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Almanlar 
88,689 esir 

aldılar 

Her taraftan taziye 
telgrafları geliyor 

BU • SABA .. B ... BJ 'l'ELGBAPLAB 

Don nehrinin 
şarkında 

şiddetli 

muharebeler 

Yeni sil8hlar lngilizler 
Amerika'da çok kuvveti' Elalemeyn'de 

Reuter « Ruı kuvvetleri· 
nin durumu çok nazili• 

diyor 

(Jftmhurreisi Devlet reislerinin, 
Başvekil de hflkUm.et ricalinin 
telgra.flarma teıeklr:ll.r ettiler 

bir patlayıci madde 1500 esir 
bulunmut 

aldılar 
Uerlln 11 CA.A.) - Alman ordulan :Ankara 11 (AA.) - Reisicüm-

başkumandanlığının tebliği: Don hur İsmet fnönil, doktor Refik Say
nehrinln batısındaki taarruz esnasın- dam'ın vefat; münasebetile devlet 
ida 28 haziran ne 10 temmuz arasın- reislerinden gelen taziye telgraflan
da duşman ezici bir şekilde yenil- na teıekkür td.graflarile mukab'ele 
mtştır. Kıtnlıı.nmız 7 temmuzda Vo- tm" 1 d' 
ronez'in zaptından sonra bu şehrin e ış er ır. 
eenubunda 50 kilometrelik cephe bo- Ankara 11 (A.A.) - Reisicüm
runca Don nehrine v~r ve bir- hur ismet fn~nü, doktor Sayda~."1n 
çolt köprü ba:şlan 'kurmuşlardır. Don vefatı dolaymle Sovyet ittihadı yuk
nehrlndekl cephe ile geride kalan bir- selt şurası reisi Kalinin tarafından 
tikler arasında artık kayda değer gönderilen taziye telgrafına teşek
düşman kuvvetleri kalmamıştır. Şlm· lc.ür tel.grafile mukabelede bulunmuı· 
diye kadar 88.689 esir alınmıştır. 1007 !ardır. 
zırhlı tank, 1688 topla. sayısız ham E b• h·'k" • 1• • 
malzemesi lğttnam veya tahrlbedll- ene ı u umet rıca ının 
mtştır. 340 Sovyet uçağı düşürülmüş- taziye telgraflari 
ttr. Diifmanın takibine durmaksızın Ankara 1 1 (A A) D k 
devam edlllyor. . , · - o tor 
Rosoş'un batı cenubunda. kuşatıl- Refik Saydamın vefahnı taziye et-

DUi olan düşman kuvvetlerinin mu- mek üzere Fransa hükumet reisi ve 
tavemetı kırılmıştır. Çık.Lş teşebbüs-
leri aklın kalmıştır, Volk:of cephe
llnde Sovyet hücumlan taroedilm4-
t1r. Lenlngrad ağır topçu kuvveti 
tarafından bombardıman edilmiştir. 

MoskOYa 11 (A.A.) - Reuter aja.n-
11nın husUSi muhablrl blldlrlyor: 
Voronez lle R030§ arasındaki 250 
tllometrelllt az çok devamlı sayıla
bilecek cephe üzerinde öldüresiye 
cereyan eden meydan muharebesine 
hemen hemen bir milyon tnsan işti
rak etmekt.edlr. 

Her ne kadar Von Kleist'ln kuman-

Mısır' da 

Avustralyalılar 

Avustralya kuvvetleri 
yeniden muharebeye 

girdi 

da ettiği 4 üncü Alman ordusunun ana Londra ı 2 (A A ) A ı 
kuvvetleri Don nehrinln batısında B k·ı· B C ·. · - vustra ya 
hAlA durdurulmakta ise de Almanlar, aşve 1 1 • urtın Orta Şarkta ka!· 
nehrin doğu kıyılarında bir meydan mış olan Avustralyalı kı.talar111 yenı
lllllharebesl verebilecek kuvveti bu den harbe girdiklerini dün bildir-
kıyıya getırmlş bulunuyorlar. miştir, Bunlar aekizincl ordunun mü 

him bir kısmını teşkil ediyorlar. Çöl 
Rus kıtalarının durumu muharebesinde büyük tecrübe gör-

nazik müı olan hu kıtalar iatirahatlerini bi-
Moskova ıı CA.A.> _ Reuter ajan- tirdikten sonra sıkı bir talim de gör-

aının hususi mubablrl blldirlyor: mü§lerdir. • 
Don meydan muharebesinde Sovyet Bir ha va nakliye 
lcıtalannın durumu çok nazikleşml.ş-
\ir. Alman baskısı hamt ştddetııe kafilesine taarruz 
devam etmekte ve dehşetli muharebe Londra 12 (A.A.) - Dün 2 mo-
ne gece, ne gündüz katlyen hafitle- törlü Alman avcı tayyarelerinin hi
memektedlr. Muharebenin yükünü mayesinde birçok Yunlceu nakliye 
taşıyan Alınan dördüncü zırhlı ordu- tayyarelerinden mürekkep hava ka
aunun büyük kısmı Don nehrlnln f ·1 • 
batısında hllA durdurulmaktadır 1 ~ıne t~~~~z ~~ilr:ı;ıi!.ti~: 2 Yu~~~r• 
Fakat iki noktada. Almanlar nehtl denıze du~urulmuş, uçunun. ~otorun
t&nk ve piyade kuvvetlerlle zorlama.- de yangın çıkarılmış, sekızı ha.ara 
la. muvaffak olmu.şlardır. uğrahlmıştır. İngilizlerin Bofayker 

avcı tayyarelerinden hiçbiri ha.sara 
lngiliz gazeteleri ne uğramamıştır. Yaralı da yoktur. 

diyor? 1:a?'Yareler ~ühimmat ve benzinleri 

Londra 11 (A.A.> - Rusyadan ge
len haberler fenadır. Bu sabahki 
ıazete1er de vaziyetin vahim olduğu
nu saklamaya çalışmamaktadır. Ga
ıeteler, Almanların Rus cenup ve 
ınertı:ez ordulannı blrblrlnden ayır
:at ve cenuptan geleceıc iaşe yar-

rnıannı durdurmak: hususundaki 
~edeflerinln tahakkuk et.meğe baş
adığını zımnen kabul etmekledlrler 
Datıy Telegraph gazetesinin a.skerl 

~uhaı:_nrı, Almanların garp cephe-

1 e donebUmek arzuslle Rus ordu
arını ye 1 i 

la r er nde bağlamnğa çal•ııtık-
rını sö ı ~ 

ko Y emekte ve yakında Mos-
ba;:ı;;a karşı şiddetli bir taarruzun 
nH~kt:~ını ihtimal dahilinde gör-

a · Japonya tarafından RUS-
~;~ taarruz edllmesı bahsinde ise 
~ır blr .hareketin ancak Ruslar 
dlrd mağlubiyetlere uğradıkları tak-

e kabil olduğunu yazmaktadır 
Muharebe sahası . 

rin~o.kova 11 (A.A.) - Don neh-
ın orta mec .. 

ola .....ı rası ıçın yapılmakta 
n me,uan m h b . 

aafha . . . u are esı nazik bir 
ya gırmııtır. 

Muharebe aaha.sı 
arruz il R • son Alman ta-

u e osoı' 70 kil 
cenubunda K u!' ometre 
Cenupta Do entemırovka ile daha 
L netz nehrirıi ha 
&ıyısııu:la ve izi um, un 1 ~O ck1up tı 
C:loiuaunda bulunan ı :__ kı ometr.e 
rıe k d ı_ • .._..,.na çevreıeı-

a ar ço~ genışlemiftir. 

hA~~an kıtaları iki noktadan D 
ne rının dog" u aah"ıl" b" on uh ıne ır meydan ::1 . areheai verecek kadar kuvvet 
.. eçırmeg· ff 
V e muva ak olmuşlardır 
haere~~~ılylldı~.~azetesi buradaki mu: 
<felci ın ehr e bıger yakın bir keaim-
•_ı u are enin V h . . uururnu uH . d oronez şe rının 

zerın e Ü • l yazmaktad ın essır o acağını 
it, • 

Londra J ı {A A 
ronez Lisişank · T) - Orel, Vo-
~ilom,etre kada;~iın:ı:anr?g"a 200 
nın çevreled""" e hır nokta-
• ıgı. ~~azzaın dörtkende 

bıtın<:e barbı keserek geri dönmÜ§• 
!erdir. 

General Catroux 
azledilmiı 

Amara 11 (Ra'dyo Gazeteai) 
Atman radyosu Arapça neşriyatın
da İngilizlerin Suriyedeki Hür Fran
sız ordusu komutanı geıneral Cat
roux'yu azlettiklerini bildirmiştir. 
Buna sebep, generalin son günlerde 
Suriye ve Filistinde artan Yahudi 
muhaceretine karşı mukavemet et· 
me~idir. 

Yeni Ticaret VekiH 
Ankarada 

Ankara 1 1 (Telefonla) - Tica
ret Vekili Dr. Behçet Uz bugün İz· 
mirden şehrimize gelmiş, akşam üze
ri Başvekil B. Şükrü Saracoğlu'yu 
ziyaret etmiştir. 

B. Tevfik Rüttü 
Aras'm tekaütlüğü 

Ankara 11 (Telefonla) - Eski 
Londra büyüle elçisi B. Tevfik Rüştü 
Araa' tn tekaütlük muamelesi yapıl· 
maktadır. 

- - --
Topkapı müzesi ıslah 

ediliyor 
Ankara 1 f (Telefonla) - Top

kapı müzesinin ıslahı için tahsis edi
len para Maarif Vekaleti emrine ve
rilmiştir. Topkapı müzesi dünyanııı 
en güzel müzesi haline getirilecektir, 

Yunanistan' da tütün 
ekimi genişletilecek 

Vichy 12 (AA.' - Atinadan 
gelen haberlere öre Yunan hült • 

Londra f 2 ( A.A.) - V qington
Hariciye na:ı:ıri Laval, Amerika Bir- dan bildirll~ine göre, fenııt harb 
leşik devletleri Hariciye nazırı Hull, Londra, Rus mevzilerinde araştırmalar adiresi çok kuvvetli 
Macar Başvekili ve Hariciye nazın gedikler açıldığıni yeni bir patlayıcı madde bulmu,tur. 

İngiliz ha va kuvvetleri 
Mihver kıtalarına bir 

dakika nefes aldırmıyor, 
Kalay, Suudi Arabistan Hariciye ve· b •td • • Bu maddeden 2 70 milyon dolarlık 
ziri Faysal, Çin İcra komitesi reisi ı ırıyor sipariş yapılmı~tır. · Denizaltılara 
mareşal Çan • Kay - Şek ve Fransa ı karşı bir silah keşfedilmiştir. fyi ne 
Devlet Nazın Benoit Mechin taraf- Londra 12 CA.AJ - ~anlar, Don icelcr veren bu silah şimdi kullanı Londra 12 <A.A.) _ Mısırın gar. 
!arından çekilen telgraflara Baıve1dl nehri nzertndeld Rua mudafaa. mev- ıyor. t>ındakl çölde carpJF?Ul dün bütün 
ve Hariciye Vekil vekili Şükril Sa- zllerlne 3 istikametten taa.nuzlarına L .J gün devam ctml.ştlr. General Au-
raçoğlu tarafından teşekkür telgraf- devam ediyorlıı:r. 300 kilometreden chinlek'ln mahdut blr taarruzu de-
larile mukabele edilmiştir. fazla. bir cephe üzerinde za.ıaıanımızın 1 ra n 'da nUen bu harekette İngilizler taarruz 

Ankara 11 (A.A.) - İtalyan Ha- en büyük tank ve hava muharebesi kabiliyetini muhafaza ediyorlar. İlle 
riciye nazırı Kont Ciano, dok.tor Re- olmaktadır. taarruzda 8 kilometre ilerl glcl.llml.ş, 
fik Saydam'ın ~efah dola.yısile Ha- vorone-z ınıntakasında Almanlar. te'•kı•tıer 18 mihver tankı imha edılmi.J, çoğıı 

Rus mevzilerinde gedik}er açma.ita tJ İtalyan olmak üzere 1500 esir alm-
riciye Vekaleti vekili Şükrü Saraç- muvaffak: olmuşlardır. Fakat Mos- 1 mıştır. 
oğlu'ya telgrafla taziyetlerini bildir- kova, derlnllğlne glremediklerlnl, İnglllz hava kuvvetleri büyük bir 
mi, ve Hariciye Vekili ıvekilimiz ta· nehri geçen Almanlara topçunun Poliı 3 Alman ajanini faaliyet gösteriyor. son on gun zar-
rahndan teşekkürle mukabele olun- mühim kayıplar verdlrdlğtnl blldlrl- yakaladl tında ~ binden fazla avcı ve bom-
muştur. yor. lbardunan tayyaresi mütemadi uçut-

Yine sulh 
sözleri 

Londra radyosu «Sulh 
için Almanlar Hitler ve 

adamlarini atmalıdırlar» 
diyor 

MO$kova'dan gelen blr ha.bere göre lar yapmıştır. Bu uçuşlar o kadaıt 
nehrinin şark kıyısında. blr Alman pl- Londra 12 (A.A.) - fran polisi kesif ldl k1 mihver askerleri bir da-
yade fırkaS.Ie 100 tank esas kuvvetten 3 Alman ajanını tevkif etmİftir. Bun- klk.a rahat edememişlerdir. Bu surct
ayrılmıştır. Almanlar yardım gönder- lar 3 aydanheri aaklanıyorlardı. Biri ıe yeni bir rekor yapılmıştır 
meğe çalışıyorlar. Hava. bOmbardı- hududa, gitmek üzere iken, diğerleri Cuma günü İngiliz tayyareleri sa
manına güvenen Almanlar sl.per Jta.- Acem kıyafetile pazarlarda mütte- atıcrce dalgalar halinde muharebe 
zıyorlar. fikler aleyhinde ıayialar yayarken sahnesi ijzerind& uçarak kara lro-

Mo.skova. - Rostof demlryolu Kan- yakalanmıştır. vetıerlni himaye etmiştir. Avcı bom-
temlrovka'da tehdit altındadır Mü- lranlılarla evlenml, iki Alman ka- bardıman tayyareleri dii.,'l'tllanın lnlf 
dafilerin durumu fenadır. ~anlar dım da yakalanmıştır. yerlerıne, top menilerine ve toplan-
Rosoş'un 70 kilometre cenubunda. bir ma. mahallerine hücum etmişlerdir. 
şehri zaptetmlşlerdlr. H ayfa'ya akın Vichy 12 CA.A.> - Mısırda Elrtle-

Kalinln mınta.kasında Alman hü- meyn'de taarruza geçen Ingillz kuv-
cumlan devam ediyor, vetıeri 8 kilometre ııerliyerek bir şi

Sovyet tebliği 
Ankara 11 (Radyo gazetesi) Londra 12 (Radyo 815> - Mosk.o-

İngiliz radyosu bugünkü macar- va'da gece yarJSl neş~dllen Sovyet 
ca neşriyatında Nevyork radyo- tebliği: Voronez mıntakasında, mer
sunun Hitıerin sulh istediğine keı.de Kantemirovka'da, cenupta 
dair verdiği haberden bahisle IJSiçank'ta muharebeler devam et-

Tayyareler uçaksavarlar 
tarafından tardedildi 

mendifer fstasyonwıu ele geçlrmlf
lerdir. İngUlzler cephenin cenup kıs
mında bir miktar ilerllyerek mih· 
verin sağ cenahını tehdit etmeğe b~ 
lamışlardı. Mihver kuvvetleri dün bil' 
taarrula bura.da. İnglllzlen çektıme.. 
ğe mcbur etmişler ve durunılımıu 
ıslah cylemlşlerdlr. şöyle demiştir. mlştır. 

cıHitler'in istediği sulh muvak
kat bir sulhtur. Hitler İngiltere 
ve Amerika ile sulh yaptığı tak
dirde bütün kuvvetile Rusya'ya 
yüklenecek. yahut Rusya ile bir 
sulh yaptıktan sonra İngiltere 
ve Amerika'ya karşı harbedecek
tir.11 

Nevyork radyosu demiştir ki: 
cıAmerikanın elinden silA.hı bı
rakması ancak Müttefiklerin son 
zaferi kazanmasından sonra ola
caktır. Amerikan ordusu 1943 
yazında Almanya için ölüm ve 
cehennem saçan bir makine ha-

Bir Rua hastane gemisi 
babnlmıt 

Londra 12 CA.AJ - Sovyet ajansı 
bir Rus hastane gemislnln Alman pl
ke bombardıman tayyareleri tara
fından batınldığlnı, sanda.Jlara bi
nen yaralılara mitralyÖ'L ateşi. a.çıldı
ğını bildirmektedir. 

Ajans, son günler zarfında. Ba.J.tı.k.'
ta. 46 bin ton hacminde 5 Alınan ge
misinin batınldıtmı blldlrlyor. 

Vichy 12 CA.A.) - Don nehrini ge... 
çen Alman kuvvetıert Voronez'ln şar
kında Uerl hareketine devam edlyoc
lar. 

line gelecektir.-. Polonya'da bir ıuikaıt 
Londra radyosu şunlan il!ve L d 12 (AA) p 1 on ra . . - o onya-

etmlştlr: <ıSulh için Almanlann nm Lublin telırinde Alman siyah 
başlarından Hitleri ve an.un I muhafız erkanından Goverd, vazife. 
adamlarını atmalan lazımdır.,. ııi başında öldürülmüştür. , .............................................................................. . 

~ 

Londra 12 (A.A.) - Dün Hay
fa' da yeniden tehlike işareti veTil
mi"tir. Düşman tayyareleri uçaksa
varlar tarafından tardedilmiştir. 

Londra 12 (A.A.) - Geçen •Y 
Malta üzerinde 8 7 tayyare düıürül
müştür. Dün gelen tayyarder bom
balarını yüksekten atmışlardır. 

Uzak Doğu' da 
Yeni Gine'ye Amerikan 

kıtaları çıkarıldi 

Tobruk' a akın 
Londra 12 CA.A.l - Tobruğa cuma 

gecesi ağır bir hücum yapılmıştır. 
Limana, Jimandaki gemilere taarruz 
edllnılş, bil"Ç()k yangınlar çıkarılmıt
tır. Yangınlardan blrl şlddeLU bl.a 
patlamadan sonra olmuştur. Bir ge
miye bombalar isabet etmiş, birçok 
patlamalar olmuştur. Yangınlann 
aıevıert 120 kllometre mesafeden gö-
rülmüştür. • 

İngiliz tebliği ilerledik, 
Londra 1 Z (A.A.) - Japonlar Alman tebliği hücumu 

Yeni Gine adasındaki Moreaby li- tardettik diyor 
manına bir hava taarruzu ırapmak 
istemiılerdir. 8 avcı tayyare.inin bi- Kahire 11 ( A.A.) - Orta Şark 
mayeai altlllda 19 bombardıman tay- Britanya umumi karargahının teblt-

ği: Kıtalanmız 1 O temmuz sabaha 
rar~i bu limana doğru gelirken müt-
t f·ı_ 1 t fınd önl · ıafakla beraber cephenin şimal keai-e ı~ avcı arı ara an enmıı. . d . .. 

.___ ff- ı_ .,.. t · tın · mın e taarruz etmışler ve aynı gull 
aıun muva ıur.ıJ -· emm e emıı· El l d · 'h d · ı b 
tir. Japonların 3 bombardıman, 1 a embaeyn .erı_.~tı ar~nd em

8 
1k'!

1
° u o-

t · d" .. ··1 .. t"' So yunca tı ıatı~ametın e ı ometro 
avcı a.yyareaı uıuru muı ur. nra ı__d . . . . 
3 1 ta • d h d" .. "l ·· 1U1 ar bır tlerleyıı yapmışlardır. Bır apon yyareaı a a uıuru mut- . ._ . 1 .. M" t f''-1. • 2 t · ı__ mı~tar eeır a ınmııtır. 
tur. ut e ı~ erm aıyyare&ı 1U1ytp- C k · · d k 1 · • 
tır. enup eaımın e uvvet erımız 

Moruby limanının müdafaaauıa doğu istikametinde ilerliyen düşman 
ıimdi Amerikan kıtalan da iıtiri.lc kuvıvetlerine hücum ve birçok dür-
ediyor. man tankınt tahrihetmiılerdir. 

Çunkinc 11 (A.A.) _Çin lata- Berlin 11 (A.A.) .. -Alma?_~ndu-
ları, Kiangsi etrafındaki Japon Çem- lan baı~um~ndanl.ıgınm tehlıgı: EJ
berini yarmışlardır Gafil a la an alemeyn de şıddetlı muharebeler olu-

Japonlar Ka eh;"ın" d .. ky ~-- yor. Düımanın cephenin şimal ve 
• n n ın ogu ı ı .... k k . 1 . 'dd 1· h" 

da Sinkan ile Şangsi - .Sen arasında mer ~~ .. es~~ e.~ın.: 11 et 1 ucu~
gayet büyük kayıplara uğramı,Iar- lan puskurtulmuş.tur. Cenupta du'"° 
d ç· lil .. .. .. it t man Alman ve ltalyan kıtalarınuı 

ır. zl ınl eÇr uç .gun. suren abrşı da- bir baskın hareketile geri atılmıştır. 
arru ar a ungınan ın cenu un a 
Naaııeng ile Huang'ı geri almışlar- Alman atukalarının 
dır. f 1• • 
Ç. lriı I . K. ., aa ıyeti 
ın vvet en ~ngsı .. 8erlin 1 1 (A.A.) _ D. N. B. nin 
de taarruza geçtıler aakeri kaynaktan öğrendiğine göre. 

Lonclra 12 (AA) - Birletik baıfif bomba uçaklarile Alman ahı• 
Amerika tayyareleri tarahndaa hi- kalan dün Elalemeyn bahsındald 
maye edilen Şang Kay. Şek'in ki.iV"' İngiliz tank topluluklarını ve taflt 
vetleri üç gün muharebeden aonra kamyonlannı şiddetle bombalamır 
Kiangsi. vilayetinde ~ançang .ve ,U- lardır. Önemli hasar yapıldığı bildi
çuvang ga doiru ilen hareketine de- rilmektedir. Avcılarımız bomba 
v~. e~t. bi.rçolc ~~lttalan .. elo ~ uçaldanmm korumuİ ve bava a&VAf'" 

~ırmıftıt: Çelul~n duşrnan. takibedı- lannda dokuz İngiliz avcuı düşürül
liyor. Liçuvang da Japon karar- müştür. 
galu bombardunan edilmiştir, 

Mihver esirlerinin 
Almanlar 19 Rua vapuru şikayetleri 

batirdılar · v· t 2 (AA) Londra 11 (A.A.) - Tımes ga• 
·~~ · · Almanlar zetesinin bildirdiğine göre, Maır' da 

son gunler zarfında 19 Rus vapuru alınan Alman 'Ve İtalyan eeirleri Al-
batırmışlardır. h k 1 · · k dil · man ava uvvet erının en erme 

B. Laval Amerika kafi ni.pette yardım etmediğinden 
maslahatm;'7arı·ıe acı acı ıiltayette bulunmaktadırlar. 

&~ Bunların anlattıklarına nazaran lngi-
go·· ru·• ıtü tiz hava kuvvetleri yer- kadaır in-Bereket versin ıu banCJaJ hab'erlerftıer ... - . "' 

-~---~----~~-~_J~.YJııı.nır-1.:ı-J~ıL.l-~ı.a.ıı:eJCJ.1-.1:1-1~-:...!meltte ve Mihver birlikleri W:erine 
~-----
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Türk Dil kurumu 

10 yaşında 

Bu münasebetle 10 ağus
tosta bir sergi açılllcak 

-·-
Ankara 1 1 (A.A.) - Türk Dil 

Kurumu genel sekTeterliğinden: Bu
gün Türk Dil Kurumunun onuncu 
kuruluş yıldönümüdü.r. Türklüğü ta
rihin en korkunç bir tehlikesinden 
kurtararak, çökmüş ve bibniş bir im
paratorluktan dinç ve taze ulusal bir 
Cümhuriyet yaratan büyük Atatürk, 
bu yeni varlığa ileri amaçlar aşılamak 
yolundaki sıra devrimler arasında 
dil işine bugün kutsal elini yeniden 
koymuştur. 

O gündenberi on yıldır Büyük 
kurtarıcısının açtığı ve Milli Şefimiz 
ııevgili Cümhurreisimiz İsmet İnönü· 
nün de e~iz bir canlandırışla yürüt
tüğü yol üzerinde çalışan Türk Dil 
Kufumu bu yıldönümü dolayısile, 
Atatürk.ün yüce ruhuna rahmetler di
ler, İnönünün yüksek varlığı önün
de sonsuz saygı ve sevgilerle eğilir 
Ye sayın Türk ulusuna ve yurdumu
zun bütün dil severlerine candan, yü
rekten kutlamalannı sunar. 

Bu onuncu yı]dönümü dolayısile 
günümüzden alfabe devrimine kadar 
yapılmış dil yayınlarile çalışma ör
neklerini bir sergi halinde yurttaşla
nn gözü önüne koymağı düşünmüş
tü. On dört yıJlık yazı ve dil işlerimi
zi bir arada toplıyacak olan bu sergi 
1 O ağustos 194 2 de dördüncü Türk 
dil kuro1tayile birlikte açılacaktır. 

500 Amerikan 
harb gemisi 

B. Roosevelt 8,5 milyar 
dolarlık talisisat 

kanunnu imzaladi 

,,. H~-D'iJ'RUMlJ11Rusların bir Fin 
11--------------1~ adasına hücumu 
Alman taarruzunun 

ilk safhası bitti 
18 Rus hücum botu ve bir 
karakol gemisi bat:irıldi 

Küçükpazar 
yal)gını tahkikatı 

Yapılan keşif neticesin· 
de kaza eseri olduğu 

anlaşıldı 

HeJsinki 11 (A.A) - Düşman Evvelki gün Küçükpazarda 24 ev ne 
VaJİnglon 11 (A.A.) _ Reis Sommarô adasına büyük: kuvvetlerle bir dükkftrun tamamen ve 6 evin de 

Rooseveh. aralarında bilhassa uçak ikinci safha Don nehrinin şarkında taarruz etmiştir. lki gün kara, deniz kısmen yanmasile neticelenen yan-
gemilerile, muhripler 'Ve denizaltı ve haıva kuvvetleri arasanda şiddetli gın etrafında adliye tahkikatı de-
avcıları bulunan 500 den fazla harb 1 başlamak Üzeredir çarpışmalar olmuştur ve Sovyet te- vam etmektedir. Tahldkata el koyan 

· · · l · d "ebbus'' u·· akı'm kalmı.,tır. mllddelu.mum1 muavlnle,tlnden B. Ali 
gemısmm yapı masını temın e en " " K 

ük k b Bu muharebelerde 18 Sovyet hu··- emal Kamal, dün belediye fen he-
büy·· deniz programı irin se iz u- y ti • d "+.,...,.ı-ı..11 bir ~•·lJ .,. Doğu cephesinde: harebeler bu itibarla çok' mGhim- d b k e ~za.sm an mu..,.,....1\AU ..,., 
çuk milyarlık rekor tahsisatın itasına cumhotile Moskova tipin e ir a- vukuf heyeti ue birlikte yanguı yeri-
müsaade veren kanun layihasıııı im- 4 dir. rakol gemisi batmlmıştır. BtJlllardan ne gitmiş ve etranı bir keşif yapm.ış-
zalamıştır. Kursk ile Harkof arasinaa ge- Dün Londra radyosu Rualann 8 ini sahil müdafaa ve 7 sini deniz lardır. 

Bu miktann ,-edi ~çuk milyar niş bir yarma hareketile başlıyan durumunun çok fenalaştığını kuvvetleri ve birini de hava kuvvet- Bu keŞif ve tetkikat neticesinde 
dolan 5 00 bin tonilatoluk uçak ge- Alman taarruzunun ilk safhası a&ylemiştir. İngiliz gazeteleri de leri batırmıştır. Düşman brakol ge- yangında kasıt olmadığı, Yavumlnan 
misi ile, 500 bin tonilatoluk kruva- bitmiştir. Bu safhada Almanlar vaziyeti tehlikeli görüyorlar. misi de tayyarelerimiz ta.rafından ma.b.hlleslnde A;r.apçeşme sokağında 
vazör ve dokuz yüz bin tonilatoluk 88 hin esir, birçok malzeme al- ı batınlmıştır. mavnacı Hasanın evlnln üst katında 
muhrip ve refakat gemisinin yapıl- mışlar, mühim Rus kuvvetlerini Mısırda: Finlandiya haib gemileri gecele· kiracı olara.k oturan Cemile adındaki 

yoketmişler, Don nehrini geçe- b b b __ ,, kadının patlıcan kızartmak üzere 
masına talı.sis edilecektir. rek bu nehrin eark sahilinde ha· Elalemeyn' de dört gün <levam yin ir düşman · _1 om ~ tlayyareeiıe odadaki ocakta tahta talaşları yak-

Geri kalan miktarla da esa.s ıvazi· rekete ba§lamışlar<hr. Don neh- eden sükCinet dün lngilizlerin ta- 3 alvddtayyd ar esini aüşürm"!ş le~-' vehmü- tıA:ı ve talaşların alevinden tavada-
feleri denizaltı tehdidiyle mücadele , h ·~··ı·ıe hitam bulmn .. tur. t_ _ 1._ tea it üşman tayyaresın Qe asa- k1 y"11oların parlaması netıceslnde tinin garp sahilinde enüz bir <AA•~ ..,, mg 1 dı ""6 
etmek olan devriye gemileri yapıla- mik -' F lizler dün sabah .,.fakla beraber Ta uğratmış ar r. yangının çıktıA:ı kati olarak tesblt 

k · tar Rus kuvveti varaır, a- r- Düşmanın Jia,,,1:iı 128 ölü ve 1S3 edllm1ştlr. Bunun üzerlne müddelu-
ca tır. k t b J l ehrı· k' cen-henin e.imal kısmında ve aahil 1 

• 

R · R l 120 'IA a un ar ya ace e n n ~ar .,.. .,,.. esı"rdı'r. Fı'n 1-·ayıplan 1.5' o··ı~t ve 42 mumllik, Cemlle hakkında ted.birsiz-eıs ooeeve t aynca, tonı a· __ ..._t1· _...__., '-1 yahut Al- mmtakasında taarruza geçerek 6 K u 
toluk deniz -rdımeı gemisin;.. ..,.... ııw:wme ÇeJU.Jece~ er, ıuarahdır. llk ve dikkat.sizlikle yangına. sebebi· 

" - ... " - l t fı d imh - _ıil kilometre kadar ilerle'"'i•lerdir. " pılmasına ait kanun layihasını da man ar ara n an a ca e- d tL .k_,.. ti Bir Finlandiya tayyareai mecburi yet vermek suçundan dolayı kanun! 
imzalamıştır. ceklerdir. Artık. Ruslarm bu ke- Aynı zaman a m1Uver uvve e- iniş yapm1şsa da tayyarecl lturtul- takibata başlamıştır. 

simde esaslı bir mukalvemet göa- ri de cephenin ceilup kısmında Evler! yanıp ta. açıkta kaldığını 
İngiltereye hava akinlari termeleri ümidedilemez. Şu hal· bir baskın yapm~lar~ bir miktar muş~r~ · • . • • yazdığmuz 502 nüfustan muhtaç 

Berlin 11 (A.A) _ Dünkü gün de Almanlann yakında Voro- ilerlemi§lerdir. Muharebe dün Fmlandıya deııJz _kuvvetlen hiç hır olanlara belediye ve Kızılay yeme:ıı: 
akı •ilovgrad'ı. bı'r mu··ddet ·~nra da iki tarafta da ka.tt bir mahıy" et lı:ayıba uğramamıştır. verml§tl.r Bannacak kimsest bulun-

ve dün gece Alman savaş uç arı " -- Al '-' • b' ı·kt • ·d 'b · 
t R f 1 · l • b ki almadan neticelenmi•tir, İngiliz man <.ıenız ır 1 erı e u mu• nuyanlar camllere ~ karakollara: 
ngiltere deniz çevresi ve Büyük Bri· osto u e e geçırme en e e- " harebeye iştirruc etmiştir. yerleştır1Im1şt1r. 

tanya kıyısı Us.tünde keşif taarruz- nebilir. taarruzunun devam edip etmiye- Bunlardan bir kısmının ekın~ 
lan ırapmışlardır. İngiltere cenup kı- Başlamak üzere olan ikinci .af.o ceği bilinmiyor. kartlan yanmıştır. Kartsız kalanlara 
yısı limanlanndan hiriııe başarı ile ha bu hareketlerden daha mü- Şurasını unutmamalı<ln ki, bu- Slovanya'da İtalyan yeni ekmek kartlal"l verllmiştir, 
taarruz edilmiş ·ve boınbalanmı~ır. himdir. Bu safha Don nehrinin günkü durum İngilizler için teh- lokantasinda bomba İki yangın 
Uçaklanmızın hepsi istisnasız mleri- §al'kında cereyan edecektir. Al· lil~elidir. Rommel bugünkü mdv- J d 

Sultaniye üzümleri bir ne dönmüşlerdir. manların burada cenuba doğru zilerinde taanuz için <laha mü- pat a İ Dün, Tarlalia~ında Hüseyinağa 
k •• k d • sarkacaklan ve başlıca hedefin sa.it vaziyeti bekliyebilir ve za- Londra 11 '(A.A.)' - İtalyan sokağında binbaşı Hakkzya ait olup 

aç gune a ar pıyasaya İspanyada yeniden Volga nehri üzerindeki Stalin- maııı gelince taarruz edebilir. ln· hududundan öğrenildiğine göre bayan Suzanın kiracı bulunduğu ev-
. çıkarılacak Kırallık kurulacak mı? grad olacağı tahmin edilebilir. gilizler ise mevkilerini kabil ol- l 1 hıcl İtalyan kolordusu kuman~ de !a.~~n çıkmı~tır. itfaiye vaktinde 

fzmır 11 (Akşam) - Ege mın- Be l l (AA) _ B r d. l _ Bu h.areket muvaffakıy~tle neti- duğu kadar çabuk JSlah etmek danı, gönderdiği bir raporQa. Y~~ştigınden, yalnız radyo, masa 
takası bağlarmda Sultaniye üzümle- t'krn hfill ·. d l er ınd ıp ~ celenirse, Rus kuvvetleri için meçburiyetindedirler. Bunun için Slovanya.'da Liubliana'daki İtal- .gıbı oda eşyalan ve tava? yanını~· 
rinin taneleri irileşmeğe haşlamıştır. ma ı ma 'd enn le ruJ.spa~ya ha~ ·i Kaıfkasya yolu tamamen bpan- lngilizlerin, takviye kıtalan al- yan lokantasında bir '.lfomünist tır. Yangın, radyo elektrık kordo-
Ozümün bir kaç güne kadar piyasa- dtanlatm ykendı M u acagı a er mış o1acakh'r. Önümüzdeki gün- mışla.rsa, yeniden taarruzlarda tarafm.dan konulan bomba yü- bunun. prize sokulması anında hasıl 

k ı ., h . d.l k d. o aşma ta ır. I f d k b l l k h ld' .. d b' f 1~- J<.1düğü Ü olan kontaktıa.t çıkmıştır. ya çı an acagı ta mın e ı me te ır. B I N h , h. • . er zar ında cereyan e ece mu- u unma an ço mu teme ır. zun en ır aş ı:>ı.ııı uı n ve * M .d. k' ... d 1 "tü k 
Ç k. d k . k .. .. d ., as er ac rıc ten gazetesının ' ~ _ _ ~ bir suba Ja lO sivilin de aralan- ecı ıye oyun e uı o um e n e sız uru uzum e agustos B 1. hah". . d.u. b. b b - - - - - ,.,. Y Y k ., d S l d 

1 d .. . ık I er ın mu mnm ver ıgı ır a c- ~ !!!! e__.,!!o _ __;;:::;::s •!GQ&~ ·---= - ~ v bil"'ı ....... ~ .. ı· ao agın a Ü eymana ait elv e yan• 
eon arına ogru pıyasaya ç ana- •. Kı ) d' D . d • • wgını • .. uu .. uı~ ır. -·'· - • l f ., 
caktır. re gore, • ra namze ' on1uan e İzmirde ta, ocağında Bahçe sınemalarının tarı· guı ~mış, evın yanız mut agı yan-

İzmir 11 (Akşam) - Üzüm ve Bourbon dur. feci bir kaza feleri kontrol edilecek Mektep ve liastanelere mıştu. ----------
incir tanın sabıı kooperatifleri birli- İsmetpaşa kiz en&titüsü tzmtr 12 (Telefonla) _ Kızıl ya.z münasebetlle sayfiyelerde balı- erzak T • J ' 
~ne mühim miktarda potwı g~l~iş- sergisi açlldi çulludaki taş ocağında feci bir ç.e sinemaları bu sene geçen yıllara ŞeluimizCleki mektep ve hastane- enıs maç arı 
tir:. Bunforn!, p~rası . mukabılı.?de Ankara 11 (A.A.) - İsmetpa- kaza oldu. Yüksekten kopan bü- nispetle çoğalmıştır. Bazı sayfiye yer- ler için yakında iaşe müdürlüğü ta-
bagc. ılara verilmesme başlanmak uze- C!a kız -~ı·tusu" ·· ile kız meslek yük' bir kaya p~rt>ı:ısı aşagıv da lerinde de sinemadan başka incesaz f d k ·a ., 1 ğ L 1 

d ~ Cll>)ı. --s-- d bul ~~A·- B ib' ra ın an erza agıtı ma a uaş aııa-
re ır. öğ'retmen 0 1-·1unun 1941 - 1942 ocakta çalışanların üstun·· e du··ş- ve caz a unmaAı,cı,u.u. u g ı k B " • 'k.t ~w yerlerde tatbik edilen ücret tarlfele- ea hr. u erzagm cı~s ve .mı an 

ders yılı sergisi dün sayın Bayan tü, ocak sahibi lzmirll Ahmet rl diğer eğlence yerlerlnin tarlfele- mekteplerle hbtanelerın vazıyetleri-

Alman tenisçilerile maç• 
lara dün devam edildi 

Ödemiş'te kanlı bir İnönü tarafından açılmıştır. testereci ile Mehmet Kalkat ezi- rb-ıden yüksek.tir. Hele açık sinema- ne ve mevcutlanna gör~ '!'eril~cektir.. 
ka Açılına töreninde Milli Müdafaa lerek öldüler. Uşaklı Abdullah !ardaki ücretler, Beyoğlunun birlnct Verilecek erzak, bu g~ı müeseesı: Şebrtmızln misafiri bulunan Alınan 

f . 12 (T~~a 1 
) Öd Vekili general Ali Rıza Artunkal, oğlu Mehmet ağır surette yara- sınıf sınema.larmdakl ücretlerden terin iki ayhk ihtiyacını hr~layacalt- :::kiWn~g:a:1rıf=~~m~ü~: 

. zmkır e on a - e- Maarif Vekili B. Hasan Ali Yü-, landı. farksızdır. Son günlerde bu kabU tır. ıblt kalabalık önünde yaptılar. Seyir-
mıs azasında tarlaya hayvan cel Vekaletler erkAnı ve bir çok bahçe stnema.lannda gösterilen fi- eller arasında Alman seflri Von Pa-
ııokmak yüzii'nden bir chıayet da;etliler bulwmıuştur İzmir şoförleri de taksi llmlerin eski, muhtelif fll!mlerden Devlet konaervatuvari- pen Ye blrçok tanmmı.ş zevat ta bu-
fşlenmiştir. Kısla köyünden 18 · I ·· tl • • ti• 1 eklenmiş ve seyi:rciler ta.rafından - 'L" • • d t' "11 • ıun,,.,.~u. 
yasında İbrahim ÇeÜn, aynı kö- Geçimleri için kereste ucre. erı~e ~am ıs yo~ ar anlaşılmasına lmkAn olmıyan gell.şl- mn fenrınuz_~ emıı:sı •. ~~ tı'k mttsabaka doktor Eggert ııe 
yün muhtarı Mehmet Kı1ıcı ta- - •• 1.. lznur 11 . {Akşam) - İzmır şo- güzel filJm olduğu görühnü.ştür Şebrlm.12de • te~ verme uz,çı., Fehm h 
banca ile SOl memesi altından yapıp satan koy uler för1eri Belediyeye müracaat ederek Be ğl biri 1 --·" _._ • 1 l:luttLya gelen An1ı:ara Devlet Konser- 1 al'aSmda oynandı. Fe mı bu 

ıl . yo unun ne Glilil owema an vatuvan tiyatro tı.eyetl, 'bugün gün- karşılaşmada üınldln fevkinde yük-
yaralanuş muhtar da İbrahirni Ankara 11 (Telefonla) - Ma- tak.si ücretlerine 7eniden zam yap - ücreti a.Imdığı. halde böyle noksan düz 1lçüncü gece de dördünctı tem· sek bir oyun göstererek ilk setı 6 _ s 
tabanca iİe başından ağir mıret- llye VekA.Iett, kazanç vergisi ka- maaını istemişlerdir. Belediye Daimi ve mAnasız fillmler gösteren bu yer- slllııt ktir kazanma.ğa muvaffak oldu ise de tec-
te yaralamıştır. İbrahim biraz nununun bir maddesine daya- encümeni tetkik~tını bitirdikten '?n- lere şiddetli cezalar verilecektir. Bele- v~ · tübe hususunda Fehmiye tefevvuk 
sonra ölmüst.ür. Bu ka:nlı kavga- narak orman kanunu mucibince ra bu hususta hır karar verecektır. dly~ bu hususta teftişler~ başlan- rı:4a;ı:::~U:~n!,=· : eden Eggert vaztyetln tehlikeye gir-
ya yetişen İbrahlmiıı babsı Ah- geçimleri lçln verilen ağ~~~~ Galata köprüsü mış . gone"u fazla olarak fld defa da.ha diğtni h1s.sederek ışı ci<ldl tuttu ve 
met de Mehmet Kılıç tarafından ke~te yapıp satan köylülerı temsil edeceği haber verilmektedir, üst üste s - 6, 3 - 6, 2 - 6 setleri. ala.-

ağır surette yaralanmıştır. Katil vergıden muaf tutm~tur. Keyfi- aç=~ d:raı:e k~ya.!: ~ Şoförlere valvalin Ekmeklen· b-ıçaklama- rafu~~ç~ax:=~· Kdh ne Nişan 
vakalannncıtır. !::. alAkadarlara tamını edllm1ş.- ıl ... verilecek .r ~ ~· . bah aç acauır. arasında tdl. Nişan, Koha mukave-

s . kt b" d d Petrol o11si, şoförlere valvalhı yatı dan pİfİren firinlar met edemedi ve 3 seti s1 dakikada 
Petrol tevzi 'fiıleri anayı me e ın e ün da verllnıesı. lçin §lrketıere tezkere Belediyece nrllen bir 'karara göre 0-6. 1-6, 0-6 gl.b1 büyük bir farkla 

Koyu~ eti yerine ete1' Bölge iaıe müdürlüğü elektrikti:ı yapılan merasim yaznııştıt. Şimdiye kadar şoförlere, bıçaklanmı:ya.n ekmeklertn bamur yenlldl. 
etı aatDll§Jar ! evlere petrol teıvziatma ait Ei§leri İstanbul Sanayi mektebinde kırk benzin Jstibka.klannın yüzde üçü nts- ~ıktılı dtıştınillerek bıçaklanmamış Çift erkeklerde Hasan - Frhın1 

fzmlr 12 (Telefonla) - r-r'--. L'----1·amlıklara göndermJcıtir. Fia. sen~denberi muallimlik eden ve bin- petinde makine yağı verilmekte, dişll, ftıneklertn Ba.tılnuuna.sı lm?arla.ştı~ çifti, Semih· Benjamen çiftine 7 • 5. 
d h_ 1.__ k Y ... ..,.. ...,.,ll&UL y y diferansiyel ve şanzımanlarmın yağ- :nlınıştı. Bon za.mal;).larda bM:ı tınn- 2 - 6, 2 - 6, Koh - Eggert çifti 1 - 6, 

ta semtin e alJLll oyun eti yerine ler yeşil ve turuncu renkte olmak lerce talebe yeti§tiren Celal Arkun lanması için tazım olan vaıvalln ve- lamı bı~aklanmadan ekmek pişir· 4 - fi, Suad - Krls çiftine 2 - 6 gnllp 
eşek eti satan iiç kişi yakalanmı§ttr. üzere iki kısımdır. Yeşil fişler iki, §erefine dün Sultanahmetteki mektep rllmemekte idJ. Yeni ıı:ararla., yüzde dikleri görlllmilştü. Son belediye gelmişlerdir. . 
Bwılarm yanında 40 kilo .kadar da turuncu fi§ler de birer litrelik.tir. ls- binasında bir jübile tertibedilmiştir. iki buçuk nlsbetlnde makine yağı, temblhatına mugaylt hareket eden Oyun]ann finalleri bugün yapıla.-
eşek eti bulunmuştur. Suçlular Ad- teyen1er, bir litrelik. fişlerden iki tane Jübileden sonra bir çay ziyafeti ve• yüzde üçten geriye kalacak yanın fırınlar hakkında ağır cezalar veri- caktır. 
liyeye verilmiştir. alabileceklerdir. 1 rilmiştir. nispetinde de valvalln verilecektir, lecektir. 

BİLLORŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 2 Yazan: (Vft • Nft) 

Doktor gelmi§ti ... Kom§U}ar gelmi~ /Omıan, evvela dört kulak kesilmiş, 
ti ... J,te yine bir kalabalık ~rüyor, dinledi. Sonra, :rcrlere kadar uzun 
eealer duyuluyor .. , Bir inilti .•. > gecelik entarisi ııırtında, ayaklar çuıl 

Haykırdı: çıplak, o da yerinden kalktı, Teyze-
- Teyze1 •.. Teyzel... sinin arkası ma fırladı, Kapının ön\i-
Orhanın beşiği yanında uyuklayan iıe koştu. 

ihtiyar kadın birdeııbire aillcindi: Tel!ş içinde bir kalabalık. Başlan 
- Ne oluyorsun, yavrum} keçe kül&hlı, göğüsleri çapraz fi-
- Geliyorlar... §ekli, tüfekli, kılıçlı, pala bıyıklı bir 
- Kim? ... Gelen giden yokl ••• sürü erkekler ••• Bir vücudu taşıyarak 

Sen rüya göriiıyorsun muhakkak... getiriyorlar... Bir :vücut J... Bir ce-
- Hayır, teyze .. , Geliyorlar... set 1... -

Bahçemize girdiler... Bu, Osmanın babasıdır ... Demin, 
- Sus... Yavaş konuş .. , Karde- iki ayağile yürüyerek sapasağlam gi-

§İni uyandıracaksın... den Hacı Mehmet, şimdi, kucakta 
Dediyse de, kadın, kulak kabarttı. getirilmiş.,. Başı, sağ omuzu üzerine 
- Sahi... Bahçe kapısı açıldı ... düşmüş ... Göğsünde yara ... Palto

Gelen var ... Bir kalabalık geliyor... sunu, ceketini, yeleğini açmışlar. .. 
Kim bunlar acaba? Encamımızı sen Gömleğinden bir kızıl kan lekesi 
hayra tebdil et, Yarabbi... görünüyor ... 

Yerinden fırladı ... Orhan, ciğer- Oğlu, dehşet içinde, onun yüzüne 
lerini bütün kuvvetile ha kırıyor. bakıyor. Sapsa~ bi! surat,•• ~ 

vücudun bütün kanı, yaradan ·akıp Teyzeyi bir asabi buhran kapla- mak istedi, fakat, askerler~ çocuğu, 
gitmiş... mış; bozulmuş bir gramofon gibi, bir cesetle kucak kucağa bırakmak 

Teyze: aynı ciimleleri tekrarlayıp duruyor: istemiyerek geri çektiler. Yavrucağı-
- Ah ... Eni§te ... Kim vurdu?... - O öldürmemiştir ... Başkası öl- zın elleri ölünün elbiselerinde takılı 

Kim vurdu) Kim öldürdü seni) ... ~ dürmüştür .•• Bizim Hacı Mehmet, in- kaldı. 
diye haykırıyor. san öldüreceklerden değildir ... Hem - Haydi teyze ... Oğlan~ bUTadan 

Hacı Mehmet, gözlerini hafifçe evden çıkalı da çok olmadı ... O öl- a§ır .•• 
açtı ı dürmerniştir, yazık ettm.iz... O öl· Koparırcasına alıp götürdüler, 

Rumelili bir asker: dürmemiştir, yazık ettiniz ... Ah, ya- Çoc~, çırpınarak içeri doğru gö-
- Biz vurduk vumı.IL!ına tiyze zık ettiniz,.. Öksüz evlatlan yetim türülürken, avucunun içiınde kaskatı 

amma , o da bbahat ~ti hakçası ... de kaldı .•• O öldürmemiştir, ah ya- rve küçücük bir cisim bulunduğunu 
- dedi. -Adam öldürdü. Hem de zık ettiniz... hissediyor. Fakat o heyecan içinde, 
bizim arkadaflardan birini... Can çekişen zavallı azıcık ba§İnı bunun ne olduğuna bakmağı akıl hi-

Osınanın babaamın dudaklan tit- çevirdi. Büyük oğluna bakh: le edemiyor. 
rediı - - Beni evime kadar taşıdığınız Ağladı: 

- Öldürmedim. İçin li~r şey size helal olsun .. , - di- - Beni babamın yanına götürün! 
Bir çavuş: ye teltrarladı. - Yavrumu dünya - diye ba.ğırclı. 
- Seni cesedin üzerine eğilmi§ gözile bir daha gördüm.·• Oğlum Ve ·neden sonra e1~dekinin ma-

gördltlt ... Eliınde de hançer ıvardı... Osman... Saylediklerimi unutma._.. hu't nillıi'ir şişe olduğunu fark etti. 
Öyle sandık... Sana emanet ... Teyzen de, kardeşın İçinde bir iman var: Babasının fe-

Cene Hacı Mehmet: de sana emanet .. , Hayatta namus- laket.iııe aebeb olan bu... Vazifesini 
- İşte ... Ruhumu teslim ediyo• karlık tan aynlma ... Seni de, Orhanı buydu ..• Bununla bir iş yapmak için 

rum ... Doğru söylüyorum ki öldür- ela tahsil ettirecek para bıraktım. muskalı kuranı da alarak gece vak-
medim... Gel, yav:um, gel ço~uğum gözümün tl böyle 'dışarı çıkmıştı. Ve belki de 

Çavuş; maiyetine baktı: nuru .evladım ... Senı ... Son defa ... Hacı Mehmet, billur şişeyi yadiğar 
- Yazık ettik öy1eyıse... Tuh Öpeyım... diıye büyük oğlunun avucuna sıkış-

be ... Amma oldu olanlar ... Hakkını Vücudunu bir sanınb kapladı. Bü- tırmak için kesesindeki bütün parayı, 
helal et, bari arkadaıı. tün hatları. zelzeleye uğramış pir ihi· puyol saatini askerlere bağışlıyarak 

_Helal olsun ... Ma'demld ricamı nanın mimariei gfbl bozuldu, altüst son nefesini evinde vermeğe gel-
yerine getirdiniz... Beni ov.imo ka- oldu, mişti. 
dar tuıdmız... ' Osman. pabaaınııı. kollarına a,tıl- (Arkası var) 

Bisiklet yarışları 
Bursa 11 (A.A.) - Şehrimizde bu

lunmakta olnn blslkletçilcr bugün 
son müsabakalannı yaptılar. Yarışa 
muhtelif bölglerden gelen 30 bislk
letçi iştirak etti. Yarışa saat tam 
6,30 da başlandı. 50 nci kilometrede 
7 bisikletçinin birlncl gurupta ba.ş

döndüren biı· süratıe ilerlediği gö
rüldü. 
Eski~hirden Osman, Snbahadd;rı, 

Nizameddin. Ankara'dıı.n Orhan, Ay
doğmuş, İZJ!tlr'den Bayram ve Ahmet, 
rakiplerinden çok önde gidiyı.maıdı. 
Yarışın bu 7 koşucu arasında bite

ceği tahmin edilirken 65 inci kilo
metrede sıra. Ue Ankara'lı Orhan ve 
İzmir'li Abmedin yarışı terkctt!kler1 
görüldü. 

Bundan sonra ön gurupta baş!ta 
bir değişiklik olmadan yarış su şe
kilde bit ti: 

1 - ~abahaddin Saylık (EskıF~.hit) 
3 saat 19 dakika 21 ~aniye, 2 - Eay
rnm Adıvar Uzmir) Lastik f:ukilc, 
3 - Nlzamedclin Öztürk <Eski~eilirl 
Lastik f:ı.rkile, 4 - Aydoğınui Tur 
<Ankara) tekerlek fnrkile, 5 - Oı;
man Pak (Eskişehlrl terkerlek far
kile.' 

Yarışı müt.e:ıkip b6Jgenin Hnvuzlıt 
Parkta hazırladığı kahvaltı ve mcy
va ziyafetine giden blsikletçiler raat 
12 ye kadar burado. kalmışlal' ve vali 
muavini tarafına~ ,1 mükafatlar tev .. 
zı edildikten sonra ;-.yulmış1araıı-. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA/, .................................................................... ) 

Bize "muafiyet,, verenil ŞEDıR ~ABERL~R,i 
büyük doktor \ıı~------....... --~:!lm-----~-------

Yeni ·fiatlarla eksiltme ilanı 
Beden Terbiyesi İstanbul Batkanhğindan: 

1) EvvelA eksiltmeye ve badehu pazarlığa vazedilen 29908 lira ke.şlf 
bedelli Beykoz Kayıkhane ve Spor salonu inşaatına talip zuhur etmedı .. 
ğinden piyasa taha.vvillitı nazarı ftJba:ra almanı.k aynı ~ değişik vahidi 
fiatlarla. eksiltmeye konmuştur. 

Bazı insanlar ııhhat içinde görü
nür. Sağl.ığm en yükıek mertebesine 
ulaşmq gibidirler. Bakanımz bir aün 
münasebetsiz bir hastalıkla ayaklan 
kayar. bir tifo, bir dizanteri salgını• 
na yakalanır; ölüler. Halbuki çü
rük çank görünen bir vatandaş, tek
mil afetleri atlabr, zinde ka
lır. - ş:ındi beküıilik bunu «muafi
yet» le izah ediyor: Hani aşılanmak, 
vücudu mikroba al~tınnaktır· o 
hem.şeri de, val..'"tile kanına bu id~a
nı, enjeksiyonun müdahalesi olmak
ıızuı, kendiliğbıden yaplırınlftır. 

fminÖnÜ Şehrin mahrnkatı için iki 
Haıkevi milyon lira daha verilecek 

Yeni keşif bedeli 38497 lira. 27 kuruş ves muvakkat teminat 2787 lira. 
40 kuruştur. 

2) Eksiltme 20 temmuz 1942 gününe rastlayan pazarteQ. günü saat 
16 da Taksimde sıraservııeroe G7 numarada. Beden Terbiyesi İstanbul 
Bölgesi binasında müteşekkil hususi komisyonda yapılacaktu• 

Muhitindeki fakirlere 
yardım için kaynaklar 

temin etti 

Valimiz, bu paranin biran evvel verilmesi için 
Ankarada teşebbüslerde bulundu 

3) Bu işe alt hwıusi §arlname ke~If hülAsası ve umumJ esaslar her 
gün mesai saatleri da.hlUnde Bölge binası Muhasebe servisinden 150 ku-
111§ mukabilinde alınablllt. Bu evraka eklenmesi l~ gelen proje, Nafla 
VekAietı umumi fenn! şartnamesi,~ Bayındırlık i§le):i Genel şartnaınesı 1sr 
fazla mevcudu bulwımadığından aynı binada Saha ve Tesisler kısmından 
taleple her z.aman tetkik olunabilir. 

«Zararlı» sayılan şu veya bu gıdayı 
bedenine sindirerek keodi kendini 
temrinli bir hale getirmiştir. 

••• 
Galiba siyasette de aynen öyle: 

••• 
Şu aon harb ifeti. değil tifolardan, 

tifüslerden, hatta kolera ve veba bas· 
lunlanndan bile beferiyet için daha 
korkunç. Öyle bir yangın ki ortalığı 
Jalın ateşile kasıp kavuruyor. Ona 
tatlı tenini yakhmuyan, velev ona 
eteğinin ucundan olsun yakalanmı
yan millet kalmadL Doğu, batı, kv· 
zey, gilney at~. 

Şeyh Galibin söylediği gibi: 

Gül ateş, gülbün ateş, gülşen at~. 
cuybar ateş! 

Halbuki, Türkiyemiz, en barlı ale
vin tam yamba.şmda - (batta. «Ya· 
ntb-.mdaıt sözü de a.z, yaJm alev
lerle çevrili) - olduğu halde, ~ek
ler, çimenler İçinde duruyor. Efsane· 
lerin «Semender. isimli bir hayvanı 
-vardır. (Garp dillerinde buna sala· 
mandr. yahut salamandra .. derler.) 
f.te biz, ateş ortasında dolaşıp yan
nuyan o mahlüka benziyoruz. Benzi
yoruz değil, öyleyiz. 

Gene GaliıJ Dedenin dediği gibi: 

Önümüzdeki kış mevsiminde kendi 
muhitindeki fakirlere yiyecek, yaka
cak ve giyecek temin etmek üzere 
Eminönü Halkevi şimdiden icabeden 
kayna.klan temin etmiştir. Şehrimize 
gelen Devlet Konservatuvanmn tem
sil ettiği Antigone plyeslnden elde 
edilen haeı.lat, bu maksada sarfedlle
ceğl gibi Evin Sosy:ıl. Yardım şubesi, 
yaz mevsimine mahsus yeni bir e~
lence programı hazırlamıştır. 

14 ağustosta nıtibaren tatbik edi
lecek bu yenl eğlence programına 
göre şehrin· muhtelif semtlerindeki 
bahçelerde milli oyunlar vernecektlr. 
Bu maksatla milli oyunlarımızı en 
lyl surette oynıyacak bir ekip ha
zırlanmıştır. Bu ekip sekiz gün müd
detle Taksim ba.hçesinde, Biıyükde
tede, Fener stadında, Büyükadada, 
auad1yede müsamereler verecektir. 

Regaip kandili 
lstan'bul müftülüğünden: 15 tem

muz 942 çarşamba gÜnÜ receb ayı
nın birine müsadif olmakla ertesi 
perşembe günü ak~ (cuma ge• 
cesi) Leıylei Regaib olduğu ilan olu
nur. 

Kundakçıhk 
Bir kadın bir evi yakmak 

isterken yakalandi 

İstanbulun kı.şlık yakacak ihtiya
cını karşılamak üzere hükilmet.çe beş 
yüz bin Ura tahsis edilmiş ve bunun
la mahrukat oflsl kurularak İstan
bul ormanlarından odun ve mangal 
kömürü teminine teşebbi\s olunmuş

tu. 
Haber aldığımıza göre hülromet, 

İstanbul halkının sıkıntıya uğrama
ması ve İstanbulun senelik mahru
kat ihtiyacının biç olmazsa üçte bi
rinin mahrukat ofiSi tarafından te
min edilebilmesi için İstanbul mah
rukat ofisine daha iki milyon lira ve
rllm.eslne karar vermiştir. 

Merhum Refik Saydamın cenaze 
merasiminde bulunmak için Akaraya 
giden vali ve belediye rel.s.i doktor B. 
Lfltti Kırdar. Ankarada meşgul ol
du~ şehre ait lşler arasında. bu iki 
mllyon liranın bir an evvel verllme
sln! temJn edecektJr. 

Delidolu 
Operetinin ismini bir 
filime verdiklerinden 

dolay) İpekçiler aleyhine 
dava açıldi 

B. Ekrem Reşit ve B. Cemal Reşit 
kardeşler taraflarından İpek Film 
şirketi sahipler:! aleyhine açılan bak
tı telif dhasına. dün asliye yedinci 

Semender hynetcını aşka hestir ceza mahkemesinde başlanmıştır. 
lalezar ateş! Zabıta, Hasköyde bir evi yakmak Dö.vacılar lle vekilleri ve dtı.va edilen-

Anla§ıhyor ki «muafİyeb kuanmı- .iatiyen Fatma adında bir 'kadını suç ]erden İpek FHm şlrketı fdare heyeti 
ın:. Tıpkı evvelce mikroba kendini üstünde yakalamıştır. Hasköyde Ka- Azasından B. İhsan, Naci, Fahir, 
alqtırarak _ atılanarak _ aonra, la~ı bahçesinde 94 numaralı evde Ehem ve Osman İpekçi Karde11ler ve 
ilem.in mahvolduğu salgın ortasında, oturan Emine ile bir kaç gün eıvvel veldl1crl mahkemede haZlr bulun-

ka d F hır l d ., ~uşla.rdır. Şirketin müduril B. Cemil 
dipdiri gezebilenler gibi. vga e en atma, mu a ama ıgı ~pekçi lle diğer kardeşleri B. Vahit 

Yakın tarihimize bir bakalım: Lü- için Eminenin evini yakmağa karar Ipekçl mahkemeye gelmemişlerdi. 
xumlu lüzumsuz, minalı manasız vermiş ve evvelki gece bir tahta par- Muhakemede davacılar ve vekilleri 
cHarb isterüln ler mi isteniniz? çasına sardığı bezleri gaza bulaya- davalarını izah ederek B Ekrem Re
cGirit bizim canımız, feda olsun ka· rak dışardan evin çatısına sokmuş- şit tarafından bestelene~ uDelldolu» 
nımıu lar mı? Balkan harbi arife- tur. Fatma gazlı bezleri' ateşledikten operetinin ismini, İpekçi Kardeşle
ıinde üniversite nümayişleri mi? Ge· sonra devriye polisleri tarafından ya- rln, Amerikada çevrilen bir filime , e
çen gene) savaş b&$lan1r1cında Kara- k.alanmışhr. Suçlu adliyeye veril- rerek burada bu isimle gösterd1k-
deniz baskınları mı? miştir. ler1nl ileri sürmüşler ve maddi. mi.-

işte bütün 0 zararlı maceralardan nevi tazminat talebi hususundaki 
Amerikadan gelen hakları mahfuz kalmak üzere teıır 

bu millette bir aklı ~~lim. tedbir, ib- hakkına istinat eden dhalarının gö-
Iİyat hasıl oldu. Bizim aşımız odur. belediye otobüsleri rülmesını ve matbuat kanununun 
Onun sayesinde her yanlı ve her Tramvay idaresinin Anıetika fa.b- 82 ncl maddesine tevfikan dAva edi
yönlü dcstluk siyasetini kurabildik, rikalarına. sipariş ettiği otobfuılerden lenlerin cezalandınlmalarını tste
koruyabildik ••• Aynı zamanda da dok~un İskenderiyeye geldiğini nılşlerdlr. 
itibar ve vakarla: Mücadeleci ruhu- Te I.skendrlyeden şehrimize doğru Dba edilenler ile vekilleri bu iddi-
muzu zerrece kaybebnekıizin... yola çıkarılınak üzere teşebbüste bu- aya itiraz ederek bu dAvanm kendi 

••• lunulduğunu yazmıştık şahlslanna. matuf olamıyacağuıı bi-
Bizim bu &iyaaetimizi, aldı ıelimi- Tramvay idaresi.le otobüsleri imal naenaleyh aleyhlerine d~va tkame 

ınizi temsil eden milli fahsiyetlerimi- eden fabrika arasında yap~n. mb- edilenılyeceğ-inl, ortada İpek Filim 
ain L--ı·--- ka be t=~=- k---- 'li kaveleye göre fabrika. otobuslerı - şlrketı na.ınlle bir anonim şirket mev-

~........... Y t oguıu.u. • ~ kenderiye llman_ına. tadar getmneyi cut olduğunu, bu şlrketin de kanu-
&a.vekil Refik Saydamdı. Bw se- kabul etm.1ştl. lskendertyeden İstan- nen mesuı şahısları bulunduğu ci
menderleıtirenlerin en mühimlerin· 'bula kadar nakil işi tramvay ida- betle dAvanın ancak onlar aleyhlııe 
den biri oydu. Doktorluk, ulalıat tet· resine aittir, Tra.m.vay idare.si Van- açılması lcabedeceğin1 ilet"! siirmüş
~tçılığı. düriist bir siyasi hayat, derze nakllyat §lrketlle blr anlaşma ıerdir. 
~i hayatta karakter ·n nihayet ik· yapmıttır. • . Davacılar ise mesullyetin şirketin 
lidarın '-'ma ~ muhataralı hir za· Nakliyat ~ett, ot.obüslel'! Ista.n- idare heyeti basına teveccüh ettı
blanda geçmİfken, ona ıonuna kadar bula getirecektir. otobüsler, Istanbul ğinl ve açtıklan davanın yerinde ol
telaınede idanı edebilmek ... lıte. o limanına kadar sigorta ettirilmiştir. du~u iddiada 1.srar etm~lerdir. 
lerreOi devlet adamının bayat muha- 1 R A D y Q 1 DAva. ed.llenlerdien ma.h~~eye 
&ebesi. gelmiyen B. Cemil ve B. Vahit !pek-

•• ••• §inin de mahkemeye çatırıııp din-
8.. lenmeleri için muhakeme başka gü-

L. ütün T1irldeı- onun hatırasını da- ne bırakılmıştır. 
el
-. bir tükran Te muhabbetle yide- Bagüııkii program 

ecefderdir. 12.3.9 Program, 12,33 Oyun havalan, --------------
Bize uafiy t büyiik 12,45 Ajans haberleri, 13,00 .Şarkı ve D O G U M 

doktora Allah ~et•::in. ,_türküler, 13,30 Salon orkestrrua, 18,03 
_, Dans orkestrası, 18,40 Fasıl heyeti, 

~ (Akşamcı) 19,30 Ajans haberleri, 19,55 Müzik, 
~ ....•.................••..•...•• 

DIEVLÜD 
20,15 Konuşma, 20,30 Karışık makam-
lardan şarkılar. 21,00 Ziraat saati, 
21,10 Temsll, 21,30 Mfüı:ik (Pl.), 22,30 

Hayret ve Rüştü Dlktürk oğulları 

RIZA GtlNEŞ'Jn 
doğduğunu bildirirler. 

11/7/942 Suadiye 

Mahrukat ofisinJn şehre civaıı Ka
radeniz ormanlanndakl katıyat mm
takalannda. kestirdiği odunlardan 
imal edilen mangal kömürlerinden 
bir kısmı, ıımanunıza getırllmişt1r. 
Bu mangal kömürleri, on buçuk ku
ruş mukabilinde halka satılmakta
dır. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını ve şimdiye kadar en az bii' defada 
20000 liralık bir taahhüt işini muvaffakıyçtle yaptıklarını tevsik eder 
veslkalannı İstanbul vilayetinden eksiltme tarihinden asgari üç gün ev
vel alınmış ehliyet vesikası, 1942 yılma. ait Ticaret Odası vesikaslle 
muvakkat temfnatlannı havi kapalı zarflarını muayyen saatten blr saııt 
evveline kadar Muhasebe servtc;ine maktıuz mukab111nde vermeleri lüzu ... 
mu ll!n olunur. (7408) 

Odunlar, ofisin kira.ladığı depolar-
da istif ediliyor. Ancak nakliye va- Maslakta Askeri Prevantoryom Baştabipliğinden 
sıtalarının muhtaç oldu~ mazotun Müessesede münhal olan bir hruıtıı.ba.kıcılık yerine ciddi ve hamarat 
tedariki yüzünden malın nakil işi bi- blr bayan aranmaktadır. Aylık ücreti 40 llradır. İsteklUedn T. o. tebaa.. 
raz gecikmektedir. Nitekim ma.hru- sından ve Türk ırkından olması ve ikamet ettiği mahal zabıtasında.n bir 
kat ofisinin sipariş ettiği odunların hüsnühal kağıdı getirmesi ve vazifeslne engel blr A.rızai sıhhiyesi bulun
nlhayet eylül sonuna kadar nakli l!i- madığını tablb raporile tevsik etmesi 13.zmıdır. MZu edenlerin ve tafsll!t 
zım geldiği halde henüz urı derece- almak isteyenlerin askert Prevantoryom baş ta.bibllğine şahsan müracaat· 
de mazot temin edilmedi~den nak- lan. (408 _ '7327) 
llyat, istenildiği kadar si.iratıe yapı- ----------------------------

ı~:r~da!r·da. petrol ofisine icap Nişantaş Kiz Enstitüsü Müdürlüğünden 
eden mazotun verilmesi için tebllğat 1 - Okul binasında yaptırılacak bazı tam1rat ve tadllfLt lşleri &çlll: 
yapılmıştır. eksiltmeye kcrnulmuştur. 

Et hırsızı 
Yarım gövde koyunu 

sirtlayip kaçmiş İse de 
yakalandi 

Panayot adın da sabıkalı bl~ hırsı:ıı 
öğle üzeri Galatada kasap Hıristo
nun dükkanının önünden geçerken 
içeride çırak Yorginin sıcaktan uy
kuya. daldığını ve dükkanda başka 
kimse bulunmadığını görmüş, yavaş
ça diikkAna girip çengelde asılı bu
lmıan yarım gövde koyunu omuzlayıp 
kaçmıştır. Fakat Pamıyot diiklin
dan çıkarken görü1tüyil duyan çırak 
Yorgi uyanmış, blr adamın koyun 
gövdesini götürdüğünü görünce der
hal yerinden fırlamıştır. 

Panayot bunun farkına. varıı.rak 
bütün hızlle kaçmağa başlaınıştı:r, 
dükkandan dışarıya· :fırlıyan çırak 
Yorglnin ba!Prması üzerine etraftakl 
dükkancılar da koşmuşlar ve biraz 
ileride Panayotu sırtında yarını göv
de et !le yakalamışlardır. 

Zabıtaya teslim edilen Pana.Yot 
dün adliyeye tesltm edilmiştir. Ken
disi milddctumumllllı:te verdiği ifade
de suçunu itiraf ederek: 

- Kamım acıkmıştı. Diikkfuıda. 
çırağın uykuya dald1ğm1 görfuice da
yanamadım, içeriye glrlp eti çaldım. 
Bunun bir kısmını piışirlp yiyecek
tim, bir kısmını da satacaktım 

Demiştir Panayot ma.hkeme}re ve
rilmiştir. 

İçyağı satmak istemiyen 
kasaplar 

Bölge iaşe müdürlüğü, mezbahada 
mahlfıt yağ imalcllerine 1çyatı sa.t
mıyan kasaplar hakkında. takibata 
glrlşmeğe karar vernıişt1r, İaşe mü
dürlüğü, böyle bir karar verirken bu 
husustaki koordinasyon kararına ı.s
tınat ettiğini allkadarlara. bHdlrıniş
tir. 

1 Günlük Borsa 1 
11/7/942 fiatlerl 

Lond.ra üzerine 1 sterlin 
Nevyork ilzerine 100 dolar 

Cenevre üzerine 100 
isvlçre fcankı 
Madrid üzerine 100 pezeta 
Stokh.ohn üzerine 100 kuron 

5,22 
130.70 

S0.'70 
12.89 
31.16 

2 - Keşif bedeli 9903 Ura 29 kuruş muvakkat teminatı 742 lira 75 
kuhıştur. 

3 - Eksiltme 1942 temmuzunun 17 inci cuma güntt akşamı saat 14 te 
Yüksek mektep~r muha.sfpllğ1 binasında topla.nacak komJsyon tarafın
dan yapılacaktır. 

4 - Mukavele genel, hususi ve fenni şartnameleri proje ve ~ 
hiilAsaslle buna müteferrt evrak pazartesi ve per§lembe günleri sabah 
9 dan 12 ye kadar idaremizde görüleblllr. 

5 - İsteklllerln en az bir taahhütte 6000 liralık bu işe benzer b~ 
~ yapt~ına dair idarelerinden almış oldukları vesl.klalara. dayanarak 
İstanbul vna.yetine müracaatla. eksiltme tarihinden 3 gün evvel a~rnmış 
ehltyet ve 1942 mali yılma alt Tlcal'et odası vesikale.rlle komisyona gel-
meleri. ('7060) 

Ortaköyde Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mekte'blmlze eıu lire. aylık Ucretle diplomalı bir erkek hasta.bakıcı 
alınacaktır. Matltlp evsafı halz olanlann a~~daki vesikalarla. birlikte 
müdüriyete müracaatıan. 

Dilekçe, nüfus eüzdanı. iyi MI kA.ğıdı, dJploma, sıhhat raporu ve 
çalıştıkı yerden sertifika. ('1344) 

Devlet Limanlari lıletme Umum Müdürlüğünden 
1 - İdaremizin muhteill servislerinde çalıştınlmak üzere münhal va

zifelere lmtihanla llse veya orta. mektep me-zunu erkek memur alına . 
caktır. 

2 - İmtihan 21/7/942 çarşamba günü Galatadak1 Umum Müdürlük 
blna.mlda yapılacaktır. 

s - Ta1iplerln en geç 1'7/7/942 pazattesl akşamına kadar beşine!. 
maddede yazılı vesikaların 1llş1k bulunacağı dilekçe lle Unrnm Müdürlüğe 
müracaat etmeleri lazundır. 

4 - İmtihana. girebilmek için: 
a. - Türk olmak ve en az orta. mektep mezunu bulunmak 
b - Mahkfım1yet1 bulunmamak 
c - İyi ahlll.klı olmak 
d - Sari veya. vazife görmeğe mllnl hastalıklarla müptela olmamak 
e - Ecnebi lle evll olmamak 
f - Askerlikle allı.kası bulunmamak 
g - Yaşı otuzdan :fazla. olmamak şarttır. 
5 - Dilekçeye ballanacak vesikalar: 
a - Nüfus hüviyet eiizdanı 
b - Tahsil vesikası 
c _ İyi ahlak sahibi olduğuna ve mahkfimlyeti bulunmadı~ dair 

vesika. 
d - Askerlik vesika.sı 
e - Sağlık raporu. «'7410ıı 

Karabük Devlet Orman itletmesi revir 
amirliğinden: 

800 metre mikap çam azmanlarının 
nakil işi 

ı - Kara.bük devlet orman işletmesi :revır ~mlrllğ'ine ballı Keltepe 
bölgesinin Belen yaylası mmtakasının muhtelif :rampalarında lın~l edll
m!§ ve edilmekte olan tahminen sekiz yüz metre mlldp çam azmanlarının 
bulundukları yerlerden Revir A.mlrll~ taratmdan ıtarabükte gösterile
cekleri mahallere nakil ~1 eyliH/942 sonuna kadar ifa edilmek şartııe 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2 _ Açık eltslltme 16/'l'e.ınmUZ/942 tarihlne Ja.stlayan perşemb~ günü 
saat 14 de Kara.bük. devlet orman işletmesi revir lmlrliğ!. binasında top
lanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

3 - ~u emvalin metre mikf\bına muhammen bedel on iki lira 
olup teminat akçesi % 7,5 hesabile 630 liradır. 

4 - Bu 1şe aid açık ekslltme şa:rtnamesi Ankarada orman umum mü
dürlüğü lle Zonguldak orman c;evlrı;;e müdürlüğünde ve Karabük revir 

~111!1 tayyare mühendisi. SA
ne DiN ALAN'IN ölümünün se
ıa~ devriyesi dolayıslle 13/7/942 pa
llnd:si .. ~ü Beyoğlunda Ağa ca.ml-
2 de og e namazım müteakip saat 
lenn ınevlfid okunacaktır. Arzu eden-

Ajans haberleri. 
Yann sabahki program 

7,30 Program, 7,32 Vücudumuzu ça
lıştıralım, 7,40 Ajans haberleri, 7.55 
Salon orkestrası, 8,20 Evin saati, 

Türkiye 
idare 

BüyUk Millet 
heyetinden: 

Meclisi 
runirliğinde görülebilir. . 

5 _ İsteklilerin ihale gününde teminat akçelerlle birlikte Karabuk 
revir funirliğine müracaat etmeleri lürumu 11an olunur. «7304~ 

·Ankara Belediyesinden: 

teŞriflerl rica olunur. .. E L H A M R A' da • 
Naşide Alan -

VEFAT 
~ski YÜZ 

Jla.$a eradan Mehmet Kösenı.if 

Bugün 3 film birden 
BAYAN KOMŞUM: Fransızca 
Elvire Popesco - Andre Lafaur 
BiR SEVGİLi 4 DELİKANLI ınurı~d~ıu emekli Hariciye me-

;,.. NlHA T K ÖSERAİF Je..,.,y AJ~mgoa~caTheoatal llw.ün n haya.ta ::vunun ..... 
CUnınrtesi ·· - uş ve dünkü BEYAZ ZAMBAK: Fransızca 
den gunu Alman hasta.nesin- K F . Rik d K 
camu kaldınlarak namazı Teşvikiye --aıy--ra•n•c•ıs---·-a.r ·o-·o·r·te.z .. 
tö nde eda olunduktan sonra Feri-

Y kabristanına gömülmüştür. Karar Hülaaasıdır 
- Köseraif ailesi İhtikar 942/106 

Şubeye davet Milli korunma kanununa muhale-
.Beşiktaş şubesinden. !etten Same.tya. Etyemczde tramvay 

1 - Meclis polis memurlarıle müStahdemiııine ııit elbise ve kaputların ı _Belediye lbtiyacı için alınacak olan dl38 - 1483,50» ton benzin on 
1şç1Uğ1 tapalı zart usullle ekSlltmeye konulnıuştur. beş gün müddetle ve kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksntme 24 tem.muz 1042 cuma günli saat 15 de idare hey•etln- 2 _ Muhammen bedeli 11635,0561 Ura. c68• kuruştur. 
de yapılacaktır. · 3 - Teminatı ı29,Ui211 lira 12711 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde daire müdürlüA'fuı- 4 _ 2417/942 cuma günü saat 11 de talibine lh~lest m~k.arrer bulun-
den almabllir. duğundan şartnamesini görmek isteyenlerin her gun Encumen kalemine 

4 - Diktirilecek elbise ve kaputların yalnız diklşlertnln muhammen müracaatlan ve ı.steklilerin de ihale günü olan 2417/ 942 cuma günü saat 
bedeli .. 5S28ıı lllradır ona kadar 2490 numaralı kanunun 32 inci maddesi sarahati veçhıle tan-

6 - Muvakkat teminat «400• liradır. zım edecekleri teklif mektuplarını Belediye Dairesinde müteşekkil En• 
6 - Kapalı zarnar ekslllJne günü muayyen saatinden blr saat evveli- cümene vermeleri. cı4996• «72991 

ne kadar kabul edilir. Her ne şekilde olursa olsun gecikmeler '8-Y8Ill kabul ~;;:;: . =:.....;.-------::--::-:---------------
değlldir. Ankara Belediye Reisliğinden: 

7 - Eksiltmeye glrecekleı.' 24go numa.ra.ıı kanunda yazılı Vi!sik.alarla ı _ Belediye şua.batı ihtiyacı için alınacak olan 246 - 306 ton motörün 
bu gibi taahhüt işlerini ifa ettığlne dair vesikaları ibraz etmek mecburi- on beş gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
yetindeclirler. «495h c729b 2 - Tahmin bedeli '70.0'14 liradır. 

' l b d 3 - Teminatı 4753 lira 70 kuruştur. 
Toprak mahsuleri ofisi stan ul §Ubesin en 4 - 2417/942 cuma. günü saat ıı de talibine ihalesl m~rrer bulun-

Kasımpaşa değirmeninde mevcut tahminen 600 kilo mikdanndaltl duğundan şartnamesini görmek isteyenlerin her gün encümen kalemine 
nohut kırması 15/7/942 tarihine :rnüsadif çarşamba günü Sirkecide Liman müracaa.tıan ve istekİllerin de ihale günü olan 2417/ 942 cuma günü saat 
hanında. 4 üncü katta bulunan ofisimiz binasında açık arttırma. suretııe 10 a kadar 2490 numaralı kanunun 32 inci maddesi Earah:ıtı veçhUe 
satılacaktır. İsteklilerin sa.at 15 buçukta müdüriyetlm1z huıbubat satış tanzim edecekleri teklif mektuplannı beldiye dairesinde müteşekkil en· 
servisine müracaatları iIAn olunur. (7523) eilinene müracaatıa.n. (4997 - '7SOO) -

lerı Yazılı suba 1 · Aşağıda Islın- caddesinde 114 numamda. oturan kö
da "1bcm!ze z!-arın 24 saat zarfın- mtircülük tıcaretue meşgul Mustafa 
lerı takdirde b~~acaatlan, etmedik- oğlu Şükrü hakkında İstanbul blr1n
tanun Innddeyı. ~rında. 1075 sayılı el milli korunma mahkem~nde ce
ınuameıe yapılncaın_ ~hsusamna göre reyan eden mahkemesi neticesinde 

P. As. TeAnı. :aasa~O.n olunur. suçlunun filli sabit olduğundan milli İstanbul - Şişli Çocuk Hastanesi Alım 
G5!l8'7, Mustata ot Ib ~. AU Zıya konınma. kanununun a2 - ~9 uncu İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden : d 
IG698. Tğın. H. Mazı ra.ııJm Tütüncü maddeler:! mucibince beş lira para Sabm Komisyonun an 
Hallı 33438, Eyüp s:::ı oğ. Mustafa cezuı ödemesine ve hüküm ka.tJleş- vakıflar idaresinin Kiralık Hastahanemlzqe bulunan eski ç.ln ko kaplarla, demir parçalar ve ar:ı.-
ttnsaı 42708. İstihUrn Oit. Behçet tıtınde ücreti suçluya. a.Jt olmak üze. ba. demirler! gibi hurda. eşya pazarlıkla 2917/942 çarşamba günü sant on• 
ot. L6tıı 80'194.. M M. Tim. Abbas re karar hülAsasmll:l Ak§a.m gazete- kasalar daı·res·ı da. hastahanede müteşekkil Jır:omisyon huzurunda satılacaktır. 
~ Ra§lt, kaY:Jt + .... .:. H1lmı ot. Ba- ~de netred:Umes:ıne 19/4/H2 tarl- Muhammen bedeli iki yüz liradır. T. l!p o: .. ı.:,,.rm belli saat~e hasta-,__ ____ ......::....:..=~...u.ı------~~--~-~~--...;...;.:;..;;..;;;;....-=::.:.....__...._ _ _ ____________________ ~---'---...:==::..:=:.:..:.:::..:.:::..::..:...=..:.:.:...,;;;_::...;.;;;._ _ _,,; _ __ı;..__ _ __.,_ ,..c,_ .-'1 .... - .... - -'7A11-. 



Sahife 4 

~--•••• Dünyada hava ve manzarasiylo e§i bulunmayan İıtanbulu"- cenneti 

SA &TDVRl\TV 
P A R K GAZiNOSUNDA 

SAZ 

Kristal Gazinosunun büyük fedakarlıkla An
karadan getirdi~i Radyo yıldızı 

llEV AKA 
Tanburi SELAHADDİN PINAR ile Kemani 

NOBAR TE.KY AY ve Kristal' in MUAZZAM 
SAZ HEY'ETl her pazar 
aut 15 • 19 a kadar 

içkisiz Aile Matinesi 
H ·E Y 'ET ı OKUYUCU 

Kemençe: ALEKO il Kanuni: İSMAİL . SUZAN YAKAR il FAİKA TANRIKUT 
Klirnet: SOKRU Kemani: HAYDAR FAİDE YILDIZ Okuyucu Baylar: 
Udi Seli.nikli ABDİ Tanburi: İHSAN MAHMURE SENSES Aksaraylı H. YAŞAR 
Darbuka: Necdet Gezen Ney: BURHAN AYDA SÖNMEZ HAMİT DİKSES 

' Yer bulmak için lütfen erken te~riE ediniz. Konsomasyon 45 kuruştur. # 

~ 

D~if AN~\Yl_lb AIMlm:ı&n~AN ~@lbjğJll 
.,. I ııır .,. I S M I Amefiku :lıı Koleji • 
ft • ft : Anıavuıııay,_Tel.'36.161)' 

Kayıt G .. nle i· Yaz tatılı zarfında Pazartesı ve Perşembe günleri 
U r · kadar, 1 O Eylülden sonra her gün. 

saat 9 dan 12 ye 

Bu yıl, Erkek kismi (Robert Kolej) e girmek 

MÜSABAKA iMTiHANI iLE OLACAKTIR, 
Müsabaka imtihanı tarihleri: Ağustoı 3 ve 4 - Eylül 1 ve 2 

İmtihan ,artlan Kolej İdaresinden yazı ile istenebilir. 

DERSLERE 24 EYLÜL PERŞEMBE SABAHI BAŞLANACAKTIR 
Kız kısmında yeni Leyli Talebe için yer yoklar. 

Yüksek Deniz Ticareti Okulu Satınalma Komisvonundan : 
Cıns! 

Ekmek 

Dağlıç eti 
Kuzu eti 

Sade yattı 

Toz şeker 
Kesme şeker 
Reçel 

Kaşar peyniri 
BPva:ı: pevnlr 

Yumurta 
Limon 

Zeytin va~ı 

Sabun 
Zeytin 

Kuru fasulye 
K. Barbunya 
Nohut 
Y. mercimek 
K. mercimek 
Plrlnç uv1yonolan 

Tuz 
Sirke 
Soda 
K. ~.oğan 
Patates 

K. kayısı 
K. üzüm 
Kuş üzümü 
Çam fıstığı 

Süt 
Slllvıi yoğurdu 
Kase yoğurdu 

Mikdan 
Kilo Gr. Adet 

32000 
800() 
200(} 

3000 

4000 
1500 
1500 

500 
1500 

25000 
10000 

2500 

1500 
2000 

3000 
100() 
500 

100() 
75() 

6000 

1000 
500 

1500 
4000 
6000 

500 
1006 
158 
100 

4009 
13~0 

1500 

Muhammer 
beden 

Lira Kr. San. 

10 50 

155 00 
165 00 

240 00 

95 00 
115 00 
120 00 

172 oo 
120 00 

5 00 
10 00 

126 00 

85 00 
72 O<t 

30 00 
20 O(J 
40 00 
25 00 
30 00 
60 00 

7 00 
25 00 
15 00 
20 00 
32 00 

160 00 
70 00 
35 00 

170 00 

35 00 
50 00 
15 00 

Muvakkat Eksilbme İhale gün 
Çoğ"u tuta:r:ı 
Lira Kr. 

teminatı şekU ve saatl 
Llra Kr. Kapalı zarf 

3360 00 252 00 Açık 29/'1/942 10.30 

12400 00 
3300 00 1178 00 Kapall 11.C>O 

7200 00 540 00 Kapalı 11,15 

3800 00 
1725 00 
1800 00 550 00 Kapalı 11,30 

860 00 
1800 00 200 ()0 ıtçık 11.45 

1250 00 
1250 00 188 00 Açık 13.30 

3125 00 235 00 Açık 13.4.5 

1275 00 
1440 00 204 0() Açıl{ 14.00 

900 00 
200 00 
200 00 
250 00 
225 5(}. 

3600 00 404 00 Açık 14,15 

70 00 
125 00 
225 01) 
800 00 

1920 00 235 00 Açık 14,30 

800 00 
700 00 

52 50 
170 00 130 00 Açık 15,00 

1400 00 
650 00 
225 oo 171 00 15,30 

EN SON 
MODALARLA. 

AHENKTAR 
PARISIN 

YENi PUDRA 
RENKLERi 

nln bu se
neki kollek

~ ı yon !arı, 
mevsim roptarmaı yüz ve t!!
nın yeni renıderle ahenktar olması 

laz~ geldığini gosterlyor. Bu son 
moda yenJ pudra ren'kJerı de bir 
Fransız guzell.ık mütehassısı tara• 
tından ıcat ve pıyasaya arı.eclılmı~

tır Burada. bunları ancak Tokalon 
pudrasının yeni ve cnıp renkleri 
arasında bul.ıbilırsıhiz. Şeffaf gü• 
zellık ve gayet beyaı cılller icın 
"'Naturel.. pudra sayanı tavsiyedır. 
Ekseri ~arışınlar ıle açık tenlı es .. 
merlere "Re>se.. uyıun gehr, Pen~ 
tıe bir parlaklık verir 'RaahelH 
pudrası daı esmerl~re caz.ıp bır ierJc 
verir. 
"Pectıe··. yaıın aldığauz gunesın 
altın esmerliğılıt tdeal b r iurette 
lmtu:ıç eder Bunl:ırdan b~şka To
kalon pudralarmın $ımdıye kadar 
hiç gormediğıniı: .tJ.hJ c..lnlı, daha 
c:ıup ve dJ'ha part.ık fenklerl var· 
dır. 
Tok alon puaraııı. · 11avatanda.-ı.l~ 
m<ş .. trr kı bu sayede on defa daha 
lnccte~ır ve ~deta ta.bil gıbı göru4 

lur Taze çıçeklerın esanslarıle- ta• 
tır edılmıştır. Tetıkıbı.nde "Krema 
K:>puğı.ı.. bulunduğundan lki misli 
dah.ı çok zaman şabıt durur Toka
lon pudr:ısmın yeni ve cuıp renk
lerıni hemen bugünden tecrube edi· 
nit 

PARASIZ OUZELLİK KUTUSU 
Derununda (beyaz ve pembe> renk
!erdeki Tokalan kremleri ile mub
telif renklerde Tokalan pudrasının 
numunelerini havıdlr. Ambalaj ve 
sevk masrafı olarak 20 kuruşluk blr 
pulu aşağıdaki .adrese gönderiniz. 
Tokalon servisi ı ~T Posta kutusu 
ım. İstanbul. 

Sünnet düğünlerine ve eğteneelett 

KAR r,öz 
HAYALİ MAHMUT ' AKÇı\Y 

Adres: Aksaray cd. Bakkal Ömer 
Halil. Telefon: 22443. 10-15 gün 

evvelden haber verilmelidir. -

12 Temmus 1942 

Fi R 
Otomobil ve Makinist Okulu 

Bomontl, Tramn7 duratı karşın - Şişli 

Yaz tatlll yapan okulumuz pazartesi ve perşembe 
gilnleri saat 9 dan 12 ye kadar EyUllde açılacak 
şoför devresine glreceklerin ka.yıt muameles1ı1e 
başlanmıştır.. Okulun müddeti, der.s programlan. 
lmtihanle.n ve kabul şartlan hakkında bUlneceıı: 
her nokta.ya cevap veren yeni tallm.a.tnameıerlııl 

isteyiniz ve yerlerln1zi şimdiden tem.ln edlnw. 
Telefon: 80%59 

Eti Banktan 
Havan lhcat nçnn 

Çelik Halat aranıyor 
Mukavemeti 145 Kg/mm.2, kutru 34 ve 36 mm olan ve havai 

hatlarda tqayıcı olarak kullandan cinsten 

ÇELiK TEL HALA T,lara 
ihtiyaç vardır. Elinde bunlardan veya yakın evsafta çelik tel halat 1 
bulunanlıınn evaaf, miktar ve fiatlanru bildirir teklif mektuplarını 
acele «ETİ BANK - ANKARAJ> adresine göndermeleri • 

1!1111••••• Herkesin rağbetini kazanarak büyük 
muvaffakıyetler temin edilmit olan 

Alabanda Revüsünde okunan 
177 49 ÇİY A ÇİY A Portakal Türküleri _ 

COLUMBIA P ' K 'A.RJNDA 
Satışa çıkanlmıştır. 

Beste: Sadettin Kaynak - Okuyan: Cahide 

Kızllay cemiyeti 
UMUMi MERKEZINDENı 

Afyonkarahisar Madensuyunun 
lstanbul Vilayeti (Belediye hududu içinde) 

Umumi Bayiliği Müteahhide verilecektir. 
Şartnamesi Ankarada Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden ve 

fstanbulda Yeni Postane caddesinde Kızılay deposundan verilir. 
Talip olanların 1 S temmuz 19 4 2 tarihine kadar yazı ile Ankara• 

da Kızılay Umumi Merkezine müracaat etmeleri ilan olunur. 

Saman ve Ot alınacak 
Zonguldak Ereğli kömürleri 

işletmesinden: 
İşletme ihtiyacı için l 000 ton Saman ile 600 ton Ot kapalı zarf

la satın alınacaktır. 
Eksiltme 24 Temmuz 942 Cuma günü saat 1 f de Zonguldakta 

İşletme binasındaki Ticaret müdürlüğünde yapılacaktır. 
Yalnız mezkur saate kadar gelen teklifler nazarı itibara alınır. 

Şartname ve mukavele projeleri Ankarada Eti Bllllk Umum müdür
lüğü Ticaret müdürlüğünden, lstanbulda Yeni Valde Hanında Eti 
Bank Bürosundan ve Zonguldakta Ticaret müdürlüğünden alınabi
linir. 

Taliplerin tekliflerile birlikte teklif edecekleri bedel üzerinden 
% 7,5 nisbetinde teminat akçesi veya muteber hankıı teminat mek

tubu tevdi etmeleri meşruttur. 

BEKLENMEKTE OLAN 

p 
Traı Bıçaklari 

Gelmittir. 
Dikkat: latanbulda t adedi S 

Taze sebze 2~ kalem 0000 00 7364 00 653 0() Açık 16.-
kuruıtıır. 

lıtanbulda 1 C adetlik paket 45 
ÇAPA MARKALI kuru,tur. 

1 - Okulumuzun 1942 yılı ihti}•acı olan yukarda yaıllı on üç partl yiyecek maddeleri 2917/942 çarşamba " Taşrada 1 adedi5. 10 adedi 50 
günü .hizalarmdakl saatlerde yüksek deniz ticareti olml binasında. toplanacak ekslttıme komtsyonll huzurun- '' kUDlftur. 
da yapılacaktır. 

2 - ~artnameler okul binasında. muhasebe dairesinde görülebilir Pirina sabunlari YÜKSEK MtlRENDİS MEKTEBİ ve TEKNİK OKULU :;ı 
3 - IstekJUerin teminat makbuz ve tlcaret odasının yenl yıl ves1kasile bltllkte ihale saatinde komL7ona için taşradan gelecek siparişler Giriş dersleri yardımcısı 

müracaatları. Usulü dairesinde hazırlayacaklan kapalı eksUtmeye alt tekJ!f mektuplarını ihale saatinden bir süratle icra edilir. ÇÖZÜLMÜŞ GEOMETRi. PROBLEMLERi 
saat evvel komisyona gelmeleri. Deposu: İıtanbul, Ha.sır İskelesi 

4 - Flyatlan hükCtmetçe tesblt edilen erzak bedelleri ödenirken kanuni vergiler harç ve ı·üsumlar HAve- F S kak 
24 

N Yeni ilaveslle çık~ı. Flatı 123 kuruş. 
ten okul tarafından müteahhide tediye edileceği. (7453) ırmT 

1 
° f d . 0

• Y. M. M. Tek. Ok. giriş denemelerinde sorulmuş ve bazı _J 
e gra a resı: mühim problemlerin halleri. 

İLAN TASHİHİ I~ KİMYAGER - KALOLİVE ·İstanbul) --• HA ŞET : (Beyoğlu) Sergiyadts (Tünel baş) 

D 
Dünkü nüshamızın son sabife,,lnde neşredilen 1 HÜ sam e d din 1 Dr. lDSAN SAMİ ••ml.!!I t K B A L K t T A B E v İ (Ankara caddest İstanbul) 

emir ... Toprak Anonim Şirketi İdrar, kan ve sa.lr tahliller. t: T ı F o Aş 1 s 1 1 
müessisleri bcy•etinden serlevhalı ilanın 14 iıncü satınnda (Bakiye- Eminönü, Eml§.k ve Eytam Ban- lto ve para.tifo hastalıklarına 

nln % 30 ZU) k~lmeleri tertip sehvi olarak .Bakiyenin % 33 ÇÜ• ve kası karşısında İzzet Bey Hanı tutulmamak için tesiri kat'l, mu- Kızılay Hastabakıcı Hemşı·reler 
16 ncı satırında (Sermayeyi ..ı~ketln) kelimesi de ,sermayeli Şlrketln 2 el kat No 6 afiyeti pek emin taze aşıdır. Her 

'i'"" ---------·----- t>czanede buluntµ". Kutusu 45 ku-
sekJlnde dizilmiştir. Tavzih ve tashihi keyflyet olunur. Eczacı kalfası ruştur. Okuluna yatılı Talebe alınacaktır 

Sarıyer Tapu sicil muhafızlığından: Tahsil müddeti üç senedir. 
E · ·· ·· M hmet Sarıyerde eski İmam ve yen! Arı- y k yor. mınonu e eme ve giyim parasızdır, aynca harçlık verillr. yet sokağında. eski 12 ve yeni 2-1 

.. k 1 Al k m eczanesine müracaat. 26 kapı numaralı sırf mülk elyevm Mektebi bitirdiği vakit derhal Devlet Hastanelerinde şerefli va-
Mu emmeı b r halde man mar ıı. seyyar etüv bir rontgen cihazı, zifelerine tayin edilirler ve ayrıca hemQireler yurduna aza olur· 

üç diyatermi, iki ültraviyolet satılıktır. blr kıt'a arsa, maliki Salih oğlu Mah- ~ 
mut tarafından 324 senesinde m.ül- lar, işsiz kaldık.lan veya tekailt oldukları zaman yurdda iaşe ve 

İhtiyacı olanlar bunları ş:şıı Marmara kllni~inde her giln sa.- Şarko··y C Mu·· ddeı·umu- "b t 1 · t · dil" <> • ga mahkemei şer'lyede kansı Zey- ı a e erı emın e ır. 

· hahları görebill.rler. miliğinden: nebe bakmak şa.rtlle ferağ edildiğin- Kabul şartlarını haiz olanların memleketlerinden lstanbula ka.dar 

Eczacı aranıyor 
Maarif VekllUğine bağlı Prevantoryum ve Sana.toryumun 40 lira. asil 

maaşlı eczacılığı münhal<lir. İsteklilerin müessese müdürlüğüne müracaat. 
etmeleri. «7446• 

Satıhk torna tezgahı 
21 /2 metre boyunda mükemmel ve iyi işler bir halde bir torna 

tezgahl satılıktır. lstiyenlerin İstanbul Rızapa~ yokuşunda Nasuhiye 
sokak No. 3 1 e müracaatleri. 

İstanbul Belediyesi ilanları 

HükOmetçe kilosuna. 97 kuruş fiyat den ve mumaileyh Mahmudun da 933 yol paralan Cemiyet tarafından ödenir. 
konan toz şekerin! 100 kuru.şra satmak senes1nd& vefatı sebebile mezkOr Kabul ,artlan: 
suretlle ihtlkArdan suçlu Müreftede gayrı menkulün Zeynep uhteslnde 1 - Ttirk tab'ası olmak. 
mukim Halil oğlu Mehmet Ta.ntürk ke.sbl kat'iyet eyledlginden bahslle 2 - Sıhhati yerinde olmak. 
hakkında Şarköy asllye ceza. mahke- bermuclbl höccet namına tesclll ta- 3 - Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukari olmamali. 
mesinde yapılan d~ sonunda.: lep edUmekte bulunduğundan bu 4 - İffet ehli ve iyi ahlak sahibi olmak. s ıo gayrı menkulde bir gftna hak ve alA-

uçu "iiledlğl anlaşılarak 4180 sayılı kası olanlar varsa 25171942 cumarte- S - En az orta veya ona muadil tahsili bitirmiş olduğunu 
kanunla değlştl.rllen 3780 sayılı ka- i go'"s.terir vesı"kası olmak . 

.ş gününe müsadlf saat 1ll de ma-nunun 31/2 ve 59/3 ve Türk ceza. ka- · 6 _ Evtı· olmamak. hallinde bulunmalan ve yahut yev-
nununun ao inci maddesi mucibince m1 mezkftrdan evvel Sultanahmette 7 - Okulu terkettiği veya beş senelik mecburi hizmeti ifa et-
7 lira a~ para cezasl.le mahkümi- Sarıyer Tapu slcU -muhafızlt~ına mü- mediği takdirde, okulun tahsil masraflarım ödeyeceğine dair bir 
yetine ve dükldnının 7 gün müddet- racaatlan ilan olunur. kefaletname vermek. 
le kapatılmasına ve bu müddet zar- -------------
tında ticaretten men'lne ve yakala- Zayf. _ 3974 sayılı arabacı ehllyet- İstekliler lüzumlu malumatı ve müracaat evrakını, Ankarada 
nan 6 kilo şekerin satılarak bedelinin namernl zayl ettim, yenlsint çıkara.- Y enişehirde Kızılay Umumt Merkezinden, lstanbulda Aksaray4 

hazineye yatırflmasına ve hilk!im cağımdan eskisinin hükmü yoktur. da Kızılay Hastabakıcı Hemşireler Mektebinden ve diğer vila· 
fıkrasının U~ına. da.l.r verilen 4/G/ Kasımpa.şa Kulaksız Büyük Sinan yetlerde Kızılay ve Şubelerinden alabilirler. 


