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Don'da kanlı 
muharebeler 

devam 
ediyor 

'l'ELGBAPLAB 

lngilizler 
Mısır' da 
cepheyi 

düzeittiler 

SaraÇoğlu teşkll etti 
Cümhurreisinin 

Türk milletine hitabı 
Ankara 10 CA.A.) - Milli şef 

Reıslcllnıhur Iiil'tlet Inönü'nün, 
doktor Refik Saydam'ın irtihali 
müna.sebeUle, Türk milletine be
yanntını aynen neşrecliyotuı:: 

Ankara: 10 temmuz 1942 

Refik Saydıım'ın azlz h!'ıtırasın.a. 
Dr. Relik Saydam•ı millet hlZ

metlnde vücudunun son takatı
m tükettikten sonra kaybettik. 
Türk ınllletlnl, büyük bir evlA.dı
nın acısından dolayı yürekten 
taziyet ederim, Haklbtte hepimiz 
birbirimize teselll vermeğe çalış

sak yerindedir. 
Dr. Saydam, Yirmi seneye ya

kındır muhtelif icra Vekllllkle
rl yapıyordu. Aldığı bütiln V'J.Zi
felerl, nlhayetine kadar, genç ve 
at~u bir vatanseverin heyecanı 
ve sebatiyle taklbettt. Hizmetıerl
nl tererruatlyle sayma.it güçtür. 
Fakat sıhhiye Vekili olarak bu 
mllletln bünyesinde canlı ve ebe
di eserleri, dalma hürmetle ha
tırlannc:aktır. 

Şüphe yoktur ki hemen dört 
seneye yıı.klıışmakta olan B~e
kateti, siyasi vazifelerin en a~ 
idi. Vazifeyi mllletln hayrına ve 
saadetine ıra etmek Içln gösterol
ltl temiz ve titiz dikkatle büyük 
muvatfııkıyeti, Turk mllletlnin 
'kadCrbilen vfcdalıında dalma. 
tUkran yerini muhafaza. edecektir. 

Milletimiz, iyi bir insan nümu.
ncsinl ve devlet hl?:metlne bü.tfın 

mevcudlyetlnl vakfeden bir va.
tanseTerln millet yolunda ölün
ceye kadar çalışma.sınm müstesna 
bir mls11ni gönniiltür. Bu misal, 
heplmlze sevgi, hürmet ve gıpta 
telkin etmektedir. 

Dr. Saydam, devlet hizmetinde 
her türlü şahsi ve hususi menfaat 
kaydından uzak olan temiz ml
sallerden biri olarak da ta.rllıt
mlzde dalma ~ıyacaktır. İrade
sl ve seciyesi kuvvetu bir arkadaşı
mızdı. Tem.iz ve doğtıı bildi~ ha.
rcketlerde uğraşma. hissi wrlu; 
hiç bir menfaat, hlo bir nllfw.dan 
ürkmlyW?k kadar göd. pektl. Va.
tan, uzun blr çalıfDlA devrinin 
kemlle er1.şıtirdJğl blt evlldının 
hizmetlerinden çolt istifade ede
ce~l bir zamanda., ondan mah
rum kalmıştır. Acımız bil.yüktllr. 
Rahmetliye hizmet ve kad.l.rblltr 
duygular göstermek yalnız bor
cumuz değil, yetişecek nes1llere 
karşı güzel örnek vermetı:: l~Ln de, 
müspet ve clddl vazıteml7ıdlr. 

Hizmet AşıR"ı vatanseverlerin, el
Ierl.ıie verilen emaneti temiz ve 
şerem bir nlhayetle teslim. etmeleri 
en aziz emelleridir. Dl'. Saydam, 
üzerindeki vazife cma.netlerlnl 
§ercfle testim etmekte mtlmtaz bir 
bahtiyarlığa erm.lşUr. Mlllet ha.
dimi büyük vatanseveri, Türk 
mllletinln hlltırasına hftrmetle 
tevdl edlyottrı. 

ismet İnönü 

Dr. Refik Saydam'm cenazesi dün 
büyük merasimle kaldmldı 

Hususi tren saat on üçte 
Haydarpaşadan hareket etti 

, 

Ticaret ve Ziraat' 
Vekilleri · değişti 

Ticaret Vekaletine Denizli mebusu 
Behçet . Uz, Ziraat Vekaletine 

Afyon mebusu Şevket Raşit 
Hatipoğlu tayin edildi 

Ankara 9 (A.A.) Riyaseti-
cümhurdan tebliğ olunmuıtur: Reisi
citmhur ismet İnönü hükUınetin teı
kiline Hariciye Vekili İzmit mebusu 
Şülc:ril Saraç.oğlu' nu memur etmiıtir. 

Ankara 9 (A.A.) - Ba.şvekilliğo 
lzmir mebuau Şükrii Saraçoğlunun 
tlyin edildiğine dair olan Riyaaeti-
cümhur tezkereai aynen tuduı~ 

Ankara, 9 Temmuz 1942 
Ş~rü Saraçoğlu 

lzmir mebusu 
Doktor Refik Saydamın irtihalin

den inhilal eden Batvekilliğe ti(yin 
olundunuz. Tqkilltı Esasiye kanu
nu mucibince intihap edeceğiniz İcra 
Vekillerini bildirmenizi rica ederim. 

Reisicümbur 
İsmet lnöna 

Yeni kabine 
Ankara 9 (A.A.) - Yeni hüku· 

met aşağıda gösterildiği ıuretto te
ıekltül etmi§tir ı 

Reutere göre dalia 
cenupta vaziyet valiame

tini muhafaza ediyor 

Dür.. de yalnız devriye 
kolları arasında 
çarpııma oldu 

Londra 10 (A.A.) - B.B.C: Dün Loodra 1 O (A.A. )- B. B. Cı 
gece 1arı,,1 Mostovada neş-edllen Mıaır çölündeki gazete muhabirleri
resmt Rus tebliğine göre Don nehri ne göre cephede dünkü gün sük'1· 
civarında ve Voronez'in garbında m.u- netle geçmiştir. Yalnız devriye kol
ha.rebeler devam etmekte ve daha ce- lan arasınd'\ çarpışmalar olmuıtur. 
n~ptakl bölgede Almanlann Uerile- Britisch United Press ajansına gö-
dığl kabul edilmektedlr. Rus tebll- h d.. ı ·ı · · ş· d. h 
ğinde aynen töYle denilmektedir: re, cep e • uze b mııtır. ım. ı cep e 

9 temm\13 gUntı kunetlerlmlz, Elalemeyn den cenubu garbıye doğ
d~a.nla Voronez'in garbında ve ru uzamaktadır. Düşman kuvvetle
Rosos şebrt clvannda. aundane çar- rini tanzim ederken bir sürü topçu
pışmal&rdı& bulunmu.şlardıt. Diıter nun cep~e gerisinde yer aldığı görül
kesimlerde blr deA1flldik olmamıftır.• müıtür, Dün düımanın beı sahra 

Rosos şehrt Voronez'ln 170 Jcllomet- topu ve taııt vasıtaları tahribedilmit. 
re cenubund& ve Don sanayi havza- bir miktar esir alınmııtır. Kum futı
sının kavla teot1l etUA'l noktadan 40 oalarına rağmen İngiliz tayyareleri. 
kllomet~ uzakta, Moskova - Ro.stof fasıwız faaliyette bulunmuılar ve 
demiryolu üzetinde bulunmaktadır. El<laba'ya ıtaıyet muvaffakıyetli bit 

Almanlar Voronez " Volçan&k el- k ı d 7 d'' 
d la 

,___ ,.A._A dolk•da a ın yapmıı ar ır. u!}man ta)"Ya• 
varın a çarpışır r ........ ww.ıa &" • ah ·b d"l · · S 1 • 1 ue Uemlşlerdlr • resı t n e ı mııtu. a ı ge~esı n-
~manlar Rue hatlannı yamı.ak giliz tayyareleri Sicilyada Messina 

1çln fevt.aıide ga~tıer sa.rtetmekt.e ıebrini bombalamışlardır. lskendert
ve büttın takviye kuVTetlertnı ileriye yeye hücum eden üç düşman tayya
sürmektedlrler. resinden biri dü,ürülmüı, bir tanel 

Rus muka.bll hücumlan da IJlddeıl;.. de hasara uğratılmıştır. 
lenmektedlr. Rus tank1aa. Almanla- Vicby 1 O (AA.) - Elalemeyn 
nn cenahını himaye eden topç• mcv- civannda faaliyet yeniden baıgö..
zUert arasından içeriye girm~ ve termiştir. 
tank m~nllerln! aşma~ muV!afralt Londra, Rommel'in Elalemeıyn'I 
olmuşlardır. ı ._ · · ak d 'd 

Kızıl Yıld.ı.aı gamte.sl, birkaç k1lo- a mu. ıçın_. _Y. m a }:enı en taarı;-ı• 

Ba~veltil: Şükrü Saraçoğlu, lzınir 
meblau. 

Adliye: Ha.san Menemencioğlu, 

metre mesafede müthiş tank muha- za geçecegım . tahm~n et~ektedır. 
rebelert cereyan ettiğini, 600 tankın Alman mareşal ı aldıgı takvıye kıta• 

Yeni Başvekil B. Şükrii Saraçoğlu lştldk ettikleri b~ muha.rebedo Al- larını tanzim etmekle meşguldür. 

Mardin mebusu. 1927 senesinde İsmet lnönü kabine-
Millt Müdafaaı General Ali Riza sinde Maliıye Vekilliğine tayin edil-

Artunkal, Manisa mebusu. miştir. 
Dahiliye: Dr, A. Fikri Tu~er, iz- B. Şükrü Saraçoğlu Türkiye Cüm-

mir mebusu. huriyetinin mali ve iktisadi murah-
Harici.ye: Şükrü Saraç.oğlu. lzmir hası sıfatile de Birleşik Amerikayı 

mebusu, -ziyaret etmiı, Anadolu oimendif erle-
Maliye: Fuat Ağralı Elazıg me- rinin mübayaası müzakerelerini mu-

husu. ' vaffakıyetle netirelendimiş, 19 33 
Nafia: General Ali Fuat Cebeso-y, senesinde Osmanlı düyunu umumi-

Konya mebuıu. yesinin tasfiyesi anlaımasını Pariste 
Maarif: Hasan Ali Yücel, lzmir imzalamıştır. 

mebusu. 19 3 3 senesinde Adliye Vekili B. 
iktisat: Sırrı Day, Trabzoın me- Yusuf Kemal'in istifası üzerine Ad-

buıu. liye Vekaletine tayin edilmiş ve 
Sıhhat, f. Muavenet: Dr. Hulusi 1938 senesine kadar bu Vekalette 

Alataş, Aydın mebusu. kalmıştır. 
Gümrük, inhisarlar: Raif Kara• B. Şükrü Saraçoğlu, 1938 ae.ne-

deniz, Trabzon mebusu. sinde Hariciye Vekaletine getirilmiş, 
Ziraat: Şevket Raşit Hatipoğlu, o zamanda~~eri bu Vekaleti muha-

Afyon mebusu. faza eylemıştır. 
Münakalat: Fahri Engin, Samsun Yeni .B.a~ekilimiz, iktidarı, irfanı, 

mebusu, nezaketı ıle temayüz ehniı bir dev-
Tica.ret: Dr. Behçet Uz, Denizli 

1 

let reclüdür. istiklal muharebesinden 
mebusu. sonra yapmağa memur edilmiş ol-

Ankara 9 (A.A) - Başvekil duğu çetin ve çapraşık siyasi müza
Şükrü Saraçoğlu yeni icra Vekilleri l~e:eleri ~aima Türkiye Cümhuriye
heyetini Çankaya' da Reisicümhura tının lehıne olarak muvaffakıyetle 
takdim etmiştir. Reisicümhur İcra 

1 

neticelendirmiştir. 
Vekillerini ayrı ayn tebrik etmiş ve B:. Şükrü Saraçoğlu, memleket 
hepsine mufavvakıyet temennisinde dahılınde olduğu gibi hariçte de çok 
buhar1muştur. iyi tanınmış, ecnebi siyaset mahfille

İzmir 9 (A.A.) - Ticaret Vekil- rine h~rmet ve ~t.im.at telkin etmiıtir. 
liğine tayin edilen Dr. Behçet Uz, Yenı Baıvekılımız, sporu çok se
gece saat 24 te ekspresle Alsancak v~:· Yerli büyük takımlarımız ve 
istasyonundan Ankara ya hareket et- T urlc. kulübleri ile ecnebi timler ara-
mi,tir. !Jlnda yapılan futbol maçlarını z:evk 

y • B k"I" h t ve merakla takibetmeği asla ihmal 
. e~ .. aıve wı ın aya ı et~ez, kendisi de tenis oynar. 

• B. Şu~ Saraçogl~, 1 881 sene- Yeni Başvekilimizin büyüle mezi-

manlnnn ma~Ulp olduğunu ve sol 
kollannın ileriye atılmasına mdnl 
olundutunu yazmaktadır. Don nehri
nin aşıldıtına datr haber yoktur. 

Reuter ajansı, daha cenupta Sta.
rloslrol'da. vaziyetin vehametlnl mu
hafazaya. devam ettJğinl blldlrlyor. 
Mareşal V on Bock blr yol açmak 

için arasız hücumlarda bulunmak
tAdır. 
Mos.kovanın şimali gari>lstnde Ka

linln kesiminde Ruslar muknbtı ta
arruzlarla. hirknç gün evvel kaybet
tikleri yerleri gert almışlardır. 

Vlchy 10 (A.A.> - Alman kuvvet
leri doğu cephesinde llerlcmelertne 
devam ederek RU3 muka.vemeUnl 
blrçok noktalarda kırmı.şlardır. 

Don nehri bırçok kestm.lerde aşıl
mıştır. 

Triyeste'ye 
bir hucüm 

Y ugoıla v çetecileri 
İtalyan toprakların~. 

ilerlemitler 

Londra 1 O (A.A) - Yugoslav 
çetecileri İtalyan hududunu geçerek 
İtalyan toprağında ilerlemiıler ve 
Triyeıte ıehrine girmişlerdir. Çeteci
ler geri dönmeden poli. lcarakolla
nna ve münakalata hücum etmişler
dir. Bu haber, Amerikan istihsalat 
idaresi tarafından duyulan bir radtyo 
neşriyatından öğrenilmiştir. Yine bu 
radyoya göre hazirac ayında bir 
Yugoslav treni yakılnut. erkekler öl
dürülmüı, kadın ve çocuklar eair 
kampına nakledilmişlerdir. 

sınde lzmırde Ödemıı kasabasında .yetlerinden biri de sadeliği, tevazuu
doğmuştur. Babası saraç B. Meh- dur. Maddi ve manevi bütün evsaf 
met' tir. ?demfş iptid~i. ~e ~~şt~!e ve meziyetlerle mücehhez olan yeni 
mekteplerınde ılk tahıılını gormuş- Baı,ıvekilimizi candan tebrik eder ve 
tür. İzmir~.e ?rta tahsilini .bitir~ikt~n yeni vazifesinde de başanlar dileriz. 
lj»nra. Mulkıye mektebıne gırmış. İk" • V k"I" h 1 Al 
müteakiben laviçreye giderek Ce- ı yenı e ı ın a Brüksel'de bir man 
nevre üniversitesi siyasi ve iktisadi t~l'CÜmesi Jokantasi havaya 
ilimler ıu.besinde yüksek tahsilini ta- Şükrü Saraçoğlu kabinesine iki uçuruldu 
mamlamıştır. Avrupadan döndükten yeni. Vekil girmiştir: Ticaret Vekili 
sonra İzmir maiyet memurluğunda, doktor Behçet Uz ıve Ziraat Vekili Londra 1 O (AA) - Bir lsviçre 

Harb 1943 te 
muhakkak 
bitecekmiş 

Fakat Mısırda İngiliz 
mukavemeti kırılırsa 1 O 

sene sürecekmiş -·-VqinKlon 9 (A.A.) - Mümes
siller meclisi askeri encümen reisi 
M. Ma;>·, Birl~ik Ameıikanın evli 
erkeklerle 1 8 - 19 yaşındaki genç• 
leri askere çağırmak ihtiyacında ol
madığını söylemiş, harbin muhtemel 
olarak 1942 de ve muhakkak suret
te 1943 te biteceği tahmininde bu· 
lunmuştur. Ma.y, bu tahminin istinat 
ettiği malumatın son Rug mağlübi· 
yetlerinden sonra alındığını ilavo 
etmiştir. Birleşik Amerikanın sade
ce 5 milyon mevcutlu bir orduya 
ihtiyacı olduğu tahmin ediliyor. 
Amerikan milleti 1942 yılı sonunda 
4,800,000 nefere sahip -olacaktır. 

VllfingtQD 9 (A.A.) - Bazı 
Amerikan askeri eksperlerinin ka
naatine göre Mısırdaki İngiliz muka· 
vemeti kınldığı takdirde müttefık
lerin bütün harb sahalanndaki plan
lan altüst olacak ve harb on sene 
kadar uzayacaktır. 

Mareşal Franchet 
Deıpreı öldü 

Vichy 9 (A.A.) Mareşal 
Franchet Despres 86 yaşrnda ol
duğu halde ölm~tür. Mareşal 
aynı zamanda Fransız akademi
sinin balanndandı. 

Amerikan - Yunan 
anlaşması 

İzmir lisesi riyaziye öğretmenliğinde, B. Şevket Raşit Hatipoğlu. gazetesine göre Belçika.da, Brüluel 
~~~-·~~..LTabtm_~f~~~V h_areliet ediyor. Afaiıda c~aze İzmir ittihat ve Terakki mektebi B. Behçet Uz, 1893 de Buldan•da şehrinde bir Alman lokanta.sı bom!ia 
.........acı• mcnıum• .-aa ~ ali Ye B~lediye reİIİ Uitfi Krdar müdürlüğünde bulunmuştur. doğmuştur. ('...ocuk hastalıklan mü- ile havaya uçurulmuıtur. Has.ar mti-

Londra 1 O (A.A.) - B. B. Cı 
B. Roosevelt ile Yunaıo Kualı Jorj 
ilci devlet araaında derhal bir ödiinf 
verme ve borçlanma anlaıması im
r.a edileceğini beyan etmişlerdir. 
Anlqmayı Yuna:-ı Başvekili ÇuMe
ros ile B. Hull imzalcyacaklardır . 

r Baıvdia oolitor Refik Saydamın na ıarıli ld .. h ld • lzmirin İşgal faciası Üzerine memle· tehauısıdır. Yaratıcı ve imarci faa- hiındir. Bu yüzden Brübel ıehri Amerika de Gaulle'u 
fihazeet ..... bU L • l k 1 zem'ı.n '-'ato dukg~ b'a e fuutanenın keti olan Ödemişe çekilmiı ve silaha liyetini fzmir Çelediye Teisliğinde mühim para cezasına mahkGm edil· 
u . uun yüııt merasım e a - ~ ın a ı ır odaıya le ı 1 k 1 ı d · b • • · f " nı r ıwmlar_ak ~nlc'araya nakledimi<>tir. mu,tu T b t f onu - &arı ara fiilen stiklal savaşına işti- bulunduğu sene er e ıs at etmıştır. mış ır. 1:.a yo 

Sal>a v • • a u ~ etra ında . erler ve rak etmiştir. B. Şükrl.l Saraçoğlu, Ziraat Vekili B. Şevket Raşit Londra 10 (A.A.) - B.B.C: B. 
Ji ·ı li saat selcizden itibaren Sıra• ~olıslerd:n mu~ekke~ nöbetçiler ih- Büyük Millet MecHsinın birinci dev- Hntipoğlu. Abron mebusluğuna ae- Bir F ranıız adası iıgal Roosevelt, Avrupa sulanndakl Amert. 
ervı er caddesinin iki tarafında tıram selamını ıfa edıyorlardı. resindenberi lzmir mebusu bulunu- çilmezden evvel umumi mürakabe kan filosu kumandanı nmlral Ştart 
~eraaime İ§tİrak edecek askeri bir- Saat tam onda rr.erhumun tabutu yor. heyetinde aza idi. 1898 de Mene- edildi ile bir generall, harbin sevk ve lda-
!ıkler mevki almışlardı. Saat dokuz- bulunduğu odadan eller üstünde 1925 senesinde Maarif Vekili ol- men'de doğmuştur. Halkalı Ziraat Londra 10 (A,A.) - B.B.C: Kızıl- rest hakkında general de Gaulle n. 
Cfa başta Vali ve Belediye reisi dok- k ld . .. 

1 
k muş Lozan m ahed . 'b' k b' . lb' . d'k B 1. deniz tarlklle Orta Şarktır ve müzakereye memur ctml.ştlr 

tor B. Lutfi Kırdar oldug"u halde a ırılarak hastanenın cum e apı- • u esı mucı ınce me te mı ıtır ı ten sonra er ın Rusya.ya ynpılan sevkıyatı himaye Birleşik Amerika hükümeU VlchJ 
merasimde bazı b 1 k sından çıkarılmış ve orada hazır Türk ve Rum ahalisinin mütekabilen ve ~pzig üniversitelerini bitirerek etmek için, Fransaya alt ve M<nam- ııe siyasi münaseoetıerlnl idame et,. 

• ..___._...;h!.!.!:as~t.!!a!!.n~uw.ıw:rk-ub&ulln.a.a1ı:cau..a..ı;&.[...;ı._e_v_a_t Lb.:...u:..l..:u.:..:n.:..:a :..:.n ...:t:.:o.:::ı:._a:.r:.:a:.:b:.::ı.:.:s.:.:ı !l:.:a:...:k.:o.:.:n:u.:.:I m=uş:.:t:u:r .:1'ml.ıi.ııL'bt..a..lıd:..ııe11ılwesLaiKıicaı'ıııl eu.rJinOiii.dım:....hue:hıcıtelı:t.i..it..ı:mıı.u;üuı'bı.lıa .... ~1zZi'-ıraı;aa.at.t...:ı~v .. e.ililr.Jkt.i.ti1.1sa..tt...iadLouk:iıto:urLuLı:ol.!lmWzu;_ıt1uü:rı:... ~b~li;kuık;:,an:i::a:1l~ın;a~~h;dfl1~tlm~o~lba~n!kilıl;.:m:ta;:y~o~tlım;eeD.kldlel_ beraber, ı;eneral de Gaulle nı 
id tında. ulunan arul-
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~m:Jm~_....,_iil:m:.iin ____ G_e~c-e_k_i_v_e~~D-a_~s-a~bmll!lla_h~k-i..--1:1-a __ be_r_ı_e_r __ ) 
us cephe

sinde büyük 
b. rma 
ha eketi 

Almanlar 500 kilometre 
genişli k bir gedik 

açblar 

Almanya'ya 
yeni hava 
akınları 

1 HARB DURUMU BUtün Fransa Doktor Refik 
Saydamın cenazesi _________ _,il işgal 

Rus cenup cephesi ı edilecek mi? '(Baş ;;.."::eın:;aS:'ed•>. 
Cenaze alnyı şu sırayla teşekkül 

1 ? etmişti: Süvnri, piyade, den~ hava, 
Bir çoli tayyare\ sars Jyor ll GI. yon Runsted ı>u iandarma ve polis birlikleri, ocııiz 

, • ve kara askeri bandoları, çelenkler 
Willielm liaven'i 1 liususta i rar ediyormu§ ve merhumun tabutunu taşıyan top 

Lombardıman etti AJ J k b d k J anı.'bruıı man ar ÇO geniş İr ge İ açtı ar, Lonclra 9 (:.~.~ _ Dally Mir- Top ~rabasmın arkasında evvel~ 
Londra g (A.A.) - Hava Na- büyük Çevirme hareke İ yapıyorlar ~:~1.eslnln A~~endlE:n~i =~~:nı;;:ü~:~~?c a~::~-;:ı vbi;al~::ı~ 

zırlığının tebliği: Çarşamba/per- gö-t v: N~erle Vichy'- teşk!I ediyord~. Bu?l.ann. arka.sı~da 
. şembe gecesi, bir çok bomba u- sonnJn ~ ~m ,_':.,.1r1-,,. 'duklaruu Yalı ıve Belcdıye reısı, Rıyasetıcum-

Berlin 9 (A.A.) - Alınan or- çaklan düşmanın mühim bir de- Doğu cephestndeı riısmuı'Cla. ]!los&ova' m g.imal .. , .. geçuµ.u=--.c O.ı bur umumi katibi Kemal Gecleleç, 
~~~an ~danlığmın teb- nfz üssünü ve denizaltı inşa.at 00~ Rzev anntaliaaında g~rmektedir. Batı Avrupanın Başvekalet müsteşnn Ccmnl Yeşil, 
lıgınde şoyle dE'nılınektedir: Şark merkezi olan Wilhelınshaven'i Doğu cephcalndc Don nelirı. Ruı cephe6ihl 1arını~r ve ınü- müdafaasını temine memur ~lan Parti idare heyeti reisi Reşat Mimar-
cephesinln cenub kesiminde ya- bombardımanı etmişlerdir. Av nin garbinde çok şiddetli muha.- Mm Rus liuvVetlerlnl çcml>er içi- general von Runs~, Fransa nın oğlu, gehrimizde bulunnn mcbuslıır, 
pıl~ yarma hareket!. Don'un uçnklanmız da dşgal nltındal<l rebcJer oluyor. Dan (le yazdı- ~ almıolor<lı. Dünk J\lınan tol).. tama.mile işgal edilmesi husu- doktor Adnan ~ki Vekiller Viln-
garbındeki Sovyct mudafaa cep- Fransada bulunan uçak meydan- iımız gibi burada Harkof ile Qine göre burada çeml:ier dar- sunda ısrar etmektedir. Gcne:_al yet, Belediye. 'Parti erkfmı, doktor-
hcsini 500 kilometreden fazla biri ıanna akınlar yapmışlardır 2 Kurak arasında Sovyet ccı>hcsinl Lııbnlmaktadır. bwmn askeıi bir zaruret oldugu lnr geliyorlardı. 
gE'nişlik dahi~n~e yerinden oy- Alman bomba uçağı t:ehribecİll- yaran Alman kuvvetleri cenuba Ruslar J.\.lman tazy{kini hafif- iddiasındadır. Bu sıradan sonra önde orgeneral 
natmıstır. .~ut~ sahalarda Al- miştlr. Bomba uçaklarımızdan sarkmışlard1r. DUılkü Almab teb- letmek iç.in biri MoslCova'nın c~ ) Laval, böyle yapılaca.k bir iş.. Fahreddin Altay olduğu halde örfi 
man ve muttefik kıtalan hare- dördü kayıptır liğine göre Ruslar peri§M ıurctte nubunda Orel mıntaliasinda, C1i- ' ( galin, Fransa'da Almanya aley- idare komutanı general Sabit Noyan, 
ket halindedir. Motörlü teşkiller- Londra g (AA) _ Dün gece çeldliyor ve oiddetle takibecliJi. feri de oimalinde Voll:of licei- / hindeki lıjsslyatı vahhnleştlrcce- general Cemil Cahit Toydemir, Ek.-
le piyade k~vvetlerinin ileri rnüf: işgru altındaki · n.ansa toprak· yorlar. Sovyet müdafaasında minde iki taarruz yapmıılardır. ) ğini öne sürerek von Runsted'in rem Baydar, izzet Aksular, Asım 
rezeleri dagınık bir halde gen lan üzerinde keşif taarruzu ya- 500 kilometre geniıliğinde bir Bu taarruzlar netice vermcmiıtlr. , istediğinin tahakkuk etmemesi Tınaz.tepe ile askeri erkan ve subay-
cekilen düşmanı yakından sıkış- pnn İngiliz nvcılnnnın iki düş- gedik açılmıştır. Burada mühim Lon(Jra rac:lyoeu :Almanların l. için mümkün olan her şeyi yap- Iarımız büyük üniformnlarlllı giymiı 
tırmaktadır. man bomba uçağı duşu·· ··rdükleri ~ Rus kuvvetlerinin çember içine ! maktadır. Fa.kat Naziler von bulundukları halde cenazeyi takibet-

ı 1_ Rusyada arazi ka:ı:andıldamn ve Birbiri'ni takibeden dalgalar bildirilmektedir a ınması be.ıdenJyor. Rmısted'i dinlemeğe mütemayil- mekte idiler. Taksim Cümhuriyet 
halinde faaliyette bulunan Al- İ ·ı · , ki Don nehrin.bı §8.rk sahilinden durumuiı ciddi oldulunu f.al>ul dirler. Bundan b~ka Alınan ge- abidesi önünde mevki alan ıehrimiz-
man hava kuvvetlerine mensup ngı tere ye a n 1, yeni bir haber gelınemi,Or. Vo- etmektedir. Yalnız bu radyo , nerall Anglo Saksonlann, Vichy- deki yabanc.ı devletlerin konsolnslnn 
kuvvetli teşkiller kara muhare. l..ondra_ 9 (A.A.) - Bir düş.- ( ronez·i alm•• olan Almaiı kuv- J\lrnan ordU8Ullun bilyil]i zayiat '\, ye tAbi bölgeyi ele geçirmek için ve konsoloshane mensupları buradan 

man uçagı bu sabah erkenden • .. Yerdiğini Jiayclediyor. belerine Jcıtirak ederek geoe gün- vetlerinln boı dunnadıkle.n f{ip- Fransa cenubuna bir ihraç ya- alaya iltihak etmi,lerdir. 
düz taarruzlarda bulunmuşlar. İngilterıınln cenll:b kltısı çevre- hceizdi1'. Alman)ann bu mınta- Mısır'da: pabileceklcrtnl düşünmektedir. Cenaze alayı Taksim meydan111a 
ve geri çekilmekte olan düşman sini bomba ve mıtraly<Yz ateşine kada arazi ele geçinnelctc:n ziya- Tunus'tan Rommel'e geldiği zaman abidenin etrafında 
Jı::oJJa.rını tahrlbetmişlerclir. tutmll§tu.r. Uçaksava: b8:tarya- de çevirme hareketi yaparali MMıT' da yeni hadise yoitur. • • dönmek suretile İstiklal caddesine 

Orel'in şimal ve şimali garbi lan .ftıali~te geçmış, dii§man , mühim Rus Jcuvıvetlerinl bııha Elalemeyn blSJgesln<le tC§ebblls malzeme gıdiyormuş sapmış ve Galatasarat}', Tepebn,ı, 
böl~esinde Alman kltalan cenub uçağl uzaklaştırılmıştır. etmcğe çalıştıktan tahmin edile- fhndi lngilizlerin elinde bulunu- New - York 9 (A.A.) - İyi bir Şİ§hane yokuşu, Bankalar caddesi 
cenhesinjn yükünü hafifletmek M •• h• b• k •f bilir. Bir iki gün içinde bu mın· yor. İngiliz lruvıvetleri küçtl~ kaynaktan öğrenildiğine göre, yolile Karaköye inmiştir. 
ı · ıı d.. taa 1a U ım ır eşi takadan mühim haberler bekle- müfrezelerle 11ıt ııli taarruzlar bu son hattalar içinde Tunustan K·· .. d 
cın vap an uşman rruz - 1 d. 1 h _J 'ı Rommel'e haftada yüzlerce Fran~ opru e nnı dört gün devam eden şiddet- • me i ıT. yapıyor ar. ud ta.raf <Ja tycni mu-

11 carpışmalardan sonra geri püs- AlmanlaT cephenin mer\ez bare'beler için hazırlanmaktadm ' sız asked kamyonu, yedek A.18.t Top arabası Köprü ba~ında Ka· 
kürtmüslerdir. Pek müessir su- Denizalblarin yerini ~ -=-'!l'~W'- _nııw;s ~ ve malzeme ve benzin gönderil- dıköy iskelesi medhali önünde dur-
rettc hava kuvvetleri tarafın- ~ mtştir. FransıZ Afrikası. şimalin- muş ve tabut eller üstünde Adalar 
dan desteklenen Alman kıtalan tayin edecek bir Hariçteki Malullere deki bütün Umanların kullaml- iskelesine yanaşan Suvat vapurunun 
düsmanı pek ağır kayıplara uğ- usul bulunmut ması için Almanlara çok büyük Ült güvertesinde hazırlanan mevkie 
ratmışlar ve 289 Sovyet tankını • • • kolaylıklar göster1lrn1şt1ı. ihtiramla konulmu~tur. Merasime iş-

te ess ur ikram.iye tirak edenler Suvat ve Burgaz vapu-
tahribetmişlerdir. Londra 9 (A.A.) - İngiliz ha- nana geçmişlerdi. Çelenkler de bu 

Rjev'in ccnub bölgesinde çem- va kuvvetlerine mensup loymetll Fı· ı ı· stı• 'n •. wapurlara alınmııtı. Çelenkler yüz-
bar icine alman düşman gurup- bir subay düşman denizaltılan- den fazla idi. Bu eırada Suvat vapu· 
larına her tarafdan hücum edil- nm yerini tayin etmenin yen1 Alman gazeteleri uzun 1942 sene~inde verilecek runa giren konsoloslar Vali doktor 
mis ve bunlar sonradan sıkıştml- bir usulünü bulmuştur. Bu usul yazılar yazİyorlar iJCramİyeler tesbit e"dildi müdafaa LGtfi Kırdann elini sıkarak Başveki· 
nuslnrdr. tntblk edilmiş ve muvaffakıyet- lin vefatından mütevellit teessür ve 

Volkof cephesinde düşmanın ıt neticeler vermlştir. . taziyelerini bildirmişlerdir. Vapur• 
bir köprü başına karşı yaptığı Düşman denizaltılannın bu- Bertin ~ 9 (A.~.) - Berll.n g::ı.zetcl~- Ankara 10 - Harb malfülerl- K b 1 ld "' k da k lar ıaa.t 1 2 de hareket etmi~lerdir. 
l:ı~ka taarruzlar akim kalmıştır. Junduklan nokta.lan sarahatle ~r d~f~en s:;::~ ~ee:!tı:r~~İ ne 1942 senesinde verilecek tütün a .u .0 • uı::u.... a r. ~o Suvat vapuru Hayda.rpaşa rıhtımına 
D~1şman burada kanlı kayıblara tesbit etmenin zorluğu karşısın- belirten uzun yazılar neşretml§lcıdir. beyiyesi tesbit edilm.Iştir. Birinci yahudının aılahlandırıl- yanaştığı zaman tabut yine eller üs-
u~ramıştır. da bu subay denizaltı gemilerinin Bütün gazetekı' merhumun resıninl derecede malO.l subaylara 267,5, ı masi isteniyor tünde vimendifer garına do(;ru gö-

Alman hava kuvvetleri Mur- yerlerini bulmak için şimdiye ka- llk anyfalarma koymuşlardır. ikinci derecedekilere 248,85, türülmüııtür. Haydarpaşa rıhtımı ile 
maı:s1t'a taarruz ederek burada dar tatbik edilen bütün usulleri Deutscbe Allgemeine Zeitung, Re- üçüncülere 1?3, dördüncülere Kudüs 9 (A.A.) _ Kudüs yük- garın her iki tarafında mevki alan 
rrerns vangmlar çıkarmışlardır. büyük bir sabırla tetkik ederek f;k Saydam'ın, Türkiye deTlet reı.sı- 165,90, beşlncılcre 138,25, altıncı- sek eiyonist umumi meclisi )Uzumun- piyade, jandarma ve polis müfrcze
Almanların yeni taktiği bu usullerden her bfrinin en mu- nin prensiplerine UNUJl olarak, ga- lam 116,60 lira, erlerden blrlnci da FiJistin'in müdafaasında kullanıl- leri tabutu ıelamlıyorlardı. Cenazeyi 

9 
A.A Re te ,. vaffalayetli kısımlannı almış ve yesl, bizzat kendinin de taftff ettiği derecede rnaıo.ı olanlara 138,25 le •. fız.aml .ayıda yahudilerin götürecek busı:si trenin . arka~ına 

M:;.~:a hu:Usi .) muhabl::ndre~ bunları ah~kleş~r~rek yeni me- :=~~ oı!ıı~=ı btrt= ~ciler: .. 11?.,60, üçüncülere ~~hk:~:;ılıp talim görmelerisü is- !~!~~1;.~~~t ~~:s:~e;~~~n;;ğl::: 
Almanlar bu ay içinde yeni bir todlar tesbıt etmıştır. set talı:tbeyledl~inl bellrtmelı:tedlr. 8"'•95• dordunculere 55.SO, ~- teyen bir takrir ıuTetini kabul ve tas- gonun arka kapısından içeriye alın-
taktik k 11 mağ b 1 lar- Bu yeni metodlan tatbik et- D ktor Refik saydam bir sene evvel ellere ve altıncılara 27,65 lira ve- vibetmiştir. ak 1 d h 1 k 1 iı T ~ban a ~ ~rde mek suretlle faaliyete ge<;tiği 11k B o M Meclisinde aöyledl~ bir nutuk- rilecektir. Şehit yetimlere otuz Siyonist yüksek meclisi, Londra ı sa on a azır anan yere onu• 

ta
r.kJ ec

1
ru e, uzul n rnesa lann gece bu subay ikl denizaltı gemi- ~ TÜ_rt.1ye Cliınhurlyetı ne Almanya birer lira verilecektir. ve Kudüs hükômetlerinden Filistin- mu,rut~r. . .. h . k. ·b· 

n ar a yapı an yarma ini .. ek b 1 bul dukl • yasetıcum ur umumı atı ı 
k b k k pa ab·1e ewın• i ken s gorer u arın un a- arnsındakl miinuebetlerin tn~fı- deki ırahudilerin her YUlta ile K 1 G d l Ba k•J t •. t 

pe ca u .a n ı c g - kt 1 h tl tayi '" ·-~•·b tttM llt"-- ba lı • • ema e e eç, ,ve a e mmı e-
d

.1 . i t tmi ı· B n no a an sara a e n eı.- nm, .._. e r.• po .........,ın ş ca Köy ko 1 - · ..J harb gayretine faal bir ıurette ıtti- Ce 1 y ·ı k ı · h 
1 enne spa e • Ş :ır. U yar- mfştfr. muvaffaJayeUerin~en blrl OldtıtunU rUCU arJIDıq raJc etmelerine milaa.ade edtlmcabıl ~ .... ma e§I ~. ..a emı ma ~UI 

malar Sovyetlenn yan taarruz- S b k f ın~ı b ni usul söyleın1şt1 ki f t• , . _1.. cı· b "- b" muduru Haıan Şuluu Adal, merhu-
. t . di bil k u ay eş e ~ u ye · ya e ı rıca ebnıt ve ,.Qllu ı aatan uan _ L b t b t b ı d -

lar!le kolayca ahrıbe< le ~.e • sa esinde bira 1 inde 4 denizal- Berlinct Lokal Aruıelget gazetesi, · albna lca&tlerinl letfr mun aa.ra ası. a .u un ·w u un ugu 
lerınden, Almanlar şimdi böyle tı Ya taarruz ed!re~ bunlan batır- merhumun, aşatıcıakl birçok ~ıer _ Ankara 10 (Telefonla) - Köy ev:v~1 1tllh vagona geçmıılerdır.. Oıger vagon-
dar kesimlerde muazzam sayıda Y t B 

1 
usul.. 

1 
dl arasında Türk.iyen.in sıbhl durumun- ıcoruculanrun kıyafet ve silAhla- mııur. lara da Ankaraya gıdecek mebus-

Jı:uvvet, tank. uçak, top ve silfıh ~~ ıri u y~nğr t e:ıeiım ar- da yapbğı ıalahatm biıyük bir yeri rmın şekillen hakkında bir ka- larla diğer ze~at birunişlerdir. Tren, 
toplamakta bulunuyorlar. aş arına em r. oldutanu kaydetmektedir. Doktor Mısırda lngHı·z •aat tam 13 u bq geçe hareket et-

Bu maksatla bu kesimlere baş. • .. Rem: Saydam, COmhurreisl İnönü'- ~arne çıkmıştır. Buna göre, miıtir. Bu ıırada garda mevki alan 
ka cephelerden getirilmiş çok Romanyadakı yabancı nün en yatın doetlanndan ve iş ar- koy korucularının elbiseleri hW ukert birlikler ıelam vaziyeti al· 
büyük kuvvetler ve yine aynı gazetecilerin bir aeyaliati lı:adqlarmdandır. §etine llrfl phs.t renkte, stlAhlan da birinci ve taarruzları dıklan gibi herkeı ıapkasını çıkara• 
nlsbette büyük sayıda topçu ve BüJa~ 9 (A.A.) - O. N. B.: sadakatlni en nazik snman1arda bile ildnci sınıf harb silAhı olacaktır. r~ ~~rhum~ karıı son hürmet vazi-
t k blrtkt. · 1 d" !R p _ ._J 1.. muhafaza. etmlştır. feıını ıfa eclıyordu. 
an :ırmış er ır. omanya ropaganaa nazır ıgınm h in G 1 • ffaki 1s · · · · İzvestiya gazetesinin muhabiri daveti üzerine Bükrcıtck.i yabancı Aynı gazete, mer umun harb en Kömür b 1 • ece eyın muva - tan~ulun ~~rtlermı ve ıhtıyac;la· 
Almanların. bir çok kesimlerde bn.,ın kurumu ilyeleri"Tuna deltaaın- ~~~~r:~:t~leı~.:~n.::: eyanname erı· yetli bir Jiareket mu tetkik ettıgı ıırad~ h~yata veda 
· d h"" ı ö ·· d ·· ·· ·· b. h · nı·n da"' hlmas-ına nı• eden merhum Baıvekıl ışte bu su• pıya e ucum arının nune as- a uç gun suren ır seya at ve zıya- tiğinl, bilhassa tebarüz ettirmekte ve gı yapıldıg"'ı- bı'ldı• ıyor J d b d" l 

k · b d · t- 1 d s· k Al ret e aramız an e e ıyen ııııY" mıı en an olar geçırerek bu sure ret yapmış ar ır. ır ço man, vÖYle demektedir: başlandı ı; ı 
Je taarruza ka1ktıklannı bildir- İtalyan, Hınvat ve İsviçre gazeteci- Doktor Refik: Saydam Almanya... . u unuyor. ·w· 1 .• 
mekt€dir l · b · ti ·ti .. k tm' 1 d" ya-;n ...... her zaman a.nla,,,~lı bir siya- Kömür tevzi müegsesesi ve ba- Kahire 9 (A.A) - Neıredilen Cenaze alayının gcçtıgı yo us-

• . ' en u gezın ye ı~ ra e ?ş er ır. ıct takİbetmtş ve bu h~bde memte- yiler tarafından halka verilecek bir tebliğde lı:aydedildijine göre, tündeki dü~a~lar ~epekl~rini kapa-
T ımoçenko nun durumu '"'etinin tam bt'--fiı""-ı tem.hı et- beyannamelerin ,.,,,;;.,tıırnasma 7-8 temmuz geccei Alman mevzile- m11lar, §ehrımızdekı resmı ve husu· 

h Türl:iye bisiklet yari•İ .. wu~ 11'" '""6· • •• l ba kl va .im x mek için ~k çalı.şm1§tır. başlanmıştır. Beya:nn.aınesinl rine kartı muvaffakiyetli bir taanuz 11 ı:nu.esscse er •. yra arını matem 
J.ondra O (A.A.) - Reut.cr njansı- kiyBeursbisik~ glet(A.:r~r·a>t bı~cgulli·:g~ı· Türm .. ü= R l • • mensup olduğu mahalle birliği- yapılmııtır. Bir miktar top ı,}ırip all?1'11. olm.ak uzere yarıya kadar 

nı.ı .uu.ı umen gazete ennın d·J · bl k. cı·· ~ldUrlllmüt lndınnı~lerdı. 
nm hususi muhnrlbinden: V?roncz'ln saba.kası Bursa Ziraat mektebi ne tasdik ettirenler bugünden e ı mış, r aç UJlllan . 
:~=<!;ım::cn~:~~~iıe~~=ı~~~ önünde 200 metresi spring olmak makaleleri 1tibaren semtinin bayiinden kö- ve 1 eair aTınmııb\. lla CJla Doktorların raporu 
diyetini muhafaza. etmektedir Al- üzere bir kilometre mesafede ya- Bü.kl'Cf 90 (A.A.) - Rumen gaze- mürünü alabilecektir. ~~ :.~lf 0 

n vı,z_lnd n Başvelcil doktor Refık Saydamıa 
mıınlar, sayı üstnnıür~ ... ü eU~rlnde pılrnıştır. telert enelk:i gece ölen Tiilldye Bn.1- K". :ı te Ü ft~...ı ü- cep en .. dı •• aua oe~~' __ i d e ölümU hakkında profesör TC"Vfik 

6'"• N t• ed 1 . veklll Refik Saydam hakkında çok om ... r vzi m esse~ı m htıtUn gun UflIUlDl h~P9"am•u ır. Q...x.ıa n_ x.ı ı..__ __z dahil" 
tutuyorlar ve Meta fnsılıısız hücum- e ıc e: Kocaeliden brahim dürü B c1i 11 T · 51 üd ha b;a eılllti ..,.. m. DCYOIS u -tancu 11• 
ln.ra geçiyorlar. Sovyet kıtalan bir- Bozdağ birinci Bursadan Hikmet aamhnl makaleler neçetmet.tedlr. · Zekeriya dü:n ken s e oz genıt ç • va ·' ~- ıa6tehasaın doktor Nec.meddin iz-
çok kesımı_ erde ricat e+~ı~ıerdlr. Bu Altıntaş ildncİ Eskişehirden Ali Uni'Yersuı gazetesi bu Tftrtc dev!et konuşan gazetecilere halka veri- pı)maQ>.a mani olmuı ~-"~e. ll mirli Beyoilu hutaneai [baıtabibl 

~ ' adamınm ta.ti bir anda yalnıı Tür- k be ......11 ve ~ tayyarderl E1 o_,. llılf 1!19'" • . al Be "I h 
sırada duşmanın eline daha başka Çetiner üçüncü olmuşlardır. klyentn menfa&.tl.ni g~ önünde tu- lece yannamelertn ba,. ere d la ffaliıyetJ• taaniidar doktor Fikret Onur p. yog u aa-
meskiin mııhaller geçmtşUr, tarak ve Cümhurreisl İsmet İnönü dağıtıldığını ve kömür tevziatına an ~ad m~a da~da ~ tancei nöbetçi tabtbi doktor Arvnl 

Stokholm 9 (A.A.) - Cephenin S .. .. d ll ta tab ~-t h llnd bul . ğını yil rln yapmıpar ır. u mey ·~~ Yahyaoğlu tarafından verilen ra• 
cenup kesiminde fasılasız on gün sü- amsun tütün eposun- e m mu a.... a e una- başlandı söylemiş aba e batfu(fe l>ulunan ta~elere tam: -- d -Lld tll 

rat, memleketln1n bltaraflıtını ko- uk AA 'L-tf f d dil-ı-. porda da Refik Say aının vou e 
ren muh;ırebclcrd«ı ııonra Btaryos- daki yangın- neden Çl. ktı? ruma~ muvaffak oldueuııu tebarU:r. yolsuzl yapmamalarına u.u. ~ er ay e 'Ill9tir. Ur kalb ağrısı neticca.inde 'W'efat etti-
kol'un doğusunda rlcat halinde bu- dlkk t edil ktedi d-..h•tlr ,.,. 1 b ril 
lnnan Sovyet ktıvvetıerı Voronez'ln Ankara 10 "(Telefonla)' - ettiriyor. a me l'» ~.ı.ı~ • Bombay'da liolera bıti i~J?1~kta ve rapor oöy e iti • 
ötl'Sfnde Don nehrl.n1n iki kıyısa bo- Gümrük ve İnhisarlar Vekili B. l - - e e ır · 
yunca ·cenuba. doğru süratıc Uerleyen Raif Karadeniz, Samsun tütiln ıa gını Evvelce ayni tarz.da iki nöbet ·go-
Almıı.n zırhlı blrllklerf tarnfmda.n deposu yangınının elektrik kon- B . L L u.A s . ş E Bangkok 9 "(A.A.)' - Bombay çirmiş olmasına ve lbu geceki nöbeti 
ku-mtılmak tC'hllkeslnc maruz bulun- tağı neticesinde çıktığım söyle. ı ~ ı rıidyosunun blldlrdlğ'ine göre ölüm hissile müterafik kalb nahiyc-
m"ktadır. rniştir. Bombay eyaletinde şiddetli bir ıinde şiddetli bir ağn ve beniz so

kolera salgını hüküm sürmekte- lukluğu soğuk ter ile muttasıf olu-
Kıbns üzerinde bir Triyeste. Köstence oto· Aşk ve macera r.omanı dır. Bombay bölgesinôe şimdiye şunavepekkısabirzamandnölümle 

kadar 410 kişinin hastalığa tu- neticelcnmi§ olmasına nazaran Bnr 
tayyare uçtu mobil yolu yapılacak Ya.zan: (Va - Nu) tulduğu tesbit edilmiştir. Bun- vekil doktor Refik ~.damın ölü-

lRfkosa 9 (A.A.) _ Çarşamba Roma 9 (A.A.) _ Triyesteden • b t - ]ardan 21B i ölmüştür. Eyaletin miinü intaç eden hastnlığın gnyet 
g{in~i öğ'leden sonra bir düşmanıRoma gazetelerine bildirildiğine gö- Yarından ltı aren neşre mege diğer bölgelerinde de yü7'Jerce şiddetli bir cAngor - Pectorisl) ol• 
UC'!'lgı Kıbns'm şimal kıyısı üs- re, şimdi Triyestc•yi Köstenceye başllyoruz. kişinin hastalığa tutulduğu ve duğunda şüphe kalmadığını bildiren 
tündrı uc;mu Ye İn avcılar bnğlnyon bir otostrat projesi tetkik büyük bir kısmının öldüğü bildi- müşterek rapowmuz tanzim :ye tak-

~ra Jllıı!!l ...... IM'~""'"""'l='.·~===~~v~ ..... =-~r-:='!!l'!::~~~""'!'!'!'"" .. ~!P!l!!ftl!~r!f!r;Jp"'l.' ~~'\inu • ~ 
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«İçtimai ahlak ne merkezde?» 
Bu sualin cevabını nim.ak için 

Bandajlar 
Tiirkiyede galiba esnafın haline • _ .., 
baltmah. Zira, memunımuz, Nihayet on lieı güne Jia. 
amelemi7, patronumuz, tnı.d sa- dar gelmesi bekleniliyor 
hiblmiz gerçi nz de~dlr; fakat 
•CSIUlf» yine de bizde çoğunluğu 
meydana getirir. Tramvay §ir.ket1n.tn Romanya.ya sl-

B Iarm nhlfıkı ise k 1h.1.1~-. par1ş ettııtı tramvay bnndaJlannm 
un o •ıwuu.cı n1hn.:yet on beş güne kadnr eehtlml-

mızı knbartacnk nevfclen olmasa ze geleceğine datr nıtı:ıcalı mııkamla-
gereı-tir. . ra maltı.mat gelınlşUr. • 

Vaktile bır oduncu üzerinde Gelecek bandajlarla. tekerlekleri 
lnceJcnıede bulunmuştum. Kom· yJpranarnk gnraja cckllen nraba
§Umdu. Hayatım takibcdiyor- lo.l'dnn dalın cııısı tnntlr edlle

um. Şahsi hayatında gnyet na- rek sefere 11Ave edllecektır. Bu su
muskar, insaflı, mükemmel bir retle bugünkü servisin yüzde lark 

tn d 1\ ı .. nisbetlnde nrtnca~ ve tramvaylar-
vn n aş. fes ek hayatında du· datı izdihamın hafifll~eı!i ümit 
zcnbnz. edJllYol:' 

Nazariyesini de bulmuştu: -· --------
- Başkalnn yapıyc#". Ben p ı • • • v f 1 

yapmasam ififts ederim. Zira, 0 S 1 1 g a 
malUm yn: Rekabet... Amma, 
yine herkese kıyasla munslf dav
ranıyorum. 

Belki de haklıydı ..• 
Bir kere Fındıklı'da elma alır· 

iki kadın bu suçla 
mahkemeye verildi 

en başımdan - gerçi ender 
vukua geJen cinsten - bir hadi· Şektre ve Fikriye ndlannda lld ka
se geçmişti. Bundan bir kere da· dın mıç t:ısnıı ve zabıtayı 1ltfnl suç
ha bahsetmiştim. larından yakalanarak mahkemeye 

verllmlşt1r, Va.ka şudur: Aksaray cl
fhtiyar bir diikkfuıcı yemişleri varında Hanife ndında bir kndm 

tarttı. <ıKaça?» dedim. «Yirml çocuğunu Darülacezeye vermek tçin 
e.,, O zamanki <ırnanda göz- vasıtn. arak'ken Şekflre ve Fikriye 

!erinden» birini uzattım. Bir çey- kendllerln1n Kızılayda memur olduk-

Otobüsler 
la)(e<leriyedeki 9 otol>üı 

getirtiliyor 

.Amerlkan :tabiikalannda Jnşa edi
lerek İskenderiyeye getirilen 9 oto. 
btlsün İstnnbula. naklini ilzerlne 
alan bir kumpanya, otobüsleri diğer 

bir vapul'a. yükllyerek ya.kında. yola 
çıkarnca{tını tramvay idaresine bll
dl.rmJşttr. Otobüsler için İstnnbula 
kad:ır harb sigortası yapılmıştır, 

T ehiikeli vaziyet 
olmadığı anla ıldı 

s 

Ses sinemasının bulundu~ eskl 
Fr'nnsız Tiyatrosu binasının tehlikeli 
vaz1yetto bulunduğu etmfındnkl neş.. 
riynt üzerine Belediye fen heyetinin 
yaptığı tetkikler bitmiştir. 
Yapılan femıi araştırmalar netice

sinde tiyatro blnn.sının ancnk bir 
tarafında bir duvarın bulunduğu ve 
di~er tarafında duvar bulunmadığı 
nnlnşılmakla beraber tiyatro çabsı
nın demir sütunlar Uzerlne otortul
du~u için h~en bir tehlike olmadığı 
göriilmüştür. 

Yeni yollar 
Süleymaniye camii 
civarindaki yoll rin 
in§asi ihale edildi 

Belediye, Siiloymanlye camii civn
rındakl yolların yeniden inşasını em 
tıç bin Jlmyn bir mütenhhlde ihale 
ctımlşt1r. Bu yoll rdan BayezJ.dden 
Süleyman1ycye giden Takvlmhnne 
caddesi parke, me~hur tarihi Tiryaki 
çnf§lsı llc Şifahane beton, Mimar 
Sinan türbesinden Mnrpuççul:ı.ra !nen 
Mimar Sinan caddesi de Mfalt ola
rak yapıl c ktlr. Bundan başka ca
mının etrafındaki ara sokaklar da ta.
manılle inşa edl1met suretlle bu ta... 
rihl ve büyük 0.bldemtrln etrafı tnn
zlm edilecektir. 

cAmca bey» bibloları 
Karlkntürlstlmlz OCmal Nndlr GU

ler'in yarntarak Türk mJza.h tipleri 
arasına mı.ve ettfı!i Bay «Amcabey.ln 
gnyet zarif bir şekilde, biblolan ba.
zırlnnmaktndır. 

Birer heykel mlnyatüriinü nndrran 
bu biblolar, her gün •AKŞAMıı sü
tunlannda gördüğünüz Amca boy'l 
bfisbütün cnnlnndırnıaktadır. oeınaı 
Nadlr'1n bu teşebbüsü, Amca 1:ıey'e 
gönül ba~Iıyanlar \çln büyiik bir fır
sat olacaktır sanırız. 

rck geri verdi. lannı ve çocuğu Darülacezeye koya-
- Hani yirmi beşeydi? caklnnnı söyllyerek Hanlfeden para KÜÇÜK HABERLER 1 ek bo·· cek ı·ıı· v ı· 
_ Ahali pazarlık istiyor da, almışlardır. Bundan sonra ikl kadın p Ç g 

Rn de çekişeceksfn diye öyle de· çocuğu otomobil lle Bcşiktaşa. götü- * İstanbul flat milrak.abe komfs-
dim. Fakat ben bunu Aleme rerek kendl evlerinin önüne bırak- yonu dün. bölge iaşe müdürünün 
!O ye verirken eni aldatamam mışlar ve polis karakoluna gidip: başknnlığında. toplanmıştır. Toplan- Senede iki defa mahsul 

ğinl - BlzJm kapının önüne bir çocuk tıda, 1stlhldk verglstne yapılan zam _ • 
oğul. Al çe)Te ! bırakmışlar, bunu alınız. dola,yıslle manl!atura eşyasına da alınması tetkık ediliyor 

Eli öpülecek bir vatandaş... Deın\şlel'dlr. Çocuk Darll.laceıeye yapılacak zam üzerinde görüşlllmüş-
Hntta çarşının ortasında heykeli götürülmüş ve polls tarafından ya- tür. Zam nispetleri gazetelerle ilan (Ak,am) _ İstanbuJ ve 
dildlecck bir dükkancı! pılan tahkikat sonunda va.kanın yu- cdl!ecektır. Edime ·ı· ı · d d h" 

Bö• ı 1 ri ki 'Id k k kanda yazdılhmız §ekildc uydurma * Yeşllköy Kızılay kurumu şube- Çanakkale vı ayet en e a ıl oldu-
y e e es nesı e pe ço • !)• sinden: Önümüzdeki cumartesi gü- ğu halde bütün Trakyanın ipek bö-

oldujtu meydana çıkmı~ır. 1~'- d ı muş. nü verilecek müsamere, Başvekil Dr. cekçiliği ile a ua ar o an Edirne 
Vaktile ne helfil süt emmlşlere Şekftre ile Flkrlyenln muha.kemle- Refik Saydam'ın ölümii münasebeti- ipek böcekçilik istasyonu bu meale-

ra~lardık, Şimdi yavaş yavaş iyi· rlne dün asliye iltlnct ceza mahke- le başka bir güne bırakılmıştır. Mü- ğin inki~fmda büyük önemi o!acak 
ye doğru gittiğimizi iddia edebi- meslnde başı~. 1kls1 de ıruçlannı samere glinü aynca. llM ~llecektlr. olan mühim etüdlcre giri~iıtir. Bun· 

., r ümk.. ' 1ntlr et.mlşlerdlr. Şahitlerin dinlen- * Ok cu baya S:ıfıye ""'..ta Dr miyiz. :Ne m ım. mw için muhakeme başka güne bı- uyu n . """"" lardan biri dut çeoitlerinin teabitiı 
Kendim alış verişte bulunur- rakılmıştır. ~~alreslne beyanname verlp ücretini diğeri de mıntaka koza çeşitlerinin 

L t uu yerek ruhsatname muamelesini ik 1. h . tl . .. 
len gözümden aaçmıyor: Şaye yaptırmadan radyo kullandığı için m ro ~~a. usus';>'e erı~e gore e:vn· 
bir dükkanda baba oğul, yahut Un tevzii mnhkemeye verllnılştir Dü adllye fının tayınınden ıbarettir. Bu ıoler 
df'de tonm ~ntış yapıyorlarsa Halk dağıtma birlikleri ·tarafından birinci ceza mahkem~slnde nyapılan için böcekçilik istasyonu mıntakanın 
behemnhal yaşlısı dalın imanlı... bu ay yapılan ekmek kamesı da~t- muhakeme sonunda bayan Safiyenln muhtelif yerlerinden nümuneler ge
Ben de katiyen genciJe münase- masındnn müsbet ye faydnlı netice- bir ay hapsine, ylrmt beş llra parn tinni§tir. Yapılmakta olan tetkilcler 
'bete girişmiyorum. Zira hırs, sin- ıer çıkmıştır. Bölge iaŞe müdUrlü~n- cezası ödemesine ve ceznsmın teclll- bir kaç yıl alirecektir. 
le makGsen miltenasip şekilde. ce tesblt edlldlğine göre Halk birlik- ne knnı.r verilmiştir. Türkiyede senede bir defa böcek 
Çocuk yahut genç mutlaka bir lerinin knme tağıtmasındnn sonra * Fatihte Hüsambey mahallesin- bakılmakta ve yine bir defa mahsul 
ıd t b her günltil un tasarrufu 2!10 ruvaldan de oturan IlAdlnln altı yQJJındnkl alınmaktadır. Edirne ipek 'bacclcçi-

a n macaya aş vuruyor. fazlaya çıkmıştıt. " kızı Hatice dün evin balkonundan lik istasyonu yeni bir tecrübeye gi-
ııŞu vişne kaça?rı diyorsunuz. soka~n bakarken fazla er~nmı, ve rişmiş; memleketimizde iki defa 

iki ses birden ccv.ıp verdiği Dondurmadan muvn:zeneslni kaybederek düşmüştür. mahsul alınıp alınamıyacağırun tet-
o1ur a! cıOtuz beşe!» diyen genç, Muhtelif yerlerinden nRtr surette kikine başlamıştır. Bu etüt de bir 
•otuza!» diyen fbtiyanlır. zehirlenenler yaralanan Hatice hastaneye kaldınl- kaç sene içinde neticelenecektir. 

Geçen gün Umon istedim. De- lakendenın (Akşam) _ Burada nuştır. .. Böcekçilik istasyonu Edirne. Şar-
Jikanh: al\fükernmeli var!ı> dedi. şiddetli ııcaklar hüküm aürüyor. Bu .* MehJned adın~a biri dün Ku- köy, Meriç bölıclerinde bulunan 
Çflriiğiinil avucu içinde hokka· münasebetle dondurmaya rağbet çükpaznrda Sarıdemır mahnllr.slnden muhtaç böcekçilere meccanen kü-
baz gibi O'İOJ:Jedi. ((Bunu iste- fazladır. Geç-- gu··n burada bı·r don· geçerken birdenbire yüzükoyım dilş- k .. t d v tmı• ve bölgenin üç y • ı.-· .... müş ve burnundan kan boşanmıştır ur agı. .Y erın-
mem ! n - ••Öyleyse, komşudan durmacıda kaymaklı dondurma yi· Mehmed derhal Cerrahpaşa ha~tan~ de açılan ınfıcar evlerinde halkın ge
alayım ... Siz mhmet etmeyin ... ,> yen yüze yakın vatandaş hastalan· sine kaldırılmışsa da biraz son~a öl~ tirdiği 500 küsur kutu böcek tohu
Seğirlti. aldı, getirdi. Teşekkür mış ve hastaneye yatırılmıotır. Don• müştür, Adliye doktoru tarafından munu fenni usuUerle meccanen infi
ettlm. İki limona yirmi beşi ver· dunnonın sÜtünün bozuk olduiu an- yapılan muayenede Mehmed düşme car ettirmiştir. 
dim. Bir de ne göreyim? İki adım laıılmııtır. 30 yataklı olan hastane- neticesinde aldığı yaradan fazla kan -----
lte<le aynı limonlar işportada on de koridorlara yataklar seri1miş, ha- uıyl ettlğl ve bu yüzden öldüğü an- lzmirde üzümlü elanek 
lunıştan fisebilillah... riçten de bir çok doktorlar yardımcı la*şıb~~~r. Ç · Esi k lzmirde çıkan Ticaret gazetesinin 

Ke?,a: olarak "ag"nlmı•tır. ara ocuk rgeme uru- d ğına aöre 1 ird ,L h d 'L! 
.._ .. munun geceli Çocuk Bakıcı okuluna Y?,% .~ •• 1 .~ ızm e .na a a ~ 

Bir mal seçtim. Hastalananlar kurtarılmıı, nüfusça talebe kaydına başlanmı§tır En az gun uzum u elemek çık.anlması müm-
Dclikanlı atıldı: yıb olmamı~tır. Dondurmacı hak- ilk mektebi ve on sekiz yaş;nı bltt- kün olup olmadığı ara,brılmaktadır. 
- Aman, o ~re yaramu .•. Es· kında takibat yapılıyor. ren bayanların kuruma müracaatla Bu suretle geçen seneden kalan üzü-

tağfunlllah... --ımıııı"""""""nıııııınmnıınıııınııamnınnnı kabul §artlarını öğrenmeleri ldzım- mün tüketilmesi temin edilecektir. 
(Ilalbuki her sefer • kullandı- bahat onda! dır. 

fon, pek ala einsf.cndı.) oııı * Bakırköy H:ılkevl re~den: 
- Efendim size şunu tavsiye İnş llah h 1 anlıştır Halk Dershaneleri şubemizin açılma-

ederirn... Pelc memnun kalacak· t a esap anm. Y • sına karar verdlll dikiş, blçkl, çiçek, 
nşallah esnaftaki ahlak bozuk· nakış, moda sergisinin 1217 /942 pa-

mnız... Juğu biitün bir cemiyet için mi- zar günü ı!laat 9 da sayın halkımıza 
- Mademki öyle diyorsunuz, yar değildir. Yahut inşallah tcş- açılacağı llAn olunur. 

verin... hlslm yanbştır: Ek~r genç ve 
Alclırn. Tecriibc edince gördüm çocuk esnaf benim tavsif ve tas· Güzel Sanatlar Akadesinin 1ergiai 

"'· «fena» sıfntile tnvsif edilemez. vir ettiğim tarzda bulunmuyor- vn· t' t bir ed"ld" 
n~f>CCliİZ flberbatı) tı, nbozukıı ttı. dur. ve aye ın çayı e 1 I 

noyJe olduğunu da mal sahibi Yahut da, kısacası: Güzel sanatlar Akademisi mü-
hl'.r halde bilecekti. Kn!rten sür-ı Allah ıslah etsin •.• - Allaha dürlü~ünden blldirllmtştlr: 11 tem-
:ınüş, - facia! da bırakmıyalmı: Cemiyetimiz muz 942 cumartesi ~U. sa~t 17 de 

Daber , il dı ıB t d kendi derdini yine kendi ısJah Akademinin 60 ncı yJ}döniimu mUna-
Mr }O a m. < u arz a • sebetlle açılacak olan sergl ve istan-

:ınuamele yaptı. Yakışık alır etsın... bul valfllğlnin çayı B~vekll Dr Re-
mı? Ben onun babasını da tanı- İki el bir baş içindir. l flk Saydnm'ın vefatı haseblle İklncl 
nm.l> ~ap vermiş: Ve anlattııdarıın, ne yazık ki bir işara. kadar tehiı: ed1lm1ştlr. Sa-

- endını bildirmedi ki ... Ka- hakikattir. . (VA.-Nt1) yın davetlllero arzolunur. 

IRADYOI 
Buırüakü prorram 

12,30: Program, 12,3S: Saz eserlert, 
12,45: Ajans haberleri, lS: Şarkılar. 
18,03: Fnsıı hayetı, 17.40: Müzik CPI.), 
19: Konuşma, 19,15: Müzik (Pl.), 
19,S-O: Ajans hnberlert, 19,45: 10Asit 
TÜl'k ınüziğ1, 20,15: Rad1o Gazetesi, 
20,45: Şarkı ve Ulrlctller, 21: Ziraat 
tatvlmi, 21,10: TcmsU 22: Salon or-
.testrası. • 

Yarın sabahki program 
'1,SO: Program, '7,S2: Haftanın be

den terbiyesi programı, 7,40: Ajans 
ha.berlerl, 7,55: senfonik program 
CPlJ. 

Bay Amcaya göre ... 

Sahife 3 

Matbuat Umum Müdürlüğünden: 
ı - Ayda blr defa neşreaılmckte olan Ayın Tnrihl mecmuasının 10 

nüshasının tab iş\ kapalı z:u-r usullle münakasaya .konmuştur. 
2 - Azami 'O formad:ın ibaret olan mecmuanın beher nüshasının 

:ıdedl tabı <1000) dlr. 
3 - Fonnamun 25 Um 1Ubarile tnhmtnı bedeli ('1500) muvakkat te

mtnatı {562,50) liradır. 

4 - Münakasa 20/7/942 tnrihlnc müsadlf pazartesi günü sant 15 de 
Ankarada Ba§Vekfilet Matbuat Umum Müdürlüğü Satınalmn Komisyo
nunda yapılacaktır. 

6 - Şartnameler Ankarada BaşvcklUet Matbuat Umum Müdıirlıiğü 
Levazım Ayruyat şubesinden, Ista.nbul Matbuat Bürosundan parasız olarak 
alınır. 

6 - Tallple.rin teklII mektuplarım şnrtmımedc ve 2490 sayılı k nun .. 
da yazılı vesalkle bern.ber 20/'1/9'2 pazartesi günü s:ıat 14 de kad:ır An
karnda. Ulus meydanında Koç npartımaııında Başv<:khlet N..ntbuat Umum 
Müdürlül;ü Satmıı.lma Komisyonu Riyasetine tevdi etmeleri veya tnah-
hütlü mektupla göndennele.rt rica olunur. (7208> 

G nk • 
1 1 

İstanbul Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Ahmet Ş;ı.k1r 13713 hesa.p nunınrasue Sandığım d n nldığı 8000 lira

ya karşı G:ılat.'.lda Bcrekctznde mahallcsınhı Camı sokağında. eskl 13 mü
kerrer yeni 9 numaralı npartnna.nın yarını tııwstni birinci derecede Jpo. 
tek etml,.c;ttr. 

Tapudan gelen laı.yıt suretinde mezkur gayrı menkulun u:nynı semt 
ve ma:ballcdc Camll §Crl! çıkmnzmda nynı kapı numaralı bir tarafı ma
rangoz Andon menzlll ve bahçesi ve hazan 457 ~ 18 parmak nıah3.l bir 
tarafı Roz ve htssıdarlan dll.kklnlnn ve blr tarafı 497 z1rA S parmak mn
bal ve dardüncn tnra.fı )'Cn1 nçı1tı.n yol lle mahduttur. Haremeyn vakfın-
dan 69 n~ın 14 parmak ve Kule! zemtn vakfından 62 nr§ln 11 parmak 

ve sırf mülk 499 orşın 11 pa.nnak mlktannda apartımanın yarım h1ssc
sl. olduğu11 beyan edilmiştir. 

İkrtı.za csn.s olan muhammin raporu muclblnce mezkfl.r npartımnnın 
umum mesah:ı.sı 356 metre murabbaı olup 338 m~trc murabbaı kısmı 
üzerine 6 knt ve 13 ndlrell tam kAgir ve boyalı npıı.rtıman b1nı:..sı yapü. 
mıştır. MezkQr apartımanın 6 dairesinde Altı§ar ve diğer altı dalresinde 
dörder uda ve bir da.lresinde 3 odn ve umumunun her birtnde birer ko· 
rldor biter mutfak birer hclA. bodrumda 4 oda ve ltömürlllkler ve taraça 
ve çama§l?lık ve umum bhıadA. elektrik. terkos, havaga.zı U!slsntı vardır, 

Vadesinde borcun verllmemcs1nden dola.yı yapılan tnk1p Qzcrtne 32°' 
numaralı kanunun 46 ncı. nuıdde.slnln mntufu 4D mcı maddesine gfüe m
tılması ic.a.b eden yukarıda ya.zılı apa.rtımanın ynnm hlsses1 bir buçuk ay 
müddetle açık arttumaya kollmuştur. Sat~ tapu sıcıııt kaydına göre ya
pılmaktadır. Arttırmaya girmek isUYCn (1375) Urnpey akçesi verecektir. 
Mlll1 banka.lanmnAA.n btrlııln teminat mektubu <fa kn.bul ohmm. Blrlkmif 
bütiin vergiler, Belediye re$1mlert ve Vakıf 1cares1 ve tav1z debell ile tel
WJye .rflsumu borçluya aitt1r. Arttır.n:ıa ,artnamesı 10/'T/942 tarihinden 
itibaren tcWk cbnek 1.stl,yen.lere ll&lldık Htikuk iflert :servLshıde açık bu
lundurulnca.ktu. Tapu &cll taydı ve mır ltlzuınlu iznhat dn şartnamede 
ve takip dooyasında vardır. Arttırmaya g1rm1I olanlar, bunlan tetkik e<'le
rek .satılıR-a. çık.anlan gayrı menkul :hakkında her §E!)1 öğrenm~ ad ve 
telAkkl olunur. Bl.riDcJ. arttırma 7/9/~42 tarı.hine tesadfit eden pazartesi 
ırünü C~ğlunda k.l1ıı 6a.ndııtmuzda eaat 10 dan 12 ye kadar yapıla.
cakttr. Muvakkat ihale yapılması J~ln teklif edllecek bedelin tercihan 
almmuı .ica.beden gayn me.n.kul mUkelletıyeWe Sandık alaca~ını tama
men g~ olm.asl p.rtt.ır. Aksi takdirde son 1lrttınuıın taahhüdü baki 
kalmak prtlle 23/Q/J142 tarlhJne müsndlf çaııamba gi1n1l aynı mahalde 
ve aynı .saatte son arttuman yapılacaktır. Bu arttırmada gnyn m!!nltul 
en çok arttıranm iistüııde bırakılacaktır. Haltlan tapu ıı:lclllerllc Si.bit 
o1mzyan al~ka.da.rl.ıı.r va irtifak ho.trı !nhlplerlntn bu haklnrmı -ve husu
ılle talı ve masa.rlf~ dair 1ddlalanm lltm tatthlnden itibaren 20 gfuı .için
de enakı mllsbitelerlle beraber Dalremıu blldlrmelert l~ımdır Bu mı
reUe haklarını bUdlmıemif olanlarla baklan tapu slclllerUe sabit olmı
yanlar sa.ti§ :bedelln.ln pıı.ylaşnasından hariç kalırlar. Daha fazla malQ
mat almak 1steyenlerln ~4012193 dosya numarasııe sandığımız Hukuk iş

leri aervlslne müracaat etmeleri lllzumu tll\n cilanur. 
DiKKAT 

EMNİYET BANDIÖI! Sandiktan nlınan gayrı meıikulü ipotek gost.er
.mek 1stcyenkrc muhaınmJnler1mlı:1n koymuş olduğu kıymcUn "l> 40 mı 
tecavüz etmemek üzere ilıfl'le bedelinin yansına 'kndar borç vermek sure. 
tile kolaylık g&te.nnektedlr. (7404) 

1 lstanbul Belediyesi ili.nlari 1 
Yeşllkliy - Halblı }'Qhmun :tatron kaplama tamiratı ~lı zarf nsu

llyle eks1ltmeye kanulm~. KcŞlf ib0del1 1~16 Ura 32 kuruş ve Uk tcmı
natl D68 Um '12 ıtuı-uştur. ukavcle, eksiltme,, Natı.a 4}erl gcneı, husus! 
ve te~ınt prtnamelerl., proje ~ bUIAsaslle bıma mütererrl diğer evrak 
64 nııı muka.bll.lnde 'Vllbet nalla .m tidürlfitünden verllccckUr. İhale IS/ 
'1/H2 p:ızartesl gtlnti sa.at 15 te Daimt encümende ya.pılacaktır. 

Taliplenn llk temınat makbuz veya mektuplan thnte tarihinden fiç 
gün C'VVel "11Ayet natia mlldlirlfığüne mnraca.atla alacaklan :f<!lmi ehliyet 
lmza.h farl;name 'V'O sa!re ve ıtanunen lbtazı iAzım. gelen ~r "8\k:iliırlle 
btr1lkte .2490 'N.'.>. 1ı kanun'Uil tnr1fa.tıcevres1nde hazırlıyac.aklan teklif 
mektuplarını ihale glbıtı saat 14 e Jcadar Dalm.t Encümene vcrmeıcrt 
tuplıı.nnı ihale günü saat 14 e .k~ar Da!ml Encümene vermelert lfı.zım-

11zımdır. • (tl952) 

Karabük Devlet Orman itletmesi revir 
amirliğinden: 

800 metre mikap çam azmanlarının 
nakil işi 

1 - Karabük devlet orman ifletmesı tevir lmirllğine b:ı.tlı Kcıtepe 
bölgesinin Belen yayla.&ı mınta.kas.uı.ın muhtellf tamp:ılarmda Jmfil edil
~ ve edllmckte olan tahminen sekiz yUK metre m.lkAp cam azmnnlannın 
bulundukları yer1eroen Revir !mitli~ tarafından Karabilkte göstcrlle
ceklert ma.luülere .nakli :1şl eylül/942 sonuna kadar ifa edilmek .şru-Ule 
açık ekSiltmeye konmuştur. 

2 - Aç.ik eksiltme 16/Temmuzl'.942 tarlhlne tastıayan perşenibe gilnll 
saat 14 ae Knrobük devlet orma.n 41etmes1 rem lımlrllği blnnsmda top
lanacak olan komisyonda yapıla.cakt ır. 

3 - İşbu emv~ meb:c ml.kAbına m~ bedel on 1k1 lira 
olup teminat akçesi % '1~ hesab11e 6SO liradır. 

4 - Bu J§e ald nçık eksiltme §aftnamesı Ankarndn orman umum mü. 
düdüğü 11e Zongtildak orman çcvirge mtıdttrlüğünde ve Karabük revir 
funlrllğlııde gOrlileblllt. 

ıs - İsteklilerin 1hale gün'llndo temtnat altçelerlle birlikte Karablllc 
:revir Amlrllğlne mürncant etmeleri .!Usumu 1lftn olunur, 1730411 

- Onıetelerdekl .şu dizgi yanlış- ... Öyle gazeteler var k:l ya.nlışlar:ı •.• İşte bir tan.esir Yaseyı ö,Iıen -· o:Devredlldb :kelimes1nde.k1 be- ...• ü kudnr tramvnyl:ın beledi-! B. A, -



S::ıhife 4 

Son omanlardıı piyasaya s'.ı

r..ılen ve güya gazoz lmiillnde 

kullanılan bazı muzır mevaddın 

(OKSALT VE SAIR' 

lmpos 
GAZOZ fabrikasınca 

Kulla.nılmadığıni 

ve Daima 

OLiMPOS GAZOZ 
fabrikasının m.arnul!tı halla 

ve sar mevaddan lmAl edlldl.ğlnl 

sayın halk ve müşterllerlne bll

dirlr nazan dlkkatl rint celbe

derler. 

Kullanılmıı kapsül 
istimal edilmez 

lı.tanbul 4 iincü icra l\lenı urlu~ 

ğundarı: 

Bır borçtan dolayı 941/4752 No. lı 
dosyı ne mahcu! ve paraya çevrll
me~inc karar verllen işler vaziyette 
teferruatlle ufki delik makınası Ue 
şakuli delik makınıısı 14/7/942 tari
hine müsadlf salı günü s:ıat 12 den 
itibaren Mahnıutpaşado. BUyilk Yıl
dız hanında satılacaktır. O gün mu
hammen kı~'Illetlnln % 7~ lnl bul
mazsa ikinci artt•rması 17n/ 942 W.
rlhıne müsadif cuma günü ay:11 ma
hal ve s:.ıatte icra olun cak. en çok 
arttırana ihale olunacaktır. Talip
lerin .satış zamanında mahallinde 
bulunacak memuruna % 7.5 pey ıık
ç"s'le müracaattan lhb:ır olunur. 

ZAYİ - 1941 - 104% yıll fen fakül
tesinden aldığlm şebPkeml kaybettim 
yenisini alaca(:ımdan ;kisinin hük
mu yoktur. 

5110 :;:.ukran Ertürkcan 

Şarkoy C. lUuddeiumumiJiğinden: 
Hukumetçe 1G l:ur~ fiyat konulan 

tüfekli el makarasını 35 kuruşa ve 10 
kuruş '75 santim fiyat konulan 40 nu
maralı tfırekll mak rayı 31l kuruşa 
satmak surctııe thUiror suçundr 
maznun ve mevkuf Şarkoy kazası 
Murefte nnhlres"nde mukim bakkal 
Hııs:.ın oğlu 1303 doğumlu O;,man A~
so;· hakkmd.a Şarköy asllye cez.ı 
mahkemesince yapılan duruşması so
nunda fllll ~bit görülere:< 41811 sayılı 
k ımmla muaddel 3780 s:ı.yılı mlll1 
korunma kanununun 31/2 ve 59/ 2 VP 

Türk ceza kanununun 80 ıncl mııd
deierl gereğince 3 ay ıs gün müd~ 
dctle hapsine ve 116 Ura 75 kuru~ 
a(:ır paıa cezaslle m:ıhkUmlyetlne ve 
mü :ıdere edilen 411 adet makaranın 
satılarak bedelinin hazineye irat 
k ydınıı ve bedell kendisinden alına
rak hukum fıkrasının Akşam gazete
slle ilanına dair verilen 4/6/ 942 gün 
ve 42 sayılı hli!dlmün katlleştiğl llin 
olunur. cı7374e 

FJND/Kll'DA, 

Maluı iyl cinsinden herkes 
anlıyamaz, fakat markasım 
herkes görür ve aldığ'ı ma
lın cinsini ekseriya marka.-

sına güvenerek alır. 

Siz de cıKALıı sabunu alır
ken aşağıdaki markaya dik
kat ediniz. Zira birçok mağ
şuş yeşil sabunlar «KAL>) 

pirina sabunu yerine 
sürülmektedir 

/ KAL 
A~~ '"'-' ,.. :u. a: 
.~,~~Vss'i a - ...... 
•- - (C!>- rıııııı 
a. ·-

ÇAPA 

~ Eczacı kalfası~ 
Aranıyor. Eminönü Mehmet 
KAzım eczanesine müracaat. 

nursa ulh hukuk mahkemesinden : 
942/46 
Bursad:ı Yahudıler me-z::ırlılh Mu

salla taşı kurbl mevkilnde kO.ln sağı 
Hüseyin ve Mustara arkası İsmail ve 
solu Ömer ve önü yol lle mahdut 152 
buçuk metre murabbaı bet.onarma 
bina ~ metre 30 santlm arzında 9 
metre tulünde ve (622) buçuk lira 
lcıyınetı muhammlneli bir bap kah
vehane iki hisse ltlb:ı.rlle bir his.sesi 
temmuz 941 tarih ve 34 tapu senedlle 
lbrahlm o!;lu Recep ve bir hl;;sesl 
eyli.ti 911 tarih ve 44 No. tapu sene
dlle uhdelerinde olduğundan şuyuun 
iıalesl lçln açık arttırma ile 3117/942 
tarihinde saat 15 den 16 ya kadar 
Bursa !kıncı sulh hukuk: mahkeme
sinde satış memurlu~ca ihalesi 
yapılaca~mdan almak isteyenlerln 
kıymeti muh mmlneslnln yüzde yedi 
buçuğu nL~bctlnde pey akçe.~lle gel
meleri ve arttırma bedel! muham
men kıymetinin yfizde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde en fazla arttıra
ntn teo.hhudü baki kalmak üzere 
10/ 8/ 942 tarihinde saat 15 den 16 ya 
kadar tekrar müzayede olunarak en 
çok arttır-ana ihale cdlleceğl ve şart
name tarihi U!indan ltıbaren mez
kur mahkemede herkese açık bulun
duğu ve irtırak hakkı olanll\rın ve 
ipotek sahibi alacaklılarla dlğer al1\
kadarlann gayri menkul üzerindeki 
h:ıkannı ve hususile faiz ve masrafa 
dair oll.n lddlıı.lıı.rını milsbıt evr.ık
larını 15 gün içinde satış memuri
yeti.ne bUdlrmelerl ve aksi takdirde 
hakları tapu sicl1lerJle sabit olma
dıkça satış bedell paylaşması!ld!ln 
harlç kalacakları ve Belediyeye alt 
tcll!\llye re.,mt ile lhale karar pulu 
ve tezkere ve ferağ harcı ve evkafa 
alt ta vız bedeli alıcıya alt olduğu 
Ufuı olunur. 

J;_· o ____ ~ 1_1 __ ;}~ 
~.· .. SAC SA 8 UNU _.; ·. · 
S:itr:ırı"ızı muhafaz~ içi" harlkOladıı· 
··_.~sırlni ilk kuflanı~~i' .C~.rece.ka.ını ' . -

' ı Devlef Demiryol\ari ve Limanlari lıletıne 
Umum l<laresl ilanlan 

Memur alinacalC 

__ ... ,... 
ıo Temmuz 1942 

Miljdeı her akşam T AKSiM 
HALK GAZiNOSUNDA 

AnU:.ra ve tı.mıı: turnesinden avdet eden 

MUZEYYEN ERGiN 
ı - Devle- De'lJ}!qollan istasyon suu!ınd& 1.Jtilı<16lu ~- tıııere 

milsa.bab. ile orta. mektep mezunlartnda.n hareket tn.W1UJI nanı,iedi alıha
caktır. 

2 - Müsa.bakada kazananlara. 60 Ura ücret Terilecettlr ve kıJmetli AS a tkadqlan kemani t 8 ıı At L 
3 - Mtlsabaka imtihanı 18fl / 942 cumarteel güntı ..U · ı• de ~- BqlJctaşlı • D t p ve arkadQfla.rı blrllkte 

paşa, Ankara, Bahkeslr. Kayserl, Malatya, Adana, AlyOn, tzmııı, $1.rteet. 
Erzurum ve ~hir İşletme merkeı;lertnde, sıvas cer e.tölyestnde yapıla.- l•ıiıll••••liıı•••Te•m•Jz•h•av•a••T•om1'••M•e•ze••EılıyiıiılllS•ervlliıı1"'m•.r 
caktır. Müracaatlar bu t.şletmeler ve atölye mtıdürlülü ve btMyon tefltk
lerince kabul olunur. 

4 - Milsa.bakaya !ştlrAk şeraıtt şunlardırı 
1 - Türk mmait 
2 - Ecnebi bir k1mse lle evu olma malt 
S - 18 yaşını blUrntlf ve 30 u geçmemiş olmak c30 J'ILf dahil• 

SACINIZ DÖKOLOYORSA, BAŞINIZDA KEPEK VARSA 

Ji AÇE 
4 - Askerliği yapmış veya a.<>kerli~lnl yapmasına en u bir sene za

man kalmış olmak .emsalleri sllA.h altında bulunan veya celbe t1bt olan- KULLANINIZ. ~lRtNI DERHAL GÖRORsONOz. _ .. 
!ardan tahsU veya sıbhl sebeplerle ertesi seneye bırakılanlat t.şthi.lc ede- il•••••••••••••••••••••••••••• 
mezler.• 

5 - Askerllltlnl yapmUJ ve lhtlyata geçmiş olanlar aynı derecede ka
zananlara terclh edilecektir. 

8 - İdare doktorlan tarafından yapılacak muayenede sıhhi dutum.
lan Demlryol lşlerlnde vazlfe g!>nne{te elverlşll bulunmak 

Hemşire aranıyor 
!5 - Müracaat lstldaların:ı bağlanacak vesikalar ~rdır: lıletmemizin maden hastanesi için Kızılay Cemiyeti Hemşire 
Nfitus cüzdanı, diploma veya tasdikname, a.ırt!erllk vesikası n askerlik 

yok.lamalan, polisten tasdlkll lyl huy k~ğıdı, çiçek aşısı U~dt ~vll Lse Mektebind en diplomalı ve Ameliyathanelerde çalışmıı teerübeti bir 
evlenme cüzdanı. altı adet vesikalık fotoğraf. hemıireye ihtiyaç vardır. Hastanede ikamet etmesi meırut bulun-

5 - Daha. fazla malümat almak ısteyenlerln İşletme Müdürlfik.lertne duğundan iaşe ve ibatC9i hastane tarafından 'temin edilecek ve keıl-
veya lstn.syon şetıiklerlne bizzat mf:.~acaat etmelidirler. 

1 
disine 100 liraya kadar ücret verilecektir. Talip olanların hal 

7 - Istldal:ı.r en son 141'7/942 günü saat 12 ye kadar k~ul olunur. tercümelerile birlikte diploma sureti huy vesikası ve evvelce çalış-
«47:>9• ı7032e 1 tıklan yCTlerden almıt oldukları bonserves ve üç adet fotoğrafı. 

Muh~mmen tıedell 34295 (otuz ! ört bin iki yüz doksan be~} 11 1 (Ergani Bakın Türk Anonim Şirketi htetmesi direktörlüğü -
cem'an <27-1) iki yüz yetmiş dört metre mlk'abı .360) üç yüı; altm:: ~e~I~ Maden) adresine göndermeleri ilan olunur. 
metre mlk'abı muhtellr eb'at ve miktarlarda çam veya köknardllme. çıta 

ve tahta .27 Temmuz 19421 pazartesi günü saat (15,30} on bCs buçukta !!im•••••••••••••••••••••••••••• 
Hay'Ciarpaş:ıda Gar binası dahilindeki komisyon tarnfından kapalı zarf 

Saman ve Ot ahnacak 
Zonguldak Ereğli kömürleri 

işletmesinden: 

ıısuıııe satın alınacaktır. 
Bu işe girmek ısteyenlerın 2572 <iki bin beş yüz yetmiş fkl> llra 13 

ton üç) kuruşlull muvakkat tcmln:ıt, kanunun tayin ettiği vesikalarla 
tekliflerini muhtevi zarflarını aynı gün srıat (14,30) on dört otuza kadar 
komisyon reisliğine vermeleri H\zımdır. 

Bu l.,e alt ıprtnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(7450) 

Devlet Demiryolları işletme Umum müdürlü
ğünden: 

Devlet Demlryollan hareket servisinde münhal bulunan miltctU, 
muavlnllklerlne yapılacak müs:ıbaka ne yüksek tahsil mezunları alına
caktır. 

MU.>abaka imtihanı Ankarada 25 Temmuz 9!2 ccuınartc;;ı. günil saat 
14 de yapılacaktır. 

Müsabakaya girmek için: 
1 - 35 yaşını geçmlt olmamak 
2 - Türk olmak 

İşletme ihtiyacı için 1000 toaı Saman ile 600 ton Ot kapalı zarf
la ıatın alınacaktır. 

Eksiltme 24 Temmuz 942 Cuma günü saat 11 de Zonguldakta 
İşletme binasındaki Ticaret müdürlüğünde yapılacaktır. 

Yalnız mezktir saate kadar gelen teklifler nazarı itibara alınır. 
Şartname ve mukavele projeleri Ankarada Eti Bnaı.k Umum müdür
lüğü Ticaret müdürlüğünden, lstanbulda Yeni Valde Hanında Eti 
Bank Bürosundan ve Zonguldakta Ticaret müdürlüğünden alınabi
linir. 

Taliplerin tekliflerile birlikte teklif edecekleri bedel üzerinden 
% 7, S nisbetinde tem~at akçesi veya muteber banka teminat mek

tubu tevdi etmeleri me~ruttur. • 

3 - Ecnebi lle evli olmamak !!1111• .. ••••••••••••••••••••••••~ 
4 - İdare heklmllğlnca hizmete elverişli olduğu ta!'-Olk edllmlş bu-ı ı 1 

lun~ak. Fill asketlik hizmetini yapmış olm'lk ve lhtiy:ıtlık ceblle ilglsl bu-ı Satıhk torna tezgahı 
lunmamai<. 1 1 6 - Hüsnil halini polisten tasdikli v.eslka ile tev.:;lk etmek şarttır. 21 / 2 metre boyunda mükemmel ve iyi i}ler bir halde bir torna 

7 - Fazla tar~ııat almak isteyenler Işletme Müdiirlüklerlne müracaat tezgahı satılıktır. İstiyonlerin fstanbul Rızapaşa yokuşunda Nasuhiye 
ederek öğreneblUrler. okak No. 31 e müracaatleri. 

Taliplerin veslkalarllP.. 20 Temmuz 942 ı1pazıırtesl• günü akşamına ill•iıııiılllliliıilliılmıısiiıiııii:ıiıııiilllliııiır:!!İll••ııııeem•ıım••E•Dl:l*ı::trı@::aa ~caw:J*ll§W•ZPW:ıiii 
kadar mıntaknl:ı.nndakl Işletme MüdilrHiklcrlne müracaat etmeleri ııtm 
olunur. a4760• «7033• 

Doktor, Eczacı 
kalfası 

Hemşire, 
aranıyor 

Eczacı 

Ereğli Kömür Havzası sağlık teşkilatı 
komisyonu reisliğinden: 

1 - Zonguldakta sağlık teşkilat! hastahanesinde çal~mak üzere 
(300) lira ücretli bir kulak. boğaz, burun mütehassısı 

2 - Ay~u şerait ve ücretle bir bakterlyoloğ mütehassısı ile bir rönt
gen mütehassısı, 

3 - Sağlık teşklldtı hastııhane . .,ı için (100> lira ücretle bir ba.ş hem-
rlşe Ue (70> ııer lira ücretli (4> bemş_!re, • 

4 - Sağlık teşkllo.tı dispanserleri için 050) şer Ura ücrtell (5) eez:ıcı 
5 - Keza teşkllii.t dispanserleri için 60 onr lira ücretli yetişken iki 

eczacı kalfası alınacaktır 

San'atkar Aranıyor 
Ortaköy Orhanlyedekl motörlü vasıtnlar tamirbani!sl içın ücret.ıert 

imtihanla tayln edilecek ehliyetlerine göre tesbit edilmek ve azamı yev
miye 5 Ura olmak üzere, bir tcsvlyecl, ikl tornacı, bir frezeci, bir 
marangoz, bir boyacı, dört ot-0 makinisti, bir bobinaj elektrikçi, bir 
akliınlatör tamircisi, bir dökmeci ustaya ihtiyaç vardır. 

İsteltlilerln ellerindeki vesikalarlle tamirhane müdürlüğüne müraca.-
atlan. (327 - 7096> 

Tek n ik o k ulu satınalma 
başkanllğından: komisyonu 

Cinsi Miktarı Tahmin B. Tahmin B. İlk Te. 
fiyatı tutan 
Kuru~ Lira Kuruş Lira Kuruf 

Çamaşır yıkama 100,000 parça 13 13000 00 795 00 
Odun 120 çeki 11 llr.ı. 1320 00 99 00 

Perıuıt Hatun mahalle&lnde lki 
cephell fevkalade manzaralı ah
~a.p 7 oct::ılı ve biraz b1hçdl bir 
ev ARSASI FİATINA Sı\TILIK
TIR. 

6 - Ücretler üzerine. ayrıca revkıı.Hi.de zam eklenmektedir, 
Kocaeli as11ye hukuk M.ldm!lğln- Tali~lertn 2017/942 pazarte.sı gününe kadar Zonguld:>.kta. Havza. ba" 

den: 942/435 h ki ıı~ı " 
İzmltln Tutün Çifllk köyünden Ro- ııp•e•m••&•n•e•m•ll•r•ac•a•n•t•ıa•n•.•••'7•2•3•0•) ••••••••••N•••ll 

manya gôçmenlerlnden Nazif oğlu !i 

Yıldızda bulunan Teknik okulunun 1942 mali yılı ihtiyacı olup yuka
rıda cins ve mlktarlle tahmin bedelleri yazallı iki ayn şartnamelerine 
göre 2017/ 942 p:ızartesl günü, çamaşır yıkama saat 14 de, odun saat 14,30 
d:ı Yük.sek Mühendis mektebi muhasebesinde toplanacak komisyonda 
lhıı.le.sl yapılmak üzere çamaşır yıkama kapalı zarr, odun açık eksiltmeya 
konulmuştur. 

Görmek ve verattlnl anlamaK 
için Cihııngir Kumrulu sokak 
No. 26. Ram! Bey Apıırtımanı 
6 ncı katına her gün saat 2 ye 

• kadar müracMt edilmesi. • 

7..:\Yİ - D~nlz efı:ıdından almış 
olduğum terhis tezkeremi kaybet
tim. Yenisini çıkaracn~ımd:rn eskl
slnln hukmü yoktur. 

Mehmet Gümiberk 

Ha.mdl Cetrez tarafından İzmir De- Et• B kt 
rince sflosunda çal~an Romanya 1 an an 
göçmenlerinden Ahmet kızı Hatice • 
Cetres aleyhine ikame eylediği bo.şan-
ma divasından dolayı müddeialeyhin 1L.J1 a ~ c!6 a a 
namına. gönderllen davetiye adresinin u--u a 'VI <§l o u u c§.\ l6 o~ o ifil 
malum olmadığından bahsUe ~'"ta ~ 
T. T. adli tebllğatınca bil! tebliğ ta- Çeıı· k Halat aranı o d~ edllmf.ş olduğundan talep veçhlle y r 
,adresi malum olm:ıyan müddcialeyhe Muka et" 145 / 
llinen d:ı.vctıye tebllğlne knrar veı!l- vem ı Kg nun2, kutru 34 ve 36 mm olan ve 
mı.,, olduğundan H.U.MK. nunun 141 hatlarda laftyıcı olarak kullanılan cinsten 

ve müte.lklp maddeleri mucibince ÇEL• K TEL HALAT l 
ZAYi - Ylice Ülkü 11.ssl.nden al- müddelaleyhanın 11/9/942 cuma günü } ' ara 

havai 

dığım 12112/934 tarlh ve 432 sayılı sut 10 da mahk~memtzde hazır bu-
tasdtknameyl kaybettim. Yenlslnl lunrnattl!ğı. ak.3i halde gıyabında mu- ihtiyaç vardır. Elinde bunlardan veya yakın evsafta çelik tel halat 
alacağımdan eskisinin hukmiı yoktur. hııkemeye bıkılacağına dair davetiye bulunanlarm evsaf, miktar ve fiatlannı bildirir teklif mektuplarını 
•••••l\•fu• tn• f•a• En• y•e•r •E•ra•rs•l•'"•llıİy•e•rl•nıle•klla•llilmiııılıollllmlıailklliüİİİzİİİerİlelİlİllalİnmolİlulİnİİtliı.ı:. il•a•ce•l•e•o:•E•Tl•B•A•N•K•-•A•N•KA•RA••ıt•a•d•r•es•in•elİgiıoiııı"n•d•e•nn•e•l•en.•'iıııııl••• .. 

Çamaşır yıkamanın ilk teminatı (975), odunun (99) Hm.dır. 
İsteklilerin şartnameleri görmek ve llk teminatı yatırmak üzere blı! 

~ün evvellnc ltadar Yıldızdakı okulumuza ve eksiltme günü Oümüşsuyun
dnkl Yüksek Mühendis mektebi muhasebesine gelmeleri. 

Tekllf mektuplan eksiltmeden bir saat evvellne kadar makbtIB ınuka
blllnde verilmesi lazımdır. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. (7222) 

Deniz Gedikli Erbaş Orta okulu Müdürlüğündenı 
1 - Bu yıl doğrudan doğruya Donanma.ya sevk edilmek üzere orta okul 

mezunlarından t:ılebe kayıt edilecektir. 
2 - İstanbul ve civarından müracaat edecekler İstanbul Deniz komutan.. 

lığına Mersin ve civarından müracaat edecekler de Mersindeki okul müdUr
lüğüne. 

3 - İstanbul ve Mersin ınıntakası haricinde bulunanlann bulunduklan 
~skerllk ~ubelerlne dllekçe ile bildirecekler ve bu dilekçenin bir nüsha.o;ını da. 
Istanbul Deniz komutanlığına veya Mersindeki okula. göndereceklerdir. 

1 l LAN: 4 - Kayıtlar l/6 ~942 tarihinden 30/ 91942 tarihine kadar devam edecek
(6576:1 

150 kuruş yevmiye ile 20 hamrnal alınacaktır. isteklllerln Eyüp Ba.- tır. 
hadycde Lv. O. Mamftl anbar Md. n~ müracaattan. (7428) ---- ------ ----------- ---- ----

Piyaaaya Arzedilm4tir. Bütün Eczane ve 
Ecza Deoolar tnda Bulunur. 

ATILIK 
Mükemmel bir halde Alın n m.ırkıı s~yyar 

tiç dlya.tennl, iki aıtravlyolet satılıktır. 
İhtiyacı olanlar bunları Ş'ş!l Mannau 

bahları göre!:>Ulrler. 

i K i N C i . 
ı 

etüv bir rontgen cihazı, 

klini~lnde her gün sa-

LAN 
Tasfiye bilinde bulunan Üsküdar - K•cldı:öy ve Havai.isi H alk 

Tramvayları T. A. Şirketi 

Tasfiye memurluğundan: 
Üsküdar - Kadıköy ve Ha.valisi H lk Tramvayları Türk Anonim 

Şirketinin 30/ 6/942 tarihinde fevkalade surette içtima eden hissedar
lar U~umi Hey eti Şirketin fesih ve tasfiyesine karar vermiş olduğun
dan Şırkette alacaklı ol nların Ticaret Kanununun 44S nci Esas Muka
velenamenin C) 4 iınd.ı m ddelerinde y zılı müddet zarfında mezkur Şir• 
keti.., Üsküdarda B l~larb t~ ndaki İdare Merkezinde bulunan TaS'fiye 
Mnmurlanna muraca tla alacak! rını isba.t etmeleri !uzumu ilan olunur. 

asfi e Memurl 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankara - Klrşehlr yolu Çankaya iltisakı küçük Esat yolunda 

y~p~acak şose inşaatının ihalesi 27/7/942 tarihine raslayan pazartesi 
gunu saat 15 de yapılmak üzere kapalı zart usuıue eksiltmeye konul
ınuştur. 

2 - Ke.}if bedeli cl846t. Ura ıOı. kuruştur. 
S - ~uvaltkat•temlnatı t.1384• llra c58• kuruştur. 
4 - Isteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat mektup veya 

ınakbuzlarlle Ticaret Odası vesikalarını ve Nafia müdürlüğünden. bu Jş 
için alaoaklan fenni ehllyet veslkalannı Mmllen yukarda adı geçen 
günde saat 14 de kadar Daimi encümen relsll#lne vermelerl . 

5 - Bu 1.şe alt keşif ve §3.rtnnmeyi het ırün Nafta müdürlüıtünde 
göt-eblleceklerl. (5058 - 7379) 

İstanbul Nafia Müdürlüğündenı 
2317/942 perşembe günü saat (15) te ekslltme koınlsyonu odasında 

(5527.'75) lira keşif bedelli İstanbul Oilmrüklerl başmüdUrlüğil blna.sı 
Kalorifer ve Asansörı tesisatı tamiri açık eksilt.meye konulmuştul'. Mu
kavele, Eksiltme, Bayındırltk ı.,ıert, genel, h ususl ve fennl şartnameleri, 

proje keşır hiillsaslle buna müteferrl diğer evrak dairesinde görülecektir. 
Muvakkat teminat (416) lira CW) kuruştur. 
IstekUlerın en az bir taahhütte (3500) liralık bu işe benzer if yap

tığına dair dairelerinden alm!f olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vl-
1Ayetıne müracaatla eksiltme tarihinden tatil gtlnlcrl harto ,3. giln ev
vel aJıınm11 ehliyet ve 9U yılına a1' Tk:are~ odası vesikalarlle gelmeleri. 

.ımt• 

Erzurum Transit Yolu Mıntaka 
den: 

Müdürlüğün-

Transit yolunun 513 x 0006 514 x 200 kilometreleri arasında ve Ka
raköse vllayeU da.h!Unde bulunan şosanın esaslı tamlratile parke kaldırım 
inşaat.ına alt 23727 Ura 31 kuruş keş\! bedelle l' kapalı zart usuuıe ek
sııtmeye konulmuştur. İhalesi 13 Temmuz 1942 tarl.hJ.ne müsadtr Pa
zartesi günü saat 15 de Karaköse Naf'fa Müdürlüğünde teşekkül edecek 
komisyonca yapılacaktır. 

Taliplerin ihale günü ihale saatinden bir saat evvel 2490 numaralı 
kanunun gereglnce teklll mektuplarını havl zarflarını Nafia Müdürlü!;ü
ne makbuz mukablllnde vermeleri mecburidir. Postada vuku bulacak 
tcehhurlar nazarı itibara alınmıyacaktır. 

Eksiltmeye girmek tsteyenlerln ihale güpünden 3 gün evvel vilayet& 
müracaatla alacakları ehliyet ve Ticaret oclası veslkalarllc birlikte 1779 
lir:> 55 kuruşluk muvakkat teminat mektuplan ibraz ederek komisyona 
müracaat etmeleri mecburidir. 

Fazla mnh1mat almak lsteneyler her gün Erzurumda Tr::ınslt yolu 
Mıntaka Müdürlüğiine, Karakösede Narla Müdürlüğüne müracaatla ke-
sınert görülebilir. c7003• 

Ticaret vekaletinden: 
Şubat 1936 tarihinde yapılan imtihana glrmemis olan Prodüktörlerle 

yenlden prodüktörlük yapmak lsteyenlerın 1. Ağustos. 1942 tarihine kn
dar bir istida lle Ticaret VekCıleti tç Ticaret Umum Mildürlü[:üne nıtir3.-


