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Saatli Maarif 
Dıvar takvimleri çıktı 

nu e. :siz "c cm al ;iz to . vımlcrin taklil
lcrı v. rdır. Alda11mnınr.k için gerek karton 
ve gerek takvim toplarının üzerinde (Saatli 
Mmıri! Takvimi) adına dikk:ıt edilmelldir. 

} 

VALl·HIN a·NKA __ A T_EMI LiRi ıu::~~~r~ta~ Ödüne verme 
' kanunu ve Türkiye 

Bir Amerikan Yazan: Hüseyin Cahid Yalçın 

1 
gazetesine göre 

Ha tı r l • • Amerika, kararın tatbi· 

\f e il timası Fınlan~ıya' hü~~~!ı~~~z~~e~ıi;:~:de 

l "" f. K d · · .. f . l . . son haddınde ut ı ır ar tramvay seyruse er ış erının --41-

tanzimi ve Evkaf - Belediye ihtilafının ıJaponyanın An-ıer-i~~ 
halli için Jiörilşmelerde bulunugo,. kaya menfi bir cevapl ~ 

yok ! Macarıstan 1 ""*~'~.'.~.~:7.:·~~ """'"g 

Ankrrra, 5 (Yeui Sabulı) -
Birkaı; g iindeııbed ~ehrlıııizdt: 
bulunan 1:-ıı u bııl Valisı n" 
BdC'divt· ht~·~ .. Doktor Lfıtfi H'.tr • 
daı d~dl't d .. irelel'ivlc te:ııı .sl.ı
l'lll. <!e·.-.ım etmelı lcclir. B. Lut 
fi l\:u darın lstanbulun h~r tür
Hi ihtiy:w!a.uııa:. ait bu tenıat>la
rı a?'a!o;ında b:lhcı~~a Umunı Mii
diidük ~atahiyt.>tlerini haiz bil' 

mmtakı L.~.. Mm1urfügii ku-ı- lt: "Brd·ıgv 'ı s"o'ylen·ı~o~ı "ı ·. 'Ulması ııte.'c',.. v.ırdıl'. 1 , 0 ~ 1 V j 
t'V•r·t·ndlpmı •. e ~C.~ıt·, Tiı nl<'t 

1 

-- Alı/IANLA. === 
Vek?ı!t·~ine b .. ~lı .?ü.~fü.~~ktısa'li BiLOiRIYOR == y,;::gıon,:) (a.a.) _:-j:;7;n' ı-·--......;;. ---, ve Romanya ya tol'ı Star g·azeleHi öuiinc.; Hn11<l teşekKııllt•r hı.; muıhır!uge rapt- mıu-:ıhluı.ı;Jarilc M. Hull :m.ı~ın-

Ch 1r il 1ı. ·ır ı • \'c ldrrlnma knnunıınun 'J'ürkive 

!Jo;r~iyior t/:
1·~ız::, ~;;:~:.: verilen lngiliz hr.l kında tatbikine k:ırar \'.t'l' 

nwzdt•n önre Tiirk hiikıinwti ile· 

edilt·u•klir. · uı L-ı~ Mi.i<liiı-lii- s } • dak~ müı.:.:ktıd r bu~ün 8d.at lıl 
.:?.ünün k<a< H>Htı ~JinUJ.ihl'. Yal- 1 ovyet erın <la bnşlıyucaktn-. Rttzvdt, Hin- ; 
ıuz rınidüriyt-h· kimin ~et irile- ıliciııidt•ki ıtHkeı i fanlivetler hak 

le.adın gihi kı~la kapısında t ı i~tişan• t:dilmemiı;ı ohlu~unu bil · 
ta/ışlmgor. Jşte lnaift~rt! n o a ar 1 diriynr. ' 

cefe~ h< n~~ bdi. ı.q~ıklir .. M fülii.r taarruzları J~ır1<la Tokvmtan ııwıı.ıınal istc-
tayın t.Uılır ecilmıc:ı yı•nı teşkı- rHistiı·. Bu i11aliırr..ata ait <'t·vabın 

İçin iyi nıonasile bir rfllk
lim 1 giiksek rıkliinı. 

tat derhal f;,Hli,Yt-1t> ge<:eccktir. d d•• ld • hngıııı tt•vdi edil~~l'~i anlasıl -

R h .. k... K . l u. Diğt•ı· tc>ı~fları B. Liıtfi Kır- tar e 1 1 mıı.tır. 
--------

_J Omanya U U• ı tapsa ray a r dar, gi.iniln mithim bir ihtiyaç Maamafilı,' Aıntıriku ile Ja . 
--- • ki fi • - • mevz:ını olı.ıı l·4&.nlııılun Blek- --- rı--- poııya a"'asındaki di1ıloma.lik 

D 
ün Yt-ru ~ıabah İngil- metı te i erı tl"ik \"(' TtaJJi\ • .,\ ld:-.resint: ait Rusların bir gemisi ınlina:.-:ebetlel'rn bu sabah ke::-ii-
tcre Baş,·ekili .Mr. reddetti M H d H •• h . . i:l m~lzerııl'niı. c.1ınıp getirilerek mt~inin flt>k n111htemel oldujJ•ı 
Clıurchill"in kıımın Londra, 5 (a.a.) _ Finlnu- .a e f • ı:aw ıy·ıı·. •,gc·ı· ge)Çıı CC\ap. tıK ı U Uru Şe rlmız e tr~nwaylanr. !-leyrü~eferini z pt dı.ldi 4 ge ı ı· ı;. T · 

ı-esmıru ncşıe mı.ş ı. u J'('HIJl1 1 J:ıyava, Ma1.·aristana \'<' Ru- mı•de bat lrtldt - .... . . t . t• B . (Sora '"""' 1• :! aiitun 7 •fa) 1 \'O nuıtbuulllllll ha.rt"'I söbkl 111· 

f k~.:1·1 b.,. b. t d b l " dLtı a\·ı ı olına7.sa miiza.ker' <·ok a.r ıı:-ul e hlr ır arz a as? . , manya.Va. Vel'ilt>n luviJiz ıtOltt eı--------- . 
ı "d" b" d'" e ~ c h 1 d kıı-::' sü•·e< ,•k \'C konm;malaı UH· 

llUSj o sa ı l ızo ıınyanın n sına en ge~ olarak bugUne ka- B .. t•• k .. t" h l • • . . .... , an e er e & rlin, 5 (a.a..) - Alman or-büyük imp:oratorlu~-umm &ş. daı· cevap iı;lcmliği aalahi ~ u un u up ane erımız ıçın umumı , :.•• "I' ' ..... , , dulun unıumikınaıgahınınkb- !"!'l('<lktır. RP.llll mahfilh.•ı•dt' k:.ı-
\'elkaletiue yük.Mlmİ}; \·(• impanı- it b. k k'" .. - b"J ı· ·ı b k l 1 k t. l u-· d ·· J • •t d ·ım k hııJii ;mk~ıı,.;ız bir Ct'\'a}l ahnaı•a-

. ye ar .ll' -~ıyn~l t.&.ıı 1 (ılrt - t J•r ata og hazır anı· yor· Jtapsa.-ay- , İ guı e <·zcum e ŞO\ e t-nl l' · - . '(} 
torluğun bütün Üinitlenni !jlt sı- mektedır. Şnndıye kadar bu ı ' Hare kil t 1 n t~Hı· : Çcnup ke.ı.;iminde &•vyet ~I kaııa.ntı ruı ır. 

b~~~:k:~1~1tm~~~~a~~~ ! ~~,.~~k:~~~!~~ıi~~~;~üz Mç biı· lara genç el.~ma.nla_r almak için de hülasası 1 !ı;1~"~1~~~.i:~~1~a)~t/1~~:~! ... kar- he~ı~n:~~~~~d~ğ~1~1~~!!:~!~an~~-
Ya dawt 1...'<lilt~ kı~ıııın bit- kıı,la * 1 yakında hır ımtıban açılacak R ,, Hnngoı"nıın tahliyt~i ~ıraı:;m- tli<'iııİ)'l' a"kt•r SC\ ltiyntıııın dül· 
'kap~ında elind(• fır(;:u:ıı, yanm- ı B 5 ( ) us ya" a <l b" k s ·ı . dnnı!duğ11 bildiı ileeck oltn !::a İJU 
A- k · 1 ··k k ükreş. • a.a. - Bükre- Kita...,<tt ıt"lar Umum M\idii- · maıHar ihti.' aı lamı"', fakat h~ • 4 n ı.;u ' ovyt.t gl-"mı ı•rı 1 ,,~ 
'\141. ovası~ c yere l'O eı c- mcr· !-',·ı·ıı ı·)·ı· maıu· mat al"n mah - r·~ " " 1 •11avn l..-ı·aJ"lann· Ç"•pmıı..:l tı <>ÖrP im111ılrna) ııc~tıı. L:.tgcr ,., . 
ıven erı •\CllllZ v.ııe ~J fill.-:rinde Biiyük Britanya ile " ... ·~ ..... dıı. ~talim~ Rus nt.kliyc gernisi, v. ı> tahminlere uy~uıı rıkuı·nk d. ı · •"' · }""" •kle me•«gııl .~ • " rii Aziz lı-ıt.:mbul:ı gdmi". Ki- ııüz tt>kaüt ". a.s.ı gelm~m~'S~ nıe - En•elki 11iır. Han ... ,önün Sov j " ,J U1' ' 4' "· • • 

(.ı}duğuw.ı g<lstt:.J't•Cükti. nef-lmi ' R d ) h 1. tapı-·arayl•Jr lrnkkmda tetkikAla mııdar m~Jden Kitapı.;ııt'8ylar~ yetlet• tantfınd.i.11 bosallıltlı· Almanla!' la.rafından zaı>tedil· nh•n-:ı. pa::;ifil<te-n harbiıı patla-
&..l··ı'-•u'·k bı'ı· <lı·'·kat , .. ala' k," ı·ıa ' umanya aı·a~ın a ıaqJ a ı- l:>ıtf' 1 amııo>tır. Kitap~tH •a.vlm-.ııı ilk ,..,"'ün,1t>riJir. bu .. tıretlc Maarif ı g'--ı n: Fiıı kunıetJe>ri tarafın- ı... · "' " " "' " .... nı·n "'"'n1·ı on gu··n "aı·t·ınıla '7" ., mistır. 1ki SoY.Yet (•emisi.Yle ild J m:ı \ c>rip 'eı-miyvct'.ği nı<·ıw.ıo:-::-ı, 

t · '" ,. .... , " hamlede .V~lpıl:wak olan i~.·ler l\tüfüiriü.rii d .. , o mcmuılar da •la.n iı-;gal e-dilcig-·.i bildirilmi..ı- ,.. k" UZUn uzuıı.heyrc tun .... ~i\dfi~a.- ilan edilt"Ceg-i kanaati ıne\· - l'>" .., Ru~ hfü•umb<ıtu batırıhnıştır. J:ı.ponyaıun bundan 80nra 1 hı· 
........ ., 1·"·ımı· nıu'"blıem bı't• llu·"1 t"i n ,... \Uttuı·. 1 ~unlar·dır: memmt". t.-clilmiş oltıı·lıırdı.. ti. Mosko\•!;. radyoşu bu ha- • h k t" b -ı ı ' ,. ... " :ı; ... .... " ·~ • • • Alman hava. kuyı;&lt>ri Moı:::ko· ı arn::• ar.- ~ me 11.g ı o acar: • 
teesstirün kapiarnak~ ohiu;\ıınu * J - Şinıdiy.e .kadar ~tılp~a: Bıt hllhnım gö;,, öniiııdc bulun- beri kat iyetfo ieyid etme - va bölgt'Hinde diiı~mım bath:IJ'l· tır. 
farkediyordum. Bu gittık<,-..• rn~:lar, Maarıfın J ıtr.nhı(;t"t:<~ı 1 dm tin tli;nnm .Müôürli.ik eıı ö- mcklc heTabı~t bih it• bir lıal na küt it- tcşkill •i ha ıııdc huıı. .hıpoıı ltuı Fkd1eı i 
.ıiyad~~t.i. Bu l'C!'mi basabilfm Lond1-q, 5 (a.a.) ""'.""" Hlute- h3linde idiler. Eilhas!"a -Mruııif ııernli bır'is olnrıtk bunu el<· Hl· "u'ku bulsı. bılt· bunun kı.Y ... . ruzla.r ~ aı:ıs~. insan efoaizt:n.e M· lbuı ııd. 11 alınan bir' hnbc:u 
ıtuımlek<.~ ;mı·en.iyoı um. Bır ( So•u sayfa 3 .Ut u11 ~J MiidürJUgiine bağlı Q)duğu za.-1 ıru;; n~ hiU.pS"al'ay mcfmnlJ.amn meli olamryac:ığını süyle- ce ~o,·ycUt:r~ .. ğır myi. t ver<iir- :g-ıiı , J~qıon kıtaları <5'f'•nıp isli· 
açın zenginleıi Ltiişünınesi gibi 1 yenileml.-ğC bafdamıştır. ı mektedil'. Ahııan kaynakları miııHı. (&orıu aayfıı 3 •uttı., 7 de) (Son, sayfa 3 aiitıı" (i <l•) 
içimde acı ve h .. r:ed vanh. K<i-. o . ., T 1 b e· ı· ... d.. d Bu nrnkHatla yenidt>n bir im- ise· bumıu t ama.mile aksini - ------------·--------
tl\ biı·~i~lc, ~li~1deki ~·eı;ikanın nıversı e a e e ır ıgı un en tihan a~ıla.t·aıkt1r. Bu imtilrnnla iddi.a t"tmektt v işgal kcy- 1 • .. I 
kıymetml kuçıiltım<>k u:ın, ken- Kita.P"'aı·a.ylaıa genç elcmanhır fiyetinin Rwdaı· h;in bir boz . HARD V AZJYCTı...-----
~ ikend~: tenıin.oJ~ıttcal(tar. _ ın old~W}nbi1'1il'fflektedit·. o; .l"" ~ jz.,J~ *~ 
~ Propag--amia!. 't'b f aı•-y t . fı' 1-<:itap.<:;ıa;ı~ylar Utuum Miidil- ı:;ovyetlt-r fdc)skova_dva- · f l 
Diye ı;öylenıliııı \'t• re.;mi lıiı· 1 1 a ren a 1 e e geç l'ii ~iz, !st.:rnbulda ) npılacaJc 1 rında .Almaıi,laııın; ,ım·durul -

taı4lfa. bıraktım. };..,ak.ut hunul:ı olan bu İlntiha11larla vakından duğuııu \dıiia c·tnlektt-<lirler. Lı'byadakı· karışık harekettor ~ropagandadan bah!:>l.!dileıni) t • - alaJrnda.r olmaktadır. • Halquki ~~ )m)iJ:laklaıtlım U 
(!ı ğ'ni pel(ili biliyor\ um. P.ro 2 '.rüıki,\A:'Uek, bhtUn fültı~:h ıdımıu li~~un kRi 
pagaııda öıtükct•k, gizlcuı...'<:e-k, Bu mifnasebetle yapılan merasimde &'arnylaıın umumi hir kataloğu nedir. Almanıar Moskovaya - -
tahrif cdilcct-k bir hakikatten yapılaı a-k.hr. Çok önemli ola'ı 25 kilQ.metre gll'.li ynkın hiı· A k • • "' • t h b 
götleri başka taı"nfa. <;ovirm.,;k Rektör bir nutuk söyledi v~ Maarif bu i~ da.ha ··azla hız v~rilme.k me.sa.frye.gdınişlerdır. Mos- 5 erı ve sıyası vazıye , mu are e .. 
!için yatnlabilirdi. Churchıll v k•ı• • k b k d ~aıun·li Vardır. kovaıiün<lü-şddetlebomhü.1- ' JerİD SÜrat)e netİce(endiriJmeSİDİ 
h:ı.tır ve iltimas olrıuy.ı<'ağmı e 1 lDID me tu UDU O U U 3 - Tah::;isa.t..sızhk vüzündl·n dıman ooilrnıt-, sivil h:ı.lk a-
söyleıni~li ve bu düstm· t~lbik Ünivcnıit~ Talebe Birliği ve Bunu ınittcakip RehtC"•t', ~faa- tı~un ~ntfo.rd~nberi .Kiitap.-;a • raı-ımda ?.S~Hit olfluğu öğre • zaruri kılıyor, bunun İçin yakın gÜn• 
et.iliyordu. İngiltere Baş,·chli Fa',ülte Tal~bc Cemiyetini tliir\ !'if Yeldli tnrafm<lan gönô<'rilt•ıı l'a)larda ciddt bir tamir yapıla- nilmiştir. Jerde büyük mikyasta teşebbüsler 
memlekette başkalarının hatır ı.a.a.t 13 d(·n itibaren faaliyete m~ajı o.kumuştur. mamıştn H(•r giin biraz ıfaha 1 Almanln:nn ~agarog mıır-
v~ iltimasa binaı:u )4lıfJtıklaı1 ge~miıı buhııunal[tactır. Mesaj §u<lu r: çfüı:~n öu ihtiyar- iiltiir müesse- takaı.ımtla Lv:ı.zıydleıi mühim beklenebilir 
yolımz harcket.lcl'i saklamak için Ta.lehe Birliği ve F'nkültelt. ı· 1 nh~r-.it.e ~t4irtüf: iint• ;-;elt>rinin ba7.ılan lrnllnıııhımıva ~ bir saf}\ava l:Qmıiştir. Böl -
l<cni luzıııı mı bir amel_, gibi ca- ~iyetlerinin tc:-:isi il;in diin lEtanbul Unh·e.rsi\~i L.ıra- cak bir- hale gelmekt(.>(lır. B·unu gede Sovyt!!tlerin .hakim oldu , Yazan : 

1 
lıştınyordu? Buruda gösteriş, ÜnİV<'l'Site mel'.kez binaf:mcHı 1 findan son senelerde iİ!itiin<leı göı-~1 Umum Miidüılük 19411 ğuuu nmhalık~k ı;anıyoruz. ====\Emekti 6eneraı Kemal K""er ==== 
prôpag-anda. ıffi{:VZUU b.1h~ola· bir ıneıasim )'.apılmı ·tır. dikkatle çalışılıp Ve~jpiğimizce ı ~n_.th yılı -~~ındu. ~u ~nı:uslar 1 Binaenaleyh Sovyetlerin ttl. 1 · ~~ 
tımzdı. Bura.da bir ~nemlch:t.'tin Mera~iıne Univenüte profe- tasvip olunan Talt.·he Biıliğl ni- I ıçın teŞ('bbuı-:lere gım~mıı->tır. 

1 

arruz h:U'ekiı.tı.karşısıııda Al 
nasıl idare ~dilebileceği, l!n ~örleri, do<:entlni ve biilün Üni- zamnamesinin 1941 . H+42 ders 1 Mesda trurure en fazla muhtac: manlnrın bu şehri bir iki giin H azırhk zarnanmın uzuu-
ıniişkfü dakikalarda memlekc · w-ı site gendiği i:-ıtiralr etmiştir. yılı ba~ında yi.it-iirlilğe giı mı•ı:ıi l olan Vefadaki Atıf efendi m- uı.rfında 1ahıı~ e etmt~lt'ri luğuna, ta'hsı ooılen si· 
tin nasıl tululuooğı Ye m1.:mlc • Meı·.ı:-1imi Üniverı-1ite fü·ktôı i.\ ttygun gö1·iilmüı:ıtiir. Bu ni7.am- tnptını-ayındıı nafıamn yaptığı 1 muhtemel giınHmPktffiir. Jah. Yasıta. m:-il:ı:{'mı· 'e ku,•ve • 
lfctten en bi.iyiik l\>dakarhklarm Ct•ırıil Bileel aQ111Hi ve ezclim!P. namr; ile gerçcklc.şme~ini istcdi· lı bir keşfe gifre asgari 150() lir.ı- l t. b y ~da tın cokhıguna bakılınca. Liby~ 
n:u;ıl tal~p eclilebilcı•eği götü- şunlaıı .. s0ylcmiştir: ğimiz başlıca am»ç. yann mcm- ya ihtiy·~ vaı dır. Bu. yalnız bi- il taID"ruzıınun ~R;en hnft':llar ic;in-
İüyoı· ve buna dn.ir t'll yüiik ·ek "- Uni\e~it{' 1'Alı>bt• Birli- leket işlerinde; fümde, ıdarede, na tamiri ic:indir. Halbuki bul İngiliz t(·h lf;ınc g-,öre do~u de"'""' indirici biı sonuca eıi~ece-
bır ders veriliyordu. :!ive F'akiilte TaJch<• Cemi'-·ctlt•- ~e ~ıbest meslekte ınt!S'ııliyet Kit.apı-aı·a,_·rn ,zemini has1rdıı·, 1 k - · J>ini tahmin etmdr miiml<iindii. 

11 · ı · · ., Cvrenaiqueılt rnre at yenı · ,, 
K< mınlara, u:;u eı·e, ruzam a- rinin kuı nluı-:ı.11 müna~ebeti.vlt> \'e nızife alacak bugiinkü üui-j iç"r'<le mindc·r· \'e rahleler \'arclıı·. " O.vsa ki, lıug·ünkü vaziyet, ne 

· d·ı b'J k 1 Jen '1nki~~fa bli~lamıştır. ı·a gerçekten na.) et c ı l~ ı mc sayın. Maarif Vekilimiz. taı-a ftn n·r t"İtc genı•li!~ini a.\'ni ülllii için Bunhuın dc<'Yiı;tirilmcsr Ye ıı~ha tC'sehliils mikY .tı-ıı ın biiyiiklii-,,,_, __ ,_ ,_ .. '"·l.er " n ,.., • 'l'übruk mınt&k:-u•ında clfü~ - • · 
-içi\1 büy~r~ Ktt~u.K am- dan gönderilen me~aJ·ı oku'-·a - berah<'r olmaı!a ve b<•raber ı,;a- kııll:ınılır bir hale getirilmesi güne. ne ıll' han·kı·tın ciddiyl'-l:İ· 1 

d h. b' 1· k ·· t"l · " " man tekrar 1aaı·ı uza te!ieb -'3ın a ıç n· ar gol'.e 1 meıııefiı cağım., dC'rlikten sonl'a 'l'alcbe lışmag;.a alı~tu·maktır. Bunun 1 fütri})sarn" hH' Pmum Müdiiıfü • 1 ne innndıraeak "'1hı ı~rğilrlil'. 1 
d B·ıı h ,J bfü· <'tmiı-,ti. • Mil•\·~ı·cilcr bir ~· 

ıkiıza c er. ı ıus~a aqı za- Biıliı:{iniu Ye l<~akülte Talebe Ce- iGin, Hk şartın, inzibat Ye a- i!i\nce dii<ıUniilmijştiır. ı Libv:uHı mübaı •zt ll'lt yıhını-
1 .ı- ı k ·ıu· ı ~ m; ktar :ıı·az-.<•lıie- <'lnli~leı·sc · • ')nan a.ı'lfüw. yapı aca - ı ·nıı:ıs a- mi.:vt•Ucı·inin .VPni bil' "ey olına- henk ol<lug-unu uııutmll'·'Ol'llZ. 1 · Tamirat i•·in 300, mef1 ıı.s~ıt na ntıl:ıbilcl'ek kun·etler mikta-

ı. d l k t " J " , Jc bıı fll'&Z! bılihare mukabil l'lll bir hiy~n~t "a ar men~c t! clıg"mı. fakat ~laarif VekiJinjıı içinde bulundıırnnm,z a!11sli • i"" cJ. ı~n lira ayrılabı"lmı:·...,tı"ı·. · nııın •10 - 50 tümene '<aı-auığı-
. e- · """'' ..,... t2nrrmr. net itP1>lllde istirci:ıU Jnudafaasııu yıkması pek mi.mı- {!ÖnÔerımiş <ıldıığu mesa.1"ın Yl'm ,.e buhıanlı tarih ilc\'rt'Sİnin, ıı- BtJJ,cıan h. k:ı Süle'-'m ıııi)·e ·Ki- nı ıddıa eıltmlcr Yardı. 1 nı;i_\'d ti-

F lı .:ı ,, - ., o} un muştur. 
~ündür. akat su ı zamanın\la bir ııey olduğ"umı söykıni~tir. {Sonu aayfa 3 sulun 4 dıo) (Soı!u sayfa 3 siıtun 3 d.ıı •••••İll••••••- fi elde hulun<lur:ın tarafın ~ayı 
dn. hain· ve ıltinıas bir hükfınıe- iistünlii!liinc tlt· s?ıhiı . Jmlınııhı . 
tin en btiyük dii9ma'iııd1r. Hü- ğuna kan~ıat edik·bilirıli. Şinıcli-
ıkümet otol'itesi ile halk ara- y • b • 1 ye kadar kaı'!;ıla~n kun·l"tler, 

. sında. ayıılık v~ uzukhk hatır\'~ e n 1 1 r m e s e h~nüz bu ınfül<l1.·a~1 te~it etım•k. 
i timaı>tan ileri gtılir. Mcs'ıılıyct tt-n u;1,aktırlnr. O halde, dt•\·a:m 
mctıhuınunıııı ortadan kalkma • edip giden ı:;P.n:ı hır. bir d neml', 

· SJUl baµr ve iltimas ha;;,ır-hır. art1k znrnaıumıuı.1 bttbik yeri: 
ırend4nizlı1 hiı;bir zaman u- de bulaımyan, biiyük öl<-üde 

·\~lıl, kaiuj:! ve kalhmtlan dışarı - --------...-------------- bir taarnız:i .k~ı-oif mirlır? 
~ıkınwuamız kafi ut"ğildiı·. Vic- B k k d h fl Son yılların ınuvaffaktyetlcr darumızm huzunıncla fiil ve • •• • \'aded('n yıldırım savaslan, 
hal'Cketlerhru}.inJ:csaplarınt\•er ır aç gune a arşe rın a.va ba~langu~ta Umitlerwriyorıltı. 

. diğiruiz zaman, hiç kimheyt> Fakat. mtmıffakıw•tte ('11 bil -
hntır için hakkında fazla bir yiik amil sanılan • ınotöı lii \'e 
~·y bahşctmt"l.liğimizi, hiç bir il- • k l · h l zırhlı kuv,·etlerin miisara.ası ve 
tiı~a.c;a ehemmiy t vermediği- t han. ordularının müdnhale~i de, 

1r,.gal ettığimiz makamın balı - temin edeme<ii. 

--------o-------
ingilizlei bildiriyer 

Cyrenaique' de 
harekat tekrar 
inkişaf ediyor 

---o---

Kahire., 5 (a.a.) - Ort~. aık 
lu~iliz ordıılaı·ı unııımi kaıar -
giıhm ın teblığı: 

J>o.~u Siı enaikdc lrn ı elrnt ye~ 
ııiden ı:;Uı·'atle inki ıı.fa ba9la ~ 
mıştır . 

Eı-.as bülged diişınan. dıin 
'l'obru:,'tun c ·ıııııı doğusunda El
duaya karsı taarı u:-Janm tekı, r 
lamıştır. Diişmanm y .ıptığı ik ,.. 
ığıı· taaı ı·uz Miln er km•\1E!lcn
ne ağır zayiat veıdinlt•n•k pÜ~· 
kiirtülmüştiil'. 

Üçüncü tanu uzda. diil$man bir 
miktar arazi elde etmrnst: Ut: ~;J . 
ibare yapllan karsılık taaru:zl~ 
kaybcdılen rıraziniu büyiik kıs
mı dü~ana yeniden ağır zayiat 
ver<lirilernk i~t.il'!fat edilmistir. ' 

Hind pi) acll'leri, Bir • el Go- ~ 
(Sonu sayfa 3 sütun 4 d~) 

mizidüşü11memizkafi değildir. gazsız a ması mıı eme kat'inl'lİcüdemiil·N'.'İr bir\'erim 

§ettiği sallihiyetc dayanarak İlk ileı·lemelerle o eski sınır 
emrimiz altındaki idare şnbt'8n • • ı 
<de de ayni titiz itina ve dikkatm. İstanbul Hıwagazi Şirketleri r ' tahsisi isterutU§tir. kalelcl'iııin ele gt>Çirildiğinclen, 1 ............... 1111111 ......... ,.. .. .. 

hüküm sürmesine dikkat etm<!ll <f\in Belediye Makine Şubesine f k Diğer tanftan Gaz Şirket- bir kısnunın te<:rid edildiğinden, 

1 
vazifet;iyle mülcellcfiı. Mcs'.uli··· ?Wr .. 'l.caat ederek ellerinde bulu- Dolmabahçe gaz abrikası ömür leri -için Zonguldantan kömür nihayet. Tobruk garniwniyle 

. - k uan kömürlerin tamamen tü- d p • getirmekte olan 1500 tonluk bir elele vedlerek har·ekatın batıyu 
,,,·etini yuklendigiıniz ma amı:ıa. kemi11J•V•ni bildirmişlerdir. Hava· yokluğu yüzün en azartesı günü. f$ilebin hd'ta içinde şehrimize doğru inkişafından bah8e<lilmiş-
teşkfüı.tları içinde iltimas ve ha- .. ·u . b" 1 bil . d . ~ ti. İkı· tarafın .tcbıı· iil'·n·ne go··. ·· ~h l · } la l Cİ ~irketleri IDUD1CS."1 erı ır • ği • b•td• d• gE' e ect:gı C ôgrenilmistir, o" 
tu- milla aza arıy e yapı n yo • giine kadar k:.ı-ur'· •--:- ..... gaz veremıyece D l 1 lr l re, şu anda, sınır kalel"rı· mü-

1 ki an V ,...,.....,.ez hır" ga:y \n.&ı Kllf-UD .,.. • Belediye ailebin gelecegı-· tari- " 
SU:t U arı am ..... ~.. - dird a.o."h o:r dafaa}aı·ında be·...:ıe\•amdırlar. -" :t il ...,"•P meydana tw:vııuıadığı tak e '5.""''re ve- • --'----- he kadar şehrin gazRız kalma. al.• ret ve ~ıt;Ua. 8 a .... ., · · k ek Sidi Rezakm ka).~bedilmesi ü-
~ıkarmkak vbe .. b~vlra.razi%ı!11J1& E~~'eıtıd':ı:~ıdı:~ da m:ır Boz u L sa at 1 e r 1 e h a 1 kt a n masııu temin maksadiyle Yedi - zeıine Tobrukla ancak dolayısi-
g~mc en mncı . ır. ......,,..., . l( kule Ga.z Şirketinin elinde bulu- le bir i*birliği yapılmaktadır, 
Kendimizin §ahsan temız olma- vıe·etmişlerdir. nan bir mikfar kömürü Dol· hatta Sidi Ömer de elden çık -
mız kafi değildir. Başında bn- Kömür )'Qı)ıluğtt bilhass~ Dol· f 1 p S a m I a l t 0 I y 0 r ? mabah~e fa'bri.kasına. gönder- t 
lunduğunnız kaJ(1lll, ~aire v~ te§ mabah~e <T'az Şir~etinde k~- a Z 8 T • meğe karar vermiştir. Bu hu- m~ı:ı~ çöl muhaı·e'belerinin bü-
lkilat da. ba§tan aşagı temiz ol- ni hissettirmektedir. Bu §ll'ket \-ı · • • ,,/ 2usta !Azan gelen bütün terti - yük husuı'liyetle.ri vardır. A-
malıdır. elinde mevcut ftömürlerle :ııca.k bat abnmı~tır. Bu itibarla şeh- man.sız kum fırtına.lan, get>t>le _ 

Hatır ve ittiınas bir s0$yete • pazartesi Füv .~bahınab oo8!1 Bu ~aziyet. karşısında. eehrln J VWyet teJgrafla. M.lina.kalatj rin bütün ımmtakalrnında bir yin değişen hararet derecesi, 
tun büti.in <'alış:ı:na kaynaklarını gaz yapa;bilecegını ve un gusız kalnıamasmı temin mak- :Vekilet.ine bildirilmit? ve Gaz kaç gün .için ~temin olunmuş· beklenmeyen ya.,...c'.>nıurlar, yol ·uz-
2ehirleyen, tesebbiis kuvvetini sonra köm~ t_:ınlıı ol~un~~a · 1 0 lıal faali.Yete~ Şiritetlerinin ihtiyacı nisbetinde tW'. Juk ve susuzluk, hasılı bir çok 

liUse:\'iD Cahicl YALÇIN kadar gıı.z .imal edemzy~nl ~ • W: kömıilr MtWki için birkag t'ilebbı .(Son sayfa ! ailt'u ıı 4 de) (Sonu cayfa 2 'lilUm 6 de) 
(Sonu sayfı 3 ıUtun 6 da) bil<liı'miştir. ~· 

Şefkat Abidemiz 

Darüşşafaka 
68 yaşında} 

1 
-----<>o----

76 Senelik ,ere/li nıazı~ı 
olan Türk Okutma KurumunuRJ 
oayret ve himnıetile yaşıyan 

6u irf an müe.ı;sesemizin tarihiniJ 
11rııncü ahif cmizde 

bulacoksınzz 
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A r 
1 arasmd ki ti ri 

I erkezden idare 
c ği anla ıl ak dır 

I 

müna
e ile-

teşk ·ı o 
ihtikar • şlerile al"' ı me u arı 

sniis i alleri ceza andırı aca 

Otobüs 
hatları 

ak im • Eminönü 
ha tı Perşembe 
günü açılıyor 
B·=ruı'\1..-

Aşk uğrunda hırsız!_"\ 
----------~·----------~ 

Zavallı tevkifhanede ı " O mel'ana 
söyle, beni bjr def~cık yoklasın,, 

diyordu 
nra 

Ankara, (Hususi) - Öğren
diğimize göre gerek hilıkfunet, 

ö- gerek meclis ın.ahafili Milli Ko-
rwıma kanununda .ihtikar~.-.,., 

• 
ır 

aç güne kadar şe 
gazsız kalması u 

(Baş tarafı 1 inci yfailaJ 
fün.a.kal t Vekaletinin de 

İsmnbulun h vagazi ihtiyacını 
naza.n itibara alarak gaz şir -
keUwinin ihti ·ı nisbetinde k.ö
murün vki ıçın yeniden bir
k il b tahsıs eceği ümid • 
dilmcktedir . 
Hava ri f!Wa sarft,at 

Vali 

v . v 
fur Liıtfı 

;ı,tormU!f 

tan halk tarafın-

fbiz gtl2 v rlhn i 
m· · d olon u 

İstanbul Be cdıyesi menı
lelı:e~i:mizxie vmevcut ha\agazı 
saati yoklugunu mızıır:ı itibara 
a}nra.k, b~ çok müra.cat ~ipl 
nne tsız gaz vcrllm n" mti
saad"' cd' n . t I> ıliı.e Ve
kaletine blr mUrncaatta wbulun
mu0~L_t· \ eı alet Bel ı) enm bu 
teklif uu ku:bw etinışi tir Bu iti
barla bundan sonra · eyenlere 
a:ıatsız ha.v gazi venlece.ktir. 

Bu şclri1 gaz atan r .az 
Şirketine her iki ayda bir, muay
yen miktarda bir panıı ödeyecek
ler ve ıbuna m ı abil !! ıklerl 
kada.f gaz sarfedebileceklerdir. 

HA 

yakalana 
te ·irler 

-•J«--

Libya nş k 1 ar ler 

E-o.Irn k;.ı pıda Kilise cıiverm
oturan Harall.mbo oğlu ,Ar.. 

teos dtin ah vind öUl ola
rak bulunmu.~ur. Cesedi mua.-
yen ed n T ındli Envar Ka-
ron gômülnı ruhsat ver -
mi tır. 

Vitrinlerde teşhir olunan 
satılmış (1) mallar 

Bit· çok ayakka.bt, elbise ve 
'r ma.ğnz'tlan.n vıtrinlerlude 

n yı una.Har ttzenno sa1ılınııştıı-. 
etıkeıi a. ılı oldugu Fıyat Mli· 
ra:k~ Büt uıtııt al\2!8n dik • 
katıni cellıetmıştir. Bu husun· 
ta ıhkıkat yapılmaktadır. Ve 
bu komısyonda ~ll
lecektır. 

(
,,-DlHlll 

küçük haberler :-__ ,..._ ) 
d n t ~e t.vila

r. Ycılnız bu aeı. 
k n:ıllle yupıl:ıcııktır. 

Ge n te" ı tt hJ clerlnl :ılnmı,yaıı-
1 r bu e tt:ı hi elerlni alabtle • 
cekle r 

Basın Aile Suvaresi 
Turk Basın BJrliti İstanbul Mıa-
kasının ertip eltiI:l yıllık suvare 

10/1/ ., cum rt aJq ı Taksimde 
~r gaz n :ılonlnnnd veril • 

' ct.Lr. 
Bnruı uısı ç :amıtı ve yer dar .ı-

duiu Jçln bu e clavetınerln ea,,at 
mahdut olacab anla;ılıruıktadır. 

( \•k dabileceğin.i s nrnıyoruz . 
Muh rebenin en nıillum un.'3ur -
ları yyarel~r ve umk ll.) a 
da ordular. ellerin ek ıl~Jı ve 
vasıtauın keyfiyet v nınhiyetl • 
ne bakmadan. aıuacııııı. yurume.k 
ıztıranndadırlar: Yakın h d1-
s01er, bugijnkil karanlı dunı -
mu a) duılatacaktır. 

r ~"-'·"'----

Karadeniz seferferi 
du durulmadı 
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ŞAF=A==~ı RUSLAR tn ilizler bildiriyor AMERIKA'DA ı ATLANTIK'DE 
BİLDİRiYOR 

(Bq tarafı 1 inci "yfadıı) 

bide dilfmarun yarım hazırlan- Bir yılda Mihvere Dört bin sekiz ton· 
A :... ı N DA Toula V1e Klin nuş mevzalerine te.a.rruz etım.irr 1 

o 
Y Ş - tir. 14 ltaıyan tanı ı, çok mik- karsı 5 milyonluk luk bir ngiliz 

. de taarruzla ta ~~§t~~~erl otomoml tahrıp e- bir auvvei ·~f e- ' şilebi daha 
68 

bir azisi olan Türk Okutma 
-·-unun 75 senelik hizmetini ta -
•e minnetle karşılıyor, bAnilerinin 
hatıralarını hürmetle yadedivoruz 

b 1 d M h'arci'er bi d rlyo~ riye çıkarılacak torpillendi 
aş an 1 Nevyork. 5 (a.a.;) - Stebni: ., ( a.)-.. 00 toııluk 

• Chi go Tribune gazetesi ''Achl y, lnıruiz il pi, y.ıznr 

Sahl'lde fngı· lı• z Cilmhurrc Ru ıt tarafından gunu A add.ları ac ı la 
~r. Stimson'a hitaben ynzıl w torpillenmistir. SüY:ı.ri \'O- 5 tny-

-1 Yazan: Latif Erene1 1-
To anrog Alman 
hatlarında bir 

gedik açıldı 
muhrı•plerı·nde n bir mektubu ncşrctmektedir. fa ölmfu;tur. 

Bu mektub, efkarı umwniye 
Uzerlnd '('{enn bır tesır yapını -

h ıı 1 c<.>crr fya okutulur - 'M<>S'kovil, 5 (a.a.) - Sovy t 
kuv,eU r, 'ün, \'ol kolams.k 
\ 1'1) la ıstik m tl ı d karşı-
1 h a.rruzlara ginşmi erdır. 
Klin ıstikaınctındekı hareJ,fı.t 
memnumy t veren bir- ınkişa.f 
J~tenll.t!kte olduğu gibi dtl man 
nın ;•apı..ıgı kaı1ulık taan-uzlar 
du muvaffak olamanıa.kt.adır. 

bı• • tahr· dı. ldı· tıı. M<'ktupta. 1943 muzu -rJ lp e nun birlnd Mihv re k rAı "ıkarı 
Bcrrn. 5 ( . • _ Alın n tcb l { k o n b milv uk bir 

liğir en: kuvvei feı ive teskılı l ı p 
A1 ktı. Alman • 1- edt.n planı rın t -ırlaı u .sı h ı-

u.. B r ok m e <:n .erı 

bum 11.wp ·n } m tı er. 

taJJJan kuvvf'tleri Jii.şnıanın kc- L• "~ • ali~ad 1' makamlara 
şıf kollarını püskllrtınlı !erdir. ııluhıvet verılınekt.edır. * V tid , n: t '1 r.in seddiıı-

l n .onra (' nı yelı Tcd· 
rı l}'CI l !..on iye f l lı \etme ge
ne dev m etti. ~ u Blcr bii
YWt m .,. hın le ını d' Wıiır-
1 ·ı·K~n o ımad \ 1> u s clirlığin

Alman-lt.aıy ·;va; u :-et-'Finlandiya. l\1aca .. 
leri, Marm~ dika. cemtbunda: dlış 

I..eningrad - Volokola.mok bü
~ri.ik }' lu üzerinde Mojaiffk 
ı likamctınd "'ki gergınlik azırJ. 
manuştır. 

manın zıı,ılı kuv\lf"U ı :topluluk- risfan ve omanya 
larını d ğıtmı~tır. •1 f .1. 

uı ın m Sal;u !:...ınt pıu 11 
ıh ı gelınıştı • fırin tek

lıt " t \"Hl.} c ıyl"' "D:ıril ·afakai 
amı .. rnn es1_1 knbul olun

du. 

Dun gece ~i<i' - Bar.aru ile ya verı en ngı ız 
~farsa - Matruh ru J.Sınd ıld duş- tal 
man üsleri i>omoaluamıştır. 7 DO arı 

$o\') f':tler gedik ~:.tılar diişman tayyaresı lüşurülmüş - (B~ı 1 '1ıridc) 
Mo. kQva 5 (a.a.) - 0-phe -

~en gd.-.n bir telgraf, Sovyet 
km·vetlel'inin 1'agam og kapıla -
rrnda Alman hatlarında bir gc
d1k artıkları ve mu •affakıyctle 
r:nı 1[ rletm kte oldu1dn.nm bil-

tür. nn dıplomırtik muh bm y:ı-

Mektep için Sult:ı.ns~lim ve 
F ı ıh canuleı ı ar..u ınd.ı Kİ tepe 

Sirenaik salnlleıı açıklarında 31yor: 
lbir Alınan denızaltı gcmısi biı· "İngiliz ültimatomun:: Finlan
!ngiliz torpido muhribine 1or- diy11dan henüz hi bir cevap ~el 
pıile hücum etnuş ve lıasara ug- ınıemiştfr. Ültimatom mühletiııın rınde şın1dik1 Boğ ~" hikirn 

mevki ın:c;ılc ı. lııçıat 26 llcbi
l lihu 128"" d İl 1ayarak pa
ra bulundukça dev ım <> ti ve 12 
Ha.zır n 1289 tanhınde kü.<jad 
resmi yapıldı. Üç gün onra da 

·tanı.--a.ıa ~adı. 

ra.tılmıştir. cuma günü gece yarısın bitti-
oinnPktedıl". 1 ltaıymı t.P-hliği n• Loıidrada tey;id edılmekterlir. 

l!dinbt tıdRm ~ir 
Moskova, 5 (a.a.) - Alınan 

bir haheıe göre, Sovyet kuYvet
lerı Don tz haV?.asında Stalino 
doğusunda bir me.dcn şehri olan 
Matveye\' . Kurgan'ı g<•ri n.lmış
lat'dır. 

Roona, 5 <a.a..) - Jtal ıan or- Bu mühletteı evYel bir ce\up 
dulan umumi karargahının 551 gennedıgi akdirde, tngılterenın, 
numaralı tebliği. jkt meml.-.ket anısında harp hali 

Mektebin a~ıbşmd~ ilk defa 
5-1 talebe knydedildı. Bunların 
;.nıı.ihaııian ya.pıkiL Biraz oku
ma yazına ibilcn 28 çocuk, ikiD-

Marmankada tôpçularımız. ın clıt oldu1r•ınu il n edee !,İ 
Tobruk müstahkem mevkiını V" talı in edilivor. 
düşmanın makıneli vasıtala11111 Rmn~ Nd4etn 
ş"ddelle -ateş altına almıştır. Bitkr~. 5 ta.ı:ı.) - Rumen 

e \ ıdinli 'fl'\ fik Pa.şa ile cı sınıfa dığc.:lerı dl' bırinci ~ı
bulu,.otukça tslü.m ana- ntfa atmdı. Bırıncı sınıfta Elıf

t1.:rakki Ve tek'.mulunde .. ha. Ebnai Türlnyı>, .Kur:~ 
Velet efkiiı dn bulunmuş, ~~nm,. Kı~at ve Tahrır., HU3-

* Berlın - Sırbist.nn b. şvckllı 
general Nedı :qch ntdyo ile yaptığı 

beynnatm. Sırbıstanda tekrar Qk\Jn 
~ıs ewtm . 01leml$t r. 

Sollum ce-phesınde to~u dU- triili:iımC"ti bir ilkk.7ı.mında teıwdi 
ellosu olmuştur. Bardia batısın edil n .ıngılız ültıuıatomuna Ru
da Bir - cl Gobıd balen mev- manyanın 8bi notasuıı Ame -
zii mubarebeler :rapılmaktadır. nh m:ıslah:ıtgüzanmı. vc·rmi -

İngiliz deniz birlikleri, Tob- tır. ~um n hüh ITTl ti bo' c :ımıe 
ruğun bawındakı sahılle1i bom 1 !rnrşt h rclcatr durdurm3sı \"C 

bardıman et.miŞtir. kıtalannı Di11yestere kad.ı.ı çck-

·---.otı•---

9lllbahla:n vazıfeye gi - nü.iaa.t, :ibm-J :suuf taiebeaine-,ie 
ı Kapalıc;a.rşının kapası llnnihal, M~~ali kavaid., ı..u~ati 
.... tıtrcşip bclcleşcrek dtık- Se4ase, Tabını .. Fan,,t K.~ır ~· 

.ıı ın açılmaıum bckleyan çı- Hesap. Hübnuüat d rsler ı goe-

Kitapsaraylar 
U. Müdürü ı görilncc bu zavallıl.ı.nı. teı ıldı. . • 

an evvel yardım etmek eme- 93 muharcbe.sı l<itanbula bın- (Brış taPaf1 1 inci sayfada) 

3 dÖ§ımaıl b.y:rares.i dtl.şıirill- mesıui iste~"u tngihz talebıni 
mU.tür. Hu-a kU\"\ et1c-ı imiz 1 ddetmistiı·. Bu notanın ne re
M.ı.ltaya bir akm yapmıştır fııruesi hakkında şımdfye kQ;-f.ır 

b r kat-ar vCTilmcmi. tir. Rr-:smi 
bir hab re göre notaların teati i 
lı~mda beyanatta bulunul na

~ dlışmüft;ür. le1 muhacir ailesmın ge~csi- tapsaı a' ·na da insaat ilfıvesi 
~Uf Ziya bey,, bu fıkrini ne .sebep olmuştu. Cemiyeti Ted i<:in J~ kü.~ur lirn gönd"nlmış 

lanna açmış, onlarla. rısı) eı ~slamıye. YIJrdım maksa- imma yaptırılmıştır. 
te "Cemiyeti Tednsiyeı !::;. dıs le bin~en fa .la çocuga §ef- ~!)·tipSultandaki Kitapsa raya re.. namiyle bir cemiyet kat kucagmı açtı. da mefr~at tnhsi. atı olarak 

•• 
Universite 

Talebe birliği 
U ..uniıttir. Y uf Zıya ~y * . 150 hnı gönd rilmiştiı. } 

Simkeşhane · "ndckı C enuyet. JJ a..fake bina Umum Müdür. inım. tı ge7.- (B<I" tC1m/t 1 inrid"') 
IDektebi binasını ~ di he- sıııı ki% v erk kleı-e ımlı- mekte ve yapılmas1 en zaruri zun düşlinmeye hacet kahmı -
~ ettiınüştir. Bu aı- su:; .olmak üzere ıki ~ a.flı yap- diger ıtierı tetkik eWldlltedır. dan bi11e clkill c tiğı h).kikat 

Muhtar, Tc:vfik ve Narr.ık u~ ı. Kızlı r ~r~bau ı mmu 4 - Bundan bir iki S"ne ev- ve ıı1ruretler W un hu a.nla '1 -

beyler de cemiyete fıza. venlıerek programt bile ..buarla-ı ..-el Şehv.adebı.şınd 'hır Kitap • lamı • e ki ~u kolayca 
lt ll.<ılar ,bunlara şu zevat da nan kısmı, o ~amanın telakkıle- saray\"r möceUithanesi toois o- anla maıktAdır. anırun. fstM
ı ~: rinden doğan ba'r.l mahzurlar lunınmııtur. Burada ilk ış olarak bul Ünıvenı~ıu geuclığınin ya
C\ll\edi hfilcfasından Memduh ;•i..Lzünden faaltyctc ge"'-emedi. yeni ve ılt."ız kıtaplar ctltlen- kından bıhp takdir ettiğine ıti-

(bili.ba.re 'D hıhye 97Jn Darllşşa.fa~ayı ıx ... is eden ce- mive b&şiannuştır. Bunlar pek mat ed"yorum ki, meırul mevki-
1 

), le-etime odası htile- mıyetin uamı ~ıefü bu· mevcu- :va:icmda bttccek, eski ciltlerin ı !erde buluna.rdar. onların iyi ve 
lldan Mehmet Alnın bey, dıyd; .olarak tne) dana çıkınca, La.maine bajlanaca.ktır.. rahat yeti§mel n ıçiu bijyü.k e-

hip odaaı hüleftilmda:n Mns 16 Teşrinisani ] 71 de bil· ni- l{itapsa.raylaı'Unı7.da:ki ki- mek ve gayrett sa11etmcl<tcdır • 
Refik, maarif muavinle- zamn_me yapıldı. bpl:ınl'l yU3de 90 mı eskt ve kW ler. Bunun ka.nşılığı <>larnk, 
ıı.hmet Cevdet, tereii- Da.ruşşafaka, t~~isinden bu - rnetli ciltlt.'1' teşkil etmektedir kendilerınden yaiııız ıyi çah~ 

<>dası bülcfasından Sadut - güne kadar beş safha get:iı'di. Bu Bu itibarla mücellithane asıl m11k, ahlaklı ve va ... ııe sever ol
~u varidat mUıncy- ,_ ah~ı bılm~. tuyme.Ui şef- ft"n'st kudretini bu eserlerin tcc ınaK ve bıitlin v .. lıklarını, bu-

linden G lir (Evlmf Na- kat n11ic39e8Cft1izin tarihini ted- lidm.:i.,. f\:>Sterecekt1r. yük Tftrk va.rlıgının hayrına 
), Defterhane başkatibi Naz k.u~ eımck, ccdadm hayırhahlığ1- ___ _..__~--~""'!""!m.'"'!"' vermek gıbi zs.too onlar ıdea-
lllektubil h.u·ıciye htilefasm- nı go~termcsi ıt:ıbariyle bir vazi- kayı da ~. bu tılrih1 şef- lı t nıhln.rımıı tabiı olan hnre
}.lah.ımM; .... krem, ınirlıvn fedlr. Buruan su'&Slyl~ itaydedı- kat mii~ 80 bin lira ketlerini be.klivoruz. Bu cihete 

t Selim paşa, ikinci ordu yoruz: ver.mışl.-•rdtr. Bu para, kız~ v~Jkleri onemı. ılım >e terbı-
. iai &zasınd nn ki ymakam ı - Mektebiıı tesisi ve terak-1 nurun ~ IÇln muhafeı:a ~ ye i§l~rlne yakın ·lgıl rfl.1e h r 
il Halı1tı bey, bahııye mu- ki devresi: Bu devıe 1873 den dılmektedır. zaman izhar buyuruı Milli Şc
beci.i izzet, topçu mekte- lb~! e kadaı de\ anı etmiştir.1 T ürk Okumu Kurumu • fimiz ve Reüucunıhuıı.ırnur. İti-

fenni m1ınari muallimi yüz- Çok güzıcle muallimlerin elinde~ nun mu!bet, hayırhah ve met lnönU, büyük bahtiyarlık 

ı;acaktır. 

* BuC.:apeşte. 5 (a.a.) - Rı 'C· 
k.1 bugiın beyana buluııarKk 
'..merikanuı Bukı~ ffôJ ıin 
bır kn giın C\'\'el İngılt rıt hukiı 
tı1etiııın bır nota.mu t •ı,; li et 
~ ni ve bu notada Sovy • "'N> t· r 
ı yupılan barp lıareketl 'rı 5 

ilkinun 1P11 gece yansına ka -
dcu· durdtU'Ulmrıdığt takd rdc 
}!aearistanJa tng· te 'l' arasın a
hi h:u-p ha.lınin fit ımh ~a m 1-
k.al etmiş addedilmesi laztın gel
diği kaydedilmekte olduğunu 
SÖ\ lemisti r. 
Ba~ cldl. mgiltere ukftm ti 

iı'...raftndan verilen karar k ı . 
smc:Ll bü ün Macar ınilletimn 
~ r k lııgilterenin '\"f"f~!e~ hti
kfun ~bu hükmün neti -
l\'rine katl nnuık hıı ... uşw dA bir
leşik bulundu~ l'UnalllUc ka-
111 olduğunu 90ylemistir. 

Ali, Mektebi idadi Aratit. m€ktep.hu S<'.neleı znl'fında mü- yübek hmnetlerini milletin duy~lan ile mlljd•'le,>-im ki,_ye-
mu&llimi Ahdillcebbar, eıo- ıtemadiycn yi1Uelm ır . teftcata muhtaç aileleri radına ni ~mrduğuınuz t<Jtanbut Uni- '!'""~!!!!!!11~~~~~-~---

muhaaebesi muhinune od - 2 - Tevakkuf evresi: Bu minnetle yidetmeyi, yakında vers1tesi Tal oo Bırhg nı de yük Bu vesıle ne Üniversıtcntiz.in 
'bitlefaaından Mıı.hnıul Raşid, de r.e i tiınaların P daş.ıh tara- ınemleketın hütün kıymetli saıı sek h ma ~lıeıın~ lmak lütfun- Cilmhurh-etri ve inkılapçı gt-nç-
.__?ı Seraskeri hulef ısınılan Ce- fın fon şıddetle meııcdHdiği se- atkarl'lnnın fahren ıştiriki- da bulumnu"lnrdır. Gençtenmi- · • 
~.maarif muavinlerinden Mu- ne ere tr· adilf etmi~ır. Cemi- le muhteşem l5ir müsamere zm bu yııksek SC\."gl ve ılgı e- lıgini !9eVgi l\:~ı*'~~~\ ~ 

K.izim, tcı dhne ooa ı hüle- ) eti Tedl'lSly azal rı çok defa ·verecek olan TUrk Okutma Ku nni yürekten vmm~k karşı- ünh·ersite Talebe Rırhgı 
~ adaıı Alımot KanuJ, Meh- t pkinıp ktınitıklan mueeeeee • rumunı.t v onun ayın ?.ala.ıına ltı.:Ncaklar ına ~m l&rak, bu Heveti idaresi Fakillte de-kan
~ t Rifat ve Aıımct RJfaL bey- 111'1 murakabe ve tcflı ne im - i('.<fon gelen takdirle ~kkurlt•· veni sekk ı n menıleket ırfa- lnrı tarafnıdan h 'r f tlt 

11 ~. Ştlıoa izasıudau mhiiva Mc.h kan bulaı113nıış ardır. Bu yüzden rLmiJn bOdı Yl bir bo , t"lak- nıuda yer tut • k başarılar gos se<'tll'Cek tal . n:IE:n ıc kil 0_ 
1ı1;: SelAmi p.ıs.a. Mt:ktcbi Tıb- ta~lSll i~resı m h w şekilde kt ediyoruz. temıesın. candan :lıl~m k vım 1 nacaktlr. 

~c~~~~ A~~ ~ ~ ~~h~~~kdh~~.!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ meclis iu..u.uıdan mh'Rl. y kntı olmak d , ~ekı· ne gelmiş- -- -
Raşid, crh-aru hnı'bıye tır. 

.:-Ynıakamı O nmn Nm i, lbin- 3 - lnbitat de'\TeSl: 1903 den 
~ı doktor Hüseyin S: b. i, ıwıs c kadar e\'am eden bu 

kiye kaymakamı A.od2., Har- d \'l"ed i tabda ıclcı.ı \;Si bütün 
N.areti :hidefasından Mela- mekteplerde ı idetlnı gosterd gı 

~ Tevfik, NlZami.P~ Sandık için t.alı..<Jıld kı) • kalma -
UJnuyyizi Emın beyler. mıs. m ktep ida..reslLl. k uzun- ı 

L \:nlde melt'Wbınde tech'is.ıt den çok fona mr \ 7.;yet<' di.i~._.f hktatı oonra az zamanda mfu;tür. 
terilen mua"' alnyet, her - 4 - Knlkmmn devresi: 1909 - Gclnte& ışallah. Dıkkat e- - Sade Miuıeyyen değıl, ( ı,u-• 

~ft..-ı ceaio bit· ali.ka Ul"Qndırdı. dan 1927 )ek d ,. d m ~tmiş- dersen bir dah seruun bıle ~ lağına bağırara'-t h mınef , l 
~rshano, !kaydedilen ialebE>,yi tir. Bu de~Tedc cktep mNUU- ramaz. il ş k .a~ h ~ı 
~1> etmemeğe başladı. Aksu- larrnuı teşobbüsıylc Cemiyeti - Kim; kim gclınea? e et ue ,uanmış, od:ı-
t-ay semtinde bir :.Ubc açını k 'll'!drısiye ihya olunm•ıs tekrar - nom:ıuzma.. ların çekiht!ı lıı:'r. 
~uı-eti hasıl oktu ve bu 8\100, ı" bftştamıstır. ~mı} et, hayli - Hayır, paşam ... Adamların Pa• a bır kai kaha kopaı'd.ı, 
~~'ifiafakanın küşadına kadar uzun faaliyetten nra IDlllf'ıİ.fle senin bu gece edmiyec ğinı soy- başını ikı ta.-af.ı la}amk: 
'""lll'İ3ata devrun etti . irtiOatuu k • Dartişşa:fa • lcdiler. - Ha lcılık ~ anedir, dedı. 

.\: a. adedi gıtUkçc artıyordu. kanııı idaresim aJ.rru br. - Ha, evet.. O niyetle yola Mtizeyyen hasta. ort.ı.da yok ·a, 
~ mektepleri tedrisatına de- 5 - Tektimill d uest: 1927 s.ıklııu. Yaka ığa gi ecektim. hauımla Şc•"ket lx"llim zorumla 
~IQn .:>lunurlı:en nynca esaslı bir den bu scneve k dnr devam e- Fakat yolda aksi tesadüf. an bil la\ la oynar, eğfonırlerdi. Beu 
bıek ep açmayı da düşl\nen Ce- de.n müddet Y. rfındiı Dari"ŞŞ<l· ile bir henJeğe atlarken kafes- olmayınca, Miızejy~ı de odasın
nıtyı ti Tedrisi~: l,:lamil'e, ge- faka, irfan sahasında cıok teka- lcr tekerlendi. kmldı. Kuşlan.hn da kalınca .seniu ~-ı:!<ct çekılıp 
~ .....V. mekteplerinin ve &'e- mili goôsterm s. terbıye sistem- ik1si ka~tı. Onlan tuWm.ı diye )"8tma.k ıçin hastalığı bahane et
ttlıa j'Ui aç acak büyük aıek- ierindeki yenilik ve iruniaplar - usak, arabaCJ, ben tam dört s::ıat miş, amma azı~mı, tebJ ik ecfo .. 
~\ tamııım'ell lslim çoculd&n- dan faydal:uıar.ak yükselmiş '-el oyalandık. Nihayet tuttuk, tul- rim. Y~ın fe~kalfi.de bir 
"'- tahei•ni lekrarlaştırdı. ilerk!miştir. tuk amma \•akit de ge<;ti. Geı ı geuç. Nuık mi nuık, akıllı ml 

4~yazıttaki Valde mektebinde • Simdi Maarif Vckfıloti tali- dönmeye me<·bur olduk. Yarm akıllı .. Usiu halın selim, ter _ 
-.. wnıf Uzerine 1863 ele başla -· matnarucleıini tatbik etmekte •bah ~k. Amma mad m lkveli. Bir de setı buna çapkm 
hl\ tedrisat 1874 e kad&r de- olan Daru~,. faka, halen ilk, or- ki S<.>n gddin .. Biıo kac trun ~n d"yorsun. Yahu, Mu :eyycn ic:in 
'arı etti. li\lkat o znnmnki Ma- ta 'e lise smıflanndan müteşc>k- ra :giderin\. Şe\•keti gördün mü? yanıp tatmru)ror da daha bir 
"if Num Münif paşa, cemi- lrlldir. nk kısmın yaln~ dör- -- Hayır, hayır .. Gônned\uı. kere yalnız kalmak istedio!?ini 
)~i Todıiszyei lSlimJ,yenin gay düneü ve ~ suu.f1lr.ı var- Daha şimdi gelmiştim. Amma 
~ v.. meaisinı çekemediği için dır. Tedrisat son teknık, ~. pa n.m bu nasıl '*'Y" Milse"''\!n, görmedim. Hatti böyle fırsatlar 
~ak:llelteblnı kapattı. :Mekte. gojik esaslar dahilinde yapıl • NM ı umım~fendi, ~\ket, bf1>-1 eline ~rse belki hakkında fe
"'ln tıÇUncü sınıfında her salı ve maktadır. ~yıl, Sayın Baş- aı hftsta imiş. na bir fikre zahip oluruz, diye (!::_artesi gUnlc.ri kalem vak- vekılimiz, Türk Oktıt.ma Kuru - .Mü2 yyen mi? Ham-et, bi-

1 
bırakıp ~ıkıyor. 

~ "ln\i hesm1 ktt hM: m.unu ziyaretlerinde Dnrli!}Şafa- raz hasta idi. - Alla1', Allall.... Aman ya-

ıabbi nelere kadir değıls n ı .. 
- all&hi hatır mallr do ğil, 

cıJJı Cidda söylüyorum. Ertısah 
bllluı ıaz bir genç .. 

- Acaba kifir, bir \tstahk trt1 
yapı.)or? 1 

- Evet. ü t katta yauyoı. 
Hemen çık gör. Ahmet Ahmet!. 

Ahmet bahçenin öte tarafuı. 
dan koşarak gcldi. Abidın Bey 

- Haydi Ahmet. beni elendi· 
o.in oda.sana götür. uyumadan o
nu biı· görey.im! .. 

Dedı. Ahmet iki tarafına. sal
laııa.rak! 

- Gotureyıen efcndum. Baga 
k mseyu ~tunne, dedi. 

- Yüıii baQ..vım alık. Ben 
herkes miyim? Onu belki Mii
Ryy n için, hatta mulıakkak: 

N 7.Jı hanım için söylcnıiş:tu·. 

Ben dayısıyım; ahmak herif, yU 
ni bakayım. 

(Arkaaı Vltf') 

----» 11 «:----

Hatır ve 
iltimas yok 

( Ba._mıaka'le<letı devt1m) 
lm'tln, ahlakı bozan ve alça n ; 
hır zcltiı jır. Çalışmadxn sınıf 
g~m •k 11e bit hadetı1 me 
m ... l.Jenim ıçin kab'l olursa n • 
~·~ kendimi yora.yun? Hısım ak· 
ı ah:ım v~ onların dostlrn l ııa 
lı r ı~ V• mc-mwiyPt bulac 1> i c
kı, göt lr~im bir tav ye 
m •ktııbu ile kırsmıda het ka
pı { ılacnk lfü.: bulwıduğum ı .Je 
niçin çalı ayım? Biı kn~un ı 
m ydanu ıklıfil 7. nıan onu fı
lanın lıa;tm ~l ın ört bas cdecclt-
1 ı ~ ,.. ·trree g"m bir hv~i l' 

mektubu ile lalıkıkat dura< k
s sı..;ii tımalden niçin koı kıı
yıın? Filanın oğlu, kardcşı, a,:
raıbası beudeei olduğumdan do
layı t:-.rakl"i yolu benını onüm
d acık duracaksa sadece onla
nn t vsi\·c ve iltifatlaıını k -
zruun ~a elıemmi)~t \ermek .ka· 
fı d ıl mıdır., Mektepte nı 

çal1" ) ım, meaıuriyet.tındıe • • 
nf me neden ehemmi) et \'e -
ylm \'~ fırsat düı:ıen;e ~plm ımı 
doldurmakta mcm tm ur ede -
yun? 

İşte bu misaller göz ontinrlc 
clurdukça vazıfe, gayı et, ve na
ınu.11 mef.humları gevser, zll) f
lar. VP gülünç bir hale düse . 
Doğrul ra ,nlınlan kntkık olan
lara ya aptal denir, ya deli . ö
t ede akıllılar kaz.-u11rla.r. yi.ık~
lirler Ye. 4ceyiflerwc bakarh1. 
Fazla oıarak, \'azİ(e \'e namus 
mefhumla.nna sadık kalm"I: i: -
t yenlerlc de eğlenirler. 

Churchill, hatır ve iltimas v lk 
diyor ve kwnı bir :iMi kıİ.dm 
gıbi kışla kapı~mda çalıet.ın)' ı 
lf}te İngiltere iç:n iyı .:n.:ın ı;l., ~ 
bir reklll.m, yüksek reklam l 

Hhse,fia C.&hW l~ AL('lN 1 

·~SABAH 
iltimas yok ..• 

alatyada büyiik 
bir yangın 

Mnlntya, 5 (Hususi Muhabiri 
nnrof.'n) -Gece şehrimizin Ma
car p:uıtM d len ve marangoa 
~~ re tecııN ıı hulundugu ma -
h ılde bir ya gm olmuş ve bele 
dıyeye ait 24 dükkan yanmıştır. 
Zarar 40 bin lna tahmin edil -
m ktroir. ln rnca 7.ayınt yok 
tur. 

temasları 
(B 

rt un~m bır hale sokmak içın 
lakadar makamlarla da ~Ml

hardu bulwumı.5tur. 
B. L "ıtfı 1· ı'dilr a.;Tıca E\·· 

kal Un.unı MüdJrlüğü ·ıe <le 
guni )U\:k fil\ kafi Belediye a
l'llbluda :;. ·nclerdenberi 1J1tilııf 
nı ~ uu SD.,}Ilacak bütün mc -

·! ı ri kiik:.ınde.ıı halletml'ye 
ugı-a. ~alt dıı. Bu arada vaktı
\P. Evkil 
B Jiyc, " ·\re ildigı z n 
bu devir J uamel~i yrq~ail ı., 
ol u1 Vnkır \'..ıridatınıu I-~·kaf
la 'ılity._--t ar-ısında d im bır th
tı u h k l ett ;;i gir.l o 1lmdc 
t tul •ruk b t me .. c-len.in hsı i t 

\'a.kıf varidatının ele Beledi •eyE> 
d vai ilzpr"ndc görii.:..ülmcktedır. 

nlnJ?ıldığın3 gore \•ali, bit ıniid 
Mt do.ha şclıt imiıdc- kalacaktır. 

---o-

Afmanlar bifdiriyor 
(fta"tvaf1 l hıt.i flB}"'fa,\a) 

Hel in.kı 5 (a.a.) - StPfnnı: 
Hang c çc\-resındeki F n kı

talaı-ının, Ruslar tarafından, 
ıic' tltrmden evv("l dökUlett ga
yet fı.t.zla m yndan oola.~'1 kah 
N.I ı , vash !dı; ılerl ~e~e dE.-
\'nm ettıklC'ri haber veriliyor. 

t arni •unuıı 30.000 k şijc ba· 
lig ohın o u \'e ~aralı ve ~ ;h 
n. bt ti yıhde 50 tahmin edil -
mektedtr. 

Bt-rGain ~tlhi 

:rk n 5 (ıı.a.) - Alman 
, Al n kıtala:ı ının Ta 
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Bugün yapılacak 
m a çlar 
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tftnıfı. dan drena :-apunlan Şe f 
lfdı y~n urlr yO?.ünden maç 
~pl18mıyoeı-_k hPlf' geidi!ındcn bu 
ltt;adaki okul nııı~·lftrl (28/A'l.l/1~41 
ıarihinc k. d. tt-hlr edll11•i~tir.) 

- Fcnt-rbah(-e 8tııdında yapılııcn·~ 
~ H. ~rt Lut'$! mıı.çı okul-
); u~abnkalaru:ın en müh!ın s 
~ ouı blı ıdır. ------·-----

lletllltnı Halkevhulen: 

1 - Eviınhde a~lıat"rtk f:!ektrll, 
~ların:ı l/lt/lHl tlrlbinıe r tlıı-
7an paıarteei ~ ki llıneuıt.tır. , BAŞ-DİŞ-GRİP- NEZLE -KIRIKLIK·SOGUK ALGINLIGI-ROMATİZMA-NEVRALf !a 

ve bütün ağrıları d e rha l keser, isim ve markaya dikkat.Nevrozin yerine başka bir marb:a veı·irlerse şiddetle redd A 2 - D lt'!"e r~ ve h gü.nle 
rı • ı I ') ıl.ıı ::o ~" k dm· deY •• ı c 
ll • liı. 

~-~·-
. . ~ . : . ~' ' ... _,, ... ' . ~ . : ... 

6'a11rl ~te11k11l 1-Satış lıa111 
is•"'nbul OördOncü İcra Memurluğundan: 

:• 1 1 12 

liurlı.ıl'ı.ı: ~. 

" ,.. 1 11 
L.\. rı: 

lJodrum k:ıt: 

d. 
7'i k~·rıı mımma-

., ''. l<.ıpıs ıl:oı •üt ,_.ıı d t ~ıtır k.-p d" t "''. u • .ııw çıkılı . J{l'l!'·-

• 11 \ (' ı·ıı 1 ıflr."TI "'" •l1İ"t>l • 1111·,·y ·i· ·!ır . .f.n~•:ct('I d<iı't biıaırı:naklıı c; kı-
~ 1 i •ı'~ ı\;..t>ı mc k. ı ılıklı ki a-ı,, '"Ofrd, ~ ... ôl kMf'l' VCl<hr. Uu I\~· 

':'il. q ıı. kirrı ,clii"'m<h.ltth. 

I:'! ı ıı l•ı>I: 

1), • ~ .ı •<i. ~ ı\ı'"ll[I lllf'..J'dl\ ""111 

j"lltl 'ı 

I~ ır.c• kat: 

: ıl:ın J' 111" ,;,. 

ı... l \(' .U<ıtaıı... 

.ofa ÜL~I dt• kı.r

roo ııyık \a Jı ı,· .. 

Bir iı;.rorlnıle J.;,ır ılıkl.ı ıl;ı t\c\:ı i:ıiriniı ~'anı w..n.tt l>a.rdır. Mor-
n" t. ıı• , lntuı ı... l.ıt lı ı .. \ rdn·. Hu &•"<' dt! -..vdu n W.1 'Mra k,. .ı ıf';

tıPlıt:kldli , 

ç .. u k;otı: 

H.,.. \~. m~ .. ,,.,.,ı .. Lıl'i ~aue•1 b~tla ık. ~At dolap .l:l':•ııitti ı;tn..-ıı

" ı~ U'htk t;ısl ı unfuk 'llış:l ' bo!rnt•I• 11u~ ı. hfr odrı ki)mlırllik 

ölup S<'f ııı ""'t&ı d •• ı ı,:iı ...,..,to dltntr -Orif\tkı.iclu u:...,...r. CMı11ıu ul!hi 
,..-.ır<dk>. •in~ .id ,,,. ih-tııt trl r. 

Umomı naatı: 

:Rıo.uw.ı b:n fı, rtııl. t ;1~1 lıov 

KAT'İYEN 

IHTIYARLAM!YAN 
KADININ 

SIRRI 

45~ .. dvii>~1az•dc.,uç J 
bır ~'\l.ICl, tı~r Wtl.ljuıttr JMJktW'. 

ı\pk. ,-umu~. ve Wr "'""' ltrııtt*i 
l'bl •&Mrsw. bır orlt., lik!A JMr ha
r.i:.;,,ı tleı:;üllff Yiii!»\ btnııın CcııtM 
bir uahı ~ Rı't'hr 

1 Emniyet Sandığı İlanları 1 
Taksitli Emlak Satışı Sekiz 

Senede Yüzde 5 faizle ödenir 
SEMTi 

0-~kud rda Seliııti)''' ımıhnlleıdnd 
J) .. yahrıtun wıca.:ırıria t'f!ki ı mu. 
;>eni 32 N.,. Iı 

t:, .... 
Muh::ıınmen 

kıymeu 

ıu:ıo 

J-'at.ıbtc <::'kı A uın Kethüdı yenı Mı .. ı~lı.~c-: lmluix H ev ';'900 
ıbrnhım ç:ıvu!'> rn.ılırıllı-..ırıdC': lle\ - \:I' iı-i im.ıı~.Uıaııe biııası (t~itwcut 

le ·ılıanc krıpı t';ldde5ind en t"' 1d ıld t.ıpw s nt>di n ucibiou·e mc-
Rll, 80 MU. eeki :ıo, 114. :111, llli/6, ~.ılın! E:.ılhi~ O?fl",la) nıclrc 

8Gıti, :.ıti/7 )<.>ni 112, H1, 116, 86/G, tlll••" lıb. ı). 
Ilı': !1, ırur7 en y<·nı 88 No. lı • ı 

1 - Arttırn 12/12/941 tourıh•ıw ' ~,-.,1 i'tım •. •'riııntı J'ill'ıla~~r. \ ı H ten 
Jt vn lwıfar dc,·nın t'dtt"kUr. 1 

• :ih:.tt' ııı'\\ırmıı ı<onlJncln l'll yükı;c,· l.ıc-de-1 't!:l'eu.- ."upılır. _ 
1 2 - Aııtuu ;wıı girnıck i~.in ınıılıaııııucn kıy,r.t!tln •,c Hi ' ıı~lıetind., 

~J al;tr~ yhtU'liUlk l!ıumdu·. 

3 ...- A11UJ.amn oc-cieliniıı ıfoı Ut• bi 1 ~in geri kııl:'m\ ~l.:iz ~· "t
kiı m11N<\"1 k>. ı\ıt öd ııir. 'f.ıto;it!;;r ~ fı f•iz.c ıAbidlr. 

~ - Takı!ltler t~nitı,·~ye kftdı\I' ı "!'l'İ ınent:1~1 - ı><hlfa bnı~ &.ı~t-

ı}.- ill< 1ekli k.ıtır. 
fi - Bh. lıu ın fo~fün·ı snıı<lık ı shilinlkl:i "tı.ı s:ıloı. ınd. 1... ııw 

til~b;ıdtr. Faı.ln tilf,:ltit almak kııı nlCoıın m~t ediJll". 

Emlak almik ve satmak istiyenlere 
İ~ıtb\ılutl her •ımtitıdc beı· İ\ ~tı};tk &btutk ~ ?ja:tfn(fk ldn H ktım 

pn• ınııkhdır Vt' mı lı1 c ı trımh cHr. 

ı .... ~. Y.ıtana Cım"'**ı ~o,.. 
• fr.4Qru 0:.- ~~}iti t•7lloltı ,,.,,.,,. 
. li-..\fı oı.u •·-tı:ıuc...ı, 111 ~~r. ~·~ ails stk .. nmılllıı ;dyare tiı·. 

T;ı• dir ohu+•ı. kıymet: 

M<' l • : n7 n. lH 75 m l\Um f'..ltlı·r~Aıaıriır. 
1 Ji lıazn· alıı \ 1: r.s tıı raylci?ıe :.ııe t11nı~ enti ~*,,{ ~:Mn.d;nı 

i~l 10) hl", l.t,, ı-t t.nk.rlir olmımu~wr. 

ı - la<bt 2ıJ2/1~1 

d .. ire:ıilıbır 
:1''41h 
Lftl'l2 

ol~ıtttırd .. n 

dtJ ·• :No 

"' Grı lt•rileıı g.ınıle nı ıtırnwyn l,tıırtık cdenle:t· Rl'~U'l)~ eartnnnıesin\ 

'8Jol~I .. llN ~.-ııllik W lt\MUMUZ 
· c:ıtrı ı~ııı ~..._..., o\aıı ~-k-elıılçi 

~n et1ı '• "*ti Ul!*'Gnt.r SllnlM, 
.... ~ '""'~' ~·t•.nı ~~ 
"it""-~ bu~Mh•""""41n .ı ..ıwıtr
ıc-.ı ctklın121 ~ler , • •-tlettil"Jr. 
il« Hbdtı kaHIO~ıztlııii c'aı1t ft 

~fıın ~oo'4+1l»-M • 
'lau-.~.ıaıta ~ııı.ı..-.. ~-
~ 

G11nd ~n r\-ırı öe bcJl'x ıeNlıtlAltri 
~'. ToltıtMNı !1Fııın."'1m ~\inil. 
ltu .-7e4e cndıDııı tın.ofu. ı•yııb 
ı.ıt\ l54o r,,tım ııurrt•rs ~ , l!!!At '*9!111 _. 
ınal.Pl J'kl~ır (hl ,.. dıaıı l1llhÇ 

~Unun6r. "c 
0

4.l'4e * lt~11. ı'°~ 
rıw:uı:ı ~ntır.-4 adlık>tplne: tııııa; 
.,Yf't 'rrmız Bu cıntırı ~ll4- lturıu .. 
luııuı tııhaııWptı IMr. fiıt~ D
,.,.mtt tau, •Wı r~rınaı •e 
'8tlr cU:.r.eWllnkt ~ıiıl~. ~ al• 
•ın aıdll6l olııtl '"' U;ı nıulııelit "f4. 
ka 1 Qn IYr""ı ltıilt harilı'l IWe Mtlft • • 

i-:.if'ıııldıgi \rıkdirdt' sı.hlıgn ko11:.0•1 N•~lr. ""1kııbüifül~ ne 1ı1iklut 'boı ç 
~ lk:<>~ ~in eollll«ek nltkndBrkır« i1!ldiıilh-. Bunun Mıı ıki liı~ i11:rct 
ıtimıı . 

Tıı th \ıt,-etf! 'Bil' linıdnn ;.~ gJı111~1ıld! w.ere ili: ~Y itin bin Ul'tıda 

Clıl iki ~utr~ turı~ı\ ?Cc .allı.cH!Rtl ~e Of! ıılı .. '1dnn bcşk<ı l>tr ncı-et l•İ.ın-
01112. (lGlS.1} 

T. H. K. Orhangazi Şuhe.•intlen: 
KuıtınR bay ınatteb tıçlaıstıeflt< ko)'Un, keçi, ~ıi4lr d(d\eril~ beynuz w 

· tıar~:ıldarmm w;ık art.turn .. 'li:I 1/BMnclk6oun/t941 ı~rihindcn 15/llirirıctı\:ı-
uıı/lHl tınibine kıt<l:.ı· 15 l(bı mCcldeöe çık ;or'11rm y çılrnnlıruıst.ır. 

Tcliplt;l'in .. rlnttm ,Jnf 16itıe:k ~ c :ismnbul ve Orlıan?.rızi {lllbesin~. \ c 
f>eY ııllmıel;: için de Uıale ~ı Oıtı.ıllıtfl7" '°~ine ımir~c;uıtılırı H~n -Olunur • 

(}06?0) . • • 

1 Devlet DernirYollan . ilanları ·I 
eklin u 'e lııır.uınlu rı nlıırmıtı "lm13 \'" bunları tamııMcn k~ıul ~ t1d 
"c 1 b.,r olumu 1..r. 

5 - G. yri rncııkul 26/12/!JH t•aihirw. m6ı;adif C\UYIQ •fuıv saat M den 
ıc )• 1 t ınbul Do'"duııcü kı:ı ıncınurlut'llnd tiç defa bağınldıkian 
"' • c r ~ok nrtt.ırıına lhu1c etlilu·. A ı.c~k nrttırm:ı bedeli m\.ÜUi.mm('n k.ıy
rn~Un :> u .. cıe. ~ ctml ~nl bulmaz 'eya tı b tyeom nlacafıri:ı r.Uçhunı 
ı.l.. d6'e •• Jac kiıl11r bulunup ta bei'ıeu bunların bu ıayri 1t:,ı:etıkul lft• temin 
tdilıni rılacaklnrnım mecmuundan !n. l~Y.n cılun~~ en çok adbronın t&
•bhuıtı b, kı kıılm;tk i:ıer<' nı1tlrrrc 10 giln daha temdit edilercl: 8/J/042 

•• Mci:ıd811 r"1lalNt "'~ ~ 
cak'"'1~ MiSi "~ .~ ıtıulmrtımen be<k)i (.12.000) on iki bin lira ahın 3(1() adet küoilk wıtunı; 
menm~tJ· iade ··~!• • iaı•ınıt lf/lf)MI CUfR:I ~ Ena1. 15 de k;ıp;ı)ı ~rf UstıJü flc J\Dkarad~ 

Warr binnaılnda ~tı.n IJhnocnl.."iır. 
Bu işe glmuık i~e!111 (IOD..00) ®kuz y{U lir.ılık nUl\'Gkkat te-

0-.. llDftl'D AMI lhlıınt ile kan\H\\ul "-.Jhı .Wii vca\ka,)»rı ~ tekllflcdni a,..TIJi aW1 938i ı.ı •· 
rnUUJUI hdar ı:omts,JQn rmıli6ne \leı'meım lAaım.dır. 

Şanu:ııncler p:ır.aan. cılar:ı.k Aıakar.~ Mal?.~ Davı ind<ın, BQ~r· 
6 1..çi Kanun 1941 p~nda ~«-Jllim ,;e 6rik Şeaiilndetı daiı~acaktır. (l04Q2.) 

lM!hınc ı üs dlf p:ızru1.N gümı s. at H den Hi 7 ~d"1' ı nbul DördUnc" V.iO Pr.ogt-Nıl ~U,'6 DCI~ • 
i<Toı nıcı'lurlugu odv ınd arıtırm:ı bcdcli satıcı isti_Wıolıı alacafına rlicham f.18 Hafif orkcstrıısı · 
•laı dı"eı 11llılu·lıların bw. gayn menkul :ile temin edinie macaklan mec- proıu·•mt fı06 <Xuhra;ını;Jı 
l'l)U ı.aıthııı fnu.1)1 cıknuık \'e muhrınımc.n kıymetinin yUzdc retmiş • bejlal f'4ı5 Ajans J·u.ı-G ~:nsQaa J . 
•ulm. J.: .ıı1ile en k arttırıma ih~edillr. hnberlerl 

G G:ıyri m<'ııı.uı kendisine ih:ılc olunan ~ ~ ~.'2 '\'qlf'U6\ -~-Bcnfonflt WO ~::::m 
in ınlc·t ıcindc p:ıı·ayı verme?.se ihale karan ie@holunMıık ken4isindcu rn~ hGberlcrİ 

H' • n yUkı;ek ~lifte bulunan kimse nrzc~ olduğu bedene alırıuıl!n ra.ıı "&46 Serbest ıe 
Gun, razı <>~ veya bulmmıa:tsa hemen ~i eün mttddetıc arttır- .,, 

f'l~yn "tknrılıp en çok Mtırann ih•lc edilir. ıki ihale arasmd:ıld fark v~ ~"!:~;·e :;Aiai = . 
~~en gunler h;in yüzde ~ en he!ap olunacak faiz Ye diğer zararlar ~· ~ l:T.iln A{ 61' ıtnrla vo ~ 
ff. hükme hacet knlınaksız.ın mcmurlyeiıirclzce alıetdan tabstı o&unur. 'ıüi::ıen turktileS-~. 
\. (Mrulde 183) .:v--~·" ~,_... ~ &dy.o • 

7 - Alıcı orUırniiı uedcll haricinde olbıık liMruz tapu ~ barcını, p .1 v • gazetesi 
,~. senelik \ hf tm·iz bedelini ve ibnle kliPGr pu\ıannı vermcT.:c ~- t~~~le~ 21.10 Dhıleylcj 
.._,ro 1 r · ı.ao '.At ynrışları- istek I<!Ii 

\' r ıle . ten\·irat ve tasızi!at V~ ~ lllllllıklden ~ run t.ohminkrl .214l5 '.(Qünliır 
~·ııt b ı rl ye ı u \C müterakim \ataf icaresi alıeJy& ett ebnnyıp MM> Riyaseti • meJöclelul 

b o ' d" t ~! olunur. ! ı,u grıyıi menkul yukarlda g.osterllen cürobur , .121UO &d,ro AÜıQ' 
1 ' • oul D rd i ;ı m 1 ı 1 l"U orl. ıncln i bu ilfm VC gö:ıterilen bandosU orke!!trnBl 

ı ıl, n nluııur. 15.30 Riyn8eti • t• Ajans 

- _ ---- cilmhur haberierl 
~ 22"6 Badyo A1oci 
orkestnaı .. orkeıııtısm 

nın kon&ari it» Yanııkl ~ .• 
> 1UO Proiram Pfotıraar ~ 

~Uh 2 ı.tcl Hukuk ı.t•tıkaıın .. i •· ı ~•••• .. •••••••llı.. 
tıf memtı rhıuuftdıuı: 1 
S:ıbr!, Zehr•, Fetbi7o, >iı~a;d APQ 

v.·Ay~ yar18leti Mehnııe( ve ıtMıil • 
ve liikmeUa taı;nıTU!lRrında bulııntıo 
~ti Atik Jdip.<şa ın:ib.~ eski 
~n1a1 yeni &omıını'ular ~ın
da •n eski 8 ~ki ·16 ).'Cilt 4~ No. 318 
~ctre mur.ıbbaı ve 8180 lira ~
il arm mlei şüyu ~umrutu açık: ar
urma aurcillc Aildeki ~r daire-

AKBA Kitabevi 
BwakalM'~ 

A:N KABA 
Her dilden kitı.ı;, mecımı:ı, &n
~ ve lortaaıi1e saU, ;Jllri. Her 
ilııand:ı kit.ip 5lpaırlşi ve abone 
kabul edilir. Şubesi Yoldur. 
'.tcieroo: m7 

Wıae 13/1/142 :iariblne milsadif SGlı 1 1 
&'ID<l mahkeme ~'WUbiııln. odamıi- A•lı ı · L ~ l· i 
da a:r.ıt 14 ~n 16 ya kndnr0&atılacak.- '-#Jr l.K •f rı;;F. 
tır. O günü muhnmmen kıJmeiln % ._ ___________ _. 

7a inJ buld~u takdirde ihale edile - Yetii imlninU AM • ..Ş. BfK. dan: 
celc, ~ksi takdirde erı çok artu-.nun '.Bmekll Dz. Makine Yat>. Osman 
t.'r.dıhiid\i bllkl k\tlmnk üzere. 23/1/942 Glht Oımuı:n 302 (UM') JIE. Tt:nı. 
tarihlae Jıaie:ıdii cuma C{lnU «)'nl Mansur oğlu Aziı 328 ( 44977) 
;:911Ule ve a#"Di s:aat.tc artmn079 de- Mubtıbcre 'lirt), ömer o)tlu Mu;-
~ cdilere· m ~ ~ Jbule '.bl!a a2s (416i0). 

dlecekth-. < 

Had.udu.: Bh· ~ Urun..~ bo&
~ Wr tar.aft boatımıı. s.UA ..emDi 
~ ve 'bir Uıl-ml .Al:ımeı. ~ 
lerinisı lı:uıe v. ~ ~.,.. 1lılııafı 
~ sokalı ile ınahduıltııır. 

Tbb. ön Yzb. Abdurrahman oilı.I 
~Cenap 112 (13836). 
~ auba71anrı. cfüdanlarlle Dhollk

le aceııo tube.Ye ..nıij'-'lcııailnrı !IAn 
6bmur. 

-SAT I LIK EŞYA-- / 

Altı atl""t et<>..kl;ı-ik f:ınuısu. hakiki' Amr..t1l«ın mauıulitt'
d. ıı biiyiik b:r Anlt'rik n ~cı:-ılıan.-si, Eom l~\·iıc.oen )'' 
-kiirilk bır Anı~' ıkan y:u:ıh .. w~i, bir Anwrikan .k< lt.uk ~ iıfll 
r .. nığ'll<,:tım yıc.ptlnm; kitap rall.:tı tasılıktu-. Hct~ ye;,ı)l ıll' 
Jebilel·t·.k ılı'Tf'ı·t.-de az kul'amlrm. olau bıı f'~)'ayı ı.lna<ık,_.. 
yenlerin ( Y t•rtl S:t bn tı 1 ııiıı -es.inıle B. y ~•tdiytı mijılıı6(~Gti~ 

Tünel seferleri bugÜ9' baıhyof 
lslanb11/ /{leklı·lh, 1'ramı1ay ue 111ı 
işletmeleri Um11m .AlildUrlüğilndl" 

İltlı:.ı ~ ıııl Tı.nrl ~t!l'crl".riıun 1)/1211041 umorleAi glimiııdeıı 

o ı J:ı.} ·•l'""ı ;,~·111 tıol!,imııa il:'ın • hm\ıı·, 4'10746 
' 

1'fnJkalu Maltepe#l11deki Salıı.al
ma Konıİ,fJIJ'>nu ilanlar& 

l - Heı tıin.en kin nyn ·•Yfl • ltt:>-'l•' yiı;ı: ton o<luıı oılıııı c... kil · 
S/12/1941 ~~rtarı gUııü ~at H ıı.:ı1'r, 'f;lttldilf'rnı 'l'oı>J;~;ı M:Ju:ı 
A l:erl -tılın. • lı 11 komi yo 11.Jna ıllır ~.ıntıurı. (lOi'(l ) 

lıleher ççifliııe 32.5 kurııı:; hthmin w'len 300(1 <:ilt \.eı1ik nlnt. c~k\.I" ~ 
z:ıı~d~hı ~~ l!!Ju~sl lf,/J2/!:141 l>• .ı:nrıc 1 ':{ini\ Mat 14,30 ılı 'PoplıAf•-":, 
5.mı.-llıti sıttlll ~ılma konuı;y,ınuıxhı ,>ııµılııl•ru.tır. ilk tt.·nıinı:ıtı ')'31 ~ ~ı 
kurı "ur. Talıp1C'l.itı l>tili \ aklttc ırnıniı;,>~.uı.-ı J!dıııelı,"l'J; (4Hl - ıO'i 

' .. 
Bdıer WJ iınict• ı>O lrnrnş h.ılıınin .:ıcıı.crı. 6000 gi'im w. .... b: ıı.ıılı 

J:.ıkt.ır P.ızrırttkl:ı "1.iSUtrıı< i Jfi/12/1-141 P~.-..ıı le::.ı ~-rı:1iı "<!Rl J:i t.it 'l' f 
n<.>dc Lv. aınir1r.:i 11:ıtııı ~ılma 'liuıııi yooünda miitcı lıhid ıısm Vt' he: bfll' 
~ımcal 1n-. Uk t«1üııatı 41!5 liradır. ·rıtlf P.kl'iu belli -.:.ı eh~ !ton ı~yot,ıı 
mckd. NUmuaeı .. _ri koml'l)ü•ıd, f<ıtlllur. (420 - 10723) 

D e11lz Leı,az11n ,.Salına/ma 
Konıisgllıİu ilanları 

ııııoo ndct k\içlik ıX>ı. dc11 l·'uyiiz cMuhMlb 
lll!O , poı tid,•ıı J<'iiyiız. ı .. pnğı mubtdlf> 
oOO > plıfoı; Fil~ iıı1 dilıı mıuht.<·Jib 

l'ulmı·ıda c.ins ~ mlktarı ynı1ılı mı l~L'fnc 11/12/1941 1ı.aM11 ~1 gJfl' 
:at 14.SO rlı; 14.'Larlıkln rılınac:ıktll. • 

fstcklil<rln belli giln e 1::ı.1 He Kı<c:ı np:ı:ı an bulu 
uulunm.ıfarı. d0018l) 

• 
• • • • f ıJ/oı 

l - Tnhm.in ıilı.mrııı bedeli 2800 llı ohm HO kilo !! katlı keten!--
»in. 8 KünunuM'H!l 941 p:tTJrtr.si µünü fitlat 14.30 dıc JXI~ rlıklıı e~l 
y.aplıaclrietJr. • • -~ 

2 - Xai'i t~uau +20 füu o•u,p fldıin meı>~c nüınuncslnl i:ö"$ 
uı.tycnlcrin lıu ~n -.:e paası.;·lı*1 lııU • k ~•cekleı'İtl c~ belli gün ,e 
attc X11sım~şada bulun.on ı·oıııi \YUıln mitı a<'duUou. <10iJ2> 

'. 

EUer:inde llııii.oi·pomp bulumıp 
40

ta. tt. tm.,k lsilycpk1->n ınufn~ _.;.J. 
\ICl l:.r.taloı:farını en geç 10 KCımuıue\'\'f"l 941 eıwr~nmba ınıntı 11k5amuJ ~ 
lC{\&Jllll~'Sadu hulıuınn koml~.roıı:ı 'o ıııelerl. (10711) 

• • • 

" ı - T-0hmln o!unan mecmu beclcll 57ü0 lirn olruı 2500 tlletr~ 
kurlaranlık -bt!Zln, l>/12/l~l salı ıJİiııil snat 14 de pıtzEuiiıld o~ 
~P.IUıcoktır. • ,.,. 

2 - K~t1 tcrulnntı 862 lir 50 >:muş olup 6nr1nrunc vo ~umu~ 
g'Qrnıck isUycnlerln her gtln Ve pa7.nrlt~Q i~1.iı'fık rccclt~)l Ü(I \)eJJi 
ve saatte Koompa~dn bulumm kimi y<ımı mliracnRUrn. • (U.r'ilO) 

Askeri Fabrikalar Safınalma 
Konıisgonu ilanları 

....... 

· TuhmiR edilen bedeli 2il82,6' lira olnıı 64,285 ı w. B B ıv.:~9,ıie )fi ( 
znaı'luılı k.ontrplAk 1611211'4-1 Sfllı günü ~at. H de S::ılıpnznnuda .A<;ked .,,,

rl!tabır yollamasındaki &ı&tuı alnın komisyonunda pazatlı.kl11 91ıt.ın ' 
ontl.l', 1'.at'.i teminau ~mıt,90 liradır, l)artn~me$1 126 lwruı; mulmb~ 
koutiiyondnn \'erlltr, tmetdiler:in tımlnnt makbuzu ne o i ı "'" {l:).Ue ~ 
mı~ bulunmımrı. d0728> .,. . ~ 1 

Sa11dık 1malig68i EhUl~IJl 

Türkiye Kmlay Cemiyeti ıtJli.ıÇ&iio t.ı 
l - l.5bu wr1 JND1cıı1de Jbli8eo.. 

tıel ve g.:ıyr.i ır.Oseccel bal,; .ı.tpıed
$ tanh1 ilWndan itibaren .t5 cGnJcin 
de Ye:Wkle birlild4 mem.uıs,dindze 
mQraaıatları Jhımdır, Ab1 takdirde 
l9J'l'i nıUsecccl hak ulıipleıJ. ~ 

'"-~ ... 
iıwnk\ll ~den art.mna7ıı çıkarılır A~ kM•m or•fit ~.ta ve 11otı "'ipHğl alınacak 
ve aı ocık lll'tı.rana .ihale edllercJc ara- ... '* ~{!I 

Umumi Merkezinden ı 
ı 2500 \"e en ~!I: 7 500 :ıct t olmak iz~o Maden ı;uyu 

~ aptı 1 c •k t'lr.dıkl 1111 yalnız imaliyesı' 8/l2/19U 
pnz.ırt~l c•t 1ü at on dvrttc arık <'ksilune ile ıhnle oluruıc:ıkttr. 

2 - E ıll 1c;>c işUr;tk için (300) lir:ı temın t mektubu verile· 
.cektu. 

3 - hteklllerin ;arlnnıne için Yeni P ı~ı . n,.. km ı ıı d:ı Mlm:ır 
Ved:ıt cadd ı:itldl' (Kı:ıılıı7) kavmd~ Kı7ıl:ı\' de. u 
ımlnırnntl. r. llfın olunur. • 

6üı11rii~ Muhafaza Genel Koı11uta11-
'lık l st. levaz.ım ~ &ıt111alma 
Komisyoınınt[an: 

n/941 pnz. rtcsı gfuril eaat 1'G le Mto Jiil tiıuhamn1c 
hkfa 1 ın c kbr. 

Ut 1.u 

,,uDd her ı; .... gu~lcollir. 
temlnnt mııkbuzL'lrl \:e ~Dllo1 veıdllalarl ile. ~la\:ı • \'1"~ 

Ko hı clnindeki k9mı.,rOBa ceımclerf dOD"6•. 

SıudJaG _,>Mi"'.Ôii 91rk Kısa 
~ 1aıpaıınıiuwz Jat4mılanla 

~ KmlaJ', t;.c>alk :r..trıeme ım
~ ,,. Bua Jwnuı.ın arqnda 1d;,. 

•~vo-ea.miibreın~ 
IMıd&ıI lıarlç kalırlar. 

ı - ArtınAaYa eln.e~S:tftl ~anııa ~11aeak.t1.r, 
..NllMl:ııetf.ıl)()(ı,pekv~. 

-=::===========ı ı - lhnlc bedeli peşiıı&1U, .._ 

IAieSM DOKTOR •.... "~~ ınehil verebDlr. 
4 - Mtı~torl bedcll ~I-mıncba ... 

fak! f.nrlt ve ~ lllilltıeri IDeS'uJ • Tahmin edüeD. bedc:l1 «SMO 11.ra olan )'llbrıda yazılı allı kale~ ~ 
~bu tut.: bW bükU.ın aıwr. po4a ,. POO!- d.lplili .Aske:!i :Pwıbrikatar Umum MUdilrUij!Q ~keT. mrtın .. ul 

6 - tha1e tarlhia.e kadar -.eri'"Ue? -.ı ~ :26/JSflHt cunıa Uünü INlt ](. do }Xl?NlJklJ ibAle ~ 
w111e5arlma n teıllliye ile 20 ı;e. ~-~ 2 ilra l'1 Jmruftur. Ktıt'l teminat Gf>M lir.Q4.ar. '{:11Tl"". 
eellk G\'kat~ W.ll ~ • • • 
..... ~ .. i(l6() ••ve ~klbı o.v'ı .otM1nıtM ahMıeAk 
e~ ~ WbaHa BMt-~ ~ i4: ~ 6ede1 iaımıin ~iOOO • IOGl9-
~ .allırebUaceti 8llrette açıldtr. ~ oe\1z iomruiu Allked i'nbıik.ftjş,. Umum M6dütlül'l1 "Jr~Jn'. ~ 
._,. malttmat almak istlycnle!'ln sa aırı.a k.omlS)'-Ooun.ca 19/ı.atıffl cuma elilllU.l'tıllat 14 4o P'Wll'Alda ibnll ~ 
tlt/ZOl No. Ue ınemurJ,etimbe lJ!.U- ~ . ............... ka~. JtM"l temiaat c18"6t UT&ldır • ...., 
J'Mfl&tlaTı lfizımdır. • •• HAFIZ CEMAL J aa V<ll'Jl'le7.sc itıate feshedilerek pyı1 

Lokman lfıiekim l " Mo1ıteremmU!;tmlıed..._ :mamn akaUae i 
Dahiliye Müteh881181 1 titerem halkrrmzan APİKO;t.LU 

J J; :ı-~-x t.t-~GJD x e. ·~-·o,u meıre eb'a~ '!Uw:..ı• 
it ld!p dll!N4* "'fil K~ kaJ..sı abnacak 

Tahmin edilen OedeH (l.Sa,000) ~ eWı ,71lkanda ·---ııeao ~-" 
snc.ıı·c kitp ~ '\"CYR t:ar.a &inç kam Aiıker! abrlbiat lJn:r.uıi ~ 
dfirlliğil Merkez satın almR un1Lsyouuncil 20/12/1941 cuınaı'tesi pC -~ 
J ı de pazarlıkla ihale cdilecekt:l'. Şartname ~ ~ M> ~. 

namlı Kayserili \..J 
'l'Urk ~n.-ı kaı'jjl ~ie.n :Mk.adan ccs:ırct ~arak 8lblrt 

~~ 11-0 17lınr Cdlbncld;o To tcr1oblnde baharatı ve sucukların so-
. -~ J i&k hav d pol nndl mub.nlaza Cdfhrıdctedir. S hh Unı bilr>n halk -

İ T t z J\ n r mız.uı .. tıcu \!l"'"m~l '·i kWliUllU, lfülbtlr ve e• ete Ap .. of,h \.. linW!-
Mllndcr~c..'ar.ıızın ~:J0uad4t~ s:foo dik~ .. , buyıırulmt1st. 

(H«rcelcc lbıa!\lm) tefrlkll'(l!W ho·1' T~l. ~4340 ht nbul B:ılıkp: ı 'l .· hır. 
(.1 • - .ııter•y . ...,._..,,..,..._ c:•ıuı•~--~•lıSiiı:ıE~· ... ., b'.,,.,... 

~mbı~t c}()OOO;; llr.:ı.dır. 0071'). 

8&hlbl : A. Ccmaleddlr: Sar;ıç.oCJu 

... ıldıyı yer· (H, Uokir Gilnoy 


