
MANiFATURA T. A. Ş. 
<izMIR> 

ISTANBUL ŞUBESi 
Babçekapı, Anadolu Hanı altında 

A Ç İ
0

LUÔ
47

1 4~ 1 N 1 
eaym halka blldlrlr. MUlrfJ'et J 

,.. ne 24 - No. 8573 - Flatl her yerde 5 kuruf SAU 1 EylQt 1942 Bahlbl: Necmeddtn ~ - Nefl'lyat müdür11: Hikmet Ferldun Es - Akşam Matbaası 

TELGB.A.PL.&B • Fırınlarda 
Mlll ı Şef orduyu daima ekmek 

BU • BABA .. B ... KI 

tebrik ettı bulunacak Almanlar Mısır cephesinde dün 
sabah taarruza geçtiler Milletimiz, başta teminat saydığı ordulan

mızın kahramanlığına, kıymetine, 
fedakarlığına yürekten inanarak güveniyor 

Ankara 31 (A.A) - Zafer 
bayramı münaaebetile Reisicüm
hur Milli Şef lamet İnönü ile Ge
nelkurmay bqkanı mare,.I Fnı
d Çakmak arasında apiıdakl 
telgraflar teati edilmiftir: 

Marepl Fe'ni Çakmak 
G.elkunnaJ' Nııkan• 

Milletimizin Zafer bayramını 
ordularımıza tebrik ederim. Mil• 
letimiz baıta teminat saydığı or
dulanmızın kahramanlığına. kıy
metine, f edaklrlığına yürek.ten 
inanarak. güvenmektedir. Cüm• 
huriyet hükumeti ordularımızın 
iyi va1ıtalı bulunmua İçin her , ... 
yi onlara tah,İI etmek azminde
dir. 

Milletçe ıve orduca beraber ça
lıımanın bütün semereleri sulh
ta, harbde milli sellmet lliideal 
teklinde tahakkuk edecetine 
eminim. 

Reiaidimbar 
ismet lnW 

Genelkurmay bafkani mare,.l 
F eva Çakmak tarafından ReW
cUmhunımuza •erilen cevap ...
retl: 

Yirminci yıldönümü mUnase
betile ft)z:al buyunıl!IJ\ dtifab 
devletleri orduya tamim edil
mİftİr. 

Cümburiyet hükQınetinin 16-
tufklr yardımlarlle bugünlln 1.
teklerine uygun bir ıekilde teçhiz 
ettirilmlt gilvenilir kahraman 
ordumuzun tarih boyunca hari
lr.alar yaratan varlıiile ıuUı ve 
müsalemat yolunda ve vatan 
mOdafaut için verdiğiniz her v~ 
afeyi emniyetle bataracak kud
ret ve kuvvette bulunduiunu bü
yük bir iftiharla t'i1oe başbuğu
muza saygı ite arzederim. 

Genelkurmay hefkam 
Fevzi Çalanak 

Mareıal Fevzi 
Çakmağın teıekkürü 
Ankara 31 (AA.) - Genel

kurmay başkani marepl F evzl 
ÇakmaJi. Zafer l>ayramının yir
minci yıldönilmu münuebetile 
aldıii tebriklere ve bu veeite ile 
ordu haklnndi iyi temennilere 
IWp te,dldlrlerlnba lbllima 
ADaC:lolu afanani memur etmit
tlr. 

Başvekil dün sabah 
Erzurum' a vardı 

8. Şükrü Saraçoğlu her tarafta sevgi 
tezahürlerile karşılanıyor 

Enurum 1 1Alcpm) - Batv•
kll B. Şükrl1 8a?a90ilu, dtın a 
balı ıant lG.30 da şehrlmlıe gel
miş istasyonda, Qçüncfi nmuml 
miifett.Lt. vtll. Parti. mUlld ve 
askeri erkA.n tarafından taroılan
mış. istasyon meydanında top
lanan he.d tarafından hararetle 
alkışlanmıştır. 

B. Şukrü SaraçoR"lu, vlllyetl, 
belediyeyi, Partiyi ziyaret etmiş, 
Orduevlnde şerefine verilen ôğle 
dyafetinde, aktam da be~lye 
tarafından t.ert1.bedllen 75 kişilik 
at.şam zlyafeUnde hazır bulun
muştur. 

Belediye reisi, ziyafet esnasın
da 8Öyledlğl nutukta Erzurumlu
lann sevgıll Bqvekll erini ve .;a
yın reflkalannı aralannda gör
mıekten duyduklan ~vince ter
cüman olmuştur. Ba.Şvekll . cevap 
vererek· 

•- Diln Erzlncanı. bugt.ın Er
zurumu gordUm. Bu gördüğüm 
yerler bana kartal yuvalannı 
hatırlattı~ı glbl konuştuRum in
sanlar da bende hakiki Tilrk kar
ta lan duygusunu uyandırdı. Ba
na gösterilen canlı sevgtıere te
oekkur eder ve kadehimi bu kar
tallar şerefine tak1ınnm.• 

Erzincan 31 - B&fVCkll Ş!ikrll 
Saraçoğlu dun de buradı kalarak 
zelze1e mıntakasmı görmllf ve 
muhtelif tetkikler yapm14tır. Her 
tarafta tlddetll tezahürlerle kar
ıılanan Başvekll komutanlık ta
ratmdan ıeretlne verl!en ziya-

rette n Zafer baJt&Dll münaae
betJle tertlbecuıen be.loda hazır 
bulunmuttur. 

Balonun sonuna dotru orge
neral Orbay, Başvekllt.mlrtn Br· 
zlncanı ziyaretinin Zafer bayra
mın& teaadtıf etmeetnln bu zlıya
retın kıymetını bir kat daha art
tırdığuu, ordunun in ve kan kar
deşi ve ild gündenbert de ka
ra vana kardeşi olan Saraçotıu
ya, COmhurlyct hilktlmetln? kv
şı ordunun sevıısını t.ebarUz et
tiren bir nutuk söylemlştlr. 

Başv.eklllml:ı: bu nutka verdlRi 
heyecanlı cevapta. deml~tlr kl: 

- Burada gördüğüm üç ha.klkat 
biitun hayatımın ~ kı.ymeuı bir 
h~tıras olarak kalacaktır. Bu Uç 
hakikat şunlardır: Blrlnclsl, SO 
Ağust0& Zafer bayramı, ikinclsl 
zelzelenin yükünü ıllklp atmağa 
başlaml§ olan cesur Erzincan 
halkı; üçüncıisll de her an em~ 
hazır cesur Türk ordusu. 

Mli.saade ederseniz şimdi bu üo 
hakikati ve bu üç hakikatin bir
leşmesinden dojtan kuvvetli var
lığımızı hep beraber se.Amlıya
lım. 

Çok samımı bır hava ıçın
de geçen bu toplantıdan ayrılan 
88,fveklllmlz ordu bahçeblnl dol
duran davetıııertn varol sa.dala.
rlle uturlana.rak lstasyor.a &«
mlştlr. 
Başvekilimiz gece saat yarım

da Erzurum'a hareket ttmlftlr. 

B. Wilkie haftaya 250 vagon geliyor 
Ankaraya geliyor Anbra 31 (Telefonla) - Al~ 

Ankara 31 (Telefonla) _ Ame- manyadan alacağımız 500 vagonun 
rika Cümhuneiai B. Rooseveltin Or· son partisi olan 250 vagon yola çıka 
ta Şark memleketlerini ziyarete me- nlmııhr. Bu vagonlar muhtelif Türk 
mur edilen phsi mümessili B. Wil- müesseselerinin ve Eti Bankın ıımar• 
kie önümüzdeki hafta içinde Anka- ladığt e1Ya ile doludur, 
raya gelecektir. -----

Dahiliye Vekili .. Akka~Ierı 

Ankaraya döndü Hiç bitmeyecekmiı gibi 
Ankara 1 (Akşam) - Dahillye 

~ekill B. Recep Peker, Bursaya . . 
yaptığı iki günliık seyahatten <:•~ barbı - bu sefer tam ml-

.. .. t" n .. ile cihan laarbi - dörclüncii sene-
sonra şehrimize donmuş ur. sine aird. Herkes bu harbin ne za-

Zafer abidesine çelenk man v~. ~rede biteceiinl 90rmakta. 
Ankara 31 (Telefonla) - Bu yıl y eryuzun~~ bu soruya. cev.ap ve

Harb okulunu bitiren genç subayları. rec~ te~ k1!1 ~okt~: ~az ıundilik 
mız bu sabah uıwı meydanına ge!e- harbm bıç bıtmıyeceguu farzederek 
rek Zafer dbldes:lne çelenk koymuş- onun zararlanndan kendimizi kona
lardır. Öğleden sonra da oki.ılda yacak tedbirleri almakta devam ecle-
dlploma tevıtln" devam edilmiştir. tim. 

Buna riayet etmiyen 
firincılara un 
verilmiyecek 

Bir zamandanberl bazı fınnlann 
önündeki kalabalık çoğalmıı. kame 
karplaği ekmeğini almak i:ırtiyenler 
uzun müddet fırın bpılan önünda 
nöbet f>elclemeğe mecbur olmu,lar
dır. 

Bu hal, birkaç gün evveline kadar 
Beyoğlu ve civanndaki Eınnlara 
mlinhuar iken, iki gündenberi İstan

Taarruz Kattara bataklığında lngiliz sol cenahına 
yapılıyor, ltalyanların hücumu püskürtüldü, 

muharebeler devam ediyor 
huldakl fınnlara da sirayet etmiştir. Londra 1 (AA) - M11ırda 
Beyoğlu ve civarinda ekmek bula- Ellleıneyn' de hükiim •Urmekte olan 
mıyanlar, lıtanbul cihetindeki fırıın- durgunluk. dün sahalı sona ermiftlr. 
lardan ekmeklerini tedarik etmeğe Bah çölünde mihver kuvvetleri. ce
meobur kaldıklarindan, lstanbul fı- nupta Kattara b111talr.1ıklannan kena
nnlannda dil darlık hissedilmeğe nndan taarruza geçmiılerdlr. Dün 
başlanmı,tar. gece İngiliz Harbiye Nezareti bu ta-

Bu vaziyeti esaslı sure.tte hallet- arruz hakkında ıu tebliği neıretmİI" 
mek ve halkin •ıkıntısiz, kolaylıkla tir: 
ekmeğini tedarik eylemesini temin cBirkaç gündenberi Rommelin 
eylemek üzere dün Dördüncü Vakıf hatlarında büyUk bir faaliyet g!Srlll\1-
banında Belediye Teftiş heyeti mü- yordu. Pazartesi ıünU. Elhumeyra' • 
düril B. Necati Çiller'in reisliği al- da cenup cenahımıza karti ilerlemlt
hnda Eminönü, Fatih, Be.şikta1, Be- ler ve derhal ktıvvetlerimlz tarafın
yoğlu, Kadıköy ve Üsküdar kayma- dan karJalanmıılardır. Muharebeler 
kamlarile T?prak mahıulleri ofisi devam etmektedir. Bu taarruz hare
umum müdürünün iştirakile bir top- ketininbüyük mikyıuta olup olma• 
lanti yapılmıt ve mühim kararlar ve- dığı belli değı1dir. 
rilmlıtfr. 

Saf cenahımıza karp İtalyan kuv- çok yangınlar çıkarmttlardır. C• 
vetleriniın çelimsiz bir haml-1. afır mart•i ve pazar geceleri T obruk li
~t verdirilerek piiakürtülmilıtilr. manı pek tiddetli hava lıücumlanna 

Elhumeyra, 70 metre ~ükıeldiiin- uframıt. birçok J'angınlar çıkarıl• 
de bir tepe olup Elllemeyn'in 40 ki- m11tır. Yeıil infilaklar ıötülmUştür. 
lometre cenubunda bulunmaktadır. Reuter muhabiri. cumartesi günil. 

İngiliz tayyareleri, dilfman ceph ... Eddaha'yı bombardıman eden İagl. 
sinin gerilerine, hava ve kara nakli- liz muhriplerinden birinin bir düt
yatına hilcum eylemiılerdir. Bu ha- man pmbotu tarafından torpillencll
va hücumlan bilhU1a SoJJum ile Si- ğini ve va.hlm bir yara aldıia halde 
dl Barrani ara11nda teblf edilmit. Hlimen UNUne dandüiünU bildiri
dUıman kamyonlan mltraly3z atetl yor. 
ile ta.randıktan sonra bombalanmır Akdenlz lnıiliz mosu kumandana 
tar. Tayyareler, aaker nakleden dilt- amiral Harwood lnıılliz harb geml
man tayyarelerine de rulanutlar ve lerinln ve onlan hhna)'8 etmiı ol .. 
ikisini dilfilrmlltlerdir. Ona çapta aTC1 tanareleri mOrettebabmn feda
bomba tlll)'Yarelerhnlz. dllpnamn karlık •e kalıramanlılanı takdirle a .... 
ordug&bina lıttcum eylemitler, 'bir- mU,tUr. 

B. Neca.ti Çiller, ekmek tedariki 
etrafında halkın uğradığı zorluklan 
anlatmıı ve ihtiyacı k'arıılıyacak de
recede ekmek çıkarılarak halkın ai
kınhya uğramam1uımn Belediyenin 
baılıca hedeflerinden birini te,kil et
tiğini söylemiştir. 

Yapılan tetkikler neticesinde fırın
larda kalabalığı doğuran •seheplerin 
şunlar olduğu anlaşılmııtır: 

Toprak ofisi. bir müddettcnberi 
fınnlara günlük mürettep miktarda 
un verdiği halde, bazı fırmlann satı' 
miktarlan bu miktan tecavüz ettiğin· 
den. Toprak oü.i. fazla ta verme
mektedir. Dünk.n toplantıda fırıncı
lann getirdikleri karne miktarında 

Almanlar, Stalingradın cenubun
da Rus hatlarını nasll yarmışlar?· 
Almanlar, birçok esirler ve harb malzemesi aldılar, 

muharebe bütün şiddetile devam ediyor 
Ofiı tarafından un verilmesi karar- Londra 1 (A.A.) - Stallngrad 
lattmlmtştlr. Şayet fmnlar karne ıui- şehrinin vaztyetl fenalqmljtır. 
İltimali yaparlarsa, bu cihet Ofisi Almanlar dalgalar halinde, Rus 
alakadar etmiyecek, bu kabil fınn- mevzilerine hücum ediyorlar. Rus 
lar hakkında Belediye Teftit heyeti hatıannda blr çok gedlkl~r açıl· 
takibat yapacaktır. Bundan başka mıştır. 
Ler fınnda en ataiı iki günlük un bu- Berlin t (A.A.) - Alman Bat-
lunacaktır. kumandanlıia, Stalingradın cenu-

Fınnlar, gece gündüz her vakit bunda Rus mlistahkem batlannın ne 
vitrinlerinde ekmek bulundurmağa suretle )Janldıit hakkında ıu tafai
mecburdudar. Vitrinde ekmek bu- litı vermektedir: 
lundurmak için günlük mürettep cBu aahada Ruslar, silsile halinde 
ununu sarf eden fın, erteıi günlük 1 bir sürü istihkimlar, blokba.V"Zlar, 
stoktan ekmek yapacaktır. saA,ra mevzileri. kapalı ve biribirini 

· Ekmek bulundurmıyaft fırınlara ırörITr atq yerleri inta eylemifler; 
un verilmiyecektir. Bu kararların tat-! bu sahayı genİf bir istihklmat siate
bikına hemen ba,lanacaktır. mile örtmüılerdi. Ruslar, bu iıtih
ıııııııııııı~ıııııısııısııısıssııııııııııııııııııssııısııısssııısssııssıısssı•ıı 

• 

fNlstin'le Avram Hava Kurumu için topladıkları roze~ 
paralarını ceplerine atarken yakalandıİlrJ -Oaı:eteler-

- Utanmadınız mı haylazlar) .. 
- J:-lavadaq kazanmaya aliıalim dedik pqafeodiJ._ 

Kafkas 
taarruzu 

• 
3000 metre yükaeklik

teki geçitler ele 
ge.çirildi 
--tl-

Berlin ı (Radyo) - Kaf
kasyada Alman dağ' kıtaatı, 
arazintn gösterdiği tabH 
müşküllta ve düşmanın şld
detu mukavemetine rağmen 
ileri hareketleri'ne devam ede
rek 3000 metre yüksekliğinde 
bir çok dağ geçltlertnl ele 
geçirmiştir. 

kamlardan çıkarak, birçok karşı hü
cumlarda da bulunarak kuvvetleri
mizi durdurmağa teşebbüı eylemit
ı~rdi. Fakat ne bu istihkamlar, ne do 
Bolıeviklerin ümitsiz mukavemeti kı
taatımızı durduramanuıtır. EVTelce 
bildirildıği veçıhile. kıtaabmız. m~ 
tahkem httlarını yardıktan eonra 
düımanı kovalamıılar, ba,ka bir 
yerde tutunmblna meydan bııakma
mıtlar, bu suretle daha arkadaki Rus 
müstahkem batlama da yarmıtlar
dır. Arkadllft gelen piyade kuYVetle-

B. Roossevelt'in 
dünkü nutku 

rimiz duımanı blokhavzlanndan ~ 
sabra mevzilerinden çıkarmıılar ve 
kuptma harekatına giriımişlcrdir. 
Dilpnan pek büyük kayıplara uira
blmıı, birçok esir ve harb malzemesi 
elimize geçmiıtir. 

Londra ı CA.A. > - Dfln gece yana 
Moıııkonda netttdllen resmi Rus teb
llğlnde : ıDoğu cepheslnde dün mü
him bir değişiklik olmadığı. knyde
dilmektedır. 

İ!Ave tebliğinde beyan edıldl~lne g6-
re Stallngrat çevresinde çetin muha• 
rebeler olm:ı.ktadır, Şehrin şlmall 
C'IU'blslnden hücum etmıı o;an Al· 
mantar, pek aıtır zayiata uğradıklan 
için tantye kuvvetlert get.lrtllmlşttr. 
Fa.kat Ru.s tayyarelert tarafındaa 
keşfecllli?n bu takviye kuvvetler!, top
çu atefUe datıtılmıştır. 

Almanlar, Stalingradın cenubu gar. 
btslnde, Kotelntkovo çevresinden de 
bh~ok hücumlar yapmışlardır. Btr 
kesimde Rus hatlannda bir gedik * 
mışla.rdır, 

Ruslar1 Kletskayada tutunuyorlar. 
BUN.da Ruslar, İtalyanlara atır bll 
darbe indirmlfler ve bazı. esirler d• 
alıruilardır. 

Merkezde Rjevde Ruslar, taarruz· 
l&nna devam ediyorlar. Öç mestb 
yerl dah& gert akrullardır. 

Kafkasyada gerek dotuda Oroznl 
petrol mmtaıca..mda ve gerek ba.tı
da Karadenta ahlli lr.Jbmltlnde 
fazla ilerlllyememlflerdlr. 

Krunodann eenubunda Rua Ka
aitlan. ta)'J&relerden yere lndlrU• 
200 Alman panaf~ll tamamUf 
1mha .,ıtmlflerdli'. 

Yeni Gine' de 
Japon hezimeti 

Loııdra 1 CA.A.> - Blrleolt Am•rl- Londra 1 (AA.) - Avustralya. 
ta Devlet re.lal B. Roolevel" d.G.iıya da .. enral M·- Arth 'ü k ....a 
harbtnln dördflnct1 yıla ba.smaa mtı- • '"':" u~ n ara •••• 
nasebetlle söyledltl bir nutukta ez- hı~d~~. nefl'~dilen .!eblıide heylll( 
cümle dem.ı,ttr : ctl'o .senede bert edildı11ne gore, muttefik kuvvetle( 
Alman, İtalyan, apon birkaç :ayrt Yeni Ginede Milne köıiezindeki dao 
lnsnl mn.steblt, teyit ve arzulıannı ianık düıman bekayasını temizi~ 
tatmin için dftnyayı ateşe verml§l mekle meıguldürler. Japonlar, doo 
bl~k milletleri ezm~lerdlr. er, vardaki ormanlara dağ.mı~ bir hald~ 

kaçmıı olup kuvvctlerımız tarafı._. 
Birleşik Amerika bu hak.m.lık ve dan imha edilmektedir. 

milsavatsızlıklan ortadan ka1dırmağa Hava kuvvetlerimiz. Lae'~ fe.,.. 
azmetmı tlr ve bunda da muvafrak kalade ağır bir hücum yapmıt. mah• 
olacaktır.• rukat depolan, binalar, ıyerde birço& 

tayyareler ateıe verilmiıtir. Ağır 
Polonya B~vekili Slkor.sk1 de nut bomba tayyarderimiz, daha şarkta 

kunda, Almanyanıu tedrici aurette Bunadaki düşman kampına lıücUJll 
:vontıacağmı .söylemlftlı\.- • etmitlerdir. 

" 



Sahife 2 

SÖZON GELiŞi 
Hekim ile bakkal 

B fr Jcaç gün evvel bazı hekimlerimizin evleri yakın olan 
hastalan otuz liravn zivaret ettiklerinden söz açarak nf

bnyet cernivctin ~ardımlarilc edinen bil ilerin bu kadar pahalı
ya satılmnsını pek de doğru bulmadığınu yamuştım. Doktor İz. 
uddin Şa(1an bana gönderdi;:;.: hir mektupta 11aksız olduğumu 
söylüyor: P. h lı 1o • t ldlJ •ı ı;bt 11:thab do~tor dıı vardır ••. 
19 uncu a~nn ortasında be~'llt'lm'Jcl lıir konırre too1anC!ı. Ora
da heJ...imicrin de tiiccar oldu": na karar ve idi Binaenaleyh 
mali bakımdan kanun kar~sındn bnkı alın kn abın vnzivetl 
ne ise hekiminld de odur~ t'liyor. • 

Doktor İneddln ŞAdamn söyle<Ukleri bir bakıma doğnıdur. 
Pakat ne de o~. «19 uncu asra kadar .-tababet rilbk hısaııt 
IJlr meslek ~yıldı~ fcln harl:t••a gittfft raman yalnız ayak teri 
alan hekimi > bt~ bir bakknl ı!ibl görmeğe gönUl razı olmu
yor. Kaldı ki bAll hekimle bakkalın cemi:veüekt durmnlan bh'I· 
birine benzemes. Heldmfn tnııerindc, nüfus lrlf«lfüne yuıh olclu
fu ccmivetln bUyük emeJI vardır. l\tekteplerbıde param oku· 
mus, belki Devlet kesesinden tah!fle gönderilerek bilgisi arttınl
mış. memleket hastanf'lerfnden ve hastalanndan, Alet ve kütiip· 
hanelerinden olanca müsaade ne faydalannns, soma cemlyet ona 
•lr de -hret hedive ederek refah temin etmJştfr. Şimdi im ıart
lar fçfnde yetişen bir hekimle, yııbuz kendi kendisinin eseri olan 
bakkah nuı1 hlr tutablJirlz! Hekhnle hastanın m'Uıiasebetl bak· 
kal Re mflşterf arasındaki mfiııasehet gibi dr_ğfldir. Hekimlik yine 
yiiksek insani bir meslektir. 

J!astaya: «30 lira TermezseD seni bakmaya ~em» diyen he
kimle faraza pirincin kilosunu 2 ll1'8ya satmafa kalkışan bakkal 
fU bakımdan da blriblrlerlne benzemezler: Aç adam bakkaldan 
pfrlncl ahnca mutlaka doyar. Fakat otuz lira verince hekim huıa· 
ıu mutlaka lyileştfnnfyor. Ya tababetin yahut kendJslnln bllme
dljff bir hastalık için de hekim ayni parayı almaktadır. 

Bir fark daha: Hastayı ly! edemlyen hekim aldığı paralan ge;. 
rf vermediği halde size bozuk pirinç Ytten bakkala malını götU· 
riir ve parasını geri alırsınıı. Onun için hekim futa para isterken 
hiç olmazsa tababetin hentlz her meseleyi halletmedlibrl dilştln· 
melidir. 

Sonra, geçen yazımda olduğu gibi, bir hastaya 61eceğfnl haber 
vermek için otuz lira istemek bana biraz fazladır gibi gellyor. 
Nasıl olsa öleceğiz, mnltlm. Fakat size eorsam bu hakikatı bana ka· 
ea sa:vıerstnlz sayın doktor izzettin Şadan! Şevket Rado 

-
18 yaşmda bir oemlyet reisi 

B. Liitfi Aksoy, Bnlbillderesi hah· 
çesini tahripten nasıl kurtardı? 

Geçenlerde Belediye rea mwı.- musaııe.t Ok1~ g§l'd~ 
vin1 B. Lfttfi Aksoyla - {ehir ve Bugün bu m~e~~e KA:tl 
Belediye ~len etrafında - ko- surette tınil':;ii ~ ıtUü 
nuşuyorduk. B. Lfttfi Aksoy, vernıJşttm. Wvarda.kl dan 
makamında bulunlluğu mman bir mektep detterlle b1i' ta 
bir taraftan yığınla evrakı oku- klğıt aldım. Kahveel.§1 -.ttli+.+'.i. 

yup resmt f.şleJi elden çıJWına- ~ aandalyelere çoo1tkl 
ğa çalı§ırken. diler taraftan sa- rnrak oturttum ri ~®• e 
lJahtan akp.ma kada.ı· yüzlerce lokum: ısmarladım. ~, 16-
ziya.retçlye cevap vermek, dert- klzden bqlıyarak en büYtiklei1 
lerlnl dinlemek mecburiyetinde- on 1k1 yqında 1d1. Onl&ra 'd.6-
dir. d1m k1: «BU bah.çol'! ben alcfn 

Reis muavinlle bir meseleyi için yaptırdım. JWiOe ı1zlıi<fir, 
münakaşa. ederken içeriye on ist.e<11ğln1z gibi kull&mnız. Ql· 
yedi on sekiz yaşlarında zekt ve çeklerine, çimeıılerlıle güzelll~
güler yüzlü bir delikanlı girdi ne siz bakacalisınız. !'aklt gbrü
ve elindeki arzuhali uzatırken yorum ki bazı k1maeler buraya 
kendfnt şlSyle tanıttı: musallat olarak bahçeyi 15ozuyor-

- Bent tanımadınız galiba.. lar. Buna mAn1 olmalt 1ç1n ara
ben, USldldar Bülbülderesi Bele- ıında bir cemiyet kurmanız lA
dlye bahçesi koruma cemiyeti zımgelfyor. Haydi bakalım, 1ç1 
re.ısı.. n1.zden blr1n1 reis, ü9 ldşfyi de 

B. Ltıt:tı Aksoy ·g{llümsedi, ço- Aza seçiniz. İşt.e size bir C1e defter 
cuğun neyle meşgul olduğunu, veriyorum. Verece~!niz kara.rla
ne yaptığını sorduktan aonra n, bahçeyi bozma~a kalktşanlan 
arzuhalini alA.kalı §Ubeye havale bw:aya yazıp bana getirlntz, ben 
etti ve tş1n1 nasıl taklbedeceğini onlann cezasını vertrlm.» 
anlatıl. Çocuklar bu tekll:tımd.en çok 

Gayet terbiyell bir tarzda rets seVlndller: Hemen rey topladılar 
muavinini selA.mlıyan bu genç, ve şimdi gördtııtünUz çoeu!hı reis 
dlkkntiml çekmişti: İlk defa ola- seçtller. 
rak: cıtlsldldar Bülbülderesi Be- Bu uydunna cem.1yet kunıl
ledlye bahçesi koruma cemlyetilı duktan sonra bahçe de tahripten 
diye bir teşekkülden haberdar kurtuldu. Artık haddi varsa biri 
oluyordum. gelsin de bahçdden bir ç!çek, 

1 Eyltıl 1942 

HARS DURUMU 

Almanlar Stalingrad'dan 25 
kilometre uzakta 

l•ltrin cenubundakl müstahkem Rus mevzileri 
~arildi, 'Kallias'ta 'Rus kuvıJetleri sahil 

1itlkametine ahldi 

Oıı .,qniienJ;eri, StallrtgraCI 
,...,."'HtnQ' cer""ıt etme1ite olan 

mef dılA mflMr•Met. eon 
dotb\I ~ffthı.ı •e &a.tt •afheya. 

f;tf t. !1'Ytlkl a~ \t'e öUn 
n•u- Moı.liova'aa nettedllen 

t R~ Nbliilerindc, Cioiu 
~)ı-~fiiC!e, eh'emnıfietll bir Cie- • 
fltldi& olma·dıll bDcllrlldlft haJ.. 
de, Alman rcmnt tobUii, 8talln
ıradin cenu\iunda liulunan ırıU.
ta.hltem Ru. mevzilerinin raııl· 
dılinı ve Alman )iqV'Vetlerlnln ıe
hliden ancalc: 25 kOometre uzak· 
ta bulunduiuiıu haber veriyor· 
du. 'Almanlar. 25 kilometre me
.eafede bulunduiuna a8re, ıehlr 
afır toplann tehdk:li altinda bu· 
lunuyor <lemektlr. Eeuen Alman 
tebUil. ~iman hava ltuvvetlul 
d.vamlı bir ıurette bombardı
man ettikleri clbetle, Stallnıta• 
dın alevler içinde bulunduiunu 
illvo etmektedir. 

ümdra radyosu ac, Stallnııra• 
dın ıhnall prblıliıde muharebe
lerin azalrnıyan bir ,ic:ldetle de
vam ettiğini, Almanlarin genlş 
ölçUde ııctlrttikleri taze piyade 
kuvvetleri, yllzlerec tank ve bil· 
y\lk lhava lcuvvctlerlle hflcumlar
da bUlundulc1anni bildirmekte
dir. 

Kaflia.yadaki harekata ielln
oe, Alman resmi tebliğine göre, 
Alman • V1I Rumen kuvvetleri 
~ Kuban'm cenubunda ta· 
arrıa ederek Ruılan Karadaılz 
.Miline doiru seri atmı~lardır. 
Jfü Rua gambotu da Wtırılmiı· 
tjr. Bu haberden, birkaç günclen• 
~d Tuapse ve Novoroais'ki lati
kametlnde yavaılamiı gibi görü
nen Alman taarruz hamlesinin 
GT•nlden baıladı~ anlaşılıyor. 

Lonara radyosu. bu iddia M· 
llfına olarak Kraanodarın ccnu· 
b\ında Ruslann bazı mevzii ınu· 
vaffakiyetler kaz.andıklannı ha· 
l:icr vermektedir. 

Dofü cephealnin merkez kc· 
ılmlnde RJev l>ölgeılndekt Rus 
taarruzları. Alman resmi tchli
flne gl>rc. devam etmektedir. Bu 
mintakada cereyan eden ıiddetli 
muharebelerde 4A Rus tankı tah· 
rib'edilmiıtir. Dün öğleyin n~r& 
dilen resmi Rul tebliii ise, bu ke
.JmClekf hareketlerden hiç hah· 
a&memektedir. • 

Hususi bir tebliğe göre, Al
man Cletıfzaltıları 181.000 ton 
lıacmlnde 30 gcmt batınnıalıı.r
<lır. ~yrıca l>~ gemi dnha torpil
lenmi~tir. 

Otobüslerde suiistimal 
Yıllarda.nber1 Belediye işlerin\ bir tutam ot kopaTSlll veyahut 

ya'bndan tak1bettiğim halde böy- yere bir kA.ğıt parçasını atsllil 
le bir cemtveU bllmlyordunı. Sa- Sabahtan akşama kadar nöbet 
nıyorduın kı benden b~a hiç bekleyen cemiyet A.zasının elin
blr gazetecinin hiç btr reSin! den ~kasını lrurtaramıyor'du. 
A.mfr ve memu:uıı da bundan Cemiyet ref.sf. hemen her gOn Mahkemelerde: 
haberi yoktu. Çünkü bu cemlye- bent rlvaret ediyor: Ya blr mtı-

E yübe giden otobüslere binen yolculma bilet ttn ne büfeli, müzikli açılma tö- tec!~:d~el b:seditJ~r.~u~~ 
kesilmemekle Belediye reami ve aaker ailelerine ~ ynpıl~ısz~~ yı~~;~~ ~eye uğra:ıJıe~nı, ç bahçıvanın 

yardım para111 biletçinin %İmmefiritle Juıliyor Jn:a~aÇtı~ b:hçeler 'Ve park- bahçeyi sulamadığını haber ve
Jar için Myle trkonıma cemt et- rtyordu. Ben, ttsküdaidnn aynl-

.. ı r1 ku t d ben farkına dığım tarihe kadar bu çocuklar-
Evvelkl gun, sebze hft.lt önün- dun parası C!a dahildir. Para e » rmuş u a druı çok vardım gördüm» 

tte bekleyen otobüslerle Eyübe alındılı halde bllet kesilmemek· varmanu§, bu hA.diseyt «at'amış- B. LO.tfi Ak.c;oyun kurduğu bu 
Jfden bir :muharrirlınlz, D.zertn- le bu paralar, otobüs bllet.çistnin tunf» . cemiyet. hazan en basit btr ted-
C!e durulacak bir mesele lle kar- zfmmettnde kalmaktadır. Xısa Bununla beraber lştn garıp ta- btrln en mühim netteeler verdi-
§lla~mıştır: bir hesapla bir otobüsün gt\nde rafı vardı: On .sekizini bne dol- ğlnl gösteren canlı br misaldi. 

Sebze hAll ne Eyüp anı.smda soo yo1cu ta.şıdıltım farzedellm. durmamış bu çocuk blr cemiyete 
isleyen otobüslerde yolcudan bl- Şu haldf' beher otobüs asker nasıl rels oluyordu? HeT halde Mustafa Ragıp 
let parası alınmakta fakat. bilet ailelerine yardım iç!n temtn edi- bu genç. İstanbuldak\ cemtvet l 
kesilmemektedtr. Muharrlrlmi- ıecek 600 kuruşu zimmetine ge- reislerinin en toyu, e'Il yaşsızı - - stanbul'un yeni Parti 
ze gidiş ve gelişinde parası alın-. <;trfyor demektir. Beş otobüs t~- idi. Fakat bunun sır ve hikmeti Reisi 
dığı halde bileti en son dakika- ledlıt'lne göre beşer llradan gün- nevdl? Cümhuriyet Halk Partisi ldare he-
ya kadar verilmemiş, ancak ken- de 2~ lira, asker allelerlne yar- Genç cemıvet reisi, B. ı .. Otfi ,-eti reisliğine tayin edilen Ka)'leri 
dlsintn tsrarla talebi tızerlne ve- dım parası olarak toplanması Akso:ı,·la konu~urken ben de bÖV- mebusu B. Suat Hayri Ürgüplil dün 
rllmlstlr. Otobüsteki diğer yolcu- l!zımgellrken yolculara bllet ve, le rlüsünüvordum. Fakat zlhtn Parti binasına r.elerek ıelefi B. Re
Jarn fge hfç bilet ver1Jmed1ğl g{1- rllmemekle b{ma m~nl olunmak- vormağa lüzum yoktu. İsin ma- oat Mimaroğlundan Parti reislik mu· 
rOJmtlştOr. Muharrlrtmiz dönü- tadı Gü d y1 l b Ura d hlyetlni rels muavininden ne amelelerini devralmı~ ve \'feni vazife-
şilnde, otobüse binen bir polis r. n e rm eş ay a dive sormıyayım? ıine başlamıflır. 
memuruna keyfiyeti anlatmış, ~~O 111;' ede[ı~~ lt~ da fk aşağı B L11tn Aksoy gülerek anlattı: Şehrimizde bulunan Parti genel 
dliFer volculnrın bUetıerl de bu as er a n r ay 1 yar- _: Ucküdar kavmakanu iken ıekreteri B. Memduh Şevket Eeen· 
polisin btıetçiyt ikazı üzerine ve- dım parasıdır. Bülbülderesi mezaırlıjp. yamında dal da B. Suat Hayri Ürgüplü'yU zl· 
rllmlstlr. Al!kndar makamların ehem- bir bahce yaptırmıştım. Burası- yaret etmiııtir. 

Biletlere on para köprü resmi mlyetıe nazan dlkkatlerlnt cel- nı oldukça muntazam tarhettlr- B. Suat Hayri, dün birçok zevatın 
ile asker allrlcrlne 1 kunış yar- bederlz. mı.,, etmen, çicek diktlrmls. du- tebriklerini kabul etmiıtir. 

wr, knoı vaptırnuştım. Fakat Genç neıil arasında ilmt kıymeti· 
Ticaret ve Ziraat inhisarlar Vekili bahçeyi mahalle çocuklarından le temayüz eden yeni Parti reisine 

"' konımak mUrnkt\n değildi. fctne vazifesinde muvaffak olmnaını dile· 
Vekillerinin tetkikleri Şehrimizde l>ulunan Gümrük ve Jrlrlyorlnr clrnenlerl ezivorlar rlz. 
Ankara 31 - Ziraat ve T1cuet İnhlaarlar Vekili Raif Karadeniz duvarın taşlarrnı söküp atıyor~ 

Vekilleri tatilden latJfade ederek Ya- dUn 15ileye kadar lnhisarlarda, at- lardı Bekçi kovdum polis dik- İzmir peynirleri 
=~SOQ~:ı 8~=e ~~~~~d~; Jelden tlODrft da aümrülderde mefgul tfm: • Çiçek koparanJafdall, Çf- Jnnirden "abe.r verildiğine göre, 

• • """""""' • 
0 muı ur. rl üstü t l d n · ·ı Atçakocaya gltmifler, orada me- menle n ne o uran ar a peynırcı er Belediyeye mürauat 

murlar ve halk lle konuftnu.Şar, Pastacılara un satarken ceza aldım olmndı; bahçe her e.derek,. İstanbul tacirlerinin yüksek 
aonra Ankaraya d6nmfi§lerolr. k ] d gün biraz daha tahrlbedlliyor- !ıatle p~asadan külliyetli miktarda 

ya a an ı du.. çocuklan kovalamak, yaka- peynir çekme~e baııladığını bildir-
Kemerburgazda bir ceset YalıçefIIlede fınncı Hamit, Tan lam.ak fayda vermiyordu. Onlar- miıılerdir. İzmir Belediyesi t&şin 

Kemerburgazda Kumdere mevld- börek ve pasta fırınına beıı çuval un la koşmaca oyunu oynamak rnev- edilen kar haddinden fazla fiatle 
inde bir caet bulunmuş, teıhts edi- verirken yaka1anrnıııtır. H hak- k1tne dü§mek doi!;ru değlldt . Btr peynir aatanlan mahkemeye vere-
lememiştir. Tahkikat yapılıyor. ktnda kanuni taltibata ha~' tır. gün yine çocukların bahçeye cektir. 

inatçı sarhoş 
Şükrü bir ay hapiste yatacak, otuz 

lira da para cezası verecek 
Şükrü adında bırt gece birkaç ç1n1n elinden kurtulacağım diye 

meyhane dolaşıp kendini bllmi· üç defa tepeslüstt\ çukura yu
yecek derecede sarhoş olduktan VB.rlanmıştır. 
sonra geç vakit Çemberlltaf et- Nihayet polisler de gelmişler 
vannda blr mahallebtcl dükkA.- ve zorlukla çukUrdan çıkarılan 
nına gitmiş ve: sarhoş Şükrü karakola götürül

- tçtlğirn rakı az geldi. Bana müş, orada ayıldıktan sonra sar· 
bir şişe rakı daha getırtntz. Bu- hoşluk ve vazife halinde bekctve 
rada mahallebile ra1a içeceğim. hakaret suçlarından dolayı mah· 

Demiştir. DükkAn sahipleri kemeye verilmiştiT. 
burada rakı 1çl1emiyeceğin1 sl:5y- Çukurlarda yuvarlana yuvnr
leytnce Şükrü hiddetlenmiş b\rer lana ~stü başı camurlara karı
tekme vunıp masalan devirme- şan Şukrli, yaptığından pişman 
ğe bardaktan tabaklan kırmağa bir tavırla asliye ikinci ceza mah
b~şlamıştır. Garsonlar kendisini kemesine çıkmış ve okunan tnh· 
dışarıva çıkaramayınca bekçi ldkat evra~nı dinledikten sonra 
Melırnedt çağımnşlardır. Şükrü boynunu bükerek: . .. 
bu defa da bekçiye küfretmeğe - Bay hft.klm, ded.ı. O gun 
b lamış fakat bekçl Mehmet çok efkfil'lanmıştım. Bit kaç ka-
~ deh 1çtp kederlml def edeyim de-

kendlsini dükk~dan çıkarmış- dlm. Fakat körolası rakı, şlşecle 
tır. Kapınrn önüne çıkıncn Şük- durduğu gibi durmuyor. Hele · 
rü bekçinin elinden savuşmak bir dnha, hele iki daha derken 
istemiş fakat sarhoşlukla muva- fazla kacırmış k~ndimi kaybet
zenesini kaybederek dükk~ın mlşim. Mahallebici dükkfınına 
anünde bavagazı borusu döşe- gittiğimden de, yaptıklanmdan 
mek üzere açılan çukura yuvar- da haberim yok. Çukura yuvar
lanmış, o sırada bekçiyi de ko- landığımı biraz hatırlar gibi olu
ltt.ndan tutup çukura duşurmuş- yorum Sabaha karşı karakolda 
tür. Yoldan geçenler gürültüyü ayıldığım zaman yaptıklanrnı 
duyu~ koşmus.lar, bekçi ile sar- anladım. Sarhoşluk arasında bel
hoş ŞükrüyU çukurdan çıkarmış- kl bekçiye de küfretmişimdlr. 
lardır. Bekçi kendisini karakola Dinlenen şahitler Şükıiinün 
götürmek istedi~ 1çln sarhoş çok sarhoş olduğunu ve bekciye 
Şükrü kavgaya tutuşmuş ve bek- bağıra bağıra küfrettiğinl söyle

~~~~~~~~~~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!~~!!!!!!~~~~~!!""""!~~!!!!!!!!~~~~ dllcr. Suçu sabit göıiilen Şükrü-

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. ~3 Yazan: (Vft • Nil) 

- Vay kaynanacıjım ... Akıamı yeni kapılanan Rıza, {yani sütnine- kat tabut teıbihile kaba ve yeniz bir nün bir ay hapse konulmasına 
terifler hayırlı olıuD# nin kızı Ati.yenin Aıığı) upuzun ko· taka yaphfının kendi de farkına ve otuz Ura para cezası ödemesi-

- Hayırlı aktamlar olsun, pap- ca bir b•vulu arabadan indirdiler. vardı: ne karar verildi. 
lan... .. ~hJı~ pdılıya ıelamlık kapıaından - Geç bre aa1111un, ıeç ... ·diye Son yağmurun getirdiği 

- Ne yapıyoreunuz. kuçllfam} ıçen aoktuJar. yol verdi. 
Saraylı hanım, koca hurnunun Zamanın büyük konaklarında Böylelikle mUıtatil .. ndık. aelam- kumlar 

ucuna kadar eidiii ııl5zlillderinden - Sultan aaraylanndan lr.opye - lık bahçe.in~ girdi. Oradan aervia Evvelki gÜn yatan ıiddetli yağ. 
baktı. Elindeki titleri ıöst~r~rek, lil• &det oldu~ ~ze.re, kapının önünde, tarafına geçti. Dönme dolaba kadar murlar ~z~nden, ochrimizin ıok~k-
zurnıuz .k.ahkahalarmdan bırinl ath: hvae elb11e11 gıymiı iriyan Kara· alda h. l.nnda bınken kumlar, Beledıye 

- Örgü örüyorum, aslaneıjım. dallı bir kapıcı, tepeden bmağa pür- Y y 1 b k l Ç k im t araba ve kamyonlarile toplauırılmıı 
Derken eende olmadı. Şimdi ıene 1 ~rde, insan fazla uabileıir de. g3rtiyorıunuz ... Amma çorapdeii) ... ıillh oturuyordu. Kemert'ari deriden ere ıra tı ar. o ,-oru uo u· ve lnönü gezisine ıevlcediler~k' 
~e .•. > ~edi. Bu_nan. m&nuı ~e- mUbak~~ elueriya hin"birini tut• Khnı~nin baıına çorap değil... yapılmıı enli ltupfında neler yok: lar. d döktürülmüıtür. 
nn ... Şu ltı~ar~a derın. ~ı •. Uiıdın ıld maz: zıhnı daldan dala atlar. - Keşke bilsek, keıke baprabil- Bir Karadai tabancası. bir 1aldırma, R~, et~afına ~ıra~l.~a ba~ı~ :: Gezinin mukarrer açılma töreni 
kere bana mtikal edıfırıı, eonra da Ak afa da bugUn öyle: ıek de dün1anın baıına 0 ~rabı ar- bir küçük bıçak... E, kolay delil! • Kımse~ın kendılennı dınlem d i münasebetile yola kum dökülmil~• 
benden k.ay'bolupnu biliyor··· Bu c- Her haldf' Handan yarın aek... Bu koca devlethanenin ırz ve na mu- nı farkedınce: de yolun tamam.ile kumla örtülebil-
herif, Şeytanın ~r~ bacağı ... Seneler- ayafa kalkar ... Ruhi'ye ikramda bir Hasut kadın, içeriki yatak od&lllll ıu ona havale edilmiftil - Gene becerdik be... mesi için daha elli metre mikabı ku· 
ce Sultan Hamıdı kafeec koyduktan kUı1Ur etmiyelim ... Dur bakayım) ... manalı mAnalı ioaret etti: Bu gelenlere ehemmiyet vermedi. Ayvaz, yayvan yayvan: ma ihtiyaç hasıl olmuotu. Son yağ• 
aonra .. ·> Odasına her ıey konmuıtu, deiil - Örmedik de deiil. Sol dizinin üzerine aağ bacağını uf- _ Ne var imiı ki beceremiye-- murların getirdiği sellerle bu ihtiyaç 
. ~ece g~ç ~~kte lr.adar,~arem da- mi) ... Sürahi ile au, yemi§ ... A,yılın.. Harem ağa!ı içini çekti: lcilcmeaine koymuf, a,yak bileğini de cek ... Biz daha öncek küçük hanım· da karıılanmı~tır. Bu euretle Beledi· 
ıreaınde dondu, dolaıtı. lçı fena hal- ca ıuaıyacaktır ... flramlardan mem• - Me.ele onda mı, muhterem ka· bir avucile knvrıı.mı~. öyle, püraza· la neler becermiıiz... ye dört, beı yüz liralık bir kum mas· 
de ııkılıyordu. nun kalmalı ... Fa.kat evimin mahre- yınvalidcm efendim) ... Meıele neti- met oturuyordu: A w t pla rafını tasarruf etmiıtir. 

Arada aırnda, karısının.> atnk oda. mİyetinc de &innemcli. .. Netamelidiı ce e bara bilmekte... - Gene ne var o tabutun içinde - g_zını .. 0 
• • :

1 
---

IJna g' ·y bak . k• A h k dk • . . d h "k 1 . b .. Ermenı elının teme havada mev- On bin sandık cam ırı or, ı;yor. ara.ta... roma en ao mn ı tan e ııen:n a a yu ıe ttı: re~... h b' ' I · 'b' 
Handan. yotağındn bir b lmumu ıonra nasıl girecek~ ... Selamlık da• - Gayeye vara bilmekte ... Amma Rıza: um ır oey er ıter 11 1

: Gümrüklerde bekliyen 1 O bin 
ıolukluğunrla yatmaktadır. ire3İ apayrı bir bina ... insan damdan olamıyoooor, olamıyor! _ Öyle söyleme... Uğurauzluk - Haydi doorum haydi ... Küçük sandık camın birkaç firmaya ııillol-

Uyuycr mu} dama uçmalı ki ancak ... Of, billur Saraylı hanım. dikkatli dikkatli getirir ... Dağlara ta§l.ara ... Vallahi hanım neler edoor bir ıeyler ol· duğu anlaşılmış, Mıntaka Ticaret 
Böyle uyku mu olur) şiıc> ... Of. .. Bütün projeler, onunla baktı. sütnineye ıöylerim... O da küçük moor da bir laf ile~. i~ci~ecektir) müdürlüğü tarafından snh IP-rine 
Nefeı alı ı bile. bir garip,.. beraber suya mı düştii> ... Acaba ou Damadını ıimdiye kadar hiç daha hanımefendiye söyler... Ne ola- w - Sus!. .. Ekmegını yı~oruz, bo- tebligat yapılmıştır. 
Sonra, Kö e, ~ofnya çıkıyor. Ge- mendebur cücede bir ipucu vnr mı) böyle asabi görmemiıti. ukL .. Bedriye hanımefendinin Be· gazımıza kadar bunca ıhsanlarına Camlarr;ı bir kısmı dün viıınrukten 

Jifigüıel, snlonlardn yürüyor ... Di- Lüzumundan fazla sarhoıtu, ağzın• ••• yoğlundan ıımarladı~ı e§ya... nail olu~oruz'.." Aleyhinde söz ııöy· c;ekilmiştir. Müte~>aki cl\mlıır dn yn-
aıağı ıneşgul.. dan bir ıey alamadım ... > Zeyneliıbidin paşanın konağın·! Baıka tilr)ü bir vıı.z~et olsaydı, !emek bıze duomez... kında alınarak pıyasaya çıkanlacak-

Büyü'k h7ıdiselerlt dolu h")econh Bir salonun etiiiode durmuttuı da ayvazlık eden latepan'la ),uraya kapıcı Mestan belki kafa tutardı. fa· (Arkası var) br. 



--
Şayet filimini de gördünüzse mu· 

lınkkak dikkatinizi çekll".İştir: 
Muhalifleri, laboratuvarında bir 

fCyler bulup çıkarmağıı çabalıyan 
iEd.ison' sorayor: 

ithalat eşyası 
İstanbul, İzmir ve Mersin 
birlikleri umumi katiple
ri Ankaraya çağırıldi 

- Elektrik ııc işe yarar ki? 
Meşhur kaşif bu suale bnşka bir Bazı ithalat eşyalarının scrbes bt• 

Taksi seferleri lstanbulun 
kadastrosu Şoförler, ancak: liayati 

zaruret karşisinda 
Şehrin muhtelif semtle- Belediye nududu dışina 

rinde çalııan ekipler yolcu götürecekler 
"faaliyetlerini arttirdi 8ualle cevap veriyor: rakıldığı, bazılarının da eerbes bıra-

Çocuk ne İşe yarar ki? kılan kısmının arttırıldığı hakkıada - -·- Taksi fiatlerlne son defa yapılan 
Her mevcut lflDİ, her ~ t'!' Ticaret Vek!!eti tarafından yapılan Kadastro umum müdürlüğü latan- zamdan sonra rhüşteri kabul etmek 

bir çocukluk, gençlik, sonra a ti· tamim ıehrimiz İthalatçılar birliğine bulun kadastrosunu bir an evvel bi- i~temiyen şoförler için kart ve ağır 
yarlJk deni var. L' 1 B' 1·1-· b m1 · · ihti ti·rmek üzere ıehrin muhtelif semtle- ceazlar konulmuştu. Bu yeni hüküm-

Dl'yelun' ki gazetecilik! germı§t r. ır uı:, u ta mın va 1 . .. Ü k . i 
ettlii h.Ukümleri 1000 den fazla aza- rindeki ekiplerinln faaliyetini arttır• ero göre müşten got nne ıatem -

Coculduiu ne velveleli, delikanlı· ıina tebliğ etmekle meşguldür. miıtır. yen ve taksi ~~r.eti?ddnf faz~ ~ra 
lıiı ne döviifkendi. Orta yqlannı da Bugünlerde ithal eıyalarınin fiat- Birkaç ıene evvel İstanbul ıemti· istiyealerden ırıncı e asın a C§ 
zengin. ferih, fahur bir banker atbi l . Ü • d d üh' i ,__ l 'ı b:h.::k b·ır ı_ısmı,nın kadııstrosu lira para cezasi alınması. tekerrürü 

d c• d' rad 1• h en zerın e e m m .ıuı.rar ar ve- n n "'" ,& h · l • 1 1 i d d ~şa ı. .,.un ı. yo ve ses ı ava· .1 k . Ti V kA 1 . M . tamamlandı "gı aihi, Beyoilundakl halinde de ru a~tıye erm n st r a ı 
!JI!_ iL .. !-: ib' ı·t1annın h rı ece tır. ıcaret e a etı, ersın, o ı~ y kt d 
.ua Pllllll gı 1 ev a ı:u urun• l b J l • İthal! bi l"kl · · emlakin de mühim bir kısmının ka- azım ge me e ır. '.ı h tti t ! . 'b' ___ ,__ atan u ve zmır t r ı erının I 1 uan,d ~ edevızyon rıbı (OrllillllCl :ıc.:'~ umumi katiplerini Ankarada bir top· dastrosu yapılmıştır. Fakat taksi ere veri en benzin 
11m opna.sm an aonra u mes egu.o l .. - Şeh • . 1 h ]* Kadastro postaları ıon zamanlar- mahdut olduğundan•Emniyet altıncı 
L-.~li iht:-.. 1 d :=:..-- L!.. • anhya çagırmıştır. rımız t a at , .1 . l b 
-.,. .., ... a 15 .... , nı:asetmıyor mu· b' 1.... · k• "h" B Sal .. h dd. ela Beşiktas, Ni•antaşi ve Teııvikiye- şube müdürlüğü, miışterı er.ın. ta e İ• 

? Belki d , ___ ö _ " ır ıgı umumı ii.tı ı . a a ın • " k b ..ı.. 1 IUDUfmd 2 ·t b e~~ık d ~m dsarü • dün akıamki ekıpreale Ankaraya nfn de kadastTosunu yapmağa başla- ni kabul etme mec Uı.qetını ya nız 
a, aş asmacu ercıı;esıne §• • • • l . M . b" l"kl i mı•tır. Dig" er taraftan Erenköy ve ıehir hududu dahiline inhisar ettir-

~" •• ... G ilik ki gıtmittir, zmır ve ersın ır ı er .. . d k 1~ l 
'uıı;uuu ırorecegız. azetec ' ea • k*t. 1 . . d A k h Bostancının deniz kenarı kada,tro,u- miştir. Şehir en ço uzaK yer ere, 
'..lelikanJılıX..-m bütün. •carlıx....ı·, bü'. umumı a ıp e. rının e n araya a· l d S 111 11: 0 • "' ıı;u• k ikl b l ll'l. nun ikmaline çalışılmaktadır. Sahil mesela Beyoğ un an anyere oto• a:ı ____ ... _ 

1 
..... d" .. .. .. h re et ett erı uraya ge en ma u• k . . b" 

'"'° ~eş ıguu unya yuzunun er '- ıJ Ank ] bo"''U bittikten sonra Bostancının İç mobille gitme ıstıyen ır müşlerl 
mlek • d k b • ti' D 1 t mattan an.ı.&ş mıştır. ara top an· ., "k d"l . 

.. e etm e ay etmış r. ev e • ~ b' h f k d d el k kısımlarına baslanacaktır. için şoförün tazyı e ı mesıni muva-,. __ • b'l ah b!'I", ,_ L!- tısı ır ata a ar evam e ece - • k d" S l 
1q1n ı vasıta. Y ut uavası..,. ~· tir Kadastronun yaptığı mahalli tet• fık görmeme te ır. on gün erde 
!betinde uslu alnllı, halim selim, lec· · 1 - kikler neticesinde birçok metruk em- Boğaza veya ıehir hududundan çok 
rübeli, kamil bir efendi olmUftur. thalat eıyalannm faturalarında, va] meydana çıktığı gibi, kadastro uzak yerlere gitmek için ısrar eden 

Hangi icat böyle delil? ~~l:ıan~ıshif df g:!e~i::ltr;~t{:; ~apıldığı ıırada sahibi çıkmamış olan bazı müştyerilerle şoförler arasında-
~esela ~ütün demiz ~ıtalanna görülmüştür. Bunu önlemek için dı- emlak ve arazi de Kadastro kanunu- ki anlaşamamazlıklar çok artmıştır. 

~~çıt resnu yaptıralım: 1~ ?yuk kü· şandan gelecek malların faturalari. na göre, on sene müddetle muvak- Benzin tahdidatınıın devam ettiği 
tiikten sandal:. ve .onu takiben ~l! oranın hakikt ve nottl}al fiati olduğu· katen devlet hesabına kaydedilmek- bu zamanda airf eğlence için kilomet
»arçalardan. kurckli kayık devlrlerını na dair, mahalll ticaret ataşelerimiz tedir. l O sene içinde mal sahipleri ta- relerce uzak measf eler için bir taksi 
)'apyıp ihtıyarlamıpar. tarafından tudik edilecektir. Anka• sarruf haklarım ispat ettikleri takdir· ooförünün icbıır edilmemesi, anca'k 

Yelken gemisi bembeyaz kanatla· ra toplantiaında bu mevzu ilzerlnde de, bu suretle bir d'evi .<emanete> hastaya doktor yetiştirmek ~e.ya has: 
rile bunlara cak:ı satarak uzak ülke· de konuşulacaktır alınan «gayrımenkuller> m tasarruf tayı hastaneye acvketmek gıbı hayatı 
lere açılırmış, Diler tekneler.hı vara- ' .f:c.ayıtI~rı hakik! sahipleri namina tes• bir zaruret kar§ısinda ııoförlerin müş-
lbadığı ıklimlere ulaıırmış... O ~ yetim ve tekaüt maaşlari çıl .. e~ıl~-~~t~dır. Kadastr? umum teriyi reddetmemeleri kararlaştırıl-
lhndi kulaklan düşmüş ıütçü beygır· •

1
. mudurlugunun gayet dakık surette mıştır. 

B:ıhi!e 3 

Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir 
amirJiğinden: 

Satılık Köknar gemi serenleri 
; 

Mikdarı Beher M3 Fi 
Pa.rtı No. Adet M3 D3 Lira Kuruş 

1 60 66 1134 189 65 

Teminatı 
Lira Kuruş Bulunduğu yer ., 

ovacuma Bölgesinin Ului4 
yayla. afaba. merkezinde 

i 110 65 091 185 3{I • ~ » 
s &a es 080 194 r.s JI • , 

. 1 - "3/ 8/ 942 tarihinde muvakkat fhal€Sl fcra kılınaraft yerfjei) ÖR! 
!Ayık görü!memlş olan Karabük Devlet Orılltln İşletmesi Revir i}.!\1lrl!ğfi 
bağlı Ovncuma bölgesi emvalinden Uluynyla arba merıtezlnde JX>,6\i'~u~ .. 
knrdn. c1ns ve mikdan yıı.ztlı köknar gem! serenleri yeniden açık arttırın 
suretli& ısetılı~a çıkarılmışt!r. . ı 

2 - Açık arttın11a 9/ 9/ 942 tarihine rastlayan çarşamba ~\t aı_\tı.t 14 ~ 
Katabük Dev1€'t Orman İşletmesi Revir ~mirliği binasında. toplan:ıcnk olo.l'i 
komisyon huzurunda yapılaeaktı.r. 

3 - İşbu emvalin beher metre mikAbına. konulan muhammen bedel llt 
teminat akçeleri her partin!n hizasında ayn ayn gösterllm!şt!r. 

4 - Bu lş-e nıt açık atttırmn şnrtnamesı Ankara. Orman Umum Müdüt· 
ltiğü tle Zonguldak orman Çevlrge Müdürlüğünde ve Karabük Revir ~mlr
llğ:lnde görüJebnır. 

li -- hteklllerin yevmi mezkiirda teminat akçeletıle birlikte ıevh" A.mir-
llğ:lne müracaat etmeler! lüzumu HAn olunur. «9377• 

Maarif Vekilliğinden; 
Bölge sanat okullan Tesviye, Elektrik, Motör, Döküm, Model, Mnrang~

luk: ve Demir Ate1yelet1 tçln aşaıtıdakl esas ve §artlnr altında cÖğ1·etnıeı1• 
ve .. ustaı> i!lmacaktır. 

A - Öğretmen ola.bllmek tçln; 
1 - Memurin kanununun 4 üncü maddesindl yazılı şartlan halz bu· 

lunmak. 
2 - Tabı tutulacaklan imtihanda muvaffak olmak lfı.zımdır • 
8 - Yukardakl ııattlan haiz olanlar. barem kanumındakl esaslara ıı:ört 

tayin edilecek miktarda ücret ve aynca 32 HA 48 Hra llft.ve Ucret verilecektir. 
4 - Flit askerlik hlzmctletlnl yapmış olanlar tercih o1unur. 
B - Ustn olab!lınek tçin; 
1 - Memurin kanununun il inci maddesinde yazılı şartları halz bu. 

lunmak, 
2 - Tnbl tutuıac:ıklnn 1mt1hand;ı. muvaffak olmak lfı.zımdır. 
8 - Uıstnlara imtihanda. gösterecekleri başarıya göre 260 liraya kadar 

ücret verilecektir, 
, 4 - Fili askellk hlzmetlerlııl yapmış olanlar tercih olunur. 

Öğrltmen ve usta. olac:ıklardan halen bir milessesede çnlışnnlar tmtt. 
hnnda. kazandıkları takdirde ba~lı bulundukları müesseseden ayrılmaların
da mahzur ölınadı~ına da1r muvakntn all}c getirmek şnrtııe ~'lyln edilcbl

llrler. 
Talip olanların Maatlf Vcklll!~l Erkek Teknlk Ö~retım mUdürlüğllıi& 

bir dilekçe ve evrakı -mllsbttelerl 1lc mtlracaat1arı. t9330:o «7233ıı 

1eri lı:adar ibtiyard11' ••• Kamına otur- verı ıyor yaptığı kadastro parsellerile bütün ı-------------ı 
hılan motör dahi kendi.sine gençlik Mülkiye ve askeriyenin yetim ve tasarruf ihtilafları halledildiğinden, Gu··nıu··k Borsa ı-ı Devlet Demiryollari ve Limanlari lıcletme 1 
-.ısmı temin edememektedir •• , tekaüt maaılanrun verilmesine ya- mahkemelerdeki gaynmenkullerden :5' • 

Nihayet vapur çıktı, transatlantik nnclan itibaren baılanacaktır. Tedi· doğan davaların sayısı da azalmi§tır. Umum idaresi ilanlari 
.._bunlar da ömür merdiveniain yat 3. 4. s., ve s eyl.1le kadar de- Kara borsa 81/8/942 pazartesi fiatlerı =========================== 
1-aamaklannı aştıktan ıonra. deni- vam ede~ektir. Beşiktaş, Beyoğlu, Londrıı üzerine 

1 
sterlin Muhammen bedell 2799 Ukl bin yedi yllz doksan dokuz) llra ~O (elll) 

saltı tehlikesi kU'fısmda, bpla cetleri Oaküdar, Eyüp, Eminönü, Fatih ve Nevyork üzerine 100 dolar 12;:;~ kuruş ole.n 179 (yliz yetmiş dokuz) adet alatrangaalnbdf esthanebdsuthhaznesl 
ıibi ihtiyarlamq bulunuyor. Yakın Kadıköy nıalmildürlüklerinden maaı Cenevre üzerine 100 'oamandıra ve muslu~ Ue komple) 110 (elli) adet a ranga a es ane su 
bir iatikbalde, Amerika lfe Avrupa alacak ola'nlar yukarıdaki tarihlerde İhtikar yapan bir zeytin İsviçre frangı ıo,ııı haznesi ~amandırası (11 eylill 1942) cuma gUnü saat C14,30) on dört otuzda. 
•asında bütün iman ve etya nakli· ıabah 9 dan 12 ye, öğleden soc:ıra yaği ticarethanesi Madrld ilzertne 100 pezeta 12,84 :Y::a~~:~{t!~o.sı dabJilnde komisyon tarafından açık ekslltme usu-
Jab belki de havadan olacU. saat 13,30 dan 17,30 8 kadar mez- -·- Stokholm üzerine 100 kuron sı..ıo Bu ışe girmek W;eyen1el'in 200 (iki yüz dokuz) Ura 97 (doksan yedl) ku-

lık zamanlar tayyare mUtemadi- kO.r .~almüdürlUklerine müracaat et- Kara bonıadan mal alıp ıatma i§~ " 7,5 933 Türk borcu 1. ll. IIl. 23·65 ruşluk muvakkat teminat ve kanunun tay1n ettiği vesaitle blrl!kte eksl!tmt 
Jen tekedeyip dÜftİD, ıura.suıı bura- melıdırler. Ieri ıon gilnlerde yeniden artmıştır. • 6 1938 1kramlyeH 19•95 günll saatine kadar komisyona m!lracaatları ın.zımdır. 
imi parçalsyan bir eocuktu. Bir yer- Zat .maaıılarını Emlak bankasin- Belediıye mürkipleri kontrola hız • D 1933 lkramtyell Ergani 22.- Bu i§e alt şar.tnamelcr komisyondan par::ı.sız olarak dal!ttılmaktadır, 
Clen bir yere selametle varamıyordu. dan alacak olanlann, malmüdürlük- vermi!'ltir. Piyasa'" kontrol iRlcrı·n- • '1 1934 Slvas-Erzurwn I 19.90 (9196) 

1 ' d · J J ~ ". ,. » » 1934 Sıvas - Erzurunı 2-7 20.- * $imdi btmu öğrendi; fakat ele avuca enn en vıze yaptırma arma ü:zum de Belediye ile iş birliği yapacak • • 1941 nemlryolu istikrazı I 20.-
•imaz azım bir delikanlıl1k aaffıa- yoktur. Bu gibiler maa~lanni almak olan Ticaret müdürlügwü raportörleri ll 9 70 210 NCI. lı buğday, çavdar ve emsali mahsullere mahsus tarife 1 te~-
__ ..ı_..ı_ Hani Uril • • k · ı d ğ d d .. .. 1 1 • • , " 

1 · nlevvel \l4~ den ttlbaren mülga.dır. 
•UK11WJF. m vvetini ıörme ıç n ° rµ an ogruya maa~ ve nu- her gu""n muntazaman piyasaya çıka· A. Deml"'olu tahvili I-ll 62,-
--. .ı!f_ fwı il d ı ·ı b k •.J Mezkür tarife yerine şebekede merl 209 zahire ve 212 No. lı yanıı hu· 
auaaue 1'9tittirilea evlatlar oları c z aiı arı c an aya mllracaat rak fiat deği§iklik!erini kaydediyor- A. Demiryolu tahvili III 151,- bubat tari!elPrl kaim olmuştur. 
haJbald earfıotlnla, kumarbazılp edebileceklerdir. lar. Kontroliarın neticesinden Tica- A. De:ıntryolu mtlmessil senet 48.- Fazla tııfs11At Jçfn ıstasyonlo.ra müracaat. 
'blbr, e~ barkımm bapnıza ret Vekaleti hıi:berdar edilecektir. T. O, Merkez Bankası 153,- * (7362) (9417) 

ıedrirler. itte, daha doğmaiuıdan Gümrüklerde bekliyen Belediye mürakipleri ile Mıntaka T. h bankası nama muharrer 14•40 D, D. 251 No. lı grupaj tarltes!ne giren D. D. 245 No. 1ı hava:tıeU eşya 
enel hakkında 0 derece ·emeller e•ya Ticaret müdürlüğü raportörleri cu• T. İş bankası (hamile alt ) 14•65 tarıtesl 1 Teşrinievvel 942 den itibaren mülgadır. (7873 - 94231) 
'-1-il t till ıc k T. +- bankası miimessU his. 200.-_. en ayyare, arbk bobs · er• Gümrüklerde bekletilen malların martesi günü yaptıklan ilk müştere ~ 
den Lerbad ı .__ M ·d· ~-~ ifi k Jd Ti V k•J . . b' A. Demlryollan flrketl <% f.10) 30.fiO 

o muş.uc. ucı ı, KB§ ı: tacirler tarafından çekilmesi ıçın ontro a ıcaret e a etını.n tcs ıt A. Dem.lryollan şirkeU (% 100) 49.50 
~kf:fke dAhi delil, ahmak olsaydık Mıntaka Ticaret mUdürlüğ{l tarafın- e,ttiği natlerden daha yüksek liatle Esklhlsar çimento 9 ,95 

a onu dünyaya getinneseydikl:& di· dan verilen mühlet cumartesi günU ıatış yapan bir zeytinyağı ticarctha- Kredi Fonslye 1903 106.-
J'e kendi kendiJerine beddua ede- bitecektir. O gllne kadar gümrlikler• nesini basarak clirmü me§hut yç- • JI 1911 101.-
celt:ler neredeyıe... deki lıesabıw rkapatmıyanların mal- mı~lardır. Suçlu zeytinyağcılar Adli- • J1 Amorti ~5.-

Faicat Edison'un ıözünü unutma· lan Ticaret Vekaleti tarafından çeki- yeye teslim edilmiştir, » • Kupon 1,10 
maL: !catlann çağlan.. lerek aablacaktır. ihtikar yapan tacirlerin BORSA DIŞINDA 

Valctile yelken gemisi de böyley• Tacirlere tebliga~ yapıldığı tarih- listesi Tilrk altını 
lhit: İçine binip de ummana açılan- ten ıoora gilıiırüklerden çekilip pi- Ticaret ve zahire borsası zeytin- Külçe altın bir gramı 
)ar ve fırtınaya yalıalmıanlar «Kah- yaa~ya arzedilen malların miktar vo yağı ve peynir tacirlerinin ellerinde- Mecidiye 

32,75 
4,52 
1.87 

rolsun böyle terakki!» derlehJ!İ§ ... sayısı artmıştır. ki peynir ve zeytinyağlarıni yüksek 
~di ise yelken mütevazı kıyı~- Mıntaka Ticaret. müdürlüğü tara• fiatle satmakta olduklarını tesbit et• 
Jiyatında, -Lut koy ...-.zm' tilenn· de fından yapılan tetkıkatta glimrUkler-,.a.u a- miştir. Borsa, bunların liste5ini, ceza-
IÜnepeJikle muumluk arasında bo- ele 937 ve 938 ıenelerindenberi bek• landınlması cihetine gidilmek Uzere 
talayıp durmaktadır. Tayyarenin de li~e'! mallar mevcut olduğu anla~ıl- Ticaret odası umumi katipliğine gön-
lllıl~ıp akıllanacağı, kAmilleşeceği mıştır. denni.,tir. İhtikara aan"n tacirlerin 
•e tnsanlık il · ·· " · • " " ,.... aı esme muruvvetmı goı- listesi ilzerinde Oda idare he~etinin 
tereceği bir çağ gelecektir Bugünkü * Ticaret odası umumi kA.tlpU~i ilk t 1 t d k 1 kt 
~•rb İçinde cYere batsm.lı> dediği- bund1ln sonra. btıtçe ve kadro lflerL- op an ısın a onuııu aca ır. 
iniz bütün icattan, gijrültüleriJe, u.- nı T1caret veuıeıı1e doğrudan doıt- Pirinç fiatleri 
taı-lan1e, ,ımanklıklarile, batımıza nıya temas ederek tanzim edecektir, Tüccarı kendi kendine kontrol et· 
llçtıJdan Jimnnı.u m.uraflarla adam * Nakliyatın serbes olmasını ıs~- tlrmek Uzere komiteler t~şkil edilerek 
01nı..rnazııklarile bpln bir ~urca- ~et h tıze~ ~;::: giden armatöt· faaliyete geçildikten ıonra faturasız 

IRADYOI 
Buglinkü proıram 

12,SO Program, 12,83 Müzik <PU. 
12,45 Ajans haberler1, 13 xan§ık ma
ta.mıardan ıarkılar, 18,03 Balon or
kestrası, 18,45 Fasıl beyetı, 19,SO 
AJans l~.'bıerlert, 19MI Müz.lk, 20,.lD 
Radyo Gazltesl, 20,45 Müzik (Pl,), 21 
Evin saati, 21,15 Milzlk (Pl.), 21,SO 
KonU§ma, 21,45 KlA.slk Türk ml1z111, 
22.so Ajans haberleri ve borııo.. lnı bÜyümesİne benzetebiliria. er eye nmo.MJ r. pirinç satışlan durmuş, Anadolludan 

Onları düşünürken Edison'un ce- Bava kurumuna yardım pirinç - getirilmemeğe ba§lanmışti. •nrn11anıııınııııum1111ıınımnıın11unrMnıınnwım .... 

._Lan hatırlamalıyız• Tllrk havacılı~ını wknlk ele- TUccan tilccar vaaıtaaile kontrol it- Mesut bir: niıan 
- Çocuk ne ite ;uu ki 7 man bakımından. ham madde Ieri &:eN'§ediğinden, Adap azan ve ci· BaşVekA.let matbuat umum mtldür-
0 zaman beter zekaıınm

00

hütUn •e aanayileşme bakımmda.n kısa varından getirilen pir!,ıçler dUn top- lftlü mtişavltJerlnden B. "Emtn Erim 
'- nvru1an' bugünkü zararlarma " blr samanda istlkll'ıllne ka.vuştur- tan 120 kuruıa satılmııtır. Şehrimiz- 11• KıJı enstltUsU muallim&lerlnden 
ltnq, dökücliıülderine raimen r8zll- mak t.arannuz, anca.ıc yl\ce mıı- dekt çeltik fabrikala.rına yUksek fiat- Bn. Beyhan Önhun dOn ~n-
lldbe eirin görüneceklerdir. ' letlmlz1n yardımıyla gerçekleşe- le ma~ •atmamalan _tebli~ edildiiin.· Dll§lardır. Kı1Jnetıı arkadqımı.zı vı 

bD.tr. den pıyaaada yalnız Anadoludan muhterem ~!ısını tebrik eder, 
getirilen pirinçler latılmaktadır. tendllerlne •adetler dileriz. -- (Vl - Nt\) 

Bay Amcaya göre ... 

Tenis Eskrim ve Dağcilık Kulübü Riyasetinden: 
1 - K~ılübümüz bln:ısının 29474 Ura 9 kuruş keşi.f bede1U yalnız temel, 

duvarlar ve çatı aksamı inşaatı kapalı zarf usul!le On gün müddetle eksilt
meye konmuştur, 

2 - İhale 7 Eylül 1942 pnzartesl günü saat 16 da. Takslmde Sıraserviler
de ~7 numarada Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi binasında müte~ek.kil hu
sust komisyonda yapılacaktır. 

s - Bu tşe ait proje husus! şartname keşif hü.lAsası umunıl esaslar v• 
mukavele örneği her gün Bölge Muhasebe servisiııde veya Taksimde Kulüp 
merkezlndrn (2) Urıı. muknbll1nde alınablllr. 

4-Bn işe alt muvakkat teminat miktarı 2210 Ura 56 kuruştur. 
ıı - İnşaata ve taliplerin hususiyetine alt fazla tafsllfıt için Taksimde 

Kulilp binasına veya Bölge Müdilr!üğllne mesnı saatleri dahlllnde müracaat 
edilınesi. '9376) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Ziraat AH'ı.t ve m:ık1nelerı tnstıtüsline 100 Ura 1.lcretıı tekniker alına

caktır. Namzet1€'rlıl: 
· 1 - Ort:ı.. ziraat. ziraat maklnJst mektebi veya .~anat mcktcplcı-tnden 

mezun olanları. 
A - Makine l§lerlnde ve ziraat makinelerinde pratik bUgı ve tecrüba 

aahlbi olanları. 
3 - Askerlikle illşlklerl olmaması. 
' - Dilekçe ile rektörlü~e müracaat eden tstekUler arasında. 21 Eyl('ıl 

942 pazartesi günü saat 10 da Ankara.da ziraat makineleri enstitüsünde 
ya.pılecak ımUhanda muvaffak olmalan lb:mdır, (7363 _ 9421) 

latanbul jandarma satın alma komisyonundan: 
İstanbul jandarma. eşya a.nbannda bulunan 1010 adet 175 tllo DOO 

sram atırbRında alemJnyom ve 254 adet 64 kilo a.ğnlı~da çinko mııtra 
O/g/942 çarşamba gQ.nü saat 15 de İstanbul Taksim Jandarma. satına!· 
ma Ko. nunda pazarlıkla. satılacaktır. İhaleyi müteakip katı teminat; 
.aınacaıc ve .sat~ bedeUntn teslimini müteakip de matraJar tesllm edile• 
oektlr. ROhne matra n1lınuneıerı. her gün komisyonumuzda ıörWilr. t. 
teklllerın yazılı gfuı ve ıaatte komlsyonumuza. gelmelerı. (9382): 

- Çar§ıda, pazarda bizimkine • . • Biraz pirinç almak için aabah-
r..ııunadın mı baıy Amca}.. Sabah- Jeyiu evden çıkb.,, 
llııberi meydanlarda yok .•• 

••• ~&le ol4_u ... 

Ilı 1 
_.!•• ~.41 9.ld~ blll 1r•~edlj... 1 ... BIJ yerde tramvay mı bekliyor, 

1 1.cııüa ~ biı wa mı aeldi, me• 
. ~ P.tlancatım... · 
1 
ı 

B. A. - Meraıc etme, d~fuı k.1 
adamcap bakkala. gidecek, o yok 
dlyecek, blrhıe dahn gidecek, o d& 
blr1Bln1 depoya gönderecek, o da el 
altından bulup ıetJ.recei. bay d& alıp 
evı &elece~!.. 

• 



• 

• 

Sahtte 4 

Şubeye davet 
Beşiktaş As. Şubesinden: Şubeml.z

tıe kayıtlı bulunan bilumum emekli 
n Yd, subaylar 1kl~er kıta vesikalık 
fotoıtranarlle blrllkte ıubemlza ge
tımıeıcrt. 

••• 
Bayezit askerlik şubesi başkanlı

fmdnn: 
Bayezit Askerlik şubesinde kayıtlı 

Jed•k subay vt &&kert memur!ann 
1 BylQl 942 gUnilne kadar şubeye 
uıilracaatlan l!An olunur. 

••• 
Fatih Askerlik Şubesinden: 
Şubeye davet: Şupem!zde kayıUı 

yaş haddlnl doldurmuş subaylar ha.. 
rtç diğer subayların 2 fo~ra.fia 
2/9/942 günü akşamına kadar şube
ye müracaatl:ı.n • 

••• 

G 

Kömür alım ve ıafiminaa raıladığiniz -zorluklari llaber veriniz. 

Tozlu, ıslak ve eksik kömür almayınıı. 
Kömür fiah muayyendir, fazla para vermeyiniz. 
Sarih adres ve müspet vlliali ılkayetleriniz derlial takip edilir. Bu lia· 

• 
reketini kendi menfaatiniz lcabl olduğu ICadar, valaıı J>orcudur . 

Milracaat yerit AnlCara ve lıtanliulda)· 

== 
.s 

- . 
iAYKAÇ 

Ki 
Deri Elbise 

Diklmevl 
Deriden Palto, Ca.
ket ve Bayan Man· 
tolan itina ile d.lld· 
lir. GALATA NE· 
CATİ Bey Caddesi 

49 - ~1 

SATILIK iRAD 
Eminönü l.'erli As. Şubesinden: 
Eminönü yerli As, Ş, De kayıtlı 

emekli ve Yd. Sb. lann a,ı~ıda bll
dlrllcn gunlerde; diploma, sıhhl ra.
por ve en son hizmet ettikleri btrllk 
veya müesseselerden alınış olduklım 
tarhls tezkeresi ve iki adet fotoğra.
tııe blrllkte şubeye gelmeleri. 

Fatih Klrmastı caddesinde senede CllOO) bin yüz Ura iradı olan 10 No, ı~ 
ZAYt l\ıtJntln - Kild.ıkôy mal •••••••••••••••••••••• .. ••• Fırın 3/ Eylül/ 1942 peroemJ>e gUn11 aaat U0-11) arasında Veznecllerd: 

müdllrlüğilnden alnınkta oldulum SERMAYEDAR ARANIYOR .__Fatih Sulh İcrasında bllmüzayede satılacaktır,-• tekaüt maaşımda kullandııtun tatbik 

~ı~:=~ka:~~ y=~ ~~ SATILIK KIYMETLi ARSALAR 
tur. Hablce Fazilet Yok.sul S0,000 Ur& aerma.yeel olt'Il vt hllOD ipekli menouaa.t ve k.->Za. ltlerll• B E B E K. · i te Mıt~r Sefareti 1)ahçeılıı.e ve. denize 

Piyade: 31 a~ustos 942 den 1 eylui 
akşamına kadar, Topçular: 2 eylül 
942 günü, Suvıırl, nakliye, istlhk!m: 
3 eylül 942 günü. To.blpler: 4 eylQ.l 
1142 günü, Eczacı, kimyagerler: 5 ey
t 1 942 günü. Hesap ve mu:ımele me
murlıın: 6 eylftl 942 günü, Denlz, 
jandarma: 7 cylQl 942 gilnü, Dlşçl, 
veteriner: 8 eylfll 942 günü, Mıı.rıı.n
goz mimar, makinist, kamacı, de
mlrcl: 9 eylfil 942, Muzlka, Mklm, 
mühendis, askeri muallim, tüfekçi, 
oto, hıı.va, demlryo!: 10 cylfil 942, 

Zı\Yİ _ Şeblnkarahlu.r as'kerllk tere.ate vt un fabriko.11 çalı.fır vaziyette bulunan Tür1dj19nlf} •n büyük nazır Tramvay yolu Uzerınde n 
11\lbeslnde kayıtlı n Kasımpaş& mer- tpekll Jrombinuını idare etmlt geng bir teknisyen yukartda yazılı ıa- M A Ç K A KUıthane caddesinde Köı• baıı 
kez kumandanlığından verllen u- ıere (50) - (100) bin Ura arasında. aerm.aye koyarak ortak aramakta.- Arsalar satıJıktır. 
kerllk tezkeremi kaybettlm, Yenisini dır, Konacak ıermo.yeye aenedı " 20 klr garanU edilir, A.qam'da lstanb"ul Uman Han umakat 83. Telı 22775 
alaca~ımdan esklstnln hilkmO. yok- BAB rilmuzuna. mektupla müracaat. 
tur. 320 doRumlu 

Mustafa oğlu Mehmet Fırtır 

ZAYİ - 1348 No. lı İstanbul Uma· 
nından aldığım rcı.s p.hadetnemest
nl tayt etUın. Yenisini çıkaraca.ğun
dan e.sklstn1n hilkmil yoktur. 

H!iseylno~lu Tahtr Ültanır 

Sirkecide Ferah otel i Sultanahmet Üçüncü Sulh mahkemeleri 
Başkatipliğince 4 Eyltll Cuma i gUnü aaat 12 den 14 e kadar eatt
lacaktır. Taliplerin menfaatleri icabıdır. 

Şose ve Köprüler lst. Mıntaka müdürlüğünden 
(10,000> llrn muhammen bedelli 200 - 250 liralık tçl dlfl ealvenlzll 

ı 112 - 2 mm. saç kalınlığı.'ldiP. 200 lltrellkler 40-4B Kg, 25'> Utrellkler H-55 
Kg, sıkletinde demir çenberll 100 adet yeni bldon ı>azarlıkl& ekslltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 2'9/942 çarşamba günü saat 15,30 da Galatada Karaköy Per
çemli soko.k Oemıı.at Hanında ŞQse ve Köprlller ist. mmooka mlldilrltilQ 
elı.sJltme komisyonu odasında yapılacaktır, 

İBteklller~ (750) Ura muvakkat temlnatlıı beraber 2400 sayılı kanunun 
tô.yln ettl~l veslka!an hll.mllen muayyen gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

Şartnam'?st idaremizden parasız olarak tedarik cdllcbUlr. (9448) 

Erzurum Transit yolu Mıntaka müdürlüğünden 
Transit yolu üzerinden Çağdıı.rlç mevkllnde 27177 lira 68 ktıI'Uf keşif 

bcdelll o.hş:ıp köprll inşası kapalı zart usullle eksiltmeye konulmuştur. İlla.. 
lesi 1019/942 tarşamba günü saat 15 de Transit yolu Erzurum mıntaka. m11-
dürlüğiındc müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. Tallplertn ihale 
günü lh:ıle .saatinden bir saat evvel komisyona tekllt mektuplarını makbuz 
mukabilinde vermeleri lAzımdır. Ekslltmeye gtrebllmek tçln vllAyete üç gün 
evvel mliracnatııı. alacakl:ı.n ehliyet ve tlcaret odası vesikasını ve 2038/33 
llrolık muvakkat teminnt mcktuplarile komisyona müro.caatlıı.n ltızımdır. 
Fazla rualümat almak ve ke~1.~1er1 görmek tstıeyenler her gün Transit yolu 
Erzurum mıntaka müdUrEiğunde göreb!llrler. Eksiltmeye gireceklerin bir 
defada 15,000 liralık ahşap k!ipril ~lnl bltlrml§ olduk.lanna dalr vesllcala
nnı ibraz etmeleri ş:ı.rttır. Po3tada vuku bulacak taahhüt naron ltlbart 
alınmaz. !9413) 

İstanbul Gümrükleri Baı müdürlüğündenı 
iııate ~ünü: 17/9/9~2 

Miktan D~ğeri 
M.K,N. Kilo Gram Lira Kr. E4Yıı cinsi Anhan 

38 3527 000 M50 00 Oto Şasi aksamı ı 
Yukand~kl eşya 1549 sayılı kanun mucibince 17/ 9/ 9(2 de saat 13,30 da. 

~-~::ı- ' 

-7~ t 
f;!Jö~le is~~.t~~~~-~ · 

Bugün ısrafı be idare etmek hususu, 
Elektrik cereyanını lldir 

\ dU•Undürme k ( 
,herkes \PTON •Ambalarını u • 
TUNGSRAM KR elektrik .cereyanı Uıe• 
!anmak suretlle, "I 

. f yokedece'ıf ı. 
rlndekl ısra ı N ıambaları d~hl 
TUNGSRAM KRiPTO \ne mukabil dahi 
aı cereyan sarfetmes 

k blr ı$tk verir. parla 

llTNGSRAM 
~ GK~of?II®Gfl 

1 Kadıköy Kız Enstitüsü ve Akşam 
Kız San'at Okuluna 1 Talebe kadına başlanmı stt r 

61DA MADDELERi ALINACAK 
lııletmemizin lhtiyaci olan ·apğ,da cint ve miktarları ıyazı1i gida 

maddelerini ıatmala uteklt olanlar nihayot 1 O Eylo.I 942 akıamına 
kadar fiat tekliflerini mektup veya telgrafla ı 

ETi BANK SARK KROMLARI iSLETMESi MADEN • GULEMAN 
adresine ııöndermlı olmalar\ lazımdır. 

Bu maddelerin yalınla birisine fiat teklif edileeeii ııib~ bir mad
denin bir kısmı için flat teklif olunabilir. 

Teklifler içerlelnde fiatlari eıı müsait n te.lim mUddetl derhal 
veya kısa zaman«Ja olanlar tercih edilecektir, 

Sade Yai 60000 Jes. Merdmek (1etD) 7200 K,s. 
Bulgur 12000 • • (lurmızi) 1000 • Pirinç 15000 • Patates 20000 • Nohut 8200 • Sotu • 4600 • Kuru faawy• 10200 • Salça 460 • 

Ekmeklik buida1 130 Ton 

Notı Fiatla.r Maden İstasyon teslimi teklif edilecektir. 

~------------------------' Fikri T. Kardeş 
OTOl\IOBiL vo ~IAKİNİST OKULU 
Bomontl Tramvay Duralı Karşısı - Şl§ll 

Şoför olacaklara 'I Eyldl 942 de başlayacak ~ 
devre için kayıt mua.meleat devam ediyor. Okulu 
devre başlangıg tarihleri, mllddetl, ders program
lat"l, kabul p.rtlarllt dl#er bllmetc l.stedlğints her 

noktaya cevap veren tallma.tnamestnl lsteylnls, ve aon glln1l bekleyiniz. 
Telefon: 80259 

ŞACINJZ DÖKOLUYORSA, BAŞINIZDA KEPEK VARSA 

knpalı zarf usu111e satılacaktır. Kanuni veslkalann ibrazı vt teminat ile ~-••••••••••••••••••••••••••! ••• 
t"kllt mektuplannın satı~ ı;Unü saat 12 ye kadar verilmesi UAn olunur. Sa.- S.. B kU •• d •• J •• v .. d KULLANINIZ. TF.StRlNt DERHAL GÖR0Rs0NOZ. -111 
tı~ Reşadiye caddesindeki Gümrük Satlf mUd~rluğündedlr. Şartnameler Umer an mllffi mu Ur UgUn en• 
rnılnn Gümrukten p:ırasız verlllr. (9442) / Almanca bilen bir 

•Nişan taşı Kız Enstitüsü müdürlüğünden: 
l\lıkdıırı Nevi 
200 M Muslin 
100 Keten 
500 M Patlsk ortüluk 
240 M Amerlkan 

50 adet Tel nihale 
00 • Porsel.eıı kase 26 sm. kunı 
60 • Çellk lspatül 

120 Tel s!nekHk 
31.1 Emaye süzgeç 25 Sm. kutru 

600 Çorap çekme lğneı,! 
400 Kadın elbise askısı 
200 Erkek • » 
30 takım Çntal bıçak, kaşık (yemek) 
'30 • Nalık bıçak ve çat.arı 
SO adet Ucu slvrl pasta bıçağı 
30 Dz Meyva bıçağı • 
30 takım Balık servJs bıçak ve çatal 
3ll • Yeme!< servis çatal, bıçak 

ve l<aşı~ı 
30 Dı Pasta e-.ıtalı 
:ııo adet Buhar tencerem 
30 • Balık • 
so Ikl kulplu kapaklı marat 

40X40 
40 adet Yumurta çallcanın kabı 

60 
40 

120 
120 
500 
500 

3:) 

3:l 
30 
30 
sa 

pirinç 
Çelik Yat tavası 20X2~ 
2 kulplu lçl tclll patatel 
tavası 25 Sm, kutrunda 
Oözın mücver tavası 
Satır 
Kulplu küvet emaye 
72X55X30 
Saplı kfivct 
Küvet 50 sm. kutrunda 
Kuvet muhtelif boyda. 
Şapka sehpası ıhlamw 

cilalı 
Kek ka'ıbı 25Xl2XT 
Madlcn kalıbı 
tart kalıbı 
tartalnt kalıbı 
Pasta kalıbı 3 a!tılı:c 

• 

çcnber şeklinde _ 

l\likdan Nevi 
100 M Kıl tela yumuşat 
200 M Buğren 
720 M Örtülukl renlcU 
120 Emaye Litre 
30 Puro mnklnest 

109 Tatlı torba ı 
60 Tahta Lı;oatü! 
30 KülAh süzgeç 
30 Ayaklı sacayağı -uM.r ~ln 

1000 Röpriz iğnesi 

80 Dz Yemeıc ta.bağı 
30 , Çorba • 
30 , Tatll • 
30 • Kompo!to taba~ 
30 • Meyva tabağı 
40 adet Salata tabağı 
50 • Ayak!ı meyve. tab$ 
30 Salçalık 
30 Hamallık 
70 Kayık servis tnba~ 
50 Yuvarlak servis tabalı 
50 Ekmeklik 

400 K. Patron ktığıdı 
100 K. Anbıı.IAJ klğıdı 
eo Badana !ırç~sı domu.mJ.ı 

400 
100 
200 
100 

30 
350 
800 
100 
100 
120 
120 

,120 

Tırnak fırcası 
Tahta fırcası 
Qamaşır tırç1111 
Tel tırça.sı 

Un süpürme tı.rçaa 
Elbise fırçası 
Kilçük kavanoe 
Emaye , 
Büyük • 
Teneke kaplı kavan01 
Kapaklı emaye kıı.veno. 
3 kiloluk 
Konserve kavanozu cam ve 

ll'tstlkll 
30 Takını Nemse termııa 
30 A, Budlng kalıbı 17 s. 
30 • Savnron kalıbı 21 s. 

Yukarıda ynzılı mnlzenı<:ı satın alınacakttr. Her birine ayn ayn yapı
lacak teklif kabul olunur. Ellerinde bu levazımdan bulunanlar flatıerf.n1 
blldlrlr mektuplarla eşynnm nümunelerlnl 4 Eyltll 1942 cuma gllnü ~
na knda.- okt:I mübayaıı heyetine getıreceklerdlr. Gelen nümunelerd~ ba. 
ğenl!,.cek kı mm mlktnr ve vasıtlaq, tesbl~ edildikten sonnr. ihale .loln !&1bı 
edec. ı: gün ta~·ın olunacaktır. t9444) ' . 

MÜTERCiM ALINACAK 
Umum müdürlüğümüz Barem harici kadrosunda münhal bulu

,an mütercimliğe imtihanla bir mütercim alınacaktır. İmtihanda 
ihraz edilen munffakıyet derecesine göre 260 liraya kadar ilcret 
verilecektir. 

lsteldilerin vesaikile birlikte 6 EylCil 1942 tarihine kadar umum 
müdürlü~ümüz zat işleri eubesine müracaatlan. 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden : 
İstanbul Ceza ve Tevkif evlnln 942 malt yılın& alt ve 300.000 çlft 

ekmek ihtiyacı kapalı 21:ırf usuuıe tektar ekslltmeyt konumuştur, Mu
hammerı bedell 51,000 lira muvakkat teminatı 3825 liradır, E:cmek bede
linin tediyesi esnasında. bllcUmle vergiler idare tarafındlln ödenecektir, 

Eksiltme 22/9/942 sah g!lnU saat 15 de İstanbul Sultanahmet~ Ceza 
ve Tevkif evi binasında yapılacaktır, 

tstcklller buna alt şartnameyi tatil günlerinden maada her gün me
sai ısaatlerl da.hlllnde mezkQr müdürlilkte ıt!Sre'blllrler, İsteklllerln ka.nu
nl veslkalannı ha.vl bpalı zarflarını eksİltme saatinden blr saat evvelı. 
ne kada.r me~kiır mUdürlültt.e toplanacak lromlayon. relslllline. numaralı 
makbuz mukabUlnde vermeleri, T~r adan rönderllecet taahhtU111 mek
tupların posta geclkmesinden blr ıne.sullyet kabul edllmlyeceil Ulİı. olu-
nur, (9202> 

BU P Z R 
Hasan Hüsnu SioahioQlu 

Sultanlıamam cad. No. 4 Tel 20625 
Yatl mekteplerine ıııdecek eocuklatınllUl Yatat. Yorgan, Ba.tta.nı.. 

ye, Qarf&f. Havlu, PikG örtnao.. Çam9.§U' vt bUOmum tuban,. qyuım 
ehven tlatlarla ma~azamızda bulab111nıUıtz. 

Belgrad Devlet Orman lıletmeıl 
" Revir Amirliğinden ı 
ı - İfletmemıztn Kurbkemert depo.sunda ıesıım edllmeıt bert t-12 

metre uzunluğunda ve muht&lif boyda d2b MJ dOn köot me§t ktreste
sinln 20/ 8/942 tarlhlnde yapılan ~karttırmuında veruon tıa• had.dl lA· 
yık gOrlllmedlğlnden 1klncl dett. açık arttırmaya . konulm\l§tur. 

2 - Beher met-re mlllbın muhammen ttatl 78 Ura. ~ turu.otur 
J - İhalo lM~/9'2 ıalı günü saat 15 dt Bllyllkdert Devlet Orman 

İfletmesı Revir ~m1r11Rtnded.lr, _ 
4 - Muvakkat teminat cBBO• Ura .211, kuruştur. 
5 - Bu satışa alt ıartname fstanbul Onnan 9evtra"i;illdll.rlt1. lUAd• 

•t lfl•~t m•r~t~dl, keıtetQleı Kı& tı1ı:tmtd 4tpQIWlda rCUtbWt. . 
.( ' -

•vuvı• ı 1oill"V--v-. -

ANTALYA UMUMi NAKLIY AT 
TORK ANONiM ŞİRKETİNDEN ı 

Üç Muhasebe Memuru Alınacak 
Şirketimizin Merke:ı: muhaaebeei için afağıda yazılı ferait dahi

linde vo imtihan ilo üç muhasebe memuru alınacaktır. 

KABUL ŞARTLARI ı 
1 - Ticaret lisesinden mezun bulunmak, veya muhasebe iılerin-

de vukufu olmak, 
2 - Askerlik ile alakası bulURmamak, 
3 - Türk olmak, 
4 - Nüfua tezkeresi veya ıuretl, mektep tehade!ııamesl, hilsnU

hal klğıdı ve geçmlt hizmetler varea bunlara ait vesikalar, 4 X 6 
eb'adında iki adet Eotograf. Bu şeraiti haiz olan taliplerin 5 Eylul 942 
tarihine kadar Şirkete müracaatları. 

İstanbul 1 No. lı Örfi İdare Mahkemeaindenı 
Mahkememizce hak.kındn muhteııt tarihlerde celpname çıkarıldıtı 

balde 1# ve ikaınetgAh adreslnde bulunamadığından dolayı celpname ııe 
davet edilemeyen Kesktnll 326 doltumlu Nak~l oıtlu Süleyman Erkanlının 
18/ 9/ 942 gününe kadar behemahal mahkememize müracaatı, uzak m&· 
halde 139 iltametglh adresinin hemen blldlrllıneSl, aksl halde askert mah· 
keme usulü kB.l\ununtm koydtıau cezayt ahklmın tatbik edUeceaı nu 

olunur. (180/508) 

Niıanta i Kız Enstitüsü müdürlüğünden: 
Nev'i Vasfı ).Ukdan 

Dövme bakır tencer• 22 8, Kutr11 30 
' • • 24 s. t 3() 
, , , 2a s. • so 
• • , 86 s. it 30 

yuvarlak • 60 
tepsi 30 8. 

Kesme bam tepsl mtıstatu 
Dövme bakır c~ sahan 20 

ı - Yukarıda mlk.tıır ve vasıflan 
konuJm.uıtur. 

24X30D SG 
s kutru 180 

yazılı bakır ko.plar e.çık ekstltm:eyt 

2 - lhale llS EylQJ 942 çarşamba gün(l saat 14 de Ylik>--ek mektepler 
muhastpllğl binasında toplsnncak ol an komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 1580 muvakkat teminatı 119 llrndır. 
4 - Şartname okul 1dnreslnde görüleblllr, 
lJ - İsteklllcrln ehliyet, teminat makbuzu ve Tlcııret odnsmın yen! yıl 

veııikası ile blrllkte belll gtln ve ~atte koınlsvona gclme1{!rl, (9443) 

İstanbul Deniz Komutanlığından: 
l - Deniz Lisesine ve Deniz Oedlklt Okuluna nlmncnk talebelerin" kayıt 

.l§lert 10 Ey~UI 942 a~amına. ko.dnr uzatılmıştır, 
2 - Seçme sıno.vları 15 Eylül 942 de yapılnc:ıktır, Tallpl~rln lı:nhlt 

alp\alt Uıert H E:)tl!ll 942 &liuU saat 9 da kaydı kabul koınlsyonuncıa bulWl· 
~ c9259• 


