
Otız OçllncO 18118. Bayt: 489>-536 

' FOTO MAGAzlN-, 
49 uncu nüshası çıktı 

B• ayıda Bur1atın F~ m Leadra _. 
~esini ._ti diiseltliiimi aalakyor. 
Hiloıiwı - R~ - NiU'I. Mil,_.,. ""*-1 

MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE Telefon : a e s 2 e 

Sah 2 BirineikAnun 1941 
1 

H"gatı.n lutr yolunda insanın ı 

karıılaşacağı asıl mdsele, ne 

lcazandıiı tl.ğil, 11~ .11aptığı!lır l 
Cariyle 

L Mutlaka bir tane alınız _J Telg. rra. ... iriefkir.., İstanbul 

Uzakşarkta 

Muh ekirlere verilecek tehlike arttı 

, 
kanununda değişiklik Milli Korunma 

cezalar ağırla_ştırılıyor 
Bazı mebuslar-~uhtekirlerin 1 

1 

idamına taraftar 
Veni layiha 

kararile 
Mecliste müstaceliyet 
müzakere edilecek 

Singapurda 
harp hali 

ilan edildi 
Bir Japon filosu 

Filipin adaları 
civarında dolaşıyor 

Amerikan· Japon 
müzakereleri 

tekrar baıladı 

A.abra, l (Telefonla• - Büyük ll!illet Meclisi 

Grw9 Eııciime11inee llükümete iade edilmiı olan Milli 

Lıır... Kanunu, iııLenllen dei'i,iklikler yapılarak 

lleaü. cinderilmiftir. Bu münasebetle Grup Encü
"1t'Ali. ıı.ueün saat üçten sonra Receb Pekerin rlfa~e

tincla tıoplana.rak faaliyete geçmiş~ir. Ö~df!imJze 
Cire. enelce esaslarını bildirdl!imiz Milli Koru"Ama 
~uun, ihtikir 1apanlara yerilecek cezalar kısmı 

'-laa aitrlaotırılmıştı.r. Grup Enciimeni, çarşamba 

..,_. tekrar toplanarak li1ih.a üzerindeki mıızake. 

Meııild bltirecektıir. 

müstaceliyet hı arıı~ miiukereııine baılanacaktır. 

Meclis mahaf;!ınde lıu liyihaya son derecede ehemmi
yet verilmektedir. 

Singapıu, 1 (A.A.) - Sinea
purda bugün hup hali ilan edil 
miştir. Bütün gönüllüler ve ihti
yatlal' ailih altına çağmlmıf. 
Hong-Kong· da bulunan kuvvet
ler hazırol emri ahnıtlardır. 

Sollumun harap olan mahalleleri önünde lt.alyan ta.oklan 

Wlhtyetll kimselerin bildirditiM nazaran liyi
u, 1a.landa Meobı Umumi Heyetine ankedilecek n 

Gi11l11 lfltSUf. ..... ....._. ............. . 

Layihanın Umumi Heyet.çe müzakereleri 11r&la. 
rında şiddeLli münakaşalar cereyan edeceği şimdiden 

anlaşılmaktıadır. Bı:ı1;ı Mebuslar, ihtikar yapanların 

ölüm cezasınıt bili! çarpılmasına taraftardırlar. 

Felemenk Hindistanıad• 
seferberlik 

Hükümet, buııd~n başka hayat pahahlığ"ına karşı Londra, 1 (A.A.) - Batavia. 
birtakım iktıııadi ve mıAli tedbirler almak için de tet- Tadyosu, başkumandanın bir em

. . rini zikrederek Felemenk Şarki kikata başl•mı. tır. Bu araitırnYlarla muanen gelırlt H' d' 
1
. . . ı_ 

ın ıstanı umumi va ısının asıı;er
vatandaşların menfaatlerini ve ihtiyaçlarını korumak ler ve tayyareciler için umumi se-
cihetine gidileceği anlaşılmaktadır. ( B. B. ) ferberlilc kararı verdiğini ve bun

( Dii'er numaralar aa. 3, ıü. 6 de) lann cephedeki yerlerini İfgal et
mek üzere hazır bulunmalarını 
emretttğini bildirmiftir. 

i&Mi'l§ I ta D tmJj 1 r ' 1 i .. !!!!!!!!m!!!!! ·- -- PET Al N ı ... 
Almanlar Rostof' da 

Volokolamskta G O ER 1 N G Ruslar çok 

hatlarımızı 

yardılar 

Mülô.katı ağır zayiat 
veriyorlar. 

Bir Japon filosu hareket MIMde Kuvvetlerimiz Alman uçakları 
Milletin 
parcaını 

çalanlara 

'<aymatt 53:'* 
Londu, 1 (A.A.) - 16 kru- M • I 

vazör .ve tayyare gemilerinin hi- ı cenupta arıupo 
.~•y.esmd~ .bulunan ~ir J~pon ka- Önüne geldiler 
.fıle&1, f ngılız Bomeo su cıvarında 

Esir düşen r ransız 
müstemleke erlerinin 

iadesi için bir anlaşma 
imzalandığı bildiriliyor 1 Kafka•ya üstünde 

1 uçmağa batladı 

asll müsamaha 
ed lmlyecek ! 

•ıatinhat için citmif bulundu· 
iu Meninde de memleket it· 

lsile i,t:ealden ha an farii ol
mıy- muhterem Dr. Refik SaJ'
damm ihb"kirla mücadele mev
- üzerinde söylediği. aö:ı:ler, 

I< I R 
,görülmüştür. Kafile cenuba doğ-
ru ilerileyordu. Moskova, 1 (A.A.) - Sovyet 

Flipia cinnncla cöriilea gece tebliii: 

Japon fil.MU Roıtof k.eaimlnde. Sovyet ltuv- ı 
Londra 1 (AA.) - Daha ge- vetleri Alman kıf alarmı takibe 

ce haber alındığtna göre Flipm devam etmiştir. Düşmandan alı- ı 
ada!Mt civannda kııvvetli bu Ja.tnan harp malı:emesi çok ehem· 
pon donauma11 ~örülmüttür. miyetlidir. 

(Dt1rıa.111f tta.lıf/tı :r, tııtıı" S ~•) (Devamı uıyfa 1, ei·tvft 4 •> ................................................................ -····························-· 

üniversite 

Petain Hitlerle de 
görüşecekmiş 

Paris, 1 (A.A.) - D.N.B. : 
Fransa ile Almanyayı allı.kadar 

eden meseleler 'hakkında 1'11areşal 
Pfa&.in ile .Alman Mareşali Göring 
ara~ıııil.a lllı:liıı.ııunun ti rmcı ırumı 
St. l<'loı·entin _ Vergigny'de uzun 
bir görüşme yapılmı:ıtır. 

iade edilecek esirler 
Londra, 1 (A.A.) - B.B.C.: 

1 
BERLlN, 1 (A.A.) 

Alman ordutarı Başkumandanlığı.. 
nın teblıği: 

1 Rost.of bolgesinde, düşman diin de, 
in~an ve malr.enıece fedaü.dık'.ara 
hiç bakmı}·tı.ı ak karjı hücumlarına 
Jevıuıt etmişt.ır. Duşmana,. ye111d n 

ciddi ve kanlı kayıplar nrJırllınış

tir. 
Zırhh ve piyade tetkillerl, Sovyet. 

hükümct merkezine doğru daha ı.ıya_ 
de ilerlemişlerdir. ~a::~~~::.k:·~~:·: Maarif Ve ki iliği 

ıazleri söylemi,tir : Şiddetli Alman tuyikına el'an mukaven>et eden • - j 1eriııin serbest bırakılması ıçin 
a:Bunun tç'.n, yeni kanunlar çı· l Sıvaıtopo.. Almanya ile Fransa arasında bir 

·h · un mevkiiı:ıi göııteren harita k d d d " ı 1 k ı • k 
iFE:.:~[b~~E.~:.''E; ~ As ,_,,er ı"" v ) a rosun a egışı 1 yapıyor ı l ::::::·ş·;~::·.~:::~d~;·::: 

E!Ür Fransız Müstemleke asker ı LeniııA"rad önünde, düşman, dün 
de, netlcPSİ7. çıkış te~bbüslerine ile_ 
vam etmiştir. Buz tutmuş Nevad n 
kuvvetli teşkillerin yaptıii"ı biı hü
cuma karşı kendisini müdafaa cclar. 

(De1ıcımt Brıhife ~. Biitıın 4 d~) 

l'acağm 'YC itin önüne geçmek için 1 ;:... a z i .. l/ e t 
ae lüunsa ynpacağız; çünkü ko- \. Bu" suretle bir çok rofesörlere terfi mülftk~t vukubulacaktır. Bu nıü. 
ca bir mi!letin sırtından geç;nmi- s p likat ışgal allında bulunan Or-

re ve bir anda zengin olmak için ı· va stop o 1 un imkanları hazırlanıyor ' lean şehıinde cereyan edecektir. 
paruım çalmıya çalı~anlara asla M a reı,al Petain dün ı:ece Vich)". 

•iisamaha göstermiyeceğiz. Hal- Ankara 1 (Telefonla) - Maa üzere 125 liraltk 7 Ordjnaryüı 1 '"n hareket etmiştir. 
lmTuan da bu mücadelede bize d k rif Vekilliği, lstanbul Ünivenite profesörlüğünü 6 ya, 90 liralık 16 
yard1111 etmesi lizırrı\dır ve fMl· 11 11 • h b kadrosunda değişildilc yapmıya profesörlük 1 1 e indirilmiş ve bu- 1 

tar.,. onun e 1 mu are e karar vererek hazırladığı bir layi- na mukabıl 100 liralık 5 profe· 
ia~~~c~:!i:~:in~: ;:~~ hayı Meclise sevketmiştir. sörliik 1 O a çıkarılmıştır. "' ı Bu layihaya göre, Üniversite Layiha, bütçe ve maarif~ncü-
kat'i bir \deweye girmek üzere Yazan • General AH İhsan Sa" bı•s tech.is kadrosunun darlığı ve do- menlerine havale edildiğinden bu 
cıılduPzıda •üphe bırııkmamak- • ld b 

d db. 1 ESK/ ORDU K(' . -- layısile sekiz yı an eri lerfi ede- günlerde Meclis umumi heyetine 
la ır. Zaten şiddetli te il' e'~~' y , t1ah~·,·1•1 A~ANULA.RINDA.N miyen profesörler vardır. Bunla- sevkedilecelctfr. 
müraeaat etmek zamanı artık hu~ ( azısı. • ... • un - de) f 

·ı _, ra bir derece ter i imkanı vermek Diğer taraftan Maarif Vekaleti 
lôl et-misti. Muhterem 8-.şvekt , •••••· •·•·· · ·•••·• ..................................................... ....... , ..•.••••....•• ••. 

Gazi Muallim Mektebi ve Terbilaer vakit söylediğimiz veçhi4e, 

D c ı b i r k ay ı P 
M •f M··d·· ·· Acele aarı u uru 
Tevfik Kut 

lllilletin hnyahna taalluk eden bu 
('Ok mülı:m 111eselede, timdiye 
bd• ,.ine milletin tabii bakla
.._. &sami derecefde riayet eyle. 
1Deyf ve binaenaleyh fevkali.de 
tedbirlerden sakınmayı tercih ey· 
lemiı,ti. Fakat hükiımetin . takıp 
e~ ba çok doğru ve ~ok ın;ıafh f t 
...... umumi ticaret ha>:•tı.mız v e a etti 

8 akışlar------

etmiyeliml 
Peyami SAFA ............................ 

ye Enstitiisü öiretmen ve memur 
kadrolarında bazı değişiklikler 
yapmıya karar vermiştir. Meclise 
sevkedilen hir layihaya. göre 25 
liralık. 2 öğretmenlik ile 30 liralık 
9 öğretmenlikten 6 sı kaldmlacak 
50 lira maaşlt öğretmenlik kad
rosu 4 de indirilecek, yeniden 40 
lira maaşlı 8 adet öğTetmenlilc 
ihdaa olunacaktır. (B.B.) 

( Afrika muharebe[) 

Almanlar Sidi 
Rızada İngiliz 

mevzilerine 
girdiler 

Umumi vaziyette 
sükunet var 

lngilizler 
Almanların sonuna 

kadar dövüşeceğini 
.söylüyorlar 

(Ya.em ı ii1'c~ w.kifemutWf lberiıııde müess~. olan1an mt~b~- lstanbul Maarif Müdürü Tev-
.. da•et .. ed~~gı yerde bil-ı::: fik Kutun dün saat 20, 1 S te teda
onlano busbutün t•mıı.nnasına . it · da bulunduğu T eşvikiye 

B UGON Şimal Afrikaamda 
lnpiz taamwınun on 

betinci günü. Savat hali Sidi 
Rııa çevresindedir. 5ollum ve 
Bardiya ribi · ammn üstündeki 
tehirler bile Mihverin elinden 
alınamadı. 

besinde Alman taarnızu içi• 
&Oyle:nenlm ş:m.ı AirikMını
daki İnciliz taarruzu için tek
rarlamıyacağd. lıusün Alman 
ordulan Moıkovanı.n kapıla• 
rmdadır. ·Şehrin lrurtulac&ğını 
biç kimse idd !a edemez. Bir 
zamanlar ahnm.adıiı ve ahna
mıyac..ağı söylenen Kiyef ve 0-
desa tehü-leri gibi Kının da 
Mihverin istiwı alhndadır. Si
•astopo1 da belki son günlerini 
yatıyor. Demek bir taarruzun 
ilk günlerinde verilen acele hü
kümler, böyle mat olabilir-

............................................................................................................................................... ._ 

ıa.wnasma ıebep oldu. Bu tıma-, vı a ın .. 1 . . b d' 
-'·'·lık ka d b .. kU t b. Sıhhat Yurdunda eoz ennı e e ı· 
.--• r~ım a d u k medil ı~az ! yete yumduğunu teessürle öğren-
deha ~rt k~l't"l'l -~~ra 'ih• •--~nderbıne l dik.. rne.ın.,.., scıhif~ 8, aiit•n r ı!A) 
mobtelıf ıe enıe _..ar a u- 1 
lunda. F~kat umilletia nrhndao 
ıeçinmeyi ve bir enda zengin ol-

Rusyaya ta.arnız eden Al· 
man ordusu. 2400 kilometre
lik bir cephe üstünde ve ilk oa 
bet giinde 600 kilometre ileri
leyerek Breat-LitovsJc. Lem
berg, Biy.ıistok, Minık... gibi 
büyük tehirleri almı,IardL Bu
na rağmen Sovyetlerin neref· 
li ve yüksek» mukave~etin
den, batti Alman taarnrzunun 
çıkniaza girdiğinden, hele kıt 
basbnrsa Alman tanklannm 
bataklığa saplanıp kalac.aPı .. 
dan bahsedildi. 

'- zevkli bulanlar ü:ı:e-
mayııt P"\\ • • •· 
rinde bu ihtarların da t~ın 8:0 : 

ıii1ntt'di. Onlar yin~ ~ild!1'1en: ı 
okımıal!a, batta kırli karlan ı 
L:r kat d "lha arthnnakta devam 
ettiler. İtte muhterem D~~tor 

1 Reflt Saydamı, nihayet kat ı 'f'e 
tedit kararlar almrya mecbur e-
tlen sebep de budur. 1 

Hükumetin böyle pek zaın-: 
nınd,. ve pek me?ru olarak yen1 
tıed'birler alması kas,ımnda, pa· 
llfllılığm yalnız ihtikar yüzünden 
ileti ~1mediğini söy):yenler var. 
Bu mü~nleavı da büsb~tün yanlıı, 
9Cidrlmiye bakkımız yoktur. 
An~dan ge'"" bir lı:mm ma: 

lnul esyanın artık hiç ~lmeınesı 
~ Pek az velm.-~i yittüru{en ° 

TASVİRİ EFKAR , 
(Dııxwu lll>Aif• s. s""'" 1 ıü) 1 

Merbuoı Tevfik Kut 

Bugün Şimal Afrik.aıındald 
ı cephe 150 - .200 kilometred!r. 

750 bin kitile birkaç tümenlik 
mihver kuvveti üstüne yürüdü
ğü söylenen ln.giliz orduaa, oaı 
bet günde 100 kilometre ka .. 
dar ilerileyehldi ve sınırda.ki 
Solhan .e Bardiva sebirlerini 
alamMhğı vibi, T~b~u da ku
,abna çenberinden kurtarama .. 
dı. Buna raimea biz, fark cep.o 

mit. 
Rusyada Almanlarm uğra

dığı mukavemetin Şimal Afri. 
kasında kat kat fazlası111 gören 
lılgıliz taarruzu için de timdi
den bir akamet hükmüne 'var
mak doğru olmaz. Bu taaırnı
zun geç de olsa ha,arılabilece• 
iini kabul etmemize hiçbir ma• 
ni yok. Fakat aynı mantık hay• 
aiyetile, bu taarruz haJlar ba,la 
maz, lngili:derin • bir s1çrayı,ta 
Trablusgarba varacaklarını ye 

ltalyayı br üfürü,te havaya u• 
çuracaklanm iddia etmit olan. 
ların da ne kadar alclandıkla .. 
nna bakarak, nen:enin mutl.a. 
ka bir taraf lehine taclanacaihru 
kesti"'1 atmak mümlrün d~!Yi1. 

Hakikat lu: Taanıuı: ve~ 
. b~ berdevam. 

UN TAHDiDAT/ HAKKINDA 
YEN/ BiR KARAR VERiLDi 

Lokantalar da pas a ve 
ece ki er tat ı imal edem· 

lstanbulun · 
ihtiyacı bir 

hakiki ekmeklik un 
haf tada belli olacak 

Koordinasyon Heyeti tarafından 
neşreJ.ıeı ... _ ,a arname ile buğd.ıy 
ununda :ı .. - ... cek maddeler tes
b!t edııı ' ' '<"!' ".lasta, tatlı gibi mad
delerin imalı J.okantalar ile evler 
mus,esna olmak Uz.ere her yerde 
men eıi ilıııiıti. 

Dün Ankaradan gelen bir emirle 
bu nevi maddelerin lokantalarda da
hi imali menedilmiş.tir. Vilayet ma
kamı vaziyeti alikadarlara bildir
miştir. Pasla, börek, tath nsaire 
r un· :ısıran evlerde yapılabilecek ve 
bunla.ra liızurulıı unlal' da bakluıllar. 

dan temin edilecelcUr. 
Diğer taraftan un tahdidatı hak

kındaki kararnamenin neşri ile yal
nız şehrimizde günde GOO çuval ua 
tasarruf edilmekte olduğu anlaşılnııı 
tır. 

(DHIGWU u.Jti/t 8, •ı:tııı& 5 rU} 





2 Birincikinun sahife: 3 

ım.nur~mittaııbuaünden 1 ... 5 O N -· ~ H A a·: ·E ··~-R ·, L : E.,,- · \ lhıslıfa Fazll Pasadan- Fethi Okyırı 
" - \ • "' ~ .... ıı . - . ..... 

. • - . • .. ! , • • ... ~· <t:#; • 

Gençlik ve Parti 
P ... amıız aa, fakat eönlüınüs ~k zengindir. Bunun İçİa ~-

7eye muhtaç taıle~ıine yardım eden n bu 7ardınu lenat
letmek anusunu tafıy&n bir milletiz. 

Eski TürlLlerin talebeye yataoak yer, yiyecek ...e hatta ciYe
celı verdiiini btl!:riz. Fakat, Oımanh tanlıinin '°" asırlarında 
tabsiJ tanı gibi bu 7ardım teldi de zifa ve şuiistimale ui~ya.-ak 
medreseler cahil «medresemp» \erle dolmut ve bunlan birer le• 

f alet ko.,,.lu haline ııelmifti. Bo bir tarihti, geçti gitti. 

Afrika 
muharebesi 

H.AHJRE, 1 (A.A.) 
Ortaprk iaglllz umu:wıl kaı-argl

hıı:ı.ın pıu.art.esi tebliii: 

Adliyede yeni 
nakil ve tayinler 

Bugün kendi.si de yükselıru. ol~ yüksek _ t~hıil • ge~~r~ 
rittikçe liab..-an yekiinuna ve devleıtın ~ok ~uhnn. sı~ı r ~ .. ~ 
mütemadiyım mqguliy~ ra.ğmen, yemden bır ~kil verW:ıek lu
ztwnunu gösteren bu tahsil gençl:ğine ait yardım meael~. ~ 
üzerinde uğr-.ılmaıı zamanı ge IJea bir İf olmUf ve Partımaz br 

Bınga:r.i mubarebeıi, şimdi sarih 
ııurette ba.olıca iiç cepheye ayrılmııt
~ır: 

1 - Xobrukun cenup dotusundaki 
esas cephedeki kuvveUerimız bura
da şarktan ilerliyerek kaleden bir 
çıkış barekeb yapmıya muvaffak 
olan lnı;iliz kuvveı.lerile irtibat tc
ılis etmişlerdir. 

Ankara., 1 (Telefonla) - '10 lira klm Muavinlitine Van Hakim lıf11a
maaşlı Çarşamba Hukuk ]1üimliğL.. vinj Hüseyin Atalay; Bo4rum Sorcu 
ne Siirt Hukuk Hakimi Lulfi Tan- Hak.imlitine Çumra Sorıru Bi.kiın.ı 
verdı; GO lira maaşlı lsparttı Asliye Nazif; Kızılca Hamam MüddeJumu
Ceza HikimUğine Zonguldak Asliye ~ mi Mu.avııılığine Pasinln Müddelı.ı
.;eza Hakiml Hakkı; 60 lira maaşlı ' mumi Muavııu ADdullah; Tirebı:>li 

>rdn Hu.lı:uk Hakimliğine Zonguldak Hakim MuaT1nlitıne Kazglrt J4iid. 

zamandanheri iJe elini uzat~hr. . . • v 

Öğrendiğimiee göre Parti Genelsektttenm:zm yaptıgı .S?n ıe
yahdi çok esaslı brarlara yol verrni~, bir taraftan gele~k ıçın da
ha köklü tedbirlere bs.~lanırken, dij-er taraftM da bµgun yapılan 
1ardımrn sah ve fümulü geni~)etllmi,tir. . 

Parti bu sene Anlcanada "a baba ve a.nnelen burada bulun-
mayan yüksek tahsil talebesi kı:zlanna bir pansiyon açı1m~1 hu.~
ıunda Yardımsevenler Cemiyetinin te~ebbüsünde beraberlık gos-

2 - Halfayadan Sidi Ömerin şı 
malindeki mevzlli!rc kadar uzanar 
\ıudut bölge.si, 

3 - J alonun eeııup bat1sındal.. 

bölge. 

Jukuk Hakimi Hakkı Pektaş; 60 
'ra maaşlı Tarsus MüddeiunıumUi
ıne Siverek MQddeıumumiai AbduL 
h Büker; 50 Ura maaşlı Amasya 
sliye Ceza Hakimliğine Zonguldak 

Asliye Ceza IUkiı:ııl Nazmi Baytok; 
36 lira maaşlı Ayvacık Müddeiumu
mi Muavinliğine Tan;us Müddeiu
mumi Muavını Ali Dikel; Hassa HG.-

deıunıumt Muavuu Kevni; Yenıı~ur 
Müddeıumurui Muavinliıiine ~nç 

Hiklm Muavini Şe.e.p; Akd:ıg Müd. 
deiumumi Muavınliğine Cizre H:Jdm 

lrfuavını SedaJ; Cı:.rP. Hakim Muı&

vlnliğine de Akdağ Müddelumumr 
Muavını Cıhad Özkan nakil ve tayın 
edilmtşlerdlr. (B.Il.) 

tenn.İf ve bu pek lüzumlu pam;İy".>n bugün eçılm1,ttr. mu··tekanıil 
Artık bu uğurdaki çahpnalar hızmı almı,hr. En 

Esas cephede Edudda, Sidi Riı.a 

ve Birelhamıd'de dün bütün gün sılu 
muharebeler olmu~tur. Öğleden ev
vel garptan gelen düı;man tnnklan
nm yaptıkları bir hücum, Sidı Raa
nın tam cenubunda zırhlı kuvvetlerL 
mi:ı tarafından ptiskürtı.ilmuştür. 

Znhlı kuvvetlerimız daha sonra bu 

.......................................... -..................................................... .. 
,ekline malik olacağımız gün u:zak değildir. t ""''T 
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ALMAN TEBLtCt 
BERLlN., 1 ( A.A.) 

Alman tebliğ'i: - İelı:oçyanın doğu 
kıyısında Alman hava kuvvetleri, 
gundüz, bır tayyare rneydanına bom
ba ve makineli tü!ek hücumu yap. 
nn,ıardır. Hangarlara ve kışlalara 
tam l&abetler olmuş ve yerde birçok 
tayyare hasara uğramıotır. 

Gece, u.nt tayyareleri. İngiltere
ııiıı ceııup batıSlnda lıaan t.e&Werıne 
lıücnm etmışletdir. 

fo1t1lız bomba tayyarelerl, düıt 
gece. şımalı Almanya kıyı~na h\1CUl'll 
elmışlerdlr. Hamburg ve ~mdcnde, 
jljvU halk aruında olll ve .,aralı var. 
dır. Hu akın eımuında, Jngılız hava 
kunetlf!J'l, yenıden ciddi kayıplar 
kaydctmı,ur. oıı tarıesı Alman bab
:rlyesi ttlrlikleri larafındaa olma.le 
ibere il 1nsıl11 tayyareıu clütlriil-

müşt.11r. 

Gün6n gaz.ısı ........................ 
Mllletln 

.. ASKERİ VAZİVEt. 
Sivastopoiun 
ö n'ü n dek 1 
muharebe 

teşkili firara mecbur etmişler ve (Birin.et ıahifedu. dna.m) 
düşman tankları seyyar ingıliz kol- ken, düşman, kanlı kaylplar vermiı-
1arının takibi karşısında şlmalc doğ- ur. Blıyıik sayıda düşman askeri e
ru kaçmışlardır. ~ır edilmiştir. Dü~man, altısı en ağır 

Öğleden sonra Alman -plyades1, tıpten olmak özete 30 tank kaybey
tanklann yardımile Sidi 'Rıza etra. lcmiıtir. 
fındakı mevzilerımize tekrar hücum Cephenin merkes ve ayni zamandr: 

G eneral Von ){anstein lı:uman- etmiş, bu noktada müdafaa hatları- şımal kesimlerinde, Alman hava kuv 
dasındaki Alman ordusu Ge- mıza bir hu1iıl yapmıya muvaffak vetlerı Sovyetle-rın ıaı,e yollarını mu-

! Von Klelı;t'in zırhlı tümPnlerile olmuştur. Bu bölgede ~ıddetlı bır vaffaluyetle bombalamıftır. Voloko-
ncra · tı·ı- h '"- d k d. beraber Kırım Yarımadasınt ıs a mu are.,.. evam etme te lr. larn&k doğusunda, kıılnlar ve malze-
vc Kerç ~ehrını zaptettlktcn sonra Hudut çevresınde kıtalarımız, me depolan bombalarım1 ştır. Kronş
yarımadnnın cenubu garbi köıesinde_ şımdi Alman müdııfilerın şiddetli tad sularında, savaş tayyare1er1, bır 
kı Sıvnstopol kalesini muhasara et: mukavemetine raimen, mukavemet buzkıranı batırmışlardır. Buyük bir 
mıştı; Von Kleıst'1n ıırhlı tümenlerı ceblerini inleye .çal14maktadırf.ar. şılep bir bomba ile ciddi hasara ut-
tekrar Rostov taraf'ınn ıı;önrerıldık- Bütün gün haY& kuvvetlerimiz, düş- ratılm1.1tır. t, 
teD sonra, G'neraJ Von lrtansteın, man kıt.alarma n dü~manın Eladem Mosko\·a ve Lrnln&Tada baoka ha.. 
Sıvastopol kalesini zaptetmek ıçı~ ıle Eldudda arasındaki bölgede bu. va hücumları yapılm\şbr. 
lazım olan ağır topları vesalr fennı lunu taşıt topluluklarına karıı 7ap Kaf\ı:•yada 
malzemeyi celbe başlamı,tı. Perekop tıkları ıiddetJi TC anudane hücum- Stokbolrn, 1 (A..A.) _ nageımlche.. 
berı.ahı, .geçen ilktqrin ayının so- !ula kara ltuvvetlerin:ı.i:ıe yakından ter, Beninden baber veriyor~ 
nunda :ıapledılmış oldutundan son- yardımlarda bulunmuşlardır. Bom. Alman tayyamerl, flk dda olarak 
teşrin ayının ilk yarsın Kırımın is.. bardımanımızın ve alçak uçuşla ya- Baktı ve Şarkt Kafka!\yanuı dif'er 
tilaıa ve 'Kerçln zaptı jçln çalışmakla pılan hucumların neticelerı çok mem mev:uleri üzerinde ~u~lardır. 

tJ Bundan sonra gayretler ~- nunıyet verici olmuıtur. Askeri mahfiller, bn akını Kafkae 
!:t~pol üzerine telcııı.f edildi. Cenup ve garp bölgelerinde maki- limanlarına harbin ne kadar 7a\la1-

Bu müddet zarfında Moskoflann neli kollarımız harf'ketleriııe devam tığım ~· CleW 11&7.makta-

Sivaatopolu müdafaa ıcın Ilı.um ol- etmekti!dirler. dırlar. 
mıyan feYlerl denlldeo kaçırmıya Almu tebliii ltu mwbabir, diJ'l)f Jel: 
ağrQtıklan ııörülüyordu. li ikinci- Berlin, 1 (A.A.) - Alman tebliği: Alman ınalıfillerine göre Kafku-
Lerrinde, Kerçteo ıoııra ııra Sivas- Şimali Afrikada, Tobrukun ceııup yada lncf\iz ltıtalan yoktur. Yalnız 
topola ııeldıt1ni ;yazmıştık. 14 Bon- doğusunda çarpıfmaJar devam et- birkaç miiteluıssıı Te irtllıat subayı 
tcşrınüekı yazımızda da, Amiral mektedir. Cenuptaıı yapİlan İ~iliz mevc.uttur. Bununla beı'aber, İngillz
Kuznetzov'un Sıvastopol k.alesl ve karşı hücnml&rı, muvaUaluyetle püs ler orada bzı tayyare meydanları 
Kırımdaki tekmil Bol~evik kuvvetlerı kiirtülmüşt.ür. Alman ve İtalyan ha. yapmalttadırlar, 

Karadeniz Rus filosunun Sivastopol harekata muzaheret etmitlerdir. 

Milli Korunma 
kanununda değişiklik 

( Bırıncı ıalııfed~ıı devam) 
Mecliste 

Ankara, 1 (A.A.J - Buyük Jııl[Jlet 
.Meclısı bugün doktor Mazhar Ger
menin reıslıgınde topla.nm.~tır. 

Hudut ve Sab.ıller Sıhhat Umum 
Miıdurluğtı 19.U mali yılı butçeslndı 

degışıklık yapılma::.ına, ıx>Gta kanu
nuna mo:zeYJel 2'121 aay1b kanuııun 
dorcliınclı maddesınin (ıı J fıkrasına 

bır kelıme eklenınesıne, Tıirlı.: ıye ıle 

Almanya araı.mdıı. ucari muahede· 
!ere daır 25 temmuz 19-40 t.arıhlı hu. 
sus1 anlaşma protukollanndaı:ı ıkı 
numaralı protokolun durdiincu m:ıd
dC$indekı yazılı müddetin, yıne Tür
kıye ile A1manya arasında tlcari 
:ınuahedelet"e dalr 25 temmuz 1940 
tarıhU hu.swıi •nlatmaya hğlı iki 
numaralı protokol un dördu.ıcü mad
de&ınde 1a.z1lı nıüddetın lllı ay daha 
uzatılmalarma ait teati edılen nota.. 
l.arın tasdıkine, devlet memurları 

a_ylıklarının t.e•hıd •e teaeülüne daır 
a65ô sayılı kamına bağlı bir numa
ralı cetvelın Milli Mudafaa Vekiıletl 
kara kısmına bır memer di.vesı ne. 

Diyanet İtleri Reisliti teşkil.it ve 
vazifeleri hokklndaki kanunda bazı 

dtiıııklıkler yapılmasına .aıt 3865 sa 
yılı kanunun ikıneı madiiesine bir 
fıkra eklenmalr.e dair kanun lay1-
halarile, Vakıflar Umum Müdurluğu 
te~ılit.ı tıakkında"kt 3~1 :sayıh \ca. 
uuna ek karınn layihaııı müzakere ve 
kabul edilmı,tir. 

Büyük Mıl et. Me.clısl çarşamba 

~ ·~ill:lritf~ il Styast fırka reislerinin hayab 

Tefrika: tza Yazan: Ziya Şakir ............................................... -
Sellnlk ve Manaabrdakl hUrrlyetpem:verler 

•ilAh kuvv·etlla (ıstlbdad)ı dev.rn,aşat.rdJ, 

Bu eıskl torkaltlann, şı'Jlldi biTe.r 
kahranıan kesılmesı, Dol.:tor 'l'emoYU 
fena halde filnırlendirdi. Adeta (hür
rıyetperver) markasından tilu;hıdir
di.. . NeJRkketin ııemlllarJnı kaplıyaı:ı 
hurrlyet havası ıçnıde. meşruuy&t.in 
hayatını ıehırliyecek koiuauş bır ruh 
mevcut bulunduğunu, o berkestnı 
evvel keşfetti. 

M aıılesef bu, çok acı bir hakikatti. 
Nıtckım bira:ı sonra, biıtwı uryanlı
ğıle, kendınt goF.terdi. 

Doktor Temo, ( mucabede) hayıı
tınd:ı., bır haylı darbeler yedi. Fakat i 
güniın bh·ındc, cemıyet erkanından 
bırıyle konuşurken ona verilen cevap 
kadar ağırına tesadüf etmemiş .. ve 
tıı~bır ~ademe karşısında, o derecede 
ı;ersemlemcınışU... Bu vaka, ıoylc 
cereyan ett.ı : 

Deıktor, İstanbuldan sonra, 11ene
lcrdenberı hasret yaşadığı vatanını 

görmek ıstedı. Bu arada, {Kabe! 
Htırrıyet) adını alan (Seliı.nik) i zı
.) nrct edere,lt eski arkadaşı olan Mit.. 
bat Şükru Beyle, diğer cemiyet er
kiı.mle de tanışıp gı-rüşe~ckti. 

Seliıniğe gıdıp te (merkezı umu
mH 11e gird iğı zaman, Mitiıat Şükrü 
Beyle karşılaştı. Mıthat Şükri) Bey 
onu bir odaya götürerek - o tarihle 
erkfınıharp binbaşısı olan - ~Cemal 
Paşa l ve dığer bir iki zatla tanıftır
dı. 

Tabltdlr ki söz (Cemiyet) c intikal 
ett1. 'Mekt.ep sıralannda ıken kurdu. 
ğu (Cemıyet) m bu lnkılipta iı.mil 
olmasından heyecan içınde bulanım 
Doktor Temo, btiyüll bır safiyetle: 

- Çok 'Jükiir, emeklerlmtz. "H fe
<!akirlıldarımız boşa gıtmedt. (Ce
miyet) ımız, vuıfeaını lfa etti. 

OedL 
Cemal Paşa, b1rd~bire irkildi •e 

Dokt.or ile aralarında. şu konuşma 

~ti: 

ilan •e hu t\\rlü ceza tehditlerinden 
emm oldakian ecnebı memleketlerin
de yalnıx ;neşrıyatta buıunmuşlar,h. 

Buna bınaen, jnkıl;.brn ıerefinden 
oiıyük m.ıkyasta hisse talep etmeleri 
aklı bır hareketti. Ancak şu var kl, 

aenelcrde:nben ( eikirı umumiye) yi 
bu inkılaba hazırlanıak iç.n kalemle.. 
rile çalışanlar da, bir eeref bi&&esl 
duymakta bak.sız değillerdi. 

Doktor T<'m<>, flJDU anlamıştı lci; 
(İttihat ve Terakki Cemiyeti) nin 
(dahili) oubesin1 teşkll edenler, bü
tiiıı oeref hıssesınl kendilerine inhi
sar ettirmek istiyorlardı "\"e, .nail 
oldukları _maddi ve manevi - mevlde 
kendilerinden başka hiç kimseyi çı

karnııya taraftar ~rünmiiyorlardı. 

Doktor Temo, bir müdd suküt 
etU. Fakat. oradan ayrılmak için 
ayağa kalktığı zaman, Cemal Paşaya 
birkaç söz &<iylem~k is~ı ~ 

- Efendim!... Musaade ederse
nu, bir şey eoraeağım. Biraz. evvel, 
muvaf!aklyeti kendinıze basrettımz. 

Ve be.nim gıbilerin, bu inkılapta bü
yük bir bizmetlen ~cbkat etrnedlğin1 
söylediniz. Şu halde, cemıyetlnize, 
niçin bızim cemiyetimızin ismini 
verdiniz? 

Cemal Paşa, birdenbire şaşalad1. 

Kısa bır tereddutten so-.ııta. 

- Bundan ne çıkar, efendll'll! ..• 
Bia o ısmi, t.eberrlıkeu aldık, lı:ullan.. 

dık. 

Di1e mırıldaadı. 

Doktor Temo, ideta, bir h"7ecaaa 
kapıldı. Evladını müdafaa eden tef. 
katli bir ana gibi, dayandı: 

(De11'J:nı :fltı.r) 

Tevfik Kut 
vefat etti 

- Hangı (Cemiyet) ten bahset- (Btrlrırl uJı.i/eık?ı cfn1.1"1) 

mek ıstlyursunuz, Dokt.or Bey. 131 l yıluıda İetanl?ulda doğan 
- lı,tc .. bizim cemtyetimlz .. bu ce. Tevfik Kut. Tarih Fakülteai me

mtyet .. lttillat ve Terakki Cemryetı ... zunu olup birçok mekteplerde .. 

par•••n• kumandanlığına tayini münasebetile va kuvvetlerine mensup av te.,~lleri, -
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çalanlara mudafaasıle ali.kasını ve Rusların İtaly- a.bliii 
ha Sıvaslopolu da Odesa glbı nihayet Roma, 1 f.A.A) - İtalfan orda. f b J • AJ • 

- Yarulıyorauaıız. Doktor... Bu, stra.sile Davutpa~ Sul.ta.ruuıuie ı. 
,vanı b:zfoı ceınlyetımız !!, sizin <:4!mı- tanbul Erkek Liseainde tarih mu
yetin•z.in arasında hiçbir münasebet allimliği ve müdür • muavinlikie
ve alaka rnevcut değildir ... Bizim ce rinde bulunmu, ve maa.-if aıieei 
mıyetımız, Scliın.k ve Manastırda .içinde ür" at le temayüz ederek Ve 
dofymuşt\Jr ve ııık~labı doğurmuştur. killik fUbe müdijrlüğü ve Vekalet 

~~ •• ~~ ......................... S z n cemıye ınh ıse, vatan haricinde umumi müfe.tt.ifliiine sür.atle ter .. 
('.• şm• tir Sadece ne:-i:'1yatta bu1un- fi ettikten aonra 19 35 yılından be. 
maktan ba"ka h çbıt şey yapmamış- ri de &. ...... M.aıii Miitlürl~ 
tn'. B\lna b n en ınkılibın bıltftn te- .. llüyük eır -ehi ... iEa .... k· 

asla mUsama tııhliye edecekıerinı ızah etm•ştik. ıarı umumt karargahının 547 nuına.. e l g 1 
edl1alJ78C811~ -.Alm•l-- t.8hnı•• - -.s-. ralı te'b~: (BtriMI eli/eden dMn!IJ 

polda aftı a.ıs fıtbtıl tıuhnnnakta? Dtln MamıaTl'lrada sene ni"enlt • JIOSKOVA, ı (A.A.) 
(fl .. ıı.lcalui• ,._, dı. euısıana af'tte General Vea ._..ıer ..... --., ~ lbtıerier ~ -ıt 

ani UW•• liyetlan taJaii suretle Manııtein, kendl lluvvetledndea "' Tobrukıa tıopçu kesif bir faally9t aontıatria üpn ~ telmt: ert.......... Hiikinnel, a:au)atekir- Alman fırkasını Simferopol cınnn. aarfetm.lftir. DOimanın Trato tü 31 8GlttqriMe lntatarınmı "biWin 
le.;. ,-i ~ mahkemelere da tanıssudıı ve lcafeyı ablukaya menine zırnlı makınelerle cephed111 cephelerde diltmanla çarp1ınuılar-••mrk• e8"ıt bu ciheti de ~ memur etmıfCI. yapmak 'tsted\fl b\r ~m tetebbü fm 
aan dilrk.te ......... FUat 111... Bu kuvvetlerin blr kı... Yayla aüratle piskürt111miiftilr. n __.. .. ıa • ~ ta,,_elıl 
Mirtere, aml ihtiWır air'etiııli _.. 41ağını atarak ıııahild• Y.tt.Qı upt Merkez bölgesinde ileri kuvvetlet ~ edim 1 ıllr. lhöa le.,..._. 
rea ıele w..- aetirJiıi' ._ ... etmlf ve yarı~- eenGlll _.. ~da e&rplfllla1- olmuftur. B a ~r. 
1 
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Un tahdidatı 
hakkında yeni 

b·r karar 
'~ :ııaltil ... ...,.., 

Bu ınlkta ı<!!'ne e 219 bin çuva~ 
etmektedir. Valuil 'Yln~ad.u bi re ç 
ve pas,ac ara verılen o miktar: lıOO 

çuvala ladır.ilmıfle de bun.ltmn plı 
o uak f rınlarun telND e.t.tiklfır1 
uıaJarla qrfiyat yıne a.vnı mı"ktarı 
~u&maktQdı. 

JtoordiDas,on karan .an ~rru.j 
funw temin J.,,eaDe çıbn'Wıtı gi'bı, 
dltR" ...,.ftan tmnı&m ~e.rttaıırı 

_.... - -..-•ıtı - '9lr IMH• 
Wmt _,,__ ... ı ıtısı 4e onleuıış 
cıhnattachr. 1Şimcb fmnedar bca1c 
UD aatac:ak 7V DIUJll8ıl'..-.. plmııı 
.-.aa .. ~ ..... ,.... ... 
cetJ tahm.Uı ollllllma1'tadır. B• •retle 
~ NIUki • lhttpeı 1!n ıı:eı.. 
hır un.~· kadar anlqılmıı olacak.. 
ttt'. 
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hlııis. ıc..Gia 1ıira ... _.. I& n Rus Karadenıa ftl•unu bir an müdafaa meva!leriae l!'lmıt$ •laa ""'11: Uiinkereler ........ • ıif 
n,'llrdllıt l~p ....... evvel icia bir 'bale retırmek arzusu Al!'18" lrunetlerı, llOnradan bır tn '3t 90ntepte tecesl, kıtalanmıa, V&IMJC.ı.on, 1 (A..A 1 .J...- d.ip.. 

........ deılca •e1crırn ~ Slvtılfl'felU u,.mı8'1 tca-p ettiT\- gf\tt b"rşı Mleunnı ite tna lllev&ıler- tıfıttm ~rde dtifmanla carp11- ıo-.1ı1 Kurma, müaakereı.ia hıtlJıir 
1 ildi' 4 ......... .a. kan· ~ eraıılakl JtOlllartn Odeııada .fen atıhmftn'. r.lflarchr. .umaa k~lli ___.. edıea1lk 

': ~- w ::V m • dlllla • ~ctetu tllN ._...."' thti11tali " ~ Mariapol Wnde ;tu IÖded ll&v• eUllıp: 
:.: :. •• d ~ ~ ..... ,.0 yoldaki tqebbislerl Almanlan t.onera. 1 (A.A.t - Q6'tt!e 8 inci t.oftdra, ı (A.A..t _ Stolthohnda c.B» tnibakuııW,ıa ..,. .... .,. 
• I, , ......... ~ dcJ..,.- _...... w•te w larM ..... '* t~ erdun newıdtndıl Whlltlft holunan bırkaç lngfth ırazetealı;uq dUa .auikemqtel bir .., elaıııu.> 
W .... ~ .. lpwlr ::niaaeliue ı ?& Reuter aıu-- •u1a'91n bıldtrt - ~lrt ft119'arın ltostoft«n sonra J .. 1.,._ ... , •• 
tll'• ........ ollıa MemlırLwticn'i- Jlu llliıeı>1• A.,...._ won &tmler9 \•or: Taının"""'' ıta iatlrd,at ettlkleruıı Vqıncııoo, '1 -CA...A.t _ Bahriye 

sin. 1'e W.nnh •nıe;ri 1h Yit: kalenin dış ==:.:;k~: fı,:;:ııs ~'!:~in'~~ trıon.rı"'~ ~~· ~ pasa• ----· .N~ r.aıa.ımn ...... tt•-
• he • a1'aab ~ J-.;11ne11 •ktan __. esil" ... ,., ...-an "110 • --- ua maldilleNe, Biııleıfik ıblılrlllll -
~ 1ca1n1r•• aa ............ tıepe)ere bfJcum eduek onları za z.ırbh tömen1 bmaaci.anı General talan ..e,temittir! .... 7eni !Itır .ı.,.. ı.aıaw, ~ 

irlere ihtiyaç .,..a... ~"- ...., ,.,. .......... .u• ..m~ Von. Ravenateia T._. •ctvıı- Ahnn ordldan T-sanrosü dar- J9GnYQI .8176k ımtup .,. tı'e1e-
teclh il • eaa tam "nldinde .altr ~ ~rerek ıe1n't. li miftir. '"41aft 'Awk den111 sabilınde klin menle Htndıstanile elblrUli lııaU.ıle 
- 1lıa ~~ dolaya cta manı w ta"91art fl.ddet1ı . Cumarleai &'hO Almanı.r im,.. Marlupola dotru l'ieaı etmelcted1ı:- OMı•'il• Aliluia. t!ll:mllt eluıetlle mu-
..... !lıiif ~in .,.._ t.e.. afttna atm1.ıara-tr. 21 90ntefrinde ratorhık kuvvetlerıalrı 1wah attın.da ter. Bu .etdr 'llolt.ofun takrıben 160 ...._ tıılüeı!eğı laUıia •- '*· 
...ı.tuem ftda da .c;,.JediPimia bieaia .-ı* .. _.., eepheıteThıde- bulunan aıuı parçasının U'tıbatına kifoınftft ptbmda balu~aktadır ., J'Mıiıa. dena,.. .._ ....._, 
~ yalca" lekıette dem ki ~ra tllAftW •e lclicam ede- kesmek !cin muTaffu olanuyan bıl' thmt •- .IOet1ttn Marıu,pola ne- ,..~ V-•qem Wr lm..-i 
....-, Milin ....,ı halan tti- rek __. ,eal1 lluDlardu lNıbçuil taamı& ,yapmıılardar. Bu breket t1fı ..,le .. metuaır. «StormOTikııı pı .. ...,..,. ~--- tı.lıi9 •eJM'u 
.ıa.1m- ,.,...mr.cak, acİP ~ ,.e bleni• .... ..._ esnaemda AlmanlaT cesaret Te fld- tce lıııondNmhman tanaretermbt hl- del'W1r. 
.-, ..,..ı,ıde 1-nnpPDI 111 

faa 'hattını Wrbc .noktada• ~ o!etle etTplfmıt!ardır. ma,.mae taaTebt edea Bo~ ,.,..,_ a1ıhlWJ .. *1 ...... 
.ı.nlds· lardır. Alman tebbtı Sovyet asker- GeaeraJ Romael'ta 1101nuıa kadff fllftmeli Geri b•rlikled 1larıup0J u.. aı~: 

TASYfRt EACAR ıermm bllyft blr kıamının ıebırden çarpıımu ıçın wır aldıtuaa ıoptıe ınnrnm at kilometre kadar prlwcda 1 _ .ı...-..ma .......... lfe 

"98-prtfimta~M·• çaı-. ........ ~· $1l yoktur. RoııHMf'ın eJntde -.ıanrıç. ..,._... tem~~!ndttmrler. Çındekı barekitını sfielettirm*. 
k 1 1 a..Jde ildııc1 bk Oda& bidıseııı tar- takı tank kunatlerının ancak hır __,_.-de ı - '-.o..-. ..._. hııekltı. 

"'8 •• 8 8 pıımdaY1•· Heniiı muharebeler de- kumu ka1mıt olmasına ratuıen Al- Moskon. J fA.A) - T .. • 4eıram .. ....._ eldıata .-ı 
.Aakan. 1 (.A.A.) - Tildt Buın 99111 e~' mantarın aneedtttae claır oTtada •iusına aöre. Donetz bavzuın- •ai•rt.a ~ı-ık 

8hii11 MalillDd• ~: hi~r alll'Ht yoktur. $inadı anne- da ""1'8ıa Alman lut'alanraa br- S. _........,. ~ ... h1Mm - ••••r'•• •m-h, ala 88... llWl!llnln dıldtlfne &Gre Almanlarla ~anlar fi !() Sont.e.ttincle .Ro.&.ow .............. M J lllla, ~ .tWn 
ehmea pa4ır•P" itla .1111Pdan •••••I qaf1 JU'bl'l atam miktarda tan1r. rebeabıdea tamamen ayn diler bir 4enia .........-..nıe 1ebebiyet ••wllmn Jkblll ıaN•• ....._1, !'ilk B.-m !ara malik bulwnayorlu. !hl hat ~ir taarruz inkitaf etmifdr. V81"'C41ii•ıh- _.. d"l ''ı & 

Tefi, brmn ~emiyetlmıze alttır. 
Doktor Temo, Cemal Beytn bu aöl- .lıe bul11U ... fbn. 

lerindekı maksıtiJı, ıamam1\e hiuettı Te.filt Kuta clalta meml& 
,.. lerı-JUQı,. derhal llelti. lııi•k b.imnetler ıfa edecef:1 do' 
VakıA Cemal Paşanın sözlerinde, nada vefat etmesi, maanf ailesMJ. 

'l..ily6tc bır baklkat vardı. Selinlk •e de tel&fi edilmez bir bofluk 1ft.ı 
Menut•f'fakl hAttfyetpeT'Yt1'1er, -her nlamt •e kendiııim tam17anlaa 
ne nam altında olursa olsua. lıılJfık büyük bir teeaaüre garketm" 
~ pptmtlar- *6111&1;. TMriti Efltlt', ela~ 
hapsı, hatti ölümü göze alarak slllb Kuta ve kederdide ailuinc 
ku""'1'till' (ilit'!lılfad} ı *"f?W!t• mu yeClerina bileli*. 
vııff .. olnmtlardı. Mtg .. ve Avnıpa. ... 

• _ .. 3 n (>dtrar) tlıl. ba,....,.ın- Merhumun cenazesi yanaı öi 
11 111

•
1111

-
1 &seri Süleynıaruyedekı ew:"inclılılli' 

ı 1 Piyango 

l
i 7. llkWnıue. 1941 

c•iili;Jf 
f PLANI = 
ı fh..tmt"'· ,~. ,~ ... r 
f ............... 1 
i .,... "'"'i 

1 ~ = ::ı 
l ı#o ~ 5~§ 
1 800 188 80.080 
1 1.280 51 &O.OQO 

1 4.000 10 40.000 1 
80.000 3 240.000 

1 81.241 Yeken ~20.000 : 

i .Ba pklllp - lııUıette 21,66 il 

1 
billlı ~ banacülıw. 
'l!a1lı lıieliler •• ~ bileti• 
~ liraclw. •trt llutlatıma 

tJfı • " ikıttıifedir. 

\..-ı lth KUR ti U - 1 "' 

blclmtarak. Süleyaıaniye 
ne ~ek ve namazı o-~9J 
da edildl:lea ...aa 

dilıWri ... -"• ıA:lk. 

v._.-.,. 
ı ViJıana ~ 
..Şalıit 
Mazurka 
Gön\il Eııran 

Ses 1 Bir ömür böyle gefllli 
._ a tlroW Alka.Pon. 
Auk ı Ôlmiyen ~ 

Hudutsuz A .. • Fllml-· 
1llT Wnt ......_ ana ıaıhlaiJeeell-

9e+wk ... ktırap ~ .. ft ıdb,et -nw ..... 

"'1; Magda Schaeider~ .. 

SEVMEK HA 
F~dnde bunu. tlll'ik 11ir eafka q ......... •-rıııltlMi._ ... 

" - ..tl•tankhr.. 

.... -..S ~ ~ AlcbN. 1 fA.a\.t ~ p tıırdW Ahaelal'tft teB1t nıa'tıaıebealınn en ft1IS fteri 1aarelteti. muvaffak raber, Anaerlkalılaruı. lat&alQllne 

.... .......... Mtin bul• ncenn,p.. IUdili t:anfmcl• 'I nklnun 942 atır ytl)riintl tats~ruu sGate1"1Uk.. cöriinalkte w eir R• birJW .u ~ lıı n' 'ıı ~· 
1ucmn illlrlldai kolaJlqtlrıuk lchı aautad olan aUYare, 1 80 

18 r ._ ~ OhM ...... 1trts 1p ,_ ....,.,. Ai • ı•-.. .._.. ~ 
11 ......_ ua ... , •• ~ ..,._. ,.,.,. ... •111' • .a,.. .arıan..... ·~ •• -.- .._ l Jıil. 
Wl&'h- Ôlllliıı 



Sallife: 4 

fTIY A TROLAR il 
ŞEHİR TiY ATROSU 

TeJNkf' Dr- kwm•: 
Bu gece ıaat 20,SO da 

Şarkta Bel -Ami 
MOTHtş AİLE 

Konfer11N 
ller•ilw Hclkevi11detı: - 4/ 12/9(1 

dine 

ı.cf"ient!.e gıinw saat li de Halkevi-
111idn Te~batı•d•ki merkez bbıasın. 
ela Yiikııelt Mil'llar Sedat Çetınta, ı 
tarafından c8in.ııta 13 üncü aaır 

Tirle meieeiyett e.erieTlnde araıbr-
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

• 

1 
a.ı.ı.-. menullftda miihun bir kon
feranlii Yet"ilecelı:tir. K.on{eraa.aı mi
._ltİfı Koren111r: mutad konaenıu YL 

Nevraı·i, KırıkGlk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 
1K:?ıeıt • ea Cll .: 
fBtkiilMll ye ÇK 
ae..<U lııir aaceca. 
lıU tKıiİlll eı(e. 

icabında giind~ 3 kaşe •lınabilir. Her gerde Pulfıı kut1darı ısrtırla i~te1iniz • 
noeklıir. Het'keıs celebilir. 

-~. 
Tıı.IM • Kla.k-

filı• ....... IR'
bu.u. l"uı!Ae 

~ea ita ciMıl 

filmj - ••k\edir 

tığ. ............ ,. 
Jo j J.Jıuoy, n uı.

tcmleke eriıalana 

Çalı~..,.. PariM 
döndüP 
.;a;;-iis bul 110 « iL. 

fo lair pce (Yie 
frıtntaiaıe > ad.it 
CUaaınia 
0; ı..ıuc.ı elan aek. 

~ ıvkad .. ı ( F•
l'eii~ 1• cu~
•11 .,. ectoal ak
ıam lt'f'ine Y••ei'e 
•aveı tlu.11.av.tt.llr. 

lleır.t.., arlı:adat1 
ona u.u tın.it t'- Ba .,..eı film. usun miid det lıtanbul laa.._ ali.-
dn lld için 20 kadar e decStir. 

tr..t yardımdabuluo•Uitur. Fa· ı ( Villi Föı·ati ertesi ~iin harekete 
~ ucj ııu para ile Parisin Moa- geçerek bir çok kadınlarla tanıtıy•r. 
ıırıarl• mahallelerindeld bariannt Bır avrü maceralara atılıyor ve illr.ı

~ft911'R'. Ra~el adH\da bir ıantöBle beti filmi aeyredenlere malüm ola-

1 t.anışt't'Or. (Ilel Ami • adh methıır yor. Eaer gij7.el, canlı. artistler ııom
tar~· !inliyor. Bu farka ııı:enç, gıi- patik Ye tl'lükemmeldir. Bilhassa (Bel I 

Ami) bitw.ıı İstanbalun bundan aon- 1 
.ı. iak.at cahil in.a11ların hııyatt& ra daiıaa tekrar edec<'fi zarif bLr 
.....ı auva!fak olacaldannı an.tat- hatıra oluak ya~ıyacaktır. 
ıualdadır. E9er, lılayaaaaıı.t'ın ayni iııimdeki 

O ı-ce bu şıarkıyı öfrenen Jorj r••anındaa alıamıştır. 

Tti•nel seferleri ŞUphell ölUm 
yeniden ba,hJ C8k T•phaaede, O&reiqi Mahalleııindeki 
Elek.t.ri.k, Traırıva7 ~e Tün~ İda. bfr caalin arkasındaki odalarda 

relen Ua•m Ml11h1ri diın Ankııraya l oturan Foti adında biriııi, dun oda- 1 
citmlf\U. Unıum Müdiir A11karada aında ölü olarak buhrnmuştur. ı 
tehria t~nıny ••ı ü~rhıde alaka- Fothıln ceaedini muayene eden ta 
darl .. ·a ızıthat vcrecektır. b1bi a4li Eıı•er Karan öliimü tüpheli 1 

Ditw taraftan A.ıaeribdan gtıl -
• "'-•- 1 • - ı ,_ h d d •<irmiit, ceAedl morp lcaldırtM.ıtttr. 
~- o aa ~une a.a71şa 11 u UMU&-

4aıı. 1feri rirıı. ıtt.ir. Kart1 bir hafta.. Bınıdan başka Hasltoyde vı:zirod•- ı 
p kadar l'l!hrhaize ~ecek Ye yerin• ları çıkmazında oturan Fenıl oğlu I 
takıldıktan aonra tünel aeterlen :ve- N •bt adında birim tıç dört gün enel 
llid• l>qlıyacaktır. ölmiıf, fakat aılesi ölümü haber ver-

i 
medikleriaden müddeiumumilik vaka 

Ekmekğin acadatılmaa etrafında tahkikata başlawı.tftır. DL 
etrafında tet&ikler ter tarAftan cesedi muayene eden 

Ba1.1 fırınlann bir çuval undaa adliye doktoru da, morga kaldırılma-
103 ekaek yerine 113 ekmek çıkar- aına lüzum görmiiot.ür. 
11uya muvaffak olnıalart uıerlne Be
ledıye İktrsat Müdtirlufi bu ınesele 
üzerinde tecrubelert. başlamı,tır. 
Tecrube muvafık netıce •erirı.e ek

43 dereceUk rakı 
İnblaarlar idaresi -4~ derecelik 

mek. ki.loda bır nükt:tr ucuz.lıyaca-Jc- rakı imi! etmek için tecrilbelere bat-

tar. 

y • 
1 

lamı,tır. 

PUDRA 
••• 

Renkleri 

ÜNDE 
Kadınların 

HAYRETi 
*-----

811 Padn.la:r, 
hir "Colorimetriqae., 

makine ile istihsal edilmiştir. .. _________________ ..... 

------------------

SAATLİ MAARİF 
Takvimleri çıktı 

Alat.\Klı:a. alahanııa aaatleori, futıoalan ve bavalan, tarıhleri. 

darbı meeeMeri, hikaye ve manileri ve takvime dair her türlü 

malUnıatı doğru olarak gösteren Saatli Maarif Takvimleri çtktı 

S. efeiz ve emsalsiz takvimlerin bılditleri val'Chr. Aldamnamak 

İçİa gerek kart.onlarda n prek ~viın toplannm iiısru.de 
( IAA nl MAARİF T AKViMt ) adma diddt bayınılm.an. 

Mskca : la&anL.ııl MAARİF Kitaplaaneaidir. 

Diy.!'et l,tert Reü Muavini Bay Ahmet H11ımdi A1ur.lıti tara
fmdan telif Ye •e.,.edilmİf olan bu eter, küçük çoc:uklanmlZln di.
ai, içtimai ve fikri terbiyelerine hizmet için yazılmıttır. lfadeıi 
gayet a.:!IİI ve bilhaııa y•vrulanmuı alakadar edecek üsluptadır. 
Eser •J'nİ zamanda itina ile basılrruf ve her sahifesi milli tezyina. 
tımız ile cazip bir surette ıı:üslenmiftir. Sarfcdilen bütün emeklere 
rağmen fiyab yalnaz 30 kuruştur. 

Ba~'ıca satıldığı yerler Beyaatta kitapçı Şakir ve Ra,it, Ba· 
Wlide Asan İlmiye kütüphanesi ve Maarif kütüpban~idir. 

Karilerimi.ze ehemmiyetle tavsiye edem. 

Çuval yapıcdıgı eksiltme Hanı 
Toprak Mahsulleri Ofisi 

Umum Mürlürlüğünden: 
1 - Beııi, teşekkül tarafından Yerilmek üzere be9 yilz bin ili bir 

mllyoıt raddesinde jüt, kendir veya pamuk iplifıne un ve mlk.aet çuvalı 
yap\uılacaktır. 

2 - IHr haflk zarfında imal edilecek mıktar yirmi bindir. 
3 - Taliplerin t-ksiltme gün ve saat. nden evvel "1mdiye kadar çu

valcılıkla meşgul olduldıırına Ye bu işi yapacak kabiliyet n te~kilii.ta 
ma1ık bulunduklarına dair Ticaret ve Sanayi odalarından veıııika alma
ları, muvakkat teminat olarak be9 bin Turk lıra~ını Ofis nznesine tes. 
lim ile makbuz almaları nya bu miktar•, mektupları devletçe kabul 
"ıclilmiş bir milli bankanın nıuvakka t teminat mektubile temin etmeleri 
ve eksiltme gunil imal ettikleri bir çuvalı nümune olank getirmeleri ve 
bu günden itibart!n Toılrak Mahsulleri Ofısınin Ankarada Umum Mü
dürlük Mübayaa Komisyonunda ve İstanbulda Sirkeci Liman Handa İs. 
tanbul Şubesi Müdiriyetınde hec iatiyene nrilmek üııere aazırlanmış 

··········~············· 
• Sandık Imaliyesi Eksiltmesi ~ 

Türkiye Kızılay Cen.1iyeti t 
Umumi Merkezinden : t 

1 - En aı: 2600 ve en ~Qk 7i00 adet olmak iizere M.ackn.iuru 
~ ıt~lenne mabııuı;; yapltrılacak sandıkların yalnız ımalife.i 8/12/ 

~ 
ll/41 par:arteıı pn.a aaat oıı dol"tle ıı.çık eksiltme ile ıiıale oluaa
caktu. 

! - Eltıtilt.m~re iıtirik içın (3001 lıl"a tNıııuat nıekt11ı.11 •eci
lecektu·. 

3 - İateklilerın f&rt..ame ı.,:ın Yeni Poatıı.hane karşuıtnda ML 
'4 raar Vedat caddesinde ( Kızı larl hanını.la JCızılar Deposu Direktıi>t:'

• 

• lüğüne mü.racaaLlni ilan olu11uı. 

·······••Y•T••·····~···· 
'- Be1ot1urı<la İstilclil ca,:ıeı;ınde 370 nurıtarah :'\ 

BAKER MAGAZASINDA 
Erkek, kadın ve çocuklara mahaua 

Gabardine, Covercoot ve Trençcoot 
Kur .ışlarındall ••• aı Ye lııtt •ant.an oldut• cibl en ali rlasteia 

MUŞAMBA ve PALTOLARIMIZ - .Munterem mlıt.erllırinin emrine inıade bulunmaktadır. 

Hayvan Sağlık 
Nalbant Mektebi 

Memurları ve 
Müdürlüğünden: 

lıiikt&n 

Tahmift Tutarı 

l>eıklt b~d~i 

L. K. L. 'K. 

ilk 
Ekıilt~tft 
,,,,,, 

Elbise cllkuni 50 takun 1' 50 '120 00 64 5tJ ~. ı ~.ll~ l ı.;u. ~ıı.ıtıı.ıa 
1',30 

Mektebin hay•an sailık nıenturları kı:ımı ~le~i için yaptırılacak 
ve kumavı rwelctePÇe Yerilecek elli takım cceket, yelek, pantalon> elbıae
n1n Nalııemesl yapıcısına ait olmak (.izert" dıktirllmesi açık eksilmeye k:o_ 
n111mu,tur. Eksiltme yukarıda yazılı gun ve saatte İstanbulda Caialoğ
IUDda Tüksek Mektepler Muhaııebec ilii;i bınaaınıia toplanacak konıbyon
da yapılacaktır. Şartname her gun çalışma saatl~rindı: Selimıyede mek.. 
tep muha11CbMiade c(>rdlebihr. yapı cıların aranılan vesaik ve bu işleri 
1aptt;fına dair NiMseselerden alacakları vesikalar ve temınat makbu:ıı. 
larile komisyona ı;reolmeleri. c99T9> , 

Türk.ye Ct1mh riyeU 

ZIRAA T BANK AS 1 
ll'.uruıu, tarihi llSI - Sermayesı : 100,000,000 Türlt liraıı 

Şube ve Aja.nıı adedi : 266 . 

ZİRAf •e TICAld HER NEVI BANKA MUAMELELERİ. 

Para bıriktırenlere 2ıl.SOO lıra ikramıye "Verı7oruı. 

~ınd "- kt•uılıa raıı ve lttJtı ba rasız tasarruf hesapla. 
r 111da en az .,(l i ıras ı ıı. Sl'nerle 4 defa çekılecek kur'a ile 
atağıdaki v un.ı ,.1.1 ·c ı.. .ıı iye dagıtılacaktır : 

( adet 1.000 lıı ıı lı'< <! rıııl\ ıra ıoo adet 50 lırahk 5,000 lira 

4 • iOO > ~. '10 • 120 > 40 • 4,800 • 

( > Z50 > 1 Y.!O > 160 • 20 • 3,200 • 

(0 > 100 > 4,000 > 

DİKKAT : Hesaplarındak i 11aralar bir sene ıçinde iO liradan 
aşağı dilşmiyenlere ikramiye çıktığı takılirde % 20 faziasile •erlle
cektir. Kur'alar senede: 4 defa, l Eylül, 1 Bırınciki.nun, 1 Mart H 

ı Haı:ıran tarihlerınde çekilecektir. 
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Solfl.-... Hğ .. : 
l.İçınde hiçbtr ter yok, L&Ua. !. 

Su ortuUMia kara, $1'\"da. 3.İıtanblll 
sayfiyelerinden bari, Sanat. 4. İlile• 
ntek. ın~arındaa iııııtı . 5.Bor..i akset
tiren, Bir eclf.elt ismi. G.z;eyı.ek, Yal
v:ırnıa. T.Ntd&, İs.im . a.Pay, Sttı.eri. 
t.Şafak, ne. 10.Valdelık, Sv.al. 

y ııkc."'- ~f0.iı11•: 
l.Ramazanın sona, Cet. !.Döıt d11. 

Yar ıçin, Miııııredc okun an . 3.Buh:ı.r'a 
i~liyecı, Bi&ı do~ran. 4.Cereran. 9. 
Sıfat edatı, Nida, Su•I edatı. 6.B&
iıtıa (.10 koyun tuy ohmn, Hulı:uk. 'f. 
Rl\Şka yere nakil. 8.0uyilk, ön dl'ğil • 
9.Ab, Keşif, 10.AT. pl~ıl! y·ı~ rta. 

J)ünkl b-.ılnaae•mııı halledilmiı 

" . 
~tli 

4 5 ' 

~·R. A .. o· Y O 
aucONKO PROGRAM 

'1.30 Prograırı 118.03 Orbatra 

7.33 Miıı:lk U .00 Fasıl beyet.i 
7.45 Haberler ıt.ae Hüerler 

8.00 Mü:Uk 19.45 Konuşma 
8.15 Evın saati. ıt.55 Fasıl heyeU 
8.30 Miıı.ik 20.15 R. ~aı:etesi 

20.45 Müzlk * 21.00 Ziraat T. 12.30 Program 
12.33 Türkçe pllk 21.tO Mü.sik 

21.36 Konuşma 12.45 Hao,rler 
13.00 Türkçe plilı: 
13.30 Mıiıık 

* 18.00 Proıcra• 

21.45 Müılk 
22.so Hıı.berlet'. 
%2.45 Müı.ik. 
22.5i J(apantf. 

rBORSA1 
I/U/ ll/ı.1 llU!t.MSLESI 

Londra 
Nevyork 
Madı:id 
Stokho. 

ı Sterlın i .20 
ıoo Dolar ı2ıı.20 
100 Pezeta ıt.U 

100 lı;v.Kr. 30.71 

ESHAM VE TAHViLAT _ 

MUAMELE 

Dıut BuvııOt 

tlı:runiyeli f'• i, g3& 
İkramiyeli 'Y• i, 933 

Erganı 

Si•as _ }<;nurum 1 
> '1 > 2 ili T 

,-.1. 1941 Denıiryol• 

'Y• 2, 193Z 

Türk Rorcu Tranw Z 

t, Bankası nama 

M erke7. Bankaaı 

Şark defırmenleri 
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!~orsa harici altm fi ya€] 
~eşad ye 26 J,ira 4Ö Kt. 
Kalın Bltibirlik 122 > 00 > 
Külçe altın granıı 3 > 70 > 

······· ·· ······································· 
Ta•viri Efkar 

Niiabaaı (5) Kuruıtür 

1 Ş .. 1 Türki'JI• HIWfl 
• bone rutı ~ içit& 

Senelllc ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 
trnltanı hAaıl olmuttur. 
Bu 7enı pudra, au ge

ctrme2 "Empermeabl" 
dJr. Yatmur ve ruı· 

ıAn rağmen bUtiln filli 
:a;ıbıt kalır. En sıcak bır 
d:ın3 r.ılonunda bıle 
burnun parlamasına ma-

bulunan ıartnamPye gore hareket etmeleri lıhımdır. 
( - Ek<ıiltme, ikinci maddede zikri geçen ıartnamede yazılı olduğu 

tanda kapalı zarf usulile icra edilecektir. 
Karar huliaasıdır 

Ceza 1941 
1432-1452-1454 

l Dr. Rıfat Çağıl 
Sinir Hekimi 

, 

1 

Altı aylık ........... 760 > 1450 > 
t!ç aylık ....... .. .•. 400 > 800 > 
Bir avlık ..... .... .•• 160 > 1oktur. 

Teniıain en uyıun 

selecek pudranın tam 
•e hakiki ren&"ini ve-

TENİN 
Gt)ZELLI<itNf 

ON MiSLi 
ARTTIRIR 

ren yenj bir "Colorimetrique,. 
maJüDe icat edilıniştir. 

~ sayede, şlmdıye kadar &örlll
meml.ş derecede ems:ıb!z. güzellikt. 
reni pudra renkleri utibuır edilmC31 

ru olur. Tenmız taze, 
nermin ve sevımlı olur. Yeni Toka· 
lon pudraşmı bugün tecrube edınıı 
ve hemen daha genç görünunü7.. ı 
Tokalon pudraı;ı kullanmakla iyl 
net1celer alacağınız tem1ruıUıdır, 
Aksi takdirde paranız inde olunur. 

PARASIZ. - Bu gazetenin, her okuyucu bayanı, deru

nunda (beyaz ve pembe) renklerdeki Tokalon kremlerile 

muhtelif renklerde T okalon pudrasının nümunelerİni havi 

lülca bir güzellik kutuıunu alabilir. Ambalaj ve sevk mas· 

rafı olarak 20 kuruş-luk bir pulı aşağıduki adrese gönderiniz. 

\..TOKALON SERVİSİ 1 O B. Po~ta kutusu 622. - lstanb~ 

ı; - Teklif mektupları 3/12/1941 tarihine rutlıyan çarşamba gü-
1'Ü ıaat 16 şe kadar Ankıırada Umum Müdürlük mubayaa komisyonu. 
na, İstanbulda, İstanbul Şubesi Müdürlü~üne makbuz mukabilinde tes. 

Milli Koruma Kanununa mu- 1, 
hı\lefetten suçlu Divanyo u Piyer 

Hm edılmiş olmalıdır. Teklif mektupları meıkür ı-ün •e aaııtten ene! bil-
Loti caddc11i No. 46 3 kömtircudirilen makamlarda bulunacak tar7.da iadcll t.ahhütlü mektupla da gon. 

derilebillr. lük ticaretile me•gul Hasan or..lu 

6 - Talipler tekliflerini mühürlü bir zarf içine koyacak' ar, 1.ufın Ahmet Çelik ve Ahmet 0 
• ıu Be· 

(h:erine isim ve adreslerini yaıacaklar, bu mühürlü zarfı muvaklf.at te. kır Çelik ve Hiiııeyın oğlu Aziz 
minata ı\İt makbuz veya b:ınkn mek tubu ve 2 nci maddede ~·azılı Yesıka Kaya hakkındn lsıanbul Aslıye 
ile birlikte başka bir zarfa vu •e hu zarfı da temhir edecekler, dı~ zar. İkincı Ceza Mahkemesinde cerc· 
fıl\ üzerine yalnız teklif mektubunun çuval imii işjne aıt olc!u-..unu lyan eden muhakemC"ıı neti e inde 
i11aret eyliyeceklerdir. Tı>klif mektupların11 şıntnamenin tamamen okunup s• ı;lıınun fiili sabit oldt•v•undan 
kabul ed ildiği ya7.ılmakla beraher, lnıalltın j tle. kendır veya paınulc: Milli Koruma Kanununun 31, 

Reyoo\.lu f stildi! caddeı1 Elhamra 
ııpart manı (Sakıııya sın ması) 

Nun•,..ra ı. 1' efon 44445 

ZA Yl - Nufua te7.keremle bera-

1.ıer 11skerllk tezkeremi kaybettım. 

Yenıı; ııı çıkııracngımdan eskilerinin 
hukmıı yoktur. Şchrcınıni Odabaşı 

Saç kıı Turbe sokak, No. 6 

Mthm•t nglu Nazmi 
ipliğile yapılacağına göre, teklif ol unıın flvat rı hem yazı ve hem ra. 59 uncu maddel<-'ri ın•ıcıl..>ınce 
kamla açık ol:\rak derci lazımdır . .Mektuplarda bak ve silinti o!mıya. 2 j şer lıra para ödemesine ve 7 
caktır. gtin mürldetle de dükkAınının ka- ilr. nafız Cemal 

7 - İhale Umum Müdürlükçe yapılacak Ye teklif mektuplarının patılma!!ına ve hiiküm ka 'il·~ i· 
LOKMAN HEKİM 

açılmaaı için kararlaştırılan günden itibaren nihayet on gün ıçıncle teklifı ğinden ücrl"tİ suçluya ait o!mık ıi 
kabul edilene keyfiyet iadeli taahhütlü hir mektupla tebhğ olunacaktır. zere karar hulasasının T v r· F.f Dahili\ e l\IütcnllSSlA 
Umum Müdurlük ihaleyi yapıp yapmamııkta tamamen serbP.sttır Teklıf kar gaZl"tesındı: ne~redi'mesine Dtvan7o!u lO-t 
uhfple.ri ihale içiR muayyen müddet zarfında teklfflerinden dönemezler. 116/ ı O 941 tarihinde karar veril. }foayene ıaaL!en: Pazar bari, 

el 0251> di. < 1 O 5 5 6> ·~:::ıh~e::Sr~g~u.· nn2iJ,6•.•••'iııiTııie•l :m21138•9•8m 
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DİKKAT: 
DercolunmJvan evrak iade oluamaa. 
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Sahibi : Z. T. EBUZZIY A 

Nefriyat Müdilrü: C. BA.lllt.N 

Buıldıi'ı yer: Jt.atbcaGj EBÜZZJYA 

Salih Necati: Eczahaeesi Bahçekapıda Vakıfhao karsısında sekerci Hacı Be'ıir so:rnaı b3şmjdır. Ba$ka yerde şubesi yoklur • 
... 


