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1 Harb tebliğleri 1 

Alman tebliği 
Bertin f <AA> - ıtesmı ıet>ııt: 

larJc eep1ıe8lnln otta mtmbıde dft§. 
mana bl"ll yapılan mem1 blr hfteum 
auvaffakiyetle başnnlnuştır. 

Laponyada ve Murmanstc ceiphe.
.dnde, dilşnanm yeni hficumlan ptis
tilrtillmfiştür. 

Kutup c!entzinde, i1enlzü.Stü te de
nızaıtı harb gemileri pıdetll fıttına 

Harbden 
sonraki 
dünya 

Sir Cripps c Eski milaa: .. 
vatsizlıklara meydan 

vermemek li.zinn Cliyqr 

~inde tayyarelerle birlikte günlerce Lonch 4 (A.A.) Müh ülı 
Japılan baıftlt esnumda lnınetll • • - . r u 
himaye altında seyahat eden ~ lordu ah Stafford Cnp~. tlibı ~ 
tatilelerlne hücum etmişlerdir. Bir radyoda ıöz ıöyliyerek önce. Polon• 
denizaltı, 10,000 tonluk blr diloıan yaWara, milli bayramJan münaaebe
truva2lÖriine torpllle iki tam ıabet tile Lir mesaj okumut n demlttir ki: 
bydetmlş, kruvazör batmıştır. Alman cDar'be vunnak zamanı yaldaşı
torpldo muhrtplertnden mürekkep kü- yor. Polonyalılar ve biz muzaffer 
tftk blr fllo kendlSlnden sayıca olduk- olacağız, '"' bu muzafferiyet aaye
P &tün bir dtlşman tefldll ııe savaş- sinde kuv-retli. .. ğtam Ye mUıtakil 
•ıı§, miiteaddlt düşman dest.royerlnt P p 1 L" ı k" d' 
alır M!ara utratmıştır. Bir Alınan ~ır o ~nyf. &ur~ ~ca , •• ilny~~n 
to !do muhribi ax.. hasarlar .. 1-.... ıman lşınd" kendmne duıen bütun rp 6 .r ~·'""il 1.. --'-
tir Kafileye dahil bulunan Ye yekiinu ro u O!Ynıyaca.&tır. 
l2 ÖOO ton tutan 1k1 vapur torpido Bu ham, hedefi topraktan ibaret. 
ın~hrlplerlmlz tarafından torplllen - hatti. ilttiııadi faydalardan l:aaret 
JD4t!r. Bu lkl nputım daha 80Ilra alellde bir mücadele değildir. Çolc 
fırtınadan battığı sanılmaktadır. De- daha fazla bir ıeydir. Şu halde tabit. 
lllzaltılar mtuılmmat yllkltl MOO '°'1- dir ki ham gayretimiz ııTf nazi ve fa
il* bir vapuru babrmlf, bafka btr pıt kuvvetine karıı mücadeleden 
ftpunı da torplllemişlerdlr. Sava., ibaret k"alnuyacak, belki na:.U ve fa· 
tayyareleri ,ekO.nu 19,000 ton tutan ,L.t hecleflerinİL tam zıddı ıeyler ui-
1 ticaret npunı batımı]§, bilyük bir l'Wlda biT mieadele olaeakhr. Ce· 
lllebl de atır hasara ultatmıtlardıl'. -'- '-!-!mi _._.._ . d d•w• · 

llmal Afrtkasmda topçu ~ devriye rem; UKI e ~•> a ım Y~r ıgımız 
ıu.Hyetı olmuştur. Malta a.damıda ırkl~r .•r~da, serde kendı memle
ıtlndüz askeri hedeflere hticum edll- ketimızdekı muflar arumda mevcut 
mi§ t.stenderlye limanı da gece bom- esli mfuavatsızlıldan kendi ıözleri· 
~nml§tıı'. mizle talcbih ettik. Bu yeni zihniye-

Büyük Brltanyn~ karşı yapılan sa- tin beynelmilel münasehetlerimizde 
tafta, hatıf sayq tayyareleri Ha!'- ve memleketimtzin ilc.tisadi ;ve içti· 
tlngs şehrtndeld önemll ast:erl tesis- mai eabaıında pratik bir ifade bul
Jere gündftz tam 1.!abet tayc!etmlşler- :muı lizımdır. Şu halde zaferimiz· 
dlr. tn den aonra imar sırası gelince, fiiliyat 

Dftn gece glllz tayyareleri Ham- LaI"nd th''- ~ _ıil b"l k ü b!' --.,,_ lk ah _.... ll 1 ı1n bil n ı e ta 1& eo e ı me zere u-
~tou..u. ametg" WAUa e e e - .. 1 1 • ültWı ı ·ı • b" 
ı.a.a yangın bombu!Je hftcum et- tun net ce erı a .. e~ e ~ ı mı ır 
lldflerdlr. Gece avcılar1 H u~abaY&r ,eltikle hazırlamaga oımdıden başla• 
1Nltaryaınn 5 tayyare dilfümıtlflerdir. mamız llzımdır. 

1 1 hı • .., • Geçen harbden •onra mevcut kata yan te Jgl lan bu aşilc.&r mOsavawzlıklann, bu 
bamden sonra mevcut olmama!lı la· 

Koma 4 (A.AJ - İtalyan ordulan zımdır. Büyük fakirlikle, büyük zen-
mnuml katarglhınm '102 n11111amlı ·nı·'- d b J ı 
tıııl>Uğf: ~an otomobil koJlarile gı 1& arasın a u utan a~ c. teza· 
ordugllhlnnnı mttraly&L a~1ne tutan dın mev~u! • olı_namaaı lazımdır. 
Jia'Ya teşkflleı1mtz dlişnana hlMedlllr Mcmlekctım~ müdafaa eden kah
byıplar yerdb.,;ıJflıerdir DGfman ramanlann timdikl hamin icabet
llatıannın gerilerlnde ~ l'e §ld- tireceği çol büyük can ve mal feda
detll ynngınlar çıkan~ır. sırenaik karlıldanndıın '_eonra sokak sokak 
eepheslntn b~ kesimlerinde mevzl- dolaşıp bo~u boşuna ekmek parası 
lertmize yaltlaşm.at te,cbb0s1lndc bu- aradıklannı arbk görrnemclcyiz. Bi
lmıan düşman müfrezeleri topçu ate- rer lfet olan ~zliğe, gıdasızlığa, 
tDe dal?ıtılmıştll'. sıhlıataizliğe ve istidatların boş yere 

Mihver hava kuvvetleri birçok de- israfına. arhk müsamaha edilmeme• 
lalar askeı1 hedefier 117.erine isabetler lidir. Sınıf veya içtihat farkı gözet
bydıederek Malta adası berinde bft- meden arkadqça harbettik. Dahi\ 
J1t laallyet göstenn!.şlerdl.1'. · ı d 

Den!Wblanmızdan blrt üasnne 1!1eaut ve dalıa devamlı bır su hu a 
dı&ımeınlttlr. Müret.tel>atın allelerlne lı'.en hardeşçe haznlamalryız.> 

ltalya'da 

·Orta okullar ve 
liselerde ders kesimi 
27 mayısta der~ler kesilecek, 30 
mayısta imtihanlara başlanacak 

Hava akınları 
yeniden 
başladı 

Almanya bu yaz 
Rusya hareketin

den vazgeçmiş mi? 
(Bq larah 1 inci sahifede) 

Askerlik görüşlerinden gayri 
İngilizler Hambara'u, bir de politika düşüncesi var k1 

Almanlar Exeter'i Almanyayı herşeyden önce Rus-
Ankan 4 (Telefoııla) - Maarif hanlan bitecdi ve neticeler de 18 bombardıman ettiler ya harbrnl sona erdirmek yolun-

Veklleti alakadarlara aönderdiği haziranda talebeye bildirilecektir. dan ayıramaz. Rusyaya karşı 

bir tambnde orta okul ve bselerde 23 ve 2.f h~andala~lerdela~~t Londr ,. (AA.) _Hava ve iç ayaklandırıp etrafına topladığı 
Jet olgunluk hntihan n yapı ~ a .,. · . . . 

derslerin 27 mayıa çar§amba g{Jılü 29 ha%iranda orta okul ıon ıınıflann emniyet nazırlıldaBUn pazartesi sa- Mihver ardaclaıı bınbır acı ve 
kesileoeğinl bildirml§tir. 10 mayısta sözlü imtihanları bitmlo olacakbr. lbahı tebliii: Bu ... balı erkenden bir yoksunluk içinde bu işin sonunu 
imtihanlara ba§lanacak, 1 haziranda Ticaret liseleri ve orta ticaret takım düşman tayyareleri lngiltere- sabırsızlıkla bekliyorlar. Sarkta 
orta okul ve liselerin liirinci ve ikin- me1tteplerinde 27 mayııta dersler nin batı cenub~ncla ~ir ~~.e oiddet· sava.5 uzun uzadıya süıiip gider-
cl emıf not karneleri talebeıye verile- keeilerelı: 30 ma"'• -L-·-· imtihan- le taamı:: etmırlerdir. Buyuk hasar· k A d diı·J"kt 

k · 2 "' h • ·_ı k ı J~ ..........,.. 1 ld ~ b ,_,__ 1 · ··ıd··w·· en vrupa a ne ı en ne ce tır. ve .,. az1ranaa orta o u lar bitmiş olacaktır. Kız teknik ağ- ar o ugu ve azı ~e ~r•n o ugu .. .. , • 
üçüncli sınıfların Türkçe, tabiat bilgi• retim okullanncla da 3 haziranda haber verilmek.tedır .. İngıltere batı duz~~~.en sozaçılıı · 
• t t•L 1 •-tilı ) - ı ti"h ı b"t"n"l •k 11: temmuzda cenubunda başka bır bölgeye de Butun bu sebepler Almanya-" ve rna ema uı;. e eme un an an m an ar ı ı ec.. , :J • • l- . . .. 

yapılarak 9 haziranda bitirme irnti- atelye pratiğinin ıonu alınacaktır. l:>omıbıı.lar ahi.mı§ •. hafı~. haaar}a~ 0 nın Rus harbını bıtırrnek zorun-

Kumbara ve tahvil talihlileri 
ikramiye kazanan 
tahvil numaralarını 

kumbara ve 
yazıyoruz 

muı, fakat, hır; lci~e olmcmııtır. da olduğunu gösteriyor. Gariptir 
Hamburg a akın k1 yukarda bahsettiğimiz Stok-

Londra ' (~.A.) - Dün gece, holın kaynağı, Almanyamn Rus 
hava kuvvetl,erıne JnCtlSUp tayyare: saldmmını 1943 yılına bıraktığ'ı
ler Haml>mg u, Alman tayyaTelen 
de Exeter'i bombalarnıılardır. m bildirirken, gene ~tokholmclaıı 

Berlin 4 (A.A.) - Dün ıece, aynı günde gelen başka bir teı
İngiliz horn'ba uçaktan. Hamburg' da graf şöyle diyor: «Asker çevreleri 
halkla moakCın mahalJeler üzerine Alman saldmmının pek yakında 
yangın bombnlan •tm11 ve hasar ve b~Jıyacağını söylüyorlar. l) Gene 

Anbra 4 (A.A.> - Maliye VeUleti kasında kumbaralı "Ye kumbarasız ldi- ir.ıtıan kayıplanna eebebolmuttur. Bu 1sv . 
ve Tirtdye Ciim.hutlyet Merkes Ban- çilk taaarruf heaabı olanlar arasında dakik.aıra kadar alınan hal;;eTlere gö· eçte çıkan bır. ~zcte - bu 
kumdan: tertibedllm1.ş bulunan llua~lye plA- re, 6 dü§man uçağı dütfirü)mliftür. sefer Bern muhabırme dayana-

Yüzde ı fabli 1938 lkramiyell talı- nının 4 mayıs çeıklllfl bugün banka.- Londno 4 (A.A.) - lngilteTe rak - karlann geç eridiğini, ve 
vllkrinln bugün (4/6/1943 paurtesl) nm umumi merkezinde n noter hu- h · · bl""" p 
TürkJye Cümhuriyet Merkez Banka- zurunda yap~tır. ava .nezaret~ı~_Lte 1~1 azar-=- bu yaz büyük hareketlere elve:riş-
sında Maliye VekAletl Ye Merkez B eklJ4te kendilerine ikramlye zartesı gece omoa uç arnnız 0 ll zamanın çok kısa süreceğini 
Ban'""- ve diğer .._nka mümeBSllle- ~t çeden tallhlllerln 1sbnlerln1 he- mürekkep büyük bir t~şkil Ham· b d d J Be 1· d ha b' ' 

AAll• 11111 , b 'd-'-" d ki la d . . t t un an o ayı r ın e, r ın rile noter huzurunda icra edilen 8 hı- .sap numaralanru ve hesap acbrdık- urg ~• o ar enız ınşaa ez· •. . . v. • 

et ikramiye ve d.ördlliıcii amorti ke- lan §Ube merkezini blld!riyoruz: gahlarma taarruz ebniştir. Taarruz- kıştan OI}Ce bıtmıyecegını san-
§ldelerinde: 37330 numara 10.000, lOOO liralık tkraın!yeyt Erzurumda dan aonra alevler içinde büyük yan- dıklaı1nı yazıyor. 
204320 numara 10.000, 239525 numara 3300 ııcsap numaralı Oema.n, 500 lira- gınlar görülm\jıtür. Aynı şehirden gelen bu birbirl-
5.000, 392168 numara 5.000, 77798 nu- ııt ikramiyeyi Bayezit (İstanbul) da Saint Nıızair denizaltı üsaü l>om· ne zıt yazılar ortaJıiYa yayılan 
mara 1.000, 193562 numara 1.000, 8141.hesa.p numaralı Mayıster kazan- halanmış ve dü~an sulanna mayn• türlü haberl~rin değerin<? tam 
:l31320 nı:unara 1.000 Ura, 34.7797 nu- mışlardır. Ier ~kilmiştir. .. 
nıara ı.ooo. 365781 numara 1.000, _ • ornektfr. 
375619 numara 1 000 401747 nutnara İkl yuz cll~r llr:ı. kıız:ı.naıılar. is-
1.000, 25768 num~ra 'aoa, '1M57 numa- t.anbulda Hikmet 58633, 
ra 303, 183954 numara SG3, 1873GG Yüzer lira kazan.anlar: Ankarada 
numara 303, 206837 numara 303 207060 Mehmet 12128, Antalyada Jale 1368, 
numara 303, 265297 numara 303, Burırada. Mevhibe 4.553, Diynrbakınla. 
208051 numara 303, 291954 numara Naci 1780, Manlsada Nihal '172, Mer-
1.000, 342157 numara 303, 360967 nu- sinde İbrnhlm 329, İstanbulda Kadrl
nuı.ra 303, 390194 numarn 303, 405456 ye ve Neriman, İzmlrde Oomcl 2161 
numara 103 11.la ve aynca 596 numa- ve Fikretı 16850. 
rayn 40 nr Ura n:ra:mıye ve 11.130 adet 
numaraya da amorti isabet etmiştir. 

Kumbara talihlileri 
Ankara 4 (A.A.) - Türkiye İş ban-

Alman - Macar 
futbol maçı 
Alman takımı 4 - 3 

kazandı 

Bundan başka on hesap sahibi clll
şer lira. em hesnp sahibi yirmişer 11-
ra, ve elli hesap sahibi de onar llra 
kazanmışlardır. 

Sokak savatları 
mütehassısları 
Alman ordusuna bu 
namda yeni kıtalar 

Amerika' da teker 
vesikaya tabi tutuldu 

Nev - ı-·orlı: 4 <A.A'> - Bugünden 
itibaren Birleşik Amerikn'da. eker ve
sikaya. tabi tutulmuştur. Okullar kart 
ve kame dağıtmak üzere üç gün müd
detle ta.şe servisi emrine verlleCektıir. 
Adam b:ı.şınn verilecek ~ mlkdan 
çocuklar' da dahil olmak üzere 15 gün
de bir libredir. İki libre şekerden faz
la bulundurm:ı.k yasaktır. 

Polonya kıtalan 
Rusya' dan Libya'ya 

sevkedilecekler 

Nccınctl<lin Sa,lak 

Maarifçiler arasında 
tayinler 

Ankara .f (Telefonla) - İstanbul 
tinlverslksi c<>t;'T3.lya. profcsöru Meh
met Besim D:ırkut }'Üksek öğretmen 
okulu müdl\rlü~ne, Amasya ort.aoı.:ul 
müdürü Htıınl Sokman Amasya mn
nrif müdürlüğüne, i1mlr erkek 11...esl 
öğretmenlerinden Hurşit Nazlı Erzu
rum mnnrif müdürlül:>iinc, İstanbul 
kız &anat okulu müdür muavini Ati
ye Özyener Denizli kız sanat okula 
mfldürlfiğünc t!ıyln edildiler. 

Bir katil davası 

W>er verllm.1.§Ur. Akdenlzde, İngiliz 
tayyarelerinin bir kafileye kup 78.P
tltı taarruzlar aklın kalmı~u. Kafile 
dedlrgln edllmeb!ztn yoluna devam 
etmiş Te yerine nla~tır. 

kabhyor Budapet~· 4 (A.A.) - Dün öğ-
Bazi faıiat . partisi üyeleri leden aonra 40 bin aeyirci önünde Roma 4 (A.A.) _ Gazetelerin 

tevkif edilmİ§ Alman ve Macar futbol milli tak1m· Berlin muhabirlerine göre Alman or· 

Londra / (A.A.)- Polonya el· 
çisi kont Rnczynsk.i pazar akşamı, 
Polonya milli bayramı münaeebetiy
le radyoda bir nutu}t söyliyerek, 
Rusyadar. gelen binlerce Polonya 
as~erinin OrtP Şarka gönderildiğini, 
orada( Tobruk ve l..iba;rclalti Po· 
lonya kuvvetlerir.l talcMye edecek
lerini söylemiştir. 

Bir müddet e\'V"l M rdivenkoyilnde 
duvarcı ust.n"ı Sillcymanı ölourmck
tıen maznun Niyazı Jle dostu HaUce 
haklnnndakl tahkikat 1kmD.l ed!lmlf 
ve her 1k1sl aleyhine hukuku amme 
dl'Lvası açılmıştır. 

Yardım sevenler 
cemiyetinin yardımi 

Fatih ~zası yardım sevenler cemi
yeti bölges!ndekl 150 fakire bulgur, 
,eker, fasulye da!ıtmıştır. 

A vuıtralya etrafındaki lan ka1'§1laşmıştır. Birinci ha!taymı!' dusuna, (~kak ıavaılan mütehaa-
liareketler ~ova•w~ (A.A.) - Reuter: sonunda Macarlar 3 - O galıp v~:ı:ı: sılsan) namile yeni kıtalar katılmak-

Tollye 4 <A.A. ) - Cenup batı Pa- So'Vtfc. teblagme ek: N" .. n a?'1 aonl~- :rette bulunuyorlardı. Fakat ikıncı tadır. Bunlar dü!1.rnan unsur1annın 
lllntte bir Japon 11ssftnden alm ha.- nna doir. . İtalyada bazı fqıst partı• haftaymda açılan ıve iyi bir oyun 81zabilcceği bati ıehiTlerinin kıyı 
llerltte gftre Japon bomba ta,;:rele- al fiTe)eri tel'kif edilmiştir. Bunların, çıka~an Almanlar 4 sol yapmışlar çevrelerinde iş göreceklerdir. 
ıt, geçen pe~ ctın11 Avmtralya.- ft.rk cep)ıesma ltalyan kıtalan gön- Ye bu suretle maçı 4 - 3 kazanmı~-
ınn flmal dolu kıyısı açıklannda derllmeslni protesto ettikleri 'Ye !tal- ]ardır. p T T (1 ,.. • 
lrom adasına ikinci btr. hücum yap- :yamııı derhal harbe eon Termesini ı.. DünkU maç iki do.t memleket mil· • • • e tayın 
mqlardır. Bu adadak1hava11.d te- tediklerl eanılmaktadır. li takımlar: arasında 18 inci kaqı- Anlcara 4 (Telefonla) - P.T.T. 
ll&Jertne tam ltıe.beUer kaydohnwnuş- laşma idi. Umum Müdürlüğü Muhasebe Mü-

~ 1 - b Ok bir J · ha Gece yol kesip zorla para Lib d 2 . Al dürlüğüne, Munzam borçlar ~ube 
yn gun a a apon va...tı- ) I ya a yenı man rnüdürlen"nden İzzet Ergı"n, P.T.T. Josu da Salomon takını adalanndan a mıı ar ı · 

Tnlagt adası Ozerlnde uçnu11 ve as- Ramuan. Murat ve ibraııım adla- genera ı merkez aireleri muhasebe müdür· 
l'eı1 tesl.!lerf muvaffaldyetle bomba- 1'mda. 1o ld.tl gece Zeyrek clvannda Londra 4 (A.A.) - Nehrlng n Bls- lüğüne de Divanı Muhasebat mura• 
lamlftır. Bu hareket tB11asında, Japon Recep adında btrlnln 18Q Jı::uru§mıu marck tsmlnde iki yenl Alman Gene- 1 . . dil 
tayyareleri btr tek dtlşman tayyaresi- zorla almak suçundan ya.kalanllllflar- ralln!n L1byaya geldlkkri bogtln Lon- kıp anndan Mukbıl Yula tayın e -
ae !'ll.!lamamı~ır. dır. Tahkikata ba§larumştır. dm.da tey1dedllmekted!r. diler. 

_;. ____ _ 
F aıulye ihracı yaaaktir 
Ankan 4 (A.A.) - Ticaret Velı:t'tle-

tlnden: Norveç Batvekili, B. 
1941 mnhsuıü "!MUiye ihracına. mü- Rooaeveltl~ konu!lmag ... a 

ren.de edllmlyccett alAtadar ıııracntçı ~ 
blrllkterine tctıllt edildlR\ g1bt Ana- gidiyor 
dolu ajansı YMJtaalle de :ıı~n olun- V • gt 4 ı A A ) N 
muştu f 8'~ . onb. ' . . - b"Jod~vde5' 

B • rağmen VekAlete bazı müra- ae aretının ır memurunun ı ır ı· caa:: vaki oldultundan 1941 malı- ğine göre Norveç Başvekili Nygaard 
sulü fasulye Uıracma ~diye kadar Evoltz bu hafta içinde Roosev~lt i~e 
olduğu gibi bundan sonra da ınüsaa- buluıarak harb zamanında Bırleıık 
de edllmfyeceğl blıl kere daha mn o- Amerika ile Norveç arasında yapı
lunur. lacalc olan işbirliği hakkında _görüşe· 

PERiLi KONAK 
cektir. EvoJtz, iki hafta kalmak üze
re bugün Vaşingtona gelmiştir. Ba~-

evvel, dinleyiniz. ıonra hükmünüzü nın ucile si:dikten ıonra söze bat· Bu defa suale cevap veren Barry· vekil Norveçi.1 işgalinden sonra yap-
verininiz. ladı: moor oldu: tığı bu ilk ziyareti müteakip Kana• 

Sir Henry auauyordu. - Zavallı kardcıim. bozkırda aç- - Hayır! Yanlıı ititmediniz. Bi- dadaki Norveç kuvvetlerini tetkik 
Arbk ıöze kan§Dlak aırasa bana lıktan ölüyor. Yanıbapmızda iken z:im burı:dan kcn<lisine ışıkla verdi- edecektir. 

Tefrika No. 150 Çeviren: AHMET HİLALi gelmişti: biz onu açlıktan ölmeğe mahkum hı· ğimiz parolaya aynı ımlde muka-
• . . - Madam ne C:lemek istiyonu· rakamazdık. Bu mumla penc:ereııin bele eder. kaymbiraderim Seldendir. Cenubi Fransa üzerinde 

- Pek~J~ _efendunl 'omuzlarını orta.at yırbk, yUnlü beyaz nuz) dir• tordum. arkasından Wıdiğimiz işaretlerle, Biraz evvel size bu eım bana ait ol~ . 
• - Senı evimden kovuyorum. 13u b1r atkı ile örtmüı: haoını da bir Madam Barrymoor, hüngür hün• kendi.sin~ yiyecek hazırladığımızı madığı için iftt- ec:lemiyeceğimi e(;y· tayyareler uçtu 
IMardce~ tarzından utanmalı ve bana Jazma ile aannlfh. Kadın J>u kıya· gür ağlıyordu. Koc:atı da kansının bildiriyorduk. lediiim zaman katiyen yalan eöyle- Vlchy f (A A ) _ Dün gece Marısll· 
&ı oyunu oynamağa kalkıpamah '9tllo yusyuyarlak bir ucubeyi andı- bu luçlunldama ittiralc ediyordu. Sizin bozkırda g&rdüğünüz ııık memittim. yada ve Tou~'da hava tehlikesi Jta-
ldin. Ailcı . efradı, asırlarca mUd?et nyordu. Eier ..,.ziyetin fecaa.ti mlni Sir Henı,:, ne di>:eceiinl ppnnır JCendieine mecelı: paketiıü bırakac:a: Şimdi bütün hakikati öğrendiniz. retı verllmt§, mllliyetı meçhul bir ta
ı,.. çatı altınd ... pşadJar. Onlar gıbi, olma.aydı, he kıyafetine kahkaha· b. Kab Barrymoor a, kah karıaıııa ğmuz yeri göeteriyor Bu i1&ret de Ortada bir euikaat Tar iee aleyfıini- lain tayyareler bu §dıirlıer brlnden 
9eD d~ elmeğimizi yedin. HalbukJ, larla gülecektim. Halbuki kan koca- bakıyordu. bu a.ığuk veya"murlu.gecelerde boz- ze mliteı~ih olmadığını' anladınız uçmU§tur. Uça.Davar topçusu &tef 
.-.n, &nim aleyJlime tertibedilen bir nın aclİ'lmaia layık hal ve tavırlan, Tekrar söze kanıtım: kırda •r b"~l" • b" '-ö k run 8.ÇJUl.O, fakat hlçtılt bomba atılınamlf-
...__,,_ • , __ L '- - L-J .._ _.. • • • • • ...,, ve n ııç aeraerı ır .& pe ııanı . t 
.w.&aata lttirll etmekten utanmıyor- 1"Ul&aJMl anmı uogazımı.zıda düğüm· -Sizı dınliyonız madamı dedım, aibi dol~--n kard-"ım tarar_ndan B • -ındllTl ır, 

::.n ' k" ı···am d \;lr d • Jec1" ö ı· ek • aö J ·-=-'- d .,. ~ ...,, n arrymoor un gece ya._ 
=- · · a •. or ug • ereceaı Ba )ı: ik . le j Y ·~~ ıenız, ... ~j-::h. e b- verilmiıtiı:. aonra elinde yanar mum. bir h11'S1z H" d" . ,.. "T"" da k !L --2~ ·_ı •• rrymoor, ansını 8f te gÖ- ıya un.ri ~er V}"erk1~e!:! L .J b, .• • İkimiz de birden aorduk• gıbİ bu odaya gelerek, ıpkla harice ID JStanda mıllı Cephe 

am o esna ap10m .,...nQe runceı naat ve cı te • ... eQera. ... ••ze eoz v__ • b• t k • tl esinin bütün 
hi. kndr. ae;İ yüliseldi: - Eliz.acağım, artık olan oldu. Bi-- veriyorum: Efendiniz. biraz evvel - rJU:de§iniz kimdir madam? ır a ~m ışareJ er vde";' old temayülü 

H • H b d 1 ••..J!-d'" D h l • .. ı d•w• - l • • ,_ --·~ p • t '-- ı..ı . ·_ı esran 'OU suret e ay Wl an11111 u. - ay •. , aır enryl Size karp ze u ev en lYO goıuııı u. ,uo ça an· ııu: aoy e ıgı aert eoz en gen aıaCAA. - rınce own . oapıananCQloen B "f . kah B _ Yeni Delhi 4 (A.A.) _ Madraı 
terıtibedile1ı bir suikast yok. m hazırla d~ çıkıp gidelim ı dedi. Siz de vazifenize Clevam eder ve ~i- kaçan n lıa&alarCfanberi hüktimet- u. 1 ıakath.aı. ıondra c_, karry eski Ba§Vckili Raça Copalatari Ja-

• d ) Öyl d xıı · ir dm ad h d ._1_•b d"l moor n fı yanın a ouran arısı· • Sesin geldiği tarafa başlanmızı çe· Kadıncağız: nız en ° ınauınız. e e• uıı • çc a 1 ım er yer e ~1 c 1 en '. L-- l bal....· d k pon ileri hareketini durdurmak mak· 
. ' k . Henryl katil Selden! nın yüzüne ,_,..ete Aıyor u . d"l ·ıı· b" d ·ıı· bl vlnnce, Barrymoor un arısını qık- - Ah Jeanl Başımıza ıelen fela- • • .. , • Zahiren ağır ba§lı, ciddi, vakur ve aa ı e mı ı ır or. u ve mı ı. r ~ 

te gördük. Kadmın yüzü kocasının- ketin yegane müecbbibi benimi or- Gene; konak aahlbınm ilk hiddeti, Önumüzde rr b.omba patlal&ay· hli t ya. görünen bu kadın he kurulması lehınde acı bır hıtap 
kinden daha fazla solgundu. iri göz· tada bir kabahatli ve ıuçlu varsa, een ıravaş yavaş yatışıyordu. O da ıöze dı bU derece korhnıyacaktık. . Slr l~~ e !8 ; üthi az l katill~ yapmıştır. Raça kongrenin politika· 
leri yaılarlı dolmuştu. değilsin lcocacığım; dedi; sonra bize kan§h Henry ile ben. dehşet ve korku ile rindcn ~~;~n k:: kar~eıi ~di. ınnı takbih etmiş, ıiddctsizlik ve lı 

Anlaşılan si. Henry'«ıin kocasını dönerek ilave etti: - Ark.adapm M. Watson, :cloğru bakı~tık. Ba 
0 

• Lansı devam etti: beraberliği yapılmşmak •İyasctinin, 
ı ·· ı·· N " ı· _L _r -!l 1 C ·ı d kul .. • rrym orun & "b • • ld .. pay adığını iıitince, yatak odasından - Kocamın bu i~e bi9bir günahı '?Y. uyor.. ~ ~oy ıyec~ııc:nız, .uy e- enç aaı za e agına ınanarnı- _ Evet bıwyım, aoyadrm Selden ı~amet.ve rnu~ı et .s~aseti o ugunu 

hrlnmııı bulunduğumuz yere koş- yok.tur. Bc.ı nı aöyledim.se o, onu yınız, •izi dınliyoruz. yordu. Hayretle kadsıa ıordu: idi. Firari katil de öz kardeşimdir. ııoyle?uş, tehlilce gıtgıde yn~laştık~a 
muştu. Madam Banymoor,eaki püs- yaptı. Ricı ederim, bizi doğup 1:riiyü- Maciam Barrymoor, ha eözla üze- - Ne d"'1iciz, ne Cledinlz; karele· menfı mukavemet meselesı bahıa 
kil steceJiJ hraf~tile idi Yan açık düiümüz ha ~ ~ rine vaeln do)~ dzlerbü ._na aduli· · firari haydut SeJdea mit .(Arkaaı nr). mevzuu olemaz dem11tir. 



• SahUe 8 :; M:ayıs 1942 

AK~:::: ~a:~~MA ( ŞE&i~ &~D + Ri) ~S~i ~..,.Azıı::ııP--=U~~-.:==-,_~, 
yapan bir Anadolu 

Tefrika No. 82 Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ çocuğu Pamuklu mensucat / Halk dağıtma Sadeyağı 
Biz. latanbullalarm en eaash miza- ku nla birJik)erİ k1l -v=~ !:n~==1~: =r~~a~':~~uzde kAÇ kere c 

11 

b taklid dayanır Koca Omıan- Evlere po nn 4 milyon kilo yeni tip yağ miş, ba§to.n ç~ı~ 1 e ııonra öldlir- 1nt WıU söyllyen dcllknnlı ccvnp ~ e ..__:LiJ ed bütün hafta __ 1..: miişslinl 11ırdi: lı unparatorluimm ~ en dag"' ıblmaıına bu l b ld 800 k d yapılaca& 
umurlan, perdede olsun, orta oyunu atan U a a ar - Bunu kim 66ylecU sana? - Sus .. ileri gitme, Kava - Murat 
meydanında, meddahın ağzmda ve başlanacak birlik kurulacak - Şamanın meyhanede .Oylerttcn «Mukaddes kitap>~ ve «San dr>stan-

.~L- im y-• tın _,.,.. .... ~ 1mıı.llne ba~1 ..... _ duydum. O ccce 'ben de nuııa o lar> da bUe cln ve peri hl.knyrlerı var-Naada olauD boyuna ma,. .. ~ a ı· "'" .,,,. _,....,,_. _. "' bU 
nad 1ul h _ .. ___.,! bi s::-... rımlzdc '"'ıruıaca ... (Halk Da- ml§tır. Bu 16itlaı: steaı1ns1z ma.rga- meyha.neye uı:;.ram.ıştım. dır. Onl:ı.n b1z görmcdik::e e nta.-

flL Hatta A 
0 

• u. emşıcruerı •• • Yerli Mallar Pazarlarında halka ..,..,. A• .. - BnŞkalan da du'ydu mu bu lll.f- larmnz gönnüş ve zrunan znman on-
le a!aylanmızdan istısna ebnenuşız. claJıtılıı.cak pa.muk.lu menmıcat 1ç1n ğituna Blrllk1er1) te§ltllfne ait ha.zır- r1n ya~· oln.calctır. Mahlilt ya~ lan? 1ann sazabına ııf,r....mıştır. Bana kıı.-
Yok «k•lan &g» ol..-urlamııı- Yok evlere verilecek kuponların tevzUne lıkJQnı. hn.la devam ec!Umekt.edlr. Bir- :formtUüne uygnn ola.tak lnınl ~ - Meyhanede acklz on ~ı vardı. hr.sa bu ktişke tatlılıkla glrancA"e çn-
cportakab a a:pôrtekel» derlermiı· bu hafta lçlnde başlanacakUr. Ku - ll.lı:lerln kurulması ve faallyetı i§inde edllmlycccğinl kont.rol etmek Gzere Hepsi duydu. ~. c1nlen ilrkütffiıycllın. 

Fakat kendimiz aleme nasd görü- ponlar vllAyet 1aşe te~Atı ve naht- Halk Part1s1 mensuplarına ÇOk genlş blr b!yet Anknrada.n şebrlm1ze gel- - K1m bilir nıtmn\dıı.n nasıl aup Bu sıradn köşkün .ı>ene<?relerindcn 
niiyoruz? Bunu dÜfÜDdük mü? Her yelerde kuAIAn da)JUöa btltolıı.tı ıa.- vafile1er verllece1d.lt. Btı hwmsta 1~- m~th'. İlk partide 4 mil.Yon kilo )'al tutmuşlnrdır?I 'b~ ok atıldı. Bu oklardan b!rt, 
halde düşünsek de nadiren... rafından evlere b1ral..1lacak TC ~nr~ zun gelen d1rektlfler Cümhurtyet Halk imal edilecektir. - Şüphesiz. cBöyle n.'hJftbız blr &ıde durnn Kava. - Murnnın omuzu-

Bm, muhtelif memleketleri dola- alımların hııvtyet cüzdanları J11w• Partlsi genel merkezinden §Chrlmlı cı.dam, hürriyet ve adJlet 18U;venlerln ıınm tlstihıden geçti; blrnz kımılda-
_._ . ib b aktıın ... ın çok ıenece'kUr. Partl ~e tebliğ eclilm\atlr. Ekmek kartı başına nasıl geçefbl!ir?. dJye söylen- .mJŞ olsaydı tam gırtı~ına gıpla.n:ı-

tlrllen ne ınti a il' ·~·~ Evvelce :ııüfus krt.ğıtlaruu ibraz ede- · Bugünlerde Pnrtl merkezinde, ka- diler. cak.tı. Kava - Mum titredi ve b1rden 
ara;lınt11$ımdr. . rek Yerll Mallar Pa:zoarlanndan pa.- za. \'e nahiye p:ırtl rclslerlnln iştim- _Haklan var. Çü.oltfi onlıı.r dünşn- kendini korumak 1ç1n duvıır dlblne 

Azerbaycan sabnelerıne - «yap- uk1 mensucat alanlar bu 6fferk1 kile bfiyiik bir toplantı yapılacak, bir- yı ~eden .eyrcden za.vallıla.rdır. atılıp shıdl. 
mak» kelimcsi."'li lehçenıiz.de ç~ kU1- !11-4, auttnn ,_.1,ade edeınl~cc1t.tlr. llklerln te;,kill 1şt müzakere ~eeek S . . "ma) A • 1 ak Banim ellerim _ emlnhn k1 _ onla- Kanıanlardnn b1rl: 
landğınuzı gÖderen - hır fesli ph: ı,çv;.r.ı .... ~ ~. ve ayni mmanda birlik ld:ıre heyetle- uıııti e manı o m rmk.l Jaııdar kanlı de{:ildlr. - Cinlerin okattığını du,}marnıştım, 
siyet çıkar. yerden bol bol kandilli rinde "aztfe alacak nnmzeUerln liste- için tedbir alınacak Kava _ Mura. bu suooa. vaktiyle dedi, bu evde mutlnka. eiyogonlann 
temennablar ettikten sonra «Men 1 hti kar lert hazırlanacaktır. nası.ısa ölr fCyt&ııa. ~tamama.- adamlnrı var. At'llnn oklar siyogoiılnra 
annu yapmışar.1 efendim, men bu- Bu idare heyetleri bir tels ve ~ nın k:arısını nn.sıl öldilrdüğünil hatır- mahstıstur • 
.. -- d. k lmdan ibaret olacaktır. Şehrlmtzde Şebrlmlzde ekmek kartı tevzi Jşıe- ladı .. ke.ndl ~dlno: Kava - Mum kôşlte hücum Emrtnl nu yapm•.,.m efendim» ıyere se- -i 

~·· bulunan her alle bU birliğe intisap rinde bazı aullstlmalleı Olduğu aa- _ Eğer karmt Ş~ 0 haydudun P"',& .. : 

yircileri kırar geçirir. ad L- L _ _! Bir kadın bakkal 3 ay edecek ve tevziat ~de yalnız bn kad"·la""' haber vertı .... ı.tı •• y .. -1n- eline ~ ....... halt ..,....., .... A... aa- - Yamad.'l, bu C\1 - kn.bcdcrse -Bir..;;., Bakfı'da bir k an uerueo .... ·~ """9..... ~ .. ~~u;,.,.., .. ~ .... UA&. v yaap yık:makl Cmıı ..11..·Jıedl Oörft 
cameki~da (Arvat hafı kırkan) hapse mahkum oldu birllkten istifade edecektir. tahldkntta bazı kimselerin arkala~ mama muhakkak kl kan8mm mtl- yorsunuz ti b~yn zı b~un kimse: 

b• • h Yapılan 1ahmlnlere göre şehrlmtzde da !aı:e mtldOrlüCünün tesm1 m\Uı1lril kamını alma~ çalışaeak ve zavallı ler ~ıanm...Jır ,, ............. cln ""e """"'l yazılı olduğunu görmÜf, 
1~ ~- 800 kadar blrllk teşkil edilecektir. Blr- " .tarıma ttm blll,r ne ....._celer ..,,.""' -----"il'~ · .D'UU!..o.u. • ,,... 

terilc.rio de bu «kırkmak» lafına gu- Halka satıımak üzere Ofis t.ara!m- llkleı1n haziran tptıdalannda faallye- bulunnu,yan kartlan J-4 Ura mukabl- ca.ktlr diye söylcndl "lA"" ,, ___ hlkAyelmne lcn.pılarak, halrkınuz olan 
lec:ekleriai oralı ahbaplanma töyle- d"" ve"llen .........., •• 1 ... ~ ... ın kilosunu te geçirileceği tahmin edilmektedir. Ilnde lstlyenlere satllklan anlaşılmıt- K ' _ .... ~'~ı CZ...n ıt pntalarııı b&ırılnınsın:ı. m""ydan ver-

___ ._ __ .ı •-----•- fii.. .... ... J~",,. a.eı... tır ava. .mura va .... ..,. e __ amJ'lm :mlyellm attad<>ır::1ar! Knpıyı kıralmı nüştim. Bu nuuuımua u--.» 250 ku~ ve mercimeği 34 kuııışn Ekmek kartlarile yiyecek · ka.nsmı nMıl .sevnılş,.nOOep mdnnfur ve ifçerfye ~ 
tini kullandığımıza de Azen1er kah· satmak, ardlyashıde üç ldlo beyaz d .., t l k Bu nen sullsthna1lerln &llemnesi tll? o mmruı dlllere <btan olaıı bu Kn.va Mura bW1lan yU'ksck seslo 
kabalar atb. Sanının, haklıydılar: peynir, 300 Jcllo bulgur, 58~ kllo mer- " a~ 1 ~c.~ lçln allkadar makamlar çok esaslı heyecanlı hl'ldlse.nln tatSllA.t.mı b1raız söyledi v~ kapıyn demlr örsü ''unnnt;n 
Karpuz hakkında «kesmek», ıaç etmek bulunduğu halde müşteı1 sıfa- Bölge ı~e müdtlrlu~, bu aya aıt tedblrter alacaktır. mnra. Şa.mn.manın a.~aıı ~e- tinşladı. 
bakkında iae ckırkınak• denek mu- We giden murakabe memurl~ gıda mn.ddelerlnl yakında daftıtmaıta Riz. Bb §kndi, para.lnnn aaklı bu- Kava. _ Murayı görenler: de ltnpıya 
hakkak ki daha 11111a1bki! bunlarm. yok olduğunu aöyUyerek 1h- b:ı.§layacaktır. Bu sefer mutemet •RT" HAL ~unduğu dlreltll eye gelelbn: Korsan- anla.fak. biraz sonrn blr kanadını 

•n t.UcAr tasdlle satışa çıkarmamak suç- bakkallara Turyağı da verllecektlr. 1 t lnrdan blrl evin !Snfuıe gellnce ~ lı:ınp ~ girdiler. Ai'tlk ok atma.-
CeçeDlerde, qaiı yakan bir köy- lanndan mazının Nahide adındakt Halkın, elindeki ekmek kartlıınnn. ğırdı: lar n prtp seslerin ardı Jı:csUm~U. 

lii lal ~ile bir lı~ kahvesi çardajı kacJ 1 umaralı mllll korunma mah- §Cıtı verilmek suret.ile bakk~~ Tuncel! Mebusu Mlthat Yenel~ - Bu perlll kiitke ben .ı .atmam, Korsanlar :tıııçlannı çekerrk evin lçl-ıg , -J m n çıda maddesi altı.bilmesi de d~ilnül- oğlu ve Nlhat. Mlrat, Rllat Yene, ... , bumda Nl,ppan"un en ug:aı dnlerl ne d&ldal&r: 
a1bnda otunıyordum. . 1remeslnde muhakeme edllmL~ir. mcktedlr. Ancak, bu takdlıde nüfus yeğeni Galatasaray l1.ııec1 dokuzuncu yatar. Oıılnn uyand..ınnak. bafunı?:a - Paralar nt'l'Cde? 

Amma. aene de halımden anladı· Suçlar sabit görüldüiıibıdcn Na.hl- b:ışııın düşecek mlktann da tcsbltı sınıf talcbes1nden nşi1şfir ve bizf bofatJıır. C.tnden, peri- (Arklı 
1 

,·ar) 
lar. Beni eösterip: denin 3 ay baps1ııe, ll5 lira pnra ce- Hlzumlu görfilmeırtedlr. fnSAN YENEL den koı'kan J'ıı.ponlar birdenbire te- Niiiilnilhiiiuinuuiininn"u'il 

- fıtanbullu? • dediler. zası ödcmesbıe, 51 giln mtıdd~~le dnk- Turyağl lçln bu miktar aşatp yuka- ncrklı b1r kaza nctıecsıooe vefat et- rcddMe dll.ştiller. P'aıkat, bunlardan Zayi - 3514 numnralı yük nrn.brun 
8-.ka bir muhitte olaa, mahçup klnuıın t.ap&.tılmasma ve dukkAnda ~ tesb1t edllınlft,lr. Fiatleı:_ de ma- ml§tlr. Cl:mazeSl 5 Mn.yıs 942 salı g11nii kork:mıyan Kava - Mura· öne atıldı: plAkamı r.a.yi ettim, yen1sln1 çıkarncn-

mabçup ıusacaklarcfL Fakat burada bulunan peynir, bulgur ve .ıne.rclmek- lumdur. Diğer :maddeler uzerlndekl saat on lklde ~ntaşında .Amerllmn - Bu masallan uyduranlar siyer Rnndan es!dsfn1n hükmü yoktnr. 
ek eriyet. mııbit., dekor, hakimiyet, ler1n mQ..sadereslne kanır verllmlşUr. tetkiklere devam olunmaktadı~. hastn.haneslnden knldınlnrak ~- gonla.rdlr, arkndaşlarl sız §\mdlyo ka- Musa A ar 

..ias. her ,ey onJann ... Aralarma, Bölge İaşe müdürü ye camlfnde namnzı t:ılındı1ttan lll>n- ~·-•••••••••••••••••••••lllİİılll~ 
yaban olarak ve onlann aeviy~ Bölge iate müdürlüğüne Bölge iaşe mildürii Mümtaz Rek1e ra. Ferlköy mezarlığına defncdilecek- istanbulun fil çok befendltl iki müstesna yıldız 
ginni1 bulmıarak. düşmüştüm. Beni 40 1 k İstanbul ithalfıt ve ihracat müdürü tir. 
bir nevi cnegatif bemücük» ,.ydı· memur a ınaca Sal!Uıaddln Çu.hnık Anknradnn şeh- Merhuma rahmet <iller, tedıerll ane- A BU PERŞEMBE AKŞAl\fl 
lar. Burada bulunuımnu yadırg~- Bölge ıaııe mtidürlüğünün yenı ka.d- rimlze dönmüşlerdir. slne taziyet beyan eylerlz. L A L E 
mıyarak, içlerinden genç ve şen hır rosmıda. çalışmak ti7..cre yüksek tnhsll ~-------.. --------------~ semasında doğacak 
lar ••. » diye giildü ve ıu hikiyeyİ an· manlar alınacaktır. Ş:ırtınr hazırla- .. 
delikanlı tıHah hah... İstanbullu· görmüş, askttlikle Ulşlğl olmıy:ı.n ele- ÖNtli'tUZDEKİ PERŞEMBE AK .UU 1 

ıatt•= ••• ~~~~rı:ı ::!1::::ı..fi~~:ı~:~ SARAY ~o mc§l~D Paulette Goddard ve Bob Hopenin 
İstanbullunun L:.: -ege~ binmi..... "40 kadar memur nlınacaktır. 1

1 uua, ....., :r- Beklenmlyen vnknlarla dolu, neşell 'lfe ~lcndirlcl 

!:!~i;e~:7;.:uı ... Tabii bir de 1 Günlük Borsa 1. p E RI • L i E v 1 
(Herkes uıun uzun güliiJtü. Sem· _ _ 

5İyenin İstanbulluluk karikatürüne 

J"e,rnttı~ 

KABIN ve ŞEYTAN 
dahi] ..... .,urlardan oldugu- anla,.ılı· 4 Mayıs l'4% 1 Is! ı takdim d ktlr .... - "' 24.90 Guzeı ve n1uva:ffaklyetll komed n c ece • yor.) 3 7.5 933 Türk oorcu .l. n. lll. 

Herifin uykusu 1telmiı. Kocaman > 5 1938 1knı.rnlyell 21.81> 1 Bn~ Rollerde:f f 
bir ağaç aıbna yaslanın~. Kestirmiı. > 6 1933 ~~;~~1~ı:~ı 23.15 FRANK MORGAN ve B LL E BURKE 
Bir de uyanm1' ki, sözüm meclisten , 'l 193• Sivas-Erzurum ı 19.70 
dq~m. merkep yok. 1934 Sıvas _ ~urum 2-7 19.80 

rada benim gıÖİ bir köylü çift : : 1941 ı>emiryolu l8'tikrUI 19.85 
aiirermiş. > > • > 11 .. n 19.55 

(Bu cbenim gİbİt de de bir aza· A. Demlryolu tahvili I-Il 51.-
met ifadesi var.) • A. Demlryollan tnhvll1 m 51.60 

İstanbullu, kendisine ıeslenmıı. A. Demlryolu mümessil senet 60.50 
Demit "5. • . T c Merkez Bankıisı 137.50 

_ Çmar ağacının kebırınde uyku· • · (Kupon kesik) 
J1I taam kestirirken çemen neler ka- T. İ$ bankası nama muharrer 13.75 

lıJern bumlf. MaJümatın yok mu 7 T. İt bankasl (hamile alt > 14.25 

(Hi.zınin, bu taklide kınla kınla T. İş bankası mümessll hls. 195.-
pd .. İstanbullu hakikatte böyle A. Demlryollan §lrketl (~ 60) 29.50 
lton;:nasa bile Anadolu çocukları· A. Demlryollan ~ket.1 C% 100. '8.50 

nm üzerinde bu tesiri bırakıyor de- EssıkJhlsartal r = Fonsiye 1900 1!::85 
k .) go ı 

me tır. (Kupon keslkJ 

Sordular:. ? • • 1911 
- Sonr:\. ne olmaş • • • • 11 Amoıti 
( Hik&y~yı anlatan ~lqchırlı Meh· • 

11 
Kupon 

met Sangul de~am et~~=>.. BORSA DIŞINDA 
Sonrua malUDL •• Koylu feıı.a bal· 

de kızm•~··· Ovendiresile indİrmi§ 
lstaınbullanuh karasına... İnclirmq ?.. 
indirmişi ••. 

110.
J.10 

li9.60 

15.20 
4.81 
1.55 

- Olen! Doğru kon'*·· Doğru . . 
k d . Dovgru konu'" dayau yıyen Hacıvat... Ve keza, 
onuş ıyon sana... ,.... 1 d ak · · 

öteki de, bakm1' çare yok, imana ı'!""pk • ay Y?Y~ orta 0~ li· 
1 • pı ••. Hokkabaz: tipı... Ve nihayet 

re mi$: •• rd.. bu 
- Benim ~le kaçtı... Co un 8··:. lelikle hemen hemen ittifak •• h • oy 

mu emıenm... • baad ol yorı 
- Hah, ,öyle ••• f:!.c:zkesın anlıy__a· lıtanbullunun doğru dürüst Türk-

cağı eıöi lif et ••• ~e!''1! !u bendege • sapıtan bir insan olduğu. 
girdi; otluyor ••. Eskiııı gıbı konupay· ~ .ebeple de dayağı hakkettiği ... 

• dm L- Jıavvandan olacakbn. hem I • • • kad mil 
• ucın 'J • Dilini Tıirkçe ettirinc1Ye ar • de dayaktan kurtulanuyacaktm... ....ı. • • • • ala 

••• yon1arca .tcAtafm 1Çm IÇlll y mev· 
Liıgat paraladığı için Karagözden mu olacağı... (Va • Nu) 

KURTULUŞ 
llcıarıı.am 

....meıt 
filmi 

TIRONE POWER 
LiNDA DARNELL 
JOHN CARRADiNE 

Perşembe akşamı iPEK Sinemasında 

Bu aksam s u M E R Sinemasında 

·MASKELinuu~-
iFRiTLER 

mast, ~tll ve lhUrafilı Sahnelerle dolu flllm ~r. 
BAŞ ROLl,ERDE: b rtlıeJ lihıtma yılcl.Jzı 

KAY FRANCIS 
GEORGF.S BANCROFT .,.. RANDOLF SCOIT 

Bay Amcaya göre ... 

F.srnrdan kudret ... Korkudan hareket ~an.,scnen.in en he~ e;cruılı 1ilmld1r. 

Yarın akşam 

MELEK 
Sinemasında 

ANN SOTHERN 
( Çmn Sakızı) 

LEW AYRES 
ve 

MAUREEN O'SULLlVAN 
tam!mdan nefis bir surette yaratılnn 

ÇAPKIN KIZ 
:qıencell Te b1.s:J1 aaluıelerlc dolu bllyük fıllnı. 

Ayrıca: RENKLi MiKi 
DİKKAT: Numaralı koltuklar bugtlnden satılm:ıktadır. 

'~======:ır-:ŞU~B:E~Y~E~.D~A~V~E~T~al 
«ARABACININ KIZI.o lllmlnln 

Büyük Ylldm 
UiWE KRAllL'in 
En guzel \"e en son 

GECE GüNDüZ 
BENiMSiN 
tllmlnl bütün İ$'.anbul halkı 

nu HAFTA 

. ŞARK 
Slnemaaına gidip eônnelld.lr. 

Be~lu yerli A3. şubeslıldm: 
Yd. Pop. T~. AzJz otlu Adil 

Avunduk (52632) ve Yd. P. Tğm. Hnllt 
oeıu ~t onven (53470) in ncele şu
be~ mfiracaaUan 11in olunur. 

(6021/6022) 

Zayi - 21/4/ 942 tadhlnde Ba1czit -
Kurt.ul~ tramvayında çantamı Myl 
ettim. İçinde İstnnbul polis mudurlu
P;\hıde.n al~ olduğum 31/15966 nu
nınrnlı 1ka.nı,ict vesikamı ve Bwr;nr pa
sa.portumu zayi ettim. Yentsını nlaca
~nn ~hı hükmü yoktur. 

Pangaltı Tüııkbcy sokak No. 32 
Arş:ılus Bedrosof 
• 

ala çarpıp borular l . .. ıtımınde ,em.ek - Bir gazete muharriri talebe yurt-1 ... K.lminde maııi gemı ıataMıiJm •• 
ınnnı dolaşml§ b:ıy Amca... devrwıı:ı.nı ... 

I 

lmblUndan 1 ... Klmtncte parudyonerlert.ıı .,.san ... İyi amma. sayın muharrir bunca B. A. - İster elbette ı .. Yeni talebe 
.,_ Jl1raDıd*JanD1 JUQWI. yJ1dlr ıa:Jebe yurtıannın ne halde ol- yurdu ,apümca bunların bet* mu.-

dutunu hiç merak emiş te ~ mdi lik o c~ ı .. 



Sahile 4 

Dr. lHSAN SAMl -· 
BAKTERiYOLOJi 

UBORA1UARI 
umum\ kan tahlllA.tı. frengi 

noktal nazarından cwasserman 
e Kahn teamülleri) kan ktre;v 

vatı sayılması. • Tifo ve 11 
hastalıklan teıhlst, ldrar, ce
rahat. balgam, kazurat n su 
t:ı.hlllA.tı ültra mikroskopl. hu
sust aşılar lst1hzar1, kanda üre. 
şeker, Klorür, Kollesterln mik
tarlannın taylnl. 

30YOsınd11.ilıl{yor 
40Yoşındo genç! 

5 Mayıs 194-2 

• Divanyolu No. 113. Tel: 20!lRl 

YAZLAGA GiDECEKLERE: 
Baş, diş, nezle, grip, romatiz 

Hasır koltuk 
ve môblfyanızı 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal kes 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

He. yerden ucuz 
l!:t:ı.nbıılda Rıza.paşa. yokl.lfWlda 

66 No. AH.\IBT FEVZİ'nln 

Asri Mobilya lstanbul sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğünde 
••• Mağazasından alıntı:. -

Öksürük ve Bronıiti 

TURAL 
Kompıimelerl derhal keser. Her 
eczanede kutusu 35 kuııaştıır, 

Dr. İbrahim Denkel' 
Balıklı Hastanesl Dahlllye Müte
hassısı. Her gün saat ıs den soı;ı.-
ra. Beyoğlu - Ağacamli, Sa.kız
a~ac1 caddesi Çöplükçeşme sokak ) 

No. 13. Telefon: 42468. 

Zayi - 1316 tarih ve 381B ınumaralı 1 

diploma ile Gülbane tatbikat mekte
.blnden aldığım dahiliye ihtisas -resi
kamı kaybettim. Yenisini çıkaraca.
ğımdan eski.sinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. Doktor Rifat Öztün. 

Bayan aranıyor 

30 YAŞINOA Cildl11 kıymetli 
, ..._ unsurl.ırın.n 111• 
~ ~ olm,.11nd.an mütnellld cıııgl o b• .• 
rı.ıfulcluklar, :uyıflamı' ıd.ı lt••r.. 

Clld hüceyrelerlnden ıstıhsaJ 
edilen bu laymetlJ ve )!~ cevher, 
haU sıhhatte bir genç kızın cil· 
'dindek1 tabü unsurlarına muşa

4 0 YA~INOA- Bı.ı lıorltulu r•""' 4/ d• tıld l ni luymet.' 
il n tabii un.nrJ41rf• beslt7en bdınlıf"1 

lçlıı hıç b ir •nd fa mutuuvtr değıldlr-
0 

Me~h •Jr b:r mutehauı&ın lıuU o:. 
lu;ı 40 rııf ,, ~· ~a"ç kıılrn•lı lçt11 Cildi 
nuıİ beslem•lı IJıı!'ltgeldı;ı h.aUuftdt• 
lıl İuh:atl"I olıuyul'ı.t & • 

lb1htır.~ .Viyana' tTnlversıtesl Pro- da çiz:gtıer ve tıuns$u!du1c.l:ırım 
fesörleriııı!en Dr . K Ste)skal tarı- vardı. Hemen hemen elli yaşıma. 
tından keşt ve •BİOCEL• tabir e-' 1 yakla$mt~a beru:iyordum. Bu~un 
dUen bu cevher • .-cUd gıdası· olan ·l but ün arkadaşt.ınm bir genç kı
pembe renkteki Tokalon kremin- İ ZLnk! gibi açık ve taze tenime gıp} 
de mevcuttur. ônu her akşam u nJ.zarıyle bakıyorlar. Ben de 
y:ı.tmazdan evvel kullarunız . Siı hepsıne benım y:ı.ptığı.m glbt he.ı: 
uyurken, cildiniz:, bu kıymetli cn- ılc.i TokJ.lon kremlerınl kull:ınma
herı masseder. Her Sabah uyan!' !arı.ılı soyledLm • 
dıtınızda cildiniz dah:ı t.aıe. dıha Bu basıt gunlü.k ted1vl sare
bey:ız. • d:ı.h:ı yumuşak ve DAHA smde, her kadın bir çolt sene 
OENÇ olduğunu görürsunli2. O~n- gen,ıeşebfür ve her (;enç kmn 
düz1er1 lçln beyaz ,renkteki ıyağ: murtehlr ol.ıc:ı.gı $ayanı hayret. 
sız> Tokalon kremini kull<.nrruz Blr bir tene- m:ltllı:: ola.blhr. Bugünden· 
kl~ gün zarfında en sert ve en do- ' itibaren cıtd ~ıd.lları olan her Jtı! 
nuk bir cildi yumu~atıp be;:ı.zl:ıtır. Tokalon kumlermden birer Vaz()f 

Bayan M. D . nin ıu mektubu-. veya bırer tüp ~tınız. !Yağsız) 
nu okuyunuz: •Zevcim gözlerine beyazı gündü& ıçfn ve penbe31 gece 
lnanamıyor ve bıı adeta bir mu- içindir. 'iokalon kremmden mus
cizedlr, diyordu. Yuzümde, alnım- ~ır Ô~tlceler g:ı.r:ı.ntilidir. Aksl 
da ve gözlerimle~ ağzımın ı:trafm- t.ıkdirde par:ınız iade olunur. 

P ARASIZ GÜZELLİK KUTUSU - Derununda (beyaz ve peml>e) 
renklerdeki Tokalon kremleri ile muhtehf renklerde Tokalen pu<l
rasırun nümunelerinl havidir. Ambalaj ve sevk masrafı olarak 
20 kuruşluk bir pulu aşağldak.J adrese gönd'erinlz:' Toka.ton Servi.si 

Posta kutusu 622, İstanbul. 

Kocasuıuı Lmı1 

Mümine Ölü. Ahmet Hamdi eşl 
Fa.tına seher Hüseyin Şeker • 
Refia. Yahya. .. 
Zehra uZilhret Siileyınan .. 
Fatma. Haydar .. 
şerif& Mehmet Sakıt> .. 
Atiye L'ftnail Mahir .. 
Nuri ye Faris .. 
Zehra. Berber Sabri • 
Seher Davut il 

Ayşe Kamu , 
Mecyem Me-hmet Alt J• 

Huriye Hasan , 
Düriye Hüseyin HÜ.mil ,. 
Fatm Meryem Ahmet • 
Hacer Üreyen Mehmet Mazhar .. 
Fatma. İsmaıl • 
Gülizar Şemsct.tın. • 
Nuriye Ahmet. • 
V:ı.htde Ism:ı.li 1' 

Fatma Zehra Abtlülirn dl.r 11 

Rüviye Hüsnü • 
Sultan Mehmet. .. 
Zehra Şükrü ) 

şerife Osman • 
SGmlhll; Ö7ıenbay Refl!c • 
Saıblha Said cem • 
Rukiye Sezal .. 
Ayşe Hadiye Gürdül İsmail • 
Muazzez Yusur Ziya. • 
Dudugül Ali • 
Fatma Hasan • 

Orta halll bir evin tdarÇ8i için 
ciddi, müşfik, sadık ve mütevazi 
iyi Fransızca bilen gen~ bir ha.
nım aranıyor. Tafsilatlı mektup.. 
la Istanbul P. K , 176 adresine İbrah!.ın 

Mehm~tı Emin <Ebe> ıemzne yazıım:ı.sı • il Devlet Demiryollari ve Limanları İşletme il fk~~y& 
Zayi - .Karagünuük nahiyesi nü- 1 Umum idaresi ilanlari Fatma. Mebm~~ Ha.kkı • fus mcmurlu~undan aldı~ım nüfus============================= Fatma Osman 11 

hüviyet vesikasiyle 1<:minoni1 yabancı Emine Yusuf , 
askerlik şubesinden aldığım terhis ve- Muhammen bedeli 7800 lira olan ve 20 metre mura.bhalık topu 26 kilo L1ltffy·e Ahmet • 
slk.amı zayi ettim. Hükıimlerl olm:ı gel~n 300 Rulo (beton in~at tecrit veya ltina damlarını örtmek i~in) lUl Hallde Ölü Abclürrahman , 
dığmı ilan ederlm. cins karton bitüme (151511942) cuma günü saat (16) on altıda Haydarpaş:ı- R:ı.bla. Melımei: Ust!l ; 
Mehmet oğlu İbrahim Taht.ıküJah :a.i da Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı ?:arl US'Ulile satın Nigftr Ahmet Zakir • 

Za l 935 936 . d İst alınacaktır. Fatma Ahmet ı 
4

" Y. -:-- - senesın e · Bu i.şe girmek isteyenlerin (585) liralık muvakkat teminat, kanunun ta- Fatma Hikmet Hüseyin > 

l\lüraca:ı.t 
Kıı.za..-ı ettiğl 3ene Adresı 

Beyoğlu 

Beyoğlu 

Fatih 
Adalar 
Beyoğlu 
B\?yogıu 

t' .. ~üdar 
Fatih 
'Eminöni.i 
F:rninônü 

Bcyo~lu 
Fatih 
Emlni>nil 
l''atıih 
K:ı.dıköy 
Beyoğlu 

Bey~lu 
Eırin()nÜ. 

Beyoğlu 
FaLih 
Beyoğlu 

Kad?köy 
Eminönü 
1-'atih 

Eminö~1ü 

.Beyoğlu 

1'':ı.tih 
Beşiktaş 
Fatih 
Üsküdar 
neYkoz 
1-~mini:ınli 

Beyoğlu 

Beyoğlu 

Ü.-;ki.idar 
Fatlh 
J<:mlnönli 
I<'minönü 
Eminönü 
Fatlh 
Beyoğlu 

Beşiıc.truı 
tisküdar 

1935 
)il 

• 
• 
ll 

• .. 
ll .. 
• 
ll 

• 
il 

• 
• 
• .. 
]t 

,. 
• 
• 

• 
• 
• 
l 

,. 
" , 
• 
)il 

1932 
1935 

1935 
Jl 

• ,. 
• .. 
• 
• .. 
• 
• 

B yqğlu Pang.1lt1 Yunus sokak No. ı~ 
Beyoglu F~rikoy Ay:ızn~a. caddesi Kuyu sok:ık Nil. 4. 
F·ltih Şell!'emlni Ibrahlm Çavu.ş mah, Bo.sLnn 3, bill 
Burga.zadıı. Çam mah. Ç:ıkıl 30ka.k No. 17. 
Harbiye Küçük Çıftlik ca.d No. ı bo:;t:ı.nd.:ı. 
H:ıllç Siit!ücesl H:ımam sokaı~ No. 5'1 
Atik Valde Mus:ıllo. .'K>kak No. l 
Kııragtl.ııırük Iskendei' mah. K:ı.ytan 3. N·l. 3, 
Silleymaniyt' Ttcy.'.\kl ç~rş1.>1 N•J. 53 
Enıinonü Küçukp:ız.ır Y.~vuz Smıı.n m:ıh. Cami 
No. 16. 
Bı>yoğlu Ka.sımp:ı.şa Ynhya Kahya mah. Yakup ı~:ı 
Fatih K1rk9eşme S·~kban ba~ı mah. No. 8 ! 
Eıninonü Bayezit nahi;•esi Vefa cad. Ve>ynuk 30k~k 
F:ıtih Sama~ S.ınc:ıkdar Hayreddin M. P:l ınukçıı 30 

Kadıköy Ikbaliye nıah. Mı.ıtevellı S. No. 15 
Be-yoğlu Fenköy Şahmerdan ook:ı.k No. 3. 
Beyoğlu Ferikoy Paşa m:l h::ı.l. Buyük Yem sukak No 
Eminönü Baye~it Vefa V~'7.necilcr cad. No, 15t. 
Beyoğlu O:ılata Lüleci Het!dek cad, No. N . 
Fatih Edima1ı:apı Cami şerıf ıt.tisalin-dekl medı-e.>ed 
Beyoğlu Şi.ijlt Cüıuhuriyct m:ıh. Hnuzlll Bahçe 
No. 13. 
K.ıdıkoy H:ı:>an p.ış.ı nınh. Hürrryet S No. 97 
Eminönü UnkapJ.nı Hacı kadın Şukni. Ba.h~ S. No. 
Fatih şehremini Karagunırük Atık .Ul p~şa ma 
Bostan sokak No. 1. 
Eminönü Bozdoğ.ın ker.ı~ri Kaiender m.ıh .. o>.yn'lcı 
sokak !fo. 18~. 
Be-yo~ıu Halıcıoılln Abdı.isse1im Salon '.'iOk..11>: No, 3. 
Fatih K.ıragümrulc Der:iş All mah. F\?Ylipaşa cad. 
BeşiktB.4 H:ı.s Fmn Çlkın:ızmcı.a Camcı Hliseyın .S, 4. 
Fatih Haydar nı:ıh. cami sokak No. 1. 
Uski.tdar Çengelkoy Tarlaba.şı Akza.mbak \.1vk:ık No. 
Beyk0'7. Pa.µbaıhçe eskl Mektep S. No, 25 
Bayezit Bozdoğan kemeri MoHa Hüsrev mahallesl 
Hoca solUk No. 3. 
Şişli :\teşrutlyeL m:ı.h. Kev.JCt' sokak No. R7 
N4a,nto..şı M1?Şrutiyet ma.h. Biri:ı.cl Aya.:mıs soka 
No. lu evde 

Beylerbeyi Küpluce Tef.uuk soka.it No. 1. 
Fatih Karagümni.k Sarına.ştk T~kke B. N'<>. '18 
Küçukpazar Yenl Hayat s . No. 43 
Me-hmetp~a yokuşu No. 18, 
Bozdoğan kemeri Mektep sokak No. 8. 
Şehremini lbrahim Çavuş ma.h. Ayık Fırın ~akak N 
Şişli Meşrutiyet mah. K<?vser sokak Nil. 31 
Ortaköy Yıldız No. 41 
Beylerbeyi Çamlıca cad, N:ı.suhibey köşkii. 

N"' ~eı d:~mekteptken nldlğım. 442!45 yin ettiği vesikalarla tekliflerini. muhtevi zartlarını ayni gün sa.at Ü5- on 
o. 1 P omamı aybeltlm. Yenisıni beşe kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır · ., 

alacağı~dan eskisinin hü~nıü yoktur. l Bu ~e alt ~.:ı.rtnameler koful.>yondan parasız ~brak daıs-ıtılmaktadır. 
Kadu·ga Liman caddesı No. 126 d:ı.. .. 5002) 

Ahmet Recep Altınyun · 

Yukarda !sim ve adresleri yazılı çok çocuklu annelerin ikra.mi.yeleri gelmiş old~~undan kcnd~?1'tııe .v. 
cuklarına ait nüfus hilıiyet cüzdanlarmı yanlanna alarak en çok 20 mayıs 1942 tarihıne kadar mudurlu 
yazı işlerine müraca:\t etmeleri ve başka yerlerde bulunanlar da adr~slerinl bildirmeleri m.n olunur, ( 

KO~DLAV CEMiYETi 
İstanbul Deposu Direktörlüğünden: 

f,;tanbul'da perakl"nde ol:ırak 

OYUN KAGITLARI 
yalnız Dördüncıi Vakıf hanında llılli Piyanıo gişelerinde: 

53 lük Oyun kağıdının destesi 230 kuruşa, 
37 lik Oyun kağıdının destesi 210 kuruşa 

sıatllmııktadır. 

Kabataı Lisesi Sahn alma Komisyonu 
Ba§kanlığından: 

Kabataş erke~ lisesinde yapılacak 1515 Ura 19 kuruş keşlI bedelli tamirat 
işl ~çık ekslltmlye konmuştur. İlk teminat .113 lira 65 kuruştur. Eksiltmıe 6/5! 
1942 ~arşe.mba günü saat 15 de Beyoğlu Istiklil caddesinde İstanbul liseler 
muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. Şartname okul idare-

. sinden ~örülebilir. İsteklilerin komisyona müracaatları. 114770" 

öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 
ı Eski lstanbul Gravür.eri 

Selim ın ve hc~ire5' Hat.ice Sultanın mimar ve ressamlan Mellln
gin yaptığı ve 1812 de de ParlJte basılan blrer metre büyüklüğünde 48 
adet eski I.stanbul manzaralarını gösterir ikl cilt gravürler Sandal Bedeır 
teninde teşhir edilmektedlr. Bu ayın yedisinde perşembe günü satıla-

caktır. , 

Memur aranıyor 
Yalova Kaplıcaları it i etme Müdürlüğünden 

Yalova. kaplıcalarında. muhasebe, Levazım n talıa.kkuk işlerinde çalış
tırılmak üzere 40 11~ 120 Ura ücretli erkek, kadın memurlara. ihtiyaç vardır. 

Askerlik vauteslni yapm:u, ve memurin kanunu hükümlerine uygun ev
saıta. buliınanlann yazı ile veya. bizzat işletme müdürlüğüne mür:ıcaa.tlan. 

«5132• 

Tallplerin 1 - Türk olması, 2 - Orta mektep veya lise mezunu bulun
ması, 3 - 20-30 yaş :ırasında ve askerlikle bir lllşiği olmaması şarttır. 

Taliplerin icap eden vesaikle her gün saat 12-13 arasuıda Dördüncü 
Vakır han l 1nci kat 15 No. ya mliracaatl:m. 

F 

SATILIK KOLTUK ' 
Sinema ve Tiyatro salonuna elverişli demir çerçeveli döşemeli kol- ı 

tuklar satılıktır. Her gün 10 dan 12 ye kadar Beyoğlunda SES Sineması 
ve Tiyatrosu Müdürlütftne (eski şehir tiyatrosu komedi kısmında) 

müracaat. . , 

Balık Tuzıayıcı ve Konservecilerine 
ithalatçı ve ihracatçı birlikleri 

UMUMi KATlPLIGINDEN: 
Kendilerine tahsis edilen veya edilecek olan teneke ve saire hak.:. 

kında görüşülmek üzere Balık tuzlayıcı ve Konservecilerlnin, Galata
da Ömer Abit Hanında. Birlikler Umumi Katipliğinde 8/5/942 tarihli 
çarşamba günü saat 14 de yapılacak toplantıda hazır bulunmalan rica 
olunur. 

Ereğli kömürleri işletmesinden: 
Yüksek Mühendis ve 
Fen Memuru Aranıyor 
işletmemizin Zonguldak şantiyelerinde vazife görmek ve !\zaml 350 

liraya kadar ücret verilmek üzere 3 inşaat yüksek mühendis!. ile bir 
yüksek mlmar ve bir deniz inşaat mühendi.slne ve 200 llmya. k3.dar üc
ret v-erlleblleeek 4 inşaat fen memuruna lüzum vardır. 

İsteklilerin diploma veya ehllyetnamelerlle hlznıet veslkalan nüfus 
hüviyet cüzdanı, askert1c vesikası suretlerlnl, blr tercümet ha.l dllekç&
slne rapten 25 Ma.yıs 1942 tarihine tadar Zonguldakta Umum mUdil:r
lüllhniiZ n:unına. g~nd~ı::meleri llA.n olunur. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından 
Hlssedarlarımım beher hisse itibarile 1941 aenesı. için verilmesi hisse

darlar umumi hey'etlnce ka.rarlaşb.rılan 7 lira safi temettü. parının banka.
mızın müesses bulunduğu yerlerde 4/MaYJS/ 942 taı1hlnden ve şube!erl.mlzln 
bulunmadığı yerlerde de Türkiye Cümhurlyet Ziraat bankası şube ve ajans
lannca 15/ 5/ 1942 tarihinden ttlbaren dağıtılmasına başlana.caıtı lld.n olu-
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Ereğ ti kömürl9ri işletm esinden : 
Muhasebe Memuru Aranıy 

Işlet.meınizln Zonguldak merkezinde istihd.ını edilmek. u~re 
mu kadar muhasebe nıemurur almacaktır. 

Talip olanların en az orta mektep mezunu olınalan sınat ve 
mües.seseloerlnde en az 3 sene müddette çalışmı.ş 'bulunmala.n !aı 

Lise veya yüksek mektep mezunu olanlar ile ecnebi dlllerden 
ne vakıf olanlar tercih edilirler. 

İsteklilerin hal tercümelerlnt, haJcları~da kimleı-den mal(ım:ı 
nablleceğint blldlrlr bir dilekçe ile dlploma veya tasdılm:ırrte, 
hüviyet cüulanı, hizmet vesikalaı-ı as_~ıı:ri }~'!8- .:rnretlerı il~ bir h 
hal varakasmı Zonı;ııldak Umum Mudurluğumuz :ıdre.:;me 30 • 
942 tarihine kadar gön~rmeleri ilan olunur. 

Istanbul Ekmkçi ve Fırancala 
fırıncıları cemiyetin den: 

Cemiyetimizin 1813/ 942 tarihinde toplanan umumi heyetmc 
edilınit olan muaddel nlzamnamesl vl!1yet yüksek makamınca tasdı 
rclarak 27/4/ 942 tıarih ve 4:!9 sayılı ilmü~aberle cemiyetler kan 
4 üncü maddesi mucibince tescil edilmiş ve Cistanbul Umum ekmek 
mlyetn namile mevcut olan mühür iptal olunarak yerine (l>tanibul 
ve fınncıları cemiyeti) ibaresini havi yeni bir mühür h:ıkkettu'ilın 
mlyet meııkczl halen Galata.da Havyar hanında 22 nwn.trah dair 
idane heyetini teşıkll eden zevatın isim, adres, meslek ve s:ın'atLır 
metıgahları a.,ağıda gösterilmiş olmakla keyfiyet alll:ad,ul:ırea ma.'l 
mak üzere nan ounur. 
Adı soyadı Babası Doğuyer ve tarih Adresi 

şevki Kocaer Ahmet Safran.bolu 314 
A. Rıza Togay Ali ll .. 294 
M. Emin Gencer Mustafa • ,. 312 
Melhmet KeçeU İlyas Rize 312 
Mehmet Erdem Nurl Safranbolu 320 
H. Fehmi Akçe Mustafa. :t " 317 
Yaşar Sipa,hl Ali » )t 323 
Fazıl Vulkan Mehmet İstanbul 319 
Rıza Kozanoğlu Mehmet Çatalca 316 
Vedat Kançal Kadri İstanbul 330 

Bayezit Oı'du c. No. 75 
Şehremini Millet C. 334 
Çat'Ştkapı Cilmhurlyet t 
Mecldl~köy C. 2 
Fındı.klı Dereiçl ı 
Üsküdar Haklmtyetl MUIL~ 
Boğazkesen C. 39 
Ortaköy Derelçl 6'.J 
Saraçhaneb~ı 166 
fü.küda.r Hakimiyeti Milliye 
156 

İstanbul Sıhhi Müesseseler arttırma ve 
eksiltme Komisyonundan: 

Haydarpaşa emrazı sar1ye hastanesinin 300 çeki kesllml; odu 
ckslltmeke konulmuştur. 

1 - Eksiltme 20 5 942 ra~mba günü s:ut 15 de Cağ loğlunda 
ve İçtimal Muavenet müdürlülhi blııasınd:ı t<>plan:ın komlısYQnda 
caktlt'. 

2 - Muhammen fiyat beher çeki odun için 18 !Ira 50 kun.-ştıut',• 
3 - İstekliler şartnameyi her gün koıni;yon<la görebilirler. 
4 - İstekliler l!l42 yılı ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanun 


