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Gebe aylar Başvekil dün iaşe ve 
yakacak işler~µi 

tetkik etti · 

BU SABAHKİ 'l'ELGBAPL.4.B 
_ ,._ 

İngilizler, Rommel ordularıru 
durdurmaya muvaffak oldular. 
HattA. yer yer taarruzlarla 'Al· 
rnanlan ellerinden geldiği kadar 
hırpalıyorlar. Bu durum~ böy- , 
ıece ne kadar süreceği kes
ıtrnemez. Londradan gelen ha
berlerde geniş bir nefes al-

Almanlar 
Voronez'i 
aldılar • 

Kıbrıs üzerinde 

Hüviyeti anlaıılamiyan 
tayyareler uçuyor 

ma ve hoşnutluk aıametıerı Görülen noksanlar tamamlanacak 
beliriyorsa da henüz büyük Merkez ve Cenup Ruı Londra 7 (A.A.) - Kıbra üzo-
U.mitlere kapılmaktan çekinilme- ve teşkilat kuvv"etlendı·rı·ıe·cek rinde hüviyeti belli olmayan tayyare-
si açıkça sbyleniyor. İki tarafın ordularının birbirinden ler uçmu~tur. Brltanya tawarelerl 
da, sıcak ve kurak çöllerde yüz· ayrılmaıi bitmek Üzere ha.valanmca !>unlar hemen çekil-
•terce kilometreyi, hiç durup din- İstanbul 6 (A.A.) - Başvekil doktor Refik Saydam bugiiıı öğl0<- mişlerdir. 

Mısırda 
durum 

iyileşiyor 

İngilizlere her taraftan 
takviye kıtaları 

geliyor 

fenmeden hızla geçmeleri asker- Clen evvel ıaat 10 dan 13 eve öğleden sonra 16 daiı 20 ye kadar V'1eby 7 (A.A.) _ Moalı:ova ve İngiltere'ye hava akıni 
terf yormuştur. İngilizlerin toplu vilayette yapılan toplanhda İstanbul tehrinin ve lıtanbul kazalannın Karadenis arasında cereyan eden Londra 7 CA.AJ - Dün gece d~- Londra 7 ( A.A.) - Dün Mtsmn 
müdafaa verine wrmış olmaları- İqe te'1ı.ilah. odun ve kömUr meseleıi, kok ve maden kömüril ıtoku ve 

1 
bHt" •ttd tini ubaf mc.n to.yyarel.erl İnglltere'n1n cenu- Garp çölünde büyük muharebe faa-

n*1iyata. nakli,..e vaaıtalan teşkilatı, ekniek tevziatı ve k8rne kontr-olu, çarpııma ar u ~ 11 e m a- bund:\ bir ŞC'hlr iberlnde uçmuştur. liyeti olmu~tur. Sekizinci ordu hare-
n karşı. mare"'al Rommel de, za· d faza etJnektedır. Baza haberlere Yangınlar rıkmııı, blri'ok evler h'"'a- k ek l" v h f 
yıf kollarla çok ileri ıYlttlği irin un eğİnnenlerinin ve fınnl:ınn çalqma tanlan baklanda alakadu dalre leri , ~ "" ete geçm üstün ugünü mu a aza 

" ..: ve müessese müdürlerindem izahat aınu. ve bu buauıta görületı nok· göre, Alman kuvvet VOl'Onez ra u~ramıştır. Yangınlar çabuk kon- ediyor. Durum müttefiklerin lehin-
ş!lphesiz ·arkadan yard.un bekll- sanların ikmali ve teşkilatın kuvvetlendirilmesi lçin Iilzwnlu olan büku- şehrini almışlardır. Merkez ve cenup trol altına alınmıştır. dedir. Reuter ajansına göre, Alman-
yor. İ'ngilızler, Alman ve İtalyan- met ve koordinasyon kararlarını tesbit ehrıİftİr. Rus ordulanm biribirinden ayırma . !arın yarma teşebbüsü neticesiz kal-
ların daha kısa yoldan, daha ça- ameliyesi iyi netice vennek üzeredir. mıttır. Müttefikler Elalemeyn' in ce-
buk ya,rdım alacaklarından tn3a- Alman kuvvetleri her gÜn biraz Amerikan nubundaki sırta tamamen hakim bu-

lanıyorlar. Kendllerlne gelecek Mı.Ilı" M u"daf aa· ı· srı· krazı daha ilerleınektedirler. lunuyorlar. Geceleyin şehirle sırt 
yardımların daha uzun sürece~l- d k hk ,_ k 

Rus teblig"'i «Birçok d • it 1 arasın a i müsta em ;:>İr no ta 
nt söylüyorlar. enıza 1 arı :zaptedilmiştir. Cephenin her tarafı 

l'v!ihver kuvvetleri vardlkları f • k meskUn yerlerden toplarla teçhiz: edilmiştir. Son 48 aıı-
verde durup üslerinden uzak, aız mi tannın yüz.de yedi buçuk çekildik> diyor at zarfında durmadan topçu düello-
sonsuz bir müdafaada kalamıya· Londra 7 (A.A.) _ Gece yarısı 4 Japon torpido muh- su oluyor. Alınan esirler yokluktan 
caklan için Rommel. kendini top- olacagv I dogu ru de. gıu'•ıdı.•r· . . Moskova.'da neşredilen Sovyet tebllet: rİbİnİ batırdaJar ziyade yorgunluktan, uykusuzluktan 
lar toplamaz yeniden büyük sal- 8 temmuzda. kıta.larımız Voronez vG şikayet ediyorlar. 
dırı~a geçmek, ya Mlsın almak. starayarokson'un cenubunda şiddet- Verilen haberlere göre Libya' da 
vah ut geri dönmek zorundadır. Ankara 6 _ Milli Müdafaa i.tik· kısmen ikramiyeli ve faizli tahviller le çarpı.şını,,tır. Müteaddit mesk.Qn Vaşlnrton T (A.A.> - Amerikan 1 O ve 11 haziraaıda Amerikan tank-
İngilizler ise bugil'nkü durumu tazına ait ilk tertip tahvillerin kıa- ihracı dilıüniilmekte ise de ihraç mahalleri tahliye ettik, denizaltılan Aleoutleno adalan su- larınt Amerikalılar lc.ullanmıılardır. 
olduğu gibi korumakla daht Mı- men yüzde 7,5 faizli, kısmen de ik· miktar, zaman ve şartlan hakkı~da · Londra 7 (A.A.) l "Aimanle..r Mos- larında. 4 Japon muhrlblnl batırmış- Tanklar hafif haaara uğramışsa da 
.fü1 ve bilhassa İskenderiye lle ramiyeli ve yü.ı:de 6 faizli olarak henilz bir karara varılmamıştır. Milli ~~:n;z ~!m~~d7~:nıı:::1~~~~ tardır. Bunlardan iklsl KJ.oıka'da ba- insanca kayıp yoktur. 
Suvevşl ;;ürekll hava akınların- ağustosta ihraç oluna.cağına dair bazı Müdafaa iatikrazt hakkındaki kanun ıeml<>lerd1r. Reuter ajansına ıı:öre dün tın!mJ.1, blt1. yalcılm~ır. Dördüncil Gazete muhabirleri tank ve top 

· d""f d"l ı " · b' h ili I .., in muhrip Agato'da batırılmıftır. takviyelerinin durmadan müttefik 
· dan- kurtaramıyacaklan için Al- neırıyata teaa u e ı mes uzerıne muci ınce yeni ta v' erin satın a ın- ... evirme hareketi iç Kunk - Voro-

M 
'

. V lc. .. I · d v d k. ., '"'ed cephesine geldiğini bildirmekle bew ' manları gerilere pü.:ıkürtme~e • a ıye ~ a. e~m en a,agı a ' ma-- maıında Tasarruf bonoları da, işle- nez yolunu takı.u en şunal kolu 
mecburdurlar. Bunun içindir ki lumat verılmıştır: mit faiz.ile birlikte, para yerine ka- meydan& gelmiştir. cenup kolu Blel- Amerı·ka Fransa raber, Ş\fnU ilave ediyorlar: Unutul-
general Auchinleck, beklediği Milll Müdafaa istikrazı hakkındaki bul olunacağından ilk tertibin mik- gorod ve Voronez yolunu taklbetm\ş, - mamalıdır ki muharebe henüz sonu-
yardımlar gelir gelmez mutlaka kan.un hükümlerin.e göre. müteaddit tan hu cihetten de nazan itibara fakat o kadar çabuk Uerllycmemlştlr. na ermedi, düşman da m!'lğluhedil-

t t 1 d 150 I 1 k d · Almanlar ~imdi 941 blrlncl teşri- medl 
büyük bir harekete giri.şecektir. er ıp :r e .. mı yon ıraya . a. ~r alınarak teabit olunacak ve bu birin- nlndekl harb sahnelerinde muhare- Amerika elçisi Vichy'ye İki~ci bir müstahkem hat 
B . k" d ki h . . akdedılecek ıstıkrazın her tertıbının ci tertip tahvillerin miktar zaman be ediyorlar. Hedef Kafk'"''"''da.n, d u~n u ura ama cep esının 'k b' · • h'"k• • ""'~~ o··nmu··yor v·ch 7 (AA) ıuı d El t k f d İ 'Ii I . ' 't k mı tar ve zamanın tes ıt ışı u u- ve ihraç ıartlan Y lc.mda ilan edile- Moskova'dakl ordulara benzin gltme- J Y . • - ın ısır a . -
L~ ay ası .. ngı. z eıe VaKı a- metc hırakılrru~ ve her tertipte ihraç cektir ~~A.ti -oıuu. tır. RWlaniurumuıı '.4o d.. 
za.ndırmakte.n ıbarettır. Mısır şartlan için Maliy.e Vekaleti ile · ehemmiyetlnl saklama.makfa. beraber Londra 7 CA.A.) - Amerlka'nın vam etmektedir. Bertin, t.,giliz mu-
tnı,ıharcbesinin asıl neticesi, iki Türkiye Cümhur~et Merkez ban- yalnız: şurası bilinmelidir ki birin- Almnnlann pek lsted1k1erlna vara- \Tic):ly elçisi amiral Leahy, B. Roose- kavcmetinin alınan takviyelerden ve 
ta~afın lmrşılıklı vığılac.ak kuv- kası r:ıııında bir mukavele yapılma- c~1~er.tiı;> l\~il!i.Müda~aa isti~.a~ tahk madık!arını söylllyorlar. velt ııe görüştükten sonra b!r daha arazinin gösterdiği kolaylıklardan 
Ve Ierl arasında beklenen büyük sı muktazl bulurımuıt 'olduğundan vı erının _am yüz e 7e 1 uçu Ruslar KaUn1n cep'heslnde kuvvetıl Vlchy'ye dônmlyeceğl.nl söylemü<;tlr. ileri geldiğini söylemektedir. 
çarpışm d:ın sonr belli olac3k- Maliye Vekileti de iltikraza ait ilk olamaz. Zıra bu baptakı kanun an- bir Alman taıırnızunu tardetmlşlcr- Vlchy'ye yenı bir sefir gönderilip Almanlar burada ikinci bir mns-
tn· t fb' 'kt d k cak yüzde yediye kadar faiz v~rile- dlr. gonder!lmlycceğl haklonıfa; bir şey t hk h t ·.. .. 1 · 1 d' 

~r ı ın ne z:an:an, ne mı ar a . - ceğini amirdir. su;•lememl.ştlr a em a onune ge mış er ır. 
Fakat. bugünku netıce dahi dı uygun olacagı hu.iuııunda tetkık- Durum vahim neticeler · · İngilizler «Vaziyet düze-

fngillzle~ hesabına çok değerıt ter yapmakta ve ihraç şartlan için lhraç şartlan hususunda da yec.i Fransada yeni bir ordu liyor» diyorlar 
bir başaıı savılabilir. General Au- Merke.ı: hankuile temas etmektedir. tahvillere şimdiye ltadar dahili istik- verebilir 
chinleck, Tobruk'tan sonra e3a3- Milli Müd3faa istikrazmın birinci iaz tahvillerimizin ihracında tatbik Londra 7 (A.A.) - İngiliz mil- Ll)ndra 7 CA.A.) - ·Fra~a yeni. Londra 7 (A.A.) - 24 ııaatten-
lı bir muharebe kabul etmiyerek tertibini teşkil etmek üzere "bu yaz olunan esaslar fevkinde imtiyaz ta- şahitlerine göre doğuda son dunı- bir: Fransız ordusu teşkil edllecekUr. beri vaziyet düzelmeye yüz tutmuş-

. kil kl k 3onund:ın evvel kı3me.n yalnız faizli, nımak için bir sebep yok.tur. mun vahim neticeler doğurmasa Bu ordu ağır top ve tanktan mahrum tur. Fakat Mısır için tehlike henüz 
hızla gerı çe me e esaslı uv- ümk" d'' bulunan 100 bin ktşlllk Fransız or- bitmi~ sayılamaz Elalemeyn' de Çllr-
vetlerinı boşuna harcamamış, Mı· m un ur. dusu yerine gsçecektır. Ordunun ı ı · .. .. . · b 
sırı bugüne kadar kurtarmış, Çin' deki muharebeler Gümrükte bir toplant,i ' Moskova - Rostof merkezi, Almanya'mn tasvlbUe 1şg3.l r§ma ann a tmcı ~un~ı~e gı~~' u• 

i 
. d h .. • • 1 k "l • altında bulunmıvaıı yerde ola akt unuyoruz. Bu 6 gun ıçınde duşman 

varın çın n a ~urekU davanma, ç--•~· 6 (A A) C t l d mıryo u e•ı d ~ c ır 3 b · "k k' · · uDKtng . . - en ra Şehrlml.,.A'.ie bulunan gUmtii.kler e o ı Fransız: menfaati 1cabettırlnce b · iıyu taarruz yapmı~. se ızıncı or-
ha ttl taarruz imkanlarını elin- NeW3 İ:Jimli Çin .:ıjamı, bundan üç umum müdıiril B. Pertev Duru. tet- Stokhrihn 6 (A. A.) - Havas kuvvet Fransa.. içinde veya dı.şınd~ du bunlardan biri..inde 400, diğerin· 
de tutmustur. Geçen avdaki şa- gün evvel Nanç.:ıng'ın takriben 140 kl~Ie.rlne. devam etmektedir, Umum muhabiri bildiriyort Ma.regal von Icabeden yerde kull:ı.mlaea.ktlr, de 600 e3İr, birçok malzeme almıt" 
~ırtıcı hezimetlerden. fngilterede kilometre cenubunda kain Kiangsi mudüı: diln öğleden sonra İstanbul Bock ordularının sed kollan 200 ki- ttr. 
ba:?Q'ÖSteren karanlık ·duygu ve eyaletinde Dihoyang şehrini i~gal gümrükler baş mUdürlüğünde " yo.pı- lometre ilerliyerek Don'u 2 noktadan B. Laval'in beyannamesi Rommel'e takviye 
diışüncelerden sonra. AI~anlan eden Japonlann oradan tardedildik- lan bir toplantıya başkanlık etmiştir. V ronez şehri yakınından geçmiş kı d 1 
durdurm ııs olmak. o.S'kerlik bakı- lerini ve bugün tam ricat halinde.bu- Toplantıda ba.ş müdür B. Methi Mo k R tof d · 1 k ' Londra 

7 
<A.A.) - Framız Başve- taları gön eri iyor 

Adakan gumrü~ün bütün daire mü- os ova - os emıryo unu es- klU B. Lavaı. Fransız tşçllerlntn Al- M lt 6 (AA) R l' 
mından Q]duğu kadar mıinevlya- lunduklarını bildiriyor. Çinliler ,eh- dürlert' h!l.e:tr bulunmu~lardır Bu miştir. Belki şimdi Voronez tehri manya'ya gitmeleri için dün tekTar k ~ a k 1 · · "d 'ld~~~e • 
tı vükselbrnek itıbarile de favdalı rin Japonlar tarafmdaıı İşgalinden toplantıda Avrupa Şark hattın~ ~çıl- Almanların elindedir. bir beyanname neşretml.şt1r. ta vıye ıta arı gon erı ıgın en. 
bir hamledır. Anla~lıyor kl İngl- a?nra . 2~ 3aat geı;meden yapt~la~ masile genişleyen gümrük l§lerl ve F 'd • h • Ma!taya tayyare akınları artmt§tar. 
lfzlerin, kendılerindcn beklenen şıddetlı hır kar~ı t:nrruzd3 1ehrı gen antrepo me3eıelerlnln görü.şüldliğU Ş K Ş k ransa a ış cep esı 
butün gayret ve fedakarlıkla işe almışlardır. anl3.3ılmo.ktadır. ang ay e kurulacak Londra 
atılmaları için büvük fel!ketlerin H1111111111111u11u111111111111Hı11111111111111111111111111111111111H1111111 Vaşlncton 7 CA.A.) _ Berlin ra.d-

acı darbeierile i~nelenip aarsıl- yardım 1•stı•yor yo.su, Lavaı·ın daha ileriye gtdereır 
maya ihtiyaçları vardır. Almanya'da. olduğu gtbl bir tı cephesi 

A kuracaR"ını .söylem.iştir. Lavaı bu orsası 
lmanıar için çöl muharebesi- usum taktbettııtt takdirde, sendlka.-

n in şimdiden elde edilmiş değerli . B. Roosevelt bir mesaj ıar feshedilecek ve işçllere kartlar 
neticesi. Rusyad:ı. başlıyan ve gönderdi, Beneı dajfıtılacaktır. Bu da biltün tşçllertn 
Don nehrine kadar llerliyen bü- sererber edllmesı. demektir. 

Mısırdan gelen iyi 
haberler üzerine 
esh8.m yükseldi vuk taarruz t?:elişirken irlgilizleri niıan verd i 

ba~ka bir noktada cephe açmak
tan alıkoymak olmuştur. Mısın 

kurtarmak için her taraftaki 
kuvvetlerini, bilhas.:;a kendilerine 
son ç rpışmalard!t üstünlük ve
ren tayyarelerini Afrikada topla
nrnya çalışan İngllterenln başka 
~ephelerde onemlt topluluklar 
ynpmasına fınkan olmadığı gibi, 
çöl muharebeleri gelecek çarpış
maların 'ger·ekll kıldığt her türlü 
hazırlık ve kudret bakımından 
ib~·,et .. dolu bir ders vazife3l gör
mu.ştur. İngtıtere. bundan 30nra, 
elindeki kuvvetleri her hangi btr 
nıacerrıya kolay kolay atamaz. 

Mısır önünde, netfce.~i henüz 
belU olmıyan son ve ke3in dövüş
ler sürüp giderken Rusyndil Al
m'lnlar büyük taarruza giriştiler. 
Aynı zamanda y pılan bu hare
ketlerden hirhun. yahut öbıirü-
nO.n, veva her ikisinin muvaffak 
olup olmaması Avrupada ve 
Sarkta durumu • temelinden de
~fstfreccktir. . Bunun içindir kl 
temmuz ve nğustm aylarının 
umulmadık, buvük sonuçlara 
r.ebe oldu~unu sövıemek yanlış 
de{;rildir .. 

Çunkinı 7 (A.A,) - Mareşal 
şang Kay Şek çın milletine nert-et

Romanya' da dahili 
istikraz 

tı~.ı beya.namede deıni.şt1r kl: .cönü- Bükret 7 (A.A.) - Maliye Na
muzdek.l a,ylar z:a.rfmd& daha ağır zın dahilt istikraza kayıt miktarının 
muv.aftakıyetslzllklerle karşılaşmamız l 8 milyar leyi bulduğunu ve bütün 
muhtemeldir Fa.kat bu. kısa. sll;e- t h · ı · 'ğ' · ö ı · · 
cektır. D~ın yıkllacaiı gün ye.- a mın erı geçtı ını • Y emıştır. 
kındır. Çin do~da. mücadelenin baş- • 
ııca YÜkünü taşıyacaktır. Dl~r harb Lord Halifax Londra'ya 
sahnelerinde hamin yülttinil Büyük • · 
Brltanya ve Rusya tıwyacaktır. MUt- . · geldı • 
tetiklerin bize teveccüh ve yardım Londra 7 (AA) - fngilterenio 
etmeleri l~zım.dlr. Kahraman mütte- Vaşington büyük eJçiıi lord Halifax 
f~lenne l!yık olduklarını böylellke Londraya g~lmiştir. Burada bir q 
gostermeUdtrler » k ı ld' B "dd 
B R 

· . • a maaı muhteme ır. u mu et 
. ooseveltın meıaJl zarfında hükumet erk!nile görüge

\'aşinı:t.on 7 (A.A.) - Amer!kn. cek.tlr. 
Cüınhurretsl., Çln'ln Japonya lle har
be girişinin beşinci yıldönümil mü
nasebetile mareşal Şang Kay şek'e 
bir telgraf çelttnlştlr. Bunda. denlll-

Sivostopol'da 97 bin 
esir alındi 

yor ki: · . , . Berlin 6 (J\.A.) - Sivaıtopolda 
rAmerlkan mllJeti sızı sllılli arka.- 97 bin esir 467 t 0· k ı 

Londra 7 (A,A.) - MtSirdıın l)'I 
ha.berler gelmesi üzerine bugün Lon.. 
dra borsasında esham ve tahvUA.t 
yük.selml.şt1r. 

Bern 7 CA.AJ - Londra.'ya gö~ 

son 48 saat zarfında M4ırdan geleıa 
haberler da.ha lyidlr. La Suisse ga.. 

zetesi (llyor kl: General Auch1nlell 
sekizinci ordudan artan kuvvetled 
toplıyarak · tensik etmlf, Mı.sırdan. 

hattA başka. bölgelerden takviye lota.. 
lan getlrtmlştlr. Denlz aşın yerler
den to.~relel", tanklar da gelly~ 

İnglllzlerin kanaatine ıı:~re ştmdl 
lklncl cephe her zamandan zl.ya.4• 
lüzumludur. İnglllzler : rBaşka 7e!)ı! 
de n4l kadar çabuk hareket.e p. 
çersek .ı\uchlnlek'ln durumunu o ta;. 
dar kolaylnftınrızı. diyorlar. 

daşı sıratlle seı~mlar. Erkek, kadın me 1 ~ op, ırço rna ze-
bütiln medenı tnsanlann amılannın a ınmış ır. İsveç kara sularında 
tahakkukunu temin etmek için ho.rb 
diyoruz. sıın.hlarımız yavaş ya,va.ş Bulgar Maliye Nazıri bir taarruz 
düşmanı tardedecelcttr. Bütün dün- t 
yaya adalet ve hürriyet getirecek bir Berlinde Stokholm 7 (AA.) - ıaveç hG• 
sulha kadar döğü.şme~e devam ed~ Bertin 6 (A.A.) _ Alman MaUye kt1metinin tcbliğiı İsveç kara ıulaıi 
ceğlz,» Nazınnın Bofya.ya yaptıit zlyareU içinde bir denizaltt bir lsve9 gemlal-

Lond.ra 7 (A,A,) Çekoslovak iade etmek üzere Bulgar MaUye Na- ne torpÜ atm t T il h d f ı.... 
- Üzülme ,k.omıucuium. beterin bete.d vu, ya ck.m.e~ kametini OUmhurrelsl B. Benes, m~ Şang zın Berllne gelmiştir 'f ır. orp e e • 
- Zavallt kocam, aklını lCayl>ettil ... 

Kay Şek'e hal'i> sal1bl ntşanuiı nr- Bulgar Maliye Naz~ Berllncle blr bet etmemiı. deni~ltı gözdea ka:r.ı 
•h•--ııİıllliıılllll ____ N_e_c_n_ıe_d ... d_in..:.,ı,,;;S.:.a.:.d.:.:a=k~.!_"_a_y...:..b_e_t'i_e.:_y.::d_i?_._···--~---~--------------_ımlftlA~~- kaQ gün katacaktır. polRuqtur, 
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( ____ n __ u_··_n ___ G_e ___ c_e_k_i_v_e_B_u __ s_a_b_a_h~k_i __ • ___ ilaa_,_a_-_b_e __ r_ım.se .. r~-) 
Timoçenko Harb sonrası ._" iiilliiilH.._A ...... RlillllillB......_. ... DURuM"'U-..-- Dahiliye Dil Kurultayı 
ordusunun meseleleri memurları 

bu··yu··k bı·r kıs- Almanların büyük Görüşmelere Ruslarla 
Çinliler ve diğer millet- b • • h k t • 

mı kuşatıldı ler de iştir&k edecekler ır çevırme are e 1 ı 

Almanlar birkac , 
noktadan Don 
nehrini geçtiler 

Vaıinıton 6 (AA)- Harb ıon
ran meselelerine dair müzakerelere 
tim.diye kadar fttirik etmemekte 
olan Ruslar, Çinliler ve daha bqka 
mllletler şimdi iftirak edeceklerdir. 
Bu milletlerin murahhulan bu ay 
Vqingtonda m Frederick Leith -
Rou. Cordel Hull, Sumner W ol1ea 

Berlin 6 (AA.) - Alman ordu- ile ve diğer müttefik milletlerin mu
lan bqkınnandan1ığının tebliği: rah.has1arile göriiıeceklerdir. Mibt
Doğu cepheainio cenup kesiminde- takbel mütareke devresi için bGyük 
U harekat takarrur eden şekilde de- ik:tisadi tedbirler alınması düıilnülü
Tam etmektedir. Don nehrinin batı- yor. Almanlann işgalinden kurtan
mnda ku§atılan kuvvetli dü§man lacak olan her memlekete yiyecek 
ıroplan yokedilmek üzeredir. Zırhlı maddeleri dağıtmak Uzere, gayet 
kuvvetlerle desteklenmek ıuretile büyük iht~t yiyecclder biriktiril_e
Sovyet kuvvetlerinin çemherden cektir. Buğday için umumi bir kon
~rtulmak için yapbğı karıılık t.aar- ferans toplanacaktır. Hususi tali ko
nızlar neticeıiz kalmışbr. mite, raporunu bu ay verecektir. 

Hava kuvvetlerimiz düıman aeri- Vqington n Londra, Avrupa.om 
]erindeki tafltlarla yol1ar ve demir· l>lr çok hölgelerine yiyecek madde
yol1anna karıı toplu halde ıiddetli ler ve imar için malzeme göndermek 
taarruzlara geçerek kara hareketle- üzere k&fi miktarda gemi tahsis ede-
rimizi desteklemişlerdir. ceklerdir. 

---~---~~----Or e I ıimalinde bir çok zırhlı vası-
talar ve hava teşkil1erile desteklenen 
düşman taarruza geçmiŞ!Je de kl.8men 
ciddi kayıplar verdirilmek suretile 
püskürtülmüştür. Bir çok dii§ınan 
tankları tamamile yokedilmiştir. Çar
pışmalar devam etmektedir. 

Rjev kesiminde taarruzumuz de

Mısırda grev mi? 
Endüstri müesseselerin- ı 

de geni§ bir grev hareke
ti başladığı bildiriliyor 

"Yam etmiştir. Dün şiddetli hava çar- Stokholm 6 (A.A) - D. N. B.: 
pışmalan yapan Alman uçakları Do-- Londradan bildirildiğine göre, Mı
iu cephesinde 12 7 düşman uçağı dü- sır· da endüatri milesseaelednde geniş 
ftinnüıler ve kendileri yalnız 3 uçak bir grev hareketi baılamıştır. 
kayhetmişlerdir. İı nazın grevcileri iki gün içinde 
Almanlar Don nehrini tekrar İ§C hA§lamağa davet etmiş, 

t ·ı ahi takdirde haklannda oiddetll 
. geç 1 er . tedbirler alınacağını bildinniotir. 

~er~m 6 (A.A) -. .~la~~lı a.~- Müessese sahipleri ile işçi1er ara-

Miıir<la Clurum<la değişiklik yo)[fur. Fakat lier 
Clakflia RommeHn yeni bir taarruzu l>ekleniyor 

Doğu eeplıeündeı doğusunda tlurumun. -yahim ol
dulunu ı~ylemelitedir. 

Moskova·nın tim.alinde Rjev 
mıntaka.1ında ôa Alman taarru
r.u gelişmekte(Ur, Bir kaç gGne 
hdar Dolu cephesinde muhare-
&. .ahuınıtı. daha dyade genl,Je
ıneai lieklenebiliT. 

Mısır' da 

Elalemeyn' de aiti g(lnClenl>eri 
ılddetli muharelieler obnaktaChr. 
Da mUddet zarhnda Rommel, 
bgillz mevzilerini yarmali lçbı 
!ç defa hOcwn etmJş, faltat bu 
hftcumlann ilçil Cle netlceıelz 

'falmıştır. Jngilizler menilerfni 
muhafaza ettikleri gibi. lia1'Jl 
hilcum ,._parali hlr iki tepeyi de 
geri almıılardır. Faliat <Jurum 
henUz lngUizler için fazla Omlt 
nrici değildir. Maretal Rommel-
fn geridesı takviye kıtalan ge.tire
rdc ve daha ıiddetle nlduacağı 
f(tphesizdir. Bunun için İngiliz 
gazeteleri ve radyolan (Junımun 
el' an çok vahim oldu~nu bildi· 
rlyorlar 

Uzak Doğu'da: 

Müttefik hava luvvet1eri 
:Avustralya'nın oimalinde Japon 
lfgali altındaki limanlara yeni
den akınlar yapm1§1ardır. 

·-=---~- --

Vukuatlar günü gününe 
bildirilecek ve siclJlere 

işlenecektir 

Aza adedinin lieı yüzü 
geçeceği talimin 

ölunuyor 

Ankara. 6 <Telefonla) - ro ~ 
tosta toplanacak olan Türk dlll kurUl 
tayı bazı.rlıklarma devam olunmakta-

AM.ra 6 (Telefonla) - Dahili- dil', Kurultayın dil - ~fakül
ye Yekaleti alakadarlara yaptığı tesi veya. 1sm.etpaşa enstitüsli kon. 
bir taı:nimde, tlyinleri merkezce ve-- flerans salonunda 1ıopla:nması m'IJ.ll. 
ya vilayA etlerce yapılan Dahiliye temeldir. Kurulta.ya ıştitAk edecek 

• ll:a nıiktan tenımuzun on be.mtrıe 
memur1annın sicillerine lolenme&l beill olacaktır Mamafih lza. ~ 
icaheden vukuabn günli günline bO- ni?ı mebusla~ birlikte be§ ,UZü ge
dirilmcsini, bunlar hakkında Devlet çecetı. tahmln. olunuyor. Kurultay 
Şt'iruı Te idare heyetlerince veya Maarif Vekili B. H88an Au Yllcel'ln 
mahkemelerce -verilen kararların b1r nutku fle açılacaktır. Bund~ 
tas.dikli birer ıuretlıoin muntazaman sonra btr reis, iki reJ.s vekili ve dô,;t 
Veltalete gön<lerllmesini tehliğ et- kAtlp lçln seç.im yapılacak, kAtıb1 
miştir. umumt Jbmbbn Necmi Dilmen dll 

M l ah A d 1 kurumunun altı senelllı: faaliyet ra.-
, emur ann . a aı ~rum annın ponınu okuyarak komlsyonla.nn se-

ııcil dosyalannda gösterilmemif ol- çtmıerlnei ~anacaktır 
mıısi veya kanuni vaziyetlerine teeir · 
eden vukuata mtiteaDik vesfb]arm 
afcU dosyasında b'ulunnıaması yllzün
den tekaüt, dul Tc yetim maa~an 

Patates bu sene bol 
olacak 

twiainde elıemmiyetli ırecikmeler Ankara e <Tele-fonla) ....; Mevsipıafl 
vukubulmakta n liundan allkadarw b~da. alınan tedbirler netıce.sı b)ı 
lar llkıntı çekınelite'dir yıl patates ma.bsulfuıfuı bol olac 

Vekaletin tamim' had ı; 'l:>i ~nlaşıldıtmdan Maarif Vek:Aletı alA-
'lı: • 1 

• ema u gı kada.rlara gönderdiiti bhı tamım.de, 
gcc:ı mele~ Hnliyecefinden memur· besleme kıY.Pl.et1 b1lyük olan patate
lamı ve ailelerinin her tUrlU muame- ee yatılı aıru:uarm yemekleri aramn.
lelerlnde aiirat temini mtimkOn ola- da daha. gen~ mikyasta Yt't verll-
cakhr. mest b1ldlrllmiştJr. 

1 ••• 1 

Maarif Vekili Ankaraya 
döndü 

Ankara il CA.A.) - Maarif Veklli 
B. Ha.san Ali Yücel bugün §C'hrlıntZe 
dönmil, ve istasyonda VekA.let llert 
~lenlerl tarafıtndnn ıtarşı:ıanm1ştır. 

Muğlada gene bir yer 
aarsintiai oldu 

Kömür tevzii 

Perşembe gününden 
itibaren beyannameler 

dağıhlacak 

Mutia 8 (A.A.) - Geee saat ylrm1 Kömür tevzi müessesesi tarafııi-
d.örtte flddetıı bit yer sarsıntısı ol- dan ıobalat için kok istiyenlere per-
muştur. Hasar yoktur. ,embe gÜnlinden itibaren beyaıına-

K l d ki • . me dağıtılacak, kömür dağıtılmasına 
kerı hır menbadan bıldırıldıgıne go- sındaki ihtilafı halletmek üzere Mısır 
re, ~iman kıta~an bir kaç noktadan hükumeti bir komisyon teşkil ebnio
DO'll u geçmege muvaffak olarak · 

1 
tır. 

nehrin sol sahilinde köprü baş nn 
tesis etmişlerdir. Maarif Vekaleti bina 

iZi ay a emnıyeti da cııma günii başlanacaktır. 43 yer• 

d 1 k 
suÜstİmal muhakemesine de dağıtma merkezi açılmışbr. Mü-

Aı m a.n ya an O Omo• nakzen devam edildi e88ese,apartımanlaraköm~r.verm~Ji 
Ankara 6 (Telef 1 ) _ 'Ağır Uzere Tophane ıve Kadıkoy de ıki 

Moskova ne diyor? 
. on a . merkez daha açmıştır. 

f ı k ceza mahkemesınde bugün Kızılay ş h · d k' k.. .. t k k ·ı. t' 
Moskova 6 (A.A) - Son 24 

saat zarfında Alman baskısının de· 
vam ettiği Kursk • Cubjansk arasın
daki 25 kilometrelik cephe boyunca 
durum güç ve kanşık olmakta ber~ 
devamdır. Bielgorod cephesinde Al
man taarruzları bilhassa şiddetli ol~ 
muştur. Burada Alman kıskacının 
bir ayağı doğu şimalde bir ileri ha4 

reket yapmak suretilc Kursk'taki di· 
ğer ayakla birleşmek teşebbüsünde 
bulunuyor. Almanlar, muazzam ka
yıplar bahasına, bir Rus birliği tara
fından işgal edilmekte bulunan mev
zilere uc sokmağa muvaffak olmu§
lıudır; 

arıyor 

Ankara 6 (Telefonla.) - Ma.artf 
VeUieti muhtelif yerlerde bu sene 
yeniden açılıı.cak enstitü ve ak§am. 
kız sezıat okullan lçln blna tedarlkl
ne ~Iışmaktadır. 

ti. ve vagon ge ece kurumunda vukubulan emniyeti ıu- ekır el ı ?ımurks ~k·u dlŞdh~lya-
•• tim' ı h•d' · · h k . cını arşı ıyabı ece mı tar a ır. 
ııs a a ıseeırun mu a emesıne -----
nakzesı devam edilmiştir. Adliyede tayinler 

M ti t 1 • 1 Suçlulardan olup evvelce diş Ankara 6 (Telefonla) _ Bilhassa azo u ren erın yapı ma- doktoruna dişlerini teda.vi ettirirken terfileri ihtiva eden büyük bir adll
arka kapıdan sıvışarak karısile bera• ye nakil ve tayin listesi yüksek tas-

Ankara kiz lise!i sına devam edı•ıı•yor her ta,yyareye binerek Adanaya ve tıka arzedil~iştir._ 
müdürlüg"' ü oradan da Ha1ebe kaçbğı anlaşılan 

Ş · ·· 1·~ 1 : f Parti Genel Sekreterı· Ankara 6 (Telefonla) - Ankara Ankara 6 (Telefonla) - Devlet lar Devlet demiryolJarile Bulgar nak- emsı mustesna, aıger meıvx;.u maz-
..._ ,,_...,.. mildur" ıu·· ıı-;1-e bu "-nJn d • 11 •d . f • l k t'f l' t • k • dald ih ·ı~ f hall nunlar muhakemeye getirilmişlerdi. Ödemı• ~te 
a..u. .u.")c;:ı~ 6 ..., .u.o1; enuryo arı 1 aresı çın o omo ı , ıya şır etı arasın tı a o• B h ,_. ki ehli vuk f :ı: 
ba" muavini aft"'"" Emil t"...ı- ..... ., ..ı • 1 1 • .. 1 ] 1 k • . l u ususta oe enen u İz . 6 (A A ) p rtl 1 k v ~.ıoua .. J'"~ ~- vagon ve aemıryo u ma zemesı mu- unur o unmaz mem e etımıze ge e- .

1 
b Ü l d mır . . - a gene se -

m1şt.lr, Bu husustaki kararname bayaası için Almanya.ya gitmit olan cektir. rapon c azı m eesese er en·~ ~oru- reterl B. Memduh Şevket Esendal 
Re:mı1 Gazetede Çıkml§tır. h . . dak' i] · · b• · d''" lan suallere cevaplar gelmedıgı an- dtin akşam Ödemi.ş'e hareket etmiş-

eyetimız ora l f ennı ıtır ıgın- Ankara - İatanbul arasında lşleti· la ... Jdı~ ela d 20 temmuza tır. GenEl sekreter döntişUnde Tire-
ö "' kull ., <le11 on be temmuza dogru" •ehrimi- • ,,. .,.n n uruşına gretmen o arı d"' kş. y . l ... .. e lecek mazotlu trenlerın Almanyada bırakılmışbr. ye de uğnyacak ve tetkiklerde bulu-

1 - ze onece tir. enı an aşmaya gor • . . nacaktır. 
mezun an yakın zamanda A1manyadan kafi ım~lıne devam olunmaktadır. Bu lo- --·-----------••11ııı 

-----~~------

Kafkas cephesinde 
Alman tayyareleri Ji. 
manları bombaladılar 

Ankara 6 (Telefonla) - ö~etmen miktarda lokomotif, yolcu ve ylik komotif ve vagonlar gelince latan-
ok:ullanndan bu aene me-zu.n olanların vagonlan memlekethnize gelecektir. bul • Ankara yolculan daha çabuk 
listeleri Maarif Veliletıne gelmlgtlr, Bulgaristandaki lokomotif ve vagon· gidip geleceklerdir. 
Bunların tAylıı edilecekleri yerler 
ihıilmilroekl hafta belli olacaktır. Yüksek mühendis iki tevhidi ictihat karari 

Beden terbiyeainde okuluna gı· rebilecekler Ankara 6 CTelefonlıı.) - Temyiz 
mahkemesi ahiren mtlhJm 1kl tev-

Berlin 6 (A.A.) - Askeri 1tay- yapılacak İali.liat Ankara 11 (Telefonla) - Teknik bldl lçtihat taran vermiştir. Bu ka-
naktan öğrenildiğine göre, Alman Ankara 6 (Telefonla) - Beden okulundan ve istaııııul Amerikan rarlara göre: 
1avaş uç.aklan Kafkas cephesinde terbiyesinde yapılacak ıslahatı tetld- Koleji teknik Jamımdan diploma 1 _ İcar ve lstiear mukavelelerl
Karadeniz Hmanlannı bombalamış- :ta memur edilen SaIMUn mebusu alan talebenin yilksek tahslli tak.1-
lardır. Müteaddit küçük ticaret va• pneral zeıı:ı. Aydın md>usu Adnan bedecek hale gelm.Jş bulunmaları nfn yenilenmesinden mütevelllt 1d-

h 1 ,__ d d 1 ... .-.A A dm b B hase"lle Y" ..... ek ınühend'ft okul gi- d.ialar, ait oldu~ mahkemede ispat punına isa et er JıAY e imiştir. JU<>.uueres, Y me usu a.mu Os- ,., u.... ıo 
1 

edlllnclye kadar lcranın te'hlrl ıca-
K fk tr 11 • ma.n muharrlr Bt1rhan nıek vn- rtş müsabaka 1.mtıhanlanna tabu - '""tme ..... -dir 

a asya pe o erı dan 'Asır, MaZJ:ıal! Kar0.UC1
1 

dott.or leri VO muvaffak Olurlarsa 1stedfkle• LI" MC • 

Moskova 6 (A.A.) - K.afkasyıı Muhip Tümerkan Ha.yr:l ~e Hayri rt takdirde daha yüksek sınıfa da · 2 - Şalusla.rına karşı işlenmiş 
petrollerinin verimi geçen ay bekle- Altepe ve 8a.k1p 'Clran'& b9İaeıerce girebilecekleri Maarif VekA.Ietı talhn suçlardan dolayı mümeyyiz Jı:üçük
nen miktardan bin1erce ton fazla of.. ya.rdım yapılması ltizumu alA.kada.r- ve terbiye heyetince kararlaştınl- lerln <ınva ve gikftyet hakkına mallk 
~uştur. lara tebliğ edllıntştlr, mıştır. o1malan JA~lmektedir. 

Yeni te.frikamiz 

BİLLÜR 
ŞİŞE 

• 
Yazan: (Va - Nü) 

Aşk ve macera romanı. 
Birlraç gÜııe kadar neşrine 

bqlıyoruz. 

L~--------------.J 

PERiLi KONAK mış olmak dü§Ünce1i, her ıeyden zi· Bu da, o zamana kadar ustalıkla içinde onu tavan potrelinin çengeli• 
IJ"'lde ç.iflik sahibini üzmüş ve üzüyor. sakla?1ış olduğu karakterindeki hu- ne asmakta tereddUdetmedi. 

-- Bu faciada madam Stapleto- ıurıetı meydana vurdu. Stapleton, bü~ bozkır halkının 
~mı rol« ne idi) Stanpleton, ıir Henry'yi sık sık delikanlının ölümünü, ailesine mua~l-

Tefrika No. 112 - Stapletonun genç kansı üze- evine davet etmek ve çif!iğe gidip lat olan efsanevi ıeamete atfedec~ 
rinde derin bir nüfuz ve tehakkümll gel!Jlekle iki genç arasındaki g8nül ğlni umuyordu . . Halbuki bütün l:iu 

Binaenaleyh, bizim için yapılacak ye mlruz oıralanadan gel>ertmemize 1:> ik d Fak b h ı d.. .. • H • . .ı 
yegane ıey, hqerat~ ıaç ffıstU :ra· mlııf olacab evvelden liasıl keşif olduğu muhakkaktır. Bu nüfuz iki se- ra ıtasını teşv' ediyor u. at u- esap arı, suya uıtu, aır enry ır• 
blamaktan il:)arettl Bunun Jçln ~e ,..41 t.alUrıbı edeblltrdhn?' BUDU evvel- bepten ileri gelebilir: Birincisi genç nu da • i,lk ?rsatta ?elik.anlıya kati öldüreme~~'. biJA~iıı kendie! çe':ir: 

d ı: kadın kocaaını son derece ıeviyor- darbeyı ındınnek içın yapıyordu. mek. lstedıgı entrikaya k"urlian g~ttı 
ıf:r Henry'yi, madafaasu: bir ay cıöL en •etfetmek JUL.nete ballı bir L kik b ğ--'d 
et...... 1 ~-'- di. H "- ,_, du. İkinclai de kocasından çok kor- Kati darbenin indirileceği gün ma· ve Data ı ta o m u. 
~p etonuın 8nihıe aı;nıa& T• lıaya.- §e:Y atoua;i bende 8(r1e bir huaa Luyor ve r#Okinly~rdu. Madam Stap- dain Stapleton, açıktan açıx.a kocası - Üstat bir ıual daha sorayun. 
bnı tehlikeye ~oymak lcabederdl. yol.tul'. .. v- l!I 

Jeton lioca.sının emri Uzerine kendi.ti· aleyhine vaziyet a1dı. Seldenfn ölii- Eğer .Stap)eton, lir Henty'yi &ldUr• 
Fal:At DU tarzda hareket, zavallı Bereket vorain ki air Henry DU nl herkese 8z hemşir~i diye tanıt- münden genç liadma mitphem bir mli§ ve Baskeııvil aile.sinin meıru va
doatumuzım einlr bu!ıranma tutul- mBthlo tehl.lliqi. !Y4 lniz alnlrlerinin mağa 1'8.zı oldu. Fakat haıeratçı, onu wrette l>ansedi1mivtf. Fakat genç rlei ınfatile bu mHyorıluk ıervete 
muma sebebiyet verdl Stapletonu, Dozulmuile atlattı. Bu elnl.r bozuli- cinayet projesinde llet olarak kul~ kadın, oturdukları evin mliriferlt pa- konma.la davet edilmiş olsaydı, 
,-tlzOııden maeJiesini •tmaia muztar 1aiu, görü~t:ilğiim ve fikirlerini IOr- Iamnağa ka&ııınca, genç kıldın lize- viyonunda, efr Henry'nln evlerine uzan zamanlar, Perili konaim yanın· 
hiralr.hk ve niyabet foya.aını meyda· dulum en miltehaeaia daktorlann rlnJeki nliluz ve tehakkümil zail ol· yemefe da~t edilmft olduğu gece· da 1'8'nte bir nam ile ve asıl hUviye
na çıltardık. kanaatine göre geçfddlr. Doaıtumu- du 'Ve madam Stapleton kocasının nin arifesinde, kara köpeğf.n getiril- tini meydana vurmak.sızın oturmu§ 

Haydudu maskesini k:aldırmala zun yapacalı devri Alem seyahati ıl- fayasını meydana vurma~atzın ken- ıniş olduğunu g<Srmesi, delikanlıya olmasını nasıl tevil ve izah edecekti 
lcbar için tir Henry'yl tehlikeye attı· nJrlerini yatl§bracalt, g6nül yarasını dlsini tehdideden. tdılikeyl, .tr Hen- liarşı bir ıullcast hazırlandığına da!r ve 1:>U tarzda hareketi, hakkında ıüp-
ğımdan dolayı, hir tUrlll keiıdhni af- da tedaıri edecektir. ry'ye iki defa liBdtrmete elinden kalbinde mevcudolan liuşkulan da- fne]eı uyandırmıyacak: mıırdı ~ 
fedemiyorum. Ben delik.anlının ha· ~Ir HenrıY'de bu sinir 'buhrani, geldiği hdar teıebhüs etti. ha ziyade kuvvetlendlr<Ji. - Hakikaten de°diğin gibi mes&-
ya~ te?likeye düıürmiyecek hütün geçirdiği müthlı korkudan ziyade çıl- Diğer taraftan ha.şeratçı, delikan- Madma Stapleton. sir Henry'ye le, son derece müıkül ve ·çapraşık-
tcdbırlerı aldığımı sanmıştım. dıraaıya sevdii!f miss Berryl'in aş4 ?ının genç karısına karşı temayülünü bir suikast hazırlamakta bulunduğu- b, Madam Stapleton, birçok defa· 

İtiraf ederim ki tahminlerimde landa uğradığı derin inkisardan ileri sezince, dehşetli bir kıskançlık buh- nu :tcoea9İnın yüzüne vurdu. Bunun lar k-0casını, bu <lurumu kendi ken• 
feci bir ıurette aldandım. gelmiştir. raoına tutuldu. Sir Henry'nin, kendi Uzerine liaoeratçı, kansını delikanlı dine mlinakaıa ederken duymuvtu. 

Lakin kara köpğin bu korkunç ıe- Delikanlının, Stapleton'un genç planlan dahilinde bulunmaama rağ- Ue konuşmak imkanını tamamen or- Kansının anlattığına g8re, Staple-
lil ve biçimde ansız:m meydana çı- ve güzel karısını ıonauz ve aamiınt men, genç karısına karıı 'bu &ııkane tadan kaldırmak' lçtri, 'tlen«!WnJ bul- ton, bu kör dUltimU kolaylıklll çöz
kacağını ve o melun sısin bozkırı bir a§k ile eevmi§ olduğunu ıen <le mülazometini görünce. l&enalnl bir d~wnuz o<Ia'da hapCettl ve tamamlo- meık lçJn üç muhtelif tesviye aureti 

KÜÇÜK HABERLER 

* Dahiliye VekAleti mahalll ida.
reıer umum müdürü B. Rükneddin 
Nasuhoğlu Ankara.dan şehrlm1ze gel
miştir. B. Rükneddin, dün Belediye
ye gelerek Belediye erk1inlle İstan
bul hususi lda~slne ait işler etrafın
da görüşmüştür. * Şehrlmizdekl dilencHerln top
ıattınlmasmıı. devam edUmektedlr. 
Dün de ıoo kadaıı dilenci Darülace
zeye gönderllnıiştlr, * Bu sene Ankara İsmetpa.şa kız 
enstitüsüne alınacak meccani talebe
nin 1mtlhan1an İstanbul Sanat oku
hmda yapılmıştır. İmtlhana lld yilz 
talebe girmiştir. İmtlhan evrakı 
tetkik edUmek üzere Maarif VekA.
letlne gönderilın~ir. Kazanımların 
isimleri Vekfıletçe !J~n edilcccktiı'. * Kırtaslyecı Mehmed Ali, 37.6 
kuru:ıa satması Jazımgclen tıraş bı
çağınuı 10 ta.nelik paketlnl, 50 ku
ruştan satarken suç üstünde yaka
lanmıştır. Suçlu, adliyeye ver1lecek
tlr. * Dün sabah İstanbul polis mek
tebi taJebe:slnln imtihanlarına ba.ş
Ia.nmıştır. Bu sene 190 talebe lmtl
hana lştJrlk etmektedir. Emniyet 
mMürlü~ü şube müdürlerinden sc
gllen mümeyyiz heyeti lmtlhanlarda 
hazır bulunmaktadır, Bu ay içinde 
imtihanlar blt1r11ecek ve ay sonunda 
merasimle diplomalar verilecektir. * Aleksandr ve Agop adlannda 
lk1 kişi dokuz bin Um. kıymetlnde 
tıir motörü 13,500 Jlraya Sadullah ve 
Bilrhan adlarında lki kişiye satmak 
suretııe 1htikti.r yapmaktan yakaJa
nara.k mahkemeyo verl.lmişlerdlr. 1 
numaralı milli korunma mahkcme
slnde yapılan muhakeme sonunda. 
suçları sabit olduğundan Alcksandr 
ile Agobun üçer sene hapse konul
malanna vo bJner lira para cezası 
ödemelerine karar verllml.şt1r. 

• bastı:ı rak c navarı ıir benim kadar bilinin. ıldı~ HT- tUrlü .aptedemlyere~ m_. k&1- le wstunnali, ve slr Henry'ye _karşi dUı~!IY.o!duı 
.__ __ ~......_---"--"-~--~_;:..;-=-......_ __ _._....~~---~~.__,..__,-..:....::__,.__-i..L--~---------~~...1.c•...___. __ ...u.\.__..Llıal'l.··1mJ~-·ıetııu-ıır_~ ----~----~---

* Un 1htıkArı yapmaktan nıaznun 
Tevhide, kömür ihtikfınndan maz
nun Hasan, plı'inç ihtikftn yapmak.
tan nıazmın Halil ve Hüseyin yaka
lanarak mım. korunma mahkemesine 
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~~!:;~:~~:~::,~ ( ŞE&iR iı:i.DERL~Ri) 1 SiN6APUR KORSANLARI J ve putlara taptılaT ••• > , ___________ ._ __________________ _, -

ç .. uı.ı.... ıc- Enbiya ~ Veni adliye I Deniz yarışları Akademinin Tefrika No. 135 Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

::fü;d:0ea~tar:unım:':'1;!.,'itJ:1;! S8f8YI Denlzcller bayram4" büyük sergisi 
maceruı yazılıdır: 

«Flanca inaaniu medeniyette :(>eh: - :. ı:: r•riılari pazar gtin 
ilerlediler. Güsel bbıalar ppblar, ProJeCıe yapilaca~ yapılacali Sergi Maarif Vekilinfıı 
tehirler kurdular, tatlan oydular. Fa-. CleitıDdlK dtln bir nutkile açılacak 
kat doğru yoldan saptdar ve putlara liararlaıtir'ildi u 
taptılar • ~ner ba.y.ra.mı mtinas&be't e 

Putlı:.m irili ufaklı ıekilleri anlah· ı tilnUriUtı 9&1lAip.ba tünü Moda. ko- oıızeı sanatlaıı Ak&deı:nl.31 60 nc1 
hr. En kocamanı da mesel! ıa aibl t:>tm BelecUy~ ımar mMftrlqihlde Junda ~p 6d11e!l büyü~ deniz Y~ yıldtmibnü mUnaseıbetlle btlytlk bir 

d~.ıı.1 um1 8 _.,_M Ontal. fit 111ı .. 1 .. ..t~m muhalefeti ytızftnden •-" ıuı.zırlaınaılctııdır. Betgiye Aka.-
evsaftaymı,. ın ııucı um · ~0• ı ..,.- ._.,_! -•o• ..,.1....., •.ı.~ • 

r_ • •• llifi Ahm "'~d p ht~UUı: mateha&ııın B Pro~, 1ma.r l&rt b . deminin biitUn fU"" ...... """'rı:ık et-
.c.aenn moe et "-GY et .. a• mM~ B bırahhn, ınima.r B. Aa1m Bu 1t içtn d11n Uman re1.sll~inde mektedir. 

~~ bu «••~hlar ~ tap~ aecünl. Klmıftrctıoiıu ve dlıter allkadarlarm toplanan be.yram komitesi, ~lann 11 Temmuz cumartesı gUnü saat 
böylece, kl11e halinde bırçok yerde ı.,tlrU1le bir toplantı J'&pılmıftır. &ıümUzdekJ pazar ~ü Moda. koyun- 17 de Maarlt Vekilinin bir nutku ile 
kullanır. Ve hemen arkasından ilave Toplantıda yıkılan eski hapt.mane da. 1f1.Ptlmasına tarar vermiş ve a.çılaca.k olan sergide yüksek !b.l.mar
eder: anraBlllda yapılacak adllye Sa.rayı a.lAkalıtara, keyfi~tt blld1ı'Jlllştlf. 1ık §U'bes1 talebelerinin projeleri, 

«Cenabı Hak onlara falanca aley• plAn ve projesi. tetkik edllmlştir, Evvelce yanşlan taklp etmek ilze. mlllt mimari etütleri, tehirclllk me-
bisselama gönderdi. •• llb ... > M1ma.r B. Mıın Kömtll'ct\o~lu tara.- re dı$tılmış olan davetlyelerln saısı, heykel ve resim oubelerl talebe-

Amma dinlemezler gafiller ... Ne- fından yapılan ytnı adliye ısa.rayı 'kaybolması 1hUmall göz önünde tu- sının eserleri, tezyini sanatlar 1ub6s1-
ticede bir aayha ifitir, kahro1urları pro3esı B. Prost ta.rafından bbul tulAnı.k yeniden davetiyeler yaptın- nın modellerini hazırladıRt halıl11<r, 
yahut bqlarını ıeri döndürüp tat edllınemlştl. eeh1rolllk mütetıas.mı, lacak ve gıene Halkevlerl tara.fından masalar. sa:ndalyalar, s&ramlk ~ 
k T 

1 
binaya fazla. ytıkseklik verllm.estnıe tem edllecektır. Yar14lara 14,30 da. teşhir olunacaktır. Se~~ bazı pro-

es-a ır er... ••• ıttraı edi;rordu. başlanacaktır. tesör ve asistanlar da &oorlerne h;tl-
• Dtınk.11 to""lantıda va.?ılan neticeye r!k etmektedir. 

Şayet ileriki uırlarda da timdlye ,., ı1m töreninden ve se ly1 z1 
L-d d ~ d • t~'..!di gôre adliye nrayı, ta.rlht kıymeti B• Aç a ıg -
ıuı ar Yata ıgunn e~ auu hali oldutu tç1n muhafaza edilecek ır genç yaretten sonra da.vetlllere, §8'h.1r na.-
yapılacak ~Iuı:s• denecektir ki: • FlrOzn~a camllnln hlzasmdan b~lı- mına, tstanbul val1s1 B. Lilttı Kırdar 

- Y'annmcı uırWar çok terakki ya.n.k geriye dolru gtn.J.şUyeeektir bir çay ziyafeti verecektir. Ziyafetten 
edip tU ve ,u maddi ve mh.evf me· BU auretle fazla yükseklik verllml~ du•• kka"' nını yaktı sonra da gehrl.mlzde bulunan Devlet 
deniyet başardarma ulaıtdar. Fakat yecektlr. Yalım arsanın arkasındaki Konservatuan talebeleri ve mezun. 
doğru yoldan ıapblar ve putlara bazı binalar tstlmlA.k edilecektir. ları tarafından Antigone •ski Yu-
tapta]ar. Projede yapılacak d~ Adli- S" i b h - - ·d nanda olduğu gibi bahçede, açık 

Zarnanınuzde.ki putlann irili ufak- ye VekAiettne blldlrllecektlr. VekA.let ın r U ranı esn~aın a havada temsil olunacaktır. 
luı nedir? Zinet mi? Lüks mU? Fan- bu taran kabul ederse B. Prost'un bu ial yapmtf Bergt 12 temmuz tarlhlnden 1Uba-

t1talA. d hlll d sara: tnşaaı,a :c- ren, on beş gün mMd&tle unıuma 
tezi mi? ikbal mı? Şöhret ml? Şeh- m ası a n e yın açık bulundurulacaktır. Ziyaret saat-

t •7 p 7 H" .. h • ı..! baştanabllecekt1r. · 
ve mı ara mı •• ıç ,up esız .... Polüı memuru B. Ahmed dfln aa- lerl 12 ne 18 arasıdır. · 
en büyüğü NEFls'tir. • • d bah devriye vazlfesile Sa.matyada Şimdiden mUnevver ve sanatı se-

Gerçi iblislerin kodamanı olan bu y UZ e 0 n Qar~ı1ç1 denilen yerden geçerken o ven muhitlerde büyük b!r allka top-
yaman fasit yalm:a bizim medeniye- c1va.rda. bit dtikklndan 9ılt.an bir tıyan serginin halkımız tarafından 
tlmiz sıra11nda mevcut değildi. O, Garson ticreti alanlar adamın tel!şla Jı::açtığını g~ıın.11§ ve büyük bir raıtbete mnZhar olaca~ 
ezeJdeoberi vardı. Fakat evvelki in- bunun hırsız olmasından şüphelene- tahmin olunmaktadır. 
ıanl:ır, bu tirretn kötülüğünden ko· cezalandirllacaklar rek koşup kencUstni yakalamıştır. 
runmak için her türlü çarelere haf Bunun Ali adında biri olduitu anla- Ünı•verSJ•telı•ıer 
vurdular. Onun igvv asına k------'· ~tır. Pollı:ı memuru dllltk!ndan 

aruıuunaa Beledlye flttısat ınüdftrltlğU tara- ı 1n ıkı ka"tı""""'ı ca All· 
üzere, kendilerini çilehanelerde, der- fından tasdik edilen lokanta ftcret n ç ~ P " e ... • sorun · 
gahlarda. manastırlarda iti.kafa çek- tarifelerinde gamın Ucrett de ~mek - Dllkk!n beınlmdlr. ifte anah
tiler. lmrenmemeği, heveılenmeme- flatıerlne dahil oldu~ halde bir çok tan da bende. İçeriden bil' §eY al-

dım, eve gidiyorum. '1. tokgözlülüğü, kanaatkarlığı adeta lokantalarda aynca yilzde on gar-
jımnastik yaparcasına seciyelerine eon ücreti alındığı görülmüştür. Dlyerek savuşmak: lstem~tır. Bun-

ık Belediye, bu Taziyet üzerine al!- dan büSbütUn şüphelenen p0lls me-
te in ve talim ettiler. muru, Aliyi de beraber alıp d'llkkAna 

Askerlik kampi 
Pendik'te açildi 

tfuıversite gençlerinin askerlik 

- Evet BütUn keramet bu kabuk.
tadır. tman bununla. ıak~ yerine su 
da. içse, gene derdini, ıstırabını unu
tur kerterrkelelertn uzun ve me
ra~iı b~ ta.tlhl vardır. 

Sama. 1k1 kere içtikten 9011ra.ı 
- Artık dedlğln oldu. Benim her 

zamanki kadehimi ver. ve bunu do
lapta Ba.kla ! 

Dtyerek, kertenkele kabu~u genç 
laza uzattı: 

Qıta. kertenkel& kabuğunu .aakladı. 
Samanın karşısında durdu: 

- Şu kanaryanın ötmesinden 
memnun musun? 

- Çok güzel ötüyor. Nereden bul
dun bu zari! kuşu? 

- Eski valinin zamanındo.nberi 
beslerlın. Aynı zamanda çocutum gi
bi de severim. 

- Gerçek, çocuk gibi sevilecek ka
dar ince, zarif v& sevhnll blr nıa.iılök. 

- İnsanın kederlnl daıtıtıyor. O 
öttükçe içim neşe ve .sevinçle dolar. 

- Hepsi iyi, Çita... hepsi süıel 
amma, kertenkele kabuıttJe içkl iç
mek hiç te hoşuma gltım.edl. 

- HlkA.yesını anlatıtsam, onu da 
ötekiler ılbi .sevecekslnlzl BU' insa
nın hlc; olmazsa ayda bir kere ker
tenkele görmesi, o ay içindeki 1.§lerl
nin çıok iyi gitmesine sebep olur. O 
çok uıturlu bir mahl1'ktur. Hem, bu
radaki kertenkeleler, .Arablstanda.. 
kiler gibi ıehlrll değildir.. in.sana za
rar vermezler, bll!kls insandan ka
çarlar. 

- Çok garip bir merak soktun ka
famın içme. Hele anlat bab.Iım. ıu 
kertenkele b1Uye31.n1 bana 1 

Çita, efendlsintn dizinin dibine 
oturdu .. 
Samanın toprak kadehini kendi 

eme doldurdu: 
- Blr varmış, blr yokm~ .• ~lf 

zaman içinde LAhur mlhractslnln 
hastalıklı, takat 901' güzel bir kızı 
varmış. Hekimler, mlhraceye: ıKlzl-

111 evlendlrlrsen ha.stalıB'J. geçer.> de
nılşler. Mihrace damat aramaıta baş
lamış. Fakat, kızına tallp olanla'ta: 
ıDütünden aonta kızım derhal 1yi-
1~'6'LS&, damadın başını vurduraca
ğım! 11 dlyurmuş. Bu yilzde11 mthta-

cen1n kızını hiç kimse alamıyormuş. 
Bir gün mihracenin kızı aarayın 
bahçesinde otururken, ç1çekl~r1n 
aruından ıa.rı blr kertenkele çıkmıo .• 
mnıracenln kızı ftrlrmüş. Kertenkele 
b1rdell'blre dile gelmlş: cSakın kork
ma, sultanımı Ben sana. zarar ver
mem. İnsan, A.ş1ktan zarar görl\r 
mü?ıı demiş.. çlçeltler1n arasından 
fırlamış, havuza atlamış .. yıkanmış .• 
allldnmi~.. yl.rmt be& yaşında güzel, 
yakışıklı blr delikanlı olmuş. Mlhra~ 
cenin kızı şaşırmış: «Ah, ne güzel de
llkanlı!> diyerek, yüzüne bakmağa 

kıyamamış. Delikanlı: ıBen, ou kar. 
pk1 ormanda kertenkeleler padl!'a· 
hının o~luyum.. sana ~şık oldum. 
Fakat, seni babandan tstemeğe cesa
retım yok. Seni almnk 1.stlyorıım. 
Eğer bana. vanrsan, hem hastalığın 
eeçer, hem de mesut olur~n !:t de
miş. Mihracenin kızı sornı~: 11Ben 
sana. vannm amma, karşıki orman
daki hayvanlar ar.asında. nasıl yıı.şa.
yabU1rm?> demiş. Kertenkele padl· 
ıahının oğlu cevap vermiş: cO orma
nın içinde bizim billi'ırdan yapılmıı 
kırk odalı bir sarayımız vardır. Ben 
o sarayda. upklar ve cariyeler ara
sında yaşanın, Sen de orada otura.• 
caksın.. ve her ne dUersen ha."11 ol~ 
cak.> Llhur mllırace.slnln kııı, ker
tenkeleler padl.şahının o~lu ııe sevi§
ml§. &nla.şm.1§... cAme.n, beni bura.
da yalnız bıra.kma.l> diye yalvarma-
1'& başlamıf. Oğlan suda çırpınmış .. , 
tekrar kertenkele olmuş.. kuyrujtlle 
kıza. dokunmuş.. mlhracenln kızı da 
bir anda kertenkele olmuş, BlrUkt• 
çıkıp litmlfler.. ormanda kırk gün, 
kırJı:: gece düRfuı yapmışlar. İşte bun
dan sonra. LA.hur eballsl kerteı1kele .. 
)'1 uRurlu blr hayvan olarak tammıt 
ve hiç kimse kertenkele !:\ldürmemış .. 
Etrafta Olen Jtertenkelelerln derlle
r1n1 11Açla kurutup saklamışlar. O 
zamandanberl Osaltalılar da. bu ma
sala inanırlar ve kertenkele kabu
luııdan su ve sake içmeyi uğur sa.
yarlar. 

* Samanın g&zlert dumanlanmıştı. 

(Arkası var) 
B .. ·· dini • d ı · d kalı mAkaınlara bir tamım göndere~ ütün enn mn e en araam a aelm1• ve ellndelrl anahtar ile kapı-

f • • k • ı k h 1 d" rek yüzde on sarsan ücreti na.mile D .. 

kampı dün sabahtan itıbaren bQGla
mıştır. Kampa iştlr!k edeeek talebe, 
dün .sabah saat 9 da Universlte 
merkez binası bahçesinde toplan
mıştır. Talebe, talim ta.buru k<:>mu
tanı taılafmdan teftiş edlldlkten 
sonra önde bando olduRu halde 
tramvay yollle Blrkec!ye lnmlş ve 
vapura binerek Pendl~e gltmtştır. 
Temmuzun ylrm1 altısına kadar de
vam edecek kamp Pendlkte kurul• 
muştur, Kampa tahminen bin gen9 
fşUrAk etmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

eme sını or etme x, « ırs arma ız- yı açınca birdenbire dumanlar ve mil§terlden a.ynca b1r para alma-
gİn vunnak,> vardır. Şarkın blltün mıyaoa~ ve bu para.yı ala.n ıo- alevler yükselmiştir. Polis memuru, 
mezhepleri, tan1cat1an bunu hedef kantalann ceza.landınlaeaklarını bll- yere 'hazar talaşı yı~arak üt.erlne 
tutar. Hıristiyanlığm her ,ubesinde dlrm1ştır. Garsonlar, 1kı-.ıtler1n1 ıo- gaz dökillüp tutuşturulduğunu an. 
de Pyn· şeyi bulununuz. kantalatdan alacaklardır, layınca derhal mahalle bekçllerh1l 

Fakat, «garp medeniyeti• dediği- yardıma. oa~rmış ve itfaiyeye haber 
mi:rin nazariyesi ve ameliyesi bunun A vermiştir. Fakat gazlı talaşların 

Skerıı•k 1•şlerı• alevleri süratıe etrafa dağılmış ve 
trıban tabana zıddı değil midir? her tarafı tahta olan dükk!n tutuş-

0. ferclkı meyı1 v~ heves dizginle- Emlnönü Yerli As. e. den: 1 muştur. İtfalye haber a.lıp yetl.şinci-
rirıi afohildiğinc koyvermeıini teşvik 339 doğumlu eratın 1lk ve son yokla.- ye kadar yangın genişliyerek Alinin 
ediyor. Geceyi gÜndibe kat. ileri! malan bir arada yapılacaktu. ıı - dükkA.nından yanındaki meyhaneye 
Daima ileri! Sürat i·~p'ıı bir türlü Yoklama 6/Tem.1942 paza.rtesı günü ve onun bitl~lğlndekl dükkAna da si
di,,miven NEFİS atanı iııtiras kamçı- saat 9 da başllyacaktır. s - Yokla- rayet etml.ştlr. Bu üç dükktm lle 
silP habir harekete ıı:etir. maya gelenler muhakkak ikamet .se- üzerindeki odalar tamamen yandık-

Yusuf ~iya'nm Binnaz'mda bir nedlle, 6 beş &det vesikalık fotograf tan sonra ateş r:orlukla söndürül-
m1!rn vardır: ve nüfus cüzdanlarlle geleceklercllr. müştür. 

' - Yoklamalar saat 9 dan 12 ye ka.- Bu dükk~ların sahibi olup o sıra-
Susndıkça içtim, içtikçe yandım dar devam edeceğinden aşağıda ya- da üstteki odada. yatan Yuvan adm-

zılı günlerde öğleden evvel şubeye da bir adam alevler arasında yanar
Bu, sanki NEFS'in tavsifi için ya- gelınelerl gelmeyenler hakkında. ka- ken zorlukla kWtanlmıştır. Mu'ht.&

aıJmıtbr ve onun ne melun fey oldu• nun1 takibat yapılacaktır. 6 - Emhı- lif yerleri yanmak suretlle yarala
ğunu gösterir. önü merkez nahiyesi: O, 8, 10, 14, 16 nan Yuvan hastaneye kaldırılmıştır. 

Vaktile Alqam gazetesine Phi- tem.muz 942 gUnlerl, Alemdaıt nah!- Yıı.pılan tahkik.atta. Alinin dilkldnın
lippe Graham'ın «Bir kocanm hilla- ye.si: 2-0, 2'2. 24, 28, SO temmuz 94.2 dakl eşyanın iki bin liraya sigortalı 
yesi» isimli romanını tercüme etmiş- gibıleri. Kum.kapı nahiyesi: 4, 8, 10, olduitu anlaşılmıştır. 
tim. Amerikalı bir kan koca, amele- 12, 14, 18, 20, 28, 28 temmuz 942 gün- DükkArunı yakarak yangına. sebe-
)jkten kademe kademe milyonerliğe, lerJ. iblyet ~ı<en A11 öğleden sonra adli-

d ·ı d !,!_•hOeuuunijnun•U•!hHUHiH yeye teslhn edllm~tır. Sultana.Jımed 
ora an mı yar erliğe, ve nihayet di· ik.lncl ıulh ceza mahkemesinde sor-
ğer milyarderlerin de müzaheret et- tan. Karadenls qan camlan çerçe- guya çekilen AJi ifadesinde: 
mek mecburiyetinde kaldıldarı iflas veleri zınaırdatan, Süven kanalının - Ara aıra bana bir hiddet gell
edemez cins sağlam ve müseccel bir ymımda. zelzelelerden taze çatlaklar yor, o sıraıda ne yaptı~ bllmlyo· 
cins mültimilyarderliğe yübeliyor. açan ve Pasifikte tcyfunlarla boy öl- ruın. Bu sabah da Jı::end.1ml ka.ybet
Bilhassa kansının t~ bu yükseli- çilfilcU ıu .Utunları yUkıelten bu mişlm. Bu sinir buhranı esnamnda 
fe amil olmu~tur. Lakin hQ'aJl ce- gilmbUrtülil fellket1er, hpkı Kuası dükkAnımı yaknuşrm. 
naplan azgın NEFİS ahnın mbnda .Enblya'da okudufmnuz tedipleri ha- Denıl§tir. Alinlıı ellndekl nüfu.9 
olduğu için, daha ilerisini ve mü- tırlatıyorı U~ıdında Rl.Z'elı ve on bet ~da 
lı:emmelini istiyor: Bir prensle ev· Bir medeniyetin putlan kırıla· ~~dul ğu .~!1dtül~lln1sed de ::::::W da.ha 
J •- •• b ak ., .. , ı gvıwı & en .............. eJne vası-
enmeK uzere 0 '8JUYOr. c br! tns!Je adllye doktoruna muayelle et-

Elbise modalan Paristen gelir. Gerçi, yeni mUl'§ldln kim olacaiı, tlrllmlş ve kendisinin 18 yaşını bi-
Tıpkı onun gibi: ~~~ak •. tavru hare- dofru yoldan ıapanlan, NEFİS'leri- tlrıajş oldu~ anıa,ılm.ıştır. Alt tev
ket modalan da buyuk liberal ve de- neı tapanlan kurtarıcı ilhamın kime ldf ed~tlr. 
mokrat memleketlerden dünyanın sinih oJacata benlb ınllOın değildir. .. ..................................... , 
her tarafına yayılıyordu. NEFS'in Fakat bundan sonraki dünyada, ko- J 
bu doludizgin koşturuluşu, Etyemez- daman iblisin, fert ve memleketler ,-CEMAL SAH R ., 
deki bizim Bo~til Ahmet'le Greta ölçii!ilnde 1)1ce kahredilmesi, hlç A!)ık Ha.va Tlyatrolarında 
Gıırbo Fatma'ya da müessir olu- deiilse zincirlenmesi, köredilmesı yaz temsilleri 
yordu. Asyasile, Afrikasile, tekmil .limn geldiğini vicdanlamnızm t& Sah ve çarşamba: YENİK.AP! -
dünyada. koca iblis zincirlerinden derinliğinde bisaediyoruz. Pel"§eınbe: TAKSİM • eunıa.: 
L im bul d zJ...... d-ı~ ORTAKÖY - Cumartesi: HALI-aur~ ~ . unuyor u. bal ıra bu mahtqem me ~uqetl bu CiôÖLU • Pazar: SUADİYE 

Şüphesa, ~· en yaman putumuzun •. e sokan ba derece ııınarttılımız, Her tarafta bill ıürprlz · _ 
adı NEFls tir. göklere eakardıfımıs putturı NEFİSi - HATIRA DEFTERLERİ 

işte timdi, ,ark cephe.ini uiulda- (Vl • Nil) 

Yüksek mühendl.'J okulu taJebes1n
den Cümhurreislmizln ~lu Ömer 
İnönü de bu kampa ~k edece
ğinden dün trenle Ankaradan Pen
dlğe gelmiştir. 

1 Günlük Borsa j 
6/1/ 1942 flatlerl 

% '1.5 933 Türk barım l. n. m. 38.8!l 
> a 1938 ikramiyeli 2o.eo 
> D 1933 lkramlyeli Erganı 22.86 
, 'I 1934 sıvas-Erzurunı I 19.85 
, • 1934 Sıvas - Er.rurum 2-'119,95 
> > 1941 Deınlryolu 1.stlkraZl 19.96 
:t > > > > ,, II 19:55 

A. Demiryolu tahvili ı.n &2.liO 
A. nemtryolla.n tahvlll m N.23 
A. Dem.1ryolu mümessu senet 47 -
Kupon kesik · 
T. O. Merkez Bankası 1~2.-
T. f 4 bankası nama nıuharrer 1'. '15 
T. 1' bankası (hamile alt ) 13.25 
T. b banka.sı mtlmessll his. 105.-

. 
IRADYOI 

BugiinkU: proıram 
12,30 Program, 12,SS beraber t1lrkü

ler, 12.~ Ajans haberleri, 18.0ô Şar
kılar, 18,03 Salon orkestrası, 18,45 
Fasıl heyeti, 19,00 Konuşma, 19,lli 
Şarkı ve türküler, 19,30 Ajans haber
leri, 19,~ Fasıl h~U. 20,1~ Radyo 
gazetesi, 20,45 Müzik (Pi.), 21,00 Zi
raat Te.kvhni, 21,10 Milzlk <i>ı.>, Sl,30 
Konuşma, 21,4~ Klbik Türk mUziğl, 
22,30 Ajans haberleri ve borsalar. 

Yann sabahki program 
7,30 Program, 7,32 Vücudumuz iş

letellm, '1,40 Ajans haberleri, 7,5!5 Sa
lon orkestrası , 8,20 Evin ııaatl. 

.-DiKKAT-.. 
10,11 ve 12 Temmuz 1942 gün
leri Taksimde bulunan DaS"cıhk
Eskrlm - Tenüı kulübü kortla.
rında, me$lıur ALMAN TENİS
ÇİLERİ ne yapılacak II'ENİS 
MAÇLARI için, biletler satışa 

çıkanlmıştır. Yerler numa.?alı..
dlr, Biletler, her gün saat 9 dan 
11 ye ve 13,30 dan 20 ye ka4ar 
Dağcılık - Eskrlm. - Tenis tuıu
bü kltlpl!A-lnden alınab1llr. 

iLAN 
A. Demiryollan ıtrJreti (% 60) 30.&0 t · 
A. Demiryolla?ı şirketl (% lOO) 49•50 ıtanhulda bUyilk bir ıırketin Fran· 
Esldbtsar çimento 11,'IO eıı:ca, Almanca ve İngilizce Uunla-
Sig'ortatı Kredi Fonsiye 1P08 101.- rıııdan ikisini iyi konuıan TUrk b'a-

> > 1911 ::·- yanı bir Telefon memuruna ihtiyacı : : ~~r:: 1:011 vardır. ·Alakadarlara kabili.yetine 
Londra ftzetıne ı sterlin 11.24 göre, 125 liraya kadar maao verile--
Nevyork tlzerine 100 dolar 182.20 cektir. Talip olanların en ıeç 1 O 

Cenevre üzerine 100 
İsv1Q?e frankı IO S61i temmuz 1942 tarihine kadar mek-

M .ı .. d 
11 

"' g
0

37• tupla 399 No. lu poata kutusuna mU-
auu zerine 100 p~ta AS>, " 

Stokholm üzerine 100 kuron 81.16 racaatlan Jlzımdır. Milracaat mek-
BORSA DIŞIND~ tuplanna el yazısı l1e hal tercilmesi 

Türk altını t2.IJO yazılmalı ve nUha hUvl,yet •ilzdanı 
Killee altın bir gramı •• 42 ilo, var lae rcferan&Jarının euretlerl 
Mecidiye 1,ü IUıtirilmeUdir. 

Be§iktaı Halkevinin 
teşekkürü 

Beşl.ktaş Hallrevlnden: Yük~ek ve 
insanı d~laıın tercümanı ve en 
lllcenap memleket .!evglslnln blr cle
llll olarak Halkev1m1z Sosyal Yardım 
komites1noe ~o Ura. teberru etmek 
su.retlle yardımda bulunan Teşvık!ye 
Sağlık Yurdu sahibi sa:,1n Dr. bl'Y 
İbrahim Osman Oüçer'e teşekkürle
rlmJzln gazıctcnlzle l!Anını dileıim. 

SADi TEK 
Tiyatrosu 

Bu ge~ Ka
dıköy SÜREY
YA'da, 8 çar
şnmb:ı Üskli
dar Bağlaıbn
şı Hnle'dc per
sembe Bos
tancı'd'.l: 

İPEKCİ MERHUM 
Rüyiik vod\'U 3 perde. -

. ~. . . . . . ~ : .. :. . . ·: , -~ 

VEFAT 
Tüccardan Hakkı, Nejad, Ferruh, 

Arif Şeşbeş ve İmperlal Kemikal 
İndustru (Turkey) L!m!t('d şirketi 
müdilrü Kenan Şe.şbeş ve Uııiverslt.e 
Fen Fakilltesl doçentlerinden 'l'ur
han ee§beş ve Şeyda. Araboğlunun 

babalan ve tüccardan Adıl Araboğ
lunun kayınpederl Sel~lk eşrafın

dan Bay 

Şe§beş Zade Abdi 
dün füceeten rahmeti rahmnıın kn
vuşmu.ştur. Cenaze~i bugünkii Salı 
gUnft saat beşe çeyrek kalu. Nlşantn
şı, Vallkonağı caddesı 75 No. 1ı apnr
tımamndan kaldırılarak Mnç.ka'da 
Teşvik.iye cam!lnde ikindi namazını 
müteakip nam.azı kılındıktan ı:;onm 
Ferlköy kabristanında. ebCd1 1st1ru
hatg!hma tevdi edllecektlr. Cenabı~ 
hak kendisini rahmete mazhar ve 
bütün ailesi efradına sabır ihsan 
eylesin. 

Cenın:e I..evaıı:ımatı P. Angeliclis 

Bay Amcaya göre ... 
- -

- Sabahlan gözünü açar açmaz •.• cYokl>. <llyorum, ~a~ 9~i-
kıyorı ~ayet parayı alıp aidiyor!.. B. A. - l\ıle.ak etıııe, ıııüke .ıınel 1 

••• ~ilaJIP. f11}a~lif:Ol,..J l ... Ai;zımdan girip burnumdan ~'· ı ... Bu gidi~le ne olacak bilınr:rıl "> .• 

-------------------&...------------- -'-------------- ------------- bir ealon kadını oluıl ..• 
cPara> diye tutturuyor ba(r Amca... yen .klm1 .•• 
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i 

Saç bakımı gii.zelliiia en 
birinci tartad1r. 

PETROL NiZAM 
Her ecı:tmede allb1ıır. 

MLAKSERVi 
Karaköy Melek 11 .. No. 8 

Emlak alacağınız z ... an bü
romuzdaki listeyi da .. rünüz. 

BursJ. ikinci sulh hukuk m&hke-me-
slnden: 9121764 

BursJ.nm Vakıf Susırlık k5yt1nden 
Huseyln o~lu Bekir veklU avukat Os
man Yazıcının Ömer o~ıu Said ve 
LJmaU karısı Remziye ve Bursanın 
Emtr Sultan mahallesl Çeker soka.k. 
5 N'l. dl Vakıf Susırlık köylü İsmaU 
o~ıu O man aleyhlerine ikame eyle
d~ hane t:ımtr bedeli 290 Uranı.-ı 
tlh Ilı dı\v:ı.,ındı: Müddeaaleyhler
den O man namına gönderilen ve 
ikametgAhı me9hul olduıtundan bah
s'lle btlatebllğ lade olunan davetiye 
Ozerlne bittalep llAnen tebllğat ıta
sına ve muhakemenin 9 eylöl 942 ta.. 
rthine müsadlt çarşamba günf.ı saat 
ona tallkıne karar verrımekle mez
kQr .gUn v~ saatte mfütdeaaleyhler
den İsmail oı1u Osmanlll Bursa ildn
ct sulh hukuk mahkemealne gtlmecU
ıtt • ve bir vekil göndemiedıg-ı Ye m.a
zeretındetıc mahkemeyi 'haberdar et
medl!t'l takdirde gıya9ell muhake
meye devam olunacaıı tavı-tiye teb
ltğl makamma kalm olmak Qzere 
11ln olunur. 

Dr. İbrahim Denker 
Balıklı Hastanesi Dahlcye Mü~ 
hassısı. Her giln saat 15 ten .son
ra Beyoğlu-Ağacamll. 8akın~acı 

caddesi Çoplükçeşme seı:.aıı: No. 13 

---• Telefon: 42481 

Amerikadan Türkçe Radyo Neşriyatı 
Amerika Radyo Şirketleri Türklyedekl 

TUrkçe neşriyat 

bildirirler : 

TOıti1e8aaU 

1,10 - 8,St 

8,15 - 8,St 

8,30 - 8,CS 

8,45 - 9,00 

18,15 - 18,30 

18,45 - 19,0t) 

19,00 - 19,15 

19,15 - 19,30 

!1,38 - 11,45 
!1,45 - !!,00 

dinleyicilere 
sa atlarını 

Program Günler Raciye Merked 

Müzik 

Müzil( 

Haberi~ 

llflberlerln TahUU 

Haberler 

Haberler 

Raberler 

Haberlerin Tah.Utt 

Haberler 

Haberlerin Tahlllt 

Salı_ Çarpmba, Perşembe. 
Cuma.. Cumartesi, Pazar 

puartesf 

Satı. Çarşamba, Perşembe. 
Cuma, Cumartesi, Pa"Za.r 

Pa7.artesl 

Her glin 
Sah, Çarşamba, Perşembe, 

Cuma, Cumartesi, Pazar 

Pazartesi 

Her gün 
P zartesl ve Perşembe 

» 

Pazartesi, Sall, Çarşamba. 
Perşembe, Cuma 

» 

Pazartesi, Sall, Çarşamba 
Perşembe. Cuma, Cumartesi 

,, 
Pazarlesl, Salf, Çarşamba 
Perşembe,Cuma,Cunıartest 

,. 
Her JÜn 
Htt gün 

WRCA 

WNBI 

WRCA 

WNBI 

WLWO 
WRCA 

WNBI 

WLWO 

WRUL 

WRU\V 

WCBX 

WCRO 

WRUL 

WBUW 
WRUL 

WRUW 

WNBI 
WNBI 

Dalga Usunlup 
Klloslld Metre 

9,6'70 31.0! 

11,890 !5.!S 

9,6'10 31.0! 

11,890 25.23 

15,250 19.'1 

9.6'70 31.02 

11,890 25.23 

15,250 19.7 

15,130 19.8 

17,750 16.9 

15,2'70 19.6 

17,830 16.8 

17,750 16.9 

15,130 19.1 

1'7,750 16.9 

15,130. 19.8 

17,780 16.S 

1'7,'780 16.1 

(Bu listeyi lütfen kesip saklayınız) 

6Jm-• Şişli Marmara Kliniti---.. 
sahibl ve müdilrü 

Dr. Sadık Çağlar 
asker! vazifesinden dönmOı ve idareyi bizzat eline almıştır. 

Kadıköy ikinci ıulh hukuk hi.kimliğindenı 
Olan ~B mirasının resmeıı tastlyestne karar verilen Mahmut Celllet

tin pqa km Emine Nazımanın onda l.k.1 payının seki7ıde tto h.lsıesine mu.
tas.ımf olduRu Ça.rtuyukeblrde Zenneciler S'Okağın4 eald ve yenl T 
kapı sayıll ve 45 Ura kometl muhammeneu dilklı:An hls3eJı1 ile kezalllt 
~te bır payının seldzde Oo hissesine mutasarnr oldu~u ytne Çarşuyu.D
blrde Zenneciler ookatında eskl ve yeni 34 kapı sayılı ve 60 lira lcıymetl 
nıuhamınenell ve blr llra. mllllc bedell lltt Mahmut Celllettln P84& verese
lerlnln Hüseyin. o(t'lu Hüaeyinden istikraz eyledikleri 150 ltraya mukabil 
birince derece n aırada. ipotek e1led.1kleri dtlkkln hıase.t w keul.lk 
befte üo payınm seklme.üç hl.sseslnct mutasamf oldutu P'atıht. I>Wger
-mde mahalles.lntn Haftathane ve Karaman caddelerinde klln esı1d ve 
42 kapı 3ayılı ve 928 llra 60 kuru., kıymetl muhammeneu ve Mahmut Ce
lllettin psşa taratından bir sene vade ııe U/8/334 ta.rlhtnde 13tlkraz 
olunan 50 liraya kartı Mehmet kızt Muazııez& tpotekll arsa hts:seslnln ta~ 
rıye zımnında ve ayn ayn aı;tk arttırma ııureuıe satılmıuına karat' verll
mı,tır. 

1 - SatUJın bırlncl arttırmı 2317/ 94J tı:ı.rlhtne m!l.<;ı\dlC pe~ gll
nO saat 9-11 de yapılacaktıt'. 

a - Blrlnct arttırma.da muhmunen kıYm..!tlerlnln yllzı1e yetml,7 beşini 
bulmadığı ımrett& en 80n arttıranın te.ahhildü bakl kalma.le ş-artlle fklncl 
artttrma 8/a/042 tarihine müsadlf cumıırtesi gllnll saat 9-11 de lcra 
olunac::ı ktır. • . 

3 - T-.ıllp olınların nmhammen kıymetin yüzde yedi buçırıt.ı ntsbe
tlnde pey akçe.;t y tırm$.lan yahut mllll bk bankanın teminat ın ktutm
nu getlrınelerl ltızımdır. 

4 - ttstfine thnle yapılnn m!lzayede bedellnl yedl gün zarfınd mab· 
keme kn .ıınna tcvdl edecektır. Aksi takdirde ihale fe.,l.h ve bu yU7rlev. 
tevellüt i?debllecek "'nran zlyan ırondlstnden tazmin etttrllecekt.lr. 

3 - Ipotek bedelleri, müterakim vergıler, yüzde blr knnunt haro satış 
7:>edellnden çıkanlacaktır. Ylrmt sen ellk taviz bedell ve rüsumu dell!IIJ-e, 
ihale bedell, tnUkal masrafı müşteriye aittir. 

6 - İpotek sahlbl alacaklılar ııe diğer a11kadarlann gayrlmenkul !lıe-. 
rlndekl haklannın hususııe tals vıe masrafa dair lddlalannı evrakı mlls
bltelerl ile birlikte ylnnt giln lçlnde mahkemeye blldlrmeıerı lbımdır. 
Aksl halde ha:<l::ı.rı tapu slclllerl ile sabit olmadıkça satış bedellnden ha
rlç kalıcaklıırdır ve bu mecburiyet lrt.lfe.lc hakfn ruhlpleı1ne de şamlldtr. 

'1 - Muzayede aleni ve herkese a~ıktu·. Fazla tafs1l1t g,tmak L~eyen
lerln 938/24 numaralı dosyayı gl)rmek tçln mahk~e k;ılemln& veya 
Emlnönllnde Tahmis sokağında Ak.şehir hanında 7 nu.maradıı tı.ı.stlye me
muru avukat Ahmet Süreyya Ö1kere milracaat eylemelcrl ve talip olanla
rın gösterUen gün ve . ..aatlerde mah~meye gelmeleri l11n olunur. 

Gümrük ve inhisarlar Vekaleti mü
fettiş muavinliği müsabaka imtihanı 
Mürıhal bulunM 1135• Ura maa~lı mUtettlf muavınllk.lerl tı:ln yazüı ve 

SÖ'!ld bir müsı\baks imtlham açılmıştıt. 
ı - Müsabaka imtihanının yazılı kısmına 3181942 p-azarw .. ı gimll saat 

9 da Ankara. ve İstanbuld& başlanacak ve 518/1942 ça['f'aoı.ba gllull akiJ:ımı 
nihayet verilecektir. 

Dr.NIHAD tOZG 
Cild-Saç Frengi 

ve dığer Zührevi hastallklar 

Ap~ıdakl vasıflan hahı lsteklllerln 18/7/194? t.ırlhlne kadar d!lekı;e lle 
VeUlet teft!f hey'ett rel.slıtlne mtıracaat edıerek oradan verilecek hal ter
cümesi beyannameslnl eklerlle blrllkte doldurduktan sonra huntınn en gecJ 

J 2417/1942 cum~ gllnil alqamın~ kadar Te!t~ Hey'etı ReL~li~tne gönderınlf 
_ bulurmalan 10.zımdır, 

~--••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ 2 - Müsabakaya glreceklerde a.şa~ıda'ıu vasıflar aramr: 

CBllllNCI iNiP IWTMt-• 

Paru re Per•••hdu ••ılı hrglı 
'• ıhtı , ... - • ... ._ CT_...• .._., 
·- vu, .. -.aı -- !ttın IC- •--. 11 

.... " .. - k•ilvl• ~--· 

Zayt - Şehremtnl anerll!t fube
slnd!!n aldığım askerlik tezkeresin! 
kayt>ettım. Yenisini alacağımdan es
klsln ln hükmü yoktur. 

1 
Satılık Eczane 
Botaılçlnlo. Rumeli ıahl.lnd• 

en işlek Ye kalabalık bir ma
halde bulunan bir ec-ıane satı
lıktar. btlyenlerln mektupla ve-
7& blua* tstanbalda Karakly 

Palada, altıncı katta 11 No, 1• 
milracaatlan. 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanlari lıletme 

Umum idaresi ilanlari 

D,D, F.sklşehlr İjletm~l Satın Alma Komlsyonundanı 
Muhammen bedım 23,120 llra. olan aşatıda ctnş ve eb'adı yazılı lkl ka

lem malzeme 13/71942 pazartesi gilnü saat 15 de kapalı zarf uswllyle Es
kltehlrde, Esk!Jeh1r Işletme Mildilrlil~ binasında tOplanan komisyon ta
ra.tından satın alınacaktır. 

A- Memurin kanununun clördüncil madde.sindeki şntlan hal~ olnnk 
B - Müsabaka tarl.hlndtt yaşı e30• dan yukan olmamak 
O - Hukuk ve 1ktls:ı.t fakUltelert, styasJl bilgiler okulu. Yuksek İktı-

sat ve Ticaret okulu Ue bunlara. muadil aynı de~c"dekl yabancı m ınleket 
okullarından mezun bulunmak, ıYabancı memleket okullarındıın ııtınan 
dlplomalann Maarlt Vekllllftlnte muadeletıert taoolk edllmt, olmak llzım
dır.• 

Q - MllfetU.,11.k me;le~lnln lstllzam ettlğl vekıl.r ve clddly.!te 1•lcın 
blt hail buluruna.ınak. 

D - Sıhhatçe TOrk.lyenln her tarafında. vazife görmeğ ve aeyahilt· 
leli yapnıağa mllsalt bulundu[tu tam teşekküllit resmi blr h'l.Stahaned'.'n alı· 
nacak raporla tevsik edllmek, 

326 doğumlu Ahmet otlu Enver İllç ••••• 
------------ ·---DİŞ TABİBt 

Znyi - 938 - 937 sene.31 !:skt,eh1r 
il.sesinden almı~ oldu~mn dtplomayı 

kaybettim, yenlslnl alaca2ımd:ın es
kisinin hükmü yoktur. 

GANi KUNT 
3 - Veko.Ietçd arınan va.ı;ıftan halz olduk.lan yapLlan tnhktkat il& 

anlaşılanlar, Ankara ve İstanbulda evvetı yazılı VC! bunu müteakip yalnıs 
Ankara, Hay- Ankarada sözlü bir lmtllıana tabl tutulacaklardır. 

Muvakkat temlna.t iJ.734 llradır. Taliplerin kanunun tayin etti~ ves1-
kalartyle tekllflerlnl aynı glln saat 14,0o t kadar komisyon teL&llğlne 
vermeleri lAzımdır. ' 

Şartnameler parasız olarak EsltL,ehlrde komisyondan, 
darpqa ve Sirkeci İdare veznel~rlnden alınablllr. 

Sadık oğlu Sellhatıin İpek 

İstanbul, Sirkeci. Viyana. otell 
vanında No. 28. 

Zayi - Temmuz ve ajtusto.s aylan.
na alt atır ffçl ekme~ karnemi r.a:yt 

Za.yt - Faik Arlt Baf'll namın& ettim, yenlsln.1 alacatımdan esklalnln 
muharrer nüfus te?Jcettsl ve ekmek h!1knıtl yoktur. 

kartı kayboldultundan hükilmden Hasköy Deniz komut.6nlıtı atelyealnde 
saklttır. Tornacı Mehmet Karadenıs 

Bilumum Fabrika ve Sanayi 
Müesseselerinin Nazarı Dikkatine: 
KULLANILMIŞ BE& NEVt ~IADENI Yı\ÖLARI Kbrn:vt 
USULLERLE KULLı\NILMAMIŞ YAQ EV84nN4 GETtftEN 

Oltts cihazlarımız gelmiştir 
Enanım han No. ı& - Telefonı 2!951 

Ticaret vekaletinden: 

Clrul Mikdan . Eb'adı . 

Azman 200 Adet 0,30 x 0,30 x 3,30 lll 4.00 
• 200 M3 0,10 Ua 0,20 X 0,2~ lll 0,40 lll 8,00 

(6899) 

* Muhammen bedeU 12400 (on 1k1 bin dört y!a) Ura. olan 20 ton kloru 
tutya 2217/1942 çarşamba. gtınll saat 15 de kapalı zarf usulll Ue Ankara.'
da İdare binasında toplanan Merkez 9 wıcu komslyonca satın alınacaktır. 

Bu ~ glrmek ıateyenlerln 930 (doıru. yilz otuz> Uralık muva.kka1' 
teminat ne kanunun tayin et.tl~l vesllcalan ve telı:ltnerlnt aynı gtln saat 
1\ e kadar adı geçen komisyon relsllğlne venneıert lA.zımdır. 

Şartnameler para.sıs olarak Ankara'd& Malzeme d&trealndeıı. HaYttar-
pe.şa'da Tesellüm ve Bevlt şefllğlnden temin olunur. (7280) 

Şose ve Köprüler İst Mıntaka müdürlüğündenı 
(11,000) Ur& muhammen bedelli U-2 mm. kalınlıtında saçtan ya

pılmq, çemberli ve 19i, dı.fı galvanizli 300-400 lltrellk 100 tane bidon alın
muı kapalı zarf usu!Ut elı:slltmeye konulmuttur. 

Elı:sllbne 18/7/942 perşembe gtınil saat 18.30 da Oalatada KaraklSydt 
Perçemli sotalc Cemaat Hanında Şose ve Köprüler İn. Mıntab. Mildtlr
llltil eksllt:mt komisyonunda. yı:ı.pılacaktır. 

İstektllertıı 82& 11ralı1c muvalı:Dt teminatla beraber kanunun ta.yin 
ettııtt vesikalan ve te1clınertnı ayni gtın muayyen saatten bir saat evvel 

.1daremtz malzeme mlldilrlOğüne vermeleri. 
Şubat 1938 tarihinde fapılan imtihana rtrmem.lf olan. Prodilktörlerle Şartname evrak parasız olarak dairesinde gftrülecektlr. (7146> 

yeniden prodüktörlük rapmaıc isteyenlerin ı. Atustos. 1942 tarihlne t.a.- p•••••••İll••••••••lilı••••••• .. 
dar blr istida ile Tlcaret Vekllett to Ticaret Umum Mttdltrlügüne mQn.-
caatıan 110.n olunur. (5027> (7301) 

Çanakkale Memleket hutaneıi baıtabipliğinden: 
Hastahanemizde .tO llrll llcretll bir -.çılık mOnhaldlr. zammıı. be· 

raber tam olarak eıu Ura verilmektedir. Her türıtl yemet plf1rmeslıı1 bll
melldlr. Tallplerln ıs gün zartında yedlndeıld. vesatıde birlikte htatanere 
mOracaatlan. (7382) 

SÜMER BANK 
eri ve Kundura Sanayii Müessesesinden 

Be11'ozda klin Fal>rikamıı arazlal dalillinde m~ '5 metre 
yU1uekllllndekl bacada tuilalar ,..kma iti mU,twf7e alt olmak hen 
pazarhkfa .. tıııkbr. .. 

Tallf olanlann ba~ ;örmek n pazarlı& etmek Uzer• 1 O tem• 
muz 94 cuma gUnll ıaat 1 t C:le Bt!O'İiozdakl m..-k"ezlmlze mUracaat-Maılakta Aıkeri Prevantoryom Baıtabipliğinden .. ________ lan. 

Mt18888e9de m!inhal olan btr hutabakıcılıt yerine clddl T• hamara$ 
11'1 baran aranmaktadır. Aylık ücreti 40 11.radır, tstek1Uer1n T. o. tebaa.. 
..._ ft Tll'k ırkında.n olması v• ikamet ettıtt mahal zabıtasıından blr 
tlÖCllaal tlıtıdı ge"-r111eaı ve vazifesine engel bir lrızal sıhhiyest bulun· 
madıtnıa tablb rapo~ tevsik etme.st l!zımd.ır. Amı edenlerin ve tafsllA.t 
almak ısteyenlerln ask:erl Prevantorvom ba.t tablbllgine phsan müracaat-
ları (408 - 7327) 

Devlet Limanları lıletme umum Müdiirlüğündenı 
Tııdll edilen Trabcon liman işletme tarifesinin ıo Temmuz/942 tarı. 

hın:f.:n itibaren tatbik olunacağı llı\n olunur. c731h 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 1ıletme

AYDAtO LiRATAKSiTLE 
TA~RA MliSHRILER "lll iÇiN Pl'llANTAlhıhMASLI SAATLElfü GAı l T ?ARİF ELMASllHPIRlA'I 
TALI Yı..l ... KllRı'.;tG~GuSE H.l<IL~AK l_:ZERE EL~ASLhı .~IRL~~n~,ı ç;Ç[t<,ıPlAKıGNllfR·N 
YE'lı MOO:tlEFI: GflMi~lıR.SAAHER EMSAli G!Bi15SEN[ TE~ıNU~IDIUA~RAW~ SıPAIVi lT"1[11. i; 
TEY ENLERE kATALOK GOr--ıO rn;u R.MEKT~PlAtıSTANBliL POS:'A KtJTUS u t84lAD~ ESıNE MuRACAAT 

YENt 

ViDOLU BEZiK OYUNU 
Satıt yerlı İKBAL KİTABEvt Fiyatı, 60 lnauttur. 

leri Umum müdürlüğünden: 
ı - 10 ooo kilo ıeyttnyağt <ycm"kllk .:ıkstnı - ekstra> pazarlık u.suııı Yol Müteahhidlerinin nazarı dıkkatine 

ile ııatın alınacaktır. • 
2 - Kısmı teslimat t:t kabul olunur. ŞAHMERDAN, MARtO PEJU'ORATOft. KAZMA:. KUREK 
3 - Mu..:akkat teminat maktuan 900 liradır. TOKMAK. BOJt ME\'CODDUR. 

4 - Münhallere müsabakad& kazanılan not; derece.~lne göre tayin ya
pılacak ve müsabaka bunı1An sonra aı;ılacakmiifettl'I muavlnllklert 1çln bir 
hak te4kll etmlyecekUr. 

5 - İsteklllertn imtihan programını Tettlf Heyetı Relsll~uııien alma.la-
n veya mektupla tste?Mleri I~zımd.ır, (3917 - 6053) 

Doktor, Eczacı Hemşire,. Eczacı 
kalfası aranıyor 

Ereğli Kömür Havzasi sağlık teıkili.h 
komisyonu reisliğinden ı 

1 - Zonguldakta a&tlık tıefkllA.tı hasta.hanealndt çal~ak: üzere 
(300) Ur& ücreuı btr kulak. botu, burun mütetıassıaı, 

ll - Aynı eeratt vt llcretıa blr baktertyol~ mütehasaıSl lla blr rönt.. 
ıren mUtehassw, 

3 - Sağlık teşld!Atı haataııanest lçln UOO> lira tıcretıs bır ba.t hem• 
rlfe Ut (70> şer Ura ücretli (4) hetnflre, 

4 - Sağlık teotUo.tı d.lapanserler l lçtn {150) şer lira ücrteti (5) eezaoa 
G - Keza teıkllo.t dispanserleri lçln 60 pr Ura Ucretu yetl.şken Ud 

eczacı kalfası alınacaktır. 
6 - ttcretıer üzerine aynca fevkaIMe zam eklenmektedir. 
Tallplerln 2017/942 pazartesi gününe kadar Zonguldakta Havza baf 

heklmllltlne mOracaatlan. ('1230) 

Devlet Demiryollari Adana 6 ncı lıletme artbrma, 
eksiltme komiayonu reisliğinden 

Muhammen bedell H.000 Ura tutan ve 1942 mali yılı lçerl3lnde Adana 
deposuna gelecek olan 40,000 ton maden kömllrilnlln tıahınll vıe t&hll1' 
işine matlilp eyaatıı talip zuhur etmedl(t1nden eksiltme 1'1 Temmus 941 
cuma gllnll saat H da kapalı zarf usullle Ada.nada 8 noı ttıetme ML 
dtlrlülil bina.anda tıcra edilecektir. 

Bu lft ıtrmet lsteyenlertn 2550 liralık muvakkat teminat akçelerııe 
nlltu.t ctl7.dAruarı. tanunl l.kametgl.h vealkaıarı, iyi huy kltJ,tlan, n Tl· 
caret oduı vealkalarlle beraber bu. glbl tahmil ve tahliye lflerlnde bu• 
lunup muva.ffakıyetle bqardıklarına veya bafarablleceklerlne dalr bir eh.
ıı,etnamenfıı teklif mektuplartle betabet ihale saa\.lnden bir saat evvel 
komisyon reiall~e verUmesı 10.Zımdır. · 

Mukaftle projelerl Anltarada 2 lnct İşletme Müdürliiğünden, Hay• 
darp~ 1 1ncl İflef.rne Müdürıtiğünden, Adan&da $ ncı işletme Mt1-
dl1rlü~nden ve Adana deporundan bedelsiz olarak "1'tllt. e6957• 

Hemşire aranıyor 
İgletmeml.zin maden ha.tanesi için• Kızılay Cemiyeti Hem;1ire 

Mektebinden diplomalı ve Ameliyathanelerde çalıımış tecr..ıbeli bir 
hemılreo-e lhtly1ı9 vardır. Hastanede ikamet ctmC3İ me~rut bulun
du~ndan iaşe ve lbateai haatano tarafından temin edilecek ve kca-

dlalne l 00 lir~a kadar Ucret verile::cktir. Talip olanların hal 
torcllmelerlle birlikte diploma •ureti huy ve3ihsı ve evvelce c;alı~
tıklan yerlerden almıı olduktan bonservea ve Uç adet fotoğrafı. 

(Ergani Bakın TUrk Anonlın Şirketi lıletme.d direktörli.;ğiJ -

Maden~ adreılııe ;öndermeleri Uln olunur. 
c _ Puarhk t31'1'94a pazarteı;ı güntı ıaa.t ıo da M~ hanının ı 1ncı ı=K..-::a,.~r.1u::.:·=-:•::1aıt:.~1ı:.;·~1~t~-==:•:n;ı:=:m:=ll:ll:lı/lf:':411J 

katında raoılaealctu'. <7209• • .. ••••••••••••••••••••••••-


