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Pirinç, zeytinyağı, peynir 
fiatl~ri tetkik ediliyor 

BU SABAHKİ TELGBAPL.4.R 

Kendi kendini kontrol edecek 
.tü·ccar heyetleri çalışmağa başladı 

Salomon 
adalarında 

• 

Kafkasya' da 
Ruslar yeni

den çekildiler 
Müttefikler daha 3 

Stalingrad mintakaıında adaya aıker çıkardılar 
son derece tiddetli -•--
muharebeler oluyor Loodra 13 (A.A. )-Salomon 

Tüccarın kendi kendini kontrol stok vaziyetini tespit etmiştir. Ticaret Vekaletinin adalanndaki hareket gelifmekte-
d.1 dir. Vqingtonda dün gece net· etmesine dünden itibaren başlan- Ticaret odası tüccarın ken alakasi Vichy 13 (A.A.) - RuıyaJlın redileıa bir tebliğe göre Tul~i 

mıştır. Kontrol işlerine ayrılan kendini kontrolu işinin vereceği cenubunda Alman taarruzu hızla ge- civarında daha 
3 

adaya aaker 
tüccarlar üçer ve beşer kişilik ko- neticeyi gösterir bir rapor hazır- Evvelce tesbit edilen fiatler üze- li•iyor. Almanlar Stalingrad mınta· 

ı d tış 1 ddelerln "' çıkaniım,tır. Şiddetli çarpqma· miteler halinde çalışmaktadır. lıyacaktır. Kara borsacıların faz- r n en sa yapı an ma kasında mühim muvaffakıyet kazan-
..,.,. b b k ldıkt ' lar oluyor. Amerikruı ve Avuı· d:ııtikara sapan tüccarlara komite laca faaliyet gösterdiği sahalar sa"""lları ser es ıra ı a:n son- mışlardır. Burada Don kavsindekl tralya uç&klan tayyare meydan· 

Azaları vazifelerini hatırlatarak tespit edilmektedir. Dün, satışı ra ne gibi netice alınacağını Tlca- Rus kuvvetleri imha edilmiştir. Ka- larına, tayyarelere saldınJlanna 
normal satışa avdet etmelerini serbes bırakıldıktan sonra flatl ret VekAletl yakından ve hassası- via tamamen Almanların elinde ıayı- devam ediyorlar. Tulagide Ja· 
ihtar edecek, nasihat dlnlemi- kara borsa satışının üstüne çıkan yetıe taklbedlyor. Ticaret Vekili, Iabilir. Bunun neticesi olarak Al· p<>nlar üslerini büyütmek planını 
yenler ticaret odasına bildirile· zeytinyağı tüccarları ile temag İstanbula gelince Belediye ve mantar Stalingrad'a doğrudlltl hü- tatbik etmeğe bafladıkları anla· 
cektir. edilmiştir. Fiatlerl yükselten bir Ticaret od~n bu yoldaki tet- cüm edebilecek vaziyete gelmişler, ıılmısbr. 

İlk toplantıyı dün sabah piıinç kaç tüccarı·n ismi ticaret oda- kiklerini gözden geçirecek, tüc- şehrin müdafaaaı güçleşmiştir. Hava kuvvetleri bu adalar 
komitesi yapmıştır. Fabrikaların sına bildirllmişttr. can kendi kendini teftiş ve kon- Kafkasyada Ruslar dağlar araaın-
Azami 100 kuruşa kadar toptan Peynir fJatlerinln gittikçe yük- trol işleri ile bizzat meşgul ola- daki geçitleri kmüdafaaya çalışıyor- ~~n.:ı:i J;::~'i::;t.9 ;;~ 
pirinç sattıkları tespit edilm1ştlr. seldlği görülmüş ve tüccar tara- caktır. lar, fakat mu avemet zayıftır. Al- Rabaul'a gündüz yapılan akın· 
Toplantıda bulunan Gilvenı çeltik fından kendi kendini kontrol esa- Al~kadar tüccarlara tebligat manlar Novorosisk'in ıimalinde Ka- da 

4 
gemiye tam isabet olmuı, 

Hindistan' da 
yeni hadise

ler oldu 
Hint hükumeti yakinda 

sükônetin iade 
edileceğine kani 

-·-
Yeni Oelhl 13 CA.A.) - Dokuma 

fabrikalan işçllerlnln teznhQratı yll
tllnden dün sab:ıh vaziyet ciddi idi. 
Demlryolu idaresi soyulmuş, Beledl
ye, vergi dalrest ha.sam uğrnmış, ver
gi da.lrcsinde bir çok kasa soyulmuş
tur. Polis ve asker ate§ etmlş. birçok 
tevYltıer yapılmıştır. Asker kıtalan 
karakol geziyor. 
Alınan tedbirler s:ıyeslnde pek y:ı

kıinda siikt'in temin edllecekUr. 
Gandhl'nln oğlu tarafından neşredi
len Hlndlsta.n Tlmes gazetesi knrgn
şaklıklan takbih etmiş : c:Cebre son 
vermeliyiz. Şiddet kullanm!!.kla kon
gre dAvasına rennlık edlyoru:.ı;,,. de
mektedir. fabrikası sahibi elinde mevcut sına dayanarak yapılan temas- yapılarak Ticaret Vekiline ti· Tadeniz k_ıyısına ~~r~ışlardır. Bura-

2 
vapurda yangm çıkmqbr. Bir 

en iyi cins pirinci 95 kuruştan larda fiatleıin artmasına daha cart sahada yapacakları teklifle· nın şimalınd~. muhım Rus kuvvet- vapurun da battağı zannediliyor. Londra 13 CA.A.) - Hlndlstnn 
piyasaya çıkaracağını ve pirinç ziyade hariçten şehrimize peynir rlni hazırlamaları bildlrllmtştlr. lerl çember ıçıne alınmı~tır. Daha Bir Japon avca tayyaresi dütürül· nazırlığı tarafından ne.şredllen bir 
fiatmı tedricen düşürmek müm- getiren mandıra sahiplerinin se- h b 

1 
cenupta Grozny petrol havzasına mü,. 

3 
tayyaresi tahribedilmİftİr. tebliğe göre ·Hlndlstan'd:ı. hUkümct 

kün olacağını bildirmiştir Bu bep oldukları anlaşılmıştır. Man- Ankaradan gelen a er ere doğru ilerliyorlar. Almanlar şimdi makam.lan vnzly te htlklmdlr. Her 
!iat üzerinden yüzde 4, pe~ken- dıralann bağlı bulundukları be- göre Ticaret Veklll B. Behç~.t Uz, Hazer denizinden 200 kilometre me-. ~!~::ğrh:ı:!~:e. tleri biç bir hangi bir kütle h:ıreketinl g5stcrcn 
decller de yüzde 15 k~r alacaklar- ledlyelerden bu hususta en kısa İstanbulda bulunduğu muddet safede bulunuyorlar. Ruslar cenup- ..,, emare voktur. Hn.Pb s yretı engele 
dır. Hergun·· kü satışların yerleri zamanda malftmat tste'nmesi ka- zarfında tüccarlarla sıkı temaslar tan acele kuvvet getirmişlerdir. Timor adası açıklarındaki ge- buğazıraıuadumkk1!tııırıa'r y:Cıı~d~nüt..ı.a·~ı:ılmışktaırp.:ılı 

ve toplantılar yaparak fiatleı1 rnilere, Yeni Gine ile Filipin ada· ~ .., 
Belediye İktisat müdürlüğüne bil- rarlaşmıştır. Diğer taraftan buz- kontrol işlerinde Ticaret Vekale- Kanlı muharebeler lan aruındaki Japon gemilerine Rombay 13 <A.A.) - Bombay'd:l 
dirilecek, toptancılar ve peraken- hanelerde bulunan peyn!rlerin ti in dil ün 1 1 ve kararlarını Londra 13 CA.A.) _ Rus cephesln- de taarruz edilmiştir. Bu hususta nskeri kamyonlar t=ıııa tutulmuştur. 
deciler daimi kontrol altına alı- miktarı ile maliyet fiatıerl tespit n ş ces n de Stallngmd'ın gn.l'blnde ve Don henÜz tafsilat alınm1U111flır. Asker ateş etmiştir. Polisle bir çok 
nacaklnrdır. Dün piyasada pera- edilmektedir. Bir kısım tüçcarla- bildirecektir. kavsinde pek mütht., muharebeler L J çarpışmalar olmu<:tur. Yenı Delhl'de 
kende pirinç 140 kuruşa idi. Fır- nn civar mandıralardan gelen Ticaret VekAletl, flatlerl serbes oluyor. Almanlar yeni ihtiyat kuv- ~------------- dfin bankalar kapanmıştır. 
satçıların serbes piyasadan kara peynirleıin fiatleri lle miltenaslb bırakılan maddelerin istihsal vetlerl getlnnlş1erdlr. Ja O b ek•ı1•0e J.ondra 13 CA.A.) - Dün Hindls-
borsa zamanında olduğu gibi is- olarak buzha·nelerJnde bulunan mıntakala.11ndaki Ratı.ş flatlerlnl Stallngrad'ın cenup doğusunda P D aşv l tan'dn bazı kanşıldıklar olmuşsa da. 
tifade etmek istedikleri anlaşıl- peynirlerin fiatıerlne de durduk- tespit ettirmektedir. Bu tetkikler Kotenlkovo'ntm şlmallnde Alınan- •k t vaziyet 0 kadar ciddi de~lldlr. Cay-
maktadır. Öğleden sonra da zey- !arı yerde zam yaptıktan anlaşıl- şehirlerdeki serbe.q satışlarda fiat lar çok şlddctıı hUcumlnra ra~en SUI as pur'da 3 karakol, 1 posta binası ya-
tinyağ'ı komitesi toplanmış ve mıştır. kontroluna yardım ed·reektlr , dRıurs. hatı;nnda gedik açamnmı~lar- kılmıştır. 12 ölU vardır. Puna'da 

6azetecilerimizd~n bir heyet 
lngiltere'ye davet edildi 

Adan ada 
bir toplantı 

B• K 1 çarpışmada .f klŞi ölmilştür. Bonı-
Kafkasya'da Krasnodar mıntaka- ır ora ı'nın attığı bay'da ı ö!ü, 17 yaralı vardır. 

sında çok şiddetli muharebeler olu- kortunla yaralandı 
yor, Kafim~ dağlan eteklerinde 
Çerk!l.sk'a yakın noktadn Ruslar ge-
ri çekilmişlerdir. . Tokyo 12 (AA.) - Bnıvekil Mayans 

bombardımanı 
Heyetin İngiltere' den sonra Amerikaya' da 

gitmesi muhtemel 

Seyhan vilayeti borçlu 
olduğu buğdayın üçte 

ikisini teslim etti 

Berlln 13 (A,A.) - D.N.B. ajan~- general Tojo, suikasta. uğramış, ya
nın salAhlyetl! bir kaynaktan aldığı nında bulunan eski Başvekil Hirota 
haberlere göre Alınan hava kuvvet- ile birlikte ıyaralanmıştır. Park Soo
lert Tuapse ile Anapa nrnsındakl rvan adındaki suikastçı polia tarafın- Londra 13 (AA.) - Alnıanya
plO.Jlnrda. Rus askerlerinin binmek dan öldürUlmüştür. Suikast akşam da Mayans şehrine yapılan nkın 46 
lstedlklerl gemiler! bombardıman et- üzeri Ba~vekil, B. Hirota ile birlikte dakika şürmÜştür. 50 bin yangın 
mlştlr, Stalingrad ın şimnllnde tren- Harbiye Nazırlıiı binası yakınında bombası, birkaç ton bomba atıl
lere isabetler olmuştur. Rzev'de Rus konuşurken olmuş, karanlık bir kö- mı~tır. Bu akın esnasında yeni bir Ankara. 12 - İnglltere bükumeU askeri makamlar tarafından aamimt 

:Xürk gazetecilerinden bir gurupu İn- olarak karoılanmıı 'Ve kendilerine Adana 12 (Telefonla) - Bugün 
glltereyl ziyarete dA\·ct etmiştir. Ol- her tiirlU kolaylık göıterilmiıtir. Partide, mebusların ve büyük çifçi· 

toplulukları bombardıman edilmiş- . . • K . . . . 
tir 2 Ru uçağı dllşUrUlmUştUr şeden ıkl el aılah atılmtotır. urşun- usul tatbık edılmış, akının ıptidasın-

• 
5 

• !ardan biri B. Hirotaya, diğeri gene· d 'l sonuna kadar bir kaç tarassut 
de<:ek heyet Hü.seytn Ca.hlt Yalçın, Gazetecilerin oark cephesini ziya- lerin iştirakile bir toplantı yapılmış
Abldln Daver. ŞilkrQ Esmer, Ahmet retlerini müteakip ordu kumandanı tır. Parti müfettişi, Toprak mahsul
~ln Yalman ve Zekeriya Sert.elden mareşal von Manıtein tarafından leri ofisinin alım yerlerinde yaptığı 
murekkep olacaktır. Heyetin yakın- kend"I · b' · f t ·ı · t" tetkiklerin memnuniyet verici olda-da hareket edeceği söylenmekte ise . 1 erıne ır zıya e verı mı§ ır. .,, .. . . 
de günü te""lt edllme .... ı~ttr Mısır zıyafette kolordu ve tumen kuman- gunöu.,, &f>yle.r.?.ııtır. .. 

;.u .. "'9 • danları da .._ b 1 t grendı0ıme oore Adana mer· follle İnglltere•ye gidecek olan heye- nazır u unmuş ur. • . . ~ .: 
1 tin Amerlkaya da gitmesi muhre- Von Manıteln kısa ve dostane bir kez kazası çıfçılerı hu~umete borç u 

meldir nutuk söyliycrek Tilrlc milletinden olduklan 6000 ton bugdaydan 4638 
. Almanya'daki ve Türk ordusu ile olan ıil&h arka- tonunu teslim etmişlerdir. Merkez 

• • • daşlığından bahıetmiıtir. kazasnnda 2730 ton arpa, 2200 ton 
gazetecılerımız Necmeddin Sadak, bu hitabeye yulaf, Ceyhanda 3 726 ton huğda~. 

Stalin'in 
bir emri 

«Bozguncular yok edil
melidir, geriye tek 

bir adım yok» 
Berlin 12 (AA.) - Türk gaze- cevap olarak seyahatleri esnasında 5604 ton arpa, 2440 ton yulaf Ofıı 

teciler heyetinin şark cephesinde Alman ordusu subaylannın kendile- ambarlarına teılim edilmiş~ir. 
yaptığı ziyaret sırasında kendilerine rine çok muhabbet gösterdiklerini Seyhan vilayeti, hükumete borç!u Berlin 12 (A.A.) - D. N. B. bil
refakat etmek üzere gönderilen or- söylemiş ve Türk milleti namına mi- olduğu 45 bin ton borçtan 30 bın diriyor: Bir Alman zırhlı kolordusu 
general Hentig tarafından ııelamlan- safirperverlikleriıne teşekkür etmiş- tonunu ağustosun 1 O una kadar tes· Kafkasya cephesinde Stalin'in gizli 
mıştır. Türk gazetecileri her yerde tir. !im etmi,tir. bir emrini ele geçirmiştir. Sovyet-

. · =============== ler Birliğinin müdafaası hakkındalci 

Ekmek satışı 
Ankara, İstanbul, İzmir

den baıka yerlerde 
serbes olacak 

Meclis müzakerat ı 
IJ» :1. k k a. ~ I e rs 28 temmuz ı 942 tarihli ve 22 7 nu

maralı emirde Stalin aynen ıByle di-

E l k k l • kli yor· v enece ız ara ıpe ·Al in . 
1 

,L
1 

. · • « ma arın ııga ettı.& en veya ıt-
kumaş yerıne... gal etmekte bulundukları topraklar 

Dün yeni mebuslar ordunun ekmeği ve yiyeceii, endü ... 
and İçtiler Çocuk Esirgeme Kurumu genel trisinin madeni ve kömürü demektir. 
___ merkezi evlenecek fakir kızlara pa· 70 milyondan fazla nüfus kaybettik. 

.. .. raıız ipekli kWnat dağltayor. Hayır Bu ıene geçen seneden 800 milyon 
.Ankara 1 ~. (f elefo~la) .. - Buyuk 1 i§liyor. Fakat kız ipekli kumqtan kile daha az buğday alıyoruz. Ma-

Ankare. l 2 - Ticaret Vekaletinin Mıllet Me.c111ı9111 bugunku toplantı- kendisine bir gelinlik yapmca bir den itibarile kayıbımız da 15 milyo,ı 
a~d_ığı. ıon. bir karara göre, eyltll ve 11nda yem. ~eb~ılanm_ız -~· .~uman de ipek çorap. bunlara uyacak ıekil· tondan faZladır. R.icate dovam et
~ınncıteırın elemek karneleri yalnız ~enerne~cıogl~. ıle.. Şük"': Sokme~- de bir de ayakkabı almafa mecbur mek fel&kettlr. 
~nkara, !•tjnbut ve lzmir Yillyetle- •~er: Sabıha Gokçul, Safı Erdem e olur. Bunlar da çok pabalıdar. Bu harpde, Sovyetler Birliği ai
?ınde dagıtı .ac~ktır, aıt ıntı'hap ~azbatala? okunmuı ve Bizce ya beplİDİ vermeli, yahut lahlanma için zaruri olan ham mad~ 
,Trakya .ıçın gelen ekmek kabul e~ılmıı~r. Yenı ,mebuılarımı- evlenecek kıza ipekli kum.at yerine de kaynaklanna k.aybetmiıtir. K6-
kartları geri gönderildi zın .ant ıçmeaı?den .. •onra r~znam~ . iatediji sibl giyinmeei için yalna& bir mürün yüzde altınııı Donei1 hana-

E ırı.ı blrlnteşrtn ... dekı maddelerın rnuzakereııne geçı- miktar para vnneli. aındadır. Krivo)'Tog'un ka,yıbından y u ve a,.an için 1 " 942 o·· . bli . 
Trak dııld şehir ve kasabalar t ere uyunuumumıye tçesll\· · ıonra demir iıtih.ali az:almııtır. Ni-
zl elı~mek üzere Ankaradan ı:ön:!: den ~o~. bin. liranın .Münakal&t '( e- kopolun elden çıltmuı manganez ia-
rtıen ekmek: kartları, hükt'imet mer- kal~~ butçeııne naklıne'. Bursa vıll- M E V L O D tihsalini biraz azaltmııbr. 
kezlnden dün verilen blr emir üze- Yetının yollarına aarfedılecek para Keza, taburlarda, alaylarda, til-
rlne gerı göndertlmlştlr. ~akkındaki layihalar müzakere 'Ve Rahmetli Başvekil Dr. menlerde zırhlı birliklerde ve hava 

b• l"k a~I f.dilmi§tİr, REFİK SAYDAM'ın ölü· filolarınd~ intizam ve İnzibat kalma-
Memurlara el ıse ı . e.c .

1
• Ereğli limnnının temizlen- müniln kırkıncı gününe mıştır. Subayların ve komlıerlerin 

Ankara 12 - Memurlarla eşleri- me1; (tn ~1ün~kala• Vekleti bütçesi- tesadüf eden 16 ağustos mevzilerini terketmelerine ve 'bazı 
ne elbiselik kumaş ve ayakkabı ve- ke d k~ 1~1n.hlıranın .. konulması hak- 1942 pazar günü Fatih bozguncuların bozgun yaratmalarına 
rilmeai kararından asli maaşları 70 ın a 

1 ayı ayı muzakere etmi,tir. camii ~rifinde öfle na· müsaade edemeyiz, Bu alçak boz:~ 
liraya kadar olan memurlar istifade İzmir' de şidd ti• ınnzım müteakip ınevltldu guncular yokedilmeliClir. İyi ıilah· 
edeceklerdir. Ücretinin tutarı 70 lira- .., e 1 şerif okunacaktır. landırılmış birlikler kurularak em-
nın mukabili olan ücretlilerle devlet yagmurlar \ niyet edilemiyen tümenlerin gerileri-
iktisadi teşekküllerinde ve sermaye- İzmir 12 - Bugün lzmir ve civa· . Arzu buyuranların teş. ne konulmalı, karışık ricatlerin önü-
ıinin yarısı devlete ait ba'1kalardaki nna şiddetli yağmur yağmıştır.

1 
riflerini istirham eyleriz. ne silahla geçilmelidir. Şimdiden en 

nıernurlar da karardan istifade ede- Üzüm mahsulü yağmurdan kısmen a._ Me,rhumun yeğenleri A katt emir §udurı Geriye tek bir adım 
ceklerdir. zarar görmüştür. ~ F yok.:.: 

ral Tojo'ya isabet etmiştir. Başvekil tnyyaresi uçarak bombardımanın 
kolundan yaraiıdır. Yaruıın ehem- neticesini tarassut etmiştir. Bunlar
rniyeti hakknda malumat verilmi- dan birinin raporuna göre ilk bom• 
yor. hadan 4 dakika sonra 3 büyük yan-

V qİngton 12 (AA.) - Japon gın çıkmıştır. Akının sonlarına doğru 
Baovekili general ToJo'ya suika•t ya- yangınlar o kadar fazlalaşmıştır ki 
pan Park Soovan adında Kora'lı bir saymak kabil olamıyordu. Mürette
tethişçidir. Soovan, Kora'nın istik- bat: cfnfilakın dehııeti sanki toprnk
lali için çalışmağa yemin etmiş bir lan sarsıyordu. Bu geceyi unutmak 
cemiyete mensuptur. kabil değildir> diyor. 
ııııııııııııııı~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ıııııııııııırıııa 

CBlıyukadn turunda) 

- Salamon adasa buraeı mı babal ••• 



Sahife t 

SÖZON DELiŞi 
___ , 

vakit tamam, paydos ! 
VARLIK mecmuası şiire sadık kalıyor. Kim bilir hangi zaru-

retlerle bir kaç defa eklini deffştlrmek mecburiyetinde 
la1dı. Fakat sahifelerinde dalma güzel şiirler gördük. Genç nes
lin en iyi şairlerini bize tanıtan odur. Yine de en giize1 §llrlerf 
onda buluyoruz. fşte önümde 217 inci sayısı. Bütün sevilen pir
ler Cahlt Sıtkı, Ahmet Muhip, Melih Cevdet, Oktay Ritat ora
da. Fakat Cahit Sıtkı'runkl bann hOdln verdi Nefis bir «paydos»> 
borusu çalını . Yerime göre uz1m olduA-u Jçtn buraya aynen ala
mıyorum. Bulup okuyun: Nednmet dolu blr §Ur. Tatlı bir elveda. 

Paydos bundan böyle çılgınlıklara! 
Sert konuşma.ya b:ışladı aynalar 

Diye b:ışlıyor. Ve gaflet lçfnde geçmiş bir gençlik, ırağa sola 
beyhude atılmalar. Yorgunluklar, helil olmalar. Bir insanın Hm
rU boyunca binip binece~I en giizel geml olan gençlik bizzat sa
hibinin elile hatınhnış. Fakat nrtık biltiln eş dosta Allaha ısmar
ladık! O adam bunun böyle cümb{fşlere ge1mfyecek. lhanet ediyor 
sanmayın. Yaş ilerledi. « . .. Artık geçti bizden - kişi ev bark edin
meli vakitken» diyor. Ve siz. şiiri bitirince siyah elbiseli, omuz
lan çökmiis, orgun bir adamın arkasına bakmadanı eokafı dl:J
niip lmyboldu~runu göriiyorsunuz. Bütün çılgmbklara paydos! 

Okumaya doyamadığım bu güzel şiir bana bitmenin acılı
ğını tattırdı . 

'Üç dört ene evvel Beyoğlunda bir küçük eğlence yeri vardı. 
Ufacık ve son derece sevim11 bir yer. Herkes oraya eşi dostile gelir, 
densedilir. gülünür, eğlenllirdi. 1\liişterilerde neşe tam son had
dini buldu~ sırndn nereden ,·erildiği anlaşılınıynn bir işaretle 
c.ız birdenbire durur, lıerkes ne olduğunu anlamaz, ve caz bu 
ef er bir vedn havnsına başlar<lı. müşteriler çılgınca dönerler ve 

bitince ortaya bir kız çıkarak tatlı bir sesle şöyle bağınrdı: 
- IJammlar. efendiler, vnldt tamam, paydos! 
Bu: aEy gafiller! Her şeyi \muttunuz. Fakat rüynlar uza. 

yıp gitmez. Evlerinize dönüniizı> m1nnsına idi. CahJt Sıtkının 
§liri de bana o sesi hatırlnttı. Gençlik cılgmlıklan içinde yuvarla
mp giderken her insan muayyen bir yaşa gelince kulağında ny
m sesin çınladığını hazin hazin doyacaktır: Vakit tamnm, pay· 
dos! Şevket Rado 

İs içre bir ticaret 
filosu teşkil ~tti 

Şimdilik 40,550 ton hacminde 
7 vapuru vardır 

- - - ... - -----
-- -- • *':-":,_~~~----..,,~ ........ _-...---=~~~.--o . -~ -

ABIŞAM 13 A~ustos 1942 

Mahkemelerae: S5uR 5ü5ü____.- -- -· • 

"7 lirayı verdikten sonra gönlO· 
mün beğendiği evi tutarım 1,, 

'i 

t. 

/ HARB DURUMU 

Davacı da, dava edilen de birer 
şaşkınlık nöbeti geçirdi ! 

Almanlar Grozny petrol havzası
na ve Hazer denizine yaklaştılar 

Kiracı bayan Güllü, n aahibl ba.- dır. Bir fincan kahvenin ~ J'll h!
yan Feride den dAvacı. Sultanahmt tın Tar, derler. Araınııdakl bunca 
birinci sulh cez& mablcemeslnde mu- aenellk hukuku çttnemlyel!m, dedik. 
hakemelert yapıldı.. Bayan Güllü dı§arıda banoıp uyuştuk. Ben dl· 
dA.vasını ıöyle anlatıyor: vamdan var.geçiyorum. Kadıncağımı 

Don kavıinde çeml>er. lçinlleki Rus kuvvetleri 
lmlia eCIIldl, Almanlar peli çok esir 

ve malzeme aldılar 

Dolu cepheabideı - Fer!denln evinde tJmcıyım. Evin hapı.. yatma.sına gönlftm razı olmadı. 
aylı~ dört Uraya ktralamı.Jtım. Bir Şahsi hak dlvası oldutu 1çtn dlv~ 
mtlddet 80ill'a P'erlde: evin ötesine cmın feragatlle ortadan kalkmuı 
berisine birkaç talı ta çivlledtğt ve: lcabediyordu. Mahkeme, dlvacmm 1 ı Dün nqredileri !evıial&de bir 
ıEvde tamrUer, de~1kler yaptım, feragatl dolayWle dAvanm ıukutuna / Alman tebli~lno g8re Don diree
ttrayı da arttıracağım. Bundan &on- ve beş lira muhakeme masrafının 1 ~indekl muharebeler bitmlı. b11--
tn beş lira vereceksl.nl• dedi, dbacı Güllfü!en alınmasına karar rada çember içindeki 260 met 
Şu ev darlığında ıokat.larda kalına- verdi. Beş lira muhakeme masrafı Rus ordusu ve birinci zırhlı fır-

mak için bu bir llra arttırmayı il.neye ödlyeceğinl doyunca bu defa da Otu- kası bılba edilnıl§tir. S 7 bln esir 
çekerek .seslml çıkarmndım. Fakat 1ş Ul şa.şalo.dı. Parmaklarlle hesaplar ! ' a1ınınıı, binden fazla zırhlı ara-
bununla kalmadı. Feride bir müddee yaparak: \ ha, her çapta 7~0 top imha edü-
sonra gene tamJrler, değişiklikler ba- - Ben veremem etendiınl Hem mi~ veya ele geçirilmiıtir. Kero 
hnneslyle Jdraya bir llm daha zam dA.vamdan vazgeçip hem de tıste!lk 1 muharebeelnden Don direeii mu· 
ynptı, dört liralık tıra altı liraya para mı vereceğim? ı._reb-ın' in ·-.. ft· ,_a_'Lr Rua· 
Zor mthnet bunu ta.bul ettlm. Blr nn ~a ..._._.... ,.; aa 
müddet te altı liradan kira vei'dlm Diye 1Umz etmek ı.stedl. Fak.at 1ş !ardan 1,440, 7'41 eair alınmış. 

. • işten geçmişti, Mahkemeden çıktı- ı 6 ı 71 le hl b 1 o 
Gelgelellm: kadının gözü doymak bil- lar. Koridorda giderken, b!.taz ıvvel , tan ve zır ı ara a. 
mlyor. GilnUn blrtnde gene tru:nlrat, ara.ya. glrlp l".f.!ndllertnı ~tıraıı bin 131 top imha veya lğtinnm 
değişiklikler bahanesini ortaya atıp dostl:ınn tı . edilml~tir. Aym mliddet ZArfın-
evln ldnı.sını yedi JJrnya. çıkarmaz 3 

ça yor. o ela lıava muharehclerinde 4960, 
mı? A. htı.ldm beyefendi! Kllçfikpa_ - Siz sebep o!dunuz. Hem ıntayı uçaksavar atqile 664, yerde 432 
ur gibi bir yerde dört liralık evin alacaktım, hem onu hap1ste ye.tım-
t~mlri, değlşlkllği ne olabilir? zaten caktım. Şimdi aldıltlm on beş Ura- 1 ki c.emar. 6056 Rus tayyaretf 
kulllbe gibi bir §eY Apartıman de~ı nın beşini do mahk~ verece- imha edilmiştir. 
ya bul Pencere çe;çeve~me lk1 tahta C'hn. bana ne kalacak? l.tstellk. Fert.- Don dirseğindeki muhnrebe-
parçtısI, tavana dört çivi çakıp tıra- denin de burnunu büyiltUlk. Amma nin bitmesi üzerine Stalingrada 
nın llstllne bir lira dahn yerle~tlrl- velAkln, ben bu beş l1rayı ev Jtlnı.sı- karoı Alman tnarnızunun hlı kat 
yor. na sayar, yine ondan keserim. daha oiddetleneceği ıüphesiz-

Artık canıma tak dedJ. Dü.şiin- Diye ötkell öfkell söyleniyordu. dir. Esasen burada 128 kilo-
düm, taşındım, yedJ Jtrnyı verdikten 1 metrelik bir cephe üzerinde oid-
sonra gönlfuntın beğendiği evı tuta- Kamyonlarda detli muharebeler oluyor. Al-
rım, dedim, Evden çıkmağa karar manlar §İmalde Kletskaya, ce-
verdim. İşte,' kıyamet te o zaman 
koptu. Evinden çıkacağunı söyleyin- • •• k } } f • t• nupta Kotelnikovo' dan oiddetle 
ce Feride küplere bindi, Açtı a~nı. JŞ IDU e e ıye l \ taarruz ediyorlar. Şimdi merkez-
yumdu gözünil, bana neler söyledi den de taarruzun bıışlıunası bek-
neler!.. Ağzından çıkanı koltlğı işit- İstanbul vlllyet1nden tebliğ olun- lenebilir. Ruslar açılacak bir ge-
m!yordu. Söylediklerinin bir tanesini muştur: 1 _ Bilumum kamyon ve diğin ne kadar büyük tehlike 
siz duysanız, şimdi §Urncıkta. utan- kamyonetlere tatbik edilmekte olan te~kil edeceğini bildiklerinden 
cınızdan kıpkırmızı kesllirslnlz. Ne ficretll ~ mfikelleflyetlnln 1k1nel Alman taarruzlanna ıiddetle 
kadar da küfürler bilirmiş meğeri.. devresine 17/8/942 pazartesi günü mukavemet ediyorlar. lkl taraf 
Deni mahalle halkına rezil etti, yedi başlanacaktır. da muharebeye mütemadiyen 

<Ian liatmldığmı ıreya hasara u~
ratıldğunı bildirmektedir. 

Hazer denizine doğru olan 
harekete gelince, burada Alman 
.kıı'll'Vetleri Mosdok .kasabasını nl
JDJf, bir kol cenuba dönerek 
Ordonkidze'ye (eski VlAdikaf
ku) çok yaklapnıştır. Burasının 
!bir iki gün İçinde zaptı beklen
mektedir, Mosdok, Baku'ya gi
den şimendiier hattı üzerinde 
mühim bir istasyondur. Grosny 
petrol havzasına 90, Hazer de
nizine 225 kilometre mesnfede
.dir. Ordonkidze, Gürcüstan'a 
giden büyÜk askeri yolun bn~
langıç noktasında 100 bin nüfus
lu mühim bir şehirdir. Bu mınta
lr.ada hareket büyük bir hızla 
gelişiyor. Alman1ann bir iki gün 
1çinc1e Grosny petrol havzasına 
girmeleri ve ynkındn Hazer sahi· 
Unc vararak Kafk.aayadaki Rus 
kuvvet1erile §İmaldeki :kuvvetleri ' 
biribirinden ayırmalan muhte
meldir. 

Mısırda: 

kat yerin dibine soktu. Kendlslnden yeni kuvvetler atmaktadır. 
fsvfçre, her taraftan kara ile kad kil .. k ld ğ hakaret ddvac1S1yım, Hem cezRSmı 2 - Bu ctevrenln 1lJt postası olan ~ mm ne ar çu O U U an- kesiniz, hem de bana tnzmlnat ver- aşağıda plAka numaralan yaztlı Şimali Kafkaşyaclaki harcke-

~lmlş bir memlekettir. Bunun laşıbr. İsviçre gemilerinin adedi- sin. kamyonlar o gün saat 10,30 da Sul- te gelince, Almanlar biri Kara-
çln, göllerinde işleyen kilçük va- nf arttırmak istiyor, fakat hfç Sıra maznwıa geldi. Bayan FerldP. ta.nahmet meydanında toplanacak- deniz aııhilinde, diğeri Hazer 

Durgunluk devam ediyor. Son ı 
24 saat zarfında kum fırtınaları ) 
hava faaliyetine mani olmu~tur. ) 
Mamafih fngiliz ve Ameriknn 
tayyareleri bazı noktalara bom
balar ıatmışlnrdır. Alman tnyya- 1

' 

releri de Mnitayı bombardıman 
etm~tir. Son günler zarfında Mı- ıı 
sıra Amerikan av tayyareleri gel
miıtir. Amerikan bombardıman 
uçak.lan bir müddettenberi bu 
cephede bulunmaktadır. 

Uzak Doğuda: 

purlar müstesna, ne tüccar, ne de bir tarafta satılık gemi bu1amı- iddiaların hiç birini kabul etmiyor: lardır, <Birinci devreden mükellef!- deniz.ine doğru olmak üzere ilci 
harb gemisi vardır. Harbin ipti- yor. - Yalan, hl'Lklm beyi Allah sizi yetini her ne sbcple olursa olsun koldan büyük bir hızla ilerliyor-
dasına kadar ihtiyacı olan mal- İsviçre gemllert 1çln kaptan lnn.ndµsın ki, söyledllt'lerl yatnn. Ben yatlnpmamı.ş olı!p kamyonlnr dn aynı lnr, Karadenı'z -·hı'lı'nde Anapa, 

.sı1 küt d R Sultanalımctto topıanncnklnr ve -
lan yabancı vapurlarla getirtir , VP. mürettebat bulmak da bir na re erlm? Benim ıı.ıtzımn milkellellyete tft.bl tutulacaklardır.} Novoroaisk ve Tunpse0 den sonra 
ihracatını da yine bu suretle ya- m eseledir. Açık denizlerde sefer ~ötü söz ya~ır mı? Allah için söy- d nha cenuptaki Sohum da tehli-
pardı. edecek JsvJçrell denJzcl bulun- . eylnJz, öyle cirldn 1Aflar &öy1lyecek 3 - Sevk günü_ kamyonunu getir- keye girmiatir. Almanlar bu· oe-

• c1ıx... d bil b kndın mıyım ben? Ev benim d~ll mey en vasıta sahipleri hakkında 1 ~ 
Harb başladıktan sonra ışler ma c.•n an ecne ere . aş vur- mi '/ Tamir yaptırdım odalann biçl- mllli korunma knnunu llhktınunıı. , hirlere çok yaklaşmı§lardır. 

değişti . Tücca r vapurları birden - mağa mecburiyet hasıl olmuştur. mini değiştirdim, bir.sürü para har< tevfikan kanuni takibat yapılacaktır. , Maikop petrol havzasından çdci
blrc azaldı, bulunan vapurlar da, Bu yüzden İsviçre vapurları eski cadım. Buna. kar§Ilık ta ayda bir 4 _ İkinci maddedeki vasıtalann ) lirken Ruslar buradaki petrol 
harb fçfndckf devletlerden birine Babll kulesini andınr, kaptan ve llrn fazla kiro. ıstedim. sen m1s1n ıs- kafilesi ıçtıma günU olan 17181942 , kuyularını ateşe vermişlerdir. 
mensup olduğundan denizaltıla- mürettebat arasında her millete tıyen? Bana yapmadığını bırakma- pazartesi günü saat 14.so da hareket ( Stokholm'dan gelen bir telgrafa 
nn, tayyarelerln taarruzlarına mensup kimseler vardır. Bunla- dı. Sonradan da ben! dAva ediyor. edecektir. ve bu knfileye 0 saate kn- ; göre, Alman miltehauıslan bu 
uğramağa başladı. Banun üzeri- nn çoğu Yunanlıdır. Yıı.lnndır, kabul etmem aözlerlnJ. dar ıııtır§.k etmeyen vasıtn:lnr 1çln {r yangınları ıöndürmeğe çah~ma.lt-
ne İsveç hükumeti kendisi • için tsVıçrc vapurları Amerika Ue Dinlenen §il.bitler, dA.vacının !1oğru aynca bir kafllr. trtlbedllmlyeocğln- , tadır. Bunun için çok ıiddetli İngiliz bombardıman tayya-------
bfr ticaret filosu vücuda getirme- Portekiz arasında işlemekte, eş· söylediğini, Ferldenin kendl&lne ha- den kamyonların mwıyyen matta \' patlayıcı maddeler kullanılmak- releri mrv.elki gece Garbi Alman-
~ karar verdi İlk iş olarak bir is- ya Portekizden kara yollle İsviç· karet etti~ bUdlrd!ler. Gerek tah- getırllnıesı IAzımdır. ( ta. bu maddelerin patlamasmın 
IS"' . akledil kt dlr klkat evrakı, gerek şo.hltlertn ifade- • İ b ll"- t"'"l! t b.l.v 'tın .. h b 1 ğu bü·,.r.L yada Mayıms eehrini bombardı-
vfçre vapur idaresi kurdu. Bu reye n me c . leri ile hakaret sabit görUldUğün- .. - ~ u i;UJ. .,.., ga ma e - yaptıgı ava O§ u en J uJL man e~tir. Şehirde birçok 
idare vapur tedarikine başladı. Ank 'd b.. "'k •• den mahk.'eme, Fcrldenln a.ltı gün dedir, yangınları hile •l5ndürmektedir. yangınlar çıkmııtır. Mayans, 

Bugün tsvtçrenln 40,550 ton ara a uyu guret hapsine, 1k1 ura para cezası d!vacı 3523, 3796, ss20, 3819, 3817, 3759, Almanlar yangınları ıöndürdük- Ren ve Mein nehirlerinin birleş-
hacmtnde 7 vapuru vardır. Va- müsabakalarİ Gllllüye de on ~ Hra man°evl taz- 4343• 3522• 4113• 3518• 8538• 3774• 4199• ten ııonra yeni kuyular açacak· tiği yerde mühim ibir münakale 
purlardan üçü hükt1metin malı- Ankara 11 (A.A.) - 80 ağustos Ea· minat ödemesine ve kendtsınln der- 4218

' 
4M5• M35

• 4196• 3911• 4294• 3580• lardır. Bu iş dört b~ş aylık bir merkezidir. Burada 1bir demir-

dır. İsimleri Şudur.. Saint Got- fer ve hvvnre ba..,.,...,.,.,, mn~ft•"be- bal tevkifine tarar verdi. 3414• 
39o5, 4108• 3790, 3735, 3494, 4213• meseledir . ...,.,..._ J·- u.......... İşi b 8746, 3449, 3585, 3776, 8424, 8714, 4088. yolu vagonu ve müteaddit kim- 1 

bard (8,340 tonluk), Santis (7,690 ttY:e Anknrada 19 Mayıs stadyomun- n u netlceye varacağını kesti- 3534, 3923, 8701, 3754, 4104, 8665, 840'1, ı Dünkü Alman teWiği Rıımen :yevi madde fabrikalan vardır. 
tonluk), Chasseral (4200 ton- da Türk ha.va kurumu adına btıyiik remlyen Feride, hapis. ve tevkif ka- 4126, 8411, 4102, 3650, 8711, 8702, 4047, ~ ltıtalarının Kerç boğazının pr- Taarruzdan 16 tayyare geri dön-
luk) 4 vapur da İsviçre vapur Olçtlde ynğlı güreşler tertıbedllmlt- rannı duyunca l&§Qladı, Hep bera- 4041, 3664, 3571, 3514, 3166, 8524, 1435, kında kuvvetle müdafaa edilen meml•tir. 

· tır her mahkemeden çıkar çılı:maz torı- v 
~keti namı altrnda kurulan bir TeklrdB.gh Hllseyln pehlivan. Koe. dorda bir telA..ştır başladı, Muhake- 3896, 4315, 4384, 4296. Slaviyanak tchrini aldıkl...-mJ. Alman tayyareleri de f ngiltere 
şirketin malıdır. Bunlam 1slınle· pınarlı İbrahim pehUvan, Bıı.baes- meyi dlnlemeğe gelen konu komşu Alman ordusunun Kafka. dalla- Uzerfnde ufak mikyasta uçmu~-
ri ,şudur: Colonia (7.470 tonluk), ıı:uı Mustnfa pehllvan, oımenu Ha- araya glrdller. Bir de baktık, dO.vacı Milli oyunlar festivali 1 zına doğru ilerlemelerine devam lar, daimık nok.talara bombalar 
Maloln (2,650 tonluk), Salnı yatı pehlivan, Bahkesirll Şerif peh- ile suçlu ba~ar. karşı karşıya Milli oyunlar festivaline iftirak 1 ettiğini, Karadcnizde milteaddit atm11lardır. Bir miktar hasar var-
Cergne (7,600 tonluk), Generosa llvan, Manisalı Halil pehUvan, 1s- ıcçmlf pe.zarlık ediyorlar, Bunda da edecek heyetler dün akıam .aat he,.. 1 vapurların hava kuvveti tarafın- dır. 1 tayyare tahribedilmiftir. 
(2,600 tonluk). tanbullu Ali Ahmet pehllvan, 1sta.n- çabuk uyuştular. Buçlu Feride ır.ah- t Eminöcıü Halle . d h k ti 1~ .. ~~llıı'!!!~ll!!"'!ll!'!!!l!!!!!!l!!!!!'!!!!!!!'!!!~!!!'!'!!!!!!!!!!!lll!!!!!!~!!!!!!!~~'!""!'llll'!"!!!'!l!!!"!'lııllllıııııllllııı.....,.::..ıP 

t tıte tn h bd 20 
bullo Monn Mehmet pehllvan. G~ lı:Qm olduRu on beı Ura para ceza- e . B 

1 
. evı.n. en • are e e ~-- - - ·- - -- - - - -c=- =-=- ·-- · -· --

ng ren ar en evvel nenll Hüseyin pehlivan a&ıenlJ .mıı oracıkta dAvacıaı GWJü'ye verdi Vah •ve e edıye reısınl zıyaret et- * Kızılay Bayezit nahiyem tara· Hariciyede tayinler . 
milyon ton, Belçtknnın 420, İs- Hamdi pehlll"llll Krnmllrs~lll Ahmet Tekrar hA.klmln huzuruna çıktılar' mişler, sonra Beyoiluna geçerek fından 15 ağuato~ cumartesi aünii .Aıakara 12 (AA) _ Hari i . 
panyanın 1,600,000 ton ~~~~ln· pebllvan. ~tırselll Hilmi peh11- Dhacı Oülltl: ' Taksimde &~ideye çelenk koymut- Ca~aloğlunda Çıftesaraylar bahçe- A • • c Y• 
de vapuru bulunduğu gözönüne van, Hayrebolulu Sl1leyma.n pehllvan - Bay blklm. dedi. Feride ne ko.- lardır. Bu milnasebetle dün akoam isinde yapılacak l<lnnet düğünll için Vellleti Bırinci daize umum müdürü 
getirilirse İsviçre ticaret filosu- mllsabakaya davet ed11m1şlerdir, dar olsa ev sahibim, eek1 ahbabım- bir mllddet tramvaylar iılememi~tlr. hazırlıklar devam ediyor. r Feridun Erkin orta elçiliğe terfi edi-
!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!'!!~~!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!!~~!!!'!!~~~!!!'!!!!!'!!!!!!!!!~~~~~~~~~~!!!!!'!~~~~~~~~~~~~~~'!!!"!!!!'!!!!! lerek. Umwni Utip birinci muavinli

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 34 Yamn: (VA • Nd) 

Sami paıanın oilu fena halde jaadüfi değil mi> Evine dönıeydi 
bozulduı ıimdi onu yatağında yan aygın, yan 

c - Benim Bqiktqta tanıdığım baygın bulmıyacak mıydı) 
o kmn bu hatıralarla dolu emsalılz Hayır, hayır! Jmklnı yok ... Ak
muaik.i karomnda böyle lakaydiliği •ini düıünmek için Orhan Saminin 
bbil mldil'> •. • - diye dü~ündü. - çıldum~ olmatı lcabeder. 
Yoksa, üçüncü bir kadın dnha mı Bununla beraber, dayanamadı. 
.ar da her ikisine birden benzi- F evrt bir hareketle aya~a kalktı. 
yor> ••. Veyahut .•. > - Nereye)· diye •oran arkadar 

Hayır, bu onuncu cveyahut> a lanna: 
makul bir dimagda yer verilemez.· · - Buradayım ... Şimdi geliyorum. 

Bedriye hastn değil mD ... Kriz Masadan aynldı. 
geçirmedi mi)... Günlerdir yatmı- l..ocalanr. arkasından bir koridor 
yor mu) Hem Zeynelabidin paşanın geçiverdi. Buradan hem ıanonun ar· 
ınptu rabıtlı konağında horozdan luı.sınıı çıkılmakta, hem de. biifenin 
kaçırılan bir küçük hanı nın kolayca ve musluklann bulunduğu tarafa gi
liurtulması kabil mi~ . .. Sonra, Bed· dilmekteydi. 
rfye, ne de olsn karısıdır. İzzeti nefis- Binanın bu vaziyetinden istifade 
il, şanlı tcrefli bir hanımefend inin ederek, hnkikt ~ahsiyetini ille tesbit 
burada, bu külhnnbcyler, kobadayı- etmek is tediği meçhul kndına yak
lar arasında, bu santte işi ne) .. . E.sn- lo ~ncııktı. 
ten kendinin de Galataya gelişi te- Fnbri, bir aralık: 

- Se tetonBl'I, moncer! - dedi. - Eeeee) ... - Belki ben biJe i%divaca fitim .. 
ğine tayin edilmiıtir. 

Y Umumi kAtip ikinci muavini Cev• 
Şadan: - Hani durmaksızın bizim Orha- dir aslını sorarsan ... - diye yeni blr det Dülger, Birinci daire umum mü-
- Gene ne oldu) na bakıyordu. Ciıtik'li pka silsilesine giriıecekd dürü Faik Zibııi Akdur, Ticaret ve 
- Ne olacak... Büraıı hakikaten - Dikiz aeçiyrodu ... Eeee) .. . ki, ansızın bir korku alilmeti göster- l 

ıaııb.cak yer .•• Yübek ıosyete men- - lıte, o burada ... Senin arkan· dir - Vay babasiniüi.. . ktisat dairesi umum müdürü Bedri 
su bu olan sade biz değiliz ... Başka· da ... ArkaDlı duvara dayamıı... Külhan beyin dili tutulmuttu. Tahlr Şaman, lldncl daire umum mü-
ca da frek.ante edenler var. Amma fena sallanıyor ••• Galiba o Gözleri koskoca açılmı11tL dlirü Faik Hüseyin Hozar, Protokol 

- Sanmam, be Cistik... bizden fazla ltaçırmıı... Elindeki minimini a,ynayı göe- umum müdürü Salahattin Arbe1 
- Var, var ... Birdenbire arkanı Amatör külhanbey; terdi: mas1ahatgUzarlıfa, Hususi kalem 

dönme ••• Dikkati celbetmiyelim... - Vay babuiniiii - diye ince- - Vay babasini be ..• Mabnazel mlldürü Nedim Veysel ilkin büy{ill 
Savuar vivre bilmiyor demesinler •.• cik bir hayret nidan saliverdi. - Miryam pa~anın çantaundan blı ta- elçilik müsteıulıiına terli etmiıler
lnsan hangi kuı ıosya],da bulunursa Desene ki,. matmazel Miryam paıa, banca çıkarıp manıonunun arasına dir. 
bulUllsun, gene asli terbiyesini muha- aık yüzünden bu hallere ıeldi. sakladıiını gördilm ... Vay baba.si- ,.------------.. 
faza etmeli... Garsona bir ıey emretmek için M· ni ... 

_ Peld, öyle olaun amma beni ğı solu aranıyormuı gı"bi yaptı. Şiın- - Yanlıı görmüpündiir... Ne 
patlatma, Ciltik ••• Kimın1t buraya tek süratile de geri baktı: münaaebct> ••. 
ıelen itibarlı zatı ıerif) .. • Cep ayna- - İyi tanı~ın ... O.•• Ta kne<lisi ı - Ne münasebet deme, ama.n İkdam gazetesinde bir fıkra• 
mı çıkarıp uaulla bakayım mı) Matmazel Miryam pa09... Peki Cistik ... Pek belllı kadındu .•• E.ki- nin bqlığı: cldealist gençliie yol 

Biraz da aarhoı olduktan ··~in amma, bizim burada bulunduAumu- den ıevdiği blıine de neler etti, Ad· veriniz!> 
böyle naimeli konuıuyorlardı zu nereden sezdi de geldi kaltak L . ]iyenin pençesinden yakayı zor 'kur· «Yol .vermek> deyince daha 

Jön TUrk: • - Konuıtulelanmıza kulak misa- tardı ... Bizim oğlana da boyuna teh· ziyade aavmak. lıinden çıkar-
t t ,. l b k A flri mi oldu dersin) ... Hem bakalım, dit mektuplan gönderirdi... Aman mak akla ae}ivor. Muharririn 

- • ersen uy e a ... mma, oh r • • ld'' B ğl c· •L Cö ij .. .. l N d • v b • .,, 1:) l "' k r an ıçın mı ge ır ..• u o anın ıstı10... z muzu açn ım... er e yazısını okuduk. Katiyen böyle 

d
en t'""~frınıt u ad~~ın kza

1
manan1 a- Don Juan'lı~nclan da anlamıyo· Orhnn) ... Her halde kannın na.zar-

ar an e sem n.na 0 ay a ar- N d k len b I 'k . • akib d k k l bir niyeti olmadığına göre yan-
H i d 1 b • Leh , _, k rum. •• ere e a em, mende ur arı istı ametıru t e erse o ay- lıı anlamayı o"nlemek irin .. 

ıın... an em n ız on oay en . d b 1 bT · " 
karıi masada bir kadın oturuyordu varsa Ao fpfeşın. e:·· c· .k H ca u a

01
1 ırız .•. d .. . 

1 
B cİdealist gençliğe yol verinizb 

- etmışsın sen, iatı . . . em - ur ıey egı , monşer... a- d 1' 
ya~ E > bu matmazel M.iryam pll§a11 da ufak şımız bu gece cidden bel&ya gire- ememe 1

; 

1 K e 'k f }( t f 1i İki k tefele görerek Karamürsal aepeti cek ..• Kel skandal!... Bak, bak... c ... Yol açının 
- ara uru, u a e e ... a- Orhan Sami Borjiya Melahatin lo- demeli! 

oının arasını ve alnının yarısını kıl snnmn... d k' ' 1 1 ka t t t l. J 
basmş... Ba1'1sının ıerveti, ailesinin men§eİ ca~ın a ı apaş ar a (vAg~ya u u)ı u. ~----·--------

hakkında uzun uzun izahat Terdi. nası yar 

Re demeli? 
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AKŞAMUAN AKŞAMA 

Minder arkasına 
tükürenler 

( ŞBlliR RABBRLERi) 1 SiNGAPUR KORSANLARI f 
Kömür işi 1 Simit 4 kuruşa Pamuk ipliği Tetr1ka No. ıeo Yuan: tsKENDERF. SERTELLi 

Arap'--- meder.iai --L medenidir ...! İfte, me}Jlleketl kana boyamak kızından da babası g1bl btı:rllk fayda-
lllrlll """"" sablacak ı.tıyen böyle cahU bir ada.mı çabuk lar umuyordu. tüPa..iL .. Cenap lr =z elo --. "'" Tevzi müeııeseai yeni .ihbar üzerine micldeiu- autunıum. llimdi hepmbı bana W>l ••• 

~~..:' ~~c;:-;.:. müdüril ife baıladi mumilik tahkikata olun-.. yurdu dl\tmaıı tecavilz1ın- Şehrin kapılari açılırken 
G.cl -- t111p ._..,..,... Dört Kaçak ıimit satanlar baıladı *:e, 411ö'~~ı.ı~:ıa muhafız 0 :;: =~ =~~ JiisA~~~bii ·~ .!ıC:!!.ora Eti Bank Kömür tevzi müeaaul cezalandınlacaklar b~eıt ~~~~ _ 11 ,..-.. Yama-- dile teft1l edl70rdo. 

..... ~ .. -- -ı l.tanb 1 ''dü lü"'' _...._ _ _ı,, U!lk K _ ... .ıd . ·-:l:lı!..L - _..."'"'" ..... ,__ o --- tadar b6t8ıı __ , ... _ -B' med • ette ilk adımı at· u mu r aune ...,. ... 9UlleD nuuı orunma lll1IU mum~ el& bAIDms olaun. •- ,_.,_ ... 
- ıu enıy = B. Eyiip Sabri Konak ite baflamıw- ne ppılaa Wr Qabuda, l.tanbulda Diye balnltı1&l Tatato· derebeflerl flbir bpılarmı &klam 

.._ ~ ..... Topraiı 11 
br Yeni müdür kömür vaziJeti hak· Kacak lllmlt 79PIP atanlana •· bir tadriıı Mmrd• '" Hinclletan- _ .Balıuı. P ~ ~ _ dnql batmadan blras lince tapatır-

k...tilerinden oğrendiı. Lp a la.da alA--b • ti' 7111 ,.oLhmthr Simitçiler .. b3rek- .J__ __L ipmı.: . .L se lar ,. balan teblikell u.manlard• 
d kuyu) • d n ıu m uına Yel'JIUf r: • •• • d ı•l!JL uaa buraya pam- ... &eürtere& ıacet. Yana cBDJUk Japany&J mn hattaJarca. hatt.A a:rlarca açt.ırmaz-

aoriM e.en an v_e. aceqwa e- - Bu eene latanbulda kömür ıı- çiler cemlyed, Emniyet mll 8r ....... bunlann mente ,eha.detnameleriııl tımne'lln1 kuran o ~ adamı 1&- 1ardı 
w lr~'!911an açtılar. Pirinci, ~ kıntm çekilmiyecektir. Şehre tahıia ne müracaat ederek eatıtı yuak olan ve faturalannı giile,ip yühek fiatle lmldan 86recek.s1n.ls, ded1. Ve mub&- '11 •• P1 de, Bamdun bukınından 
~ kayuıyı, portakalı. palmi· edilen 90 bin ton kok kömürü ihtiya- eimitlerin piyasadan kaldınlma11nı aatbğı bildirilmiftir. fJl1arm başma seçerek IOltala fırladı. IOl'lra tehir .tapılarmı kapatmıftı. 
~ .. kutko~ ka~ k-=~ cı tamamen kal'ftlıyacakbr. Halka ve kaçak ~t )'~anlamı cezalan- Müddeiuınuınilik l:ı11 iddia üzerine nn::':tızıardan blrl ~ kapım Yerlller etrafta~ kö,lere sık ilk 
tbiımü, mavı Ye aan ıülü, ya-em ' kömür beyannameal verilmeaine de- dınlmalannı iatemifdr. talıikata gİrifmit .ye Muır pamuk pi- _ +!:.. mucize buna derler •• Tl _ P1 lldJp pldiklerl ~. Takakonun ba 
hatta P~ Y"l teker kanutmı hep vam ediliyor. K&fi miktarda kömür Shnit ve börek aat11ının ayın ;ir- yaaaıında telÇil edilmit pamuk ipliii etbl :;'~ı ö14tırdtl. •OnDclleD ın tldblrlnt ban.retJa tarpladılar. Haf. 
onlar 1a1esincl,e tanıdık. <;>n~ uır· stokumuz vardır. Havzadan kömür misinden ıonra eerba bıraluleca.gını fiatlerinin bildirilmesini temin için eıtne c:n .... n.ı.en oradan d& kurtul· ~dl ~·--- ~eı..:. gOreaılyenler 
da Semerkant t ... ~at ta kiiJt ya• gelmeJtte devam ediyor. Bazı kalori• yazmııtık. Ticaret V~~l.eti ~ıtJe- 1 8 _.._ açmala ,.... fe•ıuuen AAlı-•• T8 köylerden 
Pıbnnıt, b~rllDIZ yoktu, k~ ferli binalann aahipleri teıisatlannın rin ucuza maledil~eaı ıçın tet1'ıkler allkadar makam a~ m racaat et- muş, Şimdi §ehil' kapılarını fehre tofuluyorda. 
Anplardan ogrendik. Komervecili· yalnız kok kömürü yakacak ,ek.ilde ;yapılmuını ve ea1'ıden altmıo paraya miıtir. ekliyor. Tatakonun OOk kuvvet.11 bir ordu-
iİll babu d ıılardır hb la i · l · b k f zl Dl7e .eöylenlyordu. ya dayandıgı T• babaa Yamadanm 1 

a 
0 

••• ••• olduiunu iddia ediyorlar. Bu iddia- satı n 1 mat erın ~ uruıtan a a- İzmir havaliıinden Gerl,'lekten Ta.takonun kl.mseden da birkaç göne kadar osataya. gele-
Ba mukaddemeden aonra, tabü lan tetkik için bir iki ırüne kadar ya aatılmasına izin verilemiyeceğini 1 tortusu yoktu. Birkaç aat içinde bet ceRt haberi ortallla yayıldıtı için, 

bir milletin aleyhincle bulunulmaz. Anhrada nbir müteJıa1111 gelecek- bildirmittir. Simitçiler cemiyeti aatın gelen er :rt1z tı.şlllk muhafıs böltlttlne beş etrafta alnen ltyogonlardan hlç klm-
Fakat inNnlarm medenisi de olur, tir. alınacak buidaylardan imal edecek- Bu eene İzmir fuan açılmadı~ı için binden fa~a yurdsever ilt.ıha.k et-

1119 
O..ka tehrine yilrUmek Teya ora-

hedevili de. • .. • .. .. .. .• AJdı4Jan beyannameleri b.,kala- l~ri. ~nu uc?z.a maledeceklerlnden İzmir, Manisa ve havaliainden lıtan- mliU. da bir :targaşalılı: ~karmak ce.sare-
Her kavmm türlii tiirlu kötü huyu nna aatan 15 Jtadu .. h .. ve müee- 1D111dın taneıının d8rt kuruıtan faz- bula gezmeğe gelenlerin aayısı geçen Yerlllerden blrçotu: tın\ gösteremtyordu 

...tD' a, Araplarda da bir teY gör- ıeee hakkında Milli Korunma kanu- laya aahlmamaııınının teminine çalı- ıeneldne niq>etle fazladır. Deniz yol- - T1 - Pl korkak blr adamdı. eeıı- Şehir tapılan açılırken, Takako 
düm ve ba)'l'et ettim: nu ahUmına göre takibat yapılacak- pcakhr. culuğu daha uzun aürdüğilnden, yo1- rln :tapılanna aanlınıttı. D.lf&lıy& çok garip sahnelere phlt olm~. 

Sina minderler: tasavvur edin. Mi· hr. 1 cular Bandırma kara yolunu tercih lı:u§ uçurmuyordu. Tat.aka pllr ıeı- 'Mesell, T1 - Pl tarafından kendl&tn• 
~er ır~P ot~ruyor. Öhbö" d-!'en M hruk t fiıi odun Gu**nJu••k B etmektedirler. mez kapıları ~t.ırdı. 8an.tl almlt1- eebir muhafızı adı verl!en sama o 
tiikürelilen selıyor, yahut ıümkure· a _ a o Orsa Manisadan gelen bir yolcu, ora- müzden dünyaya birer pencere açıl- saate Jı:adar meydanda yoktu. 
aileri. Biz de bir meeel •ardır: cFa- aatııına baılıyor da yiyece1' maddelerinin ıatııı hak- ~ gibi, bir anda ferahladık. Baray mubafızla.n: 
kan yere atar, Mft8İn cebinde ııez· Mahrukat ofiai yakında odun aatı- kında dem: •• :r ki: cTicaret Ve1'ale- Diye ~evlnlyordu. - Acaba Bama da Tt - Pl glbl bir 

1!/S/1942 flatıerl .,.... T1 - P1n1n cesedi biraz aıonra llya- kazaya mı llltradı?I 
dirir.» derler. (Medile burnunq ail- ıına baılıyacalı:tır. Bayilere odun ıe- tinin aon karan iizerine pirinç hollao- .set meydanına get1r1Jm4t1. Diyerek el altından blrblrlertne 
inekten kinaye.) Arap ıniufirlerde, ldz liradan verilecek, oduncular odu- 4lrt 7,5 933 Tilrk t:oreu 1. il. m 13.75 mışhr. Bu arada aerbeı olarak huğ- Tl - Pinin göğsüne '6Yle b1r ,atta aoruyorla; ve hlç tımaeden m~ 
ne o, ne öteki... ~ )'ubldanm nun çekiainl dokuz buçuk liradan aa- » 1 1938 Utramlyell I0.60 day, arpa ve mısır aah§larına da ras- uıldı · 

1 luddırıp haydi arkuma... tacaklardır. > 1 1933 lkramıyeıt Ergani 22.05 )anmaktadır. Bu ıayede unda mey- ·.Bu adam, Büyük Japonyayı bir cevap a amayınca: 
Sonra. hiçbir kabahat iflememİf· > ., 19S4 Sivas-Erzurum I 20.- dana çıkmıı bulunmaktadır. Kilosu kurmap ve Japon mllletını esa- - Yazık oldu Sama.ya •. 

~muhavereye denm: Sınai balıkyağı fiatleri • , 1934 Sıvas - Erzurum 2·'120.10 35_40 kur~tan un bulmak mümkün retten kurtarma~a çalışan Ya- Diyorlardı. Samaya acunıynn k\m-
vell · • k l l "k ]" > , 1941 Demlryo1u Jstlkrazı I 20.10 ,_ 1 madaya k:ar"ı gelml.şt1. Yamada- se :yoktu. O mert ve cesur bir kahra-- ezme... ve ıza ıy e e- yu ıe ıyor oluyor. Fırınlan gezeceıt o uraanız .,. .... h k k dl i d1 J tı 

llüaı , • • • • .. II 19, 75 1 run klZl ona cezasını verdi,, man.u; er ese en n sev rm ş • 
•·• Sınai halık yağı fiatleri gittikçee A. Demlryolu tahvlh ı-n &2,75 oralarda halkın tepııi er içinde ek- Halbuki herkes Ti • Pinln Takat.o Takako etrafındaki muhafızlarla 

Tabialile bizim havsalamıza •ıi· yükselmektedir. Her ıene bin ton A. Demlryolu tahvlll m 11.75 mek pİ§irttiklerini de görürsünüz. ile evlenmek ilzere olduğunu bWyor- beraber şehrin Yokohama knpm c\-
Du)'acak bir adet! balık yağı istihıal edilirken bu ıeneki A. Demlryolu mümessil senet 48,25 Köy evlerinde uzun zamandanberi du Tatakonun onu öldilreceğlnl hlç varında dolaşırken, kOçllk bir ev1n 

Kurusun ~yle b.,I .. rekolte Uç yüz tonu geçmemiıtir. T. C. Mert~ Banlı:Uı 155,50 lı:ullanılmıyan hU1usi fınnlarda bile tl~se aklından bile geçirmiyordu. Bu alq)ısından blr baş uzandı. 
O meclemy_etten aonra böyle '~ Sınai balık yağının kilosuna 145 T. f.t bankuı nama muharrer 14.150 ekmek yapılmağa bqlanmıftlr.> hAdlse Talı:akonun mevkUnl u.tıam- Talı:ako at ft..~ünde gldl7ordu. Blr-

Jalotu- ım? ••• Zaten ~. ~., kuruı fiat konmuıtu. Dünkü aatıılar- T. it banlı:uı (hamfle alt ) 14.80 Jaştırmıştı. denblre bu evden manan başı gördü: 
~->'.~· Mıalra ~ da balık yağının kilosu 1 70, 175 ku- T. f.t bantuı mtlmessll hls. 200.- s• k • • e Bütün yerlller: - Bama •. 
IOl'IDUfluniizclur: 0 ne :ırencDWk ve ruta kadar çakmııtır. A. Deınlryollan flrkeU (!p 80) 30.50 Jr ecı cınayetı •- Acaba flmdl Ta.kak.o ne yapa- Diye batırdı.. Muhafızlar şa,,c:ıırdı-
lıemen ,.-.baı-da o ne aefaletL.. A. Demlryollan şirketi (% 100) 49.50 eak?I» Iar. Herkes onun da Tl - Pl gibi Ta-r..-=.=.:::.:- pek n•- Ia,e müdürlügv ü :::;~~ı;,er;~3 ı~~:g ~~ :~rı~ ~.=.:;; :::;:rarmcıan ôldür~~n~~ı-

••• • • ıun ıo1.5o Dayısını öldüren 
Yeni kadro hazırlandı, 

Valiye bildirildi 

Orta Anupada1aa, akıine •.• kıyı 
köteYi kirletme ablikına rulanmaz ... 
Acaba o diyarı da dol ... tmız mı? 
...__ile, mesela gece, aarhoşlarn 
:"' lendeliyerekten evlerine doo· Mülııa laıe müdürlüğünün Dör-

iikleri saatte - diyelim ki Viyana- düncü Vakıf hanındaki dairesinde ff!' '"":" ... IO~~annı ~tiniz mi? dün öğleden evvel Belediye Tefti§ re: lüıme, ~ dun~ «Etek· heyeti müdürü Necati Çiller, Memu-
m".~ helidD'» dıye yazmak rin, İ1'tilat iıleri ve Muhuebe mü· 

IDecburiy~~. _kalmaz. Bodrum dürleri toplanarak yeni iaşe kadrosu
~c-~aun onm.e bile etJa ~o~- nu teıbit etmi,ler ve öileden ıonra 
111118'. Zıra, cam açık kalınca c;orçop da kadroyu Valiye bildimıiılerdir. 
...ı--!' bozulması tehlikesi me~':°t Mülga la,e müdürlüğüııün vazife
~in'Suboşlar, affedenmız, lerinden olan petrol, benzin ve ma-

1 tutamulana, ufaltm zot daiıtma iti tekrar Petrol ofise bı
t... ortuma. atma nazire çizerler. ra1uldığından, bu iı1erde çalıpnlarla 

• • • ••• piyuayı kontrol iılerinde çalıpnla-
Bizim e"t'lenn kıyı bucağım arafb• nn vazifelerine nihayet ıverilecektir. 

._: N....a. bir mendeburluk varaa laoe müdürlüğünün 380 kioilik kad...._)'a haraya tılntbrnııtız. Aparlı· roau 250 ye indirilecektir. 

..._ ~ davart..mn ~ Jqe müdürliiiünün ekmek karnesi :et .t~ •• ~ette ~Od ve tevzi itlerine bakan memurları ile 
Jilzcle ellı nıapetinde karuinek Fiat murakabede vazife görenler e.

~.L Odua d~ fırt fırt dipÜ· ki iılerinde ipka edilmiılerdir. . 
~~·baydı kap~ .arka.una! Bu itlere aarfolunmak ilzere Bele
lar Wr telane lllar, kirli Ç&Jmfır· iye emrine y(lz elli bin lira tahıia 
..;-tal:- albna. ~ ~- edilmit olduğunu )'azm11tık. Yeni 
.., 1 Bir k-~ •iridirilmit ! Çır- kadro yapılırken Belediye yüz elli 
~~ dibinden .... nereye bin liraya illveten bütçeainden tabsi-
~ur ki?... • At ayırmıyacaktır. Mülga !ate mü
~>' ... ~ Vi,_w.m dürlüiü vazifelerinden Belediyeye 
~ 1U1U1Di ~ ~et- bırakılanlar Fiat murakabe vazifeıi 
- hile daha mUn.uip. Hıç deiil· ile ekmek kamesi itleridir. 
... 1"itin aiipıintil• meai .-.ıa Tıcaret Vekili oehrimize ıelinciye 
~ ~ orta ,.;nele bulunur da, kadar yeni kadro allkadarlara teblii yJ::.• =··kedinri, ıizl edilmiyecektir. Vali ve Belediye re
lllelr .. .. ilİ kadrodan T1earet Vekilini de ha• 
~ • ~·. usun azan salrl-.n_ak berdar edecek ve ondan ıonra ilgili 
.L elclerİ)ra hic çıkarmamak ... Min· memurlara tebliaat yapılacaktır. 
.._ 'JAltıiı aıbama tiikürmeclen pek 
'-lL oı...... ıere1ı... Karamüraelde meyva bol 
• (Vl - NU) KanunUne1 (Akpm) - Bu ıene 

Za11 - Znınlyet mftdllrlütü dör- k~zc:la .. me)"'t'a boldu~. Her gün 
dfbıeil fUbeden im ld t 311 yuzlen:e kufe me)"Va lzmıt, Hereke, 
I0784 nuınaraı1 ~et 0 ~~mle Yalova ve lıt.anbula gönderiliyor. 
PUapona.u. l&Jl ettim. Yenilerini Tütün ve zeytin de bu yıl boldur. 
::;caıımdan ~ htılmıil JOk- Vapur S.keleainin y~pılmuına baw-

• lanmııtır. 

• • Amorti 67•50 tevkif edildi 
• » Kupon l.20 

Londra üzerine ı sterlin 5.22 
Nevyork tlzer\ne 100 dolo.r 130,70 Evvelki gece Sirkecide dayısı Sa

randiyi bıçakla yaralıyan Yugoslav-
30.'IO yalı Sparro dün Adliyeye veıilmit. 

Cenevre üzerine 100 
İsviçre frangı 

Madrld tberıne 100 pezeta 12.89 Sultanahmet üçüncü ıulh ceza mah-
Stokholm üzerine 100 kuron 31.16 Jtemeainde sorguya çekilmiftir. Spar-

BORSA DIŞINDA ro, ifadeaiade: 
Türk altını 33.50 - Fifi adında bir lı:ızt •eviyor-
Klllçe altın bir gramı 4.48 dum. Dayım Sarandi de aynı kızla 
Mecidiye 1.68 

1 
alihdar idi. Sonra Fi fi ikimizi de 

l
•------------.

1 
lbırakıp başka biri ile niıanlandı. Fa-

R A D Y O 1 kat Sarandi bir türlü kızın peıini bı
ralunıyor, nişanlısından ayırmak iati
yordu. Kendiııine, bu hareketinin 

Bacinkil proçam doğru olmadığını, Fifiden vazgeç-
12.30 Program, 12,33 Şarkılar. l2,4Ş mesini aöyledim. Benimle kavga et

.Ajans haberleri, 13.00 Şarkı Te tür- ti, ben de onu yaraladım . 
killer, 18,03 Çifte fasıl, 19,00 Dış po- Demiştir. Sparro tevkif edilmiıtir. 
Ut.ika lcmall, 19,15 Dans müzlğl (Pi.), 

1 

. 
19,30 Ajans haberleri, 19,45 TanınmUJ - . -
sonatlardan CPU, 20,15 Radyo Ga- , ..- Bu ak,am aaat 8,30 da 

zeteaı, 20,45 Mw'aplı aazıarıa saz E L H A M R A ' d eserleri, 21,00 Ziraat Talı:vlm!, 21,10 a 
Şarblar. 21,3() Kabramanlar -.atı, 1 

21,46 Milzik: Senfonik program <Pi.>, 1 - Ferhat ile ,Şirin 
22,30 Ajans haberlert ve boraalar. Türkçe aözlü ve prk.ılı 

Yann aabahkl proKram 
7,30 Program, 7,32 Vöeudumuzu oa- büyük Şark filmi 

ı11tıralım, 7,40 AJans haberleri, '1,55 2 y 1 D"IL- • 
Milzik: Senfonik parçalar CPJ.), 8,20 - ay G ı oen 
Evin saati. 

Maarif Vekilliğinden 
Köy kadınlan gezici turalann& ötretmen yetlftlrllmek Qzere ~a

e&lt kurslara m enstltWerlnln muhtellf devreıerı mesunlanndan namset 
alınacaktır. 

Bu kurslarda balan gösterenler baflangıçta 60 lira QıcreUe köy kurs-

BU AKSlM: Suadiye NUR PARK'ta 
En tanınmı artistlerin iştirakile fevkalade bir program 

BiR DEMET ÇiÇEKI 
B&yik Revtl t S tablo 3 perde, 

2 ..ı Varyete • Cu 
A ... det için Kadıköy ve Boıtancı tatikametlcrine tramvay vardır. ,. 

L A L E Sinemasında 
Barriin matinelerdm lta.nn ı 2 ~ film birden 

1- inkilio kahramanı 2 -Hurmalar Altında 
(Türkçe) CEM t LE (T"ılrkce) 

Memur alınacak 
Devlet Meteoroloji itleri umum müdürlüğünden: 

ı - Umum mlklü.rlllltlmt1a l'&fl'O meteoroloJl i&tasyonlarında mi\nhll 
memur17etler Jçln ll8e ve orta Oıkul mezunu ve aalterl!lhtl yapmlf ol&nlardan 
.tahsile devam edenler tabUl edllemezler. c1ı4'11sabaka 1mtlhanlle erkek me
mur almacaktır. 

2 - Mhb&ta tmWıanJan, Antarada Umum .m6dtirliik merkezinde v• 
1'1.frada iallpleriD lnılmıdutl&n ~rlerde ftY& en ,akın meteoroloJl J.stas. 
Yonlannda JaıaJecaln>den imtıbana sSımet ~ &fOlıda )'lW1ı bel• 
gelede .Ata*>• 8Dl11ID& bdar Amanda 1lllUllll mldtlrltite .,. tafrada Me
teoroloJl ll&u:ronJarma dUeqelerBe mtlwt etmeıert ibml(br. 

s - İstenilen belgeler: 1 - Tabatı ftlltaa, 1 - Ntlfus tezkeresi tasdtkl\ 
nretı, s - Hümtuıal kltıdı, 4 - Sıhhat raporu 5-4.5/6 ebadında. lk1 fo
totrat ~ ktlıdı bntııwu tuananlardan blllhare alınacaktır.• 

4 - Noban ...esıtaıarla 'VfJa noaanlan b!llhare ltmll edlleceti kay
diyle w.t1 olacat mtlracaat nazan dikkate alınmayarak mtıracaat etnıemtt 
sayılacaktır. 16422 - 85791 

larma ötretmen ta)'ln edll~klerdtr. J b 1 • nda ] k • d 
istekli tız enstıttıstı mezunıannm doğrudan doğruya veya bir m.ek- atan u Ja rma aabna ma omııyonun an: 

topla mezun oldu.klan kız en&Utülerl müdilrliiklertne milracaatıan. Blr kilosuna c17U• ktll'Uf flat tahm1ıı edilen nilmunesUe prtııamestn• 
(6143- 8270) unun ı4000t liralık na.ftallnln 10/8/942 tarlhlndekl açık eltsllt.m.eslne 19-
.. tekil gelmedlli clheUe eblltme on dn uıatııaııftır. Açık ekslltme I0/8/HI 

Tıp Fakültesi Dekanlıgından: pe~mbe günü sa.at 16 de ı.t.anbul Taksimde J. ea. Al. Ko. numuzun ba-
Anatomı enstıtilaftntın Si Ura as1t maqh Pro.sl'ttörliltftne '" yine mez. hn·dutu mahalde '*1Jl]acattJr. Mııvat.kat teminat 100 llra4ır. lfftmune her 

ktr enstitünün 35 Ura asıı maqlı W u1ltanhtı mtınhaldlr. Arzu eden dok· gOn '°mla1mmmuıda 16rilltır. Şartnamesi param alınır. lstetı.Uerhı ~ 
torların 7abancı dll lmUhaıu J&pılmak ~ atusto.!un mnuna kadar de- nat mektup .ey-. matbmla.rll~ ye sair belgelerlle yasılı tin ve a.atte tomıa-
tanlıla mtıracaatıan. CU38) yona gelmeleri. •8872• 

Bay Amcaya gtsre_ 

- .. lliccarların biribirini k.ontrol I ... Bu kontrol ilk aemereaini piri ... Faatlan arttuanlarm •!Para 
~e:~ .. baoladıldarını bil!Joreun bay kara lilte halinde vermif... liateye JazıllDlf ... ... 1 ... ;ı.:.ıı....u. ...u-.... 

1 
. . . HükUınete 

Ak.bet ~rl ••• 
aöndeıilmitl ••• 1 B. A - Dileyelim de tu lilte~ 

bir ıureti halka bildirilaiıal ... 



8ahlte 4 

Gayrıimenkul satış ilanı 

istanbul Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Merope Llfontl naın.ı 4l~erl Merop sellf Ant.iye 185/11082 he.sap numa

ı ı ıile Sandııtımızdan •ldılt 23250 llray& kal'Şl Beyoıtlunda Hüseylnaıta ma
h :ılleslnde Top Çekenler sokatında eski 25. :rı yenl 31 numaralı klglr evl 

A K ŞAM 

CLARK 
y 

b rlncı derecede ipotek etınlştlr. 
Dosya içinde mevcut tapu kaydı suretlnde mezkftr gayrimenkulün aynı Ô Z E L S A Y J S ( 

semt. mahallede Topçular ıok.ağınd& eski 25, 27 yenl 31 No. lı, 176 metre 
ISQ- desimetre mlkdatmd& hududu flU'k. ta.rafı yol ve 36 ev şlmall ev 35• H B n n g Iİ İl n ç D k .n. D 
garbı 2 ev cenubu yol ııe ınahdud blr ev olduıtu beyan ed1lml.ştlr. Ve mezldtr \l:::::ll ~ U. 
tapu kaydında gayrtmenJml Nemzur Harcıgüzele 7000 liraya 1klnc1, Mak-
sut Harcıgüzele 6000 Uraya üçüncü ylne mumalleyhe :1000 Uraya dördüncü içinde artiıtin maceralarla dolu hayatına ait çok enteresan, uzun 
ve Haçator Harcıgüzele 3000 liraya beşlncl ve yine mumalleyhe 2000 Ura~ bir yazı ve en ıon pozlan lle orijlnal teaimler bulacaksınız. 
altıncı Maksut Harcıgüzele 3000 liraya yed.inci derecede ipotek olduıtu beyan Türkiye Y•J'IDevİ Ankara Cad. N"'oiıiı.li3ii6iııll•••• .. edilmiştir. (Bu tpotek.lcr Sandık ve m~terllertn hukukuna müessir deA'lldir.) •••••••• HER YERDE tS KURUa • 

İkraza esas olan muhammin raporu mucibince mezkftr gayrtmenkuJ beş q 

buçuk katlı kAglr hane oİııp Umum mesahaa 128 metre murabba'1 olarak .. •••••••••••••••••••••••••••• 
bundan 114 metre murabb~'ı k.ı.mu blna zeminidir. Blnada 18-oda ve 4-
&0fa vardır. cMezkftr ıayrtnıenkul halen on dalrell bir apartmana kalbedll
mlştlr. Dalrelerln dokuzunda üçer ve birinde 1kl oda ve birer banyo ve a.y
rıca dört dükkAnı ha~ldlr. Elektrik, Terkos ve hava.gazı teslsıı.tı vardır.• 
Kapının üzerinde aynca yent 25 numara da vardır. 

Kızılay Sabş Deposu Direktörlüğünden: 

&AZOZLU ADENSUYU 
KARAHiSAR T ABii SODAS 
Adı ile piyasaya ç;karılan yüksek tazyikli çeyrek litrelik Madentuyu 

Beyoflu ve EminönU büvetlerimizde 1 O kuruştan ıatılmaktadır. 

Yeni Postane karımnda Kızılay Hanındaki depomuzda 
aşağıdaki fiatler üzerinden ayrıca sipariş kabul edilir: 1 /3 litrelik 
bir §İşenin bedeli (Suyu: l O ve şişe depozitosu: 1 O kuruş hesabile) 

20 kuruştur. 100 şişelik sandıklarda satılmaktadır. 

Vadesinde borcun verllmemes!nden dolayı yapılan takip üzerine 32()2 
numaralı kanunun 48 ıncı maddesinin matulu 40 ıncı maddesine göre satıl
ması lsabedenyukarıdakl yazılı 4 dükldnı havi kArglr apartıma.nın tamamı blr 
buçuk ay müddetle o.çık arttırmaya konmuştur. Sat14 tapu slcll kaydına göre 
yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen (3875) Ura pey akçesi verecektir. 
Mim Bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Blrlkmlş 
bütün vergiler Belediye resimleri ile tellAllye rüsumu borçluya alttlr. Art
tırma şartnamesi 13/8/9-12 tarlhlnden itibaren tetkik etmek isteyenlere 
Sandı1<: Hukuk İ§lerl servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu ~eli 
kaydı ve sair lüzumlu izahat. ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. 
Arttırmaya glrm~ olanlar, bunları tetkik. ederek satılığa. çıkarılan gayrf
meııkul hakkında her şeyl öğrenm~ ad ve t~lllii olunur. Blrlnc1 arttırma 
l9/10/P42 t:ırlhlne tesadü! eden pazartesi gUnfi Cıığaloğlunda kl!.ln S:ındı!ı'ı

mızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır.Muvakkat ihale yapılnmsı ıçin illl••••••!•••••~•••••••••••••••ıi 
teklif cdl!ecek bedelin tcrclluın alınması icabeder. Gayrimenkul mükellefi- LEYLi ve NEHARi 
yet.le Sandık alacağının tamamen geçml~ olması şarttır. Aksl ta.kdltre son 111••••••• 
arttıranın t:ıahhüdü b:ıkl kalmak şartlle 4/11/942 tarihine mfü::adlf çarıJam- F R A N S J Z 

b:ı günü aynı mah:ılde ve aynı saatte son arttırması yaptlacaktır. Bu arttır- Sen Benua Erkek Lisesi 
mada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu 
slclllerııe sabit olmayan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak
larını ve hususile faiz ve masarıte dair iddialarını Uô.n tarihinden ıtıbaren 20 
gün ıçlnde evrakı müsbıteıerııe beraber dairemize blldlrmelerl lazımdır. 
Bu suretle haklarını blldlrmem~ olanlarla hakları tnpu slclllerııe sabit ol
mayanlar satış bedellnln paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla rn.alil
mat almak isteyenlerin 941/627 dosya numarasUe Sandığımız Hukuk İşleri 
scrvlslnp müracaat etmeleri lilzumu llAn olunur. 

İıtanbul Galata Po.ıta Kutusu 1330 
İlk ve orta mektebi bitirenler için 

İhzari Fransn:ca kunları vardır. 

KLASİK ve MODERN TEDRISA T 
Olgunluk imtihanlarına hazırlar. 

Kayıt muamelesi Pazarte3i ve Perşembe günleri saat 9 dan l 2 ye ka
• ••Jar yapılır. Okuf 16 Eylul Çarşamba günü açılacaktır. - Dikkat -

EMNİYET SANDIÖI: Sandıktan alınan gayrlmenkulü l.ı>0tek !""••••••••••••••••••••••••••-.! 
go~termek ısteycnlerc muhammın1erımızın koymuş olduğu kıymetin % 1 Satılık u·· zu·· m mahsuıu·· 1 
40 nı tecavüz etmemek üzere ihale bedellnln yansına kadar borç vermek 

1 
surctile kolaylık göstermektedir. (8701 > , 

Bakırköy Aksu ile Çoban çeşme arasında Koşu yertne nazır yüksek ' 
Sayrimenkul satış ilanı bır mevkide müşterısı bağa geur aıtı b1n kök çeşıtıı nzilm maıısuıü sa-

hıbının taşraya gideceğinden acele satılıktır. Bakırköy Osrnnnlve rna-

ist an bul EmniyP.f sandığı müdürlüğünden: halle mümessuı Hacı beye müracaat. 

Harp Okulu Komutanlığından: Öje:ıl Artar,van 21>224 hesap numarasl!e Sandığımızdan aldığı 900 liraya 
karşı Bakırköyünde Sakıznğacında Lcon sokağındo. ymt 2 numaralı Uglr 
evi birinci derecede ipotek etmiştir. 

Dowynda mevcut tapu kaydı suretlnde mezkür g(lyrlmenkuliın .aynı semt, 
mah9. 1le ve sokakta aynı kapı numaralı bir tarafı Kara Mehmet sokağı 
bir tarafı Bcdros hane ve bahçesi bir tarafı Boğos hane ve bahçesi ve dör
düncü tnra!ı sokak ile mahdud 24R - <ır n 21-parmaıc mlkdannda hane .o!
duğu bildirilmiştir. 

Ikr:ı.za esas olan muhammin raporu muclblnce mezkür gayrlmenkulün 
umum mesahası 142 metre murabbaı olup bunun 77 metre murabb:u kısmın 
lizerlne üç katlı, kdgfr çatısı a~p eskimiş boyalı asıl blna ve 16 metre 

1 - Aşağıda yazılı şartlan halz okurlar harp okuluna alınacak
lardır 

A. - Ankaradn bulunanlar doğrudan doğruya Harp okuluna. An
kara haricinde bulunanlar bulundukları yerin askerlik şubesine müra
caat edeceklerdir. 

B. - Kayıt ve kabul muamelesi 1 Haziran 942 den itibaren başla
mış ve A~ustos 942 sonuna kadar temdit Cdllmlştır. Bu tarihten 11on
rakl mllracıuıtlar kabul edllmlyecek tir. 

2 - Gir!§ şartlan: 

mıır:ıbbaı kısmı üzerine de mutfak yapılmıştır. A - Türk ırkından olmak. 
Blrincl katta 2 oda 1 mutfak 1 helıl 1 hamam. İkinci katta' 3 oda bir B - Lise bitirme ve olgunluk imtihanını vermiş bulunmak. 

Eofa bır helfl uçüncU katta 3 oda ı sofa 1 he!A elektrik ve su tesisatı vardır. c. _Tam teşekküllü hey•etı sıhhlyesı olan askeri hastaneden (harp 
Vadesinde borcun verilmemesinden dolayı yapılan takip üzerine 3202 okuluna girer) kararlı sıhht raporu olmak, 

numaraiı kanunun 45 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı maddeıdne göre satıl- D _ 18 1lfl 23 yaşında olmak c24 yaşına glnnlş olanlar alınmaz.) 
ması lc:ı.beden yukarıda yn.zılı ev blr buçuk ay müddetle açık art- E. - Diğer ş:ırtlar askerllk şubelerinden ve Harp okulundan öğre-
tım1:ıya konmuştur. Satış tapu stcll kaydına göre ~apılmaktadır. Art- n!leblllr. (3352 _ 6632) 
tırmaya r.ırmek isteyen (585> lira pey akçesl verecektir. Mllll Bankalarımızdan ı•m••••••••••••••••••••I 
bitinin teminat mektubu da kabul olunur, Blrllonlş bütün vergiler beledlyt: ••••••-
ı e imleri ve vnkı! ıcaresı ve taviz bedell ne teIUi.llye rüsumu borçluyıı. arttır. Jstanbul Deniz Komutanlığından Arttırma ş:ırtnamesı 13/8/942 tarihinden itlb::ı.ren tetkik etmek isteNr.!ere 
Sandık Hukuk Jşlerl servl~inde açık bulundurulacaktır. Tapu slcll 
kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip do:;ynsmdl vardır. 
Arttımıaya glrml.ş olanlar, bunlan tetkik ederek satılığa çıkarılan gayri
menkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve telakki olunur. Blrlncl arttll'IJJ.a 
19/10 9'12 tarihine tesadüf eden pazart.esl günü Cağalo~lunda kAin Saııdı~ı
mızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılması için 
tokllt edilecek bedelin tercihan alınması icabcden gayrimenkul mükellefi
yct.!le s:ındık al:lcagını tamamen geçmiş o!ması şarttır. Aksi takdirde arttıra
nın . taahhudü baki kalmak ş:ırtile 4/11/942 tarihine müsadlf ~arşamba 
gun:.ı ay:ıı mahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırma
d:ı gayrimenkul en çok ıırttıranın üstünde bırn.kılacaktır, Haklan tapu sl
clllerllı> sabit olmayan alakadarlar ve lrtitak hakkı sahiplerinin bu hakla
nnı hususile fa.iz ve nıasarlte dair lddlalnnnı 1Ifln tarihinden itibaren 20 
gun içinde evrakı müsbltelerlle beraber dalremlze bildirmeleri U\zımdır 
Bu suretle haklarım blldirruemiş olanlarla hakl1ln tapu slclllertıe sabit ol~ 
nınynnlar sat~ bedelinin payla~asından hariç kalırlar. Daha fazla malil
mat almak tsteyenlertn 9U/624 dosya numaraslte sandığımız Hukuk İşleri 
B<'rvlıılne müraoat etmeler! lüzumu Hfln olunur. 

- Dikkat -
. EMNiYET SANDIÖJ: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 
ıstçyenler~. muhammlnlertm!zln koymuş olduğu kıymetin % 40 nı tecavüz 
e~.mcmE'k uze:c lhnle bedcllnln yarısına kadar borç vermek suretııe kolaylık 
gostermektedır. (8698) 

1 İstanbul Belediyesi ilanlari 1 
Gazl köprusüniln Azapknpı ciheti gözü 14 ağustos 942 cuma gilnü sey-

rlserere açılmıyacağı UAn olunur. (8694> 

Deniz Lisesi ve Deniz Gedikli Okuluna 
girme Şartları 

Denil: Lis~l: 

1 - Deniz Llse~nln blrincl sınıfına. glnneğe istekli okurlardan 
ikmale kahı.nlar alınacaktır. 

A - Lise b!rlncı sınıfta ikmale kalanlar Dentz Lisesi blrlncl sınırı
na orta okul son sınıfında ikmale kalanlardan Denlz Lisesi birinci sı
nıfına talip olanlar ikmal imtihanlarını verdikleri takdirde alınmak 
üzere k:ıyıt yapılacaktır. 

C - Lise blrlnc1 sınıfına yaş haddi 15-18 dtr. Altı ay küçük o~anlar 
kabul edlUr. 

Denlz Gedikli Okulu: 

2 - Deniz Gedlkll Okulunun her üç sınıfına orta okulda 1kma1e ka 
Janlar alınacaktır. 

A - Bulundukları sınıfların mu adlll olan Ck!dlkll Okulu sınıflarına 
kayıt edlleceklerdlr. 

B - Gedikli Okuluna giriş yaş haddi blrincl sınıfa 12 - 17. 1klncl 
sınırına 13 - 18, üçüncü sınıfına 14 - 19 yaşlarında olanlar kabul edile
ceklerdir. 

3 - İstanbul ve cıvannda bulunanlar İstanbul Deniz komutanlİğına, 
İstanbul haricinde bulunanlar mensup olduktan askerlik fubelerlne mü
racaaUan. 

4 - Kayıt müddeti ZO Ağustos 942 aqamına kadardır. 
(8603) 

13 Ağ ... .:;~os lf; ~2 

-
~ .......... . 

'Zeytfnyağlarının hali,iyı:tinin ak5inl bbat edene 

tOOO - ·Lira ikramfye verilir 
Adrese dilde.atı l$lanbul Tütün Cüımüll. Kemerli sokak Z 1 No. 

Telı 24197. 

Kızılay hastabakıcı hemşireler 
Okuluna Y atilı Talebe alınacaktır 
Tahıil müddeti üç ıenedir. 
Yemek ve giyim parasızdır. ayrıca harçlık verilir. 
Mektebi bitirdiği vakit derhal Devlet hastanelerinde ıerefli va
zifelerine tayin edilirler ve aynca hemşireler yurduna aza olur
lar, işsiz kaldıkları veya tekaüt olduklan zaman yurdda iaıe ve 
ibateleri temin edilir. 
Kabul fartlannı haiz olanların memleketlerinden İstanbula ka
dar yol paralan Cemiyet tarafından ödenir. 
Kabul ıartlan: 
1 - Türk tebaası olmak, 
2 - Sıhhati yerinde olmak, 
3 - Yaşı 16 den aşağı ve 25 ten yukarı olmanıalC, 
4 - iffetli ve iyi ahlük sahibi olm~k. 
5 - En az orta veya ona muadil tahsili bitirmiı oldu~unu gös
terir vesikası olmak, 
6 - Evli olmamak, 
7 - Okulu terkettiği veya beı senelik mecburi hizmeti ifa etme
diği takdirde. okulun tahsil masraflarını ödeyeceğine dair bir 
kefaletname vermek. 
İstekliler lüzumlu malumatı ve müracaat evrakını, , Ankarada 
Yenişehirde Kızılay Umumi merkezinden, lstanbulda Aksarny
da Kız·lay Hastabakıcı Hemııireler Mektebinden ve diğer vila
yetlerde Kızılay ve Şubelerinden alaLilirler. 

ARPA SAMAN ve Mf SIR ALıN C K 
Zonguldak Ereğli kömürleri tş;eımesind ~n 

Pa-zarhk suretile Zonguldak teslimi 1200 ton arpn, 100 ton sa
man 600 ton mısır alınacaktır. 
Teklifler 100 tondan aşağı olmamak şartile parti halinde 
kabul edileceği gibi mektupla da yapılacak teklifler nazarı itl
bare alınır. 
Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat akç~sile ihale günü olan 
31/ağustos/942 pazartesi günü saat 14 de kadar işletme mü
dürlü .. ne müracaat etmeleri. -MEMUR ALINACAK 

Türkiye iş Bankası A. Ş. 
Istanbul Şubesinden: 

Bankamızda çalıştırılmak üzere 24 clğustos l 94l. pazartesi günü i 
yapılacak müsabaka imtihnnı ile on memur alınnc..aktır. 

Taliplerin şeraiti öğrenmek ve kayıt olunmak üzere en geç 20 
ağustos 1942 akşamı:ıa kadar Ye:ıi camide iş Bankası Memurin şef
liğine müracaat etmeleri ilan olunur. 

KUŞ TÜYÜNDEN 
Yastık, Yorı:-nn. l'ntak knll:ınmak !ırm lc"sl'nlze ve hem fle 

s:!;:::~d~ı· BiR KUSTUYU YASTIK 2 LiRAOIR 
Yatak, yorganları da pek ucuzdur. Adres; İstanbul Çakmakçılnı, San-

i dalvacılnr soknk. Ömer Bati o!hı Kus tüvü Fabrikar.ı Telefon: 23027. 
. • +S?fJaiP! 

ADEMİ İKTİDAR VE BELGEVŞEKLİGİNE 
KARŞf 

FORTOBiN 
s ..• i. MUAVENET VEKALETİNİN RUHSATINI HAİZDİR 

HER ECZANEDE BULUNUR POSTA KUTUSU 228 
cı(tC re ·lf ~··•. Q 

BiR KiMY A F ABRiKASININ 
ilmi işlerinde çalıştırılmak üzere bir Doktor veya Eczacıya ihtiyaç 

vardır. Almanca veya Fransızca bilmesi şarttır. İsteyenlerin fotoğ
raflı kısa hal tercümelerini posta kutusu 176 adresine (KİMYA) 
rumuzu ile üş ~ün içinde bildirmeleri. 

Ç. E. K. Fatih M. Nahiyesi 1. Heyetinden: ı Devlet Demiryollari ve Limanlari lıletme ı 
12/Eyhll 942 tarihinde yapılacak bfiyük sünnet dfig-ünil için çoeuk kay- Umum idaresi ilanlari l Ş l d l d 

dınn başlanmışLır. Kayıt ve şartlan öğrenmek üzere Sofular caddesi üzerin- Eskişehir Su ıleri 9 uncu u e mü Ür üğün en: 
deki kurum binasına gelinmesi. ====================ı========= ı _ Eskl~hlr su i.şlerl 9 uncu Şube Müdürlüğü Mıntakası dahilinde 

Eksiltme ilanı 

Ç. E. K. Fa~ih M. Nahiyesi 1. Heyetinden : 
Çevremiz dahlllnde bulunan ilk okul yavruları için bir dkmıU kursu-. 

açılmıştır. Devam etmek isteyenlerin sabahlan saat 10 dan itibaren So!ulal' 
caddesindeki merkezine muracaatıan. 

Belediye Sular İdaresinden ı 
Bazı sebeplerden dolayı liman idaresince Bilyükdereye bit müddet mun

tazam su ta~mamalc lhtlma!J vardır. Böyle günlerde su tevziatı tablatue 
11e·kteye uğrayacaktL·. Bu vazlyet göz önüne alınarak su sartıyatında ta
aarrurkArane hareket etmelert sayın abonelerimizden ıica olunur. ı8686t 

Harp Okulu Komutanlığından: 
1 Haziran 942 den itibaren başlıyan kayıt ve kabul muamelesine 

devam edilmektedir. Müddet 30 eylül 942 tarihine kadar uzatılmıştır 
istekil!erJn bunn göre bulundukları mahallin asker!lk şubcterlne 'mü-

racaatları. (762-8597) 

Zayi - Ankara memurlar koopera-
tif ştrketıne aıt 1985 sayılı hisre se- SATILIK y ALI 
nedimi kaybettim. Yenls!ııl nlaca-
t,ımctan eskisinin hukmü olmadığmı 1 Çubukluda iskeleye yakın, bah
bllcflrlrJm. çeU ve ormanı havi, lçlııde akar 

suyu bulunan snğlam bir bina. 
Istanbul M iye kontrol memunı Mürncnat Tel: 30 _ 6 

.Zulılii Arca,t ill•••llııiıııııiliıliıiıiilliiımlliıı••I 

Devlet demir yollan Sısav cer atelyesl için tesvlyecl n tomacı alına- bulunan Kütahyada san ve Kapan Derelerin ıslahı muhammen ke§lt be
cağınd:ı.n lsteklUerln Haydarpaşada blrlncl ve Sirkecide dokuzuncu lfletme deli v32230.t lira c99ı kuru~tur. 
müdürlüklerine müracaatlan. (8541) 2 - Eksiltme 28/8/942 tarihine rastlayan cuma günü saat l!I ete Eskişehir 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Cln&i Mlkdan Flatı İlk temlnat 

Ekmek 90000 - adet 16 - kurut 1080 - llra. 
Gureba hastanesine lüzumu olan yukarda mlkdan yazılı ekmek kapalı 

zart u.suill• ek.sUtm.eye çıkanlmıştır. İhalesi 17/8/942 tarlhtne mUsadlt pa
zartesi günft saat ı~te İstanbul Vakıflar Ba.şm.MUrHlğü blnasında toplanan 
komisyonda yapıl3caktır. İsteklUerln 2490 - sayılı kanunun tarın veçhlle 
hıızır~ıyacnklan teklif mektuplarını ihale saatinden bir saa.t evveline kadar 
makbuz muk.ablllnde komisyon riyasetine vennelert şarttır. 

Posta ile gönderllecek tekllf mektuplan da yine lhale .saatinden blr saat 
evveline kadar gelmif bulunması l6zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edllıncz. Şartnamesl her sün levazım kaleminde görülür. (8226) 

Universite Rektörlüğünden : 
Fen Fakültesinde ispençiyan Botanik doçenUlği açıktır. Dil lmtihan

lan 3/Xl/942 pazartesi gfiııü yapılacaktır. Namzetleıin bu tarihten bir 
hafta evvel tezlerini vermı., olinaları llzımdır. isteklilerin sıhhat raporu, 
nıi!us kflğıdı, örneği, llmt hüvlyetlnl gösterir fl§ ırFtşer tedris işleri ka
leminden istenecektir.• Ve 5 fotoğrafla 26/X/942 tarihine kadall rektör-
liiğe baı vurmaları. C8518• 

Şu İşlert Dairesinde kapalı zart usullle yapılacaktır. 
3 - istekliler eksiltme şartnamesi lle buna müteferrl dIS-er evrakı Es

ld.şehlr Bu 1$er1 g uncu f'llb& müdürlüğü ile Kütahya Nafla MUdürlüğünde 
göreblllrler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is\eklilerln v2417• llra «S2ı kuruşluk mu
vatka.t teminat vermesi ve ~ksutmenln yapılacağı gUnden en az liç gün 
evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte blr dilekçe ile Esldf&hlr vllAye
tlne müracaat ederek bu işe mahstU olmak üzere vesika. almaları ve bu ve
sikaları ibraz etmeleri şarttıtı. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunma
yanlar eksiltmeye lştld.k edemezler. 

'i - İsteldllerln tekllt mektuplarını 2ncl maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Su İşleri O uncu şube müdürlüğüne makbuz mukabl-
llnde vermeleri ıtızımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (8156) 

Belgrat Devlet orman işi etmesi revir amirliğinden 
ı - Işletmemlzln Kuttkemcrl deposunda mevcut 4-12 metre uzunluğun

da ve muhtelif eb'adda. 130 yüz otuz metreküp dört köşe meşe kerestesi 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Beher metre mlkA.bın muhammen fıyatı 76 lira 25 kul'U~ur. 
3 - İhale 31/81942 pazartesi saaL 14 te Büyülcdere Be1grnd onnnn l!}let

mesl revlr lmlrll~lndedlr. 
4 - Muvakkat temlnut 743 lira 44 kuruştur. 
5 - Bu satışa alt §artnam~. İstanbul orman çevlrge ınüdlırliı ünne ve 

lşletme merkezlıuie. Jterestclcr Kurtkeınerl dep::ısunda görüelJllllr, tQ62U 


