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Dağıtma Birlikleri 
Ticaret Vekaleti Bir 
1 alimatname Yaptı 

t.f illi Şefimiz 

lngiltere Krahnı 
Tebrik Ettiler 
~. 2Z ( A. A.) - lnıiL 

knlmın dolmnu yıltlö. 
a mibıuebetile Reisicüm 
ismet İnönil ile Majeste 

,_ EKMEK KARNELERi 
Sehrimizde Bu Hafta içinde 
Evlere Tevziie Baılanacaktır 

İcap Ederse 
.Bir Dt.~il Bir 
Kaç Cephe 
Açılacak 

--o -

Vaşington Müzakeresi 
Bitmek Üzere 

ikinci Cephe için Bit 
Ba1kuma1rdan Ta\'n· 
it i de Görişülüyor 

Jorj anamda tebrik 
ı.kkür telgraflan teati 

ıtir. 

Ankara; 22 (Telefonla) - Ti • ait ekmek karnelerinin evlere 
caret Vekfileti, halk dağıtma bır. dağıtılmasına bu hafta içinde 
likleri teşkili hakkındaki karar. başlanacaktır. Bu hususta bütün 

Atlantikteki remi kafilelerini himaye için devriye gezen müttefik donanmaya mensup bir remi 

namenin tatbikine dair yeni bir hazırlıklar bitirilmek üzeredir.Bu ,_ ____ , _____ ...._ 
..,..... ________ _. talimatname hazırlamıştır. Tali - kartlar verilirken mayıs ve ~azi. '" -WIWIAN.LARIN matname, dağıtma birlildrierinin ran aylarına ait koçanları geri•· ı Libya cephesinde· .Geri çekilen 
....., kurulUJU idare heyetleri, birlik. lınacaktır. Ağır işçiler mensup lnglliz kuvvetleri, Mıalr • Libya 

lerin defterleri, dağıtma birlike. olduklan birliklere müracaat ede 1 hududunda yeni rnevsllere yer· 
~ ŞARK rinin muvakkat kart tevzii ve bu rek birer mektup alacaklar ve ıe,mı,tır. Bardlı. mihver tarafın· 

• mevzulara müteallik diğer husus bu mektuplarla çalıştıkları mües bdan Kııo•I ıt~lml•, ~ımalkblatberda· 
1ar hakk d 

. l·'\- f k d' . er apuzso nun tıma a ••n a 

R . Uz m a geni§ ma wuatı seseler tara ından en ılerıne a. , I 111 k ııar ıı mihver 
ih 

· k . . . . . ng z aeyyar o ı e 
tıva e!11'e tedir. • ğır ışçı karnesı ver~ecektır. birllklwl ıuAhnda halen muh•· 

N 
Y enı ekkmek karnelen Bu hususta vilayetin neşrettiği ı • rebeler dev•m edl)or. Bunun h•· LARI Temmuz ve ağustos aylarına tebliğ ikinci sahifemizdedir. f rlclnde ceph~de yeni bir de61tlk----------------------- * ilk olm•m•ıtır, * 

Alman-Rus 1 

Harbinin 
Yıldönümü 

M. Kalinin'e Göre 
•Hffler Şarkta Arflk 

•• Zekerlı/fl SEBTBL lü ük Öl üde Bir 
arefelfnde Bitlerle J i 

Mussolini'nln Salsburg'da Taarruz Yapamaz., 
alannın iç yüzü fimdi an · 

AFRiKA CEPHESi 

ALMAN TEBLiGi SOVYET TEBLiGı 

Sıvastopol . Sıvastopol 
Düşmek Tehdit 

• • • 
Uzeredır Altındadır 

Şehir _Sokaklarında 
Çok Kanh 

Muharebeler Baıladı 

Sovyet Hatlarında Bir 
Gedik Açaldı, Fakat 

Mukavemet Kırılmadı --
Va§ıngton mOzakerelerlne 1tt rak 

Amerika Geııelkurmay Ba~kanı 
General MLrsbaU 

n 

evyork, 22 (A. A.) - Ödunc; 
ve kira idıtresi başkanı ,Hopkıns, 
New.York'ta söylediği bır nutuk 

Almanlar Her Evi Rusyaya lran yolu ta icap ederse Bırleşik Millet e. 

1 
rm Hıtlere karşı ikinci, u uncu 

Teker Teker Zapta le Malzeme ve dördüncü cephe açarak kuvvet 

Kltur la yor Sevklyafl Arhyor ~ftir~ruza geçeceklerin• '°' 
Bertin 22 (A. A.) - Alman or Londra, 22 (A. A.) - Mosko.. Milzakerekr ilerligor 

• . vada neşredilen Sovyet geee ya. 
~~5~ baştokulma~tanhbkğının tebkl~ nsı tebliği: 21 haziranda, cephe. Vaşingtonı 22 <A. A.) _. Roo. 
~= ı~as po mus a . em. mev ı nin Sivastopol kesiminde kuvvet seveltin katibi Earlyı Roosevelt 
ıı:ıın şımal kısmındaki sahil ka~e- lerimis 4iOfmanm fkldetli ve de. ile Churc~ 1

\ rasındaki müzakere 
sı şiddetli. ~lf1Jl&lar neti~ vamlı hücumlanm geri atmlJlar. lerin gece günduz devam ett i 
de ~pt~ılmı§ ve ~".~Ja kor dır. Ağır kayıplar pahasına düş. Amerikan ve İngiliz genel kur • 
feznın şunal ~lgesı. d~ kıta man, müdafaa hatlamnızda bir maylarının birlikte ve bazen ayn 
larından te~1enm11tır. Burnun gedik açmağa muvaffak olmuş _ ayn müzakereler yaptıklarını fa. 
ucunda henuz multavemet etmek t kat bu müzakerelerin daima 
te olan düşman kıtalannm son ur. ~ Dev Sa. 2 sa. r: ~ Devam SL z su ı 
artıklan yokedilmekted.ir. ..._~ unı , " &:N 

1 
• 

Muhasara cephenin diğer kı -

bulunyor. Bu buluşma • 
IOnra İtalyan matbuatı Akde 

ve orta şarkta mühim ha.. 
beklemek 1lzım geldiğini 

ıslardı. Fakat aradan hayli 
ge;tiği halde ne Akdeniz. 

ne de Orta Şarkta ilkbahar 
u andıran bir hareket 

ediii için, İtalyan gazetele 
bu nepiyatı da unutulup 

Tobruk'un 
Kaybından 

• • sımlannda hava teşkilleriden bil. 

M lhvercller yük yardımlar gören Alman ve 
Rumen kıtalan sırtlarda inatla 

Sonra 
Malta'nın iaşesi de 
Müşkül Bir Hal 
Almıı Sayıhyor 

lngilz Gazeteleri, 
beri askeri muharriri. Orta Cark Kumanda 

d ...+;ıır; ..lbi 1ma SGTyetJeı- Birlifi CUmhurreisi Y 

Kapuzzo'ya 
Yaklaşıyor 

T obruk'ta Alenan 
Esirlerin Sayısı 
28.000 i Buldu 

:ph~":i,fi;;;,. "t.arr:= M. Kalinin Heyetinde Degviciklik 
J WA s Genetal Rommel 

~· Orta Şar~. geniş Moskova, 22 (A. A.) - Alman y im 1 t• r 
bir harekete gırışme~e ya ile Sovyet Rusya arasındaki apt a11n2 s ıyo Mareıalllja 

müdafaa edilen bir kaç müstah.. 
kem mevzii hücumla almışlardır. 
Sovyetlerin bir kaç mukabil ta. 
arruzu aklın kalmıştır. 

Sivastopol üzerinde ve Donetz 
in şarkında Alman avcılan dün 
28 düşman tayyaresi dilfürmüş. 
lerdir. 
~ Devamı ~a. Z, Sii. 6 

............ . . 
8ıRU~ K 

··~·· .. 

Aleutlen adalarml ıöaterir harita: Bu bölıede en mühi.:r. Amerikan ü tı 
Dutch Harbour'dur. Japon lşpli altı oda bulunduiu soı Aınerıkan t bll• 

l:lnde açığa vurulan Kiaka adası i M' 4.leutien'lerm batı ucundadır. Çinliler 
ilerliyor . ,. "' M. Laval'in 1 

olm~. Bu ha~eketin harbin ilk yıl dönümü münasebe Reuter, ajansının deniz muha. 
fimdi muharebelenn ge • tile Katinin §U beyanatta bulun. biri bildiriyor: 22 (A. A.) - Tob Terfi EttlrDcl Son Muk-L.:n Taarruz 

en ~aşJldılı üzere, yalnız muştur: ruk'un elden gitmesi dikkati Mal Ulll 
Nutku 

Pasifik'in 
En Şimal 
Ucunda Libyadan çıkanp "Tob. "Hitler şimdi doğu cephesinde ta üzerine çekiyor. Şimdiye ka - iyi Neticelerle 

almak değil, fakat Suvey. umumi bir taarruza geçecek bir dar bir çok kahramanlık gösteren 
ar ~p ~ Şarkı teh • durumda değildir. Fakat mevzii bu müstahkem ada şimdi daha ' lnklıaf Halndeclir Almanya Bir Kısım 

etmektir. Çöl~_;ennemi muvaffakiyetler elde edebilir. münferit bir vaziyette kalacak Fransı• Esirlerini Amerikahlar Kiska 
raimen atın bu Alınan ordusunun maneviyatı ve iaşe güçleşecektir. Bununla Çungldng, 22 (A. A.) - Çin • 
e yapdması :- h~:lıan düşüktür. Artık bir taarnız ordu. beraber Malta hava yolu ile bir harbiye nazm Kiangsl eyaletinde Taht" Edecek Adasındaki Hedefleri . . g: tll d ~ 8'l dejildir.,ı dereceye kadar takviye ve iaşe ki Çin karp taarruzunun ilerle. ıye Etti 
~mm en vve e Kalinin İngiliz_ Rus ittifakı. edilebilecek~tir •. tn~iz bahriyesi mekte olduğunu haber veriyor. Bombardıman 

• m selimlamış ve bunun kudreti. n~v!1asıl bır zihruyetl~ ~eket Çin ileri karakollan, Japonlan · • 1 ~lUdllla! büyük taarruzon ilk ni belirttikten sonra Sovyet Rus ettıgı~i bil~nler}~~P ettıği ~an Şugien derniryolu üzerinde Çeki Falla+ luwa Mulialt 1 
unu, Tobruğu zaptetmek yanın daha fazla harp malzemesi lar mihverın butun gayre:lerme ang hududuna 50 kilometre ka.. Mihlm Miktarda Japo11lar1a Bu Adaya 
, kazanmışlardır. Tobruk, almakta olduğunu söylemiş ve drajmnizden ':1~.1!t~!~ ~·P~ dar ~~ede k~~ .. Şan_ŞY<>'n~n lı~I Gönderilecek Yerleıtlil A11la1dıyor 

gok bakımdan stratejik ehem. son zafere itimadı olduğunu ilave e en mm. ı e5... ~ bflnlıyosune puskurtmuşlerdır. "S 
ti olan bir noktadır. Alman. etmiştir. edemez~er. Mıhver için Malta General Şang Kay Şek, biri Şuh- Vichy, 22 (A. A.) - Hükfunet ~ 22 (A. A.) -: AmerL. 

Tobruiu ahnakla, Şarki Ak. • • zayıf bır no~ .olarak kalm~kta sien'den batıya doğtu ilerUyen, reisi Laval, bu akşam radyoda kan bahriye nazırlığı ,Kiska ada. 
e Girit, Sicilya ve Tobruk M. ClwrchlB dı11or 1d dır. Malta şımdcye kadar mihve Muepl Rommel diğeri Nangşaııg'dan doğuya doğ söylediği nutukta, Fransız işçile sının şimd1 ~·P?nlann elinde bu 

~lesi· içine düşen sahada kuv Londra, 22 (A.A.) - Sovyet Rus· re 594 tayyareye mal olr_nuştur. ru giden çifte Japon taarruzunun rlni Almanyada gidip çalışmağa lunduğunu bıld~ektedir. Ada• 
bir üs ika:ranmıt oluyorlar. ;raya ka1'3ı .n.lman taarrusunun ilk Bunlar adanın tayyarelen ':~ .~a Berlin, 22 (A. A.) - General ağırlaşır gibi görüldüğü sırada davet etmif ve demiştir ki: da muvakkat bınalar ve çadırlar 

müselles içinde hava üstünlü ;rıldönümü mQnasebettyle Churchill va bataryala~ tarafından ~uşu • Rommel, Führer tarafından ma. darbe indirmiş bulunuyor. "Alman devlet reisi Hitler e. kurulmuştur. 
tı temin etmek suretile tngi.. Stllin'e vu mes:ıJt ıöncllermı,tlr: rülmüştt.ir. Üsleri Malta o . n ge. reşallığa terfi ettirilmiştir. ç· Btılaillerüule h mmiY tli miktarda zir tçi lr -il 
tonanmasuım bu lllhadaki fa. "Ordulanruzın, ç~te kuvvetlerini- milerin ve tayyarelerin b~r. çok S 1atu'. vazı tt• ın ı!.m ~ . karar a ... ~c!.. Va§lngton, 22 (A. A.) - Bahri.. 

• e Bekte verebilirler. tngi. zhı ve sivil lt('ilerinlzln geçen ııene mihver gemisi batırdığına ıtımat on P ge ' Çanıkinc, 22 (A.A.) - Çunctın.'t• Bunlan m,i'::an ~;;;'.;;; ye nazırlığı tebliii: Şimal Pasl. 
Akdeniz yolile Mısıra ye sarfmda ı&terd!ldert parlak mulca· edilebilir. Kahire, 2 2(A. A.) - İngiltz samıedilcliiine ıöre, Blrletik Am9'1ka ~ d- daya lebilecek. filde, Aleutien adalarındaki hare 

kuvvet ve mabeme getir - vemetten dolayı ha;rranhk hlslerlmlzl Jnglllz IHuınuula orta prk tebliği: Seyyar kuvvet denbalb ıemilerl Çin ubill boJGDCA mu. amaya on p ge ketler mesafe makblı ve hava 
mani olabilirler. Girit ve ve bu mqvattakıyetlerln &nOmOzdetd terimiz dün Capuzzo kalesinin SaalbaJ' Ue Boaskonc arasında birçok terdir. Fransız işçileri, Fransız prtlan yüzünden kü ilk öl ilde 

_..ı_.: -+i-lr} • _,.dımcı a:rlar içlnde tekrar edi~eline olan Lon4ra, 22 {A.AJ - Tobnık'Un takriben 12 kilometre fimali ger Japon pmllerllll batırmakta Te ha .... eslrlerlnin kurtarılması için ve d •-c.+1.. ç ç 
)'-.uu& 6'"'"-~~- en ~- tam lnanctmızı tekr2r ecli:rorum. düameslnl tefsir eden !nıillz basını, • . ra atratmaktaclll'lar Qecenc1e pidıaç memleketiniz tçhıdir ki gkllp e. evam e1'&UA9-· 
et ve malzeme için To~ru'k İki memleketımızw ve diler mtıtte- bu mallılbl,)'ettn ftna hesaplar veya b~e Sidi Aziz civarında bir J'illU olarak Bo~nl'tan hareket • hemmi etli .. ~ Almanyada Maamaflh son gtınlerde hua 

istifade edebilırJer. tiklerin savatta baJclapnası ve Ame- hataların neticesi oldutunu belirtmek- du~ ~?lu ile. tem~ etmiştir. c1ea 7 Japon pmialnclen 7&1mz S il y ın 1 _, tesadüfen tytlepnlş ve Jtiskaya 
llilıayet Tobrulu, ~"karşı rtkablann ıeniı k~aklarlyle ara· te ve sebeplerin bulunması ıç'in derin- ~tulü ~n edilen Tobruk slclecaleri mahalle varmqlar, dilerle- çabpcakJIJZ.. Siz Franun n 3

çW karp hareket yapılmasına müsa t 
~ıcaa bir taarruzda bır us ola mıza katıhn11 olması. düşmana mu· leştirilmlı bir anket yapılması lilZu- tan başka bır haber alınam:ımıt- rı batmı.W&r. Japon harp c-nn...n Avrupa~ layık 0~ :ıevkf! olmuftur. Burada muvakkaten 

kuDanabllirler. hakkak surette c:U~ çöktürecek.lir. mu üzerinde d;ırmekti.dır. Baz! ıa- br. Honckorıs terta11elerlnde tamir ıör- bulması ~ ~ec:ebım: mu ~ De S z Stl z 
tJir. fMnmı Sa. 2, SiL 3 l:llr. Devama Sa. 2, SU. 4 1:tfr. Devam1 Sa. Z,, SO. 'l ~Devamı Sa Z, Sft. 1 melrtedirler. racaatum kab 11 ~ nmı a • 

• 



TA.N 23. 6. !42 

·HAS A.N C 1 L L·-·o S Y O N U 
Kiirihl•, genç kızlar giizelleşnıek ve sinsi cazibelerini ziyadeleştirmek için tabiatile pudra, krem, allık, ruj gibi itriydf imnamrlar. Bu &ibi maddeler ne kadar sıhhi ve temiz olma olsun miltlaka cildi bozar ve cilt üzerinde tahr
bat yap•. Çünkü bu mad•eler cilt üzerindeki teneffüs noktalaırnı kapatır. Cilt, gıdası olan ha,aasızlıkt.an letafetini kaybetineje başlar ve bu tekerrür ettik~e sehre bir çiçek ıibi saranp solmağa başlar. Mutfaktaki soğan ve 
yemek kokulan, duman ve kÖlnür zerntı bilhassa günepizlik ve havasızlık muhitlerde zaten kapalı teneffüs noktalan bu suretle cildin daha ziyade bunalmasına, porsuklatmBSJna sebep olur ve az wnanda çizgiler, buruşukJalc 
lar hatta lekeler, çiller, siyahlıklar, sivilceler, ergenlikler husule gelir. 

Bu katkat boyalan, kre~leri, pomadalan temizlemek ve ciiddeki teneffüs noktalal'llll tamamile açabilmek için su veya herhangi bir mayi kifi değildir. Bunun için mutlaka BASAN ÇiL LOSYNU'nu temiz bir bez ve daha iyisi 
çehreyi ffinde bir iki defa bilha!ssa gece yatarken ve sabah uykudan uyanınca çehreyi yıkadıktansenra bir parça idrofJl pamuk ileislatarak hafifçe silmelidir. Silindikten IGll!'a pamuiun üzerindeki siyahlıklar calibi dikkatiniz o. 
lur. işte bu kirler ne kadar~ lk olursa teneffüs mesamatı o kadatkapalıdır. 'J'emizlemc ameliyesi ne kadar coğahrsa cilt 0 kadar hayat kesbeder ve ihtiyarlamı"', solmuea buruşmuş, cilt gerginleşir. gcııç'cşir ve güzelleşir, letafet ve 
teravetle pembeleşir. Çehren:~e birikmiş çiller bu suretle gittik~e kuvvetlerini kaybeder ve yavas yavaş zait olur. Hergün iki defa HASAN ÇİL LOSYONU'n~ mutlalıa kullanınız. Lekeleri ve kirleri. si)ahhkları, erkenlikleri, si 
vi~e1eri, ve mutlaka çi11eri izale eder. • • · 
~ UASAN ÇİL LOSYONU'11u kadınlar ııöi erkekler için de .hhayati bir arkadaştır. Bilhassa hergün işi gücü olan, fabrikalarda, çalışan, toz duman ve güneşte ıezenler için BASAN ÇiL LOSYONU'ıuı luıllanmak zarureti fazla 

' dır TRASTAN SONRA çehreyı bununla silmek çok faidelidir. Traşın ateşini. yanıkhğını giderir ..... Mikropları öldürmek hassasmdan dolayı sari hutalıklara kar~dı~ 

-"~ ŞiŞESi 40 iKi MI SLI 65 DÖRT MiSLi 100 KURU$TUR ·~ 

O L • le T İstanbul Qçüncü icra memurluğunnulft rce ayyare dan: 9421966 - İstanbul belediyesi 

H 
matbaastnda mürettip iken hali hazır

azır.. ~a ikametgAhı meçhul İsmail Sıtkı 
'Sahinkaya Sultaııahmet Üçler mahal

k!fr Baş tarafı 3 üneüde lesinde Su teruısı sokak 12 No. lı 
jttlam ve malzeme aarliyaıı: mahal~e Sadık .EI~m,. 20.6.940 gUnI~ 

noterlıkçe tasdıkli kıra mukavele• 5on taarruzlardan anlatılıyor ki, mucibince 22 lira 80 kuruş borcunuz
hava bombardnnanlariyle bir dan dolayı daıremizın 942/966 sayılı 

memleketın ırnal kudretinin bnüne ıeç dosyasiyle yuk:ırtdald adresinize gon
ye imkln yoktur. Yırmi dôrt aylık derilen ödeme emrinın mezkClr mahalli 
va muharebesinde cerek İnciltue- terk ile nereye gıttlğıniz mallım ol
' ıerelı: A!manyada harp aanaati ıa- madiğmdan icra hAkimhlınln 22,5,942 

et ıeniı bir ıabaya nçılmııtır; ev - ıun ve 942/2302 sayılı karariyle öde-
ce olduiu sibi ıehlrlerde toplu bir me emrinin bir ay müddetle ilAnen 

lele değildir. En mühim fabrikalar tebligat ifasma karar verilmesi üzeri
altındadır ve bombardımandan mıi ne istenilen meballlln bir ay içinde 
sır olamazlar. bilrıza icraya. tediye etmeniz, buna 

Tanrare lrarardhlan da a111i nret karfl bir ıtirazınlz varsa yine bu miıd-
yer altında bulandulı:!arı için talı • det içinde icraya tahriren ~a şifa-

riplerine imlrln yoktur. hen bildirmeniz aksi takdirde işbu 
Tayyareler uçacalı:lan zaman açılan müddetin hitamında cebri icraya de
r lrapakla yeryüzüne çılı:anlıyorlar. vam olunacatı ve yine bu müddetin 
ere indilı:leri zaman kararılhın yalü içinde itiraz etmeditınlz takdirde mal 
• deki bir ca)'lrhia konuyorlar ve o. beyanında bulunmanız aksi takdirde 
dan hafıf ve me7iJli bir yo~ ile bir- hapis ile cezalandırılııcağlnız maliı-

olı: metro yeraltında bulunan hancar munuz olmak üz.ere tarafınıza iliınen 
a aevkedillyorlar. Ve bu swetle teblii olunur 

bombaların tahribinden tamam.171e e- _____ • --------
bulunuyorlar. 

Otuz 1aat UfUf irin yüz bi11 
1111atlik ralıfma: 
&ır hava taarnızun11n ta77are •e a. 

dam bakımından muaz:ram lhti
t kuvvetlere ihtiyacı vardır. M•lze
e i ıbariyle hava harbinin aarfiyatı 
iihim bır yelrilna vanr: 
Yınni otuz saat uçacak bit' harp ta)' 

esi yapmak yüz bin aaat ça!ı9mak 
ımdır. Harbe siren kuvvetlerin yüz 

de beı dereceainde vauti bir ıaJibiye 

KAYIP - Kemalf7e nüfus tnemur
lutundan aldılım hüviyet cüzdanımı 
22,6.42 tarihinde kaybettim. Bulanın 
llıtfen aşağıda yazı~ı adresime getir
mesini akai takdlrd'l :yenisini alaca
jtmdan hQkmQ kalmadığını iltın ede
rim. Kemaliyenın Gecegü kbyünd~ 
ve Beyoğlu Fıruznğa cami altında 

No.9 kömOrcQ Al:. oflu Yakup Gül 
13H doğumlu. 

KAYIP - Bilecik orta mektebi 
yedinci smtfmdan aldıjım tasdikna
meyi kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hilkmu yoktur. No. 140 Re
şat Bayer, 

cöze alarak her ııece bin bombardı. 
tayyaresini faaliyete ıevketmek 

n bır erkanı harbiye heyetinin ihti
t lıuvveti olarak dört bin tayyaresi •e yüz bin aclaını olmur ve hergün 

tayyare çıkannaaı llzımdır KAVIP - Hö;niye lisesinden almış 
Malzeme sarfiyatından baılıca adam oldutum Belge kllfdını kaybettim. 

Arfiyatı da beaapta ehemmiyetli bir Yenisıni çıkaracağımdan hukmu yok
ırer ~tar. ihtiyat kuvvetleri badatı~ tur. No, 476 Cemile BiriC'tk. 

W Jdir. Pilotlar ncalı: on ...._b ._ -------.------
taz beı arasında ve bün,.ece 'Bzumla 

Uara ıöre seçilir Maha~ ( d KAVIP - İstıınbul seyrüsefer ida-•am ettıkçe iN mümtaz ıınıf .:.....;1- .N6indeq aldığım 364Z - 3644 nwna
batlar. a ralı bislklet phikalarımı kaybettım. 

Ba blr İsviçre suetesfne lU mtişa _ Yenilerini alacağımdan ~ukumler~ 
Jaede7i aoyletmlıtir: yoktur. Osmanbey Rumelı caddesı 

"Milyonlarca askeri ve on binlerce No. 49 bisikletçi Hüsnü Guvenç. 
tayyareyi biriblrine nldırtan ba mo-

ern harbin bt'i ıekli belki birkaç JtAYIP- btanbal KaraıOmrOlc nllfuı memur 
-"z harp pılot • d Jufundan aldıfım nUfuı cUadınımla Fatih as 
,.. unun zıya e ve yabat hrllk ıubninden aldıtmı terbiı teıkeremi ve 
okıan olmasına muallaktır! JPener laıc mımurlulundan aldıfım ekmü 
K · l 1 '• karnemi lıa7bettim. Yeıtllerbıl ılacalımıl•n ocaman ımparıtor ak ınn ıon ma bilklbnleii 70ıctur. ıraılh Çarıambnı Tevhk 

bdderatı. aailam yürekli bir avuç sen Cafer mahallesi No. 50/5. uııı dcfumlu it 
cin ehne lıcalmııtır ı • mail otla Huluıl Afıar. 

Sahip n Nepiyat MOdOJ'G: 8alD 
l.OUI D&rdODaCl. O.seteellfk " 
K-1nt T. L. S. TAN matbaam 

Dr. İHSAN S~W 
BAKTERiYOLOJİ 

LABORATUARI 
Umumi kan tahlllltı, frengi 

::ıoktat nuarından (Wassermarı 
;,re ltah1ı temnilllerl) lı:an lı:Qrey · 

~•tı la)'llmuı. ~o ve sıtma 
nastalıklan Celhlll, idrar, cera
hat, ba1pm, lı:amrat ve su tah
ınıtı. Cl1tra mikroslı:opt, husus! 
qı1ar tstib.zan, lranda tıre, fe
lı:er, ltlorOr, ltoııe.terin miktar
ıarmm ta7hd. 

No. 111. Tor: tot81 

Safin Allİla Komisyonundan 
Mlkdara Tahrnlftf fi· Tutan lık teminatı 

Clnel ad.t ati kurut Ura Kuruı Lira Kuruı 

Zincir :yu-
lar sapı 2400 111 4112 00 _ 338 40 

Yukarda clnai, mlkdar!, ftatt ve lllc teminatı ,-azdı zincir yular sapı 
24.8 942 Çarpmba l(lnO saat 11 te Taksim - Ayazpaıa Jandarma MMet
tf Uk blnaaı içindeki komisyonumuzda açık eksiltme Oe almacaktır. Şart
namesi her gü;ı komlayonuınuzdan parasız al!ntr. NOmunea1 her gQn ko
m syonumuzda 16tillebillr. tsteklllerln veaikalariyle ve teminat mektup ve-

78 makbuzlartyle )'8ZJlı l11n ve saat te komil70nUDlUft ıelmelerl. (8268) 

Satılık Hannan Makinesi - --
YeşilklSy naJl!7elfne ballı Avcdar klS,.onde Kö,- ortamah olan 

RAMSON" marka bir harman makinesi 28 !Llrra& 942 Cuma günü 
at H te aç!k artbrma ile aatılacaktır. Taliplerin yevmi mezkılrda 

K y Muhtarlfk dairesinde hazır bulunmalan ilAn olur.ur. 

·IAŞ, DIŞ, 
KAŞELERi 

NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser. 

Sıhhiye V ekiletinin Ruhsatını Haizdir. İrabında Gfinde 3 Kaşe Alınabilir. 

~-----T E S 1 R I KAT 1 

TAZE MEYVALARDAN iSTiHSAL EDiLMiŞ 

iDRiS MOSHIL 
(GAZOZLU} 

LIMONATASI 
Lezzeti Hoş • • içimi Kolay 

MARKASINA DİKKAT: Fiyatı 60 Karut
'~•-•••••••llli•-• Slhhat ve içtimai Muavenet Veklletlrıin nıhsatmı baizd1r _, , .................................. .. 
Sayın Eczaclların, Doktorların 

Ve Hastanelerin Nazarı 
Dikkcatine: 

.tngiltereden bu kere getirtmiş olduğum hakiki K mbrlk (Bande 
Cambric) Cerrah! argı bezlerinı muhtelıt boy Ye ebatta piy ay 
çıkanlmtştır. Birçok doktorlar tarafından ameliyatlarda. yaralarda 
ve pansumanlard.. kull nılan ıııbu sargı bezlerl- gerek nefaset ve ge
rekse saglamlık ıtıbarıyle çok zamandanberi aramlmaku ldı. Mevcudü 
bitmeden ecza ~!arından A. NEŞ'ET marıtastnı arayınız. 

Toptan .ıparişleı· içın: A. NEŞ'ET :Usman l.fıbornlu·ıı ı Ebu uut 
caddesi No. 57, 1 tanbul, Telefon: 23475. ,___ ·' 
İstanbul Belediyesi· İlanları 
Beyoğlu, Emınonu, Fatih, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Eyüp, Os

kudar kazaları dahıl nde açılacak bııcalarin kapatılması \e ust revetman
lannın yapılması i 1 kspal zarf u uliyle eksiltmeye konulmu tur. 

Keşif bedelı 50.000 lira ve ilk teminatı 3750 liraaır. Mukavele, eksilt
me nafia ışlerı umurnı, hu usi ve fenni şartnameleri, proje kc iC hQlii a
siyle buna mutefcrri d ger evrak 250 kuruş mukabilinde belediye fen ış
leri müdürlüğünden verılec~ktlr. 

İhale 8.7.942 Çarşamba gunü saat 15 tc İstanbul brledıyesi Daimi 
encı;menl odasında yaptlacaktır. 

Taliplerın ilk temınat makbuz veya mektuplan ihale tarihinden (8) 
gun evvel Beledıye fen i leri miıdurlugiıne mtıracaatla al. cakları fcnnt 
ehlıyet, imzalı ş .. rtn:ıme vesaire ve kanunen ibrazı J5zım gı:lçn diğer vc
s kalariyle 2490 No, lt t.ırıf tı çcvreııındc hazırlıy:ıc:ıkl. ı ı t~klU mek
tuplarını ihale giınu saat 14 e kadar daimi encüınrone vermekri l:'ızım-
dır. (6753) 

Buruşukluklat'lmt 
. ~·a·s~~ 
Giderdi~ 

GDzellik •ote
ba1111lan111 " 
Mizde "Burutuk·\ 
luklara kartı ~ 
aıilıtahzaratın" 

ademi muvaff~ 
kiJetlnden IOİlra 
-~ 

ıvııoı l YAPIUCM~ 
IAllT ili TIOAVI j 

MAIJU YAUTIYOI. --Akşamlan 

ratmazdan ev:. 
vcl, ~terkibine 
genç .. hayvan
ların huceyre
lerlnd"·n istih
raç edilen Bİ
OCEL ka1'1'tl
rılmı4 bir krem 
tatbik Qedlyo-. 
rum. Bu, tıpkı 
cildinizin', Bİ
OCEL'l ~!Kibl· 
dlr • .: SlhrilıaiaJ'"' __ _ 

olan\bu•r,eTber ,.,....F 
mış Jcudlnlll beslenecek. ıe.ıp 

f 
gençleşecet.f."Bur. clld 1 il btııün 
dünyada tanınmıt~ blr clld • mtıte

••••'• hassısı ·tarafından" ketf Te lball' ba-

11 
zırda pembe renkteki Tob\on tre-

Bayanlanmızın Gizli Tuvaletlerinoe kullanacağı 
Gayet Sıhh~ Ufak, Yumuşak Adet Bezleridir. 

B er eczane ve itriyaı mağazaJ.aruul,a 

FEMIL ve BAGLARINI Arayıniı. mi 

mının,; ~rkibtnel ıtııaı;~· 
Her aqam ıı:yatmaıda evvel! Je
glne clld'_ııdası..,olanfbu,BiOCBL11 
kremi J. kollanınızlrsabahlan'i; ela 
beyaz frenktekl ....,.pkalon~ 
kullanlllll.l O, cUdl besıerr&Çık me-

aamelertW~ıı;icMakJ-'• 
için ~milmk ola ~~Wt~mel 
bir. eaaa'te )ed'er. u iki kremin 
ısıtmallnd=· m~ neUcelerJp. 
rantllldif t lıhalddlverclllln1Z 
paranını mıs°'ı!'ı&delOfuiiur~ 

Yüksek Mühendis Mektebi Sahn AlmCI 
Komisyonundan 

Mekteblml-dn 1942 mali ytlı iaşe ihtiyacı aşağıdaki şekilde e&fltıtte-
Müh~dil tere konulmuştur, Fazla ta!sılAt için Gfuniışsuyuncla Yuksek 

mektebine müracaat, (8596) 

ilkte-
Muhımme" mlnat F.kılltmenfn 

lraalml ohtll Mlktart fiyatı Lira fıklf GUnil Sa.ti 

Kuru fasulye 5000 24 ) .. barbun)"e 800 15 ) 
Nohut 2000 27 ) • 
Mercimek ) 165 Açık 8.7.1942 ıo.oo 

7eşll 1000 21 ~ 
Mercimek 
kırmızı 500 25 ) 
Zeytin yağı 3000 120,50 357 Açıll 6.7.1942 10,15 
Sabun 1500 76 
Bqaz peynir 1500 100 ) 
Kaısar • 1500 170 ) 304 Açık 6.7.1942 ınao 

Sade yal 5000 210 788 Kapalı " 11 00 

~el 2000 120 180 A~ık 
,, 11 30;. 

Bulgur 4000 25 75 Ar;tk: 
,, ll .45 

SQt 5000 40 ) 
Kise yolurt 3000 16 ) 188 Açık .. 14 00 

Börülce 1000 30 ) 
Zeytin tanesi 2500 75 ) 164 Açık 'J 14.15 

Yumurta 45000 4 ) 
Kapalı'' Solan 9000 20) 480 • 14,30 

Patates 8000 35 ) 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 

. Doıya No. 

51217-11141236 

235 

83 

258 

Nev'i 

Mecfdiyeköyilnde 12 patta 6 da S par-
sel No. lu 3040 metre murabbaı ar.; nm 
tamamı 
MecıdfyeköyQnde 12 p tta 68 ada 1 r~ 
sel No. lu 15620 metre murabbaı ar nm 
tamamı. 
Mecidıyeköyunde 8 pafta 57 da 30 par
sel No. lu 1207 metre murabbaı arsanın 
tamamı. 
Met yeköyünde 12 pafta 75 ada 3 par
ael Ne. lu 1220 metre murabbaı aı;sanm 

Muhammen Te• 
bedel mınat ----
304 23 

1562 118 

1448.40 109 

tamamı 305 23 

·Devlet Demiryolları ·ve. Limanları ·işletme idaresi ilanfarı 
Avrupa hattıncLı mer'i 251 No. lıtarite 20. 7. 94..! der. ıtibaren mül

gadır. Ayni tarıbten muteber \ e bi.ıtUn şebekeye ısamll D,D/ 251 No. 1ı 
yenı bir grupaJ t.'frife~ı ihdas edilmiştir. Fazla tafsllAt için istasyonlara 
muracaat edilmf'1idır (5414---6791) 

Yu.kanda :;ru:ıl! gay~lmenkUller 1.7.942 Carpmba gOnU saat 14 de 
Milli Em!Ak MüdürlüAi}nde m teşekkU komisyonda ayrt ayr.ı ve açık art
tırma ile satılat"aktır. Mahallen görmek isteyenlerın ayın 22 ncl ve 2'7 
ncl IÜltlerı aaaı 10 dau 12 ye kadar MecldlyekoyUndf' Polis karakolu bl• 
nasında bulunacak olan mlmarunı7.a mUracaatlan ııatnacak arazi iizerinde 
yerlerini gösteılr l~halar çakılıdll'. Fazla izahat i~ln Milll EmlAk MU• 
ctUrlil!üne mQracaat (6485) 

Erzurum imar Blrliği 69---·----------9" 
Maarif Vekilliği Devlet Kitapları 
MütedavH Ser~ayesi Müdürlüğünden 

tstanbuldan Ankorada Cebecideki Maarif matba'.ls1na bır sene zarfın
da peyderpey tahmıneri 150 ton kA#ıt 8 Temmuz 1942 Çarşamba günü 
saat (15.30) on be buçukta Sultanahmet Maarif matbaa ı dahillnae 
De\let Kıtaplaıı Mt.ıdUrlllglın,. .. ki komf yon tarafından kapalı zarf usu
tıyle nakli eksiltmeye konulmu tur. 

Bu i~ gırmeh. ı teycnlerin (675) altı yOz yetmiş beş lira muvakkat 
teminat ve kanunun tayin ettiği vesikalarla tekllflenni muhtevi zarllan 
ayni gün 11aat 14.30 on dört otuza kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lblmdır. 

Bu işe ait şartnAme~ ıısrmek isteyenler Devlet Kitaptan MülQrlQ-
ğQne müracaat edebilirler. (6754) 

Havacı Gedikli Olmak isteyenlere 
Evrakı ikmal edilml olanlann Cuma günü sev ·edi1t'C'cklcrı c betle 

derhal T. H. K. h v. cthk mumc lll ine müracaat dmc eri. (6814) 

Reisliğinden 
Jmar birliğine a t ıınerna blnuınm 

yerli malzeme ile J'apılacak akıamı 
kapalı zart usullyle e.kıiltmqe ko • 
nulmUJ ise de talıp çıkmadıl!Jıdan 
ke~if bedeli arttırılmak suretiyle ye
niden kapalı zarf usullyle ebiltme
ye konulmuştur. 
Keşif bedeli (29882) Ura (05) ltu

nıştur. 
Şartname, plln ve k .. t! evrakı tt 

diğer evraktan imar blrlilt muhue
beslnde görOlebUlr. 

Eksiltme 3 Temmuz 942 Cuma günQ 
Erzurum vilAyet makamında topla -
nacak imar blrlill koml.87onunda A· 

at llS de 7&pılacaktır. 
Muvakkat teminatı (Dil) Ura 10 

kuru,tur. 
Taliplerin Tlcanot Odu! ,,. ba llt 

alt NatiadaD alacakan el\lb'et v.i• 
ka, teminat makbuzlarm! ve teklif 
meıctuplarmm 7Ukar1da adı pçt9 
günde saat H de kadar imar birllll 
reiı;ine vermeleri llAn olunUT. 

6381) (8839) 

KIZILAY CEMİYETİ 
lstanbul Satış Deposu Direktörlüğünden 

NAKLiYE iŞi iHALESi 
Sirkeci. Baydarpasa ve Cıratan arasında boş ve dolu Madenau,-u 

sand~le Cem17ete alt diler eıJ'& sandıklann!b ve Pasababçe fab
rikaa!ndan boş olarak teı;ellüm edilecek bir milyon Mademuyu flte
linln nalı:llyesinl taahhOt edecek motar sahiplerinin 28 Haziran 1942 
Pazartesi ,o.na ııaat 17 :re kadar tatil günQnden maada berg{ln T• 
ni Postane civarmda Mlmar Vedat caddesinde (KIZILAY HANINnA' 
Dfr.ekt6rlütOmQze mO!'l'eaatlan ' 

KARAR HOLASASIDIR 
JCarar No a - Satıla arsettlJI mallar Ozerlne eiiket ko,-mamak ld4 

re~ Milli Korunma kanununa muhalefetten suçlu Çamlıcada Bulıarlu"' 
da Se7h İslim Bodrum Camit sokak il sayıda mukiın Cemal ollu Sabri 
Camltca baltlanda tJakOdar Milli ltonınma mahkemeı!!ince yapılan dunı.
ma sonunda: Elll Un afır para cesaıl)"le mahkömlyetine ve •azete iJI 
nepine hWmıedilml§tir. 


