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Alman - Sovyet 
harbinin ikinci 
yılı başlarken 

Almanlar Dağıtma birlikleri nu sABAHai 'l'ELaaAPL.a.a 

Sivastopol'un . . . . . Sıvastopol'un Mısıra kaşı 
• Kararnamenın tatbıkıne daır talımatname 

bır kısmını Resmi Gazetede çıktı ve alakalılara bildirildi SOn istihkamı taarruz 
Yıldönümler çoğaldı. Milletler I I 

l>lr çeyrek asır daha sulh içinde e e geçirdi er Ankara 22 (Telefonla) - Halk ya vesika usulüne bağlanmıı madde- da zaptedildi bekleniyor 
yaşasaydı, büyük ve zerigin mem· dağıtma birlikleri tetkiti hakkındaki lere ait kartların bundan böyle bil'-
leketler bugün yakı ve yıla için kararnamenin tatbikine dair talimat- liklerce tevzi edileceii mal\Undur. 

Londra, ıehrin ciddi name alakadarlara bildirilmittir. Talimatnamede tevziabn nud yapı-
harcadıklan milyarların yansını Dağıtma birlikleri. hükumet tara- lacaiı. mUTaltltat kartların nereler-
lylli~ ayırsalardı her gün, insan- tehdit albnda bulun• fmdan yapılacak teniatın müıtehlik de ve ltimlere verileceği hükümleri 
lığı f el!ket ve sefaletten kurta- duğunu bildiriyor menfaaderini en iyi ıurette koruya- mevcut bulunma.it tadır. 

Berlin, mukavemete 
çalıtan Ruı kuvvetleri 

yokedildi, diyor 

Mihver kuvvetleri 
Kapuzzo'ya 18 kilometre 

kadar yaklaıtılar 
ran bir buluşun bayramı kutla- calt ,eltilde yüriltülmeaini temin l.tihlak ltooperatifferi de tevzi 
nacaktı. Şimdi başka şenlikler Bülaeş 22 (A.A.) _ Sivutopol- m~ksa~ile teıkil olun~~!tu. Birlik- i~ni bu .talimatnamed~i eu:ld:~ Kahire 2S (A.AJ _ Mihver kuv-
'1!:11 1 H b · ld .. n.. Ü şu da sokak muharebeleri bqlamııbr. lerın ?ır dağıtma kiltügu ve adre. gore t81\Ztm edecelderd~. • He Berlin ~ ( ~·~·) - .. A.keri ka.Y· 

1 
Hal-

,., ~pı ıyor. a: ın yı 0 .um • Dün gece Alman • Rumen kuvvet- defterı ve bir de heaap defterleri ğıtma birliğine defterlennı tedarik laradn ~dıca:e ıore. A~ ~:e:.,ah=. So~~o:=~ 
bu meınleketın yerunesınln ya~ 1 . _ ·L • • bib'-s-ı •L· 1- olacaltbr Mukanerat ve h--- -def· etmeleri z-:- bir defaya mah.,.. ola- lot.alan Si•utopol ela son lll1l •tih· 
h . . .. . en ıe11rın son 11 ıtcun arını ıı.ıu noıt• .• · --.. .,,... L~--- ela ___ .._:_1 .... ..1!_ Kda1an- Mamafih Kapuzzo')'a 18 kilometre 
ut yenilmesınin, btiyumesınin tadan yarıwtlasdır. terlermm tutulmalan ihtiyaridir. Ad· ralt on lira .-erilmektedir. ~.. -.n,.......cn&a"". tadar yaklqnııftır. Bu harekeL dlf-

•eya ,okolmfl.Slllln yıldönümü. Şen. "d f d baza bi likl 1 ree defterleri alfabetik olacak. i>Ke1' Bu makeatla Tecaret Vekllell em- ~bala maka..~ etmeh ~ manın ye:nlden taarrm:a ıeçecettna 
riJlt.ı devletin harbe m9'tırHIHnin., aakJay: mu ~ ı:...... ı....:. eti ~· ~unduklan iate müdü1' rine &t y8z bia lin taMia olunm...-~ ~ ~ ~ delil &aJ111"0". 
f ,.,, ... ..., ....... -dö- 1 d ~ l .. • • 'til · 'd ve &mıdiklerıne gönderilecelttir. le- tur. Talimatname bugnnkil Reeml nrna. kOJ'CAW ı-lini de tema- &erlin 23 (A.A.> Alkeıi taynaklar-
alarun fll!nla birleştığinin yıl md 11 ar ır.h ğbe luzerıl lll md emSoıı il • tihllki bük.Bmetçe tabdldedilmif ve- gazete ile n•edilmektedir. .....it'erdir. dan ötrenlldlğtne göre Tobruk'ı& 

nümü ... Harb uzaV1n yıllar geç- ette mu ar.e .e er o. u.yor u. vyet So t t bl" .... • 
r;r f mukavemeti tıddetlıdır. vye e lgl esir edilen 28 bln klfilllt Britan.,. 

tikçe kimine yas tutturan, kim • M l v • t 'd Londra 2.J (Radyo 8, Is) _ Ge- tuvvetıert İngilizlerden, Cenubi AL. 
ne ıeref veren dönüm günleri de Bedin 22 (A.A.) --: ~ ~r- ISlr .. aşıng on a ce yarı11 Moıltovada neıredilen Sov- ritalılardaıl. Hintlilerden mı.trekkep-
böylece çoğalıp gidecektir. dulan Bat~u~~ndan!~gırun te:1>1iim- yet tebliği: Sivutopol'da tiddeıtli tlr. 

Dün Alman - So et harbinin de kayded~d .. cme eore. d~ tez: hududunda mu·· hı·m karar- muharebeler devam ediyor. Harkof- B. Cburcbill'in izahat 
bl . . vy ild ı glhlan arazıaande yapıl... .ddetli ta hücum eden düpnana kaq1 bare- vermesi iateniyor 

nncl yıh bıtti. Bu olay, ne ~ltalt muharebeleri neticeRnde Al· ket denm ediyor. va,. 
23 

(A.A.) _ Bazı Lon-
tlfrnya harbinin, nasılsa araya n:ı•n ~talan s. .. ~ıa karfezinin SOn durum lar yefl.ldl• Amerikan tayyareleri de dra gazeteleri, aıurcbill'in hemea 
bnşl?WJ lldncl derecede bir saf- ıunalmde bulunan Sı'l'Utopol ma· •• d f • ti" -'- tm" Lo d d~ ·· ıll- tod l..iL 

• hali . . 1 . t k tek tel- mu a aaya lf ra& e ., n raya onup, par anıen a iP" 

hası gibi değil. harbdeıı önce, k~mı. ~~ e';ı.! er j. ~al V··=-...6 23 (A.A) Burada 1a mağlubiyeti hakkında izahat yer-
harbde Ve harbden SOnra Avnı me ıuretıy e uımanır e ın en - Çekil İ ·ı· ku 1 Libya L~ ~.···len" ikin" cı" __...oe . - meı· .. t me'-tedı'rler .. - mıılardır. en ngı iZ vvet e- IUUl - ifta edildiğine göre. Liberalor tipin- anı il e .. . 
N.nın gldl§l uzerlnde tesir yapa- Bir Almaa tümenine mensup müf- rinin takibine devam oepbenin kurulmaıini de 4 motör.~ü Amerika_n ~çak.lan Si-
Cak belli başlı, hattA en ehemmi- rezeler dütmam bozguna uiratarak ed"J" cak vastopol mudafauına ııtir&k etmek- Akdenizde bir İtalyan 
Jetli hldlse olarak tarihe geçe- ıehrin mahallelerinden ıeçmelt •ure- 1 ıyor çabuldaıtira tedir. kafilesine taarruz 
Cektlr. tiyle körfeze kadar ilerlemitlerdir. -·- Moakova radyosuna Vııchy 23 (A.A.) - İngilizler 

Almanya ile Sovyet Rusya ara- Yapıl8'!dhiicb~L~~ .... ndb~ AJBmlanl~ Berlia 22 (A.A.Afr) •L D.N.a)B. dnin v~ 22 (A,AJ - CburcbW aöre iki tarafın Sicil- L-~azında bir kafıleye taar-
rın gerı e ırıumıt an ır o f8VıA .... d=~ ·· m, • 'n e- ile Roosevel' aııuuıdatl görilfmeler e •r• uug 

aındakl dövüşün sonucu ne olur- ··fr • · · · ogren "" ... e ıore. a fUll 1 k 1 ruz etmişler ve 2 ağır ticaret gemi-
mu ezeaı taarruz cepbeauun gen· ki Alman aavq 'blrlikleri lnglliz ltuv- bltmek fuıeredlr Pelt milhlm karar- ayıp an . . b l k d iti d' 

8a olsun - olacağı şimdiden bu- ainde kuwablarak yokedilmiftir. vetlerini dün de ltoYalamağa devam lar verllmlfUr ÔııurtbW Ue RooleYel' Loadra 23 (A.A.) - Bu aabah eme ısa et er ay etm er ar. 
lup kegf;trmeye kalkışmak zaten Alman topçusu düıman mevzii .. etmitlerdir. Sidi Barrani batutnda ,._,_ 

1 
"'"'h • .. da edecek olan Moıkova radyoıu bir ıenelilc muha· 

kl k 1 b h rb i in rih k 1 1 · k ··cac:1 l uuııc c~., ere .uman b d ·1t· f • ·• d n Bı"r denı0z muharebeaı" ~OCU U sayı ır - U a ' ç - d e ve da ele ehıne harp mj e eye bir. d~n hava limanın~ .. taarruz generalin tlJin lf11e de meflU). olm~ re ~ e k ı tara ık :rıatını go~ t~. . . 
He toplanan politika ve askerlik ~vam. e ;r ·ı:i:~ atarya a;nın Ue edılmı,tır. Hangarlarda. buyuk yan- lardır İkinci cephe Jı:umandanlıtma Ölge~.ırere •

1 
ıu ra .a 

1
an it vltermı~ ır: Londra 2 3 ( A.A.) - İngılız dCY-

yanlışlıklan bakımından şlmdl- a~r pıy~ ~ 11 annın ~ar 1~1 • e gınlar çıltanlmıı ve bar uçaksavar · u, yara 1 ve ~ır 0 ara ayıp ar. riye gemileri Holanda açıklarında 
. . . .. bir çok ııtıhltlmlan tahnbetmııtar, bataryaa tahribolunmuıtur lmparatorhık genel kunna7 bafbm Almanlar l O mılyon, Sovyetler 4 b' Al 1 ~· • t .1• den ıbretle ıncelenmeve deger. M . . it . . ., · kıtal . (Al \ al ır man evaz.ım ıe sına orpı 

. . . 1;1hşsara çember~nın cenup eaı- Birelgobi cenup dogusunda Al- slr Alan Brocke veya. Kanada. !'ft buçuk mılyon. man ann :y nız lemiıler, bir gemide y gın çıka.-
Bu harbi doğuran ılk polıtlka mınde Rumen kıtalan sırtlarda zap- man ıavaJ u~aklan tesirli bir taıı.r- kumandam general Mac Naugbton ölü kllyıbı 3,5 milyondud · Harb mıılardır 

~ltşı. Bcnyetlerin 1939 da tüt- tedilen m...Ue.-e karp :yapdan mu- nazla lnSda ot-obil toplulukla .... U7ln edlıecelctiılr. maleem-' kayaltu Top Almanla« · 
tuklan yoldur. O zamanki Sov- kah~ taHruzlan geri pu.kürtmilt- ıu •e pike uçuıla diieman kamyon· 'Va§igtonda annedlldilfne ıröre Ltb- 30.SOO, Ruslar 2'2,000. tank: Al· Lava) muharebeyi 
yet politikası, Almanyayı Avrupa lerdır, Rumenler .. bundan so~.ra ta· lannı hedef tutmuılar ve hücumlar- yada cerey&n eden hAdlseler netice- manlar 24.000, Ruelar 1 S,000. tay- Almanların kazanma• 

MrUza geçerek dupnanın mudafaa da hulunmuılardır. yare: Almanlar 20.000, Ruslar 
garbına saldırtmak t.çtn onunla tertibabnın içine daha çok aokulma- Kahire 22 (AA) l T sinde lklncl cephenin kuruımuına. &lt 9 000 aını istiyor 
anlaşmış ve müttefiklere karşı ğa ve istihkamlar çemberinde yeni prk tebliği: Se.;.,.~r ku~~İ:r:~: plAnda bir detlflkllk yapılacaktır. 'Mo~ova radyosuna göre, Kızılor• Londra 23 (A.A.) _ Laval dün 19-
düsman tavrı takınmış olınasay· bir gedik açmağa muvaffak olmu~- dün Capuzzo kaleainin takriben 12 Mısır'ın, kanalın ve Orta. Şart: hat- du seyyar haatanderi çok mükem· ee söyled~ nutukta muharebeyi Al
dı bu harb çıkmazdı. Bunda kim- lardır. Bu h~. ~rru~ muvaffaki- kilometre tiınal garbisinde Sidi Aziz lannın mtldafaaaı lçln daha bllytlk mel olduğundan, Ruı yaralılannm manlann kazanmasını ıstedlilnl ~-
8 • .. h . ktu yetle devam ıçın iatenılen ,artlan te- civarında bir dütrnan kolu ile temaı miktarda kuvveUer tahfit edilecektir, yüzde yetmiti cepheye döndGiü hal- lemlıf ve: cAlmanlar kazanmazliL~ 
enın şup esı yo r . . t • f . . Dü b- Bundan h....... 11 d d" 1 l8tlkb , • bütün dünyayı bolşevW!k So tl . .k. 1 h tası imza- mın e mıt ır. etmıttir. "ttüiü tahmin edilen To ...._. Llbp. bldiaelert Udnc1 de, Alman yara ı ann an onen er a. " 

vye erın ı ınc a ' hl Alman muharebe guruplara taar- ruktan batka bir haber alınama· cephenin kurulma.ama tlcU ecıec~ yüzde larkı geçmiyctr. aaracakt1r• demiftlr. 
ladıklan türlü anlaşmalan çe ruzun cenup kanadında kuYtVetle m1fbr. ' 
sayıp fırsattan istifadeye koyula· tahkim e~ilmi~ olan ~·rtla~daki mev- Libya'dan Ruaya'ya So-et • Japon 
1'ak Polonyayı Almanya ile pay- zilere dogru llerlemıtlerdır. Bu ha- 1__ • • • ı 
laşma a r~zı olmalandır. reketlerinde t<?pçula~ tarafında~ llW'YYet gttmif münaaebab 

Buy n1 1 1 kaynağı Al· deeteltlenmiflerdır. Bar kaç ltaleyı Loadra 22 (A.A.) _ Şimdi Tok,.o 22 (A.A.) _ Aaabi ga-
ya ış ~~ ası • zaptedcn Alman kıtalan sırt!a?D Briatol' da bulunan eaki iate nazan zeteainin Moakovadan haber aldıiı-

lnanyanın gunun birind~ ~usya tepeıine varnuılar v_e ~rada. hakim Lealie Burgin l..ibyadaki İngiliz or· na göre Japonyanın Sovyet Rueya· 
Ya saldıracağını hiç düşünme- bir noktayı ele geçırmitler~ır. 811 duıuna ait bir çok t:anltlann Ruqaya daki büyük elçiei M. S.to, cumal'-
IUek, yahut Fransa ve İ'ngiltere taarruz da inkipf etm~tedır. gönderildiğini aöylemiıttr. Halbuki teei alttamı M. Molotovla göriifmüt-
Ue harbe tutuşmuş bir Almanya- Vaziyet ümitaiz bu tanltlar Rommel' e mulc1Wemet tür. Gazete. )'eni bir emre kadar M. 
nın Şarka dönmeye •akit bulma- ıçın fngilizlerin çolc itine yaraya· Sato' ~n MoeltoYada kalacağını ill-
ö ğına inan Lonclra 22 (A.A.) - Reuterin cakh. ve edıyor. 

an yorulup yıpranaca • Moaltova hUIU9i muhabirinden: Si- ••••H11111H11111 .............. 11111111111111111n111111n~· .. 11uu111"··!•111 

inak oldu. vutopolun ıimdi ciddi bir tehdit al- • ·~ • .. 
HalbUld Almanyanın tek gaye. bnda bulunduğunu kabul etmek zo

al Rusyayı ezmek oldurtı, Narvik- rundayı:ı. Dün aalahiyetli mahfı1ler 
ten oidde kadar bütün hareket- Almaıaların her taarruz günü~üa 
lerin sırf bu maksatla yapıldıJı ke•ılilerine üç büa ~ÜJ'e malold~-

nu tahmin etmekte adiler. Ba. Nazı-
flmdt anlaşılıyor. lerin takriben 40 bin ölü. bundan 

Arkasını, sağ ve sol yanlanm daha bUyük aayıda yaralı verdikleri 
emnivet altına almak için Polon- ve ~Ü7Ü~ '?1da ~ve uçak~-

• N rveç ve Balkanlar bettıklerı manasını ıfade etmelttedır. ya, Fransa, o 
hareketini yapan ve o zamana -
kadar Sovyetıeri avutan Alman- Franaanın yeni Ankara 
ya da, bu harbe girişirken birkaç elçisi geliyor 
noktada aldandı. Btzzat Bitlerin V.ichy 24 <A.A> - Franaa.nın yeni 
ftlraf ettiği gibi, Rusyanın asker- Ank&ra setlrl, B. outon :ee~ery 

ilk kudreti, iç yapı bakımından V1chJ'den Ankara'Ja mtlte.ecclhen 
dün aqam hareket etmLft;lr. 

C!ayanıkhtı hakkındaki hesaplar 
yanlış çıktı. Başlangıçta altı haf- Hava deiiıti 
tada biteceğini sandıklan Rusya gündenbert htlldlm dren 
liarbl blr yıldır sürüyor ve ne za- Birt&ÇaıcakW'dan 800n. din gece 

man biteceğini artık. Almanlar ~etiflDlftlr. Ba sabah tormo
d& kestirmekten çekiniyorlar. metre gölgede 2S derece ldt. Hava. ta-

Sovyetlerln, harbin başında palı oımıtıa beraber herıtls yatmur 

yaptıkları gen1f politika yanlışlı-Jlimanuttır ;.~--· ------

~~i~:ü!1111Za::· !':: .. Akk• •• erı 
nistlik aleyhine birleştirip sulhu 
mümkün kılacak vasıta sanmak Terk~ keailince .•• 
hatasına düştü. Bitmez tüken- .. Ait • 
mez Rus cephesinin batağı içine .iatan~da. ıündeı:. et: ıün:: 
ttüşmüş çırpınan bir Almanya- ma beş bin kilo.~ en· L!... kilo 

• bl .atiiD tutan ile e ı uua 

\ 

Sovyetıerle sımsıkı birleşecekleri- =~ IUF1I kanfbnlıyor. Dikkat _ ........ ,_ _ .• _ 
ya. karşı İngiltere ile Amerikanın • ~ Deniliyor ki sütlere yan yanp 

1 nt aklına getirmedi. Bunun için- edilecek nalda. aütlere • bi1flP ._ __ _.;:..__iillıiiiıİİiioiıiiiiiM----...;~;:;;;;;;.;,;;;;;;.;.. .,....,,.......;..:;;;;;;;;;.;;;;;;;;;.ı 
ölr k1 Sovyetlerln politika ve bnemadıiı delildir. çüaldi • ;'9 J 

h•ldralc. Merak ettiiiaııis .. , ..... 
Necmeddln Sa•ak ~or, o .... 

_ Senin anlıpcaiuı. bu lefet! moda twt>anı olduml .. 
- Dmek tanıell ml apntuı? ... 

Vaşington 

görüşmeleri 

ilk reımi rapor 
neıredildi · 

Rom mel 
mareşal oldu 

B. ~itler hararetli bir 
tebrik telgrafı çekti 

Londra 23 <A.AJ - incUm Bape- Berlia 22 (A.A.) - Genen! 
ldll B. Churchlll'ln V&flngton'da Rommel. Führer tarafından mal'e"' 
yaptıtı gölii.şm.eler hakkmda bugün U.. te f' d'I . tir' 
mü.tteret: beyaııM n~llm\şıttr. ta ıga r ı e ı m11 . 
Buda deniyor ki: Bertin 23 (A,A.) - B, HIUer UIDll-

Amerlb. Ciimhurreisl B. RooaeveM; mi~ fU. tıeJarafı ~kıalt
Ye İacUia Bapeldll B. QIJ~ ~ Ur: 1ı1Arqa1 Bommel, kumandana 
sek umumi kumanda h.,.,U. .ukert, 
denls. han mütebalmlan ile blrUkte Yt harblıı klareatnde eösWrdftlnis 
cuma günil baflıyaıı m~ de- tahal metı.aretl ve btalannızın kah
yam edtyortaı', a. öntlnde tatulan ramaniıtmı ne derece takdir eıut'
gaye kabll oldutu kadar :ralrm za- mı göıııtermelı: üzere bugünden tUba
manda. mflttetlklertn hulJ lcadretlnl ren 11z1 maref&llıta terfl ettım. 
arttırmak ve icap edelW renklen 
m Üf& ve..e lle alınan tedblrlert gr& 
den geçlrmektlr, Meöuplal1& halle. 
dilmesi güç meseleler mflf&•ereden 
sonra tetnııı: mütehasslsla.r arumda 
halledllmt.şılr. • 

Bu beyan&b. veren Cüm.burrelalnbı 
kAtlıbl derıı.Lft;ll' ki: cOaJrt remnt D
Jer tahminden lbaretttr. VUI n cıcı.. 
dl lfler üzerinde g6rtif(llmtlfttlr. tıe
rlde nihai rapor nette<lllecektll'.• 

Yeni cepheler 
açılacak 

İtalya havaaız bir balon 
eibi aönecelmıİf 

Ş~li Paaifik'de durum NftTork 23 CA. A. > _ Ödüt 
v..-..oa 23 (A.A.) - Aleou- Yelme ,,. Kha idareei bafkaaa B. 

tienne adalarında eİıl harekata en- Hopkinı dün gece bir nutuk eö,ı.. 
gel olmak.tadır. Şimdiye kadar bu mittir. B. Hopkinı nutkünda demir 
bölgede Japonlar 4 krunz3r, S tor· tir lr.i: Birlewik milletler Hklere bı:
pito muhribi. 1 topçeker ye 2 tapt fi ~dene. ikinci. iiçüıu:U. hatta 

. • dördüncü cephe açarak taarnmla 
kaybetnuılerdır. bulunac:altlardır. Alman eelürleıl 

4 lngiliz tayyaresi 
Portekize indi 

tabri>ediJecek. lta17a ilk tiddetl 
hücum neticesinde hav.-z bir baloa 
gibi eönecektir. 8rihıllya. faik kUT• 
ıvetlere ltaq1 barbediyor, Biz Britan-

Lonclra 22 (A.A.) - Lizbon ya'ya fazluile borçluyuz. Bunu 6de
radyoıunun bugün bildirdiiine eöre niek niyetindeyiz. 
Pa.ifik müdafaa talimleri .... oda lnıriliz Bapekili İngiltereye da. 
.. t il . b L- ta eei Lizbon nerken ultert kudretimiz hak.landa ng ız omoa yyar • t .. .. it . 

.. • • ....ı • emnıye gotürece tir. B. ~urcLllL 
bolgıeainde bır baya me,.uanına ın· buraya bir · · · _,_!_..~"'\O .ı _ 
_:.ı d' n__ _._ • -:ı- lf IÇlll •~· um 
.....er ır. o. tanar-na -vtte- barhin ~ at.liıfı 1 U-... 
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Harb tebliğleri Tobruk'un Emniyet müddrleri ingin iz Alman - Sovye 

Al harbinin ikinci üşmesinin ve man 
Alman tebliği Bir çok emniyet mQdOrlerl h k yılı başlarken 

Berlin 22 (A.A.) -Alınan ordu.lan aki eri arasında tayın Ve nakfller yaplldt a a a 1 a 1 (Bae tarafı tinci sahifede) Bqkumandanhğırun tebl.lğ1: 6lmall 
Afrlknda blr Alman hucum botu n- füırb tarnııerl, Almanya He yapı-
lotlllft.sı 21 hnz!.rı:ı.n gününün llk sa- İngı·ıız· gazeteleriz· Ankam ~ (\"!?~> - aa.z18.ntep t~e Devlet ~ ~ı~ İl).8iltere'nin cenub'una, lan 

11 1
x... tı sa.lclınn 1ık 

atlcrlndc Tobruk llmnnı önünde kU- • .. ~ m~ emnıyct umum mtınvhııortnd(n ş~ ozıı.n.to, .uvun· p geç c ve 6 4 e rız 
çük bır İngflfz b1tllği 11e kaçmat ıs- cHatalar meydana çilia- mtldÖrtQ#fl a:ıneı ~~Arif Kıv en ~lre ~ine Oç1lpc1ı v$C znn- ransa ve Holaıidaya anlaşmasının ve Polonya paylaş-
teyen btr teşkile t:ı.a.mız ederek bu rılmalı» diyorlar ton. ~ eını:ıfypt n1Qdifr1Qğünc dttrı rınden Ata. Dotu, emn.ıyeı 'IJ:Zi1ttın liUcum eClfldi masının bilinen ve b111nmeyen 
tqklli yoketmlştlr. Hava tanmıı.bn Bo.yredd}n AydmOt', Balıkesh' e;ı:uniyet ınücSCrlij~dcn ~ aı,Ud0t11mi\· sebeplerini uzun uzadıya incele-
ne hasara uğratılmış olan blr devri- mildttrı(l#Qne cmn1;yet umum m1ldftr- dördün tı be tıdth1l Sııl~dln t 
re sandalı, altı sahll gemisi ve 4!: O Lonclra 22 (A.A.) - Tobruk'un ltıA"ü '1 nc1 aute mtıdQrQ Taceddin, ~t, ~.,:1 ve~ mntebsiıt:i$1ı- ~ 22 (A.A.) nk Hav9bl"te- yeceğl gibi, Almnnyanın hnrb a-
tonluk bir nnkllye gemtaı batınlnıış- düımesini tefsir eden İngili~ basını. umum müdilrtÜlı::te eınntYct müdl.U'- Rmıı. hukuk 1{ılert miıdtırll OO.v1t, 00- P9.'etfnln pazartesi g0 • il te iğfı rlh1 de - Almanya bakımın
tır. Dlğer üç s:ıhU gemlslnde araştır- bu yenilginin fena hesaplar veya ha- J~e tiçüncll ~ re1sl Nwıtı Ba- rı. DUaman tayyareleri lngıltercnln ce- dan _ Garp ve Şark cephelerinin 

" .... uuar:m neticeaı o u nu oe irt• t!i· U.lUUU\;U '"'" _...,, U'1 cıarn Nlzmı Arda;, yediııol fube ttltı- :-;;:ler • Cenup lcontluk,--n-'- '-•r füıce ve sonrnlığındaki isabeti 
malar "llpılm•• ve mürettebattan 175 ._ı · ld ğu e_ı baroll'lu, dJt...an--A dft•- :rct.ttıH..e .. Aş cıfncl llWo müdflrUl~ Malntya mu• nnn ;tli fu:erlnde Eanli;yet g!Sater-
tışt esir edllml§tır. mekte ve sebeplerin bulunmaaı için helt1m. Neclp Erdem, Hatay elnn1yet TMt.. µu.g l.QTI un ın 1sa i x.ı r1 

l1d11.rıı1-- En:urumd M hmet dftı1tmthıe Bıı.yJtal laı.yma.knmı ~- ~·ft ıı.o aya bom11:>alnr atılmı§br. veya bets zli6 4 derinden de ne Bir Almıın mayo tarayıcı f1lotılU'ı.sı derinlqtirilm~ bir anket yapılması m "6 .... e an e t Tö -... fid~ •uw ö ğr ktı 
Tobruğun iç Umn.nına girmek için lüzumu üzerinde durmaktadır. Bazı All, Tl'ab'zon emn1yet mtldQrl~e ::ıruk ~l~M"nr";e idltya Vo- Southampton'n yapılon kısa bfr ta- Ç zemlemeye U ~ca r. 
mnyn barajlannı r.orlnmıştır. gazeteler orta p.rktnki kumanda be- Samsun emniyet madftrll Tevfik, Ma- tlletınden Hnydar, Çorum emniyet anuz: esn~mda bh. miktar hnur Bunlar tarihe geçmiş şeylerdir. 

Tobrutun zaptı için yapılan çat- yetinde değifik]ikler yapılm88l ge- latynya An.kanı. emniyet bırtncı ~be m1ldfttl0ğ{lno Trakya mnumı mtıfct- k.aydedilml§ ~e .de alil ve yaralı mik- Haklknt şudur ki bir yıl sonra, 
PfiMnlıır esnnsındn alınan esır mlk- rekli olduğunu öne silrecek kadar m11dnrtı Sabrl sazan, urtnya Qorum- vtnı rfn tan çok deiıldır. Almanların blr derece 1lerlemlş 
b.n 28 bin klşlyl bulmuştur, Bundan il . . . l d. dan İzzet, emniyet umum mtıdürlüğft ~Ut emnJyet mfi§avtr mua. e - tkıst 1n iltercnln cenu sahili n ı- ' 
başka 100 tank ellmlze geçmiş veyn en gıtml§ er ır. Oçtinctl tube mtıdtlrlt.1ğilnc mnhallt lertnden Zekeriya, &unsun ~ d glklsl 

0
.. ~ ç bir çok zaferler elde etmiş olmn-

tahrlbolunmuştur. Ele geçtrJien top Tımea gazete i, ezcilmle ıunlnn idareler. VUbe m0dtıı1er1nden snıey- mfülfirlilğihıe Tmb1ıon müdt.1rtı Hlm1 r t v~ 
1 

d knk Uzıwa 
4 
a.e:· lanna rağmen, iki büyük ordu, 

ve n~r aUAh miktarı hakkında he- yazmaktadır: <İngilizlerin ıılmdiki mnn Sarhot, emniyet umum mt\dllr- Konuralp, Aydın emniyet mtldtlr1*- an an zer n. ~~vü ~.1 .. ~ ıı· düıwanın en geniş cepheci \izcrtn-
nüz doğru bir ra1tam söylemek mtım- vazifesi Rommeri uzun ve Mısua lfiğfinden emntyet mftdtltlQ.ğtlne Urfn- ne Hatay mtıdürtı İbrahim .Akmcı, man tayyaresı ru mu r. d hfilft k k d lar 
ktln değildir. götüren yorucu yol llzerinde dur· dan Şiikril Akyol nakien, amnıyet mnum müdilrlü.kte emniyet mtıdtır- İn •liz ta arelerinin e arşı arşıya uruyor · 
Malta. adasında Alman muharebe tay durmağa çalıomakta mün<lemiçtir. umum müdür muıı.v1nllline mülkiye ttı~e Konya emniyet :nıtldttrn gı 'Y! _ Blı' yıllık harb, Almanların insan 
r.ıre teşkUlerl Lukn hava meydanına Bu mümkündür ve hatta büyük fe- miifet.~rlnden Bnyrl Olgmı, emnı- RAdl Ei'ııyOO.r terfian t4y1n edilmiş- aklnlan havsalasını şaşırtacak gayret 
tanmız ctm41erdir. Hollanda sahlll dakarlıklar bahasına olsa da yapıl- yet u~um mt.1dflrtQ~ lklnel dalre lerdlr. Londra 22 (A.A) - Hava Ne- ve fedakfı.rlıklnnnı, Sovyctlerin 
yakınında mayn tarayıcı gemiler bir mıuı lfızundır.> r.nretinin tebliği: Dün gece bomhar· §&el ve kahramanlıkla dolu mü-

e muhnrebes1 esnasında 3 İnr;lllz Oaily Telcgraf gazetesi oöylc di- Rumenlerin Malta'nın dıman servisine mensup tayyarele- dafaa.lannı gösterdi. Bundan son-
serf gambotunu batırm11lar ve d~- Y_or: cOl~ylar orta p.rk ~reketlc- rbuiz düıman sular~ .mnyn}ar dök- rası, zihinlerin kavnyaınıyacatp 
anın muhtellf blrllklerlnl clddl ha- rınde vahı:n hatalıı..r ya.pıldı~ını ~ö,.. k mUıtilr. Av servu-ll'le mensup derecede meçhul bir mncerndır. 

m termektedır. Kabınenın, ıatenilen a 1 p arı d Urum U ...... 1 · h k .ı mrlnra. uğratinıılardır Dilşman bu- db"--1 k _ı .dd 1· 1 . . . ....,,,nre er taarnı:ıı are euer esna- Muhakkak olan şudur ki Alman -
· te ıner ne aaar §

1 et ı 0 ursa smda Fransad ve Hollandada ha- . 
nun üzerine muharebeden va~eç- olsun derhal bunu tamamlamak za• _ı_ 

1 
. d'f h Sovyet harbı karşı karşıya çar-

w • va mcyuc.n arın "' ıımen ı er e- • m~Ur. Baraj kıncılarfa ba.hrlye top- ruretinde bulundugunu kabul etmesı Şimdiye kadar 5998 T b k' ka b d deflerine tnarruz e~ler ve evvelce pJ.§an kuvvetlerin ölçüsü bakı-
çnlan iki İngiliz bomba tayyntesı dü- icabeder.> 0 ru un_ yı ın an . de büdirildiği gıôi iki düşmnn tay- mından başka savaşlara benzemc-
f{lrmüşlerdlr. , Londra 22 (A.A.) _ Reuterin subay, 2633 yarsubay, sonra adamn be lenmesı ynresini tahribetmi§lerdir. diği gibi, iki tarafın harb sonu 

Akdenlzde vlsamlrnl Welchold un askeri tefsircisi Analiı yazıyor: Tob- 148,942 erdir güçleşiyor Bombnrdıman servi.sine mensup istekleri ve iki milletin birbirine 
kumandasında taallyettc bulunan Al- ruk'un nlındığı hnkkındnki Mihıver bir tayynremiz dönmemiııtir. kıymak azmi balrunından da ta-
nınn deniz kuvvetleri §imali Mrlkn- ~beritn dkğrulu~u~~nd ıı~phe Bükr~ 22 (A.A.) - BnııvekiJ, Londra 22 CA.AJ - Reutcr ajansı- rihte eşsizdir. Bu Cermen - Slav 
1& takviye g6ndcrllınesln1 tcmtn et- JÇ~ ee ~p Y,0 , tur. • n ıre en una Bol§eviklere karııı Romnnyanın har- nm denlzcl11k muharriri yazıyor: B. La va 1 kavgası, varacag'h neticeye göre 
mek, diipnan münakalfıtını güçlilk- daır teyıdedıcı malumat alınnmnma- ı...·_ •• • d b • R dusunun Tobruk'un ı. ... ,bı dikkati Mnltn 

h b ,__ •1 • 'b" b' ve gırı~ın en en umen or A.LJo3 k yıll A rn ·yasl 
!ere uğratmak ve d~n deniz kuv- sı mu a. er~tın -.~sı mesı gı ı ır ae· ka)'lplarını gösteren bir bildirig neıı- fuı:erlne çetıyor. ŞlmdJye kadar bun- ço uzun ar vrupan sı 

tıerlı k tll blıh hepten ılerı gelmııı bulunması muh· . . B b'ld' •W •• ..1.. ca kahramnnhklar göstermiş olıı.n bu çehresini der..lştirccektlr. Bunun l'C e çarpışma sure e asro ld' M fih T bruk . retmıııtır. u ı ırıge gore, o u, ya• &• 

temayiiz etmişlerdir. teme ır. ama b" \ gamızo- ralı ve kayıp tutan töyledir: 5998 adıl. böyle dalın tazın tecrlded~ Fransız İşçilerini Alman- içindir ki Şark cephesi dünya 
Hollanda sahlll civannda ynpılnn ~~1 mdevcuıknudundan hır 1 ısm1mkın dgec.e subay, 2633 ynrsubay ve 146, 942 ve beslenmesi daha güçleşmiş blr h - d ) ~ ,/ d • harbinin anahtarıdır deniyor. 

ııtwe en ç 1 ve a en 8 en en- de bulunacaktır. Bununla bembcr ya aça ışmaga avet ettı 
deniz muharebesi esnasında çavuş yeye doğru yol almakta bulunmuı er. . .. Maltaya hava YQlllc bir dereceye kn- • Necmeddin Sndnk 
ÖSCr'Jn idaresindeki mayn tamyıcı im d .. k" d" Yaralandıktan sonra tednvı gore- dar takviye ve malzeme göndcrllebl-

0 ası 8 
mum un ur. rek iyi olanların sayısı yukarıdaki tu· lir ve İnglllz bahriyesinin ruhunu bt- Vldıy 22 (A.A) - HükUınet 

gemisi bllhn~ yatarlık gösterm~r. Düıman tarafından neşredilen ra· tarın yüzde altmııımı te~kil etmekte· ıenıcr lcabederse Mlhvcrln blltiin re.isi Laval, bu ak~m radyoda aöy- Türkçede ekler ve kökler 
Blvastopol önünde cereyan eden kamlar ihtiyntlıı karvılnnmalıdır. Her dir. gnyrctıertne 'tn~en oraya deniz 'YO- lediği nutukta, Fransız ~ilerini Al- üzerinde bir deneme 

muharebelerde lstlhkAm ve piyade fCYe rai'.'IDen dalın fenayı beklemek mc de malzeme il c den şilp- manyada gidip çahşmağa davet et-
tuvvetıertnden mürekkep bir muha- ve Tobruk'un elden çıkışının çok Buz sa ışı he edemezler. mi§ ve demiştir ki: Ankara 22 (AA.) - Türk Dil 
rcbe gurupunun '"umandam ...n .. b .. şı ciddi oldugun"' u tasdik etmek te Malta Mllıver için en zayıf nokta Al Kurumu genel aekrctcrliğ;nden bil-

.. ,,.... ... olma ... ft devnm ediyor m .... .ııye '""dar man devlet reisi Hitler - ken- d ı ek eli Walter ve bir lstihkfun ta.burunun ica.beder. ....... ~ ,.... d' · kk d h iri m tc r: 
Malta rihvere 594 W:yynreye :nıDJol- ısı~e t.eşe ür ~ e~ -. e • emmi- Kurumumuz genel merkez kurulu kwnnndnnı yüzbllfl Ora.uman istisnai Taarruz ezici üstünlükte bilyük b muştur, Ve Mnıta.yı tıs olnrn.k kulla.- >:etlı. mıktardn zıraa.tç~ eaırlenn t~- üyelerinden saymnnımız Kütahya 

kn.hrnmanlıklarlle tenınyüz etml§lcr- zırhlı malzeme ile ynpılmıı ve müs- Belediye yeni İr nan gemi ve tayyarelerin Akdcnfr.de lıymıne karar venn11tır. Bunlar, 11z saylnvı B. Besim Atnlay, yıllardan· 
dlr. tahkem mevki mUdafaım doğuda ve fartname hazirlıyor blr çok Mihver gemlst batırdığı dn Almanyayn ~arır va"?az Fraruın~a beri üzerinde çalıştığı Türk eklerinin 

d~ hntlann birbirine daha yakın ol- muhakkaktır. d8nüp gelehıleceklerdır. Fransız ı~ türlil görevlerin: bir arnya toplaya-

B. Hitler bir nu duğu cenup doğudn delinmiıtir. Bu Belediye hazlmnın 9 unda buz sa- Malta'ya akinlar ~!eri Fran91z eair~c~n.~ lu~rtn~ıl~a;ı rak cTürkçede ekler ve kök~er ~ze-
bll§8rıdan ccaaret alan RommCl'in t1 ı blr müteahhide lhnle edecektl. Mnlta 22 (AA.) _Son 24 saat ıçın ve .men_ıleketınız ıçındir kı gıdıp rinde bir deneme> ndlı hır kıtap 

tuk 
Mısır hududuna doğru yoluna de- §Ul 1 zarfında Maltn üstGınde üç Alman ehemmıyetlı sayıda, Almanyndıı ça· ynzmııı bu dn Kurum ynyınları nrn• •• ı• k k o zaman talip c;ıtmadığından Be c- 1 _ı__ s· F . A ~· e vam ebnesi de mümkündür, anca ve bir İtnlynn bomlia uçağı dü~rül- lfllC~ınız. ız ranaanın yem v- sında ortaya konulmuştur. 

SOY tyeC böyle olduğu takdirde Rommel, diye buzun fabrllmdan şehirdeki ro.. miiıtür. rupada layık olduğu mevltü bulma- Bu değerli eserde Türk kelimele· 
emniyet, itimat ve kUV!V'etlcri hiç yllere verilmesi lç1n yenı bir §artna.- 81 içindir ki benim bu müracıuıtunı rinin aldıkları ekler ile köke kattık· 
cltsilmeyen fngiliz kıtalariyle Jcarııı· mo hazırla~ tnra.r ve~lr. Ye- Yugoslav kiralı kabul edeceksiniz. }arı anlamlar örneklerle gösterildik-Londra'y~ göre bu 

nutukta nelerden 
bahsedecekmiş? 

latmıo bulunacaktır. nt şartnruncye göre na.kllye Ucrctlerl- A •k , d ten bn§ka, eklerin türlü an-
ne kilo b~ında. 50 pua dnha mm • men a a Tekirdag" ve Nig"' de Jamlar örneklerle gösterildikten bar 

R • • • • h ı1n ktı Vaşington 22 (A.A.) - Hava lia eklerin türlü anlnmlnnnı göstcrır 
eısıcum ur yap ca. r. yolu ile İngiltereden aynlıın Yugos· valileri çiz~iler de vardır. 

Bu seter de tallp çıkmazsa Belediye la">'~ Kıralı Piyer Vaşiılgtona gel- Türkçede kelime kuruluşunun en 
Londra 22 (A.A) - Hitlerin kendi vasıtnslle buzu fabrikadan alıp miftır. Kıralın yanmda Yugoslavya .A~ 22 .<!elefonln) - !unç- önemli yolunu anlatan bu kitap dil-

bu haha tonunda bir nutuk aöyliyc- İamet Jno·'nil ile İna1ltere pera.tende bayıtere da~tacaktır. Hariciye Nazırı M. Nintchkh liulun- elı .~:'!1 muavın_ı Zerrat _ ~ckı~~ cilik aleminde büyük bir ihtiy ci 
-· ••ğ iJ _,__ d' Alm f b e• B ledl t tt'• h eti evvelk.1 ..n ... maktadır Kıral rı•r ... mbaya ı..· _ ·dar valılıgıne, Ereğlı valısı Hamıt Nıgde ,__ l k d eegı o ren mc.ıde ır. an ıe i u e ye e .., ey r.u.u • v-- ,,.. ıuı. ı·ıı~· k . _ _ı·ı ı.1 ıuır"'ı nnuı ta ır 

v::_alı· ar ... •inda tebrik' yeri rlnd b mütenekkı"ren s--L-t edece'- ve va 1 aı,-ıne na il ve tayın eoı m-g er- ... · demecinde, Rommel'in muvakkat ft.II' Q4' Adaı&rla dlğet sayfiye e c u- • ..,,<U}Q ııı: • dir ~- -
ba,anlnruıdan bahacdcceli ve Oıur- ve Ietekldlr telgraflari .zun 8,6 k~ satıldığını tcsblt sonra res~t zıyoret!crlne ~aş1amalt • Bomba hadisesinde 
.ı-m -Roosevelt gl>rUpnelerlnin kıy- ett.1ğinden bir çok satıcılar hakkında üzere Vaşmgtona gtdecek.tır. Heidrich'i öldürenler mahkUm olanlar karari 
~etini. azaltmak latJyeceği fllpbeaiı:- ceza zaptı tutulmuştuI'. Londra 22 (A.A.) _ Berlin, • • 
au. Hıtler bu 'nutku ~. Rua •efen- Ankara 22 '(AA) - lngUtere o-n ı-e 21 h--'---.ı- İstanbulda Adliye Vekilinin H .d • h'. öld" .k. k'. • !_t 1 temyız edıyorlar 
-ı.... ifll\- uı~· 1 ..:.l eğ A1 · - yı) ...,,w .... ı.•;r••.n~....... oı ne ı uren ı ı ışının ıınm e-
__. ~ •tt~ın K~em e, . man Kıralınm dolumu dlSnUmtl mUna· 1424 kalıp buz an~ı ynpıldıjp halde tedkikleri rini resmen bildinnelc.tedir. Bunlar Anlı.ara 22 (Telefonla) - Anka· 
mmetının :er gfinAJ utan dk'ıınısınk 1 

ae&tJJe ReJsfcllmh'ur ismet tnanü Ue bu sene aynı günde 2356 kalıp buz Ankara 22 (Telefonla) _ Adli- tcvkif edilmelerine mukavemt ettik- rn Ağır Cezn mahkemesinde bomba 
J'AbfbnnAiSa ve man or uau a• . J d satılml§tır Bu da bu scnc havalnnn . . • ] d ,_ 1 ld l 29 d- d hk\ı l l karan 71Pları futanna alt olarak kendbln· mafeate KıraJ Altıncı orj arasın ~ daha ıııeak ve buz sarfiyatının da. 0 ye Vekılı Hasan Me~eme~cıoğlu bu· eri sırA a &Ut"§Utl a a ~rü en ya- nvn:ıın. a mn m. o an ar . l • 
den istenilen hesa ) k i tebrllt ve tqekkUr tClgraflari teatıj nispetıte !azla olduıtunu g~rmckte- gün Çocuk lslnh evıne gıdcrek tet- 1 oında Çekyalı Jan Kublıs ile Slovak- temyız ıçin teşehbW:lere geçı:nıg. e~ 
-1 Wb p an apama a edil-: ... : dir · kiklerde bulunmuştur. yalı 30 ya§ında Josef Gebelt%'dlr. dir. Pavlof ve Kornılof .• temyı~ ıstı-
~1~ r. u>&gUr. • · dası vermek üzere bugun malıyeJe 
- onar lira temyiz hnrçlannı yntırmır 

eildi. Sonrıı hafiye tekrar bana sor- siz sessiz tfıltibediyorduk. liğe dönmek için Stnpletonun evin- }ardır. Suçlulara tebliğ edilecek mu-PERILi KONAK du: Holmea, yerinde duramıyor, ba- den çıkacak. Şimdi aaat ona geliyor. ıfnssal karar mnhkemc tarafından ha
- Başka bir mü~nheden yok mu §ınt önüne eğerek önümüzde dolaııp Bizim muvnffnkıyetimi~ hnttA air mlanmaktndır. İlamın ynrın tebliiii 

Wntson) duruyordu. Henry'nin hayatı, bu patikayı, aia ihtimal dahilindedir. Tebellüğ etlik-
Çevlren: AHMET HiLALi - Evden buraya gelirlten, bir Hafiye, nihayet aczini itiraf etti taınamile kaplamadan evden çıkıp leri tarihten itibaren bir hafta ıçin• 

nralık Ölüm uçurumuna doiru bir ve .. bana dönerek ve g~ttikçe bize çiflik yolunu ... ~u~asınn hatlıd~r. ~ de auçlular da temyiz istidalnnnı ho.· 
Tefrika No. 98 

Stapletor.. eve dönmek için önUm· bu gayb'ubctin aebobini bir türlü an- göz attım. Orasının kalın, beyaz bir dogru ynklaıan beyaz sıs tabakaaıru demek iatedıgmu anladın mı ~nndı). ~rlayacak.lardır. 
den geçerken. kcndiaine dikkatle lıyamadıium U!vo ettiın. sis ile örtilldüğünü ve bu ıi.a tabaka- dile göstererek: - Evet Üstatl --------
l>akbm. Tavnnda bir fevkaladelik MU,.bcde v~ intil:ialanmı dalgın aının yavaı yavaı l>ulunduğumuz ye- - Yapacalc bir fey yok Watson; . - Şnyet air Henry, evden ~ar&- KÜÇÜK HABERLE8 
vardı.Ellerini ainlrli ıinlrll, hlddetli bir vaziyette dinliyen hafiye, •vde re doğru yayılmakta bulunduğunu nerede İte sis, bulunduğumuz yeri de ketini, bir müddet daha gcclktinr ve 
hiddetli oynatıyordu. Anla,ılan kati mi.ta Berryl'i hiç ıörmediAim bak- gördüm. basacak; dedi. sia etrah kapladıktan tonra yola Çl• bıtJ' etrı-
blr harekete. giritmek ve ton darbeyi kmdaki aözlerime son derece ehem· Holmea. bu sözüm üzerine, gözle· _ Bu ais. plirıla~ bozacak kana, hem benhn JjlitUn plAnlanm * Bahaeddin :~~ 
indinnek üzere idi. miyet verdi veı rini Grimpen Ölüm uçurumuna doğ· bir engel mi) suya dü§Ccek., hem de zavallı deli· ket vnputundfln dan yukalann.nı.Jc ~ 
Evde~ içeri. cidnce, hal ve ta":ı - D4:mek mlss Berryl'i ~~de ru ~evirdi. Sisin neyaz bir d~an - Bu da. ıöz mü Allah afkına) • kani~ hayata teh!ikeye girecek r:,:;!111~~. Sultanamneı fit 

blrdcnbıre değiıtJ, kibar ve nazik bu hlo g8rmediiıh. Bundan ~n mıam) perdesi halinde, aüratle bulundugu· - Ben bunda 0 kadar bUyük hır Hohncs, ~özUn.n b~;ada lteeti. rtncl n1h ceza mahkemeabıde ~ 
vaziyet_ aldı. Güler ytWc misafirine • --: Emin olmasam, size aayler mi- muz yere doğru ıeldiğini gördük. mahzur görmüyorum. . ~a.f ~kın idı. Ruzg~r tamamlle ya çekllen Bahaeddin sugmıu tnltÜI 
raklattı. yım ilstat) Ortnlık mehtaph. Fakat mehtap, bu - Sua Wataonl Aylardan.Deri keallmııtı. Her ta~af denn btr uyku ~ de movcut dellllcro ıst.tnnd& 

Hal ve tavnn~a gördilğ~ bu ta: - Çok. tuhaf ıey. do~~su) . l>eyaz sis perdesi arkasında yav~ hazırlad~un ve §imdi tatbike karar için~e ldL Mehtabın ~lan, ala ~er- kendlsl tevk:tf edilmiştir. 
yanı hayret deiıfiklik mlith11 'Ye eııı - Benım de çok garıbıme gıttn yavaı soluyordu. verdiğim pl&nlan 1iu sis altüst ede- desı arkasınd tamamıle eohnak üz:c-
bulunmaz: bir komedyacı olduğunu - Acaba mias Berryl nerededir) Bu beklenmedik eis tahakıısınm bilir. Ben bunu ı:ı.; dUıünmemlıtim. re idi. Anenk biraz ötede Staple-
ispat ediyordu. Holmetıin bu kor- Evin mutfağı müstesna, bütün di~er birdenbire ortaya çıkıvermesi ve ya- Eğer bu gece sis olacn~ını evvelden ton'un oturdu~u evin iskeletini h~ 
kunç haydut hakkındaki aözle~i hn- pencereleri y~ınl~~ olduğun~ göre, vnı yavaı bozkın ltapllUllnğa baııla· tnhmin etmiı olsaydım, kati darbe· yalm.eynl gö"!Yorduk. Evln p~ncı: 
hrlıyad" rak arkadaııma tomamıle hak genç. kab~ın~-~~ gozü1kmcm5esı,. esrab- ması, Holmesi fena halde sinirlen· mi, dahn münasip bir znmnna tfılik relcrındflen hadrıce aızan ışıklar, gıttilt-
ver un. . . .• rengız 1~ ~ıyet 8 ~or. cnın u dirdi. Hafiye, homurdanıyor, ne yn- ederdim. Şimdi ise buna iml·Sn kal- çe ~yı 1~0~ .u. . 

• Artık duvarın dıbı.'!,~e ~o.ree~~ hususta dilıuncen n.edır °'Yn.~on) pncağını udeta şırmış göriinüyor- madı. Gö~enmı:ı;ı e~e dikerek. içeride 
~ım kalmamıııtı. Ccldıgım gıbı, gu- - Vallahi ne dıyeceğımı ben de du E müthiş ve azılı katillCT knr§l• _ Sözlerinizden bir ma;m çıknra• olup bıtenlerı, gonneğe çal1J1Yorduk. 
rültü çıkarmnmağıı dikkat ederek bilmiyorum. l!ln.da n soğukkanlılığını hiçbir zaman mryorum Ustat ı Tam o sıradn, alt kattaki odalardan 
ve nyaklanmın ucuna basarak, Hol· Holmes, uzun uzun düşündükten kayb~tmiycn Holmes oimdi bu be· _ Wntson, zeka ve fernsctlnden birinin ııııldarı söndü. Uonklar mut· 
mes ile polis komiserini bıraktığım sonr kendi kendine gu eözleri mınl- a erde önünde ağİrync:ak bir va· heni oüpheye dii§ürecck sözler s!Sy- fakttı.n çıkıp gittiler. Ynlnız air Hen· 
yere döndüm. Cördü~lcrimi, en ince dandı: • • ~iy:~ düomÜ§tÜ. . lüyomın. Sana anl tnyım da endişe- ry ile Stapletonun ot'!rduiu yemek 
te~erruatına.~adnr hnfıyeye anlnttı~. - Ycnı hır muamma karoısmda Ben ve komiser Lestrnde, hafiye- lerimde haklı mıyım, değil miyimi, Mlonumm mklan h&lu yanıyordu. 
Mıss Benyl ı ne evde ne de sır bulunuyoruz. nin bu ealiımzlık ye en · ini. aea- anlaraın ;, Henr.v. nerede ise çif· (Arltaaı var) 

* Bugthıden ıtı~ t>üttın 
lerde olgunluk ımtı.ıuı.ntamuı. bıı.ş 
nacaktır. ı.ıseıerln bıtlfın& ım.tıııa;rı;. 
Iıı.ımı muvıı.ttakeyetle verenler o~ 
luk 1mt1hn.nıno. glreceklerdlr. 

* örlt idare komutruu eneraı saıo
btt Noyan dün Sultanmahınut ttlrbc• 
sinde o.çılan Türk nıtmarl rölöve SCl°'"' 
gıstnı ziyaret etmlştlr. 

* Bölge lnşe mtldilrfi B. Mümtaı 
Rc>k dün (lkşamkl ekspresle ve Tlcrı
rct Vcktılctlntn dnvetı üzerine An· 
kara a gitnıl§tlr. 
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Faik Ali' nin biT yazıii 
münasebetile 1 ~~--IEJil-mzım-~~---IDl!i-Clllllll'lllDlml::Dm--------~ 

Süleyman Nuif'ıe Faik Ali. ban-1 Talebe yurdu l Temmuz, ağustos l Sıcaklar 

K zılay Hastabakıcı Hem ireler 
Okuluna Yatılı Tal ebe alınacaktır 

dan yirmi bet otm aeıııe evvelki Oı· • ekmek kartları 
nıanlı edebiyabı\ID Deri gelen talul- hhl l k •f 
yellerinden Dd kardeıti. Daha yqh Mütea t er e ı 
olan Nazif, yutıc:ı bir kaplan. atak l>edellnl az buldular 
bir mUcablt olarak kendini tanıb:mJtı. 

25 liazlrandan itiharen 
dağiblmağa baılanacak 

Küçliiü Faik Ali iae, clialubu muh· Şehzadeb:ışmda ya.pıla.cak Tn.lebe 
tqem:ı> aahibi bir tafr diye flihret ........ u binası 4,.1... hn.tırla.nnn te§lı 
lıra:ranDU1tL :r::._ "'\'"• İstanbul VUAyet1n4en: 

Ezberimd birçok ral ~o. göre b!Jın 1,036,694 Ura.ya. ek- 1 _ Temmuz vo ae;usto3 ~a a.ıt 
• • • ~ ~ an var. iıtttmete konulmuştu. ekmek kartlan kazala?a. tevzi olun· 

Şımdı ~rumden .geçiriyonun da PnrtJ İstanbul vildyet merkezinde muştur, J>ailtllla klltük detterlerl 
cAcaba hi.fızam beni yanılbyor mu? bu 16le u~ komlsyon dttn b1na.- 25/G/ 1942 gününe kıı.d.nr 1kmal edll
Kırant kitllbmmda böyle değil m.iy. nın inşasını tallplerdtID birine ihale ~ olacalt ve m~r günden JUbn-
di ?:t diye dÜfilnliyonunı , edecekti. Fakat tnllplcr, verllen tıatl ren birlik tdare heyeti relslert. det-

Tazarrular, niyazlar, kan e.z bulduklanndan dünk11 toplantıda terlerlle b1r11kte kn.:r:a ı~ ~efllklert-
kalbimdcı kopan • er ihale yapılamamı~ır. elmdl )'9niden ne müracaat ederek icmalde tesb1t 

Alır bir oeldı vaveyliiyı pümefret bir ek81Jtme d3ha 1lAn edilecektir. edllen mlktnr ve nov1do knrt tesıım 
dehanımda Qlara.k tılrllk Azalannn daRıtncnklar-

Buradaki cniyular.ı> kelimesinin 1 •ı dır. 
aruza giriş ıekli kaideye uygun de· htikar suçı e 2 - Temmuz ve a~stos ayına aıt 
liJ, Fakat Faik Ali. her ne denirse yakalananlar kartlar verilirken Mayıs - Haz!ran 
d • Ed b' lı Ced'd t • ..l!l_I_ ti' ayına. att koçnnlar birliklerce aerl enam, e ıya ı e nın Olllöa F1at murat&be memurlan, m.nhnl- '" 
ek

• • • al d d alınacaktır. aerl alman bu k""anlar 
ç 1C1 ıım arın an ı. Ielerde kurulan pazarlarda kontrollar ...., 

Şöhr • • b d' • bUAhara kazn 1ıışe ventklertno iade 
.. etinin enüıt ıönme iği ııra· rapmışlardır. Kontrol netlcestnd.e Alt edlleoekttr. 

Termometre C:liln de 34 
dereceye kadar çıkti 

htanbul'd& dün d& G\ddeW b1r m
~ hUktlm aOnrı.flotüf. ~ vakti 
termometre gölgede H deteclBfe ta
~ar çıkmlf, akftı,mn doll'U 2.8 derece
ro 1nml.§tlr. 
Sıcağın f!dd.etınden ııeçelert rahat 

uyumak kabll olmnmaktad.ır. Halk 
gece ynrı.sında.n sonraya tadar bah
çelerde, açıkta vnltlt goçtrlyor. 

Edirne Kiz Sanat 
enstitilsU j 

Edime (Akşam) - Dört senellk 
oanh fnallyetl.lo §e?ır1m.lztn maarif 
hıı.yatında. Joymetll b1r varlık Olan 
.. Edlrne kız sruıaı enstıtnstı. nün 
mesnı devresi sona. erdlA'lnden okul
da blr sergi açılmış ve merasını ya-
pılmı§tır. • 

T..hıil müddeti üç aenedir. 
Yemek ve giyim paraaıxdu, apıca harçlık verilir. 
Mektebi bıtlrdlil vaktt demal Devlet Ha.stnnelerinde oerefll va
zifelerine tayin edilirler ve aynca hemgireler yurduna ha olur· 
lar, lplz kaldıklan veya tckatlt olduklan :zaman yurdda laoe ve 
ibateleri temin edi1lr. 
Kabul tartlannı haiz olanlann memleketlerinden İstanbula kadıı.r 
yol paralan Cemiyet taranndan 8den1r. 

Kabul tarllan: 
1 - Türk tab' a11 olmak. 
l - Sıhhati yerinde olmak. 
J - Yaıı 18 den aıalı vo 25 den yukan olmamak. 
4 - iffet ebll ve iyi alılak aahibi olmak. 
~ - En az orta veya ona muadil tahsili pitirmio oWuiunu 
~8•erir vcslkım olmak. 
6 - Evli olınamıık. 
7 - Okulu tcrkcttiği veya be~ ıenelik mecbur! hizmeti lfa et
mediği takdirde, ol."Ulun tahsil maıraflanru 6deyece~lnc dair bir 
1tcfaletnamc vermek. 
latek.liler lüzumlu malCmatı vo :ıpüraeaat evrakını Ankazada 
Yen!şehlrdc Kızılay Umumt Merkezinden, İıtantiuida Akaarey· 
da Kızılay H tabakıcı Henııfrcler Mektebinden ve diAer vllA
yetlerde Kızılay ve Şubelednden ala:bfürler. 

larda kendisini lanıJll1'lUIL Tavırla- adında b1rislnln 90 Bayık ve Ahmet 8 - Ağır l.şçller, halk daıtıt.ma. b1r
nna. hareketlerini. kılığını, kyafetinl adındaki k:1mselerln de 110 k\ıru§n. llklerintn vazlfelerln~ aıt taılmatna-
çok ıairaneleş~. edcbiyab sabit plrinç sattık.lan g0r1llm11ştür. mede g&tertllp 18/6/ 1042 günkü gar Emlnlln6 Halkevfnctenr 
bir fikir haline R"ellnn4ti. Göztepede Bundan ~ka bir de na.ttnltn 1ht1- zetelel'de 1ntıear edm vil!yet tebll- Ev.1m1z dil ve eMblya.t fUbes1 H / 8/ 942 

Sıvas Vilayeti Daimi Encümeninden 
l - Eksiltmeye konulan ı,: sıvaa - ı:mncan yolunun 122+000 -

128+1500 kllomct.relerl a.ra.smda Ja.ınlacak esaslı ~ tnmlratıdır. Bu 41A 
ık~ bedell 18768 lira 'f5 turo§hır. Ar Mük' min _..1• ı --~ı. ı 1'1-1 ... d _. .... ., oarpmba gOnU saat 1'1 de umum1 top.. ı e.rre cuıp ere UÇIA o an kAn meydana çıkn~ıt. Hikmet 6~' e alınalım tavıuye 'O;:UL!en mek- lantl.!lllı yapacağından bu fUbeye ta.-

köıkünde birçok gijnler bulutmuı· adında blrl paketler lçlno k.oyduiu tuplan blrllklerc müracaat ederok yıtlı Aznnın o gUn Halkevtne t~rtnert 
hık. Böyle mqhur bir zatla konuıa- na.ttallntn kilosunu 440 turuşa aat- biran evvel almalıdırlar • .Ak31 tak rtca olunur. 
bildiğim için kalbim heyecanla ve t~dnn yakalanmıştır. Suçlular, ad- dlrde bu husustınkl gecikmelerden hiç ------------·· 

2 - Eksiltme 917/942 tar1bhıt \e&adllf eden peracmbe günU snat 15 d• 
VllAJet Da1Inl enctlmenbıd• kapalı aal'f usulll• yapılacaktır. 

1 - Bu ~o alt evrak fllD}ardır: KeeU h1UAsası, metraj detıveU, 1iat ~ 
slleal. grat1k tesviJel ttlr&blrf, pe .,, töprQler ve k~rglr inşaat tennl oaıi
mmeat, Bayındırlık iflert eenel eartnames1. ı:tslltme oaztnnmesl n uta
...eıe sı:ıret\dlr. 

hürmetle çarpardL llyeye vertıeceklcrd1r. bir ida.t1 mnkam mesul değlldlr. Gu·· nıu·· k 1 
Bu taire karşı istiyen heyecan • - BllCmum resmı datrcıerıe fab- Borsa 

d Fak ' b!l-.. rlka ve müessesnt halk ~tına blr-
uymasın. a~ sanı_nm. unu ette p • • t llklerlnln teşekkülüne alt kararname 

ku~ur et'?emck msaf ıc~ıdır. Gerçi ırınç sa iŞi lle mllstakll birer blrllk oldukları ka-
T"ürkçenuz olsun. wnumıyet1e aanat bul edilen lcyU okul hastano çocuk •e şiir ohun onun anladığı. yürüdü- yuvası.. haptshnno 'gıbt t~kkftller 
iü, hala dr. tahayy(il ettiği vadiden Resmi fiatler üzerinden hnzırlıyacnklıı.n bordrolıı.n nihayet 
&Ynlmı,tır. 28/6/1042 günUno kadar 1kma.1 edlp 

Fakat bilmem ne zaman ve ne- alım, satım serbes taıtma.tnamedc g~rtlen mercilere 
rede okumuştwnı bırakıldı göndererek kartlıı.nnı teslim almatı-

Fenni bir araştırmaya gİriferek 0 dırlar. Bu hususta vaki gcc1knıeler-
yolun çıkmaza vardığını göıtennek den mütevellit mesullyet alAknlı da1-
lizere ömür törpüliyeni de; falanca Plrlncln serbc.s bırakılacaRı hak- re ve müesseselere aittir. 
memleketteki filanca cemiyet tıpkı kında b1r Ankara ha.bert geçen gün 6 - Bazı kazalarda birlik idare he
b' !..1• ,,,_,,.r tl d ' ik iaşe mtlstcşn.rlıAına at.fen tekzibedll- yeUerlne intihap olunan Azalann 
ır ~ucwı mwuua ~ ınrcasına - ml§tJ. Halbuki Ticaret VekAletinden bu işi bcnlmsemtyerck. ltlkayt knldık

l'anuylere nail edennıtı Baıkalannı vllAyete gelen blr telgmfta şöyle de- lnrı gllrUlmektcdlr. Tilrk ceza. knnu
o sahada artık uğrqmaktan kurtara· nllmektedlr· nunun 279 uncu maddesi: Dev~tln 
cak bir nümune tetkil ettiği için... cPlrtnce ~1 koyma mfibayaatı hl- veya vll~yet ve nahiye ve karyelertn 

Faile Ali, biç değilse yalnl% bun· tam bulduğundan resmt :tıatler tıze- nezareti altındn bulunan bir hlzrnet
dan dolaya ıükranımıza IAyıktır. tinde plrlno alım ve sa~ı 18 ha.zlre.n te mnaelı eyn mııqsız dn.lmJ veya 
Öyle olmasa bile, bir netil içinde 942 tnrlhlnden 1tıbaren ıerbe.s bırakıl- muvakkat vazife gOrenlert memur 
kalbur üstü kalarak ihtiyarbğında mlftır. Plrlnç nıı.kllyatma mAnl olun- nddetmelttedlr. Mlllt konınma kanu
modası geçmİt bir kalem aalıibi is- mamaSJ.• nunun 64 nncU maddesı w kendlle
tihfafa uğratılmamalı. Velev pek bo· VekAletln bu telgrafı kazalara ve rlne verllen vazife ve snltı.hlyetıerl 
fa gitmiyecek ,eyler yapsa bile •.• Bu· diğer nltı.kalılara blldlrllml.ştlr. 1lunal ve sullstlmal etmek suretlle 
nu bir nevi ahlak edinsek fena ol- auç lfllyenler hakkında Türk ceza 
maz. Fakü"ltelerı"n so''z]u·· kanunile diğer kanunlnrda muayyen 

••• olan cezaların 1kl kat olarak hfikmo-
Edcbiyab Cedide'nin mutantan imtihanları hmncatını, ve bu kanuna göre tnvzıt olunan memur ve müstahdemlerin 

piri, dil devrimine caDa11b demİf. 'U'nlverstteye bn~Iı bfttiln fa.kntteler- bu kanunun tatbiki dolayıs1le ışledlk-
Her inkiüıpta u çok ka.rgqalık de sözlU lmtıhanla.r haziranın a:ınun- lerl suçlnrdnn dolayı hnklannda. ya

olur. Bizimkinde de bulunsa yeridir. da bitecektir. Yalnız tıp fakültesi pılacak cezai tnklplcrde memurin 
Zaman zamA."1 anarti denecek. iyice 5 1ncl sınıf talebeleri 20 gUnlUk tura mulınkematma. datr kanun hfikllm.le
teılkidedilecek cihetlrle karııla§tık. bir tatil devresinden aonrn staja. ba§- t1 tatbik olunmıynca~ını tasrih et-
Fakat dil inkılabının dumanı doğru lıyacaklardır. mektedlr. 
çıkmı;tır, çıkmaktadır. Hele ihtiyar Bu vuiyete göre birlik ldnre he-
tairin, diğer muhterem üatadımız 100 bandaJ· neliyor yetıerlnlr! lşllyeceklerl ruçlardan mü-

b • b. • tevemt takibat resen müddelumumt-
Halit Ziya Upklıgil gibi. uauıı 11; Tramvay idare.si, Ronwıyaya gtpn- llkçe yapılnenktır 
imli kullanması, Türkçede anarp ı1f ettiği b::ı.ndajlan getlrme.k üzere idare heyetl ~tarının bir vatan 
)'aratacak bellibaltı hareketlerden blr memur gllndermlftl. Bu memur- borcu olarwc üstk!nm1ş bulundukları 
biridir. Biz de bilhassa onu bu har~ dan gelen malCmata göre bu bandaJ- bu vulfeler1 fena neticeler tevlit 
kelinden dolaya batalı görürüz. le.rdap ytız tane.91 daha rola çıkanl- edebllecet hareketlerden imtina ede-

İstanbul Borsasının !!/8/194! tlatıe ı 4 - Eksiltmeye alrcbUınell lçln ial4>1crln 1408 Jlrnlık muvnkknt tcm1-
r nat vermelerl ve ~yet makamından &1ınııuf ebllyet vesıkası .ile Tlcareı 

~ 7.G 933 Tftrk borcu l. ll. m 23,'10 oda.suuı. kayıtlı olduklanna dair t.eacUl hh!Jet varnknsı lbrnz etmeleri ll-
, a 1938 1kl'am1yell 11.10 zımdu' 
, 8 1933 1krnmlyell Erganı 113 05 • , 7 193f 

81 
E 

1 19
· 5 - Tallpler tekııt mektuplarını eksiltme yapılacaAt &ıatten bir :saat 

l
n vııs- rzurum .85 evvel encümen rtyascttne venn!I mukablllnde makbuz nimi.§ olmalan lA-

, , u34 Sıvas - Erzurum 2-7 19,95 r.ımdır 

, , l941 Demtryolu 1st1krazı 20.- ~a. vak.1 gecikmeler JJluteber detildlt. 
, , > > > " n 19.65 e _ 1.steklllerln ehliyet vesikası alat>Urnelcrl içln eksiltme gfuıl\ndcn en 

A. Dcmtryolu tahvili I-ll &2.25 a.z üç gtln evvel ıstıda 11e v1lft.yet .ma.kamma mllracaat etmeler! lrwmdır. 
A. Demtryollan tahvlll m 63,- • (880'7) 
A. Demlryolu mfunessll senet 51,7a 
T. O. Merkez Bankası 166.50 •••••••••••lllll•~---~~~!!!111!~!11•• .. 
T. İ4 bankası nama muharrer 18.- QTQMQBiL ARANIYOR 
T. 1' bankası Chamlle att ) ıa.50 
T. İş bankası mümessil ııü. Sl05.- Alınan veya İtalyan mamulltından ı,ı bakılmıı husust blr otomo-
A. Demlryollan elrkctl (% 60) 30- bU alınacaktır. TaUplerln (Qkmobll) r1bnus1yle İst. 176 posta kutusu 

A. Dem.tryoııarı otrketı <" 100) 49'_ lilılindiirestneiliıiİilıliiiiiınasıiiiiılıll••••••••••••••mi• .. 
Esklhtsar çimento 12:so 
Sigortalı Kredi Fons1ye 1903 120,- TEŞEKK OR ~ DADI ARAl\11YOR 

• • 1911 1".- • t.l'hk b1' çocuJ!a •-•k ıı.ej 
, , Amott.1 14.60 Gala.tasarayın i1Cne11k ıılllvmda re bir dadı aranıyor 1stekınc-
, , Kupon 1,27 duym'Uf olduğ\lm fazla hereca.naan ı1n Gala.tasa.ray Köşe. Ap::ı.rLma.. 

Londra il.zenne ı sterlin &,22 mütevellit geçlrdlRtm tırtz dol&.yı.e1y- nmda Eml~klşc mtiracaat. 
Nevyork ilzerine 100 dolar 130,70 le, gerek mektepte llk teda.v!m esna- ~••••••••••••• 
Cenevre fizerlne 100 80,36! llllda, gerekse he.stehaneye taıdınl- ık K k 
:lntçre 1rankı mam b1IMIMlftda ~ ... ---- ah 1 y ah ve Öş 
Madtfd t!zertne 100 pezeta J2,88 ren a)'Ul n.llmbı ~ UU1 Kır- Kmtrımcnkta 'b'lrt vaPil?' lske-
Stotholm Ozerlne 100 turan tı,ıe ~ mektep mMftr11 bay 8~. ıest ranmda eo Mo. lu raıı, .aı-

BORSA DIŞINDA mua.vinlerl bay tzzet Te ba.7 BaMe. tert Paşa iUmam caddeSl l\ttrtn-
Tllrk nltını !3 05 1"A- ıun..n b Edh ..__~ e de -..... tJ-~ ı~ No. ln btrln-Kfilçe altın b1r gramı 449 ....,..v muuw~ a.y eme. ~l 'Y ~ 
Mecidiye ı'o diğer mualllmler, ııt te4aT!ml )'ap!Ul ~o.~a: ~N. ~ a~=:ı!.4. 
1:m============;·; doktorlar, Alma.n haStabaneshıde :.....,.. J.. J•• 

Z • kb ratt$m mt\ddet mrrında ıııruw u- l ,•li1iiiiiıiiiiieirtniiiiiiiiiiiılimiiıııiiraiC2llliiiitıiinniilll 
ayı ma uz davlmden dOlayı hastalıane lda~e. 

Meratn eünı~den almı§ oldu.. beni tedavim emumda dyanıt eden ı!:,; :~~==tn 78:2u::ı:::~ 
ltumwı. 835/703 a&yı l'O 8/8/938 gtinı(l akraba, doet 'YI Qala~h t.rb.- fmAA- -'"•'"-' t:ı,sdlkn 1 ka b t-
aynlyat makbuzunu tau.en u71 eı- ~ıanma aonsus tqetltarierlnıin .._. ~.... amey Y e 
tik, Yenla1n1 alacaturusdan 9*1Jtntn c_pet-enbı nmtulle Sblltmı ırte& ,._ llal. ~l alacatımdan esltlsinln 
hütınü talmnd.ıA'uu ll1n ederiz. rlm. lllbn1l ~-

Anadolu Kontum Tlb1t Ltd. OU. Ahmet Muhtar t.lmil,.ar B28 numa?a1ı Xemal ~z'k ~lffi 

HER AKŞAM 
Faik Afi ile hemen hiçbir cihette mak ilzcredlr. Yeni bandajlar geldik- rek yapınalan tava1ye ve tebllt olu-

birleşemiyorum: Zira e, cıemim, ten sonra depolnrdatd arabalardan nur. ~--•••••••••••• 
l>U:t gibi kelimelerin bile Tdrkçede yi1'ml ~l daha .ervlse 11Ave edUecek-
hili kullanılmasına taraftar. Buna tlr, Bir konferans ve ınukabil, hemen bütün yeni keliıne ...................................... .. 

bulma gayretlerine alerhtarr _Bunu ora1• b.....W da yerin- bir ıergi 
- Ha, bir de ctepkb YBr. Affını· efe bir it ppmadıldanna inandıkları BeyolJu Halltevı haz.lran ayına 

m niyu ederim. Bu aözU d~ca için olacak. :ruınm balına cSerbet malısu.9 aanat aerg{1ertntn ilçttnctısn
aiizlerimln önilnde bir katır cifted klinlb adam koymak lümmunu duy· nü bugün açacatıır. En tanmtn]f res
beliriyor. Eminim ki ıizlerin de ÖY· matlar. Fabl ne olana olaan. ~ lllmlanmmn edesetı:. ıertnı ihtiva 
le. ••• difor. n Deri bir d-sfde bu tU..111 bir :JUi edecek olan bu aerıtden evvel, OUzel 

Faik Ali. üslubu lliden bayii ayrıl· :r• almamalı n bando aonra da aanatıar ak.ademJsi :resim. ıubesıl eerl 
Jlllta bemiyorll almamabdır ProfteOr Leopold - UYy cI>e.!cn• 

Onunki de bir nevi U.lup tepkisi. ' ••• m9T1Ulu bir konfel"'ans verecek Te bu 
••• konferanı r•ISB.m Nurullah Berk ta-

uıu. pzeteainde T. ı. kendiaine Deme .c>JI• dU.ünliyonunı v • rafından tercüme edllecektır. 
n do1ayuile kardetine çabyor. Zira Hayat~! TUrlc edebiyatına akf. Bergt, İstlklAl caddesinde Nuruzlya 

• di buril ö ı mit kardeıi ile renclıiinde muvaffakıyet ~aza sokatında Parti blna.mıda. sn.at 18 de SJun N :,r; d~ !.ktile'· rup ıbndi maddeten. rn&nen ihtiyar· açılacnktır. B11tl\n sanat.severler ton-
e~b nkina .... -L A. __ !-1.fnJ lamıt bir zatın. dil hakkında - ve· ternns ve :sergiye :serbesçe geleblllr-

- ~ ı ı AnLDa. cenuııa• __ ,__ d'" "---ıertnı cSerbes lcr 
Acem verecek olanak. elimizde ll- lev ,.~ - UfUJM;C:ll • 
aan ~ usun kollu bir Buhara ıütuıuı aerlivhası altında bile baatı-
hırkasından bafka bir ,ey kalmaz! - racak bir fiJdı; ve aanat mecm~:i~ Mesut bir doğum 
d • baLunamuı. cıdden acuıact. blda Beyoğlu gazetem sahip ve bq uıu-
e~dqınııs. ibtjyarLiı lberinde olardu. Genç)#, mljeam•h• • r • - harr1r1 B. ,PrJmi'ntn bir tız ~ocuAıı 

hayli durduğu Faik AJ!yi ~ k-: ~ ~· ~~=; dl\nyaya geldlA1nl haber aldık • .Anne 
tabiri yec}ıile - bayii. cdidildedç: 1ıad' IMSJ.ik obnaauıl.. n babumı tebrik eder ve JamlYa 
ten:ıı IOlll'a, nıakaletini buan • 1 ar (Vl • N<ı) uzun ve mesut öm.Orlet dllerts. 

TEPEBASI Belediye Bahçesinde 
ALABANDA 

22 tabloluk Rml - 22 Bale - 14 ori.liul Milli 019 -

1 O Koro - 20 Midı - 10 Artı.t - Simdf7• bdaır 
drWıwnlt,..,aM-. 

Yazanı EKREM ıu:ştr - Mlıllıı CEMAL REŞiT 
Oynıyanlar: 

S.&riTE 
MUAMMER Karaca 

SAFlYE'nln oliudulu ~erlert SADETI1N KAYNAK tarafındaj J>utelenmi,tir. Scneludcnberl ..:hno
mlzde raklpılz .. ılnl dlnledlfiınJz aanatklr SAF1YE'nln bu REVO" de d.Aa U.tlln •aıfıtını da gôrecekmiır.. 

DIKKATı Saat 19,50 dan 21,30 a ltadar bahçernlzln muhte,.m SAZ HEYETi. REV0 tam saat 

21,30 da hatlar. T.Wont42690 

Is» d...ıaine de catıYor• 

Bay Amcaya göre ... 

. . 
HALİS SÜl 

. . 

.verilen 
1

em hayvanlara az i~- ... eJ'nzll. ~ Jtriıı... ... ~ iM alallml,.• '117orıar- ... Halbuki yapılan inceleme 25,0001 B. A. - o halde sü~iller yanlış ka-
- sıııçnıer de ıqe ko.pı.suıa da.ya.n- .... ~· 

4
,.ln IÜt vır1m1 361000 ~ ,u. mıt... ~ ıtit elde edlldlğt halde 60,000 kilo pı çnlnuşlıırl 

JDlflar bay Amc&. $.DlDllt. bunla.1 flatı- ~ -: ........ ,..ww_ iti atııdılmı CÖfJkrlyorı.. - ? ••• 
1-ln ~dll.haJVan~erıntn:=.._art __ u_-~.-.-.---=-•~---------------------_._-----~ ................. ____________ .... ________________________ .1... __________ ..,_ ____________ .1.a.Bm.A~ .. Oplannıimilılilıl ... dm~llıllıı.....,ı~ate~d~tiU~ ........ --...J 
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HASAN iL LOSYONU 
Kadınlar, genç kızlar güzelleflllek ve cinai cazibelerini r;İyadolettlnn4 ~ tablatlle puara. lirem, allık, Ru) gibl ıtriyat ltullanırlar. Bu gibi maddeler ne kadar aıbht ve temiz oluNa olsun, mutlaka cildi 

bozar vo cild üzerinde tahribat yapaJ. Çünk.U bu maddeler cild üzerindeki teneffü. nok.talannı kapabr. Ci1d, gıduı olan havaaızlıktan letafetini kaybctnteğe baılar ve bu tekerrür etb'kçe çehre J:>lr çiçek gibi .arıtrıp 
ıolmağa başlar. Mutfaktaki ıoğan ve yemek kokulan, duman ve k8mUr zcrratı bilhaua g{lnepizlik ve havaıız.hJc muhitlerde zaten kapalı teneffna noktalan bu suretle cildin daha xiyaoe bunalmasına, Ai)rıUk.lctmoiM
ne. sebep olur ıve az zamanda çi:ıgiler, buruştikluklar, hattl lekeler, çiller, ıiyahlJdar ıivilcelor, ergmılikler husule gelir. 

Bu kat kat boyalan, kremler~ pomadalan temizlemek ve cllddeki teneffUa noktalannı tamamile açabilmek için ıu veya hor hangi bir mayi k!fi değildir. Bunun için mu.tlılka HASAN çlL LOSYONU'nu temiz 
bir bez ve daha iyiıi çehreyi günde bir iki defa bllhaaa gece yatarken ve sabah uykudan uyanınca çehreyi yıkadıktan eonra bir par? idrofi1 pamuk ile ıslatarak hafif~ eilmelidir. Silindikten ıol\l'a pamuiun Uz.em· 
deki siyahlıklar calibi dikkatiniz olur. lıte bu ldrler ne kadar çok ol111aa teneff<la mesamatı o kadar kapalıdır. Temizleme ameliyeil ne kadar çoğ.Jıraa cild o kadar hayat kesbeder ve ihtiyarlallllf, ıolmuş. burupnuı 
cild gerginlc}ir, gençleşir ve giizelleıir, letafet ve teravetle penbeleıir. Çehrenize birikmlı çiller bu suretle gittikçe kuvwetlerinl k.aybeder. Ve yavaı yavq zail olur. Her gUn iki defa HASAN Çlı.. LOSYONtrnu mutla• 
p kullanınız. Lekeleri ve kirleri, ıi yahlıkları. er1ıenlilderi. ıivilceleri ve mutlaka çilleri izale eder. 

HASAN ÇiL LOSYONU'nu kadınlar gibi erkekler için de hayati bir arlcadaotır. Bilhaaaa her gün iıi gücü olan, fabrikalarda çalışan, toz duman ve güneıte gezenler iGin HASAN ÇiL LOSYONU"nu kullan
mak zarureti fazladır. 

TRA$TAN SONRA çehreyi bununla eilmek çok faydalıdır. Tra11n atcılnl. yanıklıfını giderİt' ..• Mikroplan 8ldünnek ba....mdan dolayı eari hıutalıldara kartıdır • 
.Sitesi 40, iki misli 65, dört misli 100 kantt•. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Artbrma ve Eksiltme Komisyonundan: Devlet Demiryollari ve Limanlan itletme umum idaresi ilanları 
Muhammen fla.t M. Tem1na.t 

Cin.st Qo~ IJra Kr. Ll1'a 1'...r. Şekil Ek.sll tm.e tarthl Devlet Demiryollari Eıkiıehir itletmesi satin alma komisyonu reiıliğindeli 
Karaman et! 
Dağlıç eU 
Kuzu etıl 
Sığır ett 

Sut 
Klse yoğurdu 
Kilo yoğurdu 

Muttat yumur'baSı 
Oünlut yumurta 

Sadeyağı 

Zeytinyağı. 
Zeytin 
Beyaz sabun 
Yeşıı sabun 

Reçel 

Beyaz peynir 
K143r peyniri 

Pırasa 
LA hana 
Taze bakla 
lapan ak 
Taze barbunya 
Ay.wekadın tasuı.ve 
Çalı fasulye 
Taze bamya 

36500 
52000 
8800 

213500 

156000 
10500 
12000 

2ınooo 
170000 

36500 

20350 
13300 
30650 
11550 

9550 

HHO 
4'100 

30200 
23000 
8000 

18800 
8300 

43000 
22800 
3350 

53000 kllQ 
78500 • 
18900 • 

301000 • 
184000 • 
16000 adect 
10000 kilo 

494000 aded 
225000 • 

50250 kllo 

25800 • 
18950 • 
28400 • 
17900 • 

6700 • 
28450 • 

6900 • 
41000 • 
32000 • 
11250 • 
45500 • 
11500 • 
53000 • 
30000 • 
5300 • 
$256 • 

1 56 
1 66 
1 55 
1 35 

28 ) 
11 ) 
52 

05 
06 

ı 26 

l 31 
'19 
88 
84 

1 31 

l 05 
ı 24 

14 
13 
20 
17,5 
25 
20 

• 20 
25 
11 

'8647 63 kapalı W8/9'2 çaışamba saat 10 da 

3996 • • • • 11 de 
'741 • • • • 11 de 

2865 • • • • 14.30 da 

851'1 38 • • • • 15 te 

2534 85 • • • • 15,30 da 
1122 78 • • • • 15.30 da 
1874 40 • • • • 15,30 da 
1127 70 • • • • lUOda 

858 • • • • • 16,15 te 

3399 M • 26161942 cuma ıll 10 da 

Sınt domateaı 
Yer domatesi 
Sakız kabalı 
Patlıcan 

3500 
11400 
1'7200 
'15200 
13200 

31000 • 10 IUS 61 Kapalı 26/6/~ cuma aa.at 10,30 da 

semizotu 
Dolmalık biber 
Kerevlz 
Havuç 
Pancar 
Enginar 
Kama bahar 
Limon 
Tatlı kabak 

8200 
7900 
8700 
1200 
4800 
3500 

56000 
4000 

24000 • 
92200 • 
20250 • 
13250 • 
10750 • 
!3250 • 
6850 • 
7500 aded 
5500 • 

89000 il 

7000 klJo 

ıı 
20 
08 
20 
15 

1:1 
05 
10 
25 
10 
05 

Sıhhi müe,s.,eselerln- IM2 aıali yılı lhtlyaçlan olb&ptakl. p.rtnameat .eçhlle eksilt.meye konulmuştul'. 
1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat İçtimai Muavenet Müdürlüğu binasında toplanan itomlsyond& yapılacaktır. 
2 - Eksiltme şekli, gün n saatleri, muhammen flat, muvakkat teminat mlktarlan karşılarında gösterilmiştir. 
3 - Kapalı zarfla ya.pılacak eksiltmeler için ihale saatinden bir saat evvel Lc;teklller teklltl havı mühUılü zart-

larını makbuz mukabilinde komisyona vermeleri llzımdıt. Mektublarda tekllt olunan flatlann hem yazı hem 
de rakamla yazılmul kallunt mecburiyettir. 

' - Isteklllr 1942 yılı T.lo&ret OdaBı yesJkaslle 2400 sayılı kanunda yazılı vesikalarla muvakkat teminat mak-
buz veya banka mtlltablarını kapalı zarnann içerisine koymalan llzımdır. (fl179ı 

DiNAMiN KUVVET ŞURUBU 
Piyasaya Aneclibnittir. Bütün Eczane Ye 

Ecza O-Olannda Bulunur. 

Kızılay Cemiyeti 
fstanbul sahi deposu direktörlüğünden: 

NAKLiYE iŞi iHALESi 
Sirkect Haydarpafa ve Çırağan arasında boı ve dolu Maden 

suyu sandıklariyle Cemiyete ait ciğer eşya ıandıldarının ve Paıa
bahc;e fabrikaaından boı olarak tesellüm edilecek bir milyon maden 
ıuyu ıiıeıir.in nakliyeaiai taahhüt edecek· motör aahiplerinin 29 Ha
ziran 1942 Pazarte1i günü saat 17 ye kadar tatil gününden maada 
her gün Yeni Postane civannda Mimar Vedat cadde.tinde (Kızılay 
Hanında) Direktörlüiümüze müracaatları. 

Bursa ltincl sulh hukuk mahlceme-
&lnden: ~42/40 

Bursa lkıncl sulh hukuk mahkeme
sinin 1213/942 gün ve 777 sayılı Ul
mlle mahkeme marlfetııe satııa.rak 
bedelinin hissedarların hisseleri nls-
betlnde taksimine karar verllen Bur
sanın Çekirgede ve Çekirge caddesin
de tapunun 1019 ada 5 parselde ~ 
yıtlı bir miktar avlu içinde klln ah
faP alt ka.tta. blr ev altında bir he:l 
ve 10 ayak merdivenden çıkıldıkta 
dar bir sofada bir ocak ve yanyana 
lld oda ile bahçesinde lkl dut ve iki 
erllc ağacı bulunan ve elektriği ve 
suyır bulunmayan ve 2000 lira kıymeti 
muhammenell ev lle lttısallndekl 
aynl adanın 6 parselinde kayıtlı ev
velce ev iken halen yıkılmış ar.,a ha
llndelcl içinde dört adet dut ve bir 
yıkılmış erlk: ağacı lle yıkılan ev ak
samından bir miktar eski a~aç ve 
bahta parçalarlle bine yakın eski ve 
kınk klremıtlerl mevcut ve t:lhmlnı:n 
214 metre murabb:ıındaki ve (2140) 
lira kıymeti muhammenell ars:mın 

Gurup 

1 

' 

s 

' 

Cinsi 

Plrln9 
Bulgur 
TO'Z ,eker 
Kesme şeker 
Çay 
Kuru fasul,e 
Barbunya fuulye 
Nohut 
Çekilmlf kalın 

Kuru üzim. 
Kuru Tllne 
Kuru erUc 
Slrke 
Badem tçt 
Fındık lçl 
Şam fıstıtı 

Karışık turfU 
Kuru kayıa 
Kara biber 
Kı nnızı blbelt 
Ceviz lçl 
Tarçın 

Baharat 
Kuru lnclr 
KU$ üzümll 

Amasya bamyası 
Kırmızı merclmelc 
Siyah mercimek 
Plrlnç unu 

Re cet 
Tahin 
Tahin helva.sa 
P kmPz 

Domates salçası 
Pata~s 
Yumurta 
Zeytin taneat 
Kuru sanmsa:t 
Kuru soğan 
Kaşar peynlrt 
Tuz 
Sofra tuzu 

İstanbul Beledtye 
(Tur yağı) 
Tereyağı 
Zeytinyağı • 
Bey:ı.z ı>etrllr . 

Mlktan 

11379 Kt. 
6922 • 

10826 • 
1200 • 

173 • 
14146 • 

79111 • 
74'19 • 

5 • 

2463 Kt. 
'100 • 

1302 • 
'US • 
247 • 
358 • 
12• • 

2582 • 
1152 • 

8 • 
8 • 

51T • 
9 • 
8 • 

121S • 
79 • 

336 Kt. 
004 • 

3989 • 
865 • 

'721 Ktt. 
250 • 

1630 • 25() • 

1516 Kğ, 
28815 • 
86012 • 
2038 • 
258 • 

9653 • 
1336 • 
3208 • 
119 • 

1056'1 • 
989 • 

32H • 
4739 • 

Muhammen Muvakku 
Fiyatı Tutan teminatı 

Kuruş Sn. Lira Kuruş Lira Kurut İhale giln ve saatl 

50 00 5689 50 
21 00 1435 62 
93 00 10068 18 

115 00 1380 00 
1550 08 2681 50 

23 00 3253 58 
23 00 1820 45 
18 00 1348 22 

8'70 00 33 ·50 

27726 5S IO'lO 50 I0/8/942 ıuo e1a 

80 00 ııno 40 
80 00 560 00 
60 00 ?81 • 25 00 1'19 00 

200 00 449 00 
200 00 716 00 
220 00 272 80 
40 00 1032 80 
60 00 891 20 

!00 00 1f 00 
70 00 5 60 

120 00 820 40 
05 00 45 
10 00 60 
50 00 606 50 

120 00 94 80 

8041 '15 
- 11 19.'8/Mı il dl 

300 00 1008 00 
27 00 163 08 
18 00 718 02 
'10 00 605 50 

2494 60 18'1 10 2ı.1e1HJ 1uo e1a 
100 00 '721 00 
100 00 250 00 
102 00 1662 60 

60 00 ıso 90 

2783 60 Z08 80 29/6/HJ 18 da 
80 00 1212 80 
30 00 8644 50 
03 50 3010 42 
'70 00 1428 60 
25 00 104 80 
25 00 2413 25 

200 00 2672 00 
08 25 264 6' 
11 50 13 68 

19812 71 HM 00 21/8/HI lU8 da 

175 00 18492 2S 
260 00 2571 40 
128 00 4049 H 
100 00 4739 00 

. 29852 29 me oo 2918/HJ 17 de 
1 - Esklfehir idare hastahanesi, Talebe parialyonu ve Sanat çırak okutana JUlc&nda muhammen '*111. 

muvakkat teminat. clna ve miktarları yazılı 6 guruptan mütefekkll cıda maddeleri &Jn &Jn UW. edilmek Gmed 
kapalı zarf ve açık eksiltme usullle E8kl§ıehlrde Eaktfehlr i§letme blna.suıda toplanan tomlqon tarafından• 
tın alınacaktır. • 

2 - Muhammen bedell 5000 liradan aşağı olan partiler açık eksiltme usullle satın alınacaktır. 
3 - Müteahhitlerin taahhüt edecekleri 1 ve 6 ncı guruplarda yazılı erzülarla, zeytlnyaRJ U. Tm"Jalmm 

tap, pul, vergi, mukavele ve tıeminat mektubu glbl maaranarı idarece aynca tediye edllecetttr 
4 - Bu işe girmek lstiyenlerln Partiler hizasında yazılı muvakkat teminat ile kanunun taJİn ettlll veatta 

ve tekllflerlnl aynı gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyon retsllRfne venneıen JAmmdır. 
5 - Blrlncl gurubun 139, 5 inci gurubun 100 ve 6 ncı gurUbun 150 kurq bedel mutablllnde n dlter SUnJP

larm şartn.amelerı parasız olarak Esklfehlrdeki koml!yondan, Ankara, Haydarpqa ve 81.rtecl ~ Tt!alel-1n• 
den alınabıllr. (6394> 

Türkiye Palamutçuları 
şir~etinden 

Anonim Bursa ikinci sulh hukuk nıa.hkemest ......................... •••••••••••••• • .. 
~ı~;t~~~a~~k ~;tt~~~~~1: ;;2 b!~~~: , Dr. İbrahim Denker 
hine tesadüf eden pazartesi günü saat 

1 Balıklı Hastanesi Dahiliye Müte-
15 den 16 ya kadar ve kıymeti muham. hassısı. Her gün saat 15 Cfen son-
meneslnln yuzde yetımış beşini bul- ra Beyoğlu - Ağacamll, Sakız-

Avrupa hattında mer'i 251 No. ıu tarife 20/'1/M2 den 1tıba!'en mOlgadır. 
Ayni tarihten muteber ve bütün febelceye fa.Dlll D,D/251 No. lu yent bir 
grupaı tarifesi ihdas cdilmlftir. Ful& tafsUlt için fstasJoolan. mtkacad 
edilmelidir. (Mlf - IS'7DU T ürkiyc Palamutçulan Anonim ıirketinin senelik adi umumi hiı

ıedarlar torlantm 24 Temmuz 942 Cuma günü aaat 16 da iz.mir Tica
ret ve Sanayi odaaı salonunda yapılacağından hiaıedarların toplantı gü
nünden on gün evveline kadar Şirkete müracaatla toplantıya girme kar· 
tı almaları ilan olunur. 

madı~ı takdirde son arttırnnuı hak- ağacı caddesi Çöplilkçeşme sokak 
kı mahfuz kalmak üzere 1klncl art- No. 13. Telefon: 42468 Maarif Vekilligv İ Devlet Kitaplari Mütedavil 
tırmanın da 23 temmuz 942 tarihine · 
rasllayan per""mbe günü ayni saatte Sermayesi müdürlügun"' ·· den: 

Y" Zayı - Kemalpaşa kaza.c;ı nüfus 
ıd H t• lcra kılınacağı ve şartnamesinin 23/ memurluğundan alnı•• oldu.ıh·- 16155 istanbuldan Ankarada Cebecideki Maarif matbaasına blı! sene zartındlW are eye l 6/ 942 tArlhtnden ILıbaren herkes i"in ....... aı.uu 

M ·· k R • "' sırasında kayıtlı nüfus hüviyet cüz- peyderpey tahminen 150 ton kAğı.t 8 temmus 1942 çarp.mba gtlntl 11.d 
uza ere uznameaı: görülebilmek üzere şartnamesinin danımı zayi ettim. Yenisini alaca- c15.30• on bet buçukta Sultan:ıhmet Maarif matt>auı dahWnde DeTlet iD-

i - idare Heyeti ve müralı:ip raporlarının okunması. açııc bulunduğu talip olanlann art- ğımdan eskisinin hllkmü olmadığını taplan Mildllrlliğ{indetı komisyon ta.rafından kapalı zarf uaullle natll *• 
2 - Bilançonun ta.dikile İdare heyetinin ibran. tınna saatine kadar kıymeti rnuham- ııo.n ederim. 

1 l 1 a slltmeye konulmuştur. 
3 - T emettüün ıureti tevzii. mene er n n yüzde yedi buçuk pey Huseyin kızı Vlldan y .. ımaner 

ak-sinin hke ~•- t .. Bu işe girmek isteyenlerin t675• altı yüz yetmif b~ llra m11vatkat temi. 
4 - Nizan.name mucibince müddetleri biten iki azanın yerlerine .. v ma me vezn"i>Uıe ya ır- nat ve kanunun tayin ettıtl vesikalarla t.ekllflerfnl muhtnl zarf1an &JDI 

kendilerinin ve yahut ba-La]arının s-ilmesi ve ıene içinde istifa den bı'r malan ve iPotelc sahibi lle bu gayri ••• O f ı 
azanın yerine idare mecliıin.ce tayin olunaa zatın azalığının tasdiki veya nn evrakı müsblt.elerlle 15 gür. zar- G k k Bu işe alt şartnameyi gönnet ıatıeyenler Devlet kitaptan mtldildillibı• 

,.. -,.- menkuller üzerinde llgl.sl bulunanla- r. HSAN SAM1 

1 
gün saat 14,30 on dört otuza kadar tomısyon relalJlln• nrme ert lbmıdlP. 

başkasının ıeçilmcsi. tında mahkemeye müracaaUan aksi On Q 0 SŞISI mün:enat edebilirler. -.(8'75t> S - Mürakip intihabı ve tahsisatının belli edilmesi, takdirde sat14 bedeli takstmlııde Belsoıtukıutu ve lhtilltlanna karşı !ll•llll•••••••••••~!lll~•-11111•••111!.lll••ll 
6 -Ticaret Vekaletinin 10/3/942 tarih ve .ıf/1790 numaralı ta- mahrum bırakılaeaklan ve evkafa alt pek tesirli ve 'aze aşıdır. Dlvanyolu 1 A 1 ı k o 

mimi ve 29/5 / 942 tarih Ye 4/3964 numaralı emirleri mucibince Şir- taviz bedeli ile tezkere ve karar Su1t.anmahmud türbesi No. 113 ce e sah 1 te 
ketin esas mukavelenameaine a~aiıdaki maddenin 5 4 üncü madde ola- pulunun ve tellAllye bedelinin muş-ı 
rak ilavesi. terlsine ve diğer vergllerln de hisse- •••• DİŞ TABiBj •••• 

Madde 54 - Şirket Ticaret Vekaleti tarafından her talep vaki ol- dar:larn alt bulunduğu nan olunur. GANı· KUNT 
dukça muamelatı hakkında malümat vermeğe mecburdur. ! 

Ç ZAYİ fôNE İstanbul, Şlrkecl. Viyana oteli 
Karabük Demir ve elik Fabrikaları bulana elli liramükafat yanında No. 28. 

Müessesesinden: 1 Paz:ır günü suıt.anmahmut Turbe- •••••İlllıiıiıiııılllliıııliııııiiiıiiii•••ll 
Muc cm z fııbrtkal:mnda D z"I yağı lstıhsalıne ba !anmıştır. Satış sıyle Eminönü Halkevl binası nra-

flntımr mevzuatın mustıeri tarnfındıın tem nl şartlle sahamızda vagonda sında bir göğüs iğnesi kaybolmuştur. 
teslim b"her tonu 11yuz elll beş. liradır. Bulanın fns:ınlycli namına adr~s!ınc 

Almak 1 teyt>nlerln mue " ve muracnatlan ilan olunur. getlrdlğ'I takdirde kendLslne heliı:ın-
Y ı;; niım•ıne ı ve evsafı I tanbulda Sumer Bank Satınalma MUdiırlü- dan elll Ura verilecektir. Galata Per

tundc ve Izmlr, Adanada Suıucr Bank Yerli Mallar Pazarları Mudürlükle- şembepazan Hazar han No s. Tele-
rind g ruı bılir cmı. fon tOM. 

Zı:ı.yl- - Hopa k~~ nüfus me
murluğundan almış oldu~um 

nutus kllğıdını kaybettdm. ~·cnlslııl 
alacajlımdan hükmü yoktur. 
Hopalı 32'1 doğumlu Orman Ali 

olullanndan Mehmet Ali oğlu 

Sirkeci Orhaniye ıokak Özipek Palas karşısında Ferah oteli aat
tılıktır. Erenköy Fırın sokak No. 23, kat 3 e müracaat. 

Bir Türk sekreter aranıyor 
Almanca lisanına iyi vakıf, yazı makineşi ve dosya iılerinde 

tecrübeli bir Türk aranıyor. Galata Adalet Hanı 3. 

, 

.. 


