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Petrol ofisi ve petrol şirket· 
leri atelyelerinde günde 

3 saat fazla mesai 
kabul edildi 

sene 24 - No. 8310 - Fiatf ller ym:de 5 kuruO 

Mihver 
kuvvetleri 

karşısında başka Mersa Mat-
cepheler kurmak- h' . 

Tek cephenin bu 
acıklı durumu 

1 b h d·ı· ru u zaptettı 
tan nası a se ı ır 

• 
esır, 6000 

malzeme _ ... 
birçok 

alındı 

Mareıal Rommel ıimdi 
bütün Mııir'i zaptetmeğe 

çalııacak 

Almanlar 
Mısır'ı 

ahrlarsa ... 

Qif9fye pulluk ve sair 
ziraat aletleri dağıblması 

için Vekalet emrine 
1,800.000 lira verildi 

SALI 30 Bazlra.n 1942 Sahlbl: Necmeddin Saaalf - Neşriyat 1üdüı11: Hikmet Feridun Es Akşam Matbaası 

Herkes kömürünü 
nasıl alacak ? 

~B~U~lA.~B·A-B~K~İ~T~E~L~GBAPLAB 
Sıvatopo'da Mısırın 

Ankara ve lstanbulda soba başına 
2 tona kadar kömür verilecek 

Kalorilelrer için yüz.de 30 kok, Yüzde 70 ftlf kö
müiü verilecektir. Kok kömürü nisbeti ae yüide 

elliye kadar çikarilabilecektir 

durun çok takviye kıta-
fent_aştı ları geldi 

Sovyet tebli Almanla
rm yenidenierledikle

rini bi'.riyor 

Genif bir sahada çok 
şiddetli muharebeler 

oluyor 

Londra 30 (A.AJ lusya'da.n e-
Ankara 29 (Telefonla.) - Kömilrı b - MemurIA.rı 3659 sayılı kanun len haberlere göre "Uılarm K g"... Londra 30 (AA.) _ Mısırdaki 

satış ve dağıtımı h9.kkııtda İkttsa.t hükümlerlıııe tabi mtıeseeselet (Me- mıntakasındakl h'fuıiırı ""~ürr- harb sahasına. içlerinde Yeni ZelA-. 
VekA.letl texafınd.an ha.Zırla.nan tali- mur ve mllii:t.e.hdemlet1nln 1htlyaçla.- ~ ııof.ür .vW>A. - da k tal d ıuı tn t 1k ..ıA tülın""lv • Buna. muı Siva.stopol- . ı an a bulunmak üzere tak-
ma ame Vekiller heyetince a.;:d n haL"'i) da. durum Ruslal' tçlttık- fen" vıye kıt.alan gelmiştir. Reuter a,· •n-
olunmuştur. Talimatnameyi ehem- o - Elçll1k ve konsolosluklall lle ı kta.d.ır ~ - uhah .. 
mlyettne binaen e.ynen blldlrlyorum. bunlann memurlan CM~utlara ait aşma . sının m iri gönderdiği bir tel-Ku.rsk ve Harl«>f takala.rınd grafta diyor ki. 

Madde ı _ ı temmuz 19ti ta.rl- olan mektppla.J'ln mensuı> buhmduk- bu harbin en b\lşük b uh a «Geniş b' • ah d . 
htnden itibaren Tllr'ldye kömür sa- lan elçilik veya konsolosl~ tıas- si oluyor Buralarda. m arebe- mulıa t> ı ır a a a ncvınıdano 
t11J ve tem müessesesi ıeşkllltından dikll olmam 1!.zımdır) ha.va Jruvvett toplad.ı~r büylt.lı: 1 .re d ~ er kluyor. Bu muharebe
he!! nevi kömilr (kok. söm!kok, taş- d - a, b, c fıkrala.n bıa.rtclndeld manla.r da. tayyare ~ da;n Al- :rj ııım ıye adar Afrikada vuku 
kömilril, Ilnyit) alanlar İktisat ve- Amme mll-Iert ııe umumi men- ma.k mecburtyetlnde ka arttır- Mu anh ç'-a~pışmalıı.nn en biiıyüğtidür. """'0~ ardır u areoc .. t d · 
kAletlne hitaben Türld;ye kömür sa- faa.tıere hadim. mQ.esseseler (memuı • mu ema ıyen şiddetini 
tış ve tevzi mtıeD?seslne matbu nll- ve müstahdemlerlnhı. lbtiyaçla.n ıı.a..- Sovyet teb art~nn~ta, vaziyet her saat değit-
muneslne uygun ve imzalı bir ihtl- rlç) Londra 30 (Radyo 8,15lı.ec me ~e~u .. J?üşmana ağır kayıplar 
ya§ beya.nnamest vermeye mecbur- e - İhra.Jdye lçln gemJler. rısı Moskova'da. neşred S: ~ verdırılmıştir. > 
durlar. Bu beyanname doldurulmak Yazılaea~ resmı mektuplar veya tebllği: nn.n Kursk tstlkalııe 'Tus Durum karıtılc 
üzere alAk:adarıara parasız verlllr. beyannameler mllessıeseleıt tıemsll kıtalan Almanlann şiddet,.k hü- Kah.he 30 (A.A. > - Reutertn husu.-

Madde 2 _ Bil:y1llc sa.nayı. mllesse- edenler tarafmdan ımzaıanı.r. Bun- eumlannı pü.skürtmüşt!lr. to:poI- B1 muhabiri blldl.rlyor: Di1n gece btl
selerl, fabrikalar !htıyaq bcyanna- lafın başka bir makam ta.rafından da müdafller, faik dUşına.Çeııe- tün ~uharebe çevrem ı>roJekt.örl~ 
melerln1 Türkiye kömilr satış ve tev- tasdlkına tht~ yoktur. r1nln şiddet.ılı hanılelertnı ~..... motBrlü vasıtaların ışıklan ııe aydın.. 
zi milesseseslnln Ankarad&kl merk.e- Madde 4 - Lokanta.. sftthane ve larsa da düşman taze fı;ie latılmıştır. Dunun karışık olnıatt. 
ztne, bunun haricinde istenecek kö- benzert mutfak oealdan. küçtllt de- te.arrum devam etmlt ve ~l' deva medJyor. Seyyar kollar den.19 
mftrlere alt 1htl1&9 beyannameleri mirci ve döld!nıciller, şeker. h~va. Uerlem.1.ştlr. Burada. mu!ha~u- kıyısında muharebeye girişmiş bulu
gayrlmenkulUn bulunduıtu '8h1r ve pasta glbi maddeler ıma1 edenler, hassa. çetin olma$;ur. · D~e.. nuyor. 
kasabadaki TUrtdye kömür sat;ış ve kotacı. lekeci gtbt esnaftan ~teden- !erden mühim haber :voktur. Berlin'in mütalaasi 
tevzi mUessese-$1. şubesine, ajanlığına bert kok. taş k&ntırO., Unylt yan- V Ik f h • Bedin 30 CA.A.> _ şımaıt Afrika• .. 
veya. bAy11lğ1ne Tet1llr. cak tes!satı olup da. Jşlertnl bunlarla o o cep esım dakl durum hakkında askeri m.ahfil-

Madde ı _ A49.ltıda. yazıı1 fahıs ve gördiiklert sabit bulunanlar tı rer- Londra 30 (A.AJ - Sovyet Ierde ~ sözler söylenJyor: Ne olaca.. 
müesseseler 1ht~çla.nnı beyanname lerlnde kullımaca.klan k&ntır lç1n mat bürosu, Volkof cephesini' dlrltını. biz bllemeyiz, bu Rommel'1n lfl• 
bükmtlnde olmalı:: 'f't matbu beyan- vereeeklıert 1ht1T&Q beyannameletın1 manlann 3 Sovyet ordusunu· 
name lle ıstıenllen malftmatı Uıtlva blrllklerl Tarsa blrllklertne. yoksa ederek 32 bin esir aldıklan do~ 
etm~k tızerlı birer resmi mektup ne Beledi~ ta.sd1k ettirirler. mad.ığını söylüyor. Büroya gö A h • 
istenilen maldmatı lhtıva. etmek üze- Madde 1 - Dördüncil maddede rada Almanlar 30 bin ölü vem. U c 1 n 'ek',. n 
re birer resmt mektup Ue blldlrebl- yazılı olmıyan sanayi. mnesseseleri dlr. Buna. mukabil Rusların kayı 
Urler: vereoeklert lhtı~ tıeyannamelerln.1 lilll, 1~ bin kayıptır. plaA. nı 

a - Devlet, vUA.yet, bel~dlye ida.te b~lı bulunduklan mmtaka lktl.sa.t 
ve mllesseseıerı (memur ~ mtıstah- -müdüdil~• t.aedlk ettlr!.mı·. R d 
de<m!erlnln 1htıya.çlan hariç) (Denmı sahife 2. sütun 3 de) US or usun .. uuJaa.:Tu. 5">ro, kvıye . . k "Itaları gel inciye kadar 

Kamyonlar değer 
fiatile satın alınacak 

uç ısma kati muharebeden 
sakınmakhr 

ayırmak 

Londraya göre, son 
Alman taarruzlarının 

hedefi bu imiı 

•ndra 30 (A.A.) - .Bura mahlllle4 

e bildlrildlğlne gBre Mısırdaki 
lz kuvvetleri kumadeını general 
inlek'ln elindeki mahdut zırhla 
ılan korumak için mücadel&. 

miş olın.ası muhtemeldir. 
planınının kA.fl kuvve\ 

'ye kadar katt muharebeden 
tak olduğu anlaşılıyor. ouru
~.ddiU~l kabul edllmekle bere. 
Çanın Aueh1nlek kuvvetıerlnl 
d lğl ve hıglUz kuv-vetlerlnlıı 
:gelince taamıza geoçeee~i bll· 

l 30 (A,A.) - ~imali ACrlka'• 
ya m Amerlkan tayyareleri p:el• 
m!.ş 

Aıkan tayyareleri 
tke adasına. 

.. arruz etti 

120 kiloQıetre derinliğin
de müdafaa bölgesi 

vücuda getirilmit 

Ş~ali 
Paslk'te 

Japonlar bııe. adalar
da a.sker :ardılar 



AKŞAM 80 Haziran 1942 
8ahife 2 

Diin Geceki ve Bu Sabahki Haberler 
. 

Herkes kömürünü Yiyecek ve Tek cephenin bu 
acıklı durumu 

Şimal kesiminde 
3 Rus ordusu 

imha edildi 

Bu sabah bir 
katil asıl4ı 

Katil 3 kifiyi al~iif, 
2 kişiyi yaralantb 

1 1 k giyecekler 
nası a aca karşısında başka 

7 mıntakada açılacak anal 
(Bat tarafı 1 ncl sahifede) tan bet t<mu ~es. mağazalarda depo cepheler kurmak-

Ankarada ıkl, İstruıbUlda ftç ton-- dil k 
Madde 8 - Teshlıı sobaları içın dan :fazla kok kömürtl talepleri tak- e ece ı b h d• ı• 

Almanlar Sivaıtopolda Bir müddet eıneı ça.,canın ttr- vernecek lhttyaç beyannamcıert Hatt sıtıendlrilır. - tan nası a se ı ır 
• ·· hk ..nY\de Kızılcafll' dentleh Daıtıtma B1rllklerl fma.hndan ~ Dlter vllAyetıerde Tlbti1e kömür Ankara 29 (Telefonla) - Ald> 

Yenıden musta em cQnlil k~._::.,..ı ........ tallı edilen ara- edlllr. Bu bltllklertn henüz kurul- satu• ve tevzi milesseseslnee verııece- ğ -1A--t ö Tı ... ··et V-'-A (Baş tarafı 1 inci ..aJfede) 
·ı yerde m~·~~ ta 1 m.adığ'ı veya faaliyete geçmedlği -v uruz ma.JUinG a g re -.. u.a-

mevziler zaptettı er z1.y1zorla1gal ~:::\ı~en r;~ yerlerde bu tasdik aranmaz. Ancak ~!';1=~er 0:: ~=~~ led ~umi m~Zl.%alar hallmda ~a· Akdeniz'Jn k:ayıbından (foğlıcalt 
ıannı '!:ı~~e furalıh»''a'V\14 adla- bu blıllklerln kurulup * ba~- lart. mütenazır olnrak gereken ~ nrladıgı ~U!t ve k~dr.o pl'Ojeunl l&l'anD hesaba sığmaz derecede 

Berlln 29 <A.A.> - Alman ~du- yazl, ı.: tı.şıYı mavuı'mtunile Ol- smda.n sonra beyannameleri taııdlk- birler en btly1lk mülldyt lmlr1 tara- Hcıreti Vekileye v~r. Bu pro- ağır oldu#udur. Bunun içindir ki 
BaşkunlandanlJ.lmın tebllRl. . rmda ç da. to~elip dort tı- m kabul edilm1' ola.nlarm Wmlerlle fmdan alınır jeye göre memleket, iktt.a.df vaıl- in 

Ja~lvastop:>l müstahkem mevkll t>öl- dfuen ve o:1e ~fekl~ öldürmek kendllerlne verlltnış ola.n Jamıt\ttbı Madde 18 .:_ Kaloriferler için verl- yetine göre 7 mıntakaya taksim daha Tobnık düştüğü zaman -
esinde Alman ve Rumen kıtalan şıyt d~ ~ hJan ,:1 köyden Bil- nevı ve m1kta.nnı gösteren bir Uste lecek kömtlr~r tıçten ~ olmamak ohımnaldadır. Bu ınmtaka merkez- gUtere'de gürültülü şlk!yetler 

!tıemml1etll bava. kUvveUerlnln ':k = K~;:r-blrlnctır ceza malı- kömOrü atan taratmc!an aH.kalı ilsere müsavi taklitlere baAIMır. lerinde ana ma~azalar bulmıacaktır. ~t. Mersa Matıııb'un 
dımlle enreuı blr taarruz yapa lan nmestnde ya.pılwtdıa.keme ııo.. blrlltlere gönderlllr. Madde 19 _ Tt\rk1ye kl'.ıımür eatıo 1.tanbul ve havalisi bir balge add~ bu kadar çabuk düşmesinden son-
cıertnleıneslne tahk1m edllmlf 0 

da idama malı} edllm.litl. Madde T - ~e. 18Zlhane ve tevzi mftesseaest depolarında. ve dlbnektedir. Her bölge •n yakın 
Çoma.yatal'ı zorJamıeJaı ve h!ld~ n';Oseyin K!hya dandaki 1dam glıl Halk Datıfma B1rltkler1ne tabi gubanelerde blr tondan, bdyJllkler- olan bir kaç vilayeti ihtiva etmek- ra bu mzıltılar §Üpheslz haklı 
Barrun tepelerinde çok. kuvvetle ~ır ıcaran B\lytlk M1ll~eclls1 tarafın- olmıyan mahallere aıt f?ıtıya9 be- de ytız kilodan aşa.Al tômtır aatıl- tedir. ViJ~t merke&lerinde birer olarak bir kat daha artacaktır . 
....._ edllmlf olan mevzilere a:.J- d ....... ne -..o:k remıt ceride- yannamelerl tıaad1ka ta'bi deRfldtr. mnz. d L__ ı: l _._ .ı ~- ·~-x..t- Bu yenllmenln --'"'er! ae"-'leıi 
-... dan a ~ ~ Şu kadar k1 bu mahallere aıı ihtiyaç Madde 20 - Tilrlrlye kllmfir •Ut epo, JU1Za mer11.ez ennae oo a~· - """.t' 

baSmlŞlardır. ı ln '1 haZ1rand&n c!e ııeşredl~e idam htlk- t>eyannameterDe k&ntır ıste,enıer ve tevzi mft~ln İ.sta.nbul t91- ma ofwlnin aj1111lan bu~necakhr. ne olursa olsun, :ffkrimizce balta 
~a ~ ıç yapılan m~- M':!ı~faz ~ ~ dUn aqam tapu ııenetıertnt veya nıuısaddak k1r:ı. tııA.tı İstanbul fehrl btldutlan bari- Hük~et I~m e(Sr~~1 7fy~ek gelmı Amtl, ciddi askerlik hazırb> 

ıs cslf! ~. 221 t.op, mftn v,'tlnde:rı İstanbul muıtavelelerlni U>raz ederler. Verilen clııe kömür atamaz. ve gıyeceklerı ana maiaz.ıuar ve. e· "'-... ._ aon 18Jllanlarda Utlkaya 
belerde ıs,eeıta ele geçtrllmlf veya beri AdH~llfapı1Dll$Jr tömilrftn nevi ft mnctan ba vesı- Madde 21 _ Kaloriferli bhıalarda polarda toplayarü dalıtma Te tiea- ı;~u po 
482 bomba a ;,579 lııW>klm 1'lal acııcyeslne beha ı alır c- mab- kalara ilaftt ohmur. oturanlara teshin ıçtn taıo11ferden ret birlikleri vaertaaile halka da§lta- feda e<tibnesidir. 
talı~ 112 M4 ma.yn temtzım- ~ ~ıı'sl~ artında blr Madde a - ~ J~ı ıdUse- !>afta. va.atada. yaJnlmaJr tızere t~- cektır. Bu tfŞkj}at proJeal ,..kuida Almanyanm yıpranıp ezıımest-
otmımllf ' kem tevldftııugiderek idam ht- aelerln ıh~ beJe,nnamelerl tudl- mflr verllmQ. Vekiller Heyetince tudilt olunarak n1 beklennrlyen bir nimet gibi 
~-- dıolusund& dDfmMtn Ttm tnfaz eethıt mah"m mı- ta t!l-b! d~ldlr: Madde 22 - :lkt.ısat. VeU.letı k6- tatl:ıildna geçilıneehıe l)qlanacalthr. mbur ediveren ~harbinden 

.uulll<'wo.... kil ptıtı mO- m ...ı11t etmıfUr Mah- a - Sibh&t mi1e.ıeaeler1. mtır J'll.lwıl&rdan lDırum ıı~rüldWtçe ' 
arlıh tuvvetıer ... ~~~'~·~rcleclllmif aeytn XlhY!~lt.Anahmet ı'.n.,.ıa- b - Kaloriferli blnaJar. 9fıoklarmm hakitl :mlkt.arlatını bll- Edirne'de faydalı tieldeyen Müttetuder bu aon J1l 
tıeaddit mevzll •·•••·u~ 1rl\m aat ~Wı. e - otıener, "''---J•rtnı t-M..-.filr ....__. bü- tl lnl -.aece 
ve 15 tank tahrlbolmımu§tur. nmda tdılm ~. Madde 9 - Soba. ne teshtn edile- MaMe 23 -:_--&ı_u "etekUik 11&11tra- yağmurlar MiM'"""e •un gayre er anu 

Yutan Don'da SOVJetler lıçin P cek yerlerde ~ kl5mftrti, linyit de 11nde taş kömtıı1l veya tok yakılmaz. Edime 29 (Alqam) - Baban- Sovyetlere s11Ah ve cesaret ver~ 
eııernmtyetıı otan muhtelif ıaee ı.- A'erıı·k yakılabilir. Madde 24 _ Memlet~ttn mubtellt )iye faydah yağmurlar yağıyor. meğe hasrettiler. Kendilerini Al-
tasyonlarma yapılan gece taarnızla- ~ Madde ıo - Hastaneler hariç ol- bölgelerinde tilrltl llıt.lvaçlann temi- manya ile karşı karşıya koyan 
nnda H nakliye trenı bom.balarla knpları mak ftzere bllCmmn resnı Te busu.si nı için yakılacak kfuntırJerJn nevnerı it 1 tek ve hakiki cephe IJbya'da var 
tahrlbedllmıştlr. daıre ve mtıesseseıer seçen sene ıs-- ap.~dakl listede gôsterllm1ştlr. a yan 1 n 

Merkez bölgesinde hücum kıta.lan- tnııAt ettlkleı1nden en az rtızde on Afyon, Amasya, Aydın, Balıkesir. olduğu halde Rusya'yı memnun 
mızın hareketleri ~Uceslnde d\14- tömftr tasarruf etmeye mecburdur- Blleclk, Bolu, Burdur, Denkll, Ispar- • t ki • etmek için lldncl bir cephen!n 
man 9000 ölü ve 332 esir t.aybetm~ Maa/ekaleti kamp lar. Bunlara bu esas dahlHnde 'kö-ı ta, KırklareU, Ktitahya, Manisa, ıs e erı boşuboşuna yalnız lMı edildi. 
ıır. Bir tarşıkoym& bataryası ve 216 milr ~- Baın.!un, Tekirdağ ve Totat v111yet-
ısılbklm tahrtbolunmuştur. taırİnİ ili.n etti Madde ıı - Ankara kaloriferleri- 1eı1 tcstıln ıçın Olnytt> yakacaklar- Afrlka'da bu tek ve hayati cephe-

Bu senenin §Ubat ayında. ıtıncı n1n lhtlyacı Ji1zde ,etınış tok., yilz dır On beı gün aonra B. nln bugQnkü acıklı durumu gö-
Bovyet ıaa·rruz orduslle 32 Jncl ve {AA.) - Maaril Ve- otmı taf tömth1l -,eya llnytt o1ara.k Ankara, Bursa, Çanakkale, Çanı:ı- Muaaolini ile B. Laval rüldükten sonra hayall başka 
_ aovyet ordulannm bazı kı- Anklldiril . . kaqılanır_ Memur edilecek miitehas- n Edime BlAZlğ J!!ntncan :amı- 1 red ıl 
... uncu İlmen gNlınftn şhnı\ltnde killiğin~. llll§tır: aslar tan.fmdan temıt edilecek fen- ~m tst~ ~ Kayserl Kon- araıinda konU§ulacak. cephelerin nası ve ne e aç -
=~llll buzlan tizeı1nde nerıcıe- y~Ue.eeeelerinln 1942 nt saıııtetlere mft.!tenlden kot nls- ya, 'Malatya, 'NiRde, 'sına, T~, maın ailşünüldüğünü insan kendi 
te ve Aiman mt\dafaa eepbestııde yılı •.p1~~·;; n le- ı>eU arttmlalıWr. Yomgat vllAyetıert (llyntt, tat t.ömtı- Londra 

29 
(AA) M r 1 kendine hayretle soruyor. Ayni 

derin bir cep açma.la mun.ftak ol- tuba 1 t e re ,.. ~ ıwo:rlen,., bu madde htllc- r6, kot) yatacaklardır. .
1 

La aı·· L...... :..ıı_- uuobulınu-. suretle çöl harbindeki ttstünlil-
u tur palacı. - muuvcn •--a'.l9Lr. Diyarbakır, Zonguldak (taş k.llmtl- ı e Y ın on ~ 15"" eonra . 

m 1 
• L!ndemann'm ltumandaSl -.-.karada kamplar bir tem- Madde 12 - iMnbul kalorllerıe- ril, kok}, Eski§ehlr (llyn!t, kok). tçeı f11Caklan ve İtalya,nm Franaadan ~ ğün Akde'nlzde donanmalan ~d-

oene: Alman tııalal'lle t.spanJol muz,nba ..babı baflayaoak. rtnln ihtiyacı yiBde ota kok ve J'ÜZ- (taş komüril). Kocaell ve Seyhan tediklerinin mnzakere mnzuu ola- retmz bırakan hava tıstünlüğün-
altmJl'l~-an ı&ıtillll ıqtıllerl genen! 20 .z pazartesi ak§amı bite- de Jetm.lf taf k6mflrtl olarak kar§!- vllAyetıerl (Uynlt, tq kömiiril) J&- cağı sanılıyor. den tlert geldiği anlaşıldıktan son-
" _..... lamr Memur edllecet müt.ebuınsıar ,___ rd n... ı...· • · •1- lan iti Z:eller'in kumandası atmdaltl hava cek . ......akla ır. ...,...,.e, ·~•zmın gıtb11.çe aza - ra Rusyaya yardım diye akına 
tu eUerlntn mtıkemJDel btr yatdı- -tanbulda kamplar tiç dn- tazafından teablt edilecek fennt za- a - Listede yazılı vlllyetlere yal- barma yeni bir parlaklık nrmek için enin Akd 
.;' çok mtışkill bava (llU"tlan ve 1acakbr: ruretıere mtl.stenlden kok nispeU nr.ı h1zalannda g(ısterllmJf olan cins Fransadan toprak tavizleri elde et- giden binlerce tayyar e-
~ır ~.ıJ~de a)1a~ ıı\\r'n re~ betinde batla.yıp 25 ~~ elll)'t g~eısıek t\zere arttın- ltömlirlcr ve lllr. mele fevkalade taraftardır. Eier n1z'e gönderllmeın1ş olması da 
ordularını llk önce ~::::ı,ıacı: in cek olan ~irinci. ~nre .. E.de- Kat. kaloriferleri bu madde bük- ld;eZıe~~ted~e~~ ~~= ~~ Lavnl bu bakımdan İ§birllğf. yapmak blzce ha.kikt harb 1htiyaçlannın 
nndan ayırmaya, sorr.ra: tecrlderı b.ukuk Fakültele~ ıle ~ühdc mfinden mil.!tesnadıt. (42GS) ll vılı kanunda g~erJfmfş i.stem~.zae~ 1.taly~nla~ Konikayı ve- ve harb pllnının politika gösterl
kuşatmaya ve nihayet bugün de ~ v_e Yük.ek Muhendıa oku- Madde 13 - Dıter vlllyetler k.alo- olan kolnylıklD.l'dan ıstıtade edilerek ya Vic:hy nm hı.yılıle mUdafaadan lerfne feda edilmesinden başka 
btl olarak yolret.meye muvaffak ol- relenne. temmuzun 26 Mndan rlferlerlnde J'Ü'laeak kiımtirün ıı.e- esasen kullan:ılmakta olan ınahru- lciz bulunduğu Franaanın bafka top· bf 

1 
tı Öyl sanıyo-

muşlardır. ıun 15 ine kadar devam ed~ vtıerlne aı~ nlape\lerln on 1Jdncl k!Lta llAveten liny!t tatlh.wl ve ıatıh- raltlannı de geçinnek milaaad~inl r şe yaramamış r. e 
l>Dşmanm Volkof'u PQerek Len.hı- lD ikinci devre Tıp. lktiN.t Fa- madde esa&an dahlllnde tat.blkln! lakinin te.ıvlldne çe.lışılaca'ktlr. almalan mümkGn görülmektedir. ruz ki yeni İngiliz - Sovyet ittifa-

ll'&d'ın Jardımına -.,.ak ~ btl- • CBzel Sanatlar Akademisi 'Ylllyıetıer :tendi mfttehaSSJSlan ma- c - Llste<le ısını bulunnuyan Yill- Ek ki k'ından sonra ayn bir sulhun im-
Jtlt naıtalarla. hazıi1adıtı yaıma.iksek Tıcaret okulu talebeleri- rlfetUe :temın ederler. yetıere yalnız .ııa.na.Jl Ye ı.ıetme 1h- me er kA.nmz olduğunu anlıyan Alınan-
taamızu bu sureUe atım talımt .,..6 aiustostan bet eıylUle kadar Madde H - Oea.ll:latuı Ye bacam- ı!yaçlan " zaruret baltnde kalori- Ankara 29 (Teleforıla) - Aldı- harbi Brltan a 1m tor-
ctDpnan içln atır bir m.allab!Jetl~k olan tiçüncü df!'Yl'e Fen Fa· nn Bık lllk temizlenmesi glbi k.lllfeU ferler !.çln tq tllmtirtl yahut kok ve- ğun malumata r3re bir kaç gtine yanın, Y para u 
aıa emıfftlt. ŞlmdlJe kadar ~ talebelerine mahau.tur. arttıran hususlar 11, 12, 13 tbıcti rllecektır. kadar daha çok buiday katılmak luğu aleyhine de olanca şlddeı.ı 
ed.Ddltıne göre d6'man 32,'1&0 tlll;bınbuldaki y{ikaek tahsil mües- mnddelerln tatblk1nde fennl zaruret d - Ltstıeye göre tok verllmlyecek suretile ekmek haUtalannm diizele· tle çevireceğini İngilizler çok dü-
IO top, 171 tank Ye 2904 mltraıyölerinin kampa tabi talebelerinin sayılmaz. . .. olan vllf\yetıere yalnız .sanayi ve if- ceği anlqılıyor. şünmemtşler harbin sadece Rus 
bomlıa atar n obnat1k taban ded yrf ıf1 1 1 Madde 16 - Icahnda ı.emtn k.ö- ıetme ihtlyaçlan ve zaruret halinde ' 
laJbetm1't1r. Diipnaııın tanlı ~ ~';u!';'" il::ncla;ı;:1 :J.:: müıii alıcılanndan tapu senedi veya kalorl!er 1çln kok verlleblllr. cephesinde sürüp biteceğine 1na-
11Plan esirlerin IBYJ&!IDl~ bir ~ kendi fakülte veya okullannm musaddak kira mutavelesl ve resmi e -~ göre Uıf kömürü veril- yete geçirilecek olan llnylt ocaklan narak Rusyayı tatmin edici ha.
misil fazladır. am lerlnde itam elecekler- hlMyct ctmıanı lbraz etmeleri iste- miyecek olan vll!yetıete yalnız sana- ıstlhsalltmdan da. ıstıfade ederle!'. reketlerle iktifa etmişlerdir. Yok-

.Alır ordu batal"1'&lan Len~ ~li pa 8 • neblllr. yl ve işletme llıtlyaçları ve zaruret Listede lhıylt alacaklan g&terllm!f , Ü edi tn ·ıte yt 
endilstrı teslslerlle Kronftad mir. yıla ait olanlar »e, nok- Madde 16 - Şehir ve kasaba.lıı.rda hainde kalorl!er için taş tömtır11 ve- olan diğer v11Ayetlertn llnyl\ ihtiyaç- sa Libya da ç sen r gı re 
datı deniz te.slslerlnl teatrll a~ dev~ teWi edet'ek lmtibana teshin kömtırtı satmaRa ızınıı ajan- rııeblllr. Iamıın da keza oarp ~tlert ıs- Almanya ile karşı karşıya koyan 
tma aimıttır. pmek Jçm 12 temmuz 1942 eaat 9 lar, bllyller .eatı~na sal!hlyetll ol- f _ Llste linyit alacaklan l§aret tıh-.lltıından ~masma 911ıtı- tek cephe bu zayıf halde iken bq-

da bmpa tal.en iltihakla_ ı 9 .tem- duklan kömtlrlerl ntbnune.sine uy- edilmiş olan vlllyet:Ierden Afyon, ıacatt.ır. Ancak bunlarm Dı~ ka cepheler açmakta'll bahsetme][ 
Et ) • b• d. mna kadar 4 kamp böJiliünde IUD detterlent ~etnıete ve -~ Ankara. Aydın, Balıkes1t Bilecik, nnm temtntnde eeu tayna.k mmta- .. Ü 

meae eıı ır ÜZf &mp ~reeeklerdlr. ıan TllrtiJe tl'ımlJ atıt ve tem Burdur, Çankın, Dentzı1 • Bsklfeltr, blannda mevcut veya ;,en1den acı- bize çok garip görün yor. 
konacak mfte8988Nlnce tansım edlllp İktisat tçeı, Isparta., İstanbul, ~r. Koca- laca.k llnytt ocaklarmm ı.tlhalltı- Mersa Matruh\rn alınına8l 

Ank..a 29 (~ ... ' ' • ko • VeUleUnce tud1t oltmaeatr talimat- eli, KfttahJ'&, Manisa, Nftde, Sey- dır belki Mıar'm kayıb1 demek de-
v kil • _ eJeionla) -.. T ete~er nareaı top- name dairesinde ya.pmata mecbur- ban, Kayseri, Jt.onya vta.yeUerinln g - İ.stanbuldakl kothanelere kok ~dir. Mısır'ın elden gitmesi ili-

"'! e eti oaGmazdek) ~ lanbaindan vazgeçildi durla.r. linyit lhtlpçlan seçen l8Jle oldutu hnall ~ k00ı1lr verUmes. · 
~e ~t iwini!1. intizamla ~ . Madde 1'1 - Anka.ra. ve İatanbul- gibi Tl.irklye kömür sa.t14 ve tevzı b - Tllltiye tlmıilr atıf 'Y8 ıevzt timal ki İngiltereyi zayıf düşür-
~ lçın bu lfln J!mc:liden .t-~ oi.9 Cl~ele'j~ ~,::: da d>a batma ıe.lıhı için 11811ede mftessesesl eme Garp Ltnyitleri lflet- ml1~nln verecetı k&ntırlerde mez. HattA denebilir ki Filistin, 
mncıınlmasına ve 1>u wretıtmı • • JaP -~ en çat: iti ton kok ıatenebııır. Ve en mesl IBtlbsalMından tal'§llanır. Bu 1st1mal mahalllntn h~i f&r.0- Suriye ve Irak harbin sonu olnıı
'" Karataki eald Layvu ih;aıan ner l:ongresı toplantım Ziraat Veki- çok bu miktar b* verlleblllr. Ancat 'flllyetler ayıu zamanda gerek ken- nünde tutulmak prtne mMar ve lan 
letlilltından iatilade ediln' ~ letbd,ı .ardüifi IGzum berine seıi hususi fkam~hlar f&ln soba adedl dl mıntıakalannda veya bunlann ha- cins fUba.rlle tedarlld daha tolay yabllir. Fakat tlmdiden anlaşı 
"'11acakbr. l>ınılaııruetır. ne olursa olsun vettıecek tok mtk- !1clnde bulunan veya blldhara faall- olan kömür ehıslerl tıerclh olunur. çok ehemmiyetli bir nokta var 1d 

o C1a daha fazla gayrete ge1me1[, 

PERıl KONAK 
•·•'-"l _ _J· d B ,_ -L---L • •• ü k n1 ,_ .. 1 , · ani 1 llkırdıdan myade harekete önem ...,.Aı ~ııyor u. ıı A&rmcuuıu..- n ewıne ııot rme ve o gece yem~ ra 111.ta goz en 'Ye çeneM p pm 
~emik parçalan ve yiyecek kmnh- ie dlvet ebnlı olduğu sir Henry'nin parlıyarak ansızın Uzıerine ealdmr- ftl'Dlek, ciddi hazırlıklarda ve 
fan arasında, •'1ah tüyleri yer yer çifliğe dönü§te, peşinden ealdırtmak ken görtince, o korkunç ,_,..tlan esaslı usul değı.,.cmelertnde geclk-
dakillmantı bir kafataa da bulunu· cüretini gösterdi. koprarak kendleinl aoa~an apiı memek ıtızumudur. 

Tel:rika No. 1015 Çenren: AHMET BIL!LI yorclu. Holmes, kara köpeğe in vazifesini atmala tereclchklebnem~me n dün Neemeddl Sadak 
Faka . . • bmıt-lJ>lltUJ\ bilıi mel.ar • ralmen Holmee, bu ka.fatuıuı yerden ala- gören harap kulübede araıtırmala- gece de .fr Henrynin bu eanavan n 
Jann t lYl bu teaadüf, o; :V oba. batlılJaim ~ . 8ÖD4 I ~ ft uzun uzun tetkik Ye muaırene et- nna devam etti. Bir kötede bulduğu pefinde görünce, korkunndası b.-
L.-....u_'!_c:una takılıp 1t.w. d 1u1mut 1maı: = aap &Dip tikten .onra yer• &rlatarak: v• içi merheme benzer bir mayi ile yılmMm-. .,~ de bu dn cleMll Vek·ıılerı·mı·z 
"":'"~ diifaıü, ollt • ı: Adad 0 :i; 8* - Bu bir köpeiin kahııtuadır. Bu yan dolu bir teneke kutuyu eline canannn ansızın meydana 9' ...... 

lufil fobni • ~ ~~- ) ak a la~~~ •:;a::-::.n ~af~ doktor Mortfmere alt difi alarak tetkik etti, sonra bana da üzerine bir aralık h~etten donakaJ-
amaaı bıze gcmeı ..., ~p e- ~mıı __..... e -.e lr.Bpeiin kalatwaa 'bemiyor. Dok- g6.tererek dedi ki: mamıza ppamak l&znncln·. 
~ buraya kadar •e ..ıım sel-~=~t: t';; tor. ~ kapeijni amit bir daha - Bu mayi, karanl.ta gözleri n Seapletonun ba dalaiyaae buIUf'I· Ereğli kCSmür ocaldarin• Dl.. • tek leli .kaz il d 1 aör~. dedi ye biraz dütün- ..-en parlamak için k6pelin ıurab- na, doirueuna elSylemek J&nm seli~ Cla tetkikler yapblar 

Haydudun baraı ıeçmİf oldu- :ı bir ~n etrGk e 0 a _. dikten eoma ilan etti: na eürdilğü foafordur. Bu fikir, ee, ~ım. Bu korkunç ,.kU Ye 
iunu sa.teren ba ~ Wa bir ıey 1 __ b!ıaz 

6 
• ~ mad mad~ı~: - Bu adada pek korkarım ki he- Bukervillerin tarihinden alımnışbr. kıyafette Aldıran eanavar, tlklnm 

f>uJanıadık. E...e, bataklık eaha- IPJllU • teaın e. en lfil'e. naz nilfaa edemediğimiz birçok ,... A9ırlarca .vvel Hugo Buıkervil'in, para~ gibi, teaadilfen yol eze- ZoasuJdak 29 (A.A.) - Burada 
da ba,ka bir iz ~ia da inık&n ııJn -nktile ohlrmUf oldukl.ı lrulü- rar cLıha Yarchr. Stapleton"un cina· çiflttin hıleande kapaıtıp da ora- rinde bUlunan kö:yfUJeri de manzara- bulunmakta olan Adliye, MiDt M«
,-oktu. Çünkü huYal ve mütebar-= ıi~ı1tfı8ZJ ç;du. ~ yetlerlne tlet olarak kullandığı kö- dan kaçan köylü kızı karanlıkta boZ• sının ddı,etile Jc,.çsrtıyordu. f>ek na- dafaa. iktisat n Milnakallt vekil .. 
rik ıaha, tizeri& İnlan "geçtikten k kul at ar an en. ena peii. bu adada .akladığına tfiphe kırda taluôedereken dev eü8eell ei- dir zamanlarda bazı kBylülerin, k&- !erimiz cumarteel ııGnll Ereil~ P 
• bir zaman 1~ ~l teklini ah· b 0 ar ve etrafı bpJıyan .ıvrieinelı: yok. Fa&.t hay-yanın geceleri arası· yah bir Jı:CSpefin amam üzerine ul· pe~i. uaktan g8rllr glSnnez. korku- derek ora~~ kö~ ~~zamn.ı gel!" 
Yor ve ortada pır 1Z kal~rdu. :u~~:ı kaçırtmlf Y~l ız:t ra alumalanna mlni olamıyordu, dıraralı: gırtlağını kopardığını ve ka- 1ann<lan tahanlannı yağb:yarek kaç- mitler, ltçilerhl vazıyetini tetkik ey-

Dikht ile yterek ölüm batak- ~b e • ~ vazgeç ın Birkaç gece evvel IX>zk.ırda aeninle ra köpeğin ae gözleri alev rılev par- DUf ol,lnalannı, caninin bu bulutunda !emişlerdir. 
lıiının ortasın toprağı niapeten lyet Yemılftir, kal'§llqtıimı zaman lfittiğimlz kor- ladığını kö:r\ülerin ağzından ifitme- uamak Jlnmdır. Londrada iken de Ak,amı tekrar Zonguldak'a dö-
•ilam, bir aP Yardık. her tara- Biraz ötede damı örtülü, nispeten lcunç ulumalar, buradan geliyordu. mit miydik) Stapleton da bu efııa- sana eöyJemiştim. Bug(ln de J)urada nen Vekillerimiz dün de Ereğli ka-
fuu. köıe bucnJ alt üst ettik. Yap- aağlam bir kulübe gardiik. Kulübe· F"ıkrime kalırsa, Stapleton, 6un· neden ilham almış ve ııir Hen11Y'yf teltrar ediyorwn. müıleri ıirketinln Üzühnez mınta1ia
tıiunız uzun aıtırmalar neticesiz nin dibinde 7f!re çakılmıt bir halka- dan daha münasip bir yerde köpell- iorkudan 8dünii patlatarak öklür· Holmea, bu sözleri bitirdiji n· nnı Te ocaklannı gemıiıler ve Tilrli 
••ldL Eğer .hit ve bataklığın va• 7• bağlı parmak kM.ı1ılmda ve 2-3 nl saklıyamazclı. Evinde eaklamıt ol- mek için be kara köpeğin yüzUne bu man -t elini, yer yer ıre§ll benekler- maden mühendilleri birliği tarafın
lliyeti. 'bizi Jatmıyona, Stapleton metre uzUnluiuncfa bir zincir görü- N(1dı. kBpeiinin k6ylüler tarafmdan fosforlu merberni eilnneii düfilnmllt le lSrtnlil olan Ye tl uzaklarda l>oz- dan ,ereflerine verilen ziyafette ha· 
.Wer araeır aarfettiği ümitsiz gay· niiyordu. Yerde Mrpilmİf bmik ~ garllhneei.,.. mlannm meydu;a ~- .,.. tatbik meWdiııe k°OJllluttur. Fit- kum yamaçlanna k'adar uzanan zır bulunduktan 90nra saat 1 S,25 de 
reıtlere raS.G yolu buJamam11 ye çalan Te bir kenarda• 1. doı..m. maa tdılikeei Tardı. rfmce, haydudun en CWJ,.ane &ılu- Ölüm uçunım~ua derinliklerine ,ehrimizden a:rnlllllf)ardır. Vekili~ 

" ve ..ıün P itti. b6,iilr. bir çanak dunJ70lllfa. ba b- Hlırdat, btt -...,.. llıilb:wie .. Wdu. doina mttl. rimb ı.au,,.,nda ZonguldakhJ.mna 
· • ftl' içten teuhllrleıi ile ulurlanıma1udlls 
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:ı~ ~~b&n'm Ekmek kartlan Kışlık 1 Tünel cinayet, petrol dağıtılmasına "'1,5 933 Türk ~orcu ı. Il. m. 23.70 
baılanıyor > 5 1038 lkramiyell 22,111 

U bir A~ ae)'abatini ken- > 6 1933 lk.ramlyell Ergani 2".80 

~birfikt~n~-~ nn- vilQette' b!- t 'op1a-h yakacak Mu00ddeiumumi failler içil Temmuz ayına alt ....... ol dağıtıl- > 
7 1934 

Sivas-Erzurum I l!l,'IS 
.L..~ - __, ~ ...,,... 1lj 'I 11.».& !"'.,,., • • 1934 Sıvas - Erzurum 2-7 19,"" olu-- ,.... · • Enurum b ~ · • -- - d • masina. yakında. başlanacaktır. Bu ou c1en~istifadep~-U.-- Jamep~= yaplldi idam cezası iste ı sefer, iki,cıet litre petrol verilecekt.lr. • • 1941 Demtryolu istikrazı 19,00 .,,.,_. ~........ .,,..... M L" ___ ı.: fi 200 b. • • • • > .. II 19,50 

• yasch#ı kıymetli eserinin anrUKat O ai ın Bu 1<itlhkak, her kupon sllilbi lçln A. Demlryolu tahv!lı r-rr 52,2ô 
.,aY• ~ bir nüsha da buıa ~ vllA~ Vali ve Be~ aeı... çeki od.un temin etti Bir müddet evvel Beyo~lunda. Tü yalnız b41 aylık istlhkaktır. Şimdiye A. Dcmfryolları tahvill nı 53,-
RPnci ~_., l:ntof ve nezakedai göa· at Dr. L?ltfi KırdVuı. ~ altında nelba§lnd.3. Aktar apa.rtımanının ka· kadar petrol ofisi tarafından yapı- A. Demlryolu mümessil senet 52,-
aö~eruıca vall nıua:vını B. Ahmet lÔ.nlk, ia.tıe pıcı odasında. Hfiseyin adında. bir lan mazot tevzi.atının bundan sonra T, O. Merkez Bankası 165,-
tenJllŞ· • • Japonları yalandan ta• IllM11ıil B. Mlhn.taz Rek, Toprak ofisl Ma.hrfılta.t onst, kurulduğu gün- geceleyin parasına tamahan tabanca bölge irı.şe müdftrlüğü tarafından T. İş bankası nama muharrer 15.-

Kendilen• kavınİD tarihini ve aon müd1lrll B. ŞaJdr1n Te aehrl.r:nJOO.ekl den.beti iki. yüz bin oekl odun wmin fıe öldürüp vücuduna teller ile bir yapılma.sına karar vcrilmlştir, T. İş bankası <hnmlle alt ) 15.50 
JllJJ]Bkla.. 0 ek&oıüllerini adım adım kayıma.kamla.rıtı ~kile bir toplantı etmi§lfr. Bu iki. yüz bfn çeki odun taş bağlayıp avludaki kuyuya atmak- T. İş bankası mümessil his. 205.-
devirdeki t ,. ta iki ·llet Yaıpıln:ııştır. H"e1.l ka.ymaltnm, kendi İstanbula. clva~ odun lstl.hsal edilen tan maznun Haydar ve Mehmeuln A k l'k d . ku A. Demlryollan şlrkct-i (l':r: 60) 30.25 
tikıôetaıdde. ade ~ aras~- mmtako.smd.:1%1 ~ bl.rllklerl.nln 9rm.anlardan Eatın alınmışLır. Bura- m hnkcmelerlne dün Ddnc1 a~r ceza s er ı ertı O tan A, Demlryolları şlrkeU (9. 100) 49.25 
da pıinevi birakse::ıet v d b gol'- fn.aHyetı ve ekmek artı dağıtma lan, Odun tacirlerlnlıı el sürmedik- m~emestnde bnkılnuşbr. Bu celse- subayların ücretleri Eskihlsar çimento 12,50 

ktedir· ff en e u tarz qt etrafında. blAlti.mat vennlşt.1r. lert serbes lca.Inn .ı;ahalardadır Sa- . 1 iddl 1nl Sigortalı Kredi Fonslye 1903 1fl9,-
~1rsek 111Uzıevverlere n~ ihtiyacımız Vila.yetln son te'bllğine göre birlikte- tın alınan odun, ağaçta olmü. üze- d: m~dd~':ı~la.rdnn a~~:rm Yüksek, lise ve orta okul ''e mua- :a • 1911 ıoı,-
7- ke pertev Demirhan kıratın- re !beyanname vermem~ ole.nların re ~e'ld81 f5 - oo kurıış arasındadır 0 uyara dlerlndc askerlik dersi okutan su- , , Amorti .59.-
yar. ~~ ıniist~arımız ve (tabir mevcut nüfusa. göre yüzde birden Şimdi bu odunlarll}. bir kısmının ke~ bemşerlsl HüseylJıc rakı. içirlp g~e bv öğretmenlerin iicretıerlnbı 1 ha- :a > Kupon 1.15 
da bırç üstainPlanmız olsa dllt fazla olmadı~ anlaşılnuatır. allmes1rie bir 1osniırun dn. nakil tein apartımanm kapıcı od.11.sına götürdu- ziın 942 den itibaren saat başına 
c~e:).: bütün milletlerle minevi Bey~lu, Fatıh, EmhıÔnli kayma- nakil ~talan ve bu nakli vasıia.- lı;ü ve cebinden parn.1a.nnı aldıktan 15 kuruş olarak verllme& alAkndar-
diinYlld temin etse.. kamlarlle 1af9 ınüdürlü~uen birer larmın muhtaç bulunduğu mazotun soınta suçu glzlemek için tabanca ne la.ı blldirllmiştir. Bu Öğretmenlerin 

BORSA DIŞINDA 

Türk altını irtibatunJ%1 eneral. ·«Türk genç· memurdan miirekkep bir k.omisyon, tedarUtlne bıı..'1~. Kesim, ara- Rüseylnl öldürdü~. cesedi de ku.yu- haran ve eylul aylarına ait ücret-
Mubt~ g ettiği cJaponlann b.z:a Te nahtyelerdeki taşe işlerini oba, deniz nakl.1;ve vesal.te masraflar'! ya. &ttı~ saıbıt oldu~dan ceza ka- ler de dlfer ôğretmenlcr gibi tam 

liğine ~~japonya niçin ve na· blıılikkıre dev1ıG Jole.rtıe meşgul oı.a.- anlaşıldıktan ll!J01lr8ı odunun hakiki nanunun 450 ncl maddesine tevfikan olaak to.hakkuk ettirilecek. knmpn 

Külçe altın blı; gramı 
Mecldlye 

32,25 
4,40 
1,42 

asal kuvveti. 1 · imli eserini ___ ,.. caktır. Kamla'l'da. iaşe teşe'kkülle>:i- maliyet fla.tl meydana çıkacaktır. idam cezasına. çarptmlmasını, Meh- çıkttıa.n takdirde temmuz 1lcN'tleri 
..ı yükseldi > 

1
11 b.tiri. • 11~mil• ı:ıtn de blra.n evvel kurulınası kamr- Mtıllrtlka.t oflst da.ha elll bin çeki medln de bu cinayette gözcülük ve de 1m verilecektir. IRADYOI • ··j{iitle.r e ı yor ve o - ı • ....,...,,,...,.,tır tın '-'-Um ._ 

jimı%e 0 , bazı bakunJardan ör- ""Y-~ • sa auw.ı ek ~hı ~bbüslerde yardım etmek suretı!e cürme lştir!ıld 
Ieti. bu millete.. • 

1 
Ki .Al'ır if.Çllere vet11~1c ekmek ka.rt- liulun~tadır. sabit olduğu cihetle a'Ylli cezaya. ç:arp-

aek diye de .g'!sternıış 0 uydr. ta- lal'mm. ~ere ?erilmesi l!zımgel- tlrilmasmı ve ancak, Mehmedln cft-
bı dikkat \'e 15~ey·~.oku ~ ~·· dii1 hakkında bazı yanlışlıklar ya.- KOCOK HABERLER rüm işlendiği zaman 21 yaşını ikmal 

18tır1anna birlikte ııoz gezdjrelimı pıldJ#i e;örlllm.iijUlr. Bıi htısustak1 - etme-1~ olmasının glSZ ı>nünde tutul-
.. ••• t.aıımatm a.lAlcad'a.rla.ra. ve !şç1 bulu- "~ 

• ani Samuray (1) en genç nan m1lesseseıere 1za.h. edtlerek bir * Topkapı Ue Küçükçekmece ara- masını ıstem1ştl.r. Maznunların mü-
cBUI•· ~ • cesarete her tür· J'Bll~lıl!'a meydan Tıerllınemest de .sında.1d yol taınir edlleceğinden Top- dafaalannı hanı-lam.alan iç1n mtıha-
~an ıti~~-::ı _:__. et k'ara.rlaştın1-...... - kapı - Bala~ lltlsaık hattının keme başka. güne bıra.k:ılını.ştır. 

d talUIJDID'Ue• maunu:uıy e . ...""11........ dA-
lü ac argunla ~ alııbnlırdı. Daha ço- BU: alcşama kıada:r beyannruneslni w.ı.den itlba.ren nakliye va.sıtalanna 
ve yor uga . ecdadmm P vermeyenlere kart vernemırecektlr kapatılması karaM~§tır. 
cakken sütnine~ ona ya • Kartım kaybedenler hattlnda. d~ * Bhıernalann 1tntverslte talebesi 
tığı büyük işlen anlatırdL Samuray dün bir ka?"al' verllml§tlr için 1ıenz11Atlı tarife tatblklni lcahul 
benüz pek gençk~ korlrusuzluğun!1 Ekmek kartını kaybedenlet ha.k- etımi,.eİelı: yalnız hattanın muayyen 
ispat için gecelerın .ko~a 

1
Yetmrlen,ek kında. polisle kaymakamlığın ~- gtınler1nde halk ma.tineleJ."1 tert1bet-

e%8J'lan ve saıref'I zıyare e cağı tahklkat vllA.yete gelecek 'V9 an- melen Jmrarlaştmlınıştı, sıncmaıar-
m buriyetindeydi. Eski bir Saınu· cak vllA.yet myamdan kari vereblle- dan bir kısmının: bu halk nı.atlnele
mec ailesinden olan Port Arthur kah· cektır. rint yapma.dıklan,' &ôtüldüğünden 
ray Nogİ daha on yaşmda bir ço- Son zamanlarda. şehrlmi7.de do- bunlah. ceza yazılması Beledlye reıs
raınam ce karanlığında yalnız ba· tam. vakalan artmış, ktl4}ük çocuk· llğlnden kaymakamlıklara, b1ldirll
cukke~ r;anı meydanına gibneğe ve ıara mahsus kart mtktan da kt.fl m1ştfr, 
pna b . d dilmiş mücrimlerbı ka· gelmem eğe başlamıştır. VllA.yeb ktl• * Belediye va.ktlle duvar llD.nlan 
orada 1 alam ~inneğe mecbur edil· çiHt ÇOcuk kartı gönderlhne.sı 1çhı lçln Anadolu ajanslle bir mukavele 
falannı ıp "~· An.karaya ml\racaat edecektir. ;faPDlJi, fakat b'tı mukavele tatbik 
oıitf.İ.> ••• edllemedlğinden Belediye, ajans 

General. derebeylerine, iınpara· 
torlanna itaat tarzındaki vas.ıflar~ 
da belirttiği Japonlann mezıyetlen 
arasında bakınız ne yi de geçer ayak 
söyleyiveriyor: 

Y ıldiz bahçesi yakinda aleyhine da.va. aç.ını.ştı. DAvarun nt 
h ık · l k safhasmüa. mahkeme Belediye a.ıey-

a a açı aca hinde lrllküm w~tı. Temyiz mah· 
Halka açılına.sı ka.ra.rlaştınlan Yıl· kem~ bu k:a.ra.rı bozduğundan bu 

dız bahçeslnln, temlzletıt1rllmeslne dlva.ya yenJıden baJolacaktır. 
devam ediliyor. Bahçe, yakında hal- * Ba.kırköyüne tabi Osmaniye 
im açılacaktır, 

köyünde rençber Ha.sanın fü~ yaşın-cA vruplıJanlan ilk defa olarak 
Po.-tekiz tacirleri 1543 te Japonya· ilin•uuiouueniO!hllu4iiiinu daki kızı. Emine evvelki gün salın

caktan d~üş, se.lıncak ipi. boynu~ 
~a takılmak sutttlle boğulup ölmliş-
till'. 1 

ya geliyor, orada hüsnü kabul görü· letler de verdi: Cesur, doğnJ aödü 
yorJar. Portekizliler teşekkür maka· ve mağrur olmak gibi. 
mmda Japonlara bir ateşli tüfek he- cKorkak sayılmaktansa ölm.ek 
diye ediyorlar. Japonlar iki ıene 1ı111,Vırhchrl• * Kara.gümrükte oturan Ereü-
aonra bu ailahm aynını yapJDJtlar· Diye, 0 zamana ait hir halk tijr- ınent adında on yaşlarında. b!r ço-

95 kuruşa pirinç satan 
bir tacir mahkemeye 

verildi 
Balıkjpa.zaınnda. Hristo kilosu 93 

kuruştan oJmak üzere 46 k1lo pirinç 
satm~ır. Bu p1rlncln tutan olan 
paranın numarası alındıktan .sonra 
içeriye flat mtır:ıkabe memurl11.rı 
geJ.rn.tş, cilnnümeşhut yapılmıştır. 
Ma~ yapılan aııı.ştll'ma. netice
sinde de 650 kilo p1r1nç bulunmuş
titır. Suçlu, adliyeye vern~cektlr. 

Plajda gUneıte fazla 
kalan bir genç öldü 

Beyoğlunda Kumbaracı'. yokuşmı
da oturan Oha.nnes adında bir genç 
J)a2ar gilnii Büyükadada. Yilıilk:ali 
pl!jmda banyo yapmlŞ, ~anı eve 
dönünce bastala.narak biraz sonra 
ölmüştür, Yapılan muayenede Ohan
neslıı güneş altında. fazla kaldığı 
ve bunun te.m1le hastalanıp öldüğü 
anlaşılarak cesedin gl>mülmeslne 
ruhsat verllmlgtir. 

dır ıt küsii bile vardır. Mafevk derebeyle- ctrk da tramvay caddesinde elektrik 
Diğer bir yerde: ıre itaat o derecedeydi ki. tahkir gÖ· dire~lne tırmanırken tıeller& çarp- Limanlar umum müdür-
clngiliz William Adc..ıns'm delile- ren tövalye Benüer, efendiaineı mış ve cereyana tutuı~:ak öinı~ür. lüğü İşçilere sicak yemek 

tile Japonlar ilk defa olarak Avru· Raoull- dedi. - Sen Judu kadar *Ahmet adında b":1 evvelki gün verecek 
pakiri mi yapmaımı öğreniyorlar melô:nsuıı amma. neyleyim. amirim- k.amıYorıla T opkapı cıvanndan ge-

ç· ~c Annam'a Cava'y~ Fili· mb Ramaklar ve Ymwnlılar tara- çerken ~amyonwı aarıııntısından mü- Devlet llmanlan ummn müdürlü-

Olul mobilyalari yalniz 
bö~e sanat okullarinda 

yapılacak 
Maaf Vekaleti a!Mtada.rlara ya,p

tı~ t tamimde okullann nıobllya. 

siparL~rlnfn yalnız Vek~ tara
tındamölge sanat okullarına si~ 
eci1leblceP.;ln1 blldirmlştir, 

Oullarda temizlik 
Ma.aı Vekfılet~ <tem.tzllk kılavu

zu> nuı tatbiki hakkında. okullara 
uz:un \U:lıya izahat veren bil' ta
mim göJernıiştir. Okul ı&ı.relerlnln 
temlzllğllzaml ıtına etmeleri isten
mektedir 

Bugünkü program -12,.30 Program, 12,33 Oyun havalan., 
12,45 Ajans haberleri, 13,00 Şarkılar, 

18,0S Balon orkestrası, 18,45 Fa.ıq1 
heyeti, 19,00 Konuşma, 19,UI Fasıl 

programı, 19,30 Ajans habcrletı, lD,51 
Mesire ve bahar ,arkılan, 20,16 Rad
yo gazetesi, !0,45 Müzik (Pl.), 21,0!l 
Ziraat Takvlmi, 21,10 Müzik (Pl.)\ 

21,80 Konuşma, 21,45 Klftslk Tül'ile 
mfu:iği 22,30 Ajans haberlert ve lX>r-
salar. 

Tann sabahki program 

7,30 Ptogra.m, '1,33 Salon orkest.ra.
sı, '1,45 Ajans haberleri, 8,00 Salon. 
ol'kestrası, 8,15 Evin aaatl, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dev1t Limanlari lıletme umum Müdürlüğünden 

1 Temuz 942 tıarJhinden 1tlbe.ren istasyonlanmız Kasımpa.şa Ca~l 
altında ızırlanmış olan ~ahalde vazll'e ~kler!nden alA.pdarlar· 
dan te~a ya.pacaJclan müracutıafuı cer romot1tör ve vasıta 1htı:• 
Y"Q.Çla.n it 43556 ve 42395 numara.lara ve da.hill ticaret eşyası için <1' 
M6'13 nuını. lle yapmala.rı 11Aıı olunur. (7066) 

Ni~ntaş Kiz Enstitilıü Müdürlüğünden 
ı - Cıı binasında yaptırılacak bazı tamirat ve tadilat işlen a.çm 

ekslltmeye anulmuştuıı. 
2 - K f bedel! 9903 lhıı. 29 kuruş muvakkat tıeminatı '142 lira 70 

kuttı§tur. 
3 - Ektme 1942 temıı:nurn.ınun. ı? 4.nol ·- eünü ..:ııcşanıı aaa& 14 TM 

Yüksek me?ıpter muhaslpllğl bln3Smda toplanacak komisyon tarafın
dan ya.pılact,ır 

4 - Muveıe genel, hususi ve fennl şartnamelerl proje ve kC§lf 
hül~e bu. müteterı1 evrak pazartesi. ve perşembe günleri sabah 
9 dan 12 ye adar idaremizde görilleıbllir. 

6 - İstel}erin en az bir taahhütte 6000 U.rallk bu ~ benzer blll 
1t yapt~ llr 1de.relerlnden almıt oldukları vestldalara dayanarak 
İstanbul vllA.yıne müracaatla eksiltme ta.rlhtnden 3 gün evvel a'ınm~ 
eblıyet ve 194~nlt yılma. ait Tlcal'et odası vesikalarlle komisyona gel-
meler!. (7060) ;in1 e;-8 Hindutan•a, •Mekaika'ya ae- fmc1an hiç malUın obnwan . chon· vazenesm~ kaybederek düıımüş, ba- ~il, ya.nnde.n 1tl.baren kadrosunda. 

la nem= onur» mefbmnu da Avrupa· ııından agır yaralanmıştır. Ahmet ça.hfan iki bin yükleme ve boşaltma. il•••••••••••••••••••••••• .. 
ferler yapıyor r;:. da ba dewede hasıl olm°'tur.> Guraha· hastanesine kaldınlmııısa da amelesine mca.k. ~ek verecektir. 

••• orada ölmüııtür. 780 ftcretll müstahdemine de maliyeı T ahvi~t ve Hisse senedi satışı 
Muhtert:m Pertev Demir~ok'ıo Cöriilüyor ld. insan cemiye•; mu- * Ahmet adında biri elm' de bı'r IOOdeU muka.blllncle sıcak yemek ve-ç1· • v bırç ..... rıı ktir Beyoğlu Dö(incü Sulh Hukuk Baldmllğlnden: 

~T~k ır~ ığm~ ann:fİ> ~oludur. anen tekamül merhalelerinde aynı takun elbise ile gece Galata civarın- ece · Terekesine Dhkemece el kon ula.n Olü madenci Mehmet Arif 
mıtisale layık n~~zakS~ardan neticelere varıyor. Japonlar da ÖY· dan geçerken oüphe üzc-rine yaka- Gazın• olar-ı teftitr. Te Mehmet Uygunca terekelerlne alt bl.r çok mal vekl'ıletı tah-
Fakat aan.maın • teref le, Avrupaldar da. Kınmzı derililer lanrtıl§tır, Yapılan tahkikat aonunda s vfilerlle t, banlsı hisse senetlerı. açık arttımuı sureUle ınahkeme-
öğrececekl~ ~e, ~ de hep ~yle •.• Bu ce~ kahr~- Ah'1?-edin ~u ~lbiaeyi Sirkecide terzi Eminönü kaymakamı B. APh re- mlz tarafından ~a.nk para ve tahvlllt borsasında 1/7/942 tarihine 
Juılırmmm)ıga teallUk eden • hk bahıı açılınca bia batta geliriz... Nahıdin dükkan kepengini gece kı- ta.katJnde Beledi~ iktisat müdür mQsadlf ça.rşa.ml günft saat 14 de satılacaktır. İsteklilerin yevmi 
olsun. Zira bu hususla ~en Bununla da iftihar dayarız. •• Gerçi np oradan ~aldıi:ı ve bundan baoka, muavlnl B. Feridun olduğu halde mezkftrda borsa. omiserli~lne müracaatlan iJAn olunur. (3548) 
den almamız lizım gelmez. .ı;:.ııoooen tert terbiyeye taraftar olduğumu yine Sirkeci clvanncla Hokkının dük- Sarayburnu gaz1n.osunu teftiş etmi§- il•••••••••••••••••••••••• .. 
hiçbir medeni milletin ~~ ~~on• muhtelif ıelsler ben de bu .atunda kanından. bir doktorun mu~eha- ~. Gazüıoda tklncl Jronsomasyon 
ı.rdan bu busuata alacak orner._pek belirttim fakat aamnm, Japonlar· netinden, bir matbaadan eılhiae ve iki ~de blrlncide olduğu gibi elli ku- Devren sahk otel 
:roktur sanının. Zira. bütün 1UI: ve dan alac~jmm ibret deni ani o de- alnemadan da qya çaldığı anlaııl- /öl a1uıdl4ı te&blt ~r. Hal- Sirkecide Tramvay caddesinde 
Orta.çağ tarihleri o biletlerle ağız ğild• Aaıl den general Pertevin or- ml§tır. Tahkikat devam ediyor. bulki Beledlyece ta.ad.1k edil~ taı1- kıJott :vataklı bir otetıevren ga-
-~.. doludur. Uaağuıa ne hacet, il'. .1:ıc.: ikinci cim misallerde- * Şükrii ad d b' · y · t.eYe göre ik:lnci kbnsoınasyon f.92n tıliktır. İste'klllertn Sulte.nhe.-
-.- • Seigno· taya set'UA&• • •• • , m a m gece • enoı- l5 kuruş almak llzmıgeimeJı:ted.\r 
mektep ~ ~ 7 tarif etti· dir. M4»ela: Bir yeni ketlf sr3~ ~ bahçeden K~agıijmrüğe fı{de:rlten Bu gazino hakkında cem mptı tu~ mam Dikranyan Haı 9 No. da 
bos'un hır .. to~alye!1 ~ ili mu. - velev o ~ ~lak önüne beı kiti çıkarak S l lirasını tulm:uştur Bundan B Ferid altıkat Hllm1 Hüscy. Baynun 
iiai. 100 üncü ..bilesinden ibaren, ..,. dahi olaa - iki tene içinde bp· zorla alıp kaçtık.lannı iddia etmiştir. Mecldiyet:Öytt, ~a. B ~ d~ i!otl!!!!una!!!!m~Tıe~~~e~;'!~::(~1:~n~2~·!!!!!!!!!!!! 
birlikte okuyalım: kısmı memleketimizde yapabilmek.·· Bu iddia üzerine zabıta bu itle ala· hah ' la.rı ....... ~..., Oe;az = 

_o:....ı,1: a·charcl ki ,öval· --• '-eti . c.- k d im.ak 1s u çe ve ~o da teftit etmiş cAslan y:i..,,.... 1 • v C.Japcnlarm ana .. .,,.. > nm a ar o tan maznunen ma · bil çok gazinolal1da tarif 1 rtn asıl' Z:ayl - Gemlilt askerll.k}ubesmden 
yeliğin modeli ~hrd.~ .. ~ aldqrı vahı bu olsa gerektir. .. . • • adında birini yakalayarak tahkik.ata mad$ g&rülmtiştür. ~ $hlıı): aldı!ı;m. askerlik mlt~taybettlm. 
on bet uihadenın go:zunu ~ Ve bizs cŞu yok. •. Öb~ bı~ti. .. baol~ır. ıeı'llte UJQ deta olmak Orere Lhta.r- Y~1 nlaca~dan Csktnln hiUt
Ve bwılan tek S{ÖZ ]>ıraktıiıF bir ar- Tabak kabnadı.- Bardak tüke~di ••. • * Takaim civarında oturan Sabri- l&r yapıJ.nu.ı ve t.ekerrüründe ceza mü )'Oktur. 

SADi 
TEK 
Tiyatrosu 

Bu gece (Kadı
köy Süreyya} Si
nemasında eaat 

21,45 te 

DORDÜNCÜ 
Yeni V odvll, İlk defa kada§lannuı ınaıyetinde ranaaya denilen 1942 Jilinda böyle hir der- Jıin ikiz doğan çocuklarının iki.si bir- verileceği blldlrllmlftir. 1319 ~u Gemlik JsmaniJe 

yolladı. DÜfmaOI Philippe • Auguste 
58 

ddden muhtacız. ..:. den haatalanmıı n çocuklar Şişli __ m_aJ>_0_ıı_em __ Eyil_p_o_ğı_u_A_c.ı_Te_k_0 _____________ _ 

de bilmukabele Richard'm oo bet (Va· NQ) s;ocuk hastanesine götürülmüıılerdir. ;Trakya baımüfettitlik 
uiİzadesini kör ederek bir kadmın Um Çocuklardan biri lıastanecle 3lmüı- AnaOloda çalışmak ttseı·e 
maiyetiDde yolladı. Buna da aebep (1) Bir }illd.ye se~llete~ :; tür. J\:dliye doktoru tarafınC!an ya· müıaviri Edirne'de 2 . . elektn•k t 
ckimse omm ceasretindesı. k~ sinde, bu kellmelerl v o~- pılan m~nede çocuğun ölümü Edirne 29 (Akşam) - Baı mü- ıyı us ası aranıyor 
biından zinhar tfiphel~> birçok sefer==~·Ja.ponla.- allpheli görüldilğünden otopsi yapıl- fettişlik mfitaviri B. Salim Cfindo- Gala.tada vo~a Aft""~ Hezaren Hanında. 3 ncil kata müracaat 
fmit. Geçirdikleri bayat tarzı ıa- cula.nm h& t;terlerlnl ~n astı 11• mak üzeTe oeaedi morga kaldırıl- ğan Eclimeye sıelmit. merasimle kar- ~ y.,.. ..._... 

...ayeleri batinleıtirİYordu. Fakat ra :tebndi = veı1lm.eırt.edlr mııtır. tılanmıştıT. 
onlara harbin icabettirdiii bazı bal-- Jllfa. u '"" . '::: 

Bay Amcaya göre ... 



8ahlfe 4 

HASAN iL SYONU 
Pudra. Boya, Ruj ve Kremlerin clld üzerınde tahribatı. MUifaktaki soğan ve yemek kokularını, els, duman ve tozlardan hasıl ola.o. kirleri, çbgllerl; lekeleri, buruşukluklan ve bilhassa çil· 

lerl izale eder. Hasan çtı ı~nlle ıslanDUJ temiz bir pamu~\J çehrenize veya clldlntze sürdüğünüz zaman hasıl olan kir tamaınue fsbat eder 1d clld bu yüzden hayattyetlntj kaybetmektedir. 
Clld bunun için buruşur ve thtlyarlaşır. Çünkü cildin gıdası oan teneffüs noktalan yağ ve kir tabakalarlle tıkalıdır. Onun lçln clldl daima Hasan ÇU losyonUe temizleme~. kirleri ve çtuert 
izale etmendir. Tıraştan sonra dahi Hasan Çil losyonu cllde ~ çehreye Ferahlık verir. Şişesi 40 , iki mtsll 65, dört mlsll 100 kuruş. 

Kızılay Hastabakıcı Hemşireler 
Okuluna Yatılı Talebe alınacaktır 
Tahıil müddeti üç senedir. 
Yemek ve giyim parutzdır, aynca harçlık verilir. 
Mektebi bitirdiği vakit derhal Devlet Hastanelerinde ıereEU va
zifelerine tayin edilirler ve aynca hemıireler yurduna &za olur
lar, ipiz kaldıltlan veya tekalit olduktan zaman yurdda iaoe ve 
ihateleri temin edilir. 

satı, ilanı 
&ursa ikinci ıulh hukuk mahke.. 

ıne lnden: 94%'/39 
Bursa !kinci sulh hukuk mahkeme

sınin 24/ 1/942 gün ve 569 sayılı Ua
mlle mahkeme martretııe satılarak 
bedellntn hlssedarlann h1saelerl nls
betlnde taksimine karar verilen Cüm
hurlyet cadde&lnde 65 kapı numaralı 

1 423 ada ve 9 parsel sayılı hall hazır 
kıymet.ı muhammlnesl (800) Ilra olan 

1 
köfteci dükkAnı ne, Tuzpazarı cad
desinde 123 kapı numaralı 431 ada 
6 parsel sa.yılı ufak bir kunduracı 
dUkkAnının kıymeti (1300) lira ve 

TES KAT' i • 
1 R • 

1 
TAZE MEYV~RDAN lSTlHSAL EDİLMİŞ 

• 
Rİ~Mi\•hil 

LiMONATASI 
Kabul ,artlannı haiz olanların memleketlerinden İstanbula kada 
yol paralan Cemiyet tarahndan ödenir. 

Kabul ..,.danı 
l - Türk tab'aaı olmak. 
2 - Sıhhati yerinde olmak. 

Hisarda Crunlkale mıı.haUesı Aralık l tU ı Wlllü 
sokak 10 kapı numaralı 814 ada 1 zza •• 1 P. ay 
5 parselde yazılı içinde Pınar!xıırı su- ı NA DIKKA,Y 
yu bulunan elektriksiz alt katta bir Sahi.at ve. lçtimat Muavenet Vekaletinin ruhsatını haizdir. 

3 - Yaıı 1·8 den aoaiı ve 2.5 den yulcan olmamalı:. 
4 - iffet ehli ve iyi ahlak aahibi olmak. 

oda bir mutfak ve bir k5mürlük ve iill••••••••••••••••iiiiliiillİlliiiiiiiilııiıiiiilııiiiiiİllİııiiiiıiiiiiiiiiiııiiiiiiiiiııiiıiliiiiiiiiiiııim• .. 
bır hel§. Ust katta blr oda ve dışarı-
dan duvannın bir kısmının saç ile Zonguldak sulh hukuk Mklmll~n-S - En az orta veya ona muadil tahıili bitirmiş olduğ ıu 

göaterir veaikaıı olmak. 
6 - Evli olmamak. 
7 - Okulu terkettiği veya bq ıenelik mecburi hizmeti if et
mediği takdirde, okulun tahlil muraflannı ı>deyeceğine dai bir 
kefaletname vermek. 
İstekliler lüzumlu malUınatı ve mliracaat evrakını, Ank,a.da 
Yenifehirde Kızılay Umumi Merkezinden. latanbulda .Akıray
da Kmlay HMtabaJuca Heıntireler Mektebinden ve diie ... lll
yetlerde Kızılay ve Şubelerinden alabilirler. 

kaplı bulunan ve kıymeti muhammt- den: 
n esi (1000) ııra olan bir ev, !le. Sel- Zonguldak - Ere!lll kömürleri ~l<ıt
çuk Hatun mahalle ve caddesinde 2G me:ıt vek1U avukat Avni Ha.kbllen ta
k.apı numaralı 376 ada 71 par..,elde rafından Kozlu - Ih.~nlye ocaRt it
k.ayıtlı alt katta blr hel! bir ho.rap çllerlnden seyl.iı, Devrekll Vıısfl oğlu 
oda bir mutfak ve bir kömlirlük ile Beyti Karagöz aleyhine açılan, ölü.
üst katta ufak bir sofa üzerinde bir ınüne sebebiyet verdiği katır bedelin~ 
oda ve bir ufak eski sandık odasın- di!n yüz Ura atacak dlvaanın ce.re
dan ibaret olan ahşap ~e hall hazır yan eden duruşmasında: Müddeta• 
vaztyettt9 ~ nazaran (1300) Ieyhln lkametg~lunın meçhul bulun· 
lira kıymeti muhlnmnıneıı olan ma- muma binaen ilA.nen yapılan davete 
hallln Bur.sa llı:lncl sulh hukuk mah- icabet ·~ old~ bakJun
ıcemeaı salonunda açık arttırma lle ve dakl gıyap karannın dahi n&nen 

EraGffllll Transit Yolu Mıntaka M\ldtıTli\in- birinci arttırnıanın 2017/942 tarihi- tebllğln e ve muT.'.lkenıenln 113/ 7/ 942 

den.• ne tesadüf eden pazartesi güniı saat saat 10 a talikımı, mahkemece kl\-
14 tıen ıs e kadar ve kıymeti muham- rar verllmlf olduğundan, meııkflr 

Transit yolunun 513 X 0008 514 x 200 kilometreleri aresı;la ve Ka- ı:nlııelerlnlıı yi1zde yet.mit beşini bul- günde mahkemeye getmesl veya blr 
raldl9e ..u&1"" dNıWnde bulllD&D toaaıun e-..lı tamlratlle paı9 kaldınm madııtı takdirde lklncl arttırmanın veklli kanunt göndermesi, gelmedlğt 
inşaatına alt 2372T ura. 31 lı:unıf kefif bedelle lt kapalı arllsu11le ek- da 3017/ 942 tarihine müsadlf perşem- veya vekll göndermedl~1 takdirde, 
autmeye konulmuştur. ihalesi ıs Temmuz 1942 tarl.hlne ~lf Pa- be gUnü ayni saatlerde icra kılına- muhakemenin gıyabında devam oıu
nrtesl gllnil saat 15 de Karaköse Nafia M!kıllrlütilnde teş:kill edecek ca~ndan ve şartnamesinin 30/ 8/ 942 nacaRmı ve bir daha mahkemeye ka
koaılsyonca yapılacattar. ta.rlhlnden ttlbaren herkes taratın- bul olunmıyacağı, tebUlt makamına 

Taliplerin ihale gijnll ihale saatinden bir saat evvel 10 numaralı dan görilleblleceıti ve talip olanlann kalm olmak llzere UA.n olwıur. 
kanunun goregtnce teklif mektuplannı havı zarflarını NafıMll.ıttırUllt'fl- muzayede saatine kadar kıymeti mu-
ne makbuz mukabilinde vermeleri mecburidir. Postada v.u bulacak hammlnelerlnln yüzde yedi buçu~ ' ,111 
teebhurlar nazarı itibara alııunıyacaktır. nlsbetlnde pey akçalarının mahke- Dr. İbrahim Denk er 

Eksiltmeye glımet l&teyenlertn tbe.le gllnllnden S gtınvvel vlllyete me veznesine yatınnalan !potek sa- Balıklı Hastarıesi Dahiliye Mtlte-
mlracaatla alacaktan ehliyet ve Ticaret odası veslkalarU#>irllkte 1779 hlbl ne bu gayri menkullerin üzerin- ' hassısı. Her giln saat 15 den son-
llra 55 kur\Jfluk muvakkat teminat mettuplan ibrıaz edı* komlqona de Ugist bulunanlann evrakı mlisb1- ra Beyoğlu - ApcamU, Sakız-
mOracaat etmeleri mecburldlr. telerlle on bq glln zarfında ma.h~- ağacı caddesl Çöplükceşme sokak: 

l'Ula nıaUlmat almak tateneyler her gl1n l!rzurumd.tTranalt yolu meye müracaatlan ve alı:Jli halde sa- No. 13. Telefon: 42468. 
Mıntaka. MfldilrltıtUne, Karat&ede Hafla Mlldllrlllltlln• üracaatla ke- tıf bedellnln taksiminden mahrum ••••••••••••-
ttnert eörfileblllr. c'700S• bırakıiacaldan n evkafa alt ta•vız 1 

Beton arme köprü inşaatıilanı 
_ ___. ... _.afiJ:l VakA.letlnden! 

•---DİŞ TABiBt•--.. bedellle, 1.ha.le, karar pulu ve tekzere 
harcının müşteriye alt oldultu ll~n GANi KUNT 
olunur. 

btanbul. Slrkecl. Viyana otell 

Zayl - İstanbul dl)roftncıı şubeden •••••y•a•n•m•d•a•N•o•. •281i.•••• 
ı K A aldıtun 11/39'1'14 Sovyet tebaası sa-

- onya vll yeti da.hlllnde Akşehir - Afyon yolu::ll ıs+ooo kilo- ı ikam t te ,_ lnl k "'~ ı Fatih askerlı"k da•--- '-d•n.· 
metresinde betonarme olarat inşa ecUlecet Yaasıyan öprüsil lnşaatı yı 1 e z11..,-res :ıyU\.·LL m. uu.uı " 

cSl&Oh Ura ve Isparta Ylllyetl dahlllnde Uluborlu - :ıçlborlu yolunun Yenisini alııca~mdan esklsinln hilk- 338 doğumlu ve bu doğumlularla 
11+000 inci lcllometresinde Jine betonanne olarak tnşa Uecek Papa.deresi mü yoktur. muameleye tAbi (yerli ve yabancı) ve 
köprıisü inşaatı t35500• lira t1 ceman c72000• Ura teııbedell inerlnden Vefada Kovacılar caddesi 44 No. d~ orta ehUyetnames1 oianlarıa Tttrki-
kapalı zarf usullle ek.slıtmeye çıkanlllllftır. Rayrl1e yede orta okul diploması aldıktan 

2 - Et.slltme lS/'1/MJ tarihine mtladlf pazarte81 ınll saat 15 te Na.· sonra yabancı lllere giderek Y9dek 
fi& Velclletı Şose ye Köprüler retsllıtt odasında :vaplla-ktır. Zayt - 937/938 senesi 24 üncO. ille subay yetişecek dereceda tahsU gö-

3 - Et.slltmeye müteallilt evrak 3 Ura 80 kurut .ukablllnde Şose ve okulundan aldııtun diplomamı za~1 I renler 1/Temmuz/942 de sevked.Umek 
Kopriller Retallltnden aıınabWr. ettim hUkmü yoktur. llzıere şubelerine derhal müracaat et-

4 - 1stetıılertn tatil ıilnlert hariç olmak üzere eıUtme tarihinden en Mehmet Necati Aratan melerl l!A.n olunur 

Devlet Denüryollan ve Limanları lıletm• 
U mmn idaresi ilanlari 

D.D. Eskişehir İşletme&! Satın Alma K.oaılsyonundanı 
Mııhammeıı bedeli 23,120 lira olan aşaA'ıda clna ve eb'adı yazılı lkl lca.

lem malzeme 1317/962 pazartesi g!inU saat 15 de kapalı zarf usıısll1le Bl
kl.şehtrde, Eskişehir ltletme Mlldllr1ftti1 binasında toplanan komlayon ta.. 
rafından satın alınacaktır. 

Muvakkat teminat 1734 Ilradır. Taliplerin kanunun tayin ettlğt vest
kala.rl.yle tekllflertnt aynı gün saat 14.00 a kadar komllycıll ntslllln• 
vecmelerl JAsımdır 
~ ·JJM'MIS olaralc Sılkl99hlrde ıcomLqondan. Ankara. n., 

darpaşa va Slrkecl İdare veznelerinden almabUlr, 
Cinsi Mlkdan Eb'adt 

Azman 200 Adet O.IO >< O.SO >< S.IO 1ll 4.0I 
• zoo ın o.ıo 11e 0.20 x 0.20 11l o,40 Ul s,oo 

• Memur alınacak 
t - Devlet Demiryollan ıstasJon aınıfında istihdam edllm.ek a.ı

mllsa.baka ne orta mektep mesunlanndan harek'et memur namzedl atına.. 
calctır, 

2 - Müsal>akada k••nanlan. 80 Ura ücıet verllecektlr. 
3 - Mlls&baka imtihanı lll'f/M2 cuınartıeQ gdntl aa.t H de HaJd&r• 

paşa., Ankara, Balııreatr. KaJ81ı1, Malatp, .Adana, Afyon, :tmıır, Strtecl. 
Erıunım ve I!l8ıldfehlr İşletme ~lerlnde, Srvu cer atölyeslnıde :vaıü&
caktır. Müracaatlar bu lfletmeler ve atölJ'8 mlldtirlQltl v. 1stuJıon teftik· 
lerlnce kabul olunur. -

4 - Mlls&bakaya !ftirA.lc ~tı ıunlardU": 
1 - Ti1r1t olmak 
2 - Ecnebt bir klmae Ut e-vll olma m..ık .. 
3 - 18 Ya.tını bitl.nnlt ve SO u geqmemlf olmak cSO 1'&f dahll• 
4 - Askerııtt Yapmlf veya Mkerlltln1 yapmuına en as bir sene • 

man kalmıt olmak e.emsallort sl1Ah altında bulunan veya celbe tıbl olan 
larda.n tahsil veya aıhht sebeplerle ertesi .eneye bırakılanlar lftlrAlc M-
mezler.11 

a - Aakerllllnl yapm14 ve lhtt,vata geçmlf olanlar aynı derecede ta.. 
zananlara terclh edllecektlr. 

8 - İdaıı! doktorları tarafından yapılacak:: muayenede aıhJd durum 
lan Demtryol işlerinde vazife görmeııe elvt-rl.tll bulunmak 

IJ - MUracaat lsttdalarınn. bağlanacak veslkalar f\Ullardır: 
Nlltus cü21danı, diploma veya tasdikname, L'Jkerllk veetkasl n a*ertilt 

yoldamalan, polisten tasdlkll 1yt huy klğıdı, çtçet 8.flSl td.ıt"tdı ~ lst 
evlenme cütx!ant. altı adet yeslkalık fototraf. 

1 - Daha fazla matOmat almak isteyenlerin İşletme M1ld0rlt1tıertnıl 
veya istasyon şetıiklertne blZ?:at mllracaat etmelldlrler, 

7 - İ.stldalar en S)D 14/l/ "2 gdntt saat 12 ye kadar kabul olunur. 
c4'75h c70Sh 

as tlç gün evvel bir lsttda ııe Nana Vetlletlne müraatla bu gtbl lnfU,tı 

yapabUeceklertne dair ehliyet vesikası alma.lan lA.zıdtr. il••••••••••••••••••••••••-- il•••••••••••••••••••••••• .. 
5 - Ekslltmeyıe lftlrlk 9d~elder dördlincll ma«Jde yazılı vesb ile 

1K2 yıbna alt Ticaret odası ve 4850 liralık muvattr teminatlarını havi 
olarak 2490 sayılı kanunun taritRtı dal.resinde }>:lrlıyacakla.n kapalı 
2 net maddede yazılı vatttten btr saat evveline ıaar koml.syon relallltne 
makbuz muk&blllnde vermeleri Jlzımd.ır 

8 - Bu köprülerin 29/8/ 942 ııünllnd~ ihale ed'cetl hakkında evvelce 
yapılan lllnlar hükümden kaldmlınıttır. (688'1) 

Mütercim Aranıyor 
Taşra için Türkçeden İngil17.ce'ye ve İngilizceden Türkçe'ye tercü

meye muktedir ve daktilo bilen bir mütercim (Terclhen Ttırt> alına
caktır. Tekllfiertn <Mlltercim) rUmmuzlle İstanbul 176 posta kutU.9\1 
adresine muvazuh adresle gönderilmesi. 

Harp Okulu Komutanlığındanı 
1 - Apğıda yaalı p.rtıları babı okurlar harp okuluna alınacak

lardır 

A. - Ankarada bulunanlar dolrudan dolruY& Harp okuluna. An
kara haricinde bulunanlar bulundu klan yertn •erlik tu.bestn• mGra
caat edeoeklerdlr. 

B. - Kayıt ve kabul mU&1118lell ı Haziran 942 den itibaren beŞ&-

Deniz Gedikli Erbaı Orta okulu Aüdürlüğünden: 
1 - Bu yıl dotnıdan d<>Aruya Donanmaya Se1 edilmek ilzere orta okul 

mezunlarından talebe kayıt edilecektir. 

. Pazarlık suretile inşaat ilanı ~ ';:11~~:4:ab:ı~m~!t~t edllmlftlı'. Bu tarihten uı-
ı - Girit p.rtlan: 

2 - İstanbul ve clvanndan müracaat edeceklı İstanbul Deniz komutan
lıtına Mersin ve civarından müracaat edecekler e Mer&lndekl okul mü<1Ur
ltllilne. 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Baıkanlığın-
d A - Türk ırkından olmak. 

an: B - Ll.se bittmıe ve olgunluk ımtl.hanm.ı vennlf bulunmal:, 

S - İstanbul ve Menin mıntalı:ası harlctndı bulunanların bulunduklan 
askerlik ~ubelertne dilekçe ile bildirecekler ve b dilekçenin bir nüsha.c;mı da 
İstanbul Deniz komutanlııtına veya Merslndek!>kula göndereceklcrdlr, 

1 - On beJ gün müddetle ekalltmeye çıkarılan 29908 lira 5 kuruş o. - Tam teşekkülltl bıey'etı sıhhlyesl olan werl ba.ııtanedıerı (harp 
(Ylrml dokuz bin dokuz yüz s:ıldz Ura. bea kuruş) keşif bedelll Beykoz Ka- okuluna. girer) kararlı ahlı! raporu olmak. 
yıkhaneslne ve Spor salonu inşasına tnllp zuhur etmedl~den pazarlık D - 18 111 2S :vaflllda olmak (H Y&fllla glrmif olanlar a1ınmuJ 
suretııe ekslltmeye konmasına karar verllmiştır. ıı:, - Dlıter şartlar askerlik şubelerinden ve H9.rp okulandall l)lre-

4 - Kayıtlar 116/942 tarihinden 30/9/942 ır!hlne kadar d&Va.m edecek-
tir. (6~76• 

2 - Pazarlık 817/ 1942 gllnllne rastlayan pazartesl gllnll saat 18 da nlleblllr. (3~ - 8832) 

Takstmde Sıraservllerde 57 numarada Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi il••••••••••••••••••••••••• .. 
Ankara Belediye Reisliğin.en: 
1 - Otobüsler için alınacak olan 34 7 ebadında cl14• adet dlf ve 

•80• adet lç IA.stlk on bet gün milddetıe v tapalı zarf usullle ekSılltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedell cem'an c38,46• 11.radır. 
1 - Teminatı c2,880. Ura o:45• kurftur. 
4 - İhalesı 14/7/942 sah günü saa' 11 de yapılacatından şartname

shıl görmek isteyenlerin her gün encfhıien lcalemlne milracaatıan ve ı&o 
teklllerln de !hale gilnil olan 1417/~ salı günü ona tadar 2490 numa
rala kanunun 32 ncl madd881 sarahati veçhlle tanzim edecekleri. teklif 
mettuplamu belediye dairesinde mtlteffkkll encümene vermeleri. c6888• 

İstanbul Belediyesinden: 

binasında müteşekkil hususi komisyonda yapılacaktır. 
3 - Bu işe alt hususi şartname. umumt eım.slar ve lreşlf hlllA.sası her 

gün mesat saatleri dahilinde yukarda yert yazılı Bölge binası Muhasebe 
servisinden 100 (yüz) kuruş mukablllnde alınabU!r. Bu evrak& eklenmesi 
ı~zım gelen proJe. Nafia VekAleti umumt fennt şartnamesi, Bayındırlık 
işleri Genel şartnamesi ise fazla mevcudu bulunmadı~ından aynı bina.· 
da Talim ve Terbiye şubesinden taleple her zaman tetkik olunabUlr. 

4 - Muvakkat teminat mıktan 2243,00 (lld bin tkl yüz kırk l\o liradır.) 
5 - İsteklllerln tekl1f mektuplarım ve ıtmdtye ka.dar en az blt'I de

fada 20,000 (Ylmtl bin) liralık. bir taahhllt tştnl muvaffakıyetle ya.pt1'c
larmı tevsik eder vesikalarını, Irtanbul v!l!yetlnden ekslltme tarUılnden 
asgart {lç giln evvel alınmıt ehUyet vesikası, 942 yılına alt Ticaret odası 
veslkasUe muvakkat teminatlarını havt kapalı zarflannı muayyen saat
ten bir saat evveline kadar Muhasebe serv1slne makbuz muka.blllnda ver-
melert lilzumu tlln olunur. C8973) 

Temizlik ~lerı için amele alınmaklcıd.ır. Bu amelelere kesintisiz olarak 
24 lira aylık ve her gün bl\dava yen:tk verllmettedlr. Bundan baıka se- Sıvas Vilayeti Daimi Encümeninden 
nede iki kat elbise ile 1tt çift ayakkıbı da verilmektedir 1 _ Eksiltmeye konulan tş: sıvaa _ Emncan yolunun 122+000 -

-
__ Ta_ı_ip_o_1a_n_1a_n_n_ka_ym_a_k_arnI_ı_kl_a_l'L_m_u_ra_c_aa_t1_an_1_1A._n_._oı_un_u_r. __ <89_5_1> 128+ 500 kilometreleri arasında yapılacak esaslı tose tamlratıdır. Bu tş1n 

keşif beden 18768 llra 7~ kuruştur. 
Oniveraite Rektörlijğünden: 2 - Ekatıtme 9/'1/942 tarihine tesadüf eden ı>el"lembe ırllnll aat 111 de 

Yaban dlll Vlllyet Daimi encilmentnde kapalı zatf usuıue yapılacaktır. 
başlı acak c~e er okulunun yas ıurlan 1 Temmuz 1942 çarşamba gllnU S - Bu işe alt evrat şunlardır: Keşif hl1ln.auı, metraj de1ıvelt, fi.at sll-
8Mt Y g da a :nertez binasında .:>azarteat, çarşamba " peroembe gilnlert allesl, grafik tesvtyei tllra.blye. şose ve köprüler ve kArgtr inşaat fenni p.rt
~ h k k Y P lacalcttr. Dltardar lstetll olanlar lle UglU talebenin kayıt nıımesı Bayındırlık tşlerl genel şartnamesi, Ekslltme prtnalnesl. ve muka-

u u fakülteslncteld okula. bq vurmaıan. (70!59) vele s~etıdlr. · 

Bir memur alınacak 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel lıletme

leri Umum müdürlüğünden: 
mJla GO Ura ilcretll barem da-

4 - EksUtmeye glrebUmek için taılplerln 1408 11.ralılt muvakkat tem.L 
nat vermeleri ve vlllyet makamından alınmlf ehliyet vesUta.n ile Ticaret 
odasına kayıtlı olduklarına dair teselli hllvtyet varatası Sbras etmelert IA
zınıdır. 

5 - Tallpler teklif mektuplarını ek&lltıu yapüacatı saatten bir saat 
e"eı encümen rlyasetıne vernılf mukabilinde mak.bus almıf olmalan IA
zımd.ır 

Postada Taki gecUaneler muteber detfldlr. 

Yapı işleri ilanı 
Nafia Vekaleti yapı ve im..- iıleri reialiğindenı 

1 - Eksi.itmeye konulan lf: Cankayadaılcl Riyaseti cf.tmhur tötktl ilrft 
Jc&pısı va kara.tol bln&ll lnfaatıdır. 

Keşif bedeli e.39932,84• liradır. 
2 - Ebtltm• 10/ 6/ 942 cuma dnll .saat 11 de ~ B!lyil.t Mlllet 

Mecltsl ldan hey'etJnde tapalı art usullle yapılacaktır. 
S - Bkal.ltme şartname.si. ve buna müteferrl evrat c2• Ud Ura bedel 

mukablllnde Nafia Yelı:A.letı yapı ve lmar lflerl retılltlndıen alınabWr. 
4 - Eksiltmeye girebilmek lçln ısteklllertn usulll dalreslndt c2991• 

Ud bln dokuz y11z doksan bet llralık muvaöü teminat vermeleri ve Nafia 
VetAletıt yapı ve lmar fflert retalltlnden bu eksiltmeye !ftlrlk edebil .. 
ce1t1na dair vesika almlf olmaıan şarttır. 

5 - 1steklller teklif mektuplannı ihale gll.nll olan 10/'1/ 942 cuma gtınl 
aa\ ıo a kadar Nafia Vek!letl yapı ve lmar lflerl e1atıtm& komisyon• 
re1s1111ne ırıakbuz mukablllnde vermeleri lAzmıdır. 

Postada olacak geclkıneler kabul edtımez. c681J9) c458G• 

Oıküdar Aıkerlik Şubeıl Bqkanlığuıdanı 
31/ 12/ 941 tarthlnde kıtasmdan terhis edilen 1414/IKı \arUı.ln4e ~ 

mıu mttraca.a.t ederek 1/103 sırasına kayded1lınlt ve Sellmlye Barem t.ske
leat caddeat No. 28 olarak adres vermlf olan Yd. P. Ttın. (51488) kayıt 
numaralı o.nan Ol. İrfanın fubeye vermlf olduRu adreste mtıkerreren 
aranmasına raamen bulunamamıt olduRundan İstanbulda ise derhal, ti+ 
rada 1ae ilk V&Slta ıı. mektup ve telgrafta behemehal f1,lbeye blldlnnest ıtı-
zumu llln olunur. (6'7Tl) 

Yüksek mühendis ~ktebi aatin alma 

~
yonundanı 

Mekteblmls8 190 mali ""1 lçlndt 1cUo p.rtnameat m11elbbıce " 
Beher kilonun muhammen ell 1'70 kurul olup ut tem.lnata 


