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BU SABAllKİ 'l'ELGBAPLAB 

Ak denizde 
mühim bir 
muharebe 

Bombay' da vaziyette 
iyileşme var 

Ticaret Vekili bu 
sabah Istanbul' a geldi 
Bugün Ticaret odasında Vekilin reis
liği altında bir toplantı yapılacak 

lngiltere' deki 
Amerikan kuvveti 

• 
2500 uçak bulunduğu 

tahmin ediliyor ---Zürih 14 ( A.A.) - Neue 
Zurcher Zeitung gazetesi lngil
tere' deki Amerikan hava kuvveti 

Almanlar 
Kafkasya' da 
ilerliyor ar 

Sovyet tebliği 
Mineralnievodo'ya 

geldiklerini bildiriyor 

hakkında bir hesap yapmıştır. Londra 1 4 ( A.A.) - Cenubi 
Gazete diyor ki: «İngiltere.'ye Rusya' da Kafkasya' da AlmanlaT 
gelen Amerikan kuvvetlerinin ileri barekctlerine devam ediyorlar. 
150 bava meydanını işgal ellik- Stalingrad önünde ise çetin çarpış
leri ve efradın 400 bini bulduğu malar oluyor. Gece yarısı Moskova
bildirilmektedir. Uçan efrada da neşreailecı Sovyet tebliği şudur: 
nispetle karada kalanlann nispeti « t 3 ağustosta Kletslı:aya mınta
besap ediline İngiltere'ye gelen kasında, Kotelnikovo'nun çimal de>
Amerikan uçaklannm 2500 ka- ğusundıı. Maikop. Çcrkıııık, Mine..
dar olduğu tahmin edilebilir. alnievoda bölgelerinde çarpıımalaı 

1 
Bunda ihtiyatlar dahil değı1dir.J 1 olmuştur.» 

"- - Rus tebliğinde ilk defa ismi geçen 

ltalya' a 
76 bin kiti faıiat 

partisinden çıkarildi 

Mineranievoda, Çcrkask'ın 80 ki
lometre doğusuhda, Crosny istika• 
metande giden ana demiryolu üze• 
rindedir. Ruslar adetçe azlıklarına 
rağmen kahramanca mukavemet 
ediyorlar, Rus tebliği ekinde Kuban 
mıntakasında 70 Alman tankının 
tahribedildiği bildirilmektedir. 

Don dirseğinde muharebenin ya· 
Londra 14 (A.A.) - Hindls- Londra 14 (A.A.) - İtalya'da vaşladığına dair emare yoktur. 

Sof ya 13 (A.A.) - Almanya- tandan dün emniyet verici ha- 76 bin k~l faşist partisinden çı- Adetçe üstün olan Almanlar neh
dan Türklye'ye dönmekte olan berler gelm~tlr. Bombay'da va- kan~tır. Bu karar, Mussolini- rin kıyılarına varmağa çalışıyorlar. 
Türk gazetecileri, perşembe gü- zlyette iyilik vardır. Fabrikalar nln reisliği altında yapılan top- Ruslar şiddetle mukavemet ediyor• 
nü Sofya'ya varacaklar ve cuma işlerine başlamışlardır. Geç vak- lantıda ka.tip tarafından blldiril- lar. Kotelnikovo· da Ruslar mühim 
akşamına kadar Bulgar hükO.- te kadar yaralı veya ölü olduğu m~tir. Gösterilen sebep gayret- mayn tarlalım ve bunlann arkasında 
met merkezinde kalacaklardır. hakkında haber gelmemiştir. sizlik ve teha1üksüz1üktür. topçu mevzileri vücuda getirmi~ler• 

Fiat yükselmesine 
karşı tedbirler 

B. Göbela'in bir makalesi 
Berlin 13 (A.A.) - Propagan

da Nazın Dr. Oöbcls, Da.s Reich 
mecmuasında yazdığı bir maka
lede diyor ki: rıHarbin mukadde
ratı şark cephesinde teayyün 
edecektir. Burada kazanan her 
yerde kazanacaktır. Burada!!- bir 
kaç bin uçak geri çekerek Ingil
tere üzerine göndermek kabildir. 
Almanya bunu yapmıyor, çünkü 
intikam hisslle hareket etmiyor. 
zaferi kazanmak için harbediyor. 
Fakat İngiltereye lA.yık olduğu 
cevabı verece~lml'T. ıziin uzak de
ğilclir.11 

Dün de peynir, zeytinyağ, pirinç 
fiatleri tetkik edildi 

l atihsal mıntakalann dan piyasaya pirinç 
getirtilmesi iıi inceleniyor. Hariçten 

de pirinç getirtilecekmi.1 
. Rodos'a hava akını 

Piyasayı tüccar vasıtasUe kontrol 
işine dün de devam edllm.l.ftlr. Öğ!e
den evvel peyııtr tüccarıan ticaret 
Odasında torlanarak. atoıc vazıyetınl 
ve son günlerdeki flat yükseli-tinin 
rtı&beplerlnl lnceıemlşlerdlr. İstanbu: 
buüıaneıertnde 80 bin teneke beyaz 
l>&Ynlr, lkl bin çuval ka.§ar peynJrt bu
lundutu anlqılmıştır. Geçen sene 
bu aylarda buzhanelerde 250 bln 
leneke beyaz peynir bulunmakta tdi. 
l'lcaret odası Trakya şebltlertne ve 
.bursayn müracaat ederek İstanbufa 
't0vkedııecek peynirlerin mlktannı 1s-
Crn1fttr, 

10~eçen sene beyaz peynirin kilosuna 
kuı' kaşar peYnlrlnln kilosuna 160 
lar "llş flat kondu~undo.n mandıra
nırı ~u sene daha ziyade knşar pey
ki b mal etm~lerdlr. Buzhanelerde
eım:kytaz peynirin azlığı buı ıdıın ne.şet 

Cdfr. 

On beı, aj'; t Jar h us O"tnn sonra mandıra-
er sene o'.duğu gibi taaliyetlel'i-

ne nihayet nreceıc.. yeni man.ul za
manına, yanı mart ayına kadar ta.
palı kalacaktır. Bunu fırsat bilen 
tüccarlar buzhanelerdeki peynlrledne 
teneke başına. Yüz kUl"Uf zanmıet
mlolerdlr. Bir Ud ıtıne ta.dar teneke 
b~m& yeniden zam -ya.pı.lmaaından 
korkulmaktadır. 

Londra 14 (A.A.) - Çartamba ge
cesi ha.va. kuvvetleri Rodoat& Oalato 
hava meydanına taan-uz etmişlerdir. 
Yerde bulunan 30 tayyare arasına. 
düşen bombalar ıs yangına sebep 
olmuştur. Yangınlardan bir kısmı 60 
kilometre uzaktan görülüye>rdu. 

Dü.n Llcaret odasında yapılan top- .. :i. k k B ~ I e rs 
lanttda. peynlrcllei.1n Onümüzd.eld --.:.--------------
aylan dilşUnerek piyasaya peynir 
sevketmlyecekıert anlaşldığından . Pahalılıkla mücadele 
bunlardan Uk p:ı.rtlde ellerindeki mal
ların sekizde birini piyasaya. ar- ve tüccar -·-zetmelert istcnm~ur. . 

Ticaret odasının bu kararını tat.blk .. BD'd glazketed.e ~dukb :l Paha!ı!~la 
etrnJyen tüccarlann ihtUcA il fi muca e e omıtesuıue u unan pınnç 

Ar c rm t•• l • · 120 k f'at " ile Cümhurlyet müddelwnumlli!\-ir e uccar an pannce uruı ı llOf-

sevkedlleceğl ayrıca kcndlleriue e;b:İ- muşlar. Halbuki dqarda bulunan 
dirllqı~tır. Beyaz peynir tiatlerlnln batka bir tüccar pirinci SS kunııtan 
bugUnkü tıatlerln aşağısına dUşiırü.ı satabileceğini aöylemiı. 
lemlyeceğl anlaşılmıştır. Hayatı ucuı.latmakta hükumete 

Buzhnne:erde mevcut beyaz peynir- yarduncı olmaıı istenen tiJccar pa-
(Devamı ıahife 2. sütun 1 de) balıhkla böyle mi mücadele edecek? 
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- Jimnastiğini evinde yapsana be adam f.,. 

- Ben jimnastik ~apmıyorum bayım. yiyecek. 
çıkıtını takip ediyorum! ••• 

de vardır. 
Vichy 14 (A,A.) - Kafkasya'da 

Almanlar lleri hareketine devam edi
yorlar. Ruslar sa.hU mıntakasında 
büyült mukavemet gösterlYQrlar. Al
man tayyarelerl Tuapse'yl şiddetle 

bombardıman etmlştır. Novoroslsk't• 
3 vapura isabetler olmuştur. 

Voronez mıntakasında ayın on bl
rlndenbert Ruslar ~ddetıı taarruma 
bulunm~lardır. Tanklarla yaptlan 
bu taarruz büyük kayıplar verdirile
rek tart ı Rus fırkast im.ha edll· 
mlştlr. 

Ruslar çekiliyorlar 
MOSkova 14 CA.A.) - Kafknsya'nın 

merke-z kısmında Sovyet kuvvetleri 
Çerkuk'ın doğusunda yeniden çekil
mişlerdir. Ruslar Çerkask'ın batısın· 
dakl tepeleme aajtlam tutunuyorlar • 

StQkholm 13 <A.A.) - Tiınea mu. 
hablri Ruslann Kafka.t dailanna 
dotru yeni bir çekilme zorunda oı
duklannı blldlnnlrtlr Muha.blr Al
manların Rua hatlannda gedikler ao
mata muvaffak olduklannı bildir .. 
mek.tedlr, 

lran kabinesine itimat 
Tahran 14 (A.A.) - İran mııctlll 

yıenl kabineye 118 mebusun 109 reyi 
ile itimat blldlnnlştlr. 

Salomon adalarinda 
vaziyet 

Londra 14 (A,A.) - Salomon ad&
larında muharebe devam ediyor. Va• 
şlngton'da neşredilen tebliğ sndece 
harekfı.ta devnm edlldlğlnl bildirmek
tedir. Amerikan Bahrtye Nazın B. 
Knox harekll.tın müttefikler lehinde 
inklşafının mlimkün olduğunu ima 

fiatlerinin inİ§ini, etmiş, gazetccllerln vaziyet hakkında
ki sualine: aOayet iyi. sözlerlle ce
vap vermiştir. 
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HARB SÖZÜN BELIŞi Başvekilimizin Meclisteki not ku . DURUMU 

Muharrir ve okuyucu 
Müarrtr, bele bizim gı'bi gtlndelik JUl)ar yasan bir muharrir, 

J..mkJarmm okuyucu tarafmMn vapuntA e'fine giderken, 
tramnyda bir köşeye iliştiği uman ftya a•pm yemeğini yedik
ten soma fnyle bir mancbfı sıraaa lftayıt bir edl ne değil ele 
dikkatle bıcelenenk, enelce yaldıltl•rlle mukayese edile eclDe, 
ldetA perienlsle okundutun11 ıöne 1alr c1aha kalemi eline alamu. 
lluhanirlerin çofu yammı yasarken •iri Npna dUdlip klfMJına 
baba yazamaz olurlar. Balbuld o, JUISDllD Wru sonra milthlt 
IJfr kalabalık eline geçeceğini pekAIA blllr. Bununla beraber masa 
haşlnda kendisini Yine yapayalms hisseder ve sanki birine hitaben 
11eğll de not tlefteriae yaıayormut rlbl sGkı\net lçbılledlr. Muhar
.tre vımnaJr eesaftttnl ftftft ae işte bu histir. Yoksa ... 

lngiliz gazeteleri takdirle bahsediyor 
Ankara 13 <A.A.l - Bqvetll Şilk- ti nutkunda beyan ettJii veçhlle, 

rtı Sara.çotlunun Biiyilk Mmet Mecll- Balkan memleketlerinin lstlklll1 et
slndetı beyanab hakkında 'l1mes rafındaki Ttlrk kaygısı şeklinde ken
ıueteal d1yor ti: dleelJ.sln Jtn1 hil- dJn1 gô9term6ted.lr.• 
kfunetl karşılaması 80il derece ııamı- Daily Telegraph gazetem f6Jle .,... 
ml oldu. Ştiphem Baraçoıtlu bütün 11yor: ıtık defa olarak Tl\rt bl&araf
m!mlettte sevtbnlf olduRundan ha- h~ 

Bir Alman kolu Ast rakan'a 
doğru ilerlemeğe başladı 

rlct n dahut slyaseUnl icra mevkll- &ı ıgayrt faal detn. faab IUl"etlnde 
açıkça tarif tdllmektedlr. Bu. Ttlr

ııe koymakta umumun mOzaheretl- kJyenln bltaratııtı Ue dtter bam dev
ne nail 00.Caktır. Mihver kunetleri- letıertn bltarafhA't arasındaki farkı 
nln Otta Şartın Mım Te Kaftuya- göstermek lçlnd.lr, ıa.mıP.dlltyor. Bu 
dakl kapılanna dayandıkları bir devl!'Uer harpten IOftrekl her hangi 

Stallngrad etrafında muharebe
ler devam ediyor - Almanlar 
Kafkasya'da yeniden ilerlediler 

Diin bir okuyucumdan aldığım uzun bir mektup beni iir
)d'W. tki !'.elleclir burada yazdığım yanlan bir müfettiş gibi ta
~tmlş. 1tsteıtlc ince bir entelektle!. Karpsmda nasıl lı:alem oy
natabildiğime saşıyorum. Beni biç görmediği halde - kl ben de 
enu rörmüş değilim - nasıl adam olduğumu hUiyor. Kendisinin 
decllfi «ı'bi «f!Yllbi ve tek taraflı ah .. pbğınusıt alabildiğine Jnkifaf 
etmiş. Hakkımda lşyık olmadıfım Utifatlardan sonra blr iki ya
ımnda ahlil hocalığına yeltendijlmden dolayı senenl§Jerde bulu
nuyor. Sonra beni daha iyi tanımak için başka sualler sormakta. 

Aziz okuyucum! Smtn, ~ontrolunu eksik etmiyen bir müfet
ilf gibi mevcut olduğunu bilmek istemesdlm. Bundan sonra ne 
aman yaa yamuya otursam tepemden bütığınıa hfssedece
ibn. Suallerinhe cevap vermem için gönclerdlğinls pullu zarfta 
aradıklannızı bulamıyacaksınız. Beni daha iyi tanıyacaksınn. ehi 
ne olacak? Okuduğunuz kitaplar hakkında fikrimi öğrenmenfı 
'boş btr teydir. Yine ahbapbğımuı lkimisde mncut aeğllmiıis gibi 
devam etsin. Meçhulden meçhule! Bu daha gmel defil mi? 

Şevket Rado 

Fiat yllkselmesine karşı tedbirler 

anda her b&nct bir teeaTOze n J&hut bir tesviye tarzına a14taaız olabilirler. 
korkutma teşebbftdne mukavemet Türkiye ise ş!ddetle allkadardır.11 
bakkındakl Türk azmini ıruvvetıe tle-
rl sUnned Türlrlyenln rft.nOn birinde Manchester Ouardlan ~?ctesl ~-
tazyık taptıainda etllecetl 'fe ıarlt lan yazıyor: ıTllrk1yenln anane ve Stalinırad etrafındaki muh•· 
milletlerini esaret altına almak hu- hls.!lyatma n.tıt olanlar için ~- rebe ıiddetinl muhafaza ediyor. 
ausundakl ma.ksat!anna bir ıertk ollu'nun icabettiği takdirde Türk hal- Alman kuvvetleri fimalde Klete-
olablleceli tııntdlnl besllyen~r için kının •ron neferine tadar döl111tee- kaya mıntakuında, ceaupta Ko-
samanında yapılmış bir ihtardır;. Bu, ll• suretındet.ı ifadesi bir an blle telnikovo'nun ıimal doiuaunda 
kahraman ye akıl1ı bir milletin ~n §ÜPhe götllrmez. Binaenaleyh alya.. taarruza devam etmektedir. Sov-
aal~hlyetu mümessili tatafmdan söy- setlerine btr mihver 1ehtarlılt te- yet tebliiine göre Almanlar 
lenmlt açık bir beyanat ve lhbnrdır, ll'layfüü vermeleri için Almanlann Kletakaya'nın cenubunda bu 

Türklere mtlesslr olmala çalışac:ı.Jı:-
Nutkun Ankarada dlp!omatlk malı- tarı anın hultn etme.ıdle Türklyenln noktada ilerlemişlerdir. Londra 

ftllertn bllllassa dlkkatınt cclbet- imtihan ?.amanı a~lebl ihtimal gel- radyosu Kotelnikovo'nun fimal 
mtş olan fıkrası gnyrt te:ıl 'h\t:ırafblt mlş olacaktlr. doğusunda Almaıılann tue kuv-
lle TftrJdyt>nln intıhap ettiği faal bir vetlerle günde 9-1 O hücum tyap-
bltaraflık arasını tefrik edtn flktı\sı- Böyle bir imtihanın ne zaman ve tıklannı bildiriyor ve diyor kil 
.. ır Bunıı vertlen mana ••11dur· "im nasıl yapılacalh Ru=a V"' Ort" Ş"rk-
u • ı. ':i- • 'I • ı;• ~.J '" .. .. cRualar takviye kıtalan aetirte-
dltı muhasamatta Türklye bitaraf takt aslı:ert lnkl{ıaflara geniş mikyas- .. 
kalmakla beraber iki muharip tara- ta Utbldlr, Onun netlcest Saraç~- rek Alman taarruzlanm def.:t-
fın 111nu hatırlamasını ısteme'lı:tedlt: lu'nun ıhal Türk bltarafhitn diye mele çalıııyorlar. Esaslı bir de-
Tiirklye erazl tevessüü ihtlraslannı tavsif ettıği mefhum.da mtlndemlc; iifiklik olmamı§tır, mamafih 
beslememektedir. Fakat cografi vatı- kudret ve karara tAbl<lW. :tngllfz si- vaziyet naziktir.> Alman tebli~i 
yeti garbi A~a ile şark1 Avrup~~ ge- ynsetı Yaltm Şarktakl mtltteflklıntzln İ8e bu mıntakada Alman ve Rı.ı· 
c;en hAdlsnt'a alAkadar olmaiıfo le- nazik v:ızlyetı için elle tutulur ve men kuvvetlerinin taarruza de-

Clbı tarafı birinci sah1fede) bar etmektedlr. Bu aJAka kendlslnl gözle görülür surette anlama ve vam ederek yer kazandıklannı 
lerln tenetesı Uiccara on :setiz lira- lzm•ı r'e meselA, Relslcthnhur :ln&ıft'nQn ge- sem.patı delll ve mlsallert verml§tlr. haber veriyor ' 
,a mıı.l olmuştur. Dün piyasaya bir çen teşrlnlsanlde Meclis huzuntnda- Ve vermekte devnm etmekted.lr.11 
teneke peynir 22 llradau anedilmit- Dünkü Alman tebliği yeni bir 

11r.rıc~reı odaaı. ka.ı;ar peynlı1 naue- siparişler Banka dPıOOl~nndaki 1 Balıkesir valisi ~::r M:~:İf~:1ırin~
0

~n::t~d: 
rtnln birdenbire 180 tan 190 kuruşa Alman kıtalan prka doiru çarlı 
cı!tmasını yersiz bulmuştur, Buzha- • • k t kd• d•Jd• yapmışlar ve Kalmuk payıtahti 
neleme ihtiyaçtan fazla taşar pey- Çok miktarda bakliyat vıyece a Jr e 1 ) olan Elista ıehrini zaptetmiıler-
nlrl mevcuttur. Bumanede ka§!r dir, Kalmultlar aslen Moğol' dur-
peynirl bulunan tüccar teslllt edi:- maddesi gelecek Jar. Volga ile Don arasında ç8lü 
mektedlr. Bunlar ticaret odasına ç:ı.- İzmirde tüccara ait bu Hububat alimındaki andıran bir mıntakada yatarlar. 
lınlnrak ltendllerlnden ffatlerl 1nd r- • 
meler! tstenecektır. 1zmir 13 (Telefonla) _Son gibi yiyecekler satiıa muvaffakiyetinden İşleri hayvan yetiıtirmektir. Eli· 

Zeytinyag"' gu .. nler zarfında İstanbul tacir- çıkanlacak dolayı- 1°kramı·y· alacak •eriya çadırda otururlar. Nüfus-
... lan 250 bin kadardır. Bu min-

Ttca.ret odaSl zeyttnya~ falatıerl lerinden bir çoğu, lzmir ve Ma- takaya giren Alman motör1U 

Viehy radyosu Almanların Mt
sır' da yeni bir taarruza hazırlan
dıklannı gösteren allmetler ol
duğunu bildirmfttir. Londra rad
yosu ela bunu teyit etmektedir. 
nmes muhabiri çektiği bir tel
grafta 'd~or kiı cRommel'in ya
kında harekete ıeçmesi beltleni
yor. Şimdiye kadar olan durgun
luk, uzun münakale hatlan do· 
layıaile takviye }atalan almlllt 
hususunda güçlüie l!ğrama11n
dan ileri gelmiılir.> Diğer taraf
tan lngilizler de çok miktarda 
takviye almııtır. 

Han alonlan: 

Evvelki gece İnıiliz uçakları 
ikinci defa olarak Almanya' da 
Mayana tehrine taarruz etmitler
dir. Bir çok yanaın ve tahrip 
bombası atılmıı, ,ehirde büyük 
yangınlar çıkmıştır. Ayni zaman
da Belçika ve Ho11anda' da hava 
meydanlarına akınlar yapılmıı
br, Bu hareketlerdM 5 İngiliz 
taıyyaresi ıreri dönmemiıtir. 

Alman tayyareleri de İngilte
re' nin muhtelif yerleri, ezcümle 
Londra' nın dıt mahalleleri üze
rinde uçmuılar, bombalar atmış
lardır. Alman tarruzu daha ufak 
mikyasta olmuıtur. Bir kaç ölii, 
bir milı:tar hasar vardır. 

Uzak Doiu'daı 
lzerlndeki tetkiklerini bltlrmJstfr. niea vilayetlerine mühlm parti- f 
P'tatler serbes bıratıldılttan sonra- k.1- ler halinde baliyat maddeleri zmir 13 (Telefonla) - Ban- Ankara 13 (A.A.) - Haber al- kuvvetlerinin .Attralı:an'a var- SaJomon adalarına çıkan Ame-
lo ba~na yeni zam yapılmış olması slparif etmitlerdir. İzmir borsa- ka depolarrnda bulunan ve tüc- dığımıza göre Ticaret VeklU, Ba- mağa çalı,acakları tahmin edile- rikan ve Avuatralya kuvvetleri 
yersiz bulunmuştur. urun tesbit ettiiine göre, lıtan- cara alt gıda maddeleri satışa hkesir valisi Recai Gürel'i hubu- bilir. Eliıta ile Astrakan ara1tn• yedi gündenberi mevkilerini mu-

Tlcaret odası tl\ccarlara tebligat bul boraıwndaki bakliyat fiat· çıkarılacaktır. Alakadarlar, bu bat alımındaki muvaffakıyetli daki mesafe 250 kilometredir. hafaza etmektedir. Burada Japon-
J&parak ekstra ekstra zeyt!nyatının leri lzmirden 6-7 kuruı yüksek- mevzu etrafında görüşerek gıda çalışmalarından dolayı takdir ve Ka.fkaa'larda Almanlar bir larla ııöğüa ııöiüae muharebeler 
tı!osunıu 122•5blltduJruşltantı fJl'a~~yta sa.dünt- tir. Keyfiyet borsa idareıinden maddelerinin biran evvel satışa tebrik etmiştir. miktar daha ilerlemişler, bir oluyor. Amerikaa gazeteleri bu 
mama ıı.ruu nn ı • .... "ıkanlması i"in alı.Jiacak tedbir- Ticaret VekA'etinde bu mev- R h 1 d l ı_ tıu flıı.t "-ertnde yııln eme""''k -"' TJCaret Veılt&letine hildirilmit- .,. " ~ ua grupunu im a etmit er ir. ada ann bir &Öprübaıı vazifeıi-

W> n ız Y Ali )"'6 lert Ticaret Veklletıne bildirmiş- zua dair yaptıx..-•• tamamla'V1Cl Almanlar Voron•· mın·-'----nda muamele görmtlştfir. tir. ti ~·u&Wo ,.J• -. ~ ni göreceğini, bu itibarla mu-
Ticaret odası fabrtkal:ırın bulun- Borıa reisi Cevdet Alanyalı'- r. malfunata göre, Balıkesir valisi Ruslann taarruzlarının tardedil- hafaza edilme•İ lazım geldiğini 

duğu nuıhallerden stok mkltannı tes- nın reisliğinde bir heyet de, iki hububat tahminlerini ve borçlan- diğini bildiriyorlar. söylüyorlar, 
btt ctmeğe karar vermiştir. Stok m!k- borıa arasındaki bu fiat riıüvaze- lzmirde tütüncüler dmna işlerini zamanında ve bü- ....... ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!l!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!!!!Jl!l!!!!ıllll!!!!!l!!!!ı!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!llllW!'!!!!!!!!!!!!~!l!!!!!ıll....ıll" 
=~0:1~;::~~a a:1~cca1:!!:~ neaizJiğini halletmek ilzere lstan- birliği kurulacak tün diğ'er vilAyetlerden önce ta-
t.enecektır. Ayvalık ve ha•allslnden bula harelı:et etmiıtir. Heyet, la- İzmir 13 (Telefonla) _ İzmir mamıam~ ve hububat teslimine 

tanbulda Ticaret Vekili ile de gecerek bu sahada da hızla Uer eıtnde mal oldulu halde getlrmlyen- tütüncüler! önümüzdeki çarşam- . -
lerln cezalandırılınası cihetine gidi- görliıecektir. ba günü bir toplantı yapacak- le~ı~r. t V kll tinin k disinl lzmirde bir dilenci günde 
JecekUr. tardır. Bu toplantıda, merkezi iz- re e e en 20 liradan fazla 

Pirinç fiatleri n söylem14ttr: mirde olacak tütüncüler birliği aynca bir 1kramiye ile taltif et-
P.lrlnç tik:carlan ibugUn tlca1'tt .Plrlncl toptan 95 ve 100 kuruştan kurulacaktır mek karannı aldığı da öğrenil- kazaniyormuı 

Karlı bir iş Zelzele 
Anadolunun bir çok yer· 
!erinde aarıintılar oldu 

odaamda tekrar toplanacaklardır. ı. •ereceğiz, Yüzde 15 1>9rakendlecl, . mlştir. L:mir 13 - Karpyab Sojukkuyu 
tanbulıla mevcut tıç yüz çuval plrln- yilzde bet te toptancı l~ln tlr haddi Amaıya'da tiddetli lzınirde ağır yaralı bir 1829 uneu .o~~ta ~turan Halil Ankara 13 (A.A.) - Muhtelif 
eln hepsi dün tanzim edilen llste tesbıt edlldlllnden 95 llk plrinç 115, ıicaklar k k bul d Şenbir adında ıhh)'ar bar adam ara- yerlerden aldığımız haberler dün 
dahlllnde 64 tüccara 1ktşer Ye içer 100 kuruşluk pirlnç te 120 ltunı,tan er e un u bacı oldoiu balde arabacalılt yapmı- gece yansı ve bugün sabahın ill[ 
ouvaı verllmek suretlle datıtılmıştır. perakendecilerde satılacaktır. Bugün Amasya 14 CA.A.> 'O'ç günderıberl lzmlr 13 (Telefonla) _ Halka- yarak dilenciliii meslek ittihaz ettiii saatlerinde garbt Anadolunun 
:::~r~otsan beşle y{lz kunıa ara. ~~1; v~rd:.ı~= ~f:e~~ S:,C:~ ~:1'dı:c~ü:or. Dlln pınar - HilA.l 1stasyonlan arasın- Belediye zabıtuınca teabit edilmit- bazı kısımlanncla ve bu arada 

Pirlnç sarfiyatı artmlf oldulttndan da ptyuaya bol mltt&rda ptJ1no ve- da atır yaralı bir erkek bulU!l- tir. İzm1r Balıkesir ve Akhisarda yer 
l&ok yapmak kabil olamamıftır. T1lc- reeettı. 85 kuruştan ftreeetlm!z pi- * 9'41 senui içinde ıetirilmiı ve muştur. Adana, orman memu:r- Evvellı:i gün Halil Şenbir dilendili ~tılan hlssesildiğini bildir· 
arlar. 1st1baa.l mmtakalarmdan ~ı- rtno ta ftr'dır. Mot&'ler gelım)ftlr. piyasaya çıkanlmlf olan 190 sandık Ianndan Ahmet Şerif ÖEaydın arada tutulmuı ve berinde 24 lira mektedir 
ta getlrUmest lçln Devlet demıtyol- Bentıs ne im.dar mal çıtacatını bll· zUeaciye •ore emaye qya, kaçalı:çıhk olduAu anlafıla:n yaralı hastane- 31 kuruı buhmmuttuT. • 
lan nesdtnde tetebbbte bubmulm&- mlyoıımı. l'abt bunları da blrtao bilrosu memurlan tarafından mey- ye lldlkırılmşıtır. Ahmet fileri11 Hal~verdili ifadede bu 24 lira 33 Sarsıntı İmı.irde şiddetli ola-
-ı ticaret odumdan tatemltierdlr, gün 1çlnde P,...,. CJbracalm. Pe-- dana çıkanJmııhr Aynca 350 san· kimin JU&ladığı, ancak ifade kurufUD bir ıülılük kazancı oldulu- rak duyulm~ da zararsız geQ-
Tlcaret oduı bu hUIUBU da tnceı ... ratendecllerliı bu pirtnc1 103 kufUI- d L da · "L b 1 verebilecek hale geldikten sonra nu, eami kapılarında Te ınaballe al'll- mfftir. 
mettedlr. tan atması llzımdır Yent mahsul ıa ef)'anın ailmrua am ar ann· l l 

aımd.~-- -ni 1~ :..,, ....... _ -- dan çekildiii t-.plt edilmiftir. . an aşı acaktır. lannda kendi.ine acıyan kadınlann Manm 13 - Gelen haberlere 
Diler taraftan Tlcatet Vetllettnln JAwo.u, .J- a VJ wvcu """'"'"' Mal --L·pl ri ı.._LL d _L!L- B lık . . . ;yardımda lı:umr etmediklerini. sün- """' .,,_1 rr.1-.,tl Salihli 

lw'lçten P~ Ptlreceli aDJ<len1· ftatler dtlf9Cettlr,, .anı 8 na&&ID a taaıu-ta & eaırde sebze fıatJerı }ilk ka hazan 30 }' u• evre, !VUIÇ e ... ~& .. u, ' ,... o·.. dd l baılanmııtır. Bal-'- . . • ancının . . ıraya . Alaşehir Kırk~acm Gelenbe 

B. ı·r ,._).L.!'- fabriı.:-töril ıger ma e er -ıu-••••-.. -· -·-"- . ı&eurde çıkan Tihk Dili pzo- dar çıkbiını s&ylem1ftir. Yme Halı- • i in 
T- ua aa Ticaret odalı, •tlfı Jerbeı bıratı- flaUeı1nhı yakında ucuzlıyacatı ne- teaı Balılceairde sebze fiatlerine dair lin hayat pabaWanmca, ~ kadın- merkez nah yes de de duyul-

ne diyor? lan her nevt madde ttsertnde yapmış tıceaıne varmı,ıır Henüz ıstlhs&l ıu maltlmab veriyorı Domat• 4-5, lann bir lı:urut 7erine ~ S v• mUJtur. Oelenbe merkez kaza-
OOveıı eelüt fabıltul ablplerlıı- OJdutu tetttklerde patateı ftaUert· mmtakalanndan ~tHıp miktarda ayıekadın fuulye 1 S, kuru soian 1a 1 O kuruı sadaka Terdiklerlnl an· ınnda 3 eT hasara uğramış, iki 

din B. Ahmet Çan.üçü, dtln Dııdlll nlQ bir m1ktar ucuzladılı, nobut, mal retlrllememlftlr, Gelen malların 1 ~· dolmalık biber 7.S. patlıcasıın latmııtır. Halil Darülacezeye ıönde- ~ hafifçe yaralanmıştır. 
p: r~~ bir moharrlrlm1se fQDla• bulgur, fasulye, merctmet ye bakla mJktarı arttıkça ftatler ucuzlıyo.caktır. kiloau 15. rilmittir. Bursa 13 _ Dün gece şehrl-

dakl en iriyan. en levent, en alnİ - Sökül ... - cUyordu. - Çarp- çekip uzattı. misde 11ç defa şiddetli yer sar-
açık hovarda ileri fırladı. tıimı aöklU ... Yoka alimallah aen1 - Haydi timcU rallah... smwa oldu, hasar yoktur. 

BİLL0R$İ$E Bu aahto kabadayıyı omuzundan kendi elimle dayılara teelim ede- . Hilmi, umumi ha:rret lçbıde, ı&lıe ı.t..hal 13 (A.A) _ Dünkü 
yakaladı. ılın ... Ona da hacet J"C)k: Ayatıının aıbi IJVlfh, 

6
--'L- •. il il 23 ü 39 

- Buraya bak, Bin Kılık Hilmi ... altına alır; eze eze d&Terim ... Sökül Feth~ bu çahnmıt malları ahibiae çarfGUAH" KW1. yaz saat e · 
C&zünil patlabnm 1 diyorum aana ... Burada herk .. in aa• nrdi. dakika 21 aanıye ıeçe merkez list\l 

AŞK VE MACERA ROMANI - Aman Fethi aiaheyciiim ... musu var ... Şu dakikada zenaat lr -
0

Hesaplapıadan evvel fU heaa- latanbuldan 2-40 kilometre mesafede 
Tefrika No. 

35 
Adımı yükaek sesle aöyleme ... Darıyı- lenmez ... Keyif çatmaia. hovardalık bı aörelim hele ... Bu,wua... oldukça tiddetli bir zelzele kayde-

Yuan: (VA • Nt) lann elinden daha yeni kirifi kır- etmeie ıeldik ... Racoau bozma... dilmiftir. Yine aynı maafeden gec• 
HMlt 

1 
dım ... Vallah yakalar, tekrar kode- - Fethi alal>erc:iiim... Fakat mul.atabı, ı.all. zihninde 7'&nam1 ' ' dakika 24 ~· _. 

~atea de. loca lll'UUl1D ta - Heeey, bnanım ... Maksadın ae aokaılar... _ Aia'be7eliiml. 'Lw:.x.ı-ı ç6aemediii mue••aa•n &elirile pat -
"-• •• .._,klrmalar duyuluyordu ı ae)... Ne aelclba buraya) . . • Açık ÖbürU, hlll bacaiuıdan tuttuiıa k B da h~~"""" sibi dul"IO'or. hafifçe Te ondan 4 dakika aonra dte 

- ~ne kertlrlz edip duru- ıörilfelinı ... -diye onu dürttil. iskemleyi tiddetle 1ere abp param- ~h.bİT ubdın nr ..• Ona ı8ı'd:: Gazleri Borjlp'da... hür'a,fif Od zelzele d,.ha \aydedilmir 
~ be bnemm) .•• Biz burada - ..• parça edwek: - biri de yar Aramıad h b Locad•kilu t,a laal karpllDCia hu.. 
•kçıb~ Dıl)'lZ).:· Dal parpa si- Zeynelabidin papnın damadı ce- - Adını 1ükaek ...ı. 8171.mek ~· haD deceİız eaa ô;i: batla küplere Wal,orda. Fedd, .. ~---.... --------
W erkeiiz ... Ha,di •.• Aktam aktam Tap Terınecli · deiil a pmdl teni 111 pırasa bıyı)rJa- varsa meih' k le •·•ak 1- atle ~ta71 ~ha ceket demeli? ...,. slnn:iyelim. ~ ~-- yedili küçücük muıtqa aldınt bi- nndMt 'yakalar uı] biçimine aokanm yengeç sr1ı:~ı so u up çarpm o cet: koydu. 
ı.. ... Jac:ecik .lur banclaa.. • le ebnedi. herıele... maz... u ·:' • e ele bir flllda• dilfmilltü ı 

Bu e&zler, iç 1Mıt aRliain alaedan CözJerini karpmahmn, brpmı- Ve aöylediiirıi de 78Pb. -:-.. ~n .1>~inin, Fethi afabq... c- Acaba deli mi ba adam ... 
Wr anda çıkıyordu. dÜi lı:adına bakıyordu. . Ufalı:tefek külhanhe)'in üat duda• Dedııın gıbı ?lsun... . Yahut lietkl de t;0k Sçmlfdr ... il.ti-
. içlerinde kimi. al kuıaiuun albn- . Ufak tefek külhanbey ooa hafif lındalr.i koca tutam kıl, iri kıyım a,.. . ~~ Kıhk Hilmi old~n~. afrendi- mal eaarktlftİr ... Amma, acaba Me-
aakl kamaya, kimi saldırmaya ya- hır omuzcuk daha ~rptı. lı:adquun aTUcunda kaldı. iımız ıahte bıyıklı küçült kulhanbey, IAhat niçin l>u Clerece bozum ol-
llfmlftı. Kimi de, huar iskemlenin :- Cevap venniyecek miain: te- Meier 'bıyıklan takma değil mi lı:~lunu~ .yeninden ~tın ve pl&tin du) .. .> 
Jıir 'beatmdan yakalamlfh. kenm .... Eh ayle olaun güzehm ... imif? • koetekh ·~ 'H zarif bir aaat çı· U>eadakiler baiınııyorlardı. Etle-
~ ı&etıesitab. en ~limaizi, diğer- ~enıkı canın 6yle arzuluyor ... Ne Parterde bu hali seyredenler ara- kardı. rindekl iskemleleri bırakınamıılardı. 

lerınm ~u h~da:yılıiından istifade denır) ... amda bir heyecan haı göstereli: - Buyur ... : .. _Çekil bur.dan ... Yoku ... 
etmek utercesme ayaia kalktı. Ne Ve lı:end~ koltuğunun alhndan, - Vayl ... Hele hak, bak ... Mo- - . Daha sokül. Orhan !ıl l d iiJ Sa ki b 
prip bir adamdı bu. Cüaaesile tazat - o devrin afililerine mah•us oekil- ier bu methur Bin Kılık Hilmi lmif... -Amma. aiabeyciiim bu adama . k ç ora 

1 h ·~ f ~ u 
lefkiJ eden frj pırasa bıyıklan vardı! de - bir tükürük fıskıyesi aaJıvere- - Şu eJe avuca aıjmaz yankesici en iyi ceza, böylesi dejiJ miydi) ıranp Ttma a O~UD r ~I! eb a .~nlüa ~~ 

Old .. d L d L fazl ı_ d ı· k k 'd d ... L , Sö"Lü)• reyan e emlf .. , ;;:,an&1 u ıoz , JMI• usun an pe& ana a •ar- re& aen e ıyere ten, on ora ognı nar... - & • ı_ ti" L .. mi l 
h " " ·· 11 il Orh ·· " ğ k ld F L: b f d .-L dan Bu f ub'" · d d · · d reae ı nucu ar ona o muyor ... Of gorunup ıa ana aa ana an yurume e oyu u. etw. onu u ae er e 1-um • er, u ur yenın en e ıçm • 
8ami)'e 7aklqt11 Fakat BerjiJa Mel&hatlıa locuuı- yakalamıtı ahmlaı Plw~IR tir~· pDteem 

•• 
Bir gazete büyük pir Abdül

hak Himid' daı hah.ederken 
cOatadı bam Abdülhak Hlmit> 
diyor. Bundan eonra yetifecek 
büyült ıairlerimize de ayni prip 
likabm takılmuını önlemek için 
artık cbüyük:t yerine: 

cAzam> 
dem~eli; 

Denecekse yalnız: cBüyük> 

demeli! 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Bir izdiuaç niçin 
bozulmuştu? 

( ŞEHiR BADERLBRi) 1 Gü:,~~.~':rsa f f RADYOf 
Bugilnldl program 

6,22 

Tıklım tıklım bir tren kompU"
tlmanuıda ge~ bayanlar ıunıpunu 

Bozdogv an 1 B ı d. b t j Karpuz Londra fi.zerine ı sterlin e e Iye za 1 881 Nevyork berine 100 dolar 
Oenena üzeri.ne 100 

k • • ı • İsviçfe frangı emerl Memur kadrosu bir miıli Sergi eri Madr1d üıertne ıoo ı>eıeta 

130,70 12,!3 Şarkılar, 12,45 Ajans haber-
leri, 13,00 Faaıl heyeti, 18,03 F'acl 

30,70 heyeti, 18,40 Dans müziği CPl.), 19,00 
12,89 K1tap sevenler saati, 19,111 Dans mü-
11,16 zltl programı, 19,30 Aja.ns halıerlerl, farkedince: 

«- İ§imiz varl - diye d~ 
arthrılacak Stokholm il.zerine 100 kuron 

Esham n Tahvillit 1945 XlAslk Türk müz1.t prograını, 
20.ıs Radyo gaı~tesı. 20,U Şartı v4' 

20,- türküler, 21,00 Z1raıat tn.kvlm1, 21,ıO 
19,9~ Temsil, 22,00 Radyo salon orkest~1 62.50 22,30 Ajana haberleri, 21,'5 Yannkl 
10,20 program ve kapanıt. 

müıtüm. - sinema n ıaklık terane- Tarihi vaziyetine uygun 
~ dini.iye dinllYe seyahat edece- ıekilde tamir edilecek late itlerinin Belediyeye devrl 
l:iz demek. •• > üzerine Belediye zabıtasının yalnız 

Kaldırimlari kaplıyan
lara ceza verildi 

Bir yere ben de eokuldum. Gaz.e- Belediye (§}erile meşgul olmuı dU-
temi açbm. Gideceilm tehrin paha- Unkapam ile Saraçhane arasında- tünülmü§ ve bunun için icabeden Belediyeden ruhsatiye almadan 
LLk vaziyetine dair bir muha.blr ki Gazi buJvari İltimlak auretile açıl- tetebbüsler yapılmııtı. Şehrimize kavun ve karpuz •ef1tiai kurulrnaıı 
mektubu daha enelden dikkatimi dılttan ıonra meJhUT Bozdoğeıı ke- gelen Emniyeti umumiye mtidUrll B. uak S 1 d b ' k 
celbettiği için,, ona okumak iatiyor- merinin bu kımıı da me~da~a çık· Sabri Adal, Vali ve Belediye reisi y.. br'. on ~aman ar a .. . ~r ~~ 
Clam. mı•tır BozdoXan kemen, Bızanslı- L"'tf" K d l b t fı d kımselerın ıergı açtıkları gorulmu~-

... • " u ı ır ar a u mevzu e ra n a 
Fakat cavıl cwul . konuıUJorlar. lar tarafından yapılan ııehrin en bil· görüomü§tür. tür. Sergilerin çoğu yaya kaldırım· 

Okubmyacaklarmı anlıyarak, ba it· yük ve en eski au bendidir. Bu ke- Haber aldığımıza göre Vali ile Jannı kaplıyor. Yaya kaldırımlarJflın 
len vazaeçtim. Esasen aradıjmı ma- mer, bir defa Kanunt Sultan Süley- Emniyet umum müdlirü arasında ka· iıgaline Belediıye hiç bir veçhile 
lômatı. ziyadeıile bunlar veriyor. ~a~ ta;tfm~ ~lm\ e~tirilmi§tİ. rarlaşbnlan ııekle ııöre İatanbul Em- müsaade etmediğinden yapılan •on 

Bir Greta Garbo tipi 22 lik tık ba· aıı ann an ır çogu sö ili üğünden niyet müdürlüg"' ünde yeni bir müdür 
pn: bir çolt yerleri haraptır. bir kontrol içinde yalnız Eminönü 

r_ı_• hird k 1 b B l d" k · ilk 'ht · muavinliği ihdas edilecektir. Bu mıntakasında 51 kio.ıy' e be .. er liralık - .1:.a&Jfe e yağ daha o ay U· e e ıye emen, tan vazıye- müdür mua:vinliği yalnız Belediye y y 

hmuyor ••• dedi. tine uygun ıek.i1de restore etmeğe I 1 1 l '- yıldınm cezası verilmiştir. 
Gelinlik taze bir Brigitte Helm: karar vermiştir. Bundan baoka ke- zabıtası i§ eri e meşgu 0 aca1' ve 

doğrudan doğruya Belediye reisinin 
- Sözde, yağın ud yeri Konya merin yanında bulunan Gazanfer- ve muavilerile iaşe işlerini Belediye 

olacak. •• - diyerekten dudak bük- ağa medresesi ile ıebil ve türbe-de reisi namına idare eden Belediye 
lü. - Fakat ara ki bulasm ••. Bu kıt esaslı surette tamir edilecektir. 

M teftiş heyeti müdürünün emri altında 
160 tan bafladı. Belediyenin (120) edrese ile sebil rve türbe de tarihi bulunacaktır. 
tliye narhma rağmen yİrmi§eJ" yİrmİ· kıymti çok yüksek eserlerdir. 
,er boyuna artarak, son zamanlarda 
320 ye çıknufb. Blr hafta evvel 
350 yi buldu. Y asağm kalkmasından 
sonra 360 ..• 

- Bol bol bulunuyor mu bari? 
- Ne gezer? .•. Anka ktquL •• Na-

Sari olarak 360... O Dükkincıya 
rica, beriki seyyar sabcıya minnet ••• 

Şehrin temizliği 

Belediye Reis muavımn 
teftişleri 

Yarım kilo getirirler... Belediye reis muavini B. Ltitfi 
Bir Jeanette Mac Donald me- Aksoy, evvelki gün temizlik amele-

ralda: ainiıı Cinci meydanındaki koğuıuna 
- Peki et? gitmi§ ıve Beyoğlu, Eminönü, Beıik-
- Bakın o cihet Konyada fena taş ve Fatih kazalanndaki temizlik 

Cleiı1 ... Kıtın dana 45, koyun 70 ti... çavuş ve onba§ılarına ıehrin temiz
Ha1buki İstanbul o sıralarda ateş pa· Jiği hakkında talimat vermiştir. 
lıuınaym1'· ·• Derken efendim. beşer B. Uıtfi Ak.oy, ~ir içinde yap
onar yükselmeğe başladı. Şimdi sığır tığı kontrol neticesinde ıehrin arzu 
Ye dana 80, koyun 100. kuyruk 250. edildiği kadar temiz olmadı~ını, ça· 

- Fena değil. •• Sebzeler, meyva· vuş ve onbaşılann ameleyi layıltile 

Polis altıncı şube müdürlüğü de 
bu yeni müdür muaviliğine bağlana
caktır. 109 kişiden ibaret Belediye 
zabıta memurlannın Belediye işleri
ni idareye yetmiyeceği dilıünülmüı 
ve kadronun genişletilerek memur 
sayısının bir misli arttırılması da ka· 
rarlaıtırılmıştır. Bu yeni karar, bu
günlerde hemen tatbik mevkiine ko
nulacaktr. 

Hastaya saygı 

Emniyet sandığı 

Kadıköy şubesi çok 
rağbet görüyor 

Bir kaç ay evvel açılan Emniyet 
sandığının Kadıköy şubesinde mu
amelelerin çabuk ve büyük intizamla 
yapılmasından dolayı ıubeye rağbet 
çok artmıştır. Müracaat edenlerin 
çoğu, bilhassa yeni müşterilerdir. 
Muameleleri en çok olan kısım, San~ 
dığa para yatıranlardır. 
Kadıköy §Ubesi, mevduat kabul 

ettiği gibi emlak üzerine de ipotek 
muamelesi yapmaktadır. Bundan 
başka Sandığın merkez kısmında cari 
hesabı olanlat da - arzu ettikleri 
takdirde - Kadıköy şubesine müra
caat edebilmektedirler. Gösterilen 
bu kolaylık Kadıköy ve civarı halkı-

Sıvas Emınını 2-'1 
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Neriman Gökpula 

EVLENDİLER 

MiLLi 
oyunlar 
FestiıJali 

!İm Belediye ga
zinosu. Duhuliye yoktur. 

Oyunların bitmeaini müteakip 
saat ya.nmda Taksimden muhtelif 
semtlere tramvay servisi varoıT. 

Eminönü yerli askerlik tubesinden ı 
1 - 338 doğumlu ve bu doaum

lularla muameleye tabi daha yaıb 
doğumlu kısa hizmetli ve tam ehli
yetnameliler ıevkedileceklerlnden 
toplanma günü olan 25 ağustos 942 
günü aaat 9 da nüfus cüzdanlarlle 
beraber ıubede bulunmalan. 

2 - Celmiyenler hakkında 
nuni takibat ytıpılacaktır. 

l'anrİ eabahkl proıraı.ı 
7,32 Battanm beden t•rbtyesl pq

ranu, 7,.0 Ajans haberleri, 7,fı!J sen
fonik program (Pl.) 

MERHUME 

Hüsniye. 
Sadıkoğlu'nun 

Mevlôdu 
Habraaı, kendisini tanıyan 

ve ıevenlerln kalbinden hiç 
bir zaman silinmiyecek olan, 
sevgili kmm HÜSNlYE'nin 
bJrinci seneyi devriyeyi ve
fatı olan 16/ 8 / 942 tarihine 
müsadif pazar gl.lnil a~le na
mazını milteakip Bostancı 
Camii Şerifinde Mevlo.du 
ıerif kıraat ve merhumenin 
aziz ruhuna ithaf olunarak 
hatırası tlziz olunaca~ından 
arzu edenlerin te§Jlflerl rica 
olunur. 

Çarşıkapı AZA K Bahçesinde 
PKOFESÖR 

ZATD SUNGlUJR"lYlın 
lar? kontrol etmediklerini ve kendi mm· 

Ada vapurunda bazi 
yolcular bir hastanın 

sediyesi üzerinden 
atladılar nı pek memrıun etmiştir. Y almz mü- Bugüne k.a.dar büyük heyeeanlarla taklbettiğ:inlz 3 büyük programın 

- Gene Konyadan balısediyo• 
nan: Kabak 3 kunı$a kadal' indi. 
Hıyar da kiloyla. O da 7 ,5, Hem de 
körpecikJerini seç ıeç terazinin kefe· 
sine doldur .•• Fasulye 20 .•• Kayuınm 
iyisi 20, marmelatlığı ve harcı alemi 
1 O... Karpuzu da tartarak satıyor· 
lar: Kilosu 10 kuruş ••• Ah o itbalat 

takalarındaki temizliğe ehemmiyet cevherat için yapılan müracaatler en §ayanı hayret numaralarından mürekkep 
vermedikleri takdirde vazifelerine Şehir içinde öyle acıklı sahnelere 
nihayet vereceğini söylemiştir. raslanıyor ki insanın üzülmemesi ka-

merkeze gönderilmektedir. Alınan 4 üncü SON VEDA PROGRAMI 
tedbirler neticesinde ııube yakında Son hafta :nıünasebeLlle her gel'e tenıdlltb ucuz halk seanstan. 

Belediye reis muavini, ioçi noksa- bil değildir. Evvelki gün Büyükada
nının ıehrin temizlenmesi için bir ma• dan Köprüye 8,50 seferini yapan va
zeret teşkil etmediğini, lüzumu ha- purla lstanbuldaki hastanelerden bi

mücevherat üzerine de muamele il•••••••••••••••••••••••••••I 
yapmağa ba§lıyacaktır. 

lind ç.avuı ıve onbaıılann da ellerine rine getirilmek istenen bir hastanın KÜÇÜK HABERLER 
süpürge alarak süpürmelerini ve sık yürekler acısı vaziyetini bu arada 

malı .•. sık evlere müracaat ederek çöpçüle- zikretmeden geçemiyoruz. * Sekiz liraya kadar olan hava-
r in uğrayıp uğramadıklarını öğren· Y akaya şahit olan b ir muharriri· leler posta müvezzileri tarafından 

Zavallı yerli Greta Garbo'lar, 
Brigitte Helm'ler, Jeanette Mac Do
nald'lar .•• Yeni gelinleri Gelinlik ta
aeler! ... Vaktile bir dirhem gıdanın 
kursaklanna eksik gitmesi içiıı ana
larına, bab&lanna bin matakulli oku
yanlar ••• Şimdi, bir senaryo mevzuu 
heyecan.ile çareı pazar vaziyetini bi
n"birlerine anlabyorlar. Avuçlanm 
çenelerine dayamlllar ı gözleri teste
kerlek açdmıt; 'bir boraa mürabaha· 
em merakile rakamlara bir bir dik· 
kat ediyorlar. 

meleri lazım geldiğini bildirmİ§tir, m ize göre, p ek ihtiyar olan hasta sahiplerinin adreslerine götürülerek 
B. LUtfi Ak.soy, çavutlarla onba- ağır vaziyette ve sedye içindedir. teslim edilmkte idi. Son bir kararla 

şılara on beı günlük mühlet vermiş Vapur Köprüye yanaşınca yolcular- 8 lira 25 liraya yükseltilmİ§tir. Bir 
ve bu müddet içinde şehrin temizli- dan evvel hastanın çıkarılması lazım kaç gündenberi 25 ]iraya kadar olan 
ğinde yine ihmal görülürse mesulle- gelirken, vapur mürettebatı vicdanın posta havaleleri müvezziler tarafın· 
tin derhal vazifelerine nihayet veri- emrettiği bu işle alakadar olmamış- dan sahibinin adresine götürülerek 
leceğini bildirmiştir. lardır. Yolculardan da, merdiven teslim edilmektedir. 

Mülga iaşe müdürlüğü 
memurları 

Bir müddettenberi Belediye ikti
sat müdürlüğü emrinde vazife gör
mekte olan mülga İafe müdürlüğü 

••• memurlarına teblirıat yapılmıştır. 
Ak1ıma eski bir hahra geldi. Ge- Mü]ga iaşe müdürlüğünün 380 me

ne böyle sinema yı)dı:n lerbiyesile murundan yüz otuzu yeni kadroya 
büyüm~ bir genç km. tqral1 zengin alınmıı, 250 memur açıkta bırıJol
bir delikanlı iJe evleıııdinnek İltemiı- mıııbr. Açıkta kalan memurlardan 
lerdi: Müstakbel damat, davet edil- bir ltııımı Ticaret Vekaletinin esas 
mİş. Aile toplantısmda konaıurlar- kodrosuna dahil bulunduğundan Ve
ken, ihtimal d .. .af lntltğmda amıalar kal.etin başka. memuriyetlerinden bi
budayaymu kabilinden. ihtimal rine naltıl ve tayin edilecek, açılı:tan 
kendi muhitinde konutuluı aözler iate kadrosuna almanlar vazifeaiz 
Luradakileri de ilgilendir Umidile, kalacaklardır~ 
mevzuu pjyasaya getİmıİf: -----

- Tera.yağm kilosu bizde 42 ku· * Şehrimizdek.i poıtender ara· 
-a çıktı ••• _ diye batllllD1'. _Fa· sında i§leyen poata otomobilleri çok 
·-... eakimiftir. Yedek parça bulunama-
b~=u:~ ~ ebzw takımı kk ması ve benzin azlıiı yüzünden bu 

........... otomobiller seferden kaldınlacak ve 
pk derken. İfİ fena alaya. tezyife al- yerlerine araba konacaktır. 
bllflar. EYVeli delikanh bomm ol• 
ınut. soınra da, sırf bu muhavere yÜ- ,.••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• 

zinden izdivaç projesi bozulmuftu. mevzular kimseyi oya1amazdı. 
Taşralı namzedin adı cPeynİr» el Şimdi, aeııç lmlann fikrinde, zile. 

kalmıfh. O muhitte herkes kendidnf rinde bu; ve yüksek edebiyatmıt gi-
reddetti. W. gazetelerin baş sütununda gene 

Hey zamane! bal Hep bu: Boğaz derdi! 
Ne giirilere kaldık! Pek )'lilnnda daha tabii giiıalerin 
Daha eskiden de alle ortamıda, geri dönmeehıi. kızlann artık past1r-

gençler arasında deia böyle lahana, madan, MM:Uktan deiil, ealrisl gibJ 
pırasa. nohut, ••'ram fiatleri bahsi, sene oncuktan, boncuktan babıet
Para lakırdısı edilmezdi. Ayıp ıayı· melerinl ne kadar canU gönülden te
brdı. VeldDıuçtan, yahut fakir aile· menni ederiz. 
ferde ~ babaamdan pyn böyle (Vl- NU) 

'° 

aralığındaki boşlukta inliyen hasta· * Sümerbank, fabrikalara yüzde 
nın sedyesi üzerinden atlıyarak çık- altmış ve dokuma tezgahlarına yüz· 
mak suretile, insanlılt vazifelerini de yirmi nisebtinde pamuk ipliği 
unutanlar bulunduğu maalesef gö· tevzi etmektedir. Tezgahlara verilen 
rülmüştür 1 bamuk ipliği miktarım az bulanlar 

Bir an evvel doktora yetiştirilmesi ktisat Vekaleti ile temas etmek üz.e
icabeden hastayı ancak vapur boıal- re dün akşam yazmacı ve dokumacı
dıktan sonra çıkarmak mümkün ola- lar cemiyeti reisi B. Yahya Yılmaz· 
bilmiştir. Fakat bu defa da hastaya türkü Ankaraya göndermişlerdir. 
otomobil bulmak güçlüğü baş gös- * lstanbulun fethinin beş yüzüncü 
termiştir. Sedyenin baoında hastasını yıldönümüne ait hazırlıklarda bulun• 
kurtarmak ve bir aaniye evvel dok- IWlk üzere Anakarada M&aJif Veka
tora yetiştirmek için çırpınan hasta Jetinde bir komisyon toplanmııb. 
sahibi, oradalti nokta poliıine bat Şehrimizde de bir komisyon kurula
vurmuş, lakin poliıı de bir oey yapa· caktır. Komisyonda bu mevzu etra
mamıştır. fi nda en ziyade aalihiyeti olan) ar ça• 

Üzerinde durulması icabeden bu lışaeak ve timdi-den 'beı yüzilncü yıl
mühim mevzuu bu kadar yazmakla dönümü İçin biT çalıııma programı 
iktifa ederken, bir taraftan berıiz- hazırlıyac.ak.~r:. . 
yollarının, diğer taraftan da Emniyet * Kad.ıkoyunde Acıbadem cı~.a· 
müdilrlüğünün nazan dikkatini cel- nnda oturan Orhan adında on dort 
bediyor halktan da hastaya saygı ve yqlannda bir çocuk evin halkonun-
alaka b~kliıyoruz dan sokağa bakarken parmaklık kı-

• nlmıı. Orhan yedi metre yüksek
ten düııerek ağır surette yaralanmııı

Hamamlar için tarife tır. Yaralı çocuk Nümune hastanesi· 
Hamamlar için yeni bir tarife ha- ne kaldmlmııtır. 

%1rlanmııtır. BU11dan sonra hamama * Fuat adında birinin Ankara 
girenler 2 Matten fazla kalanuya- Belediyeai İkti.aat miiclilılüğünde mi· 
calclardır. Bundan fazla kalmak isti-

1 

safirlere mahıus ekmek karnesi tev
yenlerden ikinci bir yıkanma ücreti zi bilrosı.ı ıefliiinde bulunduğu sıra• 
alınacaktır. Kese ve sabun ıürünme da karneler alıp sattığı ıve lıtanbula 
dahil müşterilerden yıkanma parası kaçtığı iddia edilmiştir. Zabıta ta• 
olarak 70 kuruı alınacaktır. Ha• rafından yapılan tahkikat •onunda 
marnlar bu tarifeyi az bulmuşlar ve Fuat Beyoğlunda bir gazinoda ya• 
ücretin arttırılması için Belediyeye kalannuı. xnabfuzen Ankaraya aön-
başvurmuşlardır. derilmiştir. 

Bay Amcaya göre ... 

Istanbul peniz Komutanlığından 
Deniz Liıesi ve Deniz Gedikli Okuluna 

girme Şartlari 
Deniz Lisesi: 

ı - Deniz Llsesl.n1n blrlncl sınıfına glrmete 1steltl1 okurlardan 
lkma.le Jı::alanlar alınacaktır. 

A - L1&e b!r1nc1 8llllfta. ncmaıe kalanlat Deniz Lise.si blrlnci sı.mtı
na orta okul 80Jl smıfında Uonale kalanlardan Deniz Lisesi b1r1nc1 .sı
nıfına talip olanlar ikmal imtihanla rmı verdikleri takdirde alınma~ 
üzere kayıt yapılacaktır, 

O - Llse b!.rlnci sınıfına. yaı haddl 15-18 dir. Altı ay küçük olanlar 
kabul edilir. 

Deniz Gedikli Okulu: 

2 - Deniz Gedlltll Okulunun her üç sınıfına. orta okulda 1kma1e ka. 
fanlar alınacaktır. 

A - Bulundukları sınıtıann muadlll olan Oedlklı Okulu sınıflarına 
kayıt edileceklerdir. 

B - Gedikli Okuluna. g1rtş y~ haddi. birinci llllıfa 12 ~ 17. 1kincl 
sınıfına 13 - 18, üçüncü sınıfına 14 - 19 yaşlarında olanlar kabul ectııe
ceklel'd1r. 

3 - İstanbul ve cıvannda bulunanlar İstanbul Denlz komutanlığına, 
:İstanbul haricinde bulunanlar mensup oldultlan askerltk şubelerine mü-
racaat.ı.an. 

4 - Kayıt müddeti 20 Ae;ustos 942 akşamına kadardır. 
{8603) 

Devlet Demiryollari ve Limanlari lıletme 
Umum idaresi ilanlari 

Muhammen bedeli 2700 CW b!n yedJ yll.z) lira olan 2000 ~iki bin) kft'. 
Sülyen (M!nyum) c21 Ağustos 1942) cuma gillıU saat (14) on dartte Hay
datpa.şııı.da oar bina.sı dabll1ndekl Komisyon tarafından açık eksiltme usu
llle satm alınacaktır. 

Bu l§e girmek ısteyen!erin 202 (iki yüz lki) lira ııo (elli) kurUfluk mu
vakkat teminat ve kanunun tayin et t~i vesaUtle blrltkte eksiltme giınü 
saatine kadar komisyona müraoaatlan lbımdır. 

Bu Jşe ait tartna.melfr komisyon dan Pf.raslZ olarak da~tılmattadır. 
(8373) 

Belediye Sular idaresinden: 
ı - Feneryolunda Mustafa t.lazllar ıııc;kalmda dôŞeneçck boru i~in tak

riben. 1600 metre mlk.A.p tran~e hatredllecektir. 
2 - Bu 1şe e.ı.t p.rtname 1daremiz Levamn dairesinden aıınabillr. 
s - Hafriyat işini. U7Jerlne almak lstiyenlerln 19 A~ustos 942 çarrşamba. 

günü ııaat 12 ye kadar bl.r :meıttuple. tiyatJannı Takşlm sıraservllerdeıct ida-
re metkezlne iôndermelerl. {8654) 

_ Bir politika muharriri bak 1le ı · .. . cRusya, ba:ıda ikinci cephe-1 ..... «Ja.p~>ny~ doğuda Rus sınır.mat : . . «Al1?anyanın 
diyor bay Amca... ııın açılmasını ,!>eklıyedursun •• , t!llllenlermı 7ısı1.or... llerı Elter pıtmez, •• 

J<af~ada it-~ ... cRusyay-. yürüyecek, ikinci 1 B. A. - Eyvah, dünya sulha ka-
cephe !ioğuda açılacakl ... • . vuşmak için bir ikinci eephe daha 

bekliyecek desenel ••• 



Sultanabmet üçüncü sulh bukuk 
ın&hkemes1nden: 

942/ZS 
Şazinle.nt ve Musta.fa. sıra n iffe.. 

tın şe.ylan ve müştereken mutasar- , 
-rı t oldulı:1e.n İstanbul _Slrkeclde H().. j 
<:!4P$Ş8. mahallesinde Irfanl7e sota.- 1 
gınc1a eski (49) ve yeni (8-8) kapı 
ve (~2) ada ve (12) parsel. nu.mş..ra.lı 
ve (153) metre murabbaı harl~ du
varlan kA~ ve döşeme ve bölmeleri 
ahşap ü~ katlı rubu maaura.. mai le
zizi havl Ferah oteli nam.Ue .ıııaru.f 
gayrt men1tuliln lzalel şuyııu ızmınında 
filruhtu tekarıiir ederek mibayedeye 
vuolunmuştur. Heyeti um~esl
nln kıymeti muhammenest (29000) 
yirml dokuz bin Ura.dır: Blrtılci: ~ık 
arttırına&ı C 4/9/S142) tarllıbıo müsa
dlt cuma günü saat (14 den 16) ya 
kadar icra olunacaktır. KıJmetl mu
hammenesının yiU.de yetmiş b~lnJ 
bulduğu takdirde o gün ihalei k:atl-

SAYIN HALKIMIZA:' 
Kamür alim. :v• sa~ ı.;alailitiısk zörluklafi ~ ye..tnt.. 

Tozlu, ıslak ve eksik k5mür almayınıı.ı 
Kömür fiatı muayyendtr, faıl~ para vermeyiniz. 
Sarih adreı ve müspet vi.ldali ~lklretlerlnbı: Cler~ takip edilir. ~~ .... 
reketini kendi men'faatinlz loabl olduiu liaClar, valan l>orcud~. 

Müracaat ye.lı Anbra ve lıtanbulda)· 

Türkiye Kömür Satıt ve Tevzi Müessesesi 
ye!i yapılacaktır, Bulnıadığı takdir- 1111111•••••••••••••••••••••••••••••••••••"''''"'''''''''''''''''''''''''''''''''..,'''''''""'''"..,"'"~~· 
de en son arttıranın teahhüdil baJd . B ğl T1 k ~ı n· ktö lüJ!wü ·ıd l 
kalmak üzere on gün müddetle tem- eyo U Y Q lTı ar tre r 5 l n arı 
dit edilerek ikinci açlk a.rtt.J.rma.sı nHH ......................................................... HllllllllllHIHHHlllHH•................. • 

(14/9/ 942) tarihine m~dlf pazar- Tahmin edilen Mahallesi. Sokatı Clıl.!I. Es No. VeJot 
test günü saat (14 den 16) ya kadar bedel Teminatı Ye Ada Parsel Hissesi 
icra kılınacaktır. Ve o gün e~ çok Lira Kl' Lira. Kr semti 
arttırana ihale edilecektir. Ipotek 156 95 4 30 Beyotlu Bülbül 
sahibi alacaklılarla diğer alıtkadar-

Leman ve 
Gölbaşı 

11) 48 578 20 
13) 

1/3 

ların işbu gayri menkul iiz'erlndek.i 
haklarını hususile faiz ve masrafa. 
dair olan iddialarını evrakı müsbite
lerile on beş gün içinde bildirmeleri 

20 05 Beyoğlu Bülbül 

Arsa 

Mısır Buğdaycı 
ve K. duvarcı 

Arsa. 

15) 
16 16) 

18 18) 370 , 12/144 
22 20) 

lıiz1nıdır. Aksi halde haklan . tapu si- 1250 oo 83 7~ Boğaziçi İstinye 
cillerile sabit olmadıkça satış bede- Beyoğlu Vakıflar Müdürlütiinden: 

Dere Hane 149 9/11 • Tam. 

linin paylaşma$Uldan hariç kalacak~ 
lardır. Müterakim vergiler hlssedar
lara ve dellallye ve vakıflar kanunu 
mucibince verilmesi lılzımgelen yirmi 
senelik taviz bedeli ve ihale pulu ve 
Tapu masraflan müşteriye aittir. 

Yukarıda mahalle sokak ve kapı numaralan yazılı gayri men1rullerln mülkiyet1ert peştn pa.ra. lle sa.tıl
m.ak üzere arttırmalan on gün müddetle uzatılmıştır, İhaleleri 2418/912 pazartesi günü sa.at on beşte Be
yoğlu Vakıflar idaresinde yapılacaktır. isteklilerin hizalarında yazılı muvakkat temtnat akçelerlle birltkt:e 
Akarat ve Mahlfıllt kalemine müracaattan. (8740 

Satış peşin para ile ve Tapu kaydı ••• 
mucibince ve icra ve ma.s kanununa 1 Dr. İHSAN SAM1 
tevfikan icra edlllr. Arttırma ;artna- Gonokok aşısı 
mest işbu ilan tarihinden itibaren 
mahkeme divanhanesine talik kılın- Belsoğukiuğu ve ihtllA.tlanna karşı 
mıştır. Talip olanların kıymeti mu- ipek tesirli ve taze aşıdır. Dlvanyolu 
hammeneslnin yüzde yedi buçuğu 'J Sultannıahmud türbesi No. 113 
nispetinde pey akçesini hıimUen o 
gün ve saatte İstanbul Sultanahmet- z~ Yİ _ Izmit askerlik şubesinden 
te Tapu ve kadastro ~!~asının alt aldığını askerlik terhis teuceres1nl ve 
katında Sult.anahmet üçuncü sulh beraberinde İzmit nüfus memurlu
hukuk mahkemesi .. başkltabetlne ğundan verilen nüfus tezkeremi kay-
942123 numıra •ıe murac3atları llA.n bettim. Yenilerini alacağımdan eskl-
olunur. lerinln hükmü yoktur. 

İlan Tashihi Manastır 319 doğumlu 

Hamiyet Yüceses - Selahaddin Pınar 
Yirmi kişilik mWıte,em SAZ HEYEU 

Ecnebi Artistler tarafından en giizel VARYETE numaralan 

Dümbüllü ismail ve arkadaşları 
SürprizJer - Eğlenceler 

'•••••• lstanbul h~.lkt için hakiki bir fırsat _____ .., 

lstanbul ticaret ve zahire borsasından: 
Zeytinyağı ve sabun satışlarının 
Evvelce mevzu esas fiatlerile bı.t fiatlere istinaden mülga Mürak.abe ko
misyonunca tesbit edilmiş olan mahallt azami sattı fiatlerİlli tecavüz 
etmemek üzere, serbeı bırakılmıı olduğunun yüksek Ticaret Vek&letin
den tebliğ buyurutdu~u zeytinyağı tüccannın bilgi.sine vazolunur. 

Satıhk torna tezgahı 
21 /2 metre boyunda mükemmel ve iyi iıler bir halde bir torna 

tezgahı ıahlıktır. lıtiyenlerin latanbul Rızapa~ yokuılKlda Naıutiiye 
sokak No. 31 e müracaatlan. 

1 İstanbul Belediyesi ilanlar! 1 
--~-----Şehir mütehassısı tarafından yapılıp Beledlye kanununun 70 lncl 1 
madd-es1nin dokuzuncu fıkra.sile 71 inci maddesine göre umuml meclls ta.
rafından tetkik ve Belediyenin ihtlyaçlanna uygunlu~u kabul ve ah.lren 
Nafia Vekaleti ta.rafından tasdik edilen (Marmara sahlll Anadolu ciheti) 
ve CEyüps~tan) nıizım pl!nlan bu defa Belediye binasında maha.lll mah
susuna talik edllmiş olduğu malı1m olmak üzere yapı ve yollar kanunun 
üçuncü maddesine tevfikan ua.n olunur. (8746) 

EKREM REŞİT ve CEMAL REŞIT'in 
En yeni büyük zaferleri 

ALABANDA 
reviist_inün biitün yıldızlan ve meşhur parçala~ 

A . IF D y · [E 
MUAMMER ve KELEBEK 

ile beraber okuduklan §lll'kdar yalms 

K O ·L UM B i A 

Türkive iş Bankası Anonim Şirketinden ı 
Bankanuzda çalıştırmak üzere müsabaka ile milfettlı 

muavini ve şef namzedi alınacaktır. 
imtihana girmek için yüksek mektep mezunu ve askerliğini ik

mal etmiş olmak, imtihan gününden evıvel Bankamız Memurin mü
dürlüğüne ~ağıda yazıh vesi.kalan tevdi ederek numara almak ıart-
tır: 

A) Nüfua tez.keres~ 
B) Askerlik vesikası. 
C) Tahsil vesikası, 
O) Varsa çalıştığı yerlere ait l>ooservlsler, 
E) Bir adet vesika resmi. 
imtihanı kazananlar 3659 numaralı kanuna göre alabilecekleri 

aylıklarla münhallere tayin olunacaklardır. Lisan bilenler tercih olu-
nur. 1 

imtihan günü: 25 ağusılos 1942 günü lstanbul ve Ankarada ya-
l pılacaktır. 

Sümer Bank İplik ve Dokuma Fabrikaları Müeı .. 
sesesi Nazilli Basma Fabrikası müdürlüğünden: 

Fabrikamız sahasında mevcut ve mahzenlerlle ç~ır dairesinden çıka
cak pamuk toz ve döküntüleri bir sen e müddetle açık arttırma ile satıla-

3/8/942 tarlhlndeld katı lhale 1/9/942 tarihine mü.sadlt .ıtalı günü saat 
caktır. 

15 e bırakılmıştır, Taliplerin mukarrer günde fabrlka.mızda hazır bulunnıa
lan. 

satış şartnamesi MuamelA.t servislınlzden tedartk edUeblllr. Posta pulu 
gönderildi~! takdirde ta.llplerln adreslerine de gönderlllr. · (8626) 

Türk maarif cemiyeti resmi 
ilan itleri bürosu limited tirke · 

tasfiye memurluğundan 
Temyia ticaret mahkemesince tudik ~olan latanbul uliye 

üçüncü ticaret mahkemesinin 942/1235 eaaa ve 942/38 karar nu
maralı ve 6.3.942 tarihli ilana mucibince lstanbulda Y enl Podane 
karfıaında Erzurum hanında icrayı faaliyet eden TWk Maarif cemiyeti 
resmi ilan itleri bürosu limited tirketinin feaib ve tasfiye.ine latanbul 

Münakalat Vekaleti Devlet Limanlari avukatlanndan Necati Yalımm tasfiye memuru tayin ve intihabına 
İşletme Umum Müdürlüğünden: karar verilmit ve taıfiye memuru tarafmdan münfesih ıirket muame-

İşletme vasıtalan i~ln lüzumlu örtülük muşamba bezi. mübayaa olu- li.tmm kemafiuabak tasfiye memuru nam n hesabma ifa olunacağt 
nacaktır. ıre ıirket müdür. memur ve müstahdemlerinin vazifelerinde kezalik 

Su geçmez ve mukavemeti fazla yerli veya yabancı mamfılAtı ~lmak eskisi ga'bi icrayı vazife edecekleri ve münfesih tirket alacaklılannın 
Uzere ellerinde mu§'amba bezı bulunanlarm nümune, mlkdar ve t.esllm fİrketteki hukukunu bir sene zarfmd11 bilmüracaa isbat etmeleri 
mOddetne f!atlerlnl nihayet 20/8/942 akşamına. kadar işletmemizin L~va.- ilan olunur. ( 8761) 
zım müdlirlü!1'üne yazı ile blldlrme!erl. (8666) ili••••••••••••••••••••••••••-

Sabah, öğle, akşam 
Her yemekten sonra günde üç defa muntazaman 

dişlerinizi RADYOLlN ile fırçalayınız 
. -·1:~~·- it ... "= r. ,• O • 

• ~ . _. r ' 

Yarın Akşam 
• BtlrttKDERE 

BEY AZ ARK'ın 
ltl tncl seneı devriyesi münasebetlle 

BttYtfK EÖLENCE GECESİ 
~iz Sanatkar 

MÜZEYYEN SENAR 
N Tl TOKYAY 
KONSERİ heyecanlı VARYETE 

trupu : Komedi. Mukallidler, alaturka 
oyunlar, hediyeli dans müsabakası. 

- Sürprizler 
Konsomasyon 45 kunıştur. 

Belediye Sular idaresinden: 
Bazı sebeplerden dolayı liman idaresince· Büyükdereye bir müddet mun

tazam su tqı.nmamak ihtimali vardır. Böyle günlerde su tevziatı tablatlle 
sekteye uğrayacaktı:.·. Bu vaziyet göz önüne alınarak su sarfıyatında ta
sartutkirane hareket etmeleri sayın abonelerimizden rica. olunur. 18686• 

iki Fen Memuru alınacak 
Çanakkale belediye reisliğinden: 
Belediyem.izin 100 lira. aylık ücretle Fen bürosu memurluğu lle 100 11.ra 

aylık ücretli Elektrik fen memuı-luğu açıktır, Kanuni ehliyet ve vasıflan 
haiz olanlann evrakı müsbltelerlle mtiracaatlan lüzumu 1Un olcnur. 

(8589) 

DOKTOR ARANIYOR 
Etibank umum müdürlüğünden: 

<(_oruh Vilayeti dahilinde Murgul'da bulunan bakır işletmemiz 
için tecrübeli bir doktore. ihtiyacı vardır. Bu vazifeyi deruhte edecek 
olan zata ayda (350) lira. ücret verilecek ve lk.ametgA.hı işletme 
1dares1nce temin edUeceıctir, Talip olanlar Bankamıza müracaat 

etmelidir. 

Üniversite Rektörlüğünden ı 
tl'çüncil devre kampıne. fştlrA.k edecek talebelerin 17 Ağustos 1943 

pazartesi günü saat 1,30 da kamp talimatındaki kıyafet ve za.tt ~ya Ue 
saçlan kesilmiş olarak hüviyet vara. kalan ve ekmek k.amelerlle birlikte 
öntverslte bahçesinde hazır bulunmaları. (8111) 

1 inhisarlar U. Müdürlüğündenı 
ı - Keşıt, şartname ve projesi mucibince idaremlzln Mecidiyek.ö

yündeki Müskirat Fen Şube.slnde yaptıracağı kalörtfer teslsa.tı kapalı zarf 
usullle eksllt;m.eye konmuştur. 

a - K~ bedeli «18,860,20. lira muvakkat teminatı «1416• liradır, 
3 - Eksiltme 18/8/942 cuma günü sa.at 10,30 da KQ.9ata.şta Levazım 

şubestnde.k.i merkez alım komisyonunda yapılacaktı!', 
f - Keşlt, şartname ve proje c: 9:5» kurUf muka:blllnde sözü geçen 

ııubed_en ve Ankara.. İzmir baş müd ürlükletlnden alınabilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin t.10,000» liralık bu kabil lnfaatı muvaf

fakıyetle yapID14 olduklanna dair ve slka. ibraz ederek lbale gününden «8• 
&'Ün evveline kadar aynca ekslltmey e iştlrA.k vesikasl aJmalan lAzımdır, 

6 - Eksiltmeye gireceklerin mühürlü tekllf mektuplannı kanunl ve.. 
saikle % 7,G güvenme para.sı makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ve ş.artnamsinln F. fıkrasında yazılı vesaUtl ihtiva edecek olan 'kapalı 
zarfl'arını ihale günü eksiltme sa.atin den blr saat evveline kadar mezkQr 
komisyon başkanlı~ına makbuz muk.ablllnde vemı.elerl lıizımdır, PoStada 
vukua gelecek geclkmeler kabul olunmaz. (8815) 

Milli Saraylar müdürlüğünden: 
1 - Mllll Sarayların Dotmabahçe saraYllUn arka cephe duvarların

da ya.ptırılacak sıva, badana ve kıSmm yağlı boya tamlratt açık eksilt
meye konulmuştur. · 

2 - Yapılacak tamire.tın tahmini bedelleri c4553» Ura o::IO• kur11Ştur. 
3 - Bu tamirata mütea.llik keşif cetvell ile şartnamelerin birer su

retleri Dolma.bahçede MUlt Saraylar müdürlültü kaleminden alınabilir. 
4 - Eksllt;m.e Ağustosun y1ıtnl altıncı çarşamba günü saat on bette 

Milli saraylar müdürlüğü blna.sında yapılacaktır. 
G - Muvakkat teminat c34b Ura cı52• kuruştur. 
Bu paranın mal sandığı.na yatırılarak makbuzunun eksUtmenln yaı

pılacağı saat on beşe kadar eksiltme beyetlne verilmiş bulunması lıizun-
dır. 

6 - Eksiltmeye girecek olanlar Ticaret odasına kayıtlı bulunacak
lar ve şılmdlye kadar ba~ka yerlerde yaptı'klan tamirat ve inşaat lşlerhı.e 
dalt elde ettikleri vesikalarla bu vesikaları göstermek suretlle Mlllt Sa.. 
raylar mtmarından eksiltme gününden evvel ayrıca alacakları fennt ik
tidar şa'hadetnamesını ve teminat parası makbueunu muayyen saate !.ta,. 
dar eksiltme heyetine tevdi edecekl erdlr. (8554) 


