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Devlette teşkilat ve sistem 

Teknik ve Dinamik Devlet 
Bugünkü zorlukların temelini, nelerin zaten en karışığı, en in

bUtçe müzakeresi b::ı5larkcn Dr. r.c ve nnzlğl olan ekonomi mar 
Refik Saydam parmuğıle gösterdi, kines~ ağırıaıtı.. gıcırdamaya. 
dedi ki: ( Harb ba ındıgı giınden- başladı. Bu teşkil~t eks1,!c1i~.int 
beri tecrlıbelcrle gc'rüyoruz ki tamamlamak içln hemen, büro 
Devlet teş'blatı <'Aıı dAn <ıZ» '/'3 üstüne bürolar kuruldu, acele 
kadar hastan uaşa bu ır:ıemleke· memurlar alındı. Bir memleke
tin ihtiy;çlarlle telif edilebilecek tin hayat damarı olan ve men~ 
şekilde tebdıl edilmek lazımdır. > faat duygu.sil ilgil. asıl erbabı-

Bu hakikati gorüp açıkça söy- nm elinden alınarak llltfs:ıssız 
llyebilmek bir hükl'.\met Ba§ve'kııt yent tcf::kfüi.t eline ''E'rHen hu 
!cin ôviıniılc el: 1Jh· kudı et ve ce- ekonomi i )eri e kis· gibi yürü
sstrete <lelulet eder. mC'Z, aksa:r, hntti bm~c·n durur 

Meclis, varidat Ve 
masraf bütçelerinin 

e esini bitirdi •• m za 
O dum za selam ve sevgimizi 

sunan takrir alkışlarla kabul edildi 

Haşvekil ile Milli lVIüdafaa Vekili beyanatta 
>ulundular. Bir senede 100,000 pullull yaııılarak 

köylülere da~ıtılacaİi 

-
BU SABABB:i TELGB.APLAB 

3 Rus ordusu Libya'da Mih-
imha mı ver taarruzu 
edildi? na·s.ı başladı? 

Bfr çok yerlerde Ruslar 
mukavemetsiz teslim 
olmağa başlarlılar 

Harkol'un şarkında ve 
şimalinde de teşebbüs 
Almanların eline geçti 

Bu taarru'Z, Orta Şark'~ 
büyük Mihver taarruzu .. 
nun başlan~ıcı sayılıyor 

Biirülhakim bölgesinde 
lngiliz tankları Tnultabil 

taarruza geçtilPr 
Meml"'kef idaresi bakımından mdu. Bir mem eket'n ziraat tıre

haı bin yarattığı n~şlıca dert bu· timinden fabrika. yapımlarına, 
d1?r. Yalnız bizde değıl, her mem- dışarıdan gelene ve dışarıya gt
lekelte nzgol~ kendini gösteri- drne, lcerdekl bütün alım satı
~·~r. m!l ve dağıtıma kadar her çcştt 

Şirke'"ı H ri nln HüJ. tu"mct e satı - ·•·---- h :~ ... d" ünlilmü· Vaşongt~n 28 _(A.A.) - Harkof Londta 28 CA.A.) -B. D. C,: Ocno-
"" ay ye ç n Rillıı.u.ı&.w. Cll..u. uş cepphepspınde ilç Rwı ordusunun raI Roınmel, Libyndn salı gecesi .sahll· 

Sebebi me dnndadır: Geçen ekonomi işlerini Devletin üzerl
harbdeki ncı denemelerden son- ne aldt~l bit' c!.e1lrde, bu işleri 
ra, büliin memleketler, harbe çevirmek tçln gereken teşkilA.t 
Pirmiş olsun olmaSln, bu sefer kadrosunun genişliği, e~ld dar 
tam bir haıb ekotıo:n!sl tatbiki· Devlet kadrosuna alışmış zihfn

yor - Denizci olmıyan liman reislerinin tnsfiyesl lçtıı kanun ha- imha edildiğ\ hakkında teyidedicl den 60 kUometr-0 cenupta, taarruzi. 
zırlanıyor - Avrupa hattı 10 - 15 haziran arasında açılacaktır - hiç bir haber alınmamıştır. geçm~tlr. Rommel bu taarruz:ı. b* 

İ tz !arken, mihver pike tayyarel~r1 de iıi· Bu sene deniz ve demiryollnn yolcu ücret tarUeslne zam yapılmı· l'ichr 28 CA.AJ - o. F •• : um - smz hatlarına saldunışlardır. Blrçoll 
yacaktır - Bazı vergi ve r4dmlere zam kanunile ıeker ve glikoz· Ba.lınnre~ov~n kesimlnU.ç Rı!eorJ:':n !:~ mihver pike tayyareleri dllşürillml}J· 

hl • . ~ • a l"'l o n tür 
dan alınan tsti ak vergl,5'1 Juyihası da kabul edfldl yetl vahamet kesbetmektedlr. Bcrlln- • 

ne koyuldular. Ilnlka dnha az sı- lere elbet durgunluk veı1r. Zira, Ankara 27 (Telefonla) - Büyiik lak, ve ihracat vergileri ile, t~yyare, 
J..ıntı cektirmek, cephe gibi gı!· tıugiinkü harb ekonomisi odur Millet Mecfi,,i bugün ıaat 1 ~ de ~o~- ~amg~, tiy~tro, sinema, nakl.ı1"9:t re-
• · k :ıf1 111 ti ı 1 dekl bü lanarak: 1942 malt yılı hiltçcsrnın sımlenne, tUtUn, müıldrat, kıbrıt ve l"lyı de yoknm bır~ mıayıp saı,: ki Devleti, m . e r. ç n . müzakeresine devam ctmiıtlr. Mü- tuz müdafaa ve:rgilerine taallıllr: et-

Uça.klanmız, dilşmLının taşıt kollan
l!en gelen haberlere göre, Ruslann na hilcum etmişler ve başarılar elde 
mukavemeti an bean z:ıyıfiam.a.ktadır. ebml,şlerdir. 
Rus kumandanlan nrtik kumanda v&- BlngazJre de hava akını yepım~tır. 
rem!yecek haldedlrk!r. Dlln sabah İnglllz zırhlı kuvvetler: 

lam tutmak. maddı ve ahlAltl tün hususi işlerm basına geçirir. na'ka'.l&t, Tic.Dret. Ziraat Vekaleti mektedir. Tütün ve müskirat vergi
h~rb sefaleti kadar lıarb zengin- Fakat bu, yalnız yeni ve çok bütçelerile MiUi Mı.idafa.ı Velc·teti- )erine yapılan zamlar bu maddelerin 
H~inin Cimine ge~mek için her gfnlş bir kadro ve teşkUt\t kur- nin. ~ara, denir., .hava kısmı ... a~~e.~i bu.gli~kü lia.tlerini arttı~ıyacaktır. 
d<'vlet iç ve dıs ticarete s1kı kon- mnk mesele.si de değllcllr. Teşkl· fabrıkalar ':e harıta umum mudurl~1- Şıkayetler ve Munakalat 

• iT' k ğü bütçelerı müzakere ve kftbul edı • V k'I~ • b tr0ı koydu, yiyeceği gıyC'ce.,ı en- Ifıt her zaman yapılabntr. Zor- miştir. Bu nretleı 1942 butçeai mas- e ı ırun ceva ı 

Birçok yerıe~e Ruslar en lrüçWc blr Blirillhaklm civannda şarka doğra 
mukavemet gostcm~ekSlzln tesllm llerliycn kuvvetll bir mihver zırhlı t&
oluyorlar. Esir aded. henüz sayılma- şek.külüne hücum etmiştir. Muhare:,e 
ml§tır. Fakat daklkadıu; dakl.knya nrt- hakkında ycnl tııfslHı.t alınm:lm~.ır. 
maktadır. Almanlar, hücumalnnı .şld- Bllrülhaklm, çolde İngU!zleıln müs
detıendlnn~lerdlr. Horkotun ~arkında tabkem bir ileri mevziini te kil t et-
ve şimalinde de harekat te,,ebbll.ııU .\1- tedlr ş e m 

disl dağıtmak, t.-ıtihsall dikkatle ~uğun büyüğü, eski Devlet siste· raf kısmının mUzakerc ı bitirilmiştir. MünaknlA.t Vekaleti bütçesinin 
1.. 1 t tt · D 1 t i • rln müzakeresi amuında aöz alan O.· t uzenlC'mek yo unu u u. minin yenı ev e Ş!e e uygun Bundan sonr~ varidat bütçesinin S 1c· UI d w ki ı 

.PirinC'l :~ rluk, bu geniş ve çe- o!:name.sıdır. müzakereline a~ilmiı geker ve gli· man \ e: ıd !-1 agb, yata ı,•agdon a-
. · kl D · · l '"' • . nn azııgın an ve u vagon ar a v~ Sıtli işlerin bırdl~nblre es ev· Harbden sonrn bütün işleri el e- kozdan alınan istihla~ vergisı hn~- rilen yem~klerb kifayetsizliğinden, 

let knd!'Osuna yüklenmesinden rina alan. ferdi ve husus! teşeb- kındaki kanuna ek ]ayıba kabul edıl· deıniz ve karP nakil vasıtalarındaki 
çıktı. Sulh zamnnı, sayısız husu- bü.sleri hemen hemen vokeden mi~tir. Bu ek ı~yiha ile şeker ve ~li- sıhhi teşkilatın bozukluA-undan oikl
si tcşe?füii.:. melmnizmalaruun De\•letler bu yeni işlerin başına kozdaa alın~n ver~i a~tı~lma~t.a ıse yet etmİ§, İstanbul liman reisine faz-

h b·ı ö d"., ·· de bu şekerın bugünkü fıatlerını art- l 1 d l ·ı '1 U şahsi knzanç esa ı e g r ugu e,i;kl zihnlyr.tlerile ıreçnıiştPrdlr. • k c k • • f 
1 

a me:ıa o llyıoı e ayrıca verı en Y z 
bu lşler aylıkl:ı çe.lı.~a'n dar bir ::. tırmıyacak tır . .,,e er yıne aynı ıat e liranın dl\ ver\lmemesin\ istemi,tir. 

ı -.r N ..:a;ııı S ,,. k satı aca tır. T "I memur kı-"ı·osuna verildi ve pek ectnt:'C.ln n · arıa - emennı er ~ıv 8 zı vergi ve re imlere yeniden t b •• ld d Mehmet Aldemir, taıfiyo edilen a ııdir ki yürümedi, ve mn "- - (Dev 1 g hife 2, ıütun 6 a) zam y pılm ın dair k nun 1 yih Si 1 

Alman tebliği Sovyet tebliği 
-·-

ima ·ta 
arının ve p ·yadelerile 

imhası bızla anudane çar-

an us u 
or 

ilerliyor pışma oluyor 
57 nd Sovyet ordusu 
komutanı ve kurmRy 
haskanı esir olmamak 

iÇin intihar ettiler 

Moskovaya göre Harkol: 
cephesindeki muha1"ehe· 
nin şiddeti bütün çarpı;· 
malari geride bırakmıştır 

da müzakere ve kabul edilmiotir. zmir limttn §İrketl memurlarına hal& 
Yeni zamlar hayvanlar, muamele, tazminat verilmediğini aöylemi§, 
muhtelif maddelerden alınan iJtih- (Devamı sahife 2, ıütun 2 de) 

rahom 
ad ele 

Bazı yerlerde sitnıa mücadelesine haşlanmasina, 
bazı yerlerde de trahom hastanesi 

açılmasına karar verildi 

Ankara 27 (Telefonla) _Sıhhiye Vekaleti Çanakkale ve Muğla 
mmtakalannda da sıtma mücadelesine başlamağa karar vermiıtir. Ber
gama, Boğazlıyan ve Tokadın Pazar nabiye~I ile Trakyada Demirköy 
ve fslcenderunda birer sıtma mücadele ubçsı açılacaktır. Antalcyada 20 
y taktı, Bir cilcte 15 yat klı birer trahom h~ııtanesi ile E~besan, • Ko
zan, lslahiye, İskenderun ve Erzincanda da bırer trnhom dıspanııerı açı
l ktır Ad na ve Antepte birer dispanser daha kurulması kararlaı
;~:ıır. Urf , Adıyam n, Ant .. p. Mıılatyıı, Kilis ve daha bazı yerlerde 
olm k Uzcre 13 köy tedavi merkezi açılacaktır. 
11111 :mıunı ıı ıı uııııuıııııcuımıı 11111 ımıınınıımııııuıuıınııııuıımıımı.ıııııııııııııınıuıııı:ııııııııııııı'.uıııııruı1111 

mnnların eline geçmiştir. Llbyadakl scklzlr.cı İnglliz ordu.su 

Londraya gÖ"t"e Horkof'ta nC2ldln<kkJ bir harb muhabh1 mlhve-
• rln bu 'taarruzu hnkklnda şn tafsilit.ı 

vazıyet blldt.rıyor: 
Londrn 28 (A,A.) B. B. C.~ Mos- Düşmnn zırhlı kuvvctlerl.'le hücum 

kovadan gelen hnberlere göre, Alınan- için İnglllz zıı·hlı kuvvetlerinin Bllrfil
lar, zayiata bakmaksızın, Hnr!otuıı haklm'den yelpaze şeklinde ileri he
t.-enup bölged.lnde asker, tnnk ve tay- rekete bnşladıklannı ~ordıim. Gcne
yarelerinl kütle halinde hficuma sev- raı Rommeı, taarruzunu susuz b1r 
ketınlşlerdlr. Dün gece Moskovadnn so.hadl yapmaktadır, Bu bol~de bU
gelen habeı·e nazaran mareşal Tlmo- tUn kuyular Ingillzlerln elindedir. 
~enko, İ um ke lmlnd sol ccnnhına Düşman, İ.ngl!lz mııkabll t:ıar. uzunun 
saldırruı Almnnlnrn knrşı muknbll ta- tcslrlrrlni §imdiden hlssetme~c başla
orruza ge~mlştır. Havada her iki tn- mıştır. 
rn.t dn muth~ gayretler s:ırtcdJyorlnr. 16 kılometrellk bir yol u~unlu~unda 

Alman p:ıraşutçilierl, çok nılktard:ı ln"'illz kuvvetlerinin cephe}c gıtmc~
~ok dllmcıerln ra~men, yere indir 1- te bulunduı?unu gördüm. Bu i.ıne ım-
melerlne devrım edılmektedlr. o::ır bu di:'rece çok İngiliz tankının 

Gece Rus tehliği ~~~~~.halinde bulundu~uııu corme. 

Londra 28 Radyo oaat 8,15 tel • Romme?ln Libyadıık.1 bu taarruzu, 
D\.Ul gece yarısı Moskovada n~rcat- Mihverin Ort:ı. Şarkt:ı yapnr:ı ı bıiyıık 
len Rmı tebliği· Dü ı kıtantımız, Har- taarruza bir başlnnı:nt teıt\kkl edU
koft:ı. l§gnl ettikler! mevzileri tnlıklnı .mektedlr. 
ve duşmanl:ı do\'Ü§nll'ğe devam etmiş- Vaşington 28 (AA ) - llommel 1 
ler, İzum-Earenkovo bölgcslııde düş- nisanda Llby:ı.daki · inclllı hntlarm:ı 
ınnnın şiddetli hücumlarını püskilrt- knrşı tnarru:zn geçnı!ş fakıı.t mcnUe
nıUşlcrdlr, Cephenin diğer kesimlerin- ı·l mnduj?undan fnzln kuvvetıı buldJ
c.le zikre deger blr şey yoktur. ğundnn, takviye kıta:annın celme--;!nl 

Bir Rus Uave tebllğlnde, İzum - Ba- belkemtşU, 
ren'kova kesiminde di:şınan hücumla- Fnknt aypı zamanda İn"'lllzlcr do 
nnı tai'deden Rus kuvvetıcrlnln dl\ş- tnkvlye kıtti~nn gönderml.şleıdır. Şlm
mana insan ve malzcmece bi\yük ka- diki halde, Inglllzler Ltbyadn ll\S3n ,.e 
yıplar verdirdikleri blldlrllmektedlr. malzeme üstunlüğünfi clc almış bu

lunmaktsdırlnr. Bu cepheye gönclerı
ien zırhlı blrllkiarlrı içinde 21! tonluk 
tnnkl r bulunmaktadır. Çekya Alman vali 

vekili yaralandı 
Londra 28 (A.A.) - B. B. C.: Al· 

maııbr Boheffil-n ve Moravya. um.umt 
vaU vekili Heıdr!ch'l yaralıyıuılan yn
kalam,nk lçlJl örtl idare :Uı\n cylcmtş
lcr, dün gece pıııt 9 dan s:ı.ba.h .sant 
6 ya kadıır kimsenin evinden dışan 
çıkmamasını, bnr, tiyatro, sinema gl
bı wnumt yerlerin ımpntılmMını, nn
kll vaeıtalnrının lşlt!rnemestnı emret
mişler. suikastçıyı habere verecek ola
na 10 milyon kuron nıüktı.tat vadet
mişlerd~r. 

Hcldrtch'e suikast Olcyanus aşırı 
Alman radyosuna eöre, diln saat 
S.32 de Pn!gdnn Berline elden ana şo
se uzerlnde yapılmıştır. Umumı vall 
veklll yaralanml§ ise de hayatı tehll~ 
klXle değildir. 

..:..-~~~~~~--

Finlerin bir 
muvaffakıyeti 

Relsbıkl 28 CA.A.) - Re.,ml F.n 
tebllğine göre, Lenzı muharebesi, Al
man - Fin lrnV\·etıerlnin tanı blr mu
' n!!akıyctı ııe net!ce.enml§tlr. Ruslar
dan 15,000 klşl maktul dUşmU tür. 
Miltteflkl0 rln kayıplan 418 kişiden 
ib:ı.rcttlr 

-.;;.:_------~~~--

Almanya ve 
Japonya'ya karşı 

yeni cepheler 
Va!!lngton 28 CA,A.) - Siyasi m~

hltlerın tıkrlııe cöre, önwnirdekl ay
lar znrtındıı. Japonya ııe Almnnynya 
karşı y~nı birkaç cephe açılması lhU
mall vardır. Amertlc.'l hnvncılık şeflc
rlnln vo generallerinin Londraya se
yahati bu znnnı kuvvetlendlrmekted.r 

B. Roosevelt, bu seylili:ı.t hakkınd~ 
sorulan suale verdiği cevnpta lh· 
tıyntıı davranmış ve cBu seynhnt. 
harbl knznnmnk lçln müttefik millet
le rarnsında yeni bir b:ığ teşkil edi
yor cevabını \'ermekle iktifa ctm~tlr • 

Norveç sahilJeri 
halktan boşaltılacak 

Rtokholm 28 (A.A.) - Norveçln la-,. 
HJı\sına. karşı bir tedbir olmak üzere 
bütuıı sn'hll bölgeslndekl halkın bo
~Uılm:ı.sı düsünülm<'ktedlr. 

A iman Münakalat 
Nazırının istifası 



• 

• 

8abl1e 2 A8fAlıf 28 M'lyıs 1942 

Dün Geceki ve Da Sabahki Haberler 

lzmir fuarı 
Bu tıe11e açılmamaıina 

karar verildi 

Kızını öldüren 
baba 

30 sene ağır hapse 
karar verildi 

Meclis, varidat ve masraf bütçe
lerinin müzakeresini bitirdi 

mu sarısı rengini • alllll§tı? Eöylediği tepedt' araıtırma yapmak-
Sir Charlea' e mektup gö,ıdenniı lığım icap ederdi. PERiLi KONAK olduğunu niçin bidoyette inka r et- Araba ile çifliğe dönerken, et

mitti} Sonra Sir Cbarlea'in ölüm rahaki tepelerin bir zincir gibi bir· 
Çeviren: AllMBT HİLALi haberini ertesi gün gazetelerde oku- birini takip ettiğini ve yekdiğerine Te.f.rika No. 7~ 

duktan sonra niçin susmuı, kimseye benzediklerini, yamaçlannda da çok 
Bununla beraber, mise Laura'nın müı olacakh. Hafiye lwa1ına gönde- bir ,ey aöylememiıti? c.lti zamanlar insanlannın oturmU§ 

bana hakikati tamamen değil, ancak receğim raporda bu muvaffakıyet- Nihayet hir c;olt inat ve iararlar- olduğu taı kovuldarile dolu bulun
•ımıen söylemiş olduğunu da aezi- ıizliğimi nu&l anlatacağımı hi)mlyor, dan sonra yapını~ olduiu itiralat ta duiunu görüyordum. Binaenaleyh 
yordum. Şimdilik aenç kadından ondan da utanıyordum. genç kadının bu. faciada rol oyna- meçhul oahsır. ikametgah. olaralc it
fazla malOmat koparamıyacağımı İhtimalki h'a beceri.ksizliiimi aör- mamı~ olduğunu !ebat etmiyordu. tihaz etmif olduğu mağarayı bulmak 
anlamı~hm. Onun için ona Yeni ıu• dükten sonra };eni buraya göndermiş Şimdilik Mis La.ura hakkındaki tah· için tepeleri lıire1' birer dolatarak 
aller sormadım ve buraya gelirken, olduğuna muhaltk.ak pİ§Dlan olmuıJ itikat ve ara~tırmalan daha ileri araıtırrnalar yapmam linmdı. Bu da 
6midettiğim malUınab toplıyama- bulunacakb. Kiıu bilir, bcoimlo ne götünnemeğe ve bu nok tada bırak· zannedildiği kadar kolay bir iş de
ma1ı:tan doğmu~ inkisar ve ümitsiz- kadar alay ediyordu. Şimdi anlıyor· mağa karar verdim. Tahkikatımı ğildi. 
lilr.le kalbim dolu olduğu halde, dön- dum iti, kafamın salim i§lemC8İ ha- ııimdi başka bir noktadan yürüte- Her ıcyden C'VVel ihtiyatla hare
meğe ltara1' verdim. fiycler kıralın1T. yanımda bulunma- cek , muammanın anahtarını Boz- ket etmek, meçhul oahaa görünme-
Arabacı Perkins, bıraktığım han- sına bağlı idi. O, yanımda olmadık- kırdaki ta~ koğuklarındn nn yncak- mek lizımdı. Peıine düıtüğümü ve 

da beni b ekliyordu. Arabaya derhal ça bütün enerjimi. b ütün muhakeme bm. Belki, bu defa d aha talihli çı- aradığımı sezerse, Selden gibi sırra 
atlıynrak çiflik yolunu tuttuk. ve anlayış kudretimi kaybediyor- kacaktım. · kadem basacak, yerini değiştirecek 

Dönüşte kam düııüncclere dalını~ duın. Haydut Sclc!en'i Bozkırda takip ve onu ,yakalamak kabil 9lmıya-
tım: Bir defa dnlıa talih bana yar ol- Yolda, miss Laurn'nın, ihtiyar asil- ettiğimiz gece, bir tepenin üstünde, caktı. 
mamı:ı, bir aralık, muammanın ele zadeye mektup gönderip gönderme- ayakta duran esraret:ıgiz b ir şahsı Barrymoorun bana verdiği ma
g çirecegımı zannehniş olduğum diğini orduğum znmıım,. yuzunun görmü~ olduğumu evvelk~ kısımda lumat bu es'rı:.rengiz ıahsın o tepe
anahtnnnı t'ekrar elimden kaçırmış- ps:ın kesilmiş olmll!!ını, tavır ve söylemi tim. Barryınoor knyınbira- lerdeki taş kovuklardan b irinin için· 
tım. Bu muvaff,.kıyetsizliği, talihsiz- halindeki şaşkınlığı, ve nt!cnl:. sıkış- derinden bu adam hakkında öğren· de oturduğundan ibaretti. Halbuki 
liğimder:ı ziyade- beceriksizliğime de tırdJktan scnrn zorla bana yapmış miı olduğu malWııatı, bana anlnt- koca Bo1.kırın içinde dağınık bir 
atfediyor ve kendi kendime kızıyor- olduğu nntamnır itiraf! n zihnimden mıftı. Fakat bu malumat vazih d e- halde bulunan tepelerd e, yüzden 
dum. geçirdikçP, hakikati tamamen eöyle- ğildi. Benim için ancak b ir İpucu fazla mağaramSl kovuk vardı. 

Hof mCJ, bur cf, bulunsaydı, mu- memiş olduğuna hükmediyord um. hükmündeydi. Bu jzi esaslı bir su- Bununla b erab er, m eçhul şahsı, 
be.kk k bu mu 11ma) ı çoktan çöz- G enç kadının yüzü niçin b almu· rette b~mak için bizzat, upğın o Kece zirvesi üzerinde gördüğüın 

Yünlü kuin.aılar 

Hariçten gelenlerin 
ylbtie 65 i İıtanl>u1da 

birakılacak 

Devlette teşkilat 
ve sistem T ekniJ 
ve Dinamik Devlet 

N ccmed<Un Sad-1' 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Zavallı Sulhi/ ( ŞBDiR BADERLERi) 
~----Günün - Haftanın en büyük muvaffakıyeti 

BUOÜR L A L Enin e§siz programıdır. 
Matlneleıden. itibaren: Görülınemif 2 Büyük Film birden 

- O da gitti. .•• dediler ... Sulhi 
öldü ... 

Hepim.ia hayrette kaldık; hayata 
eon derece bairh Sulbi... Sa dünya· 
r• dört elle sanmu. olan Sulhi. .• 
itle ölüm ona yakı§mıyordu... O ki 
Qinni dört ıaatinl hofça pçinnek 
felsefesi» nİn mucidi idi. 

Teşviki sanayi j Hamlet Beşiktaş 
kanunu münakaşası 

1 - Dünyanın en aü:ıel 2 - MARGERIT LlNO.SA Y 
· sesli teaoru J-RJMPHREY BOGGART 

Ciüseppe Lugo~nun DONALD yooos Bibi. 

Etrafına telkin eder, dururdu: 
- Adam ıen de... Su fani dün· 

yada vaktinizi hoıça geçirmenin 
Joluna bakın... Baımızdan büyük 
itlere kalk1'mayın. •• Koca koca na
zariyeler!!.. İdeaJJer !J. .• NeY'IDİf ki •• 
En iyisi, zamanm katresini ziyan 
etmemek... Şu yirmi dört saate gö· 
re bir eğlene<! programı yapmak .•• 
Onu bitirdiniz mi. yeni yirmi dört 
saati dü,ünürsünüz •.• 

Ve böyle bir kafada olduiu 
için. ıam yeme:L. ömrünü kahkaha, 
kebkehe ~ind~ 2"Çİrirdi. 

Vaktaki haı b, bütün delıfetile 
ıelip cath; o da ne derece umile 
müsemma olduiunu isbat etti: 

- Nedir bu imanlann hali? .•• 
Sükun içinde ala yqamak dururken 
biribirlerini boğazlıyorlar... • diye 
başlardı. 

Ve bu sözler, Sulhi'nin ağzına 
doğrusu pek yakışll'dL Onmı ko• 
~tuğunu dinJerken, keııdisini ya· 
,amanın canlı timsali sanudık. 

Fakat İ$te ölmüe... Hem de na· 
nl? ... Bir kalb darbesine uğrayıp 
caddeye yuvarlanmış... Eşek araba· 
sının lekerlekJeri altında kaimi§··• 
Bu tramvay, otomobil, kamyon ve 
tank, taYVare ve bombardıman dev• 
rinde eşek arabasile ezilmek ••• Ade· 
ta rezalet .•. 

- Felsefesi~e mütenasip bir 
ölüm... - diye acı acı gülmekten 
kendünizi alamadık. 

•11-11o 

Dostlanmızdan bir zat ıöyle bir 
hakiki hikaye dmlemi~: 

Bir muıevi vatandll§, ~ fitil mü· 
teahhitliği yapamııf. Marmarada 
Bo:ı:burundaki IAf ocaima da bun
dan bir miktar götürmesi )izım gel· 
mış. 

Mudanye vapuru giderken biraz 
yolunu yavaşlalDUf• Sandalla ıele· 
rek onu almı~lar. Ertesi sün, vapu· 
ran dönütünde aynı ıuretle ıemiye 
binecek. 

Vatandaş, sahile çıkını~. Mallan 
teslim etmiş. Fakat bina yok, köy 
yok. Geceyi orada, amele arasında 
geçjrme.i Jizım. İater istemez kat• 
lanmıı. • 

,Yürürlük müddeti dün 
akıam bitti 

Müddeiumumi beraet 
karari verilmesini i~tedi 

TefViki s:uıa.;v1 kanWlunun yüriirlWt Hamlet mün~ çıka.n ve 
mftddetı dün akşam bltm!~.- Bilin- temy1z mahkemesinin nakız karan 11-
d.f#J. gtbl bu tanun, Ttırlt .sanayUnl zerine tevhldedllen hakaret dAvaları
t~ etmek ga.yesile ve saııayı erba- na dün a.sllye bl:rincl ~ıa mahkeme
bma bazı muafiyetler temin etmek 111.nde devam edllmlştir. Mu..'ıarrir Pe
eSMI ftzcrine 1027 de hazırlıınmJŞtı. y.ı.ml Safa tarafından yazılan yazıla.-

İlk defa. beş senelikti. Ontıan sonrn. n evvelce tetkik ederek ra.por vemrlf 
tıç defa daha beş;?r sene müddetle olan üç profesörden müteşekkil ehJt 
yürürlüğll uzatılmıştır. Fevkalade ah- vukuf heyeti dün mahkemede dlnlen
val dolayı.sile bu defa da kanunun yll- mlşler ve bu yazılar• üzerindeki tet
rürlüğünün uzatılacab'lnl söy1i}'enler kiklert neticesin! izah e~erdlr. 
varsa da hüktiınet!n bu hususta. ne Ehll vukuf heyetlııden profesör B. 
tarar vereceği henüz malfim de- Sıddık Sami, yazının heyeti umumı
A1Jdir. Yeni bir sanayii teşvik kanun yesi tenkit mahiyetinde bulunduğu
projeslnin hazırlandığı ise Ankaradan nu, ancak bazı cilmlelerıe tenkidin 
gelen haberlerden bilinmektedir. ve. hududu a.'iılm~ oldu~u. fakat mu
ni 1§.yihadıı muaflyetler kaldınlma.k- harrlrtn bu yazılan hakaret kMdtle 
tadır mı, tenklt k:ı.sdile mi yazdı!Pru tbin 

· edemJyeceğinl, tımkıtıerde artistin 

Pey n .• r 1 er hususiyeti ahvaline dokunulmaması 
icabett1~1 mütalA.asınd:ı. buıundu~u 
blld!rm~Ur. 

Nümune getirmiyen 
peynirciler adliyeye 

verilecekler 

Ticaret Ve'kA1ettnden gelen esas 
fiatleri tetkik eden Fla.t Murakabe ko
misyonunun sütten yapılan yorturt, 
tereyatı ve peynir gibi maddelere 
~za.mi satı, ffatı koydu~u yazmış
tık. 

O zaman vertıen bir karara. ~re 
pevıirciler, ellerinde bulunan peynlr
lerln evsafını tesblt etmek üzere 
mevcuttan birer nfünuneyi Ticaret 
Vek!lletl JAboratuvarma getır1.Ip tahlU 
ettireceklerdi. 

Dün akşama kadar peynirciler hiç 
bir ııilmune vermemışıerdh. Böl
ge ıaşe miidürHiğü paz:artcsiye ka
dar nfimune getirmemekte ısrar eden 
peyn!rcJlerl e.dli~ye teslime ka.rar 
vermiştir. 

Kampa gidecek lise 
talebeleri 

Liselerde sınıtlanm geçemiyen do
kuz ve onuncu sınıf tal~belerinln 
isimleri bugün ıı~n Edilecek ve bu ta
lebeler aııkcrl kamplara iştirak etml
yeceklerdlr. 

Muvaffak olan talCobelerin karneleri 
kamplardan sonra dağıtılacaktJr. 
Mektep idareleri kamp talt!belertne 
yemek masrafı olarak her gün 25 şer 
kuruş vereeektlr. 

Profesör B. Ahmet Hamdi Tanpınar 
ile B. Burhan Batman lse bu yazıların 
tamamlle tahllll blr tenkit mahlyetJn
de bulı.mduğur.u, bir tenkit mak.nlcsl
nln bütün ~nrtlarmı halz olduğunu 
eöylemfşlerdlr. 

Müddeiumumi muavini de esas hak
kında mütalA.asını 86yUyerek temyiz 
mahkemesi dördüncü ceza dairesinin 
nakm, bu yazının tenkit olup olma
..ııtı mevzuuna ist1nadettlit1n1 ve ehli 
vuku! heyeti de yazının heyeti umu
mlyesJ tenkit mahfyetılnde olduıtunıı 
bildlrdikierı cihetle maznunların be
ra-ctıerlne k:ırnr verl1meslnl istediğini 
blldlrmlştir. 
DAvacılarla dAva edllenlerln yazılı 

iddia ve müdntaalarım mn.hkemeye 
venneıerı için muhakeme 3 hazirana 
bırakılmL~tır. 

Va:zife kurbani bir polisi· 
mizin cenaze merasimi 
Bundan iki ay evvel b1r vapurca 

nöbete gittiği sırada buz tutınu§ mo· 
tör güvertesinden ayağı kayarak de
nizde boğulan poUs merhum Seiami 
Göçhanın naaşı evvelki gün bulun
duğu ya'Zllmıştı. 

Merhum SelAmlnln cenaze namazı, 
Fatih ca.mtsinde kılındıktan .sonra. me
rastmıe Edlrneka.pı ŞehltH!In~ götü
rülerek defnedilml§tlr. Cenaze mera.
siminde 1tfa1ye bandosu. tam kadro
.sile, süvari polisi, jandarma, pcli<-1 1 
asker müfrezeler!. emniyet müdürü. , 
muavlnt. J)Olis erkft.nı ve rütbeli birçok J 

arkadaşları hazır buhınmuşlnrdır. 

lı bitine~, Allah ne verdiyse ka
rmlannı doyu.mıuılar. Güneı bat· 
ınış. Kö~ bir fenerin ışığında top
lanmışlar. Eh, böyle bir 41luhitte ne 
konuşulur 7 Tl\hii :zenaatta.."1... Ze-
naatte, d narnitie t84 atmak... Hep Galatasaraylıların pilavı Günlük Borsa 1 bu mevzua dokunulmuş. 

Bir araLk Salamon1 yanındakine: 
_ y eçıni.: olsun... - demiı. • İst::mbul Borsa~nın 2715 942 Fiatleri 

yangını 

Y angina iki çocuğun 
aebebolduğu anlaşıldl 

Mueiki (iünyaaını yerinden. J büyük yıldızın yarattığı 

s(~Un İİEİi DEHŞETAoASI 
Bu Muzıaın kudretı. heyecalUD azameti.. A§kın ııUzelliğile 

Evvelki gün Beşl.kta§ta 8 ev ve 14 aüslenen en gUzel J)fr progT~dır. 

diikkı\nm yanmaslle neticelenen yan- ~--•••••••••••••••••••••••lllll' 
guı etrafında müddeiumuml mua.vın- ..ıı,-•••••••••••••••••••••••••-. lertndcn B. Cevat tallklltata devam ı 
etmektedir. Şimdiye kadar yapılan 
tahkikatta yanan evlerin ve diikkAn
Ja.nn hiçlblrinin sigortalı olmadığı tes
blt ed1lınlştir. 
Yangından mütevellit zarar ve siyan 

mlktan henüz kati cılara.k tesblt edil
memekle beraber 40-50 bin lira kadar 
tahmln tdllmektedir. 
Yangının, 14 numaralı ardiyenin 

•rkaınndakl b:ılhçede beş ya~ında.kl 
öııcanla yedi yaşlarında Hüseylnin 
kibrit yakıp talnşlar üzerine atmaI:ı:;:ı 
}'iizünden çıktılı ve kibritin Hüsnü 
tarafından getirildiği ve yine Hüseyi
nln yakıp talaşlar üzerine atıldığı 
anlaşılmıştır. Hüsnü bu kibriti sokak
ta. buldu~unu söyleıni§tlr. 
Çocukların yaşlan küçük olduğu:ı

dan bu suçtan dolayı kendilerine ka- ı 
nunı bir mesuliyet terettübedemiyece
!tinden velilerine teslim edilmişlerdir. 
Ancak, velileri çocuklarının harek<ıt 
ve fiillerinden mesul oldukları cihetle, 
bu çocuklar rüşt yaşına girmeden ev
vel ikinci ~fa bir cürüm ~lerlerse 
evvelki suç da. nazarı dikkn.te alına.
rak velllerinden beş yüz llraya kadar 
atır para cezası alınması kanun fca
batındandır. 

······································~ 

DPEK Sinemasında 
BUGÜN MATİN!'LERDEN İTİBAR.EN 

- Charlie Chan Ölüm Yolcusu 
ve mevsimln en böyük rekoru 

2 - AR J AN T i N A 2 nci haf fa 

Bu akşam Ş A R K sinemasında 
Cinai Cazibe '.(Sehape]) Kıraliçeei 

MARIKA RöKK'Qn 
Cidden görülmeye fllYan 

KORA TERRi 
••••• Fevkalade Filminin tekrar iraeeine ba§Iıyor. 

BugUn matinelerden itibaren 

s A R A v Sinemasında 
2 büyük ve §ayanı hayret film birden: 

Uçan Katiller 
NlCK CARTER'in 
(Walter Pidgeon) 

En lhtl.ra.slı maceralal'ını tasviı' 

eden fevJaıJAde bir mm 
BeaMlar: 15.45 - 18.55 - 2:J.(l6 

VEFAT 

DLMEYEN AŞK 
Bütün leyircllertnı a~latmış olan 

emsals!z ~k !Uml 

MERl.E OBE.RON -
LAURANCE Olivier 

Seanslar: 13,50. 1'7 • 20.15 

TEŞEKKÜR 
Em.eık.11 yibJ>aş Ril§tü ve .aıflteahhtt 

Fuat Te Şev'ket Muradotullarmm ba
l bası, Bıva.s mebusu mühend.ls Abdü.r
ra!ıman Naci ve müteahhit Nuri De

mlrağlann dayısı 

Aile relsfmlz merhum avukat HA
SAN HAYRİ TAN'ın cenaze mcmsi
mJne lftlrflk: ve telgraf ve mcxtup.a 
taziye JQtfunda bulı;nan sayın adliye 
eıtra.n ve menstıplarına ve mcslek
d.aşlanna ve dostlarına ve gosteı ruk
leri biiyülı: alAka ve hassa..~i:yet ü.:ıla
yıslyle de Cümhuriyet Halk Pa_rtisi 
İstanbul vmıyeti ve Beyoğlu kaza tda
re heıy'etlertne ve .Ankara ve İstan
bul barolanna mlnn<?t ve şükran h!s
lerlmimn ayn ayrı arzına te\:::sürler!
miz mtml bulunduğundan muhterem 
aazetenlztn bu hususa llıtfu delaleti~ 

Ali Rıza MuradoğJu 

Parmakların neden eksik? 
- Neden olacak?... Dinamiti 

doidurmuştwn... Demir, geri tepi· 
verdi. Gitti bizim iki parmak. 

Galatasaraylılar, her sene olduğu 
gi'bi bu sene de an:ı.nevı pilavlannı 
7 haziran p:ızar günü mekteplerinde 
yiyeceklerdir. 

PllAv davetiyeleri rnektebln kapLS!n
dan. Galatasaraylılar cemiyeti mer
kezinden ve G, s. Gençlik kulübü lle 
İpek sineması gişelerinden tedarik 
edil~lllr. 

% 7,6 933 Türk borcu 1. il. m 23.75 ~ ' 
(Kupon kesik) BUGfJ.!'<l' Matiıı<'lP-rden itibaren 

87 yaşında olduğu halde vefa.t et.mış
tır. Cenazesi, 28/5/942 perşembe gü
nü .saat 13 de Maçka. Teşvlklye. Ka.
Iıpçı .ııokak 104 numaralı Fuat Murad
oilu'nun evinden kaldırılarak ıstıe 
namazını müteakip Teşvlldye ca.mlln
de namazı kılındıktan sonra Erenkö
yühde Sahrayı cedld'de aile kabris
tanına defneoUeeektir. VevlA tahm.et 
eyliye. Çelenk getlrllmemesı rica olu
nur. 

nı rica. ederiz. .. 
Hasan l:fayrl Tan :•ile ı 

Misafirin hE:yecanlandığını görün· 
ce, hepsi gu'"lmeğe başlamı... BireT 

·--:r """• ·=·=··""'·=··=·=··=·=··==·=··=·'·• ....•••.• •••••....!,!..!..!! birer kimi ktılağını, kimi kaburga· 
nna, kimi kammı göstemıİf. aramıda azu:ık dalmq ..• 

_ t~tt:, beı .dt., dinamiti doldur· Tam kendinden geçecek, yatağı· 
muştum... Dernir, geri tepiverdi •.• nın albnda bir tıkırb duymuş. Ame· 
Gitti bizim kulak... Gitti bizim ka· lenin biri; dudaklannda bir ıiJara: 
burga... Delindi bizim kann.. • - Sen rahataı.z olma, efendi ••. 

Y ahudicik, dinamit hikiyelerinl Ben ıuradan azıcık dinamit çıkan· 
dinleye dinJey~ ainirlennıİf... Yara yorum... • demes mi? 
bere ı.eyrede ede, fenalapnıf. Yor· Mefer Derede nenin üstünde 
gunıuğuaıu ileri ıiiıjip miiaaade iste- -'-·· , J ' ' 

1 •. d k d 0 • ..~. ••• • 

mİf··· Sandık a~ üzenn e en 1Sme ••• 
bir tiltecik sermİ§ler .•• Yatmlf am· Zavallı Sulhi •• Senin de hayatoı 
ma, uyumak ne mümkün?••• Sa~ buna benzemiyor mu?... Ömrün fe
döner, sc>la döner .•• Hayalhanesın- cayi kartıımda dehşet duymakla, 
de hep infilak!ar... Kopan kollar, cElhamdülillih ben maaunuml:e de
bacaklar, kafalar •.. Kanayan yara· melde geçti Meğer ne yerde, ae şe· 
lar... rait te buJunurmQflunl 

Sitara sigarti. üstü.De yakmq ••• Sa· **~ 
baha kadar fosur fosur İçm.İf, sağa Şu c:yİmıİ dert saat felsefesi» ye-
dönmüı aola dönmiia · arada sırada rine İnaan hayab daha geniş, daha 

' ...,, ' id -·~ d-L- kah telakki da: «Cok şükiir ben tu amele gı'bı eaulb:e, IUU\ ramanca 
değilim. •. İyi yerde yqıyonun .•• • ettiği taktirde daha makul, daha 
diye kendi kendini teselli edermiJ. ınanbKi. daha büyük ve d~ İDAsan 
Nihayet ,afak sökeTken izmaritler olacak... (Va - Nu) 

• 5 1938 ikramiyeli 21.35 E 1 HAMR A 'd 
• 5 1933 lkramiyelJ Ergani 22.90 • -~ a 
• 7 1934 Sivas-Erzurum I 19.80 2 büyük film bird<'n 
• • 1934 Sıvas - Enurum 2-7 19.90 TAŞ P ARÇASJ 
> > 1941 Demiryolu istikrazı 19.90 Büyük Türk Filmi 
ı » :t :t • ., II 19.4!> Z A M B A K 

A. Demlryolu tahvili 1-Il 62.- HEDY LAMAR 
A. Demiryolları tahvili ill 52.75 H~ !llm (Almanca) 

A. Demlryolu mtimessil senet 51.50 \ı"ıtll••••••••••••'.-
T. C. Merke2 Bankası 168.50 
T. İş bankası nama muharrer 15.-

Zayl - Beyrüseterden aldı~ım 119 
No. ıu b1Slkletlmln plfl.kasını kaybet
tim. Kaydimln kapanması Jçin hükmtl 
~ktu~. Yorgo Yototıu 

T. İş bankası (hamile ait ) 15.50 
T. İş banka:r;ı mümMsll his. 200.-
A. Demiryollan şirketi (% 60) 30.
A. Demlryollan şirketi (% 100. 49.-

TEPEBAŞI belediye BAHÇESİ 
30 MAYIS CUM.\RTESJ AKŞAMINDAN İTİBAREN 

Esklhlsar cimento 13.-
S!gorta11 Kredi Fon.siye 1903 121.-

• , 1911 116·-
,. > Amorti 111.50 
,. • Kup<ın 1.25 

Londra tizerine ı bterlin 6,24 
Nevyork ilzerlne 100 dolar 130.70 
Cenevre ftzerlne 100 30.365 
İsviçre frankı 

Madrid üzerine 100 pezeta 
Stokho1m üzerine 100 kuron 

BORSA DIŞINDA 
Türk altını 
Külçe altın bir gramı 
Mecidiye 

12.9375 
31.16 

12.90 
4.55 
1.46 

SAFiYE 
ve arkadaşlan 

Yeni Repertua.ı:Ue yaz!ık seaDıSlarma başlayncaktır. 

14 klşilik orijinal 

K A R A O E N i Z ve Z E Y 8 E K f ruoları 
Te!C·fan: 42690 

Bay Amcaya· göre ... 

Zayi - F'Atih kazasının Karagum
rftk nahlycslnln 1~c memurluğundan 
ıuınış olduğum üç büyük ekmek kaı
nesinl 27/5/ 942 tarihinde zayi ett im. 
Yenisini alacağımdan eskisinin lıiikmii 
JOktur. 

Karagümrük Beyceğiı; malıalles!nın 
Dolaplı Bostan sokağında 2 No. ıu 

~vde Hıfzı Tezkereci 

_ Bil; &ün Boğazi~lni ... 
6 • • •• i:Stanbula ilk defa geldiği iç_tul ... Bir gün Adalan ... 

- Dayızacı"m, b:ı.y Amca'·· ?lııer::. .ı- her tarafı gezdireyim, dedim, Bir ıun 
den gelcil, birkaç günunü burada ge-

• .• Bi.ı.ı gün Kap:ı.Jıı;arşıyı ı:;österecc- ı - Gn!no onlard , da var bay Am-
llm... cıı• .. 

B -B:ıı i" 



Sahife 4 

!htıknr 42 53 
Karar hülasasıdrr. 

Milll Korunma. Kanununa muhail
feten Kocamustnfa paşada caddede 
JCi2 numarada bakkallık tlca.retııe 

AKS • 
1 

21J Mayıs 1942 

• 
1 ALDA K Milli Müdafaa Vekaletinden: 

meşgul Hüseyin oı:.u Hayrl CeylA.n 
d hakkında İst:uıbul blrlncl mllll ko
D t ınma mahkemes1nde cereyan edzn 
J. r ... hkemesi netlceslnde suçlunun flUl 
g sabit olduğundan mUH konuıma. ktı.
k nununun 32-59 uncıı maddeleri mu-

Bütün halkın sevdiği yeni bir yıldız doğuyor 
Radyolarınızda layemut seıile sizleri teshir eden ve sesindeki hususiyet 

ve halaveti hiç bir okuyut"uda bu1unmayan 

EV A A Y'I 

A.skeı1 Hoolere, Konya askeri orta okuluna ve gedlkll hazırlama 
orta okull:ınna talebe alm:ıyor. 

1 - ı EyUU 942 de b:ı.şlıyacak yeni ders devtcsi için Konyada Ku
leli, Ak:;ehlrde Maltepe ve Bursa. askeı1 11.selertle Konya asker\ orta 
okulunun ve Kaysert gedikli erbaş hazırlama orta okulunun her üç 
sınıfına, Merzifon Cedikll okulunun hlrlncl, iklnci, üçüncü sınıfianna, 
Kırıkkale sanat okulu ve Ankara musiki gedikli okulunun yalnız b!
rlnc1 smı.tlanna MaarU llselerlnden, Maarlf orta okullanndıın Ye llt 
oka! mezunlarından talebe alınacaktır. 

cibince iki lira 50 kuruş pata cerm,.g 
E ödemesine ve yedi güR müddetle de 

dukkAnuun k!ip:ı.tılmasınıı ve hükU..'ll 
ç k:ı.ttıeştll;lnde ücretl suçluya alt ol-
9 m:ı.k üzere karar hulô.sıı.sının Akµ...'ll 
l g:ı.zeteiinde ne-iredllrr.eslııe 2V4/9-t2 

t 

tarihinde kn.rnr verlldl. (5878) 

Karar hülasasıdır. 
C. 42 D02 
M lli Korunma Knnuuun muha.ll-

1 tten Kasımpaşada Zlneirllkuyu cad
de3inde Nalıncı sokuşu 4 nn.m:ı.tnda 
kômdrcüliik ticarcnıe meşgul Afunet 
oğlu Emrullah haklnndıı. Istnnbu as-

Bestekôr SELAHADDiN PINAR Kemani NUBAR TEKYAY 
ııe muazzam saz heyetinin istirakile 5 haziran cuma nkşamindan itibaren 

dinlemek -lır-satina kaı~11~cıcaksiniz. · 

s E E T 
• Kemençeci Aleko, Klarnet Şükrü, Selfınikll Udi Abdi, Piyanist 

11 Valantin Tekyay, Kammi İsmail, Kemant Haydar. Neyzen 
1 Burhan, Darbukacı Hasan Tahsin, Tanburi İhsan 

Okuyucular: Aksaraylı HAFIZ YAŞAR, HAMiT DIKSES 
Okuyucu Bayanl".-: Suzan, Faide, Melahat, Mahmııre, Ayda, Faika 

2 - Alınacak talebenin Türk ırkından olması, sıhh1 muayenede 
sağlam çıkması, v:J tstek:ll :ı.rledi ihtiyaçtan fazla oldu~ t':ı.kllide ya

pılacak seçme sın:ı.vmd:ı kazanması şarttır. 
3 - Tnhsnt terk edenler, her ne sebeple olur~ olsun yaşını bU

yütinüş •·eya küçülmf~ olnnlar, bulundukları okullann son sınavlann
da sınıfta veya bütünlemeye kalmış olanlar, yaşlan, boylan ve aıtırhk
lan askeri liseler tallm:ı.tındnki hadlere uygun olmıy:ı.nl:ı.r kabul olun
mazl:ı.r. Yalnız gedik1l erb:ı.ş h:ııırlama orta okullarına bir ilı\ üç sene 
tahsilI.terketm!ş olanlar alınabillr. 

lı e ikinci cez:ı. m:ıhkemeslnck? cerc- ~r:ıamıır::a;;mmEBmmımamm!ii::llımm:aıaaıam:zr:;~~::ı:::im::a:::z::E::!2:••md••••••11•1111" 
yan eden m:ı.hkemesı neticesinde suç-

,4 - Bu şartlJ.n taşıynn istcklllerln bulundukları yerlerin askerlik 
~belerlnd~n d![;er kaydı Imbul şartlannı ôğrenm~lerl ve okullarca 
istekliler hal:kında yapılm:ı.kta olan tahkikat neticelerinin seçme sı
na\·Iarına kadar tnm:ımlanamk isteklilerin bu smnvıarn g!rehllmele-

i.ınun fıili sab!t oldu!hından mmt ko- Karar hülasasıdır. ı l To :rlr.ı temin lçin 15 M:ı.yıs !l42 d~n itıbaren birer di!ekçe ne ve açık llm-
' ASL~N ve ESKİHİSAR MÜTTEH T Ç. MEN met adreslerini ve nüfus..ı. k:ı.yıtlı bulundukları ycrlcrl dllck~elerlndc 

ruıuna kanununun 31-59 uncu :ma.cl- c. 42 562 
deleri muclblnce be'? lira p:ı.ra cez:ısı r.nuı Korunma Kanununa. muh.all
bdemeslne \'e yed. gün muddefü de !etten Aksaray M<ı .. llıpaş:ı. M. sı İkU
d.ıkkanının k p::ıtı m .n \e hukUm s:ı.p ağa s. 14 No. da sakin ve Dlyn.r
k:ı.tllcştı[;lnde tıcretı suçluya alt ol- b:ı.kır un fabrlkalım mütehassısı tı
n k ü .. ere karar hul.'ls:ısınm At· J.m bretlle meş~ Nunı:ın oğlu Abldln 
gret.e:;ind neşredılm" :.ne 18 3 942 'h::ı.kkında İstanbul :ısliye 1k.lncl ceza 
t rihlnde l:arar \ enl(I . cssg2- ınnhkemeslnde cereyan edein mahk.e-

'
•e SU KiRECİ Fabrı·kaları Anonim Şirketinden: göstermek üzere derhal girmek ıstcd!kleri okul mudürlfıklertne müra-

i 
C!l.at etmeleri ve Ma:ı.rtr okullarında sınıf geçme sınavları bittikten 

Üçüncü davetname - Birinci ilôn sonra dn diğer kJ.ydı kabul kjğıtlnnm hazırlıyar:ık askerlik şubeler! 
yolu De en ~ç 10 Ağustos 942 tarihine kadar okul müdllrlı.:klerlnr 

ı\ı.l:ın ve Eskihisar ı.ıut~chit çimento ve su kireci fııbrikaları nnonlın göndermeleri ilan olunur. '3267 - 553m 
r.irl..-t:ti lıissed:ırl:ınnm ap~ıd:ıJd rumamcyi müzakere etmek üztte ikln~i ii!milimumrGimrn:ii~mm•••••m•ll!'lalllillmiiiil•!B~m 

Harp Okulu Komutarjlığından: 

Karar hürn:.sasıdır. 
mes1 neticesinde suçlunun filli sablt 
olduğundan. mllll l:orunma knnunu

c. 942 ll52 nun 31-59 uncu maddeleri mucibince 
Milli Korwınıa Kon.ununa muhali- ylrml be~ lira para cezası ödemesine 

fetten Karaköy köprlisü altında. Üs- ve hükiim katueştl!;rtnde ücreti ~lu-

,dera olar:ık fcvknl:Lde surette içtima:? davet olunduktan eG l\Jays. 194% "tan- 1 lıiııılekf topL'.ıntıd:ı Tic:ıret J.:anummnn mu:ıddel 386 ncı madılesınln luzum 
ı:ösf.erdiji nl..abı içtima tıa.stl olmadııından, şirketi mezkiire hlssedarnru 
:.ışı~ıc&:ı yazılı aynı ruznameyj müz:ıkue etmek üzere 8 Temmuz 1942 tari
hine miis:ıdlf çarşamba günu s:ıat 15.- te Beyo,tlunda Tepeb:ışında Pcrııpa• 
ı:ıs Ol<'li s:ılonl:ınnd:ı )"111>'1.ıcsk üçüncü bir fevklide toplant~& davet 

ı - A~ğıda yazılı şartınrı h:ı!ı; okurlar harp okuluna alınac:ı.klardır. 
A - Ankarnda bulunanlar doğrudan doğruya Harp okuluna, Ankara hn

r.clnde bulun:ı.nlar bu1undukli!n yeıin askerlik şubeooe müracant cdccrk
lerdlr. 

B - Kayıt ve kayıt muamelesi 1/Haz!rnn/942 den itibaren 20 'Temm:.IB/ oıunuıaT 
r.uz~A~JE.i ıutJZAKERı\T 042 tnrilıliıe kn.dnr t!evam t!dec•ktlr. Bu tnrlbtcn sonraki müracaatlar knlıul 

kiıdar vapur lskeles1nde 14 num:ı.ıııSfa va alt olmak üzere karar hulfts:ısmın 
büfecl ve tutüncfüük tlc:ı.retlle m~- Akşam gazetesinde neşredilmesine 2ö/ 
cul Yakup oğlu Ömer Özlülecl hak- 121941 tarihinde karar vertldl. (5812-

ı _ Muamelltı C\"Vellyc?.ıt 1937 sı:rıeslnde ba.,layıp 8 TeşrinJsanl 193~ ta- edtlnıJyeceldlr. 
rihinde feVkalMc olarnk toplar.an b'ssedarlar unıumt heyeti tarafından 2 - G~ şartlan: 

kındil İstanbul asliye ikinci ceza mnh
kemeslndc cereyan eden mahkenıesl 
neticeslntie suçlunun fllll sabit oldu
ğundan milli korunma kanununun 
32-59 uncu mnddelerı mucibince 4 U
ra 10 kuruş para ceznsı 6dcmc;;ine ve 
yedi gün mllddetle de diıkldnının kll· 
r tılmnsma ve hüküm katileştiğinde 
t. reti suçluy:ı. ntt olmnk üzere karar 
hulasasının Akşam gazetesinde neşre
dılmesınc 5 3'942 tarihinde karnr ve

karara. b::ığl:ı.nan ve !o.kat bll!i!l icra ve ınat.ç edilmemi§ olan şirket senn::ı.- A - Türk ırkından olınak. 
yeslnln 1490 00 _ llrnyn ~ıknnlma.sı keyfiyetı.. bllAhare hisse senetleri kıy- B - Ll<Je bitirme ve olgunluk 1mt.ilıannı vermiş bulunmak. 

Şarköy Cümhuriyet müd- metı Htb;rly~sı~ın tezyidi tnsavvur tdllmesl üzerlne 19 Kft.nunuevveı 1940 C - Tam teşekküllü he7'etı sıhhlyesi olan askeri hastahanelerrten 11harp 

deı"umı"lı'g"ı"nden•, tarlhlnae tevblrı.de olarak toplaıı:ın hissedarlar umumt heyetinde yenid~ okul\:na glrera kararlı sıhhat raporu olmak. 
konuşuınıuş ve bu arad:ı vergi mcs~ıesinden çık.an blr lhtllAf d3. bu umum; D - 18 llO. 23 yaşında olmak t24 ;;aşma. girmiş olanlar nlınmaz.• 

Fazla fıatle buğday satmak suretfle heyete a.rzolunmuş idi. ~ 7 - Diğer şartlar :ıskerhk ~ubelerlnden ve Harp okulund:ın öğreullcblllr. 
ihtlkardan suçlu Şarköy Cıımlikei:>lr Alt olduğu mercllere te:nas edllerek alınncalc neticeye gore tekrıır top- •3552.o a5817~ 
mahn.lleslnden Şükrü kızı Abdürr:ıh- hnac:ık fevkalı\de hissedarlar um'J.tıtl hey~tlnce bu hususta. katt blr lurar 1f1 ... 
m:ın karı.,-ı İ!ııkat Katrancının Şarköy verilmesi me-zktlr 19 Kdnunuevveı 1940 tarihli umumi heyet tarafından ka- ı y··ıc k l::' •1 . • . ' 
asliye ceza mahkemesince yapılan du- rar aıtır.a alınmış oduğundan idare .meclisince yapılmış olan temaslar ve u se ·ır a~ enın fev.kalade· kıymettar ve &ntıka müce~·he.~a~~ 1 
ruşm:ı.sı sonunda; suçun tarthlhe nıı- tetk!kicr neticesini göriişmek, şirket dahili nlzamnn.mes1nln sermayeden ı Sandal B:destenınde teşhır olunmuştur 1 /6/942 pazartesı gunu 
zaran merlyet1 1Ubıırllo daha hatif bahseden beşinci maddesln~n tadlll ve sennnyenln tezyidi ıle yenl hlsse se- saat on dortte satılacaktır. .. 

r"ldi. CSS75- hükmfi muhtevi 3954 sayılı kanunla netler! çıkanlmıısı hcı.kkınd!ı n~h:ı.t lılr karar vermek. " , 
muaddel rnllli korunma kıınununıın Ş!.rket d:ıhlll nlza.mnameslnin be~lncl maddesinin şekli hazın: 
31/2, 5912, 63 üncü .maddelerine tev- CŞirkeUn sermayesi Ud yüz seksen bin liradan ibaret olup beheri b~ 

L.tanbul 2 nci icra memurluğiıh· 
dan : ~42 115!! Nafia Vekaletinden: Bir borçtnn dol:ıyı luctz edilip de 
paraya çevrilmes1ne karar \"erilen be
yaz renkte borusUe b!!rnb~r müst:ı
meı çini soba, beyaz renkte mtlst::ımeı 
~ı:. kişilik somyasız karyola, gardırop, 
fi ert mermerli ko~l. zeminde kah
ve renkli 1,80 x 1,20 eb:ıdınd:ı. az kul
lanılmış ~wrup:ı halısı, müstamel lıü
~ ilk masa. işler vnzlyette ctra!ı ağaç 
kaplı duvnr santl Feriköy Bay S:.ırl{;ur 
F-:>.;:ak, 124 No. lu Işık apıı.rtım:ının:n 
t und açık arttırma ile 1/6/194!? p:ı.
za tesı gUnü saat 15-16 ya l'-'1.dar sg,. 
tı .ı çı mnlacnkt.r. Muhammen ıtıy
nı tıerinin yı.i d i5 şıııe talip çıkma
d1&1 takdirde ikinci :ırttınnası 3 '6 9!2 
ç~rşamb:ı günu aynı yer ve s:ı:ı.tte ~-:ı.
pı!acaktır. Taliplerın m"1.kılr mahal
de h:ızır bulunacıılc memura milra
c:ıatıarı il.in olunnr. 

mum 7 gün mfiddetle hapS!ne ve 50 osm:ınlı lirası Joymetlnde em ı:ltı bt:ı hisseye münkasimdir. 
lira ağır para cezasına m.ahkumiye-. htu hisse senedatında:ı bedeli tıımnmep. tesylye edllmJı lor.le altı bm . 1 - Diyni"bakır ne Mardin nnı.sında yapılacak şose ve s:mnl ımal~t tn
tlne ve ücretı kendlsl.nden alın:ı.r:ı.k lx'~ yüz adedi 31 Knnunuavvcl 1919 tarihinde kapanan b!ltı.nçoları muci- şaatı 500,000 Ur:ı keşir bedeli üzertndcn kapalı z:ırf usulile eks!ı~meye çı
kcy.flyetin Akşam gazeteslle lllnına blnce ınaa. m~temlldt :!:ı.orıl:alarlle bilcümle emvnı ve me-vcudaLının f.9?a kımlmıştır. 
dair 312 942 günlü hUkü.m katlleşt!ğl oAsl:ın ve Eskişehir müttehıt çlment'J ve su kireci fnbrlkalan Anontm Şır- 2 - Eksiltme 1 '6'9-12 tarihine müsadi.f pazartesi günü so.at 15 de N:ı-
115.n o!unur. (5656- ' k~tlne dcvrl nıuka.blllnde hail tnsfi~ ede bulw1an Aslan ve Esklhtsıı.r şlr· fla Vekaleti şose ve köprüler reisliği odasında y:ıpılacaktır. 

k~tler! hissedaranınn hamil bulundukları hlsse sencdııtı nrledlnce t<ıvzl ve 
ita cd!Hcek \'C mütebaki dokuz bin be~ vü~ adedl nakden tedLyat mukabi- 3 - Eksiltmeye mfiteall!k evrak 25 lira mukabilinde şose ve köprüler 

Z .. İst '- 1 "1" tinde aldı ~ " relsllğtnden nlınabillr. 
il}• - M:.1u vı uye n • !inde 1.'-'".aç olunac"ktır. · 

l'r 2 lı h"" ı 11-,.ft- ~ " .. 4 - Isteklllcrin eksiltme tarihinden en az üç gün evvel bir lst!d:ı ne 1:1!m 74/ ıı:ı.yı uv yet c~.ınu za,. .r:c•.-eti umum!ycnln •~oa serm.1.veyi b!r misll te~it etmeğe selihlyet! 
t • y •~•-ı ı ıo;.,-d • ı •· 1n • "l Nn!la Vekaletine mUrac:uı.tl:ı. bu gibi fnşantı yıı.pabllrcckıerlnc dn!r ehliyet e t.m. enı.;)uı a ncat>"'" ıın P3<.(!Sı.n o.• ..... 3ktır Te.,vidl sermaye"e knrnr verildi~! zaman hilkfı.me~,ırnnhimat ve-

.. ~- • " • 6 vesikası nlmalan lı\zımdır. 
niıkmü yoktur. r!lcc~lctlr. scı=roayentn blr r.ıl!:Unden fnzlıı. tezyidi evveıcmirde hükflmetln 5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 4 üncü maddede yanlı vcs!k::ı ıle 

Anto:ı Lu!:a ... lewt.;ı; r:ıuv:ı:nkatlnin 1stlhs:ıl!.ne müteHlkk;ftır. Ihrnç olunan senednt beclelleıı. 942 yılınn ait Ticaret Odası veslko.sı ve 23,750 liralık muvnkk:ıt tem!natıa-
Rom!lnya. Jenera.l konsclosluğu, ta•ll:ıınen Istihs:ıl olunmadık":\ tezyte.ı .wrma.·eye tasnd1l edilemez. Şirke-

.., rmı h~vl olarak 2400 sayılı lununun tnrlf:ıtı dairesinde haıırlay:ıcaklnn 
Taksl..'11 tin .h::aç eyllyeceği hisse sıınedatının nümune!crl ko.b!ellhraç llecel!ttn.sdik kapalı zarflannı ikinci maddede yazılı uattcn b!r saat evveli~ k:ıdnr ko---------------1 Ikt~at Vekfıletlne tevdi cdllect-ktlr. misyon reisliğine makbuz mukabil'nde vermeleri lilzımdır. (3469 55521 

Getirene mükafat 

1 

Şirket hissednranımn 16 Haziran. 1337 tarihinde inikat eden !evkalılde • 

iki şoför alınacak 
İ!.ianbul ehllyetıı, kamyond:ı. ça\ış

r.uş olması şarttır. Galnt:ıda. Demir 
tüccarı B:ıkl Tezc:ı!l'a. müracaat. 

heyeti ıımUII'Jye tçUmaında. 1ttlh:ı.". olunan karara t~vfika.-ı 280 000 liradan 
447231 - 422934 - 433941 - 1124876 - ibaret cl:ın sermaye! lptıdnlye yeniden herb!.rl beşer lira kıymeti itlbaridc 

1124877 - 1125029 numaralı 6 adet 111,soo :ıd~t hisse $t'nedl Uır:ı.ç edilmek suretlle 367500 0snı:ınlı lira ... ma iblağ 
Ş:ırk d mlryollan tah\'lllerlnl 25/5/ edilmiştir. ı 
94.2 taiih!nde Beyo~lu ile Knrnk5y Şir:::et hlsscdaro.nının 29 Kfuıumıevvel 1928 tariht:ıde lniknt eden fev
arnsınd z:ıyt ettlm Bulup getirenle- kalflde heyeti umum!~·e içt•r.uıınd:ı. atıhaz olunan ımr:ı.ra tevfikan 367,500 
re memnun edilecek, hediye verile- lir:ı.dan ibaret olan &ermayeı ş!rket yeniden herblrl beşer lira kıymeti itl
cektir. Aksi takdlrde hiıkmü yoktur. bıı.ı1lc :ii8,500 adet hisse sc.'1.~d! ihraç edilmek sıtretile 560,000 Tilrk lirasına 

Aqam gnzetesi llAn memuruna mü- iblağ edllıniştirJ 
mc:ı:ıt. Şirket d~hlll nlzamnıurıes!nin beş!ncl maddesinin tnd!lden sonra ala.-

A 
cağı şekil: 

1 ı Şirket sermayesi behert he~ Türk lirası k.ıymetı ltibıı.ıtyesindıcn iki yfü; 
doksan sekiz bln hisse senedi.ne münkasem blr milyon dört yüz doksan bln 
Türk llrasınd:ı.n ibarettir. 

Heyeti umwnlyenin cşUl v<ı mevzuatı kanuniye dııblllnde bu semıa.-

Ç Ki L i LOKANTASI 
~ eyt tezyide s:ılıihlyetı .>lacaittır. İhraç olunan hisse scnedatı bed~llerl ta
mnnıJJe tahsll olunmadıkça. yenld~n tezyidi sermaye muamelesi yapılamaz. 
His~e senedatı tabı ve ihraç olunmadan evvel nümu.'lelerl Ticaret Veknle

Ltiks blonu ve açık tar~ fe\•kalM~ bir dekor içerlslııde :lne gö.."lderlllp tasdik ettlrıleccktlr. 
2 - Tic:ıret \'ekdletınln 1şarına ntf.?n İstanbul Mınt:ı.ka Ti.'!nret Mil

ciürlü:unce 'i/1/942 tarihli ve 100 numaralı tezkere ile şirkete b!ldlrllen ve 
Tanınmış Maestro: All~UtT Ti \NO'nun tdare.>lnde ve sevl.mll :ı:;>ıwz İdare Mecllsl nporona ay:ıs:ı derco:unan iki mıı.ddenln şirket dohUl nt-
llRİSTO nıiNiMATIDi:l ,.e hava yen kltnr!St. HRİSTO KOm'l 'in zam:ınmeslne llnvesl hnkkmdal:.i ter.:uın müzakeresi. 

Açılmıştır. 

tştıraklle orke .. trn. Netts ıemckler - Soğuk içkUer - Mükemmel serv13. Ticaret kanununun 385 in<'l m:ıc!desl muclblnce hissedarlardan bl.r hls-
Eğtence ıilemfnin birleşeceği yer. Bcyoğlıı 1rstlklil calldeslnıle No. 451 sesi olınların dahi işbu milz:ı.kereye 1ştlrfık ve rey ita etmeğe hakkı vardl!' ve 

~ i · " ı·· l848 birden zly:ıde hissesi. olnn zevatın reyleri h!sselert nlsbetlnde tewylit eder. 
« tüclyo• mue·s~ses mn us undc. Tel: 4 · Işbu içtimada hazır b•lltınmak ı.ıtlyen zevat. Ticaret kanununun 371 

il H+Wi*' ff51 .,, dCfl! j 

Dağıtma ofisi umum müdiirlügünden 
Daıtıtma ofisi me:·kez kadrosu iı;!n 100 - 260 lıra ücr tli m"mun

Y"'leııe müsnb:ı..ka ile nıern••r nlııı::ıcnktır. 
Müracaat edeceklerlt1 mcmurJn kanununun 4 uncu mactdcslle t:ıyin 

olunan vasıflan halz olm:ıinn ş:ı.rıtır. 
Yllksek 1ktisat ve tlcar<.t tahs!llnl bltirmL, olanlarla tlraı·et liseler! 

meıunlan, resmi ve hususi 1ktlsnt., t!carC't. maliye ve s:ı.rıayl müc~.)e~C'
lerinde vazife görmüş rı:nnıa.r clıUyetıer!ne göre tercihan nlm:ıcaktıı. 

Bu gibllere 3656 ve 3659 nunı.arnlı kanun lı.ükümlerine göre ve milli ko
nınma kanununun G nc1 m:ıdc:es!le tasrih olunan müteo.k!p hakları 
:nahfuz olarak tayin olu:ıu ·ıar. Müracaatlar Anknrad:ı. dağıtma otisl 
umum müdürlüğüne ve tn~da viıtl.yet 1~ müdürlüklerine y:ıpılmıı
lıtLr. 

Müsabaka. ve imtlha.ı. günleri ve şartlan aynca ilan edılecektır. 
(3773 - 5800) 

T. H. K. genel merkez başkanlığından: 

3.250.000 adet zarf yaptırılacak 
1<ağıdı kurumdan ven:.mek üzere bin adedine üç llr:ı f!yat tahmın eııı

len 3.250.000 adet fitre ve zckflt zarlı ımallyesl kapalı zarf usulUe eksiltmeye 
konulmuştur. Muvakkat teminatı 731 lira 25 kuruştur. Eksiltme 9 Haziran 
942 salı güqü saat ıo da. yapılncnğlndnn istekliler muvakkat temin:ı.t mak
buzlarını sa.at 10 1\ kadar genel merkez satın alına koınlsyonnna ,·cya İs-
tanbul T.H.K.Ş. b~kanlığ'ına vermelldlrler. (57731 İİıı•••••••••••ımıiiİll•••••••••l!Iİl••••lli incl ı:r.addesı mucibince lı;tiına tarl'ılr.den bir hafta e\'Vel his.--elerinl şirket 

1 1 merkezine tevdi etmelidirler 11 11 İstanbul Belediyesi ilanları Bankalara tevdi edllecc~ hisse .smcd:ı.tı mukablllncle alınacak mektup- Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
'-------------------------- Iar şirket merkezine tevd!ntı ı·ıah!yetinde olarak kllbul edilecektir Umum idaresi iJan1arı 

Bô>·o~lunda Galatasamyda. I:Ekl Polis karakolunun hedim ve tnhas:;ru İ tnnbul, ?.1 !\ınyıs l!W? MECı.ist foARE ============================::i 
edecek enkazının satışı açıl: nrttınn:lya konulmuştu. Tahnıln bedeli (3844) 
llm &O kuruş ,.e llk temlnıı.tı 2F.S lira 36 kuruştur. Şartname zabıt ve mua
m~ldt nıildürlu~ü kaleminde gôrüleb!lir. İhale 816 1942 pazartesi günü saat 
l4 de Daimi Encümende yapı'Jıcaktır. Tnllplerln Uk teminat makbuz veya 
mcktupfan ile ihale günü munyyen s:ıatte Dalnıt Encllmencle bulunmlı.lnn. 

Tıp Fak!iltesi Dekanhğ·ından 
I•"nkültemiz Çocuk M.st:ı.lı.klan ve Bakımı Klln!ğtnd& 

mfinhald!r. Arzu edenlerln mürac'\atl:ı.n UAn olunur. 

(57771 

btr n fstruılık 
c5803• 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanlari 

Sabllk enkaz 
T~n.ınc.tı 

4!)0 3i) 
Ka~..mpa.şada. \ nk1 ınulı;.ı Mevlc\ !h:ıne tekkesldn mutbak ve dervlşa.n 

oc!alarmın nnkaı:ı. 
350 25 25 

Kcm:ı.lp~ada BUyük Pıycıied~ v:ıkl. r tua.bbwr tel:kc.iliıln ankazı: 
Yl karıda ynzllı ga:}Ti men~ullcruı nnkazı satılıktır. İhaleleri 12/6/942 

günu :..aat 11 dlr. İsteklll"r n o günll \'Okıf akar ve m:ıhlüldt kalemıne mü-
tncaatıı:n. (5895) 

Zonguldak sağlık komisyonu başkanlığındanı 
1. - Zonguldak Sağlık tcş!tUatı i~t lustnhanesı için e:300a lira. aylık üc

retıı b r bakteriyolo1; ve !nt1nh·e m~tehns.mı ile cı300ıı lira aylık ücretli bir 
rontP:cn mütehassısı, 

2 - oı'l polıkllnlğl çın .;ı;., lira aylık ucretll bır k:ı.l.fa alınacaktır 
·ııaı P"rln 15 Ci Ot:! pa.,.:ı.rtesi gün ıı ~ kacbr ZiJI.~ud:ı. • Havza blş hekim-

I.~lne n•ı rac tlan tl.ıu ol mu·. c5!12lı 

ikiyüz ton zeytinyağı alınacak 
Petrol Ofisinden: 

Haziran ve Temmuz uylan zarfında muhtelif partiler halinde 
teo!li.m edi:mek üzere harice ihraç için asit nisbeti 3 2 yi geçmemek 
şnrtıle ve kapalı zarf usuliyle iki yüz ton yemeklik zeytinyağı 
~lınacaktır. Bu yağlann tarafımızdan temin edilecek kaplara kon
ması ve İ!ltanbul Limanındaki nakil vasıtalarınfl yüklenmesi satıcı
ya aittir. 

Taliplerin verilmesini kabul ettikleri fiat Üzerinden mal bedeli
nin % 7,S u nisbetindeki nakit veya Devlet tahvilini Petrol Ofisi 
veznesine tevdi ettiklerini mübeyyin makbuz veya Banka teminatı 
ile beraber tekliflerini muhtevi kapalı zarfları, Huiranın 8 nci pa-
zartC!li günü saat 11 e kadar Petrol Ofisi Mübayaa vo Jddihaı 
Müdürlüğüne tevdi etmeleri lAzımdır. 

Petrol Ofisi ihaleyi yapıp yapmamakt:~erbestir. 

ühendis, Fen emuru ve Bir Anbar 
emuru Aranıyor 

l\nadoluda bir inşaat ıirketinde çalıı.ımak üzere tecrübeli bir mü
hendis, alet kullanabilir, tecrübeli iki fen memuru ve anbar işlerin
de çalışmış yaz111 güzel bir memura ihtiyaç vardır. Taliplerin vesika
larile beraber her gün ıaat 1 7 den eonra Karaköy Büyük Tünel Han 
No. 6/7 ye müracantlan. ,,.....__ '-

A~ğıda mlkdan, mubammen bedeli ve temlnatue istihsal m:ıhnlll'ri 
gösterllm!ş olan 1 kalem balast ka.palı zarf usullle satın nlınncattıı. 

T::ksttme 1/6/942 pazartesi günü saat 11 de Slrkeclcte 9 işetme blnasmrla 
A. E. komisyonunda yapılncaktır. 

Isteklllerln teminat ve knnı:nl veslkalarmı muhtevi kapalı zarflarını ay
nı gün saat 10 a kadar kom!syonn vermeleri ltlzımdır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. (5472) 

Ocak nıahall! 

Kilometre 27 - 41 

Mlkdar 

6750 M3 

* 

Muhammen bedel Muvakkat tem!naı 
Lira. Lira 

21937,50 1015,31 

31151942 pazar gününde•ı .t'bl\ren Jşletmeye açılacak olan cıTuzln 1ç-
melerlnt!• gidecek yolcuların gtdl§ ve dönüşlerini temin için 22/27, 24/20, 
2Sı31, 28/33 ve ~0135 No. ıu ba11llyö trcnkrl her gün ve 20/25 numaralı ban
liyö treni Jse p:ızartesı ve cumıu\::ı.n gayri günlerde içmelere kadar devam 
ett1rJIC'cektir. Bunlardan başka mı.ydr.rpa~a - Gebze - Haydarpaşa arnsuıda. 
işleyen 36/41 Poendlk - Gebre - Hııyciarp::ı.şa arasında işleyen 1016/19 ve 
Haydarpaşa. - Adapaıan - Hııydnrpaşa arasında. işleyen 52151 No. lu katar
lar <'a yolcuların inip b!nme•i l':ln !.çmelerde birer daklkn duracaklardır. 

S:ıyın halkunıza !Uin olunur. (5809) 

işçi alınack 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel i~letmeleri 

umum müdürlüğünden 
İşletmelerimiz Ş!şll tarnirhrınesı ır in lmtlh:mda gö t:.-• c ,çı li~ kal , >

re saatte 35 kuruşa kadar iirrC't verllmrk .. uretıı~ 12 te.)\<ll eri 3 bu) • or, 
3 frez2cı. 6 tıomacı, 6 clektı1ı> tt>svlyec,"1 H' l!l m..ırnn"07.a iht ::ıç ' r :r. 

Askerlikle alfümsı olma.rtın ıstel:lı erin nüfus hüviyet cü d. 1ıı. lı , .l h'll 
k!ı.ğıdı, 4 adet vesika fotoğmfı •ve şıır.cllyC' kndar çalışmış oldu ::1 rı nı e
selerden nlınllll§ ıyı hlzınc: ve. !k . .ları il bl l1klC' 30 5 o~'3 t ı h..• k ı .,r 
naat. 14 den 17 ye kadnr ldarcnın MC'tro h .. ı. ır 11 L· ın.;ı .. k Z.ıt . , ve 
sicil müdürlüğüne müraca:ıtı:ır~ u ın u b .d · !.r. 


