
Yarından itibaren lstanbul 
mahkemeleri yaz tatlll 
yapmağa başlıyorlar 

Güzel sanatlar akademisinin 
60 ıncı yıldönümü diin 

merasimle kutlandı 
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. Güz_el Sanat
lar akademisi 

Dün merasim yapıldl1 
· Maarif Vekili bir, 

nutuI< söyledi 

Cüzd Sanatlar akademiainin alt-
r:nı~ncı yıldönümü dün parlak 1>lı 
IUrette kutlanmı§tır. Törende Maa• 
iif Vekili B. Haaan Ali ~ücel, Vali 
Or. B. Lötfi Kırdar, komutanlar, 
Pniveraite profesörleri, edebiyat, aa· 
rtat ve matbuat erkanı hazır })ulun· 
tnuştur. 

Töreni gü:ıel bir nutukla açan Ma
arif Vekili, akademinin tarihinden 
Ye sarfedilen gayretlerden bahset· 
tnİ§ ve talebe mevcudu hakkında 
geçmiş yıllarla bir rnukayeae yapa• 
iak 'u rakam\ an vermi§tır: 

. 
Acı bir haber 

Ahlay denizaltısı 38 
mürettebatile battı 

Gemide bulunan 38 subay 
er şehit olmuştur 

CIJ 

ve 

ı 
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.Almanlar 
Kafkasya'ya 
yaklaştllar 

Millerovo'nun cenubunda 
yeni bir gedik açtıklari 

bildiriliyor 

Londra 19 CA.AJ - Rcut.er aJansı
nın hususi muhablrl blld1riyot': Al
manlar llerlleyiş salıaln.rnu Ka.fb.s 
yakınlarına. yn.klaştırdıla.l'ı. Mllle. 
rovo'nun cenubunda. tılr gedik a~ 
lar, mühlm b1r merkez olan Ka
mensk'e yaklaşmışla.rd.ır. Kızıl Yıldıll 
gazetesi: c.Aimanlann sayıca üstllıı 
bulunduğu bazı lreslmlerde durum 
tebıtkelldln d1YOT. 

Am.erika 
hükumeti 

• 
Macaristan, Romanya 
ve Bulgaristana harb 

ilan etti 
• 

Mısırda 

şiddetli 

muharebeler 
İngilizler merke~ 
kısmında İtalyan 

mevzilerine girdiler Londra 19 (A.A.) - A.men
ka Cümburreiai B. Roosevelt Ma
c:aristan, Romanya ve Bulgari.-
tana reamen ba.rb .ilin etmİftİr. Vichy 19 (A.A.) - Romadan 
Bwıun neticesi olarak Amerika- bildirildiğine göre, garp çölündeki 
claki bu üç devletin tebaası düt- cephenin şimal kısmında lngiliz.ler 
rnan muamelesi görecektir. hücumlarını tekrar etmişlerdir. Bu 

Amerikada mihver milletleri- hücumlar tardedilmiştir. 
ne mesunp, fakat Amerikan te- Stefani ajansının bildirdiğine gö-
baaaı olan aadakataız kimselere re merkezde Jngilizler adet ve malze-
k&l'ft takipler devam ediyor. 13 me üstünlüğünden istifade ederek 
Almn, 1 ltalyan tevkif edı1mit· İtalyan mevzilerine girmi§lerdir, Fa· 
tir. V.,ingfon otel ve lokantala- kat vaziyet ıalah edilmiştir. 

Londra tD CA.AJ - Reuter ajan- uh b l 
sının Moı*ov& mubabırt blldlıVon rmd.a garsonluk eden bütün Al- Son m are e er 

c 1662 de bu müessese İçinde an• 
cak 20 talebe vardı. 1925 te, Cüm· 
huriyetin başında bu, 144 e çıktı. 
11936 de 269 olarak aldığımız bu 
~dro, b'ugün iftiharla ıöyliyebilirim, 
~ 19 talebeye yükıelmiıtir.> Millcrovo'nun cen\lbunda bft~ blr man ve ltal)'&Dl.r halk ile temu Loaclra 19 (A.A.) - İngiliz kuv-

meydan muııa,rebe.s1 oltı10r. Almanlar eclemlyeceklerf itlere naldedile- vetleri çölde cephenin ıimal kısmın-
~tday de nlzaltı gemW Rus hatıannın ger1s1nde pek p celderdir. da cenuba doğru bir mile.tar ilerle-

Akademinin mimari ıu'beıinC:leld -
terallilerden de bahseden Vekil v• 
Clarretliler açılan aergiyi gezmiılerdir. 
Bundan eonra davetlilere Vali LOtfl 
l<'.ırdar tarafından bir çay ziyafeti 
•erilm.it .ft aliademi sarayının nhtı· 

~ 18 '(~"ftl... )' - BqYe'kl· mit lae (10 ıemlnbi n mU~el;ati- parqütçi.l kullanıyorlt.r. Alınan ha· L J mitlerdir. Merkezde dütmıKun kam• 
[etten teblif edilmlttfrı Çanakkale nin ~u.rtanJmua mUmltüo olamam11 reteU mühim bit k&ıı11r madeni nım- yonlarla gönderdiği piyade kuvvet· 
b"otaa &ıUnd• 14 temmuz günü ta- tır. takasını tebdlt ediyor M Ü h im Rus leri müttefiklerin elinde bulunan Ru-
lim. •azİ.fetİnl yapmakta olan Atılay Atılay C!eolzaltı gembnb mUrette-,, Roıtof müdafileri veyaat tepesine taarruz etmişlerdir. 

rnı üzerine kurulan büfelerde misa
firler izaz olunmuılardır. 

Ankara Devle~ konaervatuari ta• 
lebeleri de ak§am saat altıda '.A:ntl
lrone piyesini terıWI etmltlerdir. 

Yeni büyük 
elçilerimiz 

Berline 8. Saffet Arilian, 
Moıkova'ya B. Cevat 
Açıkalın tayin edildi 

Ankara 16 (Tele fonla) - Ulua 
tazeteainin yazdığına göre, Erzincan 
ıncbuau B. Saffet ArıkanlJ' Berlin 
Jlüyült elçiliğine, Hariciye umumi kl
tip muavini birinci sınıf bU)'ilk elçi 
~cvat Açı1calın'ın Moakova büytık 
elçiliğine tayinleri CiimhurTet.imizin 
)Ü)uc)c tudikına iktiran etmiftir. 

Rostof 

den.izalti gemimiz daht ppmıf n l>atnun bu auretle ,ehit olmu, olduk- k ti • Taarruz tardedilmiıtir. 
aebebl anlqılani17an bk &azadan lariıu teeiatlrle l>Rdl.rtr, kedei-li ade- tehlikede uvve erı Şimalde Avu.tralıyalı kıtalar bir 
dola7ı hlr (laha çdtmamıttir. Cemi- terine eonaaz tliiyetlerlmbl IUl\anı:. VldıJ' 19 (A.A.) - Maretal ll- taarruz yaparak 6 kilometre kadar 
nin 80 mette derilikte l>attıiı t~it Dalıp Cla ç~ pml içindeki moçenko, Almanlana deri hareketi- •ı • ilerlemitler ve Elmakra tepeaini ele 
&dilm=-.J... Memleketim.iıı:de bulun•• mUrettel;at '" ;,:_ı-_ _.ann m~tan ._ R fil T revrı mış geçirmitlerdir. Bundan ıonra daha 

ııraa -.- _..~, ne ııtarp osto 8 aııanrog ar.._. Y 2 kilometre ilerliyerek diğer bir te-
bll&num tah1İlıi)'9 vuatalan. en kı.a 18 dir. Bunların isimleri bdtıhare bU- dald mıntakayı çok kuvvetle tahlWn pcıore varmışlardır, Almanlar şiddetli 
zamanda •aka maLallJne g6ndHil- dirilecektir. otrnifti. Almanlar Roıtofun oarlt1na Donetz havzaainda bir hücum ile Avustralyalıları El-

Ekmek fiatı bugün
den itibaren 16 kuruş 
~oa.ret VeJrtJI "Dlter JiJ'eoek 

ma.ddelerlntn fla.t yllkselifbıe mani 
olmak itin tedbirler a.lmdı,, ÖJ'Or 

inmekle bu mlldafaanın aeriaine dü,.. makra tepesine dönmcğe mecbur et-aon durum milıler ve Rostof mlldatilerlnln Sta- miılerdir. Almanlar geç vakit bu te-
lingrad ile muvaaalaaını telıdidetıne- peye karfl bir hücum yapmuılarsa 
ğe baılamıtlardır. Yich.F 19 (A.A.) - Doneç hav• da tardedilmiıtir. 

Taganrog'a 
taarruz 

zuındaki bütün Rua kuvvetleri ıim· ---------
di çevrilı:nif bulunmaktadır. Don 
hav:taStnda İ&e, Alman uçaktan gar
lan ve uker yüklü trenleri bombal'
dıman etmektedir, 

Vatimcton 19 (~.A.) - Alman
laruı Millerovodan yaptıldaıı ileri 

Fransa' da 
suikastler 

hareket St.alingrad için tehlikeyi art- . 
Pravda gazetesi hücumun t~ftır. R .. ualar ~·ta ~rpıp v~ İki Belediye dairesi 

d d •ldi"'• . b·ıd· • duş~ana ag~r zayıat verd!"erek gen önünde bombalar patladı tar e ı gını ı ınyor çekılmektcdırlcr. Voronez de 202 n-
cl Almatı piyade alayı bozguna ui· 

JlkmAlt, buııündeın ttlbatıea G.I ku- tlt&kll• blr toplan&ı ppılmıt. ekim Lorulra lt CA.A.> _ Pr&vda gaze- rablınıı ve 222 oci piyade alayı da Parla 10 CA.A.) - Alma.nya.'ya gtt.-
r'UI 9mla 18 lr.ıuuftan .alacaktır. ve lafe mevzutan berlnct. tonUfU}- teslntıı blld1rdiltn• 86ı-. Almanlar tamamen imha edilmlttir. me.tt üzere Fransız 1fçis1 Jaydtdlleıı 
lCJı:met9 J8Pl.laa ba mm. hiltdmet.tn mUftur. ncaret Vetul r&Mecllere Taga.nrog'da yenl bir tıaanıma te- Ber1ia 19 (A.A) - O. N. B. Mrdüncö. belediye dal.rest önünd• 
köfltıyil IWrumat: m~ hububat t>eJıanatta bulunarü dem1'tlr k1 · eebbns etm~erdlr. B1rtat tim.en ajaıwrun askeri mahfillerden aldaiı dlnamit patlam.ıftır. Nüfusça za.yla' 
flatıertn• Jbd• eU1 ~ bir · .._._..._ Bunlar b'• L 1 yoktur. ıs üncü clalre önünde de 
ı.am yapmasm.dan Dert ııelm1ft1r. c- BububM nau.me ppılan bilcum eW&M9..... .. ~ malUmata göre, AIJDAll &UTvet eri bomba. paUamıf, ı polla ml'muru, ge.. 

ammm, et.met nauertne btr -•.A.M- llerllemifl..._ de IODI'& 9*l men:D&- aoo taarruzda 400 kilometre ilerle-

d .wouo~ ın tıardedllmlflerdlr çen bir yolcu ölmtlftUr. ı kus ~ 
Ticaret Vekili Adana' a da.bllfndt teıltr etmeııt ı.bl141r. Btl- r e ıt (AA.> • R ınltlerdir. Dütman mühim bir z.lraat lanmıştır. iki sulkudln falll 4tl 

A..cJaQ ıı _ ncaret Vet1ll doktor ~~ .. ~. maddelertntn deı.o:!:ae. llınÖM. fldd:U °:11W::: bölgeeile bir endüatrl merkezinden kaçıııptır. şehri 

kuşatılıyor 
Behcet US, ,_rund& 1aft mtbtep.n ı~I _.. omwc lç1n bel olUJ'O" Daha cenupta Don eh mahrum edilmittir. Vlehy 19 CA.A.) - Toulouse'daa 
ft toprak mahwlleıt ofisi mtidüre clddt Ye tatt tedblrlıtr aJmı'*'1z. Kil- rln~ k.aTSIDıde Alm9.Dlar R ~ ltaal edilen saha 90 bin kilometre 300 kiflllk tk:1ncl blr ı.,çl k.afllesl Al• 
oldulu halde b'1 llbtılı tanve Ue çtllt çocul:1ann l>Jaldln n alr gıda. inatçı mukavemetine ra~en "tem- kare, yani Bclçikanua 3 mWldir. manya.'ya hareıcet etmiftlr. Blrtncl 
bili'&,. ııe~. Ciimhurlyet Halt lhtl}"&CU. Yaktildan •'ika.dar oluyo- yarlar. BerliD 19 (A.A.) - S.llhi,etli lfçl tafllell buradan 7 temmurıda ha.-

I Parti.Si. salonunda mOltahalllertıı ~ rum.• Rus resmi aJanaı. d17or ki: ~ mahfillerde bildirildiğine göre Orel reketı etm)fUr. 

AI k 1 
. L ' _ • HHH•a11H111111eHH1111a11111111111111HHH1111111HH•Hı11111111H111H 1r.et1mlztn taroıamd& bulun.dutu teh- bölgesinde kuvvetli Rua birlikleri 750 killllk dl~ bir 1fç1 kafilesi dl 

man uvvet erı fenrm Ultcnln bQyijkliltfl Voronez'tn kah.. mağlQbedilmif. birçok yerler ele ge- Avlgnone'dan hareket etmiştir, 
doğusuna geldiler ,· raman mtldafllft1n.ln mukavemetını çirilmittir. Hava altınlan tiddetlidir. Babrılan vapurlar 

arttırıyor, Btmlatı AlmAnlan gtbı)eree Moakovaııın cenubunda bir meydana Vi-L- 19 (A.A.) _ Ccbelüttarık: 

Stoldaolm 19 (A.A.) - Alman
lar Roıtof §ehrinin doğuauna gelmit
Jerdir, Ask.eri kaynaklara göre, Al
~anlar Roıtof' u hem batıdan, hem 
~oiudaın tehdide<liyorlar, Bu tchrin 
~traf ında çok ıiddetli muharebeler 
Plrnaın bekleniliyor. 

Moakova 19 (A.A.) - Doneç 
havzaıındaki Rus sanayi §ehirleri bü
~ült tehlikeye maruz bulunuyor. 
R.oıtof a gelince, bu ıehrin etrafında 
ltuvvetll Sovyet mevzileri vardır. Bu 
•ebelpe Almanlann bu mevzilere 
cepheden hücum etmi:receldrl anla
tılıyor. Cörünüıe göre, Almanlar bu 
lehrin sağından Don nehrini geçerek 
bütün Roatof bölgesini kutatmak ni
)"etindedirler. 

• Lonclra 1 9 (A.A.) - Moak.ova· 
aan bildiril~iiine ııöre. Almanlar 
Roıtofa dogru ilerlemeğe ve Kaf. 
ka.ayaya yaldaımaia muvaffak ol
rnuılardır. Kızıl Y Jdız gazetesi du
Jumun ç~ kantık oldufunu •Ö7fil· 
tor. 

Alman tebliği 
8erlin 18 {A.A.) - Alman bat

kurnandanlığınll'l tebliğine göre, Al
man kuvvetleri Roıtofun şarkında 
~niı bir cephede Don nehrinin ap.
• • rnecrasma ıvarmı~lardır. Çember 
::!1e. alınmı, bir Rus grupu imha edil
li~şt.~r. Zaptcdilen Voro~iloV'gTadın 

Yulc bir kısmı alevler içindedir. 

60 
hin Yahudi Selanikten 

0 1 
çıkarılıyor 

budın°t.n18 (A.A,) - Brlt: 60,000 Ya
tiiıece~elA.nlkten çıkarılarak sü

~renllmlştir. 
1 Altın,tanrısının llltikar dünyasında yarattıiı tiplerden ~ir k~ıl .. , 

tuttuktan sonra. fimdl kendileri htl· akın yapılmııtır. • • • ~ Al · ltıla 
cuma geçm.lşleM!r, Almanıar evıert l>oııazı batwnda man denıza n 
sipet yaparak. tna}'ln ta.rlalan V'Ocu- bir lnıriliz gemi kafilesine taarruz et-
da gt>tlrerek mukavemette bulunu- Gene ·ıkı·ncı· mitlerdir. 4 gemi ile sooo tonillto-
yor•ar.· luk bir taııt ağır hasara uğratılmlfl:U'. 

Reuter mutıablrlne gOr. cenupta h F d b Ital • 
AJınahlann hedetl Stallngrat ve Roe- cep e ranaa a a ama 
tof'tur. Bu nuntand& ha.va faallyett hareketleri 
çok şlddetlldtr. Loodra 19 (A.A.) - FranaaCla 

Sovyet tebligı"' • Sovyetlerin Londra sefiri Alman kuvvetlerine ltar11 baltalama 
.dd 1. &• bbü hareketleri artıyor. Normandie'de 

Londra lD (Radyo 8.15) - Qeoe 
yansı M°*Ova'd& nqredllen ~ 
tebliği: Vorone-A b01ge.slnde ve Mlll&
rovo'nun cenubunda çarpışmalar ol
muştur. 

fi et ı ır tefe ate blr Alman yürüyüı kolUD6 el bo~ 
bulundu lan atılmııbr. Havra yakınmda J>tr 

tlmendifer ,.olu hayaya uçurulmutı 
Salya l 8 (A.A.) _ Londradan bir tren yoldan çık.anlrnıttır. U1le 
1 bj h b .. S bu-'!L oivannda tank malzemem yapatı bir 

ııe en r a ere gore. ovyct ~"""" Eab ika tahribedilın!ttb- · 
B • Alın elçisi M. Maiııky diln M. Oıurcblll'i r 
ır an tayyareıl ziyaret ederek keıld*1e uzun mild- Macariatan' da fırtina 

Londra'ya bombalar atti det konuımuıtur. Bu ııörlipnedeıa Vloh7 lD <A.A. - Bud••*'-• ,.. 
Lonclı'a ıa .CA.A.) _ Haber almdı- aocıra Bapekilin reisliği altında bir tmalal ~- ._lldln bir g. 

ıuıa g&e dtla l51ldan eonra mtııfe. ~nelkurmay toplantua yapdmıf •e mı mahvolınu.aıtur, ıo Jdll ;ıı.
rlt blr A1maD. ta,,.,.. Londra l>Ol.. bendan 90nra da barb ~- top- oarpmuı ne Olma.ter. 
ceslnd• bit ma1>aı1e bpmlıeler .... laıımıtt:ır. Bu g6rOpnelena bqlıea 
m.fltiU', tnanca d.JtM ~ Ha.. rae'91nl11ftu Avrupada ikind J;ir cep- Bir1 Almaa vapur, 
sarlar ~. oqp. ~ he ~ ıneaeleai tetkil etmlttir. kafil • •---, ' 
blraı blra. d-- aTmJAn ~ Londradald Sovyet büyük elçiliil eaıne ..-...a. -
renin cenubu pttıl aab.WD.dılı bir Qı.. mahfillerinde söylendiğine g&re, M. le~~~~~~~= 
ıı.,.. bomb$lar ~ Malaq fiddetli bir dil kullanmıt n gemi btUeslu ~ etınlt* "' 

Dün aabah cenup sah.ut e.çıtmda müttefik devletlerin bir ıfaaliyet gö... tam t.sabetler ta~dlr. ~ 
blr İiıgllb &lCUll dQpıun b!r bom .. termcmeleri yüzünden Sovyet halkı lerden birinde fl'O(P»lar ç~ 
ba ta.yyarestnı dilşürmftştih', ve Sovyet orduıunda lıüküm ıüren tır. 

Aleoutiennea adalarin· 
daki Japon kuvvetleri 
Vlchy 19 (A.A.> - Nevyork Dally 

News gaze~ yu4ığı. btıı makalede 
Japonlatm AicouUennea adaların
dan dernal tarded11melerlnt istiyor, 
Gazete: aJaponlann ~l etttklerl 
yerler Ala.ska.'ya taamı.ı ı~ U. ola.
blltr. diyor. ~ 

infiale dikkati çekmiştir. T b uk b mb d 
l o r o ar onan 

İngilizler iki Alman edildi 
(l • 1 - b - d l Londra 19 (A.A.) - İngiliz ha-
enıza tısı atır 1 ar va kuvvetleri Tobruk'u ıiddetle 

Lonara 19 CA.A.> - İki Almnn de. bombardıman etmiıılerdir. Birço~ 
n1zaıtu.ının daha. batırıldığını nmt- 1 1_ ~T br w 

rallık d:ılresl bildlnne-ktedir. G~n yang1" .ar çı.-.mışh~. ? ugun gar-
harbde batınlan Alman dcnizaltıla- bındakı Bomba korfezı~de bulun~ll 
rmın sayısı 200 idi. Bu harbde ise bu ':apurlara da bombalııı ısabet etm11· 
rakam daha şimdiden aşılmıştır, tır. 
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BEB. TELDEII 

'' 1 t•f • d . s • çı ,, ye aır .• 
yeni tip bir harb suçlusu karşısındayız: b1.ifçi.. Bu J[or· 

kunç mahh'Urun cemiyete kaç türlü fenalığı dokunduğu 
birer birer yazıldı, çizildi. Bugün .ıstifçin, bütün kanuni vasıflan 
ta)in edilmiş bir mi~crlmdir. Onu çok iyi tanınz. 

1 
g 

Karpuzun kilo ile 
satılması inceleniyor 

Istanbula taşradan çok mal gelmesine 
rağmen karpuzlar hala pahalı satılıyor Yalnt'T. istif çinin cemiyete müthiş bir fenalığı daha dokunu

yor ki kim"'e bunun htç farkında değildir. Bmıun için bu adamı, 
bir kere de bundan yana cr .. "\landınnalıclır. 

Bir misal göstereyl!"': Evvelki gün Beyoğlunda bir istifçi Dün <le Ea-e mmtakuından mal fiat yükseli§inh, önleneceğine ~ 
yakalandı. Bn mlamın apartımanmda istif ettiği eşya arasında geldiği ve piyaaada Ütpuz bollandı- bulunmakta<lır. 
yalnız 186 J·'l_'.:l çay ve 3 çuval kahve varmış... Erbabı şöyle bir it halde fiatler ~ene birkaç gUn f!/V• Dün Hllde toptan -.tılan nrpuz
hesap yann::•··:ı.:-.... İstifçinln apartmıanındald gıda maddeleri ken- velki yüheldiği muhafaza etmİ§tİr. lan fiatleri ve kilosu U:zerinden tet
disin~ ve rol • tamam !!Ç yıl gidermiş!.. Bir çeyrek asır bu Orta boy karpuzlar Akaaray, Ka- kik ettik. Tanesi 1 - 1,5 kilo selen 
mndd"'lf'rl ft!tyetle yer, knr:r,...ı doyunırmuş.. 81mpaşa, Ce<iikpa§ll, Beşilct.a§ pa- ufak boy karpuzlar 5 • f 8 kuruştan, 

fstifclnin bir köşeye pclôttiği mallann cinslerini ve mikta- zar yerlerinde 30 • 45 koru§ arasın- orta boylardan 2 - l • .5 kiloluğu 24 • 
nnı ofu.ırken Adeta içime bk ümitsizlik, bir hüzün, bir fenalık da .atılmı§. Beyoilu Te Büyükadada 28, büyük l:ioylardan 4 - 4,5 kllolu
çöktii. ~övlc dfü;ündüm.; aym karpuzlıır 60 - 80 lc.uruıı ara· ğu da 35 - 45 kU1U§tan satılmıtbr. 

Bu ndam istifi nt<'!h yap-cyor?, .. Harb günleri için değil mi?.. sında müıteriye sUrülmüştilr. Şu halde büyük boY karpuzun va.satl 
Demek bu adam bu tr;!4hiş ~rlerin daha 25 yıl süreceğini akhna Fiatlerdeki bu yükselişi anliyebil- olarak fiati 1 O kuruftur, Halliuk.i bu 
yer1eştim1i~ •.. 18G kilo c:ty, 3 çuval kahve, aynca U kilo yerli mek için karpuzun, başka yerlerde büyük boy karpuzlar piyasada 80 
çav ... Bana öyle ıı:eldi ki ancak hütün bunlar bittikten sonra olduğu .gi~i, kilo ile eatılmasına ita· kurup, hattl daha y{ikaek fiate aa
ınılh olabikcek! •. Vav benim köse sakalım!.. ret etmıııtik. Bu ynZJmızla yakından tılmaktadır. Böylelikle kiloıu toptan 

Yüklii bir istif dağı muhakkak ki sulh ümidine değil, harbin a~~~-adar olan Bele~.iye lkti1a;t mü- 1 O kuruşa alınan bilyük hrpuzlann 
alahildii"inc maync~ı;tn'\ işarettir. İstifçi, cemiyeti en büyük dur~ B. Saffe~ dunden ltıbaren kilosu 20 kunıgtan sablmış oluyor ki 
flmit~izHğe ilüc;iircn rr' :.....-'1ır. _ H. tetkıklere başl8:mıııtır. B. Saffet de kiloda 1 O kuru~ farkla 4 kiloluk bir 

karpuzun kilo ıle eatılmasını muva- karpuzda 40 kuruo klr edilml§ ola· 
fıJı: görmekte ve bu suretle bugünkü yor. 

Her tarafta tasarruf 
Muharebe devam ettikçe her ta· yünden kabü olduğu kadar çok ta

rafta, her§eyden mümkün olduğu ka· aarurf edilmesine çr.lı§ılıyor. Bu yüz
dar çok taanrruf edilmesine çalı~ılı- den yeni bir moda çıkmıotı: Dar el
yor, Tuarrufıı. en çok riaşet edilen biae giymek modası!. .. Yeni erk.ek 
yerlerden biri de İngilteredir. Harb- elbiseleri umumiyetle dardır. Yeni 
Cfen evvel fngilterede israfa yakın t'lhiselerde bundan b&§ka JU nok.ta
•rfiyat olduğu göz önüne alınırsa ]ara dikkat edilecektir! Ceketlerde 
bu tasarrufun kıymeti bir kat daha sırt düz olacak. kmer bulunmıyacak
artar. tır. Kruvaze denilen iki taraflı ceket 

Dünkü yüzme müsabakaları 
Beykozlu yüzücüler birinci, Galatasaray ikinci, 

Beyoğluspor üçüncü oldu 
İstanbul su sporlan ajanlığı tara

fından tertip edilen federasyon yüz
me teşvik yanşlan dün de Moda yüz
me havuzunda oldukça bilyWt blt 
kalabalık önünd~ ve muntazam bir 
fek.llde yap~. 

Müsabakalara Galatasaray, Bey
koz. Beyo~ıu.c;por kulllplert lle Hay
darpafa ~inden 78 yüzücü tot.ırak 
et~i ve karşılafmalar<La bllha.ssa 
Galatasaray lle Beykoz yüzüc!llerl 
arasında çekl§meler olfuuştur, 

2 - Osman (Gala.tasar&y) 1.6. 
ıoo semes ba.ynnlal': ı - Melek 

(FındıklıspOr), 2 - ıoern (Bey~) 

1.57,3, 
100 strt il.stil.: J'unt (BeykxYJ:). 

2 - Kemal (Galata.sa.ray) 1,26.1, 
200 kurbağalama: ı - Ahmet 

(Beykort). 2 - "1'ank (Oalat:ı.sara.7~ 

3.2'7.4, 
1500 serbes: 1 - Vedat (Beykoz), 

2 - Tuıtrul (BeykO"t) 25.2.3, 
4X200 bayrak: 1 - Beykoz takımı, 

2 - Galata.!nray takımı 11.23,2, 
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HA B DURUMU 

Almanlar Rostof 
şehrini çeviriyorlar 
Mısır'da iki taraf da mevzllerlnl 
tutuyor, vaziyette değişiklik yok 

,.ilk kuvvetlerini cenuba liaydır
maktır. 

Gene Londradan 1ıe]en haber
lere bak.ılırsa Don nehrinin· tC§· 
kil ettiği büyük dirseğe .kuvvet· 
)erini çekmekte olan mareşal Ti
moçenkonun müda.'faa için han· 
gl hattı ~eceği belli değildir. 

Mısır cephesinde 

Don Te Doneç havzumaa 
:Alman tarnu;u aruız devam et
mektedir. Son Alınan reamt te& 
liPıe göre Doneç'üı tukmd~ 
Alman zırhlı tevkillerile motörl~ 
piyade tümenleri cenuba doğnı 
ileri hareketlerine devam e<lerek'. 
Roatof un prkında geni§ bir cep
hede Don nehrinin qağı mecra.-
aına varmıı:ılardır. Bu ilerleyi§o Mare§al Rommel kuvvetleri-
bakıhraa, K.afkuyanın upısı de- n1n perı:ıembe ve cuma gUnleri, 
nilen Roıtof rehri, bab, ıimal ve Elalemeyn' de biraz daha ıimal-
doğudan ihata edilmek tehlike- de yaptıkları üç taarruz püakiir-
aine maruzdur, Roatof ıehrinl tülmüş ve Ruvey tepesi f ngiliz-
müdafaa e<len Rua kuvvetlerfniıi lerin elinde kalmıotır. 
çember içinde olmamak için ce- Alman taarruzlarını püskürten 
mıha doğru geri çek.ilmeğe te- İngiliz kuvvetleri. §İmal keai-
teıhbüa etmeleri beklenebilir, minde cenuba doğru biraz ileri-

Voronez balgeainde de kanlı lemiıılerse de mihver -:kuv.vetle· 
muharebeler fasılasız bir surette ' rinin iL mukabil taarruzuna 
devam etmektedir. Ruslar, Al- uğramışlar ve kazandıklan ara· 
manlann çoktan zaptetmif ol- ı:inin bir kısmını bırııkmağa mec-
du.klan hakkında]d iddialan hl- bur kalmı§lardır. 

1 

llfma olarak bu ıehri hlll elle- Bu haberi veren dünkü Orta , 
rinde tuttulı:ların. ve :Almanlan ~rk İngili.<t reamt tebliği, Jngi-
geri püakürttülı:lerini iddia edi· li% seyyar kollannın cephenin 
yorlar. Alman reıml tebliği ise cenup kesiminde faaliyette bu-
Rualann Voronez köprübaıılJUl lunduklannı da kaydediyor. 
kartı yeniden yaptıklan taarru- Mısır ephesinde ıon vaz.iyet 
zun p\iıskürtilldü~ünü bildirmekle ıöyle hull.a edi1ebilir: lki tara-
iktifa ediyor. hn taarruz ve mukabil taarruz-

Anlaıılan Voronez keaiminde lan, inkişaf edememiı:ı. ve du-
Rus kuvvetlerinin mukavemeti rumda esaslı bir deği§ik1ik ol-
henüz kırılmamıı:ıtır. Londra'ya mamışbr. lk.i muhasımın kuvve-
göre Almanlann pl&nı Voro- tinde, ıimdiki halde bir müva· 

• 

Bir lıviçre gazetesinin yazdığına yapılması ynao.ktır. Bir cekette lki
ıöre İngilizler topluiğneden bile ta- den fazla düğme olamıyacakhr. 
earruf ediyorlar. Harbden evvel sa- Cehtlerin yakasında ilik, yan taraf.: 
tm alınan bir gömleğin kollan ve ta küçük mendil cebi bulunm.ıyacak
etekleri 12 topluiğne ile tutturuluı- br. Pantalonlar düz olacak, paça
ken şimdi 3 iğneden fazla kullanmak lan üstüne kıvrılmıyacaktır, Panta
p.saktır. Siyah başlı büyük iğneler lon paçalannın geni§liği en fazla 22 
yapılmasından vazgeçilmiştir. Bu su- santimdir. 

Küçükler ve büyükler olmak üzere 
ikl sınıf ytızllcll amsında yapılan 
müsabakalar netıoestnde Beykozlu 
yüzücüler büyüt bir varlık göstermiş
ler ve thçUltlerde 111 puva.nla, bii
yüklerde 109 puvanla günün b1rlnc1-
llg1nt tnzannrnt 8U sporlan federas
yonunun kupa.lanın almı§lardır, oa.
latasaray ik.lncl, Beyogluspor üçiln
cü olmuştur. Müsabnkıılann teknik 
neticeleri şunlardır: 

Kule atlamnlnn: ı - Fuat (Bey
koo>. 2 - Necdet (Galatasaray) 29,26, 

Bu topu: Kınnızı takım, beyaz ta
kımla 1- 1 berabere kalmıştır, 

iıez• de müdafaada kalarak bü· zene göze çarpmaktadır. ' 
...._ -- -. .... , .. _____ - -- - - ---:- ·~ -=E~ ~-~-- - ~ -~ ---------- -~~ -=== ~- '----~ --=:- -~ ---

wetle mühim miktarda maden tasar• Pardesü Te paltolara gelince, aza-
. ruf edilmektedir. mi uzunluk 1,80 dir. :Arkasında ke-

Fransaya gelince, bu memlekette mer bulunmıyacaktır. Golf panta
yünlü kumaş pek azdır, Bunun için lon yapılman y11sokt1t, 

Sinirler ve dişi er 

Müsabakalardan sonra derece ta.
zananlann mükltatlan Beden Terbi·· 
yesl menez ıstlşa.re heytl Azasından 
B. Mazhar Kazancı tarafından mera
simle verilmiştir. 

Küçükler 
100 serbes: 1 - Lazo <Beykoz>, Maarif Vekili sporcularla 

Dahiliye Vekilinin , 
tetkikleri 

2 - Salfıhaddin (Galatasaray) 1,15. görüşecek 
Birleşik Amerlka'da Bo6ton tehrln- hastalığı, sa.ı1 bir hastalıktır, 81nlı'll 100 sırtüstü: ı - Nejat (Galata.sa-

de d.işçllik enstltllsü müdürü olan çocuklann da. dişleri sa~lam olmaz, ray), 2 _ Muammer (Galatasaray) Beden Terbiyesi teşkllft.tının maa;.. 

Şehrimlzde bulunan Dablliye Vetul 
doktor B. Fikri Tüzet, dün vaıı lle 
blrllkte jandarma d1k.1mevini gezmiş 
ve oradan vU~yete ıeıcrek muhtelit 
işlerle meşgul olm'li'}tur, Vet.11 bugün 
Ankaraya dOnecektll'. 

doktor Hnve ana ve babalara, çocuk- çabuk çürürler. Bu itibarla a.naıar ve 1_39. rlfe bağlanması üzerine spor işleri 
ln.hnın sağlam diş aahibl olmasını babalar çocuklarını, sakln blr muhit.- 100 lrurba~lama: 1 _ Mustafa üzerlnde tetkiklerde bulunulmasını 
tsterlerse, onlan ainirll yapmıyacak te btlylltmelldlrlcr, Çocakla.nn tabi <Beykoz>. 2 _ Buat (Beykoz> ı.39,7. ve kcndlslne bu hususta blr rapor ve
blr rejime Uibl tutmaları H\zım geldi- tutulacıırP yemek reJhnlne gcUnce, 400 scrbcs: ı _ Leon (Beyk oz), rllmesı~ı 1stlyen Ma.arlf Vekili B. 

ı blldlnniştır. • çocuklara fazla ha.mızlı maddeler ve 2 _ İnal (Beykoz) 6 40 Hasan All Yücel yarın İstanbul maa-
Amerikalı mütehasınsa göre s1nlr §Ckerll oeyler yedirmemek lcabedeı-. 4X50 bayrak: ı _ · B~ykoz tnkımı, rlf mildilrlüğünde şelu1m1z kulüple-

Gelinini kaçırmış! 

Suni Rönar 
.Norveç'ln baş şehri Oslo'da açılan 

adatavşanlan sergts1nde, kıllan ve 
derileri gümüş! Ulkllere ben.ztyen bir 
takım adatavşanlnrı da teşhir edil-

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 9 Yazan: (Vl • Nd)' 

2 _ Beykoz B takımı 2. H. rlııin murahhasları ve eski tanınmış 

B
••yükI• sporcular!& bir göşr(iş:me yapmak ar-
U er zusunda bulunmuş ve nla.knda.rl&ra 

100 serbes: 1 - İbrahim (Beykoz), bu hususta tebligat yapılmıştır, 

gelmiş bir Çinli pedikür .kıza. daha İ§İtınediniz mi? • . . Mısırdaki Sağır Bütün ömrüm fU ~ek duvarlar 
o sabah tuvaletini yaptırdığı ayağı- Sultan duydu yahu ... Amma bizim arasında geçiyor ... Kocam olacak o 
nı. Köae Eminin l:lurnuna doğru konağın haıyatı gene bpabp eskisi gi- avanaktan bafka bir erkek yilzü gör
uzatb: bi. .• Koyu istibdat zamanındaki gi- düğüm yok ••• NeredeyH Emin aia· 

- Değdir dudalı:lannı... Soğuk bi. · · En kapalı harem hayabııı yaıı· cığım.ı bile bana çok 1ıöreoekainiz .•• 
mu İınİ§. üflirnüt müyüm) ••• Söyle... yanız.·• Bir l'lçrayııta onun boynuna aepet 

TUysüz dudaklar cilalı bmaklar w - Aman preıaesim. • • Kim oldu- gibi aııldı. 
üz~ıinde kın bir b~eyle açılıp kapa- f:j~~ unu·tu{~~Urriyette~ ser- .İhtiyar kadın, buhurdanı .allıya-
narken. aımzın kapı aralandL n ~ı ıyo~un~z. r, rakı 

H -·'- ı._ı_ ___ •• • d 1 _ı. n._ da lı . h 1. d - Padiphın kızlan bile ızın alma Se ı._b i emon oracata. 1UU.1WU uzerm e yera.;: UG§ln aaraır van otoz. e ın e dan araba! b" k Ka w th - n ~ ına m amıyoraun ya~ 
alellde elbiıe]i, bayaiı halli n ıez- - Sehl. pr........ 1ie1Jd 80ıt...ı: ahı- bir buhurdan, il.zerlik sallıya sallıya gı" debi]' annl aB ınere ııılmaııeye rucuium ... 
•- _.ı '-"J b' L_ diz --. 15..- llili'L b' L d ik b 1. d' F ıyor ar, en prenaea o aaına ııun"'"'a.ıu e ayru yafta ır 5ll muz... e .. u &a ın q te o ır ı. a- prenaeıı.i ulta d kızı - Ne yapa(Ylln) ••• Kan.mı kaynı· 
tökmüıı. Genç kadmı kat belirmeaile sendeleme.& bir olduı yun Hw~· ~· b:· e - yor ••• Vticudumdaıı. sıhhat damlıya-

Yerden kadife diz örtüsünü aldı. - Amaan. lSf, e&DlDll aıkıyol'IUDUZ - A ... Üftllme \yilik aağbk ••• O han~d bll ıp 1
1 

reaHen cak' ... 'Sığamıyorum, aıfamıyorum. 
- Ayacılı:lannız Uıüyece.k. •• Örte- l>e ... Otünocek hava mı~ , .. Hem ka- DO ö,.le ••• ~ a maazallah damat boy nım ıultanlan ~-~fiy~~-~; • :·_ 1 a• kabıma ıılanuyorum ..• 

• b w 1 .. rlln Ali-"- • ba- arın ca.ıuuı. .-.Gtt \i"Uıın- El ~' -
JllD anımcıgım... orilorler do yanıyor ... - dedi. go e, ya "° Termeaın paf& lanna u~orum. - emtere ftı, kem glS&iere ıi~ ... 

KOÇOK HABERLER 
* Yardım sevenler cemlyetlnln Sa

rıyer ıub'81 dün gece &rıyerdek.1 
Canlı Balık lokantasında bir kır ba
losu vermiştir. Bayan Hayriye Lütfi 
Kırdaruı hlmayesnlde olan balod::ı. 
Maarif Vekili, vaıı ve birçok daveU1 
bulunmu~tw:. 

Saat bire doğru müessif bir kaza. 
Olznll(I, gn.zlııon\U.l beton .ı.emlnlnden 
' metre karelik kısmı çökm(iştfir, 
Birkaç kişi bir buçuk metre kıı.daıı 
düşmüşlerse de yaralanan olma .. 
mı.vtır. 

AKŞAM 

Abone bedeli 

Senellk 
8 Aylık 
8 Aylık 
1 Aylık 

Türkiye 

HOO kW1lf 
'150 JI 

400 Jj 

150 Jj 

Ecnebi 

2700 kW'Uf 
1450 JI 

800 Jj 

Jj 

~~d~m ~~amier mukallidi, 11• Ak afaı . banızböiti]'tirBeıe,db'aJ~~_:ı• olur? ... Bu _ Aman ya Rabbi. •• Bu sözleri B]ie~ de na.zar detmeatn dB~~ fUh~-
IDaruı; f11Dan .. : - Gerçi, fU l>eyaz güvercin ka· De y o ny-.qsuu... do nereden 6 w • iı getlrdım ya zaten... .-., er&e- Posta. ittihadına dıı.hJl olmlyan 

7k Eeb. eehk... lıtemedm be ... - diye natlannın meydaııda bulunmuına Genç kadın. kedi çevikliiile, bü- sea?'. .. Konakt~rbı:;:~7'o~~ e~h~: Bin hanuman baflll& yıkılı;yor .•• Sa- ecnebi memleketler: Senellltl: 
çevı ır te me sa.vur u. muteriz deAilim. •• Baktıkça 1rlSzüm tün adaleleri üzerinde lahzada to- yor. . r~lar konalı:lardan. konaklar ma-

3600
• altı ayllrP 

19
00, üç aylı~ 

Ve bir tara,.ft~n bir taraf~ dön.~r- gönlüm açılıyor .•• _ deyip, çıplak parlan~p ıezlonııun kenarına, ileri Bedriye, bir tekme daha savurdu; halle evlerinde~ ~ıı.z töhretsiz ol· .,_ ____ l_oo_o_k_uru_şt_ur_. ____ ı 
ken, odaya hakım olan kcsıf parfon. ayaklan telmih otti. _Amma, ma- atılmaga müheyya vaziyette oturu· ak ağanın elinde tut~ b' kitab du .•• Pa,afenaımı:ı magallah zama- Telefonlarımız Başmuh:ırrir: 20565 
bu sefer asıl membaından çıkınıe baş aznllah Ü§Üyüp nezle kaparsınız diye verdi. ld.gı" t1arını bir kafes ku u ibı~ h ın neye de uydu, gene biz eskisi gibi- Ynxı işleri: 20765 - İdare: %0681 
dönd" ·· ·· b" ·· ,.. h 1' d h ek" • H aJ 1 g ı avaya l\lücrr· 204!ı-uruc~ ır ru~~r a ın e, a- Ç ınıyonun... av ar aaliat... Sanki otuz i1d d.i§ini ve dört pen- savurdu: yaz... u ' ' 
nı~efendı ~a~retlerının yanı bn~da Şımarık kız, vücudunun her maf- çesinin yirmi tırnağını birden liir aal- - lııte fU romanlardan... Kız. çılgına dönmüşçesiııeı Recep 5 - Hızır 75 
nıutevhnzı bıı ;~s~.emlede oturan üçü_n: salını dünyadaki bütün ciddi insan- dırma ıvaııtrun gıôi ku11anacakmı§ in- Dadı: - Keşke bizim de damımız başı- B. İm. Ofı. Ö~ . İki Ak Y:ıt 
cü ııa 11n y~z~ne çarptı, benzını ları ,.kızdı?cı, fakat . bütün çapkın, tibaını vererek hançercsinin bUtün - Ah, romanlar, romanlar .•• m.ıza yıkılsa ... Bu baskıdan kurtul- E. 6,56 9,06 4,42 8,41 12,00 1,56 
eararttıb kalbın ın hızlı hızlı vurma· h~tta ıakın erkeklen baştan çıkarıcı kuvvetile haykırdı: Okuyup okuyup battan çıkıyorsu· sam ..• Ortaya çıksam .•. Ne servet, Va 3,34 5,44 13.20 17,18 20,37 22,33 
ıına se ep ol~u. . . bır oynatışla kıvırıp bükerek bir: - Hepiniz blrlili olmu§Sunuz, he- nu:ı:... ne aaman isterim ... Hürriyet, serbcıı- İdarehane Babıflll civarı 

Bu .adam. Ko e E?1ın~•·. - Eeceyh b~ ... - daha savurdu. ni çatlatacak nuııınız he, dadı?... - Ba§tan çıkıyorum Cla ne olu- lik isterim ... O bann yeter... Acımusluk sot:ık N.>. 13. 
Scsınclt'kı hafıf tıtre)' ışı gizliyemi· Sonra o devırde btanbula yeni Hürriyet oldu... Serbeslik oldu ... yor, kuzum? ... Ne !)'apabiliyorum... · (Arkası var) 

... ... ,,.-

.. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

cTop yekun harb> 
ıibi: 

-, 

Kok satışı 
- -

A8f.lll 8ahlte a 

Mahkemelerde yaz tatili 
1 SiN&APUR KORSANLARI f 

Dağıtma birlikleri beyan- 45 gu·· 0 sürecek olan yaz ta. tilin den 
namelerin mubteviyatini Tefrika No. 141 Yazan: fSKENDER F. SERTELLİ 

kontrol etmeden hangi mahkemeler istifade edecek ? _ Elbette inandı. Ve derhal ya- Şlına. bir aralık kapıya. geldi: 

.cTop yekun iıtihıalı 

!:..°'.!a~q '°··,y~=~~ kadar, tasdik etmemelidir tıftı. Yotsa, hiç yoktan ben de blr- - Çan - l'o ile tonuaamadım. Bu 
.., - b _J Galata -e Fatih aulh ceza mahke- kaQ kamçı yiyeeektlm. ffi ancak J'&1'1!1 rece yapa:tıllecettz. imparatorlar. ballar, prensler, üc- Her aene olduiu gi i bu ıene Qe .. ça

111 
boyundan tenha btı: aoW& Dedi. Ertest akşama kadar bekl&-

l'etli asker ve çete kullanırlardı. Bun- Maden ve kok kömürü almak ia- yaz tatilinden iıtifade edecek olan meleri bu ıene tatil yapmıyacaldar, a.ptılar. 
1 

meğe karar verdiler. 
lum tellerile anlatırlardı. Şefler de teyenler, b'eıyantıamelerinf mahalle- mahkemelerin liat~I dün Adliye vazifeye devam edeceklerdir. c8an sihlrbazı tehdit edici b1r ta.- Şlma da onlarla beraber kaçacaktı. 
-.iyet toplarlardL Otuz Mile harb- lerlndekl halk birliklerine tudik et• Vekaletinden 1.tanbul müddeiumu- Aıliye 2, ' ve "4 tlncll ticaret vırla ha.remaRamna dOndtı: Çünkü, Şlma, sarayın haremağnsı 1dl; 
•--• bu --' Uz • A ti d 'L L ·ı h t ıı·x.· bl"ğ d'J 1 · T t'I 20 -·'- ı_ l ı tatı'l a a--1 -I ..ı· - Hemen 1" -'""& geçecet.lln, şı- Qan - Fonun sa.raydan kaybolmas1-
1ar1 ~ ere cereyan etti. •· r ııtteiı aonra ~ oayı ere, ya u m ıaı;me te ı e ı m ıtır. a ı e maıu.em~ e~ yhpk caıı: ar, "f ı• L DA..Je Üıtmİ ıünlerinde her le, bunun hesabını ancalc o vereblllr-
kerl.,, umunı'fyet itibarile prenslerin ta Etibank kömür dalatma ıub4: temmuz pazarte1i günil yani yann ye hirincı · tıcaret ma emeal vaz:ı e- ma IJ\/3 daim dl Tl P1 böyle bir hft.dbe kar§lsuı · 
t.bauı bile değildi. Onmı lçhı. kaygı ıine mUracaat ederek ıve bedellerı- aabahtan ltibareu baılanacak ve 5 ye devam edecektir. ::\;~u:-ı:~:~~~~ _ Pin~ d~ bel~ de Şl.mruun başını vuracak: 
~~ekıizin bafkaamın. batta nl &diyerek klSmUrlerini almaktadır- eyltıl 942 akıamına kadar olmak Aıliye 1, J, 6, 8, 9, ,10 ve 11 in- yıkılması ve esk1 aaltanıı.tın der- her halde onu aağ bıraknuyaca.ktı . 

..... ~~ hizmetine areçerlerdi. Her lar. .. .. üzere .f 5 lrifn devam edecektir. Bu ci hukuk mahkemeleri bu •ene tatil hal avdet etmesı ~hı ve aen1n Şlına bunu blldlt11çin, Çan - Fo ile Jumıi bır ordu, AlmanJardaıı. Hır- Son zamanlarda komur almak eene ikinci aiır ceza mahkemesi nö- kl 2 4 ve 12 ncl hukuk gibi sadık eski saray mensuplannın kaçma~ tarar vermişti.. Şlına ken-
~daıı. İrlandalılardan, • Valon': için yapılan milr8:caatlar çok a~t- betçi kalarak kendi mahkemesine yapaca ar, ' öb 1 kal k . ellndedlr Haydi, gö.reylm 18l11 •• Ya- d1 'kendine: 
-.uQ tutulmut Ucretlilerdı. Hatta mııbr. ,Yapılan tetkıklerde bazı hır- . ğ _Ja 1 .1 t t'lden is- mahkemeleri n etç ara vazı- amot~un cell~Uarının eline d\1§- - Böyle IOf5UZ blr korsa.na hizmet 
Gnifornıaian bile yoktu. Her nefer liklerln iatcnilen miktann beyannıı.• aıt a ır ceza ? . v~ arı e a ı h feye devam edecekler ve tatil ya- :emek için el inden gelen :yardımı etmektense, eski efendimin dostu 
lı:eyfıne ·· • • • d" H b • me aahibinin hakiki ihtiyacına uyup tifade eden bırıncı ağır ceza ma - pan hukuk mahkemelerinin m~ta- esirgeme! ' olan Yamamoto glb1 bir derebeyine 
Cla birı"b= :ı:· İç: m~er:'k uymadıiını tetkik etmeden beyan- kemesinin müıttıccl ve maznunları cel davalarını da göreceklerdir. _ pekJ. Söz veriyorum. Benden kul olmak elbette hayırlıdır. 
Lir İfaret kullanılırdı. Breitenleld nameyi taadik ettikleri görülmüıtür. mevkuf bulunan davalarına baka· Sulh hukuk _mahke~elerinin hiç na.sıl :~r:: d1:fuı~.? ilk ham- r:ı~~:.'!.~ .. :C~ :a=~~ee~~kil~ 
lnllbarebesinde bnparatorun ukerle- Bu vaziyet karıııında kömür mev- cakbr. biri bu ıene tatıl yapmıya~alc, hep- lede Çan _ Foyu taçınnak istiyoruz. gtttı. 
ri koJLmna ve fapkalarına beyaz bir cudünün kifayet cdcmiyeceği, bir 1, .3, 6, 8 inci aıliyc ceza mah- si vazifeye devam edecektır. Y'am.amoto şeht1'1 dışında. ordugA.lı şım.a ertesi gün ne yapıp yapacak. 
kurdele, laveç ukerleri de Yetil bir k11ım halkın ihtiyacından fazla kö- kemeleri tatil yapacaklar, 4, 5 ve Nöbetçi kalan ceza ve hukuk kurdu; binlerce bahadır Osakaya hü- Çan - Foyu kandırmağ'a çall.'jacaktı, 
ClaI talanıtlardı. Bu lcıtalan harekete mUr alırken, bir luamının da hiç k~- 7 nci asliye ecza mahkemeleri nö- mahkemeleri, tatil yapan mahkeme· cuma hazırlanmıştır, Akından önce cSan sihfrbazı gittikten sonra, Şlma.1 l'lçİrmek gijçtü. 1647 de, Fransa lcı- mUr alamıyacağı görlilmUıtür. Etı- betçi kalarak hem kendi davalarını .. .. Çan Foyu kurta.rınalt ıstıyor Bu da odasına çekildi. O gece T1 - P 
talının tuttuğu Weymarien•ler harbe banli kömür dağıtma ıu'bcsl bu hu· hem tatil yapan mahkemelerin müı- lerin müstacel dava~annı ~uyet eder- ~ b~l memur ettı. Ben de sıhırbaz sevglllsllo içki içerek blr h nyll sa.r
Iİrmefi reddettiler. Umumiyetle, suata vilayet nezdinde ıik&yette bu- tacel muhakemelerini göreceklerdir. ken o mahkemelcrın katıp ve mU- kılığına. girerek şehre eirdlm. Haydi, hoş olmuştu. 
Lir mağlubiyetten ıonra, generaller lunmu~tur. · Sultanahmet ikinci sulh ceza mah- ba~irlcri de davada hazır buluna- söz ver bena: Çan - Foyu nasıl Te ne f dlsln1n dizi 

1 1apya]naı: kalırdL Zira maiyet dağı- Vilayet, halk dağıtma birlikleri kemesi tatil yapacak, 1 inci ve 3 üncü caklardır. Bu euretle tatil esnasında zaman kaçıra.blllrlz? Çan - Fo yen i e en n n 
lırdL Bu vaziyet karıumda. hükU- heyetlerinin hakiki ihtiyacı esaslı sulh ceza mahkemeleri nöbetçi ka- milstacelen görülmesi icabedcn ve ...::._ Bundan kolay ne va.r? Sarayın dibinde oturuyordu. 
illetler daha aağlam kuvvetlere da- surette tetkik etmeden eyanname- larak bu mahkemenin müıtacel İt" .. a ........ • b maznunları mevkuf bulunan da"vala- alzll merdivenlerln1 benden b!lfka bi- ...ıJ'!..:ePI: o gece çok meyustu. 8ev· 
1anmak zorunda kaldılar. Hatta ıulh leri tasdik etmemelerine ve geli~i gÜ- lerini de yapacaklardır. Sarıyer, ra deva_m edi}erkk l tatil yüzünden i:~~k~~rl;,~r;;~1~:a::ı:~: _ Ben, senden fenalık görecekml-
Zllınanuıda bile asker beslemek yo- zel tasdik edilen byannamelerden Adalar, Karta;, Eyüp, Kadıköy, Üs- bu i§l~rın ge~ı a masına meydan lerlm. timi dedl. Bunu bana. ıSan ıslhlrbazı 
hına tuttular. cDaimi ordu:t fikri dolayı birlik heyetlerinin meısul edil- küdar, Bebek, Beykoz, Beıik.taı, verilmryecektır. _ o halde bu 1.ş1 bu gece blttrellm. .Oyledl. İçlm bili ttlrlü inanmak ls-
Löyle zuhw etti. Bu ordu artık hü- melerine ltarar vermi§tir. _ sen fhtıyaten arka kapıya ıel, mlyor bu s~e. 
kiimdarm malı olmUftu. Yalnız ,efini 1 j B • h ı • bekle. Bu gece 1çln kat! olara.k ııöz _ Benden fenalık beklemek, bent 
CfeiiJ, zabitlerini de tayin eden ar- Uç hırsızlık lstanbu ıra ane. erın veremem amma • • belki yarın ıece. tanımamak olurdu. sız kl, çok kısa 
bk bükUmdardL Onifonna da ihdas Malüm ya.. her şeyden önce Çan - samanda beni herkesten iyi tanıdı-
edildi. k t ı Foyu görüp kandlnnat gerek. ruz.. gördllnüz. Böyle saçma. sözlere Ço .. pler·ı on ro u - Onu sen pek çabuk kandırabilir- elbette inanmıyacaksınız. Fakaı. orc1uıar ıene de cgönüJ n- 7 -'-! cYamamoto seni bekliyor ... der• 

--·
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--'---1 !!--''- B"r koyun tacı

0

rı·nın· 33 mu Çan - Fo eski bir hMıroyıı. dokun-auile uker 1~aıuanıan:t mun:a· 1 • aen, derhal sana. boyun e~r ve dedi- du: 
kepti, Her devletin asker devıirici za• liraıİ r•lınmİf d b .,::1_ b tın yoldan gider. 
biti · --' B J k'" ı · .. Y- Denı·zı·n hangı· tarafına Beyog"' lun a ü,.;,;.,, ir 

1 
dl - Bir gün eski efendlme de bent 

en Tilnlı. un ar, 
0

Y en. ıoçe-. Şlma gill.meğe baş a : çekemlyenlerden blrt böyle söylemlş-
beJeri dolatD'; kuvvetli ıençleri or- s 1 dökülecekleri teıbit birahane mahkemeye - Peki amma, beni unutuyoı: mu- tı Ben o zaman on beş yaşımda 
ducla hizmet İçin kandınrlardı. Hat- Zabıtaya m~acaat ed~ .. ü ~y- ·ıd• ırun? 1dtm; tecrübesiz bir kızdım. Dünyayı 
ti hileJ.e bile bat vurulurduı Deli· ~an adında hır ko~ tacırının ı~- edildi verı 1 _Ne o? sen de m1 kaçmak ıstl10r- ... __ ,_.

4
_ Bunu duyu:nca aıtla-

bnlılar banel rd __ ..ı_ edilir dıaaına nazaran kendıai gece Beyog- sun? eunm:uu11.uıı. 
m

97 
e e ..root • 1 d '-ir ' od k · t'kt - Öyle va. Ben, gözü tok a.allzade- mağa. bqladım. içki parumm tberi kendileriDe 'Ye- un a v ~ Caa ra ık 1~ 1 

den 1.tanbul çöplerinin liman haricin- Beledzye gazino, lokanta ve em- ~ · - Bski •fendln ne dedi sa.na? ril• "'-al ---Al bir ıonra ıeç Yaıut mcı ıo agm an ·k·· ı . l ld·v· h ld l · k Iere hizmet etmete alışmJf tıııt1 bir ır. c._- paruı:t Dl 'Y1I ..-.e -'---k k ,,. k lık bl k"" de do u mcıı azımge ıgı a e eali aribi müe11ese erın ıı ı ıurette saray emelı:danyun. Halbuki tlmdlkl - cSen fena yürekli blr kızmışsın .. 
kere lrabal edea de Wr dalaa ,.bu- ~d U:"u:0 b~nd arakarak ~· d!e- aon günlerde Adalara ve Anadolu kontroluna karar vermi~tir. Beledi· hürrlyetçller ~ a15zlU nıahlftklar. fena ,eyler dUşllnüyormuşsunh dedi, 
111 kmt.anmudı. Onla nw"Upluı 1b1~ 8 ıuın • 

8 tıla am çı 1. d kı~ n- yakasına iıleyen vapurlann aahilde ye iktisat müdürlüğü tarife Amiri d d d ........ ..,. - Sen ne cevap verdin? 
LL ha-• ---..J-....ıı K--•-- ıre Ozenne a mıt ve e ın e ı ucu .k . b' .. d .. d ... 

1 
Aynı mman a a a.ray a ı-v---· 

leli _. ,._ ,.~u ___. uvri bir SU) batı birı mıı ır çop eryası ıçın en geç- B. Osman Karaosmanog u, evvelki smı bllmlyorlar. onıan l{SrdOkçe, ki· - Ağla.maktan ba§ka bir tcY' ;}'a-
m dOJUl'Üİ)ınek için hamallık filAn t&f1 eyman~dd tl'nadaıvubr- tiklerini yazmıı ve alakalı makam- aktam Beyoğlundaki içkili lokanta- çilklüğfmıdeki ~Ue ocıcu:tıarını p&madtm, Fakat, zaman göstereli ki, 
ed.lerdit Aliller hiçbir yardnn sör- m~ı~r.5:ıu ant ve 

11 

1 e 
1 

Jc e lann dikkatini çekmiıtik. lan birer birer teftiş etmiotir. Be- hatırlıyorum: Bazı çocuklar csaray ben t emiz kalbll bir insanım. 
mederdL On dördüncü Loaia ml·d t~~~~ t" e>Jran serıemkeıe~~ ıvere Belediye, liman idaresinden Mar- yoğlunun büyük ve maruf birahane- oyunuı oynarlardı.. birisi yalanda.n - Ben aenden h19 bir zaman fÜP-
Uillıer IU'llfll11 yapbrdıfı vakit. ba ]" "i'k..Jb' ıraz b~n~a kİ d~e ::- maradak.i ıuların akıntı istikameti !erinden birinin yarım kilo ekmeğe kıral, öteki blr kahra.man olurdu. helenmem. Hat t.A. seni bu vesile Ue 
hanıketi MlJ6k bir civanmertlik aa- ıp 7 lf1. ve ce ını Yl 

0
d ~ ıgı .. - hakkında mal~mat almış ve çöple· on beı kuru~. 135 kuru~luk rakı için Bellerine tahtadan kılıç tak.atlar, btı· incitmekten blle korkarım. Fakat. b11 

-•d SefUet •• deki askerler kaçar- man 33 ırasının ça ın ıgını gor- . h • k 1 d " k" l V • • 160 22 kuruşluk bira için de 38 yQklllğe Ö'Lenlrlerdl. Bugtlnkl\ kor- s1hlrtazlar insanı öyle zehirlerler, 
, .. 1. Do....- lm bir firari old mu mliıtür. Süleymanın bu müracaatı rınb' angı. ~o ta ara 

0 u ecegını k ' ld v b' . . B' h sa.nlann h epsini o t ahta kılıçlı ma- öyle korkuturlar ki, insan hiç bir şey• tut 11 

;:j;a d akal u iki üzerine zabıta bu meçhul mütecavizi tes ıt etmıştı. .. . F ur~ı a ıgu~ı tes ıt ~t";ıı~tır, ıra ~- halle çocuklarına. benzetiyorum. inanmadığı halde 1ç1ne blr ştlphe 
top a ı a am y anınca. ğ batla t Bu auretle çopler, bır ucu ener- nenın Bcledıye tara ın an rnusa - _ Hakkın var, Şlma. Bu sarayla.r, girer.. beynlnl bir kurt glbl kemir-
-. obnat deiMldi uk•lerin ara- arama a mıı ır. bahçe, diğeı ucu Yeşilköy fenerleri- c1ak tarife haricinde içkiden fazla bu saltanatlar, bu debdebe ve ihtı- me~e b~ar. 
llDdaa pçlrilir, .._birinden birer ao- Cebinde 1086 lira bulu- ni bağlıyan hattın Uzerinden geçen para aldığı anlaıılmııtır. flllD)ara Yamamoto gibi mtıatebtt de- Çan _ Fo 

0 
daldkaya kndar ııa.

pa yerdi. OçüncU bçlf idama aebe- b • ket atırıldı aaha içine dökülecektir. Ancak çöp- Fiat mürakabe komiıyonu da ek- rebeylerl lAyıktır. ÇoJı:: ~da. her- remağaslle temas etmediği için kaç
biyet verirdi. Askerlik bir mahldl- nan ır ce lerin hu hat içinde Fenerbahçe ve mek. fiatlerini tesbit ettiği halde kes 111.yı}t olduğu mertebeye erlfecek. mak ve kaçınlmak meselesinden h n-
llli,ntti. Sazan. uiller, bir kabahat- Beyoğlunda Gilmüpuyu civarında y eıilköydcn üçer mil uzakta dökül- narhtan fazla fiat alınmaıı da doğ- Sen merak etme. Ben sarayın arka. berdar değildi. Mütemadiyen Tl -
lerl mbar edince neferliğe gönderi- bir apartımanın birinci ~a!ında otu- mesi lazımgelmektedir. ru görülmemi.otir. Bunun Uzerine bu kapısında bekUyece~. Bu gece ol- Ptyi tatmlne çalışıyordu. 
WL Rmrada ba mal on dolnaunca ran Mı81rlı B. Mahmumının odaeın- Belediye, çöpleri dökmek üzere birahane hakkında bir zabıt tutul- ınazsa, yarın gece mu~ taçaca.- Ti _ Pinin başı dönüyor ve arasıra 
_. aonlarma kadar devam ebaİftİr. dan ce~eti ile cebinde bulunan ötedenberi bu eıasa riayet diyordu. muş ve birahane .ahibi milli korun- A'tz. Sen, ben ve Çan -Iıo .. tiçtımQz Takakoyu batırlıyarak bir §eyler ho-

HükUmetler, giqide, ordu tetkil 108~ lıraaı çalınmııtır. Yapılan Fakat çöp mavnalarım çeken motör- ma mahkemesine verilmiıtir. beraber. murd&nıyora. da. Çan - Fo bu söz-
edecek derecede asker balunmamaia ~~ikata nazaran bu. ~t. ceke- lerden ancak ikisi mavnaları bu açı- Belediye, lcontrollara muntazam Çal'fldan aynld;!~r. terden blr teY anlayamıyordu . 
t..Jadılar. On yedinci urm aonlann: tinı pencereye y~kın hır çıvıye aı- ğa kadar götürebilmektedir. Diğer bir ıurette devam edecektir. Kaleyı· içinden T1 - P1 ° g1bı zindana uğre.mış ve 
tlan itı"bann, bunu da. maliye işlen mıı ve pcncereyı açı~ bı.rakıp çık- motörler buraya kadar açılacak Takakoya kime güvendiğini, kimden 
luzmda tedarik yolunu tuttuları mııtır. Bu oda ıokak uzcrınde oldu- kudrette değildirler. Bu vaziyet Gu··nıu••k R fethetmelf.. cesaret alarak kata t.uttujlunu 50r-
cMecburl hizmeb a1alU .ihdu edil- ğund~n dıp;ıd~n ceketi aören meç- karıııında çöpler iıtenilen mıntak:a- u.OrSa cSan alhlrbaz> taıeyt içten fethe mUftu. 
ti. laveç kıralı Gmtave - Adolpbe hul hır hıraız hır ıopanın ucuna çen- da dökülemediğinden ıahilleri kir- çalıflyordu. 08üa 1ara.ymm tttı Takakonun verdiği cevap, korsanı 
lıGtiin ahaliye orduda ~lfmak mü- ge) takarak pencereden uzatmak letmektedir. Belediye, çöp mavna· JB/'7/J9'! flatıert emekdan olan ihtiyar Şlma11 elde blr bayll dtışi\ndllrmüşttl, 
lmıQefiyetini yGldemif bulunuyordu. ıuretile ceketi ecbindeki . paralarla l&nnı çeken motörlerin mahrUkat etmııtı. TJ. - Pi, San Korsanın meşhur kl-
Oa aekizinci anrda ~ok devlet te- alıp kaçmııtır. Zabıta tahkıkata baı- ihtiyacını temin için teşebbüalere Londra üzerine 1 sterlin &,22 O geee Çan - l'oyu a&raJUl atta mıı~ tınr~ll ~~r;fye §U cevabı 
l.auma ukeri mülrellef'1Jeti yükledi. lamııbr. giri..,,...iıtir. Nevyork üzerine 100 dolar 130,70 kapısından kaçıracaklardı. --•·tı·. 

,..... Cenevre üzerine 100 ıSan llb1rbab ilk gece atsıı tapı- •"•'""9 
••• Bayan Hikmetin çanta- l.svıçre trantı so.sM nın önD:nde bekledi. 

Ba ~ bö!.lecc: devamA ederek, sini kapan meçhul birsiz Dr. Rahime Batu Madrld tızerine 100 ı>ezeta. 12.89 ~~~~~~==-===-----============-======-(Arkası var) 

._ pnnaıpe sore, ctopyekan harb:t Bir mtlddettenberi hasta. olan kıy- Stokholm üzerine 100 kuron 81,16 K d k" OPERA s· as nda le~ Yirmind anrda ar- Zabıtaya yapılan bir ihbara na- metıl doktorlarımızdan operatör Ra.- ESHAM ve TAHVtı.AT .... a 1 oy ınem 1 -lilıl 
Wr yalnm Mitin ntandatlar delil zaran Bayezitte oturan Hikmet adın- hlme -Batu 1yUeşmlf ve bastalannı Merkez Bankası hisse aen~ı 152.- R 
Wr memleketin nrı rotu. evi. an.: da bir kadın gece Fatih civanndan eskisi glbl aultanahmet Sağlık Büro- z ATı• su N G U 
..... aiacı. patatesi, kroma halUa geçerken kö§e baoında önüne biri sunda kabule başlamıştır. 1 R A D y o 1 
.... ..,i barbia emrinde... çıkarak elindeki çantasını ka~ıp 

• • .. • . .. • • • • . .. • • • • • .. .. . • .. • .. .. • • • • .. kaçmııtır. Kadının feryadı Uzcrııne y enibahçe haricinde 
meçhul hırıız yakalanacağını an a- ha k 

Biitün bu harb tarihini bayle kut yınca çantayı yere atmıı ve karan- yvanat par 1 
~ı gözden geçirdikten aonra ik- lık aohllarda kaybolmuştur. Zabıta Şehircilik mütehassısı B. Proat, 
-.. k11u edenek arörürib ki vak- bu meçhul hırsız hakkında tahkika- Y enibahçe haricinde büyük bir kül· 

Buıünkü prorram 
12,30 Program, 12,33 Saz eserleri ve 

türküler, 12,45 Ajans haberleri 13,00 
Şarkılar, 13,30 Salon okest.rası, 18.03 
Dans orkestrası, 18,40 F'asıl heyeti, 
19,30 Ajans haberleri, 19,45 İstanbul 
at yarışlannın netıcclerl, 19,55 Mü
zik, 20,15 Komışma, 20,30 Kar~k ma
kamlardan şarkılar, 21,00 Ziraat saa.
.ıı, 21,10 Temsil, 21 ,30 Müılk (Pl.), 
22.SO Ajans haberleri. 

tile Avrupada nuıl ordular bqıbo- ta girişmiştir. tür park yapmağa karar vermi~ti. 
_. halde ise, thndi de iatihaal öyle- Bu parka ait tafsilat planı hazırlan· 
dir. D3vletçilik diye ortaya atılan mışbr. Kültür parkta hayvanat, ne-
~ bizim de dahil bulunduğumuz Zorla kadıni kaçırmak batat bahçeleri kurulacaktır. Bu 
-..ı, premleria daimi •• muntazam İatemiı parkta ne cins nebat yetiıtirile-
Wr ordu yapbldan clewenin iktisat Silivri civannda Naciye adında ccği ve ne gibi hayvanlar teşhir edi-

~'9raitine tatbilmu alda ptirir. Fakat bir kadını zorla kaçırmağa kalkışan leceği aynca teabit edilecektir. 
· tam İçinde ~ lafba Osman adında biri birinci ağır ceza 

:;ı ~'bedendir: Yani .... ha- mahkemeainde muhakeme edilmir 
~dıiJ aafba> ya ~ tir: Muhakeme neticc:ainde Osmanın, 
~ahail a.zhiı:t u6ua... Nacb-eyi bçumaia teıebbiit ettiği 

ineç larah Caatave • Adolphe falı:'at muvaffalt olamadığı aabit gö
..._ birinde cmec:buri askerlik» rlildiliünden kendlainln iki aıy müd
......... tatbilsa IDeChur 1ı.ı.,,.. detİe afır hapıe konulmaaına karar 
O... bUtiln. A.'ft'apa an Mlcizincj ....... veriJmiftir. 
ila t.ldidelmft. •Mac._. it• de oaan -----
!lll»i olac:Mbr. Netekinı daha ım.li Harb malullerine ve ıehit i... banan nazariyeleri ine aüriili-
,_... Çalıtma lmkinmda bulanap da yetimlerine tütün 
~Yan, keza diier tarafta ela ikramiyesi 
~alacak İf)er dolu daran Türkiye- Emınönü yerli askerlik şubesinden: 
.~k~ına ve erkefe mecburi İt• Bmlni5nll yerli ukerllk fubeslnde 
~ batlamuına ilk rey vere kayıtlı harb nıaıoıu subay ve erat ne 
---er.1- bın" • beıum." 

-.. tehlt yetimlerinin 942 tütün beyiye 
.. (Va _ Nu) lkraniıyeıerıne 2017/942 pazartesi gü-

•••••• nU tevzıata başlanacaktır. ••••••••••••••••••••••••••••••• J Harb malölU .subaylarına. 20 ilA 23 
ıaı•tanbu] kütüphanesi Harb maHllü erlerine 24 1111. 26 

:ıtıtı e~nbuıun beş Yilzllncü yıldönü Şehlt yetimlerine 28 llA 31 dlr, 
~·an ratında flındlden hazırlıklara Hasta veya sntr memleketlerde ak-
ta!.ırltt ınış Ve İstanbulun tarihi me- rnbalan nezdinde bulunanlar da 1k
~1t~~ ll'atıh devı:ine ait eserler ramlye almak 1çlı1 noterce blr vek!
-~ fiuıdiden bir İstanbul Jet çıkartarak lkramlye cQzdanıa.-

._ tealaıne baılatımı1tır. rlle blrllkte ıubeye ml1racaaııım. 

Bu Park' Beıedl'yeye b'ır varidat 
membaı temin edecektir. 

BİR TAYİN 
Sümer Bank Yerıı Mallar Pazarla

rının İstanbul Matazalan tefi tten 
bu defa müessesenin Mağazalar mu
amelAt tetlltfne nakll ve tayin edilen 
faal rençlerlmlzden Be.y Sadi Aitav'a. 
yeni T&Zlfeahıde de ~nlar dileriz. 

Yann ıababkl proıram 
7,30 Program, 7,32 Vücudumuzu ça

lıftıralım, 7,40 Ajans haberleri, 7,35 
Salon orkestraaı, 8,20 EYln aati. 

RABİA ÇULPAN Ue 
ÇEVİK ALP 
:hleııdller 

19 Temmuz D42 

Doğan Sigorta 
Şirketinden : 

Doıtan Sigorta Anonim Şirketi aşağıdaki vasıflan h aiz olmak üzere . 
altı Türk gencini İ.stanbuldakl merkezinde en az blr sene staj yaptırarak 
bunlardan muvaffak olanları Şirketin esas hlzmeUerlnde çalııtıracak v• 
bu esnada llyakat gösterenleri ırtajlannı ikmal için ecnebi memleketlere 
gönderecektir. 

Hiç kimseye dayanmndo.n yalnız kencU kabiliyetine rüvenen1erln. en 
genç temmuz 1942 sonuna kadar tahriren şirkete mllracaat etmeleri lA
zımdır Namzetlerin Türk tebaasından olmalan, llse tahsUlnl bltltmlş, as
kerlik 

0

hlzmetini yapmış bulunmalan ve 25 ya§ından ~altı olmaları 1cab 
eder. 

Müracaat mektuplanna el yazıslle hal tercümesi yazılmalı ve nüfus 
htlvi;'Q ~Uzdanı suretııe 11'8 p.badetnaınea1 ve varsa 91(wiluk "61kalan
mn ıuretı n lkl &ded Yeaıt& fotıogra.tı illttlrllmelldlr • 

VEDA PROGRAMI: ADAM KESİYOR 
Buaün Halk aeanalan 16 ve 21, 'O da 

Yerlerinizi evvelden tedarik ediniz. Telefon: 60821 

Konya Nafia Müdürlüğünden: 
1 - Cihnnbeyll kaza. merkezinde yaptınlmakta olan ilk okulun 1kincl 

kısım inşaatı kapalı zarf u.sullle eksiltmeye konulmu§tur. 
2 - Eksiltme 27/TemmUZ/942 tarihine müsadif pazartesi günü saat 

ıa de TllAyet da1nı1 encümeninde yapıla.caktır. ve muvakkat te-
3 - tabu ln4aatın keflf bedell 30,000 llra. 29 k\ll'UI 

mlnatı c2250• liradır. 
4 - Bu 1fe a ld evrak: 
A - Projeler 
B - Keşıt cetvell 
o - sıı.ııeı fiyat cet.veıı 
D - Hususi oartname 
E - Bayındırlık Jtleri poel p.rt.na.mest 
F - Yapı 1,1erı umumi. fenni prtnamesı 
o - Eksllt.me prt.ııameal 
H _ ·Mukavele OmeA'lnden 1batet olup ısteyenıer bu evrakı her gün 

Kony& Nafia. mtıdtlrlftA'ünde görüp tetkllc edeblllrler. 
5 _ EJcslltmeye glrebllmek 1ç1n S üncll maddede yazılı muvakkat te

minatın hususi muhuebe Teznestne yatınıdtA'ma dalt makbuz yeya bu 
miktar pyanı kabul banka. teminat mektubu lle eksiltme ta.rlhinden en 
u tıç gün evvel ıta.tlller hartçı muma.sın infaatı muvaffakıyetle bafU
dıkla.nna dair referanslartle birllkte Konya vUAyetlne müracaatla. &lına
cak ehliyet vesikasının ve 1942 yılına ald ticaret vesikasının dıt zarta 
konulması ve 4 fuıctı maddede yazılı evrakın görülüp imza edllml.J bu
lunması. ltLzundır. 

6 - İsteklilerin 6 inci maddede yazılı evrakı ve teklif mektuplarını 
2490 sayılı kan unun tarlflerlle uygun olarak tanzlm edip 2 inci maddede 
yazılı tarihte saat 14 e kndar makbuz mukabilinde vllAyet dalnı1 encü· 
men relsll~lne tevdi etmeleri ve postada vak! gecikmelerin kabul olunma.. 
yacağı 1111.n olunur. 17372-. 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
İlAn No. 174 · 
19 Temmuz 1942 gününden 1tlbnrcn % 40 rutubetli ve 600 gram aıkle

tındekl blr adet ekmeA"in fiyatının 1161 on altı kunış .olarak tesblt ~ıı-
dili ilAn olunur, •"178611 



Sahlfe 4 19 Temınuı 1&-~3 

Bütün llallC, Ra<lyo yil~ B~ wnoı ruJaı hukuk l\~ Ankara Valiliğinden: 
h4*l ~kun:ıd&°'!"~ l - Ankara - Kıflehlr yolu Qaııkaye. iltlaalı:ı ktlçllk Es:a.t yolunda 
~ n.v- ~at .- tnpatınm ihalesi 27/7/942 tarlhlne raalayan pazarteal EVZ 

AK 
bat bahO"f.nd oAıu tzDt ve- ttın.11 aaat 1e de yapılm&t bere kapalı zart usullle ekslltmeye konul• kili aftıb\ nabrl :mge ta.ra.tm.dan 
Mabem mahalles!nde Pınaı1>&fl cedı- bltılt\u'. • 
destnde ~· No. lu evde Mehmet All ~ - Keştt bedeli d848b Ura cOh kuruştur. 

' 
Görmeli •• lahuti ...ınt 1elnıidan cUnleıneli ._. ... 

11)ım.danıyordu. Slnicll b u bllJUk fırsat .tınlzdedJr. 

• - Muvakkat teminatı c1S84• Ura. c58• kllf113tur. 
o~u Mmtaf& &leyhlne tapunun 6M -& - İsteklllertn tekllf mektuplarını muvakkat teminat mektup veya 
ada Vt 10 parael numaralı bir evin matbuzlarlle Ticaret Oda.!1 vesikalarını ve Nafia mlldllrlillttlnden bu tf 
.lzalel fUYUU dAva.sınm balolmakt& igfn alacaklan fennt ehllyet vesikalarını hAmllen yukarda. adı ıeçe.Q 
olan muhakeınestnde: Mllddeitıleyh ııtınde aaat H de kadar Dalm.t encllmen rel911ğlne veroıelerl, 
Mu.stafa.ya lllnen da.vettye varak.ut o - Bu 1f8 a.tt keşif ve şıartnameyt her ııtın Nafia mtldllrlütündtl 

~enat Aka, KR.STAL'a Tıuıburı Sallbaddin 

tebllt edllın1f oldutu halde ma.hke- görebilecekleri. (5l>66 - 7379) 
meye gelınedltl gtbl mueretfnl de --- - - --- - - ---------- - -----

Herkes Taksim'de 1 · Koşuvoı;-
blld1rm.em.lf oldulundan hakkında 
gıyap kararı verllmlt ve mil.p.ın ka
bili tab1m olup olmadJlmın Y8 kıJ
metl haaruınm mahallen •hll Tilkuf 
marlfetlle ıe.,bit1ne n bu baptaki 
ke..qftn '1/9/04.2 aaa• ıı de Jcruma "' 
mÜlıü:emestnin 10/9/942 aaa• H e 
bıralalma&ına ma.hkem.ece karar ve
r~ oldutundan nıumalleyhln k&
ılf güntı n muhakeme gtlnü gelın&
dlği veya tarafından musaddak bir 
vek:U göndermediği ~ mueretını 
blldlrmed.l~ takdirde muhakemenin 
gıyabında rüyet olunacatını mllbeyyin 
gıyap karan makamına kaim. olmak 
üzere on gün müddetle UA.n olunur. 

Yer bulmak için lütfen erken aelinia. maaalannm telefonla eYYeldea teclarili ttlebilfnlnb. Telr 40099 

HER PAZAR s..t ıs den t9. udarSARA YBURNU Park Gazinosunda 
'9 Tekmil Prolt'amla tcldstz AİLE MA TlNF.St 

ELEKTRiK ve MAKiNE 
MÜHENDiSLERi ALINACAK 
Maden işletmelerimizde çalıştırılmak ve ehliyetlerine göro ( 400 -
Oörtyüı.) liraya kadar ücret verilmek üzere, elektrik ve makine 
mühendisi alınacaktır. isteklilerin diploma, ehliyetname, hizmet 
vesikaları, nüfuıı hüviyet cüzdanile askerlik vesikası aaıllan veya 
tnsdikli suretlerinin bir tercümeihal dilekçeıine rapten 1 / 8/.942 ta
rfaine kndar Ankara Etibank umum müdürlüğüne göndermeleri 
ilan olunur. 

Satılık Hurda Tel Halat 
1\tahdut Mes'uliyetli 

Garp Linyitleri işletmesinden: 
15 Ağustos 1942 tarihine müsadlf Cumartesi günü saat 11 de 

kapalı zar! usuliyle Soma işletmemizde takriben otuz ton on 
U~ on sekiz mllimetre kutrunda tel halat satılığa çıkanlacaktır. 

Talip olanlann şartnameyi İstanbul'da Eti Bank Şubesin
den ve Kütahyada Türkiye Kömür satış ve tevzi müessesesi 
ajanı İhsan Şeritten ve Balıkeslrde Mükellefiyet Müdüriyetin
den almaları UAn olunur. 

SAClNIZ DÖKÜLÜYORSA, BASINIZDA KEPEK VARSA 

' 

Sünnet diifilnlerJne ve eflenceler 

KARAGÖZ 
BAYALl 1\1.AHl\IUT AKÇAY 

Adres: Aksaray cd. Bak.tal Ömer 
HaIU. Telefon: 22443. 10-111 gün 

- evvelden haber verilmelidir. -

Ll 
KiMYAGER Ll 

Hüsameddin 
1 

drar, kan ve sair tahliller. 
mlnönil, Emldk ve Eytam Ban
sı karşısında İzzet Bev Hanı 

2 el kat No. 6 

·"'-- ACELE SATILIK 
PLAJ ve ARSA 

Maıtepcnln pek müstesna bir 
yerinde fevkalA.de pl~Jı ve tatlı 
su kuyulu takriben 25 x 40 met
re ebadında bir dönümlük arsa 
acele ııatllıktır. Sirkecide Mü
hürdar Zade Hanında 28 No va 

müracaat. Tel: 20790 • r:::i 

O r. N iHAD TOZGE 
Cild-Saç Frengi 

ve diQIJ ZOhrevl hastahklar 
ı mıaıHc:ı llHlr llVT AllA&lll o 

Paur u Per .. •hdu •Uı lıerııı 
1• ._ n.- • ...._ (T-fMı et- ) 

-il. \1!11.,.. ..... ·-Hlft fi-... • .._. 11 ·-·---.... ---· 
1 Bey<>ilu Üçüncil Sulh Hukuk 

Bursa sulh hukuk mahkemesin
den: 942/49 
Bursa. lkincl sulh hukuk mahke~ 

AJ K SAÇ EK RI j Hikimliğinden 942 / 446 
Mehmet Saadettin tarafından Fın

KULLANINIZ. TESİRİNİ DERHAL GÖR0RS0N0Z. -- dıldı Cihangir Camii yanında 2 7 No. 

·------------------------~· da mukim Oımııa aleyhine açılan ve 

meslnln 18/11/ 942 gün ve 832 sayılı 
lldmlle hissedarların hlsselert itiba
rile takslml kabil olmadığından satı
larak bedelinin taksimine karar ve
rllen Bursanın Hıdırlık mahallesi 
NUOfer sokak kapı ıo - 1169 adanın 
5 parselinde kayıtlı. tl'st katta üç oda 
blr mutfak ve bir abdeshane ve blı1 
miktar bahçeyi muhtevi ve (460) Ura 
kıymeti muhammenell b!r evtn Bur
sa ikinci sulh hukuk mahkemesi sa
lonunda açık arttırma ile aatılaca

ğından ıın.n tnrlhlnden itibaren her
k.es için görülmek llzere açik ,art
nameııt mevcut olduğu istekll1*'rln 
satış gününe kadar yllzde yedi buçuk 
pey akçesi lle bat kitabete mllraca.at
lan ve blrlncl arttırmanın B/B/ 942 
günü saat 14 ten 15 kadar ve kıy
meti muhammenenln yüzde yetmiş 
beşini bıılmadığı takdirde lldncl art~ 
tırmanın on gün aonra 18/8/ 
942 günll saat H ten 15 e kadar 
icra kılınacaıt işbu gayrı menkul 
üzerinde ilgileri bulunanların enakı 
mii.lfbltelerlle birlikte 15 gün zarfın
da mahkemeye müracaat.lan a.kd 
takdirde satı.ş bedelinden mahrum 
tutulacaklan. Evkafa alt taviz bedeU 
lle ihale karar pulu tezkere hıncı ve 
tellD.llye bedelinin mQşterl.sine ve di
ğer vergllerle yüzde bir harcın hla
sedarlara alt olduğu llln olunur. 

Zayi - 924 yılında Darü.şfafakadan 
almış olduğum tasdiknameyi kabyet
tlm. Yenisini alacağımdan eskisinin Bankamız Merkezinde ve Ereğli Kömürleri 

İşletmemizde çalışbrılmak ve ehliyetlerine 
göre ücret verilmek üzere, Makine 

Ressamı Alınacaktır 
isteklilerin evrakı müsbllelerluln ıud ve,a tasdikli aııretıertııln bir 

tercii~yi hal dilekoesino rapten 15/8ı9t! tarlhlııe kadar Ankarada 

mahkemenin 446 numarasında kay-
dedilen izalei tuyu davasının muha- hükmü yoktur. Tevfik Sayııdeter 
kemesi aonunda gayri menkulün ka- . • 
bili taksim olmadıiı ehli vukuf ra- İatanbul Asliye 1 2 nCJ Hukuk Hl· 
porile sabit olduğundan, bilmüzaye- kimliğinden: E.Ma 942/ 399 
de satılarllk parasının hissedarlar Davacı: Behice: Beşiktaı Şair Nedim 
arasında hisaeleri nispetinde tevzi ve sokak. 1 34 No. 

Eti Rımk Vmum Müdirlüliine cöndermd~ ilin olwıur. 

takıimi ıuretile şuyuun izalesine Davalı: Enver Parlakbilek: Yeıil-
30/ 6/942 tarihinde gıyaben kabili direk Mahmutpaıa Güzin Han Lü· 
temyiz olmak üzere karar verildi. bünler çorap fabrikaıında itçi. 

•••••••••••••••••••••••••- htik.üm hulasası makamına kaim ol- Davacı Behice tarafından kocası 

- NI• NA ŞAPKA SALONU 9\ mıık üzerei lanen tebliğ olunur. Enver aleyhine açtığı boıM\ma dl va-
:-------------- sının, da.valının ilc.ametgalıı meçlıul 

( 

Beyofla ,.eril askerlik şubesinden: olduğundan gıyaben ve ilanen yapı-
Beyoğlu tstiklAl cacıcıesinde PASAJ HRISTAKİ apartıman 1 - Şubemizde kayıtlı ve tütün ik- l · h '- · · d K · 

a 1 i ,. .... h k lül b an mu aır;;emeaı ıonun a .anunu 
ak _,.11...,.,.. ld ğ Uşte il rin bildirir ram yes ne mu,,~a a ma su ay ve . . 

1 8 
. d . 

- A - No. 1 e n lcu.4.u•L"l o u unu sayın m r e e · malt1.l eratla şehit yetimlerinin 1942 med.e~ının 3 , 1:f2 ncı mad elen 
yılı tüt.ün lkramlyeierl aşağıdaki gün- mucıbınce taraflann boıanmalanna 'D • z EL M OTo• 11 R U !erde sabah saat dokuzdan on ile.iye ve davalı kocanın bir ıene müddetle 1 ••111 ı kadar dağıtılacağından kendilerine evlenmeden memnuiyetine dair veri-

Çalııtırmak için tahsis edllen günlerde ellerindeki ve- len 10/ 7 / 942 tarihli ve 942/399 
saik ve dörder adet fotoğrafiarlle blr- sayılı hükmün müddeialeynin ika- 1 

M ak 1• n •. st Aran 1 yor llkte tubeye gelmeleri. 2 - Tahsls metglhmın meçlıuliyetine binaen 
edilen gün ve saatlerden başka za- ilanen tebligat ifasına karar verile-

••••••• Be>otlu. BELER OTELİNE Müratut manda tevzta.t yapılamıyacağının rek. hülcüm fık.rasınin bir r · ti teb· 

---------------------------- kat1 olarak bllinmesl sayın alA.ka- liğ yerine geçmek üzere ... ıhkeme 

İstanbul Jandarma Satinalma Komlayonundanı 
Mlltdan Cin.il Tahmin bedeli tııc teminatı Ekallt.me 

Çuval bed 
At nalı 
~ 

Lira Kıl. Lira.. Krt. gün ve aa.att 
2810 00 19:ı 71 21117/942 cumarteaı. 8. 11 
18llO 60 2479 40 2'117/942 pazatteıt s. 11 

1 - Mlkd&r n cinai Ut ilk temlnatlan vt tahmln bedelleri yukarda 
7azı1ı iki kalem malzemeden çuval bezi. hlzasında ya.zıh gün ve saatte 
.._ ebütme Ut alınaca.k ve nalın da )'azılı gün ve eaatte açık ekslltmtl 
Ue !mallyest ihale ed1lecekt1r. Açık eksiltme İstanbul - Taksimde komı.. 
700umuzun bulundutu mahalde yapılacaktıt. 

1 - Nal dem.lrt bllh1sap müteahhide aynen verllecetttlr, nal temı.. 
natmda verllecelc demlrln maliyet fiyatına göre bedeli de dahlldlr. 

3 - Nümuneler her gün komtsyonumuma görülür. Şartnameleri p~ 
ra.sı.z verilir 

f - Nal eksiltmesine girenlerin evvelce nal imU ve teslim ettlklerintl 
dair V'E!slka ibraz eylemelerl şarttır. 

il - İsteklllertn teminat mektup veya makbuzlan ve lcap den vesi<! 
kalan Ue eksntme gUn ve saatinde komisyonumuza. gelmeleri. (7385) 

T. 1 Ş B A N K A S 1 
Küçük ltuarTul heaaplari 1942 ikramiye plôni 

KEŞİDELER: 1 Şubat, ' MaJU, 1 Afustoa 
! .bdncfteşrln tarihlerinde yapılır. 

1942 İKRAMbELERl 
1 Adet ! 000 Urahk = 2000.- Lir& 
3 ~ 1000 • = 3000.- • 
! ~ '75G • = 1500.- ». 
3 • 500 • = 1500.- • 

10 • %50 • == %500.- ~ 
40 • 100 ~ = 4000.- •. 
50 • 50 • = !500- .. 

!00 • !5 • = 5000.- ' 

ı h• 1 U M ''d" ı ·· ... •• d darlara llA.n olunur (98501 d' lı . )''- _..ı·ı . ld 
n ııar ar • u ur ugun en: Matru subaylar : 2i1719u salı y ıvan a?e.ın~ ta'". ':°' mış .. o u- ~--•••••••••••••••••••••• .. ,,.

1 • • • 2317/ 942 perşembe gunda, ııbu ıl&n tarıhınden ıtıbaren 

! 00 • 10 • = 2000.- • 

Müteahhit nam ve hesabına olmak üzere şartnamest mucibince clOOt • • : 2517/ 942 c Ertesl on be, gün içindt. temyiz yoluna mü-
adet pastörize kasa pazarlıkla s:ı.tın alınacaktır. Malıll erat : 2817/ 942 aa·lı racaat etmediği takdirde hükmün 

2 - Pazarlık 28.7.9:12 salı günü saat 11,10 da Kabataşta. Levazım şube- • • 3017/ 942 perşembe katileşeceği belli olmak üzere il&n 
slndeld Merkez alım komlsyonunda yapılacaktır. • • 1/ 8 f942 c. Ertest olunur. 

3 - Şartname heıı gün öğleden sonra sözü geçen ıubede görüleblllr. Şehit yet.ımıert : 418/ 942 s:ı.h 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede- • • 8/ 8/ 942 perşembe 

ceklerı flat ilzerlnden ,-. 7,:1 gilvenme parastle blrUkte mezkOr komisyona • • B/ 8/ / 942 C. Ertesi 
mfiracaatlan. c7710• • • 11/ 8/ 942 sah 

n • • 13/ 8/ 942 perşembe 

Devlet Demiryolları ve Limanlari lıletme 
Umum idaresi ilanlari 1 

Muhammen bedell 34295 (otuz dört bin iki yüz doksan be,ı) llra olan 
cem'an (274) iki yüz yetmiş dört metre mlk'abı .360> üo yüz alt.ml§ desl
nıetre mlk'abı muhteut eb'at ve miktarlarda çam veya köknardllme, çıta. 
ve tahta ,27 Temmuz lG-42) pazartesi günü saat (15,30) on beı buçukta 
Haydarpaşada Gar binası dahlllndekı komisyon tarafından kapalı zarf 
usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2572 Clkl bin beş yüz yetm.It iki) l.ln. 13 
Con üç> kuruşluk muvtkkat teminat, kanunun tayin ettttt vesikalarla 
tek.lltlerinl muhtevi zal'flarmı aynı gün aaat CH,30) on dlkt otuza kadar 
komisyon relıılltıne nrmelerl l!zımdır. 

Bu lşe alt oartnameler komisyondan para.su olarak dağıtılmaktadır. 
(7"60) 

Matbuat Umum Müdiirlüğündenı 
1 - A1dl bir defa. ne,ıredllmette olan Ayın Tarlhl mecmuasının 10 

ntWıuının t&b ._ı npt.lı a.rt tınıllle münakasaya konmuştur. 
1 - Azami SO formadan ibaret olan mecmuanın beMr nüshasının 

adedi tabı (1000) dlr. 
S - Fonnaııının 25 Ura ltlbarlle tahmini bedeli (7500> muvakkat * 

minatı (662,60) Uradır. 

• • : 15/ 8/ 942 c. Ertesl 
• • : 18 18/ 942 salı 

Malul ve şehit yetimlerine davet : 
Kadıköy aslterlllc şubesinin 042 senesine alt tüttın ltramtrP.slni aşa

ğıda gösterilen günlerde tevzi edilecektir. Tevzı gtlnlerlnden gafri gün
lerde sabahtan öğleye kadar numara almak lçln şubeye mllracut etme
leri, tevztata pul ve nüfus cüzdanlarlle • adet ince kAğıda. çıkanlını.t fo
tograf, resmi senet ve ikramiye cüzdanlarının. getirilmesi, Gilnfl haricin
de tevziat yapılmıyacatı. 

20/7/942 pazartesi günil. 
22/7/942 çarşamba günll 
241'7/942 cuma günll ötleden sonra ıehld yetlnılerlnt. 
21/'1/942 Balı gtınU. • 
23/71942 perşembe günt öğleden aonN maıa.ı subay n erlere yerlle

cektlr. 
Bu beı gUn içinde müracaat etmeyen tehlt yetımıerlne 22n1942· ııalı 

günfl ve mllra.caat etmeyen malfil aubay n erlere ıttr/942 oarfe.ınba 
gUnft t.em edllecetı Uln olunur. (029 - T180) 

Biletçi alınacak 
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel lıletmeleri 

Umum Müdürlüğünden 

• - Münakasa 2on/942 tarihine müsadlf pazartesi günü saat 15 de Kabul şartlan: 
Ankan.da BqvekAiet Matbuat Umum Müdürlüğü Satınalma Komlsyo- 1 - Tamüssıhha olup askerlikle alakası bulunm.a.yacat. 

İdareml7.e biletçi alınacaktır 

nunda rapılacaktır. 2 - Boyu 1,65 den ~ağı ve ya.,"1:40 tan yukan olmayacaıt. 
5 - eartnameler Ankarada BaşvekAlet Matbuat Umum Müdilrlü~ 3 - Okuma ve yazması olmakla. beraber blru da. hesap bilecek. 

!.tvazım .A.ynıyat tube31nden, Istanbul Matbuat Bürosundan parasız olarak İsteldller Galatada Tramvay Hareket dairesine m!1re.caatlan. c7787• 
~~ -

6 - Taliplerin teklif m~ktuplarını şartnamede ve 2490 sayılı kanun~ • Terzi ustasi aranıyor 
ta yazılı ·resatkle beraber 20/'7/ 9U pazartesi 1i1111l aaat 1' de kadar An-ı Blrl 500 diğeri 400 kuru§ yevmiyeli mütehassıs lkl teni ustası alına.-
karada uı~ meydanında Koç apartunanında Bıı.şvekAlet Matbuat Umum caktıl'. 
Mild11rttı~ü aatınalma Komisyonu l\!yasctıne uvdl et.meler! veya. taah.- Çalışııı.a11; ısteyeoler Top-ha.nede lld No. lu, c11Jdmev1nt müracaat et-
:.ot:!! :nt>ktupla rllndermeleri rica olunur. (7208> meıerı. c77°'9 

'l'tlrldJ'e ~tlmhuriyetl 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu.o tat1h1: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Tllrk llruı 6~ Tt 

aJaıu adedi: 265 
Zirai ve ttcart her nevi banka muameleleri 

Para blrlktlre11lere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ltlbaraıs tasarruf hesaptannd& tn. 
u 150 lltaaı bulunanlara senede f defa çetuecek tur'& U. qalıdatl 

pllna göre ikramiye datıtılacaktır. 
' adet 1.000 liralık 4.000 lira 100 adet 50 Urahk &.008 lira 
' • 500 » !.000 • 120 ! 40 ~ f.800 1 
' ~ %50 ~ 1.000 • 160 ~j 20 •. 3.!00 J 

4.0 • 100 • 4..000 • 
DİKKAT: Hesaplatındak.1 paralar bir sene içinde 110 liradan qaRı 

dÜ§lll!yenlere ikramiye çıktığı takdirde ~ 20 fazlasUe verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyUU, 11 b!rlncikinun, 11 mart ft 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Hava Gediklisi olmak istiyenler 
1 - 1926 doğumlu olup orta okulu öğretmen kana.atı He en aşağı eyt 

derece ile bltlrmlş, fakat olgunluk imtihanına girmem~ olanlar, 
2 - 1926 doğumlu olup orta eıku lu öğretmen kanaatlle b!t.lnnLş ol~ 

gunlukta lkmall kalmıo olanlar, 
3 - 1341 doğumlulardan ı.ırınci ve lkhıci maddı>jcrdekl şartlan lıalz 

olan lsteklllerln T. H. K, :ist. Hv. mümesslUlğine ınilracaatıarı. (7':3') 


