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Almanlar 
Harkofta top
lu bir hücuma 

geçtiler 

Mektepliler Spor bayramı 

Ruılar, İlmen gölünün 
renup doğusunda ıiddet• 

Ji hücumlar yapiyorlar 

Sulama işleri 

.. • d yapılan tetkikata 
Ankara 23 (Telefonla) - Nafia but~eaın J • Oiyarbakfr. 

RÖre Diyarbakn • Cizre - Irak hududu d~mı?'~lu hattını~ 
dan itibaren 160 kilometrelik bir kısmı bıtmııtır. b' k in~aatı 

Elazıg - Palu - Muı. Van - İran hududu hattım~ kır ısım! K z-
.h ı K" u h "h' bır ısmı o an ° 1 a e edilmiştir, çalı~ılıyor. om r attının mu ım 
luya demiryolunun varması için çalışılmaktadır. l'k . 

Yol meselesine gelince, Nafia Vekaleti 15,500 kilometre ı şosenın 
20 senede yapılması için lüzumlu olan 450 milyon liranın ~er sene rn;Ö 
•Yyen m.iktarı verilmek ıuretile yapılması imkan. olmadı.ğında~ 
rnilyon liraya balig olacak ve 4500 kilometre tutacak hır yol ın,atı 
Proaramı hazırlam11tır. 

Meksika mihverle 
harb halinde 

BU SABAact 

Harkof'ta 
Ruslar 

müdafaaya 
çekildiler 

. 
Sovyet. tebliği K erg 
yarım adasından 

çekildiklerini bildiriyor 

~BL&B.&.l'L&B 

Taganrog
Rostof 

de.miryoluna 
hucum 

Alman .. Rumen 
kuvvetlerinin taarruza 
hatladığı bildiriliyor 

iki hiikiımet arasında 
mühim hidiseler 

bekleniyor 

- Şırtüattl ptıp ta fQlecetlm nıama 1 •• 
- Olmaııut, Büyll, babatı Jlbl bllyüt tüccar ot da o,.ıeı .. 



Sahife 3 A~ŞAM 24 Mayıs 1942 

~--D_a __ ·_n_G_e_c~e .. kmmi_v_e_D~u~S-a_b __ a~~i!'la!-kDEl·•i-D_amsı••b--e_r_ı_e_r ____ ) 
Harb tebliğleri 1 
lngiliz tebliği 

Kahire 23 (A.A.) - Orta Şa.rk İn
gflhı kuvvetleri umuml kamrgAJıın.ın 
tıeblltf: cenup kesimtnde bitı düşma., 
bataryasına. ta.a.mız edilerek dağıtıl
mlŞtır. Mutat keşıU faaUyetinde-n baş
ka kayda değer bir §CY yoktur. 

Zenciler 
Amerika bahriyesine 
alınmalarına karar 

verildi 

Nevyork 23 (AA) - New -
Y ork Tımeıo gazetesi, 'bahriyeye 
zencilerin de e 1•nması hakkında 
.Bahriye nazırlığının verdiği karan 
övüyor ve diyor ki: 

Al)ıtlatM\11~ fS1R fflll! 
Mektepler spor mev-

Bütçeler 
Yarin Mecliste 

müzakerelere baılaniyor 

Y eşilay gençleri 
yhk kültür toplantıla

rini dün yapblar 

to .. renle kapandı Ankara 23 (Telefonla) - 1942 Yeşilay gençliğinin 4 üncü aylı"li 
maJJ yılı oütçesini tevzin m.aüadile toplantısı dün Eıninönü Halkevi aa-
teklif edamİf olan ve tahminen 80 lonunda tyapılmıştır. Top1antı saat 

• 
sımı 

• 

• • m.ilyoiı Iiralı1 gelir temin edecek 14,30 da asbaşkan tarafından açıl· 
Umumı tasnıfde erkeklerde Haydarpaşa, kizlarda olan liyiharun bütçe encümeni tara- mışhr. Müteakiben kürsüye gelen 

Camlıca liseleri birinci oldular fmdan tetkiki bitirilmiştir. başkan prof. Dr. Fahrettin Kerim 
Bu karar ırk farkını ortadan kalBerlin 23 (A,A.) - Alman orduia.n 

başkumandanlığırun tebliği: dırmaktadır. y~~anseverlik göstere-

Alman tebliği 
- Uyiha ta.bedilerek mebuslara ela· Gökay, bükUınetimizin içki fıatleri-

. ğıtıbıı]§br. Pazartes: günü Büyük ni arttırması yolundaki tedbirJeri 

ŞJmal Afrlkada, düşman k~ kuv- reli kıymetlennı ısbat etmek arbk 
'tetlerlnhı blr teşebbüsü püsk.ftrtıül- zencilere düşer. Zencilerin onu ya
müştür. Alman av tayyareleri hava pacaklannft biz.im kanaatimiz vardır. 
muh:ırebelerlncle on düşman tayyare-

İt.tmbul maarif müdüılüğü.nün Inönü ve Erenköy 8 p.r puvanla Ü- Millet ~eclieiııde müzakere edile- memnUllİyetle karşıladığını söyledik-
tertlp ve 1dıı.re ettiği mektep!~ spor çüncü olmuşlardır. cektir. ten sonra demiştir ki: 
mevsiminin kapanış t.öreru dün Jl'e- H ydarpa-. I ık M ıı ş f a %a • § Ankara 2~ (Telefonla) - Bütçe « i :i e imiz 19 mayısta karak-
nerualıçe stadını yine hıncahınç dol-
duran mera.klı davetliler huzurile futbol maçı encümeni Devlet demieyollan büt- terli ve seciyeli gençler yetiştirmenin 
yapıldı. Program ~ sona kadar Atretizm müsaıbakalarındaıı sonra çesinden sonra bugünkü toplanb.sm- lüzumundan bahsetmişlerdir. AyYıca • dü.şürmü.şlerdlr. 

Ayn a.yn uçan lngillz tayyareleri 
dün gece Alman koyu üzerinde ve şi
mal Almanya. sahill inerlnde dolaş
mı.şlardır. Hiçbir bomba. atılmaIIUŞ

ıır. 

Almanlar 
Harkofta toplu bir 
hücuma geçtiler 
(Bq tarafı 1 inci aabifede) 

Laponya' da Alman ve Fin kuv
-..etleri muvaffakıyetli bir mevzii ta
arruzda bulunmutlardır. 

14 mayıstan 21 mayısa kadar 
Sovyet bava kuvvetleri 450 tayyare 
kaybetmiştir. Bunlann 342 ai hava 
muharebeJerinde, 65 i uçaksavar 
topları ile, 26 t. ordunun muhtelif 
ıınıflan t.ırafır.dan ve geri kalanları 
da yerde tahrip edilm~tir. Ayni dev
rede Doğu cephesinde bizim kayı
bımız 45 tayyaredir. 

Moskova 2 3 (AA.) - Sovyet 
tebliğine ekt:r: Harkof kesiminde 
düşman aske ve malzeme bakımın
dan ağır kayıplara uğramıştır. İz
yum - Barvenkova kesiminde bir 
Sovyet tümeni düşmanın 11 hücu
munu püskürtmüş ve 3000 den fazla 
Alman er ve subayını yok etmiştir. 
Hava kuvvetlerimiz muhtelif kesim
lerde 85 tank ve asker ve malzeme 
yüklü 200 kamyon tahribetmi~lerdir. 

Sovyetlerin tankalara 
karşı ti.biyesi 

Çinde.harb büyük bir tntızam ye mükemmeılyet.. beyaz kfune birincisi Haydarpaşn ile da da İn!fıiearlar Vekaleti bütçesiııi biz, içki ve tıarap yasağı İıStemiyoruz. 
te devam etti. kırmızı küme bir1ncJ61 Işık ıtselerl müzakere ve kabul etmişir. Diğer Sadece içkinin tahdidini istiyoruz. 

Merasime tam aaat 11 de :l.stıklAl futbol ta.k:mılan hnsnsl bir kupa ına- mülhak bütçelerin de encümende Ve Büyük Millet Meclisinin içki 
marşı ve ba.yra:ıc ~kme ile bafla.ııdı. oı yapmışlardır. Hakem Adnan Akının tetk.ikah bitmiştir. Önümüzdeki Laf- aleyhindeki temenni1eri §Ükran1a 
Maartf müdür mtıa.v1n1 VahJnhı kısa klare ettiği bu maçuı birinci devresi ta içinde Mecliste 942 btltçe müza- k:arfdıyoruz.> Japonlar, 100,000 

mevcutlu beş Çin 
tümenini çevirdiler 

bir nutkundan ecmra. ECecll Şetin karşılıklı hücumlarla geçınif ve Hay- kerelerinden sonra mü1bak bütçe1e- Bunda naonra cemiyete iltihak 
Türk ln.kılO.bını hazırladığı zama.n ~ahlar bir Jtanpklıkta.n ıst!fade rin müzakeremne baş1anacaktır. eden 5 O azanın yemin merasimi ya-
söylediği (Dağ bqını duman almıl> ede_!t 

1
bir gol ~~ışlardır. u ... ~ T b .1 .... t • l • pılmıtbr. Bunu müzik kolunun kon-

marşı mektepıt sporculal' taratmds.n ıı=ıe devl'ede llAA.l.lll çalışan ~- a sı a ış en · Em' .. - H Ik · t ·ı .sö ........... di ~ .. _.....Mal •~ 1 ~x. - eerı ve monu a evı emsı ~-
Tokyo 23 (A,A.) - Daı:nel a.jansırun :r•..... . '""'-1-'"'Ç ılar a.~ go daha yıı.pm~a Ankara 23 {Telefonla) - Mali- hesi · d., Kib ık b d 1 

blldlrdiğine göre, Çeklang vlla;retınde Bundan sonra m n erkek spor- muvaflalıi olarak maçtan 3-0 galip ye Vekaletinde vergi ve tahsil&.t işle- dl nkın aynadi ıgk,'bc ~r .ı u a ası> 
Çwıking ordusunun 100,000 mevcuUu cular bir geçit rıemıl yıı.ptııar. Munta.- aynlmışla.rdır. • • .. 1 . a ı ome ta ı etmıştır. 
~ş tümeninin muvasala yolları te- zam yapılan btı geçit ıwnntnden son- Müso.bakala.rdan sonra. derece alan- nnın çoga mas~ clo~aYJfil!e ,.apıla~ Büyük bir alaka uyandıran top• 
.sl.JmJ,ştir. Bu. tibnenler kuptılm1~ olup ra. atletmn mil.sabablarına ~eçlldl. la.rla şampiyon takı.m1o.ra meraslmle ]!yihaıı k.a:.~o gen11!.etı~~ h~~aki Jantı 18,30 da sona ermiştir. 
JOkedilmek üzere bultmlQ'Or!a.?. lot md:re sürat (Erkelder): 1 - miJktfatıar ve.rllm1ştıl". MUkUa.tıan a a utçe .~enm e muZHKere 

Bu hareketler esnamada J'aponlar.\ ceznıı CG. BJ ıı.ı.ıo, ı - Beal hta.nbul mebusu Abldln Daver datıt- ve ~bul eclı~tır. ~u llyiha ~e 
İon.. Tımgjang H~ ve N'8:nk1 CHayd.a.tpaşa) 11,8,10. 1 - KAmran ımştır. Malıye VekAleti tah.ilat umum mu
şeh1rlerlnt ~lardır. (1stanbul) 11,1,10, İ.sta.nbul maar1fin1 'ft .sporcularmı dürlüiü takviye elimelı.:te ıre vaTi· 

80 metreı ıriiraı (][Jzlar): 1 - Ba.y- bu .seneki. mavaffakiyetll ba~rılarm- dat umum m6dürl6ğü de vasıtalı 

B ıl 'l ı rtye (Kız mua.lllm) ıı.e.-. 2 - ı.ro- dan dolavı tebrik ederiz, nrgiler ve JVMltuız vergiler a<Ilarile 
abr an gemı er nevver (Çamlıca.> ıı.0.10. 3 - Sühey- Galatasaray • Sişli iki umum müdürt-" yn)m ltt d 

Beri.in 23 CA.A.) - Askeri bir kay- lA (Erenltöy) 12,3..10. ... .... • • uge a a a ır. 
na.tta.n bUd!riliyor: Gülle atma: ı - AJAeddJn <Har- Beyogluspor muhte1ıtı 

Harbin bqla.ngıcından ve İtalya ile darp~a) 11,21. 2 - Erdoğan {Işık) Gelecek harta şehrbnlze gelerek El tazgahlari 
Japonyarun hari:>e gtrd1kleri tarihten- 9,82. l! - Selçuk CBoıtazıçi) D,63. dört maç yapa.ca~ını bUdlrdiğlın1z Vi- A '---- _ • 

berıl Mihver deniz ve hava lmvvetıer1 Yüksek atlama (Erkekler): ı - B1- yananın en kuvvetli ekibi Admira 1 ~al (~611 )ük' - H~~~ 
qııı.pınk1 muvaftakiyetlerl knza.nmıt- nan (Işık.) 1 60, 2 - HaHm (Haydar- tııkınıı ma.çJarına. huırhk olmak üze- e tezgAn an ve., ç sanayun ın&ı
lardlr: paşa) 1.55, · S - Levent (Kaba.ta~) re bugün Galatasaraylılar Şeref sta- şafına çok ehemmiyet vercliğinden 

Bu kuvvetler 12 zırbh, 68 .kruvazör, 1.50. dında kal'şı ya.lamın 1k1 ezeli ve kuv- bu sanayii himayen ~eniden lüzum 
11 tayyare ıeım!sl, 144 ınuhrlp, m 400 metre sürat: l - Ziya (Kaba- vetll raıkibl olan ~hı.spor - Şl§li olan Aletleri allli:adarlara tevzi et
deni?.a.ltı, 33 torpido, 26 muavin ll'n- ta, 55.8 10, 2 - Ziya {BaJda.rpqa.) muhtelttl ne hu~ bir maç yapa- mek maksadile lktisat Vek&leti 942 
V&.ZÖr ve 109 muhtelif barb gemtsl. 5'7.5.10, S - Melih CHaydarpa§a) caklardır. bütçesine 400 bin liralık tahsisat 
batırmışlal'dır. 57,8,IO İki kulübün çıkaracağı kuvvetll blr lconulmuftur. 

Knlar mun atlama: ı _ Necl! muhtellfJ öıründe Ga.lata..c::araym yapa.-

ı (Çamlıca) f.'79 yeni Türkiye rekora. caRı bu ka~~a oldukça ehemml-
Alman aıe Nazırı uzun 2 _Hayriye Cıtm ~tmeru 4.58• 3 _ yet ve heyecan ıı:,yandıracaktır. Maça 

bir mezuniyet aldı Hadiye (İnönü) 4.25 saat 18 de ~!anacaktır. 
Berlin 23 CA.AJ - Alman iqe 'e 15~0 nıetre (Erkekler): Ettef (Ytl- 19 Mayıs bayramında 

ZJnuı.t Nazın M Darre .sıhht .sebepler ce tilk.u) 4.12. MftsaOOıka. ~. ı -
dolayı:;ile uzmı. ·bır mezuniyet alimi· Ra1t <Hayda~) 4.20.8, 2 - Bida- rekor kıran sporcular 
w. Mezuniyebl :rıe.manmda. 1ııendılme yet (Ha.yd.arpqa.) ".33.10, 3 - Balft.- .Aınkara 23 (A.A.) 19/5/1942 
ta.,e ve ıdnlat müste~ M. Baeke Te- ~~ m:~= ... :ı.-NeclA (Çam- tarihinde 19 Mayıs atadyomunda at
k~Iet edecektir, bw) ::~o <ista.nbnı -kız mektepler:' Jetizm müsabakalannda Gazi terbi

rekm'u) '2 _ Nevmide (Erenk.öy) 51 26 ye enstitüsü beden terbiyesi §Ubesi 
3 - Melahat (Kız 1'%retmen) so:M talebesinden 9, J 9 metre ile gülle Bakım ve Tutum sergisi 

açıldi 

lzmir valisi 
İzmir 23 (TelefonJa) - Valimiz 

B. Fuat Tukııal'in Dahiliye Vekaleti 
müstC§8J'lığına tayin edileceği yazıl
mış ise de burada buna dair resmi 
malumat yok.tur. 

İzmir belediye reisi 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Merkezinin güzel bir 

teşebbü!Ü 
Ankara 23 - Çocuk Esirgente Ku

hmu Genel Merkezlr.den blldiri1rn1Jj
ıır: 

Okullar sene sonu gelmi§tir. Sınıf'
larmı geçen taıebeler kita.pla.nnı An
ik.a.rada Kurum genel merkezlne ve 
taşralaroa da merkez ve şubelerine 
hedtye ettikleri takdirde gelecek sene 
bunlar muhtaç e.rkada.şlarn1:ı. Kurum 
tarafından hediye edilecektir. 

Fırınlann teftişi iyi 
netice verdi 

İstanbul beledi.yes~ müfettişleri şch
dn muhtelif .semtıerlndekl iınnlarda 
yaptıkları bir haftalık tefti§ netlccıe
rinl blr raporla belediye riyasetine 
verntlşlerdlr. Teşekkül ede:!ek husu
ıi bir komisyon bu raporları tetkik 
edeeek ve suçlo.n görülen fırıııcıları 
fl,ddet.le ceznlıı.ndıracnktır. Bu rapor
lardan anlaşıldığın.ı göre son günler
de tı.nncılar hakkında ta~k edilen 
zecri cezalar çok 1yl netice vermiş ve 
ekmeıc imalatının nif'peten düzelmc
s1n1 temin etmiştir, 

Kuybişef 2 3 (A.A.) - Sovyet~ 
lerir: tal'Jklara karşı kendilerini mü
dafaa etmek İçin Harkof cephesinde 
kuJlandıkları tabiye h .iselerin ge
lişimi üzerindr. büyük bir tesir yapa
bilecek yeni ve önemli bir unsur te
lakki edümektedir. Bu yeni tabiye Ankara 23 (AA) - Ekonomin 
bir kesimde bu hafta Almanlara 25 O arttırma kurumunun hazırladığJ ba
tanka mal olmu,, buna mukabil hiç lrun ve tutum ~r~i J>ugün saat 
bir Rue tankı harb harici çıkmamı~ 16.30 ela ~qpevinde kurum batı· 
br. Tabiyenin esası düşman tank.lan- kanı Balıkesu meb'llSU general K&
nın hücumunu kırmak İçin sahra zım Özalp tarafından açı}nuıtır. Açıl
toplan ve tanksavar tüfekleri i1e h~ ma töreninde Vekiller, m.ebmlar. 
rekete geçmek ve kıtaların ileri hare- Vel:A..letler ileri gelenleri, hamı mli
k:eti için yol açacak olan Sovyet mesilleri Te 4fiier davetliler hBZ11' 
tanklarını muhareıheye sürmeden ev- bulanmtıtlardtr. 

!00 metre (Erkekler) : 1 - Cezmi atma T<'korunu kıran Melahat Acun
(Galatasa..ray) 'l3.J, 2 - Dotan (~k} daşı, 1,23 metre ile yük.sek atla-
23.9, J - Seza! {Haydarpaşa) 24.2 ma rekorunu kıran Saffet Tezeri, 

İzmir 23 (Telefonla) -Belediye 
reiai B. Reşat Leblebicioğla, fuar 
işleri için Ankara.ya gitmi§tir. Bir 
haha kadftr Anlı::arada kalacakbr. 

Uzoıı atlama (Erkekler) : 1 - Na- 1 00 metreyi J 4 saniyede koşarak 
mık (}Dcydal)>q&) e.4t.. 2 - TevtıJc yeni rekor yapan Suzan Aykutu, 
(Haydarpaşa) IJ,34>, 3 - Tult\1 (G.8.) Ab: 100 l>ayra)t koşu.su rekorunu lıran Boks maçlari 
9.-. Falıanıet Ercan.ı., Fahrünnisa Ere.anı, Dün akşam Beyoğ]u Hallievinde 

( 
Kızlar .. xao M1l'&k J&nŞJ: 1 - Süheyl~ A,ytimuru ve Melahat Acun- lstan'bul boks birincilikleri m6saba
Çamlıca llsesl> 4l1.-, 2 - (Kı!& öğ- d ı .. 60 il ı 1 k l ld N · l _..,.ı • ret.men) , 7 3 ıo 1 

_ (Erenld)y) 
48 8,ıo aş • .,, metre e uzun at ama re- a an ırapı ı. etice er 9......,ur. 

Disk atm-;.,: ı'- Cmt (0 8) 3G-- it.orunu kmuı Melahat Acunda,ı ve Sinek sıklet; 1 - Halit (Galata-
2 - ŞA.mll CHaydupaşa.) sô,io. 3°...: Mersinde :,-apılan gnıpJar birincP,iği- saray), Melih (Kaaımpqa). Horoz 
Rıfkı (Ha.ydatpaoa) 80,30. nl kazanarak T.&Ukiye futbol §oıtinpi- sıklet: 1 - Recep (Alemdar), 

860 metre (Erblder): ı _ Melih ~onl~un•:' 1 böl.genin birincisi sıfa- 2 - Hayri (Galatageoçleır). Tı.iy 
m11.yc:tarpaşa.) ı.t.s,ıo, :z _ 8tlleymaıı tile gı.rme'ft mere .Anka.raya gelen sıklet: 1 - Abdi (Alemdar), 2 -
CKa.be.1ıaş) 2,9.8,10. a - mda,et <HaY- Trabzon lisesi futbol takrmını ve Necip (Alemdar). Hafif 11klet: 
darpqa) 2.11. kencl~erini yeti§tiren öğretmenleri., r - Hallın (Galata gençler). 2 -

Pamuklu tevziatı 
Yerli Mallar pazarından şimdiye 

kadar hlı; mal almamış olanlara bc
§er metre pamuklu mal verilmesi işi
ne birkaç güne kadar ba.şlanacn.ktır. 
Bu hususta Kadıköy ve ÜSküdar ka
za.lan bütün hazırlıklarını tnmamıa
mı.şlar ve fişleri dağıtmağa başl::ımış
lardır. Flşlerln dağıtılması sırasında 
evh1de bulunmıyan veyahut diğer bir. 
sebeple fiş alaın.."Ullış olanlar kendi 
mmtakalanndaki iaşe bürolannn. mü
racaatla !iş alacaklardır. 

vel bunlardan en büyük bammı Serginin.de ayni zamancla Giizd 
ku1lanılmaz bir hale getirmekten sanatlar birliii resim ..ı;eei ael'liei 
ibarettir. de' açılmı~. ır. 

Bu usul, ilk defa olarak geçen ilk- Her ik.i aeJ1P bir aır devam ed• 
kanunda Mo::kova müdafaası eena- cebir. 
moda tatbik ediloüıtir. 

Kerçte muharebe devam Kirkpinar güreıleri 
ediyor F.dıirne 23 (AA.) - Her yJ 

Moekova 23 (AA.) - Sovyet ~m•n mutat olaıı ftı iki gün do
tebliği: Dün gece kıtalarımız, irgal .._ edecek olan. ~ glrq
etb1Jeri mevziJeri bvvetlendirereI ı--. Lastbı S..l()'Uwle ı:.,lHfülf• 
taarruz muhareoeleri yapnutlardu. la )'vi:lmnnmn ta.nnnnıı pehltnm-

Kerç yanmadamıın dolu bmun- lanmn ~ l:nı ~ 
ela muharebeler devam etmekte"dir. takip IGhı ~et ve eİftnle t;,bm.. 
Cephenin diğe, kesimlerinde bilc:fırl- &d Ye '.A"rıbradan merakh Lir~ 
lecek bir ıey yok.tur. el smpu haraya sel:mat IJula:nayor. 

PERiL' KONAK 

fXlOO U.yra.k yarışı (Brkekler)ı Maanf Vekilimiz Hasan Ali Yücd İsmail (Galatasaray). Yan orta: :mt ~) 411/10. 2 - (Ka- iet>ri'.lt etmiJf:ir. 1 - Hüseyin (8efiktq), 2 - F'ık-
Bir vapur Amerikaya 
ka.çirılmak isteniyormuş 

af) ft, S - ~). O • • ul - ret (Galatasaray) Oıtaı 1 - Cev-
Balkan bayrak JUışı: 1 - Ul&J~ nıversıte sporc arının det (Clr ) l :__Şerif '(Alem- İzmir 23 (Telefonla) - Panama 

da.J:pa.şa) 8,43 l/10, 2 - tıeabataş) Ankaradaki maçlari dar). v:.. qu: 1 - Hamit badıral~ Ailfbtter vapurunun letan-
ll,11, 1 -- (Dartıpfa.ka). )9 Maym Spor b~mı miJJıase- (Galata gençle.-) z _ Epef (Ca- buldakı acentesi lzm.ir müddeiumu• 

UmlJlllJ Ptmm tasniftnde eırt:eıklcr: betı1e Anbraya giden Üniversite latasaray). Alır,' 1 - Feyzi (Ca- miliğine müracaat ederek Ayvalık-
1 ...... Hayda.rpa.p G2 puvanla blrlnci, 1 ri1 · ·c~ 1 tıııı h ı Am "k 
2 _ Ka.'batnş 12 pu:va:nla ikinci, 8 _ apl orc~_; e Ankara yliksek mektep- lataaaray), 2 - Alber ua ataaa- L uran1ya akge ~~ vad~~~~ b'lde~ı ~· 
G111atasara lO,S paıvanla tl~ ol- erı munteliti arasında maçlar yapıl- ray). 78. .ıı;açı m 111ten ı~ınt ı . ırmış 
muşlardır. y mJAbr. Üniversite gençlerinin voley- Müs!lbakalar eonunda b6.tün ıılt• ve hu v~pu~ ~11.reke~~ne 1?anı 011;1~-: 

mz Uselerl puvan iru;oltlrıde Sse> bolda 1 e 1 S rvc 11 e 15, atletizmde Jetlerin f8111Pi7oıda.ıma Ms ajanı m.ası~ı ıstemııtır. Muddaumumılık 
1 - Qe.mlıaa 21 pu.nnla. bUtnc1, 2 - 25 e 62 Ue, futbolda 1 e 2 ile gaJip EnveY tarafından birin~ diploma eMıkıkat yapıyor. 
K?Z ~ıetmen 1'! puTanla iJdncl. 3 - gelmiş1erdir. . ve m&dalya[an tevzi edilmJotir. -----

İzmirde bir kadın evinde 
ölü bulundu mamasını sıkı akya t~ilı ot,ti.ın.. rü~ek istediğimi, kendisini tanıyıp du ve ziyaret.imin sebebini nezaketle 

Delih!ılı. talimatimdan btiyen ay- ta.nmıaclığını sordum. ,ordu. İzmir 23 (Telefonla} - Son za· 
~ima .az Terdiği için kalbim Tüt.üru;ü kadın miH Laura'nın Ben hala miA Laura'yı dikkatle manlarda İstanbuldan buTaya gelen 
emin ı... mii.sterih olarak yola dUzUl- b.rşıki evde oturduğunu aöyleyiJıce, tetkik etmeğe devam edb'ordum. Halil oğlu İsmail karısı 1 7 yaşında 

Tefrika No. 68 Çeviren: AHMET HİLALİ diim. kendimi tutmaaaydım. ıevincimden Uzaktan Dk beık~ta Lau.re, ~ok gli- Sabriye evinde ölü bulunmuştur. 
Ert . .atiah d k. M l::m • . . . li . Bultervil kooajm.dan. beni Coom.• bop1ıyaca.k.tıın. zel bh kadın teeirini yuatryordu. MüddeiumurniJik. tahkikat yapıyor. 
. ee~tm k . . ko ~t ~~· ~&ak d ~-~· 58:4 eLÜJt: be Tneey .liuahe.ma aıstflr~ ara- T'utüncü kadına te§8kkür ederelı: Cö.z:leri çok padak ve tatlı, eaçları 

evıne gı ~ IÇln °? _an ~- . e • e ~~ r t bacı P•kins, aaııba le iki ttç eaat yanından ayrıldım, n doğruca kar· da Jcwnraldı. :J'USldaımda larmı- 8" ah" · b · 
tan sonra 11!' Henry ile olle Y~eil- !Dn'cud.iYetme bni olaa:rdmı. deli- eilren yolculuk w.a•nda bem eitlen- ~ eve yollandım. E... tek katlı ıve ıı:ıınsı benekler g8rünmekle l:iearher, ~r n ıyeyı SU... astı 
nl yerken, l>u mektup meeelesfııı an- ltanh:Jı davet etmez ve CoombeTra- dtrınek için birçok lıilr.i;reler anlatb. mütevazı -riln- lü id' K ıyı ~- bal ve tavrında ve çherJnC!e esmer İmnir (Akşam) - Yagmur esna-
lattırn Ye Coombe Tracey kasabasın- ee:r°• :raPıııceiıoı 1eyebati baldı ~a... -Lt 'L- -- -.. .... ::..- dım Hi...,!

0 
..... ~! _ı \ ap ı · •-ad;mlan•l ~--~-..ı -·dı eında Ödemişin Birgi çayının Birgi 

.ı- M' La • ı..ı....ı b __ ı __ L ı..:.. ecek • ·_ıt ua.1o ucn, :ıgun.en ,, __ e_ · ~.e ... ~l .ıı;aoın .ıı;apıyı açı, ~ . auuam .. _ • --L:.. • •• d 1 __ -. 1! ur:ı nm ~ • WJIUl.ıı; ... a.u ter ba,ka J;n b!dıaııe lcaae _.. at ıple metPI ::t: için ll'IÜaa l..aura'yı görme1C ietediğimi ıöy- Fakat daha yakadan dildr.atle bar- ~eaı ıçın en geç~n .ıı;ıemı taşmış, 
rapacagım tahlı:.ikat 11me benimle dinı. ___ 1 ,...._ 

1 
araba- leym' ce 1... __ • h •-- d ı.__ lalmca ilk telir .n -L-oı: wenald .. nalı.iye ve karakol bıııalan sular or• 

L---L 1· hn' .,. • _ _ı H ~ aıua......,o' za • oeııı em oı...u- o atı. ocm 9UIJ'' • ,,__ d L·_ı t S I 45 d k''- d 
~erge ıp ge ryecegını .'°~um. er ne ise delikanlınm Jr.:end:iliğm- czyı pcendirmemel: için ka.fa ..ııı.. de aalon vuifeei gören bOyücek bir bnın pörsümefip bqladıiı, g&&lerhl• talın a .-ımı§ ır. e a. uı;.a .. e-

Sır Henry, teklifi kencllsin«= den hu ıeyalıate b'enbnle l>enıbe:r yordum. odaya aldı. de sfiz"eUiğini ti.ozan J:>lr eertlik bu- ın.ın ~en aonra ıular ınmıştır. 
pphğım zaman. bu küçük eeyabat· gelmem.eğe karar nımcsi, itimi ela- &nu uumda. l1'DIUCU bir len- Odan ePiini a.ptt lçeriy lwıduğu. dudaldaruıda lıinız .aıkdt- Maddı z~rar yoktur. . . 
t.en ee~ir. gibi a3ründü. ha z:i;yad~ ko~qtıraeak, yapaca- luk.tan eonra ~et kwliay:o'Pl'" wt bir g~ atbm. Odıt ~rerıe e ;;: lı~ oldnğu g<SrGllyordu. • Bu ~agmurlarm Ödemıo. mıntaka~ 

Fakat bıru diifündükten eonra ğım tahk.ıkat kin:ısenin '1Al!an dikka- .>..k A:.....b--1- ._,_ __ p --'-'- -' ----=...: 'T'-L-•- •s ~o d Fak.at genç kadının yüziindeki bu sıında zıraat hususunda ibtiyük faydas~ 
L- •. - '- b tini eelbe-ı---k. l"'A-t..n w • .ru• iiKUIT. u;uııço, crJUDS e ara- f..........ug ... ıtmUllmen :7 - "' YA§Ul a L.ı._..ı_LiJm -''c olm t 
ua. lfl tc.ıı; ilflllll& yapmaklıfım daha uı.ı.q......,. ti. ..-. .... ~ ılr Hen• bayi 0 civardaki lıaııa çekmesini ve Jr8DÇ ve g!zel bir b"dm, b' _ ulalctcfek kueurlan .nuıuıaeo' ~ U§ ur. 
muvafık olacağı müta1aaırında bu- ty gıoi mSruf ve zengin bir asilzade.. beni orada beklıeımeabıi tembih et- Jdnesinin &ırlinde otmmu ır Z- için dikka.tle teddk etmek llzımclı. 
lundu. ı:ıin. be~!~ berabe~ Coombe Tra- tim: sonra mı.. uura'mn izini ara- larmı makinenin taPari ü:~rinde <lo- He~ ,ı.e ?lu.rsa o!a~· .tfmdiki hal- Fazla fiatle ekmek 

Bu tahkikat ne kadar mahremane uy e ~ttigı _deftıal. liozhr balki ~ ınağa koyuldum. Cooml>c TraceıJ lattıraraİi :vazı rımyorÖu. de, zıyare~m~ eel>ebmı ıoran genç satanlar tevkif c.-dildi 
Ye §atafat.sız yapılabiJirııe, muvaffa· 111nda ıuyu &:alacak ve muhakkak bı- kaeabll.SJ be41 bin nfltuslu liGyUcek G 1iadm ela • d•W• · - ve güzel bır bdın kıır§ıatnda bulu- İzmir 23 (Telefonla) - Evinde 
k:.,.et ihtimalleri de o nispette arta- n takibedelnerin kulağma <la gldo- bir 1d5ydü rll eııç akiıı ' ·

0 ~mı!.1<l ıgımı g~· nuyol'dum. 84 ekmek kartı bulunan ve ahcılar.n 
cakh. Ben de delikanlının bu düşün- cckti. B ·..ı__r._

0 

L...ı~ı..~ L-'"-- __ı._ ti.' ~tıe, m_ ii ~~11~ • kenb ~~~-ga Genç kadının ıruali, beni daldığım 
S

. • . u ~ UUUDa1 ~ ,,.~ et , yuı: gu.1uınsıyere enı -r- d . tkik ki k d M' 20 - 40 kuruş arasında ekmek sa-
cesini muvafık buldum ve bu İ~ tek ır Henry yi AJlah& cmane~ ei:l~ Sigma almak: için bir tütlincü hılü- ıılAmağa geldi. Caliba 'beni tanıdık- erın .~ ten ~ P çı ar ~· ~ tan Annfartalardn fırıncı A d s ile 
baıııma göreceğimden kalben sevin- ~~~ konaktan ayrıldım. Ben ou kü- l:iesine uğradım. Kalü'beyi e.Ililik bfı lanndan t>irl zannetıni,ti. Fakat bir Laur~ Y~ ne cevap vedrcchektil m ~. Zi- pi:iirici Niyazi Özgur, e k' ia me
dnn. Esa~en air Hcnry'yi genç kadı- ?cUA seyahatten dönünceye kadar kadın idare ediyordıL Sigara pake-- yabancı ~nda bulunduğunu an- yaretımm]'mle,:vzııunak C:-fakn. rr:.ı lte• muru E f o"lu F ri 'un Önd r 
n~.0 irini bulmak için yap cağım kii- kendi emniyet ve selameti İçin kat- tini aldıktan eoma kadma I..:ondra• 'Jayınca. dudak.lnn,ndaki tebessüm mae. etr:1~ ı->:,c ım, yo sa u ·ı eoz er- Mil i korun :ı. m ' e '}• 
çuk eyahate dnvet ctmekli"im de iyen evdt"n dışarıya bir t1dım atma- dan geldiğimi, mliıim bir İf Jçin misa ııçuvcrcli. Gerisin geriye dönerek le bır gırızguh mı bazı ) .. malıydım? m" ler ve sor.,.ula mı m· t 
vardımını i 1 ıekten ziv de 2ôı::ılünü ma.sını ve valıuz da bozkırda dolaı- Laııra laons imnfnde bir 1rad.Jnl-a .srô· tekrar yazı makinesinin önünde olur- (Arkası var) 1 kif edilmiş! rdir. 



AKŞAMDAN AKŞAMA 

Ekmek karbm 
SlllA AllLARI 
Tefrika No. • 7azan: IBKBNDa I'.~ 

Aalıwllıw. .. ııcm 1''•1 ...._ G11ıa1w ................... -w.t ..• 

Y ARYETE YILDIZLARI 
G&ılll-lım_..,. ........................ , 

...... için LALE• en btly&k zaferidir. 

Bqb saat 1 ele 

TEPEBAŞI BEJ EDlYE BAHÇE.si 
CAR.DEN YAZLIK Salonunda 

Büyük Matine 

İbrahım ÔzgiJr ve 
ATEŞ B()CF.KLERi 

VARYETE-iKi CAZ 



- ~ 
~A•ıJ 

Baş - Diş - r·p .., Nezle - Kırıklık - Soğuk Algınlığı - Romatizma -Nevralj 
Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat. GRİPİN 

. 
yerıne Baıka bir Marka Verirleı·~c Şiddetle Reddediniz. 

·, •• : - • • • • • 1 •• •• • •• . • • • ! . . . .· . . . . . . ·. . . . . . · .. 

ÖZE Piyangoda, yalnız, bahta olanlar kazanır 

Emniyet Sandığmm 0/o 4 Faizli Küçük 
Tasarruf Cüzdanında ise, 

Herkes kazanır. 
Bu cüzdanlar, pek yakında açılacak olan Emniyet Sandı

ğının Kadıköy şubesinden de alınabi !ecektir. 

K:ı.dıkoy Hcıncl SULl:ı hukuk Mkıml.- 1 
gınden :. 040' 21 
Kadıkoyunde Yeldeğlrmeninde re

pe soknk 87 No. da mukim il:en ölen 
ve terekesine htiktmll&rlru.1zcc el JNnU
lan Frangül Matosun mutassrrıfı bu
lunduğu Kartal kaznsına t!bt MalLe
pede Değirmen yolu mevkllnde cedld 
69687 No. lu tarl:mııı 1/ 4 hlssesl açık 

Dl r DMOJrE9A.1 nrttırnu suretile satılığa çıkanlmJ..'ll
ı::,n LI. 1 na karar verllmlştlr Tarlanlll tn.m:ı.mı 

2910 metre olup beher metre murall-
YANIK, ÇATLAK, EKZEfılA ve baınıı 150 kuruş hesabUe 4365 llra kıy-
~İLD !ARAl.~RINA fevkalide met yeminli üç ehli vukuf mnrlfetlte 
ıyl celı~ Derlnın taz~lcnmcslne tnkdlr olunmuştur. Birinci nrttırma-
ve \·enılr.nmesine hızmet eder. sı 5 '6/ 94!! cunu "Ünü saat 9 llA. 11.;> 

_... c:rr I! d b 1 - ., -----'-t.":tne e u unur. ı ara.sınd:ı. yaptlncaktır. Birinci arttır-
F R E N G i mnda "'- 75 1 elde edilmediği takdlr

ve 
Belsoğukluğuna 

tutulmamak iç-in 

EN tyt iLAÇ: 
?ROT EJIN'dir 

_..K IMY AGER-il!!! 

Toprak mahsuUeri otisi İstanbul şubesinden 
On bll' bln metre be-zi oflstmtz tıır:ıtından verllmek: ş:ı.rtile örtülük mu

şamb~ dlktlrUeceh'tir. Tal!? olıınlann şartnnmeslnl parasız olarak muha
lıerat servıstndM almal:ın ve açık pazarlığı yapılmak üzere 25/5/942 p:ızar
tesı günü saat on bı!şde s:t't-r~ld"' Limnn hanındaki şub~lzd.e hazır bulun-
malan rtcıı. olunur. (586'6) 

Maliye Vekaletinden: 
% ·ı,a faizli 1():3 ve J•l3ı Türk tınrcu 8 , kontenJıını tabvillcrl 

'.ı:ımillerine tediye nanı 
ı - 1 33 Turk borcu tahvillerinin her üç trıınşına alt 26 IllaYl8 1942 

ta.ksltt tçln Türkiyede Ankan. ve İstanbul plyasal:ınnda tranş tıırkı gô'ıetll
meksizln beher kupon muk..ı.bUL 0,7346 doların Türk llr:ı<rtle t utan y!\nl 
T.L. 0,9491 TUrk lirası tediye edllcceği ll~n olunur. 

Türk lirasını na.tık lşbu mc'bliiğ mevzuubahis taksit lçtn kat'l surette 
tayin edllm.lştlr. Be~ senelik -.uiinıru zaman müddetine k9.dar bu n:feye alt 
kuponi:ır için 0,0-191 Türk lirası tcdiyeı edilecektir. 

Hrt üç tro.nş için Tür~dyedc ted!ye Ue mükeller nıüel3e eler ~un.I.ardı.r' 
Anlorad : 
Turklye Cümhurly t l\iterl.<'!Z B:>.t'l~a'3l 
o_,manlı B:ınlost 

rs•an'buld.ı : 
'rurklye Cü.mhuriyet M~tk~ B:>.ı:msı 
Osm:ınh Bo.nkası 
Doyçe B:ınk 
Ted1y ye alt provtıyotıir.r tesb edilmiştir. 
2 - 1931 l,:incl 31rn Tüı·ıt borcu tıı.lwlllerlnln 2~ tnayt.'\ 194~ t:ı.ksttl lçln 

Ista.nbul piyasasında beb:?r kupon r.ıukabtll Fr. F. 18,75 Fnnsız fr.ı.ngının 
Türlt lıraslle tutan Ti. 0,553358 Tıirk lirası tedlye edllecektlr. Bu mebii~ 
kat'J surette t:ı.yl.n edJmlş olup be.ş senelik müruru zaman müddetine ka
dar 'l:.ı vadeye ait ku{hlnllr lçl!l 0,55335tJ Tiirk lirası ödenece1ı:ttr. 

,, BÜYÜKADA 'da--~ 

I S P ~"~"°~ ... ~~.! .!ak~ A S 
Yemekler ayet nefis. Fiatlar uygundUT 

ARi 
I ÇKiL i LOKANTASI 

L!lks s:ı.lonu ve açık tarn~ası fevt:alMe blr dekor lçerlslnde 

Açılmıştır. 
Tanınmış Mtıe..."tn>: c.ın.nT TİANO'nun idare.sinde ve sevlmll Dl.Y.Öz 
HRiSTO MINİMATİDİi ve havatyen kttn11ist HRiSTO KONTİS'ln 
lştlraklle orkestra. Nefis yemekler - Soğuk lçklter - Mükemmel servls. 
E,tlenoo ~teminin bjrleşccetl yer. Beyoğlu İ.st.ikliiJ caıJdeslnde No, 451 

«Slüdyo .. müessesesinin fıstünıle. Tel: 43848 

' Az kullM~~~!ı~~.!~~un~~~~~~!Ekskavatö'.1 
satılık veya klrnya verilecektir. Bıı.hçekaptruı Agopyan hıın No. 22 ye 

müracaat. Telefon: 23428. 
'.ita;; 

11/#D-Satılık Zeytinyağı Presesi-•-.. 
Günde 10 lll 12 ton ;;e.vtın inleme kablllyetlnd komple blr prese tesi
s:ıtı yeni olarak sntılıktır. Tnltbterin 1204 numaralı posta. kutusuna 
ınürncaatdarı 

Kadı köy ikinci sulh hukuk hakimliğinden: 
P39/17 

Ölen ve terekesine hakimliğimizce el konulan Evkaf Nazın 
Galip paşa kızı H:ıtlce İffetin Erenköyündc Ethem efensl soka
ğında 39 No .lu kôşkündekl kıymetli eşyası 25/ 5/ 942 pazartesi 
gününden itfüaren hı"r gün saat 14 de mahallinde satılacağı ilan 
olunur. 

Türkiye Ctlmhuriyeti Is Hüsameddin 
Idrar. ktuı v sair tah11ller, Em!n
tınü, Emlak ve Eytam B:mk.ası 
kar~ısındn Izzet bev hnnı No 6 

d~ en çok arttıranın taa.hhfidil b:ıki 
kalmak şartlle ikinci artt.ırnıası 20 8/ 
942 cumnrte.si gunü aynı sıı.:ıt.lcrde 

ynpılacııktır. Mı.iz:ayedıeyeJ.ştlrfık için 
% 7,5 pey ::ı.kçesı yermek lazımdır. 

Yüzdd blr knnun! harç milter:ıklm 
vergller satı.ş bedelinden çıkartlac:ık 
dellii.ll:re resmt, ihale pulu, lntıkal 
mnsrnrı 20 senelik tnvlz bedeli rnitşte
rlslne nit obc:ıktır. İpotek s:ıhlbl ala
clklılarl:ı diğer allı •·adarların g:ıyrt
menkul üzerindeki h:ıklarmı hususu 
faiz ve mnsrafa dnlr iddlalannı ev
r:ı.kı müsbltelerlle 20 gün i:;;l.nde hJ. 
kimllğlm!:re blldlrır.eıert ı rı~ımdır. 
Haklan tapu sicillerile sabit olmadık
ça satış bedelinin payl.aşmasında.n 

Tedlye nıucsseseterl ~unlardır: j 
Ttırkly Cumhurlyet ~ ı~rk~ Bınkııst ZiRAAT BANKASI 

ı h:ırfç kalacaklardır. Bu rnecbur!yet 
ırtlta.k hak: s..lhlplerine de ş:ımildic . Bulana Mükafat Os:n:.nlt Btınk:ı.st ı3G70o 115796• ı 

LEVRETIE markalı ve tizerlndc Bedel1 miııayede bir hatta zarfuıdg, 
(Noel ... 1930> h"tkkedilmlş elmaslı tediye olunmadığı takdirde ihale fe.>lh 
bir kol san.ti ltnyboldu. Bulan zata olunup bundan mütevellit zn.ror ve 
JstıkIU Cad. No. 101 adresine ge- ziyan alıcıdan tnzmln ettırnecekt~r. 
Un\ı!{lnde ivl bir mükiı.rat verile- Talip oalnların ynntı t:ırlhde vaktln-

cektlr. de mahkememize ge!meıert nan olu-
Kadıköy lkiııcl sulh hukuk hfl.ktmll- ı_1_ur _______ _____ _ 

Kadık.oyunde Tuğlacı başı Hacı Istanbul aslıye 12 ncl hukuk hlkım-
ğinden: 9411179 - 1911 . . 
Mustafn efendi mahallestııin n.tlk lığinden: Es:ı>: 041 tG20. Dav:ı.cı : Y•ı
Erenköy caddesinde ve cedid Ya.ver suf Artlnal: Aksaray Horhor caddesi 
ağa sokağında eski 44 yeni 10 kn.pı sa-' 130 No .. Dl~alı: Saime: Aksaray Grı
y. l ve ölü sahureni.n mutns:ırrır cıl- raba Huseyın m'.l.hallesı Fınn Çıkma
nut;u tltl donüm mlkdııı·ındaki tarla- zı 376 No. Davacı Yusur Artlnal tara
nın açık arttırma suretlle satılmasına. !ından. kaı:_ısı Saime aleyhine açtığı 
r.arnr verilml.şUr. Mezkür tarlaya ye- b~ş:ınma davasu~ın dlivolının lknmet
minll üç ehli vuku! tarafından 1500 cölunın meçhulıyetlne blnaen gıyıı
Iira kıymet takdir olunmuştur. Blrlncl ben ve ilanen yapılan_ ~uhakcmest so
nırlk arttırmnsı 22t 6f 942 pa:ı:art.e3l gu- nunda divalının evlılık blrllıtlnl terk 
nü 'sa.at 9 llli ıı.30 dn. yapıiacııktır. o ettiği ve bu yüzden evlfllk blrllllgintn 
gUn muhammen kıymetinin dörtte ldames'?e imkll.n kalmadı~dtın K. 
uçünü bulmadığı surette en son art- M. 138 ıncl maddesi muclblnce ta:ar
tıranın taahhtidü üzerinde ba.kl kal- lnnn boş:ınmı:ı.lanna dıı.lr verılen 
mnk: şartile Iklncl arttırması 7 7/ 942 17!4' 9_42 tarlhll ve 9-ll / 650 num.ır-aTı 
s:ılı giınü aynı &1lnt.lcrde yapılacaktır hukmun dlvntının ikametgfıhının 
Talip olanların % 7 5 nL.'"betinde pey meçhutiyethıe blnae'l Hanen tebligat 
akçesi vermelert \'e' yahut milli blt' ıfasın:ı karar verlle_rek hü~üm fıkrası
bankanın teminat m ek tubunu getir- nı bır surel;1 teblığ yerm e geçmelc 
melerf Iü.zımdır. Mütero.klnı vergiler üzere mahkeme dh·anhaneslne tall:C 
yüzde bir kanuni hıı.rç s:ı.tış bedelln- edilmlf oldu~undo.n işbu ll!l.n tarihin
den çıkarılacak ve rüsumu dellfl.llye den itibaren on be11 gün lçlııde tem-
20 senelik t:ıvlz bedeli ihale pulu in- yiz yoluna. mürac:ıat edilmediği tık
tık.al masrafları müşterisine ait ola- ~irde hükmün katileşeceğl belll olm'l.'c 
caktır. llıaies1 üstüne yapılan w.t u2'Crc flıln olunur. 
bed"ll miızaycdeyl 7 gün zarfında -------------
mahkemeye tevdi edecektir. Aksi hal
de thale rcsih olunup bund:ın müte
vellit zarar ve ziyan anda!\ tazmin ct
tlrllecektlr. Ipatek sahibl alacıı.klılar
la dlC"er alaknd:ırların gayrt menkul 
üzerindeki h:ıklnrını hususlle faiz ve 
masrafa dair olo.n lddlalaruu evrakı 
miısbltelerile 20 ı;;ün içinde mahkeme
ye blldirmel~rl lazımdır. Aksi haldv 
h:ı.klaı·ı tapu slclllcr.le Sl.blt olmadık
ça s:ı.tış bed llnden hariç lml:ıcak.lar
dır. Bu mecburiyet irtifak h~k sahip
lerine de şamildir. Miızayed~ alenl
dir. Talıp olanı.ınn yukand:ı yaz.tı 
gün ve sn.ntı erdc mn.hl:ememlzde bu
lunmaları ilan olunur. 

Zayi - Ra.ml nıi.hıyesl la.şe memur
luğWldan aldığım 5142, 5143, 5Ht. 5130 
numaralı dört a det büyüklere alt ek
mek ko.rnelerlnl zayt ettlm. Yenlsinl 
alacn~ımdan bunlo.rın hükmü olma.
dtğıru bıldlrlrfm. 

R:ı.mı Cwna mn.h!l.llesi Oruç Çıkm ı: 
sokak No. 3 Aptl Keslcl 

Maliye Vekaletindeıı: 
ı - ı 33 ve l;tınc. mı. 1()34 Turk borcu tnhvlllerlnln A. kontenjnnına. 

ıılt 25 mayıs 1042 tarlhlnde vac!~st lu:lıll edecek kupıınl!'.nn Türk: lirası ne 
provhyonlan Istanbulda Osmanlı B:ınkası n~zdinde tesis edllmı.,tır. 

Bu kontenjana d:ıhU t::ıhvlll"re ıııt kupon bcdellerlnın trnns!e ve tedl~ 
tarzı h:ı.kkınd:ı. aUk:ı.do.r maıe'.\mlar nezdinde glr!şllen te.şeb!>llsler henüz in
taç edıiemedığlnden hnmillcl"<! tevziat blzzarur tıeehhur etmektedir. 

2 - 1933 Türk borcu tahv:Uerin1,n 25 nuı.yıs 1942 tarihinde vnctc.,-1 gele 
cek olan C. kontenjanı kuı>oıuannın tediyesi lçin muktezt tertlbat alınmıştır. 

Ham!Uerce malümry.t hasıl ec!ilır..el~ üzere nan olunur. · 13671• c5797• 

T. H. K . genel merkez başkanlığından: 

3.250.000 adet zarf yaptırılacak 
Klt;ıd.ı kurumdan verHm~..c üzere bin adedine üç llra. fiyat tahtnln edi

len 3.250,MO ;ıdet !ıtri! ve z:ek~e z:ırrı ımaUyesi k:ı.pah zart usullle ekSutmeyc 
konulmuştur. Muvakkat teminatı 731 lira 25 kuru.otur. Ekslltme 9 Hazlran 
9-i!? salı günü sa.at 10 da yapılac:ıtıından ısteklU~r muvakkat teminat ma.k
bu-ı;Jıı.rmı saat 10 a kadar genel merkez satın alma komisyonunda veya İs-
tanbul 1' H, K, Ş, başk.ınl•~ın;\ vcr:nelidlrler. (5773 

Cumhuriyet Merkez Bankasi İstanbul şubesi 
müdürlüğünden : 

K<.caellde Mehmet Rep.t adına yazılı D. sınırı birlik 2423!5 numaralı ye 
Ardahandıı. Şeref adına yazılı 23137 numaralı bankamız hlssı& senetlerl 
kayb'!dllmt.G olduğundan artık hlikmü ko.lmamı,tır. Sahiplerine başka nu-
tr.aratı yenl senetııer verUece~t bHdirlllr. c5793• 

Türkiye kömür satış 
İstanbul 

ve tevzi müesseısel'i 
ıubesinden: 

Kuroç~me vo K:ıdlköy de[>Olan."lda kömür yü'ltleme, boşaltma . eleme, 
aktarma glbt ~lerln yapılmnsı kap:ıh zar fia eksiltmeye konm~tur. 

Istekliler, if günlerinde saat 15-16 arasında şartnameyi görmek için Ga
Iatada yent Yolcıı salonunun ilçünct\ katındaki §Ube merkezine müracaa t 
edebllJrler. 

ı:·~sl!tmeye girmek l~ln evveıoe bu glbl ~lert iyi bir sure~ yaptıRınl\ 
dair vesika ibr:ız.lle 200 llra. nıc teminat parası yatırılması llmndll". KapaJı 
nrnar 8 Haziran 942 pazarte~ gii.nU saııt 14 de kabul edllecekttr. (5728) 

Makinesi olupta Satmak isteyenlerin Naı:an Dikkatine 
Ellerlııde l:ullnnılnuş 4 a.tmo.sferll ufak 1stlm kazanı, ı çnn~ır sl

Hndlr ütü makinesi, 1 n l..-rna v~ 1 de çamaşır yıknmıı m:ıklnest vlup ta 
tmak ıstıvenlPrln 'Ilf'ktuplıı SLrkecı istasyon oteli ı numnmda ÖkkCtş 

W KJplay'a murııca.at ••m:•mııDimıCl!mi 

Zayt - Kndıkoy ln,.." burorund;m 
alm~ oldııı;um ekmek knr~ml zavı 
cttıın. Yen ını al:ıc •ımd \ \ eskı ınln 
hukmu yolaır. 

Yedinde bulunun lmhveler l~ln b.!
ynnnnme vermemelc suretlle Mtul ko
runma kanununa muhalefetten suçlu 
Kndıköy Scrns!{e r sokak 25 No. da 
oturan kahveci Karabet oı;lu Ov.ıkim 
D .. mlrclynn h~kkında Üskilda.~ Milli 
korunma mahkemesınce yapılan du- Z3yi - OH .ı;eneJınde Burdur ortn.
ruşm:ı sonunda yetnı!.ş beş ıın. o[:ır okulunun ikincl sınıfından almış ol
para ceza ı ile mnhkumlyetıne ve g.ı- du~m tasdlk'nameml z y1 ettl~lmden 
z;c>te ne neşrine htikınedılmıştir. ve dığer bir yenisini n.laca~ımdan cs-

Uskudar Mılli koıunma aslıy ceza.j kisinin hükmU olmadı~ıın iUm edeılm. 
mahl:eme ,ının Hll4 '042 gün ve 22 şı- Burdur Devlet deınlryollım depo::.unda 

Zayi - 6u1'elu1 askerlik şubesinden 
aldığını Kadıköy yabancı askerlik şu
besinde kayıtlı SU§ehrl nUfus memur
luğundan o.ld.ığım nüfus te:z.kereml 
kaybettim. Yenlslnl alncnğımdn.n e -
klsinln hükm!l yoktur. 

ı:.ıdıktıvunde Rızap:ış~ mahalle ıöl
de $,va topol sokJğmtla 13 No. da 

IIiri tına Gregori dls yılı karı.Lnndan hulils;ı edilmlştır. SeTtd otlc Ka dir l\hr1llı 324 do[!umlu HılU o~ıu Cııvit ÖZtü.rk 

ı 

Kurul~ tarlhl: 1888 - Sermııyesl: 100,000,000 Türk Urası Şube ve 
ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banim muameleleri 
Para biriktirt~lere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplannd& en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çckllecet kur'a U~ aşa(tıdakl 

.Pll\na göre 1kramlye dağıtılacaktır. 
4 ıtdet 1.000 liralık 4.000 lira 100 acld 50 llrabk 5.000 Ura 
4 • 500 • !.000 • 120 • 40 • 4.800 • 
4 • 250 it 1.000 • 160 • 20 » 3.200 • 

40 • 100 • 4.000 • 
DhtKAT: Hesaplan ndakl paralar blr sene içinde 50 liradan aşaRJ 

dilşmlyenlere ikramiye cıktığt takdirde % 20 fazla.cılle verııecektlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyldl, 11 bmnclkinun. 11 lll3l't ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Nafia Vekaletinden: 
--ı-..: Diyarbakır ile Mardin arasında yapılacak oose ve aanal lmalA.t ın
şaatı 500,000 llra. keşif bedeli üzerinden kapalı zart usuuıe ekSlltmeye ~
kanlml§tır, 

2 - Eksiltme 1/ 8/ 942 tarlhln.oe müsadlf pazortcst gUnll sa.at 16 de Na-
fia Veklletl şose ve köprüler relslltı. odasında yapılacaktır. 

s - Eksiltmeye müteallik evrak 25 lira mukabillnde 0086 ve töprlller 
rel.'lllğl.nden alı.nablllr. . ~ 

4 -· ı:stek111erln eksil~ tarihinden en az üç gun evvel blr tstıda ll• 
Nafia. VeklUetine . m üracaatla bu gtbı 11.lşaatı yapabileceklerine dıı.lr ehliyet. 
vesikası alınalım 11\zımdır. 

5 _ Eksiltmeye i~tlrak edeceklerin 4 üncft mad~de yazılı vesika Ut 
942 yılına alt Tlcn.ret Odası vcslktı.sl ve 23,750 liralık muvakkat temınatıa.
rını havl olarak 2490 sayılı kanunun tarlfatı da.lreslndo hazırlayacaklan 
kapalı zarflarını lklncl nuddede yazılı saatten bir saat evveline kndar ko-
W.Won reisliğine makbuz mukabl11nde vermelert lfızımdır. (3469 5562) 

Memur alınacak 
Ti.irkiye kömür satış ve tevzi müessesesinden: 

MUc35eseıniz nıerkezlnc!c muhtelit servislerde miınhal bulunıın ıoo - 170 
liralık vaztfelerde çalıştırılmak üzere memur alınacaktır. 

isteklllerln en ge~ 6 Haziran 1942 Ln.rlhtne kndar C\'rakı müstı.Lc:;Ite blr
llkte Yeni.şehir, Atatiırk bulvarmdn.kl müe.,..ese meıkezine mür::ı.c:ı ttm ml.--ı 
olunur. Coıi-9 


