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Sıvastopol'a 
karşı taarruz 

başladı 
Alman uçaklari kara 
kıtalarinin hareketine 

yardım ediyor 

Hava Kurultayı 
çalışmalarını bitirdi 
Reisicümhurun Kurultaya selam ve sevgilerini 
bildiren telgraf sürekli aHoılarla kartılandi 

Reisicümhur 
Ankara 8 CAAJ - Ti1rk mı.va 

Kurumunun sekizinci Kunıltnyı ikinci 
umumt toplantısı bugün öğleden evvel 
Seyhan mebusu nıımt Uran'ın baş- ---o---

Yeni vergilerin tahakkuk 
şekli hakkında vilayetlere· 

izahnameler geldi 

L---------------------' 
Sahibi: Necmeddin Sadak - Neşriyat müdürü: Hlkmet Feridun ES - AkŞarn Matbaası 

BU SABAHKİ TELGB.A.PLAB 

B. Hitler Doğu 
cephesine 

döndü 

Sıvastopol 
muharebesi 

devam ediyor 
"T Finlandiyaya 4 Alman Leningrad cephesinde de 

tümeni gönderileceği faaliyetin arttığı 
haber veriliyor bildiriliyor 

Libya' da 
muharebe 

durdu 
Times'in muh biri 

Mihver kuvvetlerinin geri 
çkildiklerini bildiriyor 

Rusların Volkof 
cephesinde ağır zayiata 
uğradıklari bildiriliyor 

kanlı~ d!l yapılmıştır. Celsenin açıl
masını müteakip geçen toplantıya alt Mülkiye okulunda dört 'Ul.ptın hülll.sa.sı okunmUJ ve Kurum - d Londra 9 CA.A.> _ Berlln nı.dyostı Londn. 9 (A.A.) - Dün Slvastopol'- Londra 9 CA.A.) - Llbya'd:ı Şeyta-
b:ışkanı ŞlıkrO Koçnk. Mlllt Şef İn~ sinıfın imtihanlann a B. Hltıcr'in doğu c"Phesir~ dönd~il- da ştddetll munnrebe!er olmuştur. mn kaz:ı.nı dellen sahadaki muharo-
nOne tcurultnyın ~zlın ve b:ı~lılık duy bulundu nu blldlriyo!. Moskova'dan bUdlrlldl~lne g~ıe Al- benin blrtncl kısmı nıthver kuvvette-

Berlln s (A.A.> - A.Skert btr k:ıy- gulnnnın secilen heyet va.sıtnsl.le arı- manlann hilcunu'ıın n[;ır Y.D.ylat ver- rlnln gert ntılmnslyle bltm•ştlr, ıŞey-
naktnn haber verlldit;lne g~re. Al- edlldl{'.:lnt, Mlllt şefln Kurultaya se- --<>- Buraya ~?en haberlere göre Blva.s- dirilerek püskürtülUyor. tanın kazanı• İngiliz nskerlerlnln, Al-
man sava§ uçaklarından murekkeı> 111.m ve scvgllerln1 gönderdl.~nl bildir- An.kara 8 (Telefonla) - Re- topal çevresinde h!\.Vtı muhnrebelcrl Lcnlngrnt cephs1nde de fanUyet maninr tara!ıd:ın mnyın t rlasınd.a 
çok büyük teşk.lller, karo kltnıannın mtıı ve bu s!Szler sUrekll alkışlarla kar- L;icümhur ismet f nönü bugün glttlkçe şlddct.lenmektedlr. Sovyct or- artnu.ştır. Rcuter ajansının Ku1>1şef açılan geçide verdikleri lsl.mdlr, Son 
hareketlerini desteklem~ler ve Sov- ş'ılıı.nmıştır Mülkiye okulunu ziyaret etmiı dusu..'lun gazetesi olnn Kızıl Yıldız'ın muh:ıbl.rl yakında. mühim hnberler 2 gün içinde buradn ~ok lddetıı mu-
yet sahra mevzllerll~ b:ıtaryaln~~ı Bundan 'sonra Kunılt:ıf' .. 'l cvve!ce ve dört sınıfın da imtihanların- Sl.vnstopol muhnhl.rl ml\dcfUerln 1yt gönderccc~I bUdlnnlşfü. hare'beler olmuştur. Tim s'.n muha-
ve Sivastopol şehrtle ıımanını bom - verd!M karara uyının olarak başkan- Ö tutundukı'nnnı. 3 glln 1ç1ndc 31 t3.y- Kallnln bölgesinde Rustnr r.ehrl bırt diyor ki: lamış nr ır. u l>1ll• .. ~ ~ lık tarafından gBnderllen S3ygı ve " yare dlişürlild o'"'u yor. geçerek b1r mc.::kfı yerl gerl almış- cMlhverln bu iklncl ma~lClb\yetl 

l d B k
e·•-de Alman av- ı:;ı da bulunmu .. tur. gvleye kadar njtri\..,n blldlrl 

cılan s sovyet uçağı duşurmuşlerdlr. şükrana Cümhurtyet Halk Partisi ge- okulda kıılan Reisicümhut tale- Lenlngrat radyosu do. bumda. Al- l:ı.rdır. Moskova radyosu han. kuv- başlangıçtald kadnr mUhlmdir, Dilt-Kuitılşcf 8 CA.A.) Reuter ajansı- net sekreterlliH Ue ::vnut kurumlar ta- benin verdiği cevaplarla yakın- mnninrın şiddetli hilcumlannm tarde- vetlerlnln 3 d~man gem\s1nl batır- m:ı.n n~ır zny\:ı.tln cSk1 mcvı.Uerlne nın husus1 muhabir\ bildiriyor: Al- d l"k d ' tıl kAz d 1tl e l l t "' 

1 

1lkk~ dan berl ilk nfındon •Bnderllen ka...,lıklar,. en- •n • • •· •• o.mu,ıur. 1 dlldl~ln! bildiriyor. dı;ıını blldtnnı.,. de bunun nerede • m,., an ı an g r • ın..,. ır. 
den.rn arl g~keSnl st nul'n yeniden ta- eUmen!en!en gel'1> 1'tporhr okun- _, oldu~ınu haber vermemiştir Mamafih durgunluk her dakik bıte-a o ara vn opo a muştur Rem 9 < A.AJ - Neu~ zur!cher • billr. Düşmanın yenl bir ta.o.mızu pek 

arruz etmektedirler. Karada ve de- . :Maarif Vekı\letl me:<ıle-kt ve teknik öğ- zcıtunı:;'un Londm muhabiri btidlrl- Sovyet tebliği muhteıncldlr.ıı 
nlzde fnallyettc bulunan bUyük ha- Encümen mpolannın k:ı.bulnnden retlm mUstcş:ın, Süreyya Ylğlt:. Ko- Kahire 9 (A.A.> - Alman ve İtal-
va teşkllAtı şimdiye kadar bunların sonra Kurult.ny yent genel merkez he- caeıı mebusu. general Zek\ Soyc!emlr 1or: B. H1tler'ln Fl.n baŞJrumandanı- ya~4~!ıt~~~J: ~!~~ -90~~~ yan zırhlı kuvvetleri ıco kllcmetre 
fehlrdc clddl hasar1nr yapmalarına yetini seçmiş ve hava şehlt.lerlmlzin Erzunım mebusu. na Flnltlndiy:ı. eepllcstne btrt zırhlı tebilM: Dün Sl-..+"'""'l'un d"""da knrellk blr sahada yııpıan muhare-

m
" l l 1 rd nıhlannı ti\rlz 1çtn ~dakika. ıı.yaktıl Yed..._ "-ler·. Abidin D!ver i:ı,-t..a.n- ru'mak ,, __ d~ A'--n tOm--! g.._-

15
' • ....,""..., ..,.-. bele "tl esi d tı u.n o muşa ır l tu B uıı.. u,- U4"•"' un. uıu.. "'" vı• şiddetli muharebeler olın~tnr Bun- r n,,. c n e mevcu nnnın yan-

Dlğer cihetten." Ko.fkas yolunu k.a.- lhtlram si.ık\\tunda. b.u unmus. r. u bul mebusu, Dr. Mustafa Cantekin derlleeeğlnt temin ett~ haber al'ın- da başka ceph~ b!lyllk d~lşlkllk sını .. kn~tımlşlerdlr. Umumi kanaat 
pıynro.k cenup cepheslde Almıınlar suret.le Kurultay top.ant1larını bttlt- Çorum mebusu, Sablt Sat':ıroAlu Ell- .... y""·"-·r. bugunku safhanın çok uzun sUnnlye-

d C 
m•-+ır .-n.. n-~.:r. Vl'""' 

tekrar rııallyete başlamışlar ır. uma, "l~ • zıg mebusu. Şevk1 Eı5u.u Konya me- ceğt merkezindedir. 
cumartesi günleri blr noktada aovyet Seçim busu, Feridun Flkrl Dllşünse1 Bingöl ---- Almanlar cepleri 
lstihkô.mlannı dövmeğe teşebbüs et- Ankam 8 (A.AJ _ T(lrlt Hav:ı Ku- mebusu. Yen·ı b·ır den·ız mtşlerse de taarruzlannı yedi defa rumıı genel merkCZ heyeti. yen! mer- Baıvekilin ziyafeti temizliyorlar tekr:ı.rlndıktan sonra geri pUsk.ürtül- kez tdnrc heyeUne aş:ı.Rıdıı.:tl zevatı Anlı.ara a <A.AJ Başvekll dJ>kto'.r l"lcby 9 CA.A.) - Almanlnr, Rus mlişlerdir. seçmlştlr: Reflk Saydam bugiln saat 17 de Turk muharebes•ı cephesinde kıştan kalma ceplert te-

Amerika'nın 

hazırlığı Alman tebliği Başkan Şükril Koçak Erzurum me- Hava Kurumu seklzincl Kurultayı de- mlziemeltle ve muharebe hattını dtı-
Berlin 8 CA.A.l - Alman ordulan busu, başkan vekllt Abdftlhak Fırat lege!ert şerefine Şehtr lokantasında zeltmekle me~guldilrlcr. Merkezde te-BaşkumandnnMı tebliği: D~u cep- E~lncan mebusu, Cemtl Uyb:ıdın Te- blr çoy ~yafetl verm!.ştır. mlzleme hareketıerl devam etmekte-

.hesinin cemıb kesiminde Macar kıta- kinin~ mebUKU, Çok samlml btr hava. 1çlnde ~çen Alaaka açıklarindaki bu dlr. 
lan düşmanın yeni hücumlarını pÜ3- ttye1er: Atıf Tüzün Çoruh mebusu, bu ziyafette Vekillerle CQmhur!yet muharebeye dair Rus cephesinde &ıvyeUer atır ka-kilrtıınUşlerdlr. Cephenin orta keslml Münir Hüsrev O!Sle Emırum mebusu, Halk: Pıı.rt1s1. idare heyeti azalan, me- yıp:ara. uğramışlardır. Ruslar 2.800 

Yeniden 39 milyar 
tahsisat istedi 

gcrlslnde çember içine alınmış dU.ş- Nakiye Eigün Erzuııım mebusu. Rl.ı.a buslar ve bısın mtımessm "rl ı:ı.zır henüz haber yok ölll ve 
2

•
000 

esir vcnn\şlerdlr. Birçok 
man guruplarınıı karşı yapılan hü- Ertan Mardin tr..&usu, Rtlşttl Uzel buıunmuştur. mesk.C\n mahııUer A1mnnlar tar:ıtın-cumlıır. müsait olmıyan hava şartla- d n alınmıştır. V İngton 9 (A.A.) - Cümhur-rmıı rnğmen devam etmiştir. Volkof V&1İugton 9 (A. A.) - Simdi reisi B. Roosevelt mali yıl içinde aar-
keslmlnde düşman kuvvetle mild:ıraa .. :I k k ~ • I e _. • Avrupa hatlı ikinci bir deni:r muhttrebeııi Alaska H k 1 fedilmek üzere Harbiye Nezareti 
edilen bir köprUb:ı.şın:.ı karşı tekrar kıyısı açıklarında Aleouciennc. ada- a Va a f n arı için 39 milyar 418 milyon dolar tah-

şlddetll hücumlar ynpmıştır. şıddetıı Amerikanvari rakamlar lan dolRylarınd1>. cereyım etmekte- sisat istemi~tir. 
bir savaş neticesinde püskürtül n ciir. Bu çarpı~ma hakkında ~imdiye Ordu için btc-nilen yeni tahsisat 
diışmnn ınsnn ve malzeme bakınun- --- Tren seferlerini düzenle· kadar sarih malumat alınmamı,tır. İngiliz hava kuvvetleri- ile istenilen tahsisatın yek&ıu 200 

dan büyük kayıplara uğramıştır. Nevyorktan bildirildiğine ıöre, meğe giden heyetimiz Midway'dan Japon nin İşgal altindaki milyar dolan bulmaktadır. Yalnız 
Sovyetıerln su altındaki bölgeler~e bir Amerikan gazeteıi, Almanyaya dönüyor donanması çekildi yerlere hu""cumlan- ordu hn1,•a kuvveti için istenilen tah-

onr.ıı.nlar himayesinde ya.ptıklan •ap-'-cak hava akınlanna en a% s'ı•"t 1 ·ıyar d 1 d l ' ua Londra 9 CA.A.) - Aınerl.ka.'da.n .... mı 
0 

ar ır. natçı mukavemete ra~c~ Alman dört yii:ı: bin Amerika tayyareeisinin gelen haberlere gör~ Mldway mm- Amer:ka hava kuvvetleri kuman· 
kıtnlnnnın şlm:ıl kesiminde.<.! taaml- • ti ak ed ex.: .. : yuıyonn~· Bu Ankara 8 (Telefon?a) - 15 ha- t d 1 A ld h k zu muvaffakıyetle deva.m etmlştır. ~ r •• ec: ~I... d "Jd'w'ne ziranda açılmaııı muhtemel olan Av- to.kasmda.ld mağl{ibtyetten sonra Ja- Londr, 9 (A.A.) - ngiliz hava anaı genere. rno ava uvvet-Zırhlı ta ki ı d t B l e rakam ıçm bı e cen an eını ıgı pon gemileri garba doııru re-kllnı'•- kuvvetleri dün Belçikada Bruae'den leri hakh1da demiıtir ki: c 1942 •o-

n ar a es eklenen o ş - ful t bil rupa hattı tren ıefer!erini düzenle- ı:; ~· "l • vlk topçusu. Alman kıtalannın ka- bakılırsa, bundan da • 0 a e· le. • • S fy 'd h . • lcrdlr. Amerlkahlnr yeniden tenwı Fransada Diepe şehrin& kadar 200 nunda Amerika tayyare imali senc-zandıklan yeni mevzilere Jı;Qrşı ta- cek... m: kçın 
1 

<>. ~!~ g! ~n H eyetırı;k~ tesisine muvatrak olam~lardır, kilometrelik hır saha üzerinde uç· de 60 bin uçağı bulacaktır. Gelecek 
n

1 

rrdıuzlar yapmağa oo., yere çalışmış- Amerikada insandan paraya. kü-a· ~~za ,~rde erı hıt~rn:ı-ııtırd... eyket~ 1 1 Son muharebelerd& 26JIOO ton hac- muı!ardır. Bomba tayyarelcrl Bru- yıl bu miktar 2 milline çı\carılacak-
ar r. Bolşekller, blr çok zırhlı dar her fCY en aı: milyonlarla ol~ gune .. a ar .• ıe .. nmı.ze onece tır. mlnde blr Japon tayyare g\?mtsl btı.· ge'de doklara bir fabrikaya ıimen- tıt. İngilizlerin Kolonya ve Easen'• 

tanktan başka gayet fazl!\ esir ver- 1" b hava akınlan bahsın- Şose V"' kopruler ınşaıı.tı programı- tpı~~~~t~nlmTayyarest dU,~rülen blr difet yolların~ bombalar ~tmışlat, yaptıkl11.n a.lcınlar bir başlangıçtır. 
ınlşler ve önemll miktarda sU~h ve dur d~rt :. ~in kifiyi tayyare bü- na devam edilmC'ktedir. Gelecek sc- u asını beltlerıten bu gc· k 1 k .. d . d" .. 1 Bu Amer'ka h k tl · · d 
hart> mnzemesı k:ı.ybetmtşlerdlr -~-'~-yuz .. deren muharrir ya neler için taahhüde girişamesi hak- mlnln batt$ru görmllştftr Bundan d~r§t ı gorme en gen onmuı et- • t.' k'I \.: l ava ukd erının. ı• · ~u·• gon le. d h l '- ı~ 'h sonra. 2 tayyare gemisi dah~ tam ısa- ır. l tf ıraw.' ~ a .. ın arınkned. a ar genıı i-

1\toskova 
8 

sa -'- bil-:Vor, yahut ha•• akını ın a. azır ana!' .. anun ayı ıı.s: b t ...... B d T 1 i yecegını gosterme te ır :. 
radyosunun P <Art.A.) - Lenlngra.dlrdl ed~a& "rm·::;:;.t Meclıs ru:r:nameaıne almmı~tır. e aım~ her ikt geınlde de yangın- u c.'l:la a ngı ı:ı: avcı tayyare er . ftln . nza esı sabahı blld - n "' •o ... ~ '"' o>kmı$, lnflllklar oımu.ıtur. Şimali Frao•• tizerinde uçmutlardır. Amerikan donanmasi 
kesrm~öred Lenln~rnd cephesinin b!r u11111111ı11111111111ın11111111ı1111n11111111ıu11111111111u111111111111nıı Am~rlkl\ h:ı.v:ı. kuvvetlert kuman- Burada ıiddetli hııva muharebeleri kumandanınİn bi tku 
yor n e •lddetll bir muharebe olu- d~nı general Amokl ordu pUollartttt\ olmuıtur. 4 Alman ıayyueal dü,G- • r nu 
oldÔ Radyonun spıı..rı Almanl>nn gonderdl~ mesoJda demiştir kl: •Nf'.- rülmiif, 12 tayyare ağor hama uğra- Vafmat•n 9 (A.A.) - Amed-
tak ~Ue mukabil taorruza gcç«k!crlnl olsun! Oön!Gğllnllz 1f btıylll<tQr, de- hlmı,br. 6 İng•liz a= tayyaresi ka- kan donanma>t kumandanı amlnd tın: netıcede gerilemek mecburiye- vam cdtn ve düşmanı daima ttaçmaıta yıptır Bunlardan ikisinin pilotu King, söylediğı bir nutuk.ta demiştir 

'p M n, denizinden kurtanlmııttr. ı: .r.ar 1 11:~zanacagı~za emınım. e kaldıklannı blldlnnektedlr. mcobur edin ~ ' k' u h' 
1

- " • ' ~ncml.Amo1d söy1.odlğl blr nutUk.- Bu suretle mılyonlarcl:l ınsana hür-

Pasifik'deki 
deniz muha
rebesi bitti 

~ e?iden bir Japon muh· 
l"ıbı hatırildı, 2 kruvazör 

hasara uğrabldi 

,,._P~1le Harbour 8 (A. A.) -
'"'1llıra N' · . • .. ~ 1 . v -~ ımıtz tarafından n~tedılen 
..... u ıgue .. 1 «D'' ıoy e denilmektedir: 
rne'-t udı~arı, görünü~e göre çekil-

ıt e ır D" 1 lteail . : un gece düıman a tema.a 
~azö ~~ıtır. Yeniden iki düıman ktu
hütü~u hh~ara uğratılmııtır. Alınan 
linc· ,l\ erlerin aıhhati tahkik edi-

•Ye ıtad b k maralı te ~r. u ruvazörlerin 3 nu• 
hildı'r'l blığ.:ıe hasara uğratıldılclan 
'!t ı en ·ı Qukt- gemı rr arasında mı bulun• 
t ... ını v b 1 er rn· eya un ann başka gcmi-
d 

1 o\d " . eğildir ugunu aoylemek mümkün 

Bir dü 
hr. Bir Aima~ destroyeri batmlmış-
hizaltı t merıkr.n destroyeri, bir de-

. ar:lfınd b 1 • cıvarda b 
1 

ıın atın mış ıse de 
tını kurta u u~an gemiler müretteba
dır. rrnı11 ardır. Ölü miktarı a:r:-

Hııvay 
ik' · adalar ·ı ·1 · · ıncı ~JPrc d 1 sı sı esı cıvarında 
fn f" C(' ~ "'h' 11 'V<:tİncleı mu ım bir denizaltı 
auıı lıı.ı k • ı ~aşkı. Büyük Okynnu-

11"'llınd • kA · e su unet hüküm 

bed a ıpekll kunuış vctJZce\-..lerl .• 
_ Baban. me gelini~ etbıse, dedi, aha av 

D ha ne düşUnUp de ııe dl.meyorınuş. dl bahallll\?,,. 

~l d~tr dkl: 'Hcsa.p gl\ntl bazı riyeti iadl'I edil,-ccktir. Muharebedcıl 
dlr ~~ sa:uııR"ı kadnr uzak deıtıı- Yenı· bir cephe sonra bazı insan ve milletlerin in· 

• n1 ver yor kt önUmUzıde 6 a.y sanlan maddi VI! manevi esaret alb-
~!k~r ~ih;:;ı:ı,; ~~adğllUbfiyet getııre~ na almalarına mani olacak tedhl~ 

• ,_ 9 ... " zn ert kazana.- J 1 ç· 'd • l kt L t • x.· 11.1·· d bUlr, yahut h\ç blr z apon ar ın e ıç a ma a 11:usur e mıyece.ı:r:. -~ uca eo-
v · ... 

9 
(A Aama) n-ıı . Mog"olı•stan'a dogr"' 0 lenin batında müttefikler iyi durun>. 

llflD.~on · · - Mıdway d d v·ıd·ı · d' -'-'-' hava v d • h b a egı ı er. gım ı aracıAKı mll.at-
d'İ enı:: mu are esl hakkında ilerlediler vatsızlık kalkmı,tır. ·~ 

Vqington 9 (A.A.) - Uzak Do· 
ğuda Japonlar İçeri Moıoliatanda 
yenl bir cephe açmıılardır. 

Rostok §ehrinden . "' 
çıkarılanlar ....,., 

ne,re 1 en en ıon resmt tebliğe gö
re: Japonlann kayıplan ounlardır: 
l~ı 'V'eya ~ç. uçak gemisi batınlmıı. 
hır veya ikı uçak gemisi ağır olarak 
hasara ~ğrahhnııbr. Bit muhrip, üç 
veya. dort nakliye gemisi batırılmıı 
ve bırlcaç tanosi de hasara uğratıl
mı,tır. 

Bern 9 CA.A.) - İnglıız tayyareı ... 
tının a.kınlnn üzerine Alm.anya'd* 
Rost.ot şehrtnden çıkanlnnlann 80 

ka'ya gidiyor bin ktşiyl butduıtu tahmin edlllJ'Ol". 1 
Yunan Kıralı Amerİ· 

. Amerikalıların lcayıplan bir muh
rıp ve yara alan bir uçak gemiıinden 

vaştnrton 9 CA.AJ - Yun.an kıralı 

ibarettir. 
:~~ ~~~~:~~a~:: Faydalı yağmurlar 
tır. Kımlın cfunhurrelslnkı ı:n.Lmtlrl 

Almanlarin Franaiz olmasına. büyiHt ehemml~ ve m!na 

h•ll • d verlllyor. ıa ı erm e müdafaa Amerika hUkilm.etl, Yunanıstan. Po.. 

Yurdun birçok yerlerinct 
yağmur yağdi \1 

hazirlıği ionya ve Belçllc:9.'ya. d& ıcar n ıare 
Londra o CA.A.) _ Mllstnkll Fran- anlaşması teklif etml.ştlr. Ankara 8 (Telefonla) - V~ 

sız aJnnsına. huduttan btldlrtld®ne yetlerden gelen malômata glSre ~ 
göre Almanlar Fı:an.sız sa.hlllerlnde Garbi Afrikaya bir İn- du~ her tarafında faydalı yapurl_. 
Rus usuiüne göre 15 kilometre derln- •

1
• N .. d •1• yagmııkta berdevamdır. Altı mayıiılı 

llğlnde mayın tarlaları vo glz!l kale- gı ız azın gon erı ıyor ta Edirneye metre murabbıuna 8f 
ler yapıyorlar. Londra 9 (A.A.) - lngiliz Tica.- Kırklarelir.e 7. Pmarhisara 22, 

ret korporasyonu başkanı lord Svil- Lüleburgaza 20, Tekirdağına 1~ 
Japon} F"r • d l - ton, Gnrbi Afrikaya Devlet Na:r:m Ulı.ıJcışlaya 38, Niğdeye 27, Burdu-' 

ar • 1. ıJ!ın ~ arın- olarak cönderamektedir. Frı:ırısanın ra 11, Kayaeriye 1 O, Jspartaya 7, 
dan hırını daha yıkılması ve Amerikanın hnrbe gir- Benehire 14, Konyaya 1 3, Afyonf: 

zaptetiler m~ei üzerine Gorbi Af riknnın ehem- 18, Ilgına 30, Şarkı~laya 20, Kara• 
Tokyo g CA.A.) _ Fhıpl.n adalan- mıyetl. artmıştır. ~azı~ Nijerya, köseye ~İ, takenderuna 16, Antalya

mn en cenubunda bulunan Vasllen C~mbı1:fl'. Altın aahılı, Sıyerra Leo- ya 30 kıleıgram su isabet etmektedir. 
adasının 2~ mayısta biti baskınln. ne de aıvıl ve nekert vesaitin tesirli Zahire ambarı olan Eskişehir ve 
zaptl'cHldl~ hıı.bcr verlllyor. Adadakl iş birliği yapmasile meşgul olacak- Ankara, Polatlı. Haymana mülha
kUçük Amerikan kuvveU es\r c~ıı- tu. Bu te~kilutu• mühim siyasi miına- kııtı:ııı da faydnlı yağmu !ar yağ-
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AKŞAMDAN AKSAMA ( SBBiR 
Fakir çocuklwnz lıaftaJa : . 

bir gün tuz.la.ile 

&ABBRLERi) 1 SiN6APUR KORSANLARI 1 
tatlısile doyurmalı}Ü Bahçekapıda Mühim bir Ekmekler 

Filanca memleket. Jıaftanm d:İu: - d ki 
ayyen günlerinde ıu ve fU ~---~ lı bankaai arkasın a mecmua 
ri, mesela et ye tatla yaneJ'I ~- arsa 530 bin liraya. 
etmi,. elm • aatıldi Muhtelif Vekiletla- besal)ma ·-
Sakın akla fU tr esın: • nJaa bü-çok mecmuaJar, ldt.apm yar, 
- EyTah... Bizde de ayna teYJ bunlann bir kısmının çwkhimdan 

tavsıye edeınler zuhur ediyor... seıedlye, ıı:ın günlerde B82ı.çelmpı- bile haberimia gÜQ oluyor, içindekt-
Bi1Akis. ·• da İl 'bankası binasının ark.aBllld&k:t leri okumak ve ondan faydalanmak 
Şayet deseler kiı kad dWtkAn ve hanlardan ur:~::: çok kere hahrımıza bile gelmiyor. 
_ Filanca mevsim içinde ın· yı l3t1.mll\.k :=·~ miihlm bir Bunlara bir misal ..emıek ~in bugün 

ların ipek çoraJ? giymesi. ~- ra.fmd~ ilAve edl.lınJ.§ bu suretle bir mühim mecmuadan bahsedece-
atler arasında ipek kuına$ • d • kısmı yo a , ~-ır v• B Ti ft ....... V-'-"''-t• ~-L-.:aan 
lan ---ı..brt şddık malzemesm en İş banka.sımn. a.rkasındaki ....-. gız. u, ıc~..,., eaaae ı uıw11&1DU 
__ ,:_- unlar ailelere yıkım olu· Sultanhamamına çıkan cadde ve bu üç ayda bir neşrolunan Konjonktür 
!fUUl«I" ve 1 d ak caddeden Yeril Mallar pazarına çıkan mecmuasıdır. V ekiletin Konjo~ 
yor. Bu sebeple onların a ~ sokak gent.,ıeıınJşt.ir. BuOOan ba$a dairesi tarafından çıkanlan bu mec
nıuayyen fAl'tlar a1bnda (mesela ge· ıst!mlak edllen sahadan geniş bir ar- mua iki senedenberi çıkıyor. (10 • 
c:e toplantılarında, yahut düğünle: sa elde ıuıJ.n:uştır. 12) aci nüshuı aeçealerde elimize 
de) kullanılmalarına müsaade. edı• Belediye, bu arsayı - metresı 605 dejdi. Eler bisden evvel 'bafkalara
liyor. Bu hususta yeni b!r koordmaı· lira&ı.n - satılığa çık.armış ve fu: ta.- mn dikkatine çarpmamış değildir. 
Jon kararmm ne§l'edilecejinİ haber Upten evkafa 530 b1n liraya satmıştır. 1940 senesinde Ulm gazetesinde 
aldık sayın dioleyiciler... Vakı!Jar !da.rest burtıda büyük bir bi- profesör MÜhfü. Ete tarafından gayet 

R;dyoda Nureddin Artam arka- na yaptıracaktır. Gerek bu arsadan, güzel bir tenkidi yazıldığı gibi İ!lan
d.,umzuı böyle bir müjdesini duy· gerek d1ğer ~rlerde hami oıan ıstmı- b ı İktisat Fakültesi profesörlerin· 
1am aevineceğim.... lA.k paralarlle Saraçbanebaşından u k afınd d 

Keza. deseler ki: Aksa.raya kadar uzanan caddenin is- den ~· Neumıır tar .. an aya• 
_ Yaz mevsimi gelince. erkekl~- tlmlA.ki tamamlanacaktır. kın hır ~anda Fakülte ı_ıı.ecmu~-

rin yün kostüm giymeleri yasak edil- smda eserın gayet kıymetli oldugu 
nüştir. Böylelikle milletçe fU kadar • tebarib ettiriliyor. 
tasarruf yapacağız. Ancak ~afif k~- Sirkeci cinayeti Eser hakikaten faydabdtt. Met.e-
maşlardan elbiselerle mevsun geçış· .. li harb ekonomiai karşısında ecnebi 
tirilecek. Kalın kaim potinler, iskar• devletlerin tedbirleri hakkındaki bir 
pin.ier de memnu. Bu sene memur- Carih, kendisini koru· makale yalnız mütehass1slara deP,il 
lar .-1 k d bütün ha& ha herkese alaka verecek mahiyettedir. 

• K"'•ece se1Je e • - mak ı·çı"n ateır. ettı•g"" ı"nı" _ ti rd k" ziran, temmuz. ağustosta hafif ve ~ _ Bilhassa muhtelif memleke e e ı 
ucuz sandallar kullanmağa mecbur... ıöylüyor geçinme endeksine dair aayet ~~ 

Yeni bir karar: Yazın basit kas· fassal makaleler vardır. Burada ı~· 
. . mad • etmek icin .......... 

ketler gıyılecek... .. .. Dört gün evvel geceleyin Sirkecide • ı temin baJısedildiği pi 
Bunu da can ve gonulden alkıfh· bir gazinoda All-ve Mehmet adların- twtip tar:andau tT li de 

Arpa miktari ytlzde 1& 
azalbldi 

Oeçenleıde ~ mWıJ.m mlt
&arda buRd&Y e&ld!lin! ft elı:mtlderin 
IBlah edlleceiı;1n1. ya.znllftJı'k, Bu b~
da7lar değirmenlerde una. tahvil edll
m.1§ ve Toprak ofisi a.tra.tından dün 
fınnla.ra dağıtılmıştır. Şimdiye kadar 
ekmeklerde ylizde kıı1C nıispetlnmı ar
pa vardı. Dün verllen buğday unu ııe 
arpa ml'ktan yfuxle yl.rm1 beşe !ndi
rllmiştlr. Bn ruretle bugibı çılmcalt 
ekmeklerin vasıflan tylJeşını., oluyor. 

Un vermiyen fırınlar 
hakkında takibat 

yapdacak 
Her pazart-esl günü fırınlann halka 

ekmek karnesi mukab111nde un ver
meleri lbımdı. Bazı fınnlann un ver
medikleri f!kiyetler~ anlaşılmış, 
mnrhkabe memurla.n fınntan kon
trol etmişlerdlr. 8 tır.ın sahlbi hak
kında un vermediklerinden zabıt tu
tulmuştur. 

Kocasını 

öldüren kadın 

Müddeiumumi hafifleti
ci aeheplerin gözönünde 

tutulmaunı istedi 
Jacaklar arasında beni bulurdunuz. da fk1 lrlşiyl tabanca ile yaralıyan lla hus1Dta lıuır~ :ı': ı:.ı~ at 

Fakat gıd·~ tahditlerine Allah bu Etem adllyeye verllmlşUr. Sultanah- ilk bak11ta ~eh~ • ~ Blr müddet evvel Pangaltıda kocası 
memleketi daha fazla muhtaç bırak· metı ikinci sulh ceza ma.hkemcsinde 'ftrecek mabiyettedtt. A ation • polis koınlseri Taldt Uçkun'u kıskanç
IDUtn. Hele: «Tek sayılı sünJerde Et.em suçunu itiraf ederek: ~da kısaca teknik malumat veren Iık yüzünden bı~kla. yaralıyarak 
et k ı gı"bi nizamlardan infallah - Evvelce Ça.talcada Ali ve Meh- bir mek•le d., pek faydalıdır. ölümüne sebebiyet vermekten maz-.J.0 · ·j bil tez vakitte kurtulur· met lle aramuxla bir ta.vga olmuş, Bu Konjonktür dairesi Ticaret nun Nedtme UÇ"knmm mutıakrmesfne 
;:.. ~!1 ~r de ben! öldürmek ıstemişler fakat kaçıp Vekiletinin yeni tetkilitmda vücuda dün blrlncl ağu ceza nıahkemesinde 

A" .: ~n k uası. t tersine bir kurtulmuştum. Bu defa 4 için İstan- getin1mit bir tefekküldür. ilk bakq- devam ecUlmlştlr. Evvelce TalAt Uç-
nc 8~ a ve anı. bula geldiğim za.ma.n onlar da beni ta inauw. ismi pek yabancı ge- kunu muayene ederek rapor vermiş 

uaul akla gelıyor. • • • taklbetmlşler. Vab gecesi ben gazi- len bu dairenin vazifesi bütün olan adliye doktoru B. Enver Karan 
Ötede.• beriden: cFakır halk ıçın, noda otururken Ali ve Mehmet de Devi tetekküJlerind • tatistikferi dün mahkemede ıahlt olarak dlnlen-

eski imaretlere benziyen müesseseler 1 geltp karşıma. oturdular ve ra.k.ı içtik- et • ~iril• karpl mtş, rapor etrafında. izahat ve~ 
brulmahdır!» fikri yükselmekte, ten sonra kavga çıkardılar. Mehmet toplayarak onl:-"; b.D'I • e A at· tir. B. Enver Karan, Tallt UÇ"kunun 
lııatta resmi ağızlar bile buna yakm 1 bıçağını çekip üzerime hücum etti. ~ !°emleketın iktisadı ve m~ ~- aldığı bıcak rasınm teslrik ölme
tefebbüslerden bahsetti. Bu arada Bent öldüreeeğlnl blldig-Im için tıab:ın.. ayeti hakkında rak~lara mustenit dlğl muritaza:: tedavi ya.ptırmamas 
fllkir çoc:uklar için cbaftada bir gün 

1 

camı çektim ve rasgele ateş ettim. malUınat basıl etmektır: D4:vlet .bu yüzUnden öldüğü kanaatinde bulmı
tazlusile tatlııileııı iyice doymak Hangi.sinin vurulduğunmı da far'km· malômatı, yabm keııdı daıreler~e du!tunu söylemiştir. 
günü» nün ibde.J edilmesini de ben da de~ıım. hanedecek yerde üç aylık teknik bır ı Bundan sonra miiddelumum.i iddla-
tavsıyt! edeceğim. Bunun maddi ve DemL<:tlr. Etem tevkif edllmlstlr. mecmua ile bu işlere mt-rak edenler~ namesini okuyarak marnun Nedime 

Tefrika No. 112 Yazan: lsKENDER fi'. 8ER'1'ELLI 
HamıdWl,, bu, ibma1 edlleo* blr l )Do hakkındaki Jdam kararını 'VCI -

adam dllld1. Tek batma Bbıppurde. mekte gecltmele mecbur oluyordu. 
İngmzlerle mbdde,ve g1rlfen Bamı o gün Qsa.kanın §imal kapısında 
dun, aradan Jl)lar POttien IDDl'a kan ~ götünnüştll. Taka.konun 
8inp.pmdan .J~ nuıı d&ı- ~r a.dsmlen t>1ret birer kılıç
mti4tt1? ~ tDettne nereden ~- tan geçırllnli§, Takn.koya. hizmet et
ytt,p ıe~u? Ta.ka.ko neden cm.dan mek üzere bir tek lbtıyar ha.yvan tı-
&ıce o.ta.ya ıelnıfltl? marcı.sı aat blrakılnıışU. 

T1 • P1 bütün 118kklyle bu ınuade· Ti - PJ.. kuvvetli bir ordu düzerek 
leleri oömı.eğe ça.l~ıyordu. Take.ltoya Daaka üzetine :yüriidü@ fa.Y1 oli\n 
biraz da.ha yaklaştı: Hamdundan Çldk çekinf,yordu. Eğer 

- Ha.mdun şlmdi nerede? HMndun Osakaya &"eleoak vıe Takako-
- o ordustyle gerlde kaldı. Ben &t. nun a.damlannın. kılıçtan geçirildlğl-

gözcülerle 1lerledlm, Neredeyse o da n1 anlıya.cak olursa, Tl - Pinin hayatı 
gelecektir. o mm.an besa.plqaeaRız tehlikeye dilşecekti 
eenınıe,.! Ti - Pinin ilk işi şehir ka.pı.larını 

... ka.patmak, arka.larma demlr pa.;yan

Takako ne zaman 
asılacak? 

T1. Pl, korsanın kıZını ne paha&na 
olursa olsun lda.m etmek ve bOY!e teh
llıkell blr düşmanından elbecllyen k"!R'
tulmak istiyordu. Fakat. bu mesele 
karşısında biraz fazla. düşünmek geı. 
tekti. 

«- Ta.kakqyu asalım ... » 
«- Takaıkoyu hapsedelim ... » 
«- Taka.koyu babasının yanına 

gönderelim ... » 
Gl'bi, birl>lrtnl tutnuyan feryatlar 

yü.kse~ğe başlamıştı, Ti - Pinin ce
sareti kırılmıştı. 

- Ya gerçekten Ham.dun Osa.kaya 
kuvvetll blr ordu !le gelli"se ... 

İşte Ti - Pi bu ihtimali düştb:ıerek, 
müthiş bir kararsızlık lçlnde boca1a
mağa başlamıştı. 

Bu sırada meydanı dolduran halk 
arasından yüzlerce Japon ka~m blr 
araya toplanarak: 

- Yurdumuzda Şlnagon adlı bir 
kadm asıldı. Amaaından bfrvc* yan
gınlar çıktı. Şlmd1 bu kıadmı asanıa
nız, memleketimiz bqta.n bqa yana
cak, kül olacak. Onu bize b~layınl 

Diye bağrışıYorlardı. Gerçi, Tl - Pi, 
yangınların iç yüzünü blllş'ordu .. yan
gmlan - Kava - Murayı kaçırtmak 
için - kendisi çıka.nnıştı, Faka.t, hal
lan kötü 1nanl§latı Tl - Pinin durumu
nu güçleştirebilirdi. Ti - Pi bu yüz
den Takako hakkında son :ıcararını ve
remiyordu. Muhafızlarına: 

- Şimdllik onu - kollan bağlı ola
rak - hapsedellm. 

Dedl. Bu emrt verir vermez Taka
koyu meydandan alıp zindana. götlli'
düler. 

Taka.konun ne zaman asılactığı belll 
değildi, 

Ti - Pl onu halka. göstemıeden de 
idam edebmrdt. Fakat, lrocasının 
gelmek fhtimallnl dllşilndükçe, Taka-

galar vurmak ve kulelerin üstıiinü mu~ 
hafızlarla doldurmn.'k oldu. Eğer Ham
dwı şimalden gelecek olursa, şimal 
kapısından şehre kolayca gtrmesıne 
lmkftn kalnuyaca.ktı. 

Halk arasında hfı.li\: cTak.akonun 
asıldığını ne zaman göreceğlz?ıı diye 
baiıranlar vardı. Fakat. bunun şehre 
uğursuzluk getireceğ!nl eöylfvtmler 
da.ha 90ktu, Ti - Pi, Yamadarun kızmı 
kolay kolay tdam edemlyecek gibi gö
rtl:n üyordu. 

OsakaWar Sikıcı, boğucu bir han 
lç1nde bunalm~lardı, 

* Takflko kurtulacağından emindi, 
Yanındaki nöbetçilere: 

- Ti - Pl loorkak bir adamdır. 'O 
benl asarsa, H:ı.mdun da onun dcrlslnı 
yUzer, cllyordu. 

Taka.konun başı ucunda duran nö
betçi, T1 - Pinin adamlarmdand1. O 
gece Talı:akoya sordu: 

- Sen, Ti P1n1n tuzağına düşeceıtnl 
anhyamadm mı? 

- Hayır, Ben Kava - Muranm bu
rada olduıtunn Jnanmıştım. cHaberel 
Kuşu11 Kava - Mumdan bana ce\lap 
getı.rınce, şOpbelenmeğe blle lüzum 
görmemiştim. 

- Ti - P1 seni aldatm.ı,ştı, Kava -
Mura Yokohamaya gldell çok oldu. 
Şimdi ıehrin Mk1ml Ti - Pidir. 

- Böyle budala blr adanıa Osaka
Wann nasıl boyun eğdikleı1ne §:l§ı • 
yorum. Babam gemide ona bir kürek 
blle emn!yet edeme'Zdi. Koskoca Osa. 
D. fe'hrhıi ona nasıl teslim ~mlşler? 

- Baban öyle emretmlf. 
- Yalandır. Babam heıitese dete-

rmce hizmet verir. 
- Şlmctt kuru laflan bırak .. lkıbe-

tın korkunçtur. Hamdun ne zaman 
gelecek? sen ondan haber ver bana! 

- Belki -yann .. belld öbür gün .. nt. 
çln soru\'orsun liamdunu? 

(Arkan \'&r) 
minevi pek c;ok faydası dokunacak· B l di f • b . de nakletmek lutfunda bulunuyor 1ü Uçkunun, müessir fiil ikaı suçundan 
tir aamyorum. e e ye te tıf eyetı iktiaad.i itlerle uirllflllll*ra ve yahut cemlandınımasını ve, TalAtm bqlca 

Geçen harbm ketmeketi içinde, kadrosu geniıletilec~k bu it meraklılarına büyük yarclıml kadınla mtinasebett.e bulunmasının Pml;!~ll!~~ll!''!!!"lll!!!!ll~!!!~~-~~--------m 
k b. ...t.1..1!! d . .. lacaktır Hele ~t Fekfiltesinde da cezayı ha.titletlcl sebep olarak 1 R A ş • T R 1 z A T• t ben de mektepte arnı ır uırı.u o- Belediye tefti§ heyeti müdürluğü o " • güzönünd<> tutulml\sını istemiştir 1 1 ıya rosu 

yamıyllll zavalhlar arasmdaydun. son zamanlarda. bilhassa ekmek tef-~ boc~ın ve tale~ yapa- Maznun~ müdafaasını hazırla~ası 
Ailenin (ocuklan haft:· sonu eve ge-, tişi etrafında büyük fnallyet göster- cakl~ .mesaide 0~ ~en "!Y· fçJn muhakeme başka güne bırakıl-! HALiDE PiŞKIN Bı"rlı"kte 
lin b"yük' annem ko i~n sıvar da- mlş ve bir çok fınncılar hakkında metli bD" umur teşkil edebilır. Bu ıte mıştır 

ce, u ' k h __ ..1. dilen ..eı....!-!-- ek Je- . H yun masra~a girtr, yahut annem gay- şiddetli taklba.t yapmıştı. Anca şe - ~e para ~ P • ----·---- 12 aziran Cuma günü akşamından itibaren 
retlenir, l \ze bir tatil günü ziyafeti rin genişliğine nispetle eldai ka~ rinde. serfolunan paradır. Hem ~n KÜÇÜK HABERLER VÜ) 
çek 1 di Y dı .. d b" kere ol- kifayet etmediğinden 17 t!şlden 1ba edebıyat mevzuunda çıkan .... lerin. Harbı·yede• (BEL AÇIK HA VA 

er er · .e • gun e. ır elva ret t.eft!ş heyeti ka.drosmıun yirmi mecmuaların çokluğu içinde böyle ----------- • 11YA1'ROSUNDA 
san külhashsile, aalatasile, UD h. d • beşe çıkarılması kararla.şt:nimıştır. bir de devletlerin -.e milletlerin ha- * Belediye reis muavini B. L~tfi i•••••Hiiııiıiıerl• saat 9 da yaz temsillerine ba.la7aeakbr. 
Iİle tıka hası.'. do"!"anın ?efsım e Belediye kadr<>Suna yeni mntettişler yabnda artık en miibim bir unsur Aboy Üsk:üdarda Dudullu, Çekme-

~ çok fa)'dasmı biuederdm. He;1 Uytn edilecektir, mevküni alacak olan ve halta alan köy, SuıtançlfUği ve Alemdağını gez- ~--•••••••••••••••••••••••-
-.aın böylelikle aç ıözlülükten .~ iktisada dair bir mecmuayı görmek· miş, buradııık.i Parti faallyetıer1nl, z!- , 
kurtulur. Sunun bunun baklava, bo· Belediye zabıtası 1 1 rai vaziyeti tetkik e~ köylerde Bu akıam saat 20.30 dan itibaren 
rek yediğini artık hain hain kıskan- • • t kr e ;.emn: o u~or. b kadar yapılan nıekteplertn inşaat.He meşgul s u M E R • d 
maz. Mab ll b' il . ekanlan· talımatnamesı e ar ız o. yucu.arımıza u olmuştur, sın em asın a 

a e ıc enn canı akm d"I d ·ı k faydalı bır esen haber vermekle * sezaı ve Tunça.y adlarında iki 
na şehvete yakm bir iıtab)a b az. ta 1 e 1 ece gazeteciliğe düşen bir vazifeyi ifa kişi gece Ta.ksl.ın bahçe.sinden çıkıp 
V°ıyftnada bulunduğum sırada da, Umumi meclis, toplantısının son !ki ettiğimize kanii2. yanlarında blr kadınla yolda gider-
mefir Hüseyin Hilmi Paşa merhum, yılında Belediye zabıta8ı taııma.tna- --- ıerken meçhul ftç k1şln1n taarruzuna 
habarnın hitınısına hürmeten, beni mes!nln bilttin maddeierinl yenf.den Parti genel sekreteri utra.dıklarmı ve bıçakla yaralandık
her nazar ıofraama davet eder, o aç tetkik etmiş ve müzakeresini tamam- Ank d"" ek lannı iddia etmi~erdlr. İddla üzerl-

2 büyük ve ıüzel Fihn birden: 

telırin ortasında tatilden tatile ol- lamıştı. . yarın araya onec ne tahkikata ba:jlanmıştır. 
lan kursağıma enatz's12 ve bol ye- Ancak 1.ktlsadi durum hıer ~ d~- Bir kaç gündenbert şehrimlzde bu- * Cam, zücaciye ve ldmyevt mad- Korku ve dehşet filmi 
rnek 'd rd" Riştııtn<t?n tallmatnamenln ug - lunan Parti genel sekreteri B. Mem- deler ithalatçı blrllğl kurulmuştur. 

Beyaz ilahe 2 yüzlü canavar 
Ormanda bir aık macenw 

11 e ı. nün ihtıyaçıannı tamamlle karşıla- dub Şevket Esend8l ~ki Dü Is • ...,. & ........ A .... 
Hayatmda bu vaziyette ~~ ma.dığı görülmft.'1., bazı hükümlerin Parti yurtlnnm, Halkevlert tefkllAt n ilk toplantı ticaret odası salon- A ınuuuıu BOıuS KARLOFF 

Jaln1z ben değilim elbette. YirDIJDCI t.adill ıcabetmfştir. Beledi~ bu husus- ve faaliyetlerini teftiş etmiş ve işle- lannda yapılmıştır. Toplantıda nl- tarafından tarafından 
asır başlangıcında Yaf&llUf ~~ ta yeni proje hazırlamaktadır. Bu rlnl tamamlamıştır. Yarın Ankara.ya ~~~m~:;muş ve yeni idare he- ,., .... _____ •••••••••••••••••••••!~ 
lll'aımda kıtbk çekmenin felaketim ptoJe, tetkik edilmek üzere D~ dönecektir. * Bebek meydanı ne Rumellh!san • 
leçİrnüş pek cok bedbaht bulunsa VeWettne göndeıilecek, VekA.let4n arası, Hisar mevkii ve Boyacıköy ııe Teşekkür Açık teşekkür 
terektir. işte onlar eminim, chafta· mütall\ası alındıktan sonra icabedel"Se Yeni talebe yurdunun Emlrgan arasındaki :yolların inşası Ba.kırltöy Emrazı Akliye Hutaneal 
:. bir kere fakir ~uklan ~~e yeni umumi meclise verllecektlr. inıası 22 haziranda yakında vllflyet nafia. müdürlüğü ta.- cerrah! kısmında tedavide bulunduğu Vefatlle b~eri büyük acılara dü~ar 

(yiJj'iı:~ t:~ d:;d1r~pmm ....... ,..: ..... ığ•:·:~::::·~:·::: ihale edilecek ~~~a;1oıu~~~~~ 1~a~n ~:;k~~ ~ı!!:~a~r~~ı~~'lyü~~~ıc:er:_b~~ :e:.ınm::~= z::~:~nZ:~fe~·u1:: 
.~~an. elerin. Yardunsevenler ce· çocu~.erulçersçoce Pu ek ha-h bir if qle- Yenl talebe yurdunun inşa riıasra- yolla.mı kışa kadar ta.manııanma:mnn Dr. Recep Rüştü, Operatör HAml matt zahmetini gösteren, çelenk gön-

lniyebr.uı ve kunılmuş, kurulacak fet '<"'iL z· J- .. İPD fını karşılamak fuıere Part.i tarafın- 9311§1laeaktır. Dilek, Dr. Rasim Hatıboğlu ile diğer deren ve tazıyetıte bultman bütün 
bütün ._ki'"h fakir vrulanmm miş olacaklardır. ıra •• goz var, d dan hazırlanan tahsisattan bir m11· * Kömür ihtikarı ya.pan Anastası- doktorlara ve Başhe~lre Meltlhat 
baft '""'1 ıa n ya Fık mahallelennde karnı o- yon yüz b1n lira Pa.rti genel sekreter- ya., yüksek flatle naftalin satan Yor- Altındal ııe diğer hemşirelere şükran dostlanmızn. ayrı ayn teşekkür etmek 

ada bir kere iyi doyurmak tar· var: ara k y8J&Dlakta· Jlğinden Parti vllA.yet başka~ e~- gi ve Mord<>ha. 1 numaralı m1lll ko- hlslerinıl alenen beyan ederim. lm:kAnını bulamadı~z lçln, kendi-
~ seçmelerini marla tavsıye ede· yaımyan pek çQ ıI8': yabuz buta rine verllml.şUr. Kı!şlt planına gore runma mahkemesinde muhakeme Sümer Bank B&lo.rltöy bez ve ler1ne karaı şükran hislerimizin ibld-
t'ian. Hafta tatili, hayatımızın neme· dll'.--~~~ ~ .. kindar olma· yul't binasının 1,636,694 liraya eksilt- edilmişler, suçları sabit oldutnından pamuklu mensucat müessesesi itına gazetenizin taTilSSut etmesıııı rt-
: dnGclür. Macid.ine rahmet .•• ve~ • ea .. ~::· v~ da içli- meğe çıkarılacağı anlaşılmıştır. Bina- beşer Ura para cezası ödemeler1ne ve t.eknik müşaviri merhum ca ederiz. Eşi Oğlu 
le OYQn~ l[Ünü de, çocuklarımızın ÖY· ~ ~ t • ~md• gelir 1 nın inşası 22 haziranda ihale edile- dükkanlıannın birer ha!ta kapatıl- Muzaffer Slrmanın eşi 
~Yranıı olacak ... Hal ve vakti y~- maı vazifelenn (Vl _" Nu) cektlr. masın:ı karar V()rilmiştır. Vildan Sirman 
·-e 01-lar, haftada bir gÜn hır 

Vildan Sinnan Metin 

= 
e--

Bay Amcaya göre ... 

... Halbuki bu bir u.atte insan bir ... Şaka değ,), bir aaat bu, altmıs B. A . - Evrı. Amerikada bir aa-



Sahlte ' 

13orsa 
Qru.:ı; :i ~ona.mım 7/8/lHI ,ı&tierf 

~ 1.n 933 Tflrk borcu I. n. m. ~ ,80 
(Kupon kesik) 

• 5 1938 lkram1yell 21.0CI 
, 5 1933 1kramtyell Ergani 1!2.90 
• 7 1934 Sivas-Erzurum I 19.80 
• • 1934 Sıvas - Erzurum l-'119.90 
• • 1941 DemJl"Y{)lU lstıkre.ZI 10,90 
, , , , , " II 19,30 

A. Dem!ryolu tahvllt I-II ll2,25 
A. Demlryollan tahvili m 63 ,-
A. Derntryolu mllınessll senet IH.715 
T. c. Merkez Bankası 169.-
T. İ!J bankası nama muharrer 15.-
T. h bankası (hamile ait ) 15.50 
T. b bankası mümess11 hl.s. 205.-
A. Demtryollan şirkett (% BO) so.
A. Demlryollan ~lrketi (% 100. 49,-
Esklhhar çimento 11,85 
Sigortalı Kredi Fonstye 1003 120,-

• • 1911 118,-

gUrmei ve Wiutl seslnl yalandan dlnlemek lçln 14· 
bırsıztanıyordu? Şlmcll bu btlyttk fırsat etlıımlecUr. 

Herkes TAKSIM'de KRiSTAL'a koşuyor 
Yer bulmak için lütfen erken gelfn(t, mualariniri telefonla evveldt'lti teclarili e<ielrilir1fnlz. '.f elı :t0099 

D lKKA T: Besteliar l' anl>urt SELAHADDiN PINAR 
ldaresinCield Kristal Su Heyeti, g U z:ido l:>ayanlari n yükeeli aanatk&r NEVZAT AKA Y'ın: l~tlrakile 

1 4. 6. 94 2 pazar _gtlnilnden ltihareTt l:ıer pazar Sllllt 1 6 <lan 19 ı:a liada.r 

Sarayburnu P A R K Gazin sunda 
• • AmorU 63,- &. 

• • Kupon 1.27 •ı••••••••••••• lÇK.tstz AiLE MATINES[ 

D Haziran 1943 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
Umum Müdürlüğünden 

Eksper, Memur ve 
muhasip alınacak 

A1mı mer'lcezlerlm.1zde r.a.l.ıftınlmak üzere ekspet ve memur ve muhasip 
y~ek ma.ksadlle 22/6/1942 tarthind~ Ankarada. S - 4 hafta. devam 
edeceıı: 1k1 kurs açılacaktır. Kursa ~ttrak edenler kursun sonunda. yapılacak 
mü.sa.baka. 1m.t1ha.nına girerek kaxandıklan takdirde alaca.klan derece esası
na göre asgaı1 60 ve llza.ml 100 er llra. kadro tahsisatlı vazllelere 36511 - 3968 
sayılı kanunlar muclbine alab1lecekler1 ücretlerle tayin edlleeckerdlr. 

Eksperik kursuna : 
Mecbur! hlmnetıe ta.bl olmıyan Zlraat mektebi mezunlarlle en aşağı 

orta veya buna. muadil taıull görmtı.a olup zahire ~lerlnde tecrübe ve Uıtlsaa 
sahibi olduğunu tevsik edenler ve 50 yaşını geçmemlf bulunanlar ve fllll as
kerlik hizmetini ifa etml§ bulunanlar, 

Memur ve Mıılıaslp lmrsuna: 

Londra tizerlne 1 sterlln o,20 ·-----------------------------------------11) Nevyork üzerine 100 dolar 130,'i'O T E s • R • K A T' A 

Devlet veya müessesat muhasebe işlerinde çalışmış bulunanlarla en B~ 
orta. voeya buna mu.adil tahaU gören ve 60 yaşını geçmemf3 olanlar ve flllt 
askerlik hlzmetlni ıra etmtş bulunanlar; 

Girebllecekierdlr. 

Cenevre üzerine 100 30,o3 1 1 
Lvlçre frankı 

1 
.Madr!d üzertnc 100 pezet a 
Stokho!m üzerine 100 kuron 

BORSA DIŞINDA 
Türk altını 
Külçe altın bir gramı 
Mecid!ye 

l'.!,84 
31,60 

33.10 
4,53 
1,43 

I RADYOI 
Bugünkü program 

TAZE MEY\' Al.ARDAN lsTlHSAL EDİLMİŞ 

D ·s 
LİMO'NALT ASI 

Lezzeti h ş •• içimi ko ay 
12,30 Program, 12,33 Saz f"Serlert, 

12.45 Ajans luı.berler1, 13,00 Şarkı ve MARKASINA DiKKAT: Fiah 60 kunq. 
tiirkiıler, 18,03 Salon orkestr:ısı, 18,4.5 Sıhhat v~ içtimai Muavenet Vekaletinin ruhsatım haizdir. 
Fasıl heyeti . 111,00 Komışma, 19,15 illm••••••••••••••lliiiiiiıiıllİliliiiiiiiiİIİİİİiiıiıiiıiiiıilllııiiiiiiiiiiiiiiiiİIİİiiiiiiiİİİliiiiııiiilİl•llİ 
Türküler, 19.30 AJans haberıerı, 111.ss hııanb 1 s.ıı cı')> h ıcuk ma.hke-ır s"cINrz ARSİA 

1 
Fasıl heyeti, 20,15 Radyo gazete.>!, u ru ye ~ u .~ 
20,45 Mtizik, 21,00 Ziraat Ta.kv1m1, mestnden: 
21,10 Orkestra eserleri (PlJ, 21,30 Ko- Mllddel: Behlce ParlakbUek:. Mlld
nuşma, 21,45 Klasik TÜ.t'k müziği, 22,30 dcla1eyb: Enver Parlakb'lck: .MaJı-
AJans haberleri ve borsalar mutpaşa Yeş!ldlrek Gi121n han Lübin-

l'arın s:ıbahkJ pro:ram ler çorap fabrikaS'lnda Lşçt. (Halen il•••••••K11Uamnız. Her Eczanede bulunur.,•••••••ıi 
7.30 Program, 7,33 6.ılon or1cestrlst, lkametgA.hı meçhul). Müddet Behice 

7,•la Ajans haberleri, B.OO Salon or- Parlakbilek tarafından mlldde1al~yh 
kestrası, 8,15 Ev!n saati. Enver Parlakblle'k aleyhine açılan bo-

pnma dava.sına alt arzu.hal sureti 

Kadıköy ikinci Sulh llbkuk HA-
kimli.gimlen. 9u, ı:n 

C. H. P. İstanbul Vilayet İdare hE'yeti Reisliğin
den: 

ı - İstanbul'da Şehzadeb:ı~ınd:ı c. H. Part.l.sine ald arsa üzerine yaptı
rılacak olan (1,036.694.40 lira (Bir mtlyon otuz altı bin altl yfrt doksan 
dört lira kırk blr kuruş> keşif bede!ll talebe yurdu binası inşaatı kapalı zad 
usu11yle eksiltmeye konulm~tur. 

2 - EksUtme 22/ 611942 tarJh!ne müsadlt pazartesi günü saat 17 de :ts
tr-rbul'da C. H. P . vlliyet tdare hey'etl binasında. müteşekktl komlsyon 
huzurunda yapılaca.ktır. 

Kurs sonunda. yapılacak müsabaka imtihanında. kazananlardan Ankara 
harlclnden gelenlere kamml harcırah ve yevmlyelerl verilecektir. 

İsteklilerin aşağıda. yazılı vesikalarlle nihayet 20/ 6/ 1942 a~amuıa ka
dar blzzat veya yazı ile Ankara Umum müdürlük Zat 14leri mUdürluğüne 
müracaat eımelert Uzımdır. Bu tarihten sonr:ı. yapılacak müracıı.atlar kabul 
edUmlyecektlr. · 

1 - Nüfus h\Myet cüzdanı 
2 - Mektep şehadetname veya tasdlknamesl 
3 - Varsa. hizmet vesikası 
4 - Zahire lşlerindekl ihtisasına dair resmi vesika. 
5 Askerlik terhis tezkeresi 
6 - Doğruluk U~dı 
7 - Sıhhatlerlnln va.zlfe ifasına mü~lt olduğuna dair rapor, 
8 - 3 adet fotoğraf. <3891) (6037) 

Ustabaşı ve işçi alınacaktır 
Aşağıdaki şartlar dahlllnde: 

1 Adet usta.başı. (Bo!:ıln işlerinde ihtisas se.h1b1 ve bilyük fabrikalarda 
usta.b~ılık yapabilecek iktidarda olacak). 

• Elektrikçi (Bobin işlerinde ihtisas sahibi olacak.) 
• Makinist 

2 
4 
3 • Taktir işçlsi (İnhisarlar ispirto fabrikalarında ve petrol tl',;fl 

yehanelerlnde çalışmış olanlar tercih edilir.) 
10 • Tornacı CBirlncl sınrl) Sanat mektebi mezunu olanlar t.erclb 

edilir. 
1 » Frezeci 

10 » Tesvlyecı 
8 • Pl~nyacı 

10 • Soğuk demlret 
1 • Takımcı ustası 
4 ,. Motör maklnl.stl 

alınacaktır. 
verilecek ücret: 

• 
~ 

• 
• 
• 
• 

• 
• • • • 

• 
• 
• • 
• • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• • 
• 
• 

• 
• • • 
• • 

Gösterecekleri ehliyete göre ustabaş1ya 210 Urayll. kadar ücret ve işçile
re !I Hraya kadar yevmiye verilecektir. 

Aranılan şartlar: 

Yan tarafta !o
tografı görülen 
Kadıköyünde Kı
zııtoprakta Reşit 

pa~a sakalında 20 
No. lu hanede 
mukim Ar!f oP.lu 

müddelıle.Y'he tebllğ edllmek üzere 
yazılı adresine gönderilm4-'1e de mu
maUey'hln ~kflr mahalli tel".< Ue 
semti meçhule gittiğinin beyanUe 
iadP. kılınması üzerine Hukuk Usulü 
Muhakemeleri kancnunun Hl, 142, 
143 ve 183 üncü maddelerine tevfikan 
iade kılınan drtva arzuhal ile mWıa.
keme gününü gösterir davetiye va::a
kası.nın ma.hkı>mc d\van.haneslne ruııl

Galip J3elllmln dt- masına. ve 9421399 numarada kayıtlı 
nıağ ed!yesl Afeti- ~bu davaya. müddeialeyhin (10) giln 
n~ ~ağlı ateh hal! içinde ce·{a.p venneilne ka.r:ı.r verl.lın.4 
nı_:ılu!IyeLle hacre- ve bermuc1bl k:ı.rar arzuhal f!e dave
dılıniş ve kendisi- tlye varakası mahkeme divanhanesi-

3 - Bu tşe a.ld eksiltme .şartnamesi, bayındırlık 1şlerl genel şartnamesi. 
hu.s113t fenni şartname. yapı işleri umuml tennt şartna.mesı, vahidi flat cet
veli, qlf hu13...o;ası, mukanle projesi. bina planlan Ank ara'da. c . H . P artisi 
Oeneı Se-kretcrll~l bUrosund:ın ve İ.stanbul'da C ,H .P . vUA.yet 1d:ıre hey'ett, 1 - Fili askerllk hlzmetlnt ifa etml~ olm k 
ı-elsllglnden {30- llra mukab!I ıı:de alınablllr. rr a 

. ue aynı evde mu- ne :ı.:ıılmış olmakla mumalleyh Enver 
kim ırn ı ı·ı Mnnevver B.?111.san vasi . 
kLylıı cd!!m~şfü At· k d I· m. Parlakbılek yukanda yazılı müddet 
O

' • J a '.lr ara n zarfında d.ivaya cevnp Vı?rerek tahk1-
.unur. kat için taylıı kılınan 26(61942 cuma 

günü saat (9,30) da mahkememizde 
hazır bulunması veya kanunt btr vekU 
göndermesi lüzumu tebliğ yerine ~

4 - Munkkat t emin"t (H s-o l ' ra ) kırk dört bin sekiz yuz" elll Hra'dır .a - Devlet veya her han°i bll.' müesseooye mecburl htzmet taahhlldU 
... · J · • bulunmamak 

5 - Lteklllerln tekli( mektuplarını ve şimdiye kadar buna benzer ve bir 3 _ 45 :v~şır:dan yuk.an slnde bulunmam.ak 
derada en az beş yüz bin liralık bir taahhüt işini muvarraıovetle yaptığı:tı istenili!~ek v~saik : • 
t!.'vslk eder vesikalarını ve İstanbul vil!yetlnden eksiltme tarihinden sek:.z 
giın evvel alınmış ehliyet ve 19-12 yılına ald ticaret odası ve~lkalarını hııvı 
kapalı zarfi:ınnı 22/ 811942 pazartesi günil saat 14 e kadar İatr.nbul'da C. 
H. P. vllay~t !da:::e hey'etı blna.smd:ı müt~şekkll komisyona vernıelt'rt Uin 
oh•nur C6269-

Harp Okulu Komutanlığından: 
1 - Aşa~ıda yazılı .şartları h:ı.iz okurlar harp okuluna alıh:ıc:ı.k!e.rdıl'. 

1 - Nüfus kağıdı (942 askerlik yoklamasını havi · 
2 - Polis 1yl hal kağıdı 
3 - Tahsil vesiknsı 
4 - Hizmet vesikalan 
5 - ı Boy 8 vesikalık fotoğraf. 
Taliplerin derhal Galata. Postahaneslnde posta kutusu 128'.l numaraya 

müracaatları ilan olunur. C6098l 

KALİTARYA'da 
Ahmet Ley~n marul 
BAÔI ve KÖŞKÜ 

satılıktır 
içindeki sahibine müracu t. 

mek üzere LIAn olunur. 

Ticaret aritmetiği 
A - Ankarada. buluna~1la::- coğrı.ıdan doğruya Uarp okuluna, Ankara ha

r:clnde bulunanl:ı.r bulunduklan verin askerllk şu~sine nıürac:ı.at edecek- !'••••••••••••••••••••••••••••il 
lerd!r. · 

, Dr. İbrahim Denker 

Profesör K. KÖ~!ÜRCA..."'l''m k1 kı
sımdan ibaret bu son eserl yegane ti
caret arltmetlğldlr. 100 er K~. fi
yatla Ik.bal K!tabevinde satılıym• 

B - Kayıt ve kayıt !l'!u:ınıelE>sl l/Hazımn/942 den itibaren 20/ Temmaz/ 
942 tarihine kadar devam edec"k~:!·. Bu tarihten sonrak.l müracı:ı.allar kabul 
edilmlyecektlr. 

2 - GiriJ :jartlan: 
A - Türk nkındm olınak. 
B - Lise bitirme ve clgunluk imt.hannı vermt, bulunmak. 
C - Tam teşekküllü :ıe:r'etı sıhhlyest olan askerl hastahaneler1~n .-har.:> 

Za.yl - Hafik askerl!k şubesinden 1'.'kuıı::na girer~ kararlı sıhhat raporu olmak. 

Muhasebeci Aranıyor 
Adana Elektrik T. A. Şirketinden ı 

3659 eayılı kanun hükümlerine göre aylık ücretle bir mes'ul muha
sebeci, bir muhasebe memuru alınacaktır. İsteklilerin hal tercü
mesi ve re(eranslannı bildiren bir mektupla 1 / 7 / 942 tarihine 
kadar Şirket Müdürlüğüne müracaat etmesi lüzumu ilan olunur. 

Balıklı Hastaııesı Dahil!ye Müte
hassısı. Her gün saat 15 den son
ra Beyoğlu - Ağacamll, Sakız
ağacı cadde.si Çöplukçeşıne sokak 

No. 13. Telefon~ 42468. 

verilen !l3kerllk tezkeremi ve Beyoğlu D - 13 11!\ 23 yal!ır~da olmak .24 yaşına girmiş olanlar alınmaz.• 
yabancı askerlik şubesinde mukayyet 7 - Diğer şartlar asketlık ~ı:belcrl::den ve Harp okulundan öğreııllebUir. il••••••••••••••••••••••••••••• 
ve Hafik nüfus memurluğundan ve- ==::======================({=3=55=2=·==«=58=1=7=:•:-: inşaat ilanı 

Zayi - Aslo:?rli.k: maa,'Ş cüzdanımı 
kaybettim yen~inl çıka.racıı.ğımdan 
e-sk~inln hükmü yoktur, 

Server Tarlacı 

rllen nüfus tc-zkerem beraberinde il 11 kaybolmuştur, yentslnl alaca~ımc!a.n Devlet Demiryolları ve Limanları işletme · 
esklslnln hüküm';g ~~~~~iu Umum idaresi ilanlari 

Abdullah oğlu Şaban Uy"1JD. ===================================================== 

Ticaret Vekaleti Iç Ticaret Umum 
Müdürlüğünden : 

T tirkiyedt: yangın, nakliyat, hayat ve kaza sigorta i~lerile meşgul 
olmak üzere kc"nuni hükümler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet 
halinde bulunan Doğan Sigorta Anonim Şirketi bu kere müracaatla 
İzmir, Manisa ve Aydın vilayetlerile mülhakatı acenteliğine Şirket na
mına yangın, ll&k liyat, hayat ve kaza sigorta işlerile me~gul olmak ve 
bu işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde müdd ei; müdde
a[eyh ve üçüncü phu sı fatlaril e hazır bulunmak üzere Haki Erol' u ta
yin eylediğini biJdirmiştir. Keyfiyet Sigorta Şirketinin Teftiı v e Muraka· 
h esi hakkındaki 25 Haziran 1927 tarihli kanunun h ükümlerine muva
fık görülmüıı o lmakla ilan olunur. 

Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden: 

Mühendis ve Kimyager allnacak 
Otısimlze 300 lira ücretli b lr m:ı.klne mlihend lsl ne 260 Ura ücretli blı• 
kimrager alınacaktır. İhtisas mevkl1 olan bu vazifelere talip olanla
rın 18 Haziran 1942 Perşembe günü saat 10 da blzzat lüzumlu evra.k
Iarl!~ birlikte umum müdürlüğümüze müracaatları. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşlet
meleri Umum müdürlüğünden: 

ı - Keşit bcdeJl 17822 lira olan Kazlı Çe.ş.mede 156 No. h muha·ıvııe 
merkezi lnşası işi açık eksUtme usulü l!e ihale edilecektir. 

2 - Ekslltme 17/ 6/ 942 çnrşamb:ı glınü, saat 10 d::ı. Metro hanınm 3 lncl 
k:ıatmde. yapılacaktır 

3 - Murnkkat tenı!nat 1273 l!ı-adlr. 

D evl et Demir yolları Eskişehir İşletmesi 
Satın alma Komisyonundan: 

Muh3mmen bed-ell (66355) lira olan, aşağıda cins ve mikdrırlan yazılı 
bulunan 3 kalem et 26/ 61942 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarr usulile Es
kişehir İşletme mildiirlüğü binasında toplanan komisyon tarafından satın 
D.lmacaktır. . 

MuvakkJ.t teminatı ( 4976J lira (65) kuruştur. Taliplerin kanunun taylıı 
ettiği vesikalarlyle tekllflerint aynı glin saat 14.30 za kadar kom!.syon reis
liğine vermeleri ırn.n olunur. 

ŞartnatMler (333) kuruş mukabilinde Eskişehirde komis:vonda. Ankara, 
Haydarpaşa ve Sirkeci İdare veznelerinden alınablllr. 

Clnst Mlkdarı 

Koyun Etl 
Sığır Ett 
Kuzu Ett 

24850 Kğ, 

28000 » 
900 ı. (6139) 

* Demir yollarımızda en az kırk kişilik gruplar hallnde seyahat edecek 
ameleler için 15/5/942 tarlhlnden itibaren tatbik edilmek üzere yeni bir ta.
r~fe ihdas edllınt,tır. 

Fazla tafsllM için istasyonlara müracaat edilmesi. «6272• c4073• 

Belediye Sular İdaresinden ı 
1 - İdaremize Kızıl madenden prız tevkif musluğu ve salt p arçalar 

döktürülecektlr. 
2 - Döktürülecek prlz ve tevkif musluktan lşlenınif olarak teslim edl-

leoektlr, 
3 - Ntimuneler İdarem.iz Levazım daire.sinde görüleblllr. 
4 - Tekllrte 1k.l şekil !iat verllecektlr. 
A - Kızıl hurdası idareden verilirse 
B - mzıl hurdası müteahhit tarafmdan temin edlllrsıe. 
5 - Bu dökme .Lşinl üzerine almak lsteyenlerln 12 mayıs 942 cuma günU 

saat l!? ye kadar bir mektupla fhtlarını Taksim Sıra Servilerdeki idare 
meı·kezlne göndermeleri. <ı.6247ıı 

Belediye Sular ldares inden : 
ı - O.smanbcy - Maçka arasında. Rumcu ve N~ntnş !addelerl imtlda

dınc.a do nece~ su boruları tein hendek açılacaktır. 

Sümer Bank Umum müdürlüğünden 
1 - Karabükte yapılacak Şamot fabrikası inşaatı piyasa temevvUcatı 

nazan itibara alınmak şartlleı kapalı zarr usulile ve vahldl fiat esaslle lcra. 
kılınan eksiltme-ye tıallp çıkmaması üzerine pazarlık suı.ıetile IJı.alesl lcra olu
nacaktır. 

2 - İşbu inşaat ve ameliyatın muhammen keşif bedeU 432.262.2<! liradır. 
3 Eksiltme evrakı Ankarada Sümer Bank MuamelM şubesinden 30 

llrıı. mukabilinde alınabilir. 
4 - Muvakkat tem.inat mikdan 21.041.- liradır. 
ıı - Eksiltme 20/5/1942 tarihine müsadlf pazartesi gilntl saat 16 da An· 

karada. Sümer Bank Umum Müdürlüğü inşaat şubesinde yapılacaktır. 
6 - İsteklller şimdiye kadar yapmış olduklan bu glbl 1.şlere ve bunların 

bedellerine firmanın teknik teşkilatının kimlerden terekküp ettiğine ve 
hangi bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesikalar pazarlrk günll 
beraberlerinde bulundur:ıcaklardır. 

7 - Banka lhaleyl icrada !>ertx>sttir. 0:6277• 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
Blr1ncı cerrahi kliniğine yaptırılacak 36733 lira k~ifll taht a eşya lçlıı 

4/ Vl /942 tarihlııde kapalı zarf eksiltmesinde yapılan tenzll az görüldü~iin
den aynı şartla 11/VI/942 perşembe günü saat ııı de rektörlükte pazarlıkla 
ihale edllecekt!ı' 

istekliler % '15 t.eminat ve vesikalarlle gelmeleri. t630b 

Sıhhat ve ictimai Muavenat Vekaletinden 
Gözlükçü olmak isteyenlerin 

dikkat nazarına 
3958 sayılı gözlükçülük kanununun 1.klnc! maddesi. mucibince Gözlilk

çiilfüc Kursu 1/7/1942 tarihinde İstanbulda açılacak ve ikt ay müddetle dc
v:ı.m edecektir. 

Kursa. 1.ştirak etmek isteyenler bir an evvel bulunduklan mf\hal Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet l\lüdürliiklerl vasıtuslle vekfı.letimize bir dilekçe lle 
müracaat etmeleri ve bu dilekçelerine aşağıdaki vesikalan bağlamış olma
ları lazımdır. 

1 - Nüfus hüviyet cüzdanı sureti 
2 - Orta tahsil şehadetnamesi veya bu derece t:ıhs11 gördiığüne dair 


