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Harb uzun 

sürebilir, çetin 
olabilir, fakat sulh ... 

Essen tekrarı 
bombardı
man edildi 

Romanya Başvekill Mareşal 
'.Antonesko, Romanyadruı başka.- Alman tebliği cDuisburg' 

!arına verilen topraklann geri alı- da bilyilk yangİnlar çiktilt 
nacağını açıktım açığa söylemiş. a · 
Bu topraklar, Macarista:na ayn- ıyor 
lan Transllvanya ile Bulgartstana 
verilen Dobrucadır. Kolonya, Münih, Stutl

gartl ve başka yerlerden 
200 ,000 hi,i tahliye e'ttl 

Romanyanın bu yerleri ne za
man, nasıl alacağım bilmiyoruz. 
Bu meseleler bizi ilgilendirmez. 
Blfl1.lan daha derin, daha düşün-
dürü Ü bir meselenin belirtisi di- Londra 3 (A.A.) - Hava neza· 

C reti tarafından bugilnkll çarıamba 
ye ele alıyoruz. süre- günU neşredilen tcblil: Dün gece 

Harb. diyorlar ki uzun bomba tayyarelerinden mürekkep 
cek, çetin olacak. zor bitecektir. büyük bir tcıkilimiz Esıen ile Ruhr·-

Harbin uzun sürüp güç sona un diğer hedeflerine taarruz etmlr 
ereceğini kabul edelim. Ya sulh? ferdir. Su bölgelerde büy{lli yangın· 
Hiç şüphe etmiyoruz ki harb bitti lar çıkarılmışbr. 
denildiği günden, sulhün imzası Dieppe·d~~: Cloldar da bomba-

lı.. edili kadar geçecek za- lanmıı ve duşman aulanna maynlar 
nn nceye d"1t··1 u tü 

t • Ü ~ ... d o u m ş r. man harbin bü ün s reı;u• en • • 1 ' t S bebl Av aerv .. ınd menaup tayyare er 
çok daha. uzun olacak ır. e • iıgal alhndald topraklarda hava 
bugün harb kaygısı etrafında bir· meydanlanna. <lemlryolu ve endo .. 
leşmiş görünen birçok m11Ietlerin trl hedeflerine taarruz etmlılerdlr. 
için için gizledikleri aynlıkları B~ ~ayyarelerimizden 14 O d8nme• 
sulh menfaatleri ortaya çıkınca mııtır. • 

Bomba tayyarelenmiz pazartesi 
açığa vurmaktan geri kalmıya- geceıi Rutır• a it arp yaphldan akın 
caklandır. Harb bitince, sulh ol- eınumda iki düıman tayyaresi CIU
madan yeni didişmeler. eski dost- ıürrnllılerdir. 
lar arasında çatışıp çekişmeler, Alman tebli.., • 
düşmanlar aynlıp birleşmeler gö- gı 
receğiz Bazı memleketlerde millt Berlin l (A.A.) - i\lman orClu
hoşnutsuzluklann doğiıracağı iç lan Baıkumandanlığının tebliği: 
devrimlerin ardı.sıra milletıerara- Canterbury d~n. gece de ağır ve 

1 
bo~ 1 olacaktır pek ağır çapta ınfıl&k bombalarlle 

81 yen t'luşma a~ : i bombudıman edilmiştir. Alman tay. 
Bu acıklı haltn öme~inl, şımd • yareleri ağır çapta 10.000 den fazla 

den Mihver saflannda görüyoruz. yangın bombaaı atmışlardır. 
Aynı küme içinde, aynı dA.va Manı Hhiline kar11 av tayyareleri 

uğurunda savaşan bu memleket- tarafından yapılan akınlar ..-e Alman 
ler, anlaşılıyor ki ilk fırsatta bir- topraklannm garbında bulutlann hl
blrlerlnln gözünü oymaya hazır- mayealnde mUnferlt fngllbr: bomba 

h bl tayyareleri tarafından yapalan taar• 

MecHs, klSy mektepleri ve köy 
enstitüleri hakkındaki layi
hanın müzakeresine başladı 

PERŞEMBE 4 Haziran 1942 Sahibi: Ne~'\eddln Sadak: - Neırlyat ınUdU~t Hikmet Feridun Es - Akşam Matl:iaui 

Bobma hAdisesl 

Abdürrahman ve Süleyman 
beraatlerini istediler 

Pavlofla Komilof Rusça yazdıklari müdafaana

melerini Türkçeye tercüme ettirerek mabliemeye 

vereceklerdir. Muhakeme bu tercllmelerln okunma-

si için 1 O haziran çarıamba gllnilne birakildi 

BU 

2000 uçak 
ile hava akın-

Libyada lngiliz
ler 2 cenahtan 

ları yapllacak hücum ediyorlaı 
Rhin ve Ruhrdan 

halkın akın halinde 
hicret ettiği söyleniyor 

Ankua 3 (A.A.) - Bomba hldtse- Stlleyman El:ı.vul da tahiir1 müdat&- Loadra 4 (AA) _ B B C. 
sinde suçlu anilanların muhakemeal- a.sınck t&hsllı oE alyaMtıen · · · · 

1 

Muharebe mayn tar-, 
lalarınaki boş~uklarda 

bütün şiddetile 
devam ediyor 

bugün d edilm1ş anlamadıf!ru, lf01 parUslne Dün allndiiz ve ııoc:e yüzlere. İngiliz 
~:nlardan ~Sa.~ mecburi~ rdJllDI. &ıbdatla- tayyareai ıimall F~aneaya akınlar Loodra ~ <'!-·A.) . ~ Gene...& 
Sllleynuln Sa.vul müdafaalarını yap- fi!\& htılllftrlllk ha.tın ~ mua.,. yapm.lflar, Dicppe de demiryol...ıu Rommel Libya da lngılız mayn ta... 
rnışlardır. Abdt\rra.hnı6.nın rnüdafli nette bulıpıduRunu aöyledlkben sonra havaya uçunnuılardır, Cherbourgda luın<la açhğı gedikleri gcniflctmeie 
avukat Ziya Şakir Karoca, mahkeme- bu aulkudl bilmediğini vt k1mstye d.t da bir atleyede yangın çıhrmıılar· uğraııy?r. Bazı lngiliz birlikleri ııerl 
nln vereoe~ 1aUvın beynelmllel ceza bu mabt.tla yard~ etmed1ttnl bbı&- lardır. atılmış ıae de, bu Rornmele daha ge-
hÜkuku tarl.hlntn ibıerlndek1 &ıemtnt enaleyh no lflemedlR\nl llert sttterek 3 dliımaa avcıeı düılirUlmliı. 4 İn· nit bir manevra yapmaktan bqka 
belirterek auçlu1"'111 şahslyetıcrln1 beraetlni latem13tlr. giliz avcı11 dönmemlıtlr. bir fayda temin edememiıtir. Mihver 
tahUl etmiş ve mtıelddU Abdttrrahma- Pavlofla Kornilof Preaı Asa::>ciatlon'a ııl>re lngiliz kuvvetleri. İngiliz hatlarının devanı-
nın memlelretlnde jomllnl:stll~e meyll hava akınlan daha z:iyade artacak- lılığını bozmuş ise de şimal n ce-
oldu~nu faka.t Türltlyeye geldikten Bundan uıra dlğ&r maznunlardan tır Hatt& bir hedefin 2000 tayyare nuptan İngiliz zırhlı kuv\•etlcrinia 
sonr& temu etttRi arbdqlanna ve Pavlof Ut Kornllortan mMe.fu.lan ta;afından bombardıman edilmesi teht.•idinc maruzdur. 
başkalanna. bunu qıJ.am&k için bir hazır olup olmadılı aorulmU'J, Komi- iht• al' d d K l e Rommcl'in kurnandaımdaki kuv• 
gi\ııa faaliyette bulunma.dılmt, her 1~:;;!.daf&uuun R:.ıc ol&l'alı: haar ~ 1 

1 
be ~ar d 

1~ 0 :ya ol:n vetlerin büyük kıaıru çembere alnı• 
nasılsa te88.dtıtl• d11tel' maznunlarta ~rkQe ~:ıı!:fui mdtealdben ~ ıooÔ lneiUr; b:rmbardıman tayyare- mııtır. İngilizlerin bıı lı:uvvctlere lı:a.
tanlf&f&lı: oruann llfda.l~! ka~ılıl!._~_: ti ı.u.ı- yerecaJM-• P&Tlof da ki. eine 1000 den aeaıt. olmı-n Spitifire fi ıimaiden harekete ııeçmiı olma-ma.ata bulunmUf ol ur; ... •ll <Nf ., •• ...,.... • ._.......,.. .,.&&Mt - •• ,_ ı h ld' 
tir dJaname,1 il m.,utı& almam do1&71- avcı tayareai refakat etmJ,tlr. arı mu teme ır. 
Abdllrrahmanın a.vukatı, hlQblr za- sil• mtıdataanameslnl hentb tam ola- lnıılllz hava Dkınlann1n cephedeki . ~ra 4 (A.A.) - B. _B. C.ı 

ma.n cflter mununlar tarafından ra'lı: hazırl&mactıtmı te bunun ıotn de Almaft ackerlcrl üzerinde fena teair Lıbya da mayn tarlalarındakı boto 
kendisine Ankarada von Papene kar- bir g0nlflt mtlhlet 1stedll1nl ~- yapbğı LiLyad1& ceir edilen ve Man· h~k~arda muha~ebe bütün ıiddetile 
şı suikast yapılacaıtı söylenmemı,, ol- tek rnüdafa.uını Rwıo& okumak .sure- nhalm tehrinde bulunan bir Alman hala devam cdıyor. 
dul!u cihetle blleret hareket etmedi- tlle r.a~ latedlR'ln~ b~dlnnlftJ.r. onbaııaının not defterinde okunan İngıli~l~r do~udaki boıluğu ka
ğtnl söyllyerek tlllln mevzuatımıza. gö- Muddeıumumının talebi ıu aatırlardaıı anla,ılmaktadır. cHer pamak ıçırt yenı zırhlı kuvvetler gön
re bir cUrOm tefkll etmlyeceR"tnl 1lert MfttalA.ası sorulan iddia makamı ne kadar burada sav~ çok çetin ile derdikleri gibi garp tarafınd!'n dür 
slirmtl.g ve bu hA.dlsede mllekklllntn ne namına. a alan bafmuavln Kemal de gelen haberler bizi daha ziyade manın levazım ve rnüı:ıakalc yolla-
kasdl ne de 1cral blr ~nste bu- Bor& ldd1anamen.tn Pavlofun tddla ve .. · d. nna hücum ediyorlar. 
lunmadıtmı tebal'Os ettirerek Abdür- ' mutecssıre ıyor.> 1 •• • • 
rahmanın beraetlnt lsteml§tlr (D v 1.if 2 t1tun g d ) ı.ondra 4 (A. AJ - Stok:holmdan Ro~me. topçusuna muhımat go~ 

· e ama ea • • 1 • blldlrlld1#1ne göre, tngtıts tayyarelcrt- dennese çalışıyor. Eaa~ muharehen• 
nln Kolonyayı bombaladıklan cuma cereyan etiği yerden 50 kilometre 
glinllnde'flberl oradan Be~ hiçbir cenupta bulunan Rotonda Sıgnale '-
ekspres gelmemiştir. Bazı marşandlz tihk&nıının paz.nrtesl günü İngilizler 
trenleri gelmiş 1se de htçb\r Kolonya tarafından zaptedilmeıi MilweriG 
gazetesi ~lmemlftlr. Gazetelertn çık- levazım yollarına daha ıiddetli dar· 
mam14 olması muhtemeldk. beler indirmek imklnını vcrme~teoo 

Berline gide~ B. Mussolini 

Halkın ~hln " Ruhr'daıı akın ha· dir. Bu lıtihk&m Capuzzo yoluna ..,. 
lln<ht lragfıllı .a&,fen.lyol'. Jl'raııa.da M~ L•ıfi .J.. u ft h•L• d' 
't'llılı:tUe a&11Jen manzara. fhndl Al· eaı aUflll•n u ne ~•m ır. 
manyada görillOyor Halle nereye ban- Şlddetli kum fırhnaları bazı ye"" 

demiryolu Libyaya 
heyetimiz teftişe gitti 

!anıyorlar. Almanyanm ar ruzlar neticeıinde dllflllUl dUiı 20 
kaybetmesi bu memleketlere ne tayyare kaybetmiıtlr. Bunlar av tar· "f 
büyük fel~ketıer hazırladığını dü- yarelerl ve deniz topçulan tarafın· Almanlar, loko~otı ve Londranın bu haberi 

naca.tını bilmiyor, · lerde harek&ta mani olmakta •• 
E~ bu şayialar doğru ıse Almanya muha11m askerler çok yaklapm.

sanayU yakında vah\rn blr lKI buhra.- dıkça birbirini göremell)ektedirler 
şünmeden kozlanru payla~ak dan düıürülmüıtlir. 1 Alman tay- vagon vermeği de lienilz batka kaynaklar· 

için şimdiden harbin bitmesini yar
1
ea. ~ayıphr. k tl . '2 h . teklif ettiler dan teyidedilmedi 

m ile knl'fllaşacaktır. Biirulhakim Hü" Franaız kuvvetleri
nin elindedir. Bu kuvvetlere general 
König kumanda ediyor. General va• 
tanı olan Alsa• - Loreni geri alma
yınca kılıcını kınına koymyacağına 
dair and içmi~tir. Fransızlar ltalyan• 
ların hücumlarını püskürtmfiıler ve 
cilretkarane bir hareketle 600 İngil .. 
carini kurtarmı$1ardır. 

. ngalız hava uvve en :11 azaran 
beklıyorlar. geceai Garbı Almanyada bir kaçma· -~---

Bu geçici birlik ve bu menfaat halle karıı hırp•lama taarruzlan yap.. Ankaraal 3 (Telefonla) -p~mlr- Ankara 3 (Radyo gazete.i) - Timoçenko 
yaralandı 1 d da l d M ko. ah ilci d • yolu m zemeıt ıatın almaıı;: üzere . 

aynlığı kodaman ar arasın a mıı ar ır. ea n m a er 11 v 
1 

d 1 D . 1 Londra radyosunun Kahlredeld hu-
yok değildir. Harb Mihverin za~ bilh:ıua Dulıburg" da bll~k yanııın· A manyaya gi en Dov et e~ıryok· euıi mubabirine atfen ıon dakikada 

· · · A d lar çıkanlmıı ve umumi hınalar mil· lan Heyeti m\tzakerelerl hıtırme 
!erıle bıterse, Pasifıkte ve sya a him hasıarlara uğramııtır. Gece avcı· üzeredir. Buraya gelen haherl~re gö- verdiği bir habere ıı8re B. Munoli-
yerleşmek istt"yecek Japonya ile larile hava bataryalan taarruz eden re Almanlar, l>ıze lokomotif ve va· rıl ileri lta1yan hatlarını teftiı etmek 
bu sömürgelerin Avrupadaki eski İngiliz b'omba tayyarelerinden 14 n- gorı verme-ğl de teklif etmiılerdir. üzere Uby .. ya gitmlıtir. 

Bir Rus eıiri mareşalin 
yaralı olduğunu söyledi 

sahiplerini ele geçirecek olan Al- nU düıürmüılerdir. lngiliz propa· Bu mevzu üzerind~ki g~rUımeler et- Bu haber henilz baıka kaynaklar--
manya arasında, hatt~ harbde gandaıının Kolonyaya yapılan hava ::t~~& yakındeı bır netıceye van!a- dan teeyyüdetmemiıtir. Beri.in 4 (A.A.) - D. D. B. ı 

Askeri kaynakladan alınan malO.
mata g8rtı 70 inci ıilvarl tUmenl ile 

Japonlann iki 
baskın teşebbüsü çektiği eziyet.tere karşılık çok şey taarruzunda bl~ .muvaff~~i!.ct. ~eri · .-----

bekle en İtalya ile ona çok şey ?laı.l 20.0.00 kııınln Blduruldüğ~~u Çekirge milcadeleıi 
, Y . .. ıddıa etmıı olmasına rağmen lngılız İzmir -' {A A ) _ Vil&yetln bazı 

'\ermek nıyetinde goıilnmeyen taarruzu neticesinde bu eehlrde 200 k al ·.ı ·._. • k' ı ı 
Al d h .. vük k l • az annua çı.:an çe ırıre er. açı an 

ma:nya arasın a ı.1U. avga- kiıinln öldUi\I teıblt edi mlıtır. mücadele ıayeıind• tamamen imha 

lar çıkacaktır. (Devamı ..ı.ife I, .utua 6 da) edllmittfr. 
Müttefiklerin durumu da harb

den eonrtı.Sı için çok sağlam ku· 
rulmuş değildir İngiltere - Ama. 
rika, yahut diğer devletler arasın
da sulh bakımından anlaşmazlık 
olacağına ihtimal vemılyoruz. Fa
kat, Almanyaya karşı savaşta 
sımsılo birleşmiş olan Anglo .. 
SakSdlllarıa &>vyet Rusya ara'sın
da polltika ve sulh bakımından 

anlaşma olmadığını İngilizler açık 
söylediler. Bugün, birlik harb ga.
yesinl körleşttrmemek için bir ya
na bırakılan mılh · hedefieri yann 
büyük ayrılıklar doğuracak mahl· 
yettedir. MeselA. Müttefiklerin 
sulh antı olan Pasifik beyanna

mesini Sovyet Rusya benlmseml
yor. Bu da gayt?t tabiidir. MeselA, 

S t Rusyanm bu harbde Al
ovye 1 Rus

manyayı yendiği tasar ansa, 
Yanın kendisine bü}ük zararlar 

' h' etine ve özveriye malolan bu ızm 
karşılık sessiz sadasız, alçak gô
nüllülükle eski sınırlan içine ç&
kilmek teklifir.de bulunacağı güç 
kabul edilir. Almanya, Polonya,.. 
nın yansını Fusyayr. hediye et
mişti. tngnterf Polonya:nın istik
l~line yemin etti .Şimdi Polonya 
askerleri Sovyt t saflarında dövü~ 
ü orlar Hnr1'' k""''l''"lrı Swvet 

Admira, Beşiktaşı 3. 2 yendi 
ilk devreyi Beşlktaşhlar ~ - O galip 
bltlrdller, lklnol devrede Admlra 
takımı yUksek bir oyun gtSsterdl 

• ı , 

25 Çek daha kurıuna birlikte eıir edilmit olan Rus baoça· 
dizildi vuşu Bogovski mareşal Timoçenko"· 

nun Harkof muharebesinde yaralan· 

Dutch Harbour üssünü 

iki defa bombaladılar 
Londl'a' CA.A.> - B. B O: Cekya.da dığını beyan etmiotlr. 

21l Qek daha kurtuna dlzllmSftlt. Bun.. Londra 4 (A,A.) - B. B O: - Le- Londrti 4 (A.A.) - B. B. C.ı 
lara atted.llen ~.suikastı alenen tu- nl.ngrad ~h~e mevzU blr faaliyet Uzak Doğu"da ıimali prki Puifikt .. 
vlp vı d~n aJanlal'ını barındır- olmuı va Almanlar 500 klfl zayiat ver- Alaeka'da Duteh Harbour deniz U.
makt.u. Bu suretı9 He1drlch'e k&rll mlşlerdlt. Kallnln'de A.lmaıllaruı bir ıUne karp Japonlar iki hava ak1111 
ya.pılmıf olan sulkasttauberl 160 Çek hücumu pUX{lrtlllmQftOt. Cenup c:r yapmı,lardır. İlk akına 4 bomba 
id • heslnde Ru.slann bir taarruz& geç • ve 15 avcı tayyareıl lttirak etm=...:.. 

am edllın1ttJr. ı ıert blldlrlllyor · .,_.. 
Japonlar Amerıkalılan hazırlakaa. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
• yakalamadıklan :ı.annedilmektedir.. 

- Herifi a!Szilmle aördUm. cam dolabın içine 
gece bir f81 yemeden yapdıl .• 

gırdi, i.ıç gün, 

Akın 15 dakika ıUrmüı ıu gayet • 
hasara ıebebiyet ıvenniıtlr. 6 eaal 
ıonra yapıları ikinci bava altını lwalıı
kında tafıil&t alınaınamııbr. Du~ 
Harbour. ıimalt Amerika ile Japo• 
ya araaında en kıaa yol UzerindcdS. 
Bu liman mlihim bir deniz Uuil olap 
radyo iıtaeyonile n ukert teelntla 
mücehhezdir. Jıtponların bu iki ı,.._ 
kın teıebbU.U, Tokyo'ya karıı y~ 
mlf olan han akınının mukabel .. 
olmaaa lhtfmall vardır. Japon ıahill .. 
çok uzak bulundu~u halde, bu .ım. 
lara avcı tayyarelerinin de ~ 
ettirmesi manidar görülmektedir. 

İngiltere lıtibaaller 
Nazırı Amerikada 

Londra 3 (A.A.) - İnııiltere • 
tihsaller nazın M. Lytlytton, re~ 
tinde projeler baı müpvirl M. ~ 
ton ile nezaret memurlarından baa
ları ve müdafaa nezareti mUm~ 
!eriyle malzeme idareleri erkAnındaa 
bir ka~ı bulunduğu halde Vaılngto
na gelmiştir. 

M. lıytlytton burada M. Hopldaf 
ve Donald Nelson fle milıterek ı. 

u~ giliz - Amerika istihsaline ait meae
'"' leleri görüşecek ve daha tfmdicı.. 

Birleşik Anıerıkada çalıımaia bar 



-
...... 1 

Geceki ve 
1 Harb tebliğleri 1 Harb masrafı 

Alman tebliği mütemadi-
Doiu ceph~slnde bazi 

Sovyet guruplan 
imha edildi 

Bedia 1 <A.A. > - Alınan ordulal'ı 
~nhJının teblJlt: 

yen artıyor 
İqilterede 9 milyar)ı)( 

tahsisat bu liafta 
aonunda bitti 

lılerb'a teslmlnde y&.pl1an mevzll 
taarruzJar çember- Jıç1ne alııınul olan 
tllpnan cıuplarmm imha.sile netice-- I.ıaaclra .3 (A..A.) - JnaiJterenln 
llmrı~. Bu mubar*leı netJceCD- lwh masrafı bu balta aonanda 9 
de dillman 1500 den fazla öltl, 2000 milyar İngiliz Uruı yekCbıunu a,nuı 
ealr, 64 top, 28'1 ~ atar ve ma- buhmacaktır. 1939 yılında parl&
tindt \iif*, 1 tank w 4 tanare D1- meato tarafmdan kabul edilen 9 mil
betm.lftlr. yar İngiliz liralık tahalaat hemen he-
Dlamaıı ıan.tmdaıı bir ıtimeDin men blbnek ttzeredlr. 1914 • 1918 

Mlgealne ppılan Anı tıaanım dilfman ı..rbl ı.a.a~.,.. topyek4n 8 milyar ::W. alu' ~!;:,,,:!";:!:wı ~ 417 milyon lnıftlz liraaına malol· 

dan ı• 611 barümJltır. muttu. • 
Cephenin f1ma1 kesiminde Volkofun Amerikada 

.. ıatıık araztslnde §iddetll mevzll Vatinıton 3 (AA.) -Amerika
prpışmalar devam etmlft1r. neama- nm mayıa aymdaki harh murallari 
11111 mttıım lafe ve ıtmal bat.lan Al- 3,'-52,676,087 dolara yükaelmlftir. 
aan ta&nw:lar11e '8brl>ed0mlftlr. Bu rakam nı.aa aymdaklnden 300 
.Alman pike bombardıman ıa,,areıe- _:._ ır _ _ ı_..._ B ti alt-' 
llnln JUdmılle 40.pnaııuı mukabil ıuu7on ~. a 8\ll'e e m , um 
t1amız1an a:tim lı:alımıf .,.. 12 SoVJ'8& 11 ayı içindeki bütün muraf 22 mı1-
tlab taıırlbed.llm.I yar 1,O,946, lS' dolara Jilhelmir 

Alman muharebe ~:yyareleı1 Kara- tir.Geçen dffn7a J.a.rblnde, Birletlk 
din.Is sulannda blr Sovyet kaflleslne Amda yılda 18,500,000,0000 do
dahll bulunan 3000 tonluk bir petrol lardan fazla ~ zaman aarfetme-
aemlslnl batırmışlardır. miftlr. 

HARB DURUMU 

Libya' da muharebe. 
ikinci safhası • 

nın 

Doğu cephesinde mevzii çarpıımalar 
vardır - Hava akı~ları devam ediyor 

JA,. ..... 

Ubyada bet tlii allren nuıha
nı,. nvelki lfbı bafiftemJttl. 
Dün yenfdet) \:ınpnııtır. Alman
lar, ınayn tawlaal ortumdaki iki 
geçidi aenltleterek liuradan pr
ka dolru derlemeie kalkıpnıı
Jardu. Bu pPtler civannda tid· 
detli muharebeler oluyor. lnaflia 
tank.lan Mihver ~etlerinin se
l'ilerine taarraz etmektedir. Al
man tebliii •dece: cUbyada 
muharebeler dnam ediyor> di-
yor. 

Alm•n ha'6erlerden anlapldı
ima söre iki taraf da harbe bü
yük bnetler a&nn6tt6r. 

Doiw ..... ıl•ı 

nnde upnutlar ve u.-·. iklAcl 
Clefa taarruz etmiflerdir. Bu d .. 
fa taama eden kuvvetler hlr ..
oe eyyelJd kadar bllytlk olma
makla neraber bir c;ok bo~ 
lar ahlnuıtn-. 

Murmaııat limanında. Alman pike Mayıa ayı içinde ordu ~ 1 mil· Dolu cephe.inde atiltGn de-
bombardıman tayyareleri 9 btlytl.k yar 496,000,000, donanma için vam ~iyor. Yalnız merkezde, 

lngUizler, Kolonyaya yapılan 
akmın çok teairU olcluiunu. hlr 
tok fahrikalm.ı tahrlliedildiifnl. 
lalkın bette üçUnUn Wa yer
lere, bilhuaa MUnın' e ı&nderil
Cliiini bHdiriyorlar. lnlçreden 
plen bal>erlere glSre Kolonyada 
91ka11 Ye A1manyanın en mUhlm 
pzetelerlnden hlrl olan Köl
nı.che Zeituns llç ailndml>erl 
.l.viçı-eye gelmemektedir. DWı
tlenlieri de F.-.a. Zeituns pi. 
ınemiıtir. Bu ıazeteler evvelce 
11ıuntazaman lı~e plirdi. Bu 
pzetelerin çıkamad1klan zanne
diliyor. 

D&tl1ye gemisine atır çapta bombalar 1,228,00,000, kiralama n adtlnç Moaltovanm ıarbmda Rjev mın· Usak dofudaı 

lngUiz 
radyosunun 
ne,riyatı 

Bulgarlara Amerllian 
lıuvvetini anlatara1' 

clCiralüıim abnÜlıt iledi 

_ ~ 3 (Rad70 gaz9*i) -
Lıadfa radyoau busUnldl Bulaarca 
upi:yatında, Bulprlara Aaıerikah
larla harbe girlfmit olmanın ne do
melt olduiunu m!ı etmlt ve demit
tlr ki: 

cBulaarlar lcin kad karar eaatl 
aeluılıtlr. Amerikanın ne kadar mu
azzam bir kunet olduiunu, lıer 
Bulsar kolqca takdir ed•r. Dün:r• 
nın &bbenni yann Amerika ile İn· 
ptere tlyin edecektir. Bulgariatanın 
mficrim •ndal:y..ıne oturmamu ia
temiyonanız Bulpr Kmalmı ata
rak Milıallo-riç ile blrletinia ve c;ete 
harbi ppnwr:. e.lpriatan yuuun 
feci llnbetinden ancak bu ametle 
kendİ9İni brtaral>ilecektir. ~ 

V...m.ton 3 (AA) - Mümee
ailler mecliai Birlqik Amerika de 
Macariat.an, Balpn.taa ..,. Roman
P uaanda bari> hali mevcut hulua
duiunu bildiren karan ittifakla b· 
bul etmlttir. Ayan meclial içtima ha
linde değildir. Yarınki pertembe gü
nü toplanaeaktn. 

1 ı.t Ue 'Yl9Ll 
Ali, Maarif V elrileti 

yayınevinde 

Ali - Of baçaklarun .• , Bit
tim .•• Mahvoldum ..• Aman be
lim ... Bu kadar yorgunluia rai· 
men öulamadım. 

Vell - Ne o A1iciiim, bu
lunmaz. bir ıey mi anyonun) 

- Ne bulunmaz. ıeyi bira· 
der) .• Bir kitabın pefindeyim ... 
COnlen:e gidip geliyorum ..• H&-
1& alamadım ..• 

- Ne kit.ah. bu) ..• 
- Maarif Vekileti Mfl'İya-

bndan bir kitap,.. V eUletin 
Babılli caddeaindeki Y •1111evine 
kaçhr gidiyorum ... Bana ne di
yorlar biliyor musunuz'!' clçeri
de tadat var ..• Şimdi bir ,ey•
tamayız ••• İki sün aonra ancak 
aatıta bqlıyacaiız ! ... :t Dütlin 
hir kere birader ... Busün hazira
nın fiçü. . . iki gün aonra bitece
iine göre, beı gün ctldat:t 1 •• 
Bu ne uzun •yrnaktır ki 1.eı 
sün allfVerit~ mAni oltl)'or) Bi
raz ticaret zihniyeti canım ..• 

AliYeli 

Doğu cephesinde 

Birçok bava muharebeleri 
oldu lıla.bet ettlrmlşlerdtr. 21 mayıstan 1 verme için 626,000,000 aarfedilm~ takumda Almanların taarruzu 

llulrana tadar SoTyetıer eoıo c.ana- tir. HGk6metin doinıdan doiruya &zerine bazı menit muharebeler Japonlar Çinin ıark' villyetle- o • ı•d Berlin 3 (A.A) - Aakeri .bir n kaybetmişlercUr. Bunlardan 498 111 1_ ,_ a. __ u IJ--1• fi enız 1 e 
ll&•a muhal"flbelerlncle, 34 tı ha'Y& ba- O&UD3ara.ıt nanıae guı mUTa an olmQfhlr. Cephenin fimal keai- rinde ilerliyorlar. Muhtelif nok- membadan bildirildiiine ıöre dün 
tarJaJan H i ol'du tefklller1 ara- ~00,000,000 dolar olmllfhır. mlnde de çarp1pDalar olmak- tatarda Çin <ve Japon Jtuvvetlerl yer depremı• Şark cephesinin muhtelif keaimleriİı-
laıdan dutürillmüt i1Uarafı JUc:le A7D1 mBddet içinde nrai v• har tadır. çarp1fIDaktadır. de bir çok bava muharebeleri olmut-
'8hrlbedllmlşıtlr. Aynı müdde& lçbı- b kayııalclardn hud olan ıelir HaTa .-....1 Avustralya etrahnCla durum- tar. Alman ay tanareleri bu mul.a-
M Şark cepheshıde 53 Alman tayya- 10,,06,802,877 dolardır. Açm 1 Ya deiifiklik yoktur. iki tarafm rebede plip _.........·ye 60 So~t 
nal t&Jbedllmlftlr. mD,ar 6S3 mibondur. Mayıs 80" lesiliz uva kuvvetleri evvelki !.av. b.vetleri abdara dnam Halk korku içinde geceyi tqyareai diifilrıaütlerdir. 6 Sovyet 

limall Alrikada muharebeler de- nandalci borçlu 74 milyan seçmek· aece yeıaiden Rulır h•vzuı üze- ediyor. kır) rda _ _:_.ı: a.yyareei de hava bataryalan tara-
ftlll etmelı:tedlr, te ldl a -~.... fmdaa diifürülmügtür. 

Sovyet tebliği Bel d. . I • J B L ... tf • K d ._... 3 CTelef..Ja) _ Dnizli.. Sovyetler birçok nipn 
lloakoq s <A.A.> - Gece J'&lJ8I Libya' da e ıye seçım erı • u 1 ır ar den ,.ı.n ı.aber&.ıe .... Cltia pce ele ~eçirmiıler 

Mp'edlleo Sovye\ tebllll: 2 lıaıdran- aaat binle fidd~tli Wr 7n depremi ı.a-n 3 (AA) - Sovyet ha· 
.. cephede önemli hlçblr te7 olma- muharebe On.. özdeki b harda Şehir itleri baklanda olmuttm. Halk nlerinc:lea eobk· herler ajanaı, cephede temayüz eden 

=~::.~ kesimde mevzii ••Af]ar um naaıl ya:b.c:k? Bapekile izahat verdi ::-ı.r:-::= ~~ ::::ı -;!:!::'k~ik~J=a~eb;!r~~ 
it 1 t bı. v • çok kızıştı .ıawmm d ... ar1an ~........ NI- - ~y-. '°'iriln6n 7ola , .. a yan e ıgı Ankara 1 (Telefonla) - Dahiliye ~ 3 (Telefonla) Bqve- Eu.ça Dyiat yoktur. ......... yizünden Ruslann eline diif· 

Soma S <A.A.> - İtalyan umumi h • taraf da bü-.:ı.ı.: Vek1llltt lhı6mti7Jdeltl sonbaharda ya- kil !>oktor B. Refik ~aydam: bugün tüiünü bildirmektedır. Yarbayın ya• 
brarclbının W>llll: uo 7ua pıla.cK otan belediye mecllsl saçlınlerl Valı Doktor B. LUtli Kırdar ı kabul Bomba hadisesi veri öldürülmü,. emirberi kaçnuo 'YC 

Mthver kuvvetıerlnln Ooltelgualep JanvetJer ve tanklar battnuk ftl1lJtJere bir tamım yap- etıniftir. B. LOtfi Kırdar iki -.t ka- toför oturduğu yerin altma gizlen-
f"l"eslnde bzandıklan muvaffak!- ileri -!9-ıu Dllftır. Vetdllllt bu tamiminde, bele- dar Baı' ekilin yanında kalarak ıehir (llq&aralı 1 IDel ..ııırete~ miftir. Terltedildiğini gören Alman 
J'f&ler daha zi7ade artmıştır. 8a.Jm MlnlU diye mecllalertntn cmrt &enellk 1ntıhap iıleri hakkında izahat Termiıtir. ~ ~~ .!~ JUıl U Prb.7ı demirhaçlarla birlikte tealim 
., den fulaya çıtan esirler aramı- det:Mlidnln bu 1'l a:ına erecellnl, be- • • • • avy-a ~--- ollllllfblr 
da blrtneı İngllbı mll1ı tuga1J11m to- IC.Jaire 3 {AA.) _ Reuter ajan- ledlye meclls1 .eçlm11çln belediye a- Vali ve Belediye Reııı :ma,.ta teb1ll edlldlltni " 1N •- -· ------
laUUnı da nrdır. me geçtrtlen top- IUlUl Ubyaclaki mullahiri yazıyowı nmu hl1lGmlennln fkndlden gö:ı cuma pnü eelecek . ;:e.:: P~~~e":::::: Essen tekrar bom-
lum •Ylll 

128 
1, tantıann •Jlll lnailiz ~mlı bTVetleri timdi Gaza- ön.ine almat'ak gmıtll haathlı:lara Anka.raya gldtn vaıı ve Belediye ktr idı:UanUnenbı a.._,.. tıerdme 

Jhden &l.Jade,t '" kam10ftJarm 1&- la-Birlaakem laalllDla TaJs-Kapuzzo bqlaoılmaaı haktında belediyelere &elsi B. LQtfl Kırdar cuma güntl teh- ...Uh l'nl aefaN&banelednıden ıate- bardJID8D edı•tdı• ~ da &atrlben fk1 Jilzi1 bulmutıar. yolie bVQftoiu MOttefik mayn tar- lcabeden tebliğin yapılmasını blldlr- rbnbıe dö1J«81d1r. dltlerlnl •e Pavlofmı sı ma.718 tart-
Pet 9C>k miktarda .awı ve bqka tec- 1 ı d-L' .J:..ıı,:_ d lC... • • • -'- ınektedlr ...... ...-.... l..a.Ma A--·-.... , ellrnllle diifmil§tür a ann a&ı ge~- oK" gırıfı yıuu- . hinde aldıtmı ~ ,......nAMM'ULU (Bqtaralı 1 lneJ aalılfeder 

Bu .. günlerde yaı»hwı olan mu- nında dü,maı mevzilerini ve tank A h tt hemalde o tarihte aefarftbane t.ara.- Stokı.olm 3 (A.A.) - Cumarte• 
barebelerde Alman sırhlı tümenleri topluluklaruu gittikçe daha yakın- Mecıı·ste vrupa a 1 tından gönderUen Rueça tercümesln- • aecesi Kolon}aya yapılan bava 
De Trle te motorlil tümeni bilhassa dan çeviriyorlar. Meydan muhare- den ıbaret bulundulunu kaydeWk.ten akını sonunda Çlkan yangınlar dunkü 
tendllerlnl gostermlflerdlr. Duşmanm besi en yübe1c noktasına yaklqtık- 10ma her Hd maznmıun kendi d1De- aalı günü er a:ı dr-vam etmekte bulu-
br ...._ ·--L 1 -L:I ha • d ba rtıe hazırlachklan mfidafaaııamem1 J Dü ,_ 1 1. uh fi taarruzları hemen püaktlrtül- ça aavatlann Pddeti uı:: arUDa&tadır. apirtolu i~er liyi aı 15 hazıran an iti ren okum la tiıı!Jl!lade edUmeei nuyor u. r. uoam ıveç. m a-
müş tır. Almanlar pdiii genifletmitlerdir. kabul edildi arı)acağı haber veriliyor ~m:ıüı ~r:-.: geçeN bu ta- birlerden gelen telgra~~r~a. Ber~ n-

D Şimdi mayn tarlumın gİriı :yerinin ~- lebfn y«alz oldutunu çünkii iman- de yalnız yangınlann onune geçıle-ev)et Demiryol- dojuaunda müphem bir hatll tutu·, ıar arumda. uııa.ma11 t.emın ec1ıe1ı bildjğinio tr.abuı olunduiu bildiri· 
yorlar. Buradaki tanklan kuvvetli! Ankara 3 (A.A.) - Bugünkü Ankara 3 (Telefonla) - Trak- mliftıet* nataıun dil oldatuna .e yordu. Bundan bqh bir çok büyük 

)arı Ve )imanları topçu menilerile korunmaktadır. Büyük Mdlet MedJai toplantmnda yadaki köprülerin tamiT n inıaeı mOdatunamelerlnl &11*1 olı:aınM fabrikaların alevler tarafından aili-
Rommel0in elinde balen tehlikeli iapirto ?ti ispirtolu içkiler kanun la- bitmiJtir. Anupa laattı J S haziran- talebinde buluımı bu mazııunıann nip aüpürilldüğü de kabul edilmek

Teıkilit kanununa ek bir zırhL kuYYet urdu. Fakat timdi yiluwnın miizakeretine devam edil- dan itibaren açılaeaktır. Bir mema- d.ıllerlne mablcemenJn ftbf olmadı- tedh. 
tetebbu. düpnam aruız aurette aa- mif ve kanun geçen müzakerelerden nmıuz STilerıgradda kalarak Avru- tına göre okuyaeM)an müdafa.ana.- Almanlar baz1 şehirleri 

bir kanun projeai vep mecbur eden İnsiliz taDklana- .oma ~. padan gelecek katarlan teeellüm :::._ ıa:!r '!!:!:~~= bottalbyorlar 
hazırlandı dadar. Rammel'in IU dakdcada eaaa j Meclia yine b'usün, köy mektep· edecektir. Bu memur aynı zamanda --.. 'S' 

- endifeei İafe 701landır. Bu :rollua I leri ve köy enatitülerine ait .layiha- buradan ıidecek katarlan da Bulgar melerln mahkemece Uızar buyurulmllf Vllfİnlton .3 (AA.) - New • 
Aabra S (Telefonla) - Munakallt hür Fransız n Hintlilerden mütetek• DlD heyeti umumiyeai üzerinde aö- de i ollan memurlarına t•lim dan Je!Dlnll teretilnMıJU' l'Ultasile York Tunes aazeteainia bildirdiiioe 

Veldlllll, Devlet Deml~lan ve 11- kil motörlü birlikler tarafından teair•ırütmelerde bulunmuı V(I hatipler ta• veı:a~tleri Sofyada bulunan Demir- dlllmJee na~ec!Dmeslne, yapüacalc göre, Aiı la Chapdle ve Mayence'• 
manJ n umum müdtlrluğiinttn tefkl- ı· bi tt h.. d·ı ekt d. fı d ıl . .. ··1 .• 1" J T f . . Türkçe tıercümefitn miiteak1p celsede dan halk geıi çekilmektedir. Co-
•• _.._, rl dal 1 ~-- ı r 11ure e ucum e ı m e ır. 

1 
ra n ıın en ıuru en muta aa ara edecektir. ren se erlennın .. yıaı okunma.sına ve müdafaasını ikmal l L ._ _ • b hl l . d ğ-

•• ve va~.,.e ne r o an _,,una M'.tt f.k h ttı • t k M ·ı V k.1. . d•W• • . ·zı B 
1 

ı<M~ b'- __ 
1
,,._ _,. .... ı...t ve_.._....,._ • .__ ogne •s:ıtıetıne u ıe r eran e u et b r t&nurt projesi hazırlanaştır. u e .ı a. n1n cenu!' ya~ı, a- arşı . aar~ . e ı ının ver ıgı ıza- yollan He~etunı e ulgar demiryo - .oy•u w ..... ._ uu..... neuGDUu .- it le 1 le 

Vetlll k proJenln huırlanması t!lt- arruzun ılk günfindenben Hınt ve batı dınlemıştır. lan idaresı araı:nda kararlaıtınla- tlyen PavloflHl da bu dileğinin kaba- ramanndan or 111 ma tadır. 
'8pl nl IÖYle anlatmaktadır: hür Fransız mak.inalı kuvvetlerinin Meclis cuma günü toplanacak ve caktır. Bugunleıde bu aeferlerin de hme tarar 'terilmesln11ıUebetmJ.ftfr. Alman ı..dadu 3 (A A.) -

1
Al-

d> ya harbinin meydana. getirdi- yaptığı azimli suvaılarla olduğu gibi liyihamn maddelerini müzakereye kararlaşarak Wn edileceği umulu- :8\lnun üzerine heyetı hlldme mü- ~yadan buraya gel.". haber ~re 
il lkt.isadl fal'\lal1Jı gtln geçtikçe durmaktadır. devam edecektir. yor satere oda&ına ~ Ye mttetld- eore, Kolonyadan, M ıhtea. Stüd-
.aır1aşmaaı ve t~~-•~Jekatıerln Alınan tayyarelerinin B.urada bulunmakta olan Bulgar ben fU karar tebut edllm1ftlr: ıard' dau ve cenupta daha ba,ka 
mali ye iktisadi .........._._n \atblt 1~ J y . kkab t" l . 1 H . . Karar mahallerder. 200.000 kiti kadar 
~ k 10runda kaldıklan birçok \alt- atun an enı aya ı ıp erı Demiryol an eyetı Devlet Demır- Gereli dÜfÜllOldD lılahkeme heye- tahliye edılmiıtır. 
,ıııer tal'flSlllda arttırma. eblltme Berlia 3 (AA.) - Alman ordu- A-... 3 (Telefonla) - Kundu- y~llan i<l~r~e göriipnderini bitir- tinin R~ bllmemea dola)'lalle m.az- Şimali Fransa üzerinde 
w Dıale kanunu hükümleri dalrealn- lan Ba,kumandanlığının bildirdiiüıe ra fiatlerinin çok pahalı olmaıı ae- mıı ve bugun İıtanbula hareket et- nunlaidan YOlgi Pavlofun mGdafa1l- Londra 3 (A.A.) _İngiliz hava 
de chfandan birçok malr.eme tedarik göre :: haziranda Measerechmitt ti- bebiJe halka daha 1JCUZ ayakkabı te· miftir. nameldıı1 Rap. okumumdan bir fay- kUTVetleri 'bu aabah Şimalt Frl!Mll 
etmet IOl'Ullda bulmıan Devlet De- pinde Almar. avcılan Mannarikte mini ~in :yapılan çalıpalar iyi ıo- da haaıl olaDU19Calm& mebnl bu ta- u.tGnde lcepf taanuzlan ppm ....... 
mtr7olJan ıdarestnJn son zanıanlarda kısmen pek ~tan uçmak auretiy- nuçlar vermektedir. Şimdilik yaz ay- Bölge late Miiclürii lebln reddine •e ımmunlann mtkla- chr Calaiıa ye Cap Grimez iMika• 
maraz ltaldılı ma.tilllerl arttırm11. le fngiliz kollanaa taarruz etmiJler- lannda giyilmek ibere kadın ve er• • • fa.anamelerlni kendl mutemetleri va- medncıen birbiri ard11Ua d•lpwr 
ftttlnde mabeme tedarikini hemen dir. Alman lanareleri kaçıp kurtul- kekler için tamamen yerli malzem~ Ankaraya gıttı mtaslle Tiirkee;ye terc\ime eWreret halinde uçaklanD aeldıii sörülmüt· 
!lllDen ,.,,....._ bir hale gıeUrecelt mak isteyen yirmi klllft)'oDu mitral- den yııpılmış ayakkabı tipleri vücu- tet..nbul bôlge l&le m.ldtirü Mömt.az vermek lstedıtıerlnl n abl halde tür. 
~.,!ed~_:au ~lbedecet bir ma- yöz ateti altına alarak Jaknutlardır. da ıretirilmektedir. Kadınlar esasen Rek dün .w.-m Anka.raya. gttmlftlr miklafa.anameleıtnl ima etm~etıe. ._...il!_ ' (A.A ) _ B ·· ~ 
NAJ""' •~111U-11W1lr a.. müsaU.dır ki _ı b L ı kk b • ..._ · r1n1 beyan etmeıertne n mamunlann ucrun · ugun ra 
bu ta.nan ıtroJea bazırlazuru,t Bu kola refaka.: eaen ir .ıtqif tanla altlan tahtadan yapı mış aya a ı Muhtelif lqe S..,lert etrafında alüa- bu talepleri m.ldıataa baklannı all- :roda Bettin ulkma hitabeden Al· 

PntJ9Je ıöre, Det~ ~~ ile ba,ka bir tank tahribedilmlpir. tipieri giymekte olduklanndan dar makamlara izahat ve~t olan kadar et.m llhıe ınehnl iltecllkeri vee- ma:ı propaganda nazın Doktor Göb-
ft llmanlan i§letme umum müdür~~ Alma:'! avcılan fngiliz av teıkilterini bunlar için bu nevi ayakkabılar vü• lqe mödilrtl, .Apkar da bu unan Vali hile mUdafaanamıel rint dlledlkleıi Del. b·lhuH ~mittir ki: Ceçircliii-
18 arttırma, et.sııtme ve ihale ta.nu- harbi kabule icbar etmişlerdir. Bu cuda setirmeltte, erkekler için al~ Ue beraber tebrlmlııe dönec ktlr. phwJara tercüme ettirerek mahkeme- miz bu çethı günlerde &Ö.terdiiini2 
1111 btltUmk!rlnden mftatesna. olacak- muharebe' er neticesinde Almanlar manbr, üstil b~z ayakkabı tiplen 1tı te.dl e e enne gelecek c de muka: emet ve cesaretten dolayı te-
llr. Artbnna, ek!lltme, lhale lflerlı:· Curt• tipinde be tayyare düşür- vücuda ııetirilmelt.tedir. l tanbul ilk k 1 ..... bn 1 n·nı·n Ttlrk9e o k m daf D ekkür ederim 
din d avans tedl umum m - mtl§lerdir Bundan ba atam i abct- Kundurac:lar Cemiyeti lkti at Ve O U ogre en e o bun rdan f ..:lt kı 

1 çe b k V - 1 r al n b. Curfaa Alman h tlannın killiğ:nderı ald wı emirle kunduracı- nakilleri na ıl yap] cak? bt Lo ..J~~3u (Ar;~)e ~ ln l e 
oı it r ıaı Y - "çine i k zorund kal ı ır. far arasında b r m b k~ a~mı tır. una t l d n 

Be ilen t
0

pleri y kundur cı· l _ 
l r li t '\ ril r. 



-· 4....__IMJ .. ' 

ki 

n ...... .; ......... AKŞAMDAN AKŞAMA ŞBDIR •.a.BBRLBRi --

H alkevlniıttle ... ,, tlülıltôn mmlle 

afi 

Fikir hareketleri 

l' ezmeye nasıl gidiyorlar? .,\ Makarnalar ilhamlar ... 
Ekmekler 

!'ialknleri, içtimai ........ Eier ç•p esnafı ...._ kar 
v an fu)a • • ..,atam kn nmam icabet&e 

Bay Amcaya göre... 

M 1_.,_ _ a hıdrellezde kuzu 1 . , . Şi~di,. hazır ~uiwı imtibaD-1 . . ŞôJ'~ .._ aıb.ba ~plen1p) . . . Ormanda kazu çenrir. afWeç 1 B. A. - Afi:ret olsun do.tu.m 
- Sana d a buyur, edecegvinı bay ... an.uu ' ~ I da ı..:..-!-1.- ima ~ ~ pİtirir, .. ~ ~ İlllfl.•• amma, onnua aitmed• .._itfa. 

• • t=t.. havalar müsait 41e- an ıfnlll~•!ll. • 
Amca ammt& korkarım ki uzakbr, y~ye.memtf ..., · İT•J'e bir baber ~ •• 



A8ŞAM 

Görd klerim, duyduklanm Harb, mun 
sürebilir, çetin 

Eıkl IOgat daftarl11daki antika olabilir, fakatsutb... 
kalillılar; dOOrular, yınllşlır... _:.ıı..;:;.~ :ı.-:-.:_ 
,,,.r___ • ___ ,__ mah tecek mi? Paslftk beyannamesi. 
~ .... tllllAllll w ........ 111 ------- idi' nevi ... lrtll .. - ........ -ua- mm .. , l..M'I. Jıa11D. ,... J p • - fll* tJblle, UUUU.l UUlrU.U ewenı ........... 

bGPZs• ,_ •f o kı • P ıu&t -~ .._ Jlldl- ll1 adadı. Balbk memlekeUerl 
~ ,......,.,.. l8lıia iti llllft Jdlb'Umll llmıek <P*- bundan latl1ade edecekler mi? 

.... De ...,....... .. * lllMle ....... od& lundt&en>. v ........ _ bl IJk 1 1 
tlıla hl.8allr ....,... blll ~ laıffa - Z*1 ftlerkı di'f&Dhaneain.- .ucu uw, r gayes o an •Ye-
luı tatcıus•• ma tbmt bir iti- 41*1 ~ 7en1e oturacK " :rahM n1 harblere engel olmak, yeni. te-
111 aeoU. tdloek dllfeme: eemı 111ıı.t <l'raMıZ- cavüzlert önleyeçek tedbirler aı

oe. ~ hem~ J&r da.,.,. aoptıayı bundan aı- mak» kaygısı bile bir takım hak-
llıllll de bndtme .....,. ft ıtlltlrcr- 111111*'>. l ... ~ bebol ak dmı: l'lla&ıı - AOl&vut n Rum aaıtert ann 'r&~ .. ,nmeslne ııe ac ' 

a.tsııı Oenanl) dl • :QUmeW .. ~ lıııldmlammı stydllclerl eski m11ttenkler arasında derln 
ftl'DUf?. -- 11 JIDk llM D8ler top- ..... <ta...ı.nenAdan>. kargqalıklar, çetin pazarlıklar, 
llmakla ~. Kenlfer - Drı lmdJm cenklerde belki de yeni düşmanlıklar doğu- b--- olaa ba dılftealıl a:ı Uın.ttan Jllltl•r JDeJda:na oıkJI> racaktır l"A-ın' kendi emnlyeti-_.,J ...,_... ı.aı. tll'U' Ti llJıı haıt» oyunlarmı • y~ ......... 

1 Günlük Bone 1 
tnuıbaı Bonumm 1/1/IHI l'la&lerl 
,. 1,1 m nm borcu ı. n. m •.• 

<Kupon 'lı:e&lt) 
• 1 1838 lkt&mlJe)l 11,10 

•• lm~as-ı •• 
• T 1934 8ttu-Bmınmı 1 11.IO 
• • 1934 Sıvaa - Bmıram 1-T 19.80 
• • lMl I>emlıTola btlkruı 19.80 
• • • .. • .. D 19.IO 

A. Demlryolu tahYlll I-U 82,21 
A. Dem1?7oU&n tahvlll m as,.. 
A. Demlryolu mtlmeasll 8111let 61,T5 
T. O. Merkez Bantuı 138,60 
T. lt bankası nama muharrer 111.-
T. iş bankası <bamlle alt > 15.IO 
T. lı bankası mtlmessll bil. IOO.-
A. Demleyollan firketl (,. IO) 10.-
A. Demlryollan flrketı <" 100. 49.-
JP.aklblsar etmento 12,90 
Blgortalı Kredl ll'onslye 1903 119.-
• • • 1911 1111,50 

• • AmorU 12.-
• • Kupon 1,25 

Emniyet sandığı kadıköy 
'ubesi işe başlıyor 

lstanbul emniyet san-
dığı müdürlüğünden: 

Mleeı•=miri- .............. ,. ..... betincl,... döniiml olan • ffui. 
.... 1942 tarihine dGten Cmnut..ı ... Kadıköy tuhemiz ite batla:ra-
oakbr. Miice..ta. mukabili horv ........ hariç olaM .... yapmakta ol-
daiw bitin muameleleri ~· eal&lüyettu olan ıube, .,.... saman
da ı..lan mmlce.ı. olan muamel..tae de taftllat edecektir. Bu aayede 
Kaclılrö,., Oaldlclu •• ciYan bNlo hiç hlr dçllie katJ.nmadaa merkes· 
deki beaaplarma tube ftlltuile para 7atınp alahilecelderdir. Kadıköy, 
Oaklclar .. c1nn ...._., atedeaberi müea•--i-e k-.ı aöatermit ol
dald.n ..... ••ıiı• lıılr brpbk ol...U tetlôlitımın ıenifletme .. Jrl
ma IPne Kaclık<>Jlnden hat''""' halmmyorua. Ba civar balkından, mBw• nl• h•klnnda ...wa,ı.ı a&Ym Ye MTsiJi Kadıköy tubemisd• = ~ =::: lora .&meıert: ra.terlfll. debdebeli ol- n1 koruma.k lst.eyecelderln bu em

..uan. ~ okılmll llldlled. .... - mat: terrtı ferli - g&teft.tll n deb- niyet sınınnı nereye kadar götür
larmd& duplmun'.lf pe1c p.ıip " an- debelt. mek tsteyeceklert. bu yenl güven, 
ablan Y&l'dı. Oueı.yan - X'IJIDM baflangıcı ola- yeni düzen mnınun kimlerin sır-

Londra tızerlne ı sterlln 5,24 lsTANBUL 
Nnyork tızertne 100 dolar 129.20 EMNiYET SANDıru 

de •a•1M111telaW da.im. 

o YKltler <İnp. Y• ~> Jcan-. = pmtı bulanmak <kmmak, k&J- tından ödeneceği belli değildir Cenevre tızertne 100 I0.165 ııı••••••••••••••••••••••••-. İ.svlçre frankı .411 

Jl1er1n hemen bepll 1*' blkUD.tn . . . 
w11encta. ~ JMihfmd' tlh sır - Tot olan; dolu olan (İngiliz- Harb yıllan uzun sürebilir, fa-

Madrld ilzerlne 100 pezete. 12,93'16 
Btokbolm üzerine tOO kuron 31,18 

BORSA DIŞINDA mt yarar, cillnlelerbı art, nabtJ Dl- ce ~acaba bundan mı alınma?) kat sulh devreEt daha uzun süre-
delerlne uygunJutunu. aylonblmı Cfldam - tııet sebebiyle vllcudunda. cek, daha cetrefll olacaktır. Har- Tilrk altını 13·15 

lnceT ele~.:, ...ı- _.. '"' "'""' beyaz ıeteıer bulunan adam. bin ortasında fol yok, yumurta ~~?:ı:eltın bir gramı ::!~ 
e ue ...,.; ~ • .._ -: MaJ he,...,,.; ~ - Tablpllk. heklmlllt. kk sulh uzak h rı k ===---===--==ııiıiı::. 

dalla datı; se, sel, m, atı: mmla lalı» Acem - Aleıaınum Arap evlldından yo en un • aya 1 e ay-
tetı blrbirlne tanftırdm mı. bir h&rfJ l&7Ji olan kif1 (ll'renk:tşta.nh blr gılanrnakta ne mAna var? diye 
em-e yerine llttın olmdun mu, bir tımesneye de denllmest bata sa.yıl- sonılabUir. Bize öyle geliyor ki 
dmle abat mı k11plere blnip delbal mumıı>. ' bunu şimdiden bilmekte herkes 
at:aıırlaıdJ: 01r&lı - Cellhler, .. yaralar: cirelıet -

_ Haftttıe nokta JOt, ha 1le Jl.Zl- cmten hasıl olma yaradan a.kan su- için hayatı mt"nfaatıer vardır. 
mı.. 1'eraaet okuma, ftraset cmıı.. lu madde. Necmeddin Sadak 
<Mehmet bu l&bah ııeidi bize) diye- Qakuç - Çlvi çakmata, maden döt- =======----=-====---==-==-
eetme flll olan (geldi- yı sona toy- mete mahsus Alet. çekiç. <Qak yır- YEN1 NEŞRiYAT: 
.aıı a ı tik. J&nk, c;atıaıc Te kılıç nmıa ııesl). ------

Hatıl' bllmem kim ölOm ctöeeklDde Teklttıp - Btrblrlne mektup yaz- F t M • 
nı:en odadak1lerden blrtnln (bayb& mak, mektuplqmak. o o agazın 
basıl) dediğini duyar duymaz: Tektlmtir - Birbiriyle kumar oyna- Foto Magazinin 75 1nc1 sayısı yerli 

_ Halp ve hasirdlr ol deyip son mak. nesbn bir kapak ile sinemn ve moda 
nefesln.l venn!§. .. Plşrev _ Klavuz; serasker, emir, resJmlcrlyle müzeyyen olarak çık-

Bu tablatte çok kimseler blllrJm. bq; muslkide • asıl makamdan evvel mıştır. 
MeselA rahmetli büyük babam, ata- oaiınan nağme, (Peşrev dememem. YARIM AY 
beysi Hacı amca; onlann eslcJ ah- Belllet - İklncl kocasından bo.şa- Her on beş gilnde bir çıkmakta. olan 

BULMACAMIZ 
1 2 1 • 5 8 1 8 9 J8 

baplanndan Mektebi Mtllldye be14- mp tekrar bh1ncl kocasına niktıhla- bu mecmuanın ı haziran sayısı daha 
ırat> hocam Ban Sadik bey, Baldat nan tadın geniş kıtada ftç renkli bir kapak lçln- Soldan sata ye yukandan aşl'ğı: 
esbak naibi Paşmakçı zade Aziz Mol· , · . ı ti ..+i la bey· Mektebi 8ultan1 ttdilrfi Oe- Tail - TulQ eden, bir klmsen!n de n şar etml9• r l _ Ktığıt boruya sanlmış gök ren-
manlı ' ve İsllm tarUı1 :ualllml• Ah- dotu§unda beraber doğan, onun p!rt TİCARi RİRLiK MECMUASI gl iplik 
dftrrahmaıı Şeref eteıadi, Mektebi Bu ve koruyucusu olan yıldız. İç ve dış ticaret meselelerin\ esaslı 2 - Peder va.ide - so ıtiln 
kukta Mecelle muallim! Mahmut Bat Talih - Yaramaz; pek yorgun olup bir surette takip eden bu mecmuanın 3 - İrat - Sontma •R• gelln;e bir 
efendi memumlar.. bir ile yaramıyan kl§l. '1 lncl SllJ'lSl çıkmıştır. Okuyuculan- .sayı olur. 

OengeJ - Pe:1t sık ağaçlık (İnglll.z mıza tavsiye ederiz. 4 - HorO'LUD şapkası - Tahta pa-
Bu zevattan .tula.klanm dolgun; fa- edtbl R. KJpling'ln meşhur k1tabına buç. 

bt beni b6yle (salıfh) lan, (ıaJaı)· ad veren Jungte tam k~ılığıdlr) Tarla Mahsulleri 1-rtatistlji 5 - Tersi çatının Ustüdt\r - Ferman 
~ t.,ltilmeml§lerl deftere ):a)'det- DU:>ent _ Bank, a.ınma.m.e· bun- İstatılstik Umum Müdü~lüğü 1940 buyur. 
met merakına ilk diııfGren M9hmut ı..r da Jrullaıııldıtı l~.in blr n~vı ince senesindeki hububat, ba.ltlıyat ve ~- 6 - Yaslanın&k - LA.hm, 
~t efendidir kumaş nal nebatıann eldllşlerlyle lııtlhsnlat 7 _ Furuht ederken. 

· · mlktarlarmı vtlAyetler ve kazalar 8 - Tcrsl bir Aznmızdır - Faydalı. 

TAKSiM SiNEMASINDA 
YARIN MATİNELERDEN İTİBAREN: 

Bu aene Beyotlunda "1 ~k raRbet gören 

MES'UT GUNLER 
larkm 8flll 

Krah 

Türkçe sözlft - Arapça prkılı 

ABDÜLVAHAB'ın 
18 ltısımb'lı: tekmil fllm bir defada 

En soa 
şaheseri 

BUO'Ö'N MATİNELERDEN İTİBARiN 

S A R A Y Sinemasında 
2 gilzel ve büyuk film birden: 

TYRONE POWER 

ve LİNDA DARNEL tarafından 
KATE de NAGY 

Georges A exar.der ZOR ONUN tarafından oynanmış yenl ve 
görülmemiş 

i Ş ~~~Ti . ŞEEt~oncell'!_.~uYAJ 
Of'ce her lk.l film birden 

Jstanbul inhisarlar Baş Müdürlüğünden: 
942 yılı mrfmda ldareııln Kabat.aş ve Kasımpaşa anbarlanna gelecek 

olan tahminen 10000 tıcm. tU7.\a\ deniz vesaitinden anlbarlara nakli ve bun
ıamı anbarlarda fılt1f n tahmil 1fler1 açık etsııtmeye konulmuştur. Mu
vakkat teminat '160 llradır. 

ısteklllerln IQ?'tnameyi gorıntk fu:e.re her gün n etsl.ltmeye lştlrA.k içln 
de US haziran 942 pazartıesl ırttntı ıaat H de baş mOdilrUltümü:>e müra-
caatlatı. c6022ı Mektıebi hukukta 1eal tıaıebe)1z haz- Hop.'p - <Bot sudan) pişlrllmlf ltlbartyle g&ıteren lstatlstlklert bu 9 _ Bnğ - Bir hayvan. 

ret Mecelle dersine denmla <KaT&tdl meyndan Japılan tekerli terbf't <ho- nam altında neşreytemıştır Eser 1940 10 - Men.slm - Bir kadın ısmt, Belediye Sular idaresinden 
Hlliye) maddelerln1 f91'hetmede. Her- f&f>. aenes•nden maada 1938 ve 

0

1939 senesi Gt!Çen bulmacamız 
bıl çala blem not t1ıtaften boJmıa Tımtun - 8ö'zü iyice aıılaşılmıya.n mahlnıatını da mükayesell bir ~ide Soldan ~ta ve yukandan aptı: Atattım Bulvanmıı küp.dı n ıebekenin takviyesi dolayıslle yapılmaa 
awçlar tuıatm artasmda, afallaJU in.lan. thtiva eytemelctedlr Kitabın baş ta- 1 _ Hevesetmek, 2 _ Elen~. va. mrurl bam amelly&t yüztlnden 8/6/942 tanhlne milsadlf cuma.rte>si gt\DG 
af&llayana: 'l'abtaba - Su akmasının baa:ıl et- rafında aynca .bu ~hsullerln 1934 - s _ VekAletler. 4 _ EnAlA. Madl. 11 _ aaa.t 20 deın erteaı pam.r gDnfl t)tleye kadar Zeyrek - Ayasofya. a.rasında.Jd 

- Yanlıf mı duydum.? Muhteremde Utl çatııtl. S8 vasatllertnl gösteren bir hfilba da 811Ahsatan. 3 _ Ece. Sakil • ., _ Tat- Haliç yamıaclle M.aımara yamacındaki yerler terlros auyu alamıyaca~dır. 
Cdrçü llsaıı> Dll TK1 oluyor? hfklaç - ttatübeç. mevcuttur mat. Faş. 8 _ LAtlfecl. 9 _ Evedala- Muh'81em abonelere llln olunur. •6129• 

Meseli ~a stlf1- dıeylvertr, Yol 8atU - <Belle:) Ağır; sıkıntıyı mu- Eser, allıca.cıarıara """elsiz olarak 1ı: 10 K rtn Şike 
" d0"1!aııa mulca.bele demek olan alp; bet m•TUUl.ralı. çlrldn; <•t Ue:) yeriJmett.edtr. ~ ca ' - a ' . 8 LJ Z 1• L A N J 
l!'ferden tellJonnut. Yolda, 8lfeı'Cle Cllllı, perd.aJılı. parlak. YURD , ..................................... . 

Jemek altına yayılan metine. - &r- Bemmur - Malum kürk: bu t1lrkt1 Ankara Ve İstanbul Onlversltelerl BÜYÜKADA'da lıtanbul Beledıy· eıı· Karaag"'aç Mu··e··-aeleri t1lye denlım1f ... Kem lı:andlle l:mdf1. nren hayvan <samur). ....,. 
8emlle zfmbll. cemıne 991Miıb11... OW1n - Ebl1 cehennem yanarken genç elemanJannın etrafında toplan- T •ı L L A"' Müdürlügun"'.. den: 

K dlll d_.,__,_d dığı bu mecmuanm ıtıncl cilt ye al-an anladık, zira cloınanma se- ..... ..-uı en aıt&n alyah, murdar au. l _ ..,.A,_ .... , __ -.. ._ __ satmak muka.bllbıde 4 Haziran 1942 sa.ba-
l rlnd aube .a ıM tmcı .sayı!l çılmııştır. - ....,..y """' ..... ...,.. 

ee e en 8CIU'8. çlbıı gazetelerde rw: - ~ .. ç dalı; yolun çatah; blr •TİLLA• (sa.hlbl , _,lA A. a.. ......... > hından tt11Jaren buz atııoı yapacak olan bllttın buz bayileri buzu fabrikadan 
bnadlll sftreyya mesll> terltlbl kıHfe- f8Yln bir m.Iktıan Yeya bölütü; kavm. -, ... -.oe- ' Jı:endl "8&1.tiyle alaeülardır. 
Jııınmit. füat !JenabUtrı IJembllleT o1v- tablle, tayfa; blr hu.susun fer'i. Teşe k k Ü r bu sene de Bilyükada'dadn'. Ataçla.- • 2 - ~ Oıcretl mukablll olarak bayilerden kiloda 81 eantlm tenzılit. 
fWlU gel de keşfet!.. Tamburant - Tambur çalan (eeti- nn arasından pınl pınl parlayan, de- yapJlacaktır. 

IUrblrlne benzlyen kellmeleri de den tamburlye dıenUirmif> Radyoma Arız olan bofluklu~ ırtde- ntze hAklm parkında; geceleyin göl- 1 - Kmnan,yacılar ye ihracatçılar da buzu 2 kurut 80 santim mukabı-
bıç ka.çımıaz .. hep Uat.ttrat) J'&l)&rdı... Gammaz - Bir k1~ ayıplannı rerek: yeni blr hale koyan Radyo geJlklerlnde yftbeklere tıısunlar fısıl- llnde 'fabrllmdan tendi nsa.ltıJle alacaklar n nak:ll t\crett mukabili olaTak 

1'aı:a1 CzekA> der'lı:en (ze) nanın dWne dolayan, arkasın.dan dedJkodu Teknik m~ sahibi bay peren'e S0.11 antlm tensıı edllecelttlr. 
llllA.h, dindarlık mAnuına geldiltn1, yapan; gammaze - <Yokandaklle mtt- teşekkürlerlmln sunulmasına gazete- dayan bir cann a2ıeng1 ba(ygJn banın 4 -Balı'lı:çı.l&r buzu fabrikadan Jı:end1 vesaltlyle l kuruş 10 santim mu-
(Be.kl) nin a.rdmdan Pile (Be) llal nasebetl yok) aıkması ve çimdiklemesi nlzln tavassutunu rica ederim. tltreflrken <Hter taraftan bin btr kablllnd& alacaklardır. 
n Ckef) 1 feddellslnln ehU salAh ve lAW ve nazik olan mahçube İH\.ncılıkm: Saül EJlzer ampulün bir mum ve sin DAUSI 5 - l'abrlkadan buz mllbayaa edecek bütün ba.yller 1.stllılA.k edecekleri 
dindar timse demet olduğunu, bil- sınat mekki - M~ yanyan IevhaSl arzeden amna bahçelerinde; bws mlkdarma ıuuıann buzu fabrikadan almadan evvel müessese muhse-
ctlthnlz (herif) tA.birlııJn hırfetı, --• malam nebat. (sl.nameld). besine b2ı depositll -tıraoaklardır 
anatta.n tOreme, blrlne ~ Za.ter - NU6ret, ıııalebe; <yine aynı Acı bir kayıp güzel kokulu tarhla.rın kuca.k.ladıtı 6 - Müessesa.tı"'~ye. Buz 

0f&brikasından :ıı:ıanc11 n.mt.alaıiyle almalt 
olan adama, aynca dosta Chı> ne bnJAda:) OOzde perde Weti peyda ol- dans pistlerinde .TtLLA.. yakında 19rtıyle taha1s edllmJt olan mlkdar bun tlcretıdz olarak alacaklardır. 
olamn be IO!lbahata denlldttfnt ;,a- mat. Ulus relik!mlzln müddrü B. Naşıt mümtaz hallr tabakasını atırııyaca.k- '1 _Bu surette atJ(I Sf'an ahire bdar devam edecektir. (6131) 
Plftınverirdl. . Camekln - Hamamda soyunmak Hakkı Ulut'un on üç yaşınclnki oğlu tır. 

Mecelle not.ıanrun teınanna ~ı ft ııtYlnmek l.ç1n olan mahal, cam&- ttmit Ulut'un Ankarada tec\ bir k.a- .TILLA .. yı tlmd.iye kadar t.anım14 harekeleme gtdedursmı, bende merw.Jc yani e1blae mellnı (camlı olduklann- raya kurban gittiğini derin bir tees- olanlar, bu sene ora.ya devam içtn ,e
lfttıkça arttı. TopJJMfıtJenmı a.m bJr dan gitgide camlı bölmelere den.llmlf,, lftrle öA'reodik. Ark~ımızın n alle-
Clettere geçlnnejte bqladım_ Ötede be- Helezon - Bftmüklüböcet <tabutu- slnln bu b11yWc matemine lştirA.lt eder nl sebepler bulaeaklardır, 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme 
Umum idaresi ilanlan 

ltde nuıladıkJanmı, .-ndan bmadan nu andıran hendesi tek:lllere de ısmı ye Jrendllerlne baş satııtı diler!E. Kıymetli lçıtl.lere dQfkön oienlar: 
dQJduklanmı da fllveden geri bl- aeomıt>. Bir .Amerikan ba.n; DaDıl .evenıer: Mızlwnmen bedeli c8000• llra olan c500• tan Jı:es11mlf turu çam odun1 
-.dun. Rut'a - t)'zertne yazı yazı1a.n tAlıı İ.k1 eni 1st ll İBRAHİll ÖZGtİR'tln 26/8/942 euma stlnG aat 15 de Afyonda ,edlncl lfletme MOııdilrliıt11 btna-
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IST ANBUL HAY ATI 

Ayakkabi modaii. 

Kehanetler ••• 
İngiliz hava akınları hakkında 

gazetelerimizde 3nemli bir kao 
yazı çıktı. Hepsi de Udiseyi mu· 
harririn ııörilt ve anlayıııııa ıı8re 
bir hükme bağlıyor. 

~~:.ı:t~:·~ı.ri §'~~!:;$ Petrol harbi başlamıştır 
~~~~MM~~~~~,~~~~~-,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~ 
vardı: lara kartı büyük bir merak uyandL " 

r:~M':;n:n:::::~~~- 1röro· i!::ıaı:;::.::·e11~::efü:~: Şimdilik iki koldan yani Kafkasya ve Süveyş 
ooklerdir. Fakat, m~hinı t~el~er karpinler atialliyor. Öyle tık, öyle cİ· f t•k t• d b J t R d 

Mesela bir başmuharrir bu btı~ Uıttine kurulmuı ve ıçt.imai bır ih- c:ili bicili Y<!: narin ıeyler ki, in.san s 1 ame ın e aş ıyan aarruz ne usya ne e 
)'iik olayı uzun uzadıya inceledik- tiyaçtan doğmuı olan Şoförler üzerine bumağa kıyamıyor. Man- Af k h b d• 
len sonra hava akınlarile harbin Cemiyeti bu iılet hakkında ne tarh iskarpinlet' kenv mahallelerin ri a ar i ır, tam manasile petrol harbidir 
lı:azanılac~ğı netice1ine vardıiı d~Unüyor ~ · · · n1 kaldırım11z sokaklarına kadar ııirdi. \\. 
halde bir ı.. •• L.a politika muharrlrl Halkın tam bir güve e canını Erkek ayakkaplan da pahalandık· ~~ = ·-~--B-~!!!!!'!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!iı!!l!!!!!!.ıı!!!!"!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!"l'!'!'~!!!!!!.J 

~ ve malını e~yet ettiii ıoför d°: d 
ile y8.Inız hava akınlarile harbin nilen vatandapann, haldarındakı (a ııklqıyor. Sokakta yürürken e, Biz aylardanberi bu aütunlarda lan tahmin olunabilir. Çünkü ancak 
ltazamlamıyacağını bildiriyor. 't"madı daima muhafaza etmek aacırtılan. cazırtılan, nalça ,ıkırtıla- ilkbahar Alman taarruzunun en az M C' ki:azayn: bu nyede ye Jakenderlye _ Tobruk _ 

d b 'k' hU 11 Jdukl ·· h n; «Behey gafil, ayağımın şıklığına iki istikametten, yani Doneç havza- • ~ev a.zman Malta mUıellesine day ..... 1Jar·1- Orta 
Biribirini nakze en u 1 1 - kayııusunda o arına fUP e ı d "b' ftakil • ik -· a& lı:üm, eğer iki yazann kendi ara- edilemez. Sıkı me.lek ,artlarına baksan a » er gı ı etra en az ııından Kafkaayaya vo Ubyadan ve Şarki Akde11lzdeki lngiliz deniz: 

1 rax.-~ aralarına karı"'"''I bulu- ediyor. Süvcy§e doğru birden ba§lıyacağını ması :;rüzlinden, kolayla§l1lll olur. n hava hakimiyeti idame ettirilebı 
larına:ı g-en bir konu~a 0 IA)"" .,........ ,,- A -'- L-. od il irk dd d ı-

-T • d nan ba"' uygunıuzlan yalnız adli Çsa .._.. m ası umum eş eo i ia etmiş, bu mevzu a da birkaç Ubyadakl mihver taarruzunun fikri- lir. Akıi takdirde Malta ile lskende-
dı neyse, amma ikisinın e aynı .., ak1 d ·· 'l b ilr ti ·~=-- k A d k akı · ~ ar a gosterı en o a ı ıuu.ayı yazı yazmıştı . ra a i .mesafeye ve mizce en mühim le.azanca ye lı.edeli ny" enin aruı .. ok uzak o1dug"'undan, 

1 k b lki de cezalara çarptırm a lG tamam- 1 " aünde, aynı mcm e ette, 0 gördükçe, gÜnÜn birinde ayak ar yu- Şimali Afrikadaki dehııetli ucaklara bu olabilir. hiç değilse, Orta Akdenizdeki Jngiliz 
aynı okuyuculara ıunulduğuna lanmı~ olmaz manınbz. · · kanda, ba,Iar aşağıda gezmek n:ıo· rag"'men, bu dü•ünce tamamen tahak- Bunun yanında mihver irin Sü· tıAk!miyeti tehlikeye ...irer. 

1 k Şoförler birli~ u çeşıt msan· " " .,. 
bakılırsa karilerde huıl o aca !arı bir daha aralarına karışamı- dası çıkacak diye ödüm kopuyor. kuk etti. Timgçenko'nun Harkof a veyııe doiru yaklaştıkça Orta Ak· Hul!sa, bizim kanaatimizce 
politika an1amınıın ne merkezde l k 1 Ayak işleri üzerinde İstanbul Kun· karşı yaptığı saldmmdan faydalana- denizde hAkimıy' et teaisi, Malt.anın 1939 - -42 harbinin neticesini tayin 

d"I b" yacak tekilde, mes e ııııır ann-olduğu kolayca tahmin e ı e ı- dan dışarı atmalıdırlar. duracılar Cemiyeti de ~Y.r~ti atb~- rak harekete geçen Rusyadaki Al- tecridi, Süıveyt ve t.kenderiyenln ve edecek olan hakikt harb, petrol har-
lir!.. IJUf. deriler pahalı oldugu ıçuı, den- man cenup kanadının taarruzundan hatt& bUtün Şarki Al:denJzJn mihver hl ba~lamıştır • Her ıey bu harbe 
.:~~=============::====:=::=:=::====:::::;;::~ siz, köseleıi:z ayakkabı icadedecek birkaç gün sonra Rommel de Süveyş hava kınvetlerinin tesiri altına air- bağlıdır. Avrupada kurulması düşü

sanatkarlara mükafat va'dedil.miş. istikametinde aaldırmıı bulunuyor. mesi gibi faydalar da yardır. Bun- nmen ikinci cephe dahi bu harbin 
Unsuz, hamursuz pastalar, türJü Bunun böyle olacağını l>ilmek için lar da ayn ayn beaabedilen oe,rlerdir. ıu rveya bu ta.ıafça kazaı-ıaı)masına 

j türlü hamur tatlılan icadedilen ıu keramete ihtiyaç yoktu. Çlinkü Al- Buna karşılık İngilizlerin bu aefer bağlıdır. Bu aebepten önümüzdeki 
~ ~~ 
Almanyadaki Fransız esirleri 

devirde. altmuı yetmiş liralık pabuç- manian kurtaracak zafer ne tek ha- de her ne pahasına olursa olsun, bir ay bUtün dünyanın mukaddera
lar yapan kunduracılanmızın ince şına Rusy3nm mağlubolmuı, ne de Tobruğu ellerinde tutma~a ~ı§Jlla· tını tayin edecek kadar mühimdir. 
zekası bunu da kolayca hallediverir. Mısırın veya Akdenizirı istilasıdır. 

k'apılan bir sayıma göre Alman- bulunan 55,000 esiri de llave etme~ 
yadaki Fransız esirlerin miktan ıu- lazımdır. Bu suretle Alm;myadakı 
dur: 23,664 subay, 1, l 7 8 ,007 ne- esirlerin miktan. 1942 senesi iptida
fer, Bunlara e<ıir kampları haricinde sında 1,256,67l etmektedir. 

Yeni tarz tayyare bombaları 

Yakında kim bilir ne mühim ke· Bu zaferlere rağmen, artan Anglo• 
ıiflcrle karşılaşacağız... Mesela; sakson hazırlığı bir gün Avrupa ile 
- Kağıttan ayakkabı diycmiyece- birleşerek Almanlara yediğini kustu· 
ğİm; çünkü bu ötedenberi alıştığı- rahilir. Almanların kendilerini emni
mız şey - patates, patlıcan kahu- yctte görmeleri için tek çare eski ve 
ğundnn iskarpinler, tahanlan fındık yeni dünyadak! bütün petrol kay
kabuğundan, yiızleri gül yaprağın- naklannı ellerre geçirmeleridir. An-

~lllSIMl~fSM~lft 
Admira, Beş!ktaşı 3- 2 yendi 

Şimdıki harb, tayyarecilikte oldu- de bu yedekte: götürülen bombaları dan terlılder •.. MelUnı ya, dayan.-na- cak bu takdirdedfr ki Sovyetler, 
ğu kadar, töyyare bombaları imalin- taşıyabiliyor. sındnn ziyade, ~ıklığı düşünülecek. Angl.::ısak.::onlar ve diğer demokrasi 
de mühim y.:nilikler doğurmuştur. Hav ... ! fişek bombala~ı~8: gelince Allah bu uğurda çalışan zektılara 1 ce~h~~i Alman ~rdu.s1;1 karşısında 
Alelade tayyare bombalarına ııimdi bunlar pike tayyarenin ınışı kuvve- kuvvet, bunları al.acak keselere de muııkul durun:a d~ışebılırler. 
yed~k ve hava~ fişek bom.baları ila- tile bir kat dahıı aürat bulan ve ken- kudret ihsan .?ylesın... . . · ~imanlar şımdıye kadar A~rupa
ve edilMıstir. Yedek bomba tayya· dis:ne mahsus muharrik kuvveti bu- Geçen Büyuk harb?e _de bır haylı dakı petrol kaynaklar1ından bı1r kı3-re gibi kanatcdır. Bunun faydası I b b I _]_ ç k müessir ve ayakkabı sıkıntısı çekılmiş, o zama· mını, Roman) a ve Po onyayı e e ge-

ilk devreyi Beşlktaşhlar 2 - O galip 
bitirdiler, ikinci devrede Admira 
takımı yüksek bir oyun gösterdi 

l unan ıım a araır. o . 1 • d • kl b . l'I J 1 d U k D ... d 
tayyare düşmar.ın u<;aksavar top an isabetli olduğundan, zemindeki mü- ınm mucıt.erı e. ıpdtenKa!.a lia ı ~o- ç) ı_rc~ er. k~lpon.ar ak zf d ogulda- Şehrimlzin misn!irt bulunan Alman 
Ye işitme cihazlan dairesine girmez- . hl dasını çıkarmışlar ı. ose e yerme, (I ayna. c.rı demo rat ar an a ı- Admlra takımı 1klnc1 mnçını dün Şe
den evvel atılmMına imkan bulun- te'harrik hedeAeri, y~n~ zır 'f ı o~~: ayak tabanı biçiminde kesilmi, mu· Jar. Henüz mihver eline geçmemiş ret stadında İstanbul pmplyonu Be
masınciadır. Aynı zamanda kanadı mobil, kamyon ve 0 omoti gı 1 

kavva parçalcırmın üstüne çamaşır lıulunan r•ki dünyadaki petrol kay· şiktaşla yaptı. Ve birinci devreyi 2-0 
aay~sinJe tayyareye ağır yük olmaz. hedPfleri çok iyi tutmakta ve tah· iplerini dolayıp dikerlerdi. Glase, naklan Kafkasyadan Basra körfezi- mağlup bit!.rmeslne ~en lld.ncl 
Binaer.alcyh tek ki~ilik tayyareler ribetmektedir vidala yerine de eski fesler kullana· ne kadar devam eden hat üzerinde devrede yüksek blr oyun göstererek 

----------- hrdı. Kırmızı fes çuhasınm içine ka· kalmış bulunuyor. O halde hakiki maçı 3-2 kazandı. 
k artl lmcı:ı bir de astar geçirdin mi mü- hedef btı sahadır. Her iki tarafta Hafta arası olmasına rağmen AlGebelik 

Fransada gebe kadınlar lçin hususi 1 olan her maddey:I tenıln ede;:ektlr. 
blr lMe kartı verilmesi kabul edilmiş- aGebellk kartı. gebelik sabit olduktan 
Ur. Bu kart hamile kadına ihtiyacı do~m :zıamanına. kad::ır muteberdir. 

kemmel bir ayakknbı olurdu. Mek· bac;Jıyan taarruzun uçları da bunu mnn futbolcularının oyununu göl"Illek 
tepte el i,leri derslerinde böyle ne gösteriyor. Bir defa bu saha ele ge- lizere gelenler yine stadı bnştanba.şa 
ıüslü ayakkaplan, ne şık terlikler ı;irilirse, o vakit kuvvetleri artan ve doldurmuş bulunuyorlardı. 

1 Seyirciler arasında ordu millettışl 
yapardı.it:. genişliyen Anglosaksonların yeni Orgeneral Fahreddin Altay da yer 

Yiyecek kaçakçısı tren makinisti Kış için de taht~ ~°?duralar ~a_p~· , dünyaya gelip barhetmeleı:~ içi~ pet- almıştı. 
ludı. Takmıya bıçunınde kesilmiş• roJları Okyanusların otesınden, Oyunun 1lk devre& B~lktaşWa.rın 

Fransada Calals şehri lle Amlens evvel geceleyin treni mua.yyen bir tahtalar birkaç parçaya ayrıldıktan AmeTikadan vapurla taşımaları ica- enerjik ve çok güzel oyunu ile geçti 
arasında Jşliyen blr trenin ma.ldn.lsti yerde durdurarak tarlalara atıyordu. aor>ra eski ka},ş parçalarile biribirine bedecektir. Bu hal bugünkü motör ve kuvvetU rnldplerine 1.k1 de gol ya.
'ı8 yaşlarında. Raymond Lyon adında Arkada.şlan gelerek bunları alıyor ve eklenir, bu suretle taban tahtasının h<ırbi müvacehesinde, biraz da ta!!ı- pan siyah beyazWar devreyi 2-0 ga
blrl el altmdruı gizlice mal satan bir şehre sokuyor3la0~dıb.in f ank ka.zanclığı ayakla beraber hükülmesi temin ed~- ma su ile değirmen döndürmeğe lip ola.ra.k bltlrdller. 
ceıtıekenin relsl sı1'atlle yakalanmış- Makinistin A .... ,,,. r , .......... ı ... ~ı ı ay lirdi. Şaplanmış, tuzlanmış pöstekı- benzer; muvaffakıyet ilmidi de o İkinci devrede Almanlar rü7.gAr al-
tır L eline g,,.,.1rd1M balık ~-4t anlaşılmıştır M'lllUA.eme ........... .......,... 1 .. 1 · ıl d · ı tında oynamalarına. ram..en l'nk tek . yon vy !!ı• v- 600. o f k para cezasına. erden de yuz erı yap ar ı. nıspette aza ır. "'"' Y" -

Yl...,,.,,.eklerl sandlklaıı irinde yanına hapse ve ran Eh bu defa d~ sı'c'ımden tahtadan G nlk ve seyrine doyulmaz bir futbol 
J-V ·>< t ı Ur ~ . ..,, örünüşe göre, Almanların hesap-

alıyor ve Amlens şehrtne girmezden mahküım111:ı~ış111İu11111111ıuı111111 ayakkaplan moclaya girerse, tak.un- larında ba .• ~lıca yeri tutan bu dü .. ün- gösterdiler ve bilgi~ dayanan hll.-
11111111111111111111111111111111111111111111111 ıl 

1 
• il .. d ~d d k ~ cumlarla. üç gol çıkararak maçı 8-2 

yac ara ıpç erP. gun og u eıne • cedir. Ancak bu hesap göz önünde k dıla •-.. sil" il 

Ç E 
. K una tir" • Erkek .... pkalan eskı'yı'p •ekil de- 1 azan r . .Maçın ...... u.tmı &rras e 

C U k S 1 r geme Ur Um ..- ... tutu ursa, birihirinden binlerce kilo· bUcllrlyoruz. O ğiştirerek bayan!ann başındaki va· metre uzakta bulunan cephelerin bir Sn-at 18 de sa.haya çık.an takımla.x 
zifesini d~ bitirdikten sonra şık . istikametteki hareketlerinin manası mutat seremoniden sonra şu şek11de 

11 • f k 1 • ı d 1 ayakkaplarına mükenunel yüz olur.! anlaşılır. Ve gene ancak bu düşünce dizildiler. 

4 m Uhlm a rlr Veri 1 Her halde bu ayakkaplarında da 1göz önünde tutulursa mihverin Girit Admira: Dcyhle - Gerbart, Schil-
ip yerine İpel; kordonlar, tahta ye· veya Yunan adalarından Suriyeye l ling - Ranreiter, Klacl, Bergmann -
nn• e cilalı :zarif kontrnl'"-lar kullanı· do~ b" h '- 1 k l l\falcrld, Urban. Gauchel, Scbaletzki, 

Bir kreş, çocuk bakımı için kur· açılması, kız 
talebeye çocuk bakımı dersinin takviye edilmesi 

sokaklardaki çocuklar için ıslahane 
açılması isteniyor 

• • • • ... ct1<. gru ır are.ı<.et tasar aması~n a ı A it 
lır ve gene hır çıft uydurma pabuç kolay alır ZiR dediğimiz gibi asli j r · . . . 

d l 1 h 
· • . . Besıktaş: l\lehmct Alı - Feyz.ı, Ya-

avuç o usı paraya satı ır. l edef Basra. - Kafkasya hattının ıkı · H.. · H Ça 1 H ı· 
Z b b 

• 1 · · eki b vuz - useym, asan. ç _ :ı. ı:;, 
aten ence u ıcat ar ıçın ç. • aıı ı ve ortasıdır. Hakin Sabri Şeref Şükrü 

len zahmetler de hoşunadır. __Bızde Alman hedeflerini aı-ılanıak bakı- Hak~m: Ahmet Adem. . 
bu sıklık merakı israf hastalıgı de· mından faydalı olan bu umumi izahı Admlra takımı solhaf ile sa~ müdn-

·ı 1 ... e vam ettı •çe, ucuz ~ey er aramaga n yaptıktan sonra Şimali Afrika hare- filn yerine bnşka oyuncular almış. 
lüzum var?.. Deri ayakkaplarının ketinin muhtemel neticeleri ve mak- Beşlktaşlıl::ır da. e.c;kl oyuncularından 

Çocuklan &irgeme Kurumu merkez i nnalık vazıfelerlni n;.ektep sıra~~nnd_a çifti yüz liraya da c:ıksa satılır. ! >;atları hakkında teferruata girişebi· Gençlerblrllği santrhafı mısanı takı-
Jdare heyeti dün milhlm bir toplantı öğrenmelerini pek luzumlu gorınek- Cemal Refik liriz. Bu hareketin birinci derecede 1 mn koymuşlardı. 
J&pmış ve çocuklarımızın istikbali, tedir. . giittüğü maksat her halde bir ham- Oyuna Beşiktfl§ın ortadan yaptığı 
bakı.mı gibi. gayet nazik ve mühlın 4 - Bu dördüncü takrır de doktor lede Süveyşe varmaktan ziyade seri bir hücumla ba.şlandı. Bir iki 
içtimai meseleler etra.fmda göriiş. İbrahim Zati Öget tarafından veril· Dört şehir güreş müsaba- . Orta Şarktaki lngiliz kuvvetlerini paslaşmadan sonra Ad.mira k..'\lesini 
m(lştür. m.Lştir. Doktor, bu t~de şehrln k l A l k zandı ·mümkün mertebe b n 1 w s::ıran siyah beyazlılar soldan bir kor-

Kurum kongresi geçenlerde toplan- bilhassa Beyoğlu ve Istanbul t:ıraf- . a arını n cara a . 1 k k l k . u y~ a ... ' og_~ ner akzandılnr. 
1 lannda geceleri ~ vakitlere kadar Güreş federasyonu tarnfmd.AA gu- , Ç~. ~-e c sa gere ·tır. Çunku ılk ıkı BEŞlK1'AŞIN BİRİNCİ GOLt! 

:;t~~P:7:r~ ht~!ı.:: ~~e-r== beşle on bir Y'l1J arasındaki çocukla- re"cileri fazla temas yapmağ~ alıştır~ gunl~~ ı,.av~şta T obrugun cenubu 2 ncl clakikad:ı. yapılan bu komcrl 
anıdan bulunan profesör ve doktorla.- rın başboş bir halde dolaşmalarında- m~k gayesi.le tertlbedllen dort şe.hlr ş~rkısı:dekı Eladem önüne gelmele- Şükrü çok güzıel ortaladı. Admlra. Jrn
rm)ız taratından dört enteresan tak- k1 ahJAki, içtima1, sıhht mahzurları giireş müsabakalnn pa7.ar ve parnrle- r~~e Tagmel', 1000. kilometre kadar lesi önüne düşen topu kalrcl yumruk
l'f:I verllm~. Bu takrlrler Ştmla.r- ehemmiyetle izah etmiş, ahlA.ksız ba- si günleri izmitte yapılarak nlhayetr- surecek hu çöl sahasında Rommel'in !adı ise de pek uzağa atamadı. Geri
dır: zı kimseler tarafından istismar edilen ııenmiştlr. . ikmal işinı nasıl başarncağ! ve ez- den yeti.şen Sabrt ne!is bir kafa VU· 

ı _ İstanbulda bir yaşına. kadar bu çocukların hem eemi~t içlıı, hem Ankara - İstanbul - Izmlr ve Koc.a- cümle zırh!, motörlü kıtalarına la· ruşlle Beşiktaşın ilk golünü yaptı, 
kb:nsesiz ve ba.Jrunsız 9Qeuklarm. 00_ de kendileri için fena. bl.r istikbale eli bölgeleri güreşçilerinin 1ştirakile zım olan b~nzini ne suretle tedarik Büyük bir tezahüratla karşılanan bu 
kmıı için bir kreş açılaca.ktır. sürllklendiklerlni anlatarak bu başı İzm!t KMıtspor kulübü salonunda edecegvi ak 1 a} b" 1 d- gol Alınan futbolcularının dalıa ilk 

bı1 .. b k 1 Türklyenin • .. maz ır mese e ır. 1 d d 1 ~.~ 
Gerçi DarüIA.cezede böyle bir kreş ~ çocuklar meselesinin biran evvel yapılan musa n a ara. Mihver ordular b h b . . an ar a. urgun u~....._.a. sebep oldu. 

da b ü ha.lledllmesl.nl 1.!tıemlştlr en tanınmış güreşçileri girdiği cihetle l R ı u. sa aya enzını Be.şlkta.~lılar bu fırsatı kaçırmadı ... = ld ~ m essesenin nuı.bJyeti Merkez idare heyeti, her dört tak- karşılaşmalar çok çetlıı geçmiştir. A- ~many~dan tedarık ederek ve de- lar. Hücum üstüne hücum yaparak 
fltedlğı° ~ b~o~":, ~= r1r.1 de ehe.mm1yetle gm &:ıtlne alınış, ıınan neticeler şunlardlr.: . mıry.o~larıle ltal~~dan. dolaştırarak, Adınira kalesini sıkı bir çember içine 
brşı:layaca.ktır. lstenen hususla.rm IıE suretle b~- 56 kilo: ı - Kenan (Ist.), 2 - Re- geffi;1.1le Akd~ızı geçırerek ıevke- aldılnr. 

2 
_ Annelere çocuk bakımı etra- lablleceği ha~ taJa1ı AIBchiplerl- cep (İzmir), 3 - Ahmet (Ankara). dehılırler. Demiryollarındaki nakli- BEŞİK.TAŞIN İKİNCİ GOLV 

fJnda !Azım gelen amell ve nazarl uln rakama ,.. esa.Sıa.ra. dayan.an b1- 61 kilo: 1 - Cemal (Ankara.)• 2 - Y~t güçlüğünden sarfınazar, Akde.. Bu taeylk 6 ncı dakik.ada semeresini 
ders verllmıesi içip bir kur açılacak- rer ra.por vemıeıertne karar vermiş- Hasan (Kocaem, S - Burhan tİst.> · nızde mihv.::r hakimiyeti yoktur. Bu verdi. Şükrünün soldan sürtiklt'diğl 

tir. 66 kilo: 1 - Yaşat (Ankara)• 2 - yaz sıcağında ael gibi benzin sarfe- bir hücumda top Şerefe geçti. Şere-
tır. Bu Irurda haftanın muayyen m- Bu ara.da mekteplerde çocYk bakımı Faik (İst.), 3 - Mehmet (Kocaem. decek Rommel ordusuna bu kıymet- fln ylldınm gibl ısa.vurduğu şüt kale 
~11ırmnasılda çoba~~=ra. :~~ deslerlntn mütıehaes:ısla.r tarafından '12 kilo: 1 .- üelAl (Ankara)• 2 - li mayi nasıl gönderilecek ve hele direğine çarparak rıeı·l geldi . .Mi\cL'l.· 
:ı:li-= ..... ,_ft ft-· -t •--#ında.n anlayışlı okutulması ve bu derslerin arttınlm.a.- Kandemir (Ist.), 3 - Beslen <Koca- ayrıca 1 OOO k"l t ı·k .. 1 1 • fllerin blr anlık tereddüdünden 1.stdfa-
... ~ _.,.. wu- sı 1ç1n lrurummı .Ankal'adak1 me.r'kWı;!. ell) d b .k 1 ome re 1 ço yo un de eden Şükrü aralarından sıyrılarak 
btr tarzda Oğretilecektlr. va.sıtaslle Maarl! VekAietl nezdil'l.de 7g kilo: ı - Aziz (Ankara). 2 - f u 1 mal nasıl yapılacak~ Anla- bu geri gelen topa. 1.klnel bir şüt kon-

3 _ Mekteplerde kız talebeye malı- ~üsler yapılacaktır, Muhlis (İmlir). 3 - İ.sınall ~Kocaell). şı ama..... durdu ve bu sefer top kaleclnin kol-
IUS olarak uk ba.k:ımı ders saatleri- ~ı~ QOCuklal'. Jçlıı de aynca bir 87 kilo: ı - Mustafa (Ist.), 2 - Bu itibıula kafi derecede muka- lnrı :ırasın dan kaleye girdl. 
Jlhı artt~ası ye ~e edilmesi ı.slahane açılmasına tetetOüs edil&- Enver (Kocaeli), 3 - Kamil. (Ankara.) ıvemet gösterecekleri ıüphesiz olan Kısa bir zamanda üstüste lkl gol 
fçın slmcUden teı:ıebbftste buİunu:Iacak· cekti.r. Gerçi vaktlle Galatada açılan Ağır sKiet: 1 - Ahmet <Ist.). 2 - ve benzin ikmalleri çok kolay bulu- yapan Beşlkta.şlılar coştular. Emni· 
tar. - '" ve sonradan Y~öye ı:ı:aJdedUen ço- Hilmi (Kocaem. nan lnı,ilizlerin Mısır hududunda, yetll ve rahat oynanınğıı başladılar. 

Mekteplerin ders nrnara.m.Jar..nda bu cuklan kurtarma. yurdu anormal va.- Puvan tasnifinde .Ankara takımı 14 lSidi Barrani' de ve en son olarak B~ı sırada deplasm:ınlı hücumlar ~ 
ders mevcut ıse deb;: 90Cuk ba.kınu myetteki 100 çocuğu barmdırmakta puvanla bmnci, İstanbul takımı 14 Mersa Mnlruh'ta tutunmaları lazım guzel koınbln~zonlarla. rakip kaleyi 
h•'"'"''nda müteh"' ...... o'-·yan ........... _ 1se d kurumun açma.le ıstediM lSlll- pU'Vanla fkinci, Kocaeli takımı. 9 pu- l' F k b d 1 ·ıe tehdıt etmelen zevkle t:ıkibedUlyor-
-~u ...,.,.... :u.u.ı .ıwA.l.Uı e ""' koru cak bü;uklük- vanla fi~oü, ~11' ı puvnnh d6r-\gl e ı.r: a at u taarr~z o ay ıs! du. 

le?' veyahut d1~r mualllınler ta.ratın- he.ne 500 çocu13 .. ya n • 1 clı ngılızlcr Orta Şarktakı kuvvetlerın- 15 lncı d l lkada Be lkLl "- k::ııe i llk 
dan te la aktır ı5.fulcu olnnuı ar r. d b' k ~ · !' Af "k .. 1 ' . ' ~ . okutulm.a.ktadır. Kurum, tıpkı, O C _ · . Ankara. ile İstanbul ta.kımlan mü- en. ır ·ısn~ını ..., ıma 1 rı · aya gon- biiytik t ehl ikeyi atlattı. Alımın m rkei 
thnya, tlzlk ve diğer ihtiısa.sa. taalluk Bun<!Zwı baş~ bu yurt a.çılınca.ya . Imı.şlar fak"t Anlmranın derırlerse, Kafkasyayı hedef tutan mı•h"c·m · 1in t<pu sure • n !i ni b r 
eden dersler gibi çocuk ~ ~~-ı k:;,~"F polisin geceleri şurada. burada ~~~:~n~la oıduiu 'ir:in Ank:.mı R.usyadaki Alma~ ce~up kanadının ı· ld sam, u b m n ı b.r 1-

~ de bu m~rzı~...a üıtisas yapmış sürten bu bfl§lbo.ııı çocuklarla şımcllden . . dd dilmLc: ve dört şeh r kupa- hır muvaff, kıyetı halınde B ava tu M hm t Alı bu~ ık b m t 
~!le .,...,.. . me olması lg1n de alft.kalı makam- bli'ıncı a. e ve.rllmist lr, 1 doğru sarkmak, bu km vet kaydır- k be ı. t 

rada Alman hücumlan dnha fazla 
yapılmasına ra~en semer_fsiz geçi
yordu, 

30 uncu dakikadan itibaren siyah 
beyazlılarda yeniden bir canlılık gö
rü.ldü. Ve oyun mütcvazın bir şekil 
aldı, 35 1nc1 dakiknda Sabri Alman 
kaleclsile karşı kar.şıya. kaldığı halde 
acelesi yüzünden topu avuta savurdu. 
Devre sonlnn Almanlaıın hücumları 
altında geçtiyse de çekilen şüller isa
betsiz olduğundan haftaym 2-0 Beşik
taş lehine kapandı. 

İKİNCİ DEVRE 
İkinel devreyi rlizgftr altında oynı

;yacak Almanların mağ'Iüblyetten kur
tulamıyacaı'h kanaati unmmt bir hal 
almıştı , Hele oyuna büyiik bir sürat
ı. başlayan Beşiktaşlıların daha Uk 
anlarda rakip k:ı.leyi sanı.rak Hakkı 
va Hal1s1n bomba gibi şütıerllc kale
clyl yokla.malan bu kanaatı taltvlyl'ye 
yaramıştı. 

Fakat dakikalar llerledikçe Alınan 
muhaclmlerlnin teknik hücumlarla 
Beşiktaş kalesine nktıklan bilhassa 
açıklarla oymyarak tehlike ynrattık
lan görüldü. 

AD:\IİRA.NIN BİRİ1'"Cİ GOLtl 
Ustüste yapılan Alman akınları ni

hayet 7 ncl dakikada semeresini ver
di. Sağd:ı.n yapılan yeni bir hücum
da Urbanın güzel bir ortnln.yıı;ından 
solaçık :revkaH\de bir kafa vuru~ııe ilk 
Alm:ı.n goliinü yaptı. 

ADl\IİnANIN İKİNCi GOLt! 
Henüz bu sayınm şaşkınlıc1 geçme

mişti kl ortadan inkişaf eden yeni blr 
Admlr:ı. hücumunda top dnl olarak 
sağa geçti. Urbanın kalC' orta ına 
yolladığı topu geıiden yeti en ~rntr
forlan sıkı blr şiltle ikinci defa olarak 
Beşiktaş kalesine attı. Oyun bcrnııere 
vazlycte glrincc çok sıirntıı bir şekil 
almış ve o nispette heyt-cnnlanınışiı. 

Admlrn tutbolculnrı fistiiste tazcle
cllklcrl akınların Beşiktaş kale•'lnı 
ta:>.yikte devam ediyorlardı. Oyun bu 
şekilde ve daha fazla Almanların bas
kısı altında 30 uncu dakLltaya kadar 
ıfoısüıı: geçti. . 

AHl\IİRANIN VÇtJ!'JCtl GOLtl 
37 nel dakikada s:ı.ğ taraftan sen 

bir hlicum yapan Admlra sağ:ıçığı 
merkez muhac!m-e derinlemesine bir 
pas verdi. Yıldırım gibi fırl:ıyan bu 
oyuncu Feyılnln müdahalcsfoe rağ
men sıkı bir ~tıe takımının üçüncD 
ve galibiyete ul~tıran golilnfı yaptı. 

Bu sayıdan sonra Adl!llralılar gall
b1yet1 ltaçırmamağ'!ı, Beşiktaşlılar da 
beraberli~ kavuşmağa çalıştılarsa da 
~ka sayı yapıl:ıımadı ve müsabaka 
bu netice değişmeden 3-2 Admlranm 
galebesııe nihayet buldu. 

Beşiktaşlılar dün bli'lncı devrede 
çok canlı idiler. Ve zevkle ta.klbedilen 
bir futbol oynadılar. Fakat lldncl dev
renin ortasında YQrulduklan görllldtl. 

Alman futholculaı- bilhasSa lldnoi 
d~ede yüksek bir tuttıol ntmıım.eel 
gösterdiler. Ik11çhı 11erl geri çalışm&
sı ve sırasında mkip Jmleyi. bomba 
gibi şütıerle yoklamalan takdir topl.~ 
dı. Deplasmanlı ve açıklan vası.ta
sile yaptıkları nkınlar bllhnes.ı. g&e 
çnrptı. 

Muh c m hattmd~.k.i oyuncu1arnı 
her PO"! yonda şüt atabilmeleri bt 
1 ~tckl 1h a .. lnrın~ delildir. Te:ın.t 
fu t ol o malan y rci' rln sempa· 
t .m toJ.ı .l.ı . 

ŞAZI Trzcan 



Sahl.te il 4 Haziran 1942 

[ l 
\ Gümrük ve inhisarlar Vekaleti mü- 1 

A.~ ::~:: :i: L, ... ~ ~-~~ ~ ~ ~e~:;:;;.i~~=~~mli!!!n•.. SiN6APUR KORSA LARI 1 
andıran şu hikAyeyi tamdı~ bir bir mermen havuz vardı. Ha.vı,ızun et- 1 - Masaba'laı. 1mtıhanmsn yazılı 'lrnm:Jma 8/.8/HJ pa.a,ı1ıeıııl gllıltı .aat J'efrib. No. 108 Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 
ge11ç adamdan dinledlın: ~mdald 1k1 sütuna sa.rmtl§ıklnr ~ " da Ankn.ra ve :btanbuld.a. başlanaca.lı: ve ft/8/19'2 ~ tr{Uıtl aQamı 

- Bazan kendlslne vapurda rasgel- ıe.runıştı. Oöımediğlm. yeırcien gelen, nibayet verlleceıktlr. - O, öl~ blr kadın deği.l<ll. Ecel balıçenlıı ortasında 1cll Sokak k.ıı,pı-
dlğlın uzun boylu bir kadın vardı. gayet ha.f1f b1l' l$k bura,ya bir ~ A§aiıda.lcl ~ ha.l:ıı 1&teklllerbı 18/1/1942 tatu;ıine kadar d.l.l.ekçe Ut ona. çok çnbtik: eNtL :B'aka\. Ja.pooya mnda en sadlnı: korsanı~ Ud nö-
Hiç göze çarpmıyacak bir şekilde. ga.- lo§.luğ\mu ve belltsfzllğln1 veriyordu,. Vekdtet t6ft1f hey'etı retsııtı:ıe mnraca.a.t eaeretı: oradm:ı. '9erilecek hal ~ 1lk kuruld:ıığu glm-denbed., insanlar betçlB1 vardı. 
yet gösterişsiz gl.ylnircU. YalnHI Q6b- nertde b!1yilk .merdivenler... Pınl cüm.est beya.on.ame&fn1 elı:lertle birlikte doldurduktan sonra b'IDJ.larn:). en geo bu kadar feci. bu llcaidar a.clkh bir ölilm Kava - Mur;uııtı Osalro.dan gitt1Qt 
resini, yarısına. kadar, dalma. sık ör- Pll'11 yamın blllftr merdiven topuzla.- 24/'1/1942 cuma gilnil n!t.,amma kadar 'I'eft14 Hey'ett Reislll1ne gOnde:nnif hA.dlsesine ~bit olmamıştır. Şlnagan günden1ıeri, Çan - Fo bu yenı e!endL-
gfilli bir tülle örtillü görürdüm.. Aea.ba tı ... Zaten burada mermer, bfilQ.r ve bulu1'maları lA.zımdlr. vaıı köşldln.Un kulemne ıaı.çla.nnda.tı sının koynunda. yatıyordu. 
yüzünde müh!m bhı fi.rıza., bir yanık ışık güzelllğ1 biı1>1rlle blrl~ Ba 2 - Mtısab&kaya gl.receklerde ~ak1 vası.ııar arana: asıldıtı 2llUIUIJl.. bu kDrltunv ııa.bneyi Çan - Fo, T1 - Piyi sever gl!» görtl.-
büyük bir leke filen mı vardı?, Yok- üç şey, fU taşlığtn havasında kqyun &- Memur1n kanununun dördfuı.c11 madtlesinddt1 prt1uı ilam olmak görenlerden 'ağla.DlJYBn 'V8 ammıyan nerelc kendisine b1zm.et eden k:ız1.nr-
sa çok ınu çirkindi?, Yüzünü böyle koyuna yatıyordu ... Ha.vu:zıdati tJs'ld· B - Müsahalıa tarlhlnde y~ •SO> dan yt1Dn olmıme.k k.lm Vll.rdı? dun bimıe içini açtı: 
sımsıkı tüllerln arkasına saklamasuıtı. yenin şırıltısı. bir n1nn1 gibi e~ O - HuJı:u:Jc ve 1.kttn~ fakülteler!, stya.sal bllg1.1eJ! okulu. Y1lbıek ikit- DJyoıı ve Şamamaşı Jıa.tır~ - Beş yıldır n.nneml, babamı kBJI.. 
bir tiırlü mfuı.a veremiyordum.. merdivenlere slniyordu. sa't ve Tlcaret o1ı:ulu ile bunla.ra. muadil aynı derecedeki yıWa.neı memleket d4lertn1 gıcı.rda.tı:rordu. dcşlerim.l görm.edlm. Eski vaİı beni 

Yalnız çehresinin. tülün dışında Bir masalın lçine gtrmlş gibiydim., okullarından mezıın bulun.malt, cıYa.bancı memleket o1rullarmdan eJımm Knva. - Mµra.n:ın Yokoba.ın~a bl.ran Osalcaya. üç saat uzakta. bulunan kfi-
kalnn kısmı. dudaklan, ağzı, çenesi o kadar k1 yürüyemec!Jm. Durdum ve dJplomalftl'ın Maarif Veklll~ce muadeletler1 tMcnk edflnıı4 olmı.k lft.zım- önce gitmek 1.stemesl.n1n b~ıse'bebl de, yümden ~. Şlmdl onla1'ı dil-
~n}lerece güzeldi. .. ıBelki diyordum, otrafımı do:tıı doya seyrettim. dır.> Şama.madan öO almak n.1'Z1JSU W. oUnüyorum., Benl bura.dan k~• 
yüzunün Ust kısmı bir kazayıı. utra. - Uk1n rehberim olan hlml.etçi y(l- Q - MU!ett1şll'k: mesıe~In ıstllzam ettıRt vektT ve c1dd1yetıa a.yt:ıri Kava - Murnnın Şama.nuı. hn.kkmdak:I kaçıracak 1nsa.na. btttün milceTherl&-
mıştır.. ... Sonrn gtylnişl de ne ka- tüyoniu ... Biiyük merd.Lvenlerden geç... blt hali bulunmamak. karan şu 1di: l1m1 hediye edeceğim. 
dar babayani ldl. Ayaklarında. üstleri tik. Çok tüylil., dc&1ın. ha.J.ıla.r üzerinde D - Sıhha~ TUrldyenjn her tarafında :vazife gOrmele " .,a.hat- - Eğer Yamada., Şamamayı öldü.rt- ~1yerek atJ.a.maP. bqladı. 
atkılı, tek dl\ğmeU, alçak topuklu, in- yürüdük. Bir kapı açıldı, bit ~ leıı yap~ mtts:a.tt bultmduğu tam teşekıldlllft. resm1 b1r hMtah.a.nedıen ah· m~. onu cSıa.rı Kor.mıu gemJ.sfn- lld h12'Jne~1de:n blri yem.ekle m* 
sana çocuk patiklerlnt hatırlatan ru- btr daha... nacak ral)Ol"la tevsik edilmek, de ben kendi ellmle ~r:tıecetım. CUld1l, Öteki gen9 bir kızdı .. çlrtl.nd1. 
ga.n iskarpinler vnN.ı. En sıcak gün- N1hayet b!lyük: bir salonda, muht&- anla.3 - Vek:Aletçe aranan vasıflan haiz oldukları yapılan t:ahkika.t Ue Valinin gözdesi kimin ta.kat nıerha.metll ve becerlltllyd1. 
!erde blle elbl eslnhı yakası ooynınıa şem ıtıır top a.vlzeıı1n altmds. Fatmayı §ılanlar, Ankara. ve İstanbulda evvel! yazılı ve bunu m11teakfp yalnız ç~ - F.ontm. a.ğladlğıru görilruıe: 
kadar kapalı 1dl ... Gayet bol enta.rlle- gördüm. Ve inanır mısmız kt llk ba- Ankara.da sOOlll bir lmtlha.na. tab!. tutulacaklardır. . koynunda?•• - Aman. dedi. bımu benden baŞlca 
rlnln içinde vucudunun şekline ve kışta onu tanıyanıadını. Do{tuın gü- 4 - Mü.nhalle:t:e müsabakada kazanılan not derecesine göre tay.in ya- Ti - Pi, !{ava - Mum kadar zeki blr lklmseye söylem.el Ben günün bir1nda 
hatlarına nit ,aydınlık bir :f1kir edin- nündeki a~ yemeği için harikulA.- pılacak ve mi.lsabaıka. btmd.o.n Bonra açılacakmftfetti~ muavlnllkler!. lçl.n bir adam değlldJ. Onun kadar cesuı: da senin derdine 9ll?'8 bulabllirfm 
m"k imkanı pek yoktu. de güzel gly1n.ml.ştı. Bu biraz ı:a.zıa hak teşkil etmıyecektir. eğllcll. Fakat, muhitine kendinı say- - Beni bugünlerde köyüme kaçını.-

Bir gün, lhtiynr bir dostum, pek me- dekolte ve dar blr ka.dlfe elbise ldJ. 5 - İsteklıterln imtihan programını Teftiş Heyeti Rels11tIDden a.lmala- dırmasını ve ~dlmıes1n1 çok iyl bilen maz mısın? 
rnk ettlğım bu kadınla bent t:ıruştırdı. Sırtı tamamile açıktı. Vücudunu ilk n veya meJctupla. .istemeleri Ib:ımdır. (3917 - 6~3) bir adamdı. Yerliler: - Çok fırtınalı günler geçlrlyo:nız 
İlk defo. onu yak111dan görüyordum. defa olarak son derecede bol elbıse... Ü . . .. .. ... .. - Kava - Mum~ şiddet gösterdi,. Ça.n - Fol Bugünlerde sa.na. bu :vn.rnr-
Bu ralık da yuzünün tfilüntı .kaldır- lerin dışında görüyordum Hakikaten nıversıte Rektorlugunden Boş yenı bl.rçolt kimselerin ka.nı dö- lığı gösbereblleceıt1m1 wnmuyorum,. 
dı. O zaman h yatımın en büyük bir insan vücudunda bu kadar ahenk Tıp faJdiltıe.sinde Hayatı kl.m.yn, Parazitoloji ve MlkrobfşoloJ1, HlJlyeıı küldü. Tallh.lntlz vn.mıış ki, çn.buk dö-< Fakat, ilk fırsatta bu 1.şi becerece-
hayr t anını yaşadım. Şimdiye ka.- lbuluna.blleceğ1n1 0 zaman kadar h19 Fızyolojl, Patolojik Anntoml, BistoloJ1, ~tlııcn 10 ,hastalıkla1'l, teda.V1 d.tf nüp gitti. ~de.n em.ln1m, 
dar bu derece güzel bir insanla kar- düşünmemlştlın. tababeti Fen fa.k.filteslnde !spençlyart kimya, umumt Bota.nıı:. Galenlk. sı- Dlyerek sevin.J,yorlnrdı. Ti - Pi bun- Hizmetçı kız Çan - Fodnn c1ıLha 
şılaştır.ımı hntırlanuyordum. Ve an- Bu koyu siyah kadl/e ile sırtının nal klmya., Edebiyat fakültesinde Sosyoloji, Hukuk ta1ı:tlltestı:ıf!e Medıent hu- dan ishtade ede!'ek ıA~eı divanu a.kıllıydı: 
Iadım n vakte kadar güzel gÖ'Z, gil- bem.bcyazlığı-gartp blr-şe-kilde göz alan kuk, Husu.'il hukuk, Amme hukuku, Oeza. hukuku, Devletleıı hukuku cHB.va a.d1yle kurulan ihtllAl mahk.emeslnJn - Söz veriyorum .• .sana. yardım ed&
zel burun, güzel kaşlnr. güzel kadın uzun etekli, incecik belll kadınla so- n Denlz-. İkt.18a.t fakültcslnde Maliye İktisat ve İşletme dC>Qentıı.klm'l a.çık- faaliyetini demal durdunn.Uf. bu he- ceğim, dedi, lAldn. a.nlamak ı.stedfğ1m 
stm::ısı denilen yler hak.kında hiçbir ka.kta her gün gördüğüm. baba.yani tır. Fen faldlltı&si Jçln 13 Ajastos 1942 perşembe dl~erlert 1ç1n 17 EylOO. 1942 yeti sa.dece kX>rkulU'k bir heyilll ha- b1r nokta var: Bumdan köyüne ka-
!lkrlm yokmuş.,. Bütün bunları henüz Fatoş arasında rtdet.a. hiçbir münaıse- perşembe gfuılert yabancı dll lmtlhanlan yapılacaktır, llne 80km~ çıp ne yapacaksın? Bu muhteşem sa 
yenı tanıyordum bet yoktu Na:mzıetllk.lerl Jtıı.bul edllenlertn hemen tezkerenin tetıdl!dne başlana- Kava - Mura.nın gittiği günden ıtı- ta(Yda kaq yıldır yaşıyorsun! Yarın 

Her znm.an gö~düğüm 
0 

sık, kara Hayret~ son sa!lıaya ul:ı.şı~. ~11'. İsteklilerin dil l.m.tlhanlannda hazır bulunmalan n tıezıerlııi p baret Osnm fclırtnde b.19 kbme idam T1 - Pi glbl meşhur t>ir ke.hrama.nm 
tfüün rkasına bu derece büyük bit Bu kadın hayat.ıncln'kl bütün güzellik- Sıh~ tarihten bir hafta sonraya kadar tevdi e~ olmaları ıAnmdır. cdllmenıif, bu yikzıden halk Ti - Piye b.rı.u olursun! Za.ten seni dellce ae
giı.zcllık huzincslnln saklanmasına ne lert tüllerin peroelertn ve duvarların f 

1 1 
raJ~:ru.. beş foto! ğ"raf, nnrus kAğıdı sureti, llmt bil~ g~ da.ha 90k bağlılık gOstemı.eğe başla.- v1yor. Kava - Murıı.nm elinden alma.

kadar şaşsam azdı arkasına saklamıştı ve kendJ güzel- ış er e c .. -..., er Tedris şlert kalemtndıen !.stenecektlr.• İm.ti.handan bir ıuı.r- ~tı. · .sı, onun. ne :kadar kuvvetıı olduğunu 
o da benim h:ıyretİme gülümsiyordu llklerııe tamamlle kendi dünyası 1ç1- ta en-eline kadar Rektörlüıte baş vurulmnsı. (60!!9) H61'1kesln.kafası.nda bit adnmın. adı gösterir, Köye gidersen - bana öyle 

Sonra kcndisile hbap oldum. Kıya- ne slnmlştı. G1zll blr dünya.ya... yer etmıştl. Yamada. O cBl1yil.k kur- geliyor k1 - bir gün bile yalJ'l.yamas-
fetı gtbl gay t sade, iddiasız blr adı Yüzündeki tül güııel bir slına.yı, bol D l D • y il - İ J tancı>, 1

Btl:Yilk Uıt11Alcl, namlyle bil- sın l vardı: FaLma ... Ben oruı -aFo.toşı dl- Clblselert hnrlkulMe bir 'Vücudu, evı- ev et enız o arı ' etme Umum tün Japon mllletının .kal.bllıde yaşı- - Doğru söyluyonıun amma, Tl-P1-
yordum. n!n kalın duvarları ve hantal ka.pm Müdürlüğü flanlari yordu. Onun yilzlinft ancak sahll halkı nln bıı sa.ıtanntı ne zruruı.na. kndar 

Sık sık: buluşuyorduk. Hatta bazı Jse blr mıısaı dekorunu saklıyordu. görebillyordu. Ya.mada. llW bir oaMf.- sürecek. Yamı siyogonlar şehre c.1mı. 
kere geç zamanlara kadar dolaştığı.- Fatoş beni binanın arka ta.rafına yet ola.ra.k: yaşa.mata ve tanınm.ap ederse, ne Ti - P1 kalır, ne de onun 
mız oluyordu. Böyle geceleme ben götürdü. Buranın gen.iş pencereleri Bulundtıkln mahal: Muhammen Muvakkat başlamıştı. T1 • Pi. Kava. - Mumdan e.damlan .. 
kendlslıll evinin kapısına kadar get1- sahJ!e bakıyordu. Dalgalar blmz ne- Kira bedeli Teminat ziyade Yam~ ba#lılık: g&terJiy'or - Slyogonlar va mi!stebıtler snlta-
rlyordum. rlmlzdekl rıhtıma kadar çarpıyordu. n ..... "\lr .. ~ Ltra Kr. Llra. Kr, ve !,_alk .. ~~ o.r:ı.un nilfnmnu yay. kna.tıdlniartıköı .... ~:en }'lkıidı. V&l1 

Nerede oturduğunu da öğrenmlf- Deniz üstünde yemde yiyor glbl.yd1k, B..., __ tmlesl Ozerlndelı::1 8 No. ıu ma ..... o--vvn•... en UW..LU , &lyogoo. beyl&-
tım. Evl pek garip blr şeydJ, Uzakta İstan.bulun pınltılı lfıkla.rı.,. dt\kktn 126 oo 9 u Ge1'91 Osatalıla.rda.u bir tısını Ka- r1n1n blrçolu kılıçtan geçirllmeeeydl. 
Baldıran otlan, katır tırnakları, dl- Odada yalnız ma.sa.nm üzer1n.dıe1d BO.yilkada iskelesi tızertnde:ld. 9 No. hı va - Murap: ben de senlııle beraber böyle dft40ır0r 

kenler bürümüş bir arsanın nllıaye- Şamdanlar yanıyordu. Mııın lflAmda düklln 128 00 t 46 «-O, OsaJca. fatlb.ld1r.• ve 1lm1de düşetdlm. 
tinde gayet yüksek duvarl:ı.r Adeta kadife, dekolte elbfseısinln içinde bu Haliç Fener lalııelesl 1izerln.deki btlf& 120 oo 9 00 ~lerse de, T1 - P1 mıda.n bU ~ - T1 - Piye sadık .lmlmamı, oıoa 
sur lan ha.tırlatAn bu duvar~ .. bir kö- güzel kadın her an bana Q<>Cuklu- YııkAnda yazılı dilJckAnlar.la b1lfe birer sene mtıddetle qık arttırma ne te1'1 ~ ve kendlııe mi.1 etmdc- ballanmamı mı ıs~orsun? 
§esinde iki kaııe.tlı hantal bir konak ~umda. d1nledlğim perı ma.~llarmı klra.ya vertıecıetttr. Benellk muhammen kira bedenen ve mıma.1ı:b.t tem1- te tıecUm:ı~. - Şüphem. Öyle bir kBıhranıarua. 
kapısı vardı. İşte Fato~ bu kapının hatırlatıy0rdu... natları hlzala.nnda yazılı.dır. Bu ~ aıt pr1ılar komU!yanda her ııtı.n gOrlll.... T1 - Pi. yattığı evin üst Jcatım bU: brıs:ı olmayı hangi ka.dın 1-lt~?I 
arkasında kayboluyordu. Fa.toşla arkada.flığuım k: uzun blllr. Arttırma 15/Hazlran/1942 pazartesi günü eaa.t (l!S) de idare mftke- kale ırlbl ~etmiş, bu;ıa.n ~ - Onun uzun ~Uddet Osakada bl.• 
Fato~un çehresi ne kadar güzelse sürdü. İşte aziz1m ~bu ka zinde alım sa.tun k~unda yapılacaktır. İsbeklllerin tayin olunan gün 11s1 Catt - Foyu ,.erle§tl.nn1ot1. kJm olarak kalacatmdan emh'ıstn,. 

evinin dış man.Za.rası da o kadar kas- dar ... Görünüşe kat1yen aldAnma.yı: ve saatte muvakkat teminat akçelerlle komisyona müracaa.tıa.n.. <G02'7> ~ - F'olıım onun eıın.e d~util- Oyle mi? 
vetli idi. Yüksek duvn.rlah ile bura.sı nız. Blrçoklan naml gZkünllrler "8 . ntın k1mse fa.ıtcında deA1ldl. H&ttl en - Emin olmasam söyler miyim_ 
bir evden ziyade bir hapf.saneyi hatır- na.!Il çıkarlar bllfrslnJz .FaJaı: Ista.nbul asllya 1içünc11 hu:kulc h1- Beyoğlu Q;çt\ncü sulh btıltuk ~- yak:ı:ıı adamlan bll~ bir şey b1Jm1y<>r- çak yU:mda Yamada da. bumya gele.. 
latıy"Ordu. . atada. ha.yatta böyle gızii' hazin 1 t bu khnl.iğhıden: Beyoğ~u Sakız -ağacı llğinden: .M<mm.e.t Sadettin tarafm· du. cekml4. 

Bir gün Fatoş beni evine davet et- glzll güzellikler de vardır e er ve caddeıdnde :.ta No. da muklm. Hüseyin dan Fındıklı C1bangJıı ca.mu. yanın· Bu kadar ka.d.uıı bol blr memleket.. - ~amada. da .kim? 
tt. Doğduğu geceyi kutlayacaktı, B hlka. yi ... > Ozan ta.ra.tmda.n yine aynı a.d.restıe da, '27 No lu evde mukim Osman ale tıe T1 - Pl elbette t>lr kadınla yaşcya.- - Ihtl.Wcllerln rc1s1.. Meşhur Se.4 
Almam yemeğini b be 

1 
u ye birlikte dlnledlğ"inı bllı mukim 1.ken hall hazır 1.k.am.etgA.hının hin iliııı, 1- caktı. o, a'.t'kadqla.rına.· Xoıa.n. 

Az· da.ha kendlslne~ra r Y yecektlk. ar~a~= !C::u ~vıme dönllyoııium. meçhul olduğu taayyün eden Meliha No.esı:. ~ =~enı:a.~= -Azadedll.eın ca.rl~erden bl:r1nt - O ne-rede şlmdi? 
_ o ev bana çok kasvetli görünü- · Ozan aleyhine mnlhkElmenin 942/350 muhakemesln.dre Osı:wuıa gönderllen de ben aldım. - Yokoham.ada tml.§ •• Kava - Mııra 

yor ... Daha neşeli bir yerde yem~l- Bu peri masalına in.andın mı? No . .lu dosyaslle açılan boşa.nma dA.· davetiye ll~nen tebllt edile Dem1f ve va.llnin güzel i&ıdesln.1 onun yanına glttı. . mızı ~sek diyecektim I<:e dl.m.1 Niçin 1ruı.n.mıyayım?., H~tta vasın.ın 1/6/942 pa.zartest. gUnkü celse- k l 1n reJt muha- Kava - Munuı.uı elinden buraya. ka- Çan - Fo bir müddet dlişdndfi:kteıı 
çabuk tutt·~ Onunla. b n ka maskelenen, örtülen olrktnllklıer olu? sinde hazır bulunmaa ha.klonda ııA.- em7 ç muayyen gfuide icabet etr çı.rm.ı$1.. sonra. 1kl. e-r~k arıuım.da. kend.lnce b1ı 
Iabllmck düşü~cesi beni b~lnd; de., -gtmelllkler olmaz mı?... nen davetiye tebliğ edlldlltl halde gıel- :~~~~en talep veghile mllılı.bmece Kava - Mura. ondan b1o §UPheye tak:ım m~ler-,.aptı: 
1ldeta sarho etmişti Ulk medlğinden hakkında gıyap ka.rai'1 gıyap k:arannm on beş g11n dtlşm~tl T1 _ Pi. Kava. _ M\ll'l\P - Kava - Muradan, Şinagonu sev-

ş • met Feridun. Es ıttlhaz olunarak muhakeme 6/7/942 müddetle ll~en tebllğine karar ve- ta.m bir itimat telkin etmışt1. ~l 1çln ne-fret e~tlm. Eğer bun-
Kendlslne saat tam 10 da. gıdecck- ....................................... pazartıesı giinll saat l4,30 a tallk edil- rllın.1§ ve muhakeme gü.nü de 30/8/942 Çan_ Foya geltnce, valinJn bu eak1 lardan blrtn1n gözdesı veya karısı oı-

tim. Geç vakte, onun doğduğu saate 1 R A o 1 m~ olduğundan mumalleyhanm mez.. tarth1nde saat 10 da. blma.t veya bir gÖ7ldesı. de o--... - b-.. 1._.... .... _ .....- mak üzere kalmak isteseydim Kava ., 
bir! ç ek geceye kad.alj oturac~ y Q ........_ ~ua.u. ~ hem yi'mck yiyecek, hem de konu-- kftr gün ve saatte mahkemede hazır vekil gönde~ eııtsı. talcdl1'de mu- memnundu. Yokoha.ma.ya. gltseYdl blr Murayı tercih ederdim. caktık. ~ bulunması. veya blr vekil göndermesi: hak.cmenın gıya.ben gör{llecctı gıyap da.ha Osıı.k.aya d&ımelı: ,.. gnnn.n' bl- - Ben de sen1n gLbl yapmak .ister

aksi t~ gıyatıınd& muhakeme karan nıaltamma ta.lm olı:n.ak tw.ere rlnde alleshı.e kavuşmak fut1mall büs- d1m. Fakat, Kava. - Mu:ra blr kaduı 
O gece saat to..ın onda sudan an- n w ! icra. edileceği ve b1r daha. celseye ka .. llA.nen tebl..l4' ohm.ur bütihı uxakIMe,caıktı içbı da.1ma tehl.llrel1 olabilir. Çünkl 

(Ark.ası var) 

dıran kalın ve ylikselc duvarlara ya.IC- ugunkii program bul edllmcyeceği llAn olunur. · Çan _ Fo be§ yıl~ vaJJn1.n ~- onun kadınlara. karuı zaafı var dLyo.r-
laştım ve hantal kapının tokmağını 12,30 Program. 12.33 saz eserleri; Zayı - 257 No. lu binek ~a plA~ de esl.r gibiyd.1,. onu clva.rdalcl köyler- ıar. Her gördüğil. güzel kadını sevemıff 
1.kl kere vurdum... 12,411 AJaruJ ha.berler1, ıs,oo Şarkı ve Zart - Beyleıbeyl tqe 'b~ den birinde oturan alle61n1n. ..,.. .. , .... A- Halbuki T1 - Pi çok doğru, mert blf 
Kapı açıldı, içeri a.lındun. Da.ha ilk tflrküler. 18,03 Büyf1k fasıl 

19 00 
Ko- aldığımız 4451 - 4452 • :4453 numare.lı kasını zayi ettim. Yenüıln1 çıb.raca- zorla kaç~ ., ..... u .. --.u ~ Tiikürdütün11 ya.lıya.ıı. cln.steD 

dakl~adan itibaren derin blr hayrete IlU§Dl8., 19,18 Dana mtl.z1ğ1 cPI) 19,so ekmek ka.rnesln.t ka}"bettllc. yeııl&lnJ IPından esklslnln bllkm.O. yoktur. ç _ Fo · d~. senı sevm.~. onan ellndea 
d~tlim. Kapının lç tıara.tı ıa.vvur AJa.ıu ha.be-rlerl, 

19 46 
Oda · ~ alaca.Pnızdan eslds1n1n hilkmtl yok- Teşvlldye caddest İmren epa.rtmwı ~ • Ti - Piye k&ll.11 cAll bil' almağoa kalkışır mıydı? 

edllmlyecek blr haldeydJ. Adeta bli: 20,15 Rııdyo ga:netesİ, 
20

,
45 

U .m ak ma.- tur. Yahya Nuri Malt& m gösteriyor, falm.11 gttnQn bl- , 19.9U 
saray bahçesinde glb1ydlm. İki tarafı ka.mmda.n şarkılar 

2100 
zir!t Tak Recep Kabadayı, Necmiye Kabadayı rJn~ ~ köyQ:ııe kaçmayı d~- Hizmetçi kız, Çan - Fonun köye gtt-

altaçlıklı yolun kenarlarında hava.gazı vt:mı, 21,10 şa.rkı' ve 'tllrk:Uler 21,sÖ Nazik Kabadayı Zayi_ 3161942 tarlbll Topm.11.: Malı- me durmuyordu. mesıne razı değildi. Bundan ötfld 
lAmbalan yanıyordu. Bahçe aon. deı.t."e- Kon~ 2145 Senfoni orit~strası 'l1 - Pinin oturdultu evin üst katın- Çan - Foyu sara~ b.lmtı~n. tıeşy.lt 
ce bOyilkt~. Çakıl döşeli Yollardan 22,SO Ajans h~berlerl. ve borsalar ' Satılık Triko makinesi sullerl Of!Slnden. 19:511 nun:ı.a.raJı 19 da. blıblrine ~e dört od& va.rdı. edlyord.u. 
ilerideki bınaya. yaklaştım · çuvallık un faturasmı bybett1tn. Yo- Bunların 1llc oda. Jaıpısı dem.11'dıen b1r Çan - Fonun da T1 - Pıde.n Jıoşlan• 

Bu ahşap -bir bina. 1di. o~un da ka.- Yaım sabahki program Pek: az kullan~ 8 uumara. 60 n1sln1 .aldığımdan eskisinin hO.km.ü bölına ile ~ti. 'I1 - P1 evden ç.ı- d.ı.tı tamfıa.rı vardı: Meseld, 'l1 - :ı>1nba 
pısmdan girer gtnnez bilsbtttiln şa.· 7,30 Program. '7,33 Müz1k: (Pl) 7 u santlın enhıde Dubye bir Trikotaj m.a.- yoktur. karJren bu kapıyı kapa.r ft Caıı • Fo sesi. çok gilzeldi .. ha.z1n dağ tfu1dlleıt 
şıroım. Çünkü girdl.ğimlz taolık 1nsa- AJa.ns haberleri, 8,00 MQzltc CPl): s:1s klnesl 8/6/942 pazartesi gün.11 Sandal Galata. Necatı bey caddesi. 122 nu- iki htmıetçtsıle bu bölmede ka.pa.lı. im- söylerdi. Çan - Fo muslkl.yt çok .., 
nm hayretten netestnı kesecek del"e- Evin saati Bedesteninde -tııacn•·tır lıniı. verdt. . ..... ... . marada. Mehmet Xeçel1 T1 - Pinin evi, duvarlan yüksek b1r 

içinde bir canının yatıp kalktığınt - Hayır! Size öteberi getiren ço- - Bari onu buldun mu) emniyetinizi ıclbedecek, sizi kızdır .. 
nırınediyordun değil mi> cuğu gözetledim ve onun t&kibettiii - Evet. talih bana bu defa yu• oak bir harekette mi bulundum} R1• 

- Eveti Maiarayı karargah itti- yoldan doğruca puraya geldim. dım. etti! ca ederim., bana izahat ıveıinlz cı. 
Çeviren: AHMET HİLALİ baz etmİ§ olan adamın kim olduğu- . - ~lıyorum; ~l.akoplu adam . - Bu tarzda hareketin pek i.aa.· kalbimde diiğilmlenen bu 1üpheleıı; 

nu ani~ n pueuya dütlirerek eızer bır iP ucu~ ola~ _.Tel_. )jetli .•• ~ınbı:in ~· tahk.llr.ab,.. aynı ç8zUlaiiiı. 
- Sizi tekrar yıuwnda a9rmok· nn·ini deıYi•tiı:meliaın", yakalamak ııtiyOTdwn. kopunun adeaelerin1 ıtlnepn. ifıklan t.tibm.etı tlkihed.iYor l)imd1 l>1ı m.. B -"-' · H im • h -·' ,. 

d d 
" 1n • '-'-"--•" • .,, r al da ınJ nl .ı_.:..L • ....,. ...... • u -en o ea • araraue ao7,• 

tu uy uguın aev cı. a:nnı deld. - Bonhn iıiınl •lgara.mdan mı - Pekal& Watsont Benim dom_. tın ~ pı p&r.11U1Len g8rlbıce, .. ı. bakkmda topladılu:aa malam. lemiıtim. Benim p. •CD'ZllDiflen.a,: 
atdatamam, dedim. lieıfettiııiz), rakımı mudbolan )>le nokta varı ondan ıüphelemneU lclfm. C6rltyor- tı b.qı1qtınıuk ~u•mmamn hali- ona dokumn.Uf olacak ki, ırUleT•k co-

- Beni görür g<imur.r:, duyduiqn _ Bunu anlamıyacak ne var) Bozkırda meçhul blr adamın .ak- eun ,-a ben~ aaIU avlandım. ne Clolnı mUhbn pir adım atmıt ola- p 'fff<lh 
tiayrot n tllfkmlıiı da aaylomeii ~oı..taiını yerde Bradloy ma.rkah lanmakta bulunduğunu itimden öi- Holmea, l>u cevabı ..,.erdikten *>A- P1ız. . . 
caliba unutuyoraun, doıtum.I 91(fanluın izmarklerinl görünce, rendiıi.) Belki de haydut S.ldonl. ~ ~yğa blb. J:i~. kadar br - ~ tekrar b~ Clo- te&lr =~u:-s::ı: ~-;: 

- Sizi. görünce, §8.lkına dönd~ daıtum Wabtonun uzakt. bulunma• t!kibe çiktığuuz gece, beni g6rm0t diaine meek.mı :am..inl aiSnqAif J.,ı •• Jtadar •vlndliiml lı:abJl - ltlmatmuhk beel • BilAkJa 
itimli inkar ed~cek deiiJinı. dığmı derhal sezdim. Mieal mi isti .. olacabm. ÇUn)dl ben o ;eço melı- olan mağaraya Cloiru yUriklU. ve ii1 tat&vvur edmnazalniz B. Holm•I e:mal,ret :;:- he 

- Ben de seni, ansızın kartımda yore~uz? Şu patika.ya bakareaıuz, tap 8lbiıda, tepenin zirvesinde dur- iç.in.o bir gÖ% atb; ,.ere eiileıeık .U.. Bu earall, 1:>11 memlfyet, .ıntrleıinil eaııadıuı s.,...-:tİıdir B gün ~ 
J.l:SrUnce, hayrete düşmedim değll. Bradley markalı bir sigara izmaritini mak ilıti,yat:sızlığmı gö.terilim. hır kl!ıt aldıı tebu ~maa selcllr fena halde bo&IJ7crrUU. = blm b~ hlan tl . fn... 

Akat bozkırda ıa.klandığım yeri bu· göriirsünüz. Galil>.a bu izmariti, ma· - Çok doiru doatuml Sizi o a~ .. - Londradald emanetvluba ~ Bana haller vermedea. nlıtlbai>~ k&r ~ uııkörlilJt ı 
0 

en.· lacağını nereden ke§fedeyim? Ma· ğaraya girerken atmıı olacaksınu:. ce ilk defa olarak gördüm. 5ük uoağını hahrhyoreun delil ml) .. ya go)dhıiz)' Hor halde~ bir... ld .. ıı.u sJhi. ..ı-·.Jı ·.ı 0 ~~ Mazid el:• 
faraya yirmi metre .mesafeye yalda- E Iıte o çocuk bana Jf:recelı; a-*'1- b 1mak lA Gı Oel--..:..!!.L-i-1 o .._ •&UUa uo •eıuu yaı UDi" pncıya kadar bınada saklanmış ol- - vetl - Tepede duran meçhul oah-.ı yordu. lıto kllÇQ)t Piım ~bir ep 

0 :ı:ım r. ~ sıl- na ihd:raoun vardır. İt i>hliiinin ..,. 
4:1uiunun farkına varmam~tım. - Ben de bu hususta bahae tutu- ben olabileceğimi hiç dUıUnmedin t k ..ı, aktı u çhı öruıedeıı Plldirmedinb::t. Bou .ızl )'JU'dımmm benim için n• kadar b,.. ıacakhm. mi? ez ere ır • bll& l.mıdıada o mlhut ,.taJ DM'! rııetli ve faydalı ld iuııu tek 

- Mağaranm içinde gizlendiğimi v • Holmes, bu k&iıda. eoıJ bJr p ıeleslnl tMıJdJıC vs tA.kiOedet -.OJYOl"' l 
0 

u rara 
ayak fa/erimden mi anladınız? - .. Bunu anladım. Fakat magara- V• -.- Hayırl Çlinkil hana gönderdi- attıktan sonra bana aorduı dum. Gzum gormllyorwn. 

_Ha \V t 
1 

B l k nın ıçınde saklanmıo olduğumun na .. gınız mektuplar, hep Londradan ge- - Wauonl Ben Coomb:. '.fraoey Siı:l _.__._;_ elC lat ·.ıı Şimtli a4ll meseleye eelelimı BQ'" 
ir.in b kyıdr a son u~u ba? anın sıl farkına vardınız? liyordu ve hükumet merkezinde mü· liasabaama gittin mi)' ' ~. br~ •1tm onıo~ raya geldiğimi aiz1i tutmaklığıın.IQ 
., u a ar zor ve çetın ır ara§· S • h" b" · · ak"b' •1 E -' ğıw. için uraya ge eceltınt ham ,__-_rı._, • L.-: • • ı.ıc..-dan '..J tırmaya g·r· 

1
.. kt - ooın ne inatçı aziınkar ilıti· ım ır !§in t ı ı le meşgul oldu- • - votl ..ı:_ ııeoom, aı.ze a.cu9l ı.ttmataız~uı Q• 

l ışmeme uzum yo u. 1 L. d • ' v • hild" . d O d L vermeuuu. "il, . t1n" '- -- -•~ ehl!'-- O b ld b Y~t ı mr a am clduğunu bilmez mi· ~unuzu ınyor unuz. Bu §artlar - ra L.-bni görmoio gktfa.Jj • • .emruye ı ~Ol"UIUA& ve t u.ey• 
ı:l y a f ı;{adn s klnnmış ol· yım? İzmariti görünce, elinde ta .. altında o gece tepede duran ıahsın. - Franklandın 1Cıii mfq l.:aura - Benimle alay ecJlyo:nıunw: Ur dil§Urmemek kaygısından Uari gol• 
u~m~ n~ an a~ntz? . banca olduğu hcılde, mağaranın için- siz olduğunuzu nasıl keşfedeyim? Lyonsu... tat; it alay~ kalaaydı ibwıa razı mittir. Her an bozkırda maruz bur 
. Evvela •a.n~ hır nasıhat vere- de pusu kurmu~ olacağını tahmin et- - Demek o meçhul adamın izini - Ben Cio Jia le tahmin etml idim. Fakat ~. geıleceiinld Bn• lunduğunuz tehlikenin bUytlkliiğO, 

~ıtmd~~~stum! lzuu. b~-~den ~nklamak tim. Cörürorsun ya, bu tahminimde bulmak İçin bu tepelerdeki kovukta· -On b~ ....... ~ .. -: b~deıa b~~J&u;do J>m:._.karp b~ bura.ya ııelme~e ve vuiyeti ~ 
14 e ıgın zam:ı.n. ıçtıgm .sıgaraların de aldanmadım. Sen ma~aranm n birer birer taradınız: &yle mO d il - ~~ ~ r enunyet:ı .Wonıııı., ~· bu kından ı&~j• yo totklk etm.olo. 

, yor um. ' Jtlmatmdık ~· ~ ~ ,,Tkettl. [(Arkua yar) 

PERiLi KONAK 
[f efrilu. No. 79 
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ARI 
t!!!l!!!:~~!!!!!!'.!!~~=:::_::~~!!!!!!~!!!!!!'!;~~:~~~~~~~~OB~~~8~A:Tll~~.:.1K~B~U:Z~D~O:LAB:::ı~-~a:en.c:raı:~EMIR=·~a:!.ND~:A~~~F:evk::alA:de~n:e-ıa:-~~ı~~M:O:ıBİL:~Y~AL:l~VE:~M;O~BİLTA.- AOELE SATILIK EV - Bey~lu Bl\-

1 ı LAR EOZACI KALFA81 ~ır kal- Elektrlk markalı kUB'lırSUZ oalıınr va- retli n ook nıetin yapılı seklz odaJı sız - Blr yazıihane aranıyor. ı - TU- l'iUC Bayram sok. No. 22 - 24 havagazı, 
- Ş ARIY AN Qe:lYl..e eczaneal Sçln ~ 

70 
l1Tadır. zıyette bUyük bi'r bws dolabı aa.tılıktır. lJl 'blr b!.nA 13500 llraya. sahlıktır, Oa- tün ve müskirat ba.yllllt yapa.b11ec.k w, elektrik tesisatını haiz, tramvay& 

raya ihtiyaç vardır. 
1 

c ur nupıerln Akşam nAn memurıuıtuna müracaat. latasara\v Enıla'!d§ tel&fon 49010. - 2 blrlncl ve lldncı muf ca.ddelet'de blJı 8 daldka, çok ehven çernltle s:ı.tılık, 
A .,. Ba..,...,., olması tercih o un • t T 1 20691 e dükkan aranmaktadır; bo§ veya dev- Müracaat: Kır sok. Şahbaz apart, 
nŞAMLARI İKİ SAAT - Yahut Gef;; eczanesine tahrtren mUracaa i e • - 1.000 LİRADAN l,000.000 J,İRAYA ren kira.lanabillr. Galata. Halil ~ No. 1 Mehmet. 

~erişli nuuı.~ln. bütün gün çaıı,şmak tarı - MODERN SALON TAKIMI VE AVİ· KADAR - Muhtellf yerlerde muhtelif sokak İnt4bah han No. ı de Nurullah _____ ;,.__ ______ _ 
ere Fransızcaya ve muamele ve:rg1si · YAPMASINI BiLEN ZELER BiR ACEM DALISI - 9 par- Jcıyınetıerde .satılık ev, dük:klın, hnn, Bertk:ay.nağa. nıüracaat edilmesi. - ı BATILIK VİLLA - Şl§ll BQyükdere 

n:tııa.ıneıdtına A.şina bir ınuhasiP iş iti YEMEK hTTiYAÇ VARDffi _ çadan ibatet modern salon takımı ıle apartunan, pasaj, yalı, vın~. arazi, ar- ca.dıdesl Zhıcirllkuyu vlrajmdo., beton-
~r. Akşam'da Muhasip r.Ulluzuna. :BİR BAYANA ı.o ta.kal No 98 kun- 3 avize ve 1 Tebrlz halısı eatılıktır. sa, ç!fil.k, hamam ve saire glbi emlft.k SATILIK BAlt VE UFAK K.4.GtR a.mıe - kÖŞlt - ahır - garaj - g&ınn9. 

li'RANsızcA, 1NGiL1ZCE - Tfirkye 
ve hes:ı.p bilen blr bayan btırolal"da 
lf aramaktadır Evlerde de ınatm::ı.
telllk Cdel:nır. Ak.,cıamda Miran rfunu
ltına. 

Arzu e00dcnlı;~~~anes:ı:e a~ele mü- Taksim. Cilmhunyet Ap, kapıcısına almak ve satmak, işletmek 1stıyenlerln HANE - 'O'sküchı.rda Qtunlıcada. Bul- ma.lıalll, elektrik, su, banyosu varoı.. 
dura ya J.J.UA'ı "'

21147 
_ 4 müracaat. - ı Selek Türk Emllk BW'osu, Gala.tn gurluda ~t\m ömer Lttfi efen- 3068 metro arazı 8!1 metre a.sfalt ttııe~ 

racaatıan. Te • · Ömer Ahit han l.ldncl kat No. 23 tele- cllntn erazisbıde zne$ıur Şekerka.ya. rinde cephesi ttç y0l • b1r yol Ytl-
.... ,...,,.OR Muk- R C A MARKALI - B lft.mbalı gra... .. 42368 7 suyuna muttasıl yenl UBUl Amerlkaın duı; Beşik.tnş:ı diğer y0l Bliyükdereye 

BAYAN AHÇI AR.ıuu... - dır ..... ·ofo.nlu bir mo"'"l radyo 1le bü:yu"k .. on · -....__.,_ temiz bir ahçı a,numuı.kta . ... " çubuAın:ıdan dört senelik 7apılııµf on ve difer yıol da Mecidiyeköy ~e 
ı,çu.u. eırln şaıbsan öğleden evvel Gala- kıt:ı.da. İngillz markalı bir gaz fırını 2500 LİBA - Beylerlleylru1e 3 od:ı.b bir dönüm er:ızi dalılllndek1 l:>q ve ;1der cadde elektr1kle tenvir edlhnl~~ 

G.t'NÇ TVRK BAYAN1 - Okur ya
lar avukat buna mümasil yazıııane
lek'de telefon ufak vazı işleri gösteril
diği takdirde daktİlayu da yapabill!' 
l.atıcıat kabiliyet! yüksektir 30 Ura i&· 
ieınektedir. Akşam'da (Telefon> rll
!_uzuna mektupla müracaat. - 2 

Tallda.P~n .... kalar caddesinde Merkez ııs.n satılıktır. 9-10 ve 13-14 arasmda. 41491! tıç dönüm bahç_ell ev. Müracaat Selek hane .satılıktır. fiskiidarda kitapçı tır. 80 metre çiçek camek.A.ru, Ba:hçe-
ta .D<W• tl - 1 numaraya telefon. - 1 Tiirk EmlA.k ömerlblt han kat iki Sa.brt Cemale müracaat. Tel: 60570, de müteaddit çeşmeler muhtellf çi~ 
22 No. ya. müracaıı. an. No. 23, Tel: 42368 D, 1182. - 1 .-ek ve güller hey'etue satıhttır. İl-

k se TORNA TF.ZGARI ARANIYOR - ------------- • MVREBBİYE - Olarak. çocıı ır- Az m"....ı.--eı 1 metreden 1.50 ye ka- •""o LiRA..,A - K··-,.apı clvanndn s 1Kt n...._...d ___ ._,. i&nbul İş Bankası karşısında Mal~l ta.hStl gönnliş, ıyı btr atıeden b - uısı ....... .u ..,vv ... wııA ATILIK. EV - U'1A.l.l ar""'""""'" Cemal gişesine müracaat - S 
ven. aranıyor .ArZU ede11ıerın mek- dar iş alabilecek bir torna aranıyor. k~rgir 252 Ura lratıı dört odalı satılık tmnıva.y duralı bl"Şlsında 11-1, 11-2, · 
:~~n Galata p~a kutusu 1137 ye mil- Satmak ıstiyenlerln Rı.zapa.şa. yokuşu, ev. selek Türk Emlak ömerftbit ıum 5-3 aı1tasında ardiyesi ve ~ odab O~IANBEYDE - Bir apart. •,ı/i 
raca.atlan. _ ı Rw.apaşa han No. 13 de Hüaeyln Bay telefon 42368. Ugir yeni ev dliert aynı fk1 atlı 1ık1 k:&t ' der oda bir sofa ba.hçe neza.reU 

kala müracaa.tla.n. - 2 KİRALIK KÖSK _ 1İç oda, kulla- daire ve üçer odalı baızyolu bil' ev sa- var taım konfor acele satılıktır. J.1'1at1 
TA.'I DEVRELİ LfSE OLAN - .Amu

l'ikan kollejinden mezunum. Daktllo 
1azar nıuha..-ebe işlerini de yapaTllD. 
A.Yrlyeten inglfüce, Türttçe, Fransız
ea Ve Arapçayı yazar okunun. Milna.
Slp bir if anyonım. Akşam'da Milli. 

BASTABAKICI VE HADEl\m KA- ~ tılıktır. Müracaat Kısıklıda İmı.a1l 40 b!n lira.. Tel: 43486. 
DiN ARANifOR _ Ehliyetine göre BANKALRIN - Fnıbrika. ve büyük nışlı bahçeli tamamen müstaktl, şerait Pehlivan, _ 4 
maaş verilecektir. Amellyath~ne idare müesseselerin işlerine yarar iki tonluk ehven. Göztepe, Ba~dat ca.ddesi Ha.J 
edenlere çok yüksek ma~. ıstıyenle- kamyonet fanl bir holde sat1lıktır. mam sok.ak 18/1. - 1 SATILIK ARSA_ Eren.köy m ııse
rin ca~aloğlu Sıhhat YUI'dmıa mlir.l.- Görmek ve göri'ışmck 1stiyenlerln Ş!.şll KİRALIK APART~IAN ARANIYOR si bahçesi önünde Ömer J>* ao~
caatla.n. _ ı Osmanbeydc Pasal garajına müra- _ Harbiye Nişuıt~ı. Maçka., Omuın da. 4 d&ıüm 3 evlek mü!reıııı arsa 1&r 

•tiınuzuna miiracaat. · -

-ASKEBLiKLB ATAKASl oun
IAN - Tecrübell ve emniyetli bir bay 
\iiccar yanında veya bir müessesede 
lnünaslp görükcek işlerinde ça
lı.çmak ı.stiyor. Kem de verebllir. Ak
tam gazetesi ll~n memurlu~una şifa-

..;.;...------------! c:ıatla.n. - 2 bey veya. Ş~ll semtlerinden blrln.de tılıktır. Taksim Mete caddeai IJ~ 
DAKTİLO BİLEN - Orta mektep dört odalı, kalorifersiz bir a.partıman Yurt Ap. daire 5. - • 

tahsllil, askerll.kle alfl.ka& olmıyıın 1 4 _ Kiralık .. Sablık 
~nce ihtiyacımız var. Şa.hs1. kı>falet lc1raya vermek 1stiyenl~r <2474~~ nu- ACELE SATILlK AHŞAP EV - tl'9 
göstermesi ,arıtır. Yağ iskeiesi Yo- marada bay. Badi F.sen. e her gun te- katlı '1 oda, 1k1 mutfak, bir tqhk ae-
ğurtçu sok<-ık No 6 ya müracaat telef: SATILIK APARTIMAN - ŞlşHnln lefon edebllırler. -

2 niş bahçe tatlı su kuyusu tulumbaııUe 
22029. - 2 en müstesna blnalo.nndan beş katlı K.iR.lllK ARDİYE _ Beşik~ sa.- 1k1 haneye elve~ıı ve gayet bnvada.r 

hen veya.but mektup telefonla müra- ANADOLUDA _ Bir inşaat işinde 
ta:ı.t. ça.ll.tınla.k ü.zıcre 1k1 ressama 1htlyaç 
ASKERJ.İKTE SIIDIİYE ÇAVUŞLU- vardır. Galata .Assllturazlonl Generali 

ÖU YAPMIŞ - Askerlikle lllşıği yok; han No. 73 e müraca.atlArı. - il 
tski yazı bilir; orta 7 ye kadar 
'8hsill olan bir genç münasip bir ı., İZMİR CİilETLERİNDE - Harita 
arıyor. Akşamda eSıhhiyen 1ümuzuna işlerinde milhendislerin yanmda nı1ra 
nıekiupla. - ı tutmak işlerinde çalışmak il2'ere bir 

lira yevmiye ile tabsilU gençler ıılına-
TİCARRT LİSESİNİN SOS SINl- caktır. Taliplerin ~ktupla 4 üncü 

PINDANIJ\f - Bu yıl devam etmiyece- Vakı.1 han zembı tat ıo No. Batnı 
tını. Bir büronun muhasebe, muha.- Para bildirmeler!. - 1 
bere, yazı işlerinde ehven ücretle c:a-
J14ırım •• c.z _ remzine yaztlma.sı. BİR APAKTDl.AN KA.PICISI ARA-

- ı NIYOR - Kapıcılıktan anlar çocuksuz 
Dı\KTİLOYU jyt BİLEN _ Bsti ye- ka.rısl olur. Yem!f Zlndankapı Ha-

vuzba.p aot.a.t 28 No. ya H::unit 
Dl Türkçeyi mükemmel okur yazar bir Tamıır'e müracaat. -1 
'l"Grk kmı. ciddl mftesseaelerde veya 
buna mümaail lş anu:nakt.adır. Tqra- KONYAYA GİTMEK tfZERE -Ma
Ja da gider. Ak§a.m'da (C.V) ribnu- ruf bir ailenin yanında bir genç kız 
suna mektupla mümcaat. için Almanca ve Fransızca lki lisan 

TVRKÇE, AL!\IANCA, iNGİLİZCE. bilen bir bayan tı.mnıyor, Akşam'da 
RANSIZCA _ Dört li.sa.n:ı. blhakkin (P.R> rümuzuna yazı ne müracaat. 

YAkıf ~rübeli mtiterclm. muhabere --------------2 
memuru, muhıuilp vazife aramaktadır. 
Müracaat: A~m ga7.etesı .Milter-
clmo - 2 

3 - SATILIK EŞYA 

RiR BAHÇIVAN İŞ ARIYOR - Çi- SATILIK BUZ DOLABI - D. R. 4. 
çek, ağaç, seb1.e yetl.ştirmekte fevkalii.- 37 model gayet 1;1 ııa:de Frlg!.da\re 
de Uıtisa.sı ve her ~vi aşı yapabilir marka b1r buz dolabı satılıktır. Istln-
bir Türk bahçıvan münasip bir ış an- ye Em1rgfuı caddesi 5/7. - ı 
ıor. Akfam gazetesinde <Y.Ş) rümu-
auna mektupla müracaat. - 2 BATILIK YAZI MAKİHE!oit - Ucuz 
BİR BAYAN iş ARIYOR _ Orta tıate satılık bir portatif yazı makinesi 

derece daktilo blllr tahsili '1 ye kadar vardır . .Kanıköy Melek: han No. 8 e 
müracaat. - ı 

Glıan tüccar yanlarmda çalıfır İstan-
bula yakın semUere gidebilir. AJtşam YENt VEYA MUSTAMEL - Küçük 
da CGiilseren) rlimuzuna. boyd:ı. bir buz dol:ı.bı aranıyor. Sat-
ASKERLİK iLE ALAKAM YOK - malt isteyenlerin her gün 22615 e te

i!skt ve yeni okur yo.zanm münasip blr lefonla müracaat. - 2 

_!! anyonım. S. H. SATILIK BİSiKLET - Dürkap Lüks 
TAHSİLİM ORl'A :MEKTEP- markalı pek az kullanılmt§ bir ade:I 

çift dairen feıvkalı\de bir apartınw.n h1llnde 55 metre murabbaında üstil elektrik ve sıhht blr flV satılıktır. Gör
satılıktır. Dosyn: 872 Galatasaray kapalıdır, .sabahlan telefonla "®89 a mek için Fatih .Haydar mn.halles1 
Köse Apt. Telefon 49010 EmllUdş, - 2 mttııı.oaat. - 2 Hamam sokak 15 No. ya, göril§mek 

1çln Em.lnöntl Bah9ekapı Bel!met han 
SATILIK APARTIMAN - Clha.ngt4 SATILIK KAGİR HANE - Oedlk· blrJnci katta dl~ tabibi Falk Toklu~-

rin doyulm.jlz ncmrctinl tooııı..rncıı paşa. Sara.yiçl SQkak 54 No. 11 oda hına. müracaat. - 2 
baiz altıışo.r odall ve altı katlı emsal- ham::ınılı köşe başı den~ nazır ti'adı 
siz bir ap:ırtıman satılıktır. Do.-;ya 873 840 lirıı. olan bina aatılıktır. Müracaat 
Galataooroy Em1akiş Trlı:ton 49010. tel9fon 21978 pe~lbe ve pazar 

- 2 12 den 14 e kadar. - 11 

ÇEMBERl.İTAŞT,\ - Evkaf müdl1-
r1yeti sokatmda ıs numaralı ve dört 
daireli bin yirmi 1lra iratlı &pa.rtınıan 
on dokuz bin Uraya aatılıktır. Blltwa
sıta.ı- Osmanbeyde Rumeli ca~de 
Saray apartımanmd:ı 5 numaralı dai
reye müracaat. • - 1 

---------------------------BUL UN'MA Z FIRSAT - Fatih Sa.- KİR:\LIK SAYFi'iELIK MUSTA-
raçhanebaşında hal ve tstlk.be.11 çok KİL. EV - 3 oda. kullan14lı bahçell 
mükemmel içinde yet\şgen çam ve tamamen mtıstaldl, tla.t ehven. Adres: 
meyva. ağaçlan ve ~eklepyle havuz- Göztepe Balda.t cad. Hamam ııok. 
Jı:ın ve ifraz SUietlyle muhtellf apartı- 18/1. - 1 KISIKLJDA _ Sank&yada tram-
mıı.nlar inşasına çOk elverlşU dört bin dd sı d -'-1 d•rt bin .-.n 
küsur metrellk bah~si bulunan on BVY'ttVKADADA 358 LİRAYA YAZ· vay ca e n e 3 .... .,,, v - .... ~. 

Oda Ve m;ı.tıemn•tı sair""'" havı b.lr LIK HANE - TepeklSytlnden a§llltı Boğaza. nezareti fevkalA.desı. ola.n arsa 
~ ~ ... ,. d -"' 8 bl t "- toptan satılıktır. Osmanbeydt Rumen 

konak arsa flattyle ve metre hesabiyle Top mey anu.ıu& No. lu l" kn ._-- d ln rt da G 
· ' rinde iiç oda. bir antnt denize neza.retı cad es de Saray apa ıme.nm 

satılıktır. Dosya 858 Galata.saray Em- Umlle anaıhtar ko uda.dır. - 2 numaralı daireye bilavasıta mnracaa.t 
l~k1ş Telefon 49010. - 2 mş Telefon (80294). - 1 

KELEPİR VİLL! - Bostancı civa
nnda. etrafı duvarla çevrili altı dö 
nümlÜlt bahç-e J4)lnde iki tatlı, .,ekiz 
odalı. ~ı ın.ası ve maizeme.sl ~k 
müJrıe.mmel ve tabiatın en güzel .ına..>ı
zanımıı vasfında toplaınlf bir bina 
a..-sasının değerine muadil uc~ bir 
fiatle satılıktır. Dosy:ı 859 G1llatasa
ray Eml~. Telefon '9010 - 2 

-

1 

SATILIK BİNA - Şlşll tramvay 
caddesinin en iı:ıyınetll yerinde ve dört 
yüz küsur metre murabbaı arsa içinde 
geniş cepheli ve on iki odalı bir bina 
satıltkLlr. Bu mi.istesw. mevkide 
apartıman ınşasım arzu edenlere mü 
hlm bir fırsattır. Galatasaray Emlftki 

-
ş 

Telefon 49010. - 2 

1 
r 
1 

e 

TALİMHANE CİVARINDA - 163 ' 
metr~ kare satılık arsa. Emniyet Emlak KALAMIŞTA KiRALIK v1LLA -
Tarlıabafı cad. 85/1. - ı iskele karflBJlld& Kaly0ncu tokafında 

ba.hçe 10)ııde bet odalı, lııımtodu Jnr-
9508 Li&AYA SATILIK Si KATLI mızı vlli~ mobilyalı veya. mobllyasııı 

.APABTDIAN - '1 od& lkl salon. bah• klralıktır. - J 
oeu. köşe b64ı tramıvaya btr dakika. 
üstünde bir buçuk kat çıkılır. Aqıam
lan 6,30 dan 8,30 a kadar KurtulUI 
Hacı Ahmet mahallesi Ermeydanı 
No. 37 - 8 

SATILIK K...(GtR EV f.0 000 LİRA· 
YA - Osmanbeyde, 4 btlı 175 M2 
bahçeli, mükenunel tertJbatııdır. Ka· 
ra.köy Melek ha.n No. 8 EmlA.k servi$! 
müracaat. - 4 

DEVREN KİRAUK APARTIMAN -
Cihangirde 4 oda bir hol. parkeli, kon
forlu. Boğ"::ı.zlçlne ne2aretıı bir daire. 
Mobllye aynca satılıktır. Saat G-10 
ve 13-14 arasında 41495 mımamya 
telefon. - ı 

SATILIK ARSA - Sellaıl Cetınıe 
tramvay durağına 12 dakika tıç ktifıur 
dönüm ağaçlıklı, kuyulu m11frez arsa 
ehven fiyatla satılıktır. Adrel: Kadı
köy Yama caddeal No. 1 ~r va 
han'dan öÇenl.leblllr. 

SATILm l\IVHİM ARSA - Moda'da 
deniz kenannda 3 tarafı cadde, de
niz cephesi 38 metre derlnlllti 37 met
re, etrafı beton duvar ve demir pe.r
mak1ıkla. çevrili arsa. t.optan sa.tııılctıl', 
mtitavaasıt kabul olunmaz. Adres: 
Moda burnu No. 22. Telefon: 60118 

GÖZTEPEDE SATILIK - Çam ye
miş aRaçh 11 dönüm bahçesile 11 odalı 
bir köşk 14.000 liraya satılıktır. Gör-

13000 LİRAYA - Çok sıkı bir vazi
yetten ylrm.1 gilıı içinde mutlnlt satı
bk b11 çift ev. 16 oda iç Te dıf y~Iı 
boya cümle konforu haiz bulunmaz, 
bpa.nmaz manzara, geniş bahçe. Ad
res: P'atlh DarUş.şafa.lta caddesi Fah
r1bey sok$ No. '1/9 her gl\n görülebi
lir. Telefon: 23714 - 2·U33. - 1 

SATILIK ARSUAR - Bostancı 1s
Uı$yonuna. beş ve sekiz dakika mesa
felerde $çlıklı, ve denize Mıldın, ye· 
n1 asfalt ilstünde ve Mfaltta amut 
aokaktaı a.rısnlar eıhven fln.tlel'le sahibi 
tartaından satılıktır. Tel: 44097. -

ERENKÖYVNDE - İstasyona ~ 
dakika Jne3afede terkos, havagazı, 

elektriği bulunln ~ oda bir salon
dan mürekkep köşkün üst katı kıra.
lıktlr, FevkalAde manzaralı ve ~nm
lık içlndedir. Erenköy eczahane.slM 
müracaat. T~lefon 52-qo. 

KİRALIK EV ARANIYOR - Bul
tanahmet Ue Beyazıt arasında (3) o
dalı tlralık blr ~ Beyotıu ııemt!ndo 
(18-20) odalı kiralık bir eT aranıyor. 

Karaköy Melek han No. 8 re mi1-
racaat. - 1 

5 --: .MÜTEFERRİK 
BİR ALMAN BAYAN ÖÖRF.TMEN -

Tua.fından haftada. 1kl veya liç defa 
Jam11 giln Almanca dersleri ve m U.
Jt&lame yapar. Spor hareketlerine 1§• 
tırak eder. Akşarn'da •P. s. K.• - ı 

ÔllLI tşt OLuP - Devretmek vo 
ya.but aermayeli ortak 1steyenleı ıışn.
Rıdakl adrese mektupla müracaat ci
aln tata.nbul poeta kutusu 145. - 2 

ALMANCA DERSLERİ - Talebele
re. b(ly1Utlere gramer ve muhabere 
de:slert vertl1r. Kolay met.odlar IS ay 
zarfında Almanca Oğre:tlllr. Adal:ır ve 
Boıtazıçtne lide-bll!r. Taksim Sıra-
181'Vller 101 kapı g son kat Mo.dı>.m 
sırtar. 2 

TAHSİLİMİ BF.RLİN VNiVERSİTE
SİNDE YAPTli\1 - Almancn hususi 
ders vermek lstlyonım, Lisenin her sı
nıfına ait fen dersleri de verebllirlm. 
Afa.Rıdak.1 adrese müracaat: Fındıklı 
Tekke yokuşu No. 6 Nuri Akgün. - 2 l>İR - Ingllizce blllrlm. Yo.z 1çin bir yeni bisiklet satılıktır. Kadıköy Sö

:ınemurlyet istiyorum, Müracaat An- ğütlüç~e 2 inci sokak No. 4/ 6 haM 
kara caddesi No. 36 Türkiye Yayın Evi neye akşamları saat 6 dan sorıra mü-

SATILIK HASTANE Ri'NASI -
İstanbul cihetinde tanınmış h11sus 
hast:ınelerden biri-si sat.ılıktır. ne 
türlü tesisat ve Lcşkfüıtı bulunan bı 
müessesenin icabı hale göre tçind 
mevcut eşyası ııe birlikte satılın:ısı da 
mümkündür. Gerek irot Od.inmek ıstr~ 
yt>n sayın :ınüşterllerlmlze ve gerek 
se külfetsiz hazır bir müessese eld 

DEVREN KİRALIK FmIN - Kum
Jtapıda Yeni fınn devren kiralıktır. 
Akşamlan saat on yediden sonra fırı~ 
na müracaat. - 1 

mek için: Göztepe, Kayıfdnğı caddesi ,,_ _____________ .. 

lfureddln. Telefon No. 23714. - 2 racaat. 
---------------~ 2- tşçt ARIY ANLAR 

SATILIK KAMYONLAR - sa Doç 
39 Opel motörlerl, bütün aksamı ta
mir ettiıilblştlr. Şoför m!l.halll ka.ro

JKj ](AŞINDA BİR ÇOCUÖA BAK· seri yeni yaptınlmı.%ır. Tel: 21449. 
2 

il.Ak içiN - Hüsnll ahlAk snhlbi ve 
lştnı bl1!r btr ıöve.ııter ve yahut bir da- SATILJK PİYANO - Meşhur Alınan 
~a ihtiyaç vardır, Telefon No. 22013, Blütner marka 1200 Ura.ya satılıktır. 

Sirkeci §lmendlfer garı elektrik scr-
İSTENİYOR - İyi torna ve tesvi- vıst Nurl Akman'a müracaat 

1e bilen ve otomobil parçalarını ya.p:ı- , ________ ......;.;... ____ _ 
bllı:cek bir ustaya. ihtiyaç vardır. SA'l'ILlK - Buz d..o1ap ve havuzları, 
4Yrıca lyl bir ifte ~.all~mak ıstiyen Arını ettiğinizden ç<>k güzeldir. Sar:ı.ç
lt'nç Jşçller de qağıdakl adrese mü- h:ınebaşında b:ıhçell nıahnlleıbicl . 
l'acaat etsinler: Rızapaş:ı yokuşu Ne- Tel: 21607. - 2 

-
. 
e 

etmek isteyen muhterem doktorlan SATILIK EV - Havagazı, elektrllt, 
mıza bu mühim fırsıı.tt:ın lstlfadc et terltos, banyo ve ba'hçcll, üç odalı d
melerlni tavsiye edıı:rl:>., Her husust.a gir bir ev satılıktır. Kurtulu~ Tepeüs
görü.~ek 1çln bizzat Galatnsara tü Savaş mkak (67/1) içindekilere 
Emlıiklşe müra.caat. Telefon 4901~ 

21 
müracaat. - 1 

. SATILIK BERBER SALONU - Sir-
FiATILIK ARSALAR - Büyük:ıda- keclde Ankar::ı. caddesinde tanmmı, 

nıu Maden caddool üııcrlnde biri bU- ve halih~rda işler 171 numaralı 
yük ve diğeri kiiçük çok kıyınetıı iki ıİlkbahar Berber salonu• .sahibi taş
arsa satılıktır. Galatesaroy Emla1dş raya gideceğinden C.evrcn satılıktır. 

-
-
y 

Telefon 49010. - 2 . 
HEYBı::LİADADA - Altı od:ılı, 1t1 

No. 137. 

KİRA.LIK KÖŞK - Erenköy Bö
cekllk cıvannda eo dönümlfik çam or
manına muttasıl yedl odalı köok kira
lıktır. Meyvnsı boldur. Buz dolabı te
lefon vardır. Tel: 112.244. 2 

ADALARA KARŞI l\IÖBLE APARTl
MAN - Nlş..wtaşı EmlA.k caddesinde 
y~ll sahaya ve denize nazır bir dalıe 
mobUyaslle dört aylık veya b0.t1ln se
ne kiralıktır. Telefon: 20549. 

MEKTuPLARJNIZI ALDIRINIZ 

Gazetemiz idarehanesini adres 
olarak g&termlş olan katllerl
mlzden 

M. M. T - F. N - S. S. - A. P 
Triko - T.T - M.B - C,Z 

namıanna gelen mektuplan lda
rehanemlulen aldırmaları rfca 
olunur. 

50 bin liraya satılık kagir ev 
auJı.lye aokak No. 111• Yl'K ARABASI - İki kuvvetu at yii.k 

SATILIK ı~ınJN BİNASI - Kadı
kö~yün en işlek vo muteber fırınların
dan bl.rlsl müsait şartlarla satılıktır. 
G:ı.Iato.saray EmlAk.1.§ Telefon 49010. 

yepyeni muşambalı, lk1 mutfaklı, ka
bll1 taksim, iskeleye on dakika. çam-
lara yakın, nezaı:etl fevkalide, bir e\' Moda. burnunda tanı:ımen denize nazır 2 tarafı cadde 13 od:ı.lı 
:ı.cele satılık ve kiralıktır. Görmek va kirg!r bir ev arkasında bahçesi var. senede 2500 - 3000 lira lrnt gett-MUJIASEBEYİ - Iyl b1lmesl şart ambasııe kem vereblleceklere kira.ya 

bir Türk bayan yeni ve eski yazı,yı verllecektir. Müracaat: Sa:ı.t on:ı. ka
~ ecnebi IJsanlanndan blris1n1. bilen d:ı.r: Bahn Ciimburlyct cad. 47/3 Tak-
tercuı. edilir sa.at 17 - 19 za kadar sim. _ 2 
'l'line1 Narm:aruı Yurdu altında T. SATILIK YENİ OTOMOBİL - Beş 
!....~~ln.k Bürosuna miiracaat. - lAatik on tki bin ktlometrede gayet az 

EV İ6LERiNl _ Evde yatmak şar- ve temiz kullanılmıı bir otomobil ka
We Körecelc bir bayan aranJ.YOf ıs- palı dört kapılı Anıer.lkan Villis Nayt 
tekuıer1 kul soka.lt marka. gayet ekoncmlk acele satılık
H'o IS ~ Çarşıkapı Yeni 0 tır. Ketenc1ler kapısı Fındık so. No. 6 

· llce Yenal'a müracantıan. _ ı ismall Kemal. 

TAŞRAD4 - Bir 1nşa:ı.t işinde ;: ANTİKA - Tablo, halı. Biblo - eş-
=~!eı~ered kompresör ve kon~nsör a _hususi olarak satın alırur. V:ı.sıta 

n e ç::\lışnuş tıecrü.bell mıı- ~ul edilmez. Mektnpla Deyo~lu pos-
~lere liizum vardır vesnca.Iarlyle ta kUtusu 2163. - 12 

~ıatada Seliınik Banbsı üstünde 73 

-2 

KELEPİR ARSA - Erenköyün 
Suadiye kısnunda tramvay ve trene 
çok yakın muteber blr mevkide genlf 
cepheli ve çamlı kabili ifraz üç bin 
m~tre~ yakın güzel bir arsa. ucuz bir 
fiatle ecele satılıktır. Galatasaray 
Enılıl.Jdı Telefon 49010. - 2 

SATILIS: ÇİFrLİK - Çamlıca. ve 
Acıbademln müstesna topraltlnriyle 
tehir ndzun plA.nma. göre en kıyınetll 
arsaları ihtiva eden servet membaı 
~ok kıymetJl ve büyük bir aroz1 ratı
lıktır. Gafatasaray Eınl!'lktş Telefon 
49010, - 2 

!Q. va mür caatıarı. - '1 -AKüMULATÖRLU - 8 volt, 5 ve 

aııDADI ARANIYOR_ İki kişlllk bir daha fnzl:t 1 mbalı 111.~n;::~~~ BİNA ARIYORUZ -Tllncl ile Tak
enın d dır. satmak Lı;ttyenle~ ~' lerl sim arnsında voyn muhitinde on beş 

lun ' ort ve bir yaşında 110 çocu- c:!evıtet Knraden1ze mltrncaat etm 
1
· ylrml odalı ve 1yl ıcıır vereblleceğimlz 

btr un terbiye 1ş ertıc me. uı olacak ~ - kiralık bir hl.na n.n nız. Bu ev ft 
Ya dadı mur bb ye aranıyor. Tftrk ve Tel. 44307· bınıısı olıı.nlann ve dnbn1 gellr Jstiycn 
n:ı ~n bl oln.bllir, Anc i i lisan bll- ACELE SATILlJ{ - g38 :model Pli-. mal .sahlplerlııtn Galatasaray Em-
Sey rtt r. Yazın sayfJ->'ede kışın mut m rkn rn.stıklerl yenl, çalışı; ~lı H\.ldş'e mli " tlnn. Telefon 49010. 
~ lunda oturulmak adır. tstıyen- t.aksl otomobili acele tıı tır. 'ln.ı.p- _ 2 

Tasvırı Efkl\r a etesi 1dareha- !erin Osm !bey P. j arajına. nıura.-
~ " m r c tl:ı.n t1 - 1 BEYOÖJ,U?'l."UN MERKEZiNDE -cna ::ı.rı. 

görüşnıek lsUyenler Sirkeci durağında recek deRerde mesa.luı.sı S43 metre 
Hamldlye caddesinde Doktor Reş\ t ••lliMiiodaiiiıibiluiimiııiıımlıdll:ıılıiı2iiliiniluıiimiiaiıilraiviıiniııiılmiiiüiiıriaciiaiiaiıiit.illTıiiieliiıefiıioiiinii: llİ6ii0iılliıi8iil. ••••• 
Kadriye müra<'aat etmeleri. - ı 

YİRMİ BİR BİN LiRAYA -- Beyoğ'
lunda Fransız sefareti karşısında be~ 
katlı apartıman pl~nı hazır bir ev sa
tılıktır. Saat 13 - 15 arasında. telefon 
41359. - 1 

KiRALIK BVYtJK HANE- 21 odalı, 
otel, pansiyon yapma.ta da elverL~ll 
Tepeba~ında tramvay ca.ddealndG bir 
bina ktrnlıktır. MUrac:ıat: 2CG39 No. ıu 
telefona. - ı 

KiRAI.JK YALI - Yeniköydo her 
türlü konforu havt lskeleyc yakın mü
'.klemmel möbleli 14 odalı telefonu olan 
121 numarnlı yalı k:1rnlıkhr. Akşrun 
HA.n memurluğunıı m\ira t. T : 
20681. - 8 

KİRALIK l\IAÖAZA - Eminöniıııda 
meydana. n zır den1 y kın h r 1 e 
elverlıjll büyük bir mağ kir a. 
verllecektır. Emlnonü Peyn1rc1 .. okn.
ğmd'.l. No, 9/1 e müracaat. - ı 

~-EMLAK SER vıs--. 
Karaköy Yemişçi Haaan aokak Melek Han No. 8 

EmHUtlnlzi acele satmak, garanti ederek kiraya vermek, temiz ve 
temJ.11atJı biı: suret.t.e tamir ettirmek ve boyatmak, mobilyalarınızı 
ambalaj \Yaptırmak ve na.klettırnıek. her türlü l.şleıinlzl takip ettirmek 
istedlğinl.z zaman büromuz emrinize A.ma.dedlr. 

Devlet Limanları işletme Umum müdürlüğün
den: 

De izcilere ilan 
Y..incirboz"n Zly lı şamandırası e.Ç ana 

Gel bolu Fen n in 3 ::ı 4 m J do 
vakktı.ten konulmuı ol n Fc d ı h 
lncn.k ve yerin h r on de tek b y 
er kon cakt r 

Fen lin c -rafı m ki : 
O I lI 

1ı1UDASEBEDEN ANLAR - Ve bir Ayda 117 lira gellrl olan _çok Itıyınetıı 
ateJyerım mua.mel"tını idııl'e edebile- ACELE SATii IK TAKSİ - 939 mo- emsalslz bir bln.a 19,000 lira.ya müs- NİŞANTAŞINDA - ~ daireli ö iCr 
tek nıemur ım:ı.:nmakta.dr. İsteklilerin del Flat maıim sandn}yalı her g tacelen .satılıkb.r. oaıa.~ Emlt\.ltif oda den.ize nazır vl.UA sa.yılabilir tam 
~ - - -- -- ~..ı......-~--ıı.-. ....... -......c.ı~ ...... Allr.l"'-'Mın..,11&...ı..::=::::~~:.;::;;;;;:::.:...;;;.;;;..;.;..;.;.;..;.;;.....;:. __ _....:..__~-~~-............... -----....... a..a.ı:ı&......L...-----..o.ı.;...t.U..:ail.O&ll.ı~ıı;....----------~.....ı:a:ııı~----~----l 



Sahife 8 1 
AR:ŞAM 4 H&zıran 1 CJ4l 

• -TAB'l'.&KUBU SU, 
Sinek, Sivrisinek, 

Bit va Btlttln 
BA.,AB.A..'l'I 

TES i R 1 KAT' 1 
iTAZ6 MEYYAi.ARDAN JsTiHSAL EDiLMIŞ 

·sMiishil 
• e '( G A Z O Z L U ) 

LiMONATASI 
l zzef' o içimi ol 

MARKASINA DİKKAT ı Faatı 60 kurut. imha eder. Her alin elbiselerinizi ve etfaım& FA :Y D 'il. ile tathlr .mnb. 
Cilveleri öldilrür, naftalinden daha mlelsiftlfr. 

Hasan depoıu ve oUl>elerinde Küçük 60. Orta 95 - Büyük 180 • KDoluk 350 • 8llYtik teaelielne ufi 
kiloau 300 kuruta sablmaktaCLr. 

Sıhhat ve-. içtimai Muavenet Vekaletinin ruhsahnı haizdir. -

PUDRANIN TIKADfGI 
.ESAMATI ACAR , CİLDİ BESLER 

CfLD NEF.ES ALINCA 5QRPMEZ 
GENÇ KALIR... - --~ --

YENİ POS TANE CA - o 
ITRİYAT MAGAZA VDE. N. 5 TEL.41!18 

OEPOLARI 

ıwzevcim Göjzrerihe 
İnanamıyor;11• 

"10 YllŞ DAHA GENÇ. GÖ 
RONDOGüMü Sö.YLİYOR,1 

Bayan WA~NER. Montreuil,l (SeineJJ• 
bunu ve sebebinf şöyle anlatıyor:>-

Bayan Wajincr'ın "Bloc:eı .. il 
yeni clld unıurunu kullan

mazdan evvelki fotoğrafı' 

Z evcim "bu eMden bır harık -} 
dır., diyor, Ancak, iki ay kadar 

11vvel alnımda ve gözleriınle (){.'Zl~ 
mm etrafında çi~ler ve buruşuk~ 
hrklanm vardı. Hakikaten yaşlı gö~ 
rünil~rdum. Bugün ise, butün 'çiz~ 
gllerim ·&ilindi ve arkndac;larrın: bi~ 
genç kızm cildi gibi saf ve yumuşak 
lan clldime takdir nnzarlarile bakıl 

yorlar. Onlara, benim y~un glb~ 
elld uıisuru olan "Bioccl., 1!t; Tokaı 
rıon 1 kremini kullımmalarım. tavsiy(_ 
~ettim. EvvelA onların birçoğu b:ına 
gülmüşterd~ Fakat daha sonra biz.., 

1ıat"' tecrübe ettiklerincle':-~c5rdüklenı 
;oayanı hayret!·· semeresi~deii° cid..
ı l ~ ' .( "! ~en ben~ ~~ar rnannUn,..kakiı~ 

KI ZI L AY 

Bayan Wa~ner'ln. blrka;' hi°fta 
zarfındak! şayanı hayret ,ıfeğl; 

ılkllğl g6steren _fotoOfafı 

!ar.' Cıld gıdası olan pembe renkıek.t 
.. )'fukalon . kremini her ak~am f yat-· 

maw,an ıevvel kullanmrz,o-. Tcrkiıbln· 
de Viyana~ Uıiıversitesl : Profesörte:. 
rlnden birl tanıfmdan keşlf ve ııp; 
ki cildlmiıı!n tıt:>ll bes?eykl unsur! 
larına • 'lenzeyen" '~e •genç,.. hayvan: 
ların~ 'cildinden _ i..:;tlhrÔO ıı.tdll~ 
rcnçli~in · kıymetli f1 cevtı~rl· · ·olan 

,."Blocel,. <t vardır:" Gündiluert!de ,be: 
yaz renkl'eki l'okalon •kremin! kul• 

11anınız~ .~ Bu. 1;1yede clldlniz beyai: 
yumu$d, ive bütün.-siyah'r~lar~ 
danlve' açılmŞ mesamattan' kiif: 
tutmuş• .,ir, hal k~;rl. ~kal€_ 
kFemlerinde mii:smlr. ve~şayaru mem~., 
nunryet,,.neticeler teminathdD"J ~ 
takdirde"paranı:z lade .. lilil1'1a"ı, 

. - . 

CEMi Y ET i 
Umum Merkezinden: 

a '-'ıtlar 
Elli ikilik 230, Otuz altılık 210 kuru 

FİATLA PERAKENDE Ol.ARAK : 

İstınbuld:ı: Dördüncü Vakır han altında Mllll Piyango rcmıl satış 
mağazasında. 

Anknrndn: Yenişehir ve ll"nknllr cıdd"slndekt Mllli Piyango Res
mi satış gişelerinde satılmaktadır 

Dl •er lp:ıri. Ier: yalnız İstanbuldn Yenlpostane clvarınch Kızılay 
S•tış D po u Mudurlu ü tnr"fmdan kabul edılır .. 

~----TA KSUM 

JERMOJEN • L' da :!'AKiK, (14.TJ..&K. UZEllA Y9 
ctLD YARAl.ARIN.& rnb1A4• 
iyi seUr Derinin taıı:elenmeslııe 
ve yenllerımesbıe blmıet eder. 

- Her Ecunede bolunar. -
Bütün halkın çok sevdiği yeni bir yıldız doğuyor. 

.FRENGi 
ve 

BeboiuJduğuna 
tutulmamalı: iQin 

EN lYt tlAÇı 
~~ROTEJlN'dir 

Gür n flllrıılt s~le Rad,Tolannızda d:ıleıi 
teshir eden ses 11tdı.z1 

VZAT 
AKAY 

Beateklr Ta.nburt SAÜllADDİN P.INAB 
Kemani NUBAB TEKYAY 

ve Mua?:aım s A z Hey•ett ııe 
P ~altıda. Altı.nıbaltkalda lGl 

numaralı kalörlfen ve her tllrlt1 
konforu olan lcArglt bir eT k1ra.
lıktıl". Görmek lçln 1çlndek11e.ı:e 
ve kiralamak tçtn 23727 tıelefon 
numaroınna müracaat edllmeU-

5 Haziran Cuma Akşamı 

dlr. 

Bir Bayan aranıyor 1 
Okur yazar olacak, temi% blr 1 

aile yanında bera.ber bulunacak
tır. Telefon: 80987. 

Seansl:uma başlıyor. 

AZ HEYETi: Ke.m.enoecı Alelro, KIArn.Gt ŞükrO. Udi BelA.nlkll Abd.1. Piyanist Va!Antin 
Tekya.y, Kanunt 1arnan. NOY'Jl'n Bilrtıan. Keman! ~r. Tanburt lNaıı. 

KUYUCULAR: 
)kuvucu bayanlar: 

Ak.cm.raylı Ha.tız Ya.,µr ve Himld Dlkse:s. 

Suz1n Yataı.r, Falde Yüdız, MelAhnt, Mahmure Şenses, Ayda,~ 

5 R.uirıın Cwııa akşamı için utasalar melden tedarik edllebfllr, TeJeton: 40099 

Bursa ikinci sulh hukuk ınahkeme- •••••••ı••••••••••••••••••••• 

YAZLIÖA GİDECEKLERE 

Hasır k o ltuk 
ve nıobUyanızla diş budak ııp

cmdan b:ıhee koltuklannrıı 
Her yerden ucu~ 

İstılnbulda Rızapaşa yokuşunda. 
66 No. AHMET fl.'VZİ'nln 

A sri Mobilya 
••• Mağaı:.ı:nnd- n alınız. ••i 

alnden: 942/42 KIZILAY CEMiYETi 

GAZ MASKE 
Fabrikası müdüriyetinden: 

ANKARA· MAMAK 

Kalorifer ve sıhhi tesisat yaptırılacak 
1 - Mamak'ta Kızılay Gazmuke fabrikuında inp olunan idare 

ve Laboratuvar binalan kalorifer ve 11hhi tcsisab yapbnlacak
tır. 

2 - Talipler bu İ§O ait proje, prtnı:tme ve mukavelename auret· 
ferini mesai saati zarfında Fabrikada tetkik edebilirler. 

3 - Talipler bu i,e ait teklif mektuplarını en geç 15/6/942 Pa
zartesi günü saat 12 ye kadar Ankara Mamak' ta Gazmaske Fahri· 

kaııı direktörlüğüne tevdi etmit bulunacaklardır. 
4 - Teklifle-r Kızılay Genel merkezince tetkik ve tatbik olunduğu 

takdirde en ehven fiat teklif edene ihale edilecektir. 
5 - Tıalipler teklif mektuplarile herab'er 5000 liralık bir muvakkat 

teminat mektubu vereceklerdir. 

Za.yl - Denlzyollnn teloUt sındı
ğından maaş aldığım mührümü 
ka;ı'bettlm. Ycnlst.nt ya.ptırdıgımdan 
cskl rnü.."ırün hülanü yoktur. - De
nlzyolları tı'..k1ütterindeıı 179 numaralı 
emekll memur Hıısan Tolay 

Bursa lklncl sulh hukuk mahkeme
sinin 12/31942 gün ve 777 sayılı U1-
mııe mahkeme nuı.rlfetlle satılarak 
bedellnin hiS.,OOarıann hlsselert nts
betlne t1kslmlne ka.r:ı.r verilen Bursa.
nın Çeıklrgcde ve Çekirge cııddesin
de tapunun 1019 ada 5 parselde kayıtlı 
blr miktar avlu lclnde kAln n.hşa.p 

1 
alt katta bir ev altında bir hel! ve 10 
ayak merdlvenden çıkıldıkta dar bir: 
sofad& bir ocak ve ya.nyana lkl oda 
Ue bahçesinde ikl dut ve lld erik ağa-1 
cı bulunan ve elektrlğl ve suyu bu
lunmayan ve 2000 lira kıymeti mu·! 
hammenell ev ile ittlsalindekt aynı 
adanın 6 parselinde kayıtlı evvelce ev 
1ken Mlen yıkılmı.ş arsa halindeki 
içinde dört adet dut ve blr yıkılmış 1 

erik a~ncı ile yıkılan ev aksamından I 
bir miktar eski ağaç ve tahta parça· 
larlle bine yakın eski ve kırık klre 4 I 
mlUerl mevcut ve tn.hmlnen 214 met-ı 
re mumbbaındakl ve (2140) Hr:ı kıy
meti muhammenell .arsanın Bur.~ 
ikinci sulh lrukuk mahkemesi salo-1 
nunda acık ıırttırnuı. ile ve birinci 1 İİİİll••••••mı•••••••••••••••••••-11! 
arttımıanın 22 haziran 942 tnrlhlne !!l•••••••••mıı••••••••••••a•••••• 

Af1'1lll·•smA-,-,.L-ı·ı----,.. tcsadüt eden pazartesi günü saat 
15 den 16 ya kadnr ve lı:ıymetl mu-1 ah nacak haınm~neslnln yüzde yetmiş beştnı 
bulmadııtı takdirde son arttıranın 1 

ITOM B.LLER hnkı.., mahfuz kalmak üzere ikinci· müdürtügv ünden; 1 arttırmanın da 2 temmuz 912 tarlhtne • 
rastlayan perşembe gunü aynı saatte' ffletmelerimizden birinin haatane:ıi için ehliyetli bir Operatör·c 

Operatör 
Eti Bank umum 

Ça.lJ.ıır bLr hBlde bC;J kamyon Uc 
lem kılınacağı ve şartnamrsinln 22/6/ ihtiyaç vardır. Kendisine 400 liraya kadar ücret verilebilecektir. Ta· 
D~~ .. tarihinden itibaren herkes için lip olanlar muhtasar tercümeihall eri ile birlikte ôiploma ve askerlik 
gorulebllmek üzere ş:ırtnameslnln iki tnkst otom•>but satılıktır. İs-

tcklilerln, Ka.raköyp:ı.las karşısm

da Tepeseı yol V\:l inşao.t mütroh-

açık bulunduğu tallp olnnlnrın arttır- vesaiki uretlerini, evvelce çalıştıkla.n yerlerden aldıkları boı:ıscrvia-
ma saatine 1-.adar kıymeti muhamıne- leri ve üç adet fotoğraflannı Bankamız müdiriyetino göndermelidir. 
neıertnln yüzde yedl buçuk pey ak il••••••••••••••••••••ıııiıı•••••~ 
çesfn!n mahkeme veznesine yatınna-hltli!;lne miır.ıcı:ıatı:ın. . 

Telefon: 44263 
lan ve ipotek sahlb1 lle bu gayri 
menkuller üzerinde llgtsı bulunanların 

\ıı , evrakı müsbltclerile ıs gün zarfında "lltll•••••• ••••• muhakemeye müracn.atlan aksl takdlr 

ANApıyoJEN de .>atı~ bedeU taksiminde mahrum 

~ 
bırakılacaklan w evkafa ait t.avlz 

Dr. iBS.\N SA.Mİ becteıı ile teik:ere ve karar pulunun 
reptokok, İstnfilokok, pnô- ve telllllyc bedelinin müşter.lshıe ve 
kok, koll, plyoslyaniklerln dl~er vergilerin de hlssednrlara. alt 
ptığı çıban, yara akıntı ve bulunduğu i!An olunur 
clld hastalıklarına karşı çok · 

- -· tesırıı taze aşıdır. 1 Kiralık möble ev 

S t l k E k Nlşantaşında buyük bahQe 
a 1 1 n az 1 lçinde kn.lörlfer, tele ton. 8 oda, 

2 b:ı.nya, garaj ve lef ba.hQesi 
Ta1c81m, Oi.mı~yu caddesin- olan kô.rglr blr ev kiralıktır. 

de 78 numaralı ovln enlaızı sa.- ı. Telefon: 41490 a mlli'acaat. 
tıla<:ağmda.n tallp olanlann bu 

eve müro.caatıan. •••=ıi 

FENNi SUNNETÇI 

Emin Fidan 
Kabine: Bc,slkta§ Erip 
ap1rtunanı. Tel: 44395 
Evi: Tcşvtkiye Çınar 

cadd~ 29 No. Olcay 
nplrtıman. Tel: 81773 --_...._~,... 

Zayi - Erzurum askerlik şubesln
den aJnu., olduğum terhis tezkeremı 
Ul(V1 ettlm, yentsını alacağımdan hllk
mü yoktur 
Be§lk~ ·Muradiye Deryadil SOkak 

No. 22 de Hüsameddin KAreı 

Cenup vllAyetıerlnde g g 
1stlhdıun edllmek üzere bir 

MUHASEBECl'ye 
ihtiyaç vardır. Taliplerin Gala.
tada Altıncı Vakıf Han 4 üncll 1 

knta mümcaatlan. 
Zayi - Kam::;üm.rük nüfus memur- -------------

Iuğuıidan aldığım nüfus te-Lkerem.1 ve ~ Cenup vUAyetletlnde 
beraberlndo B~lu kılymak.amlığın" I ;,flhdnm edllmek fl7.ere bir 

:~:!= f:':s:Uc~~~ 1 GOMROKÇÜ'ye 
3 klşlllk ekmek karnestnı k"'B-ybettlın Uıtıyao vardır. Taliplcrln Gala-
yenlslnt aLıcağım&ın eskislntn lllikmU ta.'da Altıncı Vakıf Han·cıa 4 ün-
yoktur. Mu~ffer Gilld.al M en kata müracantıarı 

Malatya Bez ve İplik Fabrikast T. A. Ş. 

Memur ve İtçileri İıtihlak Kooperatifi Şirketind.eaı 

MUHASEBECi ALINACAK 
Şl.rkeUm.lzln Malıı.tyadakl merkezinde çalışmaJc üzere mesul b1r 

muhasebeclye Jhtlya.o vardır. Müessesemiz Bareme tAbl olmayıp ta.llbln 
ehliyet ve ııynnca,tıne göre iki yil% liraya. kadar ücret vertıecektlr. Umu
ml §eralte U.b1 olmak şartlle memur evlerinden blri de talısU: edilecek
tir. Taliplerin nüfl13 hüvJyet cllzdanlan ve ~ kadae çalışm10 oı
duklan yerlerden aldıkları veslkalann birer suretln1 kendi el yazıla.rllıe 
YD%1lmı.ş mektuplan.na ekllyereıc en çok 15/6/94:2 tarllılne kad.a.r fJIJ1a:ı· 
tlmlzln Malatyndald merkezine göndermelert Hl nolunur. 

Sümer Bank umum Müdürlüğünden: 
Hukuk mezunu iki memur allnacak 

Bankamız Hukuk mü1Bvirliğinde barem dahili 260, 2 1 O lira 
maa§lı iki raportörltlk münhaldir. Bu münhallere barı:m derecui bu 
maa§ları almalarına milsait ve Hukuk tahsili ynpmı§ iki memur alına
caktır. isteklilerin i,bu ilan tarihinden itibaren en geç on gÜn zarfın· 
da Sümer Bank Umum müdürlüğüne müracaat etmeleri ve §İmdiye 
kadar bulundukları memuriyetleri de dilchçelenncle göstermeleri 
lazımdır. 

, KUŞ TÜYÜNDEl'; 
Yastık, Yorgan, l'ııtak kull::mm~k lırm f<e cnize hem de 

~::a~°:1a~~ BiR KUSTUYU YAS 1 2 LiRA IR 
Yatak, yorganları d:ı pe-k ucuzdur. Adres: İstanbul Ç. ı~makçıbı S:ın
dalyncılnr soknk, örner BaU o~ıu Kuş türü Fabrlka.<ıı Telefon: 2302'7 


