
Halk birliklerinin genişletil
mesi ve bunlara yeni bir 

şekil verilmesi düşünülüyor 
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Almanlar 
Stalingrad'a 
ilerliyorlar 
Don nehrinin garp 

sahilindeki Ruılarin 
<lurumu çok güç 

At koşular1na 
dün başlandı 

Muntazam bir surette yapılan 
koşular, normal neticeler verdi 

lstanbula son günlerde 
çok meyva geliyor, 
fiatler düşmektedir 

Sahibi: Nccmcddin Sadak - N~rtyat müdürü: Hllimet Feridun Es ·- Akcmm Matl:>aası 
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Ruslar, 
iki şehri 

boşalttılar 

Vaziyet, Ruslar için 
vahim olarak tavsif 

ediliyor 

Vurgunculukla 
mücadele 

• 
ingi.ltere htlku

meti şiddetli 
tedbirlex- ah,.or 

• 

2 milyon asker, 
20 zırhlı fırka 

Mısır çölünde 
muh~rebe 

hafifledi 
Mihvercilerin kaybettili• 

leri yerleri geri almak 
gayretleri bota gitti 

Birmanya'daki Japon 
üslerine taarruz 

LQndJ'a 13 (A.A.) - IDndlstandali 
Amerikan ve İnglllz tayyarelert Btr
mo.nyada Japon t1&lerine d.ün de ta
arruz ctm.1§lerd1r. 

Almanya'ya 
yapılan akın 

İngiliz tayyareleri 
gijndüzün uçtular 
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E alemeyn'de Hava akınları Deniz yarışlara l~veç vapurları KUŞ BAKIŞI: 

taarruz 
devam ediyor 

İtalyan tebliği çetin 
ç.arpıımalar olduğunu 

bildiriyor 

İngiliz uçaklari Almanya 
üzerinde uçtular 

Müsabakalar çoli lieyecali oldu, on binlerce lialk, Sovyet denizalblari 
yaritlari alaka ile takibetti tarafından torpillenml, 

Amerika'da altın 
devri kapandı 

Berlin 12 (AA.) - D. N. B. ye Stoldıolm 12 CA.A.) - Son günler- Amerika harbden evvel bollult 
ukerl bir kaynak.tan bi1diri1iyor: DenJzcller bQ.yramıno. ait b1lyW[ da yapılmıatıJ. Old~ blehelıt bir de İsveç kam. suıannda nMı bulan memleketi idi Bu bolluk yü-

denlz yanşlan di1n Moda koyunda seyirci önünde cereyan eden bu mü-
Dün gece İngiliz bomba uçaklan Al- pai'lal: tıtr §ek:lldo J'Qpılmıştır. sabaka!arda al?nan net:celeı IQil}ar- to:ı~eJne Mdiselerinden &vyet de.. zünden Amerikalılar dünya-
maııyanın Balbk kıyıeı ıehirlerindeıı Davetlller1n ~a.n ta.kip etmesi dır: n! &nnın mesul olmadıtı hak- nın en müsrif adamlan olmuş~ 
birine karvı taarruza ıreçmeğe t91eb- 1çln tahsis odllcn .AJrsu ve Alemdar 110 metre m&ııfabı ı _ i'alt kın~':ret ~ ~ ajan~ lardı. AmertkaWann büyük bir 
büa etmi§lerdir. Halkla mcakün ma- gemllert ne Moda koyunu dolduran 16,l, 2 - Merih. nıeş N ıı~t!.ar d e :;: .. ~ kısmı ayakkabı tamlrl, çamaşır 

..... hallelerd ban hasarlar olduğu bildi- motör w sandallardan, Ghllden on 800 metre: 1 Recep 1.04.8, 1 - c Y~ azır m an ......_.. yıkatmak gibi şeylerin ne oldu-
Kahire 12 (AA.) _Dünkü cu- rilmktedir. 3 İngiliz bomba uçağı dü- binlerce halk J8.?1Şlan. heyıee.nta Ahmet. =:.ı bir tebl.lğde töY1e denll- ğlınu bilme7.df. Gömleği kirlenen, 

martesi günü ıimal kesiminde ıiddet- ıürülmüştür, .seyret:mJıletd.lr. lOO metre: 1 - cezm:ı ll.I. 1 - · İsveç ayakkabısı bir parça eskiyen, 
li çarpı ..... alar devam etmi~.tir. Keza .. AI.manya doğu ]uyıııı çevreleri M'Osa.batal.e.rda alınan netıcolcrl Doğan. Ada Gorthoo vapurunun tor- bunlan atara'K yerine yenisin1 

,,..... sıraslle blldlrl..nııız: Yüksek: ı - Gtmer ı 'fi, J _ Al- pllienmesinde ve Galeqı hvio va-
du··n cenup '-esı·mı·nda, mu'.ttef''- top· uzennde yapılan akın e.snuında da J~ • ... .._. ~.ı .. - •--ın-e • alırdı 

.ır. " ı.ır. l Bir çifte: yofkln. pwuna ....... 'il4 :ra.,.._. ....,..~..... .e- . · 
çulan ile mihver bloklan araaıııda başka bir ngili:z uçağı daha düşü- 1 _ Petro (Oil.la~) 10.2~. ttç e.dım, _ seum ıs 11 11 2 ıra- ldbbo:.süınde kullanılan tol'pll\cftn Lüks son dereceyi bulmuştu. 
yeni savaşlar olmuıtur. rülmü~tür. Dün gece Alman hava 2 _ Kem.al ('l'aksbn), S _ Basın tamelyo. • · ' ' 11zıerlnde Rus ımaJAtmda.n olduAunu Bir Amerikalı için her sene oto-

Londra 12 (AA.) - lngiliz rad- savq uçaklan İngiltere batı ve do~ (Beykoz). Gillle: ı _ Mehmet 12.06. ı _ ~ 1§!1.retler J>uiun<fuAu Jnceıe- mobil1ni, radyosunu, bir kaç se· 
yosunun bildirdiğine göre, İngiliz kıyısı şehirlerini bombalamışlıırdır. oatatasaraydaıı Reha mü.sa:baka Bülent. me netıcest t~!t ed1lm1ştır. nede bir mobtlyasını de~tirmek 
kuvvtlri 1 O tmmuz günü Elalemyn in "it · h kı harici 1k1ncl gelmiştir, llOOO metre: 1 - BQseyf.n 16.00.3, 8. · İ dali Meta ihtiyaç halini almıştı. ,. 
batısında demiryolu üzerinde Tele!- gı ereye ava a nı Yüzme yarışı: ı - Ra.11. ır aveç vapuru a Harb ba§ladıktan sonra iş de-
iza istasyonunu işgal etmi~lerdir. Londra 12 (A.A.) - Alınan uçak- 1 - İbrahim (Beykoz) IJ,18, 1 - 400 metre: 1 - Recep 12,9, 1 - batirildt ~ti. İptldat maddenin azalması, 

R 12 (AA ) l 1 lan bu sabah erken saaUerde İngU- V«lat (Beykoz), S - Oaınan: (P'ındJıt. Muzaffer. bir çok levazımın ordu lhtiyaçına 
d 1 

oma . k. · ~h ta yabn1 .ı:~- tere dol\o,• lo'"'""da bir noktayı bom- lıspo ) Uzun· 1 atın- 8 .... 2 Mu Btokholm. 12 CA 4 ) Co.marteal - t ".. .,~. r . · - ..,.. .u .. , - • .. ~. - tahsis ve nihayet bütün Mütte-
0~. nnd.~mumı E.'frfı. ının e ıgı.: ba1am~lardır. Alınan haberlere göre Bil' ~itte bayanlar: za.!~':t·. 

1 
aıkpmı neşredilen İsveç tebliği ıöyte tiklere yardım etmek mecdurlye-

un u~manın a emeyn mevzu haaar azdır 1 Nazlı (Gala+<>-""-) .. "'" 1 vı..ı-• • - Kemal 12.60, t - Mellh. demA,_._A_.,_. "' '""" tonll .. 'to .... A __ .. A 
garp kesiminde tekrarladığı tannuz- . - . ...._...,. .......... - 200 mette: 1 - oezmı 23 • 1 ...... ~. u,UU\I ... ... •••• uu....... ti Amerlkalılan ya§ayış tarzını 

1 J b ı · 1 ı· D · ' h" ~~y>e <Fener), s - Suzan (Galata;.. n,,..v,.,.... • ' ---.=ıft Lul..... ... __ ..-....... d- ~- deX-4~tfrme!':e sevkettı·. Şlmdl ar n aş ıyan çetın çarpışma ar e an anzıng e ucum ·-... ~~· &UVlM&. ..... j,IJ"f~ .~....._. \11.l "'& ıs·~ !!" 
devam etmektdir. Düımanın zırhlı Londra f 2 (AA.) _ Hava Ne- su kayağı: 1500 metre: ı - Rıza Jlabut loden IQll'a arumda bulundu~ ta- Amerlkada iş başmdaı bulunan-
kuvvtlerle desteklenen baskısı dur- zaretinin tebliği: Dünkü cumartesi ı - Badi (Ytlk:sek Denl2 Tlcaret f.20.7, 2 - İsmail flle 1çlnde, dalmıf v~ bir de- lar halkı tasarrufa davet etmek-
durulmuş ve ağır tipte 12 İngiliz akpmı ortalık henüz kararmadan Mektebi) 7.6, 2 - Necatı ~ Dısk: 1 - Yavru 36,SG, 2 - COY&t. nlmltı tarafmda.n torpWenmJştlr. tedir. Reimcümhur B. Roosc-
tankı tahriboh.nmuştur. l...asccster tipinde bomba ta.yyarele- Meniz 'I'lcaret Mektebi), 3 - Nh:ı.ın. Sınk: l - lluhlttlıı l.GO, 2 - Hali~. Lcındra 12 (A.A) İrv ({ velt'in eşi Amerika'da tanınmış 

rind .. _u_ b' ,_ f"l O · İki cıtte: . Çekiç: 1 - Pamukotlu M.04, 2 - v.-.. ~un blld'-~1·x.:;... :-r t eç r~. kon!eranscılardandır. Madam 
İngı"lizler 2000 • en mure&.K:ep ır.nç ı o anzıg- 1 - P'etlt oeıAU Abdüne.hm AIAettln. ,,~->&>& uu 15u•- gu e, ıı-e-; ou t . d' rdi-1 b'·t·· 

eıır de mühim bir denizalh inşa tezgahı- (Talı:slm) e.9 2 _ • an Balkan ba.Jrnk: ı _ Recep, Adnen, har&le kaybettiği ticaret npurlari- Roosevel §llll ı ve • g U un 
aldılar na taarruz etmi§tir. Taarruz bulutla- V,... t (Gal '+A-- )Kemal. Hayatı, Bezai MeUh (Fen.-_"' ..... > nın dörtte ü,.ürıü ıimdidezı ,,_.;ne ko- konferanslarda halka. <ıTasarruf 

d _ı_ Ç\Ja a~y • 1 - R1llnıt. • u·~ . ., "--· ..v.1' ,:,_: • ..ı ki h d k b·ı 
Kahire J 2 (A.A.) - lngiliz Or- nn üstün e Pt:K bliyük bir yükaeklik- Seyfi. Bızır <Fener). Müsab3talarda.n Qlb. tn11ınanJa... ;yacalctır. İsveç fhndiye kadar 400 çUın, ellUUA.le er şey en a 1 

ta Şark kara ve hava kuvvetleri ten yapılfllı~ üs ve tzgahlar ağır bir oaıatasarayın R~t. Ali, Heserı r& ajanlık taratmdaıı madalyalar bin tonilAtoluk Tapur ~tmiıtir. olduğu kadar çok istifade ~tme: 
umumi karargahının müşterek teb- hücuma uğramı§hr. eldpl mtt~baka harici Qç~cO gel- tevzi edllml§tir. laveç deniz tezglhlarınd. 1n,. edil- ~e çalışın. Bu hususta lngilızlen 
)iği: cAralarında Avustralyalı un- Hmo;ı aynı zamanda başka bom~ mlştır. Tenia maçlari melcte olan •e yabancı memleket- taklit edin>) diyor. 
aurlıH1 da ihtiva eden kıtalarımız, ba tayyareleri pek alçaktan uçmak 6 eme mektep flikalan: Alman ten1sçUerl S)D. mtlsati&kfı.. ]erden aa.tın alınan vapurlarla bera- Amerikalılar yavaş yavaş yı-
bir gün evvel Telelisa'nın batısına suretile Folen.burg' da bir in§llat tez- 1 - Yülaıek deniz ttca.ret mektebi lannı, Tt.b1m kOltlannda yapmış- her lsveç ticaret filosuna 300,000 kanmış çamaşır giymeğe alışı• 
doğru yaptıklan ilerlemede ele geçi- gah.ına taarruz etm~lerdir. Birkaç llse 2 ekibi l0,43, 2 - Ytikselt dcnlı lardır, İlk mtl.sabaka lt1 Alma.u te- tonluk yeni vapur lltihak etmi§ bu- yorlar.. ayakkabı tamircileri de 
rilen düşman arazi.indeki mevzileri- bomba kız.a1dann üstünde pat1amıı~ ticaret mektebi lise 3 ekipl, 3 - nisç1 arasında yapılmıf 'Ye Ooch lunacakhr çoğalmaktadır. Lüks kutular 
ni 11 teuımuz günü aağlamlaıtırmı~- tır. Bombardıman servisine mensup Yüksek deniz t1ca.tet mektebi ~ 1 ıı:a-ertı 7-6, 8-2, 6-2. 5J1 ~r. ' içinde satış kalkmıştır. Yemelt 
lardır. iki binden fazla esir alınmış- üç tayyaremiz gündüz ~apılan bu e~f. Çift erkekler m.açuıda. Coch - konserveleri de azalmıştır. Aın~ 
br. Birkaç top ve taoıt ele ııec;iril- harekelterden dönmemiıtir. Dünldl Iki ~te bayanlar: Eggert çUU, Hasan • Fehmi çiftini Antigone temaillerinin rlka kadınlarının yüzde doksanı 

. b b 1 - Melek, 11'1tnat, Nezihe (Fener) 6-1 6-8 6-0 kıızandılar Iİ 1 h. ~ B ~ in 
miş ve 18 tank tahribedilmiştir. Mer• cumarte.sı - pazar gecesi om a tay- 4,68, 2 - Berln, Nimet, Nazlı (Ga,. 'M~bakalardan ~nra doktor ası a yemekle Ue;~aşmaz. unun JÇ _ 
lı:ez keşiminde silahlı koJlarımız ve yarelerimiz düşman aulanna mayn la.tasaray). MUl:ıterem mük:lfatl&nı meraslmle An.tlgone temsllletlnden Em1n&ıü ekser aileler hazır ye~ekle, kon· 
topçularımız düş.mania tutuomuşlar- dölc~ü~lerdiT, İki tayyaremiz dön• Denlzyollan, llmaıılar fillka yarıp: vermiş, gece m13aflt tenisçller pretı- Balkevi Sosyal Yardım f111>eaine fOOO serve ile yaşar. Şimdı radyolar 
dır. Cenup kesiminde seyyar kolları· memı tır. 1 - Devlet Uma.nan tı.ılkası 10,56, ne Taksim gazinosunda bir ztyafet l1r hasılat temin kadınlara ŞU tavsiyede bulunU• 
mız düşman faaliyetinin az olduğu- M 1 , h - J - Denizyollan flltta.sı 11,42, verilmiştir a. ed.tld.IR! ~nll- yor: «Konserve kullanmaktan 
nu bildirmişlerdir. a ta ya ava alanlan TabJlstyeter ,.anşı: · ml§tlr. Emlnönft Balkevi, Maa:lf ve- vazgeçiniz yemeğinizi kendi.ni3 

Mektep bahçelerine 
ekilen sebzeler 

İstanbul Vilayeti dnhilinde bulu
nan ilk ve ortaokullarla liselerin bah
çelerinde takriben 122,800 metre 
kare sahaya patates, !oğan, yer fa
ıulyesi. nohut, domates, kabak, bak· 
la, ) er elması, mısır ve saire ekilmiş· 
tir. Buralardan 273,000 kilo mahsul 
elınncağı tahmin ediliyor. 

350 mahkiım Nazilli 
basma fabrikasında 

Londra 13 (A.A.) - Cumar- 1 - Anadolu Fen~ ıabl.ls1ye.s1 ıı.o&, İsviçre'ye iki kiz talebe kAletıne müracaat ederek arstlstle- pişiriniz. Bu yemekleri kocanızın 
tcsi günü Malta tiz.erinde 4 İtal- 2 - Rumen Pener tahllslye.91 11.6. •• d il k rJn Gehrlmt:zde 1kl tem.sn daha ver- daha büyük bir zevkle yiyeceğl-
yan avc" ta 1 :.ın.,ürü.· ·ımüş Müsa.ba.kadan eonr&. her llc1 tahll· gon er ece 1 -'-"' n-a..o 1 , 

.. yyares u~ • siye sandalı haWc tarafmda.n uzun, Ankara 12 (Ak~am)- Ritmik: fim- me eu.u~ m~e edllmeıslnl iste- ne em n OıUilUZ.» 
tür. 24 saat zarfında kayıplan uzun .. ıı.. •• lanan ......... 11~6 0,._._rtıerl t''- öv trn • t. ti .1 _ı.: ,,. ml§tlr. VAde ile satış kalkmıştır. Bu 
7 y1 bulmu tur ~ -... •»J ....... ..., naa ü;; gre enı ye ı~ n mcııı; uzere d d 1 .. ,,; Ş • )"apmJŞlardır. laviçreye iki kız taleoe gÖnedriJecek- yüzden tfcart Jşler e urgun UA 

Dön ~k ba7anlar: tir. Seçme imtihanlanna girmek isti- Tek tip ayakkabi vardır. Her sene yenl bir otomo-
Tunus'a gökten taşlar 1 - Nazlı, Nimet, Suzan, Nevin, yenler hakkındaki ,artlar İstanbul • nümuneıi bil almak şöyle dursun mevc:_ut 

du"ştu·· Buna coaıata.s:ı.ray> 4.45, 2 - Melek, M 'f üd'. 1 ,._ _ d .1 . otomobtnerl kullanmak bile guç-
Fitnat, ıqez!he, Mtlzehher, Mtızeyycn aarı m ur ügune gon erı mlıtır. Hazırlanan tek tıp ayakkabı nü- leşmiştir. Buna sebep lAstik az-

Tanua 12 (A.A.) - Şddetli bir (Fener>. İhtiyar kahvecinin mmıelerlnl Ankaraya. götürecek d~rt bğıdır. 
fırtına esnaaında Beytaafer maden Bu mllsa;bakada Fenerba.hçe birin- ld§illk kunduracılar heyet!, bU4rftn Amerikada 1 milyon otomobil 
çevresine uzun ve geni~ parlak izlCT el gelmif ~e de kürekçllert aynı gün- katili yakalandi An.tara.ya gidecektir. Nfimuneıec İk- işlemektedir. Nüfusa nispet ed.L-
b k ı . b' k b . de tıçüncli dete. o~ müaı.baka.ya O .. ı öl- ttsat Vekllettnce ta.bul edll"'lk •A'-- • bi tomobU d" ıra an gayet n ırço acerı ee- g1rdlk1erlndcn blrlnclllklerl eaiıımo.- ç gun evve parasına tamaan d1rde yakınd tek tl ubb• -. lirse her aıleye r o . uş-
mavi düpnüf, yangmlar çıkmasına. mıştır dürüldüğünü yazdığımız ihtiyar kah- ılmuın& b a ana P ay ı 1&- mektedir. Yakında bu 31 milyon 
ael gibi yoğmurlar yağmuına ve bu SkJ 'müsabakası: veci Kemalin katili Abdullah, zabi- P aşl ca.ktır. otomobilin yarısının ortadan çe-
b l d ı_, bü • h kik k b d ..-.1111t111ıııııırıtıııuHnm•ınnu•111 ... ıııuıı""um-

Ö ge e.ır.i ''tün ekinlerin haral>ol- ı - Deniz ticaret mekteb1 ıısıe sten tanın a · i ~a .i i neticesin e ya- kilcceği tahmin ediliyor. 
J1laSlna sebebiyet vermi§tir. j KAz:ını 8.H, 2 - DenJz ticaret me'lc- kayı ~ıe vermııtır. Çok acİ bir ölüm Amerikadaki değişikliğin en 

çalışacak tebı .. llse 3 ten Abdullah. • • Bıwyezit,te istikamet fnnı aahibi ve büyük tezahürü Nevyork'un meş-
Ankara 12 (AA.) - Yurdun Bahrılan vapurlar Dört tek: . Kuyuda.n .b~r ~a~ın TekirdağunfabrikasımUstedriMeh- hur Metropolitan Operasının ka.-

muhtelif hapishanelerinden 350 . Berlin 12 (A.A.) - Hususi teb- 1ll-~n,(~:)b:118:•2'Zekl,Rı.s: ceıedı çlkarıldl met Glrginln oğlu Vefa lisesi eon ~- pılannı kapamasıdır. Bu Opera 
m_ahkur_n. Na~lli basma fabri~asına ~ğ: ~l~.an ordular ba~kumaııdanlı- :.~.'Turgut Be6lm. ııietı'.o, Hap~l Haydarpapda Yeldeiirmenlnde, ruf talebesinden Cahit GirPl bir ay- Amerika'daki altın devrinin Ade
g~d~r~lecektır. Bunlar fabrıkada gı. bil?ınyor: . Alman den~zaltllan (Gala.tasa.raY), 3 _ Cihe.t, İbrahim, f'.eritbey eokağında 39 numaralı evin danberf müpte1t olduğu bıaamz hu- ta bir timsali idi. 60 senedenbcrl 
çeşıtlı ışlerd~ ~~ı§ıtı~ılac~~lar .. v~ Bırleıikw Amerikanın Atlantık kıyı- H~. Yusuf, Muzaffer (Bey~). 1'uyuaunclan 50 Yatında Yorgi kızı talıktan kurtulamıyarak h~ata veda bir gün oyununa. fasıla verme
a?1cle?'e v~:ılen ucretın dortte uçu l~n açıgında topyekGn 116 bin to- ı çifte alamanalar: Sotiryanın cesedi çıkanlmııtır. Ölüm ebnlştfr. Cenaze namazı bug{tn ikin- mlştl. Metropolitan Operası dü'n
nıspotınde ucret alacaklardır. nılAt~. t"!tannda l 8 düıman dcaret ı - Garipçe aıamanası 10.8, 2 - eebebi fiipheli görülmüı, 0.kGdat di vakti Bayezit camLıin<Io kılınarak yanın en zengin tiyatrosu idi. 60 

gemısı babnnlffır, Anadolu Fener alama.nası., 1 - Ru- müddeiumumiliği iıe et koynnııtur. aile mezarlığına CfefnediJecelitir. sene evvel çelik kıralı Camegle 
Düzce - Derdin orman meu Fener aıa.manw. Amerika'da dünyanın en muhte-

yolları açıldı Sofya'daki yalludiler Milaa.bakalardan 80tlta derece n- Bir odaci mahkôm oldu A ki . b• ··1·· şem Operasını kurmak fikrinf. 
b- 1_ı_::_d bı k zananlara. am.1ra.l Basan Götdenlzer cı ı ır o um t il d Astor 

Düzce 12 (A. A) - Kazamız ıuuun a ır arar tal'ahndan merulm.le mil.kafatlar "fe- Ankara 12 - Ahmet adında bir tlsJdida.r hukuk h!tknl bay Klzı.m ortaya a mış, m yar er . _, 
.ıengin orml.lllanndan geçen ve ma- Stokholm 13 (AA.) - So.6,.a- rllm1ft1r odacı kendi namına aldığı bir ton Akşit ü sekte Gould, Vanderbllt derhal bu fik· 
den sularının bulunduğu yere giden dan gelen haberlere göre, Sofyadaki 1 · . maden kömürünü Maden tetkik vo d n anQSm 1 tal>den ve- re iştirA.k etmlşlerdl. Hemen mU-
Düzce • Derdin ve Derdin orman Yahudiler tafraya gönderilecekler atanbul atletizm ferdı arama enstitüsünde mühendia Po· fat etmiştir. cena.zesı yannkl salı yonlar topl~ ve N~vyork'.~n 
yollr.n dün Bolu valisi tarahndan ıveya Sofya'Cla huausi bir mahaJled.e birincilikleri lonyalı Viyebosky'ye aahnııtır. Ah- gttni1 Sulta.nabınettekl ı>atk karşı,. ortasında 3000 kişi alabılen dun· 
bükUınet, Parti. Halkevi ve Belediye ohıracaklardır. 1 aonkunundant>eri Atletizm aJanlılı taratmda.n ter- met, Millt Korun~ mahkem.esirıce sında tramvay cnddesindeld 58 nu- yanın en muhteşem tiyntrosu 
erkanı ve çok kalabalık bir halkın Sofyaya gelen Yahudileı- geldikleri tip edUen İstanbul fenil e.tıet1Zm bl- 3 ay hapse ve 250 lıra ağır para ce• maralı evinden ka.ldınlacaktır. Allah yapılmıştı. 
huzuru ile işletmeye açılmı§hr. yerlere gönderilecelkerdir. rtnclllklerl dün FenerbahQe stadın- zasına mahkum edilmiotir. rahmet eylesin. Yeni Opera avuç dolusu para 

vererek dünyanın en büyük nr
tistlcrinl getirtmeğe muvaffak 

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 3 Yazan: (Vl • Nd) 

Çok çekinerek, etrafa ürkek Urkek Endi§eyle eğilip muayene ettiı Bilal 11ürül. .. Senin baban :ve dede- oldu. Evvela meşhur kadın mu-
bakarak yürüyor. Korktuğu. müte- Üzerinde cYa hürriyet, ya ölüm> lerin, daha tehlikeli geceler geçirmit- ganniye Adelina Patti'ye baş 
madi;ren dualar mınldanmaı111dan ip.retli bir keçe külah. Khnbilir han- ler ... Kafkas kıyılarına gece yarllan vurdu ve her oyun için 1250 al
da belJi... gi çarpııma esnasında düımüı. baaktn1ar yaparak, köyleri yangınla- tın lira vermek suretile bu art!s

Dem inOamanın dikkatini celbeden Belki de eahibi biraz atede, :yaralı r~ vermiıler; ele geçirdikleri kızları. ti angaja etti. 
yaylım ate,lerden biri onun da kula- veya ölü yabyordur... oglanlan saraylara, konaklara taıı- Tenor olarak da meşhur ca-
~a ansızın çarphğı için duraladı. - Her ne hal ise ... Şu aralık kıy- mıılar ... Bu yüzden servetlere kon· ruso (Karüzo) ile her temsil için 

Yüreği oynadı. metli bir mal... Benim hafiye feaime muılar ... Amma. sen, har vurup, 625 altın lirasına mukavele ya-
c- Böyle menhuı bir ~ecede. nispetle çok daha emni!etl~ bir ·~· harman savurup, hovarclalıkb, ku- pıldı. Bu ücret sonra bir k&.9 

_ . . . . . böyle netameli bir if ... - dıyo ho- PU§ ••• Şunu ba~ıma geçrreyım .. • ~ı- mArdı, borsaydı. kül kömür olmu,.. misli arttınldı. Caruso'dan son-
(Diiııkü ve evvelki günktl n°=-Jdar bar aile Tldiglri. bir paha hatı- murdandı. - Efendimiz de. bula ra, Hareket ordll4u bu sahaya hikım aun, kendi bllec::eiin ı, ... Kurtlann T tra ini Chaliaplne Law-

nn huIAsası: Hareket ordusu lllA~ ra.aı, belki do kıymetini. eararım ula bula bizi bulup seçti ... Hem de o gÖrünüyor .•. İhtiyaten fea de cebe ... evladı kurt olmalı .•. Böyle kuzu ku- r: e Ti~~t' Martinelll ' Mary =rl ~1· Heı! ta.ra.fta.r\ in kctfedemiyeceii bir hediye olarak Köse Eminle bana q vazife ver· Paltosunu açtı. So~ tarafa, g<SğMi- :ru yapmağa kalkarsa, ıermayeıri ~c; Ger~.ldinc Fmr Em.
den ~ k~ı Meı: ev~ aaklamaia karar verdi. mek ... Bu mürai herif. J>abamin çok niln üzerine, ·dürülmtif, bükli1milı bir kediye yükletir... Bize, tehlikeler r ~n'tı Gra.ce Moore ' Lily 
~ eve ı. getırcııı:C:~~lu ~. Evet~ henüz on yqlar~daydı. Fa- nimetlerini görmliftür, .Fakat bana partmeiı Uğıdı yerlcttirmioti. Eakl içinde bir h.yat ıerdi... Efen- ~Jnce e!e ndlğer bir çok Wıınmış 
babasının Uz.erine a.tıldı. tend.Lsln1 ~! o ıınde intan her te'"!' hor ince- bakı,Iarıru ~tedenben beğene· f~rm.an1~, tyahut mektep mera.imle- diınU: gene vaziyete hlkim ola- mu a:nniyeler hep Metropolitan 
a,ınrlarken ellnde blllftr Ae oldu- J.iği anlıyabi1ecek bir kabiliyeto mt- mem ... > . rmde dogıtılan ıebadetnameler tar- bilir. Servet yapmak, mevki yapmak ~ ahn ind til r 
tunu !arkettU mit bulunur. • Bir patikayı tlkiI::c~!yordu. Bir zında ~ir ıey ... Fesi de sai iç cebine kolay 11 değil... Rizili o lazım ... Eğer: M1:ır~ ou~!n ~pe~~· tem-

••• çıtten atladı. Bazan egılerek, fakat yerle~tınnekle beraber, bu parpne• verdiği vazifeyi ba§anraam eğer 0 lll l d P b kil ·i dalma 
Sonradan, uzun uzadıya. bu pern- Aynı .gece, eene .Beıiktaş aırt1ari. daima duvar, yahut çalılıkları, ağaç- nin bo:rulmamaaına hami itina gös- da talihe zebun olmaz. tahtını mu- smilcr nd e aq mlel v eıl işgal 

b ,__ v .. d b Yıldız cıvan. Bahoı geçen vakadan l le. 1 ki k t l klan siper t d' h-.z 'd T d v 1 yar erler, m yoner er 
e ~paga. goztaıını an ıran uma- b. dah 1 H M h d' . ~n, kor~.~- ar~ uyu u nı er ı. Ali h d b .. d b ınaza e erae unue ge igini e ege- ederdi 400 yeri bunlar daim! 

vi cezalara baktı, baktı da, Hacı ır_az. a evve' acı e .me ın a aZa vyk'n;:.~r ~· d b. d . -b. ~ 1Averj e u yşuz kenl' ~- çirdim demektir ..• Ba.tırdığun aer- surett~ kapatmış bulunurlardı. 
Mehmedin şiıeyi eline bile bile sıkı§· :Jcı c~va,rında ~~nbzaahraya hdak~m f.ıks: . d g1ı ıt v oıef ~!ıntt'a ır . e1vnyd~- ~.ım8:. ı~ e a açdı.~as:ı .. b· .. ~v e~ ının :vetten llasına nail olurum ... Para ne Şimdi 60 senelik bu kadar par-
brd .. . ld agaç ı metıu.ır. çeye ogru, ı ı nın o aş ıgını ar.ır.e ı, geçaın er ı- omrumuzce em ıgımız ulun nımet- yapmaz, 0 zaman karımın da boyun- • . . . 

3 ıgına emın ° u. ki~i. ihtiyatla yür\jyor. ye, beş dakika kadar bekledi. Sonra, ler, bu gece fitil fitil burnumuzdan duruğuııdan lr.ıhoık gerdanııru kurta- lak mazısı o:~~ .. bu byatro ~~ 
c- Sana emanet... Teyzesı de, Bunlardan biri, kırk yaılarsıda gene bir hendek boyunca, ta ilerde, geliyor ... - diye söylendi. nnm... Evet, evet lcurtannm ... sıkıntısı yuz~nde~ kapılaııU-

kardeşin de sana emanet .. .> diyen kadar, kılığı lcıyafeti yerinde tendü- gökyüzünün koyu mavi ıpltıeı üzeri- Bir bayluı öttü. Para n~ mucizeler yaratmaz... Za- kaparken hiç bır mılyarder, m l• 
yaralıyı hatırlıyordu. rüat bir adamdır. Şayet mehtap, ya- ne yelpaze tarzında açılan fıstık ağa- Bir silah patladı. vallı yavrucaiızım Han<lan da yoner yardıma koş~yor.. Ha ıY 

Birinci csana emanet> te bunu but her hangi bir ıtık vaziyeti mü- cının karaltısını istikamet edinerek Keçe killi.hlı aabte hürriyetçi, ken• zilim ilvetr annesinin inden b~ki harden evvel böyle bır h 
onun avucuna ııkıttumıt olacaktı. aait olsaydı baıındaki feıin hayli yürüdü. di kendine kUTYet yerdi: '- tul · t d.... d pençu dıse olsa her taraftan milyonlar , . &Ur ur, 18 e ıtrı a ama vanr... v dı tnte Am ·k 'daki de-

Osman' a öyle reliyotdu. açık kırmwlıimdan. kendieinin ~ A7aiı JUmutd bir 18.J• ~aldı. c- Bö11e tcYlere aldırma ... Ce- · y~ar. _ · .L9 • en a 
BiDur ıiıeyi, ömrünün eonuna b- raya men•p bulund u ulaıdak. "Az daha ~~~ •retl Metaneti ..• Yilrii Eehciude (Arbaı •U) ğışikligin en barız misalli 
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[ş n lBİr c;:arp•_d.a il 
« VitodumaaJ> in gemin ••• DABERLE~i) 1 SiN6APUR KORSANL RI 1 
... ~::::...":.::~~ Halk birlikleri! ıstanbul'un ımar1 Tefrika No. 138 Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

Jiik bir hayret uyandırdL Buenoe ':! • cYa.ınada.nın yeni bir devlet ve Bü- - Biz artık kimseden yardım, re-
Air ı .mı list.. y yi1k bir Japonya kunnağa. kalkışma.- !aat beklemiyoruz. Böyle derme {·::ıt-

es'ten çekiler. bu te ır un- eni bir ıekle lionulmaıi PJ.4nın baıı kısımlarını tatbı· k iımı takdirle karşılamalıyız, ERer onun ma kuvvetlerle Ti-Pinin elinden Qsa;. 
de fu aerlav~a vardı: «Yatla dem . Clil tintl]"'•"or ti dt\fimdü~ Btıytlk Japonya, dere- kayı kurtarnı.ak mümkün olmaz 
&lem seyabaü• I.. 1 'Y..- , J J>eyle~in yardıµılle t&§ekkül edecek Cevabını vermişti, 

Bunu okuyan arkad~ pxete- etm k kabı) 0 8ffiJyor Qlui',Sa, bu hldise bütün dünyan hay- Yamam.oto: 
den başJDJ kald~ak t8fkm 18§~1 Vaziyet Clolayı.alle lqe Itleri}e e rete d~lllr v~ .Al)ıerlka. gl.b1 1k1- - Onlar Ti - Pıden korktukları için 

- Yatla devn Alem seyahati?.. mejgul olmalt Uzere Jiuııdan Hal~ ı;!e birde ~lz1 gemllerlle tehdit eden böyle söylüyorlar. Ben onları gene 
Ukin bu tamami1e bir aulb havadi· birliklerinin yalnız EevQIAdo ~va· Şehirc~ mUtehassıs:ı Q. PTost, 16- ~uralarda yeni yenı &partımanıa.r böyle bir düşmana cephe almış olu- eski hayatlanna kavuşturacağım, 
aiL .. lnce, narin yatların düaya de- lin devamı müddetince Q.elil Uorlde ~ bli.hıfti 1a1>ar:ıcen a&hrln bazı yapılmıştır. . ruz. Diyordu. Oysa ki, O~kalılar ar
nizleri üzerinde kaygısız endi•ea'- ·..ı uhaf d"l 1 ·_ıu_,1 :.. .. 1 .. - •~- aemtlerhıı 1~ saha olarak a.yını:u~. Belediye, bundan dört sene tyvel Yamada kimdir? Nasıl bir adam- tık Chüniyet) ın tadını tatm~Iar it> 

• ..,, ~ o.e m aza 8 1 mea 0 sr ...... wm-. b1r t:ısım yerlerin de te.rlh! loyme- b!r kanun U.yıh~ı hazır?~ ve :Da- dır? :Bunu 'bilmiyorum. Fakat, o bu mAnasını anlamışlardı. Yeniden !s-kor~~ ~olaşbfı zamanlar eski tedh. Bittahl o zaman bu blrlUclerln tuµ düşllnere1ı: bu llhalatı da. arkeo- biliye Vekl.l.etlnde Wı>la.na.n. mil.tel- 1ş1 tıa~taıblllrse, ben1m. 1çln de, Ja- tlbdat devrine dönmek 1stlyenlerln 
aulh gÜn)ennde kaldı. fate işlerile meıgul olınalanna hacet lojik Park ha.llne koymuştu B Prost ha.ssıslatdan mürekkep bir komlsyon :g:ıon mµıeti iç1n de tapılacak bir sayısı pek azcıı; bunlar slyogon ve de

Bundan sonra telgrafı aynen ~öy- kalmıyacak, bunlann kanuni vazı- bu gibi yerlerde b1na ia,pıİmasın~ t>u lft.ylhayı tet.kUt etmiştı, Bu ka.nun adam demektir. Ben birleşik ve bU... teı>eylerlnin adamlarından ibaretti. 
lece olıuda: yetleri değiıecektir. yasak: e~U Bu arada senelerden- IA.yihasına. gl:lre 1ma.r PlAnma. tev- yük bir Japonyanın kuruluşuna ta..- Ti - Pi \ızun müddet şehre Mklm 

clO metre muıılağuncla bir yatla ' Mahallelerdeki muhtarlarla llıtl· beri plln ve 
0

baritası ta.nz1m. edllme- filan istlml!k edilecek sa.halann 1s- rafta.rım. Ona yardım etmep tercih olabilecek nı1ydi? 
tek batma seyahat eden Arjantinli yar heyetlerinin lağvından sonra diğlnden dolayı inşaata müsaade edi- timlAk müddeti on 8eneye Qı.karılı· e~rum,> Ban. - Şang Bu ayn bir meseleydi. Fakat, halle 
Vıtodumaa bagiin ikinci de'f'l'İ ilem bunlann vazifeleri polise ve halk Iemlyen Cihangir yangın yeri ne yordu. Yani, belediye bir cgayrl ınen- pekft.lA. bUiyordu kl, Yokoh::ımadQ. 
ıeyabatine başlamak üzere Kaı> ihe- mümessillerine verilmişti. Şimdi dil- Sultanahmettekl İshakpaşa. yangın kulı ü on senede isUfulAk edebıim.elt Yama.nıoto bu mektubu alınca hid- kuvvetli ve irade sahibi bir baş vardı: 
rinden Yeni Zelindaya dojTu yola .. .1 1_1 u B led' 6 • sa.hası da vardır. hakkına malik olacaktı, Fa.kat bu Çetinden ateş püsldirmeıte l5114ladı. Yama.da. Bu adam elbette boş yere 
çdmu,br.» ııunü en §eıt e gure e ı~ece tayın C1hang1t yangın yerinin blr kısmı kadar uzun müddetle bir ~nin o, Han - Şangdan yardım beklerken, ortaya çıkmamıştı. Gerçi Yamada ve 

n:-1:.. ı d b. • edilecek mesut ve maagh hır memur, YA"'ll sa.ha olarak aynlınıştı Bu saha mülkünden istifade etzne.şiıie mo.nt nasıl bir cevaTila. ka-ılaşıyordul taraftarlarına •baldın çıplak kor~an-...... uı7en er en m: b ...:ı k" h 11 n ·ıı 'l "Y • f :ı...nı- r .,. 
ılamlıkl ded' d • • Uısun u ma a e mumeası erı e haricindeki a.ra.ziye ~aat tein mfi- olmak muva ık gww.w.edlt\nd.m ka- Yamamoto arkadaşlarına: ları dlyerek, 1lk günlerde hlç kimse 

ma-=.1 ÇI h b •• i ile
1
' dolu 4:'.: dfinkil ihtiyar heyetlerinin i~lerinl, saade verllm.esinde bir mahzur gö- nmı lAyih~ı ~ecl1se verllm~~. - Han - Şang, Yamada lle )tirleşlr- kıymet vermemişse de derebeylerl-

"'a:ıer e, ar ·~eı .. .. .. yani ölilm. doğum, evlenme, boşan- rülmemlşt1. ~aşa yangın sa- İşte bugünkü Vaziyet ke.rşlSUlQ.a se, tebl1ke tahınlnlmizden ç9k fazla nln bu 1.htll!l.l karşı~ında bir arnya 
lu bır zamanda goz go~ oinll~V!..: ma gibi medeni ve ferdi değişiklikle- hası arkeolojik mıntaka olaraık ayrıl- imar pl~ının bu kısmı bu suretle bflyür ve önlemek imkA.nslz olur. Her gelememeleri ve müşter.ek bk cephe 

Evet, muhakkak AJ')ant 1 ito- ri tesl:iit edecek", aynı zamanda ma- dı~dan burada inşaat yapılamıya- hükfunden sakıt olm~tur. §eyden önce Han - Şangı öldürmeli- alamarnalan halkı endişeye ve te-
dumaa'm yaptığı f9Y çılgmlıkb. Fa- ha.Dedeki içtimai yardım işlerini gö- caktı. ylz, İlk yapacağamız ~ oraya bil! reddüde düşürmüş ve birçok klmseier 
kat bütün tehlikelerine, maynlere, recek halk ile hükGmet arasında va• Şehir pl!l.nında şehrin diR'er semt- Öğretmenlere izin fedal göndermek olmalıdır. derebeylerlnden ümltlertnı kesmişil. 
denizaltılanna ra~en onun aaad~ti- sita ~lacaktır. Halk tarafından seçi- lerlnde de bu suretle inşaat yapıla- Maarif Vekaleti bütUn okullarda Dedi, Ve kendi adamlanndan blr Yamam.oto o k~dar müst~blt ve o 
ne uzaktan olsun anrenmemek on- lecek Halk birlikleri bası <la Beledi- mıyacak bazı yerler vardır. hntihanlar tamamlandığı içi <Sty t• fedai bulgp hemen Tokyo yoluna çı- kadar kendini duşünen bır adamdı 
kanı var mı 1 Bir zaman milyon· 1 • h i i Fa.kat imar plAnındaki bütün bu ı ikmal imtih 1 b e kardı ki, na.tanı kurtaralım .. • yahut cmll-
larca insanı h~eyip petİDe takan Y~ memurunun stışare eyet n teş- esasla? ll~t üzerinde kalmış, tatbi- ınen ere izin ve an an aola~- Y~n:ıotonun yanın@, ~ndlsl leti refah ve hürriyete kavuşturalım.> 
Ye kıta kıta deniz deniz memleket kıl edecektir. . katta suya düşmüştür. Bunun sebe- cay~. ka~ar .. nnlıt!r. Okul dı- kadar tanınmış olmlyan birkaç de- diyenlerin en büyük düşmanı !dl. Za-
memleket, • tehir ıehir ' dola§tıraaı Bu hususta bir hnl.Sl layihası ha- bl de eldekl kanuni mevzuattır. İzah r~torlekr~J ilbe ~şoikretm~ler, yerle- rebey1 daha. vardı .Bunlar da korku- ten inkılapçılar ona ııhürriyet düş-

. • • • zırlanacakhr. edellm: nne ve 1 ırıuı:ma ıartile bir ay la.?mdan Yamamotoya iltihak etmiş- manb derlerdi. O dalma hürriyetin 
~·e~at peı:ısı» ·~~ı. Y:Jnız bu Ar- PlAn mucibince bina inşaatı ya.c;ak kadar mezun addedi1eceklerdir. ı.,rdl. Bu adaml&.?ın Petlnden hiç aleyhinde bulunur ve: 
Jalltinli genem ıevgiliSJdır. • edilen sahalarda. y~1llik ve .&aite te- • _ kimse gelm1yordu. Yalnız Yamamoto- - Hürriyet, başınıza !eıtı.ket getı-

Artık .. ~65·~~~~00 .kil~etre Eg"" lence yerleri sis edilmek Uzere bina. ve arsaların Mayva fıatları nun kırk elli kadar adamı vardı. r1r .. evlA.dı anadan, babadan ayırır .. 
olarak olçulen butün denizlenn her 1stlmHl.1d ld.zım gelmektedir. Beledl- Son günler zarfında latanbula çok Bunlar da ldeta. Ya.m.a.motonun mu.- Dereli. Cahil köylü sınıfı onun söz-
tarafını da ma~le dold~ılar ye, imar plAnını derhal tatbik ede- miktarda §eftali gelmigtir. Bunhı.r hafızı gibi !dl, Bunlardan fazla. bir le~e Jtanar ve bllmlyerek hürriyet 
ya ... Her halde Vıtodumas 'oyle ya- Belediye lüks yerler İçin cek mali vaziyette bulunmadı~ndan Adana ıve İzmir havalislnden geli- şey beklenemezdi. düşmanlığı bu suretle köylerde költ-
bnm gÜverteıine sırt üstü yabp ma- imar faaUyetlnl beşer senel1lt esas- yor. Perakende olarak kUoıu 30 _ SO Yamamoto, Osakaya da. - para ne leştrdi, 
vi gökleri rahat rahat seyredecek za- yüksek fiat listelerini lata gl:lre taks1m etmlıJtl. Haı-bden kuruş arasında aatılmakta.dır Yakın- tatmln ettiği - bir fedai gönder- Yamamoto bir akşam oSarı Tarla> 
man bulacaktır. İtte bugün: kabul ediyor evvelki vazlyete göre llk beş senelik da Burııadan da §eftali gelm.eai b k- mi§ti. T1 - Pi o gttne kadar Yamam.o- köyünde mğındığl evln taraçasmda, 

- Ah seyahat!.. Ah güverteye imar plAnı için ayrılan ta.bsisatla is- lenlyor. e tonun Osaka clvanndakl cSe.n Tar- uzaktan burçlan görünen Osakaya 

'
öyle bir yatıp da semaya karşı dal- tlmlfı.k edilecek sahalar tesblt edil- İyf k d z dal' uf.'- L la> lara. kadar sokuldutundan ha- bakarak: 

.. .. .. .. ' .. " m•~tı. ayısı az ır. er 1 ve a.ıt berdıır dex.ı1dl. gm e üfür üfü zgarh saatler ge- Şehrin muhtell1 yerlerinde - bll- '"Y 1 30 40 k •" - Neredeyse sana hA.kim olac::ıITTm .. 
• v P • P ru • • • hassa yaz mevsimi mtlna.sebetlle - İstmıa.k kanunundaki bir maddeye kayısı ar • uruoa satılıyor. Yamamoto: fakat, tsende gözUm yok. Ben buraya. 
çırme~l.. diyer~k, ~yonlarca ~mm b~k gazinolar, eğlence yerlel'i açıl- göre ist!mlA.k edilecek bir tgayrl Bu sene vişne çok boldur. Kilosu 20 - lıkönce bir deneme yapalım .. şehirler ıstllA. etmek, döğüşmek için 
kurdugu .hayalı,. -yıtodwnaa bır ha- maktadıi'. Bunların blr kısmı Bo- menkub için 1stlmlA.ki yapacak resınt kuru§a kadar satılmaktadır. Karpuz Ti - Plyi öldül'tellm. Ondan ıonre. gelmedim. Benim emelim, senin koy· 
kikat ~e getiri>:_or._ • ğazda eski korular içlndedl:r. Bu ye- makama ancak bir senelik mühlet da gelm~e baılamııhr. Sokakta Çan - Foyu kaçırmak kola.y18,fır. nunda yatan güzel Çan - Foyu alıp 

• '!e.ryuzunde hatta hiJbır harb zen- ni eğlence yerlerinin verdikleri ye- verilmektedir. Bu müddet zarfında ufa.klan ıimdiden S - 7,S kurup aa- Diyordu, Yamamoto, d1~r dert-- dönmektir, · 
gmmm bil~ ya,!>amadıgı ve yap~: mele ve içki Jlstelel'i tasdik edilmek 1stllİl1A.k: yapılamazsa «gayri men- hlıyor. Adana Uzümlerinin kilosu beylerine gönd.erdJ~ mektuplara bt- Diyordu. Yamamoto lçkl içerek, or-
yacağı harikulade seyahat zevkini üzere belediye ikttsat müdürlftRüne kul:t ün sahibi; arzu etuğf şekilde 40 • 50 kuruştur. rer birer cevaplar alıyor ve üırllde dü- talık kararınca.ya kadar kendi ken-
renc Arjantinli topu topu 10 metre gelmektedir. Fakat Jlsteye konulan malına tasarruf edebilmektedir B uk bı'l ar t d Ak şüyordu. Bütün eyaletlerden ltıen- dine kon•r<1tu. • il -'- İst!mlftk k.a • una m a mu a:z ır. ça dl in rdıml aded1U d ~ uzunluğunda hır tekne e ÇU1.anyor. ücretler o kadar yüksektir k1 beledi- nununun bu sarih kP..y- d kil 70 k t s e ya ar v yor u. Çan - ~ onun için, vatandan, m11-
Seyahat müptelaları. ııeyahat sar- ye iktisat mtldürlü~. bu listeleri dl karşısında inşaat yasak edilen sa.- ~~u ... ~~~n osu uruı an qa- Yamamoto, genç prens Mutso - letten .. her şeyden mukaddestı. O, 
ho~ları, alkol müptelaları. alkol sar· tasdik etmekte tereddüt gö.stermek- halarda ars~ı olanlar inşa_at için gı egı ır. Hltanun Yama.da. ile çoktan anlaşm.tf delice sevdiği bu kadından başka. 
boşlan kadar değı1se bile epeyce tedlr. belediyeye muracaat ettıklen zaman * Çifçi mallarım koruma heyet- olduğunun farkında dcğ1ld1. bir şey düşünmüyordu. 

k Bo~ ı inin b'- · ind bir k 'belediye ellnde tahsisat olmad!~m- ı · · t k"l' · . 1 d b' Yam.amoto, son günlerde etra:tma ço tur... E>az ç ı..ı: yer e ve oru · 6 erının eş ı ı ıçın geçen er e ır ae• birk "'1,,. 1r1~•-•- to . Müstebit derebeyi eski vali zama-
ş. d' h • • .. .. "nl" v· içinde açılan yeni blr lokanta, .sa- dan, inşaata mft.ni olmak üzere arsa.- . l B h I al k aç ~..... -•uıu planıvermes1ıe ela 
ım ı, epsını~ .ıozu ve go .u ı· yı 1stimla.k edememekte, 1nşarit ruh- çım. ~apı mışt_ı. u eye.t ere t a- büsbütüıı thnlt ve hayale kapılmlf ve nın bir gü,n Osnkaya blr iş için 

todumas m gemısmde •.• Ve Vıtodu- 'hah kahvaltıslle öğle ve akşam ye- satlyesı verllmekted'r nunı formalıtelcr bugünlerde ta· cSan Tarla> ya kadar .sokulmuş ol- gelm~. valinin sar:ı.yında nılrnf!r kal-
'di 1 meği için - içki h:ırlç - sekiz lira • · 1 " d h 1 h mış ç F ·· ·· 

ma& gı yor ••• İşte bu vaziyet karşısında Cihangir mam a~acagın an, eyet er emen du~u Osakalılara duyurmak cesa- v_e an - oyu 0 zaman gormuş, 
Bir defa son derec!rle seyahat me- =! =:~=· lo~:rı~~=~h:~= yangın yerinde ayrılan yeşil sa.hada çk~.lı~ı·· aga.ba?lı~'!cakl t lard1ır. Heyetler, tctını gö.stc~ti. :~~k: Yamamoto o günleri ha-

ra.klısı bir dostum l:a;;a sormuttu: retınden de fazladır. ve arkeolojik saha olaİshrak tesbit ecli- • oy.uy.e ~kıt zıllraı la e' ma zernhe vfe aa- h Osa.ka halkı lılrdenblre bu ha.bert - Bu inkılap sanki benim için ya-
- Sulh oldukta.o r.e kadar sonra Mamafih belediye, bu gibi yüksek len Sultanahmettekl akp:ışa yan- ~enın ıyı u anı maııı ve mu a azası eyecanıa karşılamışlarsa da, oehrin pıldı, dlyorou, valiyi ö1dürmeselerd1 

· deniz seyahatine çıkabilirsin?.. fiatll llsteler tanzim eden müessese- gın yerinde de inşaata başlanmış ve ile meşgul olacaklardır. birçok çarpışmalar ve lstllllir yüzün- be b kad 
Zihn• d b' h hm, 1 1 dah ....... A 1: .......... ~ı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111HH1111111111111111111 den hara~ olınağa yüz tuttu~u gö- n uraya ar gelebtllr miydim? 

ı:n e ır esap yap mayn- er - a ~.r-•e ~el) ence yer- D ] L" l İ l U M""d"' l .. v •• d 1h ,.,,. 
leri:o toplanması, yolların açılması, ıerı kabul ettiğinden - listelerini ev et ıman arı ş etme mum u ur ugun en ren t..,arlat: <Arkası var> 
ıeyabatin tabü bir hale aelmeıi için tasdJk etmekte pekte mahzur g~rme- 1 - İdaremlzJn muhtelif servislerinde çalıştırılmak üzere münhal va- ..... ,..ıımunııuu.ıu111Jnnınımuuu1tıummııu .... ıı .. mmmm•nnuııuıııuıummınıı•ıw-nN11tllllllllllllltlllUUlft 

lizun olan zamanı diişiindüm ve mektedlr. zifelere imtihanla ııse veya orta mektep mezunu erkek memur alma. Kadıko··y OPERA "ı·nemasında-.. 
cbir sene! .. ıo dedim. 1 R A D 1 caktır, · 1) 

Halbuki ,iındi adeta fikrim de- y o 2 - Imtihan 21/7/942 çarşamba günü Galatadakl Umum Müdürlük z AT. su N G 
ii.ti. Mesela Vitodumas: ~Haydi!..'> _ bin8;mda .fa~:~:~J~t:n· geç 17/'7/942 pazartesi akşamına kadar beşinci · 1 UR 
dese, maynlere ve denizaJblanna maddede yazılı vesikaların lUşlk bulunaca~ı dilekçe lle Umum Müdürlüte 
rağmen öyle zannediyonım ki 10 Bugünkü program müracaat etmeleri IAzımdır. 
metrelik yabna tereddübliz atlar- 12,30 Program, 12,33 Şarkı ve tür- 4 - İmtihana girebilmek için: 
dıın. killer. 12.45 Ajans haberleri, 13,00 a. - Türk olmak ve en az orta. mektep mezunu bulunmak 

Mamafih her gÜn gazetelere, ajans P~v, şarla ve .saz semaileri, 18,03 b - Mahkı'.imlyeU bulunmamak 
.telgrafiarma ideta heyecanla göz Dans orkestrası, 18,!50 Fasıl heyeti, c - İyi ahl~klı olmak 
gezdiriyormn. Eğer Vitodomas dün... 19,30 Ajans haberleri, 19,46 Konuşma, d - Sari veya vazife görmeğe mAnl hastalıklarla müptelA. olmamak 
Janm en ııüzei n en sal zevkini ıe- 19,!55 Şarkı ve türküler, 20,15 Radyo e - Ecnebi lle evH olmamak 
Yalıatinl madan emili bir 'tol"" gazetesi, 20,4!5 Bir marş öğreniyoruz, f - Askerlikle alakası bulunmamak 
m yaa]p cak t k 21,00 Ziraat TakvJml, 21,10 Karışık g - Yaşı otuzdan fazla. olmamak şarttır. 

P e parç ana 0 ursa ona pe ''şarkılar, 21,30 Konuşma, 21,45 Müzik 5 - Dilekçeye bağlanacak vesikalar: 
actyacağun. (Pl.), 22,30 Ajans haberleri. ve borsa- a - Nüfus hüviyet cüzdanı 

Çünkü VitodumıtS'm gemisi bir lar. b - Tahsil vesikası 
hapishane bahçesinde llÇmlf ~içek Yann sabahki prog-ram c - İyJ ahIAk sahibi olduıtuna ve mahkumiyeti bulunmadığına. da1r 
ll°bi insana beliniz bir Uınlt veriyor. 7,30 Program, 7,32 Vücudumuzu ça.- vesika . 
Belki bir ııün hepimiz bütün aeyabat lıştıralım, 7,40 AJans ha'berleri, 7,55 d - Askerlik vesikası «

7410
,, 

QıeraJddan Vitodumas gı"bi yola çı· Miizik CPIJ, 8,20 Evln saati. __ 0 __ s_:ı...:ğ:...lı_k_;_ra..:po:...:_ru;,,;·_~---=:---::-------------· 
1'abiliriz .. değil rni?... T• t k A} ti• d 
lbası biraz da Uıiıidin batması de- p u 11 an Bunun için onun gemisinin bat- Tu". rk 1 ıcare ve a e n en: 
hlektir. Şubat 1936 tarihinde yapılan imtihtı.na ginnemtş olan Prodüktörlerle 

Hikmet Feridun Es Kolleksiyonu yenJden prodüktörlük yapmak isteJ:enlerin ı. Ağustos. 1942 tarihine ka
dar blr istida lle Ticaret vekaleti Iç Ticaret Umum MüdUrlü~e müra-

...._,,'"""'""'"anımnuırımmımıımmmunmınmuı Ve yahut SERİ HALiNDE caatları llan olunur. C50?.7l (7301) 
Zayi - Kemallyenln Hapanos Ek-

re~ı ilk okulundan 927 senesinde aldı- damgasız Türk Posta Pulları Toprak mahsuleri ofisi İstanbul aubesinden 
lun §ehadetnamemı za...ı ettım yeni- ıahn alınır. Teklif mektuplan- • ~ 
llnı .r~ ının lstanbul Postahanesi ( 176 Kasımpaşa değirmeninde mevcut tahminen 600 kilo mlkdanndakl alacaRundan eskisinin hükmü ,.. lhin ··c dit b ~ · ı L1 JQktur. No. lı Posta Kutusu) adresine nohut kırması 1517/942 tar e mu: a çarşam a günu Sırkec de ınan 

hanında 4 üncü kaWt bulunan ofisimiz binasında açık arttırma suretlle 
kenıallye Ergü köyünden Ali oğlu (Pul) rumuzile gönderilmesi. satılacaktır. İsteklilerin saat 15 buçukta müdüriyetım!z hububat satış 

Mustafa Alcg1ln. servisine müracaatlan 113.n olunur. (7523) 

Bay Amcaya göre ... 

- Lokanta .. l 
\11trın eri ' k ıl ~ B 1 _ı· • kaf--1' _ı · 1 lll .. ı. tehre ldeta h n~n apat - ·•· e ea'!'emız,. ıcau aevır eı- · ·. Hem fakir fı1'.aramn i§tahı ka-1 ... Hem de baz, ahçı dükkanlan-

hrdi b.y A •ika. bı., manzara den kalma b11 'detı ortadan kaldıra- barmlı)'acak... mn p:sliği Jıo;:ından görünmiye-
rnc:.... ak. bi .. ta.Ja. .w... lr.ua. .J.d. __ _ 

Bu 8lqaınclaQ itibaren yeni proııram 
Her ak,am ıea.nslar ıa.at 9,30 da başlar. 

Yerlerinizi hemen tedarilt ediniz. Telefon: 6082 1 

DOGAN SiGORTA 
ŞIRKETiNDEN: 

Doğan Si&orta Anonim Şirketi aıağıdalU vasıflan haiz olmak üzere 
alb Türk gencin! İıtanbuldakl merkezinde en az bir aene ataj yaptırarak 
bunlardan muvaflak alanlan ılrketln esas bfzmetlcrlnde çalı§tıracak ve 
bu esnada liyakat göaterelnerl ıtajlanm ikmal için ecnebi memleketlere 
gönderecektir. 

Hiç kimseye dayanmadan yalnız kendi kabiliyetlerine güvenenlerin 
en geç temmuz 1942 ıonuna. kadar tahriren ıirkete müracaat etmeleri 
lbımdır. Namzetlerin TUrk tebaasından olmaları, lise tahsilini bitirmiş, 
askerlik hizmetini yaprnıı bulunmaları ve 25 ya§ından aşağı olmalan 
icaheder. 

Müracaat mektuplanna el ıya.zııile hal tercümeai yazılmalı ve nüfus 
hüviyet cüzdanı euretile liıo ıehadetnameai ve varsa olgunluk veaika.s.ının 
sureti ve iki adet vesika foto~rafı illıtlrilmelidir. 

Maarif Vekilliğinden: 
Bu yıl bölge sanat okullarlle yapı usta oku.llarul!l almaca.le patasız yatın 

talebenin müsabaka. 1m.tl.hanlan 20 a~ta. v1J.!Jet merkezlerinde ~ 
pılacaktır. Bu imtihanlara gi.r.rnet !3teytıılerln iütlan öğrenmek üzere 
maarl! müdürlüklerine müracaat etmeleri 1Azım4ır. · tİf'2b · 

. 
... Yani Belediye de, halk da, ah- B. A. - Evet, darısı kunduracı 

ç1 da memnu.-ı. Beöyle üçüzlü bir ba- vitrinlerinin ba§ına 1 .• 



Sahife 4 

Milli üdafaa Vekaletinden: 
Leyli Tıp Talebe yurdunun Tıp ve Eczacı kısmına 

alinacak talel>enin kabul ıartlari 
ı - İsteldllertn. a~ıda. yazılı veslkaları tamamlamıi olduklan halde 

ve tıp ve eczaoı kısmından hang1s1ne g1rmek ut.edlklerln1, ve sa.bit ve Q9ı.k 

SAÇINIZ DÖKÜLÜYORSA, BAŞINIZDA KEPEK VARSA 

• 
1 

Askert ııseıere, Konya nsker1 orta okuluna ve ged1kll hazırlama 
orta okullanna talebe nlınıycr. 

adreslerini bildlrmek suretlle doğrudan doğruya Sıhhat ve tçtim..qt Mua.ve- -- KULLANINIZ. TF.SİRİNl DERHAL GÖRORSONOZ. 
net Vek11llğtne ıstlda lle milrncaat etmelert lô.zımdır. ---------------

1 - 1 Eylül 942 de başlıyacalc yeni ders devresi için Konyıı.da Ku
teıı, Ak.şehirde Maltepe ve Bursa askeri Uselerlle Konya askert orta 
okulunun ve Kayseri gedikli erbaş hazırlama orta okulunun her ilç 
sınırına, Merzifon gedikll okulunun birinci, ikinci, ilçüncil smınanna, 
Kırıkkale sanat okulu ve Ankara musiki gedikli okulunun yalnız bi
rinci sınıfinnna Maarır liselerinden, Maarif orta okullanndan ve Uk 
oku1 mezunlarından talebe alınacaktır. 

2 - Alınacak talebenin Türk ırkından olması, sıhht mu:ı.yenede 
sağlam çıkması, ve istekll ndedl ihtiyaçtan fazla oldu!nı taktirde ya
pılacak seçme sınavında -kazanması şarttır. 

3 - Tahslll terk edenler. her ne sebeple olursa olsun yaşını bft
yiitmüş veya kilçillmüş olanlar, bulunduklan okullann son sınavların

da sınıfta veya bütünlemeye kalmış olanlar, yaşlan, baylan ve aii.rlık
lan askeri liseler tallmatındakl hadlere uygun olmıyanlar kabul olun-
mazlar. Yalnız gedikli erbaş hazırlama orta okullanna bir Ul ilç sene 
tahslll terketmlş olanlar alınab1llr. 

.4 - Bu ~rtlan taJJıynn lsteklllerln bulundukları yerlerin askerllk 
şubelerinden diğer kaydı kabul şartlannı öğrenmeleri ve okullarca 
lsteklller hakkında yapılmakta olan tahkikat neUcelerlnln seçme sı
ruwlanna kadar tamamlanarak istekIUerın bu sınavlara glrebllmele
rlrt temin için 15 Mayı 942 den itibaren birer dilekçe ile ve açık ika
met adreslerini ve nüfusa kayıtlı bulundukları yerleri dilekçelerinde 
göstermek üzere derhal girmek istedikleri okul mlldilrlilklerlne müra
caat etmeleri ve Maarif okullarında sınıf ıteçme sınavları bittikten 
sonra da dl~er kaydı kabul kağıtlarını hazırlıyarak askerllk şubeleri 
yolu ile en geç 10 Ar!ııstos 942 tarihine kadar okul müdürlfrklerine 
göndermeleri Ui\n olunur. (3267 - 5538) 

Tam evrakla yapılan mütacaatlar sayısı kadro ihtiyacından fazla 
olursa, keyfiyet gazetelerle llln olunacaktır. 

2 - Kabul muamelesi dilekçenin alındığı tarUıe göre değil vesikaların 
tamam!andığı tarihe göre yapılır. Eksik evrakla müracaatı edenler vesi
kalarını tamamlayacaklnn tarihe kadat' müracaat etm~ sayılırlar. 
aDllekçentn alındığı isteklinin adresine bildirileceği gibi, kabul edlUp edll
medlğl de zamanında aynca. yazılacaktır.• Vesikaları bağlanmamlf dilek
çelere cevap verilmez. Ve bu dilekçeler ü~rlne hJçblı:: muamele yapıl
maz:. 

3 - F.K.B. sınıfına liseyi veya lise derecesinde olduğu Maarlt Vekil
liğince tasdi!: edllm~ okullan en aşağı iyi derece ne bltlrmlf olanlar alınır 
F.B.K. den yukarı fakülte smınan için bulunduğu sınıfı pek iyi veya. iyi 
deı-ece ile geçmJş, yabancı dil ve askerlik lmtlhanlannı vermlş olmak cı:Tıp 
fakültesi 3 üncü sömestri için F.K,B. sınıfını iyi derece ile bltlrm!J ve vı. 
zelerinl en iyi veya tyl derece ile vermiş olmak-. lAzundır. 

4 - Müracaat edenler, aşağıda kaydedlldlğl vechlle kabul sıram.na. ko
nulurlar. 6 ncı maddede yazılı vesikaları tamam olarak gönderm~ olmak 
şartııe. 

U ıOlgunluk imtihanı ve lise bltlrme dereceleri cpek iyi olanlat, 
II> Olgunluk imtihanı tpek iyi• lise bitirme iyb olanlar. 
ID) Olgunluk imtihanı clyb lise bitirme upek iyb olanlar, 
Vl) Olgunluk imtihanı ve ilse bitirme dereceleri dyb olanlar, 
Vl Tıp fak!iltesinln muhtelit sınıflarına devam edenlerden cpek iyi ve 

iyi derecelller11. . 
5 - Yaşları 22 yi geçkin olanlar, yurtta okumaya ve ııer1de mecburl 

hizmetlerini yapmağa engel olacak blr hastalığı veya Arızası bulunanlar 
ve evlller kabul edilmezler. 

6 - Gönderilecek vesikalar şunlardır: 
a> Türklye cilmhuriyetı tebaasından olduğunu blldiren nüfuz hüviyet 

n 11 
cüzdanının aslı veya fotoğraflı ve tasdikli sureti, 

OevlPt Oemirvolları ve Limanlari İşletme b> F.K.B. sınıtı için lise bitınne ve olgunluk şahadetnamelerlnin aslı 
Umum idare~i ilanlari veya şahadetnamest henüz tasdikten gelmemiş 1se lise müdürlü~ünün bl~ 

tlrrne ve olgunluk derecesini de gösteren totoA'raflı ve tasdlkll bir vesikası ============================= cbu vesika. talebe tarafından doğrudan dcğruva lise müdürlüğünden dilek.
Muhammen bedeli 3429~ (otuz dört bin iki yüz doksan beş) Ura olan çe ile istenir ve müdürlükten Sıhhat ve İçtımat Muavenet Vekllllıtıne 

cem'an C274> lld yüz yetmiş dört metre rnlk'abı .360) ilç yüz altmt.7 dest- gönderııır. Liseden bir yıl veya daha önce mezun olanlar bu müddeti 
metre mik'abı muhtellf eb'at ve miktarlarda çam veya köknardUme, çıta nerede ve ne suretle geçlrdlklerlni bir vesika Ue blldlrrneğe mecburdurlar.• 
ve t.ahta .27 Temmuz 1942) pa7.artesl gilnü saat (15,30) on beş buçukta c) Tıp fakültesi birlncl sınıfı için F.K.B. tmtUıan notlan, ve üçüncü sö
Haydarpaşada Gar binası dahlllndekf komisyon tarafından kapalı zarf rr.estr ~cln F.K.B. imtihan notlle vlzl' notlarını blldlren Dekanlık vesikası (bu 
usullle satın alınacaktır. vesika istekli tarafından Dekanlıktan alınarak dilekçeye bağlanır.• 

Bu işe girmek isteyenlerin 2572 (iki bin beş yüz yetml.4 iki) lira 13 dl Okuduktan liseden veya oranın emniyet idaresinden alınmıf lyi 
<on üç) kur~luk muvakko.t teminat, kanunun tayin etti~ vesikalarla hal kMıdı. 
tek.llfierlnl muhtevi zarflarını aynı gün saat o4•3o> on dört otuza kadar eJ Basılmış örneğine doldurulmuş ve üstünde tasdlkll fotoğrafı bu-
komloıyon reisliğine vermeleri Ilz!mdır. lunan bir sıhhat raporu chastane baş tabiplikleri bu raporu mühürlü zarf 

Bu işe alt ~rtnameler komisyondan parasız olarak dağıtılnuı.kt.adır. tçlnde istekllye verir.• 
C7450l Muayeneleı", Ankara. Diyarbakır, Erzurum Haydarpaşa, Sıvas, Nürnune * hrıstDnelerllP. İstanbul Çocuk hastanesinde ve Adana, Aydın, Balıkesir, Bur-

Muhammen bedeU 12400 <on iki .bln dört yüz> lira olan 20 ton kloru sa, İzrr.t~. Konya, Samsun Memleket hastanelerinde yapılacaktır. Muayene 
tutya 2217/1942 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usulü lle Ankara'- lçln lsteklller, bu hastanelerin bulunduğu vllD.yetıerln sıhhat ve lctlmal 
da İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu kom.siyonca satın alınacakLır. muavenet müdürlüklerine bir dllekçe ne bizzat münu:aat edeceklerdir 

Bu işe girmek isteyenlerin V30 (dokuz yüz otuz) llralılt muvakkat f) Alt t f t 5 f · 
teminat lle kanunun tayin ettiği veslkalan ve tekllfierini a.ynı gün sa.at olneaktır.ıı ane 0 06ra ccepheden alınmış ve 4.5X6 ince klğıda basılmış 
14 e kadar adı geçen komlsvon relsllği~e vermeleri lAzımdır. 7 - Kabul edlldlkterl kendilerine tebliğ olunanlar yurda iltihak eder

Şartnameler parasız olarak Ankara da Malzeme dalrestnden, Haydar- kcn. örneği aşağıda yazılı ve noterllkce tasdlkll bir ~ahhilt senedini blr-
.... asa'da Tesellüm ve Sevk şer.ıgınden temin olunur. (7280> llkte götürm.eğe mecburdurlar. Taahhüt senetsiz veya örneıttne uymayan 

1 1 
taahhil~ senedlle yurda müracaat edenlerin kabul muamelesi. yapılmaz 

~atıl ık torna tezga.A hı ı •Bu senet lsteklJ tarafından aynen tanzim ve imza edileeek ve alt ktmni 
~ örneğinde görüldüğü gibi kemı taratından keza aynen ve t~mamen yazı-

1
1&.;ak imzalanacaktır. 

1 l 1 / 't. metre boyunda mükemmel ve iyi i~ler bir halde bir torna TAAHHVT SENEDİ ÖRNE(;f 
te1gahı satılıktır. lstiyenlerin İstanbul Rızapa,a yokuşunda Nasuhiye LeyP Tıp Talebe Yurduna kabul edllerek herhangl bir tıp fakültc3ın_ 
11okak No. 31 e müracaatleri. den tabip olarak çıktığımda 2000 sayıh kanun mucibince yurtta geçirdıgım 

ilııiııiı•lllımıi••lliıiliıiiıiıı ... •lliııııı••••••••••••••••• zamanın ctatlller de dahil• üçte ikisi kadar bir müddet •+• 
İstanbul Küçük Sıhhat Memurları Mektebine 

talebe kabul şartları 
ı - Türkiye cümhuriyetl tebaasından olmak ve yaşı 18 den aşağı 26 

dan yukan bulunmamak .20 den yukan olanların askerllkle lllşlği kalma
mış olr.caktır.• 

2 - Ortn okuldan pek iyi ve iyi derecede mezun olmak cLlse sınıfla
rında blı veya iki sene fazla okumuş olanlar tercih edllecekUr. Bunlarla 
kadr" dolmazsa orta d~receliler de alınacaktır. 

3 - İstekliler, bütün enakını tamamlamış olduğu halde dilekçelerini 
15 Eylfıl 1942 tarlhine kadar teyit kısmı için Sıhhat ve İçtlmal Muavenet 
Vek1lllğine, neharl kısmı için İstanbul Sıhhat ve İçtlmat Muavenet Müdilr
rnırı vasıtnsııe okul müdürlüğüne göndereceklerdir. Kabul muamelesi tam 
evrakla müracaat sırasına göre yapılır. 'Evrakı eksik olanlar, t:ımamla
dıkları tarihe kadar müracaat etmemiş sayılır ve haklarında muamele 
yapılmaz. 

Gönderilecek vesikalar ~unlardır: 
A - Nürus hüviyet cüzdanı aslı veya tasdlkli wretl 
B - Orta okul şa.hadetnamesl aslı cdaha fazla okumuş olanların şa

hadetname ne birllkte tahsil mllddetlerlnl tasdik: eden resmi vesika.• 
C - BllSllmış örneğin!! uygun ve üstünde tasdUtll fotoğrafı bulunan 

bir sıhhat raporu o.bu raporu hastane başt:ı.blpleri zarflayarak üstünü mü
hürle)~cel: ve istekli tarnfından mühürlü zarf hallnde olarak gönde
rilecektir. • 

Muayeneler Ankara. Sıvas, Erzurum, Diyarbakır, Haydarpaşa Nümune 
hastauelerlle İstanbul Çocuk hastanesinde ve Izmlr, Bursa, Konya., Adana, 
Samsun. Balıkesir, Aydın Memleket hastanelerinde yapılacak ve ıstek
lller bu hastahanelerin bulunduğu vlltıyetlertn Sıhhat ve İçtimaı Muavenet 
Müclfirlüklerlne bizzat müracaat edeceklerdir. 

D - Çıktıkları okuldan veya mahallin polisinden alınmtı iyi hal kfı.ğıdı. 
E - 4.5X6 boyunda üç tııne fotoğraf tcepheden alınnuJ ve ince U~ıda 

btsılm4 olacaktır. 
4 - Leyli kısmını. kabul edildi~l kendisine tebliğ olunanlar okula utt.. 

halı: ederken, örneği aşağıda yazılı ve noterlikten tasdikli blr taahhüt se
nedini blrllkte götürmeğe mecburdurlar, Taahhüt senetsiz veya örneğine 
uyınayan senetle müracaat edecekler kabul olunmazlar. 

TAAllllt T SESEDİ ÖRNEÔ.İ 
Leyli Küçük Sıhhat Memurları mekteblne alınarak tahsil edip mezun 

olduğumda, Sıhhat ve İçtimaı Muavenet Veklletinin tayin edeceği vazırede 
be' yıl hizmeti kabul etmediğim veye. kabul edip de muayyen müddet! 
bltırmeden bıraktı~ ve sıhhi sebepler dışında mektepten daimi olarak 
çıkarıldığım takdirde benhn için sartedilmı., olan parayı tamamen ödeme
ğt ve bu taahhüt senedi mucibince benden istenecek para için ödemek 
mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yürütülmesini kabul ve 
taahhüt eylerim. 

İmza Ye urib ikametgah adresi 
Yukarıda adres ve hüviyeti yazılı olan 

bu taahhütname mucibince ödemek mecburiyetinde bulunduıtu her ders 
yılı için iki yüz llra olmak üzere bütün tahsil müddeti için ceman 400 ıı
raya. kada: parayı, falzile beraber borçlu 
Llrllkte müteselsll kefil ve mlişteret müteselsU borçlu sıratile ödeyece~im. 

Kefilin mesleği ve sarih adresi (6758) 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet VckA.1etlntn lüzum görece~! mahallerde 
hlzn·et ifasını kabul etmedlğlm veya muayyen mliddetl blttrmeden hizmeti 
~erkeyledl~lm takdirde yurtta benim için sarfolunan paranın ikl katını 
öderr.eğl ve tıp tahsllJm1 terkettlğlm veya sıhh! sebepler dışında Fakillte
den daimi olarak çıkanld:ğım yahut yurtta bir seneden az blr müddet ka
larak yurdu terkeyledlğlm takdirde benim için ~artedllmtş olan parayı 
tamamen ödemeğl ve bu taahhüt senedi mucibince benden istenecek pa
r~l~r 1çln, ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yü
rutulmeslnl ve 2000 sayılı kanunun diğer cezai hükümlerinin de hakkımda 
tatblklni kabul ve taahhüt eylerim. 

İrr.z& Vt" sarih ikametgah adrf.sl 
Yukımda adres ve hüviyeti yazılı olan nın 

bu tachh_ütn~me mucibince ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders 
yılı için uç yuz lira olmak üzere bütUn tahsil müddeti için ceman 1800 
,:xx,. lirayı ve !ki katını ödemek mecburiyeti hasıl oldu~u takdirde 3600 
cXXX• liraya kadar parayı, faizUe beraber borçlu ile birlikte müteselsil 
kefil ve müşterek müteselsU borçlu sıtatlle Ödeyeceğim. 

Kf'fiJJn meslefl n sarih adresi 
il'+• Eczacı olmak ist!yenlerln tanzim edecekleri senetler •Leyli Tıp 

Talebe Yurduna kabul edilerek Devlet hesabına okuyup eczacı çıktığımda 
3989 sayılı kanun mucibince üç sene mfiddetıe Sıhhat ve İçtima! Muavenet 
VekAletlnlr. . . . . . .. . . . . . .. . . .. ll:lh• şeklinde yazılacaktır 

cr:XX11 Eczacılar için 1200 lira · 
o:XXX• Eczacılar için 2400 Jtr:ı f67S7' 

HOLANTSE BANK - ÜNİ N. v. 
ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖY PALAS 

AJANSI: MEVDANCIK, ALALEMCI HAN .... 
BÜTÜN BANKA MUAMl;°LELERI 

KASA 1CAR1 .... 
MERKEZi t<ÜRASAO 

KUŞ TÜYÜNDEN 
Yastık, Yorg-an, Yatak kullanmak hrm ke eniz~ hem de 

s;:;~:ı~zre BiR KUSTUYU YASTIK 2 LiRADIR 
Yatak, yorganlan da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çalanakçüar, San
dalyacılar soko.k, Ömer Bali oğlu Kuş tüyü Fabrikası. Telefon: 2302'1. 

Kaplıca ve içmelere gideceklere: 
Mütehassıs Dr. RIZA REMAN'ın 

Şifah Sulan Kullanma tımt - Şifalı kaynaklanmm 
(610 sahlte, 250 resim ve hartta, 5 lira) 

Kaplıca BUgUert (50 Krş.) 

iıll••••• Tavsiye olunur. Kitapçılardan a.rayınız. •••••lııi 

Müfettiş alınacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu umumi merkezindenı 

Kuru~wruız teşkllA.tında çalıl}llıak üzere mevcuda Uhe olarak bir 
müfettiş alınacaktır. tsteklllertn yüksek tahsllll olması, yaşı kırktan ru
kan olmaması ve askerlikle alakaın bulunmaması, idare ve hesap teftişle
rinde tecrübe ve beheresı olmakla beraber konferanslardı\ kuvvetll söZ 
söylemek istidadı ve çocuk davasile teşkUatında ali\kalı bulunma& gerek
tir. İsteklilerin dilekçe ve referanslarııe kurum umuml merkezine müra-
caatlan. (7350) 

·KAT'iYEN 
IHTIY ARLAMIY AN 

KADININ 
SIRRS 

-
45 yaşmda olduğu halde yüzünde hiç 

bir çiz.gı, hiçbir buruşuğu yoklur 
Açık, yumuşak, ve bir genç kızınki 

gibi kusursın bir cilt, Adeta bir ha· 
rika denebilir. Fakat bunun CennJ 
bır ızahı vardır 

İşte, bu, Vıyana UnlversitesJ Pro-. 
fesön.I Dı Stejskal'm şayaru hayret 
1<.eştı olan "Bıocei., ın net.ıcesidır. 
"Bıocel., her yumu~ ve kusursuz 
cild için elzem o~n gençleştirici 
krymetli ve tabıl unsurdur. Şimdi, 
penbe renkteki Tokalon kreminde 
'"Biocel.. bulunduğundan, ıiz uyur

YALOVA GAZOZ 
Fabrikasının ta vziht 

Bazı gazeteler gazoz fabrlkalannın 
(asit oksalik) kullanarak zehirli ga
zoz yapıldııtını yazmışlardır. Halbuki 
bu maddeden gazoz yapıldıR'ı takdlr
de gazozların rengi ayran gibi b&
yazlaşır ve ~lşelerln dibinde kum ta
neleri glbl teressübat bırakır. Bu va.
sıflardan dolayı (asit oksalik) lle ga
zoz yapılması imklnsızdır. Bu se
beple de piyasaya. bugüne kadar asit 
oks:ılikll gauız çıkmamıştır ve çıkA
maz. Gazoz flrmalanndan biri bu ha
vadisi tırsa.t bUerek hakikatJ. 1za.h et
mek şöyle dursun halkta gazozlarda 
asit oksalik kullanıldığı zannını tak
viye edecek: reklam mahiyetinde yazı 
neşretmiştir. Hakikat yukarıda. lza.h 
edildiği şekildedir ve hlç bir gazo21 
firması bu maddeyi kullanmamıştır. 
Bu veslle ne sayın halkımıza İngil
tere, Almanya ve italyadan son za
manlarda mllyonlarca yeni gazoz ka
paklan geldl~i ve (Yalova gazoz fab
rikası da) eskldenberl yeni kapak 
kullıınmakta ve gazozlanmızın ta
mamlle slhhl şartlar dahilinde ha.
zırlanmakta olduğunu dll arz ve key. 
flyetl tavzih eder 

Y:ıloya gazoz fabrikası 

HAŞiYELi 
VE iZAHLI 

TÜRK 
KANUNU MEDENiSi 

Yaz&n: HaUs Sungur 
400 Büyük ı;ahife 

Flatt 300 Kr, 
Satış yeri: Ankaradıı. Haşet ve 

Akba, Istanbulda Ha.,et 
Kltabevlerl 

ken cildinizi besler ve gençleştirir, 
Her sabah kalktığınızda çızgl ve 
buruşuklukların kaybolduğunu ve 
blrat daha gençleştığlnizı gorursu• ı 
nüz. 1-iml••••••••••••I 

Gilndi.lzlerı için de 'beyaı renkteki FENJ\l SUNNETÇI 

Emin Fidan 
Kabine: Beşlktw; Erip 
apartımanı. Tel: 4439~ 
Evi: Suadlye, istasyon 
arkası No. 17. Tel: 81773 
Taşralı ve yerıuerin yaşı bıiyıik.. 

küçük olsun sünnetleri muayeneha.-

(yağsız\ Tokalon kremini kullanınız 
Bu sayede cıldinızı tazeler. o;iyah 
noktalardan kurtarır. ve açık mesa •• 
mat.mı sıklaştırır. On yaş daha genç · 
gori.ınumlz ve oyle de kalaıız . Yuııl·, 
nüzün uıyınamı' adalel,!!rinc nıha-. 
yet veriniz Bu çlrkln tenden kurtu. 
lunur:, Mekteplı kız olduğunuz r:a• 
mtnki taze sıkı yanaklarınızı ve 
tatlı gu.zellitlnizJ iktisap edlnl.Z. Cil· 
din gıdası olan bu iki muhtelif To-
kalon kremının harikulade netıce· · n __ em_d_e_k_o_la_y_I_ık_l_a_y_a_p_ıl_ır_. ____ _ 
ler.ndcn fevkalade mahzuı kala· 
caksmrz.~ Aksi takdirde paranw 
mcmnunıyetle ıade edeceğiz 

.4ı•·-iLAN--. 
G. ve A. Baker Ltd. Şirketinin 
Sigorta dairesinde tahsildarlık 
vazifesinde bulunmuş olan Ni
hat Aksoy' un vazifei memuri
yet~e nihayet verildiğini ve 
Şirketimizde artık bir guna va
zife ve alakası kalmadığını 
müşterilerimizin malumu ol
mak üzere ilan eyleriz. 

-Burs& ikinci oıulb hukuk nıabkeme-
sinden: 9~2/tı 

Fevkalade bir arsa 
sablıkbr 

Ihlamurla Kalamış arasında. 
Bağdat caddesi ve tramvay yolu 
üzerinde, Moda. koyuna bakan, 
ağaçlıklı ve merkez! vaziyeti ltl
barile eşsiz blr ar.sa. .satılıktır 
Emniyet sandığı merkez sat!.§ sa~ 
!onuna ve Kadıköy şubesi.ne 

müracaat, 

Soydan sünnetçi 

Ahmed Temiz 
Adres : Çarşı.kapı 

$UBEL~RI · AMSTERDAM - ROTTEROAM - 8UEl't08 AfRE9 

CAIUCAS.. • MARACAIBO - HAJFA - WILLEMSTAO - ORA.NJEST40 

RIO DE JANEIRO • SANTOS • SAO PAULO 

Hemşl·re aranıyo 1 Az~urs:~ ~~~m~[UAI~J;:;~:: . r müddeialeyh Bursada İstanbul ga... 
rajı sahibi KAmll Koç aleyhine ikame ! 
eylediği istihkak davasında: Müdde-. 

Tramvay durak No. 3 
Tel: 23860. Aynca bi
raderi Büyükada Halk 
Eczanesi Tel: 56.37 

Akadaşlara Veda 
l~Ietmemizin maden hastanesi İçin Kızılay Cemiyeti Hemşire 

Mektebinden diplomalı ve Ameliyathanelerde çalışmış tecrübeli bir 
hemşireye ihtiyaç vardır. Ha3tancde ikamet etmes: meıırut bulun
duğundan iaşe ve ibate.si hastane tarafından temin edilecek ve kecı-

disine 100 liraya kadar ücret verilecektir. Talip olanların hal 
tercümelerile birlikte diploma sureti huy vesikası ve evvelce çalış
tıkları yerlerderı almış oldukları bonserves ve üç adet fotoğrafı. 

(Ergani Bakın Türle Anonim Şirketi İşletmesi direktörlüğii -

Maden) adresine göndermeleri ilan olunur. 

l L 'A. N: 
ı~o kurut yevmiye Ue -~ hammal alınacaktır. lbtek!Uerin Eyup Da-

l (7428> 

· ı 
1 
aaleyh sıfatı Ue Abdal mahallesin- Muvakkaten se_t'8.hate çıktı-

D•ı NA •ı lfUVVET ŞURUBU ' de ve caddesinde 53 No. evde Ali Rı- ğımdan dost ve arkadaşlanma ft 1 za Ö,arslanın lkametg&hı meçhul veda edemedim. Mazur gönne-

11 
olmasında·n dolnyı bittalep hakkınd'l lerlnl rica eder snygılarunı su-

Piyaıa·-'a Arzedilmiflİr. Bütün Eczane v... j ı ö ·· "1 N ıo 1 
" "' 0 P·ap kararının ilanen tebll11lne ve narım. rucu er o. - 2 
F~.,.., npnnlarınd"' Bulunur. "' , ı> 

&ır::ıa!:!mm~aıcn:mm:mmmiilıi3imliıim1"2n:nmmmnı•:ns::rıııi muhakemenin ıo ağustos 942 hrlhl- A düllıaınit Ditnıegani 

1 

ne miisndif pazarLc.:ıı günü saat ona ___________ ..:._ __ 

I
Ai el a •tol ·--~··tankına karar verıımekıe mezkur gün Or. NiHAD TOZGE 

1 ve saatte mumaileyh Ali Rıza özarS- Cild-Sa"ç Frengi 
İdrar vollan lltlhabı, yeni ve eski BELSOC;TJKLUÖU, tdrar zorlu~u. Me
sane ve Prostat lltlhabı, Sistit ve KoU Slstltıere. Böbrek rahatsızlıkla
rına karşı en mükemmel bir ilD..ç BELSAMİTOL'dur. BELSAMİTOL kul
lananlar yukanda yazılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Bütün Ec-
7.Melerıte bulunur. Satış deposu: Sami Aksu Bahcelfapı İş Bankası 

arkasında Rahyancılar sokak No. 6. 

lanın Bursa ikinci sulh hukuk mah- -
kemesine gelmesi veya bir vekil gön- ve diğer Zührevi hastahklar 
dermesi aksi takdirde gıyaben mu- ı etııır<cı suuF WTAHA11Sıs. 

hakemeye devam olunaca~ı gıyap l'ıur u Perıe•hdu •tdı hrgın 
kararı tebllltl makamına kalın olmak '• tten ,.,..ao • ııeıııar (T-roaı • -•> 
üze. re nAn olunur. .. ..... vıuı,oı .. ....,.. ~ ..... ış..,, ""'"·!'\< ""'""·" "-·-. ........... 


