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PAZAR 16 Ağustos 1942 

~Jazetecilerimiz bu ·sabah 
Almanya' dan döndüler 

Yakmda Alman gazetecilerinden mürekkep bir 
heyet memleketimizi ziyaret edecek 

Baımuharririmiz Necmeddin Sa
Cfak' ın reiıliği altında Almanyaya 
giden Türk gazeteciler heyeti ve 
fvlatbuat umum müdürü B. Selim 
Sarper hu sabahki ebpreıle oehrl· 
rniı:e dönmü§lerdir. Heyet Sirkeci 
lıtaayonunda Türk gazetecileri, Al
man ıefareti müıteıarı ve Alman 
matbuat ve ajans mümessilleri tara
fından karoılanmıotır. 

Cazetecilerimiz. Almanya dan 
•oiıra Macar ve Bulgar hükumetleri
nin daveti üzerine Peıte ve Sofyayı 
Jlyaret etmişlerdir. Türk gazetecileri 
gerek Almanyada, gerek Macaris
tan ve Bulgaristanda gördükleri 
hüınü kabulden pek mütehaasis bu
lunmaktadırlar. Alman gazetecile
rinden mürekkep bir heyetin de he
yetimizle birlikte ve tayyare ile 
ıehrimize gelmeleri k~rarlaıtmlmıştı. 
J\ncak gazetecilerimizin Macar hü
~umetinin daveti üzerine Peıtede 
kalmaları üzerine Alman gazetecile
rinin ıeyahatleri gecikmiıtir. 

Sofya'da 
Sofya 1 S (A.A.) - Baıvekil ve 

Hariciye Nazırı B. Filov, dün Türk 
gazetecilerini kabul etmiıtir. Bulgar 
Matbuat müdürü gazeteciler ıerefi
ne bir öğle ziyafeti vermiıtir. Mat
buat mUdürü ve Türk heyeti rem B. 
Nec.meddin Sadak tarafından nutu'k
ar ıöylenmiıtir, Akıam Türkiye -'1-
çiıi tarafından bir ziyafet verilmiı. 
bunda Baıvekil ve Hariciye Nazın 
B. Filoc, BaıveUlet Umumi katibi. 
Matbuat müdürü, gazetelerin baı
muharrirleri bulunmuıtur. Gazeteci· 
ler 111.at 2 3. 3 5 te Sofyadan hareket 
etmiıler, iıtaıyonda uğurlanmıılar
dır. Mihmandarlar hududa kadar 
kendilerine erfakat etmişlerdir, 

Bir Macar gazetesinin 
makalesi 

Budapette 1 S (A.A.) - Türk 
gazetecilerinin Budapefteyi Eiyaret· 
leri Sofya iıtuyornmdll Macar ajanst 
Propaganda Nazırı B. Antal ile he
yetin reisi B. Necmeddin Sadak ta
rafından ıöylenilen nutukları gazete
ler aynen neırediyorlar. Peıter 
Loyd gazeteıi bu münasebetle yaz
dığı makalede diyor ki: «Macar Na
zırının sözleri adet olan tözler de
ğildir. Nazır, Macarların kalbinde 
kök aalmıı derin duygulara tercü
man olmuıtur. Şarkh menıeini unut
mamıı olan Macarlar, kendileri gibi 

Budapeıte 15 (A.A.) - Türki- şarklı olan ve Avrupalı zı'hniyetile 
ye'ye dönmekte olan Türk gazeteci- yuğurulmuı bulunan Türk milletine 
Sofya istaeyonunda Macar ajan11 layık olduğu mevkü tem1n eden Ata
muhabirine Macariıtanda geçirdikle- türk'e karşı hayranlık beıliyorlar. 
· .. l .. ı d Macar hu"k-"' Bugünkii devlet reisi lımet lnönü de n guze gun er en ve u-

metile Budapeıte mahfillerinde gör- tahsında a.skert, ıiyui meziyetler 
dükleri kabulden büyük memnuni- toplamıı yüksek bir ıahıiyettir.:. 
yetle bahıetmiıler ve hunlarıo ıilin- Türk heyeti hudutta Macar Baıve
mez hltıraıını ıaklıyacaklarını ıöy- kiline bir telgraf çekerek gösterilen 
lemişlerdir. misafirperverliğe teıekkür etmiıtir. 

Şekerfiatine kiloda 15/Başvekilin 
k · ld beyanab 
UfUŞ zam yapı } «Bizler kendimizi 

yurdumuza vakfetmit 
bulunuyoruz» Ellerinde şeker bulunan tacirler yarin akıama 

kadar beyanname verecekler, yeni liatlerle salı§ 
salı günü baılıyacak Ankara 15 (Radyo Caztcai) 

Boston radyosu dünkü neıriyatında, 
runa. makbuz muktü>tlinde verece~ uçak.la memlelcctimize gelen ve bu
lerdlr. raden gene hava yolile Amerikaya 

Ankara 15 (A.A,) - BaşvekO.letten 
tebliğ edllinl,ştlr: 1 - 1942 aenest şe
ker kumpanyası için şeker pancan 
fiatlerl 4,5, 4,'75 ve il kuruş olarak 
teSblt edllmlştlr, 

2 - Pancar flatlcrtnın arttınlması 
dolayıstyle küp ve kristal şeker tıat
ıerine 18/8~1942 aalı saba.hından ıtı
t>aren kiloda 15 er kuru.t zammedll
ınl§tlr. 

8 - Aşağıdaki maddede yazılı ha
ld.kl ve hUkmt şahısların 18/8/ 
1942 salı günü sabahına kadar 
teker sat.malım veya şekeri her han
gl bir surette 1ma1Atta kullanmaları 
veya evvelce satmış olup ta henüz 
teslim etmedlk!erl şekerleri tesllm 
veya her hangl bir sebeple diğer bir 
vere nakletmesi yasak edllmlştlr, 

• - Ticaretle J.ştignl eden bütün 
hakikt ve hükml .şahısların tıca.cet 

l\lak.sadı ne nezcllerlnde şeker bulun
duranlar ve ,ekeri lmal ettiğl madde
lerde kullanan bUQmum haklkt ve 
hükml şah.ıslar 15/811942 cumartesi 
$Ünil akşamı ticaret.hane, m~aza, 
dtikk!n, depo, ambar, fabrika ve lma-
11.thanelerlnde şube, kombyoncu ve 
acenteleri ne7.dlnde ve salr yerlerde 
mevcut şekerlerinin clnslerin1 ve 
nüktarlannı ve bulunduklan yerleri 
t6stcren beyannameleri 17/8/1942 
l>azartcsı akşamına kadar bulunduk
ları yerln en büyük mfilldye memu-

5 - 15/8/1942 cumartesi akşamın- dönen tan .. mıı bir Amerikan mu
dan evvel satılmış olup ta henüz iiarririnin New - York Timeı gaze· 
mllşterUere tesllm veya göSterdlkleri tcainde cTürkt.Ye ve Saracoğlu> 
yerlere sevkedllmlyerek satıcı elinde h kk d L b' h ı" 
kalmıt olan şekerler sıı.tıcı tarafın· a . ı1? a çı~an ır. yazııını u ~a 
dan verilecek beyannameye dercolu- etmış~ır. B~ Amerıkıılı. muharrı!ın 
nacaktır yazdıgına gore, Baı.vekıl Saracoglu 

8 _ t5/8/1942 cumartesi akŞamın- kendisile konuşurken ıuntan •öyle· 
dan evvel satılmış ve müşterilere miıtir: 
tesllm edilmek üzer.e yola çı.kanlmış a:Bizden çok uzak yerde :ratıyan 
yanı baylln elinden çıkmış Te fakat insaınlann. bu kıtada harbeden mil· 
müşteri eline varmamış olan şeker- Jetlerin durumunu ve bizim faaliye
ler mUıterlye vardığı günü taklbeden timizi anlamaları Ye müfküllerimizi 
günün akşamın& kadar 1klnel m.ad- bilmeleri çolc Riiçtür. Yeni Türkiye· 
dede yazıldığı şekllde ayn btr beyan- deki bizler kendimizi yurdumuza 
name lle bildirilecektir. vakfetm.it 'bulunuyoruz. Bunun ne 

7 - Şeker satışı tıe lştlğal eden- demek olduğunu anlamıyaıı Ye bil· 
!erden 15/8/1942 cumnrteısl akşamı • eni Türk' • mak • 
ellerlnde san 100 kilodan az şeker mı>:v. ~r, • ıyenm ne .rap u-
bulunan perakendecilerle Türkiye tedıgını ve Tilrk ıerefinin ne oldu
şeker tabrtkalan anonim otrkett be- iunu bilemHler ve anlıyamadar.• 
yannameye tA.bl değlldlr. 

Ticaret Vekili 8 - Akide, lokum, çlkolo.ta, leblebl 
şekerl ve sa.lre glbl şekerden yapıl
mıı maddelerin alım ve satımı eer-
bes olduğu gibl bunlar beyanname- Dün petrol ofiste çabtb 
ye tA.bl değildir, 

9 - Beyannameler münderecatı 
alO.kah memurlar tarafındaD,j yerle
rlnde kontrol edilecektir, 

10 - 18/8.11942 salı .sabahından itl
baren şekerin gene birer kllo olarak 
sa tı.şı serbestlr. 

Zeytinyağı, pirinç 

Ticaret Veklll doktor Behçet uz, 
tetkiklerin& devam etmektedir, Dün 
sabah petrol oflste mefgııı olan ve
kil, mayi mahrukat üzerinde dur
mut, müdürden ve alı\kadarlardan 
izahat a.lıruftır. Vekil, öğleden sonra 
da depoları gezmiştir. 

Ticaret Vekili dün aqam Uzeri 
Florya'ya gltmlştlr, Pazar tat111n1 
orada geçirecek olan Vekil yarın sa
bah istanbula dönecek. tt.balO.t ve ih
racat b1rl1kler1ne, bu blrll.klerln fay
dalı olup olmadık.lan üzerinde me.şgul 
olacaktır. ÖAle vakti Taksltn gazino
sunda ticaret odası tarafından vekil 
oeretıne bir ziyafet verllecektlr. 

Zeytinyağı tacirleri müstahsilin ucuz 
mal vermediğini söylüyorlar 

Yeni bir vaourumuz 

.BELER OTELi 
BAHÇE ve SAL01'"LARINDA 

Sünnet, Nisan ve Düğün 
1\lerasimleri yapılır. 

L B. O. İstlklM Cad. No. 213 Telefon: 49427 ..J 

Sahibi: Necmeddin Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam Matbaası 

BU SABAHKİ TELGRAPLAR 

Astrakan'a 
doğru Alman 

hareketi 
Alman kuvvetleri bu 
tehre 300 kilometre 
meaa'fede bulunuyor 

Stokbolm 16 (A,A,) - (Ofl): Blr 
Alınan ııert kolu doğrudan doğruya 
Volga. nehrinin nRzındakl Astrakan'a 
lterUemektedlr. Bu kol 10 gtın enel 
v~·tan hareket etm14tlr. 
Şimdi Astrakan'ın 300 kllometro ce
nup batısında. Avfgor'a. varmıştır. 

Suriye'nin 
müdafaası 

---··----
20 bin yerli asker sahil 
müdafaasına memur 

• 
Londra 16 ( A.A. )- Son gÜn· 

ler zarfında Suriye'den Londra· 
ya gelen Hür Franstz kunetleri 
kumandanı general Catroux'nun 
busuıi kalem müdürü alba,. An
toin demiıtir ki: 

c:Suriyede bulunan Fran.aız 
kuvvetleri general Vilıon'un ku· 
mandası alhndaki 9 uncu İngiliz 
ordusile 4 birliği ve müdafea 
hazırlığı yapmaktadır. On bin
lerce Suriyeli müdafaa tesislerin· 
de çalqıyor. Birçok Lübnanlı 
müttefik kuvvetlere • iltihak et-

Londra 18 (A.A.l - Bu sabah alı• 
nan telgraflar stalingrad'& kaıwı. 
Alman taeyıkının arttıR-ını blldlrmek
tedtr. Almıınlar bu mıntakada Volga. 
nehrine yaklaşamayınca nehrln Hazer 
denlzine dôküldü~ yerde, Astrakan'- mittir. da Volga.'ya varmak istiyorlar. 
Krasnodar mintakaıinda Suriyede muntazam Fran.saz 

kıtalarmdan bafka 20 binden 
Moskova 16 (A.A.) - (Reut.er) Al- fazla yerli askerden mürekkep 

manlar Krasnodar'da bir Rus mev-
zllnl 2 lstlka.mette yarmap muvaf- hu1U1i ~ıtalar vard~. ~u. kıtalar 
fak olmuşlardır, Kobnn nehrini blr sahil müdafaası vazifeaım ete al-
kuvvet geçmişse de Ruslar bu kuv- DUflır.ıt 

vetl karşılamışlardır, Qerkıınk'ta Al~ ~'•-----------.1) 
man Uerl hareketi hızlı değildir, Al-
manlar ,1.mdlllk d~lık yerlerde ha- Yen·ı G·ıne'de 
reketten çekinmekte. düz yerleri ter-
clh etmektedir. 

Stalingrad 
etrafında 

Londra tazyikın arttığını 
bildiriyor 

Japon askerleri takviye 
edildi 

Londra 1 6 ( A. A.) - Yeni Gine 
adasındaki Japon askerleri takviye 
edilmiotir. Moresby limanına doğru 
ilerliyen Japon kuvvetleri müttefik 

ilen hatlarını tazyik ediyortar. 

Londra 18 (A.A,l - Rusya'dan ge-
len haberler Stallngrat etrafındaki Hava akını ..:liırı 
tehlikenin arttığını, buna mukabll g 
Kafkasya'da Alman ileri ho.reketinln 

Sardenya hava meydan
larına akın yapıldı 

Hindistan'da 
dün de ha
diseler oldu 
Bazı noktalarda polis 

ateş et~eğe mecbur kaldı 

Londra 16 (A.A.) - Hindistan
da dün de bazı hadiseler olmuştur. 
Birçok yerlerde telgraf hatları kesil
miı. nümayişçilere kar§ı ateş etmek 
mecburiyeti hasıl olmuştur. Knlkuta· 
dıı mektepler daha bir harta kapalı 
kalacktır. Benareı'te polis a!eş ct
meğe mecbur olmuştur. Mamafih 
umumiyet itibarile vaziyette bir iyi
lik vardır. 

Amerika ve Japon 
tayyare kaybı 

Londra 16 (A.A.) - Japon
yanın harbe girdiğindenbcrl 
Amerikalılar 84 tayyare kavhet
mişlerdir. Düsürülen .Tapon tay
yarelerinin mikdarı 218 dir. 

Rodos'u 
bombard1man 
Rıhtımlarda yangınlar 

çıktığı bildiriliyor 

l.ondra 15 (A.A. ı - Reuter njanst• 
nın Akdenlzdeki muho.blrır.i ı t,U
dlrdlğlne gore, amiral Vl:ın tar tın
dan idare edllen bir İngılız fılo 'u 
perşınbe sabahı 12 dakika Rollo~ ııdl
smı botab:ır..iıman etmlştlr. Moha· 
blr, nhtımalrda yangınların çıktığını 
IHive etmktedir 

Hava kuvvetleri hedetıenıı tiyınl 
hususunda harekrı.ta yardım etmiştir. 
Bütün gemi ve uçaklar üslerine s:ıll
men dönmüşlerdır. 

İngiltere'de şemsiye 
fabrikaları kapanacak 

yavaşladığını bildiriyor, Gece yansı 
Moskova'da ne.şredllen Sovyet tebllğl 
şudur: cıs ağustosta Kletskaya'ııın 
cenubunda, DJn ko.vslnde, Ketelnt
kovo'nun şimal doğusundl\, Kafkas-
ya ve çcrkask, Mlneralnlevody, Kras- Locııdra 16 (A. A.) _ lngiliz V~c~y 16 (A.A.) - Londradan 
nodar Malkop mıntakalannda çar- 1 • Sa d d d lt 1 bildırıldiğlne göre tngiltere'de • tayyare en r cnya a asın a a - .. 
pışmballal; olmuşıltuar.• ekte ... A .. t yan tayyare meydanlarına muvaffa- musaade edilen bir kac; tanesin-

Te &e yap n şu u~ua le 1. . k l T den maada şemsiye fab!'ikalan 
vardır: •Kletskaya•nın cenup dolu- ıyet 1 ~ır ~ ın yapmııtır. ngı ız va- şemsiye yapmıyacaklardır. 
sunda Almanlar çetin birkaç hücuın pur kafılcıııne taarruz eden tayyare-
yapmışlardır. Hücumlar netıcesh: kal- lor buradan havalamyordu. Yerde Mareşal Petain'in bir 
mıştır. Bir Alman cüz'ü 370 ~l 7 tane tayyare tahribedilmiı. bir nutku 
kaybetmiştir. Sovyet askerleri fera- hangarda yangın çıkmııtır. Malta 
gatle harbedlyorlar. Blr ke.şif kolu üzerinde 8 tayyare düıürülmüıtür. Vichy 16 (A.A.) Mareşal 
Alman mevzilerine kadar yaıa&,arak Petain söylediği bir nutukta: 
radyo tıe Rus toplannı idare etmlf- D · • uh b • · (\Yeni Avnıpada Fra·nsa'ya layık 
tir. Kotelnlkovo'nun şimal doğu.sun- enız m are esı olduğu mevkii verecek gençlik-
da 2 mühim tepe ~ln inatla çarpı- hakkında Alman tebliği tir» diyor. ___ _ 
şılmıştır, Almanlar tanklar da kul- Berlln 15 (A A.) _ Alman b114ku-
lanmtflardır, Fakat taarruz netlce mandanlığırun 'tıebltğlne göre Akde- Polonya ordusu 
vemıeml.ştlr, nlzde taarruza. uğrıyan İngUlz ka- Va.ıinrton 16 (A.A.ı - Polonya 

Krasnodar mıntakasında a~r bir- fllestnden Eagle tayyare gemisi. Ba.oveklll Londrado. verdiği bir nu
kaç Alman hamlesi. tardedllmlş, Manchester tıplnde 2 kruvazör 3 tukta, Polonya ordusunun şimdi 
400 den faıla Alman öldilrülmüşUlr. torpido muhribi batırılmıştır. 23 'bın 100,000 mevcuda yaklaştıgını, hava 
Koban nehrlnt geçme teşebbüsü ne-. tonluk ıııustrıu.s tipinde blr İnglllz kuvveUerinln harbin başl.:mgıcınlb
tıceslz bırakılmıştır. ' köprü b&§l uçak gemlsinde vo diğer harb gcml- ki kuvvetinin iki misline \'O.rdığım 
tahrl:hedllmlş, 500 Alman ôldüriil- sinde ya,r:ıgın çıkanlmJ4tır, söylemiştir. 
müştür, Mineraınıevody'de Alman 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111s11111111111111111111" 

tanklarına ve motôrl7.e k.ıtalarına 
karşı çetln mUdafa muharebeled 
yapılıyor, 

Dün yukarı Don'da ve Voronez mın
takasında Almanlar hücum etml.t
Ierdlr, Ruslar hafitçe geri çekllml.J
ıer. mamafih blr Sovyet cüz'ü 600 
Macan ham harici etmlf, Macarlar
dan blr gurupu teslim olnıap mec
bur eylem~tlr,• 

Aleoutienne adalarında 
Vlchy 16 (A.A.) - Vaşington

dan bildirildiğine göre Aleoutl
enne adalarında Klska'da bir 
Amerikan muhribi yakılmşıtır. 

.. :l.kka •1. er• 

Saygiaizlık 

Bir yere çabuk yetipnek l&mn. 
Taksiye binmek ı:onmda kalmıpuuz. 

Bu harbin sonunda: (4) 

! IZeytlnyaın tllccarlannın satış flat
erını kontroıa memur edllen zeytm
tatı tüccarları dUn öğleden evvel tl
~ret odasında, ticaret. odası umumi 

.tıbtntn Odasında toplaııaralt flat 
~kliğlnln sebeplen ve İstanbula 
~ aı sevkıyatı etrafında konuşmll.}
ıst~r. Tüccarlar yerinde, müstah
<te tüccara ucuz mal vcrınedlğin-
12~ ve lstlhsıı.1 mıntakalnnnda kilosu 
<1a ~uruş:ı. alınan ynğlann istanbul
bun 23 kuruşa satılamıyııcağından 
hll.k~la beraber piya.saya gep.e bir 
baııa:~ mal çı.karabıecek.lerinden 

Dün borsada ekstra ekstra zeytin
yağının kilosu 122.64 kuruştan mua
mele görmilştn.r. Esnaf, bu zeytin
yağının lltresint perakende 123 ku
ru~an satmap mecburdur, 

Dünkü toplantıda tiiccarlal', Tica
ret VekO.letl tarafından tesbıt edUen 
fiate de itiraz etmişler ve satışlar bu 
fiat üzerinden yapıldıRt takdirde kAr 
edemlyeceklerlnl bildlrm~lcrdtr. Bu
nunla beraber flat tahdldatı kalk
t1ktan sonra eskl ve ucuz mall'yet rı
atı ile zeytinyağı stoku yapmış olan-

Men;In 15 (A.A.> - iskeııderiye•- Tam giderken ıoför birdenbire 
den limanımıza gelm!f bulunan Çar- arabayı durdun.ıyor. Kartı kaldı· 
dak araba vapurumuza burada yapı- nmdan bir tanıdıiıru çaiınyor, ya
lan bir törenle Türk bayrağı çekil- nma oturuyor. Az ıonra onu bırakı
mlşt.ır. yor; ba,kaımı alıyor. Hatta bazaıı 

Törende vilftyet erkAnı Ue parti size ıormaya biç lüzum görmeden 

rnlf terdlr. ( Devanu ıahife 2, ıütun 6 da). 

idare heyetl Azalan ve davetJUer ha- .. t • d almakta 
zır bulunmuştur. yanına u.ıuı ~ .• • . • 

Bu münasebetle deniz harb okulu Oysaki tak11, ıçerı bır ~olcu al· 
komutanı kl.93 veciz bir hitabede dıktan ıonra artık onu yerıne bıra
bulunmuş ve b~nu takiben bayrağı- kıncıya lıı:adar ıoförün malı değildir. 
mız çekilmiş ve blr kıta deniz askeri Meslek terbiyeıi b.u gibi bareketlerlel 
&eJAm tesm11fa etmlftır, ölGülür. )"apmamalal µki istifçi - Elli kilo, pardon, yarım kilo ıeker istıyoıum ı ... 
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SÖZÜN 6EliŞi ST ALiNGRAD. HARIB DURUMU 
At yarışları münasebetile Volga üzerindeki bu şehir Rusya'nın 

en mühim merkezlerinden biridir \ 
A t ya~lan çok rağbet görüyor. Bir çok kimseler daha 1 

cumadan pazar günü koacak atlann listesi ellerinde, ı. 
hangilerlnln btrlnci geleceğini kestirmekle meşgul Atlar bütün Rusya'da Stalingrad etrafında nülen büyük nafta inşaatı yü- ı 

1 huylarile bllinfyor. kanlı muharebeler otuyor. Son zfrnden Stalingrad Rusya'nın en 
- Filin at, diyorlar, iyJ çıkış yapar amma sona doğru kesi· günler zarlında bu muharebeler büyük şehirlerinden biri otma~a 

llr. Falan at arka~ bakmak ltfyadındadır. COkey mAnl ola- en şiddetli safhasına girmiştir. namzettir. 

Stalingrad etrafında 
muharebe kızıştı 

madı mı bütün ümitlerin suya düşer. Hayvana da güven olmaz Askerlik bakımından büyük kıy- Stallngrad Volga nehrinin sağ 
ha! Çok acı bir h1tıram vardır: Par:isteyken bir gün arkadaş- metl olan bu şehre iki taraf da sahilindedir. Nehir burada çok 
!arla tazı yanşlannn gitmiştik. Ceplerimizdeki bütün parayı en çok ehemmiyet vermektedir. . geniştir. Bir çok kollan vardır. 
çevik tazı fu.erlne koyduk. Kazanmamız ihtimaU yüzde yüzdü. Stallngrad 500 bln nüfuslu bır Şehir Don nehrinin dirseğine 70 \ 
Hakikaten blrnz sonra yanş başladı. Bfrlm tazı en önde heyecan· şehirdir. Askerlik noktasından kilometre mesafededir. Rusyanın 1 
dan ::ıpkalnnmızı havaya atıyoruz. Haydi, gayret, yaşadık! Fa- büyük ehemmiyeti olduğu kadar verimli topraklan burada biter. 
kat tam yanş sona f'.nnek üzere iken ne görelbn. Bizim tazı st· ticaret ve sanayi itibarile de kıy- Stallngrad'dan şarka doğru bir 
kışmamış mı? Demen dördü, ÇÖmelip işini görmeye basladı. Bil· metllldir. Stalingrad'ın eski ismi kaç kilometre gidince çölü andı
tün tazılar onu geçtiler. Allah ibelfuıı versin köpek, bizi mah· Çarlçin (Tsaritsyne) dlr. 1919 da ran boz kır başlar. Burada bir ' 
vettln! diye bağının bağırana! Tazının btr oyunu bizi 0 gün Stalln tarafından bu şehrin ce- çok tuzlu göller vardır. Burada 
meteliksiz bırakmıştı.» nubunda Denikln kuvvetleri ıklim Asya çöllerinin ıkllml'ne 

Londra, bir Alman kolunun Astra
kan 'a doğru ilerlediğini bildiriyor 

Tanıdıklanm arasında bir çok at yarışı meraklısı var. Çitte mağh1p edildikten sonra şehre benzer ve çok kuraktır. Senede . 
bahis yanşın tuzu biberidir. Geçen hafta birine sonıyoraular: Stalingrad adı verilmiştir. ancak 20 - 30 santimetre yağmur \ 

- Yahu, sen o atın üstüne nasıl oynadın? Dnha yeni gel- Çariçln 1589 senesinde kurul- yağar. Stalingrad'da temmuzda ( 
miş hayvan. Ya birinci gelmeseydi. Bütün paraL'lnn yanacaı,tt. muş.tur. Burası uzun müddet b!r sıcaklık vasati olarak 24, ikinci- 1 

Beriki gururla cevap verdi: - Sen delimisin aztztm, 0 at köy, Tatar istilftsına karşı bır k~nunda sıfırın altında 10 dere
hfç kaybeder mi, ben onun büyük babasını Parfsten tanının! kale halinde kalmıştır. On seki- cedJr. Nehir dört beş ay tamamen 
MUthlş bir hayvandı! zlncl asrın sonunda nüfusu an- buz tutar. 

_ Suratına kaşına, gözüne mi bakıp beğendin. ak 1 132 idi B ancak on 
_ Yok cnn;m, hem soyadlan aynı, hem de nüfus kağıdım c ' · urası Stalingrad lle Rusva'nın diğer 

dokuzuncu asırda gelişmeğ'e baş- kısımlan arasında münakalAt ev-
tctkik ettim. r-._ cd d lamıştır. Volga üzerinde. zengin vela Volga nehri sonra şimendi-

At sevgisi bizde yent bir şey değı1cllr. l\lalmn yn e a ıınız D zı · in yan başında bu- • 
lan on ara sın ı vzasına fer hatları ile temin edilir. Sta-

at üstünde clilnyaya geldi. Ondan daha sevimli, daha cana ya ıunması Doneç maden ha . lingrad şimendı'ferlerln mühim 
havvan dn bulunamaz. fnsanlarn karşı daima iyi hislerle bağlı· akınlığı yüzü d b rası mü 
dırlar. Voltairc'e wörc bir umanlar atlar hısanlarla konuşurlar· Y n en u hallnİ blr kavuşak noktasıdır. Volga ile 

r. el t iş him bir ticaret m erkezi Don n ehri arasında btr kanal mıs da. Fr.knt nrabacılnr onlara o kndar fena muam e e m , id d "~--ı tir ·· ·· ı 1 ki t almak lst a mı go:;LA;;..uı.uŞ · vardır. Bu suretle bir nehirden sırtlarına öyle kırbaçlar indirip oyJc küfur er savurmuş ar a • 1860 senesinden sonra şimen- ötekine nakliya t temin edilmlş-
Jnr danlmış ve bir daha konuşmamaya knrar vcnn.lşlcr. HaIA difer hatlarının yapılması, Volga tir 
böyle nrnbncılara raslanmasa ihtimal atlar tekrar konuşmaya üzerinde vapur seferleri stalln- · 
l>:ı lıyacaklar. Bu lyJ hayvanlıınn sohbetleri kJm bilir ne tattı grad'ın gelişmesine çok yardım Stalingrad 50 senedenberl Rus 
olurdu! Şevket Rado etmiştir. Mamafih on dokuzuncu buğdayları, keresteleri, balık, 

asrın sonunda nüfusu yine 50 meyva, Bakftdan gelen petroller 

B. Numan 
Menemenci oğlu 

K 't d .., bi•nl geçiyordu. Burada bazı fab- için bir tevzi merkezidir. O civaa rS a sa eyag nkaıar kurulmakla beraber en nn bütün mahsulleri. bilhassa 

120 130 k 
ziyade hububat ve hayvan tica- meşhur karpuzları buradan sev-

• UfUŞ rett merkezli dl. kedilir. Bu karpuzlar o kada.r 
1917 de Rus lhtilAli başlayınca meşhurdur ki 18 ncl asırda çari- \ 

Times gazetesinin bir 
makalesi 

Çıldır gölünde balık 
istihsali arttınlacak 

Lonclra l~ (A.A.) - Times aazetesi, Karata Çıldır gölünden 3 sene 
Numan MencmencJoıtlu'nun Türkl- müddetle balık tutmak hakkını alan 
1e Hariciye Veklll~e tayinini bahis N~ruz Gündoğdu isminde biri Ti
mevzuu ederek dlyor kl: caret Vek.ili doktor Behçet Uz'u zi-

•TÜrkJyenln yen! linrlclye Veklll yaret ederek malzeme verilmesini ia-
Humnn Menemenclo~ıu şlmdl:re ka- • · B 1 k 1 w •• 

dnr işgal ettlğl muhtelif mevkllerde temııtır." .. a 1 çını.~ an attıgın~ gore, 

stalingrad gerek Kızıllar, gerek çe Elizabet bunların saraya nakli 
Beyazlar için mühim bir mevki için bir meyva merkezi kur
haline geldi. 1919 haziranında muştu. 
De'nikin ordusu burasını işgal Stalingrad son senelerde bu 
etti. Fakat çok geçmeden, birin- mevkiln1 muhafaza etmekle be· 
cikdnuooa Voroşilof'un kuman- raber sanayi sahasında büyük 
dası altındaki kuvvetler burasını adımlar atmıştır. Burada nehrin 
geri aldılar. Bu hareketi StaUn iki kıyısı boyunca hesapsız fab
idare etti. rikalar kurulmuştur. Bunlardan 

Doğu cephaindeı 

Kafkaıyada iki mıntakada 
oiddetli muarebeler oluyor. Bun
lardan birincisi Karadeniz sahi
lindeki dailık arazidir. Alman 
luvvetleri burada Tuapae ve No
voroıisk' e varmağa çalıomakta, 
Rua kuvvetleri ıiddetll mukave
met göstermektedir. Londradan 
gelen haberlere göre Almanlar 
Rus hatlar111da bir gedik açmıe
lardır. Muharebe devam ediyor. 

İkinci mıntnka Roatof - Bo.kQ 
demiryolu boyudur. Almanlar 
burada ıimendifcr hattını ttk.i
hederek Hazer denizine doğru 
ilerliyorlar. Dünkil Alman teblla 
ğinc göre Georgievık'ı zaptct
mi~lerclir. Georgievak birkaç gUn
denberi Sovyet tebliğlerinde ismi 
geçen Mineralnievody'nin takri
ben 30 kilometre p.rkındadır. 
Bundan evvel Alman tebliğleri 
şimalden gelen bir kolun daha 
prkta Mosdok istasyonunu ele 
geçirdiğini haber vermişti. Bu iki 
kuvvetin birleıerelc Grozny pet
rol havzasına do~ru yürüme~e 
çalışacağı anlagılıyor. 

iki giln evvel Alman tebliği 
Kalmukistan'ın merkezi olan 
Eliste'nin zaptedildiğini b ildir
mişti. Bu kolun hareketi hakkın
da ıyeni haber alınmamıgtır. Lon
dra radyosu Alm&nlann burnôan 
Aıtrakan'a doğru yürüdüklerini 
tahmin ediyor. 

Stalingrad mıntakaaında mu
harebeler yeniden ıiddetinf art• 

manlann Ru. hatJannda aedik· 
]er aç~, fakat SoT)'et kuvvet
lerinin karoı hücumlar]& vaziyeti 
ıslah etmefe çalıoh~ını bildir
ınektedir. Buralarda ıon derece 
ıiddetli muharebeler oluyor, 

Moskovadan gelen haberler 
Rusların merkez cephesinde Bri
ansk mınta1casıoda yaptıkları bir 
taarruzla mayn hatlarını geçerek 
ilk Alman hatlarına girdiklerini 
bildirİ(>'or. Burad& ve İlmen 
gölil rruntakuında muharebeler 
oluyor. ' 

Dün Moskovadan gelen bir 
telgrafa göre, Volganın doğu
sunda Kazakiatan pettol kuyula
rdun verimi her ay artmaktadır. 
Mütemadiyen yeni kuyular açıl
makta, kuyuların her birinden 
günde 20 ton kadar petrol elde 
edilmektedir. 

Mısırdaı 

Durgunluk devam etmektedir. 
Son günler zarfında karşılıklı ha
va akınları giddetini arttırmıgtır. 
Londradan bildirildiğine göre, 
Sliveyş kanalı üzeriııde döner 
bir köprü yapılmıştır. Bu sayede 
trenler şimdi araba vapuruna 
glrme~e hacet knlmndan bir ta· 

· raftan diğer tarafa geçiyorlar. 
Hayfa hattı Beyrut' a kadar uza
tılmışhr. Bu suretle Kahireden 
Beyrut' & kolayca aidilebili:ror. 
Londra mahafili bunun askerlik 
bakımından büyük ehemmiyeti 
olduğunu ıöyliiyor. 

Uzak Doğudaı 

hnnıotır. Son haberlere göre Al- Salomon adalannda durum 
manlar aerek Ooiı kavıi içinde deği,memiıtir. İki taraf CJa tak-
Kleukaya'nın cenubunda, gerek viye kıtaları almakta, mevzileri-
Stalingrad'ın cenubunda Kotel- hl tahkim etmektedir. Amerikan 
nikovo mıntakasında bazı muvaf- deniz kuvvetleri levazım gemile-
falcıyetler elde etmlılerdir. Lon- rini ve münakale hatlarını hima-

0 kadar dlkknte d~cr bir dirayet Çıldır golur.den gunde 15001ulo ba
ye mehnret göstermlştlr k1 Türkiye- lık avlanmakta ve 40 - 5 O kuruftan 
nln dışında b1.le en muktedir dlplo- satılmaktadır. Balıkçı malzeme ve
mat ş5hretınl kazruımış ve ~IMakl rildiği takdirde günde 3000 kilo ba
gllrllşmelcrde esaslı ehemmiyeti olan lık avlanabileceğini, bu suretle Kara 
bir rol oynamıştır : ve havali!İnin balık ihtiyacının ta· 

1921 de Rusyadaki kıtlık za- bfri meşhur traktör fabrikasıdır. 
marunda Staltngrad büyük sıkın- Senede 50 bin traktör yapmak 
tılar geçirdi. Fakat bu devre ş.t- üzerç kurulmuş olan bu fabrika 
lntılnrnk beş senelik sanny1 pltinı harbin iptldasındanberl tank yn
kararlaştınlınca bu şehirde bir pıyordu. Doneç havzasından ge
çok fabrikalar kurulmasına baş- len kömür ve Ural petrollarile 
landı . O zaman şehrin nüfusu işleyen büyük çelik, silfilı fabrl-
150 bindi. 1930 da bu mikdar 200 kalan, petrol tasflyehaneleri, 
bini, 1932 de 300 bini buldu. konserve, yiyecek maddeleri fab-
1939 da yapılan nüfus sayımına rikalan, değirmenler, büyük bir 
göre Stallngrad'ın nüfusu 445 elektrik santralı buradaki sana
bJndl. Etrafında yapılması düşü- yi müesseselerinin başlıcalarıdır. 

dra radyosu iki noktada da Al- ye ediyor. 

'P'!? ::m~? <!'IW •-S!!~~-2:!!!.~ ~"!'-= -- _±'!!=f_.I 
1 - Boğazlar meseıesı hakkında mamile karoılnnacağmı söylemiştir. 

Montreux anlaşması, Geçen seneye kadar bir ortamek-
2 - 1940 Ukklınununda Londra ve tep muallimi olan Nevruz Gündoğdu 

Parls'l zlynretlnden sonra Büyük maaşı idare etmediği içil\ istifa ede
Brltanya vde ~lkntlsasa dllle .::.o/klye. namı- rek balıkçılığa başladığını anlatmış, 
nn lmzaln ı"'. uu.ıışmruar. K v f' l . h kk d d 

Bir ev yıkıldı 
Beş kişi enkaz altında 

kaldi, 2 yarali var 

Zeytinyağı, 
pirinç 

(Bq tarah 1 inci aahifede) S - Gecen ilkteartnde lmzaladı~ı "arst~ Y!g 18! e.rı a ın a a şu 
Türkiye _ Almanya nnıa.şmıw ıozlerı soylemı~tır: cUrfa raiı 'ita- Kızı]ayın Gelenbe Atletler kampa çekildi • • - Jann satışlar serbes bırakıldıktan 
Mcnemcnclo~lu"nun çetln m'esai- dar kıymetli olan ude yağlanmmn nahiyesi halkına yardımı Atletizm federasyonu tarafın- Küçükmustafapa hamamı kar- !Onra neden blrdenblre flatlerinl 

ye olan kabiliyetleri ve muvaffakı- kilosu 120 - 130 kuru, arasında aa- Ankara ıs <A.AJ _ Türkiye Kızıl- dan tertibedilen ve SO ağustosta şısında bayan Nimete ait 25 nu· yfilı:seltfverdiklerlnln sebebi henüz an-
yetıerl çok büyükttlr. Hususiyle kl ge- tılmaktadır.:t ay kurumu umum1 merkezi tarafın- şehrimizde Fenerbahçe stadında maralı blr katlı ve eski blr bina ı~ı::ı:ı.~ı!:ian tnra!ından dün tı-
~n senelerde blrknç defa amellyat ....................................... dan 12 - ıs aıtustos gecesi vultul ge- yapılacak olan Tilrkiye ferdt at- yıkılm~tır. Evin döşemesi ve caret odasına verilen raporda fChr1-
ıörmüştilr. geniş tecrübesi, bilgisi ve mahareti len zelzeleden harap olan Manisa vi- letizm birinciltklerlne iştirak ede- bunun tesirile yan duvarların- mJZdeki zeytinyağı tüccarlarının f!
cı;!~:~ı~~;~:l~~~~d~::~ ~= bulunan bir siyaset ekibine mallk ol- lAyetının Kırkağaç laıza.sına battı cek atletler Zonguldakta açılan dan biri çökmüş ev içinde bulu- aterln kurtarmadığından bahsede
tıycntn dış slynsetı bundan böyle fU mak glbl bit taUhl vardır. Bu talih Oelenbe nahiyesi halkının barınma- kampa sevkedltmişlerdir. On beş nan bayan Nimetin annesi Şük- rek zeytinyağı getırllmemeslnl ıeı
Oç şnhstyet inrnfmdan ldare edile- dlter bllt1ln mem1eketıerln gıpta 8ı lçtn vtıAyet emrine 300 çadır ve gün devam edecek lan kam ta riye, çocukları Feriha, Rebia, grafla. 1stlh.sal mıntakalanna bUdlr· 
eekUr: deceR"t bir ~dlr. ac~ masraflar tçln de 1000 lira g5n- b okulu m ~ ü p d Erol ve SüheylA enka?. altında dllclert ve !.ki giinden beri İstanbul 

Türklyenln siyasetine llluun ve F" ' k l • derllmtşttr. ~~ Deniz llseslua 11· Hı sTamvfeik- kalmışlardır. Enkaz altında ka· piyasasına pe-k az miktarda zeytln-
yeçbc veren ve gerek Lau.s:uıne lı:on- ıgaro nun ma a esı El" "' .. 11 . {cİ' asyon uıe1::ua un N 1~ ~ !anlar itfaiye tarafından lrurta- yaR"ı çıkanldı~ı haber verilmektedir. 
fenmsındn gerekse onu taklbeden Vlchy 15 (A.A.) - Flgaro pzetesı azıg guze eşıyor e er m assısı a a I ı dı Bunlardan lnız TJcaret odası tetkiklerine devam edl-
on be• sene içinde Bnıroektl sıfatlyle yazdığı mablede diyor tl: EIAzığ (Akşam) _Doğu Ana- letlerln çalışrnatan ile meşgul n~,~ ar r. .....n.- ral ydıka ,.. yor. 

y ....... • A • k olacaklardır Şu.a..uye ne FÇLUıö ya an 1A" 
devlet adamlığının ve diplomatlığın - Bir telline ile hulkl etıaet 11- dolu vı!.l:lyetıerııniz içinde en ço · nndan hastaneye katdınlmışlar- Pirinç fiatleri en pnrlak vasıflarmn mallt olduğu- zun gellrso Ttlrkler Atatil.rk tarafm- imar goren El!zığdır. Şehir son 
nn gösteren İsmet İnllnti, Hariciye dan çlzilen blrllk ve ahenk politika- yıllarda değerli ellerin devamlı Keten ve kendir dır. Pirinç tıatıert ba.kkındt. Ucaret 
VekllJ sıfnttyle hnrbln buhranlı za· rçetıe..+ı ..... ı• bulunmaktadır 1 ı 11 k t akk1 t ı odası tarafından bir müddetten bert 
manındn. ftç bu"uk senedir btıytık btr :1 ae Türk! ~· i;..., h d tla dışın- ça ışma ar e ço er e m ş, mensucatının muamele * Dün gece Beyo~lunda İstik· yapılan tetkikler bitirilerek bir ~apor 

... . yen ~ n • açılan rnımtazam ve geniş cadde • • • d" "ld" A dd ind J 
1
es manlf t a haz:ırlanmı,tır. Rapora göre tüccar, 

isabet n maharetle Tilrtıyenln dış da her hangi bir scllrUZeşte atılmak ve bulvarlar Halkevf, hastaneler, vergıaı ın ırı 1 lul ca es e era r a ur çeıtıtl pahalı aldığından ve plyasa.-

:r~:~~~~r~e e:ı~:e:~=Y~ ::ii~~~e ~;T~~ğf :ıa!ıt~:t" kız enstitüsÜ, bankalar,~~ blna- Anka.ra 15 - Keten ve kendirden mağazasında bir yangın ç~ ya arzedllecet elinde az mal bulun· 
,ent Harlctye VeltlU Numan mene- zı şayıe.Jan yalanlamak.ta olduğu sı ve stadyom şehre büyük bir dokunmuş mensucatm muamele Ter- ve ateş 40 top kadar k~~ Yd • dutundan flatlert ytikseltm~ır. 
mencıoııu. Kibl Atatil.rk'ttiı vazetuıı esas prensi- güzellik vermiştir. Şehirde imar Jisinden yilzde 50 tenz1.!At yapılması tıktan 80~ itfaiye ara n an Teşrinlevveı ayından Jtlbaren yeni 

Bu suretle Tilrklye bu gtıç anlarda bl de teytdetmelrtedlt. faaliyeti devam ediyor. bükftmetçe knrarlll§tırılın14tır. söndürülmüştür. çeltik mahaulil ba.şhyacağından, yeni 

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tetrika No. 87 Yazan: (VA • NQ) 

Şayeate hanım} miz var .. · lıte sizin ıu eınad& yaptı• - Evet .•• - dedi. 
- O, yaptığımızın pek iyi ve ğınız, öyle mukaddee bir vazifedir... İndiler. 

mantıki bir hareket olduğunu ıöylü· Türkiyede kadının behemehal l!yık Doktor olduiu anlaıılan delikanlı, 
yor. olduğu ıeviyeyo )'Ü.belmesi ]Azım ... arab& hesabını aarUrken, aeııo kı2, 

- Öyleyıe, herkesin dütünceıine Siz, bu çarpıgan k.uvvetin bellibaolı peçesi açık, fakat yüzQ valcar iç!nde. 
ehemmiyet vermemeli ... Meorutiyet- kahramanla'!ndaiı hlrl olmalı, mad- adeta huıula duruyordu. Kalabalık.
ten evvel bile SelAni.kt, bir kadın, bir di ve m6nevı her müık.nle kArıı koy- ta bazı terbiyesiz aençler ona yiye
erkelı: paytonda yan yan& gidebilir- malaınız... . celunit gibl bakıyordu. İhtiyarlarclu 
mif ... Bizimle yaaımuda Reıit var. Şayea~e, hır gurur hiaaettl. Tüyleri çoğu ônu aözlerile recmecliyorda. 

Genç icadın titriyerek eiildiı diken dıken. oldu, Vücuduııdan pir Fakat Şayeate, nlıanlı11nın ıöylediil 
Ye kendi kendineı Jbakkediyor... - Pelci amma, biz henüz evlen• ıeyyale geçtı. ıözlerin tesirindeydi. Şu anda tatlı 
c- ElUaı"bU habibullahf ••• > diye Gözil yoldaydı. medik bile... Mektepli çocuk d& bu ıö.ı.leri, kal- etini zehirli böceklere yediriyor gl· 

11Unldandı. Arada ıırada baıını çevirerek va- Sonra trafm& bakındı. Çarpdan ben ~elik ederek. büytlk bir dikkat· biydl amma, bundan ruhunda bir 
Ne olmuatu ~ • · • Nenin ticaretini purun gelip gelmediiine de Palı- geçiyorlardı. Mutaaaııp suratlı bir ta- le clinh7ordu. mUcadele zevki duy,,.yordu. 

bu,tday mahıuUi de piyasaya anedU
dlktcn aonra, plrlnctn ucuzhyacağı 
umulmaktadır, 

İstanbul vall ve beledlye ıeısı, pi
rinç tüccarlarına, pahalı flatle çel
tik almamala.nnı bll!dlrmlftir, Tlca
ret VekAletlnln harice ılparlş ettl!l 
Rkb btn ton plrlnçten 1Ilt bef b!n 
tonu yakında gctlrlleccktlr. Vekllet, 
pirlnçlerlnl bir an eneı plJasay& 
arzederct ucuzluPıı iadesine ~auta
caktır. 

Dün plyua.ya yeniden yllz çuval 
kokulu pirinç çıkanlmıştır. BunJRrJı> 
toptan ati§ rıaıı 83, per&Unde ııau 
98 kuruştur. İkinci el tüccarda. Iy1 
clns p1r1nç kalı:n:uwftır. Japarak ne kau.nmııtı. yordu. kım ihtiyarlar, on& yiyecek gibi hid- - HakJu?ız var, aiab~y ••• - de- c- Yeni ~ dln1erbı ilk hava-

Kaılannı çattı: ... detli hiddetli al5zlerini deviriyordu. eli. - ~h bız çocuklar içın de yapa· rileri gıôi mukaddes blr tıkence- ,.- -----------... 
c- En iyisi burada pek fazla ıö- O anada, Beıiktaı ıırtlanndan Halbuki ıimdiye kadar hep umumi cak vazıfe olıa... ye mlru~m .•. > diyordu. 

rünmeınek ... Jhtiyab elden bırak- tramvay caddeaine doğru bir pay- takdire alıJillltb. Bütün muhit onu Genç ada~, on~ baımı okpdı: Mektepli çocuk, arabadan mini-
aıamalı ... > ton iniyor. latan bulun kira araba.la- cAJ)ah bağıtluın. •• Ne mükemmel - Sen, üstilne duıenl pek.al& ya- mini çantasını aldıiı srrada, odun yı-

Orada, odun yığınlan vardı. Ar- nndan biri... taze ... > diye gö~lere çıkannııt~. ~ıror.sun... Karnendeki notlar pek iınının arkasından bakan mollanın 
k'aaında ıeyyar bir kahveci küçük içinde üç ki§i oturmuıı. Bul genç- _ Buruı Be§İktaf ••• - dcdı. - ıyıydı ... Hep t O- 9 - 8... gözleri parladı. Çocu~un elindeki 
lıaaır iskemleler atmış, derme çatma ten bir bey, öbiirü ondan daha genç Saray mensuplarının toplu bir aure't- - 8 ler var.... çantay& ıoilra kendininkine baktıı 
hazırladığı bir ocakta kahve pişire- bir hanım. Kar11lannda da mektepli te bulunduJu muhit ... Selaniğe ben- - Bilirim, Reşıt ... Calatasarayda c- 'Tıpkısı .. . Mükemmel... Bu-
rek mÜ§terilerine sunuyordu. bir çocuk. Her halde evlatları ola· zemez... Jyi telakki etmiyorlar ... bazı hocalar, 8 den yukarı not ver- gün lıler iyi başladı ... Haydi Daka-

Abani sarıkb, bir aanadlyeye çök- maz. Yaşları müsait dei'l. Milrted insanlnr ... Bari peçemi ört- mezler ... 1 O Allahınmıg, 9 kendile· lım gayret Böylece devam et· 
tü. Küçük san çantaaını itina ile diz- Genç kız: sem)... rininmiş, 8 Jse mükemmel bilen tale- ... 
leri ü.ze.rin·e· ko>:d~. cUfaklıh ara- - Bilmem iyi mi yopıyoruz, Ke- - Örtmeyin, Şayeste hanım ... beninmi§... sinOnl ... > d ... dü 

b bb b 1 k il A 1 l ara ogru yürü . nır. gı 1
• cu •• :S .. ının ° 0 .an ve mal bey. .. lem ne diyecek ...• di- Hatırım için ... Bu bizimki bir müca- Ne kadar tat ı ve naaı doğrude.n ,_ 

- k d b k Kavaklnr istJ"kametinde gidecea mıntnnının gogus ısının a ır ta ım yerek heyecan gösteriyor. deledir, bir muharebedir ••. Mutlakı· doğruya kalbe akan bir aesi vardı. 
gnrip hareketler yaptı. Sonrn: - Siz, &lemin ne diyeceg"' ine bak- yet, me .. rutiyete inkıliıbeder etmez Arabacı hafifçe eğildi: vapur yana~yordu. 

- Bir sade kahve ... - dedi. - mayın... Kendi vicdanınıza. kendi her şey ~lup bitmemiştir ... Daha ha- - İskel eye mi, doktor bey~. Küçük Rcıitı 
lnsnn çnlışıp yorulunca aade kahveyi hissiyatınızı dinleyin ... O no di,yor, garacak pek ço~ içtimai hare!etleıi· Gen~ eıke,!ı.ı (Arusa var) 

1 

Ke demeli ? 
Bir eclebt mecmuada çıkan 

bir gürden iki mısraı 
Seneler ~ Keldi 
Günler geçti, ~di. 
Geçen seneler, geçen günler 

bir daha gelmez değil mH Doğ-
rusu: 

cSeneler geçti, geldi:. 
dememeli; 

«~eneler geldi, geçti> 
demeli! 

1L 



=::;,::;: ( !fRDiR. R.&DBRLBlt.i) j SiNGAPUR KORSANLARI 1 
patlıcan yeni Belediye Lig maçları Kuduz ,_,efrika No. 112 

E.a ? sn' Eaw Talu iilladftDIZe Buna taroıllk nuibe&ı tubbesln- ~I'. Ben b1? tattmım .. 

=:,-E;.;~(;'~..:0. ~ ! reis muavinliği • aene ı3 eJIUlde Yakaları :1 =ı::a~b:m'~.:: ~-.:-~ m;::ı 
b1u •mr Te J,-1an _.... ,. L. ·lıyor tollan ve yüzleri yandı, ilıl, nblOltr batt.& 1'a111DdWt• 

1 L_t-ı- a.:-.• n ~ Sama: ta. memJetetın her :tl!fea1n• 
:Wt,D' .!:: =-Y~-~ Emniyel betinci ıube Serseri k8pelder zehirle - 8anlar - lam •n•nll"1ır. • &1DI tnınlllM ~ 
..... mi- .... iu s!.m -- miid:~ı B. C::.:ı.t-:ı ti!,..:_ Yeni tene li1r .,.çlanDm • ...,.. ve sDUlla 6ldtlrlllttıek -pılanllddaa~lım,oaıerı,orve --~.B1s de k&• imkAn ıottur. 811 J'@aeak• sel ek Un& ~ U &7 U.I ml tanzim etmek Ve kuralannı tek• .. _ ıunwuu m; oııılar ~r. -
l.lıınak ıammac : ~ a edildi _'L .. B" l "d" l" v" "'e,.. t DC1e aıtırdı. Takako emır verdi: dolru bir ~l\r ve bir ht.-EM:i .lellqalla CID6twfe:t enen ine& uzere o ge mu ur uguna ru - ... u . ı1a tıtattır. Ben Osakada _l......_ Wmn-..... e'laeriya meseli .Der- hol ajanı B. Nuri Boat'un riyueti.de " l.tanbulda. kuduz vak~nrua ço- ~ tı:J:n bp~. def1l !erle m~ 'fldl;;;;;; 
lilayip o.mat lbnhim p.,._ diye Beledq. ab tw tet\il&t- Em- toplanan kul6p ma~n 1- kal'- iahnaa &zenne BeleCfiı'elWl eeraeı4 edlDClJe tadar ~&l'. n.ka.t bir '*b&t B1l helUler ae.ntn .,., 
,__., awa t.. satı '"meie bat· niyet müdür~ .,aıitından aaal1n&· ,Japnalar baklanda muhtelif dı1e~- ~pekten ~ldürme\ iç'in be ıgı"bt ted· tllrUl açamadılar. ~e ıenıeı c:ilmall 
ı.Lınhı rak tebar Beı.diyeye bailanae•ian lerde buhmuak bmıılanm ~ birler alclaianı ..aorduk. Belediye. b1r Banlar taıe a.,.. adar -ııam. - .,., nnetıeı1le çalıp< 

«Cömertlİğİle :mİlal -..... Hile- 1>u • len bakmak Uzere bir m•- )erdir. Fibtür Ye yefti .ene kupa ve ay içinde 384 kedi, '495 k6pek ,._ yapılmqtı, 70rtar. Bir ut gtm lçtn O.. 
mi. senin .,.unda bir deve çobanı rv~ b& ~d dil etini lfbk lig maçlannın pn>gramı ajanlık ta- kalam11"1nalanD fena1 ...rette &1- Baatlerce utrafbl&r •• ~ Sin- _,. teıelillaen ne lJ'l '>la-
bir! Ga-. .............. y 1 ~ liie' ~ · t =cl · rafındaD hazırlanmaktadır. dürülmeai için Hayvanlan himaye medller. caJc..ı 
atancmdan küsufa .J........ ,_ ~n üd~~:?'B c:.::L .. nt~- _ _ı,L._. wa-t. Çekilen kur' 8111 söre 13 .eylulde cemiyetiae makbuz mukabilinde tee- Mabede hücumdan bir netıce elde ~: 'l"abko Yama4t 

-·- ''"' ID "Ol • o,fUAfU .., ... eouınıı ır. ~ 1 ,.._., Da r . . Bun'! rd batlt 95' edeml,etı mulıllmlar: 
Ben böyle mübalifalara b4rma· B. Şükril, Emıliyet müdürlüğü em· Bqiktaı .. 1 aksim e:._ ~~4ray . - \r:1 ~bniftik d' da zehiTt "'ldüiül •- :raıın evine IBldırmnnm eeza- TatUıo bu mekttll». eeft1> betli• 

malda beraber. iiltdik da1kavalda- ria<le vazife gömıeltte olan 2 70 Be- vutpa§al ile, Feııera&hçeV ufa~~ ~~eü ve e 1 e e 0 
- aıru ctireceDlnlZb KTbt IJOZlme 8at- 10rd11. 

lama memet sahibi bir ata deiil. lecliye u'bıta11 memurunun Belediye- ye ile, · Spor Beykozla. e ~~: muet r. . " .. dan '80ldan tenkitlere 'de ~yordu, H~ alTJnd bUb 
dofrudan doiruJa pathcw 71'1>a· ye dem i§lerile metgul olmağa bar pqay)a kar§ılaıacaklarClır. Bırıncı Bu.~ıktar, norm.al ~urett~ 'ôlduru- Sama bunlara kamcı 11e cevap veri- günlerde -~ lılı'-haber U:,l~ 
-::ı:...... (D- J __ .r L-~.-'-- -'=- 1__ H ._,._1 ml cı~ '- küme maçları feaerbahçe ve Şeref len kopek rve kedılerın mıktandır. ...... 8 "--' 
..._-. um ..ıa o- r- •- ı.awlfb1'. azını&. ar tama an ı.&.tan l . .. K d k l t üz . yorı.n.1. ama: .J'A .. u: 
ele teali etmemi bekleyin!!) 270 B led' b stadlarında oynanacaktır. kınci ku- u ~ va a annın arması erme - Burası Şeytaularm evldlr. Tann- cYamada yakında Osa.ka.ya. iellh 

••• .onra • ~ BıyeS~ !tuüı m~~.':. me maçlarının yapılacağı ıtadlar Belediye, Temizlik m'üdilrlüğüne ye- 1 · ı ra yenı muavın . u.-;run n reısugı . L_ 1,_ _ . • B talima ,. ar böyle yere i rmez. cekm1f.. ve halkı kılıçtan geçirecek« 
Ka...-n türlü türlüsü olurı Top- altında ve Belediyenin emrinde 'Va· için tetkikat yapılmaktadır. ~r~- nı ~dt v

1 
e~11tir.1 ? t t

1
a i~- Diye ibalırdikıça , etraftan bmıu du- ml1..ı 

alan Yardır. Huanitey .....t.ı W- "f batl yacak M inl'k gümrükte yeni yapılan staddan ıstı- re muca e e neyet en ar tın acu, yan yerlllerden bazılan için için gU.-
_:;.. U.• y..,mca, rmld, ~WIU zıB el yde' ı'L_~- tır.L'll!. tuav ~' 'Ve fade edilmesi düfiinülmektedir. ikin· l.tanbulun neretinde oluraa olıun Ilıyordu. Bunu duyanlar. eller1nl g~e ltaJ,. 
- • • e e ıye zam ..... ı teş&ı a ı maa.,.arın1 ı_.. kl h' 1 'I T k k bl .-... ı.. bir •· olur (Yüms çavaplS 31 CIDI and· h l ld .. .b. Em . ··d - ci )[üme kuüpleri kuralarını çekmek .-;ope er ze ır e ve aynı zamana& a a o raz sonra, J._......, "'1 dırarak: 
~ yedi .-n eene ene! Edime- 1,.'l .. ~n ~· u~ r 1 l nJetdmu ur- üzere pazartesi akşamı bölge merke- ıitahla öldüruleceklerdiT. Silfılıla }aptı~ı anladı. Müteasınp bir mll- _ Tanrımı Sen bu belAyı da baf,ı .. 
L--· dı .... aki hallan :yapblmı bir u~-l-~~çesı:! ~n a ~ıca· ar_dıı:; l"i" zinde toplantıya çağrılmıştır. 6 ey- öldürülmek icabedene halk,· ilanla Jetin Jilzlerce Jlllık ananesine daya. mJSdan defet! 
.,..... oe eaıy-e ı&t.at ., en mu uru u .. .b. ı__ ı_ -rd _ _ı·ı _L • nan mü~lerlnl bir anda yılcmak 
röpcwt~ tlıfailatiJe anlatDUJtmı~: Türbedeki Belediye Fen heyeti 'mÜ· luld~ ~üttln bölgelerde oldaaıı rı ı naue ar eoı ece11.br. kolay tılr 11 dcitlld1. Jlwıu Yamada Dl'19 )'&lva.rıyoMu. 
On- rıibi:, Pathcanm da kemer 1 dürlüğü binasına geçtikten sonra Be· ıelmmızd.e ?e futbol sezonunun .. açı- bile yapamamıştı. Yamada hA.lA. Yo- Oll.b.lılar ~yle bit inanışa çolC 
nr, bost8n ı var. e.nı.r, ~ lcdiye zabıtası teşkil!tı da bu binaya lıı merasımı yapılacakhr. Bu .m~~a- İstanbul vilayeti hudu- 'tohamadatı mabedhı baş tahibhıln b&tlanmııtl : OQya ôsaka mUıot 
dizi r.rlr ıöaterider. H• birinden, taıınacak ve muavinlik bürosu lkti- sebetle iki kuvvetli mulıtelit birbir~• dunda mahsul teslimine elln1 Öl>07or ve dbı ffltrlne tantmak taddes bir şehirdi. N\ppon ada,. 
lüü--leld .ı..1m11u dile Ketİren t ~-1 • "d" ı .. w .. '""" d bul karplapcaktu. Bu 1D9Çm 'baalatı ile lstemlyordu. lannın cenneti bu oehrtn altma. T~ sa .,.en mu ur ugu .oınasın a u· • F h" 'L-.. J dı 
ceavai ~ ,....J&:ler pplbr. _ nacılktır. B. Şültrii 'T1lz:İfe itibarile eski ~po~culanmızda_n merlaum et ı IHLV an Takah0}'11 ~ 'fe aıabe\lerl kH.. Tannlar Osakayı nRutlam~ 

Fakat ı. .. de patt..._ .-lir lrO"' Bel diy reialiğine baiJı olacak va- Tahsın 1le Sedat Rizanın memrlan Devlet tarafmdan satın alınacak yıkmağa teş~l)c eden hlr 'k1l1 vardı: lardı. Bu }'tDden ,ehre yapılma 
rülen çeıidi~~· ,ıetittYor~ C• nFee ve e direktifleri Belediye r~isin- yapılacaktır. huhtıhatın •il~etler tarafından tel- Basma. u-th•~ blr adamdı --rn- !

0
8:... ~--~~-~~t!ı~~ 

nup vilı,yetlenmuue uıten ba .,..,,az. d 1 k 1· . . . 1·1 'h t' k d "h ama m "" •• Ulli .., '&u.u • .mau"''"~ •v- ' ~ -
• . ~-~-~ d b' en a aca tır. . K 1 ımı ıçın ey u nı aye ıne a ar mu - nün biiyilk bir kımu denizlerde geç- rmdır ı dJyorlnrdı o.sata daim& 

~ diie~ ıklimle~e e rat11• 1
• Emniyet be§inci ve alhncı ıubeler amyOn ar let verilmiıti. lstanbul vilayeti hu- mtştı. 0nu ber'kes bir Japon uhra- 0sataİılann oıaciı:lttı.. MtsteVme\ 

liyor. Cadden ~nn'!s ~o~n~ emrindeki Belediye zabıtası memur· dudu içindeki mahsul tahmini iıl .manı olarak tanıyordu. Simaca; da bu eehlrde bannamıyncaklardı. 
-~ famteti sibi ~ &.tüDliik }arının da Emniyet müdürlüğü cm- bitmit ve tesellüme batlaamı§tır. Ey- )apona bemlyordu. Fat.at, ooa Oen- "9•M-' 81111 feh1r blltı l>una 
de anedıyorlar: ~tsı mantarla Tinden alınacağı alakadarlara tebliğ Davet edilen kamyonla- lulün ilk hafta. nihayetinde te.el- giz Han dWes!nı!en dtJa}er ele ...r- ln•nmJff.ı. BQrrt,et ltftll ,. ıat.,en 
kaymak ve bildiiimiz patlıcan arası. edilmiıtir nn sevki geri bırakıldı lüm muamelesi bitecektir. dı. Battt. b1r ıün Ti - Pl blle kendi- afü ... mfınevver bir 'dmrenln w. 
Ve hemen h-. lılc ~. . 8ln•: b.faaındb bu lnanıfı aııme~ 1mtan 

Givece her ikiainden koydunuz mu, R ı·h· l.tanbul Villyetinden tebliğ olun- 500 sandık emave ·- Sen MogoUstanda mı doldm' yoktu 
w'lar eriyip halli ...... olduklan ume 1 ısarı muttur: İkinci devre it mükellefiyeti Dlft sormuş, Buna da ID ceftm ~ taloal&ı nblp1er baDI 
Wde bu sonancular tekmerini mu· tatbik edilmek üzere 17 / 8/ 942 pa- \'ermişti: aruına ~ ba ~. ~ 
w .. .m,ar. ••• zaıteai günü davet edilen birinci pos- ---- ~ H~=--~ = mirler 1QmQI ftzlfe bWdtrdl. 

AhtaP binalar iatimlik ta kamyonların aevlti. sörülen lüzum Mahkeme 3 suçlunun kU. Ben de Oft11ft JOla• '1lttma.. ....,. ...... glnınler. her IQdtn 
edilerek ;rıktınlacak üzerine muvakkaten tehir edilmiıtir. tevkif edilme.ine denlacl olthua ıı &lee, -.ı TNll&r arumda ba '81-

S..k günü 87nca aazetelerle ilan k rd• · * üallrll ~Judı. 
• edil kt' K rı t ila ı arar •e ı sama baktındıl 1ı1r tc* Mm 11111ıa: Blrlt -Dedin bit lablbl ancak 

ı ed!'::&a • ... el~L~~' '~!' lıtanbulun fethinin bq yüzüncü ece ır. ey aye n ° unur. ta,.._.. )tdeflDll 1ııa 11111 51;;? titr ba !Mn ... D J'Q1llUla JııaJtm bl-
y 1 ay e.v ,_.... .. • 1-· - 1d6nümil münuebetie Ramdibi- Fi ' ED . d b ,._ _._L L__d wal'dl,. ...., :m.11haftl'lumdul '* to- bini " fthnedmı ~ 

Z• • aeferberlik d 1 ile ar- 7
'" orya da erın e et y.u: tallıı:u5 - ar bm. ..... 0 ay1t • ıan ile Anadoluhisarının esaslı su- emaye porselen vesah zücaciye ~ tu 8amQı vetemed1tlert Joln. ma· <~ .ar> 

~ s6I -~ delil, ~tesefid,,no- rette tamir ettirileceğini yazmııtık. yası b~Jonduiu halde ıabıa çıkar- bedek ~~~ ~ldtseslnt be.hane tde-
laada -.....niyet veren - « an· R ]'L'- F t'h S 1t M h t '- ·ı 'L 'k"' k re • .:1.ııuı.aa.uy& • ... ı...n..dan birinde midürlük ume ıruııa~ a ı u an e me M .. . l OO d l b. mama& ıuretı e ıı-.tı a.r yapma tan _ mz blr ı\lnah itledik.. lebebl 
eden bay Kemal. bana laem azan, tarahndan fetih •.ıraıında yaptınl- uıtecır o• a. ı ır maznun kak, Avram ve cliier lzak 8amadır. Bundan aanra ~betlere 
laem pratik malUmat Yerdi. (Pratik ~ııb. Son~adan .~nıa. e~~en ahpp otel yapmak ııtıyor acJlarında üç klıinin muhakemeleri- hlleam e~ deaLlf1erd.I. • 
tlediiiln: $11 beya patı...... al& • bın.lar H~nn gu~el~ı~!'~ bo~mut- ne 1 numarah MiJU korunma mah- TlıblıD 11171t _..,.. .._,. 

,~_.ı_) nır-1-1:1.1-. L-- d 1-L tur. Beledıye, timır ııı ıçm Muzeler B Fl . ,_. kemesinde baılanm11tır Maznunlar dA.o.- IDICbar ....._ -· --.-,-. - ......... .,.. "d ·ı (§h' l'At k t!m" u ıeDe ory• gazınoswıu JLıra- · .___.. ._..._ 
J.WUDda Jelitea .. mük....ı cin- ı areefıı e Mırı 'f Vyapk~~ . dve. . ıkr layan B. Ömer Uitii Filoııyada J 00 suçlannı inltlrl ederek Jı:.enukldileri va- k1_ ~u.. IU'Qda fD1le bir 411dl-
• • • .. • t --L!jb' edi1m • masra na aan e aıeti e ııtira d 1 b' t 1 tı k .. V ı· zife ile Anado uda bulund an için vu11 .. ..., ..... 11: 
nı ıyıce zurnye ...u ı ell d _1_.,_ ın • 1 ak }il h h o a ı ır o e yap rma uzere a ı 
L-LL-~ bti L---.. --L!L' old e eceJLür, 1Ut lf 0 ar eVVe a U a • Beled' • • d lı:t 1 "tfi Kı ba malları •bfa çakaramadıklanm C- Olıab. ftllllnlJı est1 cames1 -.D1Ua .- .....uı 11111o b' 1 • • 1 ~ı_ d 'I ı_ k ve ıye Tellll o or ı..u r- . -.. 
Pro ___ __. ı•P ına ar ıstım ... e ı ere.-; yı brı- d .. . . y I cak ileri aürmüılerdır Maznunlarm üçü Çan - ~u'7G an.1'dln bCll,ln lllll 
ot!~--~! >;_9_P_2'~_....t..ıt...-_ Jacaktır. Bundan bqka ealıildeki nh- telar~ n_ıuracaat etmıfbfı Br. Ömapı ~ Atf' de tevkif edilmiı: tahitlerin dinlen- eller, flmdl TüüoJa QMD.,... •• 
~~ 111DU1D1 ~• ~ :--. ~ I --'- H ' o ın mıa matra nı . er LAi ı • t _ ......_ 

da _:__ .. .._L_ .. _.1_ ~ --L-.1~ tun ..._b 1111• tamam ana~. ıaann t · d lr _... -. b " ""-lid meai için muhakeme baılı:a güne bı- orsanm .._ ......... ı ~ bip&. .ili.il"- - - ~ ----.· içinde ilk İDfa zamanındaki 'YUiyet emın e ece Ye muaJJen ır 111 - mlJ araJda an! bir hftıcuma 1llm1IP 
lann vanhr. M...ll Faadi (••tlr'r göre gijırel bahçeler Ye parklar ku~ det ıonra şehre ter1tedecektiT. B. rakılmıftır. mahTOl•"*ln.• 
Bedia yoa Statzer'in k~eti) mü- rulacaktır. Ömer Uit'fi, ~u m~ddetin. yirmi sene Maarif te,kilihnda Tabto bu ar.ıerı duyunca. ha· 
hlaaw Wr llMllııa.ebeci oldu. Pala· Anadoluhisan ıehrin fethinden olmaaını teklü etmıa, Vali de on beı • • d kt ) remdetl CUSJel•rl llkıftırdı: 
mut Wıabile Ga11ıtuara7da tanınan l Orh eaz' . d bı ıene olarak münasip görmUıtür. çalıtmak ıçm O or ar _ BmıJan ille ttın aöyledl' · •-L-_ _a.1• u...:a u.ı evve an ı zamanın a ıa M" dd . . bl 1 1 kutul cak 
--· ~ ~ ..., edilmekle beraber ıehrin fethine bir uli ~t ıçın hr an aşbamaı )'•~-'ı~raa o a Ka1ar maanen blrtnl röstereme-
.woıo. ......... ..._..etti, vwnw..~ ba,langıç olarak yapılmııtı. Bu ıe- ote n ınıasına emen 1 ana~tır. Maarif Veltlletl, mekteplerin tıhht dller: 
mayetile İf)İ7en ıirketlenlen birine bepl Anad lubiu ela ta . . vaziyetini yakmdan takibebnek lçin - eanc1an bundan duyduk. Bu ba-
aeçti. 1Dı. • o nnın mınne KÜÇÜK HABERLER . L J • • et:-di L ber hedtelln llmnda dolapyor. 

Z • Saaa- da (laekim- baılanacakbr. :yenı &arar ar vetmıfti. ....... ye &a· Dedller o.ta sarayı gerç~ten 
b_~ ~ • Her dd Hitann tamiri için Bele- *Yal K 1 h' . üd:ı_ dar maarif tqkilabnda çab,a:n dok- ~bir 1erdl. T&kako· 
- miydi. muuenclialik ~cll, pecla- d' l '"d" l"W• M'· . ovanın ı ıç na l)'etı m ..- t l h . t ,_. iılerine d d . 

a-L....!11 ıye mar mu ur uğii ve uze mı- d" .. B Nu . T b I h' or ar, anç e.-;ı e evanı _ Buradan beni bile :mabede ka.-
roj miydi. öyle~ teF) - et- marlan milfterek bir plln bazırlıya- tiluruCa. ·'- çrı '-unaKoyl' ~nu~ .. ı)m!11~ edi7orlarclı. Yeni karara göre Tıp dar bem ele tendi ~ gOtür-
wk iba'e ıitt17d1, holdrabulık pro- lı:la d e ~ı&, u~.ur, a ıçı &oy ennm fakültesinde Maarif Veklleti h • dill B halde lht!Jt.tb da -
'-örü keailip döneli. Keadlmi de ea r 

11
' okullarıle bu koylerde yol v~ köprü· bma talebe okutulacak, ba tabip~, hyı:: er vranma 

.. ya katayım: Banka memmaydum, ler yapılnuttır. Kaza merkezıne olan uk bakımı denJerinde mütehum Db'Vet. harem talJllumı bp.ttı 
eeldz metlelL deiittinfikten aonra aa· Belediye iktiaat itleri ~Dar~~ yapılmıı, iki tarafa a~.çl~r ~J:caklardır. Tıp fakülteaini bitiren- Ve lldlt adamlarma tlddetll emlrter 
... Huwı oW.n. ~ wil mildllrlüğii eaki Maarif dı.~l~nuttir. B~ •ene mahs~. i:'Jidir. ler, muayyen bir zaman için - ha- ve~: 
.......,lan araanda çojumaa kalıp • b• _ Tutiln mah.ulü de bereketlıdır. riçte bafka bir nz:ife k b l tm k- - Hayatmıa au1ka.st yapmalan 
.. iiıfdaDMIL lalbMW• Zati S-.-- nezareti maıma geçecek *Fenerde oturan Hiiaeyin adında tizin_ 11rf maarifte k~ll~~ e muhteme.ldlr. Gklnld ...-.. lllr 
..... ...ı. delills. Fakat itte........._ &koni Vakum ıu kumpanyuı aeltiz Ptmda bir ~ocak evin Uçüncil lıpcaklardır. 1 a ça- tefebbtls olursa hiç b!rtnJzl affet-

Hüsniye 
Sadıkoğlu'nun· 

Habrul, kebdieini tamran 
n Mvenlerin kalbinden biç 
Mı DJD&D eilinmiyecek olan. 
enaili kızım HÜSNIYE'nin 
birinci aeneyf devriyeyi ve
fab olan 16/ 8/942 tarihine 
mGaadif buldinaU pazar giinü 
&ile namazmı mtiteaklp Boa
tancı Camü Şerifinde Mevlu
du ıerif kıraat ·n merhume
nin aziz ruhuna ithaf oluna
rak hahruı t&zb olunacağın
dan arzu edenlerin teırifleri 
rica olunur. 

Babası ve kardeıi 

Milli 
oyunlar 

~ B. ~~ ~ tahail et- yeni laflndıia Tepebqındaki eaki tatmdaJd penc~eden aokaia ~r- Bundan batka muallimlerle hatta m;:ka~ arada babasın& ltincl 
:.:::..;- mce~ebatlarb.eıçiçeld•, fi- Akpm klZ aanat mektebi binuından ~n d:azen:iini kayb~j'~ ~ilfÜp talebe için mncut olan prevantor- t>1r haber daha ımderdi. Koramn F eativali 
da • ~be •· ~ ~ -:;;:- yakında Dördüncü vakıf l.anındaki : a:~~ d •~ıt ye m ~·. yumlar da artbnlacakbr. Ayn}u kı11 bu son mektubunda şunlan ,a- 16 Ağustos pa· 
• - ili yaz pa ıcam Y • millca la,e müdflrlQilnUn inal et· .. ,,\&&~ a a oturan n~ tahaitat ile aaümüzdeld JJ)bapadu ZIJ'Ordu: ar aaat 21 df 
ıvor n bunu etrafa ,.ymaia alna· ~x.· ~-' ,_ i cı_ k adında on hır yqlaniıda bir kız evın ' ti'baren her _,,,. t '---I-d bi •""•A"'A tam -1-A-"e bir 

~=-•:..-•!__ • ..,ı aaıreye ~ceıtt r. .,.nat me - _,, k ı_ ., dü ı TUaye merıtc:&m e r vo..AA ı.wwUWJU o.ıh.fu ... .1.. Yü-
llJor. Oaa U&MMl~ı • M tebl bina.na ,.pı)an edJ ,,UZ bin pencere camını aıer en ao..aaa. • prevantoryum açılacaktır. esrar beldesldlr. Mt1bı fen:ı- ........,.ll&AAUA 

- Toprak bunun JÇID, ne miitall, li Jık tam" fı ~ d' ıerek bapııdan yaralamDlf, Yed.ikule I 
1 

lıklar btlytllı: mabede tapanan rükall Gazinosunda. Dühullye 
.. mirail ... Fabl pi de halla aht- h~an kab:.ı ma:dllmlttfr.e ~=~:r: bastaneaine kaldınlmııtır. Topha- G" J••k B cOnlkb rahJlılıerln bqmdan JQttur. 
.... Belediye Fen heyeti mlldllrl6til ba nede oturan Sabahat adında bir ka- UD U OrS& 

1 - AllftınJmmrı .......... fabl b"l... ta••nac-'Ltır dın da evin taraçaaında Çarn8f11' 1 ı---L-1 D-'1-.1:--: llinlaın-
lıir llrll ahpnacl•lan ....... ...,ı.. ,_ya r ıuı; ' uuken dU,Up yaralanmııtır. Saba- 15/1/"2 ftau.t H&llDUI De vua7~ ._ n;.;·· ~~:Jdıe müdf:iü memurtn !jt B~ojlu hutaneainde tedavi Londra tızerıne ı sıerıın a.a MllnhA.l bulurum .,,ar memarhOOar fıC1D ona.,..._,. m;ıııu erkekler 

-;_ 41bww efeDdim. IMmla· •,_~?'11 taD aonra o- tına aıamııbr. JfnJOrt tllerbıe 100 dolar 130.'fO ara.sıııda 1418/ 9'2 tarlblnt :mlladlf cuma ıtnı ll&t Hde Pıhn0 aııi1ı mu-
.. •°"n ~ ._ ...,1 yapmalı... plan odalar ıWitlenmı,tir. Belec:liye * Ali aduada 12 Ptlannda bir ceıınre Ozertne 100 tarrer bulunan ımmwı l6rll1en llsmn 91edn• ll/lllG cama it n saat 
M ıel&, ~ çileil tamma• iktisat itleri müdilrlliiü bir miJddet çocuk Fatihte Malta civannden ge- tlViçft frangı SO,Jel 14 e tehir ed.llmlfUr. 

. ........_._H-~ lswft Is .... ı:ıllprda- millp fqe mlld6rl111Unlln ltıal ettiii ç. en bir otomobilbı arkasına aalmak Madrtd tlsertne 100 pwta 12.89 Evvelce yapılaıı tJlndMt fll'AlU Mil olaDlarm -utp ~ lle 2018/ 942 
..... --- L-...-" ...... _u __ -"' el --L-~'- ,_. ....L d"-"...... D---da -Alcbolm -- 100 - aı.ıe •qamına ta.dar mtnouı ... • ......... IJla olmar. (8804) S:--·~ ,,.. .. dair erde ~u.ıdan ıonra Belediye ... e~en ..,........... ..,..,.u n ,...- _., -~auw •unıu 

le~-~ 1l8rllcııüa de ll&- Fen heyeti 'Ye Jmar itleri mUdlirlit- ralanan Ali Çocuk haatanealne ,ata. Emniyet M ic:lürlüğünden: 
;.:~........:... ._ •• ..._ IGnlln 'T'Grbedekl blnuma tlıflMCU• rGlmUıtflr. 1 R A D y Q ı lıl1ldlrt1ft llftl'l ~ "2 1J)ı Ji1eeek Te J&tac•t"n içhl 
8-mdarmm dımdeld .. ~ .,...._ br. * Yıldızda blu mahallesinde .,,,. .. atık eblltme'8 tmaJua llOOO kDo ot Ut eeooo t1lo llO MlllMJQ 
ıl metr6k 1nra1ap pabıt.ı wlda _.._ Mülca 1.,. müdürlüiünde vazife M~hmedin '' ,...ndaki km Saadet lbtJe gtınl olan U/8/942 ..ıı lln11 talip mtıracaat etmedlllndln Jlll/MI 

--'- ~ a&ren Tacuet Veklleti memur n evın dtıVarmdald uma,. tmnanır- ..,._. '""9m dnü ııuad*J& 11ıe1M1ne bl'aı 'ftlilmlfilı. btetlllertn Qllı tinde al4tl• 
:::·,4~en: ;;-'J'IP yol ..._. mllfettit)erine henüz 1eai yuifeJeri ken alao kınlnut. eocuk dilpnilft&r. 12,ılO Prcıcram. 1US BM wrlerl. Jt,ret binamda tunılll kolD18J'ona mtıracaatı teminat muvUbte 802 111'& H. ='boWnlecetiınis Jli.. l>ildirUmemiftir. Bunlar, yenime- Saadet Sqoila butaneeinı bld~ !!;4!u~~ısıı;:er1~ ıs.oo..:-m om: 50 tunJttur. 18800. 

lbetlerin ~tundan haberimiz yok ••• m~eri kendilerine teblif edilin- m~r. ırası. 18,03 R&d1o dana oteatrua, Sümer Bank iplik ve dokuma. fabrikalan müeıae-
T'Pla, balerin beyu patbcandan d:1teı :~arı ?ardilncli vakıf hanın- Halk türküleri ve oyun ıuo l'asıl beyeU., 19,30 Ajana haber- • N ·ıı· ha f b 'k Gdtirlı&~d 
~ lmacf·ıı:.. ıib' e •nne devam ederek Be- Ierl, 19,45 istanbul a& y&rlflanıwı ıeıı azı 1 ama a n aıı m .._uu en 0 .":~ L.. lediye lktiaat itleri müdürlüiüne yar- havaları neticeleri, 19,56 Güaer aesı.r. 20,15 Fabrlka.mlzda bulunan lf&ltda evsafı J&Zllı bot aslt damacahalan 

ltt . .. dal dım edeceklerdir. Ankara 14 (A.A.) _Haber al- <Tutum ve bakım>, 20,30 K.arJfık ma- 2818/942 cuma gtlntı saat 15 de açık arttırma ne atılacattır. 
IE&Yu~l~ıze b~ de patlıcana • dığırnıza göre, Maarif Vekilliği, kamlardan f&J'tılar, 21,00 czıraat Tallplerln mezkt\r tarihte fabrtlc&da buhııu~aları llln olunur. Arttırma-. * Muzaffer adında 12 YBıınd her yıl olduğu gibi bu yıl da saati), 21,10 K1mill ail&ll, 21,30 ya ift.ldk 1ç1n muvakkat temınat T.L. 400.- dört yüz liradır. 
••• (Va • Nu) b ' k 8 .. ..::1.d d a ıCarmenı operaamd&n <PI.> , 21.30 Damacanaların evsafı: ......... ........................... ır çocu uy U& ere en aeçen bir memleket halle türkülerini ve Aj h be 

1 
rl 

Et* Yeni Adalar kaymakamı B. kamyonun basamağına asılDllf. vi- oyun havaiannı pl!klara aldırt- au ..; r eeaİ.latı procram 
VU~f Vazifeıine baıladıiı için dün rajı dönerken kamyonun tar11Jman Jnlitır. Altı senedenberl devam 'l,30 ~. 'l,32 Vücudumuzu~-
lar ~Yet."• Belediyeye gelerek Ada- yüzünden diitilp ağır yaralanmııbr. eden derlemelerde toplanan Türk lıftıralmı, uo Ajana haberleri, 'l,60 
d"~ 1tlen .. e~afmda Vi?ayet ve Bele- Muzaffer Careba haatanesine kaldı- hal~ ezgilerlnlrı sayısı 4.000 e RadJo Alon ortesıruı, 1,20 &Yın 

e erltanıle srörüımüıtür. nlmıeaa da biraz aonra ölmüttür. yakla§mıfbr, .. ti. 

Adet 

810 
1'10 
100 

:Eb'adı 

!O - 90 lltrellk 
IO ı 
25 • 

EY safı 

Demlr çenber mahfaı.alı 
Baaır aepet t 

• • • Cl'191) 

.. 



Sahife 4 

1 • • 
Dr. İhsan Sami fili 

Öksürük Şurubu ı 
Öbürük ve nefes darlığı, hoi· 
maca ve kızamık öksürükleri 

1 tçin pek tesirli ilaçtır. 
Kömür alım ve satımında rasladığıniz zorlukları lial>er veriniz. 

- Herkes kullanabilir. - ı 

KİMYAGER .. 
Tozlu, ıslak ve eksik kömür almayınız. 

Hüsameddin 11 Kömür fiatı muayyendir, fazla para vermeyiniz. 
İdrar, kan ve sair tahllller. I 

Em.lnönü, Emlft.k ve Eytnm Ban. 1 
kası karşısında İzzet Bev Hanı 

Sarih adres ve müspet vakıalı tikayetleriniz derhal takip edilir. Bu ha
reketini kendi menfaatiniz İcabi olduğu kadar, vatan borcudur •. 

2 el kat No. 6 

Dr. İbrahim Denker ' 
Balıklı Hastanesi Dnhll!ye Müte
hassısı. Her gün saat 15 ten son

Müracaat yeri: Ankara ve lstanbulda) 

Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 
ra neyoğlu-Ağacnmll. Sakıza~acı 

caddesi Çöplükçeşme so~ak No. 13 
..... Telefon: 42468 

K 1.., KIS M I • Amerlkaa Kız l(olejl 
4ıı • AmvutkOy7Tel. 36 IGO 

aoo.,rt Kolej S M 
flebek, Tel. 31i .J ! ERKEK K 1 J 

ÖSküdnr iklncl asUye hukuk hA.k\m-
Kayıt Gu .. nlerı• • Yaz tatili zarfında Pazartesi ve Perşembe günleri aaat 9 dan 12 ye 

• kadar, 1 O Eylülden ıonra her gün. 

lJ#lnden: 942/682 
Mebrure taraCından kocası Üskü

darda B~!arbaşında Altuni Zade 
mahallesi Toprak sokakta 47 No. da 
ikamet eden doktor Abdülvehap aley
hine açılan teselli taldk dAvnsının gı
yaben cereyan eden muhakemesi ne
tıceslnde 1817/942 tarihinde M. aleyh 
Abdiilvehabın nisan 926 tarihinde 
müddeiye Mebrureyl tatllk ettiğine 
Ye keyfiyet talft.kın doğum kfitüğüne 

Bu yıl, Erkek kısmi (Robert Kolej) e girmek 

MÜSABAKA IMTiHANI iLE OLACAKTlR, 
Müıabw lmtibaru tarib1eri: Eylül 1 ve 2 

imtihan ,artlan Kolej ldaresinder yazı ile istenebilir. 

DERSLERE 24 EYLÜL PERŞEMBE SABAHI BAŞLANACAKTIR 
yeni Leyli Tal ebe için yer yoktur. 

teselline karar verllmi-7 te M. aley- lii••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıi 
hin lkametgft.hı meçhul olduğundan SATILIK lTRlY AT 1 1 • 1 

UA.m suretl kendisine tebltlt edileme- Ü A M ı f 8 ı k f b k l :z~:e ~=~~~m~a~:~an~~e oı:ı~~ Sahibin!> ve~~ seı!!~e 141ek ~ir a a ya ez ve 1 p 1 ' r 1 a 8r1 
edllml.ş olduğundan M. aleyhin ma- yerde ıöhretll bir marka ıtriyat ma.-: 
l(~mu olmak üzere keyfiyet llln olu- ıtaıası devren satılıktır. Bahçekapı Tu .. rk Anonim Şirketinden·. 
nur. Hasan Deposuna müracaat. 

K. TASARRUF 
HESAPLARI 

2 İkinciteşrin Ke
şfdeslne ayrılan 

ikramiyeler 
1 adet lOOt liralık 
1 • 500 • 
ı • %50 • 

lf • 109 • 
10 • 60 •• 
40 • 25 
60 • 10 

Ttirkiye Ctlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul~ tarlhf: 1888 - Bermayest: ıoo,000.000 Türk llruı Şube yo 

ajans adedl: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para hlrikttrenlere 28,800 lira ikramiye veriyor) 

Ziraat Bankamıda kumbaralı ve itibarsız tasarruf he.saplannda en 
az 60 llrası bulunanlara aenede 4 defa çekilecek kur'a llt1 qaıtıdakl 

pl!nll göre tkramf)'e datıtııacattır. 
4 ııdet 1.000 lirabk 4.000 Ura 
' » 500 D !.000 D 

' • 250 • 1.000 • 
4.8 J) 100 D (.OOb » 

100 aclet 50 Urabk 5.000 Ura 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 

DfKKAT: Hesaplanndakl paralar blr sene içinde 60 liradan aşağı 
dllşmtyenlere ikramiye çıktı~ takdirde ~ 20 tazlaslle verııecektır. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyıru, 11 b!ıincikfmun. 11 mart ve 

11 haziran tarlhJerinde çekilecektir. 

Üniversite Rektörlüğünden 
Utfincil devre kampına ~tlrılk edecek talebelerin 17 Ağustos 19U 

pazartesi günü saat 7,30 da kamp tnlimatındakl kıyafet ve zatı eşya lle 
snçlan kesllınlş olarak hfivtyet varnkalan ve ekmek kamelerne blrllkte 
Üniversite bahçesinde hazır bulunmaları., (8711) 

Acık artt1rma suretile satışa cıkanlan: 
' - Müstamel kanaviçe Tahminen 4000 Kilo 
2 - Boş benzin tenekesi > 1500 Adet, 
3 - Yağh paçavra > 5000 Kilo 
4 - Hav döküntüsü > 3000 Kilo 
5 - Mahzen tozu > 1000 > 
6 - ~ek döküntüsü > 300 > 
1 - eneke parçast > 400 > 
8 - Kösele parçası > 500 > 
9 - Tahta fıçı > 52 Adet 

Yukarıda cinı ve miktarı yazılı eıya Malatya fabrikamızda açık 
arttırma ıuretile 31 /8/942 pazartesi günü satılacağından isteklilerin 
ıartnameyi görmek üzere Ankara Yenişehir Erdoğan sokak No. 16 
de merlezimize. lıtanbulda Yeni Valde hanında 76 No. da Muame
lat memurumuza veya Mnlatya. Adana Mensucat fabrikalarımıza 

müracaat eylemeleri. 

~~IYMETLI PIRLANTA TAŞ 
6.38 kırat ağırlığında gayet kıymettar bir aded pırlanta çıplak ta.ş 

17 ağustos pazartesi günü saat 14 te ımtılmak üzere önndal Bedeste
ninde teshir edilmektedir. 

SACINJZ DÖKOLOYORSA, BAŞINIZDA KEPEK VARSA 

• 
1 

KULLANINIZ. TESiRiNi DERHAL GÖRORSONOZ. -ili 

Emniyet Müdürlüğünden: 
MfüiürlyeUmlz ıuabatlle polis kara.koUıı.nnın teshini içln azı 235. ço~u 

240 çek.I gürgen odunu a.91k ek.>lltme suretUe alınacaktır. 
Eksiltme 25/81942 salı günü saat 15 de yapılacaktır. 
Odunun tamamının muhammen bedeli 2400 liradır. Muvakkat teminatı 

180 liradır. 
Taliplerin aynı gün ve saatte Müdüriyetımız binasında kurulu komtsyo-

!!! mfiracaatlan. c8523ı 

Siyasal Bilgiler Okuluna «Mülkiye mektebi. ne 
girmek isteyen lise mezu olarına: 

Siyasal Bllg11er okuluna Jeyll veya nehari girebilmek için lise mezunu 
olmak, olgunluk imtihanını vermiş bulunmıık ve yapılacak &eçme imtihanını 
uzanmak lbımdır. Seçme imtihanına gireceklerin namzet kaydı Anka
rada mektep binasında ve istanbulda. YükSek Öğretmen okulunda ı eylfil
den 6 birlncl teşrın sabahına kadar yapılacak ve seçme lmtlhanı G birinci 
teşrin pazartesi sabahı baş!ayo.caktır. Seçme imtihanının günlertnl, hangi 
derslerden yapılacağını ve kayıt için J~zım gelen evrakın neler olduğunu 
~renmek isteyenler bulunduklan yerlerin Maarif Müdürlerine veya lise 
müdürlerine ve Ankarada Siyasal Bilgiler Okuluna. ve istanbulda Yüksek 
Öğretmen Okuluna müracaat etmeltdlrler. 116545• c8737• 

İstanbul Nafia Müdürlüğündenı 
27/8/942 perşembo günll saat 15 de istanbulda Nafia Mudürlü~ eksilt

me kornlsyonu o:ıasında (7975.05) Ura. keşi! bedeUt t5tanbul Jandarma 
Dlklmevı müdüriyet binası tamirat ve tadllatı lşlerl açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Mukavele eblltme Bayındırlık işleri Genel aususl ve fennl ıe.rtname
lerl. proje keşlC · hull.c;asiyle buna müteferrı diğer evrak dalreslnde görüle
cek.Ur. 

Muvakkat tenı1nat (5981 lira (13) kuruştur. 
İstekltlertn en az bir taahhütte (5000) llralık bu ife beruıer lf yaptığına 

dair tdarelertnden almı.t oldutu vesikalara istinaden İstanbul vlllyetıne 
müracaatla ekslltnıe tarihinden tatll günleri hariç (3) gün evvel alınmış 
ehliyet •e 942 yılına alt Ticaret odası veslkalarlyle goelmeleı1. (8552) 

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden: 
İdaremll.de kuf'3 ve staj görerek mak.lnlst ve bq mak:lnl.st teknik büro 

personeli ve ten memuru yetiştirmek üzere lüzumu kadar sanat okulu me
zunu alınacaktır. Yapılacak kabul imtihanında gösterecekleri muvartakı
yete göre sanatkAr finvanlle ayda 100 liraya kadar ücret verilecektir. 

Bir senelik staj müddetini muvaffakıye:tle bltlrenler tescll edilir ve mü
teakip kurslard!J.ld 
aranılan şartlar şunlardır: 

1 - Sanat okulu mezunu olmak 
2 - Askerliğlnt yapm!JJ bulunmak 
3 - Yaşı otuzu geçmemı., olmak 
• - Ecnebl i!e evll olmamak 
Tallp olanların okul diploması, klSa hal tercUmesl, istida ve bonservis 

sureUerlle 15/9/942 gününe kadar Haydarpaşa, Ankara, Balıkesir, Kayseri. 
Malatya, Adana, Afyon. İzmir, Sirkeci, Erzurum ve Eskişehir işletme müdülr
Uiklertne mUracaatları ve bllAhare adreslerine bUdlrllccek yerde ve günde 
lmtlhana gelmeleri lüzumu. llln olunur. c669b c8799• 

16 Ağustos 194~ 

. ' _. ... 
L·-~~...-=~~'=tı'"'"a.,.ı~s ""ye'--t.,..ınwı""'n~afesini isbat edene 

- 1000 - Lira ikramiye verilir 
Adrese dik.kıt: htanbul Tütün Gümrük Kemerli sokak Z 1 No. 

--------· Tclı 24197. 

Lüleburgaz Panayırı Açılıyor 
Lüleburgaz Bele.diye ReisHğinden : 

LtJLEBUltGAZ KÖPRt!BAŞI HAYVAN PANAYIRI 

nermutad 19 Ağı;c;tos 1942 çarşambg. er.ünü açılarak 3 gün devam 
edecektir. Panayıra cel~k tüccar ve esnafın istlrahatlerl temin 
edilmektedir. 

Satılmak üzer~ P1nayıra getırtlecek hayvanların mensub olduk
ları mahallin muhtarından alacakları !lmühaberlere Hayvanın kendi 
malt olduğunu ve o mahalde bulaşık hayvan hastnlı~ı olmadı~ının 
mutlak surette dercedllmesl ve öyle ilmühaberi olmavanlann (Hayvan-
lanııı satamayacakları ilô.n olunur.\ «8186• 

Hozat satın alma komisyonundan: 
1 - Aşağıda miktar ve muhammen bedelleri ve ' Hk tE'mlnatlan ile lhale 

gün ve saati yanh mevat ayn ayn 2490 sayılı kanunun kapalı zarr ve açık 
eksiltme hükümleri dairesinde lha1e edlleceğlnden taliplerin mezkur gUn
lerde Hozat satın alma komisyonuna müracaatları. 

2 - Taliplerin ihale saatlnden 1 saat evveline kadar kanuni teminaUa
rlle tekil" mektop!arını komlysona vermeleri. 

S - Evsaf ve şartnameler satın alma komisyonunda görülebmr. 
4 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (8359> 

Cinsi Mllctan Tutarı Teminatı İhale gfinü Saati 
Pit"lnç 30000 18000 1350 27/8/942 saat 15 de kapalı zarf ne 
Mercimek 30000 5850 43R,75 27/8/042 saat 15 de kapalı zarf Ue 
Nohut 30000 6850 438,7~ 27/81942 saat 15 de kapa.it zarf ile 
K. fasulye 30000 7200 540 27/8/942 saat 15 de kapalı zarf ne 
Patates 8000 2400 180 27/8/942 saat 15 de kapalı zarf ile 
Pirinç 15000 9000 6·15 27/8/942 saat 15 de kapalı zarf ile 
Mercimek 15000 2925 219.38 27/8/942 saat 15 de acık eksiltme 
Nohut 15000 2925 219,38 27/8/942 saat 15 de açık ekslltm.e 
K. rasulye 15000 3600 270 27/81942 saat 15 dE' açık ekslltme 
Patates 4000 1200 90 27/81942 saat 15 de açık ekslltme 
Pirinç 15000 9000 675 27/8/942 saat 15 de kapalı EarC 
Mercimek 15000 2925 219,38 27/8/942 saat 15 de açık ekslltm& 
Nohut 15000 2925 219,38 27/8/942 saat 15 de açık ekslltm.e 

1 
K. fasulye 15000 3600 270 27/8/942 saat 15 de açık eksiltme 
Patates 4000 1200 90 27/8/942 saat 15 de atık ekslltme 

ı · MEMUR ALINACAK 
Türkiye iş Bankası A. Ş. 

Istanbul Şubesinden: 

İstanbul Jandarma satın alma 
komisyQnu başkanlığından: 

Mlkdan Fiyatı Teminat bedell İlk teınlııatı 
Kilo Clıısı Kuruş Sn. Lira Lira Kurut 

30.000 Zeytin yağı 114 43 34 329 257' 68 
20.000 Sabun 79 78 15.956 1196 70 

1 - NümunesUe, evsafına ve şartnamesine uygun fiyatı ve Uk temlnatı 
yukarda yazılı otuz ton zeytin yağı ve yirmi ton sa.bun 17/8/942 pazartesl 
sııat 15 de İstanbul Taksimde jandarma. satın alma komisyonunda kapall 
zart ekslltmesile alınacaktır. 

2 - İki kalem yiyeceğin bir arada veya ayn ayn isteklilere lha.les1 
caizdir. 

3 - Taahhüdün başlaması ve itası sırasında thtıyan mecburl olan 
dan,g:.. reslmlerl, vergller, mukavele ve teminat lçln olan masra!larla mua • 
yer:e masrafı tevsik edllmek §artlle ayrıca müteahhide ödenecektir. 

4 - Sabun çuvalsız e.lınacak v& icabında çuvaUan arnca ınübayaa edl
ıecektır. 

5 - Şartname her gt1n komisyonumuzdan parasız alınır. Nümuneıer 
her gün görülür. 

6 - İ$teklllerin kapllı zarf teklif mektuplarını ihale vaktinden btr aaü 
evveııne kadar makbuz karşılığında adı geçen komlsyonumuıa vennelerı. 

•804b 

lstanbul Deniz Komutanlığından 
Deniz Lisesi ve Deniz Gedikli Okuluna 

girme Şartlan -
Denlı Lisesi! 

1 - Deniz Lisesinin blrlncl aınıtına girmeğe Utekll okur!ard, n 
ikmale kalanlar alınacaktır. 

A - Ltse birinci sınıfta ikmale kalanlar Dertlz LlSest blrtnct mufı
na orta okul son sınıfında. lkrnale kalanlardan Denlı: Lisesi blrincl sı
nıfına talip olanlar ikmal tmtihanta nnı verdlkleri t&ltdJrde e.llnmü: 
tlzere knyıt yapılacaktır. 

C - r~1se birinci sınıfına yaş haddl 15-18 dlr. Altı a7 küçük olanlat 
kabul edlllr. 

Deniz Gedikli Okula: 

2 - Denlz Gedikll Okulunun her Qç sınıfına. ort& okulda tknıale ka. 
tanlar alınacaktır, 

A - Bulunduktan sınıflann muadili olan Oedlk1l Okulu suııtıarın& 
kayıt edlleceklerdlr. 

B - Gedikli Okuluna. glrtş Y&.4 haddl blrlncl sınıfa 12 - 17. lk1ncl 
sınıfına 13 - 18, üçüncü sınıfına 14 - 19 yaşlarında olanlar kabul edile .. 
ceklerdlr. 

3 - İstanbul ve cıvannda bulunanlar İstanbul Deniz komutanlığına. 
İstanbul haricinde bulunan]ar mensup olduklan askerllk 4ubelertne m~
tacaatları. 

4 - Kayıt müddeti 20 Ağustos 942 akşamına kadardır. 
(8603, 

Sümer Bank İplik ve Dokuma Fabrikalari Mües• 
aesesi Nazilli Basma Fabrikasi müdürlüğünden: 

Fa1'rlkamız sahasında mevcut ve mahzenlerlle çırçır dairesinden çık&. 
cak pamuk toz ve döktintillerl bir sen e müddetle açık arttırma lle satıla.. 

3/8f942 tarihindeki katl ihale 1/9/942 tarlhlne müsadlf nlı aUnU .sad 
caktır. 
15 e bırakılm14tır. TaUplertn mukarrer günde fabrikamızda hazır bulunma• 
lan. 

Satış şartnamesi Muameıtıt servisimizden tedarik edilebilir. Posta pulu 
gönderUdllH takdirde tallplerln adreslerine de gönderilir. (8626) 

iki Fen Memuru alınacak 
Çanakkale bele<liye reisliğinden: 
Beledlyemlzln 100 Ura aylık ücretle Fen bürosu memurluğu He 100 lira 

aylık ücretli Elektrik fen memw'luğu açıktır. Kanuni ehliyet ve vasıfları 
haiz olanların evrakı milsblteıerlle müracaatlan lüzumu föhı olt:.nur. 

• ~ . (()589) 


