 
seklzincl ·ordu kumandanlığından 

,ierl çekilm4tit. Yerine general 
AiiMıinieek:'i..w.ı geçtiğl ooylenmektedlı\ 

S .. k d yolun .. .,..~ıu;;.,, kazançlan elde etmıştır. Bu kıtalar 
uveyşe a ar u...U-LI 0 .... , • ı b' k · ih 

nıe:.satlf~~::~rl=~ v~meya· nın şimal ~ıym ~imdi tama-
büyu" k bir ... _. f b ... ,.ft d _ nıiJe Almanların ~d~z:. 

~ d süratle ilerlemış er ve ır aç ıst -
müttefiklerin vapur azlı~~ ~?' ks.mı birden zaptetmiıtlerdir. 
çektikleri büyük sıkıntı duşunu- Müstahkem mevki cenup cephe· 
lürse bu bir iki ay içinde Ameri- sinde topçu ve hava ordusu tarafın
kadan esaslı yardım gelebileceği- dan müessir surette des.~e~lene? Al· 

Aı»UU V6 a UAA yanın 8. S' t ld • • h ı• • ""tü ki üç ev tamamen ,t Ta.hkl- ıva opo an sıvı a a ının go -
kata devam edlllyo:_anmı ır. rülmeğe başlandığı görülmüştür. 

· k .. tür man hücum kıtalan muhım hır te-
ne akıl erdırme guç · . . peyi zaptederek göğüs göğüse yapı-

Anlaşılmayan bir nokta Ingil~ lan şiddetli çarpışmalarla pek arıza
terenin kaç yıldır, hatta bu lı olan arazide taarruza devam et-
uğurda Uzak Şarkı da ihmal ede- mişlerdir. . 
rek Mısır müdafaasını hiç korku Sivastopol muhasara • cephesınde 

' .. kild ha- Alman hava kuvvetlen, cereyan 
ve telA.şa dusmeyecek şe e d 'dd ti' ,.,.rpı"malara iştirak et-

B .. tü e en şı e ı Y- " 
zırlayamamış olmasıdır. u n . 1 ·u·stahkem mevki arazisi· . Af mış er ve m .. 
ıcı.ş Almanya ve Italyadan - nin cenup ve cenubu prkısınde Al-
rik~ya Mihver kuvvetleri yollan- man ve Rumen kıtalannın ileri ha
dı BU taarruz çoktan biliniyor reltetlerini örtmüşlerdir. ~ahra. .me~
' · i du Almanların ha- zileriınden ateş eden ve şıddetlı bır 

İtfaiye bütf1n ga.yretlle çalıştı~ 

lngiliz 
gazetelerinin 

tenkidleri 
Libya hadiseleri münase

betile tam izahat veril
mesini istiyorlar 

lngilizlere 
takviyeler 
gönderildi 

B. Attlee, T obruk' un 
düşmesi hakkinda 

izahat verdi 
ve beklen vor . k mukavmet gösteren bir çok batar-
vadan ve denizden Afrikaya as er yalar pike tayyareleri tarafından . Londra 23 (A.A.) - Gazeteler Londra 23 CA.A.) - M. Attlee bu 
ve silil! tş,şıma zorluklarına kar?ı tahribedilmiştir. Öğleden sonra Al- Lib~a muhar.ebesi hakkında şiddetli gün Avam kamarasında. Ltbyadakl 

t . . ken<Ü kara w ~-n.~: man mutıaf~: ~V_!a~eri taarruz· ~fsırle; neşnne devam ediyorlar. du1"!1mun ~ son gellşmelert ve Tob-
ngılizlenn lannı Sivastopol limanına çevirmış- oa.~~ ~ ~~nto ve ~n;_k un duşmesl hU:lc.nda 1zaha.t 

yollan vardı. Mı nn ler ve limanda bombalariyle bir ka- memleketin tam izah.at istiyeceğlni \r',,..~ ~?!!..,~kMı anlatarak demiş-
Şaşılacak ikinci nokta, sı rakoJ gemisinde yangın çıkarmışlar· kaydediyorlar. Gazetelere göre, kı- tir ki: 

müdafaası için Amerikanın yar- dır. lki şilep ciddi hasarlara uğratıl- taların hız ve hamlede kusur edip 21 haziran sabahı d~n Tob-
'dı l"• olduğu halde bu mıştır. etmediklerini öğrenmek için tahki- ruk'a cenup doltuda.n taarruz etml§, 
mına u~m d düşünülme· Moskova'dan gelen kat yapılması lazımdır. Daily Teleg- ve Tobruk - Eladem yolunun doğu 

yardımın once en n raph .. öyle diyor• kesiminden mevzilertmıze girmeg-e 
la ık zama • b 1 " · mest, en geç ve e'n sı ş ha er er cTobruk'un kayıbı izah edilmez, muvaffak olmuştur. Tobruk müda· 

'Qa ortaya atılmasıdır. Londra 23 (A.A.) _ Reuter mazer .. e>t kabul etmez bir 1eydir. Fa- faac.ilan şiddetle karşı taarruzlarda 
,,......,,n k t d h d ı d uk bulunmuşlar ve durumu kurtarmak 

Yalnız Mısır meselesi baıuıı.u • ajansının Moskovadaki hususi mu- . ~ uşmana u ut ar.~ m avemet lçln kahramanca teşebbüslerde bu-
(Ian değil bütün bu harbde müt- habiri yazıyor: Siva.stopol durumu ıçın her halde gere~tıgmden fazla muşlardır. Fakat düşman tankları. 

' kilde h' lmakla beraber Ruslar şehri vasıtalar bulunmalı: ıcabeder. Yeter ve 1 d l l '1r .. -~-1ft 
tefik kuvvetlerin en iyi şe vauhımf 0 ··m'ıdı"ni kemıemi .. lerdir ki bu vasıtalar lüzumu veçhile kul- P ya e ere dolu ~\UUG.f bu ge-

t 1 gibi A.me· m a aza u :v • 1 1 cllkten lçert girml§lerdlr. ög-teden 
oplanıp kullanı maın ' K ı deniz yoliyle takviye mü- anı sın.> sonra lstihkAm çevresı içinde bu 

rlka harbe girdigy i anda konuşu- h'a eyet yiecek gönderilm:ktedir. Rommel taarruzunun Kafkasya ve kuvvetlerle harbe tutuşınuştur. Tank 
h ımma ve 1 k' .. lt'l k. k h k · · it 1 hali dil i ken en a- b .. ksek Sovyet meclisi- ra a yone ı en ıs aç are etının lbarile çok ağır kayıplara. u~radık. 

up e mes gere di v Bunu ana, Yj h b lunmak bir kısmı olduğunu belirten News Ve bunun neticesinde de vaziyet ça-
yatl meselelerin ancak şim a· nin toplantısın ~d a~ır u gelen Chronicle: cMademki deniz nakli- bucak: b<mıldu. 
şlngtonda müzakere edilmesi gös· üzer~ Si';s.to~o ~nl ~:~a Seitof yatı meselesi ve zaman unsuru, bunu (Dev81111 sahife 2. sütun 6 da) 
teriyor ki Alma:nlann çoktan ha· komıser.,, eıto ~0?' ~ · daha önemli bir kuvvetle karşıla-

! t tb 'kine başlanmış şun lan ilave e~ıştır · .. maktan Miittefikleri menediyor, o 
zı: anmış ve a 1 "'ttefikler (Devamı sahife 2. ıutun 6 da) halde ikinci cephenin açılması lüzu- ... :1. k k a. fi I e .-ı 
plılnlan karşısında mu ........................... 11 munun kendini daha ziyade göster-h ket ......... . 
hRI! başsız ve plansız are iki ldır çok acı örneklerile diği kanaatindeyiz.> 
usulünden bir türlü vazgeçeme- lar . yı Stokholm 23 (A.A.) - D.N.B.ı 
alkleridir Bu bizce, Libyada denedıler. d t k Swenska Dagbladet gazetesinin 

w • betmekten daha Umarız ki tek .. kuman a, e Londra muhabirinin bildir.diğine g~-

Lüks eşya 

B. Roosevelt'in bir mesajı 
Stokholm 24 <A.:A:t .::: ~I'ft. _ _!8-d• 

yo.nı; general Wawel'ln tek~ 
kaya çağınla.cağını söylem.L,tlr. 

l'aşlngton 24 CA.A). - Nevyork.'ta 
20,000 kişi önünde B. Hopklns.. rel.s 
Rooseveıt•ın yanından daha. şimdl Roosevelt .. Churchill 
ayrıldım. Oörüşmeıertn yegAne he~ mülakati devam ediyor 
defi taarruz stratejlslnln h:ızırlan-
masıdır demiş ve relsin aşağıdaki Londra 24 (A.A.) - B. B. CA 
mesaJuı'ı oku.muştur: Dün a~şam B. Roosevelt ile B. 

,o.Ruslara, ham pıeyda.nında bile Churchıll, konuşmalarının en mü. 
yardım edeceğiz, taarruza. tam vak- himmini yapmıtlardır. Bu konuşma.
tinde geçeceğiz ve Rus cephesi hiç da ticaret vepurlan meselesi konl.19 
blr vakit yanlmıyaca.ktır.• §Ulmu1tur. 
................................................................................ 

Tobrug~ kay . dı G ç olsun plan, her tarafta onceden hazırlık re, bütün İngiliz gazetelen Tobruk • 
elemli bır manzaıa r. ~< e .. k'" eseleleri bu seferki Vaşington un elden gitmesini Mısınn müdafaası 

-----~ ...... ---·Sa I>. bu n u m ,&:ı..i" - • • ir fe ak t ve ln iliz ordusunun 

Y olcuıunuz. Bir yerde..; bir yere 
'u kadu kilo efyayı bedava nakle 
hakkınız var. Fakat bunlar arasında 
kitap götüremiyorsunuz: Lüks etY• 



Bahlf e 2 24 Haziran 1942 

Dün Geceki ve Da. Sabahki Haberler 

( Harb tebliğleri 1 ı Al~anya'ya ı HARB DURUMU 
Alman tebliği 1 buyOk bir -M-ı·b_v_e_r_k_u_v_v_e-tl_e_r_ı· -ır 

Berlln 23 (A.A.) - AJm&n otduları hava akın 1 

Bir yllda 10 
milyon ·insan 

kayboldu 

lngiliz gazetele
rinin tenkitleri 
(Bat tarafı 1 nci sahifede) 

Dail.Y. Herald aazetcai lnaili.z mil· 
ctbıin aldatıldıimı ve halkın ıimdl 
eıı.dişe içinde olduiunu çünkü mu• 
!wırCbenin hatlangıcındanbe.ri İngi
liz yük.ek kumanda heyetinin boa 
ilınitlcre kapıldı~ını ya:zmaktııdır. 

bqtumaıldanb8Jpm ıebllli: 81TMto-

pol ıstlbkAmlannlD fhnal bölgesinde M b d d d 
~~:::~:~~~ İngiliz tayyareleri ısır u u un a 
dtı:mnn batıyelerı eimber içlne aıın- Emden ıelirine ooml>alar 

ı Sovyet llal>erler liüroıu, 
Alman kaybini bayle 

aıştır. tblar 
Müstehkam mnkl cephesinin diğer 

tısımlannda arazinbı teşekttlltı, ba-
tımındruı pek mtllkül ~lar altmda Berlin 23 (A.A.) - İngiliz bom
Ciiğüs g~ yapıla.o mua.Jıtebe}er ne- lia uçakları, diln: gece AlrnanyaniD 
tıcesinde blr çok kaleler ve mlidn.fruı. aimo1 batw Uur~de uçmuşl rdır. 
tesisleri zaptedllnı1ştlr. Muharebe tıı.1· JnfiJAk edici ve yangın çıkancı bom-
7ıırelerlnden mürekkep kuvvetli ~- balarla yapılan hUcum, D.N.B. nin 
tıncr taamızlarn 1§t1rak ederek dut- öğrendiğine göre, bilhuiaa Emden 
ınanın 1hUyntlannı ve cephane depo- ıebrine tevcih edilmiştir Sivil halk 
.tınru bombalamJ3}ardır. AY.ak deni- d ' 
sinin ş1ma1 sahilinde SovyeUerln blr araaın a . zayiat vardır. ~vler ve 
kn.rnyn asker çıkarma tcşebbüstl pi.is- umumi bınalar da hasara ~gramıım. 
lilrtfilmfişttlr . Bu saate kadar gelen hal>erlere na-

Hn kof'u . §imnll §ru'klsindeki or- :uıran hücum eden bombardıman 
ma~k bö~ede bulunan ma~Qp bir uçaklnnndnn Uçü düşürülmüştür. 
Sovyet tümenfnln b:lkiyeleri yokedll- Londra 23 (AA.) - Hava Ne
nıLştlr. S:ılındn 660 ölü sayılmıştır. z retinin tebliği: Dünkü pazartesi • 

6 esir ve 20 top alınmıştır. salı gecesi buyük bir hnva .teşkili 
Şark cephesinin merkez kcs1mlnde fudcn §ehrine yeniden taarruz et· 

mahdut muharebe taallyetı olm~UI!. ~r. Bir aaattcn dolıa az bir z.a
Volkof cephesinde ormanlarda yapı- mnn içinde miltcmerkiz bir taarruz 
Jan ve değlşlk bir :mnnzara nrzeden yapılmııtır. Yerde ais olmuına rnğ
muharebelcr csnnsındn dil~an aıPr men hava güzeldi. fyi intihabedilen 
tıı,yıplnm :n~r. SOvyet ha.va yerlere atılan aydınlatıcı fıtcklerin 
tııvvetıer1 dün 100 tayyare kaybetmiş- hedefierin tanınması bakımından 
lcrdlr. 6 tayynremlz et.siktir. bUyük bir yardımı olmu~tur. 

Sivaıtopol'da aon mullarel>eler oluyor -J,Jzali 
Doğu' da <leilfiklili yoli 

A.frikadaı 

J\lmnn - JtaJyan kuvvetlerinin 
oocilleri Mısır hududuna var
JJllllardır. Bunlarla İngiliz kıta· 
1".n temaa halinC:leC:lir. Aııl Mih
ver ku'Y!Vetlcrl de büyük ıahfl 
yolunu ta]dbcderck hududa doğ
ru ilerlemektedir. Yakında Sol· 
lwn • Halfnya hattında muha· 
rcbelerin ba§lamaaı bekleniyor. 
Şimdilik iki tarafın hava kuv
vetleri çal~akta, devamlı uçur
lar yapmaktadır. Mihver, 1Jb.. 
yada Mısır hududuna yakın Si· 
di Aziz hava meydanını ele ge
çirmiştir. 

bahaedcrkcn demittiı klı cBu
gün Sivaatopola karıı tarihin en 
mfithit hücumu yapılıyor. Du
rum aon derecede vahimdir. J\l. 
manlnr açbklan gedikten müte• 
madiyen içeri giriyorlar, ylizlcr
ce pike bombardıman tayyaroei 
bombalar atıyor.> Mamafih Si
vastopol ınUdafilcri bütün güç
lüklere rağmen bilyük cesaretle 
çarpı§ıyorlar. 

Harkof cephesinde muharebe 
fiddetlemniştir. Sovyet tebliği 
'Almanlann §iddetli hücumlarda 
&.ılunduklarını, fakat bu hUcum
lann püskürtüldüğünü bildiri· 
yor. Alman tebliği burada mev· 
zıi çarpışmalar olduğunu haber 
veriyor. 

Um Doğuda: 

bildiriyor A:rnl gazete tunları llbe etmek· 
tcdir: İlr.i senedenberi İngiliz askeri 

• ocfleri yersiz bir itimat bealemiııler• 
lKoskon 23 <AA> - Sovyet ha- <lir. 

beJ'Jer bl1rosu bUd.lrlyor: Geçen bir :, ~r!:ı=~~ ~~ lngilizlere takviye 
ınsan tarbetml§ıennr. Ras tnyıpıan a-o··nderı·Jdı· 
da U mil.Yona ytlkselmekledlr. AJ>Aı 6 
müddet içlndc Almanlar 85,500, Ruslar (Bat tarafı 1 inci .ahifede) 
da 22000 top ~~lerdlr. Alman-
lar 24000, Sovyetler 15000 tn.nk Alın.nn Geceleyin Tobnık müdafaacılıı.n
lnt 20000 Sovyet:ler de 9000 uçak ka.y- nın seyyar kısımlan düşmanı hatıo.
bctm.lşlerdlr. Alman in.san kayıplı:ı.n rmda kendl~lne bir yol açmo.r;a 
arasında öl!l sayısı 3,5 mllyandan b3§lamışlardır. Bunun netlccstnde 
~lh değildir. Yaralılnnmızm dn yüz- cereyan etm~ bulunmnsı tn.bll olıın 
de '70 ı fylleşmiş ve tektar orduya. ıı- muhareıbelere dair henuz hiçbir hn.
tıhak etmiştir. ıber ıı.lmadığunız glbl bu kuvveUerGen 
Doğru haberler veren Jacynnklıı.rdan kurtulabilenlerin sayısı hakkında da 

temin edildl.ğlne göre tetnı.r orduya hlçblr haberimiz yoktur. Muharebe • 
dimen Alman yaralılnnnm n1sbeU nhı bu safiıas:ı hakkında Avam ka.
ytlzde 40 ı ancnk bulıı.btUyor. Bu tn- marasında başkaca malumat vermek 
yıplar Alman ord11Bt1llun geçen sene- de 1mkfuısızdır. 
k1 ölçüde t..ı.arruz hatekctıeri yapn- Duhım güçt1i. Faknt Libya !çl.n sa.
cnk kudrette olmadığını katı surette Va§ devam ediyor. Henüz muharebe 
gösteriyor sahasında. büyük kuvveU~rlmlz var-

Kerçte. kaznnılan muva!fnldyet dır. Ehemmlyctll knm ve hnva tnk-

Şimali Atrlknda Alman ve İtalyan Hollandada hava meydn.nlarına 
t1lmcnle~ln uclan Llbyo. lle :Mısır da taarruz cdümiftir. Av servisine 
arıısmda.kt hududa varmışlardır. Tob- mensup tayyareler Fransanın şima· l 
ruk limanının zaptı esnnsında o1'du linde hava meydanlanna ve sair he- j 
teşklllert İnglllz kıtnlannı t.aşıynn ve deflcre hücum etmişlerdir. 6 tnyya· 
bçmak te§ bbtısnnde bulunııu cemnn • d- • . 
&200 tonluk bir gambotla 6 küçük remız: • onmemıştir. • 
nakliye gemlslnl b:ı.tırmışlardır. Bu Berlin ~3. ~~.A.) - Asken kn~
gcmUerde bulunan askeı1er esır edil- nnktnn bildırilıyor: Alman denız 
Dılştfr. kuvvetlerine mensup uzun menzilli 

Tobruk'un çal>uk düoıncsi her 
tnrafta hayret uyandınnı~r. 
Dün bu ihusu ta beyanatta bu· 
lunan Jngiliz BB.§Vekil muavini 
B. Attle bunun ağır ve beklenil
meyen bir 'darbe olduğunu açık
ça söylemiştir. Tobruk'un düş
m~i Maltnnın müdafaasını da 
güçleştirmiştir. 

Doğu cephesi: 

H:nt hududu~da ve A'VUstral
ya etrofmda askeri hareket dur
muş gibidir. Japonlar Çinde iler
lemekte ve Pasifik'in ıimalindc
ki Aleoutienne adalıınnı ele ge
çirerek buradan Japonyayn ha-

glbl neUceler hatb!n umumt nk:ışına vlyelert göndcrllmlş ve <ırayıı. varmn
teslr edemez. En Iyl Alman kıtnıarı ğa. başlamıştır. Başka takviyeler de 
kızıJordu tarafından yokedllmlştir yoldadır. Avam kamarnsı emin oın
SovyetJer Blrllğlnln mukavemet kud~ blllr ki durumu duıeıtmek 1ı;ln ıu
retı artmıştır. ve hürıiyetı ellerinden zumlu olan bUtün tedbirler nlınmış-
alınan başka mllletıerle beraber Bit- tır.:1 
leri:r.mln tnm mfmnslle imhası için M. Attlee, bundan sonra son a:.ıtc-
ll'izım gelen şartlan yaratmıştır rt hnreketk'rdeki kayıplann b!lfı.nço-

. sunu vermiştir. 

Malta ndrunnda Alman ve İtalyan toplar 22 haziran öğleden sonra 
ubarebe tayyarele:n Luka hava mey- Ramagate liman tesislerini tesirli ıu

dnnmm tes18lerlne ~ çapta bom- rette ateş albna almışlardır. Çıkarı· 
bnlar a~lardır. 1 n ıiddetli yangmlar ve infiJaklar 

Dil ngece Emden ıehrl yine ingUlz Alınan topçusunun elde ettiği mem
tiomb:ı tnyayrelerlnln taarnmmn. uR- nuniyet verici neticeyi isbat etmi~tir. 
ınm.tfbr. eıvıı a.Jıallnhı uğTadıJı ta- Malta üzerinde 
J:~fr~:ıan!~b=~~:; . Malta 23 (A.A.) - Rcsmt ~.eh-
_,_.,,. nn- ed ....... ft_,...... lığ: Son 24 ıınnt znrfında Malta uze-.,...........,vu. ""um en .....,,, .......... "'.en • el •• d.. h ·b d·ı dOrdti. dijşfirlllmQ~tür rın e uç ugman avcısı ta rı e ı • 

· miı ve bnııka düıımnn uç.akları hasa-

It 1 t bı• v • ra uğratılmı:1tır. 
a yan e lgl Dün gece düşman hava faaliyeti, 

ma 23 (A.A.) _ itnlynn ordulan bir çok haftalard~0nb~ri ilk defa ola· 
umt tnrargA.lıının m numamh rak. daha geniş olçüde yapılmıştır. 
llği: Mihver kıtnlannm ikri un- Gece yarısırt'dan evvel orta büyük
iııtı Libya ile Mısır nrnsındakl hu- lükte bir teşkil hn.vn alanlan civanna 

dnda varmışlardır. Temizleme hare- bombalar atmıpa da fazla hnaar 
ert neticesinde Tobruktn nlman yapamnmıştır. 

esır adedinin 28 binden. fazla olduıtu 
anla§ılmıştır 

Hnva tcşklllertnıız Mıı.ltnnın deniz frika 
ho.vn üslerini §iddetlc bom.bnlnmış- • 

lnrdır. Hedef bölges1nde bir çok gen~ muharebesı 
~~ çıktığı gôr1llmüştllr. Bllti1n 

yya ertmız dönmll§tür. İngilizlerin taarruz te§eb-

1 k İn C İ sephe büsü n~~~:ıı:;ticeaiz 

Litvinof, teşebbüs 
Ruslarda iken ikinci 

cephenin açilmamasina 
teeasüf etti 

Berlin 23 (A.A.) - D. N. B. 
ajansının askeri muhaniri yazıyor: 
General Rommcl'in mnİyctinde bu
lunanlardan bir zat bügün Berline 
gelmi§tir. Bundnn dolayı sekizinci 
ordu hakkında Bcrlinin Vaıington
dan fazla tafsilat almaeı mümkün ol
muştur. Şöyle ki: 

l.oncll'& 2f (A.A.) - Va.§ington bil· 1 - General Auchinlek, general 
Jtık elç1s1 B. Lttvinof, gnzetecııere Ritche"ye hedef Tunus olmak üzere 
raı>tığı demeçte, teşebbüs SovyctJe- ııiriııilen ve yanda kalan İngiliz ta• 
rbı elinde iken 1klnc1 cephenlıı açıl- amızuna devam için lazım gelen 
snrunış olmasına tecssilt etmiş ve de- hazırlıkların yapılmasını emretmiş
mlştır ki: tir. Bu arada ele geçirilen vesikalar-

- Eğer o mmnn ikinci cephe açıl- dan anlııııldığına göre, Auchinlek' e 
~ olsaydı, Almanlar ehemmlyetll devamlı olarak harb malzemesi ve 
b<.'zlmetıere uıtrntıııı.cnklardı. Bize bilhassa son model Amerikan tank
g~nderilen mnlzeme ne kndar kıy- lan ve en kalın zırhlan delebilecek 
metli olursa olsun yeter derecede tanksavar silahlan gönderileceği 
delildir. Belk1 de yakında, bu vazlye- vadedilıniıtir. Bunun için 100 ~cmi· 
t1n de~i iimit cttl~t ~ d~ feda: htr kafile kzirlanm'ı§tır. 
ler vardır. Mnlacıı'dnn ve doğu Hollanda Hin· 

distanından'" gönderilen maJzemeden 
bir kımıı Şimali Afrikaya doğru yo· 
la çıkanlmı:1tır. Fakat Japon donan
ması, bunlann bir kısmına hücum 
ederek batınnıJllr. Diğer bir kısım 
da Amerikan limanlarından hareket
lerinden biraz aonra AlınAn, İtalyan 
denizaltılan tarafından denizin dibi
ne gönderilmi:1tir. Bu vaziyet üzeri
ne general Auchinlek taarruzu gecik
tinneğe karar vcrmİ§tir. 

Dunkerque bombalandı 
Londra 24 A.A.) - B. B. C.: 

Boston tipindeki Amerikan bom• 
!)ardunan tnyareleri, diin gece Jngi· 
liz avcılarının himayesinde Dun
lczque'i bombardıman etmit!lerdir. 
Doklara ve iskelclere tam isabetler 
l.ayddilmigtir. 

Sobranya fevkalaA de Bu aradn ise Rommel Mihver 
uçaklannın Mnltaya yaptıklnn mu· 

toplantı yapb vaffakiyetli hücumlar ımycs.inde la-
Sofya 2S (A.A.) _ Dün ö~leden ıılruıız surette ihtiyat kuvvetleri nl-

a maktı:ı. idi. Diğer taraftnn Mihver 
tonrn Sofyada Sobrnnyanın dördüo- M itaya karşı umumi bir taarruza 
~ fevkalade açılı~ı yapılmıııtır. Baıı-_ _ , .• 1 d '-t t:"!) il b•·t- k b" geçileceği hakkında bir intiba yara.t-
.,.ca;t ox: or .r·ı ov e u un a ıne k · · ı· d ı · ak • k b . l mn ıçın e ın en ge enı yapm ta 
r tını ~e me uslann hepsı top antı· idi B tab · · • · f aa liulunmu•lardır t ... u ıye ıcmer~ı~ı vermı~ ı~. 

" • ngılızlcr bu esnada Surıyeden ıhtı-
&şvekil meclise kabinenin istifa· yat kuvvetler getirmekte idiler. Mih

einı bildirmiıı ve yeni kabinenin tek- verin karşı taarruz projeleri Alman 
r teıkiline memur edildiğini ıöyli- ve ltalyaıı kurmaylarının sıkı bir iş· 

yere~ kabin; ~zalarını parlamentoya birliği ile müzakere ve tanzim edil· 
bkdım etmı§tir. mi tir. Bu arada Alman harb annayii 

Gelecek celse bugün saat J 6 d I de general Rommcl' den direktifler 
)'&pı1acnktır. almakta idi. 

SivMtopolda sbn muharebe- vn akınları yapılmaaına meydan 
lcr oluyor. Almanlar bütün bü· vermemeğe çnlı§maktadnlar. Alh çocuklu 

aileler 

Bu lzahnta göre, İnı;lllz knyıplan 
batan bl.r hafif kruvazör, 4 torpido 
muhrlbl, 2 refakat gemlsile harap o
lnn 30 tayynredir. yük istihkflmları birer birer zap· Son haberlere göre Japonlar bu 

tetmişle.rdir. Şimdi Rus kuvvet· adalar gunıpundan insnn otur· 
leri şehirde ve ehrin etrafında- mıyan ikisini ele geçirmişler, bu-
ki aahrn mevzilerinde müdafaa- rada çadırlı ordugfıh kurmuı-

Buna muknbll düşmanın bl.r zırhlısı 
torpillenmiş, 8 pusluk topfaıla m -
cehhCz bir ki'uvnzöril, 2 destroyeri ve 
bir denl.zaltısı batırılmış ve en az 65 
tayyaresi tahrlbedllmlştır. 

da bulunuyorlar. Dün Londra lardır. Şimdi hava meydanı yap-
rndyoın bu muharebelerden mağa çalışıyorlar. 

ikramiyelerin dağıblma
masina yakinda 
başlanacaktir 

~-!lı!!!!~·'!!'!''!!'!'.'!~-~-"!!!!!'!"!!"!~·!!!'!'!!~-~~-~·_.,11!!!'!!!!!'!"!!'1!'!'!~-!!'!!!!'"!!!'!""!'!''!"1!!'!"!!!!"'!~!!!'!!'!~-~Ja ~a wxu ~ u -F l talyanlara göre 

Odun işi 
Dün Vilayette bir 
toplantı yapı dı 

Kışhk hediye 
Dün Sanayi birliğinde 

bir toplanb yapıldı 

Roma 23 (A.A.) - Giomnle 
d'ltalia'yn göre, Şimali Afrikadn de 

Dün sab:ıh vll yette Vali ve Bele- Yardı. lsevcnler Cemiyeti, dün Sa-

Ankara 23 (Telefonla) - 935 Gaulle'cü teşkillerle ve daha baka 
ten 941 ıencsi eonuna kadar ikra- yabancı kıtnlarla desteklenmiş 12 
miye için müracnat eden 6 çocuklu tümenden fazla en seçme Şimali Af· 
ailelerin evrakı tıuıınif edilmiş, istih- rikalı ve Hin 1i kı ulunuyordu. 
lı:aklan da vilnyetlere gönderilmiş- 26 gün süren savaş esnnsında Mih
tir. Bu ailelere verilecek Umımiyele· ver kuV"Vetlerinin aldı'kları 45.000 
rin dağıtılmasına yakında başlana- esir esnsen bunu göstermektedir. Bu 
cakbr. rakamn tı:ı.kriben 60.000 yaralı ve diye Relsl doktor Lötrl Kırdann re- nayı blrllğlndc, baynn Hayriye Lütfi 

lsllğl altındn blr toplantı yapılmış- Kırdann reisliği ıı.Itında toplanmıştır. 
tır. Toplantıya şehrlmlx.dcld bütün Toplant11a şehrlmlzdek! sanayi er
odun müstnhslllerl, belediye iktisat babı, kaza kaymakrunlnn vesnlr zevnt 
müdürü B. sartct. Ma.hrukat Ofl.si i§tlrnk etmişlerdir. 
müdürü B. İzzet Yüncy iştirak et- İçtimada önümüzdeki kış mevsı-

lzmir valisi 
ölüyü ve Mısır hududuna doğru çe• 
kilmcğe muvnffak olnn kıtnları ilu
vc etmek lazımdır. Binden fazla, 
ynni iki zırhlı tümeni teçhiz etmeğe 
yetecek kadar İngiliz ve Ameriknn 
tankı tahribedilmiştir. Muharebe ke
s.iminde külliyetli miktarda top '\'e 
tayyare de vardır. Mihver kıt.alan. 
muharebe esnasında 500 den fozla 
düşman uçağı tahribetmişlerdir. 
Tobruk'a karşı yapılan hücumun 
son günlerinde 60.000 den fazla in• 
giliz mııynı toplanmı~ır. 

mlşlerdlr. mlnde kAhrn.mnn ordumUZ\Ul erlerine 
Içtinında liehrln kışlık mahrukat kışlık hcdlycsl tcdarlk edobllmek 

Bir kaç gÜne kadar 
vazifeye ba,lıyacak 

ihtiyacı görtı~lmüştnr. Müstnhsll- lizerc şimdiden fo.allycte b~lan-
Jer, odun ve ma.ncrat kömürü fiatle- mnsı kararlnştınlmJ.J ve bu faali- Edime 23 (Telefonla) - İzmir 
rfni yilkseıtmek için nnkllye mnsrat- yeti tahakkuk ettArobllmCk lçln bir valiliğine tayin edilen Trakya umumi 
lannın yiiksekll~l 11erl sürmekte· ~alL5IJlO. ~rogrnmı hazırlanması mu- müfettiı vekili B. Sabri Oney bugün 
dlrler. Halbuki nnkllye ücretleri vafık görulmüştür. Ankaraya müteveccihen ıehrimiz-
bnkkındn gösterilen flatler, makul den ayrılmıştır. B. Sabri Oney bir 
görfilm<!mektedlr. y v 

Bu ıtıb:ırln Mnhrutnt orısı, fiatıe- ag m Ur iki gün Ankarada kaldıktan ıonra 
rbı hakiki miktannı tahkllt edecek, vazifesine başlamak üzere lzmire s· l'd 
hakikl flatlcr tcsbtt edildikten ronra gidecek.tir. ıvastopo a 
bizzat Ofis tnmfındnn şehre getırti- Dün ög"leden onra ı-cak- 1 k . son mııharebeler 
len mahnıknt mlkta.rı nrttınlacaktır. aıe omısyonu 
Yakında kömür dağıtıl- dık 19 dereceye düttü Ankara 23 (Telefonla) - İa:JC (S.. tarafı 1 inci aılhifede) 

b 1 k 
komisyonu bugÜn Tıcaret Vekilinin C .1 • · "k b b k 

maıına at anaca riyasetinde toplanmıı ve memleke· « emı erımız pı e om. n uça • 
Vekô.letle yaptını temaslardan son- Bir haftadanberi hüküm süren tin iaşcsine müteallik muhtelif mev- lan tarafından devamlı ~ır auret~e 

ra ııehrlmlzc gelen Etıbnnt kömür şiddetli ıucaklardan ıonra evvelki 1 .. ü .. t•• bombalanmaktadır. Torpılle teçhız 
y ak L d ... B k zu an gor §mUI ur. d'l . 1 1 d . ki d b daR"ıtma. şubesi müdilrii B. Zekeriya §Am nav egı§miıtir. ir aç gün e ı mıı ta yan enız uça an a u 

dün vllt4yete gelerek Vıı.11 ve Belediye evvel termometre 36 dereceye ka- Abdurrahman Sayman gemilerin devamlı bir aurette peşini 
Relsl doktor Lötfl Kırdan ztyarct et- dar çıkmııken dün sabah 23, ak§llm • , - • , kolluyorlar ve gemilerin uzun dola· 
miştlr. 19 dereceye inmiştir. Serin bir rÜZ· ıstıdaıını T emyız mah- şık yollar takibetmelerine sebep olu-

B. Zekeriya, Ank.arada. şe.hrln kö- gar esmektedir. Şehrin bazı semtle- kemesine verdi yorlnr. Fakat bu bomba veya torpil 
mür ihtiyacı etnıfında Vekf'ıletıe yap- rinde az miktarda yağmur yağmış- Ankara 23 (Telefonla) _Bomba hücumlann?n bir tek vapur bild 
tığı temaslnnn neticelerini anlntmış- tır. Civarda bazı yerlere yağmur k b t d k tır. Etıbank, hnlkıri kömilrstlz tal- "dı"..rı habe •

1 
kt d. hadisesi ıuçlulanndan Abdürrnh- a; / ~-~ _1. • ~- • ,-

1 ln .ı-dJd • bed tcd- yag g r ven me e ır. mnn Sayman Jllnhkern•-:.. ~' •u ~ =i"~ nucumıar oaş .. 
me.ması ç 9"" en .ca. en Ank 23 'T· 1 f ı ' " - ~ -- · 1 d" d b · h' d b .. "k birlerin o.lınmasını vcı k5mür sevki.- • !"'.! \..:...e__e ~T = ~ ""ı.emy~ZiÇin istidnsını vermiş ve tem· a 1?10 an en şe ır en uyu aa~-
~S ~tt!nn ~e~ ~asını~~ Ankarada hava biraz rüzgarlı yizde mürafan istemiştir. da ınsan boşaltılmıştır. Kalmak ıs-
muvafık gönnüştilr. olmasına rağmen hararet gölgede teyenlerin knlmalarınn müsaade edil· 

Kömür da~tmn şubesl, ehndlden 37 yi geçmi§tir. f• J d•ya'y mektedir. Bunlar sebep olarak şöy-
evlere kömür da.i'Ptmnyn b~laya.cak- Gelen malumata göre Eaki§ehir, JD 80 l 8 le diyorlar: cBiz Sivastopolun düşe-
tır. Ancnk hiçbir allenbı ihtiyacından Trakya ve Zonguldak havalisine ceğine inanmıyoruz.> 
tıı.zln kömür nlmnıntı!l lçln bit for- yağmurlar yağmaktadır. Birçok İtalyan alaylari Seitof, şehrin müthiş bom.bardı· 
mtll bulunacaktır. manlnrn uğradığını '\'e büyük bir kıs• 

gelmiş mının harabolduğunu söylemiştir. 
Milli Şef'in heykeli 

Taksimde İn5ntı gezisine d!Jtllecek 
Mllll Şefin heykeline n.lt maket dün 
belediyeye getlrilm~tir. Maket bele
diyede tetkik cdllmektt'dlr. Heykel, 
Milli Şef! tabll ces:ımette ve at iiz'e
rlnde temsil edecektir. Heykel, Cüm
hurlyet baynmundn. törenle açılıı.
caktır. 

Muğla ve Fethiye'de 
zelzele 

Muğla 23 (A.A.) - Dün öğle
den sonra şehrimizde iki, Fethiye'de 
bir defa şiddetli sarsıntı olmuştur. 
Hasnr yokt~-

M a:rif Vekili tedkik 
seyahatine çıklyor 

Ankarn 23 (Telefonla) - Man
rif Vekili Hnııan Ali Yücel yakında 
cenup vilôyetlerinde bir tetkik seya
ııtine çıkacaktır. 

Şekerlemeciler ve gazoz· 
cular zam istiyorlar Stoldıolm 23 (A.A.) - Sovyet Bir Amerikan şehri 

Bir müddettenbcrl ~ır.l?.de toz deniza~tı.ları Finlandiya körfezine bombardıman edildi 
şeker bulunamndığın~ ackeıı sarfl- yerle;ttmlen Alman mayn tarlalarını V . 23 (AA ) 8 . J 
vatı tamrunııe kesme •eker üzerine ve ağ perdelerini aşmışlar, Baltık aşdı~toalnt s'·ırı: ... k-A ı~ .kaa .. 
" "' d · • d ·· ·• ü ı F la d. pon enız ıııının _,.ı m ... rı 
yapılıyor. Bu vaziyet üzerine şehri- ttı.ı1zınAel gorunm § er vdeak' ınb.~ .. ı- doğu kıysı şehirlerinden birini bom• 
mlzdeki mamul şeker tıcatctl yo.pa.n ya ı e manya arasın ı utun L_ d u··· b'ld' ·1m k 
şekerciler, belediyeye milrncnnt ede- münakal&tı durdurmnğa muvaffakt oa d' ımBn e :r. resmi en k 

1 ırı d·f · 
rck §eker ve §Ckerlemelcrtnl kesme olmuşlardır. ebl1~: b.unka a~~ 0 arnl Kncşred 1 

ken 
şekerden yapmnğn mecbur oldukla- Deniz.altılan ile mücadeleye yar· te ıg ır aç gun evv~. ana a :ı-
rmdan b"mt...kil flatlerln ldnrc et- d 1 . 1 1 "d 1 .. d yılarını bombnlnynn duşman dcrnz· 

uc:i"" ım çın ta yan torpı o an gon e- l 1 d b. · f d 1 
mcdl[,'1nl llcrt stinnüş.ler ve numul ·1 . . a· k 1 l 1 l . a tı arın an ırı tara ın an )'npı mış . rı mıştır. ır ço ta yan a ay arının l uh 1 ld • ·ı~ 
şeker fıatıerlnln 11.rttıtılmlUlnı iste- F. la d. ld'kl . d ... .1 o masının m teme o u •unu ı ın e 
ml§lerdlr, 1.n . n ıyaya ge ı erı e ogrenı • etmektedir. HMar ehem.mi.> ctaizdir. 
Aynı sebepleri ileri süren ga.zoocu- mıştır. Cenevre 23 (A.A) - Ottawa· 

lnr da gazoz flntleı1ne znm yn.pılına- Moskova büyük elçimiz dan haber verildi in gur , K n da 
.smı istemektedirler. Belediye, her lki ki d . f . b müdafa nazırı. \ nnkuver' i bo:nb • 
teklifi tetkik etmektedir. ya n a vazı esı aşına laynn Jnpon dcniznlıı eem ın.n, 

F k
• - dönecek adanın şimal burnunda en ıız 40 dn· 

a ırlere parasız §eker Ankara 23 (Telefonla) - Şehri· kikn hareket yaparak hiç dt>ğilse, 
Ankara 23 (Telefonla) - Fakir- mizdc bulunan Moskova Büyük El· kara hedefleriı:ıe 30 dcfn nte nçtı<Yı-

lcre pnrnsız gekcr dağıtılması hak- çisi Ali Haydar Aktay yakında va· 1 nı söylemi~tir. Bu müddt>t zarfında 
kındaki talinıntnamc bugüplerde çı· zifeai başına dönmek üzere hareket 1 denizaltı gemisini uznklaştırmnk 
kacaktır. edecektir. ı mümkün olaınnmıııtır. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Zevkin terbiyesi ŞBBi DADBRLERi 
HepiınWn b. çok cih tı d :uw· Kömür meselesi 

lci bozuktur. itiraf edelim. Meseli 
d ·yclirn ki giyim busu unda ••• 

1917 de, Viy ya gitmittiın• 
Sefirin oğullannı "dea taıur. tak- Kalorifer liazanlari 

llakkinda dikkate ıayaıı 
bir mektup 

dir ederdim. En ıık delikanlılar ha· 
line g !diklerini de ipttiğim için, 
Yanların mabçup diijmemek ıı•Y· 
teline k pıldun. O sanlarda !atan· 
buld ince ve çıtkınldım bir Fransr& Memleketlınlzdekl kalorifer Jw.zım· 

h,.,_. d" M'" k.. ert b ı:ınıun yalım maden kömth11 yaka-R'Ustosu ıut.ım ı. um un m e e d b hsct~ ve blr 
ıipsivri rugan iskarpinler; fantezi y.. mıyacaklann :.ıc~l ~tık. Bu 

lstanbul et yiyor .. z 

" Vallahi ben katil 
değilim ••. Kasabım •• ,, 

Kasap olmamak için Mısıra 
kaçan adam 

H 1 KM ET F E RIDU N ES 111!1!!!!lll!!!!ll!!9!!!!!!~ 

lek ... Talebelik bağlamu henüz ko- ~~:1osın M. Edwo.rds ıw.a.sııe blr 
Parmadığun ~Jat~ayda, arka- mektup alıİık~ Aynen ne§rcdlyonız: 
d!lflar aruın~a •. ~· mceCik ve gayet 1 _ Muteber gaıet.entzde c,Kaloı1· 
.kolaylıkla bükül• baa_tonlar ~o- fer kazanlan m:ı.den kOmtirtl ya.ki,-. 
aaydı. Bunlardan da bar tane, dük· bUlr mi• başlıR"t altında ~ blr 
kanlan araya araya edindim. Eh, yazının bent çok ilgllendlrdlğlnl arz- Son nmanlaıda g{iı)lln adamla- kında tiddetH bir iıilküm çı~tır. 
kendimi epeyce iyi ,ekil ve femaı1de eder ve bu :tıaptakl mütallalanruzın rından biri de ckaaap> tır. Hele i.. Ayrıca celepler de b8yle tec:larik 
ıayıyordurn. Amma, ne inkisar ••• Bir her noktasına tamamen 1~t1rak etti· çcn kıı bUtUn bir mevsim guctele- edilmekte ldi. Hattl kaaaplılı:tan ,.... 
"" RÜ.Oüydü. Kar. dizlere kadar... Alınl blldtrmet ıstel"lıJı.. rin bat aahifelerJnde, bilyük ıiyaset celeplilc.ten kurtulmak JçJn bazıları, 
Ark daşlanm İngilizvari blm kun· 2 _ Bir apıı.rtımnnın mutasamtı adamlarından oldulu kadar onlar- kudretlerine göre muayyen blr ınik· 
duralarla. sopa gibi bastonlarla ve olduğum glbl blr dlQ"erlnln umur ve dt111 da bahsedildi durdu: Kasaplar tarda koyun Uretmell taahhilt eder· 
adını bile yeni duyduğum yarı • ıpor hususa tını da sahibi namına 1dara yemin etti, yemin edecekler, aöz lerdl... Bu koyun üreticiler celeplik· 
Palto ve elbis lerl yanımda makul ediyorum. Bon lkt sene rıırfmda verdiler, aöz veriyorlar, yeni narh ten ve kıuıa.plılı:tan affolunurlardı. 
bir tezat t~kil ettikleri vakit, adeta yaptığım müteaddit tecrübel r. net\- üzerine bir daha yemin edecekler Fakat bir ıteftiı 11rasında filanca 
utanç duydum. ceslnde, kalorifer kııZnnlannda sade- tarzında azını yaxı}ar yazıldı). kimaenin ou kadar koyun ilretmeği 

• n ce m!lden kömllrll kullanılmasının hiç Artık milıtcri do kasap dükkanı- taahhüt ettiği halde bunu yapmadılı 
t telakki i h nda da bir işe yararnıyacnğını anladım. na, öyle burnu havada mağrur blr ve yahut az hayvan yet~tirdiği anla· 

aynı •• 8 - Kaloı1ter kazaıınıln!annd!l sa.tdlcce eda ile girip ı oıldı mı) •. Haydi doğru yine kuap-
1 • • • • E mad n kö Urll kull ması ne ce- ı.~ , 1 ı·x 1 931 de Panse gıtmiştim. peyce 3lnde yalnız ayrt - ktıfl bir hal'nret - Kca ouradan ..• Yoooo bak öy- ~a 'eya ce ep ıısc .• 

~2';1." rnuddet oturdum ve abidelerin <!lde edilmekle kalınmayıp, kilçillı: le ıey istememi .. Bozu.ourux aonra .• Selanikteki cKız vakaan 
onunde saatlerce durabilmek fınab• kömllr parçal nnın hiç yanmnksızın Çıkar o parçayı bakalım ..• O derece • _ _ 
nı buldum. Sonra üstadım .Yahya ızga.rnlıır altına. döklllmesı hQSebUe, yağlı da demedim ••• At 0 yağlant.. n.da hır kasabın batına 
~emal, efir buh~nduğ.!2 ~dn~~ be- bllyilk mikyasta kömtlll ~tı da Tarzında emir üzerine emir de vere· gelenler .• 
hı davet etmek lutufkirlıgUlı goster· husule gelmektedir. miyor •.• 
di. Orada d bir ay kaldım. ' _ ttçte bir maden kömürü üçte Nerede 0 müıteri aalta.nab) .. Bu- Kasaplık ötcdenheri bdah bir it· 

Bir akşam baş başa oturuyorduk. 1k1 nispetinde kok köıbllrll lle 1ylte günün kasabı biç klmaeye mUdanaaı ti. Osmanlı lmparatorluiunda Scll· 
li ykel giizelliği bab • açıldı. Ben de kn.nştınldığı takdlrdo en 1y1 nctaylç olmıyan, işler& ve alı§veri~ tepeden nikteld m~ur «Kaz vakaaı> e.sna· 
h .. d • nabit zevkimden külüstür bir elde edilmektedir: a ncak lcok k5mn- bakmasını bilen adamdır... ınnda o kargaplıkta bir kasap, üe
tnütaUa fqlarbvermiflmı «Pariate ril kıt olduıtuna göre yUıde 40 maden Halbuki bir zamanlar kasaplık n• tUniln başının kanı ile ıokaia çık· 
Musset'nin heykeli ho,mna gittil• klimllrtı ve yllzde 60 kok klhnilrlln- müthiı bir mealekmiıl. Eier bugÜ• mı§: 
derni,im. den mllrekkep bir mahldt kullanıla- nUn kaaa.bı meeleiinin ~aziline ıöy- - Bu ne aürültU, ıldip bakalım) .• 

1,te o :zaman, hocamın hiddetini blllr. le bir göz atacak olsa: ~emİ,f. .• Adamın UatOnU baıını kan 
RÖrmeliydi. Sa:Jrin sakin oturduğu 6 - Zonguldak havzasında lstih- _Aman ben n• rahat bir adam· ıçlnde görenlerı 
koltuğundan, beni dövmek istcrceai- sal olunan cinsten ikllç{ik kômtlrleri mı§ıml .• Bir yiyip halime bin ıükre- - Vay cani!.. Demek ıcn do 
ne bir asabiyetle fırladıı yakacak surette yen\ t1p bir ngarn deyim ... derdi. hal •• 

- Ben de seni zevkçe o~· htııap ve tertip eylemelerine medar Bir zamanlar memlekette kaaap· Diye biçare Jr.uabı cKız vah.an 
tın ""t-•~-tannd isabet nr aaJl• olacak tecıiibelerln yapılabUmes1 için l '- .. t k • "b ·ı h 1 nıın ele bqlanndan xannı ile yaka.-' mu lUall a • İngUterede bu t,le meşcul firmalara ııı;, vucu ve ese ıti arı e una e • • 1 
Yordum ••• Yazıkla; olsuııl •••• .::- diye bir miktar kömllr göndermek ıstedlm v_cri§li kim~ler içi~ chizmeti mecbu· paça e~ııler ••• Adam ya varmala 
~ı. - O aenm beğcndıgın bey· ise de ham hali buna mlnt oldu rıye> den bır irmlf... cMaldar ve baıılamıı. • . 
~~İn hülm_ıü. ve.rilmit~ı D~r kırk Kendllertnln muvaffak olacağında

0

n .kaaaplığa kadir> bir kimse haber -_"allahı, bıll&hl yamlıy~nunuz 
-..,ıde. il~ bırlikıe, zevktizliklen tesçı1 enıln bulunduAum bu ış kuvveden :rue alınınca hemen kendisi kaıap defte- efendım... Ben khnıeyl . 6ldürocc~ 
edilm)ltır. ilk fırsatta yıkılmalan bl· çıkmıf olsaydı, maden k&nW1lne rina :>'aZ1İırmıa .•• Artık ondan •onra kesecek, boğazlayacak ınsan deiı
le düşünülüyor. göre hesap ve tertlb.edllmJf olan ıs- kasaplıktan yakanızı kurtarabilirae- lim ..• Kuabım kuabıml.. Bu ÜI• 

ihtimal mazur xörülmeliydim. garalan havi lşbu yen\ tip kalorifer niz aııkolıun... tümdc]d b6ıımdakl kanlar da koyun 
Zira, birçok aeyalıatlerde bulumnat kazanlannı. oahaan kullanmaltlıA'un Bir taraftan lıtanbuldaki cKoyun kanı yahu ... Vallahi da koyun kanı. 
biJe olsam, netice itibarile, «a6ret'in için, Tilrklyeye getirmek arzusunda ini> denilen zat böyle paralı ve billlbi de koyun kanı, tallahi de ko-
haram» olduğu bir memlekette ilk idim. Bu sebepten dolayı meselenin ~ lil k t]' kimseleri kasap yaır- yun kanıl..> 
terbiyemi alDUŞtım. lnsan ıeklinde harb sonuna kadar oldu~u halde ter- ~l iç~vv.:a;a durıun bir taraftan Fakat bu sözleri kim _dinler) •. Za-
yontulmuş mermerlere dair RUStom· kedllmesı zarureU vardır. da hükCımete, padi§ahaı cŞu adam tm o zaman 8ylo tahli1hano. llbo· 
da elbet AkaakWılar olacaktı. Net•· m""kemmel kaaap olabilir> tarzında ratuvar fı1lin da kimıcnin aklına gel· 
kim • te ol mu tu d İhtikar uçile i b rl r . ılımu . • • miyor. Herkesin iai yok ~a insan ka-

••• yakalananlar Meaell 1' 77 aeneainde çıkan bir nı rnı. koyun l:aOJ mı dıye k-l>tn 
L- ı_:_ .. iradede Hamdi adında zengin bir üstilnU bapnı tahlil etmese kallı:a-

Kendi sahalannd_ıa ıac;euılJt. müte- Mustafa adında btt mezeci yfilcsek d 1 n· k d' d d • e caklar ..• Gürültüye gitmiş biçare 
bamslaşmış, yükselmiş nice münev· flatle şarap sattığından yaknlD.nmıo, a anı a . ımora 0 1 ~ ın a . yın kasa 

1 v lerin birçok cihetlerde aapıttıkla· 3 numaralı mllli korunma mııhkeme- paralı hır Rumun padı.§aha ıhbar P .• 
l'lna rashyorm. sJnde yapılan muhakeme sonunda beş edildiğini görüyoruL Bir semtte 48 kasap .. 

"çind Ura para. cezası ödemesine ve dük- Bunlann kaaap olmaları için Ko· 
Mesela bir doktorun Boğa%1 8 k~nının bir hafta knpatılmnsınıı ka- yun ~minine vo latanbul k.adııına 983 tarihinde lstanbuldaki kasap· 

yaptırdığı binanın kal ti ... Bir avu• rar verlhnlft.lr. aarayclan emirler çıkmı~hr. lann sayıaını göatcrcın ~u satırlara 
katın döşettiği salonun berbatlığı... Plrlno ve raı fhtlkAtından maznun bakınız: Calatada 5, Kasımpa§ada 
Bir muharririn kullandığı kıraYlltl•· Ahmet, lokantada. kartsız ekmek sat• Kasap olmamak İçin 2, Eyüp iae 48 kasap dükk!nı vardı. 
rın horoz fekeri renı!nde oluf~·;: maktan maznun Mehmet Hayri ve Mısıra kaçan adam! O zamanlar Eyijbc ne kadar ehemmi 
Bir xarif bnrumefendinın beğendıgı Hasan yakalanarak .ınlnt korunma yet verildiğini bundan anlamak ka-
aürler... Hepsi ceyvttblar obunb rnahk.emeslna verlltnlşlerdlr. Kasap defterine kaydolanların bu bildir. 
dedirtecek nevidendir. iııten sıyrılmalarına da imkan yoktu. Kasap dükklnlan da pek iyi iı 

Gene ben neyseı Sefinadelerin Ekmek karnesi satan Mesel il bir zenginin başına gelen· yaparlıumıı da ..• Her kuap dükkl· 
ettikleri mukayeıe kN'fıaında l d ler hakikaten pek gariptir: nına yalnız kıvırcık kO)'lınu olarak 

ohun, Yahya Kemal'in tenkidi iberi· biri yaka an 1 Adamcağızı paralı ve kasaplığa 15 00 kesilmit hayvan gidermiı ... 
~ olsun: •• aft Yako adında blrl sokDlct.a. ekmek elver~li diye bu mesleğe yazmı1lar. 

_ Yanılm1'ım .•.• diye, ıtır a tartı satarken :rakalanllllfbt. Yako İtiraz edecek olmuı ..• Kim dinler).. Kaybolan sürüler ••. 
bulundum. bu kaıtlan Bekir samı adında. blrln- Nihayet ck~aaplıktan firar etmeğe• Bugün Yedikuledcki deri fabrik.a-

Fakat bakıyorum, ~lala, den aldı#mı ~~~emf.şd , Bmlleklrn kSaml de karar vermııı. Mısıra kaçmııı ... Ora· lannı görüp bunların o civarda ku· 
! ,.___ yakalanarak ~ 8 orunma da aendwc b k b" h" · ti • lm umumiyetle çok kirDM ae9UI' ....-- ı mllttme verllml§tlr e ili a ır uvıye e.~ a• ru alarının sebeplerini çok kimM 

amma, Arapçada bir oıetel olduiu· müdde umu • rdıktan ıonra lstanbula dönmü" bilmez. 

ha _._ -Lddan ~-•-----lu ıı;endiai. Dergahı fkliye mlitcferrika H lb k" kt" l l b l 33 ıwo - ~1'11' ta · trn• 1 a u ı va ıy e ıtan u an c 
trEl'cahilü ceıurUn!ı. çıkanlan yave prkılardan birçoklan. yı:ı e 1! er... . . bap ealhanesi> burada idi. Bu 33 
Cüretleri qte ooa IMmi,rOI". _ B nedir bu ne zevksiz.tik ••• • Fakat bırnz ıonra hır tahkıkat. ·· ıalhanenin yanında da 360 tane ta-
Bir W tutturmutlv: •QriiP Pli- itiraa kar"ıındaı Dergahı ~li ~.ütefeni~asının eski bir 

1 
bakhane vardı. Salhanelerde kesi· 

:torlar: - Ne y:çalım ?... Hoılananlar ckasap funr~sı• oldugu anlaşılmış •• : len hayvanların derileri hemen bu 
- Falanca ,ey, zevkimi okutu- çok... Kasa.~ lc:açagı hal.. Adamcağızı. yccu tabakhanelere giderdi. Yağlan mum-

~•• ve yuksek memurıyct.tcn azle~.ıp: hanelere. başları baRhanelcre ... l•te 
Yor o·· n - 1 ik · H k '- d 1 - " .. V b miyar tutuyorlar. Ufu- Oalann botlaPllUl annı tqv mı - er es a;en 1 mes egınc .. · bugün Yedikuledeki tabakha el · 

•. e Z untd rill Zevklerinin al· etmek lbundır7 Bu hotlanmalar, l laydi bakalım salhane canibinin yerleri_ bunun için_ ııeli:ı~ g~:i :01 
: ;, •• Aras>ea meseleden benim - ortaaında ve kıvrılan bu- yolunu tut.. . ~ilmig değildir. 

Laıtı.':ıw. Ul ••• ••y(e alirÜP ıfdeliı»ı tonla. iacecik burunlu nqran iakar- Ôiyerck Diva~ı ali müteferrika ı· Mumhanclcre giden yağlar da 
E ~cnt; o 'aüreYY•I• pinlerle dolqmama. Musset abidesi· nı Yedıkulede hır mezbahaya yol· ömürl.. E.hhh mumhane bugünkU 

« yn es ıera :-:. ni befenmeme benzemez mi? 1amış1ar ve eline bıçağı tutu:ıtur· elektrik fabrikası gibi bir ıcy .•• Şe'b· 

t • . . MilneVVef' suuf Yalıya Kemal'in biddetile yeri· muşlar... rin mğmı temin ediyor! •• 
tuı garıbi ,aclurı IaıuyOf'l mizden kalkmamız lbundır: Bô~lo _kas ~lıktan ~. ç8;nlar, cka: Bazı Yahudiler evlerinde gizlice 

da, umumiyetle sHalk h.~' d" e _ Bu tarkıJar dialeaemez. •• Ye- sap fırarı> len az degilmı§ .. . Hatta koyun ve a.ığır boğazlarlar, bunun 
Ne yapabmıt ı bir oevl dülT J5d t J... Keainl Gultolar tasbib edil bunun için 972 ramaznnının 13 ün· etini satarlar, yağlanndan da_ .1a. 
bbUUeınmit- M..ı& ra y __ .J -~! ... (V1 • Nu) • li b d. 1 k l hak Y" ldı1lii tiirldil.W• Ye ..wrı~• _. ••• cü ~ na c ıt o an asap ar • detli yasak olduğu halde - gizlice 

Bay Amcaya göre ... 

Boşanmalar 
lstanbul Barosu müta· 

laasini bildirecek 

Yaz gecesi ruyası! 

Yaz ıeceJerinin riiyalan büyiik 
İngi)h edebiyatçuı Shakespeare'e 
ilhamlar ve~. eserler yazdır-

aHamleb muharririnin rüyalarına 
Bo~nmıı vakalnnnın ç~alması Ü· bilmem amma yaz gecelerinin uy• 

aerme Adllye V ~ç.e kanun! kuları be.kike.ten mi!W.. bir teY··· 
~1rler nlınmasma ıtızum gö~ Daha yatl\ka girmeden evv 
ve medeni kanunumuzun, bo§anma korkuıundan ve ııcak d~etind 
ve nesebi sahih olmıynn çocuklar hak İnlan tcrleo.ıeie ba§bJor. Uund 
kındakl ııhkAmı Q.zerlnde blr brof[µ' mz yat!lk. üzerinize al~ ~ 
1uııırla.nal'O.k bu me.5ele etrafında örtü ıizi qyutrMmak için el ele ver. 
huk.ukçulanınızın mUtalAalannın a- mittir. Pek aa IOlll'a ~. IMt 
lınması kanı.rl~ırılmıştır. tarafıDdan yijılerc:e prize .bıaiıa....; 

VekAiet4n hazırlD4ıt"ı b?'O§llr a.vu· elektrik yaatıldan ıiJ>i ~ 
katlar tarafından tetkik edilerek ınt\- kızJ.verir. Altınızdaki Plt• aaıııki t..-. 
talblatnı ~biti 1cln İstanbul baro- mojen c:inaindeıı bir ~mıılrla do). 
suna g&ıderllm~tır. dunılmuatur. Siz terleciik,çe 0 NCMıı. 
İstanbul baromı. tılukat prore.,or ı..x..- arttınr ka.dık d _ı_ L_ 

B. Ahmet Samim. avukat Saml Sır- .,. .. .ı • 0 
w ~- a ~ -

malı Şevket Pwıt. Rllat Ahmet Oad nalıraum. Y asbğuı henıa batu'J111 
Fra~ko. Ah111ya ve Leon zı~eıı değdinned.iğinjz losunlar aerin bir: 
mll~ekkll yedı kL.cılllk bir komisyon Cennet gibi aklnıza gelir. Kendiılid 
teıkll etmtıtır. Bu komisyon 1lk top- o tarafa atanJDJZ. •• Vo oilte üzerin. 
lantısmı ynperak b?'O§llr Q erb)dc deki yerinizi de dekiıt.irirsiniz 
tetkiklere b!l4laımştır. Bir an, yalnı:ı. birkaç saniye adet. 

Önümllzdekt ay içinde komisyon tebdilhavaya, aiizel bir ıayfiy ye 
t~krnr toplanatak tetkikatını bltlrlp ıitmiş ıibi için.izde hafif bir ferahlk 
raponınu hazıtlayncak, bu rapor Ad- d~raınız. Lakin dakika K meıs 
llve VeMleUne gönderllecektlr ıeııe görünmiyen elektrik prUleııi 

yaa~ kızdım; •. etenin a1b.Dd. 

Hakh"şikayetler nu=~~~·~det• ıaatl • 

Fatihte buz yok! 
---O-

Geçenlerde muhterem gazetent
zbı. FaUhte buz bulunmad.$ hak
kında yaptığı neşriyattan ümıtle
nerek sev!.nmlftik. Fakat bı.ıgll.ne 
kadar Fatih clvanncla. hAlA bir buz 
satl§ ferlnin açılmamuınd&n aıı
lll§llıyor k:l, beled.J.yen1n alüah 
makamları bu 1~e 10.zım gelen 
ehemmiyeti vennlyorlnr. 

sıcakla.nn olanca ş1ddetlle hü
kllm sürdliitl ~ mevslnıde, Fatih 
glbl kalabalık bir semttn buz lhtı
yacını ehemmiyetle gö~ l!DO.ne 
alarak biran evvel temin etmek 
belediyenin vazifesi deQU m1dlr? 

Elde buzla tramvaya blnllımı.eı:. 

Bo~cu sıcak altında Oedlkpafa
dak1 sat11 yerinden Fatlhe kadar 
yfui}yerek buz taşımak 1mltlnsız
lıA't da meydandadır. 

Ş11 nziyette, htlh halkı bUMUZ 
ltalmağ'a, ıncalı:tan ~lmata mah· 
kOm mudurlar? H1q detllse has
taları düşünmek in.ııant blr boro 
değU midir? 

Bu haklı şlk!yetlmlzln belecUye
ye tekrar duyurulması lçln muh
fıerem suetenJzhı taY&-.ıt11D11 'ri
ca ed1yorU%. İnf8}lah bu dUejttm.ls 
de bo~a cıkmnz. 

FAtlh balkı namınA ı 
Kfma1 Tevfik 

* Su yerine hava 
20/ 6/ 942 tarthll gazetenizde İs

tanbul belediyesi BUlar idare.sının 
ana borularmdan blrlnln tamll'I 
hltam bulduğu ve esklsl gibi §i!hrt 
bol miktarda su verlldltlnl &e• 
vinçle okudwn. Akşam evime gtt
tıtım zaman ilk ltlm mwıluta u
nlmak oldu. Fakat musluklardan 
su yerine bol bol hava nldım. On 
be~ günden fazla.dır ki ne .sabah
lan ve nt de aqaınlan yO;dlmüztı 
yıltayamıroruz. Htt glln telefonla 
sular müdllrlyetıne olltAyetlınU8 
basma kalıp cevaplar almaktayız. 
Buna b1r çare bulunma.mu temen

ve kan ter ~inde, oradan oraya dÖ! 
ner~ örtülere tekme atarak, k~ 
dinizi bir taraftan öteki yana fı.rlata· 
rak bir KÜT.et! •• Uzakta bir çalar .... 
atin 12 yi vurduğunu aayanuuz •.• 

Sonra aradan gene epey geçer ... 
Saat bir kere daha vurur .•• Bit kere 
daha. batta bir kere daha... Hali 
bu bunalma arasında uyku semtUU.. 
uiramu. .. 

Niba,yet kim bilir aaat kaçta h. 
acayip güreftcn bitap düşmÜf. yor
IUJ! gö~I~ kapanııuz.. 

5abahleyin bitkiıa, acı ~ 

keyfi ~ .. bir halde gene kan t• .d. uyanmak! ••• 
Nerede o baharlarda tatla bir .., 

rinlikle yorgana aanlıp rahat rabd 
U)'UAllD aeceler? ..• 

y orpDlft iateameie baıl--clth 
yorpa tatlı seldiii .-celeri dütün
mek bile İDlllna Ü Mrialik YeftyOA 

y u .-.rerinin riiyalanna relio
oe ••• Kendi h ... bana eıkteriya ~yle 
rUyam R'Öl'Üyorum ı Büyük bir Re
mide atetÇI olmutum... Cünrtecl• 
bilmem kaç kat aşaftda alev af ey 
yanan mü~ bir ocağa babire kii
rek kürek kömür ahyorwn ••• 

Yahut ıeyahate çıkmışım .•. Müthit 
81Cak IMr cün... Na.,OU... V uQy y .. 
nardafuM ıreziyorum... Rehberim 
itle beni yanardafın kraterine ıolr
mıı.k istiyor... Ben ı 

Girmemi.. İşte bu kadar 
gkdim. .• Arhk sıcaia dayanamıya
calım... Cinneın. girmem!. .• 

O ısrar ediyOTı 
- Hayır, mutlaka Vezüv'e gire

ceksiniz .•• 
- Allah Allah; zorla nu? Mee

bur değilim ya... Ben seyyahım ... 
Buraya keyf"ım için sıcldimı tq çat
laıa eirmem yabu ••. ıt 

Kim dinler? Herif beni muhP.. 
kak v ezilv'. ac)bcak. •• EJuerlya ,.. 
nardaim b8flllda cırirmem. gİrerİIQ.t. 
diye münak ... ederken. uya..
ld tere batmlfunt •• 

ni ederim. 

Afkolaım Sbakespeare'e!.. Haki
katen büyük adamımı. ea,ı. Pf 
geceleri rllyalanndan koakocam .. 

Sanyer Yenlmaballecte bir eter çıkarmak b• babarllitiıl 
Yusuf atiler kin deiiJdir •.• 

.__ _________ ._,.,, ! Hikmet Feridun Es 
................................................................................ 
kaçak mum yaparlarmı1 ... Ve bu aanki yer yarılıp yerin dibin. ceçew-
tok klrlı bir i~iı... ce9lne ortadan kaybolmuf.. 

40 - 50 ıeno evvel İataııbulua et Buna ıon derece kızan pad~ 
sarfiyatı o kadar bliyük de~ildir. emrinde, koyun itine bakan 
Fakat daha evvelleri et fazla yenir- çavu~a ıöyle diyorı 
miı. . . imparatorluğun hor tarafın- cBunca koyun nice olmuıtur. Bu 
dan Eflak Buğdandan hattl Diyar• veçhıle koyun nabedid olmak ten~ 
bekirin mcıhur TUrkmen koyanla- ihmaline veya tama& hamına hamlo
nna kadar İıtanbula ıetirülirmiı... lunuu ..• 

Bnan dıı yolda büyük koyun .U· Kasaplık mcsleiinln taribç..ı ~ 
rüleri eırra kadem buarmıı .• Meeo- garip va bazan da çok ctlencdl h .. 
il Kırklarelinden latanbul İçin _. I • 
ıürü koyun yola çıkanlmlf ... Fakat dıaelerle d'bludur. 
aelirken bunlardan 30 ıllrU koyun lUan.t F.W- ... 

. 1 b ı E9erinin - Ben bir muharrır o sam ay ... 
A k d . • okuyucularımdan basmak ••• mca, en ımı 

için• fotoaraflannı 1 ... Yahut kitapçı vlırinine mubu·ı ••• Okuyucunun. MOre ııöra, naya·ı ... Yok. eğer makaat, muharriri! B. A. - Zannetmem, öyle olsa 
ririo. reımini lfonnak••t • linde yarattıtı hu&IEJ BJ~ &1- daha yakından tanıtmaia yar· her kitabın başına muh rrititı ka-

dUtjkj.,, dımaa... ıancını yaımak &.det o1urJ ••• 
daima gizlemeğe bakarım.•• 



1 TARiHTEI SAHiFELER ı ı Serbes sütun 11 Günlük Borsa j 
Mevıim dolayiıile aayfi-

0 ı ist:ı~ ~,.vr-1•0 yede bulunan bir kim.o sman ı ııa u~ -· iaıe beyannamesini 

inanbul Bonasuun U/tnHI ftaUeri 
Londra ftzertne 1 eterUn l,M 
Nnyork berine 100 dolar lJO,TO 

cenevre dzertne ıoo 90.'10 
t.svıore ıraım 
Madrld tizerine 100 pezeta 
Stokholm tızerlne 100 ıruron 

12,03'75 
Bt.18 

14 Bu1ran 1942 

ÇEMBERLtTAŞ SINEMASINDA 
BugGn Matbıelerden itibaren 

1-ARABACININ KIZI 
HILDE KRAHL - GUST AV UCICKY 

2-DELi GENÇLiK de Musevi tabipler Be•.::::::.-
na&ıl verHeceğinl değll de, bu be
yannameyi vermek lçln bir vata.nda-

Onnanlı devletinin aü...»1 Oazi eh. J\rb.k bwıJar iş görebilmek için §1Il ta.pı tapı nasıl dolaştığını e.nla
Dmian Bey uzun müddet nlk:ria We· W&miyeti kabule de }Uzum hisaetmi- tacnğım. sız artık buna göre tedbir 

1 1 
JOELMcCREA-ANDREA LEEDS 

R ~~ .. ~O Havacı gedikli olmak 
tinden muztaripolmuttu. O ıe:neler- yoılardı. alır başınızın ça.reshıe bakarsınız. 
je tarihlerde hiçbir tabip lmU pç- Arapçaya da vakıf olan Camatalı Ben de, birçok Mmşerlmlz gibi, 
mediğine bakılırsa, ainlannı a ... tabip Yuauf Hamon aaray tAblpliii· mevsim dola;yıslle kendlml b~ yere 
41enberi bilinegelen Dazı illçlarla tee- ne alındığı ııibi, oğlu Mo,e Hamon attım. İaşe beyannamesi vermek me-

12,80 Program, 12,33 Saz eserleri, istiyenlere 
12,45 Ajans haberleri, 13,00 Şarkı ve 

türküler, 18,03 Dans orkestrası, 18,46 Jlvrakı .1kınAl edi1m.lf ola.nlann euma ıünü ttvkedlleceklerl o»ıet9ftı <1 
line uğrllftlllf olmalıdır. da Yavuz Sultan Selimin tabibi oldu. selesi çıkınca bunu bulundu~ yer· 

Karışık makamlardan şa.rlola.r, 19,30 • 
Ajans haberleri, 19.55 Fasıl heyet1, hal T.H.K. iban.cılık mtmıessnııtıne :ıntıracaa\ etmeleri. 1•) 

Gazi Murat Hildeı~iali tabip- Moto Hamon, Kanuni zamanında den vereceğimi zanla bekler durur-
lcrin telk.iııile Buraada Ç.klıpd. _. da aaray tababetinde kaldı, km vUAyetln lklncl tebllğt çıktı ve 
kiden ltalDUf kaplı~ ..ı.h n tevai Y.Jıudi tabiplerden Yueuf Yahya beyann14Delerln bulunduğumuz yer-
97lemit İle de, bu telkinlerde bulu- ve Anam Miıu İran .eferinde Mo- den değil de esas lkametg{ınımır.dan 

verlleceği blldlrlldi, Oturduğum npar
Dan tabiplerin kimler olduju mazbut .. ile birlikte Kanuniye refakat et- tımanın tam karşuıında.kl karakola. 
deiiJdir. Onnanlı aaltanatmda ilk Plİf)erdi. Yuauf Yahya muharebe gid<?rek (Bulgar ~. Sll~hfor ko.
bbbi müeueeeyi kuran Yıldırım Ba· meydanında maktul dilomUotü. rakolul malumat ıstedlm. Bir şeyden 
yezit olmuıtur. Yavuz Sultan Selim Mısın fethin- haberleri yalanu~. battA blzlm glb1-

Yıldınm, Bur..d.a Ketit<J.ai den dönüıünde memleketlerinde Jerln beyannameyi nereden verme-
- Uludai - etelinde a.çbiı dariit· mlruf tabiplerden Kıaunlu iki kar· lerl lAzım geldiğini bile bUmlyorlar. 
tıbbın idare.ini İranlı tabip Hoca el.ti l.tanbula getirmitti. Burılardan ttstellk beni: 11Sayfl.yeden vereceksl
Hümüye tevdi eylemifti. Şeyh Mehmet hae tabipler zümre.in- nlz, çünkü .. • diye lknan çalışıyorlar, 

20,15 Radyo guetest, 20,45 Bir halk 
türküsü öğreniyaruz, 21,00 Ztraa\ 
Takvlml, 21,10 Fasıl heyeti, 21,30 
Kon~a.. 21,.46 Rlyuetıc11mhur ban· 
dosu, 22,30 Ajans haberlerı tt bor
saıar. 

Yarın sabahki prop-am 
7,30 Program, 7,33 K&nflk program 

(Pi.', 7 .~ Ajans haberleri, 8,00 K.a
nJık program CPl.), 8,15 Evin saatı. 
-lltttHH•Hılftll ........ tHHUHltlHNllNllHl ... HHll ....... I 

* Sarıyer kazam Ukotullaruıdaki 
yoksul Ç()CUklara yardım cemtyetın
den: Cemlyetımtzın ummnl heyetlntn 

Makine, Motör, Elektrik Levazımıı huaualannda 
teknik bilgisi olan memur alınacak 

M1Jll b1r mtıe.eee, makine, mo~r. elektrik leyuıını ilb1 bu Tt aır "
bal&~ •'1fl.nd• t&JmUı: btlgtJe mallt bir~ memur aramaktad.ıl, Alllıad:aJ\. 
lara 1ktld&rlal11e mttteırıulp ~ ~ecektlr. 

MtlrAoutıan mahrem tutuıaeU olan taııpledıı tıeroilmel hal, &drel v• 
fototranannı memur reaıztıe tnantraı posta. kutum c753• gön<term.eltt1 rlcS 
olunur. ıe832t 

Sümer Bank latanbul Şu beıi Müdürlüğür.den ı 

Memur alınacak Bu zamanlarda artık Murat oilu den iken, Şeyh Alieddin de Kanuni bir takım mantıki sebepler sayıyor· 
.l.hak, Ahmedt, Sinoplu Mukbil oilu :zamanında rei.ületibba iken vefat lar. Evvell blr oey söylemeden din· 
Mümin, meıhur Hacı Pqa aibi TUrk etmiıle.rdi. ledlm, sonra gazetede tebll~ kendl
tabipler tıbba ait milbim telifler vii· Yavuz, Şeyh Mehmedin OKiu ~eyh elrlne okudum: ben1 Halkevlne yol-

yıllık toplantı& 28/8/942 pazar ıtmtı Şubemlzln MuamelAt 8eniııdnde mQnhal bulunan 1669 sa.yılı ba?em t&nu 
saat 11 de Sanyer Halkevi Mlonunda nunun ıı ıncı derecesi ae lira maath mıemur'luta qaRıda teal>lt olunan ..._ 
yapılacaktır. Bayın üyelerlmlztn te4· raıtt haJz olanlar arumdan mlılabab ne bir memur alınacaktır. A y ~~ 

cuda ıetiriyorlardı. deta cb&dat Bedreddin Mahmudu küçült olduğu Halkevine (Şişli Halkevi\ gittim, 
Dibit> bir tabip ~abilen methur İçin Mı.sırda bırakm11tı. Mıaır kadıaı va~yetım.1 anlattım. semtimi, aoka
Şeyh Ak $emaedclin de bu m&ellif· MlJ(l) Emir Efendi, büyükleri gibi tıını sordular ve bUAtereddüt beni 
ler aruında idi. Tabiplere raibet ve tababette sülulı: eden bu Şeyh Mah- bir Ukmektep binasına (44 üncü ilk 
itibar .eneden seneye artıyordu. mudun il&çlanndan istifade etmİf ve mektep) yolladılar. tBlzim mfune.ssll 

nnerı. 1 - 'l'tb1c1ye othnhurtyett t.l>ıı,etınde olma ,ıe so J8fl1lı ıeçkln olma-

Devlet Konıervatuvan 
temsilleri 

ıA.NTEOONE. Reji, Prof. Carı 
Ebert, nıtızık: Ferit Alnar, Ko
ronun tşttrakllc. 

Çelebi Sultan Mehmet kendisini H. 954 te kazasker olunca bu zata orada lm~l . Tarlt ettikleri yere git-ı 
tabip Şeyht Sinan Çelebiye tedavi l.tanbula getirmiıti. Bu ıırada Ka- tim. Yine semtim, yine soka.tını BO

eıttimıiJti; ikinci Sultan Murat buauıi nuninin oğlu Bayezit ha.ttalanmasile ruldu. Burul da detllmiş; bize on
tabibi F'ulullahr. vezaret tevcih ey· Şeyh Mahmut tarafından tedavi edil- lar tarışrnıyarmuş. •Klmblllr?ı1 sua
lemifti. Amuyac:la Selçultilerden mit. bundan sonra Mııırh tabip la- ilme nahlye müdürünün <Ş!şJJ nahJ-
müdevver darüuifa muhafaza ve tanbulda büyükler ara,..ında marufi- ye mfidürül bileceği cevabı verildi, Biletler: 50 ltunıotan baf}a.r, 1 

k"lkt gfttl Yin k k e ve 7 ~mmuz gece, 12 temmuz imar olunduğu gibi, Fatih Sultan yet kazanmıştı. .. ım ona m. e 80 a v 
M 1 K k 

semt soruldu, kdRıtlnr kanştınldı. gece ve gündüz SES sinemasında 
ehmet de ıtanbulda medreaeleri anuni ni risten muztaripti. Ta· bu sefer numara da. sordulnr ve bnna yalnız 4 temsll, gişe her gil.n sn-

yanında bir bimarhane teııis eyle- bip Hamon oğlunun tedavisinden iki tan<! adres verdiler. Birinde reis, nt 14-18 e kadar açıktır. 
mifti. mühim bir fayda görülmüyordu. (Saksı rokak 15 numara). dlğer!nde Tel: 49169 

!randan gelerek kendisine intisap latihkak erbabını yetiştirip ileri de bir Aza <Abldel Hürriyet caddesi iıııı•••llıııiiıilİIİİiııiııiıiiıı••••ıi 
'Ye nabzına göre ıerbet venneif bll- sürmek.ten zevk alan Kapı ağası numara 14) oturuyormuş; her iki.si 
diği için iyiden iyiye huk11 eden tabip mefhur Cafer ağa bir gün fırsat bu- de işimi yapablllnnl§. SOk:lğın ne DOCUM 
Muhiddini, reisületibha tAyin ve he- lup padifaha: rede olduğunu sorunca reisin herkes Eti Bank lıtnnbul Bürosu Muha· 
k.imbaşılara earayda bir daire tahsiı - Yahudiler din düşmanlarıdır. tarafından tanınan bir şahıs oldu- aebecisi bay Naci Erk'in bir oğlu 
etmiıti. Nerevadır ki sözlerine itimat 'Ve rey- tunu, oraya gidince kime sorsam ba- dünyaya gelmiş ve Nail Rüştü Erk 

Fatih zamanında Germanlı hekim )erine iatinadoluna;ı Hususile Ma!Ul ~a e\lnl gösterecck~rtnl bUdlrdller. tevaim edilmiştir. Yavruya uzun 
Ahmet, Şirvanlı hekim Hacı Mehmet Emir Efendi kulunuzun hayatını kur- Işlml hapettıklcrlnden kendilerine ömürler ve ebeveynine saadetler 

mak. 
2 - Erkekler tın uker~ 

IDlf bUlunmak. 
S - ı.ıee mezunu ve,a daha ,,n.uek ~ ıönntif olmak. 
4 - Devlet Memurbı tanunmıdUi evsafı be.Jz buhınmak. 
ı - Pra.nmıea . .Almanca, İnglll2ıce dlllertnden btrtnl ?e dattılotranJI 

tylıce bllmek. 
TalJplenn &f&iıda s&tterlle:n cinlerde fUbem!stn mubaberat eervi8l 

,emtıne mtıracaatıa hthVet, tahsil, aakerlJk vesıtaJannı blrer mre~rlle 
t>lrllıcte ibruı ederek alacaklan duhultye vara.talar1Ie müsabaltayn lı;tlrltc 
etmeletı. 

Kanunen imtihansız memur olmak hakkını haiz taliplerin yapacakları 
mürncııatıar aynca. 1ncelen4!reJı:: bunlu imtiha.nsız nlınablleceklerlnden bu 
gibi Lcrt.eklilerln aync& evvelden çalıfm~ olduklan yerlerden aldıklan hlzmet 
ve ayrılmn.Ianna muvafakat Te.!lkalar!Jc blrlllrte aynı müddet sarfında. fU· 
bemlze mtlracaatlan. •680h 

Mtlnıcaat m1lddetı: 29/6/942 aqamına. kadar 
ıŞuıbe Muhaberat eem~lneıı 

Müsabaka 1mtlhanı güntl: 217/1942 perşembe saat ıs d• 
ıGalatada Şube bhı&SJ.ndaa 

1 lıtanbul Belediyesi ilinlari 1 Şülı:rüllah, lranlı Hoca Ataullah, tanp tchzade Bayezidin tedavisinde tcşekkfır ettim, yorgun fakat nihayet dileriz. 
( tababeti bah"y d bl2ık M-_ıin d "kt'd .. . l K t bir fp ucu yaknl:ıdığıma se,ınerek ay- -------------- Behermetres1nln . . . ı e e c:rTI a e ı ı arını gostermış o an 1sun nldım 11 
~ım ~ızap) İstanbul tababet &le- zade gibi ıalih, mütedeyyin, hazık, Uz~ uzun sorma.dan sokağı \e nıı- Hayırh bir nikflh TahmJnbedelJ k~ntı Şartname, proje ve salr evrak bedeli 
mınd~ töhret lı:az&n.DUJ simalardı. mlitefennin, mücerrep bir tabip ha· marayı buldum. Buldum nınn orndıı. 1110 00 '188 111 1.91 Panga.ltı mahallesinin l}ehlt Muhtar 
Mevlana Hah:ı Alhncı zade meune len devlet kapıaında hazır ve hizmet bu !Simde vevo. iaşe l§Ierlne bakan baş Mahmut Hamdi paşa. torunu sa- ıllO~ında 6}tl mezarlık arsasından 
hastalıkları müteha.aaıaı idi. ıerefine muntazır bulunuyor. Nabzı· ka bir lslmd~ birisi yok. •Eh madem- dcttln Erlsen kızı Adlle Erlsen j!c müfrez clfio parsel No. lu ve 787 50 met-

h-' • B · d d h mülga m~hat müsteşarı Ahmet ı.ıancı ayezıt zamarun a a e- nızı o dinsize göstermek zimamı ih- k1 herkes tnnır:mış, belki numarayı re murabbaı sahalı arsa. 
L."'--~ K · l" Şah M h K ı ı· ' Cevdet otlu Anadolu ajansı alyasl 160 00 .,,6 &mı azvın ı 1 e met, ocae i ı tİyannızı dü!lman eline vermclctir. yanlış ynmuşımdıra diyerek soruş- başmuharriri Mehmet Şerit Arzık'ın .. 1 30 1,01 Pangnltı mahallcslnbı şehtt Muhtar 
Mevlana Muhiddin Mehmet, Mevll- Hakka ki taharet, taslıye, besmele turmap başladım. SnC'a, sola, şuna nikahlan, Ankara belediyesinde ya- .IOka#ında eakl mezarlık amasından 
Da hekim Hacı, Tebrizli bekim Mev· ile ilaca mübatir olan aalih müminin buna, huU\sa önüme çıknn her şahsa pılml§tır. Törende aJana a.Uea\ ne mfttrez 16 parsel No. lu ve 801 &O meır-
lina Kemal tababet ü.tatlan idiler. illçlanndan duaları müesair ve me'- sordum. Hayre • hlç ldmac tanımı- matbuat wnum mUdürlUıtü ııerl ge- 'al'Mılbaı -.halı ar:"Ja 
Heıe Mevlana Kemalin oilu Ahi aurat ile ır.ürekkelrolan ilaçlar her yor! .. Nihayet birisi hemen oradaki Ienlerl ve gazeteci arknd~Ian hazır 160 00 '261 2G 8,01 Pangaltı mahallesinin Şehit Muht.ar 
Çelebi diye maruf Mevlina Meh· türlü maraza bire birdir! merkezden sormnmı tnvslye etU. Ma- bulunm~tur. aota.tında eski mezarlık arsm.ndan 
met, İkinci Bayezit Ya--•• Sultan Di il K . . kul bularak oraya müracaat ettlm. mtlfrez 17 pe.nıel No. lu ve 801;150 metre 

. • ' • - ye geçmea e, anunı. Herkesin tanıdıi:;'l reisi onlar da bil- Arkadaşımıza. sa.adetler dileriz. murabbaı aahalı arsa. 
Selun ve Kanunı zamanlannda rei· - Yahudi ile iştirak üzere hizmet mlYormUt me~er Fakat onu muhak- 160 00 uoo oo ·~ Pangnltı mahaJlesln.ln Şelllt Muhtar 
~~etibba1ı1aa. buıunm.uı. bir u.tat eıaio~er. kak tanıması ı!tzım geıen bır1s1nın ~-- Kazanç ve ••lllııl eotağında eskı mezarlık arsasından 
~·· Her padışah dei1ttikçe menkCl· Dı.re ferman etti. Amma Kısunl yerini tarif ettiler: Sinemanın kar- mturez 18 parsel No. Iu ve 700 metre 
l:uyete uğramıı, azledilmit iae de il- zade itizar etti: .şısındak.J yüksek kahvedeymlş, Hay- buhran vergi)erinf n murabbaı sahalı arsa. 
mü kemali kendisini her defa it ba· - Yahut tayfası hilekardır. Hü- dl bu ~fl'r oraya... Kahvede, güc Tahmin bedellert Dk temina.t mlktarlan ~mesaha! aat.hlyeler1 }'Ukarıdn 
11na getirmiftir. kümdarlara ilacın tehlikeleri de çok- bell'ı aradıRımı tanıması muhtemeıl birinci taksiti yazılı Tatatmdeki Mesarlık &rsumdan müfrez 15, 16, 17, 18 pe.tsel No. ln 4 

Hekim Muhiddinin yetiftirmeai tur. Caiz lci mabza bu bendelerine olan şahsı tanıyan blrl çıktı. O dıı I ~ arsa teraıtı ~hlle binalar Jnfa edilmek ftzere kapalı :zarf urullle ar~ 
Mevlana !.eltim Sinan da Yavuz za· ihanet için hiyanet edip llemin ru- bnşkıı. bir knhve sağlık verdi. Oraya ı Knzanç, buhran ve mllU mü. tırmaya tanulmu.ftur. İhaleleri en/ 942 pazartesi günü saat l~ de İstanbul 
manında aaray tabibi, Kanuni zama- hu olan saadetlCı padi§ahımızan mi- da gidip bu 1.atı bulamayınca reisten dafaa vergileriyle kamell mü- BeledlyesJ Da.l.uıl Enciitnenı oduında yapılaeaktır. Bu arsalara alt oa,rtnııme 
nmda hekimbaşı olmuıtu. (ikinci ZACJ §erifleri cevherini münkesir Omldi kestlm ve !'t.znyı arnm:ığn karar kelleflere mahsus verginin bl- proje l'e aa.lr evrak }'Ukarda hizalarında gösterilen bedeller tızerlnden Hesap 
M 'h) d ·ı _ -'- L d bü "L b" verdim rlncl tablt.ıni bu ayın sonu- tşlert Mi1d1irlli#Onden alınacaktır. -.raıtt ,.._,_,mek ıs•-.. ıer her -.n neıe-

esı em ece.; ıı;a ar yuıı; ır ede. Padioah huzurunda mecliıı ak- · kad öd k ıa.zı dly ı ...,.. "&'"'" ""1 ..... "" 

,c>hret kazanmış olan bekim laa, dolunsun. Bahsedelim. Ti ki sadak D:lnel adrese gittim, kapıyı çaldım. ':u mUd~~ za~;da vergllm~ e mar Müdtlrll1ğ1lnden malQmat alabilirler. Te.llplerln ilk teminat 
hanlı hekim Oıı.man Çelebi, Smgın ve kizip meydana çıksın. Azanın lsmlnl vererek •evde mı aca- ödı-mtyen mükellefierln vcrglleri ınalc:buz veya mektuplan, imzalı p.rtname. proje, ve aalre ve kanunen ibrazı 
ilonanma harbinde denizde boiulan 8 t kl"f k b 1 1 d ba?ıı diye sordum. Hayreti .. Burada lAzıın gelen diter TeS&lk De 1490 No. lu kanunun taritntı çevre.stnde hazır· 
tah" M . 

1 
N ullab Ç 

1 
b' v _ u e ı • ~ u 0 un u. . da öyle bir kimse olmadıRı gibi, ak- ytizde on cezaslyle alınır. Karı.. layacnklan tıeklil mektuplarını ftıale günü llftat 14 de kstlar Da.lml EneUrne-

ıp an11a ı ur e e ı, .r..a· Ehbba reun Mehmet Çelebı ile di- ilik bnvn .. b d da 1 1 1 Ierlmizln bu hususa. na1.11.n dik· ne vermeleri llzımdır. ••5 .... · iki · Sel" d . 1 rind s _ _,_, 3'•ne ına a aşe ş e- k tin u .,.. 
JWnı ve . ncı mı evır ~ e ğer has tabipler meclis kurdular. rllc uğr~n blr kimse yok. Siz benim 1 a 1 celbederlz. 
fiibretlen halk arasında en ,ayı dok- Hamon oğlu ile Kuuni zade Mah· yerimde olsanız ne yapardınız? .. Ben •••••••••••••1 
torlardandı. A • • • mut da hazır bulundular. Hamon oğ- de öyle a}nı niyetle nahiye miidür- •••••••••••••• 

Mısırlı Kıs~ı aılesın.den yetqen lu her defa padiıahın huzuruna gi- 1Uğünc gittim. ı 
cloborlar dahı bu de~ en namdar rince ayaklarını meneder ve ağnları Yanlış olduğunu bizzat tesblt ett.i
Jatatları ~rasmda m.evkı tutmuı!:-'?ı· dindirirmiı. HuzUl"da içtima edilin· ğlm adreslerin kARıda yanlış bnk-

Bu tabıpler devn mutat daJUffıfa ce gene bu mttrifetini göstermek İ5- maktan olmayıp oraya Yanlış yazıl-
,.. bimarhander bak.imbaıılıklann· ter. mı§ olduğunu bir kere dnha kontrol 
dan çoğu aaray tabipleri meyaneaine Kıeuni zade: ettirdikten sonra başıma gelenleri 
almıyor ve heldmbatt naabedili- _ İptida ellerini yıkasın da io anlattım. Buram buram terimi göre-
70rdu. görsün!.. rek (çün~ü bu işler mevslmln en sı· 

ikinci Murat zamanından itibaren Diye itiraz. etmekle Hamon oğlu cnk günü olan cumartesi saba.hı ge-
bu büyük lalam tabipleri arasına Mu- b la dl . • • • k v çlyor) onlar da halime acımış olacak
eevi tabiplerin de gı'rdikleri ve battA aab u~ l eBrınıdıyıce yı amagda' mhec· lar ki bu adres llsteslnln kendileri 

" . : . . ur ~a ır. un an sonra pa ı~a ın tarntından tanzim edilmediğini \l' 
temayu~ ederek devletın ıı!.~ı}tle· ayallanna messedince hiçbir te5iri iaşe müdürlüğ{inden gönderildl~nl 
rinde bıle kullanJdıklan ~orüluyor. görülmez. sövlcd le 
Bunlardan hekim Yakup ikinci Sul- c::_ h 1\1 h t H vl r. 

• • • • • 'f'CY a mu , amon og unun Hul!\sa oradan zorla blr beyanname 

MEVLODU ŞERiF 
Adliye muka.velA.t muharrirle

rinden merhum Şevket beyin 
re!lknsı ve öğretmen Mellha su 
lle Müzehher CelA.sunun anne-
~rl. Retı Zade izzet beyjn km 
baynn 

REFİKA 
nııı ölümlhınn klrkıno. tesadtlf 
eden 25/6/1942 per§embe günü 
ikindi namazını müteakip mer
hum un ruhuna 1that edllmek 
üzere mevlıldu şerir kıraat oltı
nacnğından merhumeyi seven
Jerll', arzu edenlerin Be.şiktaşta, 
Akaretlerde Hazım Efendi camii 
şerifini tesrlflerl rica olunur. 

tan Muradadm ~wnetine ~nnlf:. Fa!;th mualecesini hatalı buldu. Reisüle- tedarik ettim ve lşlml sağlnma bağ
aman~n _dıv~nda vazafe ıonnu!, b'bba Mehmet Çelebi de Şeyh Mab- layamadan bunu doldurarak .ne o
eonra •llmıyetı kabul ed?.rek v~r mut tarafını iltizam etti. Cafer ağa hırsa olsun artık• diye kapıcıya bı-
olm~ştu. J.!'akup Pllfll mutebehhır, nezdinde ikinci bir defa toplanıldı. raktım. Şlmdl düşünüyorum da, vt- ~--•••••••••-. 
kam.il • c . dem. ve Musa kadem> Kıa\Sli zade, Hamon OKiunun müd· IAyetın tebliğinde iaşe blrllklerlne 1 
,... ~ıp idı. J'.:atıh Sultan ~~e deamıı akli ve muteber kitaplardan girmek lçln yalnız bir beyanname ı 
tam hır tekarrup haa1I etz;n~tı. Kara- nakli delillerle reddederek rakibini doldurmak kAtl deniyordu. Bilmem 
manlı Mehmet Pap heknnın bu te- ilzam etti Bunun üz.erine padiıaru ama şahsen ben, eğer ekme~lnl temin 
tanübünü hiç çekemiyordu. tedaviye :Oemur edildi. llAçlan mü- etmekle mükellef oldu~m başka bir 

Fabn Sultan Mehmet ölümünü in· eair ohn••:J ,_ d " · JA d nüt'usa •bJp olmasaydım bir l'lrnıek 
ıı....~.J L - ~-ı 1 _. e ~en ıa1ne ve ev a ına iç1n b t d 1 t kt ...-.~n n-. ığa müptell o 1DlCa, vazifeler tayin ve İstanbulda, Edir- u a ar yo epme en çoktan 
tı.davıaine Yakup pqa baılamııtı ec:I 1 t l"lr. l d va~eçmlştlm. Mamafih dahaı da 
Mehmet Pap haza.katile ~hret ka: n Hame ev er ~mi ı o un)) u.. . . . ortada bir şey yok, o da ayn mese- ı 

'--1 
1 

b' L _L• Ll , on og unun e ennı ne açın ıe ... 
~lf ouuı ran ı ta ıp neıı;nn ri • -1. d i 1- d " · d 1 

~ d. h • • U 7 ... attır ı ı ıı;en ıaın en soru unca Kabahatim _ -yet b kabft" t-
pa lf& a tavaıye ve aevkettı rt K vl • h . . 'r" u ~ua 

,_L p al . • · . ısun og u ıu ıza ah vermııtı: 1 sa _ evimden u· ...... "' ..... akta Fakft• ı 
l -up qanm mu ece1mı tahtıe Eli · fy ) d · ......_... · '""· 

E 
k t da . d . . ki - enne a on tı a e ermıf. meçhul bir gtlnOn meçhul bir eaatln-

re d eM h tpı eiıftırme e AiT1Y1 dindirmek afyonun buiyeti· de evinde oturmayan bir vatandaşı ı 
~ 1p e me~ ;!:ı~ h~tın için dir. Bunun baıka bir gizli hikmeti bir beyanname için böyle kapı kapı 

~·-li __ ı qanm a ı csıne de yoktur. Hamon oğlu afyonun ağn saatlerce dolqtırmak doğru mudur, 
- ...-.ı~tJ. . . kemıekte çabuk tesirine mağrurdur. soranm. 

Fakat ~l&çlannın müeeaı.r olmama· Yokaa namübarek ve müatekreh el- Yoruldum, terledim ve yine bir §ey 
• dolayısıle mabadına naıl ?lamadıı )erinde ne keramet olabilir! beceremedim, Fa.kat sonunda bir aö-
... fının artb~ı gören Fa.tıh, Url- Hamon oğlu padiph huzurunda ztln hikmetini anladıtmı için zahme
,t terk ile tekrar hekim Yakup Pa· uğradığı hacal:uen ve Reiıületibba te pek eeeflenmlyorum. O da, Bq
..,t davet etti._ . Mehmet Çelebinin H. 970 le vefatı vetlllmlsln A dan Z ye ta.dar teşkl-

Fakat artık ilaç fayda etmedı; Fa- lizerine Klaunt zadenin Etibba riya- lltımıın del1ftlrmet H1zumu hat:ıcın-
tlh bu haatahiından kurtulamadı. tin A • . .1 .1 ld x.. ,,_ ,_ -] daki *fidtır. 
~akup Pa1&dan ıonra Omıanlı ea- ae e t yını ı e ~aı o U15u IK>Oa ve Kehanette buluum:a.k glbi olma.sın 

:rayında Yahudi tabipler ekııik ol~ (Onum sahife 6 ıUturı 3 de) l\ma - nPtf'nm b! .. ,.rlr'lrl :ı.. avnf'n 

Sinema projeksion 
makineleri 
SES TERTİBATI 

AMPLIF1KA TÖRLERi 
larlöye Vekili: 

NECiP ERSES 
latanbul, Beyoila, t.tldil 

Cad. 193 

buna. benzer bir vaka daha anlattı -
bu beyanname '\'erme lşlnln aonunda 
pek çok şikayetler, kantıklıklar oıa-
cnt. F. Vn. 

Deniz Gedikli Erbaı Orta okulu Müdürlüğündenı 
1 - Bu yıl dotnldan doll'u1a Donanmaya ae'V1c edilmek 1lRre orta okul 

mt-zunla.nndan ~ kayıt edilecektir. 
2 - İatanbul ve cıva.tından müracaat edecekler ı.ta.nbuı Deniz komutan

lıtına Mere1n ve civanndan m1)racaat ~ecekler de Mersindeki okul mQclllr
lliğfute. 

3 - İstanbul ve Mersin mıntakası haricinde bulunanlann bulundulı:lan 
askerlik §Ubelerlne dllek'Qe Ue b1ldlrecekler ve bu dllekçenln bir ntıslıa.'!Ulı da 
İstanbul Deniz komutanlığına veya Mer.slndeld okula gönderecekle:rdlr 

4 - Kayıtlar 1/8/942 tarth1nden 30/9/942 tarlhlne kadar devam edecek-
tir. C8S78• 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanlari lıletme 

Umum idaresi illnlari 

D.D. Yolları Erzurum 10 lıletme Müdiirlüğünd;;; 
Muhammen bedell lk1 ytız eIU yedi bln dört yüz liradan .sekiz bin beş yil3 

seksen metre nılkabı çam tx>mruk kapalı zarf usullle eksiltmeye konul· 
muştur. 

Eksiltme Bn/19f2 tarihine müsnc11t cuma günü saat 16 de Erzuhım'da 
10 uncu İşletme Müdürlüğll binasında yapılacaltttt. 

Muvakkat teminat mlkdan on dört bir. kırk altı Ura olup bu işe glnnek 
iateyenlertn muTa.ıctat temlnatıarlle kanunun tayin ett1Rt ?eSalkl ve bu ıtı 
bqarablJeeeklerıne dair belgeyi Te teklif mektuplarını aynı gün aaat H • 
kadar komisyon :re1sl1Rtne vermeleri llzımdır. P06tada olacak gecikme ka
bul edllmez, 

~o mewe mJ.kAp tomruk Oıtu'nun Köqlu ormanianndan 10; 17, ıe, 
19, 20, 24 No. lu maktalarda.n blner ve 8, 7, ıı. 12. 14 No. ıu ınaktnlardan ~ 
ter ytız metre mlkAbı tatedllecekt.ır. 

Teslim yeri &rık.alnıf Hızar P'abrı&as:ıdlr. 
Şartnameler Aılka.rn, Haydarp84&, Erzurum veznelerinden ve rı mml§ 

lstaayonundan 12 llra 2'1 Jı::urut mutabillnde alınablllr. 85)_ 

Ankara Belediyesinden 
ı - Ankara otobfıs garajı lle müştcmllfltına yaptırılacak ~l n tcsı

sa.t n tadllft.tı 1.şlert on beş gihı müddetle ve kapalı v.arf USltllle ~1 neye 
tonulmqtur. 

2 - Tahmin bedell cem'an 119,832• llra «35• kuruştur • 
3 - Teminatı d487• Ura «43• kuruştur. 
4 - İhalesi 30/8/942 salı gOnü saat 11 de yapılacnğındaıı şartı: e, k it 

ve projelerini görmek ısteycnlerln her cün encümen kalemine mt; ne. n 
ve isteklilerin de nıaıe günü olan 30 6 942 salı ı;unü saat 10 a kndr 2-t o 
numaralı kanunun 32 ne! madde 1 nr. hntt dnlre lnd(\ tıınz1 :n 
teklif mektuplaruıı Bclediyt? dairesinde müteşekkil enclimene ' m 

14186• 16472· 



Tebrik ve taiye/ ••• 
Bir Anbra haberi pirinç aht

verişinin Mrbee bwakıldığıns Jill. 
dirdi. Hem de artık yal.n-Jannu
yacak ıckilde 1 ••• 

Eğer böyle olrnaaaydı, bir haf.. 
tadanberi gazete ıütunlarmda 
temcit plavına dönen pirinç mese
ldi biraz daha llpalaşacak, belki 
de çorba olacalttı 1 ... 

Bu kesin kararla İltedikleri ka
dar pirince kavu§Lln okuyucular. 
iki gazete arasında ha,alamak 
üzere olan bir kalem düellcmın
dan mahrum kaldılar!... En ufak 
bir bahane ile biribirinin kirli ça• 
maıırlannı ortaya dökmeğe ba
kan kalem üıtatları, pirinç sabfl 
meselesini de böyle bir münaka· 
pya çevirmek üzere idiler. 

Berelı:t versin ki Ticaret Vekl· 
Jeti vaktinde imdada yetişti de 
Son Telgnfın Vatarı gazeteai 
hakkındaki samimi duygularını 
belirtmesine, Vatanın da Son Tel
paf gazetesine dair candan nqri
yatına meydan vermedi 1 .• 

Ahmet Emin Yalmanı, pınnç 
eatıtı hakkında yazdığı batmak.a
lenin bo,a gitmemit olmam.um-

• dam dolayı tebrik: Etem izzet 
Beniceyi de böyle bir mUnabta 
mevzuu kaybettiğinden ötilr6 ti· 
ziye ederiz f ••• 

latanbul, deniz kenmı •• 
Geçen pazar, ıebrin bunalbcı 

91cağından kuıtulmak için kendi
lerini Florya plajına atan binlerce 
lstanbullu, kalabalı.it yüzünden. 
denize ya]da,amadan geriye, teh
re dönmek zorunda kalmışlar. 
Müşkül bir mecburiyet 1 ... 

clstıınbul, deniz kenan bir OC
hirdirl> diye övünmek için epey 
düşünmek lazım 1. 

Tez.atlar 
Naci Sadullah cBodrum» a git

miş, oradan bir gazeteye mektup
lar yazıyor. Mektuplardan birin
de: 

c ... Doktor var, ilaç yok. Bek
çi var, hırsız yok ... :. gibi Bod
rumda gözüne batan tezatlan ya· 
zıp havret ,.diyor. 

Fakat Öu tezatlara, ber&e1tn 
t..-ve) muharririn fAfman>Mı laabeo
Cierdl Çi.lnkU &nrtntln çolu c}\k:. 
.tör 'ftr• ~· ;,ok. R-.n TU. 
a~rl yok. Sanat var. mUnakk\t 
rok. Deniz ıvv. pllj yok. •. > denen 
l•tanbulda ve cgUzicle &dibi old~ 
iu halde güzide edebiyab oJ:mı. 
yen> Ankara cackieelnde geçrnl~ 
tiri ••• 

Köyler ve ıehirler 
Buna Halkevi, ayda bir çıkar

dığı cUludağ:. dergisine cSalık> 
adında ve köylüye mah.ua bir de 

Son Japon hareketleri 
neye delalet eder? 

Eminönü meydanı Cehennemin 
1.-Jeme ealonu. Pazar aiiııü kD"a ça· 
lap biru bava almak giinahını itli
yeın bedbahtlar. bu büyük ıuçun ce
zumı eekmek Ü.Zere şehrin dört ya
DJDdan bpq bpaş aelip gijnqin alev 
aainaldan altına yığılıyorlar. Gazelf 
ile yelpazelenenler. terden bunalıp le 
lafla mendile sanlarak dudak boya
larına yanaklarına bulaştıranlar. k12· 
ım ufaltta ayakları kavruldukça 

.-------.. ---------------------------------. ha,lannı1' ıstakoza dönen bacakları· 
nın birini kaldınp. cezaya dilc:ilrnq 
mektep c;oculdan gı"bi tek ayale üs
tünde kıvrananlar. aıcaia daha fazla 
d~yarak anınelerinin etekleri· 
ni kaldınp altına aizlenen çocuklar, 

........................ ..,.., .. .., .. ..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,_, aılanbdan IİDİrleri bozulup kavgaya 

Japonların son hareketleri taarruzdan 
ziyade müdafaa karakterini haizdir 

ek koyuyor. 
Dört sahifesini de köylüyü 

uyeııdınnaia baaredeo bu ekin 
•on aayıaında bir köylU okuyucu
nun eoruauna verilen .ekiz cevabı 
okuduk. Hepei de köylüye aağlık 
öğütleri veren; köy sokaldannın. 
köy evlerinin. içme ıulannm, bah
çelerin, helllann •on deYece te
miz tutulmaeını: yemekte. içmek
te, gjyinmekte ve oturup gezmek
te temizliğe çok dikkat edilmesi• 
ni; kumar ve alkollü içkilerden aa
lunılmuını ta·Hıye eden cevap

Japoıılar Pasifikte Angl<>Mhon· ha.faza etmek kanısına dayanın.ak-
lar içhı en mlihim kale olan Avus- Yazan: tadır. Yani nevama tedafill bir va· 

lutafanlar: 
- Kancaimal Sana her zaman di· 

yonun ki. aldı olan insan pazar aiinii 
"elen çdnnaz Gönntiyor mu5un. 
ipini ~ IOkaia hrl~. ~ 
çektiiimiz akmtıya bak. Rahat ra· 
hal eYimizde ••• 

tra}y,ıyı bıraktılar, yalr.laıtıklan Hin- M. Şevki yazman ziyeıt. Halbuki büyük muvaffakıyet-
di.tan hududundaki hareketlerine de ler için hareketin daima taanun ka· 
eon verdiler. Beıı eenedir iltill ede- iıga]inde ıtratejik bir faycla düıünü- rakterirıi muhafaza etmeel llzmı ıel· 
medikleri Çındeki hareketlerine ye- lebilir. Japonya kendi ana vatanına diAi cibl. ıtratejinln lcaplan da asla 
niden baı]adılar ve Şimali Paaifik- kartı Amerikablann ııerl bir tesir gözden kaçırılmamalıdır. 
te bot Amerikan adalannda üsler yap ___ L malt.adile ya---L•an ha- - Aman bay sen del ••• HalayJ&. 

maJı. ~ Şu da var ki harb k.anunladle fi- lu aiJM dört duvar araamda ömür 
meydana getirdiler. Nihayet Man- va bücumlan M-in üa bırakmak iste- ·k k ,_ d b • .nL b .,, zı anunNı.n arasın a ü,.~ ir d'd"t.Lten blktım artık. Cwıp bi-
ruride Sovyet Rusvaya kar., uker mı· b ı,ı_ ~ • ., . •· yor. enzerıi& vardır. Tazyik Ue bacim ru hPa almak hakkım del11 mi be-
yığınağı yaptıkları haber veriliyor. 1 •• 

Japon emellerini ve ıtrateji duru• Maııçuride •e Sovyetlere karıı hası ı zarbının daima Nbit kaldığını nim? .•• 
munu aağlarnak bakımından Japon- olduğu biıuıi verilmek iltenen yığın.ak bildiren Maryot kanunu harb için de _ iyi amma. ta balimiae bala. 

lar!... Adeta yqamanın cAmen- yanın her ıeyden evvel Avustralyayı 
tib aü r... Bunlan can kulaği)e inal etmen gerekirdi. Ancak bu it
dinliyen köylUnün, bu öğütleri gal saye9İode Paaifik Nhumdan 
Jr.eodine kılavuz edinen bir köyün Aneloeakeonların tam mlnasile aya
bir hutalığa tutulmasına imkan iı kesilebilirdi. Japonlar bunu yapa

madılarsa. bu ite yetecek kadar ha-
yo~~at burada biz.im de aklımı- 'Y'a ve deniz kuvvetlerine aahibolma

malanndan veya bu maksat için bü-
za gelen bir •oru var: yük kayıplan göze alamamalarından 

Köylere sunulan bu sağlık Ji... ileri gelir. Diğer sahalardan gelecek 
teai acaba şehirlerde itibarda mı- tehlikelerin hepsi bundan sonra na-
dır) zarı itibara alınabilir. 

Pek sanmıyoruz. Zira ıehirleri- Taarruzi hareketler bakımından 
mizin çoğunda hlll sokaklar ya- ikinci olarak Hindistanın naz.an iti
zın toz ve sinekten, kıtın çamur· hara alınması ırerekirdi. Kendisine 
dan kurtulmuı değildir; sokak tevcih edecek lngiliz taarruzu için 
başlan hala umumi heli olarak de burası üs olarak kullanılacaktır. 
kuUanılmakta ve içilen wlardan Japonların burada da teıebbüse 
şüphe edilmektedir··· girİ§memeleri, bunun için de kafi 

Bu bakımdan, sağlık cAmen- hzırlıkl~rı olmadığını gösterir. 
tÜ> aünü köylere yayarken tehir- Çinde ve Şimali Pll!ifikte hareket
leri unutmamak gerektir. Aksi fere girişmek daha ziyade bir müda
takdirde köylülerin tertemiz köy- faa tedbiridir. Japon adalarına karşı 
!erini bırakıp tertemiz kılıklarile Amerikalıların yaptığı hava akınları 
cıehirlere inmeleri güçleıir ve: Japonlann gözünü yıldırmş olacak 

«Acaba neden şehirlerde Salık ki, her ıeyden evvel bunun tekerrür 
gazetesi okunmuyor) •. > diye Pr etmemesini sağlamak istiyorlar. Çin 
maktan kendilerini alamazlar!.·· sahillerinde girişilen hareketler ve 

i.e fikrimizce biraz geç kalmııhr. tamamen kabili tatbiktir. Büyük S. ban almak delil 10pa yemdı
Angl01akıonlann açmil i.tedikleri hacimlere yayılan orduların tazyi)u tea de beler. Eil~ nereaiade? .. 
ikinci cephe gibi. bu Japon yığınaiı- düıiiyor. Her tarafa dar hacimde A ...... Bayt Sus Allah atkına. 
nın da en geç temmuza kadar .batla- haiz olduldan tazyikı muhalua edo- Kalı yllda bir 80kafa eıldık. onu d• 
muı llzım gelen Alman - Sovyet miyorlar. BütÜJ! Paeifiie ve Uzak Do ~ atinne. Zatea ııcaktar 
bliylik aava11nda rolü pek olamıya- ğuya yayıhnıı JapOll or~!'lunun ba- pMbıı-ya döndüm. Mil de emen 
caktır. Mesafe çok uzakhr; Japonlar tına ıelen de budur. Artık kendi tatme-n timdi sinirlerim bofan1r 
buıiln taarruza geçaeler dahi bunun yüksele tazyılcı l&y'Clinde her tarafa YldlahL .• 
Sovyet arazisi ve K1Z1lordu üzerinde yayılmaktan ziyade eaida W 10lda Nihayet MecicliyeköyÜ tramvay 
tesirini göstererek garptan prka as• bulduğu alçalı: tazyiklara doiru akı- Kipril ,.,,;keama birk~ çifte sa..u 
ker çekmesini icabettinnesi İçin ay· yor. rap mpı.chktan 10nra tüyleri diken· 
lar ve aylar geçmesi llmn gelecek- Bu vaziyette geniıleme düpanın lendiren aacutdarla meydanın et.re· 
tir. Ha1buld Alman - Soıvyet savaw yüksek tazyilı:ı ile karıılaıınccya ka- ha dolansyro. Kalabalık arasındı. 
nın ıu veya bu taraf lehinde kad ne- dar devam edebilir. Fakat bir defa lcaynllfmll baflıyor. Ti kartıcfan kol· 
ticeler vermesi için bir ay kafi gele- da bununla ltarıılatına, ondan eon- ı. mıanayor. çocuklar kucağa alanı· 
cek.tir. Bu yeni yığınak olsa olsa, Al- ra da o tazyikın hareketine tabi ol- yor. blıcaLlar lı:aklınbp atlama ha· 
man muvaffakıyeti takdirinde, Sov· mağa mecbur kalır. Bu ıebepledir mrWdan yapıbyor. Okyanusta torpİ· 
yetler bütün kuvvetlerini tabii ola- ki, biz Japonların, harbin icaplarm- le çarpltlJ4 bir tranaatlantilı: 1olc:ula· 
rak garba çekmiş bulunacaklanndan dan ve fedakarlıklardan kaçınarak nndan daha tel&4lı ko,utmalar. itiı· 
kolaylıkla Şarki Sibiryanın da iıgali kati neticenin alınacağı ;yerlerden meler. baiınnalar: 
için olsa gerektir. Netekim Anglo- ba~ka taraflarda ve tali derecedeki - Sen RÜ' de bana yer tut. AJU· 
sakaonlar da ikinci cephelerini aç- ehemmiyetli yerlerde netice arama- ta duracak halinı kalmadı. 
mak için A1manyanın Sovyet - Al- !arını, kndileri için pek de bayırlı - Öyle teY yok ••• Herkea b~ınır 
man büyük savagında iyice yıpranıp göremiyoruz. Her geçen zaman çaresine bakam ..• 
takatten dü~esini beklemektedir- Avwıtralyanın İşgalini biraz daha Bütün teliflar, hazırlıklar beJhu 
ler. gÜçleştirmektedir ve hattA daha ıim· de ••• ~ır:u'1 ~ bekl~n ~,·a~ 

c:::==========================:::::~ Aleoutienne adalarının iıgalindeki 

1
1 başlıca mana ve hedef bu olabilir. 

Görülüyor ki Japonların artık ta· diden buna imkansız nazarile de balak latifi 11'bı dolu geliyor. Bırçoı 
kibettikleri hedefler kendi durum- bakılabilir. Avuıtralya Batvekilinin ~gözle~ .Karaköyd~. Köprü ~ı 
lanna tamamile aağlıyacak ve tam ikide bir Avustralyanın teblilı:ede ol- tünden bmıp yerleşmqler. &kleııc 
askeri icaplara uygun olmaktan zi- duğunu söylemeıi, mi.ter Chll'rchillin kalabalığı arasında t~kmelerle 
yade, hava ve deniz kuvvetlerinde hala clngiltere inal edilebilir:. te- yumruklarla ıokulabilen birkaç )ol 
fazla ka;'lplan göze almadan za- zinde ısranna benzer. Hakikatte Ja- CU basamaklara asılıyor. Tramva~ 
mandan ve fırsattan istifade ederek ponya. garba. yani Çine ve Man- çan fAD&"lrlılarile kınt.a kırıta uzakla 
ilerlemek ve her şeydesı ziyade de çuryaya dönmek.le bu iti yuıcla hı- •""m. geride kalanlar homurdan: 
alınmış olan btiyük ganimetleri mu- rakmıı glhünüyor. homurdana terlerini ailip ikinci bi· ™ - ~- ~tm~ ~~~ 

Yoksa ne etrafı tamamen çevrilmiş 

--
• 

__ 0 0 ~ ve yardım görmekten ümidi kesmiş 
_ _ __ Çinin kuvıvetinden korkulabilirdi, ne 

Patates, bir zamanlar si.is için 
kullanılıyormuş! 

Altıncı Louis, hükümdarlığı 
zamanında elbise dolabında .üs İçİll 
bir patat~ çiçeği bulundurunnut· 
lllı: defa olarak Fransada patates, 
18rayda çiçek olarak bir saksıya 
dikilmiştir. 

Halbuki bugün, Avrupanın altıda 
bir arazisine patatb ekiliyor. Pata
tes, çiçek, süs olarak de.ğil, yiyecek 
olarak yetiıtiriliyor. Bılhass:a bu 
zamanlarda ekmeğin vesika ıle ve
ri1diği yerlerde halkın iaşesi pa~
tesle tamamlanıyor. Avrupanı~ bd 
yük bir kısmı ise, ekmekten zıye e 
patatesle geçinir. 

Vaktile Pl'Ul)'a kıralı, halkı pa
tat~ ekmeğe, •e yemeğe mecbur 
etmif. Lakin halk, yumruk, yumur
ta büyüklüğünde bu garip nebatın 
köklerini, haatalıia ıebehiyet ve
•ecek diye yemekten cekinir-
mİ§. Halbuki bu rivayet •onradan 
tamamile yokolmuııtur. Şimdi pata
tes yemiyen bir ev yoktur. Bundan 
baıka. patateıı anayide ham mad
de olarak, mot<Srlerin işletilmesin
de, sunt İpek imalinde, fotoğrafçı
lıkta, çiri,, zamk, mürekkep, du
maneız barut, kibrit yapdmasında ve 
tuvalet tozunda kullanılmaktadır. 

Sıtma'ya karşı yeni ilaç 
Harb meydanları büyük k. abra- malarya mikroplannı öldüremedi-

k d. 1 ~kin f g"inden hastalık çok defa yeniden 
maıılar yetiftirme te ır. 1J0 en B d ı,. __ L_ 

d 1 d b l dan b A• göıterir. un an. .....,IUl ihti_llt aaha81ndaki müca e e e un ar ..,.. I 
az büyük adam yetiftirmemektedir. yaparak ölümle. netıce en~n karaau 

Bunlardan biri ııtmaya kati gale- hümmaıı~ı. tevlıdetmektedır. Pro~:. 
be eden profesör Hörlein' dir. Ev- aör Hörleının 800 sen~le~de keıfeuıgı 

lce sıtmaının yegane ilacı kinindi. Ho1mochin ve Atebrın ute. hem ma-

şve k. H. t adalarında yeti§en bir ]aryayı kati olarak- tedavı etmekte 
ar ı ın d h .h ·ı·t1 .. .. .. l k 

ağacın kabuğundan çık.al!" bu]d~ - dempdef ı .~ı aH~nı°. on'j: ama tad-

d 
· ) yaya kartı ı aç o ugu- ır. ro esor or eın a lf yaşın a 

cnın ma ar H. lil 1 f k ifl ·ı td·· A 11 a öğreten ınt er o up yen Cf er ı e meşgu ur. 
ou vrupa ı ar Üstadı fiyevri butalıklara kartı meı-
oiı:ı~tt_ur·k. · kat bir deva değil- hur bir ilacı keıfeden Profesör 

ı..lı&ın ının • d k' K 'd 
d

. T . . vakkat olup kan a ı uorn ur. 
ır. e.•un mu 

garip bir otelt 

de yolsuz bir buz diyan olan Alas-
1'.a' ya lı:al'fl bir takım hali adaların 

KÜÇÜK HABERLER 
.,....__ asabma cöiüt a-enneie ça 
)._aellll". 

E 1 ı t 
Tramvaydakilerin hali daha acil& 

* Dağıtma ofisi umum müdürü B. v en m e er ar 1 yor ~-=.:. ~~!~~;:. ys:. 
Oelal Tevfik Karasapan dün de O- dan, eoldan eailddar yükaeliyor: 
tisin İstanbulda kurulacak §ubesinin - Ayyy ... Pannağun koptu nl :kili işi etrafında çal~ışt.ır. Ya.- Evvelce "ılda 2900 - 4'lı00 lahi ..• Matmazel misin, madam mı 

da şehrimiz dağıtma ~ubcs1 açı- T -., ne karuı airuı isen, CSnilne b.ı. 
lacaktır. 

d ·k • d. 6 ?JJ c b lr J. tana!.. Kör mü R'Öderin? .. 
dı! ~~~k~:~!nim!rif'11:U~ür~ın~~ araSllJ Q l en Şlm l l U aU - Terbiyeni koy da öyle lı&on~ 

Beıı madam deiı1im, mamazelim 
Muhsin Blnal olduğu halde Çatalca- Kanma ainmıt İle doktora ait dı 
ya gitm~lr. Vail muavini, Çatalca- İstatistik umum müdürlüoü tara-ı bakire arumda 9116 evlenme ol- -L...! d-:.ı d' 
d ı l f d "' YmDta yap. Kör aana ~er ar a. yen yapı an mektep blnalannm ın an hazırlanan clstatistik yıllı- muştur ki dul erkeklerin blk.ire ile 
inşaatını gördükten sonra odun ıs- gy ... d k. b k 1 Kara gözlük koynn1' isem kör sa 

ı, n a ı OJllnma va a arı istatisti- evlenmesi dul kadıııın beklr erkek- bana? 
tl.hsaı mıntaknlannı gezecek ve bu- Y• d h<ıh d k b 1 ' "-' noorsun •· 
ralarda İstanbula sevkeüllmek üzere gın en se er en oşanma ann le evlenmesinden 3945 fazladır. 1A1 Yanaklan pençe pençe morL"'.JTUC 
hazırlanan odun ve kömür mlktan ile 937 yılından aonra arttığını iıaret dul arasındaki evlenme İle 937 - 940 loml 11öisünden pudraL ter derecik 
bu husustaki f il .. ...+! etmiştik. Aynı yıllıktaki evlenme is- seneleri içinde 6929 rakamını bul- I......! -•-an yusvuvar)-'- b·ır mad·-

aa yeti goreceM r. tatistigy. .. b al .b. _.. - J - • - .... * Pe 1 _ ıne gore, opnm ar gı ı ov- muıtur. Bu rakam da beklr erkekle bıyJklı dudaimı kıvınp. lft'V~ geti 
yn r ve yoğurt ve emsali sutıü lenmelerin de 93 7 ylıııdan soma art- dul lı:adın arasındaki evlilikten l 7S8 

maddelerin tlcaretlle meşgııl olanlar, tıgy ı .... 1 elet d. l b ld 192 7 fazladır. nn bir deve 1r1öi. boynunu uz.at. 
aralarında bir birlik kunnağa karar goru m e ır. stan u a mata birkaç defa yutkunduktan son 
vermişlerdir. Yeni birliğin nlzamna- !ı~ından 1936 yılına kadar 11 sene Boşanmış kadın n erkek ara1ın• ra alzmı aeh; boiaundan giirültül. 
mesi Yakında vi!Ayete verilecektir ıçınde evlenme vakalan ı9oo -4 7o5 daki evliliklere gelince: Gene 193 7 - bir aeiinne ~andı. Etraftan ho * Ticaret mildürfi B Necmed~ln rakamı arasında oynamakta iken 1940 seneleri içinde bek.lr erkekle murtUlar bqladı: 
evvelki gün Ankaradn~ şehr1ml.zc 1937 yılın~a 5o93 e çılı:mı§tır. Ev- boıı8'lmıı kadın arasındaki evlenme - Ööööf ••• Burnumun direi:i kop 
gelmişti. VekA.Ietten gelen emir uzc- lenme sırasıle her sene artmı§, 938 1620, bo§anmış erkekle bakire ıua- tu. Bu ne berbat koku? ••. 
rfne diın yeniden Ankarayn gitmiştir. ?~ 5898, 939 da 6614, 940 yılı sındaki evlenme de 1975 tir. - Ayyy ... Midem alt üat oldu * Huscyin Ali Fuat Recep ve Ali ıçınde de 6 71 1 olmu~tur. ..ı-.ı• iatifrai ed iim. Eyvah 
Dudu adla~da dört kişi gece yansı Evlenme vakalarına dair hazırla- lstatiatikte en )dJçilk rakamı bo- --• ece men 
Gnlatada su iskelesi civarında sırt.la- nan istatistikten bir kısım da eme- şamı~larla bo,anmışlar arumdald dilim nerede? 
nnda çuvallarla dolaşırlarken polsler deni hal itibarile evlenme vaka- evlenmeler teşkil etmektedh ki bu - Hanım. eocuiunu aırtarndaı 
kendilerin! yakalamışlardır. Bunla- lan> na aynlmı~tır. Buna göre yur- rakam 937 • 940 aeneleri yelı:Clou kaldırsana. Aman bayılıyorum 
nn çuvallaı:ı muayene edilince ıft•~dc dumuzda 1937 - 1940 seneleri için- olarak 655 i geçememiıtir. Tramvayca oiluumn •• Allah ~kın 
ı ~· . J tu lmk parayı al da bana bir barda! 

24 ldlo buğday olduğu görtilmfiştür. de bekar - bakire arasında 94954, Bu arada bır de atanbulda 927 eoiS IU yetiftir 
Zabıta tahkikatı genlşletml.ş, buğ- bekAr erkekle dul kadın arasında da den 1940 aeneıine kadar 1 1 yıl için- Çantalardan kolonya ıifcleri c;ıka 
daylann nhtımda bulunan Bur'hanlyc 51 71 evlenme vakası olmuştur. Ge- de vu~u bulan evl~nme vakalannın nlıyor. mendiller ıılablıp burunlar 
vapurundan çalındığı ve Cemal ve ne aynı seneler içinde dul erkekle umumı yekununa goz. atalım. 66507. L---tılD"k•n b-'·'· madam .n~ru··ıtu·· 
Mehmet adlarında iki ham.alın da ...,... --. •TULU .. -

1 cak B bu hırsızlıkla alfıkadar bulundukları 1 lU mide ferablamalarDa devam edi k e kadınların ma 1ıörüıme mahalleri o a tır. u tesblt * Muhtell.t aemtıerde gazinolarda Kültürpark halkın 
Memur genç ız. v k · · Va- mahaller, cRomeo ve Julieta> cAn· edUerek onlar da yakalanmış- yapılan kontrol neticesinde 16 gazi- )'or. 

meaken buhranınıdalıönlel~~P ı~: otel toniyo ve Kleopatru, cDante ve Be- !ardır. Zabıta tahkikata devam edi- noda tarifelerin görülecek yere asıl- istifade edeceği bir Kalabalıim ortumdan acı bir ka 

Vaşingtonda 

fİngtonda 250 o od · • atriçn, cSen .. Ben> gibi pirane yor. madığı üç gazinoda mM&larda art- hale konacak dm eıflıju 
açılacaktır. Bu otelde her . aG ıçın isimler taııyacaklardır. Otel müdür- * Beyoğlunda Elmadağ! civarında Ill1f biraların bir kaba toplanıp tek- ._ • - Bayt •• Aman. Yardakul'a d• 
haftada 6 dolar öden~ktır. ~~ oturan Eftada adında bir kadın ge- rar müşterlye satıldıA'ı, s gazinoda umir (Akşam) - Bu 11ene fıs.. bt et. esjlmeeln oocuk. 

k1 • ziyerebnı lüğü, bu ıuretle otelde IM:r hafta bir ce hellya girmiş, 0 sırada helA bir- sıhhi muayene.si yapılmamış garson- ar açılmıyacaksa da, Beledtyemia. _ Ymclalml MDln yanmda deti 
kızlar otelde erke enn. B mak- düğün yapılacağına inanmeltta ve denbire yıtıımıştır. Enkazla beraber lar ralıo.tınld•'", 15 -~'noda temiz- kültürparkı halkm mümkün olduiu mi -L-T •• İltuyonda elinden tohı 
de kabul edebileceklerdır. u in aı "' "' ,., 11cw..o k d ,_.. 

• • _LJ koridoru> bunun ot.el için de bir reklam ola- ev t katına yuvarlanan Eftada ll~e riayet ~ti lk1 gaztnoda a ar fazla i&tifade edeceli btr 7• :rord• yal •• = edot~1Jde kbtıır.r «K~:rda arala· cağına kanaat getinnekte)'mİ§. tıaşından l"tlı muhtelif yerlerbıdıen masalara llate tonul~ıtı ve bir haline lı:oymağı lcararla,tmnıtbr. ((.. _ ~ ola--. toCuiu iatM 
ı ece . .. , • 71U'alanmıştır. Kadın Beyotlu haata- Y.erde de talaynz tencerede rem.ek zın, geceleri fazla tenvtrat yapılacak ,... lllraJd:lk c1etea .,_. G&dür 

ti t. r· ıen k 1 ,nemne bldınlmıqiıir, pl§irlldlğl. görillmU.,ttır. Gazino aa- ve çe,itli eilence vuıtaluı ıı:iyaret· ... 711Pb1m itli.. H.di WcaJmı. oa 
Evlenmek için ye ş 1 1 iZ ar * Kaamıpaea clvannda Nihat a.- h1plerl cezalandınlmı§lat'dır. çilerin iatifade1ine hazn bulunduna· balı ..... bal oocuiu. 

ticelenme1i Uzcrine Japon kadım ~~ fÜphell vazlye~te dolqır- * KocamtıBtafaı:ıqa clvannda Sün- lacaktır. Gazinolarda. zlyaretçileH YolcalaPa 1Nnd- ......_ W( 
Mançuko kadını az bir ınemle- kunlannı genifletip mektep haline Nf:at bir /~dbhıi l&etlemJ.,ıer. böl Efendi eamllnln kubbelerinden ucuz ve iyi aervİ9 temin edeceklerdir. lııUetdri PePne ta1ap,.,. 7D"1a ua 

l'.ettir. Umumıy· etle Japonlar buraya ~ l b . ..:1E. fL nının önilnde Sfiley- lcurtun çalan zetı adında blrt yaka- Belediye Reisliği, bu hueueta eaulı __ L-._9 __ kontrol ......,....., ll8t 
ak koyınuıtur. v&.u • ü,..U. muva .n1- man adında blrtne heroin atarken lanmıştır . d ya - • 

liekar olarak gelirler, çalı,ar para kiy~t elde etmittir. 20 lazdan 80D.- 2kls1 de ctlrmü meşhut halinde yaka.- Zekln1~ muhtelli zamanlarda. ça- tedbırler almakta ır. ~ ..mp ~ ~ 
Liriktirdikten ıonra Japonyaya di>- ra bu mektepten çıkan '40 kız. daha lanmıştır. İki maznun m.ah'.lremeye hp .eatladığı kurşunlar da bulun- .,........_ r.yatlarmı a.____. 
nerek evlenirler. Bir Japoo ka~ı?ı Mançukoya gönderilmiftir. Bunlar verllmlştılr. mt14tur. Mamun mahkemeye verile- Fedakar bir doktor mm ~ laDll'llDo • • 

bu zahmete mahal kalınamaaı ıçın da Maoçuko " ve çiEliklerinde ça- * ötet>ert satmak ba.haneslle muh- rek tevkif edil~tlr Suıtnnahmettekl verem dispanseri- iti-. pazar trfin)en latanbul bö~ 
ı._,__ cev ve ziraat itleri> kursu açmıt. 1 ki d. teUt semUerde bet k41yi dolandıraıı * Sultanahmct c.lv"'--da t i k Ul -"-tg u~ ...... ~ etleniyor. Cemal Refilt uır J 1a- )·---1. ev enece er ır. En d ........ o uran n n ırme ıuıı en m ~ ... ssısı 
burada yetiıtirdiği pnni apon lfCL'ok:la Japon Maarif Nezareti de En vıer a!ıı ında blrl yakalaruru.§tır. ~.rahimin dört ya.şındak1 kızı inci doktor Iz.zettln Taner, vazl!e utrun- ........ "-"""'""'""'"'"'"' ... """"'"""""'""" .. ' 
zsnı evlendirmek için geçen .ene k b .... k b. tahsi9 ver. ye ikinci ceza D\ahkeme- dun evin penceresinden sokağa ba- da elinin 11~1ncl parmağını da kny- * S:ı.nr.yi umum müdürti B. Re;ı 
M lı: a ötürmüıtür. Kızlar, bu- alak.a .göste~ere. u1k idama 

70 
kız sinde muhakeme edilmiş, suçlan sa- karken düşmüş ba~ından yaralan- betml.ştlr. dun ehrım.ze gelml.,t.r. snnnlı 1 

ra~:ç~ oy g vlenmi§lerdir. ehnııtır. .Şıındı bu ~ u •. bit görllldü~ünden dört ay yJnni gün :mıştır. İnci Haseki b:ıst:ınes ne kal- Fed kftr rQkt rumu "Cem ş ol un I mum mudunı, ş hrlmlzde 1 r ~ c 
---~---___:_.;,;,:... __ em__.ewn<....::..e.n......-.u · etle ne- birden talım ve terbıye glSruyor. hapse mahldim olmu§tur. dınlmıştır. der c ı E !ar d lerız. ba :am•stır. 
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2.4 Haziran 1942 

1 - 1Ş ARIY ANLAR 

ON SEKiZ YAŞINDA ORTA TAH
SİLLİ BİR GENÇ - ~a7.ala.rd& ştr
tet.ıerde, fabrikalarda, avukat ya
nında ve buna. mümasil yerlerde U
ttp olarak çalışmak btlyor, ~raya 
da gider. Aqam'da (M.B.N.) rem.
ahıe müracaat. 

İŞ ARIYOR - Lise S den ayrılmış 
bir genç gösterilecek h~ 141 yapa.bi
lir istekl11erin Sirkecide Bahrisefit 
<ııelinde 13 No. ya. müracaatıa.n. 

ASKERIJKLE İl.İŞİÖİ YOKTUR -
Kalorifer, a.san.sörden a.nlıi.r. Fran.• 
mca IJsanma A.şlna eski yeni yazıyı 
okur yazar apartınuın kapıcılı~ an
J'Or. A..qam gazetesinde A.D rümuzu
:na. mektupla müracaat. 

AKŞAM 5ah1fe 'I 

Bq lftJFUSLlJ BtB Mu NBZDİN- 100,000 LiRa. SATILIK Al'T, - is-1 DEVREN SATILIK GAZiNO -ı AHŞAP SATILIK EV - Yen.llta:p1 1350 LİRA.YA SATILIJ[ EV - ~ 
DE - Dolgun ~ pımı.tAZam ye- tıklAI et.d. e bt ~ daire 2 mataza Çemt>erlitaş tramvay caddesinde, mo- Çeşm& aokak No. 110. ı oda mutfak btşe, ~. Pa.npltı tra.m.va.:vıan 
met ,. r1 hJ.mıet1 ~ bilen &Jlık icarı 4111 lira.. Tel: 422'1'1. D. (10) mllya.siyle beraber acele satılıktır. el9trik sarnıç tulumba. Milracaat: na b1rer d&k\ka.da. tıeı oda, Atla.in kft. 
tenıııı btr T'1m ba\Vaaı IA.z:ıındır, Auu - ı Sultana.hmet Dlvanyolu No. 9. EmlA.lc: Bayezit Kökçüler No. 40 1bralılm. l1r atılıkt1r. Galata Bftyüt Millet ha 
edflllerm Tahta.kale c&ddeshıde 98 ..... • alım satım işlen Numan. Tel: 21807 2 (26). 
numaralı kundura boya 1ma.I!'flhane- 215,000 ı...anA SATILIK APT. - Şişll -------------: 
sıne 811A1ı 9 dan 12 ye kadar ~le mti- çltt daire kalor1!erl1 838.DSÖrltl. Aylık TAKSİM CİVARINDA - İyi bir tık BOOA.ZİÇh"DE - An:uı.vu~d 
racaatl81'1. Telefori 21147. _ t icar 8211 Ura. Tel: 42277, Do. (11) - 1 mevklde 4. katlı üçer odalı satılık.. tf'amva:y caddeainde demze nam fev 

Flat 2'1000 Ay .. ft 1°" llra irat Dos Jca.lAd.e nezareti otan SO bin met.re aa 
9,000 LİRA SA.TRIK EV - Taksim : , . ........ .,.., . - 2 stnora el~ btr eok aetleri, .. 

elvan meydana. bir dakika mesafede ya 
201

• Tel: 
43486

· menba Slly11 olan muntazam bir 
'1 odalı, konforlu. Tel: 42277. D. (13) OSMANBEY - Tramvaya. yakın. 

00 
lc1ralııktır. Telefon= 22933 

.... ......-. . _ ı 5 katlı beşer od.ah banyolu satı-
A.l'4.1.J..D.A - Tablo, halı. Biblo· eş- ------------...;; lıktır. Fiat: 44,000. Tel: 43486. Dos- 1000 LİRADAN - 800 bin 

ya. - husu.s1 olarak satın alınır. Vasıta. BEŞER BİN LİRA SATllIK Z DttK- ya. 203. ~ kadar her aemtte a.pıartmıan, 
kabul edilmez. Mektupla Beyoğlu pos- KAN - Boğazkesen cadde birınin _ donAn, ana. ve ara.zUer atı 
ta tutusu 2163. - '1 icarı 30, diğerinin 25 lira. üzerlerinde OSMı\.NBEY CİVARINDA - Üç Galata B11yilk Mlllet Han (26), 

SATILIK BUZ DOLABI - 6 awa.ıw 3 oda olm.a.k fu:ere. Tel: 42277 n. (7) katlı dörder odalı banyolu satılıktır. ga.-
Kelvlna.tör seklz ayaklı Norç marka _ 1 Fia.tı: 16.000. Tel: 43486. Dosya 204. n _____________ ___.. 

----------- ANJtABADA - Bıı.Igad kt>y11 eli 1ld buz dolabı sa.tılıktll'. Saraçhaneba- 30,000 LİRA SATILIK APT. _ Gü- M~ÇKA CİVARINDA - Beş kat ~ 
şı Ba.hçell maballeblci. Tel: 21607, zeı bahçede 3 katlı deniz gJru. Ay- dörder odalı banyo satılıktır. Fiatı: TLI =: ~r=~~ 

ACELE SATILIK SANDAL - Altı lık icarı 135 Ura. Tel : 422'17. D. (12) 45,000. Tel: 43486. Dosya: 205. - metre olan 
2500 

metre a.raa. ucuz ıı.; 

3 - SATILIK EŞYA 

. -
FATİBTB - Tramva.ya 2 da.tıka 

2 kat 8 oda, ta.rasalı bfr a.ı>an. •tı-
lıktır.Postahane Sll"8ıS1. 38/~ Tevfik, 
Tel: 230!M. -

KIZO.TOPRAKTAN- P~ ta.-
dar arsa - k:Cişk, 'filll 20 binden 1 
bin Ura.ya kadar satılıktır. 434a6, -

SATILIK APARTIMAN - Maç 
ka tramvayına iki dakika. sekiz da.l 
rell banyo, elektrik, Terko.s, ha.va. 
zı, denim nezaretli 350 lira. tca.n o:ıa 
metin zarif bir apartıınan sa.tılıktır. 
Galata Bilytik MUiet Han No. 26. 

9500 LİRAYA SATILIK İKİ KA 
AP ARTIMAN - 7 oda. 1k1 salon. balı 

metre boyunda yelkenli, motörlil ve - 1 VALİ KONA.Öl CİVARINDA - 1İç a.tle satılıktır. A.qa.mda llA.n memu.?"l 
İn motörsüz olarak komple malzemesi- 12.000 LİRA SATILIK APT. - Ta- kat üç ve do-rt odalı banyolu modem .,..,,_ NurfVA müracaat. iŞ. ARIYORUM - Çok güzel gi- "- t B ad Hi t11 ..,...., ., ~ 

le. M .... acaa urga.z a n mev- lbnhaneye yakın 2 katlı 3 - 4 odalı bir apartıman satılıktır. Fiati: 26,000 

çeli, köşe başı tramvaya. bir dak.ik&. 
üstünde bir buçuk ka.t çıkılır. A.k.şa.ın-
lan 6,30 da.n 8,30 a. kadar KurtulU4 Jlzce bJ.raz da Almanca bilir ticaret N 2 Baml 

• l b' .::kii;.;;;..;;.;..;;0~· _..;.._.....;·-------- bahçeli nezaretli konforlu. Tel: 42277 Tel:: 43486. Dosya 206. Ye muhasebeden anlanm. Husus ır 
ınüessesede ış anyorum. Akşa.m'da TARiBI KIYMETİ HAİZ İKİ TAB- D. (13). - 1 
aŞamlb rilmuzuna mektupla müra- LO SATil,IKTIR - Oörm.ek isteyen-

ler, Kabata.şta Setüstü, Çürük.sulu 
caat. Mahmut Paşa apartımanı sahibinin 

ALMANCA, İNGİLİZCE, FRANSIZ- dairesine müracaat. . 

16,000 J.İRA SATILIK APT. - Ak
sarayda 8 katlı 2 kat 4 er bir kat 3 er 
oda konforlu 93 llra ican Tel: 42277 
D. (14) - 1 

l\fACKA CİVARINDA - Üç katlı i1ç 
ve dört odtı.lı b::ı.nyolu satılıktır. F'iatı: 
26,000. Tel: 43486. Dosya: 209 

PANGALTI ciVARINDA - Tramva
ya yanm dakika mesafe 4 katlı üç ve 
dört odalı, satılıktır. Flatl: 26.000. 

Hacı Ahmet mahallesi Ermeydanı 
No. 37 -3 
ŞEDRE YAKINLIÖI - Havasın 

6000 LİRAYA - Acıbadem civarın 
da çamlı bahQeli güzel ev, 120,0000 ll 
raya. Ayıaspa.ş:ı. eivannda. 10 daire 

m apai'tunan, 60 lru.ruş metre31 Tarab· 
ya civarında 9000 metre tarla, Bn 

um.aralı yllkada.da. tyt yerde büyük arsa, l 

ve mehtabının letafetiyle maruf ve 
Göksuyu pl{ıJına nazır RumeWılsa.r 
Akıntı burnunda 13 ve 15 n bin Uraya İstanbuln. yakın '1, TiJRKÇE - Muha.bera.ta vakıf «HELİOSıı MARKA - Az kulla.

lecrübeU bir memur saatlerle yahut ntlmış blr motör satılıktır. Miiraca.
bütün gün i.ş aramaktadır. Galata. at: Sirkeci Hoca.paşa. hamamı bay 

25,000 LİRA - Necat.l:bey cad. blr 
fabrika. ve dört katlı apt. 8 odalı ah
şap bir ev 163 lira aylık icar. Tel: 
42277. D. 05) - 1 

kaptan paşa. yalısı 1!500 metre arsa v 
otuz oda ve mfuştemllA.tı deıtelrnden 

8 Mtlraca.at: Belek Türle Emlft.k. öm 

<P.K. 1201) K.B. rünıuzuna mektup-
la müracaat. - 1 N.__ur_i .... ------------

,Tel: 43486. Dosya 207. 

ŞİŞLİ CİVARINDA - 4. katlı dör
der. beşer odalı banyolu nezareti var 
satılıktır. F1atı: 45,000. Tel: 43486: 

çok noksan otuz bin liraya. sat•Tıktıl'. 
Gezmek için lçlııdekilere icabın 
60818 telefon 

Abit Han 2/23. Tel. 42368. -

da 1'15,000 LİRAYA- Apartunan, Ta ! 

FRANSICZA KİTAP ARANIYOR -
numarasına m!iracaıı.t 

KÜLTtlR SAHİBİ BİR ALlrlAN Altı ciltten ibaret (Le.rousse du XXe 
BAYANI - Ciddi aileler nezd.lnde siecle) satmak arzu eden Akşam ga
~leden evvel saat 1klye kadar çocuk- zeteslne Larousse riimuzuna mektup-

.Dosya 208 
25,000 LİRA SATILIK APT. - Tar

labaşı 6 kat çift da.lre 2 ve 4 odalı 129 
lira aylık ıcar konforlu. Tel: 42277. 

-1 
BAKffiKÖY - Şimendifer istas

yonundan 10 daktka asfalt yolda 9 
25.000 LİRA SATILIK APT. - Ci- odalı 3 kat altı dönü~ meyvalık, ç1-

hangir 4 katlı 8 er oda 110 lira aylık çekli hahçe satılıktır. Fiatı: 17,000. 

olunması. -1 
SATILIK lUABSULLV BAÖ VE 

KÖŞK - 18 dönüm araY.l dMillinde 
(4000) kütük (400) meyvalı ağaç ~ 

larla meşgul olmak veya onlara re!a- :.:la;;,...;b;;.;ll;.;;dl;;;;rm;.;;;..e_si...;·;.__ _______ _ 
l:at etmek Uzere iş anyor. Cumartesi SATILIK ZİRAAT Aıın1 - Macar 
..e pa4>.:l.I'dan başka her gün 4 ile 7 Alman ma.kinası Numara 3, kıı'k bey
anı.sında İstikl§.l caddesi 133 numa- gir kuvvetinde gaz ve marotla işler 
ralı Hasanbey apartıman lklnc1 mer- seyyar lokomobil, 2 Fordson traktöri.i, 
dlven 6 numaraya mür.ıcaat. biçer bağlar, Ttrlyor, muhtelif boy 

fidanlar. Sllh11kapı - Tepeba~: No. 
10. Hattat Halim. -1 

KİRALIK KÖSK - Erenköy tren 
istasYonu."1a 6-8 dakika mesafe 5 oda, 
banyo, elektrik, su, hava.gazı möble 

gelir. Tel: 422'17. Do. (18) - 1 Tel: 4M86. Dosya: 210. 

35,000 LİRA SATILIK APT, - Ağn.- KVÇVK BEBEK CADDESİNDE -

T1JRKÇE, FRANSIZCA DAKTİLO Ollver sabanı, Tırmık, Dlskaro, Van
BiLEN - Bir bayan ciddi bir mües:se- tll5.törlü demirci ocağı, muhtelif ye
lede ış araınaktadlr. Akşam'da A.A dek parçalar ve demirler. Müracaat: 
tftmuzuna mektupla. müraCD.a.tı. _ Sirkeci Yeni Han No. 14. telefon: 

hamam 4 katlı 3, 4, 5 oaaıı aylık İki kat 9 oda lkl sofa 1ç1 dışı ya!;lı 
ıcan 132 llra konforu tamam çok sa.ğ-- boyalı, elel..-trik, havag:ı.zı, terkos, ku
la.m ve modern. Tel: 42277. D. (19) yu mevcut 2000 metre çiçekli bahçe 

- 1 1 inci katta 4 oda. II ci katta 5 oda 
-9-0-.0-0_0_L_İR_A_S_A_T_IL_IK __ A_P_T_.-_--Ş-iş-li yetişmiş meyva ağaçlan mutfak ve 

veya möblesiz. Tel: 52.269. 

ACELE SATILIK EV - B~taş 
Yenimahalle Salname sokak No. 45 
4 oda ele'ktrik az bahqe var. Tel: 
21235. -ı 

tş ARIYORUM - L!se mezunu
JUm. Ask:erllk.le ilişiğim yoktur. Res
ml ve hususi müesseselerde veya. bir 
avukat yanında. çalışmak üzere iş 
atıyorum. AlA.kadarlann A.kşaıın'da 
M.M rümuzuna. müracaatları. - 2 

TAHSİLİM ORTA - 18 yaşın
da btr bay hususi mü~ese
Jerde veya map.zaiarda münasip 
lıılr &retle ~ışma.k istiyorum. İ$tL 
J'CD]er Akşam gazetesinde AK rümu
smıa mektupla mür:ı.caatıan. - 4 

ELEN BİR BAYAN - Yaşlı bir ba.
J'UI ev işlerini yapabilir. Teml:ıı ciddi 
1f aramaktadır. Akşam'da cELEN:o 
rftınu'?.Ulla mektupla müracaat. - 2 

2- lŞÇI ARIY ANLAR 

TAŞRADA _ Bir ınşaat ~inde ç~
Ju.ımak üzere kompresör ve ko:nğasor 
makinelerinde çalışmış tecrübeli mn
tınlstlere lüzunı vardır. Veslk~ariyle 
Oalatada Selanik Bankası üstünde 13 

Ro. ya müracaatları. - 2 

21189. 

KttçVK - Bir buz dolabı olup da 
satmak 1st1yenlerln Akşam nan mc
mul'llna müracaa.tıan. - 1 

Hürriyeti Abide cad. 8 daire 5 ve 4 er kömürlük bahçe de satılıktır. Fi:ıtı: 
12 000 Tel 43486 D 211 ACELE SATILIK - İsta.nbulda Te-odalı 310 lira aylık icar nezaret fev- ' · ·: · osya: · 

vekkül hamamında. Millet cnddeşln-
kalflde. Tel. 42277. Do. ((20) - 1 NİŞANTAŞINDA - 'Ü'ç katlı yedi, de tramvay caddesinde tca.m.vay du-

25 ooo LİRA SATILIK AJ>T - Al- altı, dört, üç odalı a.partımaır villa rnğında kö.~e b~ 138 - 140 numaralı 
2.20 X 1.65 EB'ADINDA - Kric;tal • l . . . t. 3 dl 1 şıeklind~ denize na:r.ır tam konfor sa- 10 odalı s katlı bahçeU bir ha.ne ma.a 

tmbakkal 3 katı bınncı kat a - tıtıktır. Fiatı: 45.000. Tel: 43486. Doc;- i 
Camlarla berabet lüks bir vltrln çok 1 od k f l ğl f dükkan acele satılıktır. çfndekllere ğerler 5 er a on or u , sa um, ne- ya: 212 
ucuz flatla satılıktır. Gülnihal Borsa. zaretli. Tel : 42277. n. (21) _ ı I . . . _m_üra__,c.;..a_a...;.t.:...· ----------
lrarşısma müracaat. - 2 l)IŞLI CiVARINDA - Tramvaya KISIKLIDA KtlçtlK ÇAMLICJ\-

İR 35,000 LİRA SATILIK ..A~SA - bir dakika 3 katlı 3-4 er odalı ban- k d ktz dö 
KttçtlK VE ZARİF B KOTRA - Sult,ancllmet - Çemberlitaş arası 1 :volu ı;:ıtılıklır. Fiati 1800() liradır. DA - Çile-hane arşısın a se -

500 liraya satılıktır. Boyu dört bu.. - nüm bağ ve yedi dönüm eşearı mi\s-
çuk, eni bl1' otuz beş. Galata, KüçÜk tramvay hattı uzcrinde 15 lnetre ytlz Telefon: 43486. mireyl tulumba ve elektrllı:: tesısntıru 

metre diğeri 8 metre yüz, derinliği 
Balıklı Hanı No. 25. Telet'on: 41618. 18 met,;re ve düzdür. Tel: 42277_ D, BOMON'Tİ İSTASl'O~UNA YAKIN _ havi lkl daireli kft.gir bir ev 6000 Hrn.-
--------------2 (g) _ 1 Altı kat 18 daire üç odalı hol ka.- ya satılıktır. Görmek için tçindekl-

YAZI MAKİNESİ ALINACAK - AZ lorlfer, sıcak su, asansör yerl var sa- lere ve pazarlık için de na.ydarp~a· 
kullanılmış portatif bir y11Zl makine- 5.000 LİRA SATILIK 2 ARSA - tılıktır. Safı iradı: 8000. Fiat: 210.ooo da Çayır caddesi saadet apartunanı 
si alınacaktır. Galata Nord.ştren han Şişli as!alta yakın biri 8 metre yüz Tel: 43486. Dosya 213 altında bakkal Rüsteme mtlracaat-
ıııı2 No. ya müracaat. - ı 22 metre derlnllk ve kö.,~ mecmuu 190 _ıa._r...;ı·;.__------------

ınod 1 metre yüz, derlnl!ği 18 metre ve düz- OS1\'1ANBEYDE - İki katlı 5 odalı SATILIK KÖŞK _ Denlre nazır, 
SATILIK KAMYON - 38 e dür. Tel: 42277. D. (9) - 1 banyolu hane satılıktır. Fiat: 12,000. 

şavrole markalı bir kamyon satılık~ Te1: 43486_ Dosya 214. Veli öooer Tak köşebaşı, kagir, altı oda, banyo, lk.l 
tır Yeni po$lahane arkası Alyanak 12,000 LİRA SATJLIK ARSA - sim Şehitmuhtar caddesi No. 4. bela, mutfak, tarasa.. bodrum, ça.ma-
h~ birinci kat 3 No. ya müracaat. Caddebo.st.an ta-amvay hattına. pek şırlık, su, elektrik, hava.gazını, ba~, 
______________ 2 yakın Plaj caddesi üzerinde, deniz 45,000 LİRAYA - K~g1r trikotaj mcyva, çam ağaçlannı ve duvar ııe 
İKİ BİSİKLET SATIN ALINACAK- nezareti fevkalade yüzü: 37 metre, fabrikası binası ile S dükkful, bir ah- muhat lfraza elverişli mezru sek.iz 

TIR _ Az kullanılmış bir bayan bl- derinliği 47 metre mecmuu 1739 met- şap ev satılıktır. Karaköy Melek han döntim bahçeyi havidir. Erenköy, Ka-
slkletlle, l2 yaşında bir çocuk blslk:- redir. Tel: 42277. D. (10) _ ı No. 8 Emlft.k servise mürncaat. - 1 ~asker, Şakacı sokak No. 74/1. 

letl aranıyor. Satmak istlyenler 23731 12.000 LİRA SATILIK APT - Sul- SATILIK EV - Fenerde fevkaHl.de KARACABEY KAZASINDA - Çel-
numa.raya telefon et.sın. tanahmet 3 katlı 2 kat dörder oda nezaretli hava.dar, bir dönüm bahçeli P~ çifii~de müfrez ve malfunul-

sim, 260,000 liraya a.partuna.n, 60 
lira.ya P~çede yalı, 13 ,000 llray 
Arnavutköyünde deniz kenarında y 
lı, 45,000 llıııya. betonarme knJorlfe 
ev. Selek Tilrk Emlak. Ömer Ab 
ha.n. 2/23. Tel. 22368. 

5 - MÜTEFERRİK 

ÇOK TECRVBELİ - Li<ıe profes 
rü, İnglllz.ce, Frans17.Ca. dersler ver 
Mektep talebeler!n1 llanal imtihanı 
hazırlar. Her yere gider. Kızıltopra 
tan - Bostancı. Şartlar müsaltt!.r. A 
şauı'da R.R. rümuzuna 

ALMANCA DERSLERİ - Usul 
tedrlsı. mükemmel o.lan bir Alman ö 
retmenı Almanca dersleri vermek 
dir. Bu lisanda lltınale kalmış tal 
beyi lmtlbana ha.zırlar. MobL'yeıı 
ralık temiz bir oda da vardlr. Paza 
dan maada her giin saat 4 ten 7 
kadar İstiklal caddesi 133 N. Hasa 
bey apartıman 2 ncl merdiven 1 
6 No. ya müracaat. ~ 

İKl\lALE KALA~ TALEBENL"'l ~ 
Fransızca olarak bütün dersleri t 
rübeli ve tamnmşı bir bayan tar 
tından çabuk yetiştirilir her yere 
der. Akşam CR.) rümuzun'l mektuı 
la müracaat. :] 

İKMALE KALAN TALEBEl:İ
ya büyüklere İnglll.zce ders ve.e 
lecek tıecri.ibeli bir bayan tnrafmd 
çabuk' yetı~irllir her yere gider 
şam'da. A. rüınuzuno.. 

BiR ALPtIAN BAYAN 
MEN - Talebelere, büyüklere gro 
ve muhabere dersleri verlr. K 
metodla. altı ay zarfında Alma 
öğretir. Her yere gider. Akşamda 
B. K. APARTDIAN KAPICISI ARANI

YOR - Nişantaşındn. dokuz datrell 
bir apartıman için ka.rı koca bir ka· 
pıcıya lhtiyaç vardır. Erkek lüzumun
da gündüzleri dl.şanda ,,,all(lablllr. 
Şeraltl anlamak üııere taliplerin 
Eminönü .Arpacılar hanında 19 nu
maraya müracaat eylemeleri. 

SA',l'ILIK TAKSİ - Reno marka deniz nezareti, fevkalade, konforlu. 9 Oda. mutfak. hamam Karaköy Melek hudut ba ta.pu mutasarrıf yedi yüz 
gayet !da.reli bir taksi satılıktır. Ad.- Tel: 42277. D, (22) _ ı han No. 8 Enılft.k servise müracaat. elli döntim arazı sahibi. tarafından KİRALIK KÖŞK - oöztepe tr 
res: Mahmutpa.şa. Abut Ef. han· İR satılıktır. Talip olanlar ineglllde elb1- vay durağından istasyon caddes 

ANADOLUDA - Bir ~t işinde 
ea.Jışma.k üııere 1kl ressama ihtiyaç 
yardlr Galata Assikurazionl Generali 
b.an No. 73 e müracaatları. - 4 

ERKEK TERZİ İŞÇİSİ - ~ay ve 
bayana ihtiyaç vardır. Muracaat 

:va . E linönü Eml!\k .Bankası ka.rşı
yerı n •• · ı 

İ et 
1JA'f"! ,,... ,,,. __ ,.,,_ ~ -

sında. ~-- .. .,, .......... __ ,..,, . 

N 37 sut 10_12 ye kadar. _ 2 40,000 LİRA SATILIK KÖŞK - 30,000 L AYA KELEPİR KAGİR seci Hasan Yoldaş adresine müra- sapınca soldan beşinci köşk CNo. 15 
o. ' . Bayezit meydanı 14 metre yüz 48 APARTIMAN - Nüzhetfyede 20 oda, caa.tlan. Konfor nezaret fe\'kal~de. Ba.hçe 
SATILIK ziRAAT MAKİNELERi - metre derinlik deniz nezareti rev- banyolan. mutfaklan, diğer teferruatı UN İKASI raklılarına. aylıkla da. verilebilir. 

Tohumluk buğday ayıkln.ma .. ve .ekme kalD.de 115 nra a.ylık geıır ma~aza ve tamam. Karaköy Melek han N. 8 SATILIK FABR - Ta.ş-
ılıkt Y şllk Ista l!!ı Em.l"k tada Türbin ve D!zıel motörüyle mil- .... ~ 

maklnelerl sat ır. e oy n- apartıman 1çln elverişli. Tel: 42277. a Servise müracaat. teharrik yeni bir un fabrUı:a&nı mtış- 2500 .l.d..l\A - Eyllp Defterdar 
bul yolu 61 No. ya müracaat. -

2 
D. <23> SA:ı'IIıIK KAGİR HANE - Gedik- terek 1şletmek ve yahut satmak ıs- Ç~e 6 No. a..hşnp 7 oda 17 lira, 

SATRIK BUZ DOLABI VE ~At- FİATİ 6,000 LİRA SATllIK EV _ paşa Sarayiçi sokak 54 No. 11 oda tenmektedlr Yeni posta.hane arkası ra, 4• Vakıf Han S. kat 38 No. Re 
RE - 8,5 a.ya.k bir F1rljder, otomatik Osmanbeyde 5 oda mutfak tıerkos, hamamlı köşe b~ı denize na7.lr Iradı Kat1rcıoğlu ·han Yeril Mallar Pazarı Yolerlye. · 
terazi ve vantflMör •. ve tezgfıhlar, elektrik: bava.gazı kira 35 Ura. Tel: 840 lira olan bina satılıktır. Müracaat müe~sl pamuklu servi.51 ırıem::.;., IK_ İmaH1tahneye elve 
gönnek için Sirkeci ısman Paşa han 42277. D. (21) - 1 telefon 21978 perşembe ve pazar . .;.1"::"':: ..... = .. =..::..:::::-!.·:.:::~.::!:"~d.~iI;_!aL!m~tf~ra~caa!!:-!:!t~id~Um~~es~ı h~1. Eyüp Sllfılıtarax.ada. 17/18 ı 
No 6 - 1 12 den ı.t. ~ ~ ....- - 6 

~~ FRİGİDAİRE ARAN"'_;~ =.. FİATİ 4[.~e! ~;_ _ :ManıJul ta-' •" ·- r. - 6 MOBİLYALI ÇMILI KÖŞK - 6 4. Vakıf han 3. kat 38 No. Re 
S at 9 _ 1~ arasında 41859 telefonn. rafında bir ma.~a. aylık ican 145 ıı- 1.000 LİRADAN ı,000.000 LİRAYA Oda - Ofil bahçesi, su, elektrik, hava- _Y_o_Je_r_Iy_e_. ----------,ı 

a 2 ta Tel: 42277 D (22) - 1 KADAR - Muhtelif yerlerde muhtelif gazı - Kızılt;oprak istasyonu kaSap SATILIK BAN, EY - Ga 
müracaat. - · ' · kıymetlerde satılık ev, dükkA.n, ban, Mehmede müracaat. Mumhane caddesi 47 numaralı 

J.\IJ:)IUR ARANIYOR - :~:~~~ BUZ DOLABI, GAZ FIRINI - Lüks FERİKÖYDE S.4.TILIK EV - Fiat1 apartıman, pa.saj, yalı, v111~. arazi, ar- SATILIK HANE - Parka nazır, ğcı.za. ile üsttlndekl han. Aksaray 
ve Türkçeyi iyi bilen muha ra tezgrthlar ve buzla idareli hususi 18.000 lira 2 kat 8 oda, bahçe elektrik sa, çitlik, hamam ve saire gibi em.Irık büyük bahçell, lçl ve d:ı.şı ~Iı bo- ga. Karakol sokağı 59 numaralı ev 
tuf ı bir memur aranıyor. Her yaptmlmış şerbet ve dondurma.. kabı havaga?.ı konforu sağlam. Tel: 42277 almak ve satmak, işletmek tstlyenlerln yalı ve yen! muşambalı 8 oda, ha- tılrktır. İstlyenler Galata nht.ımı 
gu··nu oğ~~~ evvel Eminönü Balıkpa.- (ayni buz dolabı gibidir.) Satılıktır. D. <ı5> - 1 ~elek Türk EmlA.k Bürosu, Galata mamıııı... havi hane satılıktır. Bakır- yolcu salonu ta.r.ı:ıısında eski Şarap 

25 numaraya öme Ablt h iki ı ,,. ~ zar Balıkhane sokak _ 1 41237 No. ya telefon edllmesl. - 5 KIZILTOPRAK - Tren istasyonu- r an ne kat No. 23 t.ele- köy, Karta.ltıepe caddesi No. 19. kelesı caddesl 5 numaralı Tacertil 
müracaat. AZ KULLANILMIŞ _ 220/380 volt, na ik1 dakika mesafede 18 odadan fon 

42368 
- 2 SATITLIK EV _ Yeldeğlrmeni birinci kata sorsunlar. Telefon: 

MAKİNEDE YAZAR - Alm3!cua~ trifa.se 2 i beygirlik bir motörle, vo- ibaret Ik1 dönüm bat ve bahçe ala- SATJLIK VE KİRALIK KAR.GİR Uzun Hafız sokağında 125 No. lu sağ-
Fransıza ve Türkçe lisanlarında J.U lan kasnak ve teferruatlı kuyu tu- turk'a. alafranga banyo. Tel: 42277. EV - 7 oda, elektrik akar menba. su- lam Ugir (7) odalı ve konforlu bir FLORYADA KİRALIK KÖŞK 

· bir bayan aran.· lumbası birlikte veya. am ayn satı- D. <35> - 'l yu ve vasi bahçesi muh'U'llf mey\a. ev satılıktır. Görüşmek için: Rıhtım PIAJa yakın Onnan sok:ık 6, Hali 
habereye muktedir t 16 CelAl BeY lıktır. Telefon: 41741, - 2 8,000 LİRA SATILIK EV _ FI-·"'- ağaçlı fevkalMe manzara. Boğazlçln- caddesi Çınar sokak 50 No. ıu MJX>ır- ba~~da. müstakil bahçe , sebz maktadır. Miiraca.a : istan- , ...,. de Ki b d K 1 e. 6 ... , 
sokak iş Bankası arkasında - _ 2 K. l k S I ı..: ağa deniz nezareti fevkalrıde. Tel: reç urnun a oca Ali caddes dlçyan apartıma.n dördUnc1i kata denize nezareill, elektrik, su, kon 
tıul. 4 - .ıra 1 • ab IK 42277. D. (12) Tak.sim Kristal arkaSı ~fu.!ca~~ele çunacısı Mahmut ağaya. _m_ü_r_a_ca_a_t.:.... ---------- _ıu_!roşk __ . ----------ı 

ORTA DERECEDE - 1ngllJzce bl- Tarlab~ caddesi Eser apartımanı 3500 LİRAYA - Kadıköyiinde ah- Sı\TILlK YALI, EV - Boğazlç 
Türkçe ILIK DtlK .... ~N Mmt Emlliklş. - 1 BEYOÖLU - Kalyoncu.kulluk Kö- şap ev, 1700 lira= 'Ü'sküdarda yedi ~"'çell bu·· yük ka"....,lr Yft'·, IIft"ç len bjr bayana İngillree - . 7,000 LİRA SAT na mü ü rp~ 1 ., - """' • ., t.Lll ........ 

bit re 4'Kyne sokak 19 No. lu hane odalı büyük bahçeli w, 3900 Uraya 
tercümelerde rehberlik cdce&k . ., Kapalıçarşı Kalpakçılar cad. Tel. 38,000İK LiRAYA ACELE SATILIK 3500 liraya. satılıktır. Mülktür, tıerkos Orta'köyde 4 odalı ev, 2800 llraua. nerlnde kapanmaz manıarah b 
Tür. k bayan 0~.ıı....etmene Ihtyiaç va.- 42277, ,..,,..,..,a. (6). Taksim Kristal ar- FARR A - Mahmutp:ı.şa c1vannda el""'·trlk M -ıl J btiyük karcır ev, Bcyoğlunda. 4 ıl 

ı>• c ) 41

~ '°"" • ercan Tıs., aıı 63 No. lu Kumk:ıpıda 232 11.ra 1r:ıtlı ev, 27,000 ıı- ı dır. Teklinerın. aı,.,,,,....,d., (A. B. · k""" Tarlab<>sı cad_ desi Ese~ apartı- karglr trikotaj fa.brlka.sı. ne yanında dü, ..... ,. ü t v h odalı ev er, apartunanlar, Fener 
·~ ... ...,. -. ~ .. na m rıı.caa • a ra.m. Kuyum- raya Moda civarında konforlu ve d ü ad.resine mektupla bildirilmesi, manı MilU EmlAkiş, - 1 250 metıre murabbaı iizerlndo 3 dük- cuyan çe e sahilde b yük arsa, Kızıltopı-

1 kanlı 10 odalı ahşap haneyle bera- · 1ratlı ev. Selek Türk Em1ak, Ömer bahçeli ah§ap köşkler vesaire. K 
--------------- po· 35 000 LlRA SATILIK AP. - Ak;. ber. Sultanahmet Diva.nyolu caddesi SATILIK APARTThIAN - Ferlk.öy Abit han 2123· T. 42368. - 1 köy Melek han No. 8 Emlfı.k Se 

DOLGUN AYLIKLA - Ev işleri sara~ tramvay hatıtı üzer;nde 1~.:atıı No. 9 Numan. Tel: 21807, Kurtul~ ca.ddesl Tepeüstü Sav~ ro- 28,000 LİRAYA - Moda civarında müracaat. 
hizmetinde kullanılmak üzere az Al- dörder Oda 170 Ura a.ylık carı u 5 ve kak No. 72 8 ka.tlıve 9 oda.lı kArgir son model v1llA, 5000 liraya. 480 lira 
manca bllen ehliyetli blr bayan ata- odem bir apartıman fevkalft.de de- 26•000 LİRAYA SATII,IK APART!- yen!. bir apartıman satılıktır. Kurtu- 1.J'atlı Kuzguncukta biiyük bahçeli ev, 
nıyc;r. Beşiktaşta. ııa.yrettln ~le- ~iz ne-zareU. Büyük bahçe. Tel: 4::'7i MAN - FatUı tramvay caddesinde luş caddesi Silmer Palas apartıma... 10500 liraya 744 lira 1ratlı han, 3200 
sinde Austro - Türk ş!ıkctıne mu_ra

2
- Dosya <7) 3 daireli betonarme apartıman. al- nında 10 numara.ya. mi1racaatıan liraya. Gazhane civarında bir dönüm 

t .... .. SATILIK anT Sa.. tında 3 dükkAn, senevt geliri 1680 ll- Ma.hmutpaşa. No. so. _ ~ bah""ll ev satılıktır. selek Tür.:k Enı-eaa ·. '1 000 l.J.n4 .nı · - A ı tılık t .. -
• 1k1 katOO. dö de oda., radır. ce e sa tır. Sulta.nahme ldk, Ömer Ablt Han 2123. Telefon: 

ÇABUK YAZAN _ Hesabı tuvvetli matyada 4 katlı r r Dlvanyolu caddesi No, 9. EmlA.lı: alım SATILIK EV VE ARSA - Maçka- 42368. _ l 
gayet dikkatli akşamlan geç va.kte bir katta. üç ve bir katta da 2 d1r 45 satım ~leri Numan. Tel= 21807. - dan Akil.retlernı inen S!Poıı ca.dctıesi --------------

, ı b y:ın daktllo Ura aylık icarı. Deniz nezareti fev- Uze~de 11 odalı, 1ki bölüklli 108 nu- YALNIZ BiR BAYAN İÇİN l!CRET-
kadar çalışa.blllr b r a. d ~"""7 """'"'a (8) 1 t"Yl' & n Alt odA' b h 11 ... ı-.a.. iz İR ll'lzımdır. Her gün 13-15 arasın a kalAde. Tel: ""·"' · ~:1 • - MA-v..........,A - ı u.ı.ı a çe marıı.Iı ~P ev, a.pa.rtım.a.n In.,asuıa s DA E - Osmanbeyde fe\'kalt\-

M.şa hane 4200 liraya acele satılık- mftsait genif bahçe.slle beraber satı- de konforlu bir apartunıanın iki dai-

SATJLIK KÖŞK - 12 ocl:ı. 2 
mam, bir s..'1.lon. üç dükkfın, bir 
ni.lm meyvalı bahçe, elektrik, su . 
cut Göztepc M"rdh enkby Inıam 
mis sokak No. 92 bay Abdürr:ı.h 
Uygun'a müracaat. 

TOPTAN KİRALilC - Vezne 
Bozdoğan ken1eı1 en.eldesi 16/18 
ma~lı Yirmi odalı ev toptan ldra 

- wru 



Sahife 8 11KŞAM 24 Haztran 1942 

Kadınlar, genç kızlar güzelleşmek ve cinai cazibelerini ziyadeleştirme.k için tablatllc pudra, krem, allık', Ruf gibi ıtriyat kullanırlar. Bu g{Qt maddeler ne kadar aıhht ve ternlz olurea olsun, mutlaka cildi 
bozar ve cild üzerinde tahribat yapat. Çilnlc!i bu maddeler clld lizerinde\d teneffUı noktalannı kapahr. Cild, gıdası olan bavaaızlılttan letAfetlnl b,betmele hatlar ve bu tekerrUr ettikçe çehre bir çiçek gibi aaranp 
ıolmağa başlar. Mutfaktaki aoğan ve yemek lcolcuları, duman ve k8mür zerratı bilhaasa güneplzlik ve havasızlık muhitlerde zaten kapalı teneff!Jı noktalan bu suretle ctldin daha ziyade bunalma ına, p8raUkleşmcsl
ne, sebep olur ve az zamanda çizgiler, buruşukluklar, hattl lekeler, çiller, siyahlıklar ıivllceler, ergenlikler hwule gelir, l 

Bu kat kat boyalan, kremleri pomadalan temizlemek ve cllddeld teneffUı noktalannı tamamlle açabilmek için ıu veya her hangi blr mayi Kafi deiildir. Bunun için mutlaka HASAN ÇiL LOSYONU'nu temiz 
bir bez ve daha iylal çehreyi günde bir iki defa bllhaııa gece yatarkeıa ve sabah uykudan uyanınca çehreyi yıkadıktan ıonra bir parça ldroAl pamuk Ue dlatara1ı: hafirçe ıUmelidir. Silindikten ıonra pamuğun Ur.erin· 
deki ılyahlıklat calibi dikkatiniz olur. işte bu kirler ne kadar çok oluna teneffüı meıamatı o kadar kapalıdır. Temizleme amellyeat ne kadar çoA-.Uırıa cOd o kadar hayat keabcder ve ihtiyarlamış, ıolmuş, buruımuf 
cild gerginleşir, gençleılr ve güzellcıir, letafet ve teravetle penbeleıir. Çehrenize birlkmlı çl1ler bu ıuretle gittikçe kuvvetlerlftl kaybeder. Ve J9.V!lf yavaı zati olur. Her gün iki defa HASAN ÇiL LOSYONU'nu mutla· 
\:a kullanınız. Lekeleri ve kirleri, ılyahlıklan, ergenlikleri, alvilcelerl ve mutlaka çilleri izale eder. 

HASAN ÇiL LOSYONU'nu kadınlar gibi erkekler için de hayati bir arkadaştır, Bilhassa her glln !fi iÜcU olan, fabrikalarda çalııan, toz duman ve &tlineşte gezenler için HASAN ÇiL LOSYONlfnu kullaa
mak zarureti fazladır. 

TRAŞTAN SONRA çehreyi bununla allmek çolr faydalıdır. Tra11n ateşini, yanılttığını giderir .•. Mikroplan öldürmek haısuından dolayı sari haatalıklara karııdır. Şifed 40, iki misti 65, dört mlaU 100 kuruıtv. 

J;· 011a 
,, SA Ç S. A 8 UN U . 
Saçları11İıı 111uhafH11 için lıarllıDlafı 

tulrlnl ille lıullanı,ta ı&recelı~ lnlı . 

onıntıı Voyvoda caddesinde 

Yazıhane, depo, 
cükkan aranıyor 

Taliplerin (Depa) tUnıuzUe İst. 
176 postn kutusu adresine mü-

••••• racaatıan. ••••111 
Zayi - 8eyrüse!erden aldığım 14!12 

l 

tek beygirlik ara.bamın plAkasını ll•••••••••••~I 
kaybettim. Yenl\tnl alaca[tımdıın es-
kisinin hUkmll yoktur. 

Kumknpı N~ancuında Allfen 
sokak Hlsardlbl 119 numara. 

Mustafl\ Ktıam9s 

Gö,. mütehassısı 

Doktor Cemil Görür 

iZAHLI 

I ktisadi Devlet T eıek 
külleri Tekaüt kanunu 

ve / lgili Kanunlar 
MUSTAFA NURİ 

ANIL 
Ankarada Akba ve lat.anbulda 

Cağaloilu Nuruoımaniye Cihan Kitabevlerinde bulunur. 
caddesi O•man Şerefeddin 

apartnnanı N. 5 1 DADI ARANIYOR 
Hhstahırın -;azardan baıka 7 aylık blr çocul!a bakmak Uze-
her gün aı.ıı.t ikiden altıya ka· 1 ~bir dadı aranıyor. İstekllle~ 
d k b 1 d T 1 f 22566 1 rln oaıata.saray Köşe Apartll\l\.-

ar ıı u c er. c c on: d Emt•kı.. u t 
nın ıı u ..,e m rııcaa . 

Prof. Or. ' ZAYİ lCNE 
KEMAL CENAP 1 b ı 11" ı· ··k"f t u ana e ı ıramu a a 

Lamartin caddesi 5. Doğu P ü n s lt ft... t Tü b 
P N .t T · 1 f azar g n u anm ..... mu r e-
ala•~ "· 1 :. aksım. Te e on: siyle Eminönü Halkevı blnası ara-

4 'l9fı Hrrınıı ı1naı 1 5 • 16. sında blr gö(tüa l{tnesl kaybolmuştur. 

ne otlu l'crli As • .. ub6indt'n: 
Top. Atğm. Mustnta oğlu İbrahim 

Tutmen (55698) acele şubeye mllra
cantl. (9071) 

Bulanın lnsanlyet namına adresime 
gctlrdl~ tııkdlrde kcndlslne helMın
dJın eJU lira verllecektlr. Galata Par
şembepazan Hazar han No. 5. Tele
fon: 40696. 

' MLAKiŞ' in 
Esa 1ı faa1iyetinl teşkil eden alıni ve satım işlerinin 

barlcfnde yeni açhğı 

KiRA SERViSi 
fanllyete başlamıştır. M5bleU ve konforlu veya bo~ apartıma.n. ev, ına.
ğaza, dlikkdn gibi yerleri olup da kiraya vermek lstlyen mlilk. sa.hlple
rllu bu ka.bll kiralık yer arayan sayın halkımızın bu servisin faaliye
tinden lstltadelerl şayam tavsiyedir. 

EMLAKis kira .ae"lsl: Parmakkapı LALE a1nemnsı karşısındakJ 
.. _____ . •• aokaktıa No. 8. Telefon: 49010 ••• ••• .. 

YUKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ VE TEKNİK OKULU--~ 

Giriş denemeleri :yardımcıaı 

TES • 
1 K A T' i • 

1 R 
TAZE MEYV ALARDAN iSTiHSAL E'.DlU\1lŞ 

• · i i ko y 
MAR NA OlKKA T. Fiah 60 kuruf, 

Sıhhat VI" içtimai Muavenet Vekaletinin runaahnt haizdir. 

Toprak Mahsulleri Ofisinden 
ı - 042 senesi afyon mah~uıu geçen senelerde oldu~u gtbt hathaf eki

nılne mUsaade edilen sahalarda mUesseı T. c. Ziraat Bankam. ıube ·ye 
eJarslan marlfetlle müstahsilden mubayaa edllecektır. 

2 - Mübayaa. 15 haziranda b~layacak ve 15 eylülde nlhyet verlleca.k.
tır. Bu müddet zarfında afyonlaruıı Ziraat Bankası şubt ve aJaruıla.rına 
satmayanlann müadetln hltammdan sonra vuku bulııcak müraco.atıan ve 
ırerdedeceklerl mMeretler kat'lyyen kabul edllm!yecektir, 

ı - Asgari bir kiloya kadar satı.şa aı-ıedllen afyonlar mü.bayaa. e<ille
cektlr. Malını bizzat Zlraat bankası şube ve aJanslanna götümılyenler köy

leri namına veya 'alrlC§erek teşkil edecekleri guruplar namına aralanndan 
blrlnt mutemet tayin ederek mallarını bu mutemet vasıtıı.stıe teslim edebl

Urler. Bu takdirde gerek teslim ve tesellümdc gerek para tedlyelerlnde ofis 
bu mutemedi mal sahibl ad~decektlr. 

abrika ahiplerl nazarı dikkatin 
ı adet 100 borulu deniz t.lpl buhar kazanı 120 beygir taltnt.lnde 
1 • Buhar meıtlnesı 40 beygir tak.at1nde 
1 • Dlnnmo 43 kllovat 220 - 380 A 8 A marka 
1 • ıo beyglillk tnkatlnde buz teslsntı 8 saatte bir ton buz 

yapan 64 kalıbı ve salr teferrUatt mevcuttur. 

Bunların hepsi sa~lam ve f4ler halde satılıktır. Ts.llp olanlar Gemlik 
elektrik fııbrlkasındıı. ııöreblllrl"r. 

ir Lokomobil ahnacak 
.o - 30 lıeygtr tak.nt.lude blr IokomobUe lhtlyao vardtt', Satacak 

olanlar cins ve bedellnl blldlrlr mektuplarını Gemlik posta kutu.su 2 

göndermeler! rica olunur. 

Fabrika m lldllrü ve muhasebeci aranıyor 
Huauıt bir tirketin latanbui ve Anadoludalti fabrikalannda it 

ııönnek üzero bil' fabrika müdürU ilo bir fabrika muhaıebeclal aran
maktadır. Fabrilta müdürünün teknisyen olması veya teknik iılerd• 
çalıımlf bulunmaaı ıayanı tercih tir. Maa,lar evtafa gl>re teıbit edl· 
lecektir. Taliplerin evtaf ve prtlarını Akıam·da (Fabrilca) rumu
zuna bildirmeleri, 

Diplomalı Eczacı Aranıyor: 
Taşrada bUyük blr eczanede müdürü mesullü.k yapmak üzere 
diplomalı eczacı aranmaktadır. Tallplerin ö Z t ş E C Z A 

deposuna mnracaatıan. 4 - Geçen .senelerde olduğu glbl bu sene de mUstahsUden sandık puası. 
ekspertiz ücreti ve salr h r ne nam ile olursa olsun hiç bir masraf almmı- ••••••••••••••••••••••••••lllİI 
yacaktır. 

5 - Droglst nfyonlar bu s::ne de D.A. D.B. o.c harfierUe rünıuzl nnıak ...... ,AR'I~ AnıN nOi\MF.LF_Rt 
üzere Qç sını!a ayrılacaktır. A e E\~~"\Z her neVf" son m~a. zanf'~irert'3o~rudnn doğru-

D.A - Tamamllc kona.ksır o1 ıralc ince ve temiz toplanmış renle ve koku ya !abrllcadan alablltrslnlz. 1stty nlertn adresine p:ı.rasız nüınuneler 
itibarile mümtaz vnsını nfyonlnr. gönderUlr. 

FIERICH Ir.B - Az konaklı ve renk ltlbarile cazip, yüksek vasıflı a.tyonlar. 
D.C .. Çok konaklı ya~mur yemiş, rengi bozulmllf duşUk vası!lı afyonlar. 
Bu tasnır mmtaka. ıtLb:ırlle olmayıp umumldlr. Yanı bir ınmtakD.nın 

nl.sbeten lyl olan atyonu D.A. ve dııha düşük afyonu D,B ve en kötü afyon 
D.C addedllmlyecektlr. 

Satıµ aı-ıedllen aryonlar hangi mıntakıının olurs;ı olsun luı.Uteslne göre 
yukarda. tarif edilen ınıtlnrdan layı oduğu bir sınıra ithal ed~lecck ve o 
smırm tl:ıtuıa tabi u uıncn.ktır. Yuğrulmuş afyonlıı.r lçln llk eııUmtıe 

ııvrıru verllmeyerek İstanbulda ynpılac:ık kat'! muayeneden sonra bedell 
defa.ten ödenecektlr. 

6 - Afyon fiatlan bu sene de yeniden arttırılm~ır. 
D.A sınıhndan beher morfin derecesi 160 kuruş ıyUz nlt.nuf kur~· 
D.B. sınıfındıın beher morfln derecesi 130 kuruş ıyiiz otuz kuruş• 
D.C. sınıfından beher morfin derecesi 110 kuruş cyüz on kuruş• 
7 - Bu sene mübayaıılarmda a!yon bedellert ilk tıesellümdekl tartılar 

üzerinden tafüı.kkuk etUrllecek ve ayrıca flre tenzll edllmlyccektlr. Topak
takl şekllnl muhafaza etmlyccek kadar sulu ve rutubetll atyonlar kuru

l tulduktan sonra tesellüm edllece~lnden mllstahslllerln mallııruu kuru\-

1 
madan evvel snt!fa aı-ıetıneme!erl l~zımdır. 

8 - Bat.ıış:ı. aı-zedllım afyonlardan kabule şayan görülenler altıncı mad
dede tzah edilen sınıfhra seclldlkten sonra ayn ayn tartılacak ve bu tartı 
Uzerlnden her nuntaka lçlii seyyanen: 

D.A. sınıfına girenlerin beher kilosuna 2080 kurut 
D.B. sınıfına gıreıııerln be-her kilosuna 1560 kurUJ 
D.C. sınıfına girenlerin beMr kilosuna 1210 kurut 

Sarıyer Kuru mah ile T11tnr Yakup sokak No. 2 

Alc:ıaray, Unga, Kumkapı. Bayezit, Su ahmet, Fatih, <lime· 
ZKURT EML:.4K'ln la1anocıl ubesinln Clile ı 
kapı cerçevesinde en\laki ve ana&ı olup da satmak iatiyenlerin acele 
kaydettirmeleri üzumu rica olunur. ütleli, tramvay dura& 247 

Bozkurt Emlak: telefonı 24172 

Türkiye Ctt.mhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarllıt: 1888 - sermaye.si: 100,000,000 Türk Urası Şube ye 

aJans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevt banim muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 Ura ikramiye veriyor. 

ÇÖZÜLMÜŞ GEOMETRi PROBLEMLERi 
Yenl llAvesı ile çıktı. Fiyatı 125 kurut. 

Y. M. M. ve Tek. Ok. ctrı, denQınclerinde som1muı n ba'lı 
mühim problemlerin halleri 

avans verllecektır. Bu suretle teslim edilen atyonlann IA.boratuvarda yapı· 
ıncak tahlU ve otlsln M,.rkez deposunda yapılacak nlhat muayenesinden 
sonra 6 ncı maddede yazılı her sınıfın beher morfin derecesi tlatı Qrr.ertn.
den tahakkuk edecek bedellerine nazaran afyon te.sllm eden mllstalulllerln 
alacağı tezahür ettlıtt takdirde bu para ylne kat'! tesellümü mlltca.ktt> Zira
at Bankası şube ve ajanslan taratın dan nlı1kadarlanna ödenecektir. 

1 9 - Bu sene müstahsil elinde kalmış eski seneler mahsulU atyonlar da 
cınsterl dahlllnde satın alınacaktır Müstahsilln bankaya arzedece~l eskl se· 

F. •t: (Beyoğlu) Sergtyadls (Tünel b!lfl). 
... 11!!1!11!1•- İKBAL KİTABEVİ (,\nkara caddesi iataubuU -----

İnhisarlar Umum MÜ<İÜl'İÜ~~ 

imtihanla memur alınacaktır 
1 - TQ4ra teşklll\tınıızdnkl mU.nhal memuriyetler için 217/942 perşem

be cLl.se mezunlanıo ve 317/H2 cuma günil orta mektep mezunlan arasın
da saat 13 de Sirkecide lnhlsarlar memurin kursu binasında blr lmtlhan 
)apılacaktır. 

2 - Tnllp olanların bir dilekçe, evrakı nıUsblt.. ve lk1 !otograrıa. bir
likte Zat işleri şubemize müracaat etmelldlr. 

3 - İmtihana gtrnıek lstlyenlertn aşalhda yazılı nsıt ve şartlan haiz 
olmaları lAzımdır. 

A. - Lise veya orta mektep mezunu olmak 
B - 18 ya~ını bltlrmlf olmak ve kırk be~ yaşından yukan olmam.ak 
C - Vazife l!asına manl blr hali bulunmamak 
D - Askerlığlnl yapmış olmak veya mUseccel bulunmak ve bllhass& 

her iki halde de son yoklnmnlannı nUfus cllzde.nma k.aydettlnnlş olmak. 
4 - imtihanda kıızananlann muvaffıı.klyet ve tahsU vaziyetlerine glire 

Barenıdekl dereceler üzerinden ücretleri tesblt edUerelt sıra.sile taylnlPrl 
yapUır. 

5 - Mllracaat 1/7/H2 çr.rf8.Jllba gilnll aqama kadac kabul edlllr. 
(6119) 

Sivas Vilayeti Daimi Encümenindenı 
·ı - Eksiltmeye konulan it: Kangal - Armağan lstMyon yolunun 3+000-

4+500 kJlometreıerı ara&nda 1500 metre tulündekl yolun inşaatıdır. Bu lşln 
keşıt bedeli 15556 lira 50 kuruştur. 

2 - Eksllt.me 30/6/,942 tarihine tesadüf eden salı gtl.nü saat n de vlll\yet 
Dalml Encümeninde kapalı zarf usullle yapılacaktır. 

3 - Bu işe alt evrak ıwıtudır: Keşıt hulAsası. metraj cedvell, flat s.I.lslle
at, grafik, tesviye ve şose ve köprüler v~ klrglr inşaat tennt §artnamesı. Ba
yındırlık işleri Genel şartnamesi, eksiltme §ilrtnamest ve mukavele sureti. 

f - Ekstltmeye glrebllmek için taliplerin 1667 lmlık muvakkat teminat 
vermeleri ve vllAyet makamından alınmış ehlyet vestıraslle ':flcaret odasına 
kayıtlı olduklanna dair tescllı hüviyet varakası ibraz etmeleri 11\zımdır, 

5 - Talipler tekllt mektuplarını eksiltme yapılacağı saatten 1 saat evvel 
Encümen riyasetine vennıı. mukabilinde makbuz almalan §arttır. 

G - İsteklilerin ehliyet veslka.>ı alabllmclerl lçln eksiltme gününden 
en az üç gün evvel ıstwa ile v!.layet makamına müracaat etmeleri lbun .. 
dır. (6418) 

neler mahsulü, ma~şuş olmayan afyonlnra yenl sene mahsulünün aynl tas
nif şekli tatbik ed.llecek ve aynı sınıflara a)'Ilı avanslar verllecektlr. 

10 - Soft a!yonlann beher kllosuna ı\za.ml 20,80 l~:u cylrml Ura sek.sen 
kuruş~ tlat takdir edlinılıJtlr. Her mıntnkada arzedllecek sortı af)'Otllar ru
tubet dereceleri, renk, koku ve ..salr evsafı ltib:ı.rUe S.A. B,B, s.o diye bir 
tasnl!e tabl tutulacak ve her üç sınıra ldhal edllecek softlar haiz bulun-
~''- Q..;_Jt"~ ~ tt ~ ' cnrırnm -va:ru~.,;.,:• t;v ... ~ kuruı ~~ ~m flat haddinin altında 
elc.cıperce takdir ve bayin edl ec~k b~o~ııene ;:.~ Z!.ı:.ııJıt ll!lnka.sı şube ve 
ajanstan tarafından satın alınacaktır -· 
• 11 - Tablaten dU~ük morfinli v"eya yüksek morfinli rnıntakıı.lar için 
tasnifte ve kıymet takdirinde blr mıntaka ayrılığı göstertımlyeceğinden ve 
mahsul hangi mıntakadan olursa olsun kalltes1ne söre glrebllece~l sınıfın 
tlatır.a tabl tıutulaca~ından milstahslllerln bir mıntaka mıı.hsu!Onü başka 
bir mıntakaya. taşımak külretlnl yüklenmemeleri tavsiye olunur. 

14260· •6520· 

isf an bul m ınt? ka f icaret müdürlüğünden: 
Ellerinde Haıhaı tohumu bulunanlarin 

nazarı dikkatine 
1 - Ellerinde 941 ve da.ha. evvelki yıllar mahsulll ha.fh~ tohumu bulu

nanlardan mallannı Uıraç etmek isteyenlerin 30/6/ 942 güntı akşamına ıca.. 
dar Sirkecide Liman hanında ihracat Baş kontrolörtüıtün• birer beyanname 
ile müracaat ederek çuvalladıklan ve usulil veçhlle kullun mllhllrlerlnı tak-
tıkları mallannı muayene ettirerek milhürlettlrrnelerl. 

2 - Bu müddet zarfında müracaatla mühllrlettlrllmlyen malların ııt2 -
943 yılı m.a.hsultı yaıth tohumların tabl tutulacaklan ttırao !!yatı reJlmlne 
mtt.tealllk 56 No. lu slrkiller hnkllmlerlne göre muamele rörecett tebllt 
olunur. 

NOT: Beyanname formülleri Sirkeci Liman hanında Uıracat b~ontro
lörlü(ıUnde V(!ya Ömer Ahtt hanında ıthala.t ve ihracatçılar birliği umumi 
'kAtlpllR'ltıden alınablllr. c6843• 

BUZ l LANI 
İstanbul Belediyesi Karaağaç müesseseleri 

Müdürlüğünden 
Halka kllosa beş kuru,a satılmak üzere bayilere nakli masrafı olarak · 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıt.ıbarıız taaarruf heııapiannda en 
az 50 Hruı bulunanlara senede ' defo. çekllecelc kur'a ile aeatıdatı 

plO.na göre ikramiye datıtılacaktır. 
'ıadet 1.000 Urahk 4.000 Ura 100 adet 50 liralık 6.000 Ura 
' • 500 • !.000 • 120 • 40 • t.800 • 
4 » 250 • 1.000 • 160 • ZO • S.200 • 

jO !.. !!!_ !.. !:_,~ ~ 
DMK&Ti ıtıiüplafındakt pararar o~ ~: !~~~ 110 llra!2ım__.!f!lı 

dil~mlyenlero tkramlye çıkt~ı takdirde ~ 20 fazıasııe verııecei r. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyUU, 11 b!rtnclklnun. 11 mart n 

11 haziran tarihlerinde çeldlecektlr. 

BAYILAHLAR,ÇARPINTlvESiNiR BUHRANI ÇEKENLER 

NEVROL CEMAL 
DEN 20 DAMLA ALINCA SiNiRLERi YATIŞIA.DERHAL F"EAAHLARLAR. 

SAÇINIZ DÖKÜLÜYORSA. BAŞINIZOA KEPEK VARSA 

MAJIK SAÇ E iRI 
KULLANINIZ. TF..SIRINt DERHAL G0R0RSONOz. --

L 
latanbul Satiı Deposu DirektörlüğünClenı 
KIZILAY Hanındaki Mağazamızda da 

Perakende Oyun Kağıdı 
Satışı yapılmaktadır. 

buzun kilosunda 61 santim verllece~ı 4 Haziran 942 tarfhll gazetelerle ııa.n . 
edllmlştı. 24/6/942 tarthlnden itibaren beş kuruşa gatılacak buzların mQes- 3-00 kuıı.ıt yevmlyell miltehassıs iki ftfalyecl alınacağından lsteklllerln 

İtfaiyeci aranıyor 

sesemlzden tendi veaaltllt buz alacak bayilere, nakli ve tevzt ınasratı ola.- pazardan maada her gün saat 13 den 15 i8 kadar Toph nede iki No. lu dikim 
raJı: buzuıı beher ldlosund& ı kut'UI 21 aantlm vet11ecett llln olunur, •88301 evtne .müracaatlan. (259 - 6!1~7) 


