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Mersa Matruh 
mevzileri 

' arkadan 
çevrildi 
iki tarafın 

zırhlı k uvvetleri 
çarpışıyor 

Kshire 28 (A.A.) - Mısır için 
büyük meydsn muharebesi dün. öğ· 
leden ıonra esasla iki aavaş halınde 
başlamıştır. Bu savaşlarda~ birinde 
dü~manın zırhlı kuvvetlen Meraa 
Matruh cenubundaki muharebe gu· 
ruplarımızla karşılaşmış, ikinci savaş· 
ta zırhlı kuvvetlerimiz daha batıda 
büyük bir dü,man kuvvetine taarruz 
etmi~lerdir. 

Kerçteki 
Rus gemileri 

dağıtıldı. 
İlmen gölünün şimalinde 

Ruslar 32, 759 
esir vermişler 

Kahire 28 (A,A.) - Orta Şark In
glllz kuvvet\erı umumt karargahının 
pazar günkü tebliği: Kuvvetıertmiz' 
dün düşmanla muharebeye girişmiş 
ve butün gün şiddetli muharebeler 
olmuştur Mersa Matruhun batısında Berlin 28 (A.A.} - Alman or
me\'zlleri~lzl arkadan çevirmiş olan duları Ba~komutanlığının tebliği: Si
zırhlı düşman kuvvetleri ham gruP- vastopolun doğu ke3İminde, Almıın 
ııınm~a karşılaşmıştır. Zırhlı kuv- ve Rumen kıtaları şiddetli istihkam 
vetlerlml:zden bazılnrı Mersa Matnı- muharebelerinde düşmanı tepclerde
hun batısında düşmanın zırhlı kuv- ki bir çok kuvvetli mevzilerden çı
vetıerlne hücum etmişlerdir. Muha- karıp atmıştır. Bu taarruzun muvaf
rebc devam etmektedir. fok olması üzerine düşman İ<ttih-

Knhirc 28 ( A.A.) - Haber alındı- kanılarının ehemmiyetli bir ke5İmini 
~ına gbre Mersa Mıltruhta b~l~ca terketmek zorunda kalmıştır Tayya-
mcvzlleriıniz çevrilm.14 değıldlr. Mıh- 1 . • h . . . l l 

k ll ı 1 1\·ıersa Matruh'un re erımız e emmıyetlı kuvvet er e 
ver uvve er n n h · d - d k" · 'hkA ı 
cenup doğusundan sahile vardıkları şe rı~ .ogusun a ı .'."tı am arı ve 
hakkındaki İtalyan iddiası hususun- mevzılcn ve keza mustahkem mev
d şu cihet kaydedlllyor kl Alman kiin tayyare meydanını bombalama-
tebllğınde buna dair bit sey yol..-tur ğ devam etmiştir. · 
ve dliııkü hareketleri bildiren Kahire Feodosy nın cenup doğusund bir 
tebll~l de böyle blr şeyden bahset- düııman torpido muhribine ağır çap-
rnemt'ktedlr. tn bir bomba iıınbct ctmi~tir. 

Alman tebliği Kcrç boğnzındn nğır sahil topçu-
Re.rlin 28 (A.A.l - Alman ordal:ın muz düşman gemi topluluklnrını to-

başkumıındımlınıınn tebliği: · pa tutmuştur. Düşman te~kili daf.ı-

( O 
sahife 2 ,ütun 6 da) tılmı ve bir gemi ba.tırılmıştır. 

evamı • R h . . k . . d us cep esının cenup esımıı:ı e 

ln.giliz hava 
kuvvetleri 

Tabiye usullerinin t.ama
men değiştirilmesıne 
· lüzum görüldü 

Alman ve ltnlynn kıtnları müteaddit 
dü,man tnarruzlarını püskürtmüşler
dir. Düşman ağır kayıplara uğra
mıştn. 

Cephenin orta bölgesinde bir pi· 
yade tümeni düşmanın şiddetli mu
kavemetine rağmen 148 bütün is
tihkamı ele geçirmiştir. Volkof kesi
minde kuşatılan düşman gurupu 
yokedilmek üzeredir. Bir köprü başı
na düşmanın yaptığı şiddetli taarruz
lar akim kalmıştır. Dü.man ağır kıı-

L d :ı 28 (A A ) _ Askerlik ve yıplara uğramıştır. Bir çok dü:1man 
hav~~ıl~k ınütchıı~lanna göre Llb- tankı tahribedilmiştir. 

Y
a muharebesinden alınan ilk _der~ Finlandiya körfezinde savaş tay

İnglllz hava kuvvetlerinin buguiştn~U yarelerimiz müteaddit küçük düş
tdbiye usullerinin tamnmile değ - mnn ticaret gemilerini ate~ vermiş 

1.. munun hls.sedilmlş olma- veya batırmı~.tır. 
rllmesı uıu ı 

d Ord ile hava kuvvetler ara-
:~~~ dab: sıkı vıı ahenkli 1.Şblrli~i Orta Don· da demiryollnrı hcdef-
artık bir zaruret halini nımı.ştır. !erine gece taarruzları yapılmış ve 
Şlmdlye kndar bu hususa c~reği tesislerde yangınlar çıkarılmış. ha-

lb" ehemmiyet verılmenılştır. Ingl- sarlar olmuştur. 
~ ı~r sayıca hava üstünlüğünü mu- Sovyetlerin İlmen gölü 1 z rebe miiddetlnce devamlı surette 
h:a tuttukları halde Alınan hava. §İmalinde kayıpları 
c e etıerlıtln Tobruk'a yaptıkları Bertin 28 (A.A.) - Neşredilen 
kuvv dnl olamaını~latdır. hususi bir tebliğde, Alman kıtaları-
akınlarn m a kuvvetleri, geçen sene il 1 

Alman haV 11 ttfX.i 1 nın men gö ü şimalinde revrilen 
K erlingln de be r ı; g • d 1 • " Mareşal ess un ııynlmnz bir par- düşman or u arını aylarca süren çe· 

bl kara or~u~:et etmektedir. Buna tin savaşlardan sonra yokettikleri ve 
çası g.lbl 11 nva kuvvetleri mü51.a- bu hareketler esnasında Sovyetlerin 
karşı Ingllizk ~ etmekten bir türlü 32. 759 esir verdikleri. 649 top, 1 71 
kilen hare e dır Aylıırdan beri tank ve 2900 mitralyöz kaybettik
kurtulamam~k~ bı.tbikinl tsttyenler leri bildirilmektedir. 
Alman usuıund~e kııd:ır söz geçire-
mııaıesef şlm ıy AJma n ileri hareketi 
memişlerdlr. ınb uçakları mun- durdurulmu~ 

ingillz av ve borek:tı göz önünde k 28 ( Y 
hasının hava ha ı tır Bu 1Ub:ırla Me» ova AA.) - Scwyet 
tutularak yapılın şak hava bombar- öğle tebliği: 27 haziran gecesi kıta· 
uzıık mcsatelerm~~rJçin çok elverişli !arımız Sivastopolun ıimal kesimin
dımanlan yap 

1 
ordulaı' arasın- de düşmaııı durdurmuşlardır. Cep

olan bu tanbaefer~~ esaslı bir rol oy- henin diğer kesimlerinde önemli hiç 
dııkl muhare B hususta en bir değişiklik olmamıştır. 
ırnynınamaktadır. u Bu mevkiln Moskova 28 (A.A.) - Moskova 
canlı misal 1fobruk'~11 kuvvetleri- radyosu bugünkü neşdyatında bil
duşmesine, Iııglliz zalmıt1 dirdiğine göre Harl}.of cephesinde 
nln ehempıiyetll nispette :a: 
olması ô.mll olduğu gibi ana kuvvet- bir karşı hücumda bulunan Timo· 
terin ve hava kuvvetlerinin Mısır çcnko kuvvetleri, Almanların büyük 
h duduna kndal' çekilmiş bulunması kayıplar bahasına ele geçirdikleri 
d~ {mtU olmuştur. Bu çekiliş, mes3- bir köyle bir tepeyi geri almı~lardır. 
teyl büyüttüğü Jçln Ingll~ av uçak- Fı·nlandiya'ya hava akını 
lan Stukalann tesirli hucumlarıııa 
m:'inl olamamışlardır. 

1 
Moskova 28 (A.A.) - Tass 

Bütün bu noktalan göz önüne a ıın ajansının bildirdiğine göre, Sovyet 
İngiliz mütehassısları ile Libya ~- bomba tayyareleri Finlilndiyanın 
ekntınıı iştirak eden .>ubııylar, 0 u mühim bir deniz iaşe üssüne taarruz 

rıe hava kuvvetleri arasında tnın bl~ ederek yangınlar çıkarmışlar ve üede 
ltnreket birliği temin eder.ek t ka~:ı~ miihim tahribat husule ~etirmi~ler· 
bir sistemin kabulüııu ısrarla avs Y d" 

ır. 

etmekt.ed ır. 

• 
~ER"ESI l\UKADAR EDEN 

SULAR!HIZIH MAHSULLERİ ~A~ . 
Balıkcılık ~ '~zunı 
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Mısıra yeni 
lngiliz 

orduları 
geliyor 

Suriye tam amen, 
Filistin de kısmen 

boşaltılmış 

Alman mahfillerinin 
dikkati yeni İngiliz 
kuvvetleri üzerinde 

Almanya'ya 
yeni bir 

hava akını 
A lman tayyareleri de 
İngiltere'ye bombalar 

attılar 

Londra 28 (A.A.) - Hava Na
zırlığının bugünkü tebliği: Dün -ge~ 
bomba uçaklarından mürekkep kuv
vetli bir teşkil Almany3nın şimal ba
tısı üzeriaıde uçmuştur. Bu teşkilin 
'!:>ellibaşlı hedefi Bremen şehri idi. 
I~iliz uçaktan hedefi terkettikleri 
zaman şehirde büyük yangınların 
devam etmekte olduğu görülmüştür. 

Bcrlin 28 (A.A.) - D.N.B, ajansı- Av uçakları işgal altındaki Fran· 
nın .ıskeri ınuharrlrl yazıyor: Rada dü~manın tayyare meydanları-

Alman askeri mahfıllcrinin dlkka- na ve di&er hedeflere taarruz etmiş
ti bilhassa Mersl Mntruh cephesi ile !erdir. Du harekatın neticesinde 
9 uncu ve 10 uncu InglUz ordularının bombardıman servisi~e mensup do
savaş lı:udı-etl üzerinde toplanmıştır. 1 kuz tayyare ile nv servisine mensup 
Bu hususta Surlyeden nlınan h!ı.ber- iki tayyare iıslerme dönmemişlerdir. 
lere büyük blr ehemmiyet atfedll- İ . . . 
ncktedlr. Bu haberlere göre, Orta 214 ngıhz tayyaresı 
şnrklnkl Inglllz ordulan surntıe :Mı- düıt.ürüldü 
sıra hareket etml§ler ve Suriyeyi ta- ~ 
mamen Flllstlnl de kısmen oo~:ılt- Berlln 28 (A.A.> - Alman ordula-
mışlard~r. Bu haberler Alman "oc- rı başkumnndanlı~ının tebltt;i: 
nclkurmayına yenl bir şey öğretmiş _Maltada Luko tayyare meydanı 
olmuyor. Mısırdaki ham sahnesine ~un gece yeniden bombalanmıştır. 
yakın bir yerd • beklemekte olan bu Inglllz bomba tayyareleri diın gece 
kıtaların muharebe yerine sevki Ma- Almanyanın şimal batı sahlllnde bir 
reşaı Rommel tarafından 8 1ncl or- kaç yere ve bllhassa Bremen ~hrile 
dunun iınha ı ve Tobrıık'un ele ge- (D --'-'f 2 ·· 6 d ) 
çlrilme.si üzerine bir zaruret haline evanu -.oı e • sutun • 

Rus-Japon 

Almanlar 
Kursk'ta da 

taarruza 
geçtiler 

Sivastopol 'a kartı 
Alman taarruzu 
aynı şiddetle 
devam ediyor 

Londra 2? (A.A.) - B. B. C.ı 
Almanlar, Kursk cephesinde de yeni 
hir taarruza gcçmi11lerdir. KuMk., 
Harkof'un 200 kilometre ıimalindc
dir. Almanlann taarruzlan üç ke· 
aimde. Harkof, Sivatopol 'Ve Kurslc
ta devam etmektedir. 

Karadeni1.: Rus filoıu aon uz zor
luklara rağmen, Sivastopola hala yi
yecek ve mühimmat yetiıtirmekte
dir. Siva.topolda Alman taarruzlan 
şiddetle devam etmekte ve Alman 
tank ve piyadeleri kendi askerleri
nin cesetleri üzerinden 1ıcçmektedir. 
Ruslar, Sivıutopolda Alman zayiatı
nı 100.000 kişi olarak tahmin edi· 
yorlar. 

Rus tebliği 
Londra 29 (A,A.) - Sovyet gece ya· 

rısı tebliği: 
28 haziranda, Kursk Lstikametln

de, tanmıza geçen fa.şist Alman kuv
vet.ıert ile çarpış.maıar olmuştur. 

Sivastopol kesiminde kuTIJ,tıerl
mlz düşman hücumlanııı geri atmış
lardır. 
Diğer cel)helt'rde !SııeınU hiç bir şey 

olmamı._~ır. 

27 hazlranıb biten hafta içinde 344 
dlişınan uçaıtı tahribedllmlştir. Bızlnı 
kayıbımız 171 uçaktır. 

Londra 29 (A.A.) - Moskova
da neşredilen Sovyet gece yarlSl teb· 
liğinc ektir: Sivııstopol müdafileri 
şiddetli hücumlar tardetmişlerdir. 
Bir birlik 3 günde 16 hücumu geri 
atmıştır. 7 tank ve iki havan topu 
bataryası tahribedilmiştir. Cumarte
si günü, topçu ve hava bombardıma
nından sonra Almanlar viddetle hü• 
cuma geçmişlerdir. Bir kesimde Rus 
kuvvetlerini biraz geriletmeğe mu~ 
vaffak olmu~lardır. Başka bir kesim· 
de de ağır zayiatla geri .atılmışlardır. 

Londr.\ 29 (A.A.) - Harkor cephe
sinde Kupyansk'ın ilerisinde AlınAn 
taarruzunun durduruldu~ tahmin 

gelmiş bulunuyor. Bununla beraber 
İnglliıfcrln vaziyeti hakkında bu ka
dar açık tafsilltın hariçte yayılmış 
olması Ber!lnde m~nalı görülmekte
dir. 

Alman nskeri mutehassıslarının 9 
uncu ve 10 uncu ordulnnn savaş 
kudretleri hakkındaki mütalA.asına 

Moskova'd ehemmiyetli 1 edllmektedır. Tlmoçenk.o, osı:aı neh-
a ri dolaylanntla kuvvetlerini t;.opla-

görüımeler yapıldı makla meşguldilr. 

gelince; mütehassıslar, bu orduların Tokyo 28 (A.A.) _ Domei ajan-
ştmçilye kadıır Orta Şark menıleket-
lerlnln işgııllnde kullanıldıklarını ve sının Kuybişeftcn öğrendiğine göre 

İngiliz kıral ve kıraliçesi 
İrlandadan döndüler mıılik bulundukları sllii.hlar her ne Japon elçisi M. Sato Sovyct Harici

kadıır modernle§tlrllmlşse de bunla- ye Komiser muavini M. Vichinski'yi Londra 29 (AA.) - Kıral ve 
nn ımcıık böye bir fşgııl vazifesini ziyaret ederek ehemmiyetli müı:ake- kıraliçe Şimali lrlandadan Bicester 
karşılııyacak sllft.hlar olacağını söy _ relerde bulunmuştur. muhribile dönmü~lerdir. 
lüyorlar. İmha edilen 8 inci ordu, 1111111111111111111 111111111111 111111111111111111111111111111181111111111111111 
9 uncu ve 10 uncu ordulara nispetle 
muharebe hattında çarpışmağıı elve
rişli şeklide hıızırlannuş, iyi techlz 
edilmiş ve muh:lrcbe meydanlarında 
savaşmış askerlerden miırekkeptır. 9 
uncu ve 10 uncu ordulann muharebe 
kudreti hlçbir vcchlle 8 inci ordu
nunki ile mukayese edilemez. Mersa 
Matruh'ta şimdi başlayan muharebe 
bu orduların hakiki sav~ kudretini 
meydn na çıkaracaktır. 

Berlln askeri mahfilleri, Mersa 
Mııtruh'un milstahlrem bir mevki ol
duğunu söylüyor. Burası kuvvetli ve 
büyuk bir müstahkem mevld değilse 
de arazi şartlan maharetli bir müda
faacı için elverişsiz değildir. Şimdi 
mesele yarışın 1ki muhasımdan han
gisi tarafındnn ka.znnılncağını öğ'ren
meğe inhisar ediyor. Bu yanşı, haf
tıııardnnbcri 3:ıvaşan, yol yürüyen, 
uzun bir yol katetmiş olan ve hal:i 
savaşmaktn bulunan kıtalarlle Roı.n
mel mi, yoksa şimdiye kadar ıstırn
hat halinde bulunan ve görünüşe 
göre Mısırda yeniden techlzatlandı
rılan ve katedecek bir mesaresi bu
lunan kıtnlarlle Auchlnleck mi knz(l
nac:ıktır. 

Fakat Rommeı .şimdiden Mersa 
Matnıh'un kapılan bnünde bulunu
yor. Auchlnleck muharebe 

0

meyda
mndıı toplanablldiklerl takdirde Al
man ve İtalyan taarruz ordusuna 
nazamıı sayıca çok iı.~ıin bulunacak 
ohn ihtiyatlarının nna kuvvetlerini 
şimdiden Mersa M:ıttuıı önüne cetlr
me(;e muvaffak olnbilm~ midir? Her 
halde İngilizler bu kıeslmde muhare
beyi kabul etmek nlvetınde bulunu
yorlar. Rommel i.'l-0 bu arazide şim
diye kndar vaziyete hAklm olmakta 
devam <'diyor. 

- Sen zengin adnmsın yahu, al şu talılolnrd n birlııi de 
küne asi.. · 

- Zengiııiın amma ne yazık. ki cesur değilınıl •• 

köıı· 

-
Ro r 

hede· lsk 
de ·ye'ye 

aç a tc 
ol 

İngilizler mihver kuv
vetlerini asıl mevzile-

rinden uzaklarda 
i<arşılamı lar 

Londr 29 (A.A.) B.B.C.: Cumar
tesi günu, Mersa Matnıhun garbuıda 
ba9lıyan buyuk muımrebe, dun ete 
butün gün devam etmiştir. Mutııı.ro
be meydanı Mersa Matruhun 50 kl
lometre cenubu garbislnde Sldl Ham
zaya kadar uumaktadır. Çarp ı. 
lan mevzilerin tutulması mevzu 
bah80lmıyan bu muharebe, gayet 
seyyal olup neticesi zu1ılı kuvvetler 
arasında cereyan edecek olan çarpıt
ma.y& ba[tlıdır. Muhareb'?, şimdıtl 
halde bı.iyük bir tunk muharebe.91 
~idin.de inkişaf etmemiştir. 

IngUlz kuvveUerl tııkvlye edilınif
tir. Genemi Rommeı de büylik tak
viyeler alm~tır. 

Oenerııl Rommel üçu zırhlı olmak 
üzere 5 - 6 tümenlik bir kuvvet Uo 
Mersa Matruhtakl Inglll.z mevzllerlno 
hücum et.mektedlr. Hedefi, İng!Uıı: 
hatlarını y ro.rnk. tsı:.endcriyeye yol 
açmaktır. 48 santt.enbcrl devam eden 
bu muharebenin henüz neUcesl alın
mantıştır. 

Muttetıltler, evvelce hazırladık.lan 
mevzilerde diışmanı bekememı ler, 
düsmanı daha uzaklarda kurQıl:ı.nu.ş
lardır. Muttefik kuvvetler, duşma.nın 
cenahını yıpratmakta. hava kuvvet
lerimiz fasılasız hiıcuı~tardıı bulun
maktadır. 

Bidi B.-ı.rranl ile Mersa Mat.ruh nrn
smdn d~""man kamyonlan devrilip 
yakılmış, lçlndekl duşnmn ıı kerlcrt 
ölmü.ştiır. 

Londra 29 (A.A.) - Mer a Matruh
ta b;ı,şlıyan Mısır meydan nıuhare
besl, gltıtıkçe .şlddetıni arttırmakta
dır. 

Reuter muhabirine göre bu muha
rebeye iştirak etmekte olan IngıltB 
kuvvetleri kuvvetli topçu. tank ve pi
yadeden mürekkep seyyar kollardır. 
Bunlar stirotıe manevra yapmak ka
bilıyetlni haizdirler. 

Mersa Matıuhta muttefildn mey
zilerlne dola.nan mihver kuvvetıerllc 
çaıı>ışılırken. İnglllzler teşebbüsü ele 
nıarak batAd:ı mUtvere taarl'UZ et
ml.şlcrdir. 

General Roınmel, elinde nııevcu' 
butihı motörlü kuvvetlerini muhare
beye siımıü.ştür. Bunlar nrasıno 
Arrlete Italyan motörlü tümeni ile dl• 
ğer motörlu blrllkler vardır. 

Romme.l kuvvetcrlnl d~uya sal
dırtmış, Ing!Uzler. bunlara muayyen 
bir noktaya kadar g>?lmelerine mu

de etmı.,lcr, sonra taarruza geçe-
rek diışmana ciddi knyıptır vcrdir
mlşlerdlr. 

~~~~~~~~-

idvay muarebe
sinde Japon kayıbı 

Evvelce bildürilenlerden 
daha büyük olduğu 

anlaşılıyor 

Londra 29 (A.A.) - B.B.C.: Ame
rikan Bahrly~ Nez: retlne gelen U\.o 
m!l.mlayıcı malümata gbre Midway 
deniz muharebesinde .Japonların u!;
radıklan zayiat, evvelce zannedildi
ğinden daha buyuktiır. Bu muhare
bede JaPonlarm 275 uça kile bııra
ber 4 tayyare cemisl, iki nnır kruv -
zoru, 3 torpido muhrlbl ve bl[\"Ok 
nakliye gemlsl b:ıtınlmı.:J, 2-3 zırhlı 
da basanı uğra.m~. belki de batnııt
tır. Bund.:uı başka 2 ağlr Japon k.ru
vaz(irü ye 4 nakliye geınlsl de af'ır 
hn.sam uğrumışLır. 

Çinlilerin bir 
m vaff akı yeti 

Londra 29 (A.A.> - Paz...'lr gunct 
neşredll n ÇuııJdn{: tebl Cinde, 2S 
hnzıranda. Çe.nsi ve Honan eyatetıerl 
hududu uzerlnde Llnşlen şnhrlnlıı 
kuvvetu duşm!ln mukavemet.ine rağ
men Çınlller tnmfınd n alındığı bil
dırllmeıctıcdır. 

Tah:ı.n dsı~laruıın eteklerinde çal\. 
p~nlar devam etmektedir 
Klangsı nehri uzeriııde . Jo.Ponla.r 

Yukan şehrini nlmışlardır .• Bumda 
elün soknk muharebeleri dev m et
mektedir, 
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H arb tebliğleri 

Fi~ tebliği 

Vaşington 

görüşmesin· 

den sonra 

--------. --., 

Mısır' da kati bir 

ikinci cephe Mersa Matruh 
kış gelmeden mevzileri . ar~adan 

çevrıldı 
DeJsinkJ 23 (A.A.) - Bugunkü Fin 

tebliği: Lukl çevresinde dü.'1rlanın 
topçu fanliycti her zamankinden bir 
n11 daha fazla olmuştur. 
Kronştad koyunda sahil topları

mız hareketlerde bulunan küçilk dilŞ
man gemilerine ateş açmıştır. Kron
fta.d ve Orlanlenbaum'dnkl düşm:ın 
r:ııhll bataryalan bizim sabfllcrlml:ıe 
tcş etmişse de hasar ynp:ı.m:unıştır. 
Lado!?tl golünde sahil bataryaları

mız sahlllnılze ate açan düşmruı ge
mllcrln! uzaklaşmak zorunda bırak
mıştır. Finl:\ndlya körfezinde, hava 
kovveUerlmlz düşmanın bir devriye 
gemisini batırmışlar ve diğer bir dev
riye gemisini de ateşe vermişlerdir. 

Onega gölünde. bir düşman rö

Neşredilen tebliğ hak
kinda Amerika gaze
telerinin mütalaalari 

Ncvyoı-k 28 (A.A.) - O. F. 1. ı 
Nevyork Herald Tribune gazetesi, 
B. Roosevelt ve Churchiffin görliş· 
melerinden sonra neşredilen tebli~
den hahsjJe diyor ki: <TebJiğ §U id
diayı ifade eder gibi gonınuyor. 
Hem noksanlarımızı, hem de Usttln· 
lüklerimizi tamnmilc anladık. Pro-

uha o 
Rommel, Mersa Matruh'taki İngiliz mevzilerini 

çevirdi, iki tarafın zi:rhlı kuvvetleri çarpişiyor 

Mısırda: 

aç ac 
Sunday Time 'e göre 

Almanlar Kafkasya'ya 
yeni yollar açacak 

V&1İngton 28 (A.A.) - Oıur
chlll'in Londrnya hareketinden biraz 
evvel Mümeffüler meclisi reisi J. 
Snydcr Harbiye Nezaretinin tali ko
mitesinde beyanatta bulunnrak miit
tefiklerin kış gelmeden, en mliaait 

mörkörii bombalarla tahrlbedllmlş ve jeler ve teminatlar mu:z.nfferiyetin 
diğer birinde de ynngın çıkanlmı.ştıl'. emniyet albna alındığı manasına 

Mareşal Rommel'm Mısıra gir
dikten ve Mersa Matruh'taki in· 
giliz müstahkem hattı ooüne gel
dikten aonra ne yapacağı merak· 
la bekleniyordu. Askeri muhar
riılerin hepsi mareşalın burada 
durmıyacağını ve vakit kaybet
meden tngiliz mevzilerine saldı
racağını tahmin ediyordu. Yal
nız bunun cepheden bir taarruz 
ıeklinde mi yoksa çeNirme ha· 
reketi tarzında mı olacağı bilin
miyordu. 

cŞimali Afrikaya kuvvet gön· 
derilmesi Gslere 'Ve nakil vasıta· 
larınıı bağlıdır. Mısıra gidecek 
her tayyare l>eraherinde bütiiıt 
teçhizatını da götürmelidir. Bu
nun İçİ:ı bu mesele zannedi1diği 
kadar kolay değildir.> 

Doiu cephesinde: 

1 bir anda ikinci cepheyi kuracaklarını 
söylemiştir. İngiliz, Amerikalılar ve 
müttefikleri işgııl edilen memleket• 
leri.-ı halkını da silahlandıracak mik
tarda teçhizata malik bulunmakta
dırlar, Snyder ııunlan ilave etmiştir: 

Rukajacwı bölgcslnde 1lt1 düşman gelmez. Fakat tebliğin ifadesindeki 
tayyarcsı dü~ürülmfiş ve dl~r bir realist mahiyet, ilı:i reisin zafere is
tnyyare de o kadar a~r hasara u~- tihkak kazanmağa azmetmiş olduk
rntılmıştır_ ki bu tayynrc kaybolmuş lannı göstermektedir.> 
tel!l.kk.J edıleblllr 

Harkcifun doğusunda. fiddetli 
muharebeler devam ediyor. Al
manlar burada Moakova - Roa
tof §İmcndifer hattına varmağa 
çahııyorlar. Gelen haberlerden 
Almanlann bir çok noktalarda 
ilerle<likleri anlaşılmaltadr. 

cBu, dünyada şimdiye kadar bir 
eşi görülmiyen bir istilA ile birlikte 
kütle halinde bir İeyan olacaktır.> · Ncw-York Tımcs gazetesi, hedefler 

ı Sunday Times'in 
Avam 

·hakkında mutabık kalmalannın klfi 
olmadığı .ltanaatindedir. Bu gazete 
diyor lı:i: cDüşmanla her temu Tiı- \ makalesi 

ka m a rasl nda
• l:uunda vaziyet, ieabeden kararlann 

alınmasını Te kararlann icraın ıçın ı 
muktezi emirlerin verilmesini lmir 

Dün gelco haberlere göre 
Rommel kuvvetleri İngiliz mev• 
zilerine karşı harekete geçmİ§. 
zayıf bir noktadıın bu mevzileri 
yarmıştır. Şimdi lngiliz hattı ar· 
kadan c;evrilmiş bulunmaktadır. 
Kahireden gdcn lngiliz tebliğine 
göre lngiliz. zırhlı kuvvetleri, 
istihküm hattını geçen Mihver 
zırhlı kuvvetlerine hücum etmiş 
ve şiddetli bir muharebe başla
mıştır. Muh rebe devam etmek
tedir. Bu muharebenin Mısırın 
mukııdderatı üzerinde büyük bir 
tesir yapacağı arılaşılıyor. 

Sivastopolda da kanlı çarpış
malar devam etmektedir. Rus
lar burııda büyük bir inatla har· 
bedeTdc. heT yeri kllflf kanş mü· 
dafan ediyorlar. Son haberlere 
göre Almanlar yeni piyade ve 
tayyare kuvvetleri gctittmiıler 
ve hücumlannı arttırmışlardır. 

\ Londra 26 (AA.) - Libya ye-

! 
nilgisi ve Mısırdaki durumun geli§i
mi lngiliz basınının dikkatini tut· 

• • k 1 bulunmaktadır.> muza ere er Nevyork28 (AA.)-New.York. 
Tunes gazetesi, müşter~ Churehill

makta devam ediyor: . 
Sunday Tim es gazetesi Jiyor ki: 
<Birleııilc milletler hnrbi toptan 

) göz önünde tutmalıdır. Avrupada 
\ harbin bütün yükünü Ru.slann çek
! mekte olduğunu unutamayız. Bu, 
! Avrupada zamanı gelince ikinci bir 
,t cephe açmak yolundaki demeci hnk-

Churchill'in, müzakere
leri çarşambaya açacağı 

haber veriliyor 

Rooscvelı demecini mütevazi bir 
liımnla bahis mevzuu etmekte ve 
merkezi bir komutanlık kurulnuısını 
istemektedir. 

New-Y ork Tımes diyor ki : 
cStratcjik plan dahilinde her ha-

Almanlann Munnansk cephe
ııinde de taarruza geçtikleri bil
diriliyor. 

lı gösterir. 

Lı>ndra 2S (A.A.) _ M. Churchll- reket böl?esinde son sözü söyliy_: 
ı Jn Avam kamarasında mfiZakereıcri cek tek hır adam bulunmazsa fcla
ç:ırşamba günü nçmnsı muhtemeldir. keıJi .müdnfan siya~etin~. devam et- , 
O zamana kadar dn İngiliz halkının memız mukadderdır. Du§manı kov
Cburchlll • Rooscvelt görüşmeleri mak 'Ve yoketmek üzere taarruz va· 
hakkında dunkü mü.şterek demeç dı- ziyetine asla gircmiyeceğiz.> 

İngilizlerin Şimali Afrikada, 
Rommel lt.uvvetlerinin tazyilti 
karoısında Lı"byaaan Mısıra çe· 
kiJmeleri İngi1terede münakaıa
lara yol ac;mı,tır. Bir çok kim9e
ler şu suali ıoruyorlat: clngilte
rede büyük bir aakeri kuvvet 
vardır. Bu lcuvvet bilha!!a tay
yare bakrmından müthiştir. Aca
ba bunun bir lrnmımı daha iyi iş 
göreceği yerlere, mesela Şimali 
Afrikaya gönderemez miyiz}> 

Uz.9 doiuda: 

Londra radyosu Amerikalıla
nn Pasifikte bundan sonraki ha
reketler için sıçrama tahtası va
zife.ini görecek bir yere asker 
çıbrdıklannı hildinni,. fa.kat 
bu hususta malumat vermemiş
tir. Bunun Arvustralyanın ıarkın
daki adalardan biri olması muh· 
temeldir. Son ha1>erleTe göre 
Müttefikler Avustralya etrafın
daki Japon üslerine hava taar
ruzlarını arttırmışlardır. 

Kırım ve Libyadaki taarruzların 
ayni !Vakte raslaması stratejik bakım
dan şu İntibaı vermektedir. Alnuın
lar Karadenizde hale.im olmak. Tür
kiyeyi Akdeniz tarafından tccridet
mek, Kafkasyaya., oradaki petrol 
k\ıyularına ve keza orta ııarbı yeni 
yollar açmak İstiyorlar. 

şında tafsilat alması ihtimali yoktur. 
Fakat bu demecin azimll lisanı açık
ça gö..,<terlyor ki harbin yeni ve .son 
sı.fhnya gireceği zaman y:ıklaşmak
&n.dır. Müttc!ıkler kaU bir kuvvet 
toplamak için yaptıklan fedakArlık
Jann meyvnsını toplayacaklardır. 

«Zaman hükumette deği
şiklik yapılmasına 
elverişli değildir» 

Madam 
Lupesko öldü 

Karol ile birlikte 
bir terzihane açacakb 

Sundav Tımes gazetesi yazdı
ğı bir mnknlcde hu suale cevap 
vcrrnekte~ir. Bu gazete diyoT ki: 

Çinde tiddetli muharobeler 
devam ediyor. Japonlar yeniden 
bazı mevkileri ele gcçirmi§lcrdir. 

Eğer düşman Mısırda yenilirse bu 
hedeflere criıcmiyecek.tir. M Chur
c:llıill'in Mısırı kaybetmek tehlikesi 
olmadığına dair Amerilcada verdiği 
inancadan cesaretlenerek ümit besle
yehlliriz. Libya muharebesinin lehi
mizdeki tek hilanç0$U burasının kıy
metli bir ikinci ~he olduğunun or-
taya çılunasıdır. 

Londra 28 (A.A.) - Tanınmı.ş mu- • • 
h:ırrirlerden Mister Garvln, ~unday ~o Cıty 2~ (AA.) - Kırn1 Kalorifer ve sobalar icin 

Libya ~enilgisine gelince, parla
mento bunun sebebini hükfunetten 
•ormalıdır. Başvekil de milli müda
faa nazırlığınd11ın c;ekilmeJidir. Çün
kü bu müdafaa nazırlığı bir inaanın 
earfedebileceii \,ütün gayretle ge
rel:li kılan bir makamdır.> 

Express gazetesinde yazdığı bir yn7.ı. Knrol un refakatınde bulunan ma
da şöyle diyor: dam l..upesko öhnüştür. Kıral ile 

' Zoman hükflmettc değişiklik yapıl- madam l...upcsko bir terzihtıne aç· 
masına elverişli de{;lldir. Hiçbir dev- mak tasavvurunda idiler. lröı11ür nasıl verilecek? 1et adamı muvaffaklyetsizliğe uğra-
maktan kurtulmuş değildir. Roose
vcıt Pearı Herbour'da nğır bir darbe 
yedi. Hitler geçen kış uçurumun ke
nnnna kndar sürüklendi. 
Dünyayı sarsan bu kasırgada İn

tfitercyt ve İnglllz impar:ı.torluğınıu 
ChtırehUl'dcn başka daha iyi ldm 
temsil ed bilir? M. Churchlll Ame
rfkadan dönmüş bulunuyor, Ornd:ı 
Rels Rooseveltıe birlikte bütün ehem
miyetli harb meselelerini gece ve 
~düz çalışmak stıretJJe esaslı bir 
t~·kikt<?n geçirdi. 

Bugün hayatta bıılunan insanlar
dan h1çb1rl, Churchlll'ln İngntere ye 
fnglUz imparatorlu~ mümesslli ve 
dünya hfırrlyeti ddvasmın :ılemdan 
mfatne oynadığı mühim rolü onun 
lnd:ır liynkatle ba~:ıramaz. 

Fransa'da 
Ruslara karşı harbedecek 
gönüllü toplayan büroya 

taarruz edildi 

Vkhy 28 IA,A.) - İşgal edJlmemJş 
Fr:ınsada, Bourges §ehrlnde Sovyct
kre ltal'Şl harbctmek üzere gönüllü 
loplayan bfironun merkezine karşı 
dün a~c::ı.m b1llnmedlk kimseler ta
arruz ctm~ır. Hasar oldukça a(';ır
dır. Fransız halk partisinin merkezi
ne de taarruz edilmiştir. 

Mütecavlzler kaçmıştır. 

Alman 
denizaltıları 

Şiddetli Amerikan 
müdafaasına rağmen 

16 gemi daha batırdılar 

Kömür dağıtma idaresi 
hazırlıklarını ikmal etmek üzere 

lzmit'in 
kurtuluşu 

Eti Bank Kömür dağıtma mües- tetkilt ederek hakiki kömür ihtlya.- 22 nci yıldönümü CO§kun 
ıetıeai müdürü B. Zelr.eriyanın latan- cını tesbit edecektir. tezahüratla kutlandı 
bulun kömür ihtiyacı etrafında Ve- Kaloriferli apartımanlara verile-
kiletle yapbiı temastan ıonra ge- celc l:CSmür daire batına heaabedil-

Berliu 28 <A.A. l - Alman ordula- çenlerde ıehrimize döndüğünü yaz-' mele. euretile bir Jı.ıı müddeti kifayet l:ım.it 26 (A.A.) - lzmitin l:ur-
n ba..~umandanlığmın ıcblltl: mı,tık. edeeck miktarda. olacakbr. Soba ya- tutuşunun 22 nci yıldönümü bugün 

AJman .. denlzaltılan, şiddetli Ame- Mü~. halka kömür daiıtmak kanlara verilecek kömür de ıoba c~un tezahüratla l:utlanmaktadır. 
rlb.n mudafa:ı.sına. ~en Karcub için icaheden bazırhklan tamamla- baıma heaabed.ilecektir. Resmi dai- Şehir ba9tan baıa ba~larla n 
denl?.lnde, Meksika. koı1eztn~d Birle- mı, ve kömür alacak o1anlann vere- relere verilecek kömUr de seçen ıe- caddeler taklarla aü&lenmiftir. Sa-
~~~~k~:;;~ d~n:::~uta~n:a cekleri beyannameleri b~tumağa neki ihtiyaç.tan yiizd on noksan etla- 'hah aa.at 9 ?~.milis tqkilatını temsil 

16 gemi batırmışlardır ba§lamıştır. Bu arada resmı mücase- calr.tır. eden 600 kişılik bir gurup ,dırio ke-

A ik .. · d 1 • ıelerin, apartunan ve evlerin kömür Beyaname verelncre mÜesaeffl ta- narında topluaıı binlerce ha.lk.ın 
mer a muca e eyı ihtiyacı ayrı ayrı göz önüne alınmış- raf111dan verilecek veıilcalarla herkee alkışları arasında oehre dahil olmuıı 

genişletiyor br. Evvela mevcut apartıman sahip- kömürünü ya Kuruçeşmedeki depo- ve ocıları 1'ahraman ordumuz talti
Vaşington 28 CA.A.) - Birleşik leri davet edilerek kendilerinden bi- !ardan, yahut kendi semtlerindeki betmiştir. Bu sırada buketler verili-

Amerlka. .s:üıllleri açıCındald denizaltı rer mutabakatnarnc alınmıştır. Bun- hayi]~rden alacaktır. yor, !Yollara çiçekler serpiliyordu. 
tehllkesile mücadele için yenl bir da her apartımııııın mevkü, sarih Geçit alayı doğruca Cümhuri)"et aln-
tedblr alan Bahriye Nezareti, küçiık adrc~i, daire adedi, geçen sene ne İngiltere'de harb nınn gidCTek Atatürk'ün heykeline 
gemilerle mürettebatlanrun denl1AI- miktarda ltömür yakıldğı kaydedil- çelenkler konulmu~ ve söz alan ha-
tılara b.1"§1 devriye &ervlslne geçecek mektedir. Bunlar, kaloriferi olan servisinde çal1f8.n}ar tipler °bayramın manasını teb'arUz et-
~~ı~ale gelmelerine mfisaade et- apart~ma~lardır. Mutnhaka:na~e~er Londra 28 (A.A.) _ Halen in- ~~iş~~dir. ~u ~ırada ~eydan~z.:~: 

Sahil açığında. d Jaşabllecelt bin- kalorıferlı apartımanların le.omur ıh- gilterede 25 milyon erltek kadın ve lı bırlıgın yenı hır tezahurü ~ . 
den fazla. gcmlnlno şimdi hizmette tiyacı !Yekununun ne tuttuğunu gös· genç silah altwıa alınarak muhtelif •ını gösteriyordu. Töreni muteak.ıp 
olan 120 gemiye 111.ihn,Jt edeceği ümlt terecektir. Şimdiye kadar 4.0 hlo- hıırı> servislerine dağıblmıştır. Mem-Jbir gu:nrp. ıfChitliğe giderek çelcnlc-
edllmekf;edir. Amerikanın ll:ır.anlan riferli apartımandan bu tarzda mu- leketin nüfusu 45 milyondur. ler koymuş ~e aziz şchfderin hltıra-
ve sahilleri ıstenllen 13J1Jan haiz yat- tabakatname alınmı§tır. Daha 25 O larını saygı ıle 81\mışhr. 
lar ve balıkçı gemileri ve sair kil- kadar kaloriferli apartıman sahibinin Bulgariatanda yahudilere Gece büyiik bir fener alayı yapıla-
çfilc gemilerle doludur. Bahriye Ne. müracaati beklenmektedir. eaktır. Halkcvinde de bir temsil ve-
r.ar:tınin yeni nfzamlan mucibince Veki.letin haurladı"ı talimatna- karşi tedbirler rilecektir. 

(&$ tarafı 1 oci sahifede) 

Şimal Afrikada Mersa.' Matruh çev
resinde muharebeler lehimize devam 
etınektcd r. 

İtalyan tebliği 
Roma 28 (A.A.) - Italyan otduln

rı umumi karnrgfıhının 761 munnralı 
te1ııım: Dün Mihver birlikleri Mersa. 
Matruhun cenup b:ı.tısm-da llerle~
ler ve Mersa Matnıhun doRtısundn 30 
kilometre mesafede sahil yoluna \'ar
mışlardır. Birkaç yüz' esir alınmı.ş 
onlarcl\ tank ve b1~ok b:ıtnrya tah
rlbedllıniştlr. Bombardıman uçakla -
nnuz düşmanın gerisinde tD,fltlara. 
karşı hareket eden kollarla müna
kalat yollarmın iltisak nokt:ılanııa 
isabelll endahtıarda. bulunmu§lardır. 

Hava düellolan esnasında dü.şmn
nın üç tayyaresi, Alman avcılan tıı
rafından tnhrlbed1lm1şttr. Blz1m tny
yarelerlmlzden tiçtl 26 ve -ı:r hsı.ziı":Ln 

harekAtmdan geri dönmemişlerdir. 
Bunlardan birinin mürettebatı seri 
botlarımız tarafından kurtanlmıŞ

tır. 
Sicllyn kanalında bir imdat d~nlz 

tayyaresine hilcum etmek t~ebbü
sünde bul\lllan altı Spltflr tnyyarcsi 
blzlm katneyc mensup av -uçaklan
mız tarafından yakalanmış ve bun
lardan iktsı alevler i~lnd dü:şürül
miiştür. 

Ş:ırt:t Akdenizd beş bin tonluk blr 
refakat gemishıe to?l>ll uçaklarımız 
tarafından lsabctll endahtlnr y;ı.pıl
mıştn-. 

8 inci ordu kumandani 
geri çağırıldı mı? 

tokbolm 28 <A.A.) - Unlte<I Ptcs
s'in verdiği bir habere göre. Generol 
Ritchle'nin Mısırdaki 8 lnei ordu ku
mandanlığından geri çağnldı{:'llla. 

dair Johannes Bourg'da neşredilen 

tebll~ hakkında Londrnnın remnt 
mahfillerinde bir şey söylenmek Lste
nilmemlştlr. 

Londra,nın görüşü 
Londra 28 (A.A.) - <Brltanoval: 

Rommel'ln süraUi llerl ha~ketl on iı 
biran evvel btr netice almasmm ~'
dlstnce pek mühim oldu~nu göster
mektedir. Buna ra~en Ma:reşal 
başlıca IngUiz mevziler:lnc yaklaşınca. 
lht1yntln. :t·ava~lamıştır, Yapılan ta..'h
mlnlerfn hlL'ifma ol:ırnk, çarpışmak 
1ç1n oon gllnlemc müttefikler tarn
fmd:ı.n llert sürülen büyük kuvvet
lerle muharebeye girt.Şmekten çekin
miştir. İngillzler bütün kollarını 
müstahkem haUara sevketnıl§lerdlr. 
Tanklar ve knmyonlnr a erleri gös
terilen mevzilere götürmüşlerdir. 
Aynı zamanda müttetlklerln tny

yarelerı ve harb gemileri düşmanın 
iaşe ve ikmal hatlarını hırpnlam:ık
tadır. Binga.zl ve Tobruk .sldıdetıe 
bombalanmıştır. Dtiyük bomba tay
yareleri TObruk üzerine ton1area. 
bombalar yaıtdırnuıktadır. Düşman 
Tobnık'u bir iaşe ve ikmal limanı 
olarak kullanamıyacaktır. Çöl har
binde ill hll.dlselcrc çok defalar tesıı
düf edilir: Hücum eden kuvvetJer 
ller1 at:ılır, taarruzu sonuna. kadar 
götürür. Bu blr saat rakka ının tek 
tarata harckctldir. Fak.nt bu hare
kAt dunır dunnaz nefesi k.esllen kı
talann ıaşesl meselesi, onlara. çok u
zaklardan yiyecek ve cephane teda.
rtkl kaygısı bundan sonra yapılacak 
muhnrebelerln Akıbetini tAytn eden 
birer Amil olurlar. 

Almanyaya yeni 
bir hava akını 
( Ba, tarafı 1 nci salıif ede) 

dolay mahallelerlne taarruz etmiş.tir. 
Sivil halk atasında kayıplar vru'da. 
Gece avcıları, karşıkoymıı. t.Qplnn ve 
bahriye topçusu nispeten az sayıda 
olan mütearnz tayyarelerden 214 fulll 
dflşürmüşlerdir. _ 

İngiltereye knrşı savaşta, Alman 
hava kuvvetleri 27/ 28 haziran s~sı 
Bt1stol kanalında küçük bir Umanı 
muvaf!aklyetıe bombn.lallll{'Jnrdır. 

Şlmo.l ve Manş denizinde m:ıyn ge
mllerimlz 2'7 haziranda. dilemarun 4. 
av tayyaresini ve bahriye topçusu ne 
devriye geml~iimlz de S savaf tay
yaresini düşürmftşlerdlr. Bourres 26 (AA.) - Dün gece 

Luracla bol§evik aleyhtarı Fransız 
gönüllüleri lejyonunun binası ile 
Fransız Halkçı fırkasının merkezine 
karşı suikcutler yapılmı~tır. Yalnız 
oldukça büyük hıısarat vrlTdr. Nü
fusça telefat yoktur. Bu auikastları 
yapanlar kaçmnğo muvaffak olmuş
lardır. Fakat zabıta bunlann sarih 
cşkalini bilmekte ve izleyj üzerinde 
yürümektedir. 

bütun ynt, balıkçı geıntst vcsalr kll- d'l' · g 
çlik geml!erin sahipleri kontrol vazl- n;ıe ~e§re ı ır edılmez, eerek kalo- Sofra 28 (A.A.) - Y~bıııdiler aıey-
fC31 yapmak için kendllerinl ve ge. nferlı npartımıınlardan, gerek soba binde kanuna. ve son günlerde hük<l
mllerinl kaydcttlreblleccklerdir Ka- yakan apartıman ve bina sahiple- mete verllen tam snIAhtyete :lsttna... 
bul edilen gemiler müınkttn ~lduğu rinden birer beyanname .alınacaktır. den Dahlllye Nazırlığı tarnfındn.n 
kadar sfiratlo radyo lk!tlcr1, slllhlar Beyannamede herkes ıoba adedini hnzırlanan bir kanı.nıameye g6re 31 

ve denlzaltııam ltatşı kullanılan dl- yazacak ,.e bir mevsimlik kömür ih- :ile 4' yaa arasında. 8500 yalıud! 1 

ğer filetlerlc techla edileceklerdir. tiyacıııı bildirecektir. Beyaname temmuzda iş knmplanna gönderile

Berlin 2 8 ( A.A.) - Alman r.cl· 
Kadıköytinde dün geceki yosu bildiriyor: Dün gece lngiliz 

cektir. 26-46 yaş nnısında bulunan 
muhteviyntının docnı olup olmama- yahudllcrden 3300 Jdşillk bir wııe 

Akdenize motörlü Ameri- sından doğacak meıruliyct beyanna· 15 mayısta. nafi:ı. ve harbiye nazır
kan torpitobotlari geldi me sahiplerine ait olacaktır. Kömür lıklan ·emrlne verllmlşti. Bunlar de-

yugoslavya'da 4000 Kahire 28 (AA.) - Motörlü sobası vo ~ut .kaloriferi o1;mada~ mlryolu hlşao.tında çalıştırüınakfa.-
Arner.ka t ·r b ti Akel · d soba ve kalonfcrı mevcut gibı, haltı- dır 

ı 
ı n orpı o o nn enız e· · 

talyan öldürüldü ki lngiliz filosuna iltihak etmişlerdir. kate uymıy~n. beyanname vew-enlcr 
Londra 26 (A.A.) _ Mosko••a Mihver botla ı d d <L " tl" hakkında Mıllı korunma kanunu hU-• r n an ana sura ı k"" ) . " . • k"b I 

radyosunun bildirdiğine göre, Yu· olan bu teknelerin 21 inçlik iki tor- um erme gore cezaı la 1 at yapı a• 
goalavyada general Mihailoviç'in va- pil kova:ılıırı vıırdır. caktır. 
tanseverler ordusu, cenup Karadağ- Bu botların gürültü etmeden ka- Kömür tevzi müesseaeei, verilecek 
da iki 1talyan tümenini perioan et- ranlıkta ilerliyehilmelcrl ~ motör- beyanname muhteviyatındaıı ıüphe 
miştir. 1talyanlar yalnız ölü olarak ]erinin çıkardığı ıe11ler lcabettiil ı.a- ettiii takdir<lo ev ve apartımanlann 
'4000 subay ve er kaybetmiılerdir. man ltesilebilmel:tedir, blorif.r ve .oba adet ft "2iyetml 

Bir vapurda yangın 
Rio de Janeiro 28 (A.A.) - Melt

sikadıı.n 5000 ton petrol get.1.r~ bir 
vıı.purda yangın çılcmışt.ır. Fakat 
yangın Çllcbğı :ıa.man YÜık tam.amile 
botaUılmlf bulundutundan fa.illa. ha.
sar olm~. 

yangın bombardıman uçakları Almnnyanın 
Diin gece Ka.dıköyde Acıbadcm şimal batı 11ahilinde bazı mahaller• 

Çlft.ccevizlerde bahçe ~inde iki kntlı hücum etmişlerdir. Dü~manın bdli
boş bir evde yangın çıkmıştır. İt.fa!- ha§lı he.deflerin~en biri olan _ Bre
ye ynngının· geıtlşlemestne meydan mende ılk tahmınlere göre mutear
vemıemtşse de ev tnm~ yanmış.. nzların altı t.icyyaresi düıürülmü~
tır. tür. Bundan başk.a aynı gece iç~de 

Evin bakknl İhsan 1smlnde birine Alman tayyareleri de İngiltere eahll
:ı.it olduğu anl:ı.ştlmıştır. Ynnguun lerinde birçok noktaları bombardı· 
sebebi bclll değildif. Ta.h1dkat yapı- man etmiştir. 
lıyor. -----

Çek Milli Müdafaa 
Nazirı Kwöitef' de 

Kuihitef 28 (A.A.) - Loncha
da bulunan Çek hükfunetinin Milli 
Müdafaa Nazırı ıeneral lncer .. Kui· 
biııef e gelmiıtir, 

Bir Yugoslav vapuru 
torpillendi 

Vaşington 28 CA.A.) - Bl.r Yugos
lav gemisi AU:ıntlk kıyılan açıAınd& 
torplllcnm1şt.lr. Ölen yoktur. Müret
tebat dollı kı,yüannda bir ~ ~ı
ka.tıımı.,ur. 

1 



DAN AKŞAMA 

Kahraman bir kadın 

Sir 

L 
· rerk n .. fiiiiiii,'l;;~w;iliiiiliı~ açka 11' zarlığı 

Radyoda şar 
ibret. Memleketimizin büyiik hastanele

rinden birine İJİın düştü. Orada 
hastabakıcıltk eden ve çalıfkan, 
becer· li .()de.vsever olduğu için hür· 
met gö~n bir a:hem$İreB y)e tan11· 
tun Kırk bCl, elli y lannd kadar
dL. ·KonUfUfundan Rumclili olduğu• 

Gümrüğe kadar uzatıl· 
ması düşünUHiyor 

Yabancı radyo İslasyonlannd 
Belediye yakında bir bauları yeni bir ·deı Qkardılar. e A na kapı yaptıracak la ile, cazbanll havadis veriyorlar 

"-' Geçenlerde taınamile geli~İg·· 

? 
ve bilmediğim bir istasyon açtın; 

Merl9 ve Arda uehlrlcrl üzcrlndek.l t ı t ı d Maçka mezarlığının bir kısmının Bir farkı bir bav dis bir .flU'la b 
köprlllerin yeniden yapılması. üzeri- peş ema u ı 1 yola llbftSl içln duvarın geri çeklldl- ajans tel~alı o·· . d b~ 
ne, Avrupa.'nın muhteill memleketle- • •• aını, fako.t bu arada kapı OrWdü· ·•• unya a a 

nu anl dun. • d • . ? d" _ Hangi şehır ensınız - ıye 

aordum. • • 
- Manastırlı mubacırun... ister· 

ıeniz yeni tabirle göçmen deyiniz. •• 
Zira alnımızın yazısıymış: Hem es· 
kisini, hem son şekillerini tattık J 
tam dört kere aöçnıen olduk. 

rlnden kara yollle emtia gelme~e ğt1nden mcz:ı.rlığın ktıpl.Sl2 knlı:lı~ daha aaap bozucu bir fey olamaz.. 
başlo.mıştır, Gelecek ıt.ııala.t ~yo.sı ~ ve ıoer!ye ç1r1lemedlğ1nl yaznu;tık. Radyonun düğmes" i çevirdiğbn ~ 
mühim blr yekOn tıutmaktndır. Gllm- Gilzel Sanatlar Akademisinin yıld6nümü Belediyeden yaptığımız tahkikata rnan körpe bir kadın sesi ıöyle bi 
rilk nmbatlan bunlan alın$ ~ı.. göre vaziyet GUdur: farkı söylüyordu: 
memektedlr. J Mezarlık.. yol lçln kesilmeden evvel 

Devlet deınlryollan dokuzuncu HJKMET FER DUN ES Maçkadnn Valde çeşmesine giden yol <Hayır, 
letme dalres1 Sirkeci. prma ıeıecek üzerinde kapısı vardı. Bu kaPl Ut ve Çok bir ıey istemiyorum. 
ıthallt enasuun do~nıdan d~ birkao basamak merdivenden içeriye Çok bir fey istemiyorum. 

- Ya ... Vah vah ... Allah bu mil· 
lele bir daha öyle kara sünler cös· 
termesin-. Simdi burada yalnwuua 
galiba? •.• Gece gÜndilz bu mtiesae
ıaede mi yallJ> kalkıyorsunuz 1 

O zamana 1'adar bende. çokbuı
bcri du!muş, yahut ihtiyar ku:nua 
• tibıı.ı bırakıyordu. Meğer yamlnu· 

ya Slrkect istasyonundan gü.mrtı~ Bundan GO şıme evvel kutulan Gü- Başka bir salona girtnlz. g1ı1lmekte idi. Fakat mezarlığın bu 
nakledllebllmesl 1ç1n bir tedb\JJ dil- zel sanatlar apdemlsi - da.ha dolt· Altın varak yapan eephtsl keslllnce kalan kısım rfiksek- Kütüklerden Y pılmıı bir daA 
şUnmtlşttır. rwıu o ze.ınan1d lmll llt - cMektebl ki te kalmıştır. kulübesi •• 

Bıı tedblro göre Slrk.ecldı Vezir 1'- sanayU nefise> Y1 dnrln nazırların- genç z .. · Belediye mezarlığın etrafına on Ve dıtarıda IApa lapa yağ n ka 
kelesl önline kadsr gelen tron ""lu dan biri bir heyetle blrlikte illı: defa İşte en nefis ve beş altı 3en& evvel- blit-sııe bir duvar ""'-''•, fakn.t Seninlen ben hu kulubcdc 

.,~ k ktl llne kadar ölmek Uzer~ bulllll&D. ho.- ""' ,..\;Ali~ 
gümrtik btnasının bulunduau Iteşa... Qlııra gezoce · klkl ~ harlkulfıde blr baba sana.tı... kapıyt n~mak 1ç1n tahs1sat kahn.a.- bn, ha,a. 

'ım_:_ Hayır... Evim var... Nöbetçi diye caddesUıo kiadar uzatılacak ve 'bl Mıe1ctep~ly~~~Pv:~ı~~~e~o;1:!~~ Altın varakçılık... Bu hıce l§l öğre- mıştıır. Ocak ba~mda ..• 
Oımad.x..- •aman.1 çık run bu suretle vagon ar doğrudan do~- r ıava · • Şimdi ~•2 bUtçcs!nden ayrılacak E 

"" .. u .. ••• • ıardan addedilen bazı heykellerin nenler atasında genç kızlar da va.r... v t, 
cevabını verdi. ya gilrn.rute kadar gelebll~ceklerdlr. dlkllebllmesi için fetva. çıkmıştı. Çık- Başka blr kapı açınız. Tezylnt tah.slsat ııe me7.nrlığuı Ta.şlık semti- Ba§ka bir §ey istemiyorum ... ) 

_ Çocukl ruuz7 Ancak bu ktsunda. mtinakalM yalnız mıştı arnmı:ı. zamanenin devlet adam- Arap yıızısı qubest... Vakla mües.w- ne giden c phesı 'Uzertnde bir ko.pı 
iki taneydiler. Geçen harble- ırce ~nsın~an soııra yapılacaktır. lan gene de bu taştan çıplak in- se bUyUk sanatkAr KAmn Altdik'l açılacaktır. Kapının pl~nı hazırlan- «Hayırıt la başlıyan ve creveb 

rin k gqnlı.ğa esnasında ikisini de men er ida.resıntn bu projcıl ya- sanlara s1nlrlen1yordu. O halde ne kaybetmiştir. mı:;ır. Yakında inşanta başlana- nihayetlenen bu şarkı biter bi 
kaybettim. Şimdi dünyada yalım .k:ındtı b"ledlyeye vetUecek ve beledi,. yapılacaktı? .. Nihayet akla bir çare Fakat t Iebelert çalJ.ŞlyQf', 1§00 tA- en ır. kalın bir ıes hıı:Jı hızlı bir ajans tel 
kocam kaldL. •. Amma o da ihtiyar- r:c~~ade ederse tren hattı uz tı· geldl. Hemen Mnhmutpaşaya, havlu, llk yazan bir delllı:nnlı, öteki salon- Venzedarlık kursu grafmı okwnağn başladı. Bilmes 
d • silecek ve snlro gibi hamam ~ı farda ytizllk ve mUhro dndar ecdat· kaç tayyare ile yapılan bir gece 

ır_:: Ne q görür? sattlan dt1kktın1aro bir adam koştu- tan knlnuı. bütün güzel 1fler, güzel Cümhurtye: Merkez bankam vezne- kınının tafsilatını veriyordu. Alevi 
Hiç çal~amıyor... Söylediğim ıko•• y' e rutdu. Ve bir stlrü peştemal satın sanaUar öğret1Uyor. dar yetlştlmiek llzere kurs tıçm$ kaç kilometre uzaktan ~öriilüyoı 

"b-:-ı• ihtiyar... Seksen altısında... alındı. 'OWa doenısu her heyktl ıçtn Bütün bu eski bü.y{ik sanatkAr- karar vermLştlr. Kursa orta mektep m ••• Ertesi sabah çıkanlan Y 

rn . lnd bl tlmall lnn ve kendimizin olan aü.ıel işleri, mezunları nlınacaktır. Orta mektebi --1 h"'- "dd ti d b vaz"yette elbet kö,eı e r pe_, •• .. pek iyi der""& ile bit' ..... '" o•--ıa.r mtl- Kuu. ar a.aa, ynı ıı e e ev nsan u 
1 

•• v bürük devlet a.damlarınuı gele- güzel snnıı.U:ın nkademı çatısına so- "" ...... ""11 ı..w ed 
oturmalıdır ••. O da oyl Y pıyor. Kumluk araasmin bir ceıtı günün sn.babı bütün çıplak hey- kan Burhan Toprıı~. mllesse.senln sabaka 110 kursa gl.reblleceklerdlr. ıyonmq .•• 

- Bu kad?I". Yı;.t farla 7 kismi' dalia ablacak kellere peştemal kuşatıldı. Ve nazın 'kurucusu Ahmet berdcn $0nra te.k- Kursu bitirenler muayyen blr mUd- Hanl d minki şarkı? •• Hani kar 
- Evlendiğimiz zaman ben. yJr. müessesede kırmızı hamam peşto- dlrle saymanınk kabil deeildlr. det MerkC"' bıınkasındıı. lilzm ede- dağ b2l$ındaki kütüklerden yapılnı 

misindeydim. O altm~ıru Eei;~L mallı Apollonlnr, venlisler karşıladı... zım .sadeco resım.. heykel, mimarl cekler. sonrn, isterlerse başka bir küçiicük kulübe? •• Hani ocak? .. V 
- Kırk küsiir yaş fark? ••• • dıye- Kadıköy kumluğunun bir kısmı ev- Bu hlkAyeyl bann, blz'ıat o sahne- gtbl yalnız ~ ~r.p tarafını alıp Yerde de çalışabileceklerdir. hani ocağın kı:tıllıiı yüzlerine vuro 

cclc oldum. velca Uraz edilerek satılmış, bir kıs- do bulunanların ağZından dlnlemıa bunun\ kalmış olsaydık ynptığım.ız * Kerim ndında birlsl Yen1kapı bq b sevgililer? •. Bir nn içind 
_ Evet efendim.:. Birinci kocam mı da. tan'Zlm. edilerek park haltne en eski ve kıymetu res.sanılanmızdıın şey nnc:ı.k blr Avrupa. §!Üleserlnl dl- meyhanelerinde kafayı çektikten ron- h psi başka fılemlere uçup gitmi 

vefat etmiş. be.nl iki yetbnlo dul konulmUŞtu, Kumlu~n bir kısmı ~ b1rl anlattı. Ben de gilzel sanatlar Umlzo çovlrmektıen, lmsit lıir teren- ro ettnfındakllerl rahat&s etmeğe lerdi. 
bırakmı$b. p de fakirdim. Şimdi· bir haldıı durmaktadır tarlhlııe en dlkkato değer, en mühim mo me eles1nden ibaret kalırdı. Bun- bnşln~tır Kerim götürilldüğü lca- • . • 
ki efendim beni i teyinceı «Bari r • Bel~lye, kumlu~un bu şekilde bO§ bir dökliman olo.caıtı 1çln, bunu unu- lıınn yanına kendi güzel sanatıan- rakolda koinıser ~uavlnlne hakaret- •. H!\Vadas bıttı ve.' ria l_>aşlad1. lı 
hat ederim •.• Hanımefendi olur, kS- bU'akılriu.\sını doğru gl\rmı,.erek bir tulmadan hemen ya.Zıverme~ı kendi- mızı, kendl zevklmlzi ko~a orta- te bulunduaundo.n dün adliyeye ve- otekinden daha pırane bır feYı 

. d" d !ı- kısmının daha sa.tıhnasırtı d~iln~ me blr borç bildim. yn tellf bir eser çıkamııt olduk. Bu rllm!ltlr Kerlnı nöbetçi cUrmUmet- Bah r geldi ııevgili..., 
şeye geçenm. •• » ıy · wuo mektedlr. Belediyenin bu kum.luktan Daha yarım asır evvel heykellerin telltl b~e veren de Burhan Top- but db~smda, bir .,., hap'• b\r lira .... 
Bu yede ev -tianmın rah mu ön 11d rqllyon Ura btr a-eıır temin edece- ha.marn pe.şttmalı kuşandık! n blr rokttr. i; tı ~ Kiraz çiçeği kokan rüzgiır 
pl.inda düşünmUttüm. •• Fakat itte, ti tahmin edlllyol'. memlckettAt bir Gllzel sanatlar akıı- Bugün Türk t~yinl sanatlar kısmı parıı. cezasına çarpı ış r. Sana kadar uzanıyor mu? 
şanı .•• Bilmem tafsilibnı anlatmala demıslnln 60 ncı yıldönfimllnü kut- şu şubslerden mürettep: T&Lhlp, Bahar geldi sevgilim, 
hacet v r mı? B' m cirln mal Elektrik teline dokunan ıamanm ıntnasını anlamak ı~ın yu_ tezyin\ Arap yamı. e.bnı ve ahar, Ok Siyah etm alan andıran 
evladmı nuıl kaybedeblleceli ma- b ·andaki hlk!yeyt dQ§ünmek kltıdlr. Tlit'k cUtçllıgt. altın nrak, Tilrk ınln- UYUCU Berrak ve yıldızlı geceleri 
lüm .•• Hele bizim gibi dört katmer- fr çocuk dilterek Çingene kadınlarİ, yatilrtı, Türk çini nakıf'an, Türk hah mektUpf art yalnız mı geçiriyorsun) 
liı" • Emin olun kocam çok Utt· yaralandı l d l nakıştan vo sedıl 1f1... Bahar .•• Yıldızlar ..• Salkım 

uıın •• 0. u-n.Um•'-.ı bil b'll' can 1 m o e •• • Müessesen1n 936 dan bert .....,.1.rdııı.t • k1 ....1 ...;ndi. çüncll g~--. 1.PUe e tt•" '6• ~ çıçc en .•• 
... almJf o dahi Kamgümrllkte oturan cavldin 10 Bir kere do gene çok eski lk.l :üs- tekdmill 11a!hasuı1 anlamak için ra- o d ki c ı· "ki k eylen• k tı. zaman d k u a arın... e mcı er ... > 
ço ' yaşın akl otlu Ercüment, tramvay tat resS3.Illdan .sanayll nefise• me - kD.mlara bakmalı: Wldlr. 934 yılın· yapılması bitmiyen 
iki hizmetçim varda. Fakat vakta 1d caddesinde oynarken 838 numııralı tebtne ilk defa canlı kadın modeli- da talebe yekftnu 18&, ron )'l.ldakl 
F..skiJehitde ıon varımızı yoğumuzu elektrik dlreilne tuımanmLŞtu. Er- nhı nasıl sokulduğunu dinlemiş ve talobe yekfuıu 6191.. kaldırım 
bıraktık, daha İçerlere gÖçtük, bayU cfiment bununla da kalmatnJl}, elek- yazmışLıın. Ancak bu ~ ıçın bir çın- Güzel sanatlar para 
sarsılmış bulunuyorduk. Baktım trlk tellerine dokunlllflk ıstemlıtır. gene kadınını rn:zı edebllml{jlerdl. -----o-
olacak gibi değil Bir %tnaıı.t. öğren· Fakat tele dokunur dokunmaz da LMdn bu canlı nıodf!ll sınıfa sokup kazandırir mı? ş~Ude Haltı.skflrgul caddcstn-
ınek cerek... 'amusumuzla, kimse- elektrik çarparak baygın blr halde çalışabilmek için Meta b1r 1nkı1AP. Guzel sanntJar insana para kazan- de Eks:ırhhanen1n bahçe duvarı 
ye muhtaç olmad n. ho.ynbmı:ta ka· yore yuvarlanmış, yaralannuştır. Ya.- bilyük b1r mücadele yapmı.şlardı. O dır mı'>... Gayet tabll... Elverir kl ne b ğlııd ı ap rtııruının bah-
zanmalıydık. Cerçl beğe pvennıit· ralı çıocuk. 'hutnncye knldınlm~r. kad r k1 onı:ı.n dinlerken, blr çl.nge- gU ı san t denilen şeyin hayata uy- ço duv n gert çeklldl. Bln1ı sa-
lim; onunla qk d ını. servet izdi- ne bnsınm canlı model olarak m k- masını ona adım uydurm:ısını bll- hiplert nr: ı n ücretsiz beledlye.-
vaa yap~tun. fakat nelice böyle KÜÇÜK HABERLER t.eba nlmlDASl hAdlsest ban tıdeta mell •• İşte nkademlde buna da mu- ye bıraktıl r. B lediye de duvar-
olunc a:ı:a~a riza gösterdiın. Değil bir rlklr ve sanat lhtUAU gibi geldi ... v ftnk olunmuştur. ları kendl:ıl masraf ederek geri 
kendimi, onu da beslemek lazım * Taksi ucre ıertnln daha yüzde Bir zamanın kııfa.sı ve knnnıı.tlert DUn mektebe u{tramışt.ım. Büyük çckLl. Fak t kaldırım olduğu gib1 
geldi. t,te aenelerdir o kÖ1~e. 25 11 vesile yuule 75 nrttınlmıısı kıı- Ue Adeta gllreşen bu m~ sesenln ve fevkaliide gtmel blr hD.lı gördüm. dun.tyor. Buraya. döşenecek ko.-
i, b mda... Elbette... İbtiyarağı n dün sab:ı.htruı ltlbaren tatblk şimdi 60 ıncı yilını karşılıyoruz. M('kt.ept.e hazırlanmış, deseni mek- reler ortada kaldı. Bir kısnımı 

Şarkı birdenbire kesildi... Kal 
ses telgrafa okumağ bll$ladı... Kı 
bin yaralı. kaç bin ölü... Ve bat.., 
lan gemiler ••• Ve ue bahar k dt, ı 
ltira: çiQeği kokan rüzgar. ne ıoiyı 
elmaslan andıam yddız.lı geccl 
ne salkım çiçekleri. n gelincikl 

1 ne de kadın dudakları!... 

Havadisten sonra tekrar bir 
şıuiust ba$lndı amma, ben rady~ 
kapattım. Cünkü kim bilir ark 
dan ne müthiş bir facia daha ge 
cekti? •. ____ ..1 edllme~e bQ§lamtştu\ Memleketin yettşUrdiğl. e.n bUyüK tepte çlzilml.ş... çocuklar parçaladı. 

sokağa ataouuumı ya... adamlardan blrl s:ı.ydı~ız ı-essnnı Mobllyeclllk şubesinde - evet bu- Ik1 ıcydanberl buradan geçlle- Bunun İçin bir patmak harck 
Bu sözleri söylerken. batını aza- * Boğnzlçinde, blllıa.»a Emlrgln, ~Hamdi bey, teşebbüsü He Gll sene ...nn bir de mobilyeclUk ••nbes1 ve m~ ıı il bu ""rkıh ibrete nihayet verdim 
tl• b" d" 1 ınahluk h tinde kal- Yen1köy, Bati.yer, Yenimahalle v 1 k 1 b ,. 1 bll ı;u .,..... mlyor. Kaldırımlann yap mam ..-

mc • ır ıı Kavaklarda'kt gaılno sahiplen men- evve uru an u mues.'3esen n. - btlyeclllk dersi alan talebeler ''ar- nlho.yet blr hatta, on günlük i§tlr. 
dırdı. . up olduklan esnar cemlyetlnı ba~- hassa 938 yılında - tıpkı Dartmü- dır - bana. blr masa gösterdiler. Blr dııklka evvel bura..m şu perişan 

- Evlenmek bir pıyaııgodurl • vurarak buz bulamndıklarından sa- nwı, ttnıversıte 1nkı1A.bı gibi - yep- HarUrnlO.de blr saray masası... Ve hı:ılden kurtulmıı.lıdır. 
dedikten sonra, bu mevzu Uzerlnd kıntı çektıklerlnt blldlnn~ıordlr Es- yeni bir hl1v1yete bUrllndilğünU gö. tnmn.ınlle or1J1nıı.1 mode.lde. akademl- ••• 
ia:da durm.ıyarak. b:aıtabakıcabiı nar cemtyetl bu olkA.yet Ul.ertn~ be- rilyonız. de ye.pılını§ şık b\r sa.ndıı.lye ... TUttu- İstanbul cihetinde 
ötrerunck için 11asJ çalqtı!ını. ılm· led.lyeye mllmcaat etmiştir. Bu seneden ıtlbnrcn mektep sade- ~u ve halk tarafından be~enlldtıtl 
dl b mesleği nasıl sevdilUU anlat- * Kurtuluşta e.partım.an k ce resim, heykel ve mimariye de~u. :takdirde bwılnr teksir edl.leblllr. menba uyu darlıği 

w u koyuldu. Abrııhamın ÜQ buçuk yaşınd ;pı~ bllha. bll.tün Türk tezyini sanat- Baeka bir atölyeye gln1lm... Talc- vesaıun flkdanıudan dolayı ts-
mf\KB • ablak .A 0 Un a lanna. son derece~ ehemmiyet ve- be en mükemmel kravat, ~. em-

Ben. eYVeli. bu ka . m· kJ:' d~ cll ka~ pcnoeı:estnd.en so- ren blr müess~ hallne glnnl.ştır. prlnıe numuneleri b.a2ı.rlayor. ve tanbula Sırmn.k~, Göztepe, Ka-
daki kuvvot ve aüzelllği d°'Undihn. tn.. şm~. yaraıandılı'tndan has- Garbın güzel sanatıanna olduğu bunlar 1çln esk1 sarnylardakt en g{l- rakula'k sulan getirilemiyor. Koca 
Derken aklıma, bir fellket gUnUm- &Uleye kaldırılmıştır. glbl şarkın da. tekmil nefis l1Jlerlne zel en nefis motiflerden 1lbam alı- memleketin iyi 60 1htıyacı Hami-
de bir cloatumun y zdıia mekt * Beyctlund.a oturan Fehml adın- kapısını açnıışLır. mYQr. Bu ııtbl tşkırl, btly(ik sanaylle dly uyuna mllnhasır k.nldı. 
u satal&r gddlı da blrlsl Hcybelladada Cam llma- MUe.ssesen1n :raallyetı sırasında kol kola vererek mükemmel par& lta~ !stanbulun her semtinden Be-

' nında yıkanırken bir ara auya dnl- •Şnrk tczytnt sanatla.ti lrumıma gtrl- znnmnk kablldlr. Mesel.l seram.ık §1.k:t!lfta lhlnmura. kadar araba-
.•.••.••...•..•..•.. . ak ......... bU· • ·:~:;~ •• mıo. başı kumlara ~arparak )'amlo.n- nlı:. Mesel gelLşigllzel blr kapı açı- lf1 bunların b:ışmdadır. lıır su nla.ra.tı:: hem 'S('mtleılndekl 
«Felekten alınac n 7~ ın- mıştır. Fehmlnln lllı: tedavıst yapıl- mz. Beyıız .sakııllı, tertemiz yüzlft bir 60 ıncı yıldönUmlinde akademi mli- hııllon lyi su ihtiyacını, hem de 

likaın Onun zulmüne zebwı otma- mı•tır lm kendllerlnln ve hayvanlı:ı.rının gı k 1 ko -'..&-.. v • şark n tkAnnın karşısında.ki deli- ıh1m btr yenilik yapacaktır Ş diye -
ınak. kahramanca art • l'nlU.UJ"• *Ali adında blrl, Slrkecldekl otel- knnlılnra ve genç kızlara eSkl ve ne- kadar bizde yulnız resim heykel ~- dasını ttmlne çalışıyorlar. Hal 
ALıı yasınım:ı ~hd ce~e r~i !erden blrtnd yatarken yanınd ki 113 'bir dede nııtı meşk.ettırdlğlnl :glst açılmıştı. Bu "8efer 'aıtıp varak- böyle lke.n ve YM mevsiminde 
·yaıamllk kudr . ı-term""' '&o karyolada yatan oda arkadafmın ce- görUrsUntiz. Faraza bir geng kızuı tan, ciltten, tıezhlpt.en, ebruya ve çe,sınenln sabahlan altıda açıl-
Hem de ııülor yiizle ••. -. blnd n Ss Um çal.rn14, ynkala.nmı.ştır. «Cbruı işi 1le me§KUl oluşunu seyre- ~. kravat nümunelerlne kadar ması 1cabederken çeşme .sekizde 

........... , ............. ·•·••··•·• .... Ali, diln, llöbetoı asliye ceza ınahke- dersiniz. Dağınık saçlı ba.,ı haklkıı- akadoınlııln her çalı.şmA sahasında- açılıyor. Ak§ıımlan &eklzde kn-
Bu haıtal>akıeı bdın feleti ıut· me&ınde .50 glln hapse mahkf1m edil- ten neris hlr ııebruı nun ~rlne cğll- kl i<;lerl gBsteren muaz:M.m bir se:ıP panınası lA.zun gelirken dörtte su 

• bilmlıtL Hayett.a .zıc:ık mfEtlr. . mıştır. ııçılııcak ..• Blzde ilk defa blr §eyi.. kc lllror. 
üatU ıetıre terkedorek daha re- ....................................... Burad:l yapılan ebru nümunclerl· 60 ynşıtıda.kt Güzel sanatlar aka- Oilç lıal llo Ihlamura kadar ge. 
aUrçen koc~k ine yapQan nlce tumaft. lkııl~ biinn ti nl gördlltn. 7.evkll blr adam içln bun- demısıne dtıhıı nlco seneler ve onun len o zavallı Jft.~at beyı:lrler bn 
fahb bir er .~_,_P~~.ı and HL lamlanm-L -'-'--' bil e ~ ae- lann yanında Avrupa duvar kARtt- kıymetli ıntıdllrtl. Bur1ıaıı Toprata seter bo~ dönüyorlar. 
ille• Hana aguarwu&n a ~ - · ~an • e pçırme. lan ne kadar ldl, mlnasız ve bayajtı da fhndlye kadar olduğu aıtıı bundan Al.lkalılann nazan dlkkattnı 
4'üa ıneaut ... 5u'bDda tatad&tı Mık· Y aerçl pelı: mütftu'i fakat mu- kalıyor,.. Ne yazık 1cl Türk ebnısu iOll.l'U ifa a.ynı tarı:da muvaffakıyet- celbetınenlzı rica ecıertnı. 

altdık ıhtb'ara rafmen... hakk.tıı: ld buiki k~ 1ienfiz duvarlarınım süslcyemlyor... ıer dllerlı. B~şlkt.ltş: 5uJ)bt KRmll .Hekhnollu 
.,_.. bınl .tr.fıııCla ııirWW yap- biri... ( Vl-Nu) fıEbrn Ye ahım şubesinden cıkınız. Hikmet FerldllJl 
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400 • 
150 • • 
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Bağ, bahçe ve ev ziraati I, 
~--~~'!!!!"'!'!-~-~-~~~~~~~~~~ 

Kemik ve boynuz 
tozu 

Karanfil kökü 
kurdu 

Gördü.kierim, duyduklarım 

Mekteplerde eski 
tevzii mükif atlar 

Het hangi bit hay-yanın olma ol· Karanfillerin topraia en yakın ve 
9! em.ikleri, boynuzlu hqvanlarm ulide denilen ~övde ile kökün birleş- Talebenin derslerdeki çalı~anlı-ı ları gölgede bırakarak omuz omu:ı.a 
• ynuzlan en mükemmel birer tlit noktadan koptuğunu görürseniz iını belirtmek, son sınıfı bitirenlere ehramlar kurup perendeler atar, bar
.,al>redir, Kemik ve boynuzlan top- bunun bir çürüklük mantannın te,,i- derece derece diplomalarını vermek 

1 

fikıte halkalarda envaı meharetler 
IJ,uak toz hali.ne ıetlrecek oluna- rile meydana geldiğini anlıyabilirsi· için her sene yaz ortalan, mektep• gösterir, yilz kiloluk güllelerle oy· 
-. bunlan ietediiiniz meyva, ,ebze niz. Fakat karanfil fidanıııın olduğu lerde (Tevzii mükafat) törenleri narlar1'en seyircilerin ağıı:lan açık 
'" çiçek fidanlamım topr.:klannı yerde kendi kendine ıolduğunu ve yapılırdı. ı kalırm~. 
kuV!Y'etlendirmek için kuUanaııhUini- tutup hafifçe çektiğiniz zaman, fida- Mükafat, hususi imtihanlarda bir 
niz. Kemik. ve boynuzların terkibin- nın elinizde kaldığını görürseniz, derste en yühek not alan talebeye I Bizim çıktığımız 1encki tören ev
de kalsiyom foafat adı verilen kireç- fidanın kopan yerını inceleyiniz. verilen, ciltleri yalclızlarla cicili bi- velkilere nispetle çok sudan geçmiı. 
li fosfat maddeei bulumnalttadır. Bu Görecek.siniz ki, fidanın kökleri bo- cili, ilmi, ahlaki bir kitaptı. Bunu : yangından evvelki köhne bina için
maclde, topraklann hem kirecini ve- zulmuı veya k.emirilmi~tir. lıte bunu hakkedenden sonraki dolgun notlu-

1 
de yapılmııtı. Bandoyu, takım takım 

rir, hem de fotforunu tamamlar. yapan bir k.ölt kurdudur. Bu kök lar sırasile birinci, ikinci, üçüncü 

1 

davetlileri, hele sefir mefir, direk
Fosfor ve kireç maddeleri bütün ne- kurdu, mayıs böceğinin toprak al- zikri cemil (mention) leri kazanır• tör mirektör gibi ecnebileri, ıerbet
hatlann vücutlarında en e.aalı yapı tında hayat devresini geçiren kur- lardı. leri, pastalan, dondurmaları hak ge-
maddeaidir. Bu maddeler olma.zea dudur. Bunlar ıınıf sınıf, ders ders (T ev- , tire ... 
nebatlar cılız ve kuvvetsiz kalırlar. Buna karşı birçok çareler tavsiye zii ~ükUa! cetveli) ve (Palmares) Saray canibinden Mabeyin katibi 
En mükemmel gübrelerin içinde bu edilirse de hiçbiri kati bir tesir ve dMilen kıtapçıklara da hasılmıı 1 Ali Cevat Beyle Hünk.&r yaveri bir 
maddenin bulunmaması o ııübreyi netice göıtermemiıtir. En iyi çare olarak ?.erk~c;. dağıblırdı. . ~ 1 paşa ve Beyoğlu zabıtasına memur 
Dok.san tcairli bırakır. Bunun için ıudur: Şayet böyle bir vakaya raslı- Tevzıı mukafatlann tahsıl çagın·ıbirkaç ki,iden gayn kimsecikler 
foafatlı Avrupa gübrelerini kullan- yaca.k olursanız, hemen elinize ça- dakileri fazla fazla çalışmağa, yük· yoktu. 
malc zaruri olur. Kemik ve ve boş- payı alarak 0 karanfilin dikili ve sek numaralar almağa. birihirlerile ı' Abd h Şe f Ef d" t 

~ "k 'b" b"" .. k f d urr aman re en ı nu. 
Db~ tozlan bu mabadı temin ede- içinde kökleri kalan toprağın altını· Yl anşmalcga leşvı -~ı 1 • ~yuH ~y a-jkunu okudu. Hem diplomasını, hem 

ılır. üstüne getiriniz. Toprağı karıştırır· anna anaat getın mı,tı. atta ge- d ltı d 1 a.l ak 42 O.-
Bir metre murabbaı toprağa 100 - ken kirli beyaz sarımtırak renkte ne böyle gayreti arttırmak fikrile ime a Enf md~ a( ~a.s:,ı•EJ ~~trik "d . 3 1 8 · d 1 ·· .. M. ı an en ı ıımuı el[ ı areaı 

200 ~a~ kadar saçılır ve çapa ile 2 - 4 santimetr~ boyunda bir veya "f sedne1sın1 e ~htdın ved.gl u~~'k· 
0
aa- Müşteriler müdürü bay Osman Ke· 

topraga l[arıştırılıua faydası büyük- birkaç kurt hulacaksınz. Bu kurtları n ma aya arı ı a.s e ı mıştı ı a- mal) t· 1 k t" l 
- B · 1 ld ··ıf· Huk k M··ık· r t namevcu , meme e ı o an 

d
tür. u ışl ey ü en birincikinuna ka- derhaJ eziniz. Birkaç vaka olur ve ru 

5
un

1
un, . ku •

1 
. ud ıyeb, .. ıc~re Varna' da. Gümüş madalyanın sahibi 

ar yapı ~alıdır. Bunların erimesi toprağı bu suretle kurttan temizle· vke 
1
u tanbı me tepi erın 'ke~ _ı1nncı ~~- 292 Salahaddin Efendi (timdi me

ve topragı faydalandırması için ara- miş olura.snz, hem•bütün fidanlarını- an ara unun atını, ı ıncı ere gu· b S l•h dd' Ça ) d ı_·ı da b · .. .. .1 ğ b 1 d us a a a ın m a 11J1 mem ne 

Ç 
.. n k~ırk sel ne! ı~ıeçmesi lizıın gelir. zı kurtarmış, hem de mayıs böceği- muGşu vcl rı ~e e. daş an . ı.) . ıebeple meydanda değil. 

' udn u o aky ili[ a çürümez. _Tarakçı- nin üremesine meydan vermemiş 1·· d~nçMe'~k~fzerınh. e dte~ı.rl en "kg.oru- 738 Faik (terzi Calibe hanımın 
.ar ~ arta a an parçalar bıle bu işe olursunuz. ur u. u a at, ıç egı se zı n ce- . d 
yarar. mil alanlar arastG"la benim de ismim ~evcı. genç Y~tı~da vefat e en_ aı:

girsin diye canla başla çalışanlara, ıtadaşımız) mudure cevap verdıydı. 
Bagv lara göz taşı altın ve gümüş madalyayaı göksüne .. .. A 

takmak niyetile gece gündüz dirsek (~evzıı mukafat) ların hayırlı cil-Çok sulanan 
sebzeler yapınız 

Son yağan yağmurlardan sonra 
Su, bütün canlıların hayatını ve- ı. 

'Dağlarınızı, asmalannıı.ı gözden ge
ıen, temin eden ve kurtaran en za-
ruri maddedir. Fak.at bnzı ahvalde çiriniz. Eğer yağmur, evvelce göz 
au bile nebatlara zararlı olabilir. Bol taşı ile ilaçlanmış olan yaprak ve 
ıu vermekle, bol sulamakla nebatla- henüz teşekkül etmeğe başlamı2 
n daha erken ve daha kuvvetli bü- olan üzümlerin üzerindeki göztaşını 

silip götürmüş ise, bağ ve asmaları
yütmek - her vakit için - kabil 
değildir. Çok sulanan çiçek ve eeb- nızı göztaşı ile ilaçlamanız lazım ge-
d lir. Zira, yağmurların serinliği birkar 

x er suyun tcsirile boylanırlar am- "Y 
gün geçtikten sonra daima sıcakla

ma, çiçek ve me)"\'Cl vermekte geç 
kalırlar. Bazan da fidanlar tamamile rın arttığı görülmüttür. Bu artış fi

danlar Üzerinde mantar ha!ltalıklarıboya kaçarak ne çiçek, ne de mey-
b nın baı göstermesine yardım eder. va vere ilirler, Bunun en güzel mi-

ıaallerini çok defa evde veya bahçe- Yapraklar üzerinden meyvalara si
rayet eden mantar ha!talıklan bu nizde gönnüş olacaksınız. Çiçekte 

iken sulanacak meyva aüaçları bile tene büyük ümitlerle beklediğiniz 
• mahsulün mahvolmasına sebebolur. 

meyvalarını dökerleı. Bundan dola-
Evvelce de tarif ettiğimiz gibi 

yı her işi zamAnında yapmak lazım 
lel·r Su! d h f'd iht" meyvaları da ilaçlamak suretile as-

ı . amayı a er ı anın ı· l L-~ 1 
ld v d h ma annıza L><11' bu amacı veya Bor· 

yacı o ugu zaman a yapma dır. d b l h. 1 ı 
Domatesler çok sulanır1a. boylanır 0 ~-ztamacı ve ıç 0 n;~zhsatı yda • 

L 1 · d h" k nız go aşı sızyu serpmegı a r an 
ve ancal[ tepe erırı e ır aç meyva ık B"lh ile J 
verebilirler. ~ • arma,yınız. . ı assa ~a ~arı 

P ti 1 k --'--- l ılaçlamalısımz kı, koruk halınde iken 
a ıcan ar ço aw.ursa uzar ar, .. .. l h .. k v b 1 

yapraklarını büyütürler, fakat çiçe- duzum ~r .. enkuz ızarmagak'"f)aı amka
v tm z1 H tta · kt "k an çurume ten veya u enme -
ge ya 8: ar. ..a çıçe e ı en ~- ten lcorunmu olsun 
lanırsa çıçek dokerler. Susuzluk. fı- ş ---· ---

çürütenlere, hatta numaranın yanm velerı de olurm~ı- Me~ela .üç >:üz bil
:veya çeyreğini kırdırmamak için te· ı mem kaç. s~nesınde, rıyazıyecı Meh
neffüs saatlerinde bile g"'zlerini ki- met Nadırın Şehzadeba~ıında, Bur
taptan ayırmıyanlara çok ~asladık. 1 malım~sçit sokağın.daki (Nümunei 

Şimdiki bazı gençlere kulak misa- terakkı) me~tehınde . yapılanda 
firi oluınca boyuna duyuyoruz a. Mazhar Efendı adındakı genç o ka

Mesela · • dar mükafat almış, (Ya,al) nidalara 
Beşikta~lı Hakkı üç golu da demir 0 derece a~a çıkmıı ki, . ora~~ 

gibi şütlerle ağlara taktı 1.. Galatasa- hu~unan ~skerı mektepl.er müfettışı 
raylı Cezmi 100 metreyi bir solukta ferık İsmaıl Paşa genem zekasına 
1O,9 saniyede aştı ı.. Ağır sıklet bok: 1 hayran kalarak hemıiresini vermi,. 
sör 1lya1 ikinci ravuntta müthiş bir Mumaileyh Hariciyede Tercüme 
{direk) le kar§ı"ındakini nakavt kalemi eerhalifeliği, Harbiye ve 
etti 1... \Tıbbiyede (ilmi ahlak} hocalığın-

0 zamanlar da şöylesi: dan sonra Meşrutiyette Habeıietan 
4 me klas'taki 2) Ali (Üniversite şehirlerinden birinin tchbenderliğin

yüksek cebir profesörü bay Ali Yar_) 1 d: vefat e~:n, kalem 'Ve iktidarı 
tam 1 2 «prİx> aldı, başkasına bır cumlece musellem olan Mustafa 
tanecik bırakmadı... Doktora imti- mazhar Bey merhumdur. 
hanlannda Hukuku düvel ve idare Gene bu minval üzere Kuşdilinde. 
muallimi Hakkı Bey Şair Mitat Ce- Hasırcıbaşılann Celal Bey inu rüı
mal'i (Beyoğlu dördüncü noteri ve o ltiyesindeki tevzii mükafatta vezne
zaman da ,airliğile meşhur) o ka- dar Hüseyin Efendinin kerimesi Ka
dar takdir eylemiş ki, elini aıkıp teb- niye hanım her derste birinciliai ka
rik bile etmiş ... Bu sene Mülkiyenin zanarak ortalığı maşallahlarla inlet
albn madalyası Kocabaş Saidin miş. Methi ve hanım hanımcıklığı o 
(çok zeki ve bah.mz arkadaşımız va1'.itler binbaşı bulunan Mekatibi 
Sait Hikmet rahmetli) hakkıydı a.skeriye Nazın 1aniıi Ali Riza Pa
amma ta.hririlerin birinde mümey· ıa.nın kulağına kadar gidip muma· 
yizlerden ikisi l O, üçüncüsü 9,5 attı .. ileyha ile izdivaç eylemiş. 

danları kurutur. Ukin muayyen bir 
zaman İçin, mesela -4 - S gün ıusuz 
kalmakla patlıcanlar bozulmaz ve 
bilakis fidanlar piıkin olarak büyü
meğe devam ederler. Sulanacak 
olan sebzelerin köklerini saran top
ralı: ta arbk rutubet bitmek üzere bu
lunmadıkça bol su vermeyiniz. 

U 1 GI •• J ğı, 2/ 1 O numarası kınldığı için gü-
ZUO saç 1 ayo müşüne kaldı!... Benim ilk gördüğüm tevzii müki-

CEVAPLARIMIZ: 

Büyük karanfil almak 
usulü 

&eıköyünd.e irfan Temel'e ce-
Yap: 

Tohum la yetiştirilen karanfiller
den büyük çiçek almak kabil değil
dir. Çünkü cins itibarile bunlar to
hum karanfili, yani fazla, fakat kü
çük çiçek açan cinslerdir. Büyük çi· 
çekli karanfil nJmak için daima çe
likten yeti§tİrilmiı ltaranfilleri tercih 
ebnelisiniz. Bu cinsler arasında çi
çeği 1 2 - 1 3 santimetre kutrunda 
bü;yük olanları vardır. Çelikten ye
tiJtirilmiı olan bu cinsler: Amerikan, 
Nis, Şıabo, Dcmiranp karanfiliclir. 
Bunlann arası[tcla İtalyan karanfili 
de vardır. Bu cinslerin birçoğu Js
tanhulda muhtelif semtlerde yetiııti
rilmektedir. 

Büyiik çiçekli karıınfil almak için 
iki ince noktaya dikkat etmelisiniz: 

Glayöl soğanı kuvvetli ve iyi iş
lenmit bir toprağa dikiline, çiçekleri 
kuvvetli ve sapları uzun olur. An
cak her cins glayöl mutlaka bir 
metre kadar sap vermez. Uzun saplı 
glayöllerin çiçekleri de büyük ve 
adedi 14 - 16 ya kadar artabilir. 
Uzun sııp alabilmek için glayölleri 
az gölge gören yerlere dikmelidir. 
Toprak çok gübrelenmiş olmalıdır. 
At veya koyun gübresini tercih et
mek lazımdır. Kuş ve gütvercin güb
releri de uzun sap yaparlar. 

Temeli 1868 de atılan Mektebi fat, çocukluiumda Halep'te bulu
sultani, yani Galatasaray lise,,i, ikin- nurken ora idadisinin büyük ıalonu 
ci imparatorluk f ransasının meşhur I ~~şe~iğinde.ı ezile büzüle aeyrctti
Maarif Nazırı Victor Ouruy'ün ıslah gımdır. 
ettiği liseler modelinde imiş ya, biz-1 Vali Köse Raif Paşa, fevkalade 
de ilk tevzii mükafat da burada ya- kumandan Ali Muhsin Paşa, diler 
pılmış. Sonra Mektebi mülkiye ile paşalar, naip, defterdar, mektupçu, 
idadisi, Nümunei terakki, yedi sene- müftü, Emlaki seniye müdürü, Poa
lik taşra idadileri ve hususi mektep· ta ve Telgraf başmüdürü, Eivkaf mu
lcre şümullendirilmiş. Askerilerde hasebecisi, Reji nazırı, Oüyunuumu
bu adet yoktu. miye nazırı, ilh ... gibi vilayet erkl4 

Mektebi sultani'nin müdür İsmail nile dört yan hınca.hınçtı. 
Bey devrindeki ıatafatlı tevzii mü- Mükafatlann çoğunu Corci ve 
kafatlarını söyliye söyliye bitiremez- AlMldur adında iki genç paylaııp bir 
!erdi. Maarif Nazın, saray zeıvah, ikisini de Tapu müdürünürı oğlu 
Beyoğlu mutasarrıflığı erkanı, hatta il Hakkı_ ~fend~. a!mı~tı ki, hu Hak~ı 
Fransa büyiik elçisi ve? maiyeti, ec- Efendının Mulkıyede altın Maarıf 
nebi banka ve şirketlerin direktör- madalyasını ilk gogsüne takan, 
!eri, çocuk velileri, Rum Ermeni, müstakbelin İsmail Müttak Maya, 
Musevi muteberan davet ;dilirmiş. kon'u olduğuna göre, berikilerin de 

Bahçede bayraklar, çadırlar, ten- ça.lıımadaki yamanlık_lan iıikardır. 
teler kurulur; altlarına nadide halı- Şimdi bunlar nerededırler acaba} 
lar, seccadeler serili; bat sedirin 
önünde şallarla örtülü bir masa; üs
tünde kurdelelerle fiyangolu diplo
malar, cilt cilt mükafatlar; bir taraf
ta da baııdo muz.ika marşları, {eh
viyei latifeyi terennüm} de .•. 
Öğleden evvel mera.sime b~anır, 

evvel3. mektep müdürü ile birincilik· 
le çıkan efendi birer nutuk okur, ar

rupaya getirilmiıtir. Yılan yas.tığı dından diplomalar .. hiplerine veri
familyansının cinslerindenclir. Her lir, daha ardından mükafatlar dağı· 
iki soian sulak yerleri sever. San tılırken eller çırpı]a çırpıla alkıılar 
rCllkli olanın çiçekleri mayıstan iti- yağarmış. 

Şayet balık gübresi temin edilebi
lirse o zaman çiçekleri de çok artar. 
Her halde toprağın fazla gübreli ol
ması sapların bir metre kadar uza
masına yardım eder. Soğanları ni
sanda dikilen glayöllerin diğer ay• 
larda dikilen glayöllere nazaran da
ha uzun saplı olarak çiçek açtıkları 
görülmü~tür. Bunun sebebi: İlkba
har sıcağı, ilkbahar yağmurları ile 
kıştan itibaren gübrelenmiş olan top
rağın, soğanları zayıf düşürmeden 
soğan köklCTini lüzumu kadar bes· 
liyebilmcsidir. Büyük soğanlar dahi 
uzun ~ap yaparlar. Bundan dolayı 
daima büyük soğanlı olanları tercih 
ederek dikmelidir. 

O zamanın (Mektebi fünuııu har
biye) einde umumi imtihanlar rama
zan girmeden ,Aban ayında tamam• 
lanır, iki nlzır, mGfettiı, müdür, 
ümera.. muallim ve zabitan hazJr ol
duk.lan halde mlilbiml tanilikle za· 
bit çıkanlara (re1mi t&hllf) ten .on• 
ra. ıehadetnameleri Terl11rdi. 

Sermed Muhtar Alua 

I{azanç ve ' 
buhran vergilerinin 

birinci taksiti 
Kaaanç, buhran ve muıı mü.. 

dafaa vergileriyle karneli :ıntt~ 
:teli.etlere m6hsu.s ~rgtnln bt
rtncl tabitini bu ayın l<mU• 

na ka.<iar Memek lbund.ır • 
Bu :ıntıddet zarımda veratıer1n1 
i5demlyen milkelleflertn ~rgllerl 
yüzde on cezaslyte alınıt. Karl
ler1m.1zln bu husosa na.zan dik
katini celbederJz. 

Devlet Konservatuvarı 
temsilleri 

«ANTEOONE. Reji, Prot. Carı 
Ebett, müzik: Ferit Alnar, Xo
romm iftlraklle. 

Biletler: 50 .kurutt&n b&flar, 6 
ve '1 temmuz gece, 12 temmw: 
gece ve gtındüz SES stnemumda 
yalrus ' temsil, gişe her can ·
at H-18 e kadar açıktır. 

Tel: 49189. 

Sinema pro jeksion 
makineleri 
SF.S TERTİBATI 

AMPı.JF1KA TÖRLERİ 

NECıüpyeE~SESI 
latanbul, Beyoflo, laılJal J 

Cad. 193 
L 

Bir İtalyan generalına 
• m§an 

Berıtn 28 (A.A.) - Mareşal Rom
mel, Sldl Bnrrani'de İtalyan generali 
Barbultti'ye demir haç nl§&llını "Ver
mifttr. Oflıeral, İtalyan kuvvetlerl
nhı. renel lrunnay başkanıdır. 

inşaat Hir-ı 
Sümerbank Umum Müdürlüğünden: 

1 - Karabükte yapılacak Ult okul binası inşaatı piyasa temevvücatı 
nar.an 1tlbare ahnmak tarllle kapalı zarf wrultle ve vahidi fiyat esa.slle 
elts1ltmeye konmuştur. 

2 - İşbu ınırıaat ve ameUyatm muhammen keşif booell 173 873,08 
liradır. 

3 - Eksiltme evrakı Ankara.da Bümerbank Muamellı.t şubesinden ıo 
Um mukablllnde alınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı D,944 Uradır. 
& - Eksiltme 10 Temmuz 1942 tarihine müsadlf cuma günti. uat 18 

da Ankaradıı Sümerba.nk Umum MildürlüAll inşaat tubeslnde yn.pıln
caktır, 

6 - İstekliler keşlt evrakı meyanında, .,ımdJye kadar yapmış olduk
lıı.n bu gibi tşlere ve bunların bedellerine, finnanın teknik teşkillı.tmın 
ldmlerden terekküp ettiğine ve hangi bankalnrla muamelede bulunduk
Janna dair ves1kalar koyacaklardır. 

'1 - Teklif mektuplannı havi zarflar kapalı olarak Uıale günü 15 e 
kad:at makbuz muka?ılllnde Ankarada Sümerbank Umumi Ki\tipll~ine 
~lfm olunacaktır. 

8 - Posta ile gönderilecek tekll!ler nihayet ihale saatinden bir saat 
evveline kadar gelml..şı ve 1.atfm kanun! şeldlde kapatılm~ olması lbım
dır. 

D - Banka Uıaleyl icrada seıi>esttlr. <4652) (6960) 

Üniversite Rektörlüğünden 
Kampa iştirak edecek talebenin ekmek Ttstkalannı kamp ltuman-

danlıRJna tevdi etmeleri. (6992) 

Yapı işleri ilanı 
Nafia Vekaleti ya pi ve imar itleri reisliğinden: 

1 - Ekslltımeye konulan 14: Qantayadakl Riyaseti cümhur kö.skü gtrl§ 
kapısı Te kara.kol binası tnpatıdır. 

Kefil bedeli •39932,84• liradır. 
2 - EtsUtme 10/8/042 cuma gttn 11 saat ıı de Türkiye Büyük Millet 

Mecllal idare hey'etlnde :ita.palı sarf wıulile yapılacaktır. 
3 - Eblltme f&l'tnamesl Te buna mttteferrl evrak •2• iki 11.ra bedel 

mukabJllnde Nafia VekAleti Jll.Pl ve fmar 1.§lerl te1sllA1nden alınablllr. 
• - Ekslltmeye gtrebllmek için ısteklllerln usulü daire61nde •2995 o 

1kl bin dokuz yüz doksan beş llraJ.ık muvana.t teminat vermeleri n Nafla 
Vek.Aletıl Japı ve imar ~eri relallflnden bu elts1ltmeye l§fuAt edeblle
cetıne dair nalta almıı olmaları prttır. 

5 - İ8teklller t.eklıt mektuplannı ihale günü olan 10/7/942 cuma günti 
.1aat 10 a kadar Nafia Veklletl yapı Ye imar ltlerl ek!Utme mnlsyomı 
ttl.!1J.41ne ınak'buz mukabilinde vermeleri JAzımdır. 

Poatada. olacak gectloneler kabul edllme:t. «6869) 

Polis Enstitüsü Müdürlüğünden 
İJk 

P'1atı 
Cinsi Milr.dan Kuruş Sn. 

ı Ekmet 60000 adet 10 75 
2 Sade yalı &000 kilo 22$ 
1 Koyun etı 20000 » 100 

Kuzu tU 1&00 :t 100 
8ıl:ıi' eti kem1k1t ~00 • 80 

Tutan 
LlraKı]. 

6450 
11250 
20000 
1500 
2000 

teminat 
Lira 
485 
94S 

1'163 

~3500 ' 

tha~nin 
yapılNGRı 

Gün Saa.t 
8/'1/942 10 

:t ıı 

15 

1 - Ankarada. Polla Enstitüsünün 9'2 mall yılı lht1ynoı ~ alınacak 
yukarda yazılı a pattı erzak kapalı zart usulllc münakasaya. konulmu, 'VC ber 
part1n1n temlnıı.t mlkdarlan ııe llulle tarih ve saatıerl h1zalanndn gôsterU
mlştır. 

2 - Ek.'llltme Ankarada PoHs En.stlttisü binasında müteşekkil komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

3 - Ek.siltmeye girecekler 1942 mall yılı lçln Ticaret Odasından -Uldıklıın 
ve 2490 sayılı kanunun 2 nol, 1 ttncü maddelerlne göre ellerinde !>ulunan 
belgelerle birlikte tico.retıhan• adma bulunacakların noterlikten mll$addnk 
veUietname ibraz etmeleri JAmndır. 

4 - Teklif mekttıplan lle t.eın.lna\ makbuz voya. mektubunu ve sair ev
rakı ]Azı.meyi ha.vt usuıu da1rtslnde ffı'ilmeei lbım gelen kapalı zarflanıı 
ihale aatl&rlnden bir aa.a.t evvel kODlisyona teslim edilmiş olması lbımdır. 

6 - Ek.slltme p.rla.meıstnl görm~k 1Bt~lttln Ankara poll.! enstltn.stı 
mulıa~e ıntracaatıan. «4248-. •tl52211 

1.tanbul Kız Öğretmen Okulu Müdürlüğünden 
IO/BUlran/lH2 .ıı ctıntı İatanl>ul Kıı ÖR'tetmiın okulunun .mezunlar 

toplantım ya_pılaoalmd&n «*! Te ,eni mezunlarla eSt1 n yeni öğretmen· 
1er1n aat H te yapılacak olaıı ~Jantıda hazır bulımmalan rica olu.-
nv. ('7101) 

HER AKŞAM 

1 - Çeliklerin uzunlaşmasına 
Dlİlni olmak ve.; tepelerini 1 - 2 defa 
budayarak dibinden fazla ıwvün 
meydana getirmesine itina eylemek. 

2 - Her çiçek sapı üzerinde yal-
111.Z en tepedeki çiçek goncasını bı
nJup diğer bütün goncaları leopar• 
malt. 

ıbaren açmaia bqlarlar. ~r~. renk- Bir talebenin aldığı mükafatlar 
te olanları turfanda açh~ı . ~~n ca-ı çoaalclıkça poh poh .. ianağı artma
m?an veya serlerde yetıştır~lır. ~u da. Masaya her gidip geliıinde ki
~og~lan Avrupad~n _getırtm:ge taplan koltuğunun altında t.a.şımuı, 
ımka? yo~tur. Mamafıh çıçek maga- düıürmemek için ter dökmesi ,art. 

TEPEBAŞI Belediye BAHÇESiNDE 
Bundan ba~ka toprağın kuvvetli 

olması, fidanın havadar ve rüzgarlı 
rerde bulundurulma.sı lazımdır. Şa
yet imkan olursa, karanfili daima hiç 
.. enmemiş ve üzerine hiçbir ~ey 
ekilmemiş ham toprakta yetiştirme
lidir. Çok 8U karanfile zararlıdır. 
Haftada 2 - 3 defa 11ulnmak kafidir. 

Kalanın sarısı vardır 
Paşababçede Yılmatürke cevap: 
Knla denilen soğanlı fidanın hem 

beyaz krem renkte, hem de san 
renkte çiçek nçan cinsleri vardır. Bu 
Üci çiçek !loğanı Habcşistandnn Av• 

za~nle çıç~~ ~!an bahçelerden te- Bundan sonra Maarif Nazırı (Ce-
darık edebılırsı'!ız. • nahı halikı kainat, haya~bahJ&Yl kif· 

Kenevır, kendır lei mahlUkat hazretleri hAmli ilmü 
Bohıda İsmail Tuı:ere cevap ı irfan, ha.isi terillıyatı z.ama.n ,Min
Kenevir ile kendir, ikisi de aunı ,ahımız efendimiz hazretleri ... ) diye 

nebattır. Bunların tohwnlarındaıı ve baılıyan rve cafcaflı dualarla biten 
saplarndan sanayide istifade edil- basmakalıp nutkunu iradeder, niha
mcktedir. Kendir tohumunu yiyen- yet muzika ıelfuıı laavasmı vurup, 
ler de vardır. Fakat tohum, ıap ve hhırun ayakta üç defa (Padi§ahım 
~apraklarında esrar adı verilen uyu§• çok yaşa) yı gürlettik.ten 8()JU'a me
turucu ve bazı kimselerde zararlı te- rasim nihayetlenip misafirlere siga
sirler yapan zehirli bir madde bulu- ralar, gerbetler, dondunna1ar ııun~ 
nur. Tohumlannı çocuklarn yedir- lur, cimnastik muallimi Faik ~ 
memenizi ta~siye ederiz. seçme şakirtleri 'Drofe~ onel <"emhnz-. 

ALAB.&1\TDA 
ll TABI DU JK UVO - 22 BALE - 14 Orijinal MlU.J OYUN -

JO KORO - !O M0ztK. - l.O '.AR11ST, - Şimdiye li•d•l' 
~elnit~. 

Y-..nı EKREM RUh' - -Mlaftı CEMAL REŞ« 
Qvnıyenlu: 

SAPiTB 
MUAMMER KARACA 

8Al1.İYE'nln okudu~ eserle:-: BADEDD:IN KATifAK tarafından beetelenmlştlr. Senelcrdenberl sahnem '.de 
ra:ıtlbstz aestnı dlnled1ğ1mlz san'atkAr SAFİYE'nin bu REVthıe da.ha tıstün varlığını da göreceksinl.7. 
DİKKAT: Baa.t 19:SO a kadnr bahçemizin muhteşem SAZ HEYETİ.. R E V tt tam .-ant 21,30 da başlar. 

Telefon: 42690. -



IST ANBUL HAYA Ti 

Yemek teşhiri 
... 

yasagı 

Bir Amerikan memle
ketleri konferansı 

Bmlnönu Hıalkevlnden: 
1 - Eftmlz Spor, Giilıel aanaıla 

Halk dershaneleri Ye Kunlan fub< 
sinin senelik umumi toplantııan 2 
haziran 1942 pazartesi günti saa 
(18) de yapılacatından bu tubeler 
kayıtlı azaların. 

2 - Evimtzln yıllık umumi toplan 
t ı 30 ha n 1942 salı gilnü sa 
US> de yapılncatmdan blitün b 
Jann te rınert sanı ııe l'ica olunur. 



59.lute 

AKS i KADIN 
Leyli Tıp Talebe yurdunun Tıp ve Eczaci kismina 

alinacak talebenin kabul şartlari 
ı - İsteklilerin. aşağı.da. yazılı -vesikalan tıı.manıla.ı:nı.g olduklan halde 

ve bp ve ccz~cı krsmından hanITT,slne girmek istıedlltlerini. ve sa.bit ve açık 
Kaldıgım otelin ttst ka.tla.rmdan ll-ı aşkı için dayak yGllillr mi?. Yenllınez adreslerln! bildirmek suretlle doğrudan doğruya Sıhhat ve İçtim<\! Mımve-

ma.n, Atıa.ntik den.lzi. V$ hUrrlyet ml?.. 1 net Vekilliğine. i~da ile mU.rac:ıat emıeıeri lazımdır. 
:tıeykell görllnuyordu, Kendime bura.- L§.kln birkaç gün geçinca mühim Tam evrakla. yapılan müracaaUar sayısı kadro ihtiyacından !azla. 
da at.ka.daş ta. bulmWJt.um. A,hbapla- bir. havadis 1şittlk. Kadının nişanlısı olur.sa., keyfiyet gazetelerle ilan olunacaktır. 
rıın genç ve bekAr insa.nlardı. lia... iki güne kadar geliyordu. Bu adamı 2 - Kabul muamelesi dl\ekçenln alındığı tarihe göre değil vesikaların 
yatta ehemmiyet verdUceri ıkl şey son derecede merak ediyorduk. tamamlandı~ı tarihe göre yapılır. Eksilt evrakla. müracaab edenler vost-
vardı.: Iyi kazanmak ve iyi eğlenmek., Nihayet 1kl giı.ı.1 geçti. Bit öğle üs- ka~nm tamıımlayncı:ı.kl('.fl tarihe kadar müracaat etmemi'.1 .saV'..lırlaT. 

Bir g\ln bu neşeli delll<au.blara tü otelin önünde küçük bir spor oto- ıDılek~enin alındığı. isteklinin adresine blldirileccğl gibi, kabul edilip edll
otıelin onünde rasceld.lın. Hep bera.- mobill durdu. Boyu iki metreye yak- medlği de zamanında. a.yrıca. yazılacaktır.~ vesikaları bağlanmamış dllek
ber yürüdük. Bl.r aralık bunlardan la.şan, çam yarması gibi bir adam Qelere cevap verllmez. Ve bu dilekçeler üzerine iı.1çbir muamele yapıl. 
biri: 1ndl. Beklenen ıılşa.nlı bu idi işte... ınaz. 

- İşte... İşte, . . Ol.. Geliyor!.. Boksör mü? Pehlivan mı? Her 3 - F.K.B. smı!uıa Useyl veya. lise derecesinde oldu~ Maarif Vekll-
dedi. halde öyle bir şey olacaktı... .. ll~ince tasdik edllın~ okulları en aşağı. iyl derece ile bltırml§ olanlaı: alınır 

Hep birlikte başlarını ç-evirdller, Nişanlı, otelin kapısında. kendi glbl F.B.K. den yukarı fakülte sınıfları için bulunduğu sınıfı pek iyi veya. 1yi 
bana. da hemen biraz ilerhnlzden ge. gayet iri bir adamla. karınlaştı. ona derece ile geçmiş, yabancı dil ve askerlik imtihanlannı vermlş -0lmak cTıp 
ç.e-n uzun boylu bir !kadmı gOOte'rdi- sert sert baktı. Ve: fakillt<!si 3 üncü sömestri için F.K.B. sınıfını iyi derece ile bltlrmlş ve vı.. 
fer. - Bak benim o 1.şimi yapmazsan .zelerinl en iyi veya iyi de.rece ile vermiş olmak- lazımdır. 
Uçları yukarı doe;ru çek:\k. gayet itl fena. ederım senit .• dedi, 4 -- Müracaat edenler, aşağıda ka.ydedildlğl vechlle kabul .sırasına. .lco-

giızel g~erı vardı. Çok sürme sür- Karşısındaki adam korkak. bir ta- nukrlar. 6 net maddede yazılı vesikaları tamam olarak göndermiş olmak 
ınü.ştü. Lakin doğrusuntı isterseniz vırla geri geri çekildi: şartile, 
ya.kl.Şttrnuştı haspa ..• Bakışlan blra.~ - Ne demek efendim? .. Peki! .. Ta- I) e:OlgW'lluk: Jmtihanı ve ilse bıtirme dereceler;i •ı>ek iyi olanlar, 
hain, merhametsizdi. Etli etli dudak- bU yapaca~m '.. diYi! mırıldandı. IIl Olgunluk imtihanı epek lylt Use bitirme lyh olanlar. 
Jarını koyu v.I.,ne çürüğüne boyamış.. Nişanlı da miithlş bir şeydi ... Fakat IDl Olgunluk:: lmtihanı •iYl» lise bitirme cpek lyl, olanlar, 
tı. Ve galiba. onun üzerine de krem aca.ba hangisi baskın? VIJ Olgunluk imtihanı ve 11.se bitirme dereceleri ~lyb olanlar, 
surmUştü kl bu etli dudaklar göze Tam asansörün yanında, çam yar~ V> Tı~ fakültesinin muhtem sınıflarına dev~m edenlerden apek iy l ve 
çarpacak c'.:-recede parlıyordu. Burun ma.sı deli.kanlı nişanlısına rasgeldl. i.Yi dereceliler,,.. 
<lelikleri bazı romıınlarda. tarif edil- Sura.tını fena halde buruştumra.k 5 - :a~lıırı 22 yl geçkin olanlar, yurtta okumaysı ve ileride mecburi 
dPl ibl titrek ve kanatlı... Kaşlıı.rı sordu: hlzmetlcrını yapmağa engel olacak bir hastalı~ veya ~nzası bulunanlar 
yukarıya; yukarıya kalkık ... Kulakla- - Nasıl!.. Sokağa mı çıkıyordwı? ve evliler ~~bul edilmezler. 
rmdo. uzun küpeler... Bunu gayet aksi bit tavırla söyle- 6 - .?onderil.~cek: vesikalar şunlardır; 

Vucudu lrl, fakat; muntazam.. miştl. Ha.lbuki kadın süt dökmüş ke- ~ a> Türkiye cumhuriyeti tebaasınd~n olduğunu bildiren nüfuz hüviyet 
Otel arkadaşlarından blri f~ıldadı: dl gibi cevap verdi: cuzdarunın aslı veya fotoBraflı ve tasdıkll sureti, 
- Çok guz ı kadın!.. - seni kaqıla.ma.ğa gellyordunı... b) F .K.B. sınıfı için lise bitirme ve olgunluk şahadetnamelerlnin aslı, 
Muhakkik ki bunu söyliyenin hak- Bayım!... v:ya şn.hadet.nnmesl henüz tasdikten gelmemiş ise lise mildurlüğünün bi-

kı vardı. _ Bir kere ben söylediğim vakit- tırme v~ olgunluk derecesini de gösteren fotoğraflı ve tasdikll bir vesikası 
- Aman bakmayınız ... Hiddetlen- ten erken geldiı:ıı... o.bu ve~ıka talebe tarafından do~rudan do~rura lise müdürlüğünden dilek-

mek "re.. - Ben de erkenden geI!p seni ka- çe. ile ~stenır . ve müdıirlük'Wıı Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekilliğine 
- H yır, hayır, .• Ba.ktığunızı gör- pıda karşılamak istiyordum şekerim!. gonderılir. Lıseden bir yıl veya dil.ha önce mezun olanlar bu müddeti 

medi... _ Yürü yukarı nerede ve ne ~.uretıe ~eçlrdiklerlnl bir vesika ile bildirmeğe mecburdurl:ı.r.11 
Tuhaf şey, adeta korku içinde ldi· Kaduıı kolundan tutarak asan.s<Jre c) Tıp fakülteı;i b1rlnei sınırı için F.K.B. imtihan notlan, ve üçüncü sö-

ler. Adımlarım yavaşlatarak biraz ge- sokfıu. ır.estr !çlıı F.K.B. imtihan notlle vize notlarını b!ldiren Dekanlık vesikası (bu 
ri kaldılar. Ve bana şunları söyle- Ne biber herilm.i.şl.. vesika IsLekU tarafından Dekanlıktan alınarak dilekçeye bağlanır.11 
diler Onlar asan.~örden çıktılar. As:ı.n- d) Okudukl:ın liseden veya oranın emniyet idaresinden alınmı.ş iyi 

- Ne güzel kadın değil nıi? .. U.kin sörcü: h.ıı.l kağıdı. 
guzell!ğl nlsbetlnde aksi! .. Çatacak - Bel& adamdır bela .. diyordu. eı Basılmış oıneğine doldurulmuş ve üstünde tu.sdikll fotoğrafı bu-
yer arar... Dehşetli kulhanbeyldir. O g€ce otelin barında. nlşruılıla.r lunan bir sıhhat raporu thastane baş tabiplikleri btı raporu mühUrlü zarf 
Bir gece bardan döncı"ken kendisine dans ediyorlardı. Adam şile biT frak lçlnde istekliyi? verir.» 
azılı okak serserllerınden biri mu- giyml.ştl. Kadının tavaleti çok gü- Muııyencıer, Ankara. Diyarbakır, Erzurum. Haydarpaşa, Sıvas, Nünnme 
salht olmuş .. Kndın onu öyle bir zeldl. Ve endamı ile göz alıyordu. h~st:snelerile İstanbul Çocuk hastanesinde ve Adana., Aydın, Balıkesir, Bur-
döğmi.iş ki . . . Adam kendini zar kur- Dans ederken başını I14anlısının- sa, ~mir, .Konya, Samsun Memlek-et hastanelerinde yapılacaktır. Muayene 
tarmış ... Her güzelin bir huyu oulr- kine dayıyordu. Kuzu gtbi idi ... için ıstekliler, bu hastanelerin bulunduğu vllayeUerln sıhhat ve içtimai 
mu::ı ... Bununkl hepsinden beter.,, Sanki o aksi kadın gltmt?tı de yerine muavenet müdürlüklerine bir: dılekçe lle bizzat müracaat edecelderdir 
Bu kadar güzelli~ine rağmen yiixiine bir melek gelmişti!.. f) Altı tane frıtoğrar o:cepheden alınmış ve 4.5X6 ince kO.ğıda bastl.mış 
bakmnğa cesaret edebilirsen a.şkol- .. sarhoş dellyl korkuturmuş .. » ve olncaktır ... 
sun .. . Çatar mı çatar ... Hiç şakası o:dlnsizin hak.ından imansız gelir- 7 - Kabul edil<liklcri kendil-erine tebllğ olunanlar yurda. iltihak eder. 
yoktur. Kızınca nasıl ters ters bakı- miŞ .. • gibi sözler vardır bilir misiniz? ken, örneği aşağıda yazılı ve noterlikçe tasdikli bit ~hhüt senedini bir· 
yor görmüyor musunuz? BWlun için Hikmet Fer id un E~ llkte götürmeğ6 mecburdurlar, Taahhüt senetsiz veya örneğine uymayan 
on u ancak gizli ve kaçamak seyredl.- ..................................... _ .. taa.hhü~ senedile yurda müracaat edenlerin kabul muamelesi yapılmaz. 
yorur. ... Bizim otelin en iist katların- ~.Bıı senet istekli tarafından aynen tanzim. ve lrnı.a edilecek, ve alt kınm.1 
dan birinde oturuyor. Arasıra asan- B U L M A C A M 1 Z orneğinde görüldüğü gibt. keftıl tarafından keza aynen ve tamamen yazı-
s<irlertk rasgelmiyor musunuz?... l:;.;-a.k 1mzalanııeaktır. 

Kendisi hakkında. verile nbu ua.- 1 2 3 C 5 8 '1 8 9 l O TAABHtfT SENEDİ ÖRNEÖİ 
ka.t.t-an sonra aksi, fakat gü:tıel kadına 
Sik sık asansörde rasgeliyordum. Ha. 
kikaten blzlm eskl Çeşmemeydanlı
hm taş çıkartacak: derecede tulum
bacı tavırlan vardı. 

Kapıcılar, zenci asanatırcü!er, hat
tfı otelin öteki m~rilerl ondan ba
T ğ1 ç klniyorlardı. 
Bır defasında asansöre elinde ya

n an b sıgara ile binmlştl. A n or
cu zenci korkak btr tavırla: lA.<ıan
sord" "ara içllmezo levhasını işaret 
etti S n mis n bunu gö,.tercn~ .. 

O şık, o • uzeı kadın stgamyı ağ7.1-
na y rl tlrerek zenciye: 

- Ock be kömür ... Çek!.. dlye ho
ruurd ıdı 

Bu kelımeierl dişlen arasından 
~iıyiı.iyordu, Asa11sörcü hemen kara 
p:ırm:ıklan ıie düğmeye bastı .. 

A ı-a blzım lbetfır ıarkadaşlarla 
bulu ..ıp onun hakkında konu.şuyo'ı· 
dok. Biri: 

- Insan bu kadına. şiddetle aşık 
olursa yandı gitti ... Kendisinden vaz
geçemez de... Artık dayağı yer yer 
oturur aşağı! .. 

- Ona şüphe <!tmem ... Bu kadı
nın kocası dayak yemese bile her hal
de pek çok şeyler karşısında kalU' 

Böyle konuşanların arasında gayet 
şakacı bir geqç vardı: 

- Mamarıh o kadar güzel ki 0 
ka~t çekici ki ben onun ta.rafından 
sevılmek için her gün bir övün da
yak yemeğe hazmm ... Tlk:enslz gill 
olmaz Aşkına oldu~ gibi dayatına 
da katlanmalı• 

Bundan so~~ nralarmda bır mü
nakaşa ba.,ladı. Bu gÜ!'llel kadının 

ı 

2 
3 

SQldaıı sağa ve yukarıdan aşaj;ı: 

ı - Eşkıya. komitesi • Bir vi19.yetı
mlz, 

2 - Azap - Başına cSn gelirse yıl 
olur. 

3 - Hayvanı fırçalamak. 
4 - Eller - Ödünç verme. 
5 - Bu haline getirenler. 
6 - Tersi eski bir Türk medeniye

tidir - Bir azamız - Iklimhı tıaş. 
7 - tlntlnin yarı31 - Beyaz. 
8 - Memlekctleı- - Tersl müzenin 

Ya.rJm. 
9 - NtlzW. ~del'ek - A.zıı., 
10 - Yuvarlamak, 

Soldan sağa veı yukaı-ıd&u aşağı: 
ı - sere.ret, Re, 2 - Elemeler, 3 -

Ferah, Vasi, 4 - Amaruıma.n. 5 -
Rehabulan, 6 - El, Mu, ıyaz, '1 -
TVeall, Art, 8 - Ra:nayanet, g _ Na
revı:ı., ıo - Emir, Zlta.r. 

Leyl1 Tıp Talebe Yurduna kabul edilerek herhangi bir tıp fakültesin
den tabip olarak çıktığımda 2000 sayılı kanun muclblııce yurtta gcçlrd.lğlm 
zamanın clatlll~r de dahil .. üçte ikisi kadar bir müddet; «+• 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaıetlnln lüzum göreceği mahallerde 
hizmet ifasını ka~ml etmediğim veya muayyen müddeti bitirmeden hizmeti 
:erkeyledlğlm takdirde yurtla benim için sarfolunan pııranın iki katını 
oderr.eg.1 ve tıp tahsilimi terkettığim veya sıhhi sebepler dı~da Fakülte
den daımi olarak çı1mnldığım ynhllt yurtt.a bir seneden az bir müddet ka
larak ytır~~ terkeylediğim takdlrde benim için sarfedllmlş oı:ı.n parayı 
tamame.n ~~emeği ve bu taahhü t sen edi mucibince benden istenecek pa
r~~r lçı~, .ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 :faiz yti
rutülnıesını ve 2000 sayılı kanunun diğer cezat hüküm!erinln de hakkımda 
tatbikini kabul ve taahhU~ eylerim. 

·ın,7.a ve sarih ika.melg:ib adresi 

Yukarıda. adres ve hüviyeti yazılı olnh nm 
bu ta&hhütnııme mucibince odemck mecburiyetinde bulunduğu her ders 
yılı için üç yüg liın olmn.k üzere bütün tıahsll müddeti için ceman 1800 
.. xx: .. lirayı ve ikl kntmı Odemek mecburiyeti haSJl olduğu takdirde 3600 
axxx. liıayn kadar parayı, faizlle beraber borçlu ile birlikte müteselsil 
kefil ve müşterek mütcseısıı borçlu sıfatne ödeyeceğim. 

Kefilin meslef i ve sarih adresi 
.-+:ı. Eczacı olmak isti,yen!erin tanzim edecekleri senetler .. Leyli Tıp 

Tr.lebe Yurduna. kabul edilerek DevleL hesabına okuyup eczacı çıktığımda. 
3989 sayılı kanun mucibince üç sene müddetle Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
\'e1tiiletinir. . . . . . . . . .. . . .. . .. . ilah-. şeklinde yazılacaktır. 

vxx,, Eczacılar için 1200 lira 
«XXX• F.c?.acılnr Jçin 2400 lira. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

(6757) 

İstanbul blra fabrika.Slnda elde edilecek yaş k.iıspeden 100 kazam 
lhal& tarihinden itibaren haftada iki gün hariç olmak üzere diter gün
lerde ç~ıık küspeleri 3 - 4 ay zartmda almak ~artlle pa75arlıkla. arttır
maya konulmuştur. 

Pazarlık 30/6/942 salı günü. sa.at 11,10 da Kabataşta Levaztm şubesin
deki. Merkez Satış komisyonunda yapılacaktır. 

rsteklllerln pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif edrceklerl 
fiat üzerinden % 15 teminat parasiyle birlikte mezkt\r komisyona. müra-
caatları. (6919) 

1 Al 6APUR KORS • 
1 

Tefrika No. 129 Yazan: İSKENDER F. smd 
Ti - Pin.lu gözdest bu sözlerı du.- Davetliler arasında. Osak.alıu 

yunca kaşlarını çattı: gelenlerinden birçok ldmsel 
- Bırak yalvarsın, Ti - Pi! Neden Bunlar Ti - PL11in SÖ7.lerlnl dil 

korsanın kızına bu del'cce ilti!at ce tıtreclli2r: 
ediyorsun? Başını yukan kaldır- - Aman, yalvarırız $ize .. jşeıı 
san a.. gökyüzünü aLeş sArııuş, Niı>- pısını böyle blr canavara. n 
ponun bu güzel şehri b~tanbaşa. Hallmiz harap, ocakla.nmız 
yanarsa, ne kazanacakıun? Osakalı- olur. Şamama mecnunun birl1 
lar o zaman seni tel'Jn edecekler.. insaf ve merhamet nedir biltıl' 
adını nefreUe anacaklar. Çoluk ço- luğıunuzu, çocuğumuzu, ihtl 
cuıc. kadın erkek bütün o civardaki ıruzı kılıçtan geçirirken gillC 
1nsa.nlann şimd\ ate~ içinde kaldığı- Yokohama civan yansın. 
nı düşündükçe tüyler:l:ı:n ürperiyor.. ev ateş altın<la kalmakla bir 
Şama.maya. neden istedliini vemıl- ma.z. Qsakada binlere& aile 
yQı:sun, a&lantm? var. Şamama. .şehre girerse, b 

Ti - Pi gözlerini ~ bağırdı: yuvalar bir anda ~. 
- Şamamanm benden ne'lstedi~i- Biz bu ateşe razıyız.. bizi oıı 

nl billyor musun? cından kurtar! 
- Evet. Biliyorum .. herkes glbl bl- Ti - Pi gözünün ucile mi~ 

Uyorum: Takakoyu istiyor. tetkik ediyordu. H1ç Jdmse 
- Ben, korsa.run 1czını. ona teslim açılmasına ve Şam.amanın 

edemem. O zaman Yamada ile yıl- mesine taraftar göriinmem~ 
laroa mücadele etineğe mecbur 'kalı- Çan - Fonun da yüzü güld 
rım. Ta.kako benim elim.de tehlne - Şehir kapı:sı açılırsa li 
ol~ kaldıkça, . Yam.adaya ~a~ı ~ gövdesinden ayrılır. şa 
damın gallp mevklındey!m demektir. bl bir canııvnrla uın-asmak: 

Çan - Fo konuşurken Taklako su- ~ildir. 

suyordu. Takako lıfil.ıi bır taştan b 
Bu sırada havuz başındaki fanus- ayakta hareketsiz duruyordu. 

lardan birlnln ateş alması Tl - Plriin Çan - Fo. Ti - Piye döndıı 
canını sıktı: - Emredin de şu dişi ıaıplA 

- Eğlence ara.s111da ateş yüzü gör- şımdnn uza.kla.~tırsmlar ()fi/ 
mek hiç te hoşuma gitmez. Çabuk şımda gördükçe gökteki. kıZıl ı 
söndürün şu fanusu.. ateş parça~ halinde b:ısınıil 4 

Muhafızlar koştular, rengarenk kA.- sa.nıyoııım. 
ğıtlarla süslenmiş olan bu büyük fe- Dedi. Tl - Pi muhafıztıı.~ 
nerl çarçabuk söndürdüler. verdi: 

Çan - Fo kendi kendine mırıldan- - Atın zindanı:ı. bu kıı.ltıa~ı. 
dı: Takako: 

- Babam: «Eğlence arasında bir - Ben kaltak değilim .. ~ 
ufak yangın, büyük bl:r felakete ~- nin yanıba.şmda duran kııd t 
rettir!• demişti. Bu fanusun tutuş.. Diye bağırdı. Takakoyu titt 
ması hiç t.ıe hoşuma gitmedi. nll$unnadılar.. derhal zind 

Ti - Pi muhafızlnrından birine: türüp attılar. Yerde yatan e~ 
--: Bana wblr sake getirin.. cesedini de sürükleyip göturd 
Dıye bagırdı. Muhafr.ı: bir adım TL - Pi, kendisine verneu 

geri çekilerek, saray vekilharcına dehmin içine klm zehir kO 
Tl - Pl'nhı arzusunu söyledi. Vekil- anlamak istiyordu. Bu işi 1~ 
harç cariyelerden birine emir verdi. yok ki saray h:ılkınd:ın bıri ) 
Cariye koştu., biraz sonra. gümüş Takakoyu tekrar ztndtlll1 

tepsi içinde b1r kadeh sake geldi. diktan sonra oturduğu verdeıı 
Ti - Pi cariyenin yü2ü:ne baktı, şüp.. - Ben şhndı atıma blniP ' 
helencll. Kadehi cariyeye uzattı: ma kapı.sına gideceğim. şlı1! 

- Haydi, bunu sen iç.. sen neşe~ gın kundaıtını Sanıamanuı ~ 
len! Neşe z::ıten kadına yaraşır .. ka- hına. atmalı: &Ü-ası beniiıldi~ 
dınlar neşelen.irse, bu nete erkeklere dak atm681nı onun kadar: b 
de, lQDliyenlere de sirayet eder, de.. rim.. Zaten bu lşl Fllipiııde 
dl, öğrenmi§tilt. 

Sa.k.eyl getiren genç kız titredi,. ve MLsatirler hep birden kalk 
korkarak kadehi aldı; bir yudupıd& kat Ti - Piyi Yok-0ha.ına 
içti. Tepsi elinde ayakta bekliyordu. göndermek istemediler: 

Aradan çok geçmedi, sakeyi içen - Gece vaktl başınız:>. bl 
~iyenln şakakları şişti, gözl<!rl fır- kundağı düşerse, biz sahi 
la.dı ve sancıdan kıvranarak yere Büyük Ta.nn yardımcınız ol 
diıştfı.. başımız.dan aynlmayın! 11. 

'Ti - Pi soğuk: soğuk gülmeğe baş... Çan - Fo da aynı dılel...-te 
Jadı: Ti - Pi bu dilekleri d t:DJ 

- Gördun mu Ço.n - Fo? Bumı Ve muhafızlarlle beraber· ' 
ben lçscydlm, aynı akıbete uğraya.. nerek saraydan a;~r;ldı 
caktım. Elden ele dolaşan bir ka
deh iç,,ltiııln içtne kimin ta.rafından 
zehir kc:mdutı"unu anıştıracak değlllm. 
Bu hesabımı sonra göreceğim, Şimdi 
vaktim yô!c. Mademki Osakalılar bu 
yangından müştekidir .. o halde şim
cll gidip Yokohama kapısını açaca
ğım ve Şamamanın §ehre girmesine 

Surlarda muc~ 
gösteren adam 

Ti - Pinin malyctınd it~ ıı: 
arasında Cavalı bir müs1Ull1 
d.ı: Salho. 

mfisande edeceğinı.. Fakat, Osakalı- -'"'"""'""'"u"""""""'"'"'"'"""'' 
lar şunu da. lyi bilmelidirler ki, Şo.-
mama şehre girer girmez bütün yer
lllcrt kılıçtan geçirecektir. 

Ti - Pi, bunun sebeblnl soranlara 
şu cevabı veroı: 

- Vaktlle Kava - Mura, Şamama
nın karısına güz koym~. Kn nsı çok 
na.mus~u bir kadınmı.§ .. Kava - Mu
ra.yn. teslim olmamış, ve osa'kalıla.r
dan yardım !istem!f. mç kimse ona 
yardıma koşmamış, Kava. - Muı-a, şa

mamanın kansını zorla boğmlL,. O 
7.QJilall Şamama. hlddetlenmiş: cGü
nün birinde eUnıe fırsat geçerse, 
bana ve kanma kasden yardım et
miyen Osak.a.lilardan öç ala.ca~ .. 
hepsini lokma. lokma do~tıyacağun!ı 
demiş. Işte Osakaltlar bugün Şam.a
maya. hesap vetfueğ& mecburdur. On
J.ıırı Şa~a ile başbaşa. bırakaca
ğım, 

( RAOY~ 
Bugünkü prograll1 

12.30 Program, 12;33 5:ııı 
12,40 Ajans haberlerı 13.ocı 
makamlardan şaıitıl~r. ıs 
orkestrası, 18,50 Fasıl beft1 
A.taruı l:ıe.berleri , 19,55 ıııı.st 
20,15 Radyo ga;ııetesl, 20,45 
öğrenlyonn. 2 1,00 zirallt 
21,10 Şar'la ve türküler, 21.3

1 

ma 21,46 Sentonı ortesttıl 
Ajans haberleri ve borsıılar. 

Yann sabahki pro~ 

7,30 Program, 7 .33 Milzil' ı 
Ajans haberleri, 8.00 Mfızll' 
Evin saatl. 

PERILi KONAK Mortimerin keııd~ine refakat etme- yacak derecede çökerteceğini, göz- buram buram terlet' bo~nıyordu. Holmes, attığım ipin "''ıı : 
sine lüzum ~&.sterdiler. lakibedile- lerimle görmeseydim, kıd>il değil Ortalık.ta mü~ bir sük&ıet ve ya- Ben d e g~ç kadının yarcl111

1 
cek tedavi rejimini de teehit ettiler . inanamıyacakttm. Bu taptaze, b u kıcı b ir hava h.üküm 0 üruy" ordu. Hol- t k k k d ı 

Tefrika No. 104 B 
• uç an çe ere ar a a<ıU'Jl "1 

Çeviren: AHMET BbA~I u Tejimin eaasını, sir H eney'nin genç ve güzel kadın, şimdi önümüz- mes, b u tehlikeli seyahat esnasında, tardım. Eğer orad a bul ııo I 
ke.ııdisi için ac& hahralarla dolu olan de maddi ve manevi bir inhidamm bir p U$Uya düşmemek. için keskin ba· l:>u cüretkadığı hafiyeye11İ11 

- Siz.de~ sald~nıağ• lü.wm yoli- otduğu kadımn, Sta.pletonuın öz ka- b u uğursuz. yerden bir an evvel U'Zak - heykeli gibi duruyoTdu. Bu uzun ve kıılarla etrafı yokluyordu. Fakat gö- raaloJacaktı. 1 
t'!"• ~auye~ ".'a?ım~r .. QiiQılei. ua- na• olduİ\lnu ve tertibcdilmif olan la~muı t1eıkil ediyordu, yorucu y olculuk e.ınıuında ~lükle ri.inürde hJ~ir şeıy yoktu.i Holm~. batalJJttao ııl 
~e.aı., geçardığı muthış tehlike yli· suik.uta ıwyeJden vakıf bulunduğu.· Muıhte if ufhalan esna.sanda bizim yürüyor, ikide bir sendeliyor, nefd Patika, kfili ve Vlcık vıcık bir ç.a- elinde eski bir kundura 

1 
t 

kiin<len ~na balde eannldı. Pek kor- nu, doiru •Öylediiindcn asla şüphe duyduğumu~ erw:lite ve ıztıraplan almak ve dinle nmek. İçin sık eık dur- mur talbak.aeile örtülü idi. BU: bu- Kunduranın iQinde cMei!~ 
~ kı., ~~tumH k.enı::lieioi toplı- ctmecüii ı..~enin 11p,a.da n öğren• okuyuculara Ct-. duyurmağa çall§tı- mağa mecl>ur kalıyordu. tskça, kunduralarmuz, l:>u yapıfkan to> ~rkut okunuyordu. "ı 

yaıbilmek açın uzun i>ir istirahate mai. oldu. iuu bu korkunç ve feci maceranın Nihayet ölüm bataklığının kenarı- çaU-ur tibakuiaa «>pnkle.rma kad.t k:unda.ranıa yapıklığı atelf 
muhtaç olacak. 9

11 
iff&llt, delib,nlt iç.in müthi§ bir soa. Juamı d• beklenmedik inlci§af• na vardık:. Genç ka.d~ to.prağİn b.a- batıyor, ay•klarnnıa hü ç.amu~m resini ailateriyordu. ..A. 

. Geçeyi, ıic He n17"nin bap ucun- da~ teıkU etti. Bir tara ftan korku- IAr gösterdi. taklığın içiM doğru uzanmııt oluı çıkarıp yu.kurya Jcaldırmak. için Holmea, ~raYt .ı;nM~ 
da ..ritufl&Z seçirdik, Şafak aökerken nun •ebebiyct ver-eliği sinir l>uharnı, Bozkırda faeianuı ceteyan etrniı aıl'ı ucunda durda. BU !)ilerden iti- epq- ulunet oel.fı1ıordiak.. rU: t..ybrdt : 
eir Henry, uyandı ; ha.li Claha sak.in di~r taraftan a.ık inkiearının do• olduğu gecenin ferduında, s is tama- haren hataklıian içine <loğro. ~ ma Yoiculuk e~ Stapletonım _ Ba .,..,_., do~ ~ 
görünüyordu. Bizi doktor Mortimer ğurduğu ye.itle sir Henry b eyin mile ortadan kalkmlfll. Ben ile Hol· olııra~ d~ilmit olan .bü~ek' .~~ ~ea elvfvel hu yoldan. geçtiğini ?«ııUl' bfin.rown.a deiJ'- L 
ik b.aşı ucunda 'bekler göt ünee. Hol· lunnmaınna tutuldu. G ünlerce ö lüm- meı doktor Mortim«İ çiflikte •İr adacıga gıden YtlanlU,vı patikayı ve gÖ9teftll but izlere ııwladık. -:f olaa d(J8\tulll.QZ tir l-1-.,-' ain 
moee dönerek 

80
rdu : le peru;eleıti. Heınty'nin yanında bı.raka.ralc doğru• t&kibodilecelr. ittikameti gösteriyor- ~~biraz ötede bii: kam'I oturduğa ~ea ..,.ı~ 

- R:,..~ ed-: ... , hana '- er ı•vı· a n· O-'- M ca Stapk.tonun evine gittik. Madanı du. Patika,yı yer yer ıretil y,oeuıJi.. top~q);~un<k .n.~U'ft9l bir .... v gö-- tin.in e~:.ıİI'. 
- ~ • ..,., n -... u-.t•r oTtime.r, goce gündüz s ) b ' · beki ~-1 Ge k '-- - ·ı .,,-,, '""' Jatıbtz, Dün g eee baıundan geçen tap eton ızt iyon;ıU. nç a• çamurıu topraJdar kaphroı.üu. Bu rÜr aibi OIJok. Ben de: fı 

ltorkooç macerad an sonra., b ende n deliklrnanlınm başı ucundan bir Ml bile dın ~ize lulaıvuzluk ederek ölüm ha- iıtaretleri bilmiyenler, adaeıiia gi.den Holmca, hu ai6'ah ~· ne ol~ - Sta.ph:toa ~tkdl• 
ıb k 

ayTl adı, onu azami dikkat Ve İh• ta\JıgtlUQ ortu\a.da 1Jıılunaa ad&CJ• yolu gÖalerdiğini anltyam.azlaı:dı. n u anla...,.,.\. irin . patikanın kenaruır- ray.a -~ .. otı: .. .;....1- __....~ 
•

ug. üon ad.ar eak'-dıg"ınız ...,.yler·ı t ' 1 •-d · · " ' -' •''--· .,..., ,.. ...~ ·v....-z _.. aıuıı-- ..,_, ~ J "' r- ımam ıs ..., avı ettı. ga g 10en paU-.ya gatürdü. S ivri.sinek. bulutlan ba.taklwardan dan. b ir b.aınledeıbm1§lanıı. yÜkael-- - Şü:,;ı~-: kara k3J'"'"',. 
s oy ememek. için hiç bir sebep lcal- s· H ' . ~ ı b" . B _t._ ___ _ _ ___ J _ L "_ .l "L'-el e . L _ f !_ _ ~. • - · -~ ıÇ ır en ry nın eag a m unyesı, Ll eeyAD11t ~ genç ,.;aoı~ yiiıu iyor, pi. ~kUlu l:ıir MV• bv- diii yere atladı veı UCAİuc liadar ça- ry'uin peşine ..ıaıııan-
madı. . . onu ölümüıt pençesindep kurtardı. mn no kadar wırap çektiğini güzle- rwı d eliklerim4i tıbyordu. ınurlara battı. Ba.t.Ü.[ığnı çamurlan, elinde tutu'yol' ve c:aa•~ 
Delıkanlınıo sakın hali ve istir- Fakat eürnlei ~abiye.indeki b ozuk- rimiz~ gö~üyorduk. Bu g~J kadı- ~.ıınlııt bir adım. Jjizi muha1ı:ltak laurtulrnak'. için aa.rfettiği biiWD gq- yoli:lu. ~oa. o)'Ull'I ~j 

ham kar ~akışla.rı, . lfo.lıne_si. yumu- luk devam edıyordu. Lond radan nıın gur sıyah saçl.an bir gecede Ye U.çuıılması irnkinaz feci bir öia- re'tlce rağmen, hafiyeyi; &"be doğ- ni anladıktan aonra, e"1'1":': 
ıattı. Hafiye, hıçbır cıhctım tıakla- davet edilen mütehassıslar, hastayı ağarmtf, güzel eiy.ah gözlerinin ~ me eilrükliy"ebilirdi. Adunlaramııi at· ru çek iyordu. Bereket vere\.o iri, ya:- ken '1u tde'fotini ar~J• 
11~'yarak Stapleton macerasını en kö- u~n uzadı;ra m u.ayefle ettiler ve J>u sönmüı, yanaJdan earlanış, gözleri- mazdan evvel toprağın sağlam olup nımda d ört me tre uzunlıığunda sağ· riim delili d~ 

0

bansk"*'ıı1 
çuk teferruatına kadar anlattı. Bil- sinir bozuklu~unun tama.mile tedavi- nin etrafını mor b ir 'J-ire L - -1--·- ... 01 ...... ...ı.~. .:..~•-tarnn rn ·--'1 •.ı J b " • d B . • b r· 1 .. ,.,_ _ -1 eti h d J'k ) f ·· . • • • ... , • 1 Qö -.. ....... "-9.., ..... ~.... "U'-ıı;: tZ ac.t1e cıe- am ır ıp va r ı . u ıp.ı, a ı.yeye yanma a ınap _ _. ,, 
.assa e ı an ıyı en a.zla muteee~· sı ıçın, .tır Hen ry nın uzun b ir sey a- Korlcunun ve m i.nevi ü;ı:üntünün. neyordalC. fırlattım. ye ~~ ~mı söy· but.ay@. ~ÜDQI Aaat•d~ 

ınr eden nokta, çıldırMıya sennııı h ate r;ıkmasına. b u ie)"ih.a.tte d e Dr. ıııe~ bir kadnn,. bir &,.leC6de t.anınmi-- Alnnu:du. w yanaldarunızdeıı ledia. - · ~ 
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29 Haziran 1942 

1 _ 1Ş ARIY ANLAR 

iş ARIYORUM - Lise mezunu
yum A.<iterlikle lllşlıun yoktur. Re:U 
mı ~e hususi müesseselerde v::re ~ 
avukat yanında çalışmak AkŞaın'da 
arıyorum Alakadarların 
H.M ~uzuna müra.Caaiları. _ 

TABSİLİ.M ORTA -
18 

- ~:-
da. ~· bay hususi mues5 ~ 

.. ır , d tınasip 
ıerde veya mağazalar. a. rn :tstı.... 
bir ücretle çalışmak .ı.st.iY0~~ümu
rcnıer Akşam gazetesınde 
. suna mektuı>la müraeaa.tıan. - :_ 

ELEN BİR BAYAN - Yaşlı bir ba-
bın Tem.17l ciddi 

yın ev işlcrlni yapa r. ELEN 
ış aramaktadır. Atqam'da c 

1 

rümuzuna mektupla muracaat. 

BİR M1JBASİP İŞ ARIYOR tıe~
Jnmları saat 17,30 da.n ~~ s.lışa: 
hanede münasip bir ÜCL ..... e ~ 
blllr. Akşam'da. İ.N mfu."aCS.9.t. -

. .MUAKİI' :tş ARl-
TECRt1BEU uessesen1n 

'IOR - Yedi sene bir m 
devalrl. resnüyedekl ı.şıerlni takip eden 
ye dn·alr1 resniye ile l~i olan ~~= 
.e ve bankalarda. iş aram 
Akşam ga.zeteslııde ~ memurlutui 

na müracaat. 

TİCARETHANELERDE ~uha.-
si nr, defter tutanak eSkl yenı yazı
..;' ./a, mıma.berat, daktilo, otel, Jokan
\ar kA.tibi ~ıen anyohllll. Bonservı; 
sim vard~. Milraeaa.t, tel 80'171. -

BİR .B.~YAN TAJt~AN FRAN
SIZCA ıJSAN DERSLER~. - T9.l~ 

DAKTİLO BAYAN .ARANIYOR -
Bahçekapı Anadolu han 11 No. ya 
müracaat. - ı 

AKŞAM 

DENİZCİ - İçi motörlü iki çitte MÖBLELİ. KONFORLU MitSTAKİL 
6.75 X 1,40 metre mflke:mmeı halde. DAİRE - önü bahçeli, bir antre, 
yelken ve 'ktnekl.e kullanılablllr. Bir oda., (havagazı ve .sıcak suyu ha.vn 
sandal satılıktır. T&lefon: 4142'7. - ı lavabo; duş, w.c. ve mutfak yerlndEnı 

PEDALCI ARANIYOR - Tallplerin mürekkep yeni döşenmiş ve bayanm1Ş 
Sl.rltecl.de De~lu sok.ak '1 No. lu ÇOCUK ARABASI - Az lrulla.nıl- Alman sefarethanesi yanında Çifte-
İDU'en Matbaasına müra.cııa.tlart. m.ış olarak satıJ:ıiktır. Tabını, Recep vav sokak ıı Esen apartımanmda 

- 1 Paşa caddesi Mübarek apartman kiralıktır. - 3 
-------------- No. 2. -

EBE, HASTA.BAKICI VE BADEME SATRIK KAGİR HANE - Gedik-
KADIN ARANIYOR - İsteyenlerin SATJLIK NADİDE ESEYALAR ~ Sa.rnyiçi sokak M No. 11 od:ı. 
Cağaloğlu Sıhhat Yurduna müracaat- Yol müteahhitlerine çadır, eşsiz pi- hamamlı köşe b~ı denize nazır iradı 
ıarı. • - ya.no, yatak odası, çtnı soıba portatif 840 lira olan bina satılıktır. Müracaat 

fotograf maklnesi ve saire Karaköy telefon 21978 perşembe ve pazar 
İŞÇİ ARANIYOR - Boyama işle

rinde çalışmak üzere amele-işçilere 
1'htiyaç vardır. Taliplerin Cankurta
ran Ahırknpı cad. No. 1 Temlz İş fab
rikası usta.başısına müracaatlan. 

-1 

İŞÇİ ARANIYOR - Gayet sert ola.
rak tele mal dizebilen birkaç işçiye 
ihtiyaç vardır. Çarşıkapı Blley1ciler 
sokak 2"l numaraya müracaatları. 

-8 

. YAZIN HEYBELİADADA - Kışın 
lsta.nıbulda birisi iki yaşında, diğeri 
bir yaşında lk1 çocuğa mürebbiy~ ve 
dadılık va:zifesinl deruhte cdeceıı: 
kimselerin cumartesı. pazar müstes
na, her gfuı ~at 14 t.en 16 ya kadar 
Galata Karamustafa paşa sokak Li· 
man Bahçe Han lldnc1 kata müra-caat 
etmeleri mercudur. - 5 

Melek han No. 8 e !IlÜracaat. t - ·12 den 14 e kadar. - 4 

SATtLIK ımz DOLABI - Frij ider ı.ooo LiRADAN 1,000,000 LİRAYA 
8 ve DK. w. altı ayaklı ıki bı:ız dola KADAR - Muhtelif yerlerde muhtelif 
bı satılıktır. Ca.ğalo~lu Börekçi fırın kıymetlerde satılık ev, düklcln, han, 
No. 14. _ 3 apartıman, pasal, yalı, v11Hl., a.razl., ar

l 

sa, çifllk, hamam ve saire ~ibi emlak 
AKORDİONDAN BIKJ\UŞ OLAN· almak ve satmak, işletmek lstiyenlerlıı 

LARA - İyl blr piyanoyu sağlam bir Selek Türk Emllk Bürosu, Galata 
akordionla değişmek istiyorum 60 Ömer Abit han ikinei kat No. 23 tele-

bastan a.'1Qğı olmamak ~artıyle Adres: f_o_n_42_3_6_
8
·-----------

Göztepe Çimen?.ar sokak No. 17 Sa SATILIK APARTIMAN - Ferlköy 
balıattın. - Kurtuluş caddesi Tepeüstü Savaş so-

l.mz DOLABI ALINACAK - Kil- kak No. 72 3 katlıve g odalı kargir 
çük boyda yeni veya mü~amel bir yeni bir apartıman satılıktır. Kurlu
buz dolabı aranıyor. Satmak lstiyen- luş caddesi Sümer Palas apartıma.
lerin her gün 22615 e telefonla mil nmda. 10 numara.ya miira.cııat1an, 
racaatları. _ 1 Mahmutpaşa No. 30. 

SATILIK EV VE ARSA - Maçka-
SATILJK TİLKİ YAVRUSU dan AJ.cıretıere tnen sporı caddıesi 

Tam sıhhatte bir erkek tilki yavrusu iizerlnde ıı odalı, iki bölüklü 108 nu
BİR MUHASiP ARANIYOR - Usu- satılıktır. Göımek lstiyenler Akşam- maralı ahşap ev, aparlıman inşasına 

lü muhasebeye vakıf bir muha.cılp da «Avcı» rümuztma mektupla mit- müsait geniş bahçesne beraber satı
a.nuııyor. Manifaturacıda çaIJ.Şmış racaat. - 1 1ıktır. Sirkecide Tefeyyüz Kltapha-
olanla.r rercih edilir. Aşir Efendi cnd- SA.TtLm; BUZ DOLABI - 4 ayaklı nesine müracaat. Telefon: 5?..281. 
desi 49 No. ya müracaat. 2 Kelvlııatör 938 model sekiz ayaklı FATİHTE _ Tramvaya 2 dakikalık 

GENÇ BİR BAYAN ARANIYOR - Norç marka lkl buz dolabı &atılık.tır. 2 kat 8 oda. tara.salı blr apart. satı-

Sahl!e 1 

Istanbul Belediyesi Teftiş Hey'etine 
alınacak Müfettiş ve Müfettiş 

muavinlikleri için müsabaka imtihanı 
İ.stmıbul Beledfyesi Teftiş Heyeti Jcadro.sunda. münhal bulunan mti

fettış ve miifettı:ş mua.vinU~i m~ba'ka 1mtfha.nma 1ştJrak edebllniek için 
ı - Kanunen memur ola.Dilmek evsafını ha1z olmak., 
2 - Ftlll as'kerllğfn1 Dı:m.aI etm1ıJ ve 4C yıı.şmı teeavüz etmemiş bu.. 

lun:mak, 
3 - Siyasal Bilgiler okulu, Hukuk ve İktisat fakiiltelerile Yüksek İk

tisat ve Ticaret mektebi mezunu olmak, 
4 - Yaptırılacak taıbk1kat netıces!nde seciye ve ah1~ durum itb .. 

rne matlup evsaf! J1alz bulunmak, 
5 - Sıhhi durumunun müfettişUk hizmetıertne mütehammil oldu.. 

~u tt:ıporla tesbit ettirmek, 
Bu evsafı haiz bulunanlar evvel!'!. tahri.rl ve müteakllien şifahi olm~ 

fizere 1kl imtihana tabi tutulacaklardır. 
İmtihan programı: 
ı - Hukuk: (İdare hukuku, Memurin Muhakemat kan.mıu, Ceza. ka .. 

nmıu, Ceza nL'llhkemeJefl US'Ulü kanunu, Kanunu medeni ve Borçl«J 
kanunu). 

2 - İktisat: (Nazari, tatbiki iktisat ve doktrin 
3 - Maliye: Bütçe: (İhzari, ta.'ldlld, ta.tbll(,1 ~ kontrolü). Devlet., hu

susi idare ve belediye bütçeleri n.rnsındak1 :ra.niar, belediye ve:rgı ve ret. 
simleri kanunu. 

4 - Belediyecilik, beledlyeclllk bak:.,kında umumi malümat ve Ctlmhu~ 
rlyet Türk!yesindeld beledi mevzuat CBefedJye kanunu, belediyeye mttte'
alllk ahkamı cezaiye kllnunu, belediye ka.mmunun İst6nbul beledlyesind~ 
tatbiki surettne dııir nizamname, belediye ım>ıtası talimatnamesi). 

İmtihan progra.mmın 1, 2 ve 3 ftncü maddelerinin lmtlbanı talu1i'i; 
dördüncü maddenin imtihanı şlfnhi ola.caktlr. 

Tahriri ve şifahi ımtnuı.n numa.ralanuın vasa.tile"i muvaffakiyetın 
ta.yln1ne esas olur. Tam numara (IO) olmak ttzere her dersten asgari (5'' 
numara almak şartt:ı.r. 

İmtihan.da. muva!!a.k olanlardan evvelce memuriyette buhınup da Ba;.. 
rem kanınıuna nazaran m.iikt.esep haklan olanların bu bıı.kları da. göa 
~nünde tutulacak, 30, 35, 40 v~ 50 nra asli maaşlarla tayinleri icra eolle
cektır. 

Müracaatlar Temmuzun 2'5 inci cumartesi giinl\. akşamına kadar ~} 
rer istida ne İstanbul Belediye Riyasetine yapılacaktır. Istldala.ra döli 
adet fotoğraf ve istenilen vesıı.ikin asıl veya suretleri ba~lı bulunac~. 
Tli.hrirl imtihanlar 30/Temmu'Z/942 perşembe ve ş1fll.ht 31/Tem.muz/ c~ 
günil sa.at 14 de Belediye blnasmd:a Uınrunf Meclls salonunda yapılacaktır, 

(6865) 

- - kl uygun bir ücretle d 
ye ~ny:ere~ere gider. Müesseselerde 
~~~r. Uk veya buna mümasil bir l.ş 
~,yer 'd R K.. rlbnuzuna 

nı .. dokt;o Sara~hanebaşı Bahçeli mahalle-bici. lıktır.Postahane sıram 38/ 40 Tevfik. 
"'i • ru muayenehanesinde ça- T l 21 o t L i 1 k 1 r t• h 1 lışma.k üzere Slrkeel Viyana oteli ya- e · B07. - 3 Tel: 23026. r 8 - Se ma m J an art na 

arıyor. Ak§anl a. · 
- aat -l mektupla murac · 

nında. No. 28 2 el kata. - 2 4 _ Kiralık . Satılık 9500 LİRAYA SATILIK İKİ KA1'LI fsteni1en şekil ve saatlerde (Çemberlitaş e!!ki tramvay durağı kar-
BİR GECE BASTABAKICI - Bir APiiARk~lANba -t7 odu lkl bsalrlond, kblkaah- şısında YABANCI DİLLER ve RİYAZİYE Okulunda) hazırlıyonız. 

LtSE MEZUNU - .Askerlikle _llişi!i 
bademe kadın ve bir erkek hademe- çe , oşe şı ramvaya. a . 
ye ihtiyaç. vıa.:rdıl'. Her gün 4 de Şişli 6000 LİRAYA - Aeıbadem civarın- üstünde bir buçuk kat çıkılır. Akşam- Müdürü Z. ÇETİNKA YA 
Cer:nıJıl Ki.in.it! mtidürlyetin.e müra- ı da ~ bahçeli güzel ev, 120,000 11- ları 6,30 dan 8,30 a. kadar Kurtuluş 
caat. _ 2 raya Ayaspaşa civann<la 10 daitel Hacı Ahmet mahallesi Ermeydanı Jok: Taşraya gidebilir gen~. .Muesse

. -"-ft<••ı ya-lerde ~erde veya buna. 1.1.........,..., .... 
l 

münasip iş arıyor. ~irkecl Bahç.ekapı 
lJahrısefit oteli katibine saat 16 dan 
17 ye kadar ınür:ıcaat. - 1 

apartıman, 60 ~ metresi Tarab- No. 37 - 1 
HADEME ARANIYOR - Karı ko.. ya civarında 9000 metre tarla. Bü 

oada.Jı ibaret lld.sl birlikte 36 lira ve- Yiikadada iyi yerde büyük arsa, 1l YALNIZ BİR BAYAN İÇİN tlCRET
r.llecektlr. !stiyenler Zeyrek orta oku- ıbln liraya İstanbula ya.km çiflik siz DAİRE - Osmanbeyd6 fevkalfl
luna müracaat. - Mi.wacaat: Seleıt Tiirk EmHl.k. Ömer de konforlu btr apa.rt1manın iki dai-

ELLİ y.&_ŞINDA - Muktedir, şa~
m ıttmat ve namuslu bir a.8keri mii- BAS'IABAKICI ARANIYOR Te
tekalt zat ehTim bir ücretle resim, tirdağ memleket hastanesine 42,5 
kroki ve hartt.a işlerinde znimar, ten Ura ücretle kadm hastabaklcı alına
memunı veya inşaat ka.lfalan. ya- caktır. Tallplerln bonservis suretleri, 
nında, otel veya ldarclıııne katiplik- bir fo!<>graf ve sıhhat l'aporla.n. hü..<J
Jerlnde, ambar veya depolar~ .. yeya nübal kB.ğıtlarile hastane baŞ;aba
mubafazasında çalışabilir. Gö~ek betlne müracaatları. - 1 
istiyenler Aksaray Na.n:uk Kemal C9.d 
No 17 M Ali adreSine mektupla, şi-
fahen nıüracaat. - 2 . 
nıUliLiYEDE ÇALIŞAN - Ve as

kerlikle ilişiği olmıyan genç bir dok
tor her gün öğleden ı:rıırra resmi ve
ya hususi bir mües.:.e ıede çalışmak 
istiyor. Fazla malumat için Akşam 
gazetesi.r:de (S. B.) rumuzuna. müra.
ea.:ı.t edilmesi. - 2 

OKTA İKİ TAllSİLİM VAR - Biraz 
da daktilo bilirlm, müessese ya.zıb:ı
nclcrinde veya mağazalarda. kaslyer
Dk yapmak üzere iş anyoı-um. Ak
ıa.m'da s.N rümuzuna müracaat. - 2 

AHÇI ARANIYOR - Tekirda~ 
memleket fı.astanesine alt~ lira üc
~tıe bir erkek ahçı aranmaktadır. 
Ist.eklilerin, şera.ttı öğrenmek üzere 
hastane ba.ştablpllğine mümcaatlraı. 

-1 

BİR TİCARETHANEDE - Yazı iş
lerinde ç~ınlmak üzere 15~20 yaş
ıa:nnda bir çocuğa ihtıyaç vn.rdlr. 
Cumartesi ve salı saat 5 - 7 İstanbul 
Marpuççular Sarı Oğlu Han ikinci 
:tat No. 8 e mürn.caat. - 2 

İŞÇİ QOCUlil.AR ARANIYOR -
Sana ta hevesll gençler iyi bir sanat 
öğrenmek arzusunda. Lseler nüfus hü
viyet varakalanyla. beraber Rıza.paşa 
yokuşu Nasuhlye sokak No 31 e mli
T~~~~t - ?, 

YÜKSEK 'liCARET MEK'IEBİN
DEYİl\I _ Bir seneyi mütecaviz dev
let memurluğu yaptım. Yazı makine
si kulJa.rurun, şimdilik 26 temmuza 
kndar 15 ağustA>ıf kamptan sOlll'a. da 3 SATILIK EŞY 
de amlı olarak tıcartthaneler ve her - A n;i mües.seselerde çalışabilirm. Mek
tnula AJa;:am'da. K.C rümuzuna. - 1 

ORTA OKUL TAHSİLLİ - ve düz
gün daktilo yazabilen gen( b1r ıaz 
net 30 lira maaşla yazıhanelerde b~ 
ınliesseselerde kendine ınünastp 
1ş aramaktadır. Akşam'da S.C.N rü; 
muzuna mektupla milracaat. -

ANTİKA - Tablo, halı. Biblo - eıı~ 
ya - hususi olarak satın alınır. Vasıta 
k:ılıul edilmez. Mektupla Beyoğlu po&

ta kutusu 2163. - 5 

Z.20 X 1. 65 EB' ADINDA - Krtstaı 
camlarla beraber lilks b1r vitrin ~k 
ucm: tıatıa satılıktır. GiUnlhal Borsa 
karşı.sına müracaat. 

K1'Ç'VK VE ZARİF Biıt KOTRA -
500 liraya satılıktır. Boyu dört bu

- Çllk. eni bitı otuz beş. Galata, KW;iik 
TAŞRADA - Bir 1nşaat tşınde ç~ •• Balıklı Ha.nı No. 25. Telefon: 41618. 

2 - tşçt ARIY ANLAR 

' 
Ab1t Han 2/ 23. Tel: 42368_ _ resi mevsimliğine ücref.$iz verilecek

tir. Akşam.'da T.D. rfunuzuna müra-
175,000 LİRA.YA - Apartıman, Tak- caat. 

sim, 260,000 liraya. apartıman, 6000 _B_E_:Y_O_G_L_l.'_NUN ___ E_N_MU_TENA YE-

liraya Paşa.bahçede yalı, 13,000 liraya RİNDE _ Taksim İstiklal c. No. 23 
Amavutköyiinde denjz kenarında ya 
1ı, 45,000 liraya betonarme kaloriferl- Yalova birahanesi fl3kerlik dolayıslle i 
ev. Selek Türk Emliı.k Ömer Abt devren satılıktır. Her gün saat 6 ya 
han 2/23. Tel: 42368. · _ kadar miiraeaat. - 1 

2500 LİRA - Eyüp Defterdar Yeni 
EV ARANIYOR - Sultanahmet çeşme 6 No. a~ap 7 oda. 17 Ura, ki

Kurnkapı, Fatlli. Aksaray semtlerin- ra, 4. Vakıf Han 3. kat 33 No. Remzi 
de satılık vey:ı kiralık ev aranıyor Yole.riye, 
Karaköy Melek Han No. s de Fmlal{ -------------
Servls'e müracaat. - 1 KİRALIK - İma.Ia.tahneye elverişU 
KİRALIK. VEYA SATILIK OTE han. Eyüp Sil!htarağada 17/ltl No. 

L 4-. Vakıf han 3. kat 38 No Remzi 
ARANIYOR - Sirkecide, mobilya.siyle Yoleriye. . 
beraber otelleritıi satmak veya kira 
ya ve_;:mek jstlyenlerin Beyoğlu P.K 5800 LİRAYA - Müstakbel Yeni-
2265 O.Ç. müracaatları, ı kapı rıhtım sahasında dört kat üçer 

KELEPiR SATILIK EV _ Bey()ğ oda birer sofa ve mut!ak iki daireye 
lunda Yenişehlrde Çarşıya Yakın ViıJ= taksimli, henüz verglsi yok, aydu. 45 
neci sokağında 17 No. ıu Ugir 3 kat lira gel!rll iki senelik kirgir yeni ya-
4 oda 3 sofa 2 hela blr mutfak, bah Pl askerlik dolayıslle acele satılıktır. 
çe ve kuyusu olan bir ev acele 1300 11- Tr.ımvaya Yakın köşe başı, elektrik, 
raya satılıktır. Gezmek 1çl.n içinde kuyu, hamam ve çifte samıçlı deniz 
kilere, görüşmek için saat 18 den 19 a manzaralıdır. Adresi: Kumk:ı,pı Agya 
k~~ar Galata Ada Han 35/l No. ya sokak 33 No. Tava.ssutsuz olarak na
muracaat, 0 saa.tten sonra telefon: rüşşa.faka llseslnde Hilmi öz Çan-
81449. _ 

1 
darlıya müracaat. _ 1 

' 

' 

ACELE SATILIK KAGİR EV KİRALlK GAZİNO - Denize nazır 
Fatihte tramvaya 3 dakika. köşe lkl meşhur Narlıkapı «Şafak» bahçesi 
katta 4 oda 2 mutfağı 2 hamamı Fa ehven fiyatla kiralanacaktır. Sinema 
tlh postahane yanında ttUğu,r'» Emlftk makine dairesi, tıyat.ro sahnesi. Ya
Tevflk. _ 1 nındaki Ermeni killsesine müraca.a..t. 

IIIBKAİŞERİF - Zenbilcl sokak 
24. 1250 :ııretre meyva bahçeli, kuyulu 
sarnıçlı, 5 odalı kArgir ev satılıktır 
EsklAli~:ı. karakolu yanmda eskici 
B. Allden .sorulması. _ 3 

B:iNA AttANIYOR - İst. Beled:lye~ 
~hı.in at.elye yapma~ ınfuı.aade ettiği 
maha.lede atelyeye eıve~H bir bina 
ara.mruıırtadır. 20677 mrrnaraya. tele-

1: 

-1 
Bin SENELİK KJBA BEDELİ PE

ŞİN ÖDENİYOR - İstanbulun her 
hangi bir semtinde, kalori!erli, ban
yolu bo~ bir ka.t arnnıyor, Kira mik
tan mevzuubahis değildir. Müracaat: 
Mü.fit _Ramiz. Post.a. kutusu 25. Baye
zit - Istanbul. Telefon: 21131. - 2 

İstanbul Küçük Sıhhat Memurlar! Mektebine 
talebe kabul sartlari 

ı - Türkiye ci\mhuriyetı tebaasında';ı olmak ve yaşı 18 den ~ğı 211 
dan yuka.n bul'!lilmama.k ,20 den yukan olanların askerlikle 1llşi~i kalma
mış olacaktır.» 

2 - Orta. okuldan pek: 1y1 ve iyi dereeede mezun olmak ftLise sınıfla• 
rmda bir veya lk1 sene fazla okumuş olanlar tercih edllecektır. Bunlarla 
kadro dolmazsa orta dereceliler de alınacaktır. 

3 - İsteklUer, bütün evrakını tamamlamış olduıtu halde dile-kçelerint 
15 Eylfü 1942 tarihine kadar leyli kısmı 1ç1n Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekllliğlne, nehari kısmı için İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Miidür
lüği vasıtasile okul miidürlül!;üne g1indereceklerdir. Kabul muamele.si tanı 
evrakla müracaat sırasma. göre yapılır. l:vralo eksik olanlar, t::ımamla;.. 
dıklan tarihe kadar müracant etmemiş sayılır ve haklarında muamele 
yapılmaz. 

Gönderilecek vesikalar ~unlaı:dır: 
A - Nüfus hüvlyet cüzdanı aslı veya tasdikli sureti 
B - Orta okul şahadetnamesi aslı •daha fazla okumuş olanlam1 sa

hadetname ile birlikte tahsil müddetlerini tasdik eden resmi vl'sika.ıı 
C - Basılmış örner,rine uygun ve üstünde tasdikli . foto!;ı·afı bulwmn 

blr sıhhat raporu «bu raporu hastane baştabipleri iarflayarak üstüni.i mü
hürleyecek ve istekli tarafından mühürlü zarf halinde olar-.ı.k gönde
rilecektir.» 

Muayeneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Dlyarbakır, Haydarp:ı.şa Nümune 
hastanelerlle İstanbul Çocuk hastanesJnde ve İzmir, Bursa, Konya. Ad .. na, 
Samsun, Balıkesir, Aydın Memleket hastanel-erinde yapılacak ve ıstck
lller bu hastahanelerin bulunduğu vilayetlerin Sıhhat ve İçtimai Muayenet 
Müdürlüklerine bizzat müracaat edeceklerdir. 

D - Çıktıkları oknldan veya mahaUln polisinden alınmış iyi hal kiii!Jdt, 
E - 4-.5X6 boyunda üç tane fotoğraf vcephl'den alınmış ve iner. k:1h'1da 

bcsılmış olacaktır. 
4 - Leyli kısmın:. k::ı.bu! edildiği kendisine tebliğ ohınanlar okuln ilti

hak ederken, örneği aşağıda yazılı ve noterlikten tasdikli bir t:whhiıt se
nedini birlikte göturmeğe mecburdurlar. Taahhüt ~enl'tsız veya örnc·ğlnc 
uymayan senetle müracaat edecekler kabul olunmazlnr. 

TAAUJittT SENEDİ ÖRNEGİ 
Leyli Küçük Sıhhat Memurları mektebine alınarak tahsil edip menm 

olduğumda, Sıhhat ve İçtinıai Muavenet Vekaletinin tayin edeceği vazifede 
beş yıl hizmeti kabul etmedi~im veya kabul edip de muayyen müddeti 
bitırmeden bıraktıibm ve sıhhi sebepler dışında mektepten da.inli olarak 
çıkarıldığım takdirde benim için sarfedilmlş olan parayı tamamen ödeme
itt ve bu taahhfi.t senedi mucibince benden istenecek para icln ödemek 
mecburiyetinde olduğum tıarlhten itlbaren % 9 faiz yürütüJmesinl kabı{ı ve 
taahhüt eylerim. 

imza ve sarih itıamet.gfüı adıeııl 
Yukarıda adres ve hüviyeti yazıh olan 

bu taahhütname mucibince ödemek mecburiyetinde b:.ılundıı~u her dt>r!I 
yılı için iki yüz lira olmak 1.lzere bütün tahsil müddeti lçin ccman 400 U
raya. kadar parayı, falzlle beraber borçlu 
birlıkte müteselsil ke!il ve müşterek müteselsil borçlu sıfatne ödeyeceğim, 

Kefilin mesleği ve lf:nih adresi (G758) lıŞmak üzere kompı·esör ve kan~asö~ 
makinelerinde çalışmlş tecrübeli ma
kinistlere lüzum vardır. Vesikalarlyle 
GaTatada Selanik Bankası üstünde 73 
No. va müracaatları. 

SATILIK KAMYON - 38 model 
Şavrole nıatkalı bil' kam.Yon satılık
tır. Yenl postahane arkasl: Alyanak 
ban birinci kat 3 No. ya müracaat. ~ 

fonla müracaat. _ 2 

AHŞAP SATJLm EV - Yenikapı 
ÇeŞIM sokak No. 50, 5 oda mutfak 
elektrik sarnıç tulumba. Mür:ı.caat: 11111111111111111111111u111uı1111111111111u1111uuu11AH11111111111111Huı 

Bayezit Kökçüleı• No. 40 İbraJ.ılm. KİRALIK APARTMAN - tİç oda Y. MtlHE..l\lDİ5 TALEBEŞ:İ - Mek
tebinin gidş !mtlhanla.rı, olgunluğa. 
hazırlar. Türkçe veya Fransızca ola.
rak matematik, fizik, kimya, pratik 
Fransınca. Öğretır. Akşam'cta. A.L. ye 
müracaat. _ S 

KAZANÇU BİR ARSA İŞİ - Bos
tancı yenJ asfalt üstünde ve kısmen 
de asfalta. amut sok.akta, denize hA
kim, her türlü ifraza müsait 30 dö
ntlmlük büyük bir arsa uygun fiyat
la satılıktır. Telefon: 4.(097. _ 2 

ANADOLUDA - Bir iLşaat işinde 
falışmak üııere 1kl ressama. ihtiyaç 
yardır. Galata AMtkura.zl.onl Generali 
lı.an No. 73 e müracaatları. 2 

iATILIK TAKSİ - Reno marka 
gayet ida.rell bir takS1 satılıktıt. AıJ.. 
res: Mahmut}la.'.J'3. Abut Ef. han' 1 DEVREN SATILIK B4.KKALİYE __. 

MAKİNEDE YAZAR - Almanca., No. 37, saat 10-12 ye kadar. Teşvikiye caddesi No. 113; Te~!kl-
l'ransıza. ve Türkçe llsanlıı.rmda. mu- · · ye Pazarı devren satılıktır. Oörmek 
ha'"-reye muktedir bir bayan' al'a.n- SATILIK ZİRAAT MAKINEl.ERI - 1 ..,., k.ıne stlyenlerin dükkfuıa. müracaatları. 
maktadır. Mürae.ı.a.t: 16 Cel~ Bey Tohumluk buğday ayıklama_ ve e 
90Jtak İş Bankası arkasında - istan- makineleri satılıktır. YeşJlkoy İstan- - 2 
bnl, bul yolu 61 No. ya müracaat. BAKIRKÖY - Sakızaı-aeJı Hiiradam 

ARANIYOR sok.a~mda 6 odalı. bahçeli ve sar-
DOLGUN AYLIKLA - Ev ~ler1 BİR FRİGİDAİRE - nıçlı 26 No lu ev .satıllkt.ır. MlirıM:aat: 

lı.lzınetlnde kullanılmak ttzere az Al- Saat 9 _ 12 ara.smda 41359 telefona 
JIU).nca bilen ehllyetll bir bayan ara- m!lraeaat. · Ye~ilköy Istanbul Yolu No. 8l. - 4 
nıyc.r. Be.şildaşta Hayrettin isk.ele- JNl Lük İKİ KATLI APARTil\fAN - Acele 
sinde Austro _ Tiir'k şiıketine müta- BUZ DOLABI, GAZ FIR - ~ 15 gün zarfında. satılacak. 45 Hı-a icar 

t tezgilılar ve buzla. idareli bu getirir. Vakfı yoktur. Kurtulu~: Hacı 
ea& · yaptırılmış şerbet ve dond\ll"'IllQ. kabı Ahmet mahallesi Emıeydam No. 37. 

:BEŞ NtlFUSLU BİR AİLE NEZD:iN- (ayni buz dolabı gibidir.) Satılıktır. -4 
DE _ Dolgun maa.şlı:ı. muntazam ye- 41237 No. ya. telefon edilmesi. - 3 
mek ve ev hizmeti yapmasını bilen SAT.n.IK KÖŞK - Çamlıcada. Bul-
ıemız bir Türk bayan lazımdır. Arzu AZ KULLANJL1"IlŞ - 2201380 volt, guriuda geniş arazi ve ın.a.ruıa.ralı ba~· 
edenlerin Tahtak.ale caddesinde 96 trifase 2 l beygirlik bir motörle, vo- ve meyvalık 11Fıstıkh ba~ıı, menba 
numaralı kundura boya imalathane- lan kasnak ve teferruatlı kuyu ~- snyn bulunan 8 oda, ahır ve nı~te· 
.ıne saat g dan 12 ye kadar acele mü- lum.bası birlikte veya ayn ayn sa ı- milaUı ~·Müftü Köşkü.» satılıktır. 
racaatlan. Telefon 21147. 2 lıktır. Telefon: 41741• İçindekilerden sorunuz. - 5 

.... _.. .... A. BEll Lm· A ·HcRETLE - SATILIK BUZ DOLABI - İçine ö .. ,·u·.aJ'UI ~ v h KİRALIK K ŞK - Oöztepe tram-
Bı.r. yazıhane od'""Sl ıa· ..... ,.,,.dır. iste- buz konmak suretiyle gayet kullanış 1,.,., dd . ....,. ,,..... .... ..... ,_,_.. vay durağından ... ~~on ca esme 
7enler her gün ö~Ieye kadar Galata ve idareli bir buz dolaıı_::..+ahn~'"'"'~~. sapınca. rolda.n beşinci köŞk (No. 15/3) 
nhtımı eski Şarap 'skelesi caddesi 5 Müracaat mahalli: Yen }IVO" ane c - -"-

, .... c- k t T 1 Koofor Duam tnkallde. Bwuçe me-
n ........ -ıı Taceertü hanı birinci kata. varında Güzel han J.AJ.Uel a • e e- .. nı.. 2 ............. ı ~nna. ajlıkla d& verile_., -
müracaat ets4.n. ,__ 1 fon 23400. -

ı : 

I• 

ESKİŞEHİR - Aritiye mah. Yuğ
n ak sok. da. çarşıya 5 daldka. mesa
fede, önünden Porsuk geçer, karşı
sında da «Yedilen parkı bulunan ki
glr elektrik ve suyu havi: Bl:ri 2 kat 
üzerine 8 oda 2 sofa mutfak ve heJA 
di~ri gene 2 kat üzerine 7 oda. 2 sof~ 
mut!a.k ve heIA, 3 üncüsü de 2 oda bir 
sofa ve helil.sı. bulunan 127 - 129 - 131 
No. lu evlerle ark.asında 87 adet ke~ 
?1!Stelik kavakla çe'Vrili S dönüm arazi 
hepsi birden 123 sehimden 112 se-h!ml 
15000 liraya pazarlı.k.lıı. acele satılık
tır. TaUplerln evleri görmek üzere 
tçl.nd.eki klnı.cılara müracaatla icab
larını İstanbul Çengelköy Bekardere 
cad. No. 12 de Zehra Korutüft•e 
tahr:lren bildlmıeleri. - 1 

KUNDURACILARA - Vitrin mo
bilya telefonu yap~ırma. sa.ya ma
kineleri ~i 7.l!nne çocuk ve erkek 
kalıplan bulunan tam teşkilatlı Bey
oğlunun en işlek yerinde k'.ll'Ulınu.ş 
bir dük.kin toptan ve yahut peraken
de surette satılıktır. Tel: 44'>97. - 2 

SATll.IK ARSA - Kasım.paşa. Zin
cirllkuyu caddesinde cami civarında 
65 numaralı evin bitişiğinde (500) 
metrelik bir arsanın nısıf hıssest eh
ven fiatle satılıktır. Arsa. karşısında. 
Çıkma.z ıokaJtta, ı.u numarada bay 
T&ha1n't müracaat - J 

taras, ~'lcak su, banyolu ve nıol>le bir 
daire nğustos sonuna. kadar kiralık
tır, Beyoğlu Korsan Çıkmazı Selamet 
Apart. 7 Telefon 23133 Fuat. - 1 

SATILIK ARSA. - Anadoluh.l.sann
da. Göksu .mahallı:.sinde Göksü cad- BİR ALMAN BAYAN ÖGJtJ:;T
deslnde atık 7 mükerrer cedlb 39/1 MEN_ Talebelere bilyükleN gramer 
No da 890 zira ars:ı. aeele ve maktuan 1

' ve muhabere cıersieı·l verir KolaY. 
400 lira.ya satılıktll'. Görmek ve an.- m.etodla altı a.y, zarfında Almanca' 
laşmak için lttisallnde 43 No. lu evde öğıetir. Her yere gider. Akışamda P. 
avukat bay İhsan'a müracaat edil- s K _ 1 
melidir. - 1 -·--·------------

TOMRUK SUYU - Mide, böbrek 
kum hastalıklarımı kati şi!a.. bahşe
den Toml'Uk suyu erazlslle beraber 
kl:r:ıya Vt'rilecektir. ıo gün zarfında. 
saat 9 daıı 12 ye kadar: Kadıköy Mı
sırlıoğ'lu Yavrutürk sokak 16 No. ya 
müracaat.. - 2 

5 - MÜTEFERRİK 

İKl\lAI.E KALANLARA MÖJDE -
Fen fakültıes:l.nden mezun birkaç a.r
kadaş lkmallilerle derslerini kuvvet
lendireceklere dersler veriyorlar. Mü
racaat: Veznecier Bmıdoğ:mkemeı.d. 
sokağı No. 39. - 2 

l\.IEKTUPLARJNIZI ALDJRINJZ 
Gazetemiz idarehanesini adres 

olarak göstermiş olan karllert
mlzden 
M. M. T - F. N - S. S. - A. P 
Triko 1'1.B - Raclyo - S.B 
Khacı - Telefon - Fabılka. -
P. - M.E - P.S K - Lanısse -

Mtm 
namlarmıı gelen mektuplan ida
, rehanemf7dı>n a1dırmalan rica 
olunur. 

ALMANCA DERSLERİ - usum 
tedrisı mfıkemmeı oran bir Alman öğ
retmeni Almanca. dersleri vermekte
dir. Bu lisanda ikmale kalmı§ tale
beyi imtihana: hazırlar. Moblı)"ell ki
rallk temiz bir oda. da val'<llr. Pazar
dan maada her giin sa.at 4 ten 7 ye 
kadar t.mkli.ı caddesi 133 N. ms:m
bey apartıma.n 2 ncl merdiven ı kat 
6 No. ya müracaat. l•--------...-----.z 
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vüeut lçln Vitaminin ne tadar IAzım olduğunu herkes blllr. Cild içinde vitamin aynı hayattır. Son zamanlarda i\.vnıpa ve Amerlkanm ıtriyat ve güzellik enstitüleri vitaminli kreml istimal etmeğe 
başlamışlar ve güzel netleeler elde etmişlerdir. Olltlerlnt beslemekv& gaS'rl tabttınderlnl ve enfekslyonlannı gt.derınek yolund8.1d gayelertnfu tahakkuku üzerine bilhassa kadınlar arasında müthiş bir 
heyecan tevlld eden bu kremler bütiln mlliitahzaratı ~umul bir rrilWI:vet alan Eczacı Hasa.n'ın enerjik mesa.lşlle tstilpr edileblJ.nıff v~ Ha.san Vitamin Kremleri namlle piyasaya çıkarılmıştır . 
• Yüzdeki sivilcelerle ergenUkler ve b~İuklan bale eden, İhtlyarllU'I g8Mlettiren, Gençleri güzelleşttren bu Jtremlert derhal ve bfiA. tereddüt tstlınal edtntz. Hasan Deposu ve şubelerinde Küçük tüp 

17.G, Büyük $0, dört misll büyük kavanoz 125 kuruştur. 

. ·ı YE~IPOSTAN_E N~5 TEL.41378 
ITRIYAT ft\lGlZA Vl DEPOLARl 

Umumi Mağazalar T. A. Sirketinden: 
1 - Istanbul'un Unk::ıpanı semt ndek.l Şırketimlze ait Unkaparu 

Fabrikası binasının tamiratı kapalı zarf usullyle milııakasaya konul
muştur. 

2 - Keşıf bedeli 41.805 lir:l., muvakkat temınatı 3136 liradır. 
3 - Eksiltme 7 Temmuz 942 salı gtinü saat 11 de İstanbul'da Bah

çekapıda 4 üncü Vnkıf hanının birinci katındaki 18 numaralı odada 
bulunan İstanbul şubemizde yapılacaktır. 

4 - Münakasaya l~lrak etmek ısteyenler bu işe alt idari ve fenni 
şartname ile keşif hillasası cetvelinln bir suretiul İstanbul şu

b"nıizden alabilirler. 
5 - Eksiltmrye glreccklerln mıihürlü tekut mektuplarını, k.amıni 

vesikalarını ve % 7.5 temln::ı.t mektuplarını lhtlva edecek olan ka
palı zarflarını ihale günü eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
mezkur şubemize tevd1 etmeleri lazımdır. 
6 - Slrkct lJmum MüdiırlfüHi ihnleyt yapıp yapmamakt.a muhtardır. 

jii 0S0

AYÇRSAEit™Si iiT VARSA i 
lilll- KULLANINIZ. TF.SİRlNt DERHAL CÖR0RS0N0Z. --

Bütün şık ve kibarlar, Aperitiflerini: 
İstiklal Caddesi 451, Stadyum üstü 

A • 
1 

de alırlar. Maestro Tiano idaresinde Orkestra, 
okuyucu Hristo Mnimatidis, Havaien kitarist 

Hristo Kontis 
Saat 18 den itibaren açıktır. Telefon: 43848 

Kızllay cemiyeti 
UMUMi MERKEZİNDEN: 

Afyonkarahisar Madensuyunun 
lstanbul Vilayeti (Belediye hududu içinde) 

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

lstanbulda Yeni Poatane caddeıi..,de Kızılay deposundan verilir. 
Talip olanların 15 temmuz 1942 tarihine kadar yaz:t ile Ankara

da Kızılay Umumi Merkezine muracaat etmeleri iliın olunur. 

SÜMER BANK--.. 

BAŞ, DIŞ, 
KAŞELERİ 

NEZLE, GRİP, ROMATiZMA 
Ve bütün ağrllar'i derlial keser. 

Sıhhiye ve~ı\letlnln ruh.satını haizdir. icabında. glJ.nde 3 kaşe alın.ah~ 

TESiRi K A T' i 
TAZE ~EYVALARDAN ISTlHSAL EDtJ-MJş .. ı 

LİMO'f~ZA.L'f ASI 
~ ... zzeti hoş •• ·çimi _k 

MARKASINA DlKKATı Fiah 60 kUl'Uf. 
Sıhhat ve. İçtimat Muavenet Vek&letinin ruhsatım haizdir. 

1 Yeni çıkan bir kitap 

Ne için sınıf ve 
ikmal kalıyorlar! 

ve psikolojiden gelen bir 
tahsil teorisi 

Yazan. Psikoloji doktoru 
ZİYA TALAT ÇAÖIL 

214 büyük sayfa 125 kuruş. 
Ankarada Akba, İstanbuld.a 

İkbal Kibevleri, 

Bursa Asliye ikinci Hukuk Uitdm
htlnden: 

94:1/44 
Bursada Uzunçacşıda. 140 ada. 104, 
130 kapı N1>. dlik.kanın 20 metre mu
raJbbaı (782) Ura kıymeti muhamml
nell zemininin bir hls.sesl Ethem oıt
lu Ali ve üç hls;ıesl hazlno;)n.lıt uh.de-
ıertnde olduğundan lzalel şuyu 1çtn 
açık arttırma Ue 2017 /942 tarihinde 
saat 16 dan 17 ye kadar Bursa. sulh 
hukuk mahkemesinde satış .memur
luğunca ihalesi yapılacağından al
mak lstlyenlerln kıymeti muhamınt
neslnln yilzde yedl buçuıtu nlsbettn
de pey a.kçeslle gel.melen ve artıtınna 
bedeli muhammen kıymetinin yüzde 
yetrnlf beş.ini bulmadı~ takdirde en 
fazla. arttıranın taahhüdll baki kia.1-
mak üze~ 3117/942 tarihinde 16 dan 

·~~~~~-~~~~11111111111111~-~---••••••••I! 17 ye kadar tekral' müzayedeye 1>lu
narak: en çok arttır.a.na !hale edlle-
ceğt ve şartname taı:lhl llA.ndan ltl
baren me-Lkı'.\r mahkemede herkese 

PiyaıaJ'a Arzedilmİftİr. Bütün Eczane ve açık bulundu~ ve trtl!aıc hakkı o-
Ecza De olarında Bulunur. !anlar ve ipotek: sahtbt alacilltiılarla 

•-:~~::~~~=~~~==~!!~~~!!~~!!~~~~· diğer alakadarların gayri menkul ü· zertndeki ha.klannı ve huswıUe ta.iz 

Beklenmekte olan 

KIR 
Traı Biçaklari 
GELMiŞTİR. 

ve masrafa. dair olan idd.!.alarım 
müsblt evraklarını 15 gün içlnoo sa
tlf memudyetine blldlrmelerl ve ak
sl takdirde hakları tapu slcU!erlle 
saıbtt olmadıkça. catış bedelt payla.'}
masından hariç kalaca.klan ve bele
diyeye alt delalllye resmi lle ihale 
karar pulu ve tezkere ve fera~ harcı 
ve evkafa alt taviz bedel! alıcıya att 
olduitu U!n olunur. 

Lokman Hekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehassiai 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri Pazar hariç 
her gU:· 2,5 - 5 Telı 22398 

Gayri menkul satıı ilani 
Beyoğlu Sulh Mahkemeleri 8-1· 

katipliğinden ı 

Al!eddln Ar lle hazınenın şaylan 

ve müştereken muta.sarnft bulun
dukları Beyoğ'lunda. Çukur mahalle
sinde Sak1z ağacı sokağında. ve Tar
labaşı caddeslnln sekiz metre yakı·· 
nında. kMn 53 No. ile mura.kkam ve 
cephesi 4,80 metre genişliğinde b~ 
katılı haricen kArglr dahtıen ahşaı, 
tamamı tapu kaydına. nazaran 91 
küsur metre muraıbbaı mesahal sat
htyestnde ve 4500 dört bin b~ yils 
lira kıymeti muhammeııestnde bir 
bap hane şuyuunun izalesi zımnında 
açık arttırmaya konulmuştur. Bu 
hanenin zemln katında bir ta.'}lık, 
blr hel~. yedl kömürlük. kuyulu ve 
tulumbalı blr matbah ve blrlncl ka
tında lkl oda. ve lklnct katında. iki 
oda, blr sora ve üçiıncil katımda iid 
oda, bir helA, blr sofa., blr kller vs 
dördlincü katında 1kl oda, blr hell, 
bir kiler ve be~cl katında blr ça
maşırhane blr tarasa vardır. Salr 
evsaf ve takslmatt vıız'ıyM zabıt va.
rakasında ve keşıt raporunda yazılı
dır. Birinci açık arttırması 32/7/941 
tarihlne tesadüf eden çarşamba. gO.
n U saat 14 den 16 ya kadar Beyoğlu 
sulh mahkemeleri kalem odasında 
başkltlp nezdinde yapüaca.ktır. Art
tırma. be<lell muhammen kıymetin 
yüzde yetm~ beşlni bulma.el$ tak
dirde en son artttranın taahh\idtt 
baki kalmak üzere müzayede on gUn 
temdlt edilerek lldnc1 açık arttırma
~ı 1/8/942 tarlhlne milsadlf cumar
resl iilnü saat 10 dan 1:! ye kadar 
icra edilerek en qolc arlttrana kıttı 
olarak ihale edllecektlr, 

ihale gününe kadar muteraklın 
belediye bina vergllerlle evkar lcare
st hissedarlara ve dellUlye 'rlıswnu. 
lhale pulu, 20 s-~nelik taviz bedell, 
tapu ve kadastro harçları m{4terlye 
aittir, Arttırmaya. ~tlrak edecek 
k.lmselerln muhammen k.ıymetln yiiZ
de yedi buçuğu nlsb"tinde pey akçe
si veya mUJl bi bankamn bu ni.<tbet
te temlnat mektubunu vermeleri 
şarttır. Arttırma bedeU kendlslnct 
ihale olunan tararından thale gü
nünden itibaren verilecek miıhlet 
lçlnde mahkeme kasa.sına ôdenmesl 
mecbuddir. Ödenmediği tıakdırde 
ihale feshedilerek kendlstnden evvel 
en yüksek teklifte bulunan klmse anı 
etmlş olduğu bedelle almağı razı o
lursa ona ihale edilecek ve o da r9.l'll 
olmaz veya bulunamaı:.n. hemen ye
dt gün müddetle arttırmaya. çıkanl:ı
caktır. Yapılacak ll~n alakadarlara 
tebliğ edllmiyecekttr. İhale sonunda 
en çok artttrana katı olarak ihale 
edilecek ve her lki halde blrlncl !ha.
le edilen kimse lk.l ihale arasındaki 
farkban ve ıarardan rnesul tutula
caktır. 
İhale bedeli farkı v.e geçen günl&.. 

ri.n yüı;de beş taızı ayrıca hükme ha.
cet kalma.ksızm tahsil olunacaktır 
İpcıtek sahibi alacaklılar ııe s:ılr aa: 
kadarlarm gayrl menkul ü:ııerlndeJd 
haklarını ve hususlle faiz ve masrafa 
ve sal.reye dair 1>lan lddlalarını evra
kı müsbıtelcrile ilan tarihinden 1tl
baren on beş gün içinde satış me
muru bulunan mahkeme ba.}katlbina 
blldlrmclerl lı\zımdır Ak.>i takdirde 
haklan tapu slciu.erlle sa bit olma.. 
yanlar sat~ bedelln.ln payl~masın
dan hariç bırakılacaklardır. Mııza
yedeye lştlra.k edenlerin butiln ..satıf 
)artlarını kabul etınlş ve evvelden 
oğrenmtş ve aUerck gayri menkule 
talip bulunmu~ olduklan addedllerelc 
sonradan ltırazları mesmu olamıya
cağından taliplerin .<Jatış gününden 
evvel gayrl menkulü. gezlp gormelerl 
ve fazla malılm.at almak l<ıtlyenlerlıı 
942/36 No. lle mahkeme ba.şkAtiplL
ğlne müracaat etmelert ilan olunur. 

Kaptan Ali 
Denizin 

oorcüm& etmt., olduğu Cenuo 
Kutbuna alt seyyahat notları 
her kitapçıda bulunur. 

inlik ve dokuma fabrikaları müessesesi DiKKAT: İstanbulda 1 adedi 5 kUr1J1tur. 
lıtanbulda 10 adetlik paket 45 kunqtur. 

lnhisarl&;r Umum Müdürlüğünden 

imtihanla memur alınacaktır 
Bakırköy Bez Fabrikası müdürlüğünden: Taşrada: 1 adedi B. ıo adedi 50 tur. 1 - Ta.şra teşkilitınuzdakl m!lnhal ıııemurl.ye~ler tçin 2/7/942 perşcm• 

Fabrikamızda istihsal Edilmekte olan asedat Dalüminyum Fabrl- be cıLlse mezunlo.rı. ve 3/7/942 cuma. günü orta ınektep mezunlan arasın-
kasyon baklyesl (Sulfat dö Plomb) dan 1942 gayesine kadar çıkacak Üniversite A. E. P. Komisyonundan da saat 13 de Slrkeclde inhisarlar memurin kursu binasında. blr imtihan 
olan tahminen 8 - 10 ton mektar açık arttırma ile 317/942 tarihinde ,,..__ilt ,_ l ı.. ... .. uh ti .. t1 TA·-•~ .. YaPılacaktır. 
Satılacaktır. ..,.....,, meye .... onu an 'il .ı.vı ammen y.,,. wuuua., 2 - Talip olrınların bir dilekçe, cvrrıkı ınüsbite ve lkl fot.o~ran:ı blr-

14 kalem madeni ~ya 8212 Ura 619 11re.. u t 
Halen ikı ton kadar blrikmiş sulfat dö plomb vardır. İsteklilerin İktncl kadın - doıtum kliniğine yaptırılacak madeni eşya 2/VII/942 llkte zat işleri şubemlze m ıacaa etmelidir. 

1 nu-muneyi görmek ve izahat almak ;..,ere Fabrika Mu" dur' lu"~wı" e mu"ra- ktö •·-nt il il 3 - İmtihana girmek Istly~nlerln a.şağtda yazılı vasıf ve. şartlan haiz ....., ıs per~emb~ günü saat ı~ de Re rUlkte açtk eA.'> me e lhaw El<I ecektlr. A c rnt.lıırı lüzumu hilcllrilir İ olmaları lı:ızımdır. 
·~~~~~•••••••••m•••••:~ımme~~~ -*-~•U•ft•~-ı.~.~-v•e•ş•a•rl•n•a•m•e•y•t•~-k.~.~.ın.·k•t•e•g•ö•r~-u.~.~•r•.••6m5•M•J•••~ ~-L~wporlamck~pmn~uoı~~ 

Yazın gfüesinılen, kışın mikrobundan 

HALILARINIZI TEMiZLEME 
için bu şl emniyetle en temiz yapan 

HALICILIK TÜRK Ltd. Şirketine gönderiniz. 

!!! B - 18 yaşını bitlrmi.1 olmak ve kırk beş ya~ınchn yul.i'lrı olmanuk 
C - Vazife ifasına mauı bir halt bulunmama~ 
D - Askerlığlnl yapm~ olm;\k veya müseccel bulunm k ve lılln::ı.; a 

her lkt halde de son yoklıımılarmı nlifııs cü.,,danına kayd ttlııniş .:ıluıa~. 
4 - İmtUtanda kaz:ınanlunn muvaffakiyet ve Lahsıl vazlyeLlerıne güre 

aıı.rem.dek1 dereceler üzerinden ücıetıeıi tesbıt edılerek . ır.~. l:e t l llll .l 
yapılır. 

6 - Müracaat l/'7/94'.? ç~rşıaınb1 guııu akşama k ıd'lr kabul cclılır 
(6119 ı 


