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4 TAN 
Avrupaya Taarruz. 

Hazırhkları 
f.:W Baştaraf ı l incide 

istiyen iki dilek karşısındadır. DL 
!eklerden biri Avustralyadan ge
liyor ve bizden J aponyaya hü -
curtı için orada büyük kuvvet bu.. 
lundurmamızr istiyorlar. Diğeri, 
İngiltere ile birlikte Avrupada Al 
manyaya karşı taarruza geçmemi 
zi istiyen Sovyet Rusyadan geli
yor. 1 -

Bu iki dilek karşısinda ilk söy
lenecek söz, bizim her iki hareke. 
ti de birden yapamıyacağımızdır. 
Bızim Okyanuslarla ayrılmış dün 
yanın iki ayrı köşesinde harp ede 
cek kadar kuvvetimiz yoktur. 
Hatta böyle bir kuvvetimiz olsa 
bile, bunu iki büyük harp saha -
sına ayırarak parçalamak en ba
sit strateji kaidelerine muhaliftir. 

BAŞ • DIŞ • GRiP • 

Ve Bütün Ağrıları Derhal Ke!'er. isim ve 

• KIRIKLIK • 

Markaya Dikkat. GRIPIN Yerine Başka 
"İki dilekten birini tercih la -

zun gelince bütün unsurlar taar
ruzun Japonyaya karş1 değil Al- • . ·. . ,. ... ... ,...: "': . ' ·.· .. · ·. ; 

manyaya karşı yapılması lehinde. lıtanbul Asliye 4 Uncu Ticaret m•h! ,••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••••._ ı 
dir. Vaşingtonda salahiyettar kemealnden: 42/102 - İstanbul lima- ' 
mahfiller nezdinde hakim olan ntna bağıt 1435 sicil ve 3325 tasdik
kanaat budur. Bu kanaati Bahri- name numaralı Türk bayraklı Oeniz
ye Nazın Knoks da şu cümle ile kuşu ismindeki yelkenli ve motörliı 
ifade etmiştir: önce Bitleri yok mavna Ahmet oğlu İsmail kaptanın 
etmiyc mecburuz. Bu temin edil· uhtesinde iken bu kı:rrc T.C. tebaa
dikten sonra bütün mihver maki- smdan Muhammet Arıkana satılarak 

ferağ ve tesçil muamelesi icra edilınis 
nesi kendiliğinden yıkılır.,, olduğundan mezklır gemiden, gemi a-* * lacaklısı sıfatiyle imtiyazlı alacak id-

i• ngiliz Başvekili de son nut - diasındaa bulunanların 'nan tarihin -
kunda Amerikan muhabiri - den itibaren on beş gün zarflnda si

nin bahsettiği bu umumi kanaati !at ve imtiyaz hnklarmı usulen tevsik 
ŞU şekilde söylemiştir: ettirmeleri aksi takdirde imtiyaz hak-

TESİRİ KAT' İ 
TAZE l\IEYVALARD~\N İSTİHSAL EDlLl\11Ş 

iDRİS MÜSHiL 
(GAZOZLU) 

.LiMONATASI 
Lezzeti hoş'. içimi kolay 

MARKASİNA DİKKAT: Fiatı 60 kuruş 

"Bütün kuvvetlerimizi Passi - larmm kaldırılmasına karar verilece
fikte toplarsak Japonyayı mağlup ğinden bu hususta imtiyaz sahibi o
cdebiliriz. Fakat Japonyanm mağ lan kimselerin muhakeme günü olan 
1 biyeti harbi bitirmez. Halbuki 15/6/942 tarihine müsadif Pazartesi 
Bitleri mağlüp edersek Avrupada eunü saat 14 de mahkemede hazrr 
harp biter ve Japonyanm bezi - bulunmalan tebliğ makamına kalm 
meti kolaylaşır.,, olmak üzere illin olunur. 

. * * 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin ruhsatını haizdi?'. 

~ .................................................. , 
1-şte şimdi Londrada görünen 

hazırlık ve faaliyet bu umu
mi kanaat neticesinde verilen ka. 
rarın tatbikatıdır. İngiliz matbu -
atının ve radyolarının neşriyatına 
göre Avrupaya taarruz, büyük 
hava akınlariyle başlzyacaktır. 

Sebze ve Meyva Fiyatları Listesi 
Fiyat Mürakabe Komisyonu karan mucibince tcsbit edilen sebze 

ve meyvelerin bugünkü azami satış fiyatları: 

A B 

Gece gündüz fasılasız bir su -
rette devam edecek olan hava ~ 
kınlarr en az bin tayyare ile ya
pılacaktır. Birkaç gündenberi İn 
giliz hava hücumlarının kesilme
si de bu büyük taaruza hazırlık 
yapılmakta olduğu şeklinde izah 
edilmektedir. Hatta İngilizler i.. 
kinci cephenin açrlması zamanı
nın da pek yakın olduğunu söyle
ı:nektedirler. 

BeyoOlu semti, Balıkpazarlartndan 

l ıatanbul ıemtl, Balıl<paza· 
itibaren Şlt· rı, Slrl<ecl, Kaslmpaşa, şı,. 

Anadolu hane Karakolu, Tophane, il, Maçka. Ayaspap, BoOaziçJ, Adalar, 

ılmendifer gü:r.erglhı, Yefllköy, Bakırköy 
Beşiktaf, Fatih, Aksaray, 
Eylip, Samatya, Edlrnel<a· 

çiNSI ll DUkk~nlar· da azııml 

satıı fiyatı 

pı, Yenlkapı 

Seyyar H• Dükklnlard• ı Seyyar satı· 
tıcılarda 1 aumt satıı cılarda aza-

azaml ••· fiyatı mi satiı 
tı$ fiyata fiyatı 

~---------ıı---------------'---. Herhalde pek yakında garpte 
büyük harp faaliyetlerine şahit 
olacağlmıza şüphe yoktur. 

lGünün Adamları 
~ Baş tarafı 3 üncüde 

llarp tekniğine ıöre dövüşmenin 
bir ustası olabilsinler! Orduda si 
yasi malumatın ehemmiyeti de mü.. 
himdir. Ordunun prensibi fU olma. 
lıdır: Öğrenmek; öğrenmekte J.c· 
vam etmek ve öğretmek!,. 

* * Mareşal Timoc;cnko'mın tecrübe· 
leri sadece Sovyet ordusuna 

his deiildir. O Avrupada bulunmı:ş. 
bir çok orduları yakından tetkik et

Fıısu1ye Ay~ 
.. ye§il 

Domates klr 
Blber dolmalık 
Araka 

" yerli 
Sakızkabağı 

'' yerli 
Bakla 'Yerli 

" 
Pırasa 

Ispanak 
Semizotu "-\.::. 
Taze yaprak 
Pı:tates 
Sol;an kuru 

., taze 
Yeşil Salata . 
Marul 

miştir. Bu rnü§ahedelerindeu stifade Hıyar 
ettiği de muhakkaktır. Fakat o başka Enginar 
yerlerde gördüğüne kendi fikirlerini Msydanoz 
de ilave ederek ortaya yeni usuller, Dereotu 
çıkaran bir adamdır. Taze soğan 
Timoç~komın yukarıki sözlerinde SaTunsak 

ne kadar haklı olduğunu, uzağı ne ka. Turp kırmızı 
dar iyi görebildiğini bugün bize va- Havuç ·~ 
kalar isbat ediyor. Hakiki.ten Jw:ıl Elma Ferik 
ordunun, arka ile alakaları kesilen en Erik Can , • 
küçük cüzüleri bi1e, bozıuna uğrama- Kayısı 
makta, büyük bir meharetle düşmanın 'Kiraz 
motörize kıtalarına, tank bölüklerine Çilek Ereğli 
karşı koyabilmekted!rler. " yerli 

Scmyon K. Timoçenko, Sovyet hÜ· '' Bursa 
kümctinin askeri ve siyasi sahnedeki Limon yerli 
diğer bir çok liderleri ıibi oldukça " ecnebi 
gene; br yaşta, henüz 47 yaşındadır. O Portakal Hatııy .. .. 
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r Kadıköy KIZ E~STITÜSÜ'nün ;. 

1 DiKiŞ ATÖLYESi 1 
'-••••••111Sipariş almağa başlamıştır.••••••' 

Harp Okulu Komutanlığından· 
1 - Asnğıdn yazılı şartlan haiz okurlar harp okuluna alınacaklardır. 
A. - AnkaTada bulunanlar doğrudan doğruya Harp okulunda, An

kara haricinde bulunanlar bulunlukları yerin askerlik ~b~slne müracaat 
edeceklerdir. 

B, - Kaytt ve kayıt muamele~! l/Haziran/1942 den itibaren 20/ 
Tcmmuz/1942 taTihine kadıır devam edecektir, Bu tarihten sonraki mü
racaatlar kabul edilmiyecektir. 

2 - Giriş şartlan: "" 
A - Türk rrkmdan olmak, 
s' - Lise bitirme ve olgunluk im'ihanmı vermiş bulunmak. c: - Tam teşekküllü hcy'eti sıhhiycsi olan askeri h::ıstaneden (harp 

okuluna girer) kararlı sıhhat raporu olmak. 
D. - 18 Uı't 23 ya~ında olmak (24 yaşına pirmiş olanlar alınma,.~) 
E. - Diğer şartlar askerlik şubelerinden ve Harp okulundan öğre-

nilebilir. (3552) (5817) 

Mühendis, 

An bar 

Fen Memuru ve 

Memuru Aranıyor 

Bir 

AnRdoluda bir inşaat şirketinde çalışmak üzPre tecrübeli bir mü-

hendis, fılet kuUanablllr, tecrübeli iki fen memuru ve anbar işlerinde 

çalışmış yaztsı güzel bir memura ihtiyaç va.rdir. Taliplerin vesı'kala

riyle beraber her giln saat 17 den sonra Karaköy Büyük Tünel han 

No. 6/7 ye müracaatları. 
, .. __ ....................... -.11111 ... r 

IS95 senesinde, Beıarabyada 1''ur· 
manko köyünde bir ı;lftlikte doğdu: 
1915 senesinde Çarlık ordusuna ılrdi. Ah p K .. prÜ Tamiratı Yaptırılacak ı - Kesif ve şartnamesi mucibince Paşabahçe yeni rakı binasında 
1917 ihtilatinln ilk günlerinde Timo- ŞG O yaptinlacak tadil<it i~I kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
çenko fırkasiyle birlikte Sovyetlce il İzmit Vilayeti Daimi Encümeninden: 2 _ Keşif b,,deli (13,823,81) Ura, % 7,5 muvakkat teminatı (1037) 

28 - 5 - 942 

Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 

EKSİLTME i LAN 1 
Eskiıehir Su lıleri 9 uncu Şube Müdürlüğünden: 

ı - E.o;kişehir Su fıılcri 9 uncu Şube Müdürli.ıfil mıntakası dahilin
de bulunan Kütahya Sari ve Kapnn derelerin ıslahı muhnmmen keşif be
deli (22,61l9) lira (52) kuruştur. 

2 - Ekııiltme 8,6,942 farihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de 
Eskişehir Su İşleri dairesinde kapalı 7.arr usullyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi ile buna mütefcrri diğer evrakı 
Eskişehir Su İşleri 9 uncu sube Müdlirlügü ile Kütahya Nafia Müdiırlil
ğünde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1,702) lira (46) kuruş
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 
üç gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Eski
şehir vilAyetine müraraat ederek, bu işe mahsus olmak üzere vesika al
malart ve bu vesikaları ibraz etmeleri şarttır Bu müddet içinde vesika 
talebinde bulurunryanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci nııddede yazılı saatten bir 
saat evveline kalar Su İsleri 9 uncu şube MüdUrlüğfine makbuz. mukabi
linde vermeleri Uıztmdır. Postada olan gecikmeler kabu'~ edilmez. ( 5491) 

,,~, ............................ l!llllm ....... ı, 

Dağıtma Ofisi Umum Müdürlüğünden 
D:ıliıtma Ofis! merkez kadrosu için 100 - 260 lira ücretli memu

riyetlere müsabaka ile memur alınacaktır. 
Miiracaat cdeceklel'in memul'İn kanununun 4 üncü maddesiyle ta· 

yin olunan vasrfları haiz olmaları şarttır. 
YUkEek İktısat ve Ticaret tahslllnl bitinniş olanlarla Ticaret Lise

leri mezunları, resmi ve hususi İktısat, Ticaret, Maliye ve Sannyi 
müesseselerinde vazife görmüş olanlar ehliyetlerine göre tercihan alı
nırlar. Bu gibilere 31l56 ve 3659 numaralı kanun hilklımlerine göre ve 
Milli Korunma Kanununun 6 mcı maddesiyle tasrih olunan müktesep 
hakfart mahfuz olarak tayin olunurlar. Müracaatlar Ankaradn Dağıt
ma Ofisi Umum Müdürlüğüne ve taşrada Vtlayet İaşe l\lüdilrlilklerine 
yapılmaktadrr. " 

1 
Milsabaka ve imtihan günleri ve ~arUarr ayrıca ilan edilecektir. 1 

(3773 - 58()0) , ............................. .-.m, 

KARAR HÜLASASIDIR 
C, 42/648 - Millt Korunma Kanununa muhalc!etten Mahmutpaşada 

Hacı köçek camii altında 15 numarada şapkactlık ticaretiyle meşgul Mı
nas kızı Araksi hakkında İstanbul Asliye ikinci ceza mahkemesinde ce
reyan eden mahkemesi neticesinde suçlunun filli snbit old~ğundan M~llt 
Korunma Kanununun 32 - 59 uncu maddeleri muclblnce yırmi beş hra 
para cezası ödemesine ve yedi gün müddetle dükkt'lnınm kapatılmasına 
ve hüküm katil1!$tiğir.de ücreti suçluya ait olmak üzere karar hültısasının 
Tan gazetesinde neşredılmesine 23.12.941 tarihinde karar verildi. (5888) 

KARAR HÜLASASIDIR 
İhtikAr 42/59 - Milll Koruma Knnununa muhalefetten Bakırköyün

de Sakı.zağactndıı Ort& sokak 78 numarada Helvacılık tıcaretıyle meşgul 
istefan oğlu Sllren hakkında İstanbul ikinci Millt Koruma Mahkemesin
de cereyan eden mahkemesi neticesinde suçlunl.l'll Iiill sabit oldul;und:ın, 
Milli Koruma Kanununun 32 ve 59 uncu maddclcrl maddeleri rnucib nce 
bes lira para cezası rolınmaslna ve yedi giın miıddctlc de dUkktı m 
kapatılmasına ve hükum katile:ştiginde ücreti suçluya aıt olmak üze c 
karar hultısasmm Tan gaıetesınde neşredılmesıne 20.4.942 tıırihlııde k nır 
verildi. (5662) 

KARAR HÜLASASIDIR ..... 
tihak etti. 1919 senesinde ihtilll bitip Bert.ama - Soma şosesinin 3 + 000- 24 + 000 mcı kılo~etreleri ara- füadrr. İhtikAr 42/91 - Millt Korunma Kanununa muhalefetten Fatih Hasan 
de kızılordu kurulduğu zRman Tmo· smdald ıe ahşap köprünün bazı diSşeme aksammm tamiratı ıle kor.k~luk- :! - Eksiltme 5.6.942 Cuma günü saat 10,30 da Kabııtaşta Lcvazun Halife mahallesi Muhlar sokak 1 ııumarada oturur bakkr.llık ticaretiyle 
çenkoyu da unatmadılaT. Askeri cörih !annın 

1
.,...,.,, 1.,9_8 lira 21 Jcuruc ke~ı- bedeli ile 19.5.1942 tarıhindcn cu!Jes!:ndeki Merkez Alon Komi :-;yonunla yapllacaktır. h d ı· t b I .k. M'tı· K 

Ti nk • ..,_.. o .,. .. .,a • " meşl(ul Hasan oğlu Abdürrıı.hman akk!n a sn u ı ıncı ı ı orun-
ve kabiliyeti yüksek olan moçe o ltı'baren 20 '°""" m"dtıe•.le kaıı~lı e'-lltm,..,e kon··'-""tur. . 4 _ K...,if ve şartname (70) kurus mukabilinde her gün sözü geçen h 1 ı · . d !ill' 

• 6~· u ~ ,., '·" u.u.ı•..., -.. ma mahkemesinde cereyan eden ma kemes ne ıcesııı e suçunun ı .sa-
az: zamanda itibar kazandı ve ııttikçe ""--ı'ltme 8 Hı11.iraI" 1942 Pazartesi ıünü h:ınlr Deimt ErJCiimem oda- şubeden alınabilir. dd 1 ı 
daha yüksek mevkilere çıktı. ..,....., 5 - Ek.6iltmeye gırm~k lstiyenleıin (10) bin liralık bu kabil inşaatı bit oldu!!ımdan Milli Korunma Kanununun 31 - 59 uncu ma e er\ mu-

7 H · sında saat 11 de yapıl3<"aktır. . . - - cibin<"e bes lira para cezası ödemesine ve hüküm katiıcştiğinde ücreti 
1935 Eylulünden, 193 azıranmı B t.-a aı·t '-'-'f -tveli .L-ı•+-- ·- Ba.-..dırlık •-'en oenel şa~ame>- muvattaknretle y:ıp~ olduklarma dair vesika ibraz ederek ihale gunun- t d dil · 

t k .,_, 1 ,_~ u ._ ... .,.,. .. ,. .-=uwu"" vv :r.. ~ "' • ., suçluya ait olmak üzere karar hültısasnun Tan gaz:e esın e neşre mesıne 
kadar Kief askeri mın a ası ııunc .... 

61
. _ ~· .. ukavele proj-. i İzmir, AnlcaT•. t.t.anbul Nafia MtıdUrlüklerinde den 8 -~ evvelıne kadar Umum MiıLiürlük inşaat ıu~inden a..wıca ek-

1 

l) 
d b 1 d 1937 H · v ç ~u .... 6 ....... 22.4.942 tarih.inde kflrar verildi. (589 mandanlığm a u an u. azıra· · siltme"'e i~tirak vesikası alnı~ları lfıztmdtr. 
~ kad · ı· K f 1t.5rtı~ tetkik olunabilır. ., ., ---------~--------------------nından, Eylulünc ar şıma 1 1 · l t kl'l ri 2490 sa.rıh :ra• bCık!lnılertne ıtı'lr• huırhyacaldan· 1422 6 _ Eksiltmeye gireceklerin mlihtirlü fiyııt teklif mektuplannı ksnu-

kasya askeri mmtakası kumandanlıı1ı- •. 1~ e ıe k~at teminat ve ehliyPt ~·e Ticaret Odası vesik11lnrını mulıte- nı vesaikle .o i,5 güvenme parası makbuzu veya banktı teminat mektu- ı KARAR Hu•• LA-SASIDIR 
nı; 1937 Eyiulünden 1938 Şubatına ka •ıra 1"' muva 42 p rl.esi g0 · t 11 d htr 11nt bunu ve sartnamC'nin F. ııl~rasında yazllı vesaiki ıhtiva edecek olan ka- ı 
dar H.~rkof aııkerı mmtakası kuman- \1 teklif mı-ktuplartm 11 Haziran l!l .aza nu <ına , ~ 6 

• 
" ..r- R ı ıı:-wne tevdılyle mallbuz ·lm~.ıırı ,azı:mdır palı zar!larını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar mezkur komıs-

danllg-mı·, 1938 Şub<ttından itibaren dt evveline kadar Enı.;uuıeıı es "' . " .. • k 
··- ' kabul Pdıtmez (2721) (fı640 yon b.a~kanlı"ma m:ıkbuı mukJbilinde vermeleri lA.z:ımdn·. Fostad u uıı 1 K'ıef husus"ı askeri mmtakası kuman- PosUıda vuld gecı .... ne c:r · · ı • .. I ~ ... ı k 'k 1 kabul oluwn~·. f566i} 

H 1 d -6 _... ......-..- F E N N İ S • .,. N v E T Ç f ye ece pccı mc eı· -
danlığıru yaptı. arp pat nmaz an ev. KAYIP· Lülcburpz niHus memur- • lJ n ----~------------------------1 
ve; de bü~ü~d~zılordur,un kumand;ın. luğunda!I' aldığım hilviyet cüzdannn- Em•ın Fı•dan ı ~-- .. 
hgma getırı ı. ooo . la Ltilcburgn:ı: askerlik şubesi!'lden al- ~ ' 

1. 1 dı~ım terhis tezkeremi kaybettim. ye- Kalune : Be~71tt11ş E- D vren Satılık Fabr·ıka 1 Timoçenko hem Sovyet ıosya :s. t> • • 1 h -1 1 e nllerini alacağundar. eskilerın n u t- riJ; apartımanı. Tel : 
cümhuriyetlcrl yüksek •.Sara., sında , ş· mü yoktur.· Lülcbu,.gazın sarıcalı klS· 44395 Evi: Teşvikiyc b 1 k b te · b ""·k b hem de Ukrayna yüksek ' ura,, sın· 1 Sabun, 'berber sa unu, .e e sa unu, rzı sa unu, SOı;;.. su ıa u-

YUnden 318 do~umlu Şaban oğlu s· Çmar cadde,,; 29 No. ı t bl k da azadır. Ve şu dakikada o, ismi a- 1 ou yapabilecek buharlı ve çift cidar)!, elektrikle mü eharrilı: r a-
lı Ça•-rgö• ,ııcav. apartıman. · . il yrt ğızlarda dolaşan; siyasi vaziyet üze- ma '" •· zan. pres, silindir. kurutma dolabı ve bir sabun makinesı e a ca 

rinde bliyük tesirleri olacak o1an Har· Tel : 81773 bir küçük kazan ve amonyak imaline lüzumlu ve o teşkilAtı havi a-
kof askeri hareketini idare eden I· ZAYi: Beylerbeyi iaşe memurlu- ı ı m-0nyak ınıııl tesisatt ve nişadır imaline mahsus ttttibat ile yine ayni 
damdır. ğundan aldığım ~ nüfus aileme a.it l mahalde her nP.vi ıtrıyat imalini yapaca'k !Aboratuvar tt'Sisatı bütün 

ekmek k:ırnelt>rlnı z~y: ett.~m. yenı~- P Dr. IHSAN SAM bunları:ı hep~I bir arada sntıhktır. fst:mbul tütün gümrük karakol so· 
nl ahıc:ığımdnn eskl!:ının hukmü yo - , T 1 F o A ş ı S ı a._ • • · , 

ZA vi : İsUınbul e\·karmdan al -
mııkln olduğum 2H\ sayılı manş cüı
danımn aıt tatbik ınühurOmü zayi et
tım Yeniıı ni ynpttrac:roğımdan eski -
sıni.n hiikmü yiktur. Mul'atp••• ca • 
mil müezzin ve 'kayyumu M~hmet 
Naci Durur. 

t Be lerbe i Burhaniye Nakkaşte· ~ kak No, 5 lbrahun Soykana müracaat. 
ur. Y y , ö ı Ciro ve paraUfo bastalıltlarma 
pe Taıocağı 1 No. da Numan zmen.1 tutulmam.ık tç;ln tıes;ri kal'!, mu-

ıi.fiyeti pek emin taze a~dır, Her 1 Tıp Fakültesi Dekanlığından 
Sahip ve Neşriyat Müdürü: Halil eczanede bulunur, Kutusu 45 I asistanlık. 
Lut!i Dôrduncü. Gaıetedlik ve '9 1 Faldiıtcmh: Ço<':tlk hn~tnhklan ve nnkımı Klinislnde bir 
Neşrlynt T, L: ş, TA~ matbaası • kuruştur. 4 1 rnünhfıldir. Arzu edenlerin müracaatları jl:tn olunur, (5808) 

, Karar No ili - Nol!'J!JO beyann me .,·ermek suretiyle Milli l~orun
.. ~ K.ınununa' muha.lefett"u suclu Uskudarda Baglıırbaşı Sclilmi Ali ma
hallesi 32.9 No. lu diikkAndıı bakkul Mergel oi;Ju Mıhran Bersanyon l·nk.
kında tiskOdar MiW Korunmıı Mahkctııesinre y:ıpıl:ın dumşma sonunda: 
25 _,.irmi beş lira ağır para cezası ile mahkllmiyetlne ve gazete ile n.c:şu· 
\re lltınına h!ikmedilmi~tir. 
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31.5.942 Pazar &ününden itibaren işletmeye açılacak o~ (.Tuzla iç
meleri) ne gidecek yolcuların gidiş ve dönüşlerin! temin içın 22/27. 24/29, 
26/31 2B/33 ve 30/35 No lu banliyö trenleri her gün ve 20/25 No. lu 
banll;ö treni ise Pazartesi .ve Cumadan gayri aünlerde içmelere kadar 
devam ettirilecektir Bunlardan başka Haydarpaşa - Gebze - Haydarpa~a 
arasında işliven 36İ41 Pendik - Gebze - Haydarpa~a arastnla işliycn 
1016/19 ve Haydarpaşa - Adapazar - Hayda.rpa~a arasında i.şliyen 52~51 
No, ıu katarlar da yolcuların inip b!nmesl ıçin iç'?1clerde bırcr dnkıka 
durncaklardtr. " 

Sa)'m halktmıza ilrın olun'UıJ'. (5889) (Ş869) 
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