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BU • SAB.&B--KI TELGB.A.FLAB 
hakkında yabancı 

memleketlerin 
görüşleri 

Kabine programını 
3 ağustosta okuyacak "Timoçenko 

------.- orduları 
Fransız hüku
met merkezi 

Mısır'da yeni 
bir meydan 
muharebesi 
bekleniyor 

Dr. Refik Saydam'ın ölümü, 
yurdun içinde olduğu kadar yar 
bancı memleketlerde de ne dere
ee acı uyandırdıysa, Şükrü Saraç
K>ğlu 'nun Başvekilliğe gelmesi 
o nispette güven ve hoşnutlukla 
karşılandı. 

Kabine ticari ve iktisadi işlere felakete 
Yeniden bazi daireler 

Paris' e tatınacak 

Dünyanın geçirdiği bu sıkıntılı 

bilhassa ehemmiyet verecek 
Yeni kabine dün öğleden evvel Cüınliurreisinin, 
öğleden sonra Başvek.il'in reisliği altında toplandi 

günlerde, dogf; memleketler gaze- Ankara 13 - Büyük Millet Mec- at 15 te Baıveki.l Şükrü Saracoğlu-
leleıinin Türkiyedeki bu d~ğişik- lisi ağustosun üçünde toplanacaktır. nun 'ba,kacılığında toplanmıştır. 
llğe geıniş yer ayırmaları bır ba- Baıvekil B. Şükrü Saracoi'lunun o 
kımdan memleketimiz ahvaline gün kabinenin programını okumaaı Parti genel baıkan 
'\Terilen 'büyük değeri bir daha mulıtemeldir. vekilliği 
meydana çikardığı gibi, kaybet- Yeni kabine ticart ve iktisadi it- Ankara 13 (A.A) _ Cürnhurl-
tiğimiz insanın yüksek meziyet- lere bilhasaa ehemmiyet verecektir. yet Halle Parti.ti değiımez genel baı
lerlnl takdirle anan yabancıların Ticaret ve Ziraat Veklletlerindeki kaiu Rei$icümhur aayın. lımet lnönü. 
yeni Başvekilin uzun tecrübeler değiıiklik de bunu gösteriyor. Hal- merhum Dr. Refilc Saydam'ın irtiha
eleğinden geçmiş müstesna ev- km ve Millt müdafaa ihtiyaçlannın ıı üzerine inhilal eden genel ha§kan 
118.fı üzerinde de birleştiklerini kolayca temini için tedbir alın.acalc, vekilliğine Parti nizamnameainin 
tijsteriyor. Dilnya harbi ortasın- ik.tiaadi ve ticari sahada görülen ha- 2 7 nci madde.i mucibince Batvekil 
tla bltarafiığını titlzlik~e ~ru- zı akaaklıklar da ortadan kaldın!~- lzmir mebuıu ŞUkıü Sa;acoğlu'tru 
yan bir memleketin goçmüş ve caktır. tlyi b yu ı d r 
gelen Başvekilleri hakkında her Kabinenin toplantisi D u nnu, ar 1 • 

iki taraf efk~rmın sadece beğe- Ankara l 3 (A.A) _Yeni icra Ticaret Vekilinin 
niş ve sevin işte blrleşmelerl, mil- Vekilleri Heyeti buıi.ln .ut 1 l do tetkikleri 
letçe kendi içimizde beliren ta.- Barvekalette Reisicümhur .lmıet lnö- Ankara 13 (Telefonla) - Tica• 
bit hoşnutluğa k.atılacak yeni bir nü'nün baıkanlığında lllt toplantıaı- ret Vekili Dr. Behçet Uz, bugün öğ
kudret al~me~dır. Dı.şardan ge- nı yapmııtır. . leden sonra iqe i§lerine ait mesele
len. bu gösterıler, ~lm~eld ~- &.kara t 3 (AA.) -:- İcra Vekil- leri incelemit vo alakalı memurlar
betı aynca is~at ettiği gıbi Tür- leri Heyeti, bugiin öğleden eonra sa- daıı malilmat almııbr. 
kiyenin polltıkasına karşı her 
tarafta duyulan emniyeti bir ke
re daha ortaya koymaya. vesi.le 
oldu~ için, bugünkü kargaşalık 
ortasında dikkatle üzerinde du
rulsa ~erE>kti,.. 

Kışlık odun, kömür 
Türkiyede zaman za~~ .01a.- Kömür dag.._ ıtma müessesesi kömür tev-

geıcn bu kaçınılmaz degışiklikle-
rln _ iş başından giden yahut ~ • • b ( d E k f d h ( k 
başlna gelenlerin öz değerleri ne zııne aş a ı, v a a azır ı yapıyor 
olursa olsun - dışarda uyadırdı-
J:t gUvenli havanın başlıca kayna- Kömür dağıtma mÜCS9Cııeai ka· parif ettiği 250 bin çeki odundan 
ğı, memleketimiz politikasında loriferli apartımanlar vo eobalar için elli bin çekisinl ıehrimize getirtmiş 
ana yolun durluk ve değişmez- kömür vermeğe baılamıttır. Kalo-- vo bunlar depo edilmiıtir. Diğerle
ltğini asla dozmamasıdır. Bu da riferli aparbmanlar için müessesenin rinin getirilmeei için icabeden ma
Tilrkiye iç yapısının, gellp geçici Karalcöyde Liman banında]d me~ zotlat tedarik edilecek.tir. 
insanların ömrü üstünde, sarsıl- kezine müracaatla beyanname dol- Yakmda Bulgariatandan mangal 
maz bir sürekliliğe dayandığını durulmakta, sobalar için mahalle kömüril getirtilecektir. 
gösterir. Eğer yirmi yıldır, içer- ~irl~erinden tu?ik e~ilen ihti~aç Evkafın hazırlığı 
tte yıkıntılar ortasında mamur lıstesıle o aemttek.ı tevzı merk.er;ıne 
bir vatan vUkseldiyse, ve eğer dı- baı vurulmaktadır. Müeesese bu Evle.af idaresi, kıt aylarında bal
§arda sevilen savılan ve bugün münasebetle dol)'alar, fi§ler vücuda Jc"a yakacak dağıtmak üzere şimdi
<ıahi ~lh içi~de yaşayabilen bir getirmiıtir ve büyük intizamla ça- den hazırlıklara bqlamıştır. Yaka
C!evlet kurulmuşsa bunun tek se- hşmaktadır. cak dağıhlmasına birinci teşrin aıyııı
bebl ölümlü tnsanlann ayn ayn Halktan bir kısmı, kııltk kömür dan itibaren başlanacaktır. 
t1üşÜncelerine değil, millete mal- almak. h~suaunda fazla acele etmek- Diğer taraftan yoksul halka · be
olmuş hiç ölmeyen bir ideale te, bu yuzden bazı merkezler çok dava yemek verilmek üzere de ev· 
bağlı bir rejime tutunmuş olma.- kalabalık olmaktadır. Şehirde kafi kaf idaresi Kızılay kurumu ile it-
mızdır mik.tar<!a kömür stoku vardır. Bir birliği yapmağa karar vermiştir. 

· taraftan da kömür gelmekte devam Bu mabatla beı yüz bin lira sarfe-
~ükrü Saraçoğlu'nun bu buh- ediyor. Önümüzde bir kaç ayiık dilecektir. Kızılay kurumu ile evkaf 

ranıı zamanda iş başma geçmesi zamaın olduğundan beyhude yere şehrin muhtelif yerlerinde aşhaneler 
.bir talih eseridir. Bu rejimin ba- acele etmemelidir. açacakbr. 
şından. hattA. mmt mücadeleden Mahrukat ofisinin Üsküdar, Eyüp, Haseki vakıf 
beıi gördüğü türlü işlerde millet - imarethaneleri genitletilecek. Beşik-
onu nekadar tanımış, bu yiğit ve odunları taı. Kaaımpaşa, Çapa, Topkapıda 
2ekt halk çocuğunu nekadar be- Diğer taraftan mahrukat ofisi, ei- yeni birer . aşhane açılacakhr. 
e;enm~ ve sevmişse, milletler- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

arası politika ft.leml de, dünyanın · 
en nazik durumu içinde onu iyi
ce deı.nemiş. tartmış ve eserini 
ancak takdir edebilmiştir. Bu 
bakımdan Başvekil Saraçoğlu
nun Hariciye Vekilliğini de üz.e
rine almış olmam iç ve dış poll
~ikamızın denk gidişine en inan
dıncı bir karar olmuştur. 

Necmeddin Sadak 

sürükleniyor,, 
Alman mahafili: «Rus 
komutanlığı vaziyete 
hakim değil• diyor 

Vicby 14 CA.A.> Fransız hükumeU 
nin Parls'e nakli hakkında bir proje 
yoktur. Çıkan şayialar son zaman
larda alınan bazı idari tedbirlerin 
yanlış tefsir edilmesinden ileri gell 
yor. Bir sene evvel na.zırlıkla.rda.n 

İngilizler, « T etebbüa 
el' an bizim elimizdedir»' 

diyorlar 
nerUn 14 CA.) - Rusya.da. aakeri bir kısmı Parls'te yerleşmi§tl. Bun-

durum hakkında yan remıt bir kay- lann arasında. Devlet Şilrası da var- Kahire 14 (A.AJ Roınmeı c~eye 
naktan blld1rlllyor: Ukraynanın Jca.- dı. Çok kalabalık.laŞQn Vichy'nln nü mühim kuvvetler stirdilğünden Mı
ra t.oprakla.rtnda ve h<Yzkırda Rus- fuaunu azaltmak 1çln buna benzer sınn garp çölünde her dakika bO.
lann taldblne şiddetle devam edllJ.. yeni tedbirler alınması muhtemeldir. yük bir meydan muharebesi beklene
yor. çevl.mıe ve yarma ha.reketıerlnln Bu cümleden olarak Maarif Nazırlığı bilir. İnglllzlerln son taarruzu o k~ 
blrblrine u.ruıması bu muha.rebele- ve Beden Terbiyesi umum kooılscr- dar süratıe ya.ptlnuştır kl bir İtalyan 
l"8 yeni blr fCkll venntştlr. llltl Parls'e Uışınacaktır. albayı yatağında uyu~en esir ecm-

cenup celiıesfnde Rus tomuta.nlı- ,-. ____________ ,, mtştlr. 
tı vaziyete blldm bulunmuyor. '11- Londra 14 CA.A. > - Askeri mu-
moçenko orduları teıınıe Stlrtltlen- Rzev'dek·ı harrlr Analist. diyor ld: .Mısır cop. 
mettedir. besinde her dakika bozulabilecek bir 

voronez'deki muharebe1eıı m.ahallt müvıuene vardır. İki taraf ta kuvvet; 
mahlyeU babldlr. harebe t.opluyor. Rommcl cenupta bir çe-

Berlin H CA.A.) - CD.N.B.) ajans m U virme hareketi yapmak niyetinde ldl. 
bildiriyor: Alman ve müttefik kıta- Şimalde İngilizlerin dikkatini çek-
lar 12 temmuzda birçok Rua blrl~ mek lçln İtalyanla.n. bırakmıştı. Ge.-
lertni d.ağıtmıf, milhim esir ve ga- Sovyet haberler bürosu neral Auchinlek bunu farkedere1c 
nalın almtftır. MotörUi kuvyetler ve ilk darbeyi indirdi. Dün Rommel 
flddetll sıcat& ra~en piyade Rusla.- ne diyor? EüUemeyn mm takasında yeni ingill• 
n aüratle takB>edlyor. Tayyareler mevzllertnl yoklamak ıstem' t. fa.kat 
dalgalar halinde &.kınlar yapmakta- Loodra 14 (A.A.) -Sovyet Ha- te~ebbüs neticesiz kalmıştır.• 
dıt. herler bürosu bu aabah tu tebliği Mısır' da son durum 

Yeni yarmalar nqretmiftir: Rzev'in cenup batısın- Vlchy 14 (A.A.) - Mısır cephca
1n-

Berlhı H (A.A.) - D.N.B. a.jana da Ru. kıtalarının çevrildiğine dair de gene durgunluk hüküm sürmet-
Alm ı..a-. .... •ndan'•"-mm tebUM AI 1 d ki h b l l tedir. Her lld taraf bltblrlnl kolla.-an ._..,_._. ~ .,,. man ann ver i eri a er er uı -
'--..... -d dl_.... tı· I)olh• cepha-•- · m.akla va.kit geçlrmek:~dlr. R()(n.. ııaa.AU• a. 3~ • 6"" ~- sızdır. 2 temmuzdan 1 3 temmuza 
d...... •-,,.~ muhal'ebeShıln Mrlz v--•1 mt-l'ln ElAlemeyn ve Elkat.ara ara.-
"~ ~ ...,. lcadar devam eden çarpıpalardan 
~ genJ.t blr cephede devam etme- R 

1 
Al 1 d .. sından taarruza geçeceği söylenmet-

sld.lr. Bir hususlyetl do yenl yarma... s~nr~v .. us ar man ar!n a ~ç~ us- tedlr. 
1 abuk llert hareketUe cephele- tünlugu k.arşunnda gen çelcilmışler- Lonılra H <A.A.) - Seklzincl or
r~ =~ hal alma.!ldır. dir. Ölü ve yaralı kayıpları 7000 dir. dunun EIAlemeyn mıntaka.'ıında ı._ 

Rzev'd&ld hareklta. gelince, Al- 5000 kayıp vardır. 60 tank kaıYbe- gal ettiği yeni me~llere knrşı yapı.
manl:ı.r, kifın bu feht1. zaptt>ttritt lç\n dilmiştir Almanlarm ölü ltayıbı 1 O lan taarnıZun tardından sonra. durum 
çok uğraşmışla.r, fakat muve.tta.k hindir. ·Tanklannın miktan da 200 ü değl..şmemlştlr. Teşebbüs el~n müt-
olamamışlardı. Almanlar buradan geçiyor. tetlklerdedtr. .Reuter muhabirine gö-
muvarraıoyet.U blr çıkı.' yapmı.şla.I\- re Avustralyalılar İtalyanlan baskına 
dır. ıı gün .ailren meydan muhare- Londra' da endite uğrata.rak Telüllsa tepesini za.ptet-
best ya.Innı: muvatfakıyetU netıcesln- Ankara 1 3 (Radyo Gazetesi) _ mtşlenltr. Burasını gert almak t&-
den dolayı değil, dft~ın ta.biye l şebbüslerı neUceslz kalmıştır. 
plAnlannın Onlenmestnden dolan da. Rusyada.n Londraıya gelen ha.her er Mısır' da 9 ki•i v efd 
mfthlm hldlsedlr. Timoçenko ordulannın vahim duru- "' 

Londra ne diyor? ma düştükleri?i .gös.terme~tedir. partisinden çıkarıldı 
Lo d ı" (A A ) _ R t J _ Pravda. gazeteııt va.zıyetın vahlm ol- Vichy t 4 ( A .A.) - Mısırdan 

n ra "' . . eu er a ansı d v R .. . ehi"'- .. ,_ b N h kert muhan1rl bildiri . Lo _ ugunu, uaya uzerıne t u~e çoıı;.· gelen bir ha ere göre, a as paşa, 
nın as yar. n .. v.. .. .. 1 '-· d" V ·ı l 1 . d 9 
d.ra'dald kanaate göre Hıtıer, Kaf- tugunu ıoy emeu:e ır. . efd partisinin ı eri ge en erın ea 
ka.syaya. varmak tçln bütlln kuvve- Londrada çıkan Newıı Clıronıde kişiyi parti azalığından çıkarmışhr. 
tini kullanmaktadır. İki ınllyon as. ve Daily Hcrald gazeteleri bu duru- Bunlann, hükumetin güttüğü politi
ker 400 kllometrellt bir cephe üze- mun ancak. ikinci bir cephe açılma- kayı tenkidettikleri söylenmektedir. 
rinde tüyler Qrperttcl bir muharebe- aile düzelebileceğini •öylemekte, bil-
ye glrlşm.1ştiı'. Mareşal Von Bock or- tün tehlikelere rağmen buna teşeb- İngiltere' de yeni mebus 
dulan Btallngrat istikametinde iler- büa edilmesini istemektedir. DaillT seçimi isteniyor 
!emeğe çal~ıyot. Heraklı cVadimizi no zaman yeri- Vieb,, 14 (A.A.\ Bazı Londra ga.-

Daha cenupta Tagaiırog'da.n Ros- . v · .. d" ' tat fstJkametlnde yenl btr Alman ta- ııe getırecegızr,. ıye soruyor. zetelert, İngllterede hemen yeni blr 
amızu başladığına dalr Lond.ra'ya A.,.g"' ı Don ile Volga mebus seçimi yapılmasını t~temekte-
haberler gelmı,tlr. sm:ott kesimler- ~ dirler. -----
de misil görülmemiş şlddette mey- arasında muharebe Amerikanın harb 
dan muharebesl olmaktadır. Mama.- Stokholm 13 (A.A.) - Bntano-
!ih .ştmdl yıı..pılan muharebeden da- va: Aşağı Don ile A§ağı Volga masrafı 
ha büyük ölçfide ·muha~lcr bekle- arasında muharebe azami bir ıid- Vaşinrton 14 (A.A> - Amerlkıı'nın 
nlyor. detle devam etmekte ise de henüz harb masrafı şlmdl gilnde 153·600 0~ 

Ruslar beklenmedik bir hadise cereyan et- dolardır. Mayısa göre yilzde G.3 faz-
memittir. Almanlar henüz kat? bir 

Çekl·ıı·yorlar zafer kazanamamışlardır. rımoçen
ko ordusu dağılmamıştır ve Alman-
lar ağır kayıplara uğra .. maktadırlar. 

Rus tebliği «Cenupta 
yeni mevzilere 
çekildik» diyor 

Alman mahafilinin 
mütalaası 

Berlin 13 (A.A.) - D. N. B. 
Lond 13 (R d 8 15) G ajansı, bugünkü tebliğ hakkmda a.-

lalık vardır. 

14 Temmuz 
Fransız milli hayra.mi 

münasebetile İngilterede 
merasim yapılacak 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ k adyo ' d .1-So e- kert blr kaynaktan aşağıdaki tafail&
c:ıy~~ ... osCeova a neı!hre. ı .en_:_~; b almı~ır: 

• y ıgı: c nup cep e.ının ~ Ce-\. · Jc • • d 
kesiminde Voronez ountakumda bir j,Mlenın cenup ~urun e cer-; 

Lolldra 14 (A.A.l - Bugün Fran• 
sanın bayramıdır. FranlllZ vatanper
verleri her tarafta buglinll kutla.
Y~· Bu mllna.sebetıe hU. 
rianiıs ~ülll de muharip Fra.n.. 
sa admı alacaktır. Bu tAblri Bilrll
baklm'deıki Fra.nmlann müda.fa.aa 
mllnue'betlle B. Churchlll lrulla.nmıfı, 
general de Oaulle d& bunu te"lç et
miştir. 

Mısır'da neler 
oluyor? 

İngiltere Mısır' a 
ültimatom vermit? 

B ~nlcara 13 {Radyo Gazetesi) -
h~ ~.ar radyosu, Kahiredeki İngiliz 
/Ylik elçisinin kıral Faruk' a bir ül-
ırn~t~1? vererek, Mısırın harbe gir-
ıneaını ııted " V• . .. l . . B d 

ıgını soy emı .. tır u ra -
:Foya ·· i . " · 
1 .. gore, ngıliz elçisi kıral Faruk-
~ gorü ü k 1 •

1 
1 r en, ngiliz toplan saraya 

çcvn rniı t ki 1 le · d ' an ar ve ngiliz lcuvet-
rı e sıı.ra le 

Faruk Yı uşatmışlardır. Kıral 
Votlcri :;ra{ ~traf1~daki İngiliz kuv
M er a çckılrnediği takdirde 

ısırın k d" . . l 
halinde aJ~ ~sını V• n_giltere ile harb 
ral F'ınulc be ccegını ııöylemiştir. Kı
rini reddet u. •~retle lngiliz teklifle

rnı tır Bu h b . "h . · a erı ı tıyat-

lur 

(Antıgoııe'da:) 

kt · v aff- ı_ l b" tyan etmekte olan takıp muharebesı• 
no aya gırmege muv e.ıı;. o an ır . fı · d" k · b' 
Alman cüzütamı ile kanlı muharebe- nın va... sa~aşın ftm l ı ço d genBlf ır 
l 1 M 

ı_ d K . cephe uzerınde yapı maaı ır. ura-
er o uyor. era.ez o antemırov- d . . . ı_ı· 1 b 

ka' 60 k"l tr lcı da B a ıpret edılme11 gerea: ı o an ıey u 
nın 1 ome e pr n .?~ savaşın bir meydan muharebesinde 

car mıntakUlllda tank ve motonze ağ'-"'-·-.ı·l b" d"" '- ya 
A L _ - '--tal · "dd ti' m ıuocaı en ır uşmana a.ar11 -

un.an ıu ari.le ıı e ı çarptfrll&- l b' t~b· h '- ti olu,udur l l v· :---·1.' pı an ır a ıyo areıı;.e . 
ar o uyor. Cenupta . ıa~- m Mu!hareheıniın diğer bir vasfı da yeni 
,arkında kıtalarımız çekılmek.te, ye- lar t ·ı ri hareketlerilo . .1 d l k d.ir Diğ yarma ve ser ı e 
kı ~~vz~ er ; !.e~~me ~ • er cephelerin çok müteharrik bir balo 
csTı bel.: o lr.egıdı .. yol tud~-_•,,. gelıiıit bulunma.ıdır. 

e ıge e te e fOY e enuıyorı 

c Voronez mıntakaaında Jurum va- Durum vahim 
bametini muhafaza ediyor .. !ovyetler Vichy 14 (A.A.) _ Mosk'ova 
Almanlara ıiddetli mukal>eledo bu- vaziyetin vahamet keıbettiğiın.1 · J ~ 
lunuyorlar. Bir kesimde hücumlar memektedir Rualar b""tü '- .gızl e_ 

d d") k 500 Al ··ıd·· ül · ' u n a.esım er ta~. ~- ı ere man ~ ur - de faile bir düşmanla karft karşıya-
muştur. Fakat Almanlar mutema• yız dernektedirle 
diyen taze kuvvet aldıklımndan ' r. 

Amerika. Ctim.hurrelsl B. Rooeeveıt 
14 tem.muz mllnuebetlle blr ma..I 
ne~ederelt demlştlr ki: cHer dem<»> 
rasi . ~ şaıhı8 lıç1n büyük bfl 
mlna ifade eden bOyle bir gt1ndl 
Fransız m1lletınin pek yakında htııri• 
yet, müsavat, ~ esaaıa.r.. 
kavuşmasını ca.nü gönülden dllerlm..) 

İngiltere'deld Fnnsı2I ~ 
bugün general de Ga.ull& tara.tın~ 
teftiş edilecek, bu kuvvetler JntalM 
halinde sokaklardan geçeceklemıı:I. 

Ruslar yeni mevzilere çekildiler.> Vıcby 14 (A.A.) - Von Bodc 
Londra 14 (A.A.) - Ruayada ordulan doğuda taarruzlarına de- Almanlar 9 vapur J 

Voronez'in garbında büyük muha- vam etmektedir. Birçok noktalarda 
rebe, her dakika şiddetini arttırarak derinliğine nüfuz etmİ§ olan bu kuv- babrdılar 
dovam ediyor. Moakova radyosu vetler geri çekilmekte olan Rus kuv- Vichy 14 (A.A.) - Berlin. 9 
dun gece Almanların büyük zayiata vetlerinin gerilerini kesmek için fa- harb ve ticaret gemisinin batınldıiP 
uğradıklanndan bahsederek binlerce 'albrette bulunmaktadırlar. nı bu &abah bildirmittir. Finland~ 
Alman tank" ve zırhlı otomobil en- Kırımda, karaya asker çıkarmak körfezinde dün 2 Rus tarpito mubrl
kazının tarlalarda ve Don sahillerin- için Rusların yaptıklan b~n te~eh· bine taarruz edi.lmi4 vo b.aaac- kaydo-

• • v ak d" .. 



Sahife 2 

Rzev'de 
mühim Rus 
kuvvetleri 
kuşatıldı 

Bir çok tümenler 
imha edildi, 30 bin 

esir alındı 

-·-
Berlin 13 (A.A.) - Alman or

duları umumi .karargahının tebliği: 
Doğu cephesinin cenup kesiminde 
düşman geniş bir cephede takibedil
mektedir. Ehemmiyetli hava kuv
vetleri takap muharebelerini des
teklemişler ve geceli gündüzlü hü· 
cumlarla Don ve Doneç üzerinde 
yeniden bir çok geçitleri tahribet
mişlerdir. 

Savaş uçaklarımız Kafkasya sa
hili üzerinde Novorosisk limanında 
iki yüzen havuza ağır çapta bom
balarla tam isabetler kaydetmişler
dir. 

Varonez'in ~al ve ıimal batı
sında düşmanın dünkü ıaşırtına 
mukabil hücumlanna karşı yapılan 
müdafaa muharebe5i esnasıında 1 l 1 
S()vyet tankı muharebe dışı edilmiş
tir. 

Rzev·in cenup batı kesiminde ha
va kuvvetlerimizin tesirli yardunile 
2 temmuzda başlı:ryan kuşatma ta
arruzu neticesinde düşman mevzi
leri yarılmış ve ormanlar içinde ya
pılan çetin muharebeler esnasında 
bir çok. piyade ve süvari tümenle
rile bir whlı livası çevrilerek im.ha 
edilmiştir. 11 gün süren bu muha
rebede 30 bin esir alsıınış, 218 
tanlı:, 5 9 1 top, 1 30 1 makineli tü
fekle maynatar ve mühim miktarda 
harb malzemesi ele geçirilmiş veya 
tahribedilmi§tir. Düşman ağır ve 
kanlı ln.yıplar vermiştir. Esir ve ga· 
nimet saıyısı saatten saate artmak
tadır, 

İngilizler «durum çok 
vahim» diyorlar 

Londra 13 (A.A.) - Don bo
yunca durum çok vahim olmakta 
devam "!diyor. Almanlar insanca ve 
malzemece muazzam kayıplar ver· 
miş olmalarına rağmen Voronez'in 
kar41sındaki nehirden ehemmiyetli 
kuvvetler geçirmeğe muvaffak ol
mu~ lardır. Başlıca Alman taarruzu
nun yapıldığı bu kesimde vaziyetin 
çok vahim olduğu sanılmaktadır. 
400 kilometrelik bir cephe Üzerinde 
şimdiye kadar işitilmedik şiddette 
aava~lar olmaktadır. 

Alman hava kuvveti 
Moskova 13 (A.A.) - Reuter

tn hususi muhabirinden: Alınan 
orduları kızgın bir güneşin al
tında Rus ordularının cenup ve 
Kafkasya ile olan başlıca muva
sala hatlarına karşı 3 nokta.dm 
taArruza geçmlşlerdir: Voronez, 
K antemkovka ve Lisiçansk Mu
harebe, buğday mahsulünün çok 
süratıe idrak edildiği kara top-

Kanadalı 

kıtalar 

Mısır'a 

geldiler 
İngiliz donanmaıi 
Mersa Matruh'u 
bombardıman etti 

Londra 13 (A. A.) - Alman 
k011trolu a1bnda bulunan Paris rad· 
yosunun bildirdiğine göre, Kanadalı 
kıtalar Mısıra gelmiş ise de bu kıta
lu henüz muharebelere iştirak etti
rilmemiıtir. 

Kahire 13 (AA.) - Bugün öğle 
üzeri neşredilen İngiliz Orta Şark 
tebliği: Şimal kesiminde son ileri 
hareketimiz esnasında zaptedilen 
mevzilerin oimal batı bölgesine kar
ii düşmanın dün yaptığı taarruz kit
alanmız tarafından püskürtülmüştür. 
Topçumuz Elalemeyn cephesinde ve 
merkez kesiminde .faaliyet gösteı
mİ§tir. Cenup kesiminde seyyar grup. 
]arımız ve topçu kıtalarımız diifma
m hırpalamıştır. 

Kahire l 3 (AA) - Selizinci 
ordu nezdindeki Reuter muhabiri 
bildiriyor: General Auchinleck kıt
lan elan T eleleyir tepe:ıini tutmakta
dırlar. Rmmel, ileri hatlara doğru 
zırhlı kuvvetler göndermektedir. Ve 
her an büyük bir meydan muharebe
si geli,ebilir. 

14 Temmuz 1942 

lzmir mektubu , .. -... IFll .... A_R_B ..... _D_Ul&iiiiilR---U .... M~U--...1 Arnavutlukta 
Sulama işleri 

Alman taarruzu 
şiddetini arttırıyor 
Merkez'de Moskova'nın şimalinde 

ıı mühim bir muvaffakiyet kazandılar 

ltalyan idaresine liarşi 
muhalefet artiyor 

Büyük Menderes havza .. 
smı sulıyacak büyük 

bir bent yapılacak 
Stokholm 13 (A.A.)' - Venska 

Tagebladet'in Berlin'deki Lokal 
Enzeiger gazeıtesinden öğrenlldi
ne göre, Çetnik ismi verilen Sırp 
vatanperverler teşkilil ile m'üca,. İzmir (Akşam) - Ege bölg~in· 
dele için iki Alp tümeni kullanıl- de su itleri faaliyeti çok geniş tutul• 
~tır. Söylendi~e göre vatan- muştur. Programlı bir şekilde yapıl• 
perverler 800 kişi1 keybetmişler- makta olan i§lerle Çivril' de 400 mil• 
dir İtalyan kayıplan neşredll- yon metre küp su toplanacak vo 
memektedir. Büıyük Menderes havzasını baştan 

Doiu cephesinde: claha geliıirae Almanlann bura- Midag gazetesinin Cenevre başa sulıyacak bent, bu havzayı 
'.da da. hatta Kerç 'boğazından muhabiri Arnavutluk halkının Türkiyenin buğday amban halina 

Doğu cephesinde muhai'et>e larşııya doğru da taarruzu bek- İtalyan idaresine karşı gösterdi- getirecektir. Yarım milyon dönüm· 
gün geçtikçe tiddetini arttırıyor. lenebilir. ği muhalefetin İtalyan makam- den fazla araziye malik Deniz~_i'ııi~ 
Dün gelen Alman tebliii Rusla• Dün neşredilen fevkal&de bir Iann.a gittikçe artan bir endişe B.a~~an ovasının . sula?m.ası etutlerı 

:Alman tebliğine göre Almanlar vermekte bulundux.ı.''"U bildiri- bıtırilmek Uzeredır .. _<:'._ıvrıl kı:ı.sabaş1, nn cenupta geniş bir cephede 6........ ı- -
takibine devam edildiğini, kuv- Moskon'nm ~imalinde Ruv'de yor. Arnavut vatanperverler si- z~man zaman su ıstı asına ugrar. ve 

b Rus müdalaa hatlannı yararak JA ,_lanru tesllınden lıntı·na et- b.ır ç .. ok.. evler yıkılırdı. Bu tehlık.e·. vetli hava t-killerinin una tyar- w..ı J B klık h ] ...,, k mühim kuvvetleri çember içine kt uhteı·f çevrelerde mn onu a ınmııtır. ata a ını dun ettigvini bildirme tedir. Bu- me e ve m ı ı ı ıkl .. 1.. .. · · • ..::ı. 
almışlar, bir çok Rue piyade, 1 d 1 ekt a an ı ı go unun su sevl)"esı .YUA'" rada Almoolann iki hedefi, ev- çarpışma ar evam ey em e- l . . d k" k·· 

1 
. vı c 

süvari tümenlerile bir zırhlı tu- dir se mı§, cıvann a ı oy enn eag 'Aı 
veJki gu .. n de -.,,clığmnz veçhile d · d·ı · · D · 1. "- gayuıı bnha etrniıler, 30 binden 1 • urumu teman e ı mıştır. enız ı • 
Voroıilovgrad ve Stalingracldır. fazla esir almışlardır. Esir ve Amerika Kanada'ya Sarayköy arasında 80,000 d.önilm 
Voro•ilovwr.ı.d'a doğru ileri ha- · · ) · 1 · k d b" 

• E .. - aanaim miktarı mütemadiyen asker go•"nderdı" arazının SU ama lf en ya Jn a ltC-rek.....,: su··ratle devam edıy· or. Bu • k k 11 rıd • "f d .,.. artmak.tadır. Bu havalldeki ta- ce , tesisattan, ana a an ıstı a o 
kol mühim Rus kuvvetlerini im- arruz henüz mevzit olmakla be- ottawa 13 (A.A.) - Neşredilen edilmeğe baılanacaktır. Bürhaniye 
ha etmeğe çalıllllaktadır. Ruslar raber geliştiği takdirde Rus bir tebliğde şöyle denilmektedir: köyü altında İn§n edilen regülatör, 
ıiddetli mukavemet göstermekle merkez ve ıimal orduları arası· Birleşik Amerika hükfunetl, bu yıl içinde tamamlanacaktır. 
b b '- -r içine <>İrmemegv e Kanada hükO' metinin nıuvafe.ka-era er çernue .. na bir kama gibi saplanarak mü- a·· l__ • d Na-'1lıy· e kad"r 

d . l tile Kanada'ya sllA,.Jı kuvvetle- ur~nıye en zu ... gayret e ıyor ar. a.im neticeler verebilir. ı:uı ) 70 000 d"' .. · ik" y 
n rlnden birlikler göndermiştir ve 0 an • onum arazı, 1 a • Stalingrada gelince; Almanlar İngı.lizler Rusya' da vaziyeti d b · l kt d r Ko·'ylül' er g<Xnderecektfr. an en ıu anma a ı . , 

Kafkas petrol yolunu tamamen çok vahim görüyorlar_ Mosko- kanaldan parasız su almakta ıve tar--
kesmek için bu şehri ele geçir- va'da çıkan Pravda gazetesi yaz- Amerika'da bir köye lalarını ıulıyarak bol mahsul al• 
mek istiyorlar. Stalingrad Volga Clığı bir makalede: cDlişman~ Lidice adı verildi maktadırlar. Kanal, Nazillinin içine 
nehri kenanndadır. Kafkas pet- hareketi Rusyarpn en hayati ha- kadar uzanmış haldedir. Kaaaba d· 
rollerinin büyük bir kısmı Hazeı valisini tehlikeye koymuştur. Bu- Lidice t<tllinolu 13 (AA) varındaki 2000 dönümden fazJa 
denizinden vapurla A.trakan rada tutun ve düşmanı en diyor. İllinois'de bir köye naziler tarafın- sebze bahçesi, kanal suyu ile sulan• 
(Ejderhan) a nakledilmekte, Muırda: dan Çekoslovakya'da tahribedilmiş maktadır. Yine sulama tesieatı sa.-

JngiJiz Akdeniz llonan- buradan Volga nehri yolile Rus- ' olan Lldice köyünün ismi verilmiştir. yeainde mısır mahsulü, senede iki 
masımn faaliyeti ya içerilerine gönclerilmektedil'. Mısırda Elalemeyn'Je muha- Bu münasebetle yapılan merasime defa almmağa ba§lanmıştır. Bir dH-

Lkenderiye 13 (AA.) _ Reuter Almanla: Stalingrad'ı alırlarsa rebe bir gün durakladıktan son- 50,000 kişi iştirak etmiş ve Çekos- nüm tarladan 350 kilo pamuk elde 
b hı J nehir yolunu keseceklerinden ra yeıniden başlam1şhr. İngiliz lovakya elçisj Hurban da haztr bu- edilmektedir. ajansının hu11mi muha iri i a.iriyor: lunmu•tur. Merasimde M. Roose-

Mı b b · · · ~ı_ ecl 1 petrol naldi tamamen duracak- kuvvetleri hücumlannı yenilıy· oı-- " l ı Aziz b d sır mu are esıne ~ttraK en n· velbn' bı·r mesaJ·ı okunmu11.tur. Me- ki aya kadar Yam ak, · a a 
il. d ş· ı~ Af "k h. tır. Don nehrini geçen kuvvet- 1ar. İngilizler dü .. manın işgal edi- " 

g ız onanması, una ı rı a sa ı- " •a1·da bı"lh .. ••a •öyle denilmektedir: ve Çiflik köyleri su tesisatı da ta• 
l. d i1 · _!L al ·· ·· l lerin cenuba. 'bu ıehıe cloğru len meyzileri geri almak te"""'b- " ...,., " 
in e en m.ınver m zeme useu o an r- cLı.dice adı, nazi kuvvetinin insan mamlaııacak, hu kanaUa 25 - 30 bin 

M M h - bo ,___ _ sarkmağa ça1ışhk1an anlaşılmak- büsünün tardedildiğini, Mihver 1 
ena atnı u agır surette mOA1- hu"nrİveti a•kını ve bu hürriyetin dönüm ük arazi daha sulanacaktır. 

dım · · H h il · __ ,_ · tadır ise fngiliz)erm yeniledikleri hii- ·-·.r " d b t._ . 
an etmiştir. ar gem en amıı- · muhafazası cesaretini tahrihe<lerne- Nazilli civannda ve ova a azı ı;ıa.. 

lin çok yakınına geleTelt limana aal- Düıı. Almanlann Taganr<>&· ~ cumların zayiatla püskürtüldü- diğini Birle§ik Amerika' ya daima takhklat, sıtma haıtalığım yaymak• 
vo üstüne .alvo ateşi açm111Aı, bi:r- dan R091of a taarnıza ha§ladik- ğünü bildiriyorlar. Bu tebliğler· hatırlatacaktır.> tadır. Bunların haritaları çılıeanlmak• 
çok yangınlar çıkaıtmıılardıl'. Uçak- Janna daiT l>azı haberler gelmit- den çıkan netice son 24 saat Çekoslovak cümhurreisi M. Beneş .tadı~ .. En kısa zamanda kurutulma .. 
Nıvar toplan tesirli wrette bomba- 1 !e de lıenÜ% teeyyüdetmemiştir. zarfında durumda değişiklik ol- de bu münasebetle bir mesaj gön- lan ışıne başlanacaktır. Aydın ve 
lanmıştır. Donanma topları ateı aç- l Şimalde ileri hareketi bir parça _ madığıdı:.·. _.. denniştir. Söke ovalarındaki sulama tesisleri 
tıklan sırada tayyareler, 1İm..at'I üze- ~ _ ~-=--=--=- ~~~~ • • } • de ilerlemiştir. 
rinde uçarak bi.-..ok bombalar at- Kömür naklıye Ücret erı .,. D kt R fiik S d m'ın Du··n sabah bı·r zelzele Dig-er taraftan Gediz nehrinden ---ı-rdır. lııgiliz deniz kuvvetleri o or e ay a Fiat mu··rakabe komi11yon11 •ehrin ıuq.wı b d•td ... .. istifade edilerek Manisa ve Mene--
daha evvel tam Mena Matruh açı- vefab ve İran gazeteleri İsse ı İ muhte1if semtlerine göre kömür nak- men ovalannm sulanması için yapıl• 
ğında bir mihırer t.K:aret. gemisi"ni top Tahran l 3 (A.A.) - (Gecik- İstanbul 13 (A.A.) - Kandil- tiye ücretlerini t~bit ve ilan etmiş- makta olan kanallarla regülatörler, 
ateşile batırmışlardı. Evveke biı mi§tir) Pars ajansı bildiriyor: Bü- 11 rasathanesi bildiriyor: Bugün tir. Kuruçeş~eden Beyoğlu s~mtine yakında tamamlanacaktır. Bu böl· 
ta!Y_are t~ra~ndan ~oı_nbala~a~ g~- tün Jran gazeteleri doktor Refilc yaz saati ile saat lO'u 52 dakika ton. başına ~ lıra, İsta~bu~. semtine ~e gede sudan elektrik istihsali ve civar 
mı, oyle b~ ııddede ıştıal ehnı~tır kı, Saydam'm ölümü münasebetile 10 saniye geçe hafif bir deprem 5 .~ıra naklııye ilcretı . öde?ecektır. köy, kasaba ve şehirlerin elektrik 
mühimmat yüklü olduğu sandmak.- haıal'etli yazılar ne§tederek aost ve kaydedilm~tir. Depremin merkez Yukleme ve boşaltma ilcretı de ton cereyanının buradan temini için de 
tadn·. komşu Türk milletiııin acısına İ§tİ· üstü rasathaneden 140 kilomet- başına 75 kuruştur. i~ başlanmı~tır. 

İtalyan tebliği rak eden İran milletinin hislerine re mesafededir. Çok hafif olın~- Gümrüklerde sahipsiz İzmirin kömür ihtiyacl 
Boma 13 «AA>_ i•"'"'-n ordu- tercüman oluyoılar. la beraber şehrımizden hissedil- l t l k? 

..... ,,.... miştir. egya nası sa ı aca . 
lan mnumi karargab.ının "176 numa- Taziye telgraflari Ankara 13 (Telefonla) Yeni bir 
mlı tebllği: EW.emeyıı bölgesinde a _ ... __ l 3 (A.A.) _ .B .. .,,ekil 

8
. d b k karara göre, güı;nrüklerdeki sahipsiz 

mutuı.rebeler şiddetle devam etmiştir. .ft.DIUU• ~· ır o acı ostan uyusu 
Burada mihver kıtalan diifmanın Dr. Refik Saydam'ın vefatı miinase- • erora açık arttırma ile aatılacaktu. 
tekrarladığı hücumlannı geri püs- betile İngiltere Hariciye Nazın M. na düterek öldü 
türtmiifler ve düşmana tank ve to- Eden, lran Reisinüzzan Ali Süheyli, Odacı Malatyalı Hasan, ZinciTli-
sanca ağır knyıpl:ı.r venttrnılşlerd:lr. lran Hariciye Nazın Saad Han ve kuyu civarında 25 metre derinli

Usküdar meydanı 
ikinci kısmin tanzimi 

<lün ihale edildi 

Afgan Hariciye Vekili Ali Mahmut ğinde bir bostan kuyusuna dü§müt
Han tarafından Başvekil ve Harici- tür. Dün jandarmalar kuyuda. bir 
ye Vekaleti vekili Sük.ıü Saracoğlu- ceaet gönnilfler ;ve itfaiyeye haber 
ya selen taziyet telgraflarma teşek- vennişlenfü. İtfaiye gelip cesedi 
k:üY tdgmflarile mukabele edilmi~r. çıkarml§tu. 

Vali ve Belediye Reisinin Buz 5 kuruıa satılacak 

Terzi malzemesi 
btanbulda bulunan terzilere ıim

diye kadar terziler cemiyeti vasıta
ıile terzilik malzemesi tevzia.tı ya
pılmak ta idi. Yeni bir karara göre 
bundan ıonra terzilere de tevziat 
doğrudan doğruya manifatura it
halat tacirleri birliği tarafından ya• 
pılacaktır. 

rak çevresinde oluyor. Alınan _ 
hava kuvvetleri taaITUzda kati Od:üdat meydanmm biY Jlmnı 
AınB olmuştur. Alınanlar, büyük eYYelce tanzim edilmi§ti. Meydanm 
taarruzdan evvel 50 - 70 nçak araba vapunı iskelesi tarafına Te 
bulundurdukları yerlerde birden- Ü•küdar çarşısına doğru düzeltil-

temaılari Buz nakliyeai için dün daimi en-
Dün sal>afı Anl:aradan döndüğü· cümende yeni bir karar verilmiıtir. 

nü yazdığunaz Vali ve Belediye Bu karara göre fabrika buzu bayie 
Reisi Dr. l.Adi Kudar. Ankarada 4 kuruş l O paradan verece1t ıve ba
bulunduğu zaman §ehre "t"e vilayete yi de kilo ba§ına 30 para nakliye 
ait iılerle ala.kadar yüksek makam- ücreti vermek euretile S kuru§a 
larla temas etmİf, bilhaasa ia§e i~ satacaktır. Bundan baılta 3 ıene 
leri etrafında görüşmüı,ıtür. müddetle tatbik edilmek üzere yeni 

VEPA.T 

Yeni valimiz B. Sabri Öney, İz· 
mirin muhtelif ihtiyaçları üzerinde 
ehemmiyetle durmakta ve ç.alııımak
tadır. İzmirde en mühim meseleler 
aras.-ıda ekmek ıve kömür başta
dır. Halkın en iyi ve pişkin ekmek 
yemesini temin etmek icin vali ile 
Belediye reisi B. Reşad Leblebici· 
oğlu, bizzat fmnlarda tetkikler yap
mış, ekmek nümuneleri alarak tah• 
lil için Belediye kimyagerliğine sev• 
ketıniıılerdir. Mahsul yetiıen kazala• 
n.mızdan İzmire yeni mahsulden 
az aıpa ve buğday geliyor. Bunu 
ıtamam·en temin İçin tedbirler alın
mıştır. 

bire 500 - 600 uçak toplamışlar- . ait ilin · kısım inşaatı da 
dır. Almanlar kış:m cidden mü- mesme cı 

6 him mikdarda uçak toplamağa d~ .daimi. encümt;n ~~af.sıdan 3 
muvaffak olmuşlardır Söylen· hm liraya ihale edilmı§tır. Meyda-
diğine göre şimdi ıÖ - 11 bin nın bu hmnının intaA nih.a.yoet üç 
uçakları bulunmaktadır. ayda tamamlanacakm. 
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BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tetrika No. 4 Yıwm: (Vi • Nu) 

Ali Sami Pa§a gibiler, artıli J1rYJ'V" j lıareket etmemir ica}jetriğiııe ~air 
caim betemnemezl:iie, cmiifli- talim.ah ela .omadaıt ağreneeeğiz ..• 
.tn kıztb diye istiftkara kalb:ın- Eee ... Tabii. l:oak.oc:a Sultan Hamit 
Jar ... Oğullanna omı a!rrlu ... Hey bu .•• !btiyatlılarm, tedbirlilerin, İf'
sidi gözil çıhsı para hey ... itte, her lcillilerin, ku§kulnfann, nhhaımTarm 
Lalde vanyoruz ınembaına ... Fıstık plu ... E..ı, icara ııfutünde her ihtima-
ağac.ı JUracıkta .•• ) le kar• kullanmak üzere. hali ara-

Blr 7aylım &tq daha cfuıyuldu. zide, bü,tün bankaların. remıi bazi-
Eaircizade Bilal külahını heyecan- nelerin haricine bin bir ihtimamla 

la düzeltti. Sonra: cebindeki paıfÖ- gömdürdüğü en büyük definesini 
meni bir daha yokladı: tutar da bir, yahut ili adama ernni-

c- Ha,yret ... --diye .öyle:ndi- yet e<ier mi? Hatta bu, babasının 
Üzerinde tek satır bile yazısı olmı· oğlu olaa bile.. •• > 
yan bu pal'ıömen kağıdı demek ki, Güldü. 
dünyanın en büyük definosinin es- Gözü Çıraian ıarayina ilişmişti. 
ranm taşııyor ... Beyaz, masum yüzü~ c- Babasmın oilul !... İşte SuJ. 
ne bakar da kim inanır? ... > tan Murat, babasının oğluydu l. .. 

Durup etrafı d ledi. Etmediğini komodı ..• Ha, ne diyor-
~- Daha ihtiyatlı yürümeli... dum? ... E1ı itimatlılarma biJe, bu i~i 

Hoş, orada bizim mürai Köse Emin- hmıkamazdı. .. Onun için, defineyi 

Vali B. Lutfi K.ırdv, dün sabah bir buz aahş ıa.rtnamesi hazırlan• 
vilayette, ö~eden ıonra da Beledi- maktadır. Bu da aynca ihale edile-
yede ıne§gul olmu§tur. cektir. 

Son Telgraf ve ikdaın. gazeteıerln1n lzmirdeki eanayi müesseselerini~ 
tevzı memura Ha.san Kazmanın ka- senelik zerodiz kömür ihtiyacı 90, 
yın pederi Tahsin Kalkavan bu gece bin ton, halkın sömikok ve kok ka
sa.at birde vefat ettl. Merhuma Ce- milrü ihtiyacı 10,000 tondur. Bu 
nabı Haktan rahmet diler, kederli kömürlerin lzmirde stok edilereİ 
a.llesJne en derln taziyelerlmizl bil- satış ve tevzie baılanması için yapı• 
dlr1rlz. Cena.zesl bugün saat lkide lan teşebbüslere müspet cevap alın-
Beşl~ Slnanpa.şa camllnde na- B d k" .. 

kıl k F rlk)(,.. alle kabrine mıştır. u aıyın ıonun a omur ge-
mazı ınara e v:1 1 k . F ı ·k d - _ı k'L d tn dil kt1r ece tır, aza mı tar a ouun u-

e e ece · mürü getirtilmesi için de bazı ted• 

heı birini birimize baıvale etti, Ben Ansızın, pek yakında, !Yaprakların de istibdada, Sultan Hamide bilyük 
birlere baş vurulmuştur. Civar kaza 
ve vilayetlerden, hatta deniz yôt" 
!undan son zamanda İzmire faz14 
odun kömürii gelmektedir. 

.Je, göğsündeki bomhoı parşömeni lu§ırdadığını duydu. O tarafa döndü. bir kin beJsemektedir. 
~ .fıstık aiacı albna götünıek ora- Genç olduğu uzaktan belli bir er- Köse Emin'e oüpheli ıüphell ba.k
cla, Köee Emin meymeneuizini bek- kek, elleTini göğ.ü üzerine çaprazla- tı ise de Zihninden geçenle!1 ona 
liyeceğim ... İki elnü, teati kolpu gi- mı§, ona doğru yürüyor. belli etmedi, 
bi belime koyaak ... Parolamız öy- .IJH Kendisine uzatılan op lirayı ala• Bugünkü facia 
le: Sesle değil, ipretle... Gürültü Padişahın üçüncil emanetini taşi- rak. keeesi~e indirdi. . 
çıkarmam.ak için ... Köse. bana. elleri yan Köse Eminin habk ağacına yak- - P~kı amma. küçük b~y... o~er1Dıle gördüm; Te traIJlıı 
eöiaünde çapraz.lan'IDlf yak.lap- ~ası ise vu suretle oldu: - dedı. - paşa babanız aemı kap• vayda. 
pıeak .•. Bm de omı bv auıetlc aııh· Hepsinden daha heyecanlı bir yü- tanile iyice a.nlaıb mı, eon uakikada İhtıyar ve tı.trlyen blr kadın güQ 
yaoi;mı .. ·> rüyüıtü bu. Zira. Emin, o ıün, Ga- bil' maraza çıltmuın) . hal 1le tramvaya bindi. Ve gene gil~ 

Bis .edi qtı. Kim biliıı, Sultan Aziz lataya inmi§, bir çatacı11. kiralam!§, Evtvel&, Emin ıatala<?u hal ll& arkadaki toıtutıa.rm birln~ 
devrine mt, daAa C'9Vele mi ai1 bir lı.:aptanile uzun uudıya kaviUq- - Ne pap babası), kenarda oldu~ ve ayakta. bultm;ıııı 
konak lurzabesinin bahçeaine airmit- miıti: . - Canım, anlamıyor değiliz... dutum için de 't>Qna da.y:wdı, Anc~ 
ti. Diier aiaclar aruıncla k*:oca- - Yann bir lngiliz tilebinin M~ Eski ~vir hafiyelerinden bir zati tutunablliyordu. Etrafına bil' ~ 
ınan bir fıabk, bütiin nebatlar dün- marada yanına ,.aklqacaks.ın. lçm· muhterem, bu karga§alıktan yakaıyı dl. ve hemen öntbıde oturan aıe-~ vlf 
yaaam plu gibi aöklere :Jübelmiıti. den, eıayamızla ona bineceğ12: ..• AT- ınyırmak mesul olmamak, qırdıltla- dinç blr adamdan dfttferu :yerlnl ve1' 
Orta ıverde. harabenin tam lar§&Sın- nıpaya kaçacağı%: (Emin: cKapitü- nnı geri' vermemek için incecik tU- meslni istedi. 
da, kocaman, memıeı ve bot bi:r ha- l&syonla.r olduğu için, beni de art~ yüyor .•• Avrupaya postu sererek sa- Bu~ cevap vermedi, kadını bll 
vuz duruyordu. Osmanh polisi alamıyacakhr .. . > ~ı- fayi 'hatırla keyfine bakacak ..• ~la tersledi, \ 

E..ircaade Bilat haTiı.Z J[marmdan ye ıeıviniyordu.) Sana da bey baoa. Umurumda delil... Güle güle git- İhtiyar .ses1ni çık.amı.adı. Blm:t sont 
yürüdli. Fısnk. ağacına yaklaştı. Ev- bu bizme.tine k.arşllık evvela on al- s~ ..• Bizi alakadar eden mangiz ci· ra. llerldo bir yer açıldı. Hemen 11+ 
velce kararlaştırıldıiı gibi, sırtını tın veriyorum iıte ... Fakat son yük hetı .. , Siz onu temin edin de arkası tar ettim. Ve eUnden tutup ora~ 
ağaca; kollarını, testi kulpu tarzın· vapura yüklenir yüklenmez doksan kala~... kadar sürdüm. 

0 
aralık kaya gibi bl.ıı 

da, bel~e dayadı. Beklemeğe, etr~fı sarı lira daha alacaksı~... v Köee, soğukkanlılıklaı adam bu yeri kaptı. Kadın bu adafoı 
dinlemege başladı. Hızlı nefes bile «Bey babu denmesıne ragmen, H . t • tt"li lo.t B l ..... n da. müracaat etti. Ve cevap ala; ... 
almaktan çekiniyor. kaptan gençten bir zattı. Meşveret b.-.

1 
b~T :eyı emın e 1kb. "e t: . ._ 

Arada ııtada 9urada burada, bir gazetesini okuduğu için bundan üç !8 şı eh 1

1 
aptanınıdn. ma b. uzud · ·k· • ~ıt mndı. Biı:are ihtiyar titrlye titrlye 

B k d ı B h · k b' · nız ra at asın ... - ıye, tr e agı "Yakt" ve lzdı"h::ı.mın o_.~-nda ezildi el silah atılıyor. köpekler uluyor, o- sene a ar evve a rıye me te ının .. d' •• "' , ........,, 
v 1 ·· · d b l k k··ı·· fı d k 1 eslegv· goster 1• durdu ... gazm ıu an uzenn en a ı çı u ur- son smı n an ovu muş, m ı Al .. 

l h 1 ı · d. b.. ) · · ~ oyleyse uu'"kmun·· u·· '"arilerim versinler. ~n · · u- ma vo mu tu. te qım ı oy e ıstım- - ~ · · · .n "' 
'Al 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

T iirkçenin geçirdiği ipek 
böceği deği§kenlihleri 

Arttırma ve 
eksiltme 

Çocuk düşürürken 
ölen kadın 

Fürfilinin divamnda şöyle bir Belediye kanunda deği-
lataya raslanır: "ki "k I • , • • 

Dün suçlu 2 kadınin 
muhakemesine başlandi 

Ol sebebdcn Farsi ldfzlle çoktur fi 1 yapı masını ıslıyor 
nazm kim Beyoğlunda Despina adında ha-

Naznıı nnzik Türk IA!zlle iken Şimdi tatbik edilmekte olan art· mile bir genç kadının çocuğunu dü-
düşvar olur tırma ve ekıiltme kanununa göre şürmek üzere müdahalede buluna• 

Lehçel Türkt kabulü nazın ü resmi do.irelerin ıatın almak istedik- rak hem çocuğun hem Despinanın 
terkib eylese leri ~ya ve malzemenin temini ölümüne sebebiyet vermekten maz-

Ekseri elfnzı nnmcrbut ü - ahval dolayısile - mümkün ola- nun ebe Araksinin ve bu işe tavas-
nahemvar olur mamaktadır. sut etmek auretile suç ortaklığından 

Bende tevfik olsa bu düşvan Kanunun hükümlerine göre aatın maznun Kiça adındaki kadının mu· 
0.san eylerim alım.cak, yahut bir müteahhiJe iha- hakemelcrinc birinci ağır ceza mah-

Nevbahar olgaç dikenden le edilecek bir ~ için evvel& bir kemeainde bakılmıştır. Tevkifhane-
berkl gül ızhar olur §artname hazırlamak ve hu prtııa· de kendisine nüzul isabet ettiği için 

· meye ııöre eksiltmeyi il!n etmek kefaletle tahliye edilen Araksi mah-
• • • lazımdır. Şartnameye konan fiatler, kemeye gelmemioti. Diğer maznun 

Büyük şair gerek sahsı gerek piyasadan yapılan tahkikat netice- Kiça auçurıu ink&r ederek: 
ana dili haklnnda tevazu göster- sinde elde edilen rakamlardır. Şart- - Despina eskiden arkadaşımdı. 
mi • name bu fiatlere ııöre hazulanarak Kendisi bir müdcettenberi Cemal 

l\te::eli b inci mısraı pekAIA, illn ediliyor. Ancak ıartnamenin adında birinin yanında himıetçilik 
~Öyle de diyebilirdi. tanzimile ihale günü araeında zaman yapıyordu. Bir gün bana geldi ve 
Bende tevlik oldu bu düşvarı g~tiğind~n ve fi~t~er değiştiğin.den hamile olduğunu, bir ebeye gide-

dsan eyledim ta!ıpler, ıhaJeye ıııtır&k etmek &Ste- ceğini söyledi. Ebe Araksiyi ben 
IT'ıyorlar. tanımıyordum, Despina tanıyordu. 

(lkinci mısrnda şu meşhur Bu vaziyet kar§ısında tartname- Kendisi arkadaşım olduğu için rica-
•kaba Tlirkçe» sözüne «nazile» nin y~ni fiatlere göre değiştirilmesi sı üzerine beraberce Arakıinin evi
llfatı vnsıtasilc \'e tedai tarik.ile için ikinci bir eksiltmenin ilanına ne gittik, orada Arakai muayene 
telmihtlr.) Ic:anuni mecburiyet hasıl oluyor. etti. Bu suç ile benim alakam yok-

Ve en sonra ne hoş bir istiare: Fiatlerin mütemadiyen değişmesi tur. 
nDikcnU daldan gül yaprağı üzerine ihale yapılamadığından bir Demiştir. Şahit oloralc dinlenen 

belirir. - O zamana kadar kaba çok işl.?r ıüriincemede kalmaktadır. İstaVT.>la adındaki kadın be ıunları 
sanılan tilrkçeden de, Ffrıulinin Belediye, zamanın iktisadi şart- anlatmıştır: 
nefesile !\lir çiçekleri açmıştır.n lanna uygun olarak bugünkü art- .. - f?e-~.ina ile aynı evde k~r~cı 
Fnkat yine tedai yollle şunu dü- hnna 'Ve eksiltme kanununun değiş- ıdık. Bır gun. pazıı.rdan ~e ~eldığım 
şUnUvoruı: cıKıştan arta kalan tirilmesiai ve yapılacak ihalelerde za~nan Ue.•pınanın anıneaı aglııyar~~ 
her rlik.-nli kuru daldan gu··ı mü daha • h h k t d'I . l"' - bana geldı: «Kızımın çocuğunu du-er e. are e e ı mesı uzu ü k . d'l ş· d' d ")d" 
ç kor? Bunun olabilmesi için de, munu yükıek makamlara bildirmiş- 'K.rmeb iı~teb·ı'· er. Bımbı eK. 0 

, u. 
dalın mutlaka bir necip soya ait tir. .ıça. u şı 1 !yor: . era . er, ıça Y~ 
bulunması Jüzımdır. - Nitekim gıde~ı~ ... ded!. İkı?'~z Kıça nın ~"'.ı-
Filzfilfn'in mısralan türkcede ne. gıttıkö ~ed~ıçaAbızkı .alıp0Ara.kıınm bf-11rnıi ur.ıı Ekmek kartları ~vı~.~.~ .~ur u. ra '\ e~pı~anın 

Farisi cok e- ld bir edebiyat oldugunu du:unca t~la~ du~tu ve; 

dili D 
- Fi"rd .....c• in bin' • «Ben Despınaya hır ıey yapma-

.. o m.ı... Cv;:,ı n ın d d d' O K' S 
B k · •k - ım.> e ı, :ınman ıça; « en 

rl vıhnı lmtlafük. Ondan daha u ay ayıp mı tarı fit'J k d ··d h ı tt' N' · 
1
.: f ... . ı oy un, mu a a e e ın. ıçın 

tsn1 mn şuarası ~a yok de~l- azaldı inkar ediyol"Sun} > dedi. Bunun üze-
dlr. ynıdıkla?m ~·~az e1.'1~k!e rine Araksi b'isbütün teln~landı ve: 
- lıselcrdcln Farısı tabsıhmız cArtık olanlar oldu. Sus pus olu-
~nv~inde - biz dalıi şöyle böyle Geçen aylarda ekm~k. kar~larını nuz. Kimseye bir şey söylemeyiniz. 
anlıvabilivonız. On asır aşın h~- k~ybedenler, e~e!ce muhım hır ye- Despinanın ölme.sinin gömme mas
ll bu dtrece tazedirler. Gerçı, kun .tutmakta. ıdı .• Bu ıefer alınan rafJannı da ben çekerim. Sakın bu 
türkeetle ~ok eski dil. Mesela or- tedbırler netıcesınde kart kaybol- i"i baıkalarına ıöylemeyiniz > ded' 
tnda lfodadko Bilik var. Onun ~· idE~ialak i~ yüze .kakdar düşml üş- Ô sırada Dcspinanın anası .ağlıyo:~ 
lıttlnnnıtı"l daha e~kl medeniyet- tur.. me ar~ını. ay~e?en ere <lu. Ebe Araksi ona da; cSus, ağ
lt'rılc Tilrkçenln kullanılmakta jkıde1a kart vekılebılmek ıçı.n ]~ut- lama. Bir şeydir oldu. Ne yapalım~ .. 
bulıımlııihmu nnlatıvor. Fakat a 

1 
a vwı. ~et ma ·ı~mınık e!"nk ım Sana her ay beş lira aylık bağlıya• 

itir:ıt etmrJi ld, bu kitabenin ve ge ~eg~ en ~d y~t . atı ana~t yım, henden davacı olma, bu işi de 
hnHA ~on asırlara ait nice nice ge~ı.rme en yenı en art vermeme - kimse duymasın. Despina kendi ken• 
lfftsmlann anlaşılması için, biz te ır. dine çocuk dütürürken öldü, dcyi-
Tiir'klt'r'in Firdevsi'ye sarfedece- Ak d • • • niz. Benim ismimi karı~tırmayınız. 
/ijmb:clen clnhn bUvük bir emek a emı sergısı Böyle yapnmın bundan sonra sana 
'\'Pt"mf'miz lll7:tm1?'el~ektedir. cumartesiye açılıyor her ay beş lira veririm.> dedi. Ora-

Rıı nlci:n böyle oluyor? Başvekil Dr. Refik Saydam'ın ve- dan. _çıktık. Sonra da polisler gelip 
Tiirkccnln mazisine şö:vle bir fatı üzerine tehir edilmiş bulunan tahli:!~at ya~tıla~. . . . . 

P°Ö?. atınc:t onu ipek böceği şek- Güzel Sanatlar akademisi 60 ncı Dıger ıahıtlenn ?,ınlenmesı ıçın 
Jlnde olusa !!C1mis eöriiriiz: Kah yıl sergisi 18 temmuz cumartesi gü- rr.uhakeme ba~ka gune bırakılmıo
tohum halinde. kah dut vaprağı nü saat 1 7 de açılacaktır. Sergj mü- tır. 
krmiren bir tırtıl. Kah ko7.a nuebetile İstanbul valiliği davetli- KÜÇÜK HABERLER 
frindt>. K!ih kanntlanan lft.tlf bir Jere Akademide biı çay ziyafeti ve-
lrf'lf'heJc Bunu da Tiirk milleti· recek ve Devlet komervatuarı ta- * y 1 .. k .1 •• ] b 1 • f d A · er ere çop atma auretı e ıo-
nhı npk wmfs bir coX...afva üze- e e en tarı. ın an ntıgone tem· k ki k' l t 1 d 72 k' . d . 

'' "" · &;~ ·ı l k E 1 d ~ l a arı ır e en er en ı~ıye un 
rinde l!CZ~n hlr ömiir siirmesile 11 0 U11aca tır. · vve ce agıtı mıo yıldırım cezası verilmiıtir. 
'7ah eiferf:ı .•. l\leseln Farisi'nln in- olan d~v~t~a~~ler 18 temmuz cu· * Şehir Tiyatrosunun komedi kıı
lti M1 h(ivJe değlMir: Daha mut- martesı günü ıçın muteber olacaktır. mına tahsis eC:ilecek olan tiyatro· 
farit. vPknasnk. nun yazlık kısmında ilave Hhne 

Ffüı:itli kannt a~an bir kelebek T eşek k Ü r ile diğer tertibatın yapılması dün 
olduihmdnn dola),, kendinden Aziz aeygili zevcim ve babamız Beledi~ tarafından 15 bin liraya 
«'Vvelki safhnva, belki de icıtih· Apdi Şeobeş'in irtihali dolayısile ge- ihale edilmiotir. 
fana dudak bükmüş: k * Halkın elinde bulunan nikel re cenazeaine gelen ve gerek yazı 
Lehçel Tilrkf knbulü nazın Ü ile elemimizı.: iotirak eden zevata ayn bke§, boo kve yirmi plaraülıdkii!anl"nkl M~r-

terkib eylese ayn teşekküre acımız mani oldu- eİ· ~n as.. 
1
Je ... mad m b r u erme 

'.Ekseri elfazı namerbut Ü ğundan muhterem gazetenizin ta- !~adımı bzor o ulgun an u ay ıonut~~ 
nahemv"'r olur t • 1 • ıı:a ar u para ann tramvay ve u-

a. vasau unu nca ey enz. ld k b l' 1_ 1 l B 
•H z • H "b ş b ne e a u Ü ıı:arar aştın mıştır. u 

t evcesı ••• A e eş eş ve ufak kıymetteki pualar kabul edile-
h Çlnde yn~adığınuz devirde da- Evlattan cek fakat halka tekrar verilmiyecek-!• şu türkc.ıenJn ne ipek böcefj ....................................... tir. 
~;~\·~lerinl gördiik. Öyle vaziyet- burunda... (Zira, bu gibi işleri, * Piya!ada azlığı görülen vtJY• 

19 
lcln kt, bir muhnrrir, 1912 ve kongre ve konferans kalabalık- uzun zamandanberi ithal olunmıyan 

k 32. de ynzdıklannı 1942 de lanndan F.iyade (erdler yapı- bazı ithalat eşyası gümrük ambar ve 
fl~n~, de anlıynmıyacnk vaziyete yor ... ) Öyle bir FüzUii ki, 1<tcV· antrepolarında bulunuyordu, Bunla-

B u... .. • tik», (<diişvarı~ , «Asan», nnevba- rm hazine menfaatine aatışo. çıka-
d ~.ugun de, hftlft surekli bır harı> tıberld gUfo ıctzhar» keli- rılması kararlaştırılmıo ve satıp da 
/gı"kenlik halindeyiz. Fakat mel~iinl Jrullan.'.naksızın eseri- bnşlnnmıştır. 
e~1~. de türkçenin durmaksızın nln sonunda: ' ı * Orpiçi ve Bahar adlannda iki 
çl~; ıyen sürfe, tırtıl, kelebek bl- B d T f'k ~d b d" kişi altı liralık çivi paketlerini on 
nl erine girmesini bavsalamu: un a ev 1 0 '!.~ u u1şvd~n liraya satmak suretile ihtikar yap-
.. hlaz ~an eye ım k .. 1 d 950 ak t n . ah 1 dik d rr.a ve magaza arın a p e 

eklediğimiz kati istikrar ne Nevb ar o gaç ~~ en çivi saklamak ıuçlanndan yakalana-
zaınan olacak? berki gul ızhar olur rak m:lli kc.runma mahkemesine ve-

Galiba yeni bir Fih(lllnln zu. Diyebilsin... (VA.-Nft) rilmişlerdir. 

iaşe 

belgeleri 
Y arindan itibaren 

halka dağıtılacali 

Halk birliklerine kütük defterleri 
kontrol edilmeğe başlanmıghr. Her 
vatanda~a verilmesi kararlaştırılan 
ia~e belgeleri bu a;>,n 15 inden iti
baren halk birlikleri tarafından 
dağıtılmağa başlanacaktır. 

Birliklere dahil olmıyanlar, evvel
ce de yazıldığı gibi Devlet tnrafın
dan yapılacak tevziattan istifade 
edemiyecek_Je_r_d_ir_. __ _ 

Antigone bir defa daha 
Devlet konservatuarı gençleri İs

tanbul halkı tarafından geniş bir 
alaka ile karşılanmış ve evvelce 
kararla tırılan 4 temsil kafi gelme
miıti. Haber aldığımıza göre Emi
nonu Halkevinin aanatıeverlere 
tercüman olan, Maarif Vekili B. 
Hatan Ali Yücel nezdinde yaptığı 
teşebbüs müspet netice vermiş ve 
Antigone'un bir defa dıı.1la temsil 
edilme.si karar altına alınmıştır. 

Antigone 16 temmuz perşembe 
günü saat 21 de Ses sinemasında 
tekrar ııahneye konacak ve bundan 
ıonra sanatkarlar pazar günü Anka
raya hareket edecektir. Fiatler: 
25,50 ve 100 kuruştur. 

* Sanyerde bahçıvan Dimitri 
adında 58 ya~ında bir adam dün 
bahçed,. ağaç budarken düomüı, 
ba,ından ağır yaralanmıştır. Dimit• 
ri hastaneye götürülürken yolda öl
mü~tür. Adliye: doktoru taralından 
yapılan muayene sonunda cesedin 
ırömülme!Iİrıe ruhsat verilmiştir. 

1 Günlük Borsa 1 
1311/942 flaUeri 

"4 7.5 933 Türk ~orr.u l U. ID. 23,8(1 

C.H.P. latan bul Vilayet İdare heyeti reisliğinden 
Kadıköy Halk.evi lç.ln Japt.ınııı.caıt olan mobllyanm bir tısını 23/7/ IG 

tarihine milsadıt peroembe gihıll ast 17 de CağalotJunda O. H. P. Istaıı.. 
bul VllAyet İdare heyeti binumda açık e:tslltme ile iba.le edllecckUr. 
Yaptınlacak olan mobilyanın muhammen bedeli (38,515) lira ve ilk te
mlnatı (2.889) liradır. 

Bu ~e alt mukavele projesi, etslltme şattnamest, hurosi, fenni §azt.. 
name ve plAnlar (15) Ura. muka.blllnde Pa.rtlden alına.blllr, isteklllerln 
eksiltme şartnamesinin 3 tuıcn maddesindeki hn.tihnJere uygun hareket 
ederek yukarıda. yazılı tarih ve saatte yapılacak eksiltmeye iştidk etme-
leri llAn olunur. ('1597) 

Kereste alınacak 
Toprak mallsulleri ofisi umumi müdürlüğünde:q 
Aşağıda. miifredata yazılı ceman 11655 M ı kereste cçam Te,a: kökn&b 

gerek toptan ve gerekse ltUçllk part.ller halllıde sat.m aım~t.ır. MUAJ.• 
yen bir teslim ma.halll yoktur. 

İsteklilerin 20/7/942 tarihine kndar nreceklert 
tesll mmahal Te §artlarını ve son tıa tlarını Umum 
d1rmeler1 veya. bizzat müracaatları. 

2 santimlik tahtn. 
.f ı kalas 
6 ı kalu 

clns ve miktnrıan, 
müdUrlQtümüıo bll• 

(7551) 
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Yekful fi655 ı 
Kerestenin evsafı Nafi& Vl?Ule!.l Yapı lşlerl Umumi fennt şartna:ne~ 

a.hk.Amına. uygun olacaktır, Eb'ad asgaridll'. (5269) (7551) 

İstanbul Mintaka Ticaret Müdürlüğünden 
ı 15 1938 ı.1tramlyel1 20.4.0 

: ~ ~~~! ':fv~!~~=~ı ~!:~~ Ellerinde yağlı tohumlar bulunanlara 
ı ı 1934. sıva.s - Erzurum 2-7 19,90 Ellerinde 1941 ve daha. evvelki seneler mahsult1 susnm, keten tohumu, ay 
ı ı 1941 Demtryolu tstlkrazı 19.95 çiçeği tohumu, yer fıstıtı ve kendlrtohumu bulunanların 15 trmmuz 94a 
ı ı .. , , " n 19.157 tarihine kadar mnllannı. miktar ve evsafını blldlrlr birer beyanname ne, 

A. Dem1ryolu tahvili I-n 52.50 İhracat başkontrolörlüğilne bildirerek usulü veçh1le mUhtirlettırdlkkl'l 
A. DemJryollnrı tahvill rn 53.25 takdirde yeni flat rejimine mütea111k 56 numaralı sirküler hükümlerln-
A. Demtryolu mümessil senet 47.75 den istisna. edtıeceklert 11An olunmuştu. 
T. c. Merkez Bankası 152.- veka.let yüksek makıı.mınca bu hususta alman yeni blr kararla aşa~ı-
T . tş bankası nama muharrer 14.85 daki tadiliıt ynpılacaktır. 
T. İş bankası <hamile alt ) 15.25 1 _ Keten tohumuna alt beyannamelerin kabul ve mühürlenmesi es-
T. is bankası mümessil hl.:J. 205.- ldsl gibi 15 temmuz 1942 de hitama. ermiş bulunacaktır. 
A. Dcmiryolları şirketi (% 1!0) 30.50 2 _ Yer fıstı!n, .susam, a.y çiçeği ve kendir tohumlanna alt beyanna-
A. Dcml.ryollnh şlrkcU <% 100> 49.50 meler ı a~stos 1942 tarihine kadar tevdi edilmiş bulunacaktır. 
Esk!hlsıır çimento <kupon kesik 9,65 3 - Kendir tohutninnnın mühürlmmest l~ ı aR-ustos 1042 tarihinde. 
Kredt Fonslye 1903 102.50 hite.ma ermlf bulunacaktır. 

ı , 1911 97.- 4 - Yer fıstığı, susam ve ay çl.çe~ tohumlannm mühürlenmesi ışı 15 
ı , Amorti 58.- ağustos 1942 de sona erecektir. 
, .. Kupon 1,05 5 - Evvelce toplama. mahalleri olarak blldlrllenlere 11A.veten resmt 

Londrn nzerlne ı sterlin 15,24 kontrol merkezi bulunan Giresun, Ordu, Fatsa., İnebolu, isk.endenın, 
Nevyort üıerlne ıoo dolar 130.70 Tekirdağ, Çanakakle ve Bandırmada bulunan çuvallanmış ve usulü •eçhl.. 

Cenevre üzerine 100 le açılmıyacak şeklide mühürleri tatılmıo bulunan yağlı tohumlar mahal-
lsvtçre frankı 30.365 Ierlnde de depolanacak, yani mühürlenebllecekUr. 
Madrld üzerine ıoo pezeta. 12.9375 6 - Kontrolörlük teşkllMı bulunmıyan yererden Tekirdağ, Bandırma, 
stokholm ilırrlne 100 kuron 31.16 Çanakkaledeki alA.kadıa:rlo.r beyannamelertnl yukarıdaki müddetleri nş-

BORSA DJSINDA mamalı: ilzere İstanbul Mıntaka ticaret müdürlüğü İhracat başkontrotör-
Tilrk altım 31.75 tüğijne, İskenderundakl alAkadarlar ise Mersin Mıntaka ticaret müdiirlfı~ü-
Külce altın bir ı:tramı 4.37 
Mecldive 1.75 

IRADYOI 
Bu:ünkü procram 

12,30 Program, 12,33 Müzlk: Şarkı
lar, 12,45 AJans hn.berlerı, 13,00 Fasıl 
heyeti, 18,03 Salon orkestrası, 18,45 
Fasıl heyeti, 19,00 Konuşma, 19,15 
Fasıl programı, 19,30 Ajans haberlcrl, 
19,55 Saz eserleri ve oyun havalan, 
20,15 Radyo gazetesi, 20,45 Şarkılar, 
21 Ziraat takvimi, 21,10 Müzik <PU, 
21,30 Konuşmo., 21,45 KIA.slk Türk 
müziği, 22,30 Ajans haberleri ve bor
salar. 

Yarın sabahki program 
7,30 Program, 7,32 Vücudumuzu ça

lıştıralım, 7,40 Ajans haberleri, 8,20 
Evin saati. 

Fatih 3 üncü Sulh llukuk Diklm-
litinden: 942/ 323 

Aksaray Baba Hasen Alemt M. b1r 
kulübede otthn Hasanm hacrUe 
anası Behlyenln veHiyetl altına ko
nulmasına. 4/ 6/ 942 tarihinde karar 
verlldlll Uô.n olunur. 

ne tevdi edeceklerdir. 
7 - Bu llmıı.n ve merkezler haricinde veya. dökme hallndc bulunan 

yağlı tohun:.lann mühürlenme ve depolanmalanna lmk.An bulunmadı~ın-
dan alrtkadarların lşlertnt ona. göre tanzim etmeleri. . 

8 - Daha fazla tzahatın İstanbul Sirkeci. Uman han•ndakl _Ih~ 
Başkontrolör1ü1Hlnden alınablleceği llA.n olunur. (7567) 

okulu satınalma 
başkanlığından: 

Teknik 
komisyonu 

M.lktan Tahmin B. Tahmin B. İlk Te. 
fiyatı tutarı 

Clnsl 

Kuruş Lira Kuru~ Llrn. Kuruş 
Çamaşır yıkama. 100,000 parça 13 13000 00 795 00 
Odun 120 çeki 11 lira. 1320 00 91> 00 

Yıldızda. bulunan Teknik okulunun 194.2 malt yılı ihtiyacı olup yuka
nda. cins ve miktarlle tahmin bedelleri ya.zaılı iki ayrı şartnamclcrlne 
göre 2017/ 942 pazartesi günü. çam~ır yıkama saat 14 de, odun saat 14,30 
da. Yüksek Mühendis mektebi muhasebesinde toplnnacnk komisyonda. 
ihalesi yapılmak üzere çamaşır yıkama. kapalı zarf, odun açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Çamaşır yıkamanın ilk teminatı (975), odunun (99) llmdır. 
İsteklllcrln oartnamelerl görmek ve ilk teminatı yatmnak üzere bl~ 

gün evvellnc kadar Yıldızdaki okulumuza. ve eksntnıe gUnü OilmUşsuyun
dakl Yüksek Mühendis mektebi muhasebesine gelmeler!. 

Teklif mektuplan eksUtmedcn bir saat evveline kadar makbu~ mulm-
.blllnde verilmesi lAzımdır. 

Postada vaki gecikmeler kabul edllmtz. (7222) 

Bay Amcaya göre ... 

- Gözüm·· 
tek tip kunduz ny~lın bay Amca, l ... Bu iıı, a.;•akları olan herke.sil •.. Pek ıessiz, eadası:ı geçti doğ-l •.. Halbuki bu kadar önemli olay\ •.. Şenlikler yapılıp toplar aulmn-ı B. A. - Merak .etme, tek tıp kun-
ııötürüld · ur nihayet Anknrnya ilgilendirdiği :hnlde.u ruaul~ lstanbulu yerinden oynnpnah... lıydıl. dura onaylanıp dönerse ha.Ik 0 zn· 

~ ................. _., ______________________________ ,_, ________ ~--~-----~----------------~A~~~~~~~~~~~!!m~aJn~~~c~nllkynpa~ kundurayı 60 llrn-ya çıkaranını;: da topu at r elbet! ... 



Sahife ~ 

Eti Banktan 
Havan hat nçnn 

Çelik Halat aranıyor 
MubYemetİ 145 fCs/mm2, kutra 34 Ye 36 mm oJaa ft haftl 

hatlarda Üfl7ICl olarak kulluulan cimim 

ÇELiK TEL HALAT,lara 
İbtİy~ Yardll'. FJİIMle bunlardan Y8Ja yalan ....tta çelll tel balat 
bulunanlann evsaf, mikt• n fiatı.nm bildirir teklif mektaplanm 
acele cETt BANK • ANkARA• adresine ıönde1nııelerL 

Eczacı aranıyor 
Maarif Vekllllıllnıt 'ballı Prevantoryum ve Sanatoryumun 40 Ura ull 

maaşlı eczacılığı münhaldlr. tsteklllertn müessese mildtırUlPne mtıra.c:W 
etmeleri. c744G• 

Toprak mahsuleri ofisi İstanbul ıubesinden 
Kasımpaşa değirmeninde mevcut tahminen 800 kilo mllcdanndakl 

nohut kırması 1517/ 942 tarihine müsad1f çarşamba gilnll Slrkeclde Liman 
hanında 4 üncü katta buluna.n oflslmlz binasında açık arttırma suretlle 
satılacaktır. Isteklllerln saat 15 buçukta müdO.rlyettmlz hububat satıt 
servisine müracaatlan ll!n olunur. (7523) 

Kolonyas vle losvonlarını h~r yerde arııyınız. 

İstanbul Fiyat mürakabe komisyonundan 
hin numarası: 113 
Blr ton kok kömfirflnila nuntakalara ~ore naltll ilcretlerl ,enlden qa

tıda gösterlldlğ! tekUde teiblt edlldlğl llln olunur. 

Bebek - Be4Utt.af 
Beyoğlu 

Beyazıt - Fener - Rasko1 
Sular - Eyüp - ıtaraağaç 
Bakırköy 
Yeştıköy - Halkalı 
İstin ye 
Tara.bya 
Yeni mahalle 
Ad:ı!ar cıdenlsdeae 

Yakacı le 

Moda 
Erenlı:oy 

Bostancı 
Kartal -
Vsküdar 
Beylerbeyı 
Hisar 
Beyko-

- QengelköJ 

.,..-Köşk--. 

KtmlÇ~ 
300 kurut 
400 • 
500 • 
IOO • 
700 • 
000 • 
500 • 
850 • 
750 • 
3'15 • 

KadıkiJi,ndea ı 
350 • 
eoo • 
'150 • 

1200 • 
400 • 
500 • 
700 • 
900 • 

.T59t) 

1 

- 1 
2 
f 

20 
40 
80 

400 
'400 

2,000 
4.000 

80,000 

~ 
mlkt&fı 
Lira 

20,000 
10,000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 
50 
20 
10 
2 

20,000 
20.000 
20,000 
40.000 
40,000 
46,009 
40,000 
20,000 
40.000 
40.000 

160,000 

&8,947 YektUı 480,000 
Tam bilet I, J&?llD 

bilet 1 lira 

lstanbul Belediyesi ilinlari 

• 

1 
Taluala b edell ilk teminata Fatihte Hoca ttveys mahalleslnln 

"5.20 70,89 Fevzi paşa caddesinde 103 ünctı ada.
da 4'1.28 metre murabbaı sahalı ar.. 

189.DCl H,18 Fatihte Kan.bat mahalleelntn ftvsl 
1>84& cadd&slnde 8 lncl adada 108/1 
hartta No. lu ve 9,45 metre murabbaı 
sahalı arsa. 

Tahmin bedelleri lle lllt teminat miktarlan yukarıda yazılı 2 parça arsa 
sattımak üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuttur. Şa.rtnamelerl Zabıt 
ve Muamellt müdürluğü k31emlnd~ görülebllir. İhaleleri 2'717/942 paar
teat günü saat 14 te Daimi encümende yapılacaktır. Tallplerln llk temi
nat makbuz veya mektuplartle ihale günü muayyen saatte Dalml encQ-
mende bulunmalan. (7445) 

K rtal halk oda ından '---~ .. 
C. H. P. Kartal Halkodast soayal yardım tubesi menfaatine Pen· 

dik Bülbül babçeainde 19/7 /942 pazar gi.inü pehlinn ırüreti yapı
lacaktır. 

Yenilene 
Başa 120 30 
Ortaya 50 10 
Küçük orta 35 5 
Deate ıs 2,2,2, 

fkramive kazanmak yenmek prtiledir. Beraber kalındığı takdirde 
ikramiyenin yarısı ikisi arasında taksim edilir. 

#im--• SÜMER BANK---~ 
Deri ve Kundura Sanayii Müeneaeainden: 

SATILIK BOŞ FIÇI 
Fabrikamıma mevcud Avrupa mamulAtı takriben 250 ade 

boş Degra fıçL!l satılıktır. Talip olanlann fıçıları gördükten 
sonra teklifierini 16/ 7 /942 tarihine kadar müessesemiz tica
ret servisine vermesi. 

14 Temmuz 1942 

Halka Kok kömürii dağıtımi llakkinda İktisat 
V ekiletinin tabliği 

Kömüll satı.o ve tevzi müessesesi ve şubelertnce ve bu mliessesenln 
881llt bayt ve aja.nlan tara:hndan kışlık kömür tevzllne başlanmlflır. 

Bu milnasebetle M1lll Korunma kanununa tevfikan ncşredllen karaı1 
ve tallmatname hükilm.lerl dairesinde kömür daRttm.a ~in cereyanını 
temln için aşağıdaki hususların sayın halkımızın dlkkaUne arzedilmesl 
faydalı görülmüştür. 

1 - Kömür tevzlt l.şl, İcra VeldUert Heyetinin 16/ 1/1942 tarihte v• 
2/ 18109 numaralı karamameslle tatbik ve Resmt gazetenin 13/ 6/1942 ta,.. 
l:'1hll nilshaslle neşir ve merlyet mevldlne konulan 348 sayılı Koordinasyon 
kararma. tevfikan tahdit ve tanzim edllmlf ve tevzi şekil Resmi gazete· 
nln 29/8/ 1942 tarllıli nüshasında neşredilen ilı:ttsat VekA.letlnln taı;ma.t
names1le perkitllınlştir. Türkiye kömür satı., v~ tevzt müessesesi §Ubelerl
le semt bayllerlnln ve ajanların ne suretle kömür satacaklan da İktlsai 
veuıetlnce tesdlk edilen köm1lr 11atı.o ve teni tallmatna.meslnde tasrlb 
edllmlştir. Bu maddede yazılı neşriyat b~ür halinde Eti Bankta Köm1lr 
satış ve tevzi müessesesi satış ~erleri ile bayilerde tevzi edllecelttlr. 

2 - Kömür aatıt ve tevzt müessesesi olan yerlerde, bu mtıeıısese ıu
belerlnden ve semt bayilerinden kömür alınması, behemhal bu antlf yer
leri tarafından parasız verilen beyannamelerin usulü c:lalreslnde aile re
isleri tarafından doğru olarak doldurulmUş n imza edllmlf ol.muma ve 
dağıtma b1rltğl te.,kllltı faaliyete rçmif olan yerlerde beyannamelerln 
bu blrllklerce tasdik edilmiş bulunmasına mütevakkıftır. Alıcılardan hOvt. 
yet varakası, kömür yakacaklan yerin musaddak klra mukavelesi veya 
tapu senedi tsteneblllr. 

3 - Kalorlferıı mahallerde oturanların kömürleri blna ııahfp veya 
müsteciri tarafından verilecek beyannamele-rle en .- Ü9 taksltte alınır. 
Bu binalarda oturanlar lçln aynca kömür verilmez ve kömür talebinde 
bulunulamaz. 

4 - Kalorifersiz evlerde oturan aileler, her soba lçln lkl ton ve soba 
adedl ne olursa olsun" senede üç tonu geçememek üzere kok !.steyeblllrler. 

5 - Yenl bir llıln tarihine kadar Ankarada alınacak kömür mlktan 
her ev için ceman iki tonu geçmiyeceğlnden soba adedi ve ihtiyaç ne olur
sa ol.sun mevcut stoklar da dahil hlçbtr ev ve klmse muhtelit yerlerde lJlc 
taksit 2 tondan fazla kok alamaz. diğer taks:lt ve tevzi zamanı aynca 
llA.n edllecektır. • 

6 - Kömilr dağıtılmasının kolayıa.,tınlması matsadlle açılan eemt 
bayllertn yukandaki hükümler dairesinde tevzi edecekleri kömür 100 ki
lodan aşağı ve bir tondan yukan olamaz. İstanbulda bu miktar Azami Dd 
tondur. Bu bayilerin dahi tevziatı &!!atıda 7 ncl maddedeki cezai mtıent
delere tabidir. Gerek bu bayilerde ve gereltııe tömtır sabi ve tevsl mılu
sesestnden verilen ltömtırlertn yettQnu her hangl blr suretle S inci maddi
de yazılı lzaml mlktarlan geçutt kontrol neticesinde anlaşıldıl'ı takdir
de alanlar hakkında ceza! takibat yapılır. 

7 - Kömür satış ve tevzi müessesesinin izni olmadıkça h.lçbtr kimse 
aldığı kömilril beyanameslnde yazılı lstlhllt mahalli haricine ft htotılr 
suretle nakledemiyeceıtl bulundutu yerde dahl devir, temıııc edemez. 
Kömürilnil her hangt blr auretle devretmek mecburiyetinde kalanlar lc6-
mür satı.o ve tevr.l müessesesinin yazıtı muvafakatını atmata mecburdur. 
Beyanameslnde hakiki vaz1.,etl göstenntyen ve yahut k1 aldıtı kl!mtlr1l n• 
suretle olursa olsun bqlca mahalle nakil Ye,& devredenler hattında 
Mllll Korunma mahkeme3ince meşhut ıuçlar hllk1lmlftf dalretlnde t&ld.
bat yapılır. 

8 - Kömür sat11 ve tevzi mlleaaeaest. ye tubelerlnlı\ depolarmdul 
yapılacak kok kömilril satJ.f fıatı eskl.tt glbl, alıcı Yasttuma tesUm belıee 
tonu: 

Ankara ve İmı1tdo • ........ 26.50 
İatanbulda •.•.••••. 23.50 

Liradır. 

Semt bayllerlnln munzam masraflarlle birllkte telblt ve tatbik edi
len ttatları satıt yerlerinde asılı buhmacaktır. 

9 - Kolı: kömürü, satq yerlerinde tartılıp teslim edWr. Tos nJabeU 
" 5 l geçemeı. Her hangl ecnebi madde, au tatılma.z. 

10 - Depolardan satışyelrerinden aatııan ve t.esllm edilen tl)mllrlere 
alt olan her türUl 4tlcAyetJer Eti Banlı:a ve kömllr satıt 'f8 tevzi aıüeaesıt
alne ve tabelertne. Belediyelere ve tcabmda tktlsat Veklletlne Yey& ma· 
halll mWlı:lye A.mlrllklerlne yapılma hdır . 

ıı - KömUr sat1.1 ve tevsı milessesesl fUbell ı,uıunmayan yeri~ 
yukandak1 esaslara mlltenazır olarat geretı:en tedt)trıer en btlyflk m6llct,. 
Amiri tarafından aınır. 

12 - Kömür satışlannm intizamını bozacak her tllrlil yolauzluldar
dan kaçınılması. sayın halkı.mızın yüksek menfaatlan icabı oldutu g&I 
önünde tutularak lı:aramame ve talimatname hükümlerine dik.kat ve rl&
yet edllmest n bunu lhlM eden her hA.dlsenln a1A.tah meretler& bUdlrtl
mesl rica olunur. 

13 - Ba tebllt suretleri kömür aatıı yerlerinden alıcılara para.as ve-
rilecektir. (7598) 

Sarı)er, H;dayetin bağı nam 
mesire karşıaında 81 n•maralı 
takriben bir buçuk dönüm çam, 
mar olya ve yemit ağaçlarile 
bezenmi, bir bahçe içeriainde üç 
katta yedi oda iki aofa. Harem 
selamlık gibi iki daire olarak 
kullanılabilir. Ayn iki kapılı. On 
sekiz temmuz cumartesi saat on
birde Beyol!lu dördüncü aulh 
hukuk mahkemesi tarafından 
kati ihalesi yapılıp aaulacakhr. 
Muhammen kıymeti aekiz bin 

liradır. 
1 

Ssc b,kımı güzelliğin e11 
birinci ..,tldw. 

,PETROL NiZAM------------~---
----1--_--- Her eczanede aabbr. Maliye Vekaletinden 
..... D Ş TABant•••I! !11•••••••••••19! Maliye Meslek mektebl ikinci tubeslne alınacalı: talebenin se.;Ume6l GAN1 KUNT Kasa aranıyor için yazılı ve aödü müsabaka aÇıltlllftır. Kszanan!ar iki sene tahsl1 gör-

dükten aonra derhal memur!yete tlyin olunur. Talebe mektepte yatırı-
iRtanbul, Sirkeci. Viyana oteli Avrupa mamullitından yangı- lır. Aynca tqe bedell verilir. Müsaı:~ kaya girmek içln 17 - ~ yaşında ol-

yanında No. 28. na mtitehammll küçük bir kasa mak, lise veya orta t.a.hBl!l bltlrmlş bulunma, askerlik çalında olanlar için Fabrikaların N~zarı Dikkatinet 
Fabrikamızda yap makta oldufumm 

Transmisyon ve Vantilatör Kayiılari 
Avrupa mallanmn kuntıthıe faiktir. Sabf teminatlM1ır. 

, Dr. İbrahim Deıiker 
Balıklı Hastanesi Dahll:ye Müte
hassısı. Her gun saat 15 ten son
ra BeyolJu-Ağacamll. Bakızağacı 

aranmaktadır. Satmak ıau.,.ente- askerllğlnl y&pDUf veya salr sebeplerle a:A.kasını kesmLt olmak şarttır. 
rin markası, ftatl ve eb'adı P . K. 11TecUlller alınmaz•. Yazılı müsabaka lmUhanlan İstanbul, Ankara. Ada-
20?1 adresine yazı lle mürac:ıat- na, İzmir, Erzurum. &va.s, Ba:ıkeııılr, Malatya ve Glres\U\ derterdarlıitla-

lan. rmda 15 atustos 942 tarlh; n:ıe yapı'acaktır. Di~r vllAyetlerden talip olan

caddesi Çoplükçeşme S()!.ak No. 13 
Telefon: 4248& Sat.ilk eczane ı 

Halicin en işlek blr ma.halllnde ı ' 
satılık blr eczane vardır. Talip.. Kay •p l'o.zı 

6/ VII/1942 tarihinde Köpru 
lle Fındıklı arasında b.r ta!ebe
ye alt üç sahifelik fflenm~ el 
yazw Kuranı Kerim satılfesl 
kaybedilmiştir. Bu emanet yazı
yı bulanın Fındıklıda Güzel Sa
natlar AkademJst Şaııc Tezyi
nat oubesl .şerıtğine tesıımı in
saniyet namına rica olunur. 

terin Türkiye Eczacılan Cemiyeti 
ki\tlnl'ltlne müracaatları mereıı-

dur. 

Aydın Asliye Hukuk 
mahkemesinden 

Aydın Cuma mahalesJnden gazete
ci Osman hemşiresi Fethiye Mamaşı 
tarafından İstanbul Teklrdalt otelin-

i de Muğlalı şoför eski demir satan 
Kadıki1 kinci Salı. Bulullıt Ri. Al! oğlu Nureddin Maı.bafı aleyhine 

Hakimli tinden : 932/9'1 
Eriten bunama açılan bof&nma davasının yapılmak-

dl kıl hastalı,.ı- ta olan muhalı:emeslnde mQddea
a ı a '" aleyh Nureddinin ikametglhının 
na muptell oldu- meçhul olmamıdan llAnen tebıtgat 
tundan d 0 1 a Y 1 terasına Ye muhakemenin 18/9/942 
m a h it e m e m l- cuma saat 10 a bıra.tıımuına karar 
zln 2915/932 tarihli verllml.J oldutlUlclan milddeaaleyh 
ve 93219'1 No.lu ita- Nureddlnln mezltQr gttn ve aatte 
rartyle hacredllen Aydın Asliye Hukulc mah.Umestne 

-:ı= tar:~~:;: blzzat gelme.si veya kanuni blr velı:ll 
E re 11 k 6 1 n- göndermesi. akil takdirde hakkında 
de Ömer ~ 

80
_ gıyap taran Yerlleceğt tebllt yerine 

kağında 10 No. da geçmek ilzere llln olunur. (7558~ 

mukim Feridun ti fH M1 Anderımanın hastalı~ınnı flfası ka- Dr. SAN SA 1 
bu o~ma.dığından ~olayı hacnnın de- Gonokok aş· ısı 
vamına ve aynı koşkte mµklm anası 
Fazlle Anderlmanın velAyetl altına 3elsoğukluıtu ve thtllltlanna kar31 
konulmasına 1017/942 tarihinde ka- ipek tesirli ve taze aşıdır. Divanyoh; 
rar verildiği allkadarlara UAn olu- Sultanmahmud türbesl No. 113 
nur. 

Eczacı kalfası 
A mvnr Fminonu Mehmet 

lar da buralarda müsabakaya glreblllrler. Sözlli müsabakalar Ankarada 
Mallye VekAletinde mUteşekltll imtihan komisyonu tarafından 15 eylül 942 
tarihinde yapılacaktır. Fazla taf:Jllt lçln defterdarlıklara müracaat edll 
mesı (7548) 

Hariciye Vekaletinden 

Çift Arılan Markamıza Dikkat ! 
Yedikule, Kazhçeşme Güderecl sokak No. 1! - H 

BEKiR URGANCI ve RASiM ESKiN 
KÖSELE - VAKETA FABRiKALARI 

Telgraf: Organcı • İstanbul Telefon: Fabrika: 20390. 
Hariciye Vek.aletlnin Merkez t~kllıitında 13 üncil dereceden münhal Yazıhane: 22574, Mağaza: 21825 e müracaat. 

idari memurluklara miısabalta ile kadın ve erkek memur alınacaktır. 
Bu idari memurlardan Vekatette meslek sınıfına geçmelerine kanuni Satış yeri: Galatacla Tersane caddesi 126 No. 

lınkAn yoktu•. TÜRK ÇELİK MAKiNE EVi 
Müsabaka lmtlhıını S ağustos 942 pazartesi günil saat 10 da Harlclya 

Velületinde yapılacaktır. Müsa.bakııya lJtlrA.lı: edebilmek için tallp!erln ~--••••••• Telefonı 42149 •••••••••~ 
Memurin kanununun 4 üncü mad:leslndekllerden başka qağıda yazılı--------------------------
ev.satı da haiz olmaıan llzımdır. 

1 - Lise mezunu olmak, 
2 - Muvazzaf askerllA' nt lfıı ederek lhtlyat sınıfına nakledllm'f ol

mak, 
3 - Yaşı otuzu tecavOz etmem!.ş olmak. 
Tallplertn melı:tep dlplomalan, aalı:erllt veaikalan, hüsnühal ve sıh-

hat tehadetnamelerlle h~vlyct cüzdanları veya suretleıtnı lstlda ile Sl/'1ıJ 
942 tarihine kadar Vetllet Slcll ve Memurtn dairesl 'Umum mildtırlil.111-
n• tevdl eylemelert Ye müsabaka günü Vekllette hazır bulunm.alan UA.n 
olunur. ı 

4 - İmWıan Türkçe, Kitabet, Fransızcadan Türlcoeye terceme ve 
umumt malftmattan yapllacaktır. (5341) (7565) 

İstanbul Jandarma Sabnalma Komisyonundanı 
Mllı:dan Clruı.l Tahmin bedeli nt teminatı Etalltme 

2250 metre 
4110 glylın 

Çuval besi 
At nalı 
lmallyeıııl 

Lira Kt. Lira Krf. g11n ve saaU 
2810 00 195 75 25/'1/942 cumartell 8. 11 
1890 80 2479 40 2'717/942 pazartesi 8. 11 

ı - Mlkdar ve clnst Ue ilk temınatlan ye tahmin bedelleri JU]tarda 
yazılı iki kalem malzemeden çuyal bed hlzaııında yazılı ıtın ve saatti 
._ eutıtme ll• alınacak ye nalın da J'Ullı l1hı ve aatıe açıt etslltme 
Ue iıllallyeat ihale edilecektir, Açık eksiltme İstanbul - Takslmde tomı.
J'Qllunuısun bulundutu mahalde yapılacattır. 

2 - Nal demiri bllhlsap mtıteahbld• a:rnen verilecetctır, nal temı.. 

Mu .. hı·m ı·la" n natmd& verltec• demlrln maliyet fiyatına göre bedell de dahlldlr. 
ı - Nttmuneler her g11n ltomlsyonumuzd& görilUlr. Şartnamelert 1)9.-

rasız yetfllr 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden 4 - Nal ekslltmealne girenlerin evvelce nal imli ve tesnm. ettiklerin• 
dair vesika ibra• eylemetert prttır. 

3/8/ 942 tarihinde ba.şlıyacağı bildirilen müfettış muavinllğl mO.sab&- e - tsteklUerin teminat mektup veya malı:buzlan ve tcap den veat· 
ka imUhanını, görtilen lüzum üzerine 10/8/942 tarllılnde ba.şlıyaeağı ve kalan ne eksUtme gün ve saatinde komisyonumuza gelmelert. (7388) 

müsabaka tarihinde 30 ya.rını doldurmamı, bulunmak kaydının dA 32 ye l!lll•••••••••••••••••••••••• .. 
çıkarıldığı ilAn olunur. (7549) 

Satıhk torna tezgahı 
21 /2 metro boyunda mükemmel ve iyi itler bir halde bir torna 

tezgahı aatılıktır. lıtiyenlerin lıtanbul Rızapap yokutunda Nuulıiye 

Zonguldak, Ereğli kömürleri işletmesi 
Umum müdürlüğünden: 

ftletmemlztn Kok fabrikuında istihdam edilmek üzere bir kim
göre 200 lir a kadar ücret 


