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istasyonda Başvekil, Genel Kurmay 
Reisi ve Vekiller tarafından karşılandı 

• 
Bugün Lozan zaferinin on do· 

kuzuncu yddönllmlldür. 19 yıl 
evvel bugUn devletler Sevr mu· 
abedesfnl yırtarak yeni Tilrkiye
nin kurulutunu tasdik etmeğe 
mecbur olmutlardı. Türkiye, 
Sevr muahedesile istiklAlini kay· 
bediyor, orta Anadolu'da btr 

Konya 22 CA.A. - Rleslcllinhur çekttklert yüce Şefiertm arala· kaç viliyetten mlirekkep. kon· 
İsmet İnönü, Konya Halkevinde ve ruıda görmekten duydukla.n son- trol altında kUçUk bir hükiimet 

Cenupta 
• 

Alman taarru-
zu ilerliyor 

Voronez ınintakaıinda 
- da Almanlar mukabil 
taarruzlara batladılar u~radıjp Konya. vllAyetlnln kaza. ve suz sevinç ve derin §ükran his- halini alıyordu. Umumi barbden 

köylerlnde halkı kabul ettıklet[ za- lerini coşkun bir şekilde göster- yorgun bir halde çakmış olına-
ınan, geçen blr ~ne zarfında bütün ed 
VllA.yette hububat satın alınırken mişlerdlr. mıza ratmen hu muah eyi ka· Londra 24 (A.A.) - Dün gece 
Konya.lıla.nn temln ettikleri en 1y1 Millt Şef. Aksarayda. köylü ve bul etmedik. Bir tek neferi.miz, Moskova' da ne,redllen Rus tebll· 
neticeden dolayı Konya halkına ve kase.balı halka bir çol[ sualler bir tek ıilabımu: yokken müca· ğinden anlaoıldı~ma göre Almanlar 
Konya. vallsl Nlza.meddln Ata.ker'e sormuşlar ve aldıklan cevaplar- ı deleye abldak. Azbnle, imanla cenup cephesinde dlln daha fazla 
teşekkür etmişlerdir, dan Cok memnun kalmışlardır. çarplfbk, neticede muzaffer ol- ilerlemlılerdir. Reamt RU9 tehliğin-

Re1s1cümhur bu münasebetle . Kon- Mlllt Şet saat 13 de Koçhtsar yo- dok. de aynen ı6yfe d•nilmektedir ı 
Janın, muharebe zamanlarında or- llle Ankara.ya hareket buyurmuş- Fakat İt bununla bitmedi. lı· c:Kıtaatımu:, 2 3 temmuzda Voro-
duyu ve memleketl beslemekte ön b !l..taı h--'-tnln _____ u h ·-'-- __,ı Cl ı· k N 
eatta geldiğlnl blltün yurda. hatır- Iar ve teşrtnerlnde olduğu gl 1 tmuu lll"D ~ıet" cep e nez mın~asue n ıyans aya. <>"' 
la.tacakla.rı vA<ılnde bulunmuşlardır. a~anndıw da hararetli teze... kumandanı ismet lnönll lU'larca voçerkask ve Rostof kesimlerinde 
Önümüzdeki sene zarfında da. Kon- hürlerle uğurle.nnuşlardır. Lozan'da diplomatlarla uiraş· şiddetli çarpıımalarda bulunmuşlal"" 

ll" ~· h Ikın .. ~ lda maia mecbur oldu. ismet İnönU dır.> ra v a.yew. a. ...... n ve re me· "-•·-- ns (A A )' MIU! Şef ç ı tnurlarından, Cümhuriyet hükOmetı- zuıaacıı "' f · · İn- , ba dyasf mUcadeleClen de mu· Rua tebli~nde fn iyanskaya ve 
nln aynı gayreU beklediğini söyle- Cümhurretsl smet önü bu ak- zaffer qakh, 24 temmuz t 923 de Novoçerkask lslmlerl ilk defa .z*re
nı.lşler ve hllell yollara. sapmak tema- şam saat U\,43 de Konya.dan oto- Lozım muahedesi ln\za edildi. dilmektedir. Bu ikl ıehir de Don 
ff111erlnin yer bulmama.sına. dlldı:at mobllle Anka.raya avdet buyur- BagGn yurdmı her tarafında nehrinin ılmal kıyısında bulunuyor. 
ectllmeslnl tavsiye etm~lerdır. muşlardır. bu bUytik giin kutlanacak. yapı· Novoçerkaık Rostof'un . H kllo· 

Aksaray 23 (A.A.)' - Azlı Mllll Cümhurrelsl Dikmende Büyük lacak toplanblarda Lozan kah· metre ıimall ıarktaindo, Çinliyanık· 
Şefimiz Reisfcümhur İsmet İnö- Millet Mecllsl ret.si B. Abdülhalik ramanı ismet lnUnü'ye kal'fl aya iae Roatof - Stalinıırad JYolunun 
nü dün «Born yoUle şehrlmizi Renlla, Başvekil ve Harlclye Ve- olan minnet n ıtilaan borçlan ortasındadır. 
şereflendirmişlerdlr. Mtut Şef yol kA.letl Veklll B. Şükrü Saraço~lu, l>elirtilecektir. $ebrhnlzde ö~e· Ruslar, Alman ilerleyişine §İddetle 
Jlzerinde harman ~!erile meşgul Genelkurmay Başkam Mareşal den evvel Oıködar Halkevinde, mukavemet ediyorlar. Voronez lc.e· 
köylülerle konuşmuşlar ve köy- Fevzi Çakmak, Vekiller, C. H. P. öfleden aonra ilıüvenitede, gece siminde Ruslar, Alman mulcabil ta· 
lülerin içten gelen samlml teza,.. genel sekreteri, vali, generaller bUtlhı Hı.lkevlerlnde toplantdar arruzlarına ra~en ~ni terakk:iler 
hürlerile karşılanmışlardır. Ak- ve asker! ve mülld erkAn tarar da yapılacaktır. 1 yapmışlar, Don' un garbında yent 
saraylılar çoktan.bert hasretlnl fından kar§lla.runışlardır. ._ ____________ .J köprübaşılan kurmuılardır. 

Belediye otobüsleri Yüksek mühendis mektebinde 
Iskenderiye'ye gelen 

sevkinin teminine 
9 otobüs'ün 
çalışılıyor 

Maarif Vekili Ankara'da da bir 
mühendis mektebi açılacağını söyledi 

Dün saat 17 de Yüksek Mühendis 
Mektebinde, bu sene diploma. almağa 
nıuva.!1'ak olan genç mill1endlsler şe
refine bir tören tertip edllmişt!r. 
Maarif Vekllt B. Hasan Au Yücel, 
vali, tinlversite profesörleri ne blrçok 
davetlUer törende hazır bulunmuş
lardır. Törene talebenin bir ağızdan 
söyledlklert İ.st!klll marşı lle başlan
mış, bunu mektep müdürü B. Tevfik 
Taylan'ın mühendislere hitabeden 
kısa blr nutku ta.k1betmlşttr. Mek· 
tep müdürü 58 inci ders yılının sona 

. erdi~l. 1942 tahsll yılı zarfında. mek-
Belediye taraf.ıdan Ameriliaya yola. oılianlacait henllz belll aeğil- tepte 620 talebe bulunduıtunu, yüzde 

•lparit edilen otobliılerC:len C:lolc.uw- dlr. 54 ünün sınıf geçtlğlni, önümüzdeki 
hltn lıkenderlyeye gel dilini ya.mut" yeni oto bu.lor ylrml beol otur- .senelerde mezunlar adedln1n 100 clen 
\it.:, Oto'bUılorln Türklyeye aevlr.edil- mak: cm hetl de ~,Uta Clurmak au- = ~:ır:~: ilmidliıde bulundu· 
~aıl için Mt11r hUkQmet[nhı mllaaa- retlle kirli yolcu alahilecek büyük- • 

zumlu bulundutunu söylemtı ve şöy
le deml.ştir: 

«- En aşağı her .sene 300 mühen
dis ~lrmeh mecburuz. Bu mek
tebl genl.şleterek. tedrla vazlyetlni 
zenginleştlrerek en az 150 mezun ver
meslni temine oa.ı~acağız. Geri kalan 
150 genel de Anka.rada. aoılacak lkln
el mühendis mektebi yetlşttrecektır.• 

vekil, bunda.n sonra. teknik öR"re
tlm içln sarledlleeek 81 milyon Ura
llk inşaat progra.mına alt ka.nuuun 
Millet Meclisinin 3 a.tustoa toplantı
sında. gl:lrtişillecetlni ve bu kanunla. 
MUhendia mektebi lhtlya.çlanmn da 
tamamen gôz önünd& tutulduıtıınu, 
bllhas&& tayyare şubetsl 1Qln lllzumltt 
~atın yapılacağını mUJdelemlştlr. 

Beynelmilel 
bir mahkeme 
kurulmalı 

• 
Amerika Hariciye 

Nazırının dün 
geceki nutku 

• 
Loaıdra 24 (A.A.) - Birleşik 

Amerika Hariciye Nazın B. 
Cordell Hull dün gece radyoda 
bir nutuk söylemiş ve harbden 
ıonra en mübrem olan ıeyİn 
beynelmilel adalet divanı ve 
milletler araamda iktisadi bir 
ahenk kurmak olduğunu söyle· 
mit. mali ve iktisadi •abada zen· 
ııin olan devletlerin. fakir dev
letlel'e yardun etmeleri icabft· 
tiğini kaydetmİf ve demitth- ki: 

«Fakat bugÜn en mübbn me
aele, harbi kazanmaktır. Fakat 
harb, yalnız taarruzlan defet· 
melde kazanılmaz. Diipnam 
ininde arayacaiız. ininden dqan 
çıkmafa icbar edeceğiz n onu 
her yerde ezeceğiz.,. 

Voronezde 
son vaziyet 

Vichy 24 (A.A.) - Almanlar Ros
tof ka.pılanna varmışlardır. Rlcatler1 
kesUrrılş olan bir Rus kuvveti tama.
mile imha edllmlştır, 

Almanlann Roı.torun 3 kllonıetre 
doğusunda blr köye va.rdıklan &Oy
lenmektedir. Bazı Alman kuvvetleri 
bu istikamette Don nehrini geçmlş
lerdlr. 

Voronez kesiminde Ru.slann yap
tıklan ta.a.IT1.12laıı geri atılmıştı;r. 
Şehrin merkezi Alınanların· elindedir. 
Ruslar doğu mahalleleri ellerinde 
bulundurmakta.dır. 

Volk6t ve Len\ngrat keslmlertride 
mevzl.1 faaliyet olmuştur. 

Baltık dentzlnde bir Rwı 88.hll mu
hafaza. gemisi ba.tınlnuştır. 

Mısır çölünde 
dünkü gün 
sakin geçti 

İngilizler zaptettikleri 
yeni mevzileri tahkim 

ediyorlar 
Londn 24 (A.A.) - Mısır çölünde 

dünkü gün nispeten da.ha sa\dn geç
mıştlr. Harb muhabırlerine göre İn
gilizler, dünkü günü, blr gün evvel 
zaptettıklert mevıilerl tahkim Ue 
meşgul olmuşlardır. Hlç bir tank mu
harebesi vukuu bildlrllmemiştlr. Mer
kezde piyade ve topçu f:.\ııllyetl ol
duğu tahmin edllmektedir. 
Şimal cenupta, Almanlar, nertıe

ml.ş olan İnglllz zırhlı kuvveter11e mu 
harebeye tutuşmağa ça\ışmış1ardır. 

Aimal kesiminde sükünet hüküm 
sfumüş, Avustralyaloor zaptettlklerl 
TelüUsa tepeslndekl mevzllert ta.h
kJm etmişlerdir. 

Akdenlzde İngiliz denlzaltılan Af. 
rikaya gltmekte olan üç mihver nak
liye gemlslnl batırmışlardır. 

Vılşingtan 24 (A.A.l - Mı:;ır ct>p
hesinde İnglliz taarruzunu püskürt
mek için Alman1ar evvel§. uç:ı klar 
salmışlar, sonra da silngü hücumuna 
kalkmışlardır. Fakat her lkl d:!f:lsın
da da. muvaffak olamamışlar ve İng!
llzler elde ettikleri mevkllt>rl muha
faza etmişlerdir. 

"ichy 24 (A.A.> - M1S1r c 0 pha.;.1n
de muharebe ~nlden ş!ddetıenmlıt
tlr. İnglllzlerin gece gündi.\z yaptık
ları taarruzlar gerı atılmı.ştır. Mih
ver kuvvetleri 1000 İngllızl esır et
mlşlerdlı. 131 İngiliz t:ınkı tahrlbe
dUmlştlı'. 

Evvelki gün çetin 
savaşlar oldu 

Kahire 23 CA.A,) - Dün bütün ke
simde çok ağır savaşlar o1muştur. 
Sa.v~la.nn en çetini merkez kesl
mlnde otmuştuı. Burada İngiliz ve 
Alman tanklan savaşa lşt!r~k etmiş
tir. İnglllzler dü.şmı:ını yerleşti~ 
mevzilerden çıkarmak için çarp1şım:r 
lardır. Müdafaanın en ağır yfıkünil 
Alınanlar tizerine almakt:ı ve biitün 
keslmlerd1:! karşı hücum yapmakta.
dır. Ş1mdiye kadar' İnglllzler çok 
önemli h19 bir teraltk.l kaydetmemiş.. 
!erdir. 

Hül(fimet bazı maddelerin 
satışını serbes bırakacak 

Healni almalt icabottilindeft Kahire lültteC:llr, Otobllılerln Bayezit ile Şlı- Bundan sonra. Ma.a.rif Veklll B. Ha.-
•1çUlğimizfn ticaret atqeaile otoblla- lid. e O.rnanbey ar~ında lfleti1me1.i ıli&n Alt Yücel, talebe Ue bir saat ka
t - d:'·llnUIU l dı kıh d k dar süren hasblhalde bulunmuştur. 
qr{ lıtanbula getirmeli lılnl Uzerlne .., · yor ıe • ta e ece - Bwıda.n evvelki devreler& nispetle 

Bu akıam Ticaret Vekili H b b k ld .., 1 d 
radyoda konuıacak ububatın ser es ıra 1 ıgı yer er e 

\.lan naltli t irketl Mıai lıukQm ti lori ,tdit. YO golif yollan rmdldcn Cümhurlye~ lda.r&slnln teknik adam 
b.eıd' ya ' .. r . e teablt edılmemlıtlr, OtohU.lerln bu~ yet1ştlnnekte blr rekor kırdığına ı,a-

ınde teıehbwte bulunmalc.taC:lır. raya gelmealndeıı ıonra Lir tecrübe tat eden Maarl! veklll. bu kada.t".nın 
~u reımt muamelenin no zaman ne- yapılacak, hunu mUtealdp katt karar kMl olmadığını, memlekette büyük 

eeleneceii ve otobilalerfn. ne vakıt verlleeektlr. bir teknik endilstri kurulmasının 111-

T1ca.ret veklll dokt.or Behoet us. makarna ve bisküvi fabrikaları 
bu akşam Ankara. radyosunda RadyO 

~:za::d!t e~~Jtı~ ~:ın~; da kurulabilecek 
konuşma yapacaktır, 

F evkalide kazanç 
vergisi li yihası 

................................................................................ Ankara 24 (Telefonla) - ~rendi
tımlze gör& Ticaret VekAletı en kıaa 
bir zaman zarfında. fiatlerl htl.kümet
çe tayin e<l.llen hububa.ttan ga.yrl 
diğer her t\lrıtl havay1el ııarurlyenln 
Chük1llıı.etçe el kon.anlan da. dahll 
olmak üzere) satışını tamamen .er
bes bırakacaktır. 

bat flatıerinin arttırılması ve muay
yen bir kısmının hükilınete tesltm 
edllnıe.sl hakkında. alman karann tat
bik şekllni gösteren bir talimatna
me ha.zırlanıışlardır. Bu tallmatna.
me va.illerin bu mevzu etrafındaki 
çalışm.ala.nnı kolaylaştıracak ve te
reddütleri ortadan kaldıracaktır. 

lzmir ticaret odası bazı esaslara itiraz 
ediyor - Ankaraya bir heyet gönderecek 

ı . . 
aü zı;:.ır ticaret odası meclial evve1ki hak.kaktır, Bir kanunun makabline 
eeı:ıe 1~ topl.antı yapmıı, bir çok me- ıUmulU olmamaaı l!zundır ve bu 
Eevltal&~et_ılt etmiıtir. Bu arada esu Büyük Millet Mecllalnco hanr
b.aaının ~ . ~zanç vergiıi kanun 18.:yt- lanan bUtUn kanunlarda bUyült bir 
ıımları bilhır eri ~.!~~adar eden k.ı- hassuiyetle göz 6nünde tutulmı,ııtur. 

1 a.aıı goruıülmüıtllr. İzmir • • . . 
gazete eri hu huıuatıı d" l ki. 3 - Sanayı ve tıcareturuzden 

cTaclrlerin edind"tkl ıyior arlA- • yüzde 70 • 80 niıbetlnde fevkal&de 
(S f k l er ma umata k • ıı re ev a :~-e kazanç ıvergisl lc.anu~ azanç Evergt1all alınacalt duyulmak· 

nunun tat uı;atta baılangtcı 940 tadtr. ter elıtlalı: blitUn ııanayl 
malt yılı olacak ve 0 tariht •. h ve ticaret erbabı için bu nlsbetlerde 

fen tahaldcuk edecek kaz:an:n ıtt ~- vergi ihdaıı mukarrer lae, millt ıana-
1 b . " vergı• b er u aene tahsil edilecektir. yilmiz ne ticaret er a.bının bundan 

• l~mir ticaret odası meclisini müteessir olmamaat lmkln dahiltnde 
\lzerınde durduğu noktalar ıunıa': görülmemektedir. 
017uıtur: . . O~.a bütün bu noktalar hakkında-
ü .. - Odalar nızamnamesinin kı mutalaalannı hazırlamııtır. 

Çuncü maddesi "b' 'hd S ed'l k mucı ınce, ı as eçilen beş kişilik bir heyet ticaret 
tic~ ece kazanç vergileri hakkında odası reisi B. Hakkı Balcıoğlunun 

ret odalarının miit 1 • 1 . 1.... 1 
aı I • d a aası a ınma• reıs ıgınde stanbula gidecek· ora-

azını ır Bu it'b l . d d t , rnüt ı· · . , 1 ara zmır o ası an fStanbul ticaret odasının heyetile 
a aaaını §ımdıden h 1 .. b' lik l karar . . azır amaga ır te Anka.raya giderek zmir ve 

vermıştır. lsta b I d 1 " k ·· 2 - Kanunun 940 1· I d 1· in u o a arının muştere muta-
İtiba d ma 1 yı ın an aa arını Ticaret Vek~letine arzede• 

Hava.ylol zarurly& ma.d.delerinln ti
atlerl Ua ötedenberl olduğu g1bl gene 
belediyeler uğrafacaktır, Yeniden 
ta.nzım edilecek daha. pratik kontrol 
ve mürakabe maka.n1mı.asında mem
leketin tlearet odalanna da mühim 
vazıreıer verileceğinden ba.hsedllmek
tedir. 

Tlca.ret Veklll doktor B. Behçet Uz, 

Ta.llmatna.mede ha.ngt vırn.yetıerde 
tanzim. satışı yapılacağı ve hangi v1-
tn.yetıerde mahsul satıtının se~ 
bırakılacatı yazılıdır. Yıiks~k 1'latıe 
hububat mübayaas.ı.nın ne zamaıı 
aona ereceıtt valllere bırakılmıştır. 

laıe müsteıarlığının 
teıkilatı 

ticari lht!ya.çlatı günü. gUnQne kar- Ankara 24 (Telefonla) - Haber 
şılamak ve leabeden tedbirlert almak verildiğine göre, iaşe müste~rlığı
tızere allkalılarla temaslanna. devanı nın taşradaki şubeleri ve merkea 
etmektedir. İlk lf olarak VekAlette teıkilatı bir kaç gün içinde lağ.vedl
ve vekAlete baitlı müesseselerde kır- lecekti 
tıasi ~erin çalbuk görtl.lmeııd içiıı r. . . .. .. . 
.sürat temin edllmiştlr Memurlar ya.. Bu teşkıl&tın yerme kuçuk mık• 
1ı11. yerine telefon konı;şmala.rlle LJlert :yuta ve alakadar Vekaletler mU• 
çabuk halle çalışıyorlar. messillerinden teıkil edilecek bir 

Ticaret VeUleti geçim tşıerlni k.o- fi.at mürakabe konı.,yi reisliği veya 
Iayle.ştırma.k lçln de tedklk:ler yap- umum müdürlüğil vucüda getirilo-
makta.dır. cektir. 
.Bazı makarna. ve ?1sklivı fabrllca- Ticaret Vekilinin 

törleri hükümete müracaat ederek h • 
hububatm serbes bırakıldığı mınta.- seya atı 
ka.la.rda fabrika kurulmasına. müsaa- Ankara 23 (AA.) - Ticaret Veldll 
de istemişlerdir, Bu hususta. alaka- doktor Behçet Uz, 25 temmuz cu
lılar nezdinde yaptığımız tahkik.ata martesl sabahı saat 8 de tayyare ile 
nazaran fabrikatörlerin fabrikalarını Ankara'dan Balıkeslr'e hareket ede-
1stedlkleri yere na.kletmelerlnde ka- eek, Balıkesir ve civarında mah::ul 

ren evam de a.z.anclar ,,_..:_ ~u D-
--'---------------~~~~~~~~~ 

· nuni mahzur yoktur. Fabrikalar hu- ve alım vaziyetini tetkik ederek aynı 
bubatın serbes bırakıldı~ı yerlere gün İzrnir'e doğru yollarına devamla 

___ ..nıı.kleı'lllilllrlı>rt t:ı:ıkıilrtfı> ı:ıP"h"""" ""'"- İ?:mJr.. Manl<:a. Avdın . Denizli. İsoar-



24 Temmuz 1942 

BEB TELDER --- --- ----

Yeni bir edebiyat 
Tramvaylarda kalabalık HARB DURUMU 

Sevimli bir aüadaşmns ll01l vmanlanJa pek reveçta olan 
bir nen cyemek edebiyatın na işaret ediyor. Ve ı «İşte 

ctfyor, bir kaç :fıkarnm başlığı: Vişneli ekmek kadayıfına buyu
run, Şark mutfağında rönesans, Türklere göre yemek ve kadın. ... 

Hakikaten doğru, fakat bu yemek edebiyatı yabm bid defO. 
bugünlenle bütün A ıpayı eğlenaırtyor ve tatlı hayaDere sene
clfyor. 

28 kişilik bir tramvay arabası 
ekseriya 90-100 kiti taııyor 

Bir arabanın bir seferinde 3& liralık 
bilet kesllditi çok defa görtllmtlşttlr 

Kafkasyanın Rusya 
ile bağları kesiliyor 

Zaman zaman edebiyatta, deftfn ve fnsanlann fhtJyaçla· 
nna göre ağlatmak veya güldürmek moda ohnuştur. Yahut ro
mantikler, realistler, natüralistler vesaire ortaya çıJmuştır •• 

Ilarb zamanında da yer yüzünde bir yutkwıduımak eclebl
mun türemesi gayet tabiidir. Eskiden «kart• denilen tnsan ağla· 
ya ağlaya, güle güle veya başka hisler içinde okurdu. Bugttnktt 
bri ise yutkuna yutkuna okuyor. Şimdi vapurda kursafı hüp 
kalkan bir adam görsele 

.Ancak 28 Jdilnfn blnnıesl için Şu halde bu tramvay Ak.sa.ray
yapılan tramvayW'ın kaç kişi dan Harbiyeye kadar '(talebe, su
ta.,ldığım hiç merak ettmız mi? bay ve asker l!ahnr sıso - 400 
Bunu tetkik eden bir arkadaşı- yolcu taşımış oluyor. 

Almanlar Rostof dış istihkam hatbnı 
yararak şehrin kenar mahallelerine girdller 

-1\lutlakn elinde edebi bir eser var!_ Hükmfinii vereceğiz .•• 
«Yemek edebiyatıı> bu kadar rağbettedir. Ve onllll hayali 

huc1utlan o derece geniştir ki. .. Bir zamanlar mevzuu mesela 
yalnız bir Transatlantikte, yahut bir balon içinde geçen romun~ 
Jar yanhrdı. Muhakkak ki bugün akıllı bir muharrir çıkıp, bü
tün mevzuu bir mutfakta, etler tatlılar, yağblar, tuzlular için
de geçen bir eser yazsa dünyanın en çok okunan edibi olur. 

YemekU edebiyat. yemekli roman, zabıta romanını, aşk ro
manını, seyahat romanım, tariht romanı giSlgede bmlkacaktır. 
Ve bir gfin fennt romanlar muharrlrl, ubtta romanlan mu
bapirl gibi bir ıyemekli romanla!' muharrfrb IDllfı gareceftz.. 

-H. 

~ 
Evlerde sinemal 

mız. öğrendiklerini şöyle yazmak~ • 
tadır: Tramvaydan atlıyanlar 

Tıklım. tıklım dolu bir tramvay Tramvaylar yürürken !nmek 
arabasında 90 - 100 kişi bulun- ve binmek tehllkelldlr. Buna rağ
m.akta.dır. Orta derecede kalaba· men bir çoklanrun yürüyen traın
hk otan bir tramvayda ~O - 80 ~- vaya atlıyarak bindikleri ve yine 
§iye bilet keslldlğl görülmüştür. yürüyen tramvaydan indikleri 
Bu hesaba göre tıklım tıklım. dolu görülmektedir. Öğrendlğ'imlze gö
S arabalık bir Bebek tramvayı re. 1940 senesinde 101. 1941 yı
SOO yolcu taşımaktadır. Ön birin- hnda da 12.5 ldş1 bu yüzden ya
cl mevkideki yolcuların bilet üc- ralanınJştır. Bu tetldklerimlz ara
retı 800, arka 1k1 römorktaki yol- smda şöyle bir neticeye vardık: 
culann bilet ücretleri de 10 lira Evvelce tramvaya atııyanlar<lan 
eder ki bir Bebek tramvayının çoğunu erkekler teşkil ettiği hal
Bebeğe on sekiz liraya gittiği de son zamanlarda kadınlar daha 
anlaşılır. Akse.raydan kalkan çok atlamaktadırlar. HattA üç 
ildncl mevki bir tramvayın btıet- gün evvel Fatihte yürüyen bir 
çisi, muhtelif 1stasyonlardari bi- tramvaya atlamak isteyen bir 
nen yolcular için Harbiyeye ka· kadın alnını kapı d.emirtne çar
dar !!S llrabk bilet kesttğlnln çok parak hant surette yara.lanı:nış
defa vaki olduğunu söyl~ir. tır. 

KÜÇÜK HABERLER 

Doğu cepheeinin cenup kıa~ 
mındaki Alman hareketi dur
madan ilerliyor. Almanlar Don 
nehrinin garp sahilindeki yerleri 
hemen U.milen İ§gal etınİ§lerdir. 
Şimdi yalnız Ronof ve civann· 
daki bir iki ıehir Rualann elin
dedir. Buna mukabil Almanlar 
apğı Don' da Cymliamk'ta nehri 
geçmioler ve Kafk.a.sya'ya doğru 
ilerlemeğe baılamışlardır. Cym
Uan.k_ Don bdıri kenann.da, 
Roatof ile Stalingrad arasında ve 
Kafkas - Stalingrad timendifer 
hattına SO kilometre mesafede
dir, Burade. nehri seçen Alman 
kuvvetleri bu fimendifer hatbnı 
dddt .urette tehdit ediyorlar. 

K.afkMya ile Raqa aruında 
iki fimendlfer battı nrda. Bun
lardan birfnclal Bakd - Ro.tof • 
Moskova hatbdır. Bu bat Qr 
kac; hahadanberi Almanlu tara• 
hodan kesilmittir. İk.lnci hat Ba
~ - Ticha.rjeclı: - Stalinsrid 

için bir ölüm ve dirim meaeleai 
halini almıştır. Memleketimiz 
fıBYet büyük tehlike karıısında
dır. Kızılordu diiJmanı mailup 
etmek için bütün imkanlara ma• 
liktir. Mesele bu lmkAnlan me
baretle kullanmaktan ibarettir.> 

Dünkü Alman tebliğine göre 
i\lmanlar Rostof un dıı iatihkam 
batbnı yannıılar rve ıehrin kerıar: 
mahallelerine ciımiılerdir. Al
manlar burada çabuk bir netice 
elde etmeğe çalı§ıyorlar. Bunun 
için çok miktarda tank ve tay• 
yare kullanmaktadırlar. 

Vorone& mıntaltaaına ıelince, 
RtUlar burada Almanlan nehrin 
sarp sahiline çekilmeğe mecbur 
ettiklerini Te Almaııların elinde 
flmdl yalnız bir köpıübaşı kaldı· 
iuu bildiriyorlar. Daha ıbnalde, 
merkezde Rualar baZJ taarruzlar
da bulunmuılar, fakat bu taar
nzlar Almaruu tarafından püa
kllrt:lilmü§tiir. 
Mı.'dat 

25 - 30 aene evvel sinema, birçok malarda M:yredilmiyecektir. Evlerde 
~selere mucize gibi görünüyordu. bGyükçe odalarda filim g&.terecek 
F'ılim sanahnın mükemme11eıtirilme· kGçük projehfyon cihazlan viicuda 
.ı n fJim ateleyeainin çoğalmasile getirilmiıtir. 
linerna berkesin istifade edeceği va· Bundan })qka Zaia ikon, ıeridi 1 O 
ıılyete geldi. llk eesli filim halk ta- milimetre genlfliiinde filim çekmek 
nhndan büyük bir alaka ile kar,ı- için küçük cihazlar yapmlftJr. Böyle
J.nmııtı. Fakat arbk o da l>asit gö- Jikle bundan sonra. herkes filim çe
ıGnmeğe baıladı. Sinemacılıim mü- viıebilecelı: Te evinde filim göatere
iemmellettirilmesi aüratle devam bilecektir. Son olarak Almanlar, ev
eidiyor. lerde ıesli !ilimler için de küçük pro-

Ağaçlı linyit 
madeni 

* Galat.ada Dem1rcl IObtmda blr hattıdır. Almanlar, SO kilomene Mmr'da bir k:aç gün 'devam 
evde oturan Osman otlu Murad ,.aklaftıklan ba battı ela keaeea eClen tük'1netten ıonra Jngiliz 
adında 55 y&flannda blr adam il9 giln olurlarsa Kafkuya de R_,.. kuvvetleri 3 i.tikametten aıwzın 
evvel evine girmiş ve blr daha çıkma- arumda ıimendifer muTUalaa taarruza geçmiflerdir. Taarruz 

S"l"hd v d b Dllfbr. KOD1§Ulan merab. dilterek ka1mıyacaktu. •lı akpmı aaatlerce türen top 
ı a araga an ur.ya pollse haber '\'ermlf}erdJr. Dt1n yapı- Londra radyCMu C)'llllianali atefinden •oiıra bqlamıttır. lngi-
bir dekovil yapılacak lan a.raştıımad& Murad oda tçlncle mıntakumda ~etin. ~k dddt llzleı pmalde Tellüliaa sırtını 

Bundan eonra filim, yalnız aine- jelW,-on cihazlan imal etmiılerdir. 
~Ut olarak bulunmuştur. ee.et ~ 
ıtm ta.palı yerde taldılı için borıul- olduğunu eöyledikten eonıat ceri almıtJar, merkezde ve ce-
mab başlamıştır. Adllye doktoru B. cRualar bile kendi liuvvetlerinla oupta bir miktar llerlemiılerdir. lstanliul elektrik fabrilı:uınm kö-

BuJ garistan da dişçi ve eczacı mektebi· mür ihtiyacını temin ebnek üzere Enver Karan tan.tından yapılan b{lyük kayıplara uiıvaıd cekll- Rommel bu taarruza, kartı taar-
muayenede Muradın mtmın ~el1 diiinl kabul edf7orlan demiftir. rmla mukabele etmiıtir. iki ta-. elektrik ye tramvaır umum ınüdürii 

1889 senestnde açılan So!ya memleketlere gtderlerdı. Yeni B M t f Hulld Erem ı kt ik 
4nlversiteslnde evvelA. tarih - !1- harflerin kabulü üzerind 1929 f~bn&':.aıa ~üdürU B. Mua~: N~ip 
loloJI. ve fizik - matematik fakül- danberl diş tabipliği için fstan. Bir, elektrik idareei etüt Te proje 
telerı vardı. Sonra b~lara daha bula pek çok Bulgar genel gel· ıubesinde maden ve elektrik mühen· 
Jedi fakülte n.A.ve ~dl. Yalnız rneğe başlamıştı: . disi B. Nedim Biken Tek.irdağına 
eczacı ve dişçı fakülteleri yoktu. Şimdi Bulganstanda bir dişçi gitmiıler rve Tekirdağındaki linyit 

görüldüA'ilnden ceset morga taldınl- ~er tanhan Mo.kova' da raf da zırhlı kuvvetlerini neriye 
m)f, zabıta •e müddetumum.Dlk tah- çıkan Pra..-da aazeteel yazchli eftnnUıtür. 
kit.ata bqlamıştır. bir makalede fUftlan ~emek- lnailizler cephe boyunca '· S * Çatalcada. Beyfeddlnln kar.ısı tedir: cDÜ§maıı Volga'IY• ..-e kilometre ilerlediklerini ve aJ. 
Şerife ağU' hasta olarak İ.sta.nbula Kafkaslara doiıu uzanmala ~- dıklan mevzileri tabtiye etmekte 
geUrllm~tlr. Adllye doktoru tarafın- ] ..... __ K 1. l..ı-ııa b"ld'rly la Al 
da.n yapılan muayi!nede Şerlfede se- ıwor. K~ ou~d.ayı Te . ar- o Qım rmı ı ı or r. man-
htrlerune A.rnzı görtılmilştftr. Şerife lı:aa petrolil b~defidır. Vazıyet lar ise lngiliz taarruzunun tard· 
ifade Terem1_.....k bir halde <tt---'-' Sovyet devleti Te Sovyet halkı edildiğini iddia ediyorlar. 

Bulgar g~leri eczacılık veya ve eczacı mektebi de açılmasına madenini tetkik etmiılerdir. 
diş tabipliği tahsili için başka karar verilmlştir. - .. ...., __ Geçen umumi har'lı içinde ıbu ma- "' "'"'"' ~ ....._ ....ı 

denden epeyce iatlfade edilmitti. Bu hastanesine kaldınlmıftır. Kadının, ~- ~-- ·~ - ~ J!!..•---.JZ-~~."!cc- P - 4'-"5 .--,_ 

Eden'in nutku 

Müttefikler zafere kadar 
harbedecekler 

NottiaPam 23 (A.A.) - Bugün 
tiarada beyanatta bulunan Hariciye 
aazın B. Eden demiJtir ki: 

Sırp Çeteler., sefer Tekirdağından bu kömürün Çatalca.da çocuk d~{lrmek tçln 11Aç T•• k B h • d 
getirtilmesiden elektrik fabrikasının "6• un n en e a ald·~ ve b da zehlrl dJ5t 1ddl ur aıın eyeti ün ı 

edlldlğtnden tahkikata başlanmıştır. B J • d · ld · 
Bosna ve Hersek'te iki 

tehri ele geçirdiler 

büyük bir istifade temin edemiyece- * Beykoz _ Paşabahçe ftindabRm- er ın en ayrı 1 
ği anlaıılmııtır. da evvelki gün b~ıyan yangın dün Beri.in 23 (A.J\.) - Almanyada 

Elektrik fabrika.sile Karadeniz .söndürülmüştür. seyahat eden Ttırk Baaın heyetinhi 
aahilindelci Ağaçlı linyit maderıi ara· * Flat milrakabe umum mtidürtı Berlindeki ikameti aona eımiftir. 

B. Sayda şehrimize selmiftlr. Heyet aınat tesisleri g3ımek ti.zere 

Lo 
ımda bir dekovil inpsına karar ve- * Oalnta köprtısn, dubaların 'bo- Berlinden ._ynlmııtır. Türklye mıuı-o 

Londra 23 (A.A.) - n<ira- ri1 • • D k ·ı· k L d yonması. dolayıslle ..... nn 'Ve otıtır "'"""' da dinlenilen Roma rad osun mı~tır. e ovı ın ıp ıı;a ar ta- <T- ........ lahata'lzan, heyet ıerefine Admen 
y un 1 d .... ··1 k d' sabahlan açılmıyacaktır. ı· d l k L L - l tö i t rt• 

neşriyatına göre, Macar gambot- marn anması uıunu me te ır. ote m e par a &aou ren e ıp 
larlle İtalyan kıtaıan Tuna cl- Bira iıtihıalati etmiıtir. Törende devlet, ordu n 

Rostof 
önünde 

muharebeler 
Almanlar bir çok 

mevzileri ele geçirdiler, cBugün, bu 1111da mücadele en 
kİzgın devresine giımiJtir. Ruaya 
cnalannda ve Mısır' da müttefikleri· 
mizle Jngi]iz İmparatorluk kuvvetle
ri devamlı bir cephede göğfu göğüse 
J'Bpılan bir mücadeleye girişmişler• 
dir. Ruslar topraklarını iistün bir 
ağırlığa kar11 müdafaa etmek için 
mükemmel bir cesaretle TC inatla 
garpışmaktadırlar. 

varında Sırp çete1erlle çarpışmış- Ziraatçi ekmeklik ununu arttırılacak td~r. mümessilleri haZJr bulunmur 

lardır. Karlovaç ile Susak ara· · kendisi temin edecek Yeni arpa mahsulünün bol mik· Berlin 23 (A.AJ - Alman ordulan 
smda İtalyanlar tayyare bomba- Toprak ofisi tarafından hük.Gmet- bt~rda. ~lhınmı·~ta olmul 1 dolar-ile Hastalara iyi muamele ~omuta.nlığının tebUği: Alman ve 
larlle bir çok köyleri yakm~lar- çe konan fiat üzerinden satın alına· ır~I Lt;ht' sa ının arttın ma.sına &arar ) · Slovak kıtaıan Rostof önünde mü.s-
dır. General Mihallovlç'in bir calı: hububat fazlumın mü.tahsile ven mış ır. yapı acak tab:kem köprüba.şı mevzllnl yal'Dlll-

1 M ı· M "f Sıhhat ve lçtimat Muavenet Vo- lar ve taa.rruzlanna devam ederelı: 
tebliğinde kaydedildiğine göre terkedilmesi ilzerine .ıatanbul vilayeti a ıye ve aarı k&leti, vilayetlere ıönder<llii bir ta- tehir yakınlarına uia.tınışlardır. Roa-
Yugoslav kıta.lan Hersekte L1· mülhakahndan ekmek karnesi için Vekilleri mimde hutanelere mUracaat eden tol 1stlltametlnde ıerıdcn yolu kesl-
yubusı<l şehrini ve şimali Bo&- yapılan müracaatler kabul edilme- Şehrimizde bulunan Maliye Te vatan.datlara Vi muamele yapılma· len bir düşman gurupu yoted.llmJt-

Mücadele uzun veya kıaa ot.un biz 
Ye müttefiklerimiz muzafferane bir 
aeticeye varıncaya kadar muharebe
J"e devam edeceğiz. Hiç bir muvaf· 
faluyetsizlik veya muvakkat inldaar, 
batta kaybedilen muharebeler bile 
c:liJctatörlük devletlerine karJJ müca· 
deleye devam etmek hususundaki 
azmimizi deği§tiremez. Bu devletler 
neticede ıilahsız kalıncaya kadar 
Ye yeniden insanlığa fenalık yapamı
~ bir hale gelinceye kadar mü
cadele devam edecektir.> 

na'da Pirejedor fehrin1 zaptet- mektedir. Vilayet, ziraat rnmtakall Maarif Vekilleri dUn Topkapı ea- dığı yolunda ılklyetler nkl olduğu- t1r. Don nehri ağzı cenubundakl de
mlşlerdfr. Prejedor şehrinin gar- olan kazalar halkından ancak me- rayına giderek Müzenin tamir edi· nu Te bunun önüne geçilmesini bil- mir1olu teslslerlle dil§lnan taııt ha.-
nlmnunu teşkil eden 1200 subay mur,. itçi, esnaf ırihi tarlası olmıyan len kısımlan_nı gezmi..1erdir. dirmittir. Vilayet keyfiyeti hutane- reketıert dün gündüz ve gece devam 

ve zıraatle meogul bulunnııyanlann ~ e~ Alman hava; faaliyetinin ba§-
ve er eQl' edllmlştir. PaveUç Hır- . • • Am ik d uk lere bildirmit. milrac:aat edenlere 
vatlstanda cereyan eden htıdlse- laelı:meklennı temim ed~k ve ylapı- er a a pam iyi muamele edilmesi lüzumunu be- ııc;0;:2~n=~ t:!~ı!zn~~*· ın 
lerden dolayı endJşededlr. Ve n mü~caat~er e ~nea& bu?" ann yalnız aıkeri ihtiyaçlarda limnlştir. toplu halcı: yaptığı taarruzl~th 
muhafız kıtasını' takviye etmiş- :de~~ha~~r~=~~:~l~~";[. kullamlacak çarpı~ar sonunda püskürtülmüş-
tlr. Harekete hazır bir tayyare meklik ununu temin edecekth. Stolcholm 23 (ft:..A. )- Va.;n.,._ Edirnede bereketli tür. Bu münasebetle bir piyade uı-

1 1 rlnf bekl ktedl ,, t • ,,. .. "" 1 menlmlz 39 Sovyet zırhlı tankı ta'h-
em r e eme r. J.nanas- Bu suretle ı.stanbula mürettep ton dan Aaeosiated Prese' e haber yagmur ar .rlbetmıotır. 
tın!& komünist tahrlkA.tı yaptık- olan un miktarında hayli ta.tarruf verildi~ine göre askert ihtiyaçlardan Edirne (Akşam) - Şehrimi&e ve Cephenin merkez keslıni gerlslnde 
lan bahaneslle 11 :t4i ölüme temin edileceği muhakkak görülü· ba§ka ıılerde pamuk kullanılması civara bereketli yağmur yaimakta- bir düşman gurupunun yaptığı mün
mahkftm edllınlştir. yor. yasak edilmiıtir. l dır. fertt yarma hareketi akim bırnktı-

E! 

- Bedriye hanımefendinin :kocası nizdir ... Ben ıizi bilirim •.• Bir do ti- - Beklesin vanın ... Elden ne ııe-
mı) ~retiniz olacak .•• Mabadınız ııe- lir) ... Buraya. büyülenmif gıÔiyim. .• 

- Öyle ~. ulancığım .•• Sizden dır} ... Hele hele .•• A.izınızdaki })ak· Sihirli rabıtalar beni lstanbula bai-
niçin saklıyayun? ..• P&J&lımıl'l8lnız... layı çıkann paplım. •• lıyor ... 
Ah, ah, ah, ah ... Sormayın... Köae Emin: Madam Oupont, ııaısondan man.· 

Bir çmgıraldı kahkaba daha atti. c- Ne kadın bu... ln.aana pa• tonunu aldı. Maaan91 il%erine bı-
Sonra, yılan gibi sokuldu ve fısıl- bucunu ters giydirir .•• Bana bile taf rakb. Bir iakemle çekip oturrurkeıı 

Cladı: çıkanr ... > diye dütündü. de, etrahna gaz gezdirdi. 

BİLLORŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 14 YU&D: (Vl • NA) 
- Bunlar iki.i bln'birine l§ıkh... ••• - Anlaıılıyor... AnlatdıyoY ..... 

Bu k L,1 • K J ..!.1..-..J- Fakat Handan çip)ak. o çıplak... Madam Dupont. Beyoihmda Hep 0 muqaka .•• Sizi bo tebre b'ar 
örpe ae .. ak aia:>n İr&11tb. 'il- nı.7- mı. ~ ms oldufunu an- lkı çıplak bir hamama yakı,ır derleY Lebon putanesinin hpmnda.n içeri }Q'Ul aihiıli rabıta da bu ••• 

laklanna inanamadı. Fakat ilk hay- lamak ~bı aB:alerinl olufturdu. amma. inanmayın fem Ben Cle girince: Glb: ucile. kolDfU muada otu-
•tl. gördüğü manza.ıa Wfltında .- - FeraMeza hlfaalsm ... Affe- lnamnadıimı .. in "&ı ~ m&rıi - Hollila [•] 1 • Ciiye iki e1n1 ran iki ıenci g&eterdi. Bunlard• IJ4.. 
6ra .indi. Olduia ~erde d.o~~ldı. deniııQ. kBtüfıam .•• Siıaı bir f8Y ao- oldum... havaya kaldudı. . ri alabildiiine tltman<IL BeDd J lO 

Bır ıe~ kız, etikte Wirnıitti. S.- racafıın. · • Kısse Emin· Manıonu yere düıtU. Garson. ace- kilo. Her halde cbailıyan nbsta> 
-.ylı hanımla Köae Eminin oturduk- - Sorun emma aaıaylı adımla _ Hanai ~ca) • diye eordu leyle kaldınp arkuı aıra koftur<l11. denilen: 0 obnv-cak. Öbflril ı.e, n.a-
lııın aalonvari dö§enmit 90fadan ta- delil, tehirH admıla. Malike hanim - Sizin damat beyle bizim Han~ Otuz beı lı:ırk yaşlarında kadar dir teaadüf edilir c(lzelle~endl. ince 
wn aruı merdivenine doğru yürü· demeli... dailın, izclivacma. ulancıinzı... ol~n bu Fransız kadıni •. ~ yqtaki oıyıklarile, telleri yukan <lotru kno-
mek İçin birkaç adını attı. Fakat - Peki ... Malike hanım .•. Şimdi .- 'Ay onler ikial mi evlenecekler- mıUetdaşına yakla.şaraJt: _ . n1t l:qlarile, kalbe i§liyen gözlerile, 
onda, yabana bir erkeğin bulundu- liuradan ııeçen kürük hanım kim)... d ) H )lıtl~ S '- -ıa r " ı - o Cl a... ız na a. mı oura• fesinin iizerine Öoğru hafifçe kıvnl· 
lwıu farkedince, zamanın kaç göç Kuzum kim)... Aklımı oyna taca- Saraylı hanım. esrulı esrarlı, fe- da)... Gidemediniz bir türlü, ~yle makla beraber kibarlığını muhafaza 
Adeti üzere, ne yapacağını, geri mi, ltm... t f t ··ı~---·..ı· I d l M Is " [••] 

O sa eaa gu ~ı. m • ma am a arqu er · · · etmiı gür eaçlarile ilk lialianda bile 
deri mi gideceğini .... aırdı. Adımlan - vey kızım .•. Handan ... Esir• S l 1 v 'b• M ] d b' · d k ~- ' 

v-7 onra, yı an ıa ıgı gı ı: asa ar an ınn e, te 'oaşına derhal bir aslan intibaı bırakıyordu. 
dolaştı. cizade Bilal beyin ilk hanmıindan - Evleneğcekelrdi. .• &leneme- oturan hülynkar yüzlü, soluk !benizli, Markiz: 

Köse Emin, az daha bayılacaktı. olan kerimesi... diler ... Alınlarının tyazısı değilmiş ..• kızgın kömür gibi lçiniçin yanan si· _ Mua§aka ... _diye omuz ailk-
Saraylı, onun bu periıanlığının - Allah .. ~ilah ... Allah Allah ••• Talihlerini değiştirmek bana nasip- yah gözlü asilzade kadın, ayağa ti. _ Fakat 0 bahsettiğiniz, karşı• 

larkına varmaksızın, genç kıza: Olur fey degıl... miı ... Münasip fırsatı düşünce anla- kalkmabızın, yeni geleni selamladı. lıklı olur Benimki ise sırf platonik 
- Geçin geçin Handan hanım, Saraylı kadın ortalığı çın çın öt- tınm, fem... · Elini uzattı. . bir his .. :·· (Arkası var) 

aslancığım ... Yabancı değil... -dedi. türerek güldü : Kapı yoldaaının gözleri içine - Gidemeôim, azizem ..• 

1'1lmıştır. Düşman ölüleri arasında 
18 hıcl Sovyet süvari tümeni komu
tanı general İvanov da bulunmakta· 
dır. . 

Volkov cepheSııde ve Lenıngrad 
kuşatma hattında: dü.şman tekrar 
bof yere taamu.a geçmiştir. 

Berllıı 23 <A.A.> - Alman Bat
!tumandanlığınm blldlrdlilne göre 
Rus cepb.esinln cen~ lceaiıninde 
Alman ve mii~lk lcıtaıar Rostof 
ıatlhk:Amlanna. karşı nerıeytşıerlne 
devam etm1flerd1r, 

Rostof'un dolusunda. düfm.an çolt 
tunetn bir tank bl'§1'x>jma. mev
lttnden ~ıtarılıp atılmıştır. Gayretin 
en t>öyQtü piyadeye ~tıfttır. PJ.. 
J&de aslrerlerl bunaltıcı lllC~ 
lçtnde arasız ~ yapmıı "Ve w,ıı 
çok defalar ~erin f!ddetb 
mutnemetinl 1tı..rnuşt.ır, Alman or· 
dt1$UDUD Rostof istlkametiOOekl Y.iİ• 
rüyüıilnü pike tayyareleri de destek
Jemlştır. 

Rostof'un cenup kısmına yapılan 
ha.va Uıarruzlannda mühlm.mnt fal).. 
rtknları ve hangnrlnro blr çok isa
betler olmuştur. Hava kuvvetler! 
Don'un aşağı mecrasında bu nehirle 
Doneç'ln birleştiği noktanın dofu
sunda köprübnşlannın kurulmasına 
da yardım etmiştir. 

Büyük Don knvslnde piyade ve 
motörlü teşklller hiç dlnl<'nmeden Handan, sesile, vücudile, yüzile. - Siz.in gibi başka ıa§anlar, ıaıı· fuktı: - Peki ama, kocanız bu işe ne (•) Fransızlara mahsus bir ba.vret 

~idam~ myun b~lliirine bcnzcy~i ran~rda~m~~hm .•• -dedL~ -Sök in a~Mc~ım ... Sizb• di ecek} ... Tel ra~t~e~l~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 



~ - - - ---- - - -- -- -----~--- - - -=-- - - ~~ --=--- -- -,,,,_ - -- _- =~=- -:--~-~ - -=--=-=-- --=--=- _ _ -_ --

24 Temmuz 1942 ARlŞAM 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Asil bir aile j Ş~RiR DABJlRLERi) 
Nekre bir bamın vardı. Tanİ§bğı 

imanlara, damdan diilercesine ıo
nrdıı 

Tramvay Öldürdüğü adamı tamyor mu? 
malzemesi - Siz aıil aileden misiniz? 

- 1? 
- Rız ehli misiniz? (yani: ırz 

ehli. 
Kartı taraftan biiyilyen bir hayret ı Romanya'dan 135 

bandaj dalia geliyor 

Suçlu 
karısı 

tanımadığını söyliyor, 
ise aksini iddia ediyor 

- tı?? ••• 
_ Şayet böyle iddialarınız yoksa 

llbinle ahbabolalım. Aksi takdirde 
maaleaef göriifemeyiz, 

Gülerek ilave ederdl: 
- Boyuna asaletlerini, ırz ve na• 

mm1armı ileri ıüren insanlara ta· 
hammülüm yoktur. 

Tramvay idaresi bir kaç ay evvel 
Romanya' dan bir parti bandaj ge
tirtmiş ve bunlarla tekerleği bozulan 
tramvay arabalarından bir kısmını 
sefere çıkarmıttı. 

f.ıyüpte karısının doatu oldu~u bize ara eıra odun getirirdi, Cama• 
iddia ettl~i Mehmet adında hirinl şırlannı da bizde ~atırdı. Kocam 
bıçakla öldürdükten ıonra kansı Diy.arıbakırdan geldikten ~onra bir 
Gülizarı Cla :yaralıyan Cemilin muha- pazar gÜnil beraber gezmege çıktık. 
kemesine ikinci ağır ceza mahkeme- Sebze hali civannda Mehmede tesa
slnde baıılanmıştır. düf etti, ondan iki buçuk lira borç 

Evrak okunup hüviyeti tespit edil- para aldı ve eve yemeğe davet etti. 
dikten sora maznun Cemil cinayeti Beraber Eyübe gittik, ben eve ye
föyle anl.atmışhr. mek hazırlaınağa gittim, onlar çarıı-Ve nice caaiJ. (erin aalını faalım Son zamanlarda yine Romanya 

tahkik eder, ortaya ıerip dök~iı fabrikalarına aipariı edilen 700 par• 
_ Falanca J>at•nın bafidelerin- ça bandajdan 135 taneainfn daha 

(ie.ıı) diyerekten gazetelere ilin ve· trerıe yükletildiği hakkında Bükreı 
riyor ••• Bu arada ö:ı babasDUD kim elçiliğimizden Tramvay umum mü
olduğunu yazmıyor; yazamıyor ... dürlUğüne telgraf ge]mi§tir. Bunlarla 
Zira kendi gibi kopuğun biridir... garajlarda duran 30 araba daha ta
:Yegane iftiharı babasının dedesile nı.ir edilecektir. 

- Vazife ile Diyarıbakırda bulu- da ayrıldılar. 
nuyordum. İzin alıp lstanhula gel Akıam Mehmedin elinde bir ıi
dim. Gece saat on ııralannda evime ıe rakı ile geldiler. Biraz ıorıra k~ 
gittim. Kapı kilitli değildi. İçeri cam Cemilin lı:ardeti Halit gelip ken• 
girdiğim zaman 15 sene evli bulun- dislni kapının önüne çağırdı. Orada 
duğum odada karım Cülizar)a tanı- konu~urlarken bir aralık kapı aralı· 
madığım bir adamın masa ba§ında ğından baktım, Halitin cebinden çı• 
yanyana oturup raki İçtiğini gördüm. kardığı bir blçağı kocam Cemile ver• 
Çocuklar da köşede uyuyordu. Bu diğini gördilm. O gittikten eonra 
adamın kim olduğunu karıma eor• kocam içeriye geldi misafir Meh
dum, cevap vermedi. Bunun üzerine metle heraher hepimiz oturup rakı 
tanımadığım adama; cSen ~lmain} içtik. Ben de içtim .• Şarkı söyledik. 
burada ne arıyorsun~> dedım. Bir aralık kocam, mısafir Mehmede; 

amma, o da, falanca mutfakta çırak· Bundan başka idare Alman fab
hkla İşe başlayıp, ıonra, lüle lüle "!· rikalanna rray, arabe dingiH, bandaj 
TirCık ıaçlı, çok dalkavuk, çok emır siparif etmiştir. Alman fabrikaları 
lmlu olduğu için Ullllıbuplar arasına bu •İparişi on ayda teslim edecek
hnpnq... Asıl terakkisi de, büyü· }erdir. Fakat fabrika, harb vaziyeti 
JÜ:nce zalimin zulmuna alet olabil· dolayısile lmalAta hir zarar vaki ol
ınesinde... ifte ualet böyle bafh· doğu takdirde b'u müddetle de mu-
yor... • k'ayyet olmadığını bi]dimıiıtir. Şu 

••• halde bir ay ev.ve} yapılan bu sipariı 
Hot. bu gibi vaziyetler yalnız biz- ancak bir ıeneye yakın bir zaman 

de değil , a .•• lıtenenia garp tarihini 11otı.ra gelecektir. Tramvay umum 
bnttınn: tık '4)valyelerin at Ye ıof· mUdi.trlli~ü. tramvay ıeferlerini mec• 
ra uşakları da aonradan hep tövalye huri eurette kesmemek <lzere liazı 
leailmit. tedbirler almalc.tadır: MeaelA evvel-

1400 tarihinde kaleme abnmıt ce ı.kartaya çıkarılan etki raylar 
olan Miroir du Chevalier Wmli eaer• dilzeltilere.k ıel>ekenin düz eahalan• 

Meçhul adam; chenim kim oldu· cBaila biraz daha borç para ver.> 
ğumu ıimdi anlarsın> diyerek yerin- dedi. Mehmet: cyann gel de vere· 
den ~alkıp üz_e~e hücu1?1' etti. Bir- yİm> cevablnı verdi. Kocam; cıenin 
denbıre kendımı ka~ettıın. Onda!' cebinde çok para vu. Şimdi ıver.> 
ıonra ne ıyaptığımı hıln:1yorum, Bı- diye ısrar etti ve bu :viizdcn ltavpya 
raz sonra odadao çıkbgun zaman turu§tular . Aralanna girip ayırmak 
elimde kanlı biç.ak hulun<luiunun . d' IA ba devrilıf M h et • 
farkına vardım ve bir vaka o]duğu- ıstlme ım, bam d yar lanı, et m 

5
vu 

1 k h ft l ı . 'l'U uş, en e a mııt ım. on-
nu an ıyara emen r lcy"lp po ıs- k C mil 

80
Jux. ık -,_ 

de '4)yle yazıyorı na dö§enmektedir. 
ı l d . K d" l' ra ocam e .a ç ar~ ı 
ere ses e ım. en ım po ıse tes• P 1· l e+;•iniz Burad ,_. kö-

c- ••• Bunlar clnek ,övalyelerb T .. 1 · d k 11 ı 
1. 1 lı: ak 1 • · Öl c o ıs er. Y _. · a oır 
ım o up ar o a glttım. e- k öld" d" > diye ba:W.ırd a· 

air. Sırmalı elbise giyerler. Fakat ramvay motor erm e u anı an 
• M "' d d 11... • ld ~ pe ur um • ı. ıraz 

nın e-nmet a ın a oın o ugu· 1· l r ge]dı'ler M h t l] 

nlerinde lursızlan beslerler, çalınan- amyantlı te.ller hlç mevcut olmadı
lan aJarmd takaim ederler Hat· ğından eakı, hurda tellerin Uzerlne 
u barrb -~ aek bil 1--'-- • ey- pamuk ipliği konulmak suretile mo-

.. . I sonra po ıs e · e me e 
nu sonrada o~rendım. Onu evve - d h'A bir münaaebet y kt 

hi ·· · · K d' · i "l aramız a .._. o ur. ce ç gonnemıştım. en ısın o - K C ·ı vak""" """'nlı a 1 t .. k k ·1 d x. '--- ocam emı -J• J- ş na ı-durme asdı e vur u~umu ye .ıuuı-
- a euec e 0 ııauıır, m ·· 1 ' 1 1 il 1 • d'l k dan okuyan mektuplan1e birlikte ~~r enn ş et met temın e ı me te-
kendileri de yola çıkar; huımlan na- r. 
meyi beniz almamıtbr ki inek kesil- B ... l .. ft .. l .. .., .. 
mit ve mideye indiril mittirb eyog u mu u ugu 

Garp Almanyuı bu cim uilzade- Geçenlerde vefat eden Beyoğlu 

mı yaraladığımı da bilmiyorum. 
Davaci aıfatile mahkemede bulu

nan Gülizar İse ıvakayl §Öyle anlat-
mıştır: 

- Öldürülen Mehmet kocamın 
tanıdığıdır. Kalafat yerinde çalışır, 

Fatura uslu 
lerle doluydu. Hepıl de, Bmıı: de- milftüıU merhum B. Reeebin yerine 
DeD kalelerine ı.ığmmışlardı. Ker· Beyoilu müftülüğü için :yakında ye
Tanlarm, tacirlerin ve civardaki ni bir intihap yapılaca1'tır, Şimdiye 
köylünün ıırtınd~ yaşarlardı. Bun· kadar Uç k.i§I müftülük için müraca-
Jara «Haydut ,övalye» denirdi: Al· at etmiştir. Seçim, Beyoğlu Belediye Büyu"k bir fayda temin 
mancası Raubı-itter... dairesinde dersiS.m, vaiz ve imam-

Görülüyor ki ya1mz bizim memle· larla Umumi medis hasından üç ı . etmediği görüldü 
lı:ette değil, bqka diyarlarda da bu zatm iştirak ettiği bir heyet taralın- ---
ırı"hi ecdatla övünen ve ihtimal bu dan yapılacaktır. Perakende sebze ve meyva satışı· 
övünmekten gayrı meziyeti olmıyaın nın faturaya tabi tutulması üzerine 
asilzadeler elı:sik değı1. Ne baron- Kadıköy Halkevlnden: aebze ve meyvamn en pahalı aa~1l· 
larJI Ne markiler!! 24 Temmuz 942 Lozan günü mfina- dığı Nişantaşı ve civarmda tetkık-

Bu izahattan da anlaşılıyor ki, yu- sebetne Evlm.ız dll edebiyat şubesi )er yaptık. 
brıda bahsettiğim casib den ve «nz reı.sı Bayan İffet Oruz ta.rafından Manavlarla sebzecilerden ihtiyacı
elıli» nden korkan o kadıncağız, günün kıymet ve mMası hakkında nı tedarik etmek istiyenlere dükkln· 
epeyce haklı imq... bir konferana tertlbedllmiştir, Kon- cılar fatura göstermekte ve fatura 

••• feransı müteakip konser n bir a.Ue fiatlerine yüzde elli zam etmektedir-
Buna rajmen, bir Türk ailesinin toplantısı yapılacaktır. ler. Fakat seyyar satıcıların çoğun-

uilliii lraqumda hayran kaldıiunı ........................................ da fatura yoktur, Faturası olanlar da 
slzliyemiyeceğİm. • .. raıan öbür fertleri arasına karışıyor. Fiat mürakabe komisyonunun koy-

1 - Ecdadı, bu memleketin kül· Belli ki, ihtiyarlardan aldlklan bu duğu fiat1ere pek de riayet etme
türüne hizmet ~. anıulusal töh· sihniyeti, torunlanna da qdıyorları mektedirler. 
ret knanm-q kimaelerden. Şu küçük orta mektepli ba,ka türlü Maçka ve civarındaki satışlara bir 

2 - Şimdiki vaziyetleri İse ,öyleı yetifecek değıldir. Gö:aünden anlı· misal olmak üzere ıu rakamları 
ihtiyar anne. IÖZÜ sohbeti yerinde yonmıuz... kaydediyoruz: ' Halden 20 kuruşa 

bir ev hanımı. İhtiyar baba, bildiği- •o alıııan Vİ§ne 35 kuruşa ıatılmaktadır. 
miz bir «mÜtekaib tipi olmakla be· «Aail aile> denince model olarak Bu satıcı hu suretle yüzde yetmiş 
raber. buğdayından ıebzesine kadar itte bu lmanlan d~ habrlıyaca· beş fark almaktadır. Domates de 
tarlasile, ekini ile meırul. EvlAtlarm tını. perakende olarak 35 kuru§a aatıl· 
Ye damatların ekserisi ytikaek mek· Şerefli b" tied intitabetmek maktadır. Bunun da halden 22 ku-
tep mezunu. Münevver meslek aahi· E et ır eye ' ruıa alındığı elindeki fatura ile an-
bi kimseler. Kız evlatlar keza. Fakat v • • • • • • laşıldığına göre hu satıcı da komis-
lçleriode, tahsil aahibi olmalarına • Devrin ka?ettirdıf! t~de . aile- yonun kar haddine riayet ebnemiı· 
raimen zenaate heveslenerek me· nın her f~rdinl cenuyetin yüksek rit. Halden 5 O kuruşa alman bamya 
muriyeti bırakmıtlar da zuhur ebnİf. kedemelenne çıkarmak. O da evet. 75 80 kuruşa satılmıştır. Dolmalık 
Tuttuklan bu ifde keza bermutat Fakat, mozalaklq!""mak, Kökün· biberin kilosu 2 gün evvel 45 kuruşa 
muvaffak olmutlar. den, dal.an~ y~indeft\ yuı(dwı-I iken diin 3.S kuruşa düşmüştür. B~zl 

3 A ı] h • .1!_• dan, eaki gorenefinden, toprağın· sebze fiatlerinde görülen bu düşi.ık· 
- s e emmıyeu.ışı ıu: dan k ---'- ı bilh b · 

H • b" • f anbuil t zalak opmAUJQll;. ıte aua u lüğün fatura usulünün tatbikınden ıç m, st uvar mo • t f k-1"'d b" O h . . ık 
1__ y . .. I •x.: • • «eve » ev cua e ır •ey. na ay• ziyade yerli sehzenın pıyasaya Ç -

-tına;'°'· ak anı il~~er.1li•• •r ran kaldım. masından ileri gelmektedir. 
~dekianart l • v by~ eruruzbo en ikı~ Her ılvrilen Türk ailesi için te- iki günlük tecrübe, faturanın hil· 
nn ar asını, agmı, stanını ı nnl 1 bir " · · " 
ula Ad · M d kurul me 0 unur eey. yük. bir fayda temin etmedigmı gos-p aabp aya. o aya ma- •~• 

lı ve Devlet babanın eline göz dik- Hamit 
1 

tenniştir. Belediyenin sebze ve mey-
meii huy edinmemiş. Bin"birlerine Yukarıld üç ten birincisi vayı ucuzlatmalr. .. Uzere ?aha esaslı 
destek olup bepıl bucaklarile ilgile• 1___ d Ud cevel» tedbirler alması lazımgelıyor. • oıma.ııa a sonuncusu olta. gene ____._ 
nlyorlar. Bilfiil müatabsil sıfatlarını makbul. Zira ailede bakikt aaal l bu * Dolapdereden Kasımpaıaya 
muhafaza ediyorlar, Bakıyorsunuz nelilde baelıyor demektir. e inen biiyük caddenin hu kısmı ev-> 
daire kapanmlf. Oğullardan bJri, tek Yalnu birinci var da diler DWJ velce yapılm1şh. Yolun tamamlan-
atlı arahaama binerek bir takım çu· k Piiff S"ndil ualet ma81 için bir ke~if pl&nı yapılmıotır. 
nllarla civar köylerden birindekJ yo aaı ••· 0 

••• Yolun bu kwımının da kışa kadar ta-
evine sidiyor; ailenin toprakla uira· '(Vl • N6) mamlanmuna çahıılacaktır. 

yor. 

Maznun Cemil, karı.sının sözlerini 
reddederek vale.anın kendi anlattığı 
tekilde cereyan ettiğini ileri 11ünnüş· 
tür. Şahitlerin dinlenmesi için mu· 
hakeme başka güne bırakılmıştır. 

jRADYOI 
24 Temmuz cuma. öğle ve akşam 

12.30 P rogram, 12,33 Mü~k: 
Şarkılar, ı!!,45 Ajans haberler~ 
13 (113.rkılar, 18,03 İnce saz, 18,10 
Müzik: (Pl.), 19,40 Konuşma, 

19,15 Müzik: (Pl.), 19,30 Ajans 
haberleri, 19,4.n Kl!slk TUrk müz1~, 
.20,15 Radyo gazetesi, 20.45 Seglh 
makamından şarkılar, 21,00 Ziraat 
takvimi, 21,10 Temsil, 22,00 Salon 
orkestrası, 22,30 Ajans haberleri ve 
Borsalar. 

Z5 Temmu:ı cumartesi sabahı 
'l,30 Program, 7,32 Hattanın beden 

terbiyesi programı, 7,40 Ajans haber
leri, '1,55 Müzik: (Pl.). 

Açık teşekkür 
Haseki Jinokolojl klini~de kızım 

Nlgann mühim ameliyatını muvaf
fakıyetle yapan Ba.Ytn üstat profesör 
Tevfik Remzi Kazaneıgil'e · BOnstıZ 
:minnet ve saygılarımı sunar kendl
terlle doktor 1smaıı, Safi, Emin, Ser
vet, Şerif. Naciye. Şeftkaya ve has
ta.bakıcılara t~kkürler ederim. 

Ormancı Emin Gökyar 

Bugünden itibaren: 

ŞARK Sinemasında 
Müstesna bir program 

iı-Zarab Lander ve Marika Rök 
tarafından yaratılan 

Unutulmaz bir 
Balo gecesi 

(Çatkovskl) 
2 - Melvyn Douglaa ve Virginia 

Bruce tarafından oynanan 

Ah! ne Kadın! 
(Fransıua sözlü) 

H~miş: Her Ça!'§amba ve Per
şembe günlert tenz.11Mlı tıatınr
la seanslar. 

Bay Amc~ya göre ... 

Sahife 3 

Istanbul halkına müjde: 
Gedikp&1• A z A K SİNEMA BAHÇESİNDE 

,Yazlık 
Her alqam ı Profesör 

ZATD SUNGUR 
Temsillerine muvaffakıyetle <levam ediyor. Temsiller tam aaat 9 da 

haşlar. 

Ordu Hastabakici ve Hemıireler Okuluna ait bazi 
izahat ve okula kayit ve kabul ıartlari 

1 - Okulumuza hastabakıcı ve hemşire yetlşUrmek üzere Ankar:ı.da 
M. M. V, tarafından 1939 senesinde açı.J..mış olan hastabakıcı ve hemşlr& 
ok:ulunna bu sene de 45 talebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler 
bulunduk.lan mahallin va.lllltlne ve kaymakamlığına. veya. askerUk §ube.. 
!erine dilekçe lle müracaat edeceklerdir. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, memur 
olup tekaüdiye alacaklardır, 

8 - Mezun olanlar altı senelik mecburl hizmetlerini ordu hastahe.
nelerlnde yapacaklar ondan sonra arzu &derlerse memleketteki bütün 
aıhh1 teşekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Ta.hsll müddeti ti~ sene olup bu müddet içinde okurlara ayda bel 
l1r8. harçlık verilecek, 1a.şe ve llb~lan tatiuımen okula ait olacaktır. 

B - Okuldan mezun olanlar barem.'kanununa göre 20 lira asil maaş
tan başlamak üzre m.aruJ alacakla!', ve bu mlkdar gittikçe çoğalacaktll', 
Bu zaman dahi 1Ql}e giydirme, ve barınma orduya. ait olacaktır. 

6 - Okul 15 Eylfıl 942 de tedrlsata. b~ayacaktır. 
'I - Okula kayıt ve kabul şartlan fUllls,rdır: 
A - Türkiye Cilmhurlyetı tebaasından olmak, ve Tü.r'k ırkından bu

lunmak, 
B - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görmeğ9 

müsait bulunmak, ıbunu her han~ bir hastane sıhhi heyett raport!e 
tesbit ettirmek ve evraka bağlamak l!zımdır.ı 

o - Okurun talebe y~ı 16 dan aşe.Rı 22 den yukan olmayacaktır. 
D - Kendisi ana ve baba. met ehlinden olma.k, cbu vaziyet polisçe 

tevsik ettirllerek evraka. baala.nacaktır,ı 
E - En az orta. okul tamtl1n1 bitlrın.ış olmak,, celeme imtnuı.nlarmda 

mnva.ffak olmak ,a.rttır.1 veya bu derecede tahıll gördüğünü 1sbat et
mek. tasdlkııame veya. bunun ta.sdlkll bir nreti, Muameıeıı evrakına ek
leniıeektlr.• 

P' - Evli veya. n'4anh bulunmamak, evvelce evlenip boşe.nanlarla k<>
cası. ölmüş olanlar kabul edillr. Buna aıt medeni hali blld.lrlr müsbtt ev• 
rak keza eklenecektir. 

O - Okur .ınhht Kebepler dı§ında okulu tendlllğinden terkeWği. ev
lenme suı:etlle veya diğer tnz!ba.tı sebeplerle okuldan çıkanl~. altı se
nelik mecburi btzmetlnl yapmadıRı veya ta.mamlamadığı veyahut &lhhS 
sebepler dlflllda çıkanldıRı tak.tirde tahaklruk ett1r1lecek mektep masraf· 
ıa.nnı tama.men ödeyeceğine ve g~terdtAt vestkalann tamamen do~ru 
oldutuna. dair noterlikten t.udlkll ve kefllll bir taahhütname verecekti:-. 

8 - Yukandakt şeraiti haiz olanokur okula. tmtlhansız olarak kabul 
edilecektir. 

9 - Yukarıdaki maddeler mucibince evrakının :rnuamelesln1 bitiren· 
lerden vllfıyet veya kaza merke2'.ler1.n de oturanlar bu maka.m.lar veya as
kerlıt 3ubelerl vasıtaslle enaıklarını doğrudan doğruya. Ankara ordu ha.s
tabalocı hemşireler okulu m11dl1rltı.ğ11ne göndereceklerdir, 

10 - Müracaatların atustos 1942n1ha.yetlne kadar aona erdirilmesi 
llzımdır. 

ıı - Okurıann kabul edildikleri ve mektebe hareket etme tarlhlerl 
aynı makamlar tarafından kendilerine bUdlrUecektır. 

12 - Ka.bul edlleceklertn okulun bulunduğu Anka.raya. kadar gelmek 
ve okulda. tekrar yapılacak: ısıhhl muayene netıcest bastalıklan tebeyyün 
edenlerin memleketine gitmek içln masraf edecekleri yol pa.ralan kcncll4 

ıerlne alt olacaktır. (1144 - '1802) 

Konya Nafia Müdürlüğünden: 
1 - Cihanbeyli kaza merkezinde yaptınlmakta olan ilk okulun tklncl 

kısım inşaatı kapalı zarf usuıne ekslltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 27/Temmuz/ 942 tarihine mtl.sadi! pazartesi günü saat 

15 de vllbet datmt encümeninde yapılacaktır. 
S - İşbu inşaatın keş.tf bedeli S.0.000 lira 29 kuru§ ve muvakkat te-

minatı c2250» liradır . 
4 - Bu işe ald evrak: 
A - Projeler • 
B - Keşif cetveıı 

C - Sllsllel tıyat cetvelt 
D - Hususi şartname 
E - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
F - Yapı işlerı umumi. fenni ,artnamesi 
G - Eks11tme şartnamesi 
H - Mukavele örneğinden lbal'et olup isteyenler bu evrakı her gün 

Xonya. Na!ia müdürlüğünde görüp tetkik edeb1llrler. 
5 - Ekslltmeye glrepilmek lçln S üncü maddede yaıılı muvakkat te 

mlnatın husus! muhasebe veznesine yatırıldığına dair makbuz veya bu 
miktar ~yanı kabul banka. teminat mektubu Ue eksiltme tarihinden en 
az üç gün evvel ctatlller hariç» mümaslll ln~atı muvaffakıyetle başar 
dıklanna dair reteranslarlle birlikte Konya vtllyetlne müracaatla alına 
cak ehliyet veslkasının ve 1942 yılına aid ticaret vesikasının dış zarfa. 
konulması V" 4 üncü maddede yazılı evrakın görülüp imza edilmiş bu 
lunması. lA.zımdır. 

6 - İsteklilerin ~ lncl maddede yazıh evrakı ve teklif mektuplarını 
2490 sa.yılı kanunun tarlflerlle uygun olarak tanzim edip 2 1nci ın:ı.dclede 
yazılı tarihte saat 14 e kadar makbuz mukabilinde vilfıyet daimi encü 
men reisliğine tevdi etmelert ve postada. vaki gcctk:melerln kabul olunma 
yacağı 11An olunur. c73'72• 

İstanbul Jandarma Satinalma Komisyonundan: 
Mlkdarı Cinsi Tahmin bedell İlk temınntı EksUtme 

2250 metre 
4110 giyim 

Çuval bezi 
At nalı 
hnallyesl 

Lira Kr. IJra. Krı. gün ve saatı 
2610 00 195 '15 25/ 7/ 942 cumartesi s. ıı 
1890 60 2479 40 27/7/ 942 pazartesi 6 . 15 

1 - Mikdar ve cinsi ile Uk t emin atları ve tahmin bedelleri yukarda 
yazılı lk.l kalem malzemeden çuval bezi hl.zasında yazılı gtin 'e saatte 
açık eksiltme ile alınacak ve nalın da yazılı gün ve saatte açık ck.~lltme 

lle imaliyesi ihale edilecektir. Açık eksiltme İstanbul - Taksimde komls 
yonumuzun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 

2 - Nal dern.1rl bilhlsap müteahhide aynen verilecektir, nal temi 
natında verilecek demlrtn maliyet 11ya.tma göre bedeli de dah11dlr. 

3 - Nümuneler her gün komisyonumuzda görülür. Ş:ı.rtnamelerı pa,.. 
rasız verlllr 

4 - Nal eksiltmesine girenlerin evvelce .nal imd.l ve teslim ettiklerine 
dair ~s1ka ibraz eylemeleri oatttır. 

ı - İsteklilerin teminat mektup veya makbuzlan ve kap den vesi 
kalan ne etaııtme gün n ıaa.tinde JcQl111syonumuza gelmeleri. (7386) 
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Qif ,. •• 
Sınai müesse.~el<-rle , Banka, 
Banker ve :,lgorta şirketlerine , 

ithalat tacirlerine : 

MUAMELE VERGİSİ 
ve TA TBİKA Ti 

İLE , 
ŞERH ve İZAHLARI 

Yazan : 
NİHAT ALİ CçtJNCC 

500 sahife, 14 nümune, fiatı 6 
lıradır, İstanbulda Cihan, tİni
verslte, İnkılap Kltapevlerile 
diğer kitapçılarda. Ankarada 
Akba Kitapevlnde s::ıtılmakta
dır. 

Zayi evrak çantası 
Bundan üç dört gün evvel adliye 

dalresile Galata arasında kahve 
renginde çantam içindeki evrakla
rımla birlikte kaybolmuştur. Kimse
ye varamıyan ve içinde bulunan ev
rak iade edildiği takdirde memnun 
edilecektir. 

Galata Eski Gümrük Sokak 
Kürk<;ubaşı Han !I numaraya 

BİR GENÇ MADEME Aranıyor 
Türkçe ve Fransızca bilen 

Turk veya ecnebi tl\biiyettnde 
17-20 ya~larında bir ge,nç yazı
hane hademesi ecnebi bir mües
sese tarafından aranıyor. İyi 
reterans göstermesi şarttır. is
teklJisrJn (K. F.) rümuzlle İs
tanbul 176 Posta kutusu adre
sine vazı ile muracaatlan. 

Zı\ Yi - Fatih askerlık• şubesinden 
aldığım askerlik tezkeremi ve bera
berinde Fatih nüfus memurluğun

dan alınan nüfus tezkerem! kaybet
tim. Yenisini alcağımdan eskisinin 
hfikmü yoktur. 

315 doğumJu Ali oğlu Refik Tanattı 

Pansiyon aranıyor 
Senelik olarak mobilyalı 2 yatak 

odası aranıyor, Taliplerin 751 numa
ralı posta kutusuna mektupla mtira
caatıarı. 

Yarın akşam: Büyükdere 

AKŞAM 

SÜMERBANK ------Yerli Mallar Pazarları Müessesesinden: 
Pamuklu tevzi kuponu almamış olanlara: 

İstanbul Belediye hudutlari dahilinde ilCamet edip de lienüz birinci 
devre pamuklu tevzi kuponu almamit olan sayin İstanbul halkinin aıa
ğıda gösterilen mahallerdeki ekiplerimize nüfus cüzdanlari ve Elimek 
karneleri ile 31. 7 .942 günü ak,amina kadar müracaat e<lerek tevzi ku
ponu almaları ve bu tarihten sonra kupon tevziine memur ekiplerin vazi
feleri nihayet bulacaği ndan ıayin halicin bu müddet zarh.nda belieme
hal müracaatları ilan olunur. Pamuklu kuponu tevziine memur edilmiş 
olan ekiplerimizin çalıştığı mahaller: 

1 - Beyazıtta Veznecilerde Letafet apartimanında Cümhuriyet Halk 
Partisinde, 

2 - Sultanahmette Adli Tıp Müesaesesi yanindaki Sebil binasında, · 
3 - Unkapani Köprüsü başında eski Küçükpazar polis mevkii binasinda, 
4 - Beyoğlunda Galatasaray Su terazisi: sokağinda, 
5 - Beyoğlunda Taksim Rum kilisesi binalarinda, 
6 - Beşiktaşta Kaymakamlık binasindaki dairei mahsusada, 
7 -Üsküdarda Uncular soka~ında, 
8 - Kadıköyünde Kadıköy Yerli Mallar pazarlarında, 
9 - Büvükadada Adalar kavmakamlı~ı hina~ında iase sefli~inde. 

Tütün ikramiyesi 
Sanyer Askerlik Şubesinden: 
942 senesi tütün ikramiyesi tevzii

ne 27 temmuz 942 pazartesi günün
den ltlba.ren başlanacaktır, Malfil 
Subay ve Erler ile şehit yetimlerinin 
doğum cüzdanları, lkram\ye ciizdan
lan ve iki.şer kıta vesika fotoğrafla
rlle haftanın pazartesi, çarşamba ve 
cuma günler! öğleden evvel Sarıyer 
mal müdürlüğllne müracaat etmeleri 
lA.zımdır. 

Zayi vesika 
İstanbul emniyet dlrektörlilğii dör

düncü şubesinden Breton Ollvlyer 
namına almı~ olduğum 32/683 nu
maralı ikamet tezkeremi kaybettim. 
Yenisini çıkaracağımdan esk.lsinln 
hükmü yoktur. nreton Ollviyer 

, _________ ı_s_ta_n_b_t_ıl __ B_e_I_e_d_iv_e_s_i __ il_a_n_Ia_r_i ________ , 

İstanbul buz nakil ve tevzii işi ihale olunacaktır. 
Karaa~ç müessesatı buz fabrikasında. istihsal olunacak senevi tah

minen Altı milyon kilo buzun. İstanbul Belediyesi hudutları dahlllnde 
na'<.ll ve tevzll işi t!dll edilen şarLname ve veçhlle 31/5/944 tarihin& ka
dar devam edecek müddet içtn kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuş
tur. Beher kilo buz azam! beş kuruşa satılmak üzere nakll ve tevzii lçtn 
bir kunı~ elli santlın m~harnmen bedel vazolunmu~tur .. İlk temtnat mik
tarı (16450) lira.dır. Eksıltme şartnamesl ve evrak müteferrlkası (919) 
kuruş mukabilinde Karaağaç müessesatı müdürlüıtünden alınabilir. İha
le 4/8/942 salı günü saat 15 de htanbul Belediyesi da!mt enci.lmenl 
odasında yapılacaktır. 

TaUplerln tık teminat makbuz veya mektupları ve kanunen lbrazı 
lazımgelen dllter veslkala.rlle blrllkte (2490- No lu kanunun tarifatı çev
resinde hazıl'lıyacaklan tekllf mektuplarını ihale günil saat 14 de kadar 
daimi encümene vermeleri lazımdır. ( (7714) 

Güzel Sanatlar Akademisinden: 
Güzel Sanatlar Akademisinin altmışıncı yıldönümli münasebetlle 18 

Temmuz 1942 tarihinde açılmış bulunan sergt, 3 ağustos 1942 aqamına 

Sergi her gün saat 12 den 18 e kadar bütün zlyaretçllere açıktıt. 
(7952) 

--~ 

24 Temmuz 1942 .......... : ............................... .. 
Harp Okulu Komutanlığindan: 

1 - Aşağıda yazılı şartlan halz okurlar harp okuluna alınacak
lardır 

A. - Ankaı:ada bulunanlar doğrudan doğruya Harp okuluna. An
kara haricinde bulunanlar bulundukları yerin askerllk şubesine müra-· 
caat edeceklerdir. 

B. - Kayıt ve kabul muamelesi 1 Haziran 9-iı den itibaren başla
Illl§ va A~ustos 942 sonuna kadar temdit edllmlştlr. Bu tarihten son
raki mllracaatlar kabul edllmlyecektır, 

2 - Giriş şartlan: 

~ - Türk ırkından olmak. 
B - Ltse bitirme ve olgunluk Imtlhanını vennlş bulunmak. 
O. - Tam teşekküllü hey'eti sıhhlyest olan askeri hastaneden (harp 

okuluna. girer) kararlı s:ıhhl raporu olmak. 
D - 18 Ul 2S yaşında olmak (24 yaşına g1rml.ş olanlar alınmaz.) 
E, - Diğer şartlar askerlllı:: şubelerinden ve Harp okulundan öğre-

nileblllr. (3352 - 6632) 

iŞÇi ALINACAK 
BUYUKDERE 

KiBRiT FABRiKASI 
Müdüriyetinden: · 

Kibrit fabrikası 'için aıağıcla yazdı ıartlar altında er1'e1i, kadın 
ve çocuk İKİ alınacaktır, 

1 - Tekmil Fabrika iııçilerine lı günleri parasız ttcak öile ye-
me~i verilir. 

2 - Ücretlerr 
A) Erkek İşçilere& 
Normal mesai ıaatlerl için erlcek iıçllere yaptınlacaJt itin ınahl

yetine göre ıaat başına Ucret besa.bile gündt. 1 00 kunııtan 1 70 ku
ruşa kadar. 

B) Kadm işçilere ı 
Normal meaai saatleri İçin kadın ioçilere yaptınlaeak lıin mahi

yetine göre 7S kuruştan 1 l O kuruta kadar. 
C) 12 yaşından 16 yaşına kadar olan erkek ıve kız çocuklaras 
Normal mesai saatleri i.çin oocuk lııçilero saat l>ap ftcreti heıa

bile 65 kuruş. 
D) Tahmil ve tahliye. avlu iKileriı 
Bu kabil işlerde çalışanlara işin mahiyetine göro 1 SO kunııtan 

170 kuruşa kadar. 
E) Fazla mesai ücretleri: 
Koordinasyon Heyeti karariyle fabrikanın günde yapaca.fı ' ıa

atlik fazla çalışrr.alann % 30 zammı ilave edildikte normal metal lle 
100 - 170 kurup kadar ücret alan bir işçiye 150 den 250 k.uruıa ka

dar. 75- t 1 O kuruşa kadar alan bir işçiye 110-160 kurup. kadar, 6' BEY AZ PARK' ta 1 
kadar devam edecektir. 

Üniversite Rektörlüğünden: 1 
.. .İkinci devre kampına lştirllk edecek talebelerin 27/7/942 pazartesi 

gunü saat 7,30 da kamp talimatındaki kıyafet ve zati eşya ile saçları ke-

kuruş alan işçiye 95 kuruş: 150 - 1 70 kuruşa kadar al!lfl iıçiye 220 -
250 kuruşa kadar günd~lik verilecektir. 

3 - Kanunt vergiler işçilere ait olmak üzere Ucretler, fabrika 
dahilt talimatnamesinde yazılı hükümlere göre her 15 günde bir ZSde
n!r. 

silmiş olarak ve hüviyet varnkalarile birlikte tJnlverslte ba.hçeSinde. ha.-
zır bulunma.lan. (7956) 

İLAN TASHiHi 
Gazeteınlzln 21 Temmuz 942 t:.arlhll nüshasının dördüncil !'!a.hlteslnctc 

lntlşar eden Istanbul Ziraat mckteb ine talebe alınması şartlarını havi 
bulunan ll!nın üçüncü maddesinin dördüncü satırında. hilkfunet doktor-

İktisat Fakültesi Dekanlığından: Juğundan denllecek yerde hüviyet doktorluğundan ve yedinci maddenin 
941 - 942 ders yılı askerlik kampına iştlrak edecek 1ktl.3at fakültesi üçüncü .qatınnda devama kelimesinin devam olarak yanı~ bir şekilde 

talebesinin askerlik elbiselerini almak üzere 24 cuma günü saat 9 - 12 • neşredildilt'i görülmüştür. Tashıh olunur. 
arasında Pendik istasyonu yanındaki ta.bur karargAhına müracaatları. --------~------...:_ __________ _ 

C790l> Mahrukat Ofisi Umum Müdürlüğünden ı 

G 
. 1 - Odun ve man~al kömürü olup da ofise yerinde satmak ısteyen-

azı terbiye enstitüsü müdürlüğünden: Jerln mevkilerini, mlkdannı, nevi ve vasıflarını gösterir bir llste ile C>du-
Enstltünün Turkçe - Edebiyat. Tarih - Coğrafya, Matematik Tabii nun 250 ve kömürün beher kilosu için istedikleri son flatlerlnl gösterir 

ve fiziki ilimler, Pedagoji, Resim - İş, Beden terbiyesi, Müzik Yabancı dil teklif mektuplannı temmuz 942 sonuna kadar o!!s umum müdürlü~üne 
rFransızca• şubelerinin birinci sınıfla.nna. yeni ders yılı için yatılı ve ya- vermeleri. (7957) 

tısız talebe alınacaktır. Kayıt muamele.>! 8 Ağustos tarihine kadar yapı
lacak ve 10 ağustosta 1mtlhaıı.la.ra. başlanacaktır. Girmek isteyenler ka
yıt şartlan He imtihan §ekil ve günlerini bulunduklan yerlerJn Maarl! 
müdürlüklerinden öğreoebillrler. 1t5256 - 7550• 

Se-lma Gücüyener'in Almancadan tercüme ettiti mühim eserler 
sel'lsinJn 4 eil kitabı olan: · 

i ADAM 

Satış Merkezi: Mualllm Fuat Gücüyener'ln (Anadolu Türk Kitap 
deposu> . Yeri: Yenlpostane karşısında. Meydancık Hanında. 

Daktilograf alınacak 
İstanbul Mıntakaaı İktisat Müdürlüğünden : 

Dalremlz l.çin 65 lira. ücretli makine ile çok sert yaza.bilen bir er'kek 
veya kadın daktlloıtra.f alınacaktır, isteyenlerin üç gün zarfında vesi
kalarlle birlikte Slrkeclde Llınan Hanında. buunan müdürlüğümüze mil-
raca.atlan, (7953) 

Asistan doktor aranıyor 
İstanbul Verem Mücadelesi Cemiyeti Erenköy Sanatoryumunun 

bir aaiatanlığt münhııldir. Müe33esede geçirilecek mesai müddetinin 
dahiliye ihtisas müddetine mahsup edilmesi Yüksek Sthhat ve lçtimat 
Muavenet Vekaletince kabul buyurulmuştur. Ücret 90 liradır. İstek
lilerin Sanatoryum Başhekimliğine müracaatları rica olunur. c 7961 > -

4 - İşçiler, yatacak yerlerini kendileri temin ederler. 
5 - Talip olanlarm Büyükderede Büyükdere - Bahçeköy yolu 

üzerindeki kibrit fabrikuı müdiriyetine nüfua tezkereleri ve altı fo
toğrafla beraber müracaat etmeleri ill .. olunur. 

Tesviyeci, torae1, f rezecl 
ALINACAK 

Kibrit imııl edecı dairelerde veya fabrika tamirhanesinde ma
kinist ve makinist muavini olarak çalışmak üzere birincl atmf teavl
yeci, tornacı ve frezeciye ihtiyaç vardır. Fabrikada yapılacak imtihan 

, neticesinde gösterecekleri ehliyete göre maaş veya saat başı ilcretlerl 
tayin edilecektir. Talip olanların veaaikile birlikte Bü:yükderedekf 
Kibrit fabrikası müdiriyetine mU.racaatlan itan olunur. 

Sultan suyu harasası müdürlüğündenı 
1- Müessesemiz Çlfç~ı mevkilnde yeniden ~ olunMa.lı: 76795 Ura 

89 kuruş keşif bedelli btr kısrak tavlası kapalı zart usullle ek.slltmeye 
konmuştur, Eksiltme 8 Ağustos, 942 tarihine tesadüf eden cumartesi gll
nü saat on birde Malatya. Nafia müdilrlü~de yapılacaktır. Mııvakkat 
teminat 5089 Ura 80 kuruştur. 

2 - Bu inşa.ata ait hül~sal keşif, proje, hususi fennl şa.rtna.me, mali 
şartname, mukavele proJesl isteklilere parasız verilir, 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun hilkümlerl dahllinde tstenllen 
vesikalarla ek:sntmıe tarihinden bir hatta evvelki tarlhll Malatya. Nafla 
müdürlü~ünden alcaklan ehliyet v'3 slkaları ve muva.kka.t temınatıarııe 
beraber tekli! mektuplarını belll günde eksiltme saatinden bir saa.t evve· 
line kadar Malatya. Nafia müdılrlüğünde lçtlına ed~ek ln§aat komisyo• 
nuna tevdi etmeleri. 

Postada. va.ki gecikmeler mesmu değildir. Keşit, proje, feruıl ve ma11 

27 Temmuz günü satışa çıkarılacaktır. Eğer aiZ, s&le değil, hakika
ten asrl bir adam olmak l.Stlyorsanız, Ukönce (A.irl Adam) da. bu
hınması icabeden şart ve vasıflan öğreniniz, O şart ve vasıflan l.se, 1 
ancak bu kitaptan öğreneceksinlz. Fiatı: 50 kuruş nettir. 

(Bu tnühinı kitabı, Kltapcı te gazete bayilerinden de isteyiniz, ' Belediye Reı·slı"g"ı.nden: şartname ve mukavelena.mesl Hara muhaslpllğlnde ve Malatya. Na.tıa. 
da.lreslnde görilleblllr, (7603) 

Sümerbak umum müdürlüğünden: 

Mühendis ve Muhasebeci ahnacak 
Bankamız Etüt teı.ls heyeti müdllrlfiğü kadrosunda münhal bu

lunan montaj şeflikleri ve koru trktlon kısmı için bu gibi işlerde 
tecrübeli 2 makine ve bir elektrik mühendis! ve lki tecrübeli muha.. 
sebecl alınacaktır. 

As*llkle ilgisi bulunmıyan ta.Uplerln hal tercümeleri ve dip 
loma suretlerlle Sümerbank Etüt test.s heyeti şubesl müdllrlüğüne 
mi.ıracaatları. 

E_LEKTRiKÇi ARANIYOR 
işletmemizin Elektrik SantrA.lı ve tesisatını idare edebilecek kabi

liyette tecri.ıbell San'at Okulu mezunu veyahut Na.!ia VekAletinden 2-3 
üncil derecede ehllyetnamelt bir Elektrikçiye ihtiyacımız vardır. 130 
llra kadar ücret ve aynca f~vkal a.de zam verilecektir. İsteklilerin ev
rakı müspltelerl ve boruıervlslerll e 

ETi BANK ŞARK KROMLARI iŞLETMESi 
MADEN GULEMAN 

adresine müracaattan. 

Diplomalı Eczacı aranıyor 
işletmemiz hastanesinde çalışacak diplomalı bir Eczacıya ihtiyaç 

vaı-dır. 140 lira ücret Ye aynca fevka!Ade zam verilecektır. İsteklile
rin evrakı müspltelerl ve çalıı;tıklan müesseselere alt; bonservJ.slerUe 

Eti Bank Şark Kromlan 
işletmesi - Maden Guleman 

adresine mi.lracaatlan. 

Daimi Encümenin 30/6/942 tarih ve 5212 sayılı kararlle yaptlnlması •••••••••••••••••••••••••••• 
tekarriir eden heykel kaidesinin evvelce tenslbedllml, olan esaslar da.l-
reslnde tafsllA.t pl~nlarının yapılması Türk mimarlan arasında İnil.saba.
kaya konulmuştur. Talip olanlar bu ba.ptakl şartnameyi beş Ura muka
bilinde imar müdürlüğü kütüphanesinden almalan ilan olunur, (7985) 

Fındık ve üzüm ihracatçılarına 
ithalatçı ve İhracatçı Birlikleri 

Umumi Katipliğinden: 
Fransaya. yüzde yüz esası üzerinden hususi takasla. fındık ve üzümün 

ihracına. müsaade edildiği Ticaret VeUletlnden blldlrllm14 olmak.la key-
fiyet llA.n olunur. (7967) 

İstanbul Vilayeti Ziraat Müdürlüğünden: 
1 - 200 adet ylnnl beşer ve 50 adet elllş-er kiloluk tohum U~lama 

cihazı yaptırılmak üzere açık ekslt:meye konulmuştur. İhale81 7/8/942 cu
ma. günü saat 14 de İstanbul vUAyetl konağında. ziraat müd!lı1yet1 oda
sında. müteşekkil zlraat satınalma komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3000 llradır. Muvakkat teminatı 22G liradır. 
3 - Ta.llp olanlann şartnamesini w nü.muneslni görmek üzere ziraat 

müdürlüğüne w yukarıda yazüı ihale gilnü temlna.t a.kçelertıe beraber 
komisyona mllracaatlan llA.n olunur. (7947) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğündenı 
Mukaddema İstanbulda. Şamlı hanında 13/16 sayılı muafiyet ruhsa.t-

names!le Trikotajcı iken h~len nerede olduğu bllinmeyen Ohannea 
Agopyan'a: 

Mukaddema işletmiş olduğunuz Trllrol;aj fabrlkanı.zın. 1931 ve 1932 
mali yıllan imam.tına sarfcdUmek üzere Gümrük vesalr reslmletden mua.
:ten verilen ve fakat seneleri zarfında işlendiğinin tesblt1 ka.bll ola.mıyan 
d8t kilo merseri~ ipliği lle 1219 kilo ırunl ipeğin tekablll ettiği teslm ve 
verglslle tahsili Iktlsat VekAletlnden blldlrllmiştir. 

Bu muaf mevadda alt resim ve vergilerin tutan bulunan 6532 Ura 
83 kuruşun 1723 sayılı kanun hükmlle 30 gün zarfında. veznemize yatırıl
ması aksi takdirde tahslll emval kanunu hükümlerine göre hakkmızd.a 
muamele yapılac$ tebll# yerine ~m olmak üzere tıln olunur. 

(7965) 

RafinaJ tesisatı satm almaca 
Elinde tasfiye mak.lnesl tesisatı olup ta satmak isttyenler İstanbul 

Tütün Oümrilk KemerU sokak 21 numarada Nazif özareaya müra
caatları. Telefon: 24197. 

Üsküdar As, Ş. Başkanlığından: 
1 - Ankarada Ordu Hasta Bakıcı HemşJreler Okuluna 939 yılında. 

oldu~ gibi bu sene de yeniden talebe alınacaktı.r, 
2 - Kaydı kabul için en az Orta.Okulu ikmal etmlş olan Bayanlardan 

16 yaşından küçük 22 yaşından büyilk olmamak üzere 1stek11 olanlar ıeraltl 
öıtrenmek nzere derhal Şubeye müracaat etmeleri lüzumu UA.n olunur. 

(554-'1859) 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankara. - Kırşehir yolu Çankaya. iltisakı küçük E.sa.t yolunda 

yapılacak şose inşaatının ihalesi 27/7/942 tarlhlne raslayan pazartesi. 
günü sa.at 15 de yapılmak üzere kapalı zarf usuıtıe ekslltmeye konul· 
mu~ur. 

2 - K~ bedeli t1846b Ura 1:0h kuruştur, 
3 - Muvakkat teminatı ıı.1384• Ura «58• kuruştur. 
4 - İsteklllerin teklif mektuplannı muvakkat teminat mektup veya 

makbuzlarlle Ticaret Odası vesikalarını ve Nafia müdürlüğllnden bu ı~ 
için alacakları fenni ehliyet vesikabnnı M.mllen yukarda adı g~en 
günde saat 14 de kadar Dalmt encümen reisliğine vermeleri. 

5 - Bu işe alt keşif ve şıartnameyt her gün Natia müdllrlüğünd& 
görebilecekleri. (5056 - 7379) 

Mahrukat Ofisi Umum Müdürlüğünden : 
1 - Beşiktaş, Fındıklı. Kasınıpaşa, Aksaray, Hallç ve Beyoğlu, 

Adalar, Haydarpaşa ve Üsküdar. Bakırköy ve Yeşilköy mıntakalannda 
odun ve mangal kömür!l sat1" şubesi açılacaktır. 

2 - Bu işe alt şartname ofis muhasebesindedir. 
3 - Bayi olmak isteyenler şartnameyi gördükten sonra tekl.lflerlnl 

en geg 30 Temmuz 942 ak.şanuna. kadac ofis umum müdlirlüğüne verme· 
ıerı, (7958 > 


