
Eski hp medreıeai, emekli 
sahne sanatkarlan için 
yurt haline getirilecek 

Sene 24 - No. 8498 - l'latl her yarde a lmaf 

Dünyanın 

birdenbire adalet 
cennetine dönece

ğini sanmak 
yanlış olur 

cBıı mGhlm maeıe, harbden aıra 
dtnJUUn aJacatı tekll iberlnde de
inotrullerle Sovyettertn anıqm11 ol-
malarıdır, Blz1m. kanaattm.ız pdur: 

Reisicümhur 
Dil, T arib, Coirafya 

faldilteü imtmanlarini 
jaldhettl 

o 
Aak.a " (Telefonla) -

RMeicfbnhw l.Det inha pnla-
nnda Maarif Vekili oldaia hal
de 'buaün eaat 11 de Ankara 
Dil. Tarilı n Coira'7a Fak61te
.ım ,ereOenclirmlttfr. Remcam
bar uat 1 J • bclar F.klltecle 
kalarak muhtelif denlerden Jtr 
snlmakta olan imtiMm takibet
mitlerdir. 

Ha!bden sonra tlç milttertk devlet de 
antıl kazancı hevesine tapılınıyacak- ~---------~ 
lardlr. llllletıertn dahUl itlerine ta. K ad • d =-.:rat her ~tın de menıaau Ut- ar enız e
--.ıet ' BlrrlJet, tatltW Ye Jotlma1 
.... ,.. ~~ cl&1Wıı J99l Mr 
tam bir ""'il' cs.rıet t.IUlad& 
btrI f1tır blrlltı VUdır Bu f1k1r 

lll tıç devletJıı sulh gİ.yeıertnde 
anıaşmalanna hizmet etmtştır. • 

Dünkü •Yeni Sabah» da buna 
benzer şu düşünceyi ileri aüı11· 
JOrdu: 

kiltalyan 
torpil botları 

Halk birliklerinin dağıt· 

ması için vilayet emrine 
100 ton pirinç verildi 

SALI 11 Butran 1941 Sahtblı 1'ecmei14bı Sada1f - NetrlJat mildGrtl: Hikmet l'erldun Es - AJqam Katbaall 

Atatürk lnkllAbı 
müzesi açlldı 

Mtlzec:le lö,metli Yeaikalar, reıhnl-, Atatlrk'ln 
el yuilari, Gniformui, bir çok etP Yardır 

BU S&B•••t '.l'BL&BAPL•B 

Libya' da 
lngiliz ordusu 
ikiye ayrılmış 
İtalyan tebliği cSa)'lla· 
mıyacak kadar çok eıir 
ve pn•im alc:lık• diyor 

Bu sabah 
şiddetli bir 

zelzele oldu 
Bir minarenin aıvalari 
döküldü, bazı duvarlar

da çatlaklar oldu 

muharebe 

Bir tayyare gemiaine ele 
tam iaabet oldu 

Bir Amrikan kruv--st-llt 
fqilizleria MYa alğnlari baa.-1-;.. aAUru 
..... 11 (A.A.) - tnsall hin. ... .-.. • ...., 



AKŞAM 16 Haziran 1942 

._ __ D_a_::1_1.~G-e_c~e~k~· ~v~e~B-a~ııamı&lla~bl'ıimla~h--~-ll~aEl!!l':Ulllb_e_r_ı_e_rllltl!llmmZ!ll!W!!l!m:illl) 
IHarb tebliğleri 1 

Alman tebliği 
Berlin 15 (A.A.) - .Alman ordulan 

başktımandanlığı.nın tebliği: Düşman 
atvastopol etrafında kuvvetle ta.hk1m 
edilm1ş bir çok mevzllerden geri atıl
mıştır. Taarnız eden piyadelerimiz 
derinliğine düşman mevzllerlııe gir
mişletdir. Savaş uçaklarına. refa.ka.t 
eden av uçak fllolan, kendileri hiç bir 
kayba uğramakslZln sıvastopol üs~ 
tünde 16 Sovyct uçağı d~ürm.üşlcr
dlr. 

Barkof doğusundaki yenilen düş-

Almanlar 
Doneç'i bir 

kaç noktadan 
geçtiler 

Almanlarin büyük bi~ 
. çevirme hareketine 
hazırlandığı bildiriliyor 

mandan geri kalan kuvvetler yokedil- . 
mlş veya esir alınmı.,lardır DUn bil- Berlin 15 (AA.) - Alman B~-
dlrllen rakamlar bu arada "25 binden kumandanlığı, Harkofun doğu kesi
s:lyade esire ve 260 tanka ve 208 topa minde Alman imalarının yaptık.lan 
yükselmi:ıtir. hücumlann yeniden muvaffakiyet· 

Kursk doğusunda Alman - Macat )er kazandığım bu eabah bildinnek
kıtalan düşmanın blllblrt a.rdı sıra tedir. Donetz. birkaç noktadan qıl
yaptığı ta.arruzlan püskürtmüşlerdir, Dll§hr. Askeri mahfillerde aöylendi-

cehhenln şimal ve merkez kes1mle- ğine göre arazinin bataklık olması, 
rindekl mahalll ta.amızlar müsait şe- Alman askerlerini taarruz hareket
tllde gelişmektedir. Münferit düşman lerine ıve ilerlemeğe devam etmek 
kuvvetleri ve Sovyet çeteleri Yok.edil- bwıusunda tok büyük güçlüklere 
mektedlr " tm tı tihk" L d 'dd tl" " leh . h sind d"· ..t..ı ugra 1§ • am eua ı §l e ı 

vO ov cep e e uşm.aru.n 9'"'"' b" ka d .. 
dettı taarruzlan çetin sa va.şlar sonun- ır mu ~emete . ve u?'11an t~pçu-
da ktnlt!WJtır Laponya'da Alınan avcı larmın mutemadı ate§me ragmen 
müfrezeleri .ormanlar içinde sayıca büyük Donetz nehri üzerine biTçok 
üstün düşman kuvvetlerini çevirmiş- noktalardan köprüler atmağa mu
ler ve yoketmişlerdlr. vaffak ohn~ardır. Alman kıtalan 

Alman hava ırovveUerl Murmansk ve malzeme kollan, bu köprülerden 
Hmanını bombalamışlar ve bir t.orpldo geçmektedirler. 
muhriblnl ha.sara uğratmışlardır. Sov- Alman hava kuvvetleri bu kesiın
yet hava. kuvvetleri iki hazirandan de çok faaliyet aarfetmİ§lerdir. Bom
ll hazirana kadar t.opyekfuı 456 uçak bardıman ve pike tayyareleri, 30 
taybetınlştir. Ayni müddet zarfında düşman uçağını dü§ÜrmüşJer, 34 
Alman hava kuvvetleri Doğu cep!1e- uçağı da ağır surette hasara uğrat
sinde 47 uç~k kaybctmlşlerdlr: mışlardır. }talyan ve Alman avcıla-
Şlmal A!nk.ada Alman ve Italya.n n bu kesimde l 3 dü~an tayyaresi 

kuvvetleri çetin savaşlar sonunda d "· ·· ·· ı rd"r 
d .. t zl _ k"""" _ uşurmuş e ı • 
u~an aarru nnnı pus ~ umuşler- -----

dlr. Düşman 52 tank ve büyük mik
tarda. malzeme kaybetmiştir. Alman 
avcıları dün 14 İngiliz uça~ düşür
müşlerdir. 

Ak denizde 
İngilizlerin 2 kruvazörü, 

1 muhribi ve 4 ticaret 
gemisi batırıldi 

Çin,de Japon ileri 
hareketi 

Tokyo IS (A. A.) - Kiangsi 
cephesinden bildirildiğine göre, Ja
pon kuvvetleri Kuang Fen' i aldıktan 
sonra l 5 haziran sabahı Kuaogsin' e 
girmişlerdir. 

Mecliste 

Kazalara dağıtılan 
beyannameler 

Nasil doldurulacağina ve birlikler tarafından ne 
suretle toplanacağına dair vili.J'etin bir tebliği 

Almanlar 
Sivastopol' da 
yeni mevziler 

zaptettiler 

Dünyanın 
birdenbire adalet 
cennetine dönece

ğini sanmak 
yanlış olur 

(Bat tarafı 1 inci aahifede ) 

Muhtelif noktalarda çok gerekti. Dünyayı kasıp kavuran İstanbul vil§.yettnden: 6 - Her vata-nda§ hükümetçe ya.pı-
1 _ Kaza.Ja:rea dağ:ıtıım.ı., olan be- ıaeak ~ıtmalardan ve 1a.şe tertiple- ıiddetli muharebeler bugünkü cehennemi hazırlayan 

yanna.ıneler blrllk:ler tara.tında.o t.op.. rhıden istifade edebilırı& için bu bir- devam ediyor hayal dosyalan içinde devletlere 
Ianırken nüfus tığıtlahnın da görül- ilklere girmeye meeburdı:ır. Bu bir- ebedi hürriyet, istiklfil, adalet 
mesi meeburidiJı. Bfrlik1er evvelemlr- 11klere girmeyen vate.ndaşla.r hük'fi-
de ibraz edilen nüfus hüviyet cüıxlan.. met.çe yaj)llaca.k dağltma.Jardan. J:>lç Berlin 1.,5 (A~·>. ~:ı\lm~.n Ba~ adayan, tecavüzü kökünden yok
lannı numaralı halk dağıtma. bl llği blr surette lstifade edemezler. Birlık- komutanlıgının bildırdıgme gore, Sı- eden bol imzalı nice muhteşem 
miilıürlerile mü.hftrliycceıc ve oo:an- Jere .kaydolma bu beyanna.meletl doğ- vaatopoldalci Sta1in kalesi, hava kuv- anı~.~aı bul d v t-

ru olarak doldurmakla mümkündür. vetleriyle ordunun sıkı işbirliğinden ~ ar un ugunu unu 
name muhteviya.tmın hüviyet cüz- tuk ? Sulh d · · b bo 
danlarile mutabaka.tı tahakkuk ettiği Bir kaç yerden beyanname vererek sonra Alman ağır ve en afır topçu~ mu evnnın u Y 
takdirde birli'k idare heyetince tasdik müteaddit birliklere kaydolmak Milll BUDun ateşiyle giinlerce devam eden boy kütükleri yemi§siz ve kısır 
olunacaktır. korunma k.anu~una a.ykın hareket bir bombardımanı müteakip zapte- kaldı da harbin doğurduğu bu 

olup takibatı müstelzimdir. dilmiştir. Bir gün zarfında bu mo. • 
2 - Nüfus~ ohn.ıya.nla.r birlik- 7 _ aeyannameıer 211611942 akşa- d kal d .. d fa .. anlaşma mı renk renk adalet çı-

ıere Aza .kaydedllm1yecektlr. Ancak ern e ayn ayn ort e en agır . . .. 
bu gibiler, nüfus ı.ıı~t.latıııı çıkarmak mına kadar yukarıda tesb~t edilen çapta obüs mermilerine tam isabet- çeklen açacak? Daha temelli go-

-~ esaslara tamamen riayet OOilmelı: su- ·· Mill tl c mi ti ı için müracaat ettntlerlne dair nü!WI retne d ld ruı k birli.ki eril.mi le hedef olmuş ve nihayet kalenin runen e er e ye ne o -
dairelerinden en fwa bir a.ylık te- olacakt~ u ara ere v IJ yansı kullanılamaz hale gelmi§tir. du? Sovyetlerin eseri olan ve bir 
rllıll vesikalar ibraz ettikleri ve bun- 8 _Birlikler yapılma.IJtta olan nu- Bundan. sonra Saksooya v~ ~ess.yi- düzine devletin imzaladığı ((Mü
lann birlik dahlll:nde ikamet etmekte maralı halk dajptırna. blrll~l mfthürl-e- !"~:_len. t?.~ kuvvetler1?111z. dıger tecavizin tarifi» paktından sonra 
oldu.klahna blrllkçe kanaat getirilip rini 201611942 cuın.aıte.st sabahından ıstıkamlar uzerane lcuvvetlı bır hır- .. .. 
tasdik edildiği ta.kdJrde kayıtlan ya- itibaren bağlı bulundtıklan kaza ka.y- palama ateşi açarken göğüe göğüse kaç devlete saldınldı? Kuçük İti
pılabllir. makamlıklanndan teslim alaea.klar, yaptıklan anudane çarpışmalarla hü- l!f, Balkan antantı nerelerde? 

3 - Leyli okul, çocuk yuvası, has- nürus kAğıtıarmın kontrol ve mühür- cuma geçmişler ve kaleyi yandan Almanyanın Polonya ile on se-
~=n~:n::a:ıı~~~ıi~:ı == lenmesı ışı de 21/6/1942 akşa-nuna ka- girmek suretiyl& almı§lardır. nelik «ademi tecavüz» misakı 

dar bltlrllmtş olacaktır. Sivastopol cephesinin başka bir İtal Y . t ' 
yannameye yazmakla. beraber isimleri 9 - Ağır 1.§!;;lle11 elaook lmrtlannı yeıio<le altı hlokhavz, bir hava kar- yanın unanıs anla tazele-
hizasına ve 1'l hanesi.ne (Mektepte- k ·• b hJ k d """Iuk ı s tı dlr. Çocuk Y"Uvastndadır Hastanede- b1rllkleroen almıya.cakla.rdır. Ellerin- şı oyma mevzu ve ir zır ı ule ay- nen Ouıı an aşım.ası, ovye e-
dlr. Aı*erdedlr) şekllnd~ şerh vere- de Mayıs Haziran a.yına alt $r işçi nı gÜn zarfında tahribedilmişlerdir. rin Almanya ile dostluk ve sal· 
cekttr. <Hastaneden maksat hastalar kartı koçanı bul~ar Jaı.yıtlı okluk- Daha mühim başka bir istihkam dırmazlık paktı nerede kaldı? 
değil hastınıeyi :tka.metgftlı ıttllıaz lan blrllklere muracaat ederek birer §iddetli bir !hırpalama ateşine ma- . , . . .. 
eden memur ve milstıahdemlerdlr. mektup alacaklar. Bu . mektupla.rla ruz bırakılmış ve sonunda o lcadar . P?lıtika demlen manfe~ surek~ 

4 - Aile kütük numarası hanesine bağlı bolun~u.klan müesseselerden hırpalannu§tır ki, ancak bir tek top• 1i bır menfaat oyunu haline gel
aile reisleri bir şey yaznuyacaktır. Bu kartlanltnı temı.tı. m tedb~.aehklerdir..:... Bul ,. h~- la karşılık vermek zorunda kalmış- ıniştir. Bugüne kadar gördüğü-

su.sa. a ma uma ..... ara tı= 16 edı- K ı · · b k · beyanname muhteviyatı esası kütük lecektır tır. uvvet erunıze mensup q a müz anla.şmalann hep bır zaru-
defterlne işlendikten sonra birlikler 10 - ·Aile reisleri bu bey'clllllaJD.elerl bir gurup bütün gece ~u:ına~an ~?- ret karşısında, bir zaman için 
tarafından o aileye verilecek kütük aile efradının nüfus eiizdanlarmdaki cadeJe~e devam ve buyük hır b~rl~ a ı1 olduğu asla inkılı edile.-
numarası. bu haneye yazılarak beyan- kayıtlara göre doğru olarak doldura- cephesı boyunca taarrozlannı ilen Y P n:ı;ış . 
name dosyasına konacaktır. cak ve imza edecektir. Bu hususa. rla- sürerek aabah saat beşe doğru düt- mez. OmekJen, deste deste, mey-

5 - Aynı evde oturan blr kaç a.ue yet etmiyenler hak.kında Milli korun- manı mühim bir tepeden atmağa ve danda. 
varsa bunlai! aile itibarile ayrı ayrı ma kanununa göre takibat yapıla- tepeyi işgale muvaffak olmuıtur. İngiliz _ Sovyet anlaşması, bu 
beyanname vereceklen:lir. eaktır. Kuvvetle tahkim edilen diğer ~- harb bakımından her iki devlet 

leler etrafında ve yakın tepeler cı- • • • • 

A H k • k 1 b ıvannda çarpışma devam etmekte• 1~ tesiri inkft.r edılemıy~n . bü• tatur in 1 a" 1 mu"zesı• açıldı dir. Kuvvetlerimiz tarafından son yük ka.mnçtır. Bununla, Ingılt;e.. 
gün1erde alınan mevzilere karşı ya- re Sovyetlerin harbe devamını, 

Roma 15 <A.AJ _ Hususi tebliğ: Dünkü toplanbda iki pJan bütün kartıhk ditşman taarruz- Sovyet Rusya İngilterenin temel-
t ti · k k b 1 ed"ldı· lan he •. r kesimde püsk. ürtühnüşt~r. ll a-..3·rnını elde ettı·. Her ilti" dev-

A lan kten gelmekte olan, bugünkü anun a u 1 (Bat tarafı 1 inci sahifede) kalmamıştı. Bu vaziyet karş'9ınd"' Bu mumuebetle Bolşevikler çok ağır y J.UJ • • • ... 

tebUğde zikredilen iki kafileden biri Ankara 15 (A.A..) - Bü..,.;;.ı, Millet evde oturduğUnu kaydederek: cb- eldeki mevcut eser ve malzemeleri ve kanlı kayıplara uğramışlardır. let, harbdeki bu ı.şbırligine karşı• büyült zırblılıirla iki uçak gemisinin ., ....... 
himayesinde olarak 13 haziran ta.ti.. Mecl1si bugünkü t.opla.ntısında. Slhhat tanbul Belediyesi, vatan tarihile en binanın taksimahna uygun bir şekil- lık, sulh için kendi düşünce ve 
hinde, erken, keşif uçuşları tarafın- ve İçtimai Muavenet Veklletı ile Dev- yakın bir alaka tqıyan bu binada de tanzim etmek kalıyordu. B. Se- Vilayet emrine 100 ton menfaatlerini azçok uygunlaştı-
dan görülmüş ve bütün gün takibe- let meteoroloji umum müdürlüğü teş.. büyük dahinin bamalarını toplamak 1im Nii2'het, dün ziyar&t ettiğimiz rarak dilediklerini gerçekleştir• 
dUere-k dün Sardenya ile Tunus ara- kilfi.t kanunlarının bazı maddelerinin ve vücuda getirdiği inkılabı resim- müzede bu hususta cidden muvaf- pirinç verildi 
sında hava kuvvetlerimiz tarafından ~lınes:lne. ve bunlara maddeler ler, şekiller, çizgiler ve diğer eser- fak olmuştu. Toprak Mahsulleri Ofisi vilayet mek ümidine de vardılar. Anlaş-
hücum edilmiştir. eklena:ne.slne dair olan llyUıalan mu- lerle canlandırmak için çalışıyor. Binanın ilk katında cAtatürk ve emrine 100 ton pirinç vermiştir. manın harb kımnı bir hakikat, 

Torpil uçaktan, bomba ve pike uça.lt· zak:ere ve kabul eylemiş ve askeri ee- §İmdilik yapılabilen maalesef çok İstanbul:. ismini ta~yan salonda Is- Bu pirinçler, yeni teşekkül eden halk harbden sonrasını ilgilendiren kı• 
lanndan mütcşekk.11 1mnet11 te§kil- :U ~~~ ~~=~=~ ~ bir şey değildir, fakat tarih huzurun- tanbula ait resimler teşhir edilmişti. birlikleri tarafından halka dağıtıla- sım ise herzama.n olduğu gibi, 
ler sabahın ilk ~~den güneş ba- Bakeresini yapmıştır e m da bir vazifenin üaaına doğru atıl- dw'iilli mücadele:. ismi verilen bir cakbr. Dağıtmanın günü aynca bil- herkesin asıl dileğini icinde tuta-
tıncıya kadar blrıblrınl takibetmiş ve M Us · · ·· mış şerefli bir adımdır> demi§ bun- odada da Atatürk'ün askeri hayatı- dirilecektir. 
uçak gemilerinden havalanan düşman ec çarşam'ba günu topla.naea.k- d b k b' ' · . • ,. ----- ra.k karşı tarafı tatmin edece}( 

1 dd tıl h - mlaril hl tır. an aş a manın nasıl sabn alın- na aıt en nadır resımler, hatıralar Bı"r kadın kuyuya avcı annın §1. e ıreu e • d " l ·• 1 · • ı ·· d O '-- aki ı kadarını açıgv a vuran sadece bir 
maye gemilerlnfn mukabelesini yen. Genç topçu subayların- a ~~ını !'~ atrnıı1 ve soz ermı şu suret e goze çar~ıy~~ u. at 1'Att . ea_ ~-
mlşlcrdlr bıtırmıştir: da cAtaturk un hayatı> na aıt burun dü§erek boğuldu arzudan ibarettir. Bu dilekler 

İki krÜvazör bir torpido muhribi yarin dip)omalan «Ona ait hatualan toplamak şc· safhala~ sıralanmı§tı. Bunlar, çok Beyoğlunda, Yenişehird:e Gülb~ çok güzeldir, ve böyle bir anlaş· 
ve 4 ticaret ge~lsi. batınlmış bir zırh- verilecek tefini kazanmış ltirmelerin itimat ile kıymetlı hatıralan ve nadir vesika- sokağmdıı. 45 numarada otumn 71 ya- madan biz ancak memnun olu· 
h, bir uçak gemisi, lk:I kru;azör, bir 1 beklediğimiz yar<lımlan müzemizi lan ihti~a etmektedir. Aynı katta şında Olga. s.dında bir kadın ku- . . 
torpido muhribi ve. dört ticaret vapu- Ankara l 5 (I'elefonla) - Top- zenginleştirecektir. Büyük Atatürk'- diğer bır odada da cAtatürk inkı- yuya. düşmüş ve öhniiştür. İtfaiye ee- ruz ve ba.,<>.a.ranlan tebrik ederız. 
runa bir kaç defa bomba ve t.orpll çu Atış Me~te_?ınde genç su~aylara ün vaktiyle içinde o.turmuş olduğu laplan> na ait vesikalar, resimler, sed1 kuyudan çıkaI'nlLŞtır. Fakat, Allah bilir hangi zaman 
Jsa.bet ettirilerek ağır 5\ll"ette hasara çartamba gun1;1 saat 17 ~e ?iploma bu binaya girerken kudsi bir ziyare- broşürler, grafikler mevcuttu. Ata- ulfllhlluilılliilhunıliunuiui ve şartlar içinde tatbikine geçilip 
u~tılmıştır. Yapılan hava sava.,la- verme ve ant ıçme merasnnı yapıla- tin ruhuma getirdiği olgun huşuu türk inkılabını anlatmak için Teşki· sindeki üniformaaı, Sivas kongresin- geçll.miyeceği bel1i olınıyan suUi 
nnda 15 düşman uçatJ düşürülmüş.. cakhr. hissediyorum ve sizin de aynı hisle lan Esasiye Kanunumuzun esaslan- deki kalpağı, sesini muhtevi "'""amo-
tür u -~1- -·"_. __ ""-l.s1. :~&, rin k"l d ~- ve adalet umulan karşısında, 

- • Ç~n&.LU<AJAll .,....... ._e e Şif- 1_• sular mütehassis olduğunuzdan şüphe et- Dl teş 1 e en Altı okun ifade ettiği fon plağı, sigara kutusu. ağızlığı, 
do~em.Lştır. a..u miyorum.> esas umdelere göre bütün inkılap neşrettiği beş kitaptan dördü, harf dünyada birdenbire bir prensip 
Murettebatın bazısı yudı.m deniz Ankara l5 (Telefonla.) - MecJJs Bu nutku müteakip binaya girilmiı safhala:rı caolan<lınlınıştıT. Binanın inkılabma takaddüm ed.en Saray- değişikliği olmuş da herkes artıK 

uçaklan tarafından kul'tanlmıştı.r l'UZnamesine alman bir kanun IAyL. B S l" ı.ı,,_'L_ G L•· k k hnd d ""ldük" D l b · d ,_,__:ı _ _ı·v· t hll · ·· ·· ·· l t k Bf ala k d bi · --A ...n- ~ ır ~- ve . e ım nuznet erçe& 111 ço son a a a o ten sonra o - umu gazınoaun a suJ'•eaıgı nu • esız puruzsuz ada e e avuşa-
r Y uman a.ıu, r gurup ku- .._...,. ........ ~ ... ve J'L&n~ ... tı"tız" b' · · d · b" k fi bah d ·· d · · k T"" k h fl ·1 b" k d" t mandam iki de tllo kuma da ka- mah!Rıs Wen Dl1?trQk '9'eJtL henüz ır ıtına ve erın ır vu u a ma çe sarayın a vucn a getirı- un nr ar en e ızzat en ı &- cakınış gibi hayale ve heyecana 

yıptır. Mürettebat arasmd: m~~ad- b!şfedllmemlf fl!alı sıeak ve aotnk. tanzim ettiği müze gezilmiştir. B. len katafalk·a ait malzeme bulun- rafından yazılan aslı, $iV8$ kongresi k ı1.ma Bırakalı b k 
dit yaralı vardır Mennllerle delik maden 811larmın >:Usum ve teınettil Selim Nüzhet ziyaretçilere müze hak- maktadu. üzerine neıırettiği beyanname, bir tu- ap . yız. . m unu en-
deşlk olmuş 3 uçak yatalannQ n$nen lüsseJert vDAyet husuııııl ldarelerme aıt kında izahat vermiştir. Müzede görülen ~erler, resimler. tam saçı ve saire çok kıymetli vesi- dilen yapmnlar. Bız, dostlar ara• 
tlıslerlne dönebllmfffJr. oJaeaıktJr, HU81Wi idareler bn ..ıa.rı. :Atatürk.ün Samsuna hareketini vesikalar çok enteresandır: Büyük ka, malzeme ve eserler. sında geçen bu alışverişin bitaraf 

Geri kalan düşman gemllerlne kar- doğrudan ~a ı,ıetebllec&:ıel'llmüteak.ip bu bina. bir kaç kiracıya, Önderin .el yazılan, anasınlİ'I. 0aba- Askeri hayabnın bütün canlı saf- ve tarihten ibret almış seyirci.si-
fi harek!ta. bu sabahtan itibaren tek- gibi tıallplerine ru:bsatııame vel"Dlttie sonra sahibine intikal ettiğinden o sının resımleri, Sivas kongresinde b.alan da pek uygun bir şekilde tasnif yiz 
rat başlanmıştır. de ihale edebileceklerd!r, zamanki möbilyesİnden hiç bir şey giydiği kostüm, Sakarya muharebe- ve tethir edilmektedir. · Necmeddin Sadak 

PERiLi KONAK 
Tefrika No. 91 

sin.in hatlarını incelemeğe alışmıştır. son~ Evet, onu avucumuzun içinde Bugün güneş batmadan evvel avın 
Canilerle uğraşa.nlann asıl vazifesi, kıskıvrak tutuyoruz. Yemin ediyo- ağlann içine düşüp düşmediğini an
bu kıyafet tebdilleri altında sakla· nım ki, yann akşama kadar etrafına lıyacağız. Her halde kavaladığınuz 
nan huiki e~&l rve şemaili arayıp gerdiğimiz ağların içine düşecek ve avı bu defa kaçırmıyacağımızdan 

Çeviren: AHMET HİLALi bulmakbr. Ben bu §aşmaz metodu yeşil renkli iplik kepçesinin içiıae gi- eminim. 
tatbik etmekten başka bir şey yap- ren kelebelcJer gibi, çırpınıp dura~ Holmesin bu kati tem.irı:ıatı, gönlü-

Holmesin hu ihtan üzerine göster- mmclan aynldı, bir kenarda duran madım. cak. Loadradaki evimizde mevcut me büyük bir ferahlık serpti; kendi-
diği resme daha dik.katli bakbm. tahta bir iıskemleyi alarak, portrenin - Mükemmd bir usul doğrusu... meşhur caniler müzesine, bu herifin sine sordum: 
Portrenin çehresi uzun ve sertti. Saç- asılı bulunduğu duvua dayadı, is.- Gösterdiğiniz şelo1de portreye ha- de etiketini ilave edeceğiz. - Bozkıra gittiniz mi üstat"> 
lan bol, giir ve bukleli idi. 8afında kemlmin fizeriae çıktı. aol elinde kan bir adam, Stapleton·un hakiki Holmea, portrenin yanından..uzalc- - Grimpen' den. Princetown ha-
uzun tüylü bir §apka vardı. tuttuğu tamdao.ı. yukarıya kakbrdı, resmi lcarşımnda bulunduğunu zan- laşırken, kahka!ıa hdaı;ıına tutuldu. pishanesi müdürüne firari haydut Sel 

Yüzü vahfi olmamakla beraber, sai kolunu da portrenin başındaki nedebillr. Arkadaşımın güldüğti, hem de den'in ölümü hakkında etraflı bir ra• 

Kolonya bom
bardımanı 

Ölenler 11 .. 15 bin, 
ıehirden 250 bin kiti 

çıkarıldı 

dikkatle bakılırsa, hal ve tavnndan uzun &Byli.i p.pka ile bukleli aaçlan- - Mütalft.an.ız çok yerindedir. gözlerinden yqlar gdecek kadaı por gönderdim. Bu ölüm hadisesin-
riyakarlık, dessaslık ve ıeytanlık m örtecek 8W'ette. Yut daire ıeklin- Gerek maddi ve gerek manevi ha- şiddetli bir surette giildUğü pek na- den dolayı, ne Barrymoor, ne de Framu; hududu 15 (A.A.) 
akıyordu. Dudak.lan ince idi. Göz- de kıvırdı; sonra bana dönerek kundan irsiyetin fevkalade bir teza· dir bir ıeydi. Holmeırin bu asabi gü• başka bir kimsenin takı'bata uğramı- (Reuter) : Paris'ten Vichy'ye ge
lerinde tahammül edilemiyecek de- sordu: hürü kar§Jsında bulunuyoruz. Tena- lüıü, takibettiği adam içjn dalına fe· ya.cağını, ıimdiden ltatiyetle aöyliye· I~~· ~esmıAb. raporlara gö~e, kAlm

1
an 

recede bir sabitlik vardı. - Şimdi bu resmi ltime "be.uıeti- süh nazariye11inin doğruluğuna inan- laketli olurdu. Bu gülüş. bafiyf!J\in bifirhu. e . ..,,ısı .... et~.!..akın mesaı a~ .adaşa• 
Ben portreyi dikkatle tetkike de- yonıun? Dikkatli bak da sonra ce· mak için bir ailenin muhtelif efradı· artık kati bir neticeye varmak üzere Benimle beraber bozkıra gelmiş nle goru!tügu esnada İngilız h~va 

Yam ederken, Holmes, yeniden vap ver: dedi nın resimlerini tetkik etmek kafidir. bQ.Iunduğunu gö&teriyordu. olan Londradaki emanetçinin garso- kuvvetlerı ~arafından Kolo~ya da 
sordu: Hayretimi zaptedemiyerekı Ha§erat mütehassısı Stap)eton, Ertesi sabah çok erken kalkhm. nu Sam'a da bir tezkere yazıp gön- yapılan .. tnhrıba.t h~k.kınd~ aah~ .. ~a--

- Watson, tetkik ettiğin portreyi - Aman Allahımf diye ha:yku- B:'skervil aileeinin öı: azasından biri- Fakat Holmes, benden daha evvel derdim. Zavallı çocuk, beni bozkı- zı:. malumat vermıştır. Soylendıgın.e 
birine benzetmiyor mtı5un? dım. ~· B~, münaka§a götürmez bir ha- davranmışh. Ç.ünltü odamın pence- ra geldiğim gündenberi, içincle otur- gore w Abetz, hasarl~~ın çok gen~ı 

- Çeneai sir Henry'ninkine biraz Bu hayretim sebepsiz değildi. kıkattır. resinden, aşağıya bir göz attığım za- muş olduğum kovukta bulımıayınca, o!d.ugunu,. 76?,000 nufus~nn 250 bı-
bcnziyor .. cevabını verdim. Çünkü portrenin yiizü, haferat mil- - Sir Henry'ye isabet eden muaz- man hafiyeyi, konak kapı.aının önün~ kim bilir ne kadar enditeye düşmüş- nmın tahhyesıne mec.burıyet duyul-

Hnfiye alaylı alaylı güldü: te'haas1111 Stapleton·un çehresine tıpa- zam miras üzerinde gözü olan bir deki meydanlıkta dolaşırken gör- tür. Sam, efendisinin mezarını bek- duğunu söylemiştir; Ölenlerin sayı• 
- Aldanıyorsun Watson, bu zan- tıp benziyordu. Baskervilt cevabını verdim. düm. Üyen aadık ve veınJtar ıbir köpek gi- •ı ihakkında tam hır rakam vermek 

runız tnhteşşuur bh· telkinin neticesi Holmes, muzaffeı bir eda ile ba- - Parmnğını tam yaranın üzerine Süratle giyinerek aşağıya indim. b~ kovuğun methalinde muhakkak mümkün olmamakla beraber Al-
olsa gerek. Portrenin, sir Henry'ye na bakarak gülümsüyordu: dokundurdun. Bu resim, bize §imdi- Holmes, oeni görünce, ellerini oğu§· beni bekliyordul'. Binaenaleyh bu man hükumetinin elinde mevcud 
benzer hiçbir tarafı yok. Biraz du- - Şimdi aradaki benzerliği anla- ye kadar bir türlü ele geçiremediği· turarak söze başladı: zeki çocuğu, endife ve meraktan malumat.' 1,000 ik 15,000 arasın• 
runuz, ıimdi bunu size ispat edece- dın mı? Şaşılacak bir mil~hehet de· miz en mühim ip ucunu verdi. - Azizim Watson, bugün fazla Kurtarmak ve aıhhatte bulunduğumu da ölü liulund ıııu gi)stenn kte• 
ğim. ğil mi? Beninı gözlerim, bir taheın Stapleton arbk avucwnuzun için· işimiz olacak. Arttli ağlanmm athk. bildirmek için iki iiç satırlık bir tez- dir. Yaralıların adedi bı.ıııun iki 
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~KŞAMDAN AKŞAMA ( 
1939 da llkçağ harb 1 

modasıydı, 1942 de Orta
çağ harb modaaı oldu 

ŞEBiR llABBRLERi) 1 SIN&APUR KORSA ııı 
Tefrlka No. 119 Yazan: İSKBNDER 1'. IBB'lla.ı.I Eski Tıp 1 Fiat murakabe Çubuklu 
~ sanqda da ded1todu1ar l:ı6f-ı blılar tım.it.* 'bll llald9 - -medresesi komisyonu memba suyu lamıltı. tq>lantııu ,...m. bir Juulln --~ 

~~~~;•;· .... ~~~· .. ·~ •!.=ıeıııron:Tecw~ ~::--::aı":: 
OJUnlarda harp taklidi çarpqmalar Mikyasi ma derecesi ~- ı.ı. uzan ıstı:ıeoeldh. Da. p1ılbl ... 

Bir tarih kitabmcla ·· le bir ··• l!! • • IOY 1U 
uunıebcı malUınata raaladım: 

'Yal>a yapa, bu maç1ann kaidelerini Emekli aaline aanatka~ Daimi ıurette çalitacali c- TaDJoo gene ~ ptlrUdl. lwa:7 B:lm ttm!nle....., 
hakiki aa'Ya4larda da tatbika koyul- larina yurt haline bir lleyet tiV:n edildi l,S tur Bu lllefUDl Jr:adm baJ&tta bal1mdal:- Bunları~ bir faıı1d& ClltW-
dular. Artık muharebe eq iyi kılıç J ~- ~ OBa:l'alılaT raba.t yGzt1 ~ oegıs. 
aallamak fırsatını veren bir nevi kan- getirilece1' 8 Haziran t.aıthl1 üpm'da :l:stan- cekterb S1md:1 Y.&••w..,. lldlıU'm. 
L qlence halini almıttı. Müsavi te- Vall muavini B. Ahmet Kmık'm buhin memba oltllanndaıı babseder- <- Ç&n - J'o, lmıanm tmn.ı ._. ·············-·••• .. ••••••••••••••• .. 
~~~ iki~e böliinmiit karıdaldı cep- Ttlm aahnes1nln emelcll aanattt.m- re1sll~ altında haftada ancak ıtı gün ken muhtellf -~ = r!1 ıtanıyormut. Tl - Pl, TakakoJ& &&! ....................................... . 
ueı ... de onceden babenl ec1:1-:.. toplanat:ıllen ttat mtıraka.be komlsyo- mikya.sla.nnı ~~- ..,,.... koymut d1forlarlı1 Korsan -mi.:..de L...L.ı. 
d'' ar -·~ nm. alt btr yurt tesisi evvelce dOtft- nunun dahn1 surette ,...11..., • ., JAzım bUtlu wYUJlUll ınllcyMm& dereceet 8,6 c- 'l'.'ok!ata>. Kava - lıluN11 -1- •- - 11111111'1 uşmanJann usul ve nizam dahilinde nfilmllştü Sfileymanl~e eski tıp Y"" .,...._ öeterlli rd Dün y&ptıtmuz talık1- ---""' konu!!!!enm IOD11 
mertçe çatıflNl.lı esas kaide aaytlı- medreseshıın bum-~-- h ........... ., geldlğtnden yen\ bir :nat müraka.be g yo u. yormuş, Qmkaya da OD& ....... ....- r-
Jordu. ~ ,,_..,..., cu.u- heyeti kurulması ~ lcata göre btmda. yanbfl*. 'VB.tdır. Qu- için seımıo .. 11 Yamada O* blddıetll.. 

J346 )'J)ında, L....!Jtere •--alı, m~ muvafık görillm~llr. Binanın Heyet. bir rels ile d&t Azadan mÜ- bu!ı:1u memba ~mı mBcyasıml c- Ya kocası Bamd1Dı O. Dnsım Otheıtıede,. MlgnJNk ....... 
p . augı IW'. tamJri için ibir plAn hazırlanmakta.dır. rett. , __ kt ,...,.._, ,. __ , __ ""--~ derecesi 1,a dlr. BelecllJ't kimya'b&- 1>qlcala1'mal bptmr mı ~ Kava _ Mma blll dll'lle ,.. ı g 
~ıu~.'d~ erzaktan mahrum bir hale Bundan başka Süleyma.nlye camll ep o~a ır . .-....ue ~ .. ....,.... .. ~ nesı ta!'afından yapılan ta.hlll bmıu nuz?:t 

dufm\lftü. Ele geçmesine ramak kal- avlusunun tanzimi ka.rarlaotmlmlftır. Veület\ ta.rafından tAy1n edilmifler- gösterdJği g1bl, blıbo g1ln enel :b>- •- K».ptudı gtttı. ifte. J}1md1 Ta.- tı:rİıızıı hızlı IDIDllfDJiodar: 
~ştı. Hasmı Altıncı PbiJippe kendi- Cami önündeki caddenkı asfalta talı- ~~ =le=lı~ gelerek va- rahJm Etem thnya.tıaneat tıa.ra!ından ka.ko n _ P!nin ellne dft.şrn~u _Ben!~ IOl lllıına IDlb. 
~e .. bütün iaşesini yolladı. Harb EÜ- v1ll dftşilnfilmftşse de B, Prost cadde- a ,_ a ır. ys,pılan tahllllnde de ınıyun mikJUı.- ' tmn tnrüan bu b&,ıcı.ı. ı "' 
nunu ve mevkiini tayin etmeshü de ırln asfalt yapıldığı takdirde B1lley- V 1. Tü k M" • mA derecesinin membamda 1,4, qa.- Bu ded.lk.odulardan da an.JaPı:ror- ne zaman tll'&PIL~ıı., Yuwll-t 
ondan istedi. Edouard kurtulmak manl~ln tarihi hüviyetini~ a ı, r ımarı P:taJrl çeşmede 1,8 oldutu tah&ttW: du ti, gerek S&r&.7 hAJtı, aıerebe :rer- _ Qo1c acele etme- Ben ft1111..s 
için bunu fıraat bildi.,,' nı llerı s6rınUs ve pa.rtce olarak inşa eıerler rölöve sergisini etm.ıştır. Bu suretle Qubuklu memba. ıner, o güne kadar olup bHıenlelt 7&- blllrlm. 

... eodllmesinl ıstemışUr. suyunun Taşdelen ~ aynı lJ'&l"da ol- landan bılllyorl&Mı. Bu lııonnpnalırm - Vastfeııe ~ aw. 
4te Ortaçağm i.Ja harbleri... Bir gezdi dutu anlaplmattadır. her biri ayn bfr hak!tatln ifadesty- benim de W...wn'Mm ....._ 11• 

de 1939 un haber vermekaizin .... 1• s b k } b• h Vali Doktor I...Utfi Kırdar dün cıı. za.tıen va.ktiyle pren.s Mut.> - m-~ rll ......... = Jddle.ır 
lan 1 ... - 8 l 8 1 11 trSIZ Sultan Mahmut tUrl>eainde açılan 3 k" ••k h z tonun ecdadı da. ~ıe ~: timden ımo.aıquıum. CJilıllmiıt 1' anm göz önüne oetirin. Hem UÇU trSI ..._ "' d ik " Türk mimari eserleri rölöve sergisi- cHalktan blr teY •'1am•• to• da taanm em .... balla ba ....... 

e ne m tar kuvvetlerle ne miktar- ·--·~ Udlr HaJdb.• "--'~ dlllnd& .._ __ ,__ - - t.a .__ 
cık rnilletçildere... S ld nl ziyaret etml§ ve mimar B. Sedat ,..,.,~e . ... ~ n.r r.ıaua -.. om& - l8C +n.._. 

B"yük N 1 a ırmak istediği poli- Çetintq"sı izahatını dinlemi,ıir. Topkapi sarayından eıya dolaşan aôzlerdlr.• tir. Sana pUw. o,..,....,,...., 
• Q apo eon devrinde de Va• e W hkA Halle Jçln gizli talan noktalar. T1 • be: cnma.da. '8mNMden ~ 

::ıayet, ~~nu~tadakinden pek sın attıgı kurtunla öldü çalanlar ma um Pinin ta.tasında g1s11 tuttulU fttil'- JW.• dtJor 111 ana hfJl O"l"ndP-
farklı de~. Daier bir tarih kita- KOCOK HABERLER oldular terdi. l"akat, halk rnmıan bUe ,..nt mamuta aıeJtdnde bD.r1e hlklmln 
hından şu ıatırlan birlikte okuyalım: Hırsızlıktan 16 88.bıknsı bulunan Te - • - }'8.Vaf keffediyordu. 'l'ab.mfu 61.dilr- Tel'llmeslne aep oliilUllGDI 

*Elektrik !da.resi. yolla.nn ta.mirln- -- Benim 2f1me klm8e ....._ · i" ... .. .. ... .. .... ... ... ... . ..... .... yentden 24 hırsızlık suçmıdan da halt- de çalışacak ~nere ma.hsus olara.k Bir müddet evvel Topkapı sarayı- memesi. Tl - Piyi Adeta m~ mev- -
F « mparatorun elçisi vasıl oldu. kında te'11rtf müzekkeresi kesilip za- kendi emrine 100 t.ane ağır ıtçt kar- nm duvanndan tırmanıp Valide d&l- tllne dilşilrm~. Ko!'sanm tmnı lıldı başuıda olanlar. peti1l bWr lt. 
.,:nsu kumandanı merdivenin alt bıta tarafından aranmakta. olan Ta- nesi vei'llmes1ni lstenı1ştlr. Bu gibi 14_ "8lne girerek aıtm kaplamalı hamam he:rttes meşom btr mahlt\k olarak te.- ben Btngapur •ferlnl '* bqm&,.. 
J anıağında kendilerini karıdadı. nq adında biri ~lkl gece Arnavut- lerde çalı§acak amelenin en qağı bir ta&, altın ıoıemell atımk vesaire oa- nunıştı. paıı, denl7.den. fırtınadan, ~ 
mprntordan ve arşidükten hürmetle k~de kilise aı1tasında tenha blf ay milddetle çallfDl88l llzımgeld1~1n- lan SalA.haddhı, bı.san ve Necdet ad- Co yıl &ıce ôldtıtane herkee laan- lardan Jı1.mas '*' r flF9'\. 

bahsettiler. Avuıturyal 1 .. sokakta Mmıa:tter adın.da btr polis den bu 1atek reddedilml.ftlr lannda on seldz yaş.larmda üç hım- hllfken elmd1 birdenbire an..,.. pcı- - De.ımd4". ta-,Nlıan, ıH P.l'; 4 

I~ bir mütareke için ~:oU:n!d: memurlle karşılaşmış, yakalanaca.lmı * Anadolukavn#Jnda otu"ran Sabrl rm muhakemeleri dUn asliye sek.lztncl ~si. bir takım .Tapon lnUUflan- laıdan yılmlJID _.: "'::ım = 
ncada bulundular (8 anlayınca bıçağını çekerek pollsln adında blrl evvelki gece b~ yap- ceza ma.bkemesinde bit4rllm1ştlt, MU- na göre ~ bir hldlse telAtt1 madan kVIlw 

1 

fında y· · u zaman zar- iiz'ertne atılmıştır. ak .. d ı .......... ha.keme sommda ii .. tmtin de suçlan edllmlştl Buna yavaı J&ft4 ben tdJe lnamıo-
' ıyana, harb hazırlıklarını Bu vaziyet karşısında polis Mumf- m uzere en ze e~""'l• akıntıya "' . rum. Yamada! 

yapmakta. d_eva.m. edecekti.) Bona· fer - tabancasını ç-•- ve ,_,ndlnl kapılarak boR"ulmuştur. Yapılan araş- sabtt g6rülmtiş, yaşlannm kiiçüklütü Takakonun tekrar .sa.raya get.irlldl- Yamada DtlUmı ~tarat llJdl• 
Part afi d 1 ....., --~ A'C tırmalara rn~en 8abtln1n cesedi bu- g&ı.önllnde tutularak bunlardan İh- ~ı duyan Çan - Fo bile: _ Ben de mı herbl llbl. .im 
nı ~~ mıı r u,man arı alqam ye- ınndafaa tçln Tan8fll\ bacaklarına ıunamamıştır. sanın 1k1 sene on b1r ay, SalA.haddln - Eyvah, şımdl Osaka mabvolacak. ondan ıromıatama luıılJanm? 
Y:!:~t!•:~~r:~ı~~P ~~ ateş etm.~rlr.lTanl~Urdıtı kulrşui n ya- * Akaarayda Hasanbaba mahal- Ue Necdetln birer buçuk sene atır Dün yangınlarla. bqlıyan fel&bt, ya- - Öyle ya Bm:ı:mı ballıa bir......,. 
lı:abul etti.. m e torurasınınce•,'':d"i' me ll ~ .. ~v ed· ~ .. yeömdoQkl- leainde oturan banka odacılanndan hapislerine, bunların çaldılcları eşya- nn zelıJelelerle, g~ g{lrfiltiller.lyle var mıdır? İcoıt:41tian andan! 

"'" ua,,~ne ,.. • ...,A g - Ha.aa • vl b yı satın alan Mahmud ve Ahmedin bilyiiyecelı:.. heplmls tıelef olaoaiWI _ Hayır. Ben ~ koıtmiim. 
•H meslne ruhsat vermiştir, Milddetumu.. n Jn og u e~. ~~ıında Sedat~ onat llra para cezaa Memelerine, dem.işti. _ Ben de e,ıe bDlrdlm. Yn'*1-

Bu 1939 • 1942 harbinin ilk kıs· m1 muavlnlertnden B. Şeklp ta.hklta- de oynarken duıup hastalanmış, hllen adliye emanet datrestnde bulu- * mı h~ Ablnt W.t etııne1t 
nunda. • böyle randevulu, haberli, ta el koymuştur. Haseki hastanesine götürülürken yol- nan bu eşyanın da hazineye 1adesl:ne İşte, fimdl. Osab.yı bu halde ima- lll1ln elbıdedlr. Ona utllm • iMi 
O)'Ullvan çarp14malara artJk veda da ölmüıtür. Adliye doktoru tara- karar verllmlştlr kıJOnm: lebdeı :tmtll1MdW •I 
edildi sanıyorduk. Meier deiilmif I Yeni talebe yurdu fından yapılan muayenede çocuğun 1 · 1 Ham.dun surlardan muvaJr:b.ten çıe.. _ Benim _..,.. bl'llm&. KM& • 
Mihvercilerin icadettikleri chafta ao- Şehzadeba11nda yapılacak talebe vücudunda yara ızı görülemediği G•• ı••k B k1lm1ftlr .. Çan - Po. T1 - PIJl '"111&- Murat BGyQk W W.Ulre11 bir mlea. 
~· ve sabah karanlaiında tikin yurdunun Fatih civannda inıa edile- için otopsi yapılmak üzere cesedi UD U 0158 te bpl'Mrllftn'. 'I'abko tekrell lolla- deleye ~ Bu m&cadelemn 8111• 
pfil avlama uıulleri11 ,imdi de de- cek Belediye sarayı. tiyatro 'binası morga kaldınlmııtır. - - n bella.naralc ~. T1 Pi ee m~ul tdaflan da ftl"dır ..... 
~kra~larm cıinir harbi tatbikab» Halkevi için düıooülen U.lOba uygu~ * Akaarayda oturan Hüseyin'in İstanbul Borsasınıq 15/1/91! flatierl yaralıdır, yarası atırcadır. "n - Plılln kafamın 1çlnM11erbı heplbıl lfnt. 
ıJe şekıl dcğiştirm~ oluyor. olması kararlaştınlmııhr Bina tari- evine hırsız girerek 11 S O lira ile el· % 7.15 933 Tllrlc borcu 1. n m. 23,fS5 içine bir a.teş dQpn.Qştilr: TUatoytı söylerwem, beın1n llDlltlar '" haTao 

Müttefiklerin bava komutanı: hi binalarımızın mimari' tarzına ay- bi.e vesaire çalmıştır. • 5 1938 tktamlyell 2l.tO yakından gi)rünce sev:mıştli'. Tak&ko 11ln kabul etmez. ljamaına e-. 
«Bin tayyareyle Almaa .-hirleri kın olmıyac:akbr. * Ltanbul Cümhuri et Müddeiu- • 15 1933 lkramlyell Erganı 23,- ise Kava-Mora.dan baf1ta. blr eJ:kele g&-ece .. fakat, baltbı delil. 

Üzerine baskına ba,laaam, harbin mumDiifnden: Be7iozYSullı mahke- _. 7 1934 sıvu-Enurum I llt80 1ltitat edecelı: slbl &6r6Dm~ Ol&· - Ya ne W7 
mukadderatı değ-itecektir:. diye ilk Burgaz adasında 150 meai katiplerinden Kemal Berk- 11 • 1934 Sına • ıı:nmum ı-7 ll.IO tltaı edecek sU>f trnranm~. 00.-
İşareti verm4ti. . metre murabbai ~an'ın 22/6/942 tarihine kadar : : 1

•941 ~nın;oıu .. ~ :::: ...................................................... ! ________ _ 

Meğer, sahiden de hazırlanıyor· lfıne. başlam~dığı veya Adliye Encü- A. Demlryolu tahv11J I-D 52,- Baaün: Matinel.-dea ilLım 
lanruş. Bu. adeta if,a r.ıahiyetindey· fundalık yandı mtakendı' kalcmıne müracaat etmediği A. Demlryollan tahTlll m &2,'15 s u M E R s·ınemasında 
~- Eivvelki geec aaat yanm sıraların- ırde vazifesini terketmiş sayıla- A. Demiryolu mtlmesstı aenet 61,'75 

Derken arkadan: da Burgaz adasında çıkan yanır-ıda caktır. T. C. Merkez Bankası 16'7.-
«Bin tr.yynrelik taarruzlara kalka· 150 metre murabbaı fundalık yandı- * Beyoğlu Halkevinin birinci aa• T. İş bankası nama muharrer 15,-

«:niub ğı tesbit edilmiıtir. Yangının, gez- nat ayı münaacbetile tesia ettiği ikin- T. İş bankam (hamile alt ) 15.SO 
O hafta içinde kalktılar. mek üzere adaya gidenlerin orada ci sergi dün. saat 18 de profesör Ah- T. İş bankası mllmessn bts. 205.-
«Bu, sade bundan ibaret deii)dir. yakıp söndürmeden bıraktıklan met Hamdı Tanpınar'ın (Sanat) A. Demiryollan flrlretl (~ 80) S0.-

"1kadan başkalan da geliyor ••• » atqten çıktığı tahmin edilmektedir. konf~raruıı~ı müteakip açılmıştır. ~:7~:~n:ket.l (~ lOO 48.-
Hatti: «Amerikalılar da yakında if· Yangın etrafında tahkikata devam Sergı r~mın peyiaaj kısmına aittir. Sigortalı Kredi Fons1ye 1903 1~~ tİıik edecek •.. Duyduk, duymadık ediliyor. ~ İatiml~ muamelesine de-va~ • • 1911 ııe,-

2 Büyük Ye Kilzel Film 'birda 

BAHAR ÖLDOROCO 
RESMiGEÇiDi ORMAN 

Baş rolde: 
DEANNA DURBİN denıiyen olmasın •.• iki bin tayyare· • • • edılen G~z~ bulvan üzerinde Şcmıı • :t Amorti &1.-

lik akmlan d ümk" yayor on· Kıymetlı bır dı§ Sa~a camu ile Gannferağa medrese- • • Kupon l,27 ~--•••••••••••••••••••••"' 
ı...a da hazır~.: or:zn» ııa • tabibimiz öldü 1c:" yola t~düf ettikleri halde bu BORSA DIŞINDA v E F A T l M evlldl şerif 

Siındi artık h y böyİe haberli. da· DJoç1 et;teblnde doçent kı.Ymetll bmalann tarıbt kıymetleri göz önü· Tllrk altını SUO 
vullu dömbelek~taarruzlar... dit tabl:lerlm.izdeıD Saflyeddln, Bil- ne. alınar~ tamirlerile muhafaza Kfilçe altın bir gramı Ul Mülga Hariciye Nezaretl umuru Sadn eabak medıum Salt pata da-

.Y.H dada bir deniz banyosundan son- edılmelen kararlqbnlmıştır. Mectdlve J.43 fehbenderl mGdür mua.Thı1 Bacı .Ab- ınadı, şııra11 D9rlet Ma1)Je Dall'lt.t _. 
1939 un o aimi. o cSu uyur. düt· ~nt olarak ölmüştür. Ölüm ken- * !opkapı civannda Ahmet Şem- Emniyet Sandatı Midlrtülinden: dullatım otlu " Ma1a.r ~ ~ rekııl mıedı1Ull MVRl :btdJit• 

"!a.n UY11Jnaz,, tanına kıyasla 1942 ~i tanıyanlar arasında büyük bir .edelin camiinin müezzini Süleyman Biga Çanpazan ilkokul ölretJnenl haf k:ltibl SelAba.ttin GIUeldn enJf- Lİ'nln ruhuna Wıaf ldllmek llll'e 
llllrı yepyeni bir modası. teessür uy-andınnlftır. AUesl erUnı.- camiin avlusundaki dut ağacına çık- bayan Falla.met !/l/9t2 ta.rnılnde teaı ft Toprak otl8l tef mua...ınıerm- 18 Haziran peqembe sini Udndl-.. 

Bu, her halde, 1346 üslubunun na ve meslek:daşlnnna tazlyeler1.miz1 mı~. baabğı dal kınlarak dütüp ya· Sandığınuza bıralctıtı para için nrl- den Zeki :eert.menın b&cmalı İJtU.. mazını mQtealdp 'l'llfV1klJe eunWIMle 
canlandırılmasını habrlatıyor. sunarız. ralanmı§lır. len 21247 ~1 No lı bono ve cUzdanı sat Vekllet.l ana:y1 fUbe mikltırle- mevlldl ter1f kJl'aat ol.........,.., 

y in *Türk Dl.3 ta.bipleri cemiyetinden: * Otomobil liatiği aaıacağuu :rayt ettı#fnı 115yl~tr Yentsı veri- rbıden İbnıJılm MOnip 8oybn tedavi akraba, ehUıba 111 diler ana edell 
kad a lZ mimaride. mobilyecilikte, Kıymetli meslekd~ diş ta.blıbl söyliyerek ıoförleri dolandırmak ve Iecğlnden eskisinin hntmll o1madıtı edllm.ekte olduR"u Alman ııutanestn- zevatın cam1de huar baknnNl'Vl d-

ın kıyafetlerinde eski atiDer diril- doQent Satlyeddin'ln Anl ve pek acıklı sahte nüfus tezkeresi kullanmak suç- llAn olwıur de .ra!ımetı tahmana kavupnuftur, ca olwıur. 
tilınez. Mibverciler, tlkçai çullanıt· ölümü dolayWle 16/Vl/1~2 salı gü- }arından maznun Fuat adında biri· . Cenaze 1616/94.2 tarihine J'Ula1'&n 
larını ih•a etm:-•erdi; . demokratlar "!/ E F A T salı ctınü saa.t 12 de Alman ba8t& d ı ,.. nü saat 12 de blltün me.sle!td:ı~nntte nin yakalandığını yazmııtık. Fuat +. neslınden ... , .... _, .. _~ - .. ~.. 8~ a. Ortaçai ailaıı.orluk kaidelerini. •• törene '<Mt'Ak etmek 11zere Bay...... 1 S 1 nah t .Lt Bankası mü!ettlt muavtnıerlnden .......... ..-- .._,,... __ 

(va" _ Nu") "11~· dün adliyeye veri miş, u ta me Edl K nanP'l_sa cam.ll terlllnde atıen na-
D!f taba.beti Mektebinde hazır bulun- ikinci Sulh Ceza mahkemeaiude ıu· P antemlrin babası, milt.ekalt Ge- _.,._.- m,.~- ...... p ...-. ....... namazı eda •••••••••••••••n••1 •••1 •••11• 111••••n malan rica olunur 1 neral Mustafa a-..... Kan•-•rtn ... ___ ~ u.,._.... "'~....._, · çunu itiraf ederek: cHalepten atan- .,,.... .... , ,_,u .....,.. ......, .. ,..,.._ 80nI1L y: .. :.. .... Efendide alle 

I 
' 

----- deşl, Kurmay Albay Cemtı Kant.emir ~u _..,,.., 
Fatihte buz yo <:. bula tedavi için aeldim, hastaydım. ve Peşte konsolosu Pertev Ka.ntemlrln ma.tberlne de!nedllecektlr. Oenabı 

Yazın en sıcak devresine girdiğimiz Kampa girecek • Paraya ihtiyacım vardı. Tedavi pa· amcalan, General Cevdet Bllglf1n ye Hak garDrl ra.hmet eylesin. 
halde Fatih ve clvannda hlç bir yer- üniversite talebeıı raauu tedarik edebilmek için.~ do- Profesör Şevket Bilg1ftn'1n dayılan, Çelenk ve çlçK gönderllnıemesl bll-
de buz sat. .. deposu yoktur Buz aı- O . "t talebesi 6 temmuzda landmcalıklan yaptım.> demııtır. Tan gazetıesı. eaı idare mild"_. ve hassa irca olunur. 

~ . nıvenıı e F 1-'f dil •. F dı ,. .... tb o.uı& -------------

Kocam, IW>Mnn: 1'I blJilk bMam• 

Nuri AliHamamcıotfu 

nıak için Bayezlde kadar gelmek aakerlik kampma baılayacaktır. uatv tev.u e llU§hr. ua n su.., ,.... uat Oeınlyetı muhasebectsı: 
nıecburtyetl vardır K d tt'- · mu'"ddete mün- ortaklıgından maznunen yakalanan Ali Saip Kant.emir . ampm evam e ıgı . .__ __ 'b kıl 

Haber aldığunmı göre bayilere az hası ] ak kampa iftirak edecek Halıl aerues ıra mııtar. J Batkın ralımettne UVUfnltı$ur. oe-

nun vefatı dolaıulJle leRk cenae 
merasim1ne blaat lfUrl:t edeıı .,. we
rekse telgraf ft mektupla tutJt* 
bulunan dos1ılanDuza "'8kklrledml
z1n g:ızctenıate lblqmı ı1ca ec1erJs. 

Zayi - Hilvişet cüzdanımla aakerl Karısı Emine B•m•!ftCMlllP 
ııeıtıJs teıııceıeml Jcaybett.lm. :renlsln1 Km lllrYet --·-BOiia tAr bırakıldığı için hiç kimse bu l§e tale;,:.ear v r itçilere mah.uı ekmek ~ Çengelk~yünde oturan rfan'ın nazesı bugün Omı.anbey Meserret 

rlrlşmemektedir. Acaba buz 1ş1n1 karnesi v~eai kararlqtmlmııtır. evınden de ikı kadın çantası ve bazı apartımanmdan lmlc:lırılarak TepW
ldare edenler Fatihte de bir fUbe açıp .__ , Oııı' ite R kt" liliil· mücevherler çalınmııtır. Zabıta hır- ye cam11nde 1k1nd1 namazını miitea-
bu civar halkının buz lht.lyacmı te.. Bu •ameıer ıvera e or zlan kt d tıp &r1 mezarJı3a ~ .... •ec...ı.••-. 
ınln edemezler m1? ne verilecektir. ıı arama a ır. ır. uqr.ınouu ...-..ı.u 

Bay Amcaya göre ... 

- Valimizin anlattıiı 1953 mo- ••• Taksimden Yenibp11a kadar ••• Fatihte Jaı>dacak 0 ~atıo, ~ Hali&te ~urulacak 
deli latanbul serçekten ıörtilecek teJ' uzansak o Zafer bu!Tan... o WtcUrt eaıqı... .. .. . 

o ticaret 

alacalJmdnn hükibıılerl )'Oktur. otlu w p ... a 
KaaJnpaşa: Çlv1clllerlot n No. da Toruıdılll Clftıt .,. mat 

R!zenln Kemer nuıJıallesinden 
İshak ott• Basan Körk 



• l 75 llfll 7 E 7 
• 

1 , ,,. 
7 7 7 

• 

NEViN HASAN CEViZ Y AGI 
ETi BANKTAN 1 ~let D.nt•ıolı.rl " Limanlarf iti.-. amam idareli lllnlan 1 Acele sablılc 

Kurt köpeği O..W Demlrpllari Eeldtehlr ltletmeal ea6n alma komlqona reWiihMled 

40 DERS 5 Lira 
Yaz tatili U... denleri 22 Haziamd-2 7 Aiuatoe• a kadar 

Pazarteli, Salı. Çarpal:.a •• Pertemba aabahlan Amerikan U.... 
ve Ticaret Denhan.ıade INGIUZCX ve FRANSIZCA denlerl ve
rilecektir. 

Adresı Sultanahmet Alemdar caddell No. 2J. Telı 217'7. Ka
yıt olmak için Camuteel ve Pazardan maada her sUn 9 dan 1 7 19 
kadar müracaat olunur. 

- -
Tilll'da haftalık ef leneeler programı: 

Ç~~;k &i~;; 1 Sü;;ri~ Pari, 
Cumarteai ve pazar aünleri matineler ve büyük suareler 

Blllalla ~ O*io ... 
bir il mtlnou& 

i 1 in: 
H&ml umumide bombardıman 

netlcell o1U'alt Zonguld&Jı: vlll-
yetlntn Koslu na.hlyeslnde Kor

lu ~ almıda ve .sahllden 
taıaSben 40 Ut 80 metre mesa
fede batnuf " ltlye b610nmüe 
vaztJette bulunan tttıhat 8efrl 
8efabı ttrtettn. alt 8ELANtK 
vapunınun entazı me?ıkOr mev
lcidı aeyrt ve aefer eden deniz 
vuıtalan lçln 1>lr tehllke tefk.11 
ettlllnden meıııkOr vapur entuı 
npur Ahlbl, '"Yt. acentua, 4-
lelme mildtlrtı tarafm4an llln 
tarihinden ltl>&ren on bet g6n 
zarfında ç1lcanlmadılı takdirde 
m~ ~ Llmanlar ka
nmıunun muaddel yedlnct mad
deml hftmlne tnfltan Zonpl
dat Mıntab Liman rel.sllRf ta.. 
rafından çıkanlacatı veya im
ha edllecetı alAkadarlann ma
IQmu olmak üzere llln olunur. 

HEYBELIADA'da - .. 
T.....,.. aile oteli 

Sümer Bank umum mGdürliiiündenı HALKi p ALAS 
Karabtıtıe turulacK l)amot fabrltuı l.Df&&tuun 20 bazln.n lHI tart- AÇ ı I d 1 

hinde !cra olunecak puarlılm 22 hu1raıı M2 tarihine telad1lf eden p&- Alaturka Ye alafranaa yemek-

' 

T:: uı.n 
5 

um Ki. .... 1111 • "- .... .... • =---- .. • 1'11 • 
Kuru :r...,. 1'141 • 
llarbUDft '1011 • 
~bbft ""' • • • 

• itan Gstba -:.ı-IC1ft "-
Xllfll eıtlı llOI • atm Tll • BadtmiQI "' • J'JQda ... ... • 
lam fu&1'I 1H • 
Kant*tıllllll 1181 • Kura a,m 1111 • Kan. biber • ' Kmnmlıllee • • CeN IGl llT • 
~ • • Baham • • Kuru lnıelr Ull il 

ıtae.....e 
.,. • 

• Amu.ra bua1U IH Ki. 
Kırmm menim* -. BIJah merolm* 1989 • 
Pirtn9 ana 881 • 

f Reoel n1 Ki. 
Tahin 250 • 
Tahin helna 1830 • 
Pebnft 250 • 

• Domatel aJoua 1611 Ki. 
Patates 28811 • 
Yumurta 86012 • 
Zeytin taMll 20l8 • 
Kura ~ 261 • 
Kara IOlaıı 8651 • 
Kapr peyn1ıt 1338 • 
Tuz 3208 • 
Botra tuza 119 • 

• İstanbul BeledıTe 
(Tar :vatı> 1068'1 • 
Tereyatı 989 • 
zeJtlnNı S21f • Beyaz ı>eJn!r 4739 • 

Mufwnmea lılmülma ,,,._ Tutan ...... 
Kmat illa. Ura !mt .... ~ tbaıe .... " ad 

IO 00 .. .. ... 
11 00 ım • .. 00 lOOll 18 
ili Ol lllO .. 
ta 00 - .. ti 00 na " il 00 ıao 4' 

18 00 IMG il 
8'10 00 U IO 

mıe il ..... .. •ıflNI it.il .. 

80 00 ıwro tO 
80 00 580 OG 
eo 00 'fil IO 
2IS 00 l'lt 00 

IOO 00 f4t OG 
ilO Od Tll 00 -00 m • • 00 , . .. 
IO 00 191 tO 

200 00 lf 00 .,. 00 1 • lJO 00 -• Ol Ol • ıo Ol • IO 00 808 50 
120 00 H 80 

8041 .,. .. .. ' 19/llMI •• 

IOO 00 1008 00 
iT 00 181 Ol 
ll 00 '118 Ol 
'10 00 IOI IO 

MM 80 UT il •NMt 11.IO .. 
100 Ol 721 Ol 
100 00 250 00 
10I 00 1112 IO 

eo 00 1ao 00 

2783 IO -.. nıl/MI 11 .. 
80 00 1212 80 
so 00 8M& IO 
Ol GO 1010 41 
'10 00 ıae IO 
25 00 104 80 
25 00 241S • 200 00 26'12 00 
08 21 2M 81 
11 50 ıs 81 

UNUI 7l H81 Ol •tflHI ıuo c11 

175 00 18492 21 
280 00 21'11 tO 
124 00 4049 " 100 00 4739 00 

mrteal dntl aat 11 n bıratıldılt llln olunur. cl688a ler: muntazam 1eJ1Via 29851 2t IDt 00 2t/8/MI iT dt 

1 lıtanbul Belediyesi ilinlan 1 ı - Eskltehlr idare haatahanest. Talebe panatyona " sanaı çırat otuıuna yatanda mabamllltll bedii, 
- - GAYET NAJ>tı>B TEKTAI mUYattat temtnu, cini Ti miktarları yazılı e guruptan mtltefftkU ıpd& mMldelttt .,a .,a ihale edlhnllr llllt 

Tahmin B, t. Temtnatı } tapalı zart Tt aoık ekalltmt uaullle Mdf&hlrde 2*1fl'lılr ltletme blnumda toplanaa toaWıım tanfmdln a_ 

too.OO • 45,00 S&nyerde Kotut IOkalmd& a lncl adada tt h&rlta Jr anta yüzü tm r~~-::;,,men bedell IOOO Uradan qaıtı olan partiler - eblltme uull1e atm almlCf.ldlr, 
lfo. h -.. '15:12 Metre murabbaı abalı ara Sandal Bedeatentnde teflılr edll- - Mtlteabbltlerln taalıhM edecetıert 1 n ı ncı praplMI& 1UJ.h etmıaıta. ~ ile TarJalmla 

tt7,50 33,51 Atarayda .tnebey Yh. KOıııtuc L&np ao. 11 lnel adada mektıedlr. 11 m&Jll perşembe tap, pul, vergt, mutaveıe Ti tıemlnat mektubu glbl masrafları ldareoe afhoa tedlJe edllecetUr. 
11/1 Mo. h ve 179 M. aah&lı ara rtıntı mtızayede ne atılacatm- • - Bu lfe lirmelc lltlJ'enlerlıı Partner h•zaamda )'Ul1ı lllUfttbt teminat Ue taııamm taıkı etılll ftllD 

UI Atara:vda Mimar Kemal Mh. Kmltat So. ta lnel ada- dan 171 mlceYherat meraklılan- "' tetllflerını a:vm gtın etıdltme aattnden blr aat enelln.t tadar JamıllJOD relllllbı• vermlled •AsnndJr. 
da 9 mettt 111. arsa nın satıtta bulunmalan tavsiye 1 - Blrlncl pruban 139, 1 lncl lwııban 100 ve 1 ncı pruban UO tur111 bedel mvhbWnde ft dller prap-

39.M AtsaraJ Weltde Balaban Ala Mh. Ahmet Şv&Jip olunur. ların l&ftnamelerl parus olarak Baltlfeblrdett komisyondan, ADbra. Jllfdarpap " 8trteal ldall ftmılllrla-

125,00 

So. 811 lncl ada 24 panel Mo. h " suo ıa 8alıa1ı ara den alınabWr. CISH> 
Tahmin bedellerllt l1t temJnat mittarJan yutanda yazılı f parça ana IHllllllllllllllllllllllllllllllllHHlllllllllllllHllllllllllllllllHllHU• * 

atılmak tuıen açık arttırmaya tonulmuttur. Şartnamelert Zabıt vı Maam6- ) • " "' • ' t _, 
llt mtıdtlrltllil kaleminde drllleblllr. ihale U/1/9'2 Ct1IDI gtlntı IUt 14 dt 170 numara 1 ılan Devlet Demir yollan Eıkqehir &fletmesl 
daimi enclmende ~. TaUplerbı ilk teminat milldnıs veya mektup- Satin al K • ---' ı 

l'\rfle lhale 16nil muanen saatte Dalml llnctbnende.lnılunmaı~n ce1so> Fiat mürakabe komiı'lronuııdaıu ma omuyon1111U8D 
.--~----------------· ___ ı Muhammen bedeli (81315) Ura olan, qatıda c!nl Ti mit.dallan 1lllJi 

ı tanbul Vakıfl o· k .. • .. ;:.:ı ıı... 1 İatanbul flyat milrakabe tomlsyonunan 21/f/Mı tarlh '" 181 AJlh llL bulunan s kalem et H / l/M2 cama ıtlntı l&&ti 11.IO da ımp.ıı art anlDe ... 1 ar ıre tor U5u an an nne muhtelif nevt balık yaıtıanna belblt edllm1t olan t.aml -tat fl:vatıan- k1fehlr İfletme mtıdilrltlltl btnamıda toplanan tobı11Jon tarafmdla .em 
semu " mahalleat Cadde v-- 80 .... lh nm bldınldılı ve balık ratı aatışlannm serbeat bırüıldJlı l1l.a olunur. alınacaktır 

vı• ._ Mo. 81 Cinsl L. K. (6GIS) l\luvatbt teminata (tlJ'18) Ura <•> ttıra.ttar. TaUp1flla bııanm ta8 
- :~ &J1t Bed T rb• • l b 1 bö0 l • ba kani w d ett111 vealtalarlfle tetıU1eıtnl aJ'lll sin aat ıuo • 1ıadM ~ _.. 
19 Oda I IO en e ıyeaı atan U areıı f ıgtll an 1 llltnı vermeleri 1lln olmıar. 
~ ı - Beden Terblyeat İ.ltaııbul Bôtgesl baıtantıRmca Spor sahalanndan Şartnamıeıer (331) ~ muJlllbPb>de Bltlfehlldt ~ Anbn. 

8lnan ca-
1 tuııanıln:at tbıere (2000) llra muhammen tıJmette "IO •• ~ tabUnd9 Haydarpqa ve S1Sec1 tdaı9 vemtlerlndtn aJmıblllr. 

ml1 yen blr •mpllflbt6r ve bana mllteferrt bir mikrofon ve aoıt h&Y&J& d&yaıutlı Ctıuıt llDDd&n 
48 Öbb Meh- 1 d6rt bop&rl6r atuı alınacaktır. 

metpqa ca- ı - Aoıt eblltme U/8/1M2 pazar$e81 dn1l aat ıa de Tablm. SırutlYl· KOJ1111 n l48IO Ki. 

AY'ID.lara7. Hocaaıı 
Kadırga, Boetanall Camil yanında 
l'l.Ub. HOC&b&yretttn Yedlemlrler 

mll aran lerde Mo. 1'1 B6lp blna.mıda yap~. 8llır Btl 28000 • 
Yukarıda JUdı IUballtr Hl aent11 M&1U 10nuna tadar tiraf& vertı- ı - Dalltme,e 1fUrlk edecetler mahlmmen bedeli " 'f.I n1spettDde Kun n 900 • 

met Ozere llAnJan maWmııttar. 1baıeıer1 19 Hulran Hl cuma gtlntl .u muvattat t.emınattan blrllkte bulundıırınalıdırlar. * 
anbeftedJr. istetlllır Qemberlltqta ı.tanbuı Vatıflar Bq MtıdtlrUlPndt • - Şartname lçln bötıe miltell•ftJft tabe11 mDdtlrQtlnı mtıracaat Muhammen bedell '112 <4ört blıa JC11 on Bd) llra o1aa mubtellf ., .. 
Vakıf Akarlar kalemhıe ptmeıen. (1162) edllmell Jlznndır, '50 (d!trt yb em> IMiet au,alı yatla (1 Temmml UW ............. .... 

1 
1 - J:nelce 11/1/lHI dl yapllacall bl1cUrUen acık e1adltıu,_ p.lnıs (lf) OD dlkUI H&Jd&q)qada OV b1naa MD'"de'd ........ W'alıc tt 

!>adıköy Vakıflar l>irektarın~ ilinlari 1 bir talip sulıur ettlllnden 2490 •:vıh tammun a lnctl maddlll mactblnce açıt eblltm.t UılUllle .um. aJmıcıttlr • 
.._.,. • ,enJdıen lllDına IOımm. h&lll olmQftut. (8181) Bu iti lirm* ~ <• 111'& tlo Jtm _.. Ilı& • (lallO ....... 

Kllo I . mVTatbt f4mlnü .,. lralummı tQta tttlll Y..ale 1*lllLtl llr.llltma dal 
ıtanbul ııhhi müeueaeler arttırma Ye ebiltme aat1ne tadar~ IDlncaaUan lbnndar. 

l18100 ıcamtr ı.t.nbaı. KadJUJ. tt-*1ldar " Beıoll• komiayonundanı 1111 • u. ~ lılımlQGDdaa puus olalU ~ 
Çöl ı.e,n TIP Talebe Yurdu talebeleri ıotn rıo olft *'* qlk eblltmePI <-> 
ı• Odmı O*Mar .,. ICadltOr tonuımuttar. 1 fnhl1arlar U. Mldlrltlifbıclenı 1 811 • ı.taüaı ft BeJıolla l - Rll1tme l/'r/HI çaqamb& ctbıtl ll&t ll de Ollaloilunda 8dıbM • _____________ .... ._ _____ _._ 

~ Vüıflar ldare1trlı. eamDtr " d1IW Tatıf mlwtv '" İçtimai Ma&YIMt lımlltlrlGltl bbıumd& toplanan toadlıımıd& J'&lll· ı - fartnamtll maol>'nce ıoo blıa meta ıb1am111 oab$ pwılllda 
- yutanda ·-- JUllll ldlımtlr" odmı scı.tmlecek depolara "'11m. hıeattır. IUW• HIO numarala tuumun ti mcı mad4111Dtıı .ı.. fıtrUm& tnflbD 1 - Muhammen rıu beher çift terUk lglD ıSSO. tunlltur. atın aJmacaktlr, 
puarbtl& atın aJm"Cütar. Pmrblı latl/MI P9ıwembe llnl .. ı 10 d& : - ~t temin&& MO lira 0'1 ~ ..._..___ GrebUldft 1 - Puarbk 19/819'2 ovma dn1l aat 10,IO de K.alıatt...-t& 1"lm ... 
IC&d*61 Vatıfl&r 1darelılnde JaP1]acaktıf t.tetuıerın mlracaatıarı. (IHO) - .-..w&W" prtnamealnl oıaı11111a ..... ___,_ 1 . bealııdekl Mera. AlJllL Komlqonunda Japdacaktar. 
p••••••••liıııı••ıiıı' lııiılııiııiilıiiliiiiiiıiılliiiiilliiililllliliiiı ı - tdelcmer lHI Jılı Ticaret Odalı Ntune 9490 numaralı taııunda ı - l&rfmm• her stm *' PVID fUbede 16rtlleblllr. 

7Ulh "8Ural&r llt bu ile J8ter muvatbt tıemtnM matd>m T'1& banb • - fatetllıertn puarb.t loln tQtıı olunan ıtm w aatte "*1tı edeclk-
mettabUe blrUtte belU dn4e tcımJQona cetm•lerl. <llll'r> ıen ııat berlndtn " T~ ıtmnme puuOt blrUtte mesttr kmn11Jma mt-

racaatıan. MU> 
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