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B. ·Recep Peker BU s•n.a.aai 'l'EL&BAPLAB Seyahat 
etmeyiniz! 

:Almanyada, her şehirde istas
ronıann önüne kocaman ilAnlar 
~dır: cıSeyahat etmeniz mutıa
M , l!zım değilse vazgeçlnlzıı, ya.
but: <ıTekerlekler sırf zater tçin 
ilönmelldir11. 

Dahiliye vekili oldu B. Churchill Moskovadan döndü 
Harb dolayısile ve türlü se-

Tayin . keyfiyeti yüksek 
tasdika iktiran etti 

bepler altında her memleket yol- Ankara ı 7 (A.~. r _ Dr. Fikrl kurtulutunda bilylik yardımı olmut-

Rusya, lngiltere· ve Amerika, Hitlerci Almanya'yı 
yıkıncaya kadar har~e devama karar vermişler 

culuğu az çok kısmaya çalışıyor. Tuzer'in vefıttile inhilal eden Dahi· tur. 
Blzlm MünakalA.t VekA.letl de, liye Vekilliğine Kütahya mebusu R~ istiklal mUcadeleılnden sonra Bü· 
lüzumsuz yere seyahate çıkma- cep Peker t!;yin ei:lilmiı ve keyfiyet yük Millet Meclitl bao1'ltipliğinde 
malannı vatandaşlardan rica et- yük.sek tasdik& iktiran eylemiştir. bulunan Recep Peic.er, ikinci devre--
miştl. y . D h•ı• V kil• • de Kiltahya met>uıluiuna teçilmlı· 

F~a~: yazının. başına koydu- enı a ı ıye e ının tir. Kütahya mebusluğundan hiç ay-
Aum oğut, bu cinsten değildir. hal tercümesi rılmıyan B. Recep Peker, bu mUddet 
Çoktandır vatan sınırlan dışına içinde Halk Partisi genel eek.retedi-
-çıkarak yabancı .ülkeler görüp 1889 ·da fatanhulda doğan B. Re- ğini aenelerce ifa etmit Milli Müda-
gezemediklerl lcin sıkılan, yolcu- cep P~ec. Ha~iye mektebinden f~ Nafia Vekillilrler..:cıe de hU\un
luk hasreti çeken vatandaşlar erklnıharp zabiti olarak çıktıktan muıtur. Kuvvetll bir idare adamı 
hAIA varsa onlara, imkAn elde et- ıonra muhtelif muharebelere lıtir&k olarak tanınan yeni Dahiliye Vekili· 
seler bile seyahate çıkmamaları- etmiı. binbatt olarak lstilclll harbine mizi te'l:)rik eder, muvaHakıyetleri
nı, imk~n bulamıya:nlara da hiç de glrmlı ve bilhaua Cazianteh'in nin devamını <lilerlz. 
esef duymamalarını yürekten 
tavsive etmek tstlyorum. 

Sirkeciden kalkan tren eski 
ekspres değildir. Bir tek yap.klı 
vagon var, o da TU.rkiyedekllerln 
en küçüğü, en eskist. en rahatsı
*1dtr. 

Ticaret Vekili yarın 
Bursa'ya gidecek 

Londra ıs (AA.> - l!ovyet Rusya B Ch hill' 0 8 St ı· ' Baııveklll B. s~lln\n davetl üzerine • urc . ın • a ın e 
:tngııtere Ba§Veklli u. Churchill telgrafı ve beyanati 
Llbratör tıplnde dört motörUl büytlk 
blr tayyare 1le çanp.mba g\lntl Mos
kovaya vannJ4tır. 

Tayyarede B. Rooseveltln miimesstll 
mı.ster Harrlman ııe B. Churchlllln 
hususl kAtlbl ve doktoru d& hazır bu
lmıuyorlantı. 

Jıl.ilzaltereler ÇUflUDbt. gün önden 
cumartesi gününe kadar devam etml..f 
ve B. Churchlll, Londraya dönmU.,
tür Müzakerelere ılvU ve ukert 20 
zat

0 

{4ttrlk etm!.ftlr, 
KonferanG iftln\k edel'Jer arasın

da İnglUz genel kurmay bıı.tkanı sır 
Ailen Broote. slt Archtbald Clark, 
harlclye mü.steııan slr Cadogan. Hin
distan İııg1lh kuvvetleri ba~uman
danı general WaveU, Orta Şark İngl.. 
llı; hava kuvvetleri kumandanı hava 
mare§al Arthur Teder, Maırdak.l 
Amerikan tu"8tlerl kumandam ge
neral Maxwe1l ve dıter Amerlka mu.. 
rahhaalan ,....rdı. OOrüfllleler tam bir 

B. Churchlll, B. Sta11ne g!mderoııt 
telgrafta şu kelimeleri kullanmıştır : 
tMoskovayı ziyaretlm.den tevkallde 
memnunum. Bu tema•1mtzın, gaye
mlzln ta~ 1çhı pek b.ydah bir 
rol oynıracatından eminim.• 

Mofkon t'adroeu. dlln aR&mkt ya
yımında B. Churchlllln fU beyanatı
nı da ne§retmlştlr: 

cönUınUzdeld gilçlWder ve ıstı
raplar her ne olul'8L olaun Hlt!er 
rejiminin son b&kayasını da yıkıp 
bir ibret ve lnUbah timsali \'ncuda 
getirilince~ kadar yoldaf ve blra
derJerlmlZle mllcadeleye sonuna ka
dar devam etmek lcatl katanmtzdır,ı 

B. Rooseveltln mtim~astıı B, Hart1-
man dem~tlr ki: 

Bu küçük katar bizim hududu 
geçince tmsyonlarda saatlerce 
bekler, her yerde yolcu ve .asker 
aoıu birçok vagonlar katılır ve 
buradan Sofyaya, on dört saat 
yerine tam bir gün ve iki gecede 
gidersiniz. 

Dün bir çok foplanblara reislik eden Vekil, 
manifatura ithalatçılari birliğinin 'dağıtma 
itini çabuklaıtirmaıi lüzumuna iıaret etti 

· • ıtlllfla netlceleımı;tlr. 

cB. Rooaeveıt, verilen bilttın u
rarlan tanlbedecektlr. Amerika, BoY
yet Rusya Ue •ıı f{lrümete devam 
edecektlr.ı 

Rahatsız bir vagonda, küçük TJcaret Vekili doktor Behçet Uz. yotte butunduklannı aöylemlf, all-

. Kafkas'ta ve Stalingrad'a karşı 
Alman taarruzu devamda blr istasyonda kızgın güneş aıtm- ctUıı .sabah saat onda mtntak& ttcıı.ret kadar memurlar. Afyontarahlsara 

cıa ı::aatıerce bekledikten ba.şka müctürlütUne gelmlf, tngtllz ticaret tlındlye kadar ne' mlktar mal Terlldl-
aç ve susuz katmak tehlikesi de mUme88tllerinl oöa salonunda kabul tini takaınlara 1.stınaden lZit.h etmif.. Al 1 t d v • t•k · 
vardır. Her hangi btr yerde trene ederek, tngtıtenmtn memtetettmts- terdtr. man ar, Cenup a ve Ogll IS 1 ame-

ta takıldıx.ıru ha- den mO.bayaa edeceıtt ilzthn, tnclr ve Pahalı mallar • d d• 
blr tokan vagonu ö saire ı\a.kkında konupnu.ttur. . t d .dd tle taarruza· evam e ıyor 
ber verirler. Fakat bu vogan, her Veldl, öl'le vakti, İstanbul tlcaret . itpal edilen bam manifatura ewa- 1n e ŞI e . ' 

ed dalma en geridedir ve odası t r d T blm ln d Iarındakl flat farklan, Ticaret Ve- . 
n ense bll k içtn kortdo'rıan- tlnara ınU an ö!ı '~! .. dosunh a klllnln nazan dlkkatlnl celbetmıttlr. Berlia 18 (A.A.) - Kafkaaya· ı de meskun bir ,.ere ginniı\erdir. Bu-
ona vara me ,ere e ver en . & & • yem"& ... , • a- T •a- ._... ao ı......... 1 ..x.... d ·'.:lu ,, 1 . . 'd _J _• '- ,_ L b 1 . 
na kadar tıklım tıklım yolcu ve nr bulunmuştur, . opw.ıı mew~ vo .......... o r.n ~wu.· a ~ aman artçı. a:uvıyet erınll.\ tı - n~ ıo"'u. munare e erı cereyan 
...... ve eşya dolu b altı vago- · vau V" belediye telsi Dr B Lt\tfl lekllk b!r kumat ~tf " bu detlı mukavemetıne raimen A1man e_dıyM. · 
aal\.er ~' . " • . kumaştan daha atalı blitede ttr t.u- ·ı l • i ü 1 d k d' ' --.ll 18 (AA ) D d' nu aşmak lbımdır. Daha ilk kırdar, tehrlmlzdett mebualar, gene- maşın lse flatlnln 123 kurı14 oldutu ı er e>:'f • rat o evam otme te ır. • a..vmara . . . - . on . ırıe-
adımda bu mdnlah tren içi yolcu- ra.ller, tefkllltlandınna umum mtld6- söylenm.lfU.r. Vetll . her 1k1 kumıw, CaJ.aç ua batıeında kup~a mu~a~e- i.nde ve Şımall Kafkıuyada ~ılhaa: 
tu undan vazgeçmek zorunda ka- tü B. Avnl Sakınan .oda rela1 ve idare tetkik ettik.ten sonra bunun sebebl- beeı mııvaffakwyetJe notıcelend.ıi~?- ea Krunodar yakanlanoda tıdde.th 

lı ğ Bl 1 ta ond h heyeti lzalarlle. şehrtmlsln tanmmıf 1 sonnut al .. kadarlar da izahat ver- den, kıtalanmız. bor tarafta bilyük muharebeler cereyan etmektedır. 
rsıruz r s sv a emen tU la zt t t n • 111 D d' ~· d h · hül · Dil M '- d d' · l 1 1 ·k ta k ccar nndan bazıları da ya. et e ml§lerdlr Bu tzahata göre Avrupa- on ıraeaın e, ne nn ea erıne n gece yart1ı os"'ova a ne,re a-

aşağı in P ace e f~ ~ni fu oş- hazır bu1unmtı41ardır. dan getlrllen tuınatbr d~a iyidir varnuolardır. Dağınık Ruı kuvvetle- len · reımt Rut tebliğine göre. dün 
mak çaretö~~·k 1 ~ 1 ! yonun Birliklerde ve daha ucuza mal olmaktadır. Ka- r~nirı imhasına devam edilmektedir. Sovyet kuvvetleri Kleuk.ayanın ce-
asker ve Y a a a lıslnt yanp Ticaret VekW, saat 18 da. ttha.!lt Htest Avrupa malından apAı oldutu Rjev'de değiıiklili yok.tur. Dilt- nubu ıarkisinde, Kotelnikovo'nun 
geçemiyenle[.

1 
içi~t t~tn blr~en- ve ihracatçılar btrllklerlne gelerek halde pahalıya satılan kuma~ar tse man earfettiği inatçı gayretlere rai· ıimall prk.iainde, Krunodar >ve Mi· 

bire hareke ı e, ç mseye er- evveli. cTQrklye manlfatııra lthalAt- Suriye ve Mı.sırdan getırt~n kumaş- men Alman hatlarını aaraamamııhr. neralni • Wody keeimlerinde çarpıı
dlnlzl dinletemlyeceğinlz yaban .. çıları blrUğb nln bUUln bürolannı !ardır. Perakendecller, tyt ve ucUZ' Almanlar, baftalardanberi pek. bü- mıılardır. Diğer keıimlerde deiiıik.· 
cı bir yerde kalıvermü acısı, ~- geımtt. allkadar memurlardan mem. m~ı varken, pahalı ve ka.lltest da.ha yük kuvvetlerle hUcum eden düıma- fili olmamıttır. 
yece~intz şeylerln tadiyle asla öl- lemetımJze ithal otunan manifatura dli4tlk kumatlan almamakta., bu yüz- na bil "1t kayıplar verdirmiıledir. Yüksek Sovıyet kumandanlığının 
çülemez. Zlra lokanta vagO'nun- eşya.tı ve bunların da!tıttlması fekli den manifaturacılar blrUR't eıtnde, ·yu· · verdiği tamamlayıcı tafıil&ta rıöre. 
(la sunulan şeylerin çeşidi ve çeş- etrafında izahat almııtır. toptan ticaret yapan lthalA.t.çılr na- Lofldra 18 (A.A.) - Moskova- ş· lt K fk t K da b"l 
nisl hakkında zerre kadar hayale Doktor Behçet Uz, bilhassa manl- mına geJmlf ktllllyeUl.mlktarda. mal dald Reuter muhabiri bildiriyorı 1~~d ''-~ ıu kQ ruı:_?d r ? 

, t t d t t kl ul blrlkmektedlr, Ticaret Veklll tetltllı:- . • • • . ge11n e uu mes n mev"'ı e çetin 
kapılmamalıdır. Bu vagonun da b: ~~~:ı ~~:& a d::\14. !erinden ve verilen izahattan son- r Al~anla~ Don, dırseiının. ıalııJın- çarpıımalar olmaktadır. Almanlar 
nereye kadar gideceği, nerede ka- (ithal olunan manifatura eşyası re: de ve Stalıngrad dan 6~ kılometro bir noktada Kubanı geçmitlerdir. 
tacağı hiç belli olmuyor. Netekim, guruplarının tevzi tab!osu) nu lnce _ Mademki, bu malları peraken- uzakta Kletskaya çevres.nde hüyük Don'da· ve Voronez J>ö~eainde 
yanmış ve vıkılmış Belgrat lstas- ince tetk11c etml§Ur. Vekil, bu tet- decl paha.lı diye almıyor, ne diye eli- kuvvetlerle taarruza geçmiıler ve mesk6n bir mevlciae çetin çarpııma
yonuna geldiğimiz zaman, bize klklerl esnasında Atyonkarahlsar pe.. nlzde tutuyorsunuz? Tüccarına verln, tanldann yardımile biru teraltki lar cereyan ediyor. Almanlar, bu 
refakat eden Alman dostıanmı4 rnkendecl manıratura.cılannın şlkA- (Devam: ıabife 2, sütun 6 da) kaydetmiılerdir. Rua tanklarının mU- bölgeye -büyük. kuvvetler getirtmit-
ıın d.elA.lctile, oradaki Alman as- dahalesi biraz vaziyeti düzeltmiıtir. lerdir. Ruslar, <iilımana ağır zayiat 
kerinin karavanasından çok bes- f T t R d Almanlar, Don nehrinin aağ aahllin· verdinniılerdir. 
leytcl çorbayı yemeseydik o gece- ikri uzer in usya a .............................................................................. .. 
yt aç geçirecektik. 

Yollarda sürekli bir harb • • • t h • 
manzaram var. Bütün istasyon- Cenaze meraSJmJ vazıye va ım 
tar askerle doludur. Gelip geçen 
trenler hep aSker ta.şıyor. Belli-
başlı istasyonlarda Kızılhaç t~- Milli Şef, cenaze mera· 
kJIAtından, tertemiz ~~vaz giym- siminde hazır bulundular 
tnlş kadınlar sabah, oğle ve ak-

Komünist partiıi propa· 
ganda tefinin nutku 

. ~am, trenlerdeki askerlere kA.jpt 
taslar içinde sıcak çorba dağıtı· A.nkar~ 1 ~ - Ani ölümü, her ta- . Londr~ _ı 6 (A.A.) - R~ı komü· 
Yorlar. rafta derın bır teeuür uyandıran Da- nıst part .. ı propaganda ıefı Alek-

Biltün köprüler tünel başlan. hiliye Vekili rahmetli Fikri Tuzer'in sandrof demiıtir ki: 
hemen hücum edecek meçhul cenazesi l:iugun eaat 1 7 de büyük Almanlar hayati merkezlerimize 
t1Uşmana karşı hazırlanmış birer merasimle Asri mezarlığa defneda- kadar ıokulmu~lardır. Vaziyet 1941 
ınüstahkern mevkl hftlindedir. Tel mi~tir. seneıi yaz.ve ~onbaharındakinde~ d.e 
tsrgüler, silı\hlı nöbetçllerden baş4 Namazı, eaat 16,30 da kalabalık daha vahımdır: Almanya, son ıhtı
ka, yer yer Ortaçağm kalelerini bir halk k.ütleainin ve merasimde bu- yat kuvvetle1lnı toplamaktadır. Pet· 
lndıran penceresiz, mazgallı ve lunanların iıtirakile kılındıktan •OJl• rol, ~uğday .ve ha'? ma~do kayna~-

• ınltralyözlü kuleler inşa edllmlş- ra rahmetlinin Türk t>ayraiına sarılı ~ı~ı~ te~lıkededı~ .. DUıma~ . geçı
\lr. Bunlar bilhassa Sırbistanda tabutu, top arabasına konulmuttuf. rıllllıyecektır ve geçı.rılmemelıdır de. •e Hırvattstanda hA.1~ kavgaya de- Alayın batında bir ıilvad müfrezesi Or~umuz, mukabıl taar.~za geçe
l'am ettiği anl~lan, zaman za- gidiyor: arkadan piyade, Jandarma rek dil1ma~1 lmha etmelıdir. ~!: 
tnan demiryollanna saldırd.ıklan kıtalarile matem mar1t çalan askeri manyanm ık.i cephed~ . harhettıgı 
~ylenen çetelere karşı demiryo- bando ve haıta Milli ~f tarafından geçen .Umumi harbde dört ıe~e da: 
tunu muhafaza için alrrunış sıla ııönderilecı çelenk olmak Uzere yüze yandığı unutulmama1ıdır. Bugun Al 
tedbirlerair. Bunlar, insana sü- yakın çelenk tabutu taııyan top ara· manya, yalnız b.lr ceph~.de, Ruı cep-
rekıt bir ce he içinde ve sanki basını tlkibediyordu. besinde harbedıyor. Duımanı dur-
lte p t d hl ini durmalıyız. 

ş altında seyaha e er ss Millt Şef, yanlarında Baıvek.il B. ========== ==== 
tertyor. Şükru &raco~lu ile maiyetleri erki- .. :1. k .k a ~ I e rı 

Müttefiklerin 
resmi tebliği 

• 
Londn l8 (A.A.) - Moako

vada B. Stalin ile B. Churchill 
arasında vuku bulan görilpneler 
baldonda Londra ve Moakovada 
netredilen mUıterek tebliğin met· 
n1 ,udurı 

a:Sovyetlet' icra Meclisi reisi 8. 
Stalin ile Büyiik Britanya Bat· 
•ekili mister Cburdıal arasında 
•uku balan aıöriifmelere Birletik 
Amerika devletleri reiai B. 
Roosevelt'in mümesaill miat 
Harrimm. Sovyet R•ra ...,., .. 
B. Molotof. maretal V orotllof, 
MOako•a lnailis eefiri. l...am 
Genelkunnar b•tkanı sir Al• 
Brooke, Haricire müelef&l'l sir 
Caclopn n lndiL Rus .aablı 
kuvYetleriain r diftİr ..WUretli 
mümeuillen laulr bulunnn11lar
d1r. 

Bu söriifmeler eanaaanda, 
Hitlorci Almanra ile A vnıpada
ld terilderine karp tümullU ka
rarlara rinlmattU'. lngittere ve 
Rusya ile Birletik Aınoriıa ve 
diler müttefikler. bu haklı kur
tulut harbine. Hitlercl Alman1a 
ile buna benzer isb'bdatlaniı im
hasma kadar devam ebneie u
metmiflerdir. Tam 'bW doetlUk ve 
aamimİyet havuı içinde cereyan 
etmit olü bu müzakerel•, üç 
büyük devlet O. müttefideri 
arumcla mevcut eamimt müa.a· 
eebetlerle bemibenk ıda d.et
hak ve anlayqa bir defa daha te
barib ettlrmittir .• 

· Pasifik'te 
Amerikalıların 

muv~ffakıyetleri 

Adalara yaldatmağa 
çalııan Japon filosu 

geri püskürtüldü 

Londra 18 (A,A.> - Amerika Ba~ 
rlye Nezaretlnln ıon tebllAl. Salomoıı 
ada.lannda Amerikalıların kay~ 
dflğer mtl'\11.f!akıyetıerlnl bUdlrmek• 
tedlr, Bu adalarda karaya çıkanlmll 
olan Amerikan kuvvetleri, mevzile
rinde muhkem surette yerleşmişler
dir. Dil.şmanın bit sahil kuvvett 
rlcatıe icbar edilmşt, blrÇ'Ok dU4man. 
tayyaresi tahrlbedllmlftlr. AmCrlU.. 
hl.ar ouadal ve Turaki adalarına 
btrkaq noktadan karaya çıkmışlardır. 
Dilıımanın çetin mukaveme~i kı~ 
mııı bir miktar e.S.r almllllf ele ge
çlrilen mevzller tahkim edllmi~U'4, 
Amerikan kruvazörleri ve muhrtplerl, 
karaya asker çıkaran nakliye gemUe
rlnl h1m8" etmtşlerdlr. 

'7-8 aaustos g&eesl d~anın htı.. 
cumlan pO.stUrtlllmilf, 18 Japon tay. 
y&res1 dQftirfllmüştür. 

18 aR'usto9 geeitsl, Japon kruvazöı 
ve muhrlplert, karaya çı.karılmlf otao 
Arnerl.kan kuvvetlerine taarruz ıçli 
yakl~ ~lls etmll}e~ 
Şlddet.11 b!.t muharebeden sonra dllf4 
man filosu geri çe'kllmete le.bar ~ll· 
mlştır. İki taraf denı. ü.sttl ku'fV9'. 
lert arasında vuku bulan ~Ane ~ 
P~budur, 

Her 1kt ta.raf ta zayiata utramlf' 
tır. Fakat gecenin karanlığı yUzfu?i 
den düşmanın zayiatını kati sure~ 
tesblt etmek hnkAnsı.zdır, Karaya ç~ 
kanlmlf olan Amerikan kuvvcuertnıa 
u~rndığı z.aytnt hakkında, düşman~ 
faydalı olmamak lçln 11lmdll1k ma16. 
mat verllmlyecektlr. 

~ 'Yolculuk şartlarını güçleştiren nı oldulu halde cenazeyi Ankara -----.--------:
~ka t\lr ftınll de Çekoslovakya- Belediye daireıinin 8nüne kadar ta- Başka bır vurgunculuk 
f'Ul Parçalanmasından sonra ku- ki~ettiler. <:;ümhurreisimizin aağında . Evvelki gün gazetemizde ~~ ha· 
e. an Yent ve küçük bir talam Millet Meclıal relıl, eolunda Ba,vekil ber çtktıı Enkazı para ettifinden 
~'1letleı1n bitmez tükenmez ye- bulunuyor, •• onlan elçilerle elçilik- yıkıcılar eski bUyük konaklar için 
bu hudutlandır. Tanışmadığımız ler ~rklnı, Vekille~ Heyeti, Parti ~e- çeıitli yollarla cmaili inhidam• ka
il'\ kde'1etler kendi vızelerlnl iste-· nel ıekreterl, mel:>utlar, Conolkur- ran almak çaresine b&f vuruyorlar· 
ttktate 1srar ediyorlar. İrnkAnsız- may, Vekaletler erklnı tlkibediybr· nllf. 
inUrı karoılaşa:n yo~ •ularla me- du. Cenaze. Adliye ıarayının l$nUn· Bunlar araamda tarihi kıymeti 

ar arasında bh miktar vize de durarak cenllZe otomobiline nak- olanlar da bulunabilir. Dikkati En· 
(il-_ N~mcchltn Sadak !edilmiş, Ani meurlaia ı~OO!.uc~ kaza para ediyor dire taribt W.· - Ne günlere kaldık kardeJI ... Bir fljenin ağzını 

m&Dtal: blllllllll\llQtl .. 1 ... - - -

Mısır cephesinde 
Londra 16 (A.A.) - Batı ç3-

~pa~ak lünde keıif ve hava faaliyeti olmur 

-• ._. ..wı. 1. .utwa ı t.) · ~w. ........ .rsaw..,. em ,tur. 
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SÖZÜN 6ELiŞi 
Mahkemelerde: 

HARB DURUMU 
Çelme takmış mı? ·----....-..~---------------~ Almanlar, Don kavsini 

--
Ne lüzumu var? 

K admlar bir çok şeylerde olduğu gibi giyim bakımından 
da erkeklerden çok becerlklldJrler. 'Cze-rlerindeki eşyadan 

istediklerini tutar, lstediltlerhıl bir çırpıda atıverirler. Meseli 
erkekler §ehirde çorapsıs gezmefe btr WrJtl yanaşamazken on· 
lar çorapsızhğı tabii hale getirdlJer. Çorapsm erkek göze bir tu
haf göründüğü halde, çorapsız kadın, dlzlerlnl yıkaması şartile, 
göze biç de fena görünmüyor. 

Mahmutpaşada Ekberiye hanı 
cinayeti muhakemesine başlandı 

tamamen ele geçirdiler 

Erkek dediğin sokakta şapkalıdır. Kim bllfr, işte öyle add 
olmuş. Halbuki kadın1u için sokağa şapkah veya şapkasız çık
mak işten blle değildir. Gerçi ~apkasız gezen ileri fildrll dellkan· 
hJar da var. Ama görünce içinizden «İstildAJ caddesini evinbı 
lmhçesi mi z.'lDnediyor!n diyorsunuz. 

Blr a.y kadar evvel Mahmutpaşadıı 
Tarakçılar civarında Ekberlye ha
nmdn Derviş omco adında blrlnl 
bıçakla yedi yerinden yaralıyan Ma
raşlı 17 yaşında Htlseyln Karadayı
nm mevkufen muhakemesine asliye 
ikinci ceza mahkemesinde başlan· 
mıştır. Tahkikat evrakına gön Hü
seyin Kanı.dayı hanın kapısı önünde 
otururken nynı handa bir müessese
de çalı.şan Frlslına adında bir genç 
kız omdan geçmJj, Hüseyin aya~nı 
uzatarak çelme takıp Frlslmayı dll
şürmüştür, o sırada 'kahveci Derviş 
Genco işe kal'Şlrnk kavga çıkannış. 
Hüseyin Karadayı da bıçağını çekip 
Oencoyu yaralamıştır. 

kımı iade etti, 
Ertesi gi).n ben ha.na girerken Oel)

co yine önfi.mc çıkarak bir gün enet .. 
kl kavgayı tazeleyip ftterlme hücum 
etti. Kaçıp elinden kurtulmak ıste
dlnı. Eteğimden yakalndı: ıSenl bu
tada öldürece~lm. Bugün ha.ndan 
sa~ çıkmıyacaksın,, diye bağırarak 
gözilmün üstüne b1r yumnık vurdu, 
Yumruk o kndar kuvvetli idi kJ göz
lerimden ateş saçıldı, lf.epcme j'1ldı
l1m dlişfiyor, 'ölllyorum sandım. Der
viş Oenco vurmnya devam ediyordu. 
Artık gözlerim dönmüş, beynimin lçl 
altilst olmuştu. Kendimi kurtaramı
yacağımı anlndım. Can havli ile ellnıl 
cebime sokup caıkımı yakaladı~ımı 
hatırlıyorum. Ondan sonra kendim! 
büııoütün knybettlm. Cakının ağzını 
açtığımı bile hatırlamıyorum. 

L ondra radyosu 
çok vahim 

bu mıntakada vaziyetin 
olduğunu söylüyor 

Halbuki şapka bütün biltiln bırakılsa ne iyi olacak. Erkek 
gf yiminJn en pahalı parçası odur. Bakır kap kacak gibi ah~ fiatl 
boyuna yükselir. Maliyetine yirmi kuruş binmesi lçln günde 
iki gazinoya girmeniz kilidir: Vestiyere 20 kuruş ödersiniz. Böy· 
lece yepyeni iken on llraya nldığmn; ve size yeni bir eda veren, 
ftibannı1.1ı arttıran şapka iki sene sonra, yani eskiyip gi,yilmez 
bir hale geldiği zaman 150 küsOr liraya malolmuştur. Ona dök
tüğünüz para en yüksek raknma çıktığı gün o kadar hnrap ol· 
muştur ki nrtık haysiyetinize leke sürmeğe başlar. Kaldınp at· 
maktan bnşkn çıkar yol yoktur. 

Bir de Jnrnvntı bıraknmadık. Kmlın1arın hiç Jrullanınadıkla· 
nnn bakılırsa insana yakışır, güzelllğinl arttınr bir tarafı da 
yok demektir. Amn bu gidişle ondan fster istemez ayrılacağımız 
onlaşılıyor: İngfltercde loravat yapan fabrika1ar kapatılmış. 
Biitün harbeden memleketlerde de sıra ile kapanacaklar şüphe· 
siz. Şapka fabrikalannı da clurdursalar lyf bafif1emlş olacağız. 
nu nteş pahası dünyada ne lilzumu -var ~endim, ne lüzumu var! 

Şevket Rado 

'KUŞ BAKISI: 

At, araba yeniden eski mev· 
kiini kazanmağa başladı 

Mnmun Hüseyin Ko.radayı mah
kemede bu iddiayı lnkft.r ederek di
yor ki: 

- Bı>n ttmsenln ayağına çelme Karakolda nyıbp kendime geldl~m 
takmadım. Banın kapısında kahve •. zaman Derviş Oenconun vun.ıldu~unu ( 
nln fulfinde çny içiyordum. o sırada öğrendlm. Ben onu vurmak maksadı 
Frtslma geçmiş ve )"..azaen benim aya- !le bıçak çekmedim, Kendisi bana te- ~, 
ğıma çarpmış. Benim bundan dn ha- cavüz etti. Bunu ispat edecek ~ahlt-

1 berlm yok. Frlslma yere düşünce Icttm de var. Orada bir çok tlınseler 
Derviş Oenco kahveden çıkatnk; kavgayı gördiller. Fa.kat gözl\me i 
ıBenlm müşterilerime niçin çelme yumruğu yedikten sonra aklım da~
takıyonrun ?ı diye kavga çıkardı. Ben dığı 1ç1n şahlt!crı §imdi ho.tırlayamı
çelıne tnkmadııtunı söyledtmse de yorum. 
dinlemedi. t.tıerıme hUcum etU, Ce- Amme şıı.hJtlerlnfn ça~lıp d1nlen
blmdek1 çakıyı aldı, Sonra, ben polise mest çlıı muhakeme baoka güne bı
babet' veririm diye korkusundan ça- rakılmıştır. 

Konservatuvar bu sene de Mülga iaşe müdürlüğil 

Dolu cepheıindeı 

Dünkü AJmaıı tebliği Sta1fn
ıırad mıntakasında Almanların 
mühim bir muvaffakıyet kazan· 
dıklannı bildirmiıtir. Tebliğe ııli· 
re, Don diraeğinde Rus kuvvet
leri ma~lübedilmi§ ve her taraf
ta nehre varilmıştır. Şimdi Don 
diraeği tamamen Almanların 
ve Macarlann e1indedir. 

Londradan relen haberler de 
bunu teyidediyor, Londra radyo
suna glire, Stalingrad cep'healn· 
de ltaviate Almantar Rus hatla
rını yarmıtlardır. Almanlar ıim
dlye kadar görülmemiı ıtddetle, 
dalgalar halinde taarruz etmlı
lerdir. Radyo cVaziyet ıon de
rece vahimdir> diyor. 

Sta1ingrad' ın cenup batıainaa 
da muharebeler kızıımııtır. Lon
dra, Almanlann buraya mi1hlm 
Oıtiyat kuvvetleri gönderdikleri
ni bildiriyor. 

Alman tebliğine göre, Ku
baıı' ın cenubunda ve ıahil rnin-

tarihi konserlerine muhasebesi 
r M~rutiyetin üAıundan aonra tab- mışbr. h - J - 1 
t.ilini tamamlamak üzere Almanya• Yanm asırdanberi motörlU vaaı· azır anıyor Mülga qe müdürlüğünün_ muhn-

Seyahat 
etmeyiniz! ıun küçük tehirlerinden birine gön- talann çoğa}maıı atın kıymetini İstanbul konservatuvarından ııe· ıebeaine dünden itibaren Belediye 

CJcrilen bir baytanmız burada bir aza1tmııbr. Şehirler arasındaki ıofe• çen ıene 19, bu eene de 11 kiti me- iktisat iıleri müdUrlüğü tarafından aue arasında ye.rlepniJ, evin çocuğu ler üzerinde atlı arabalar, ominboı· zun olmu~tur. Mezunlann diploma- el konmuıtur. Muhaaebe iıleri tetkik 
gibi yapmağa baılamış. Bir akpm lar yerine otomobiller, otobüsler ıe- lan ha:zırlanmııur. )'akında kendile· edilecek ve bu tetkikler bittikten 
yabancının terefine konu kom1U11un fer ediyor. Muharebe meydanlann• rine veri1ecektir. sonra Muhasebe, Belediye Muhase-

(Bat tarafı 1 inci aahlfedo) 
harclle nihayet bulan münaka
şalar oluyor. 

da iıtirakile bir toplantı yapı]mlf. da süvari yerini tanka bırakmııtır. Konaervatuvar, geçen aeme çok be müdürlüğüne devredilecektir. 
Gelenlerin kimisi piyano, kimi.si kc- Bir çok memleketler ıüvari alayları· rağbet kazanan tarihi konseıler için Mülga laıe müdürlüğünden Bele· 
man çalmış, ınrkılar ıöy)enmiş, her· nı hemen kAmilen kaldınnıılardır. bu ıene yeni bir program daha hazır· diye iktisat işleri mildürlüğüne ııe
kes marifetini göstermiş. Türk gen- Şehirlerde atlı arabalar gUnden güne lamıgtır. Bu programda geçen •ene çen memurlar bir müddet muvakkat 
cine: cSen de bir teyler aöylemez azalmı~. garp memleketlerinde ta- terennüm edilmiyen eserler bulun- memur olarak çalıpcak ve maaılan· 

Yolda göze çarpan bir yenilik 
de dem1ryolu boyunca köy evleri
nin duvarlanna, ha.ttA vagonlara 
kadar yazılmış bir sürü iri (V) 
harfidir. İlk önce galiba İngiliz 
propagandastnın uf er kelimesi
nin ilk harfi olarak, işgal altın
daki memleketlerde glzll teşkllA.t 
remzi diye ortaya attığ'ı bu (V) 
işaretini Almanlar da benimseye
rek bol bol her yere serpmişler, 

misin)> diye sormuşlar. Şu cevabı mamM ortadan kalkmıştır. • maktadır. Bilhassa on altıncı asırdan nı yevmiye olarak alacaklardır. 
yermiş: Fakat bütün bunlara ra~men inasn- elli aene evvele kadar olaıh büyük Kazalar, ekmek tevzi ve kame it-

- Musiki bilmem. lar ata karp eski sevgilerini unuta· Türk musiki üstatlarının eserleri ıe· lerinde çalııan memurların isimlerini 
- Peki, öyleyse ıpordan bahse- mıyorlar, ah yine hayvan1arın en çilm~.ttir. . . . . . . . t~~i~. ~~~rek ~el~~iye lktiaat lıleri 

Clelim. Futbol oynar mısın)~ kiban ınymal:ta devam ediyorlardı. Turk .musıkı tarıhınc aıt oımdıye mudurluğüne bıldırıyorlar. 
_ Hayır. Cins atlar luymctle!ini kaybetme- kadar. hıçbl~ eıer Y?k.tu. Konı.c~atu· 
- Tecıis) ... miılerdi. Her memleket, en ziyade var bır ~Turk musikı antolojısı> ha· 
- Hayır. motör1eşmi, o1an hile at yeti~tir· zırlatmag~ ~aşl~mıştır. Ancak e1de 
- f yi koşar mısın} • • • meğe fazla ehemmiyet veriyordu. At pek az tarı hı. veaılc~ ve kaynaklar ~!-
- Hayır. yanılan her tarafta büyük alakayı duğundan, l:>u eaerın yazılışında bu-
T oplananlar hayretle bakmıg]ar çekiyordu. yük müşküller görülmektedir. 

•e eonnuşları Muharebe baıladıktan sonra becı· 
- O halde ne bilirain) zin ve lastik ailığı yüzünden atlar Bir baba §akalaıma 
- iyi ata binerim. eski mevkilerini yeniden kazanmağa 
- Ooo, buna diyecek yok. başladılar. Bir çok yerlerde oimdi yüzünden oğlunu öldürdü 
Almanya'da bilhassa o zamanlar, nakliyat at ve arabalarla yapılıyor. !zmir (Akşam) - Kemalpa§8 

iyi ata binmek en büyük meziyetti. Bütün büyük tehirlerde arabalar ye- kazasında Paraa köyoode bir facia 
Süvari zabitleri, zabitlerin en yük· niden meydana çıkmt§br. Bazı mem· olmuıtur. Yaka mevkiindekl baida 
aeği sayılırdı, Türk gencinin iyi ata leketlerde, bilhassa Macariııtan'da hırsızlığa ve domuzlara kar11 nöbet 
binmesi bütün nobanlarını örtmüş· at ve araba, aşağı yukan, 50 ıene beldiyen Mustafa Yurd adında 60 
tü. Bu zat başından geçen ?akayı e...velki mevküni almııtır. Macari .. yaşında biri, oğlu 16 yqında .Hasan 
anlatırken diyordu ki: tan'ın büyük oehirleıiııden Segevin, Yurdu av tüfeği ile kalbinden yara-

- Mektepten çıktıktan aonrn bir Vetiea nehirlerinin iki tarafındaki kı- !ayıp öldürmüştür. Ölüm vakaaı, bir 
müddet haralarda bulunmuş, iyi ata 8UDlar arasında münakalatı atlı şakalqma yüzünden olmuştur. Bed· 
lbinmeği öğrenmiştim. Bereket buna ominboılar temin ediyor. baht baba, göz ıyaılan içinde o~lu• 
merak etmiıim. Yoksa ata bin· Müstaltil Irlandada benzin, l!stik nun cenazesini e§f!ğile köydeki evi
.ıı:eği de bilmemi§ olsaydım bana yokluğundan bqka kömürün de bu- ne getirmiş ve jandarmalan bundan 
limbilir ne kadar rıarip bir nazarla lunamamaaı ~üzünden demiıyollar haberdar etmiştir. Kemalpaıa mlid-
bakacaklardı 1 ve otomobil müınakalltı çok azal- deiumumiliği hldiıe hakkında tahki-n• lJllfbr. lrlanda' da Umerilt Ue Patlcil kata bqlamıştır. 

.insanlar için en kıymetli hayvan ıehirleri arasında 25 yolcu alan atlı 
hic; §Üphe yok ki attır. Atlar çok eski ominboslar fılemekte, bunlar 40 ki
zamanlardanheri insanlara aayılamı· lometrede bir atlarını değiştirmekte
yacak kadar çok hizmet etmiılerdir. dir. Bu ilk tecrübe iyi netice verirse 
Bir zamanlar yegane seyahat vaSJtaaı atlı ominboslar diğer yerlerde de it· 
attı. Muharebelerde atlar kati bir leme~e baılıyacaktır, 
rol oynarlar, çok ıüvariai olan ve Çabukluiuna fazla ehemmiyet ve
harh meydanına daha evvel kuvvet• rilen bir asırda yapmamıza raimen 
ler yetiFiren muharebeyi kazanırdı. in.aanlık eak1 romantik zamanlara 
insanlar asırlarca atla beraber yaga- d!Snüyor, 

Mekteplerle alakaai 
kesilenlere seyahat 

vesikaai verilmiyeceli 
Ankara 17 - Diploma veya 

belge almak mıretile okullarla 
1Uşlklerin1 kesenler talebe sayıl
nuyacağından bu gibllere seya· 
hat vesikası verilmlyecektir. 

Memurlar kooperatifi (V) mücadelesi bu bolluk aramn-
Şehrlmfıdekı devlet memurlannın, da sahibini ve mahiyetini kaybet. 

maaş veya ticret alan şlrk~t veya mtş ... 
müessese mensuplarmın lştlrtıklle Bu zamanda yolculuğun -han· 
kurulmasına karar verilen Lstıhltı.k gi şartlar altında olursa olswı -
tooperatıftnln nlznmnameslnde şekle bütü zorluklarını ve tatsızlı~ru 
alt bazı maddeler Ticaret VekAletı n 5 ' 
tarafından tndll edilmiş ve nızamna- burada anlatmak 1mkA.nsızdır. 
me vekUier Heyetine g6nderllmlştlr. Seyahat etmeyiniz. Daha doğ· 
Nizamnamenin bugtbtlerde tasdik rusu, seyahat edemiyorum diye 
edilerek iadesi ~klenmektedlr. asla yanmayınız. Yurt dışına çık· 

Nizamname gelince bir taraftan madığ'ınza, çıkamadı~ sevi· 
Aza. kaydına başlanacak, diğer taraf- nlniz Bin bir zorlukla dolu 
tan AnadolU}-a. heyetler g6nderııerek yolcuİuktan sonra varacağımz 
e!.'2:ak tedariki temJn edlleceJctir. hiçbir diyar yoktur ki bu güzel 
Kooperatif, şehrin muhtellf yerlerin- hat vatanın neşe ve aydın· 
de bu arada tamlr1 yapılmakta olan ve ra 
MısırçarŞlSlllıja satıı yerleri aç:ı- lı~nı. - başka yerlere nlspet
cnktır. le - bolluğunu ve güvenini has-

Kooperatif, ilk 13 olarak mahrukat retle aratmasın. 
ofisinden odun ve manıtnl kömürü Necmeddin Sadak 
alacak ve kooperatif Azasının Ioşlık 
odun ve kömtırlerlnl verecektir, 

Kooperııtıtın eylt\l b~da raaıı. Denizde bir kadın 
yete geçmesine çall§ılacaktır. cesedi bulundu 
Azlık ve ecnebi okullarda Dün Davutpa,ada Çlip lılteleşl 

•• .., • 1 aahilinde denizde bir kadın cesedi 
ogretmenlık er bulunmuştur. Yapılan tahkikatta ce-

Ankara 17 - 3656 ve 3659 sa- ıedin, Samatyada oturan yirmi yaı· 
yılı kanunlara ta.bi maaşb veya Jarında Fikriyeye ait oldu~u anlatıl· 
ücretli memuriyetlerde müstah- mışhr. J\dliye doktoru eeıedl mua· 
dem olanların hususi Türk, azlık yene etmiJ ve denizde boğulmak ıu• 
ve yabroıcı okullarda haftada 4 retile öldü~ü anlaııldığından, aö
saatten fazla. ders alamıyacaklan millmeıine ruhsat verilmiotir. Fikri
Maarit Vekf4letinden alA.kadarlara yenin denize no euretle dUıtüiü tah-
bildirilmlştir. kik ediliyor. 

BİLLÜRŞİŞE 
dünilz... Yanlı§lıkla kendinwn ona Molla, 'duvarda aıılı duran tarife- Apteaanenin 8nUnde iae, Arnavut, 
b'enziyen çantanızı verdiniz ... Sizin- ye ıeri bir ıöz attıktan sonra, vapu· hll&ı 
kini buyurun... run heliaına do§ru ~ollandı. Ken- - Breeh, lireeh, 1lr~1\, haaay .. . 

Ve abani ıanklıiıın elinden Re~l- dindCll daha evvel içeri girmek için • diyo ıöyleniyor ... Çık bre molla .. . 
din ıan çantasını a1dı. karnını tutarak kotan bir Arnavutla Koparacağım tokma~ı vallahi lzim ... 

- Tu.tun, doktor beyi ... • d~e giriıtiği yan91 kazandı. Elindeki çan· Kıracaiım kapuyi billahilkerim ... 
ıealendi. taaile içeride kilitlendi. Çık bre 1&rıklı... Çık artık }>re 

Ve top aibi fırlattı. Arnavut dıprıdaı more ... 
Re,it de, böylelik1e, çantaıına ka· c- Hay ... Molla molla ... J\man Ortaköyc yanaımak için uakur tor-

. • , vuştu: bre molla ... Breeh bereh hay ... Ça- niatana bile bqlamııb. ~avudun 
Komiler: 1 - Elınızdeki çantaya... Fakat demin tarifeye l>akmak hu• buk çık bre molla .•. > diye kıvrım teplnmeal daha arttı. Ve kapı açıldı. 
.~ Hayır, ~endeniz bu.radaynn... -A .. : Aman... . • auaunda molla ile mUnakaıa eden bvrım kıvranıyor. Şöyle aıkııık vaziyette bekliyene 

.Bır ış tAkibedıyorum ... Sızl glSrdUm - Slzın ~talllZ defil ... Delil- kalantor zat: Alt kamarada y{lzll sarılı adam, Cennet hp111 teılrinl yapan O pla 
C!e bu araya tokuldum... • mif ... Öyle mı)... . - Eyvah, aaatimle köıteiiml ondan daha fazla kıvranıyor: kaeı. ' 

Vapur ~a1atlar~ almııtı. İakeleden - Evet .... Benimkine l>en2iyor ... çarpmıılar ... Eyvah ... Polis... P<>-" - Ne tera oldu, ne tere oldu... JçJnden kim çıksa beienfrainlz); 
ayrılmak uzereydı. . Fakat o değil... lial ... - diye iıkelede çırpınıyordu. Ainan ya Rabbi bu kadar tenlik Hayır ... pembe cübhelf, Abani••-

AŞK VE MACERA ROMANI 
Tefrika No. 39 Yazan: (VA • N4) 

takasında Alman ordusu muvaf
fakıyetli taarruz hareketlerinde 
bulunmuotur. Karadeniz tahüin· 
deki limanlar hava kuvvetleri ta
rafından bombardıman edümit
tir. 
Doğu ccpheıinin ıimal kıa

mında Rusların taarruzlan de
•nm ediyor. Berlinden gelen ha
berlere aöre bu taarruzlar tar
dedilmiştir. 

Mısırdaı 

1 lava akınlarından ve 'devriye 
faaliyetlerinden başka mühim 
bir hadise yoktur. İki taraf da 
mevkilerini tahkim etmekte, ye
ni mayn tarlaları vücuda getir
mektedir. 

Uzak Doğudaı 

Salomon adalanna çıkarılan 
Amerikan kuvvetleri hakkında 
dün yeni bir haber alınmamııtır. 
Ameri1'an mahfilleri bu 1tuvvet-
1erin mevzilerini tahkim etmekte 
olduğunu bildiriyor. 

, 
Ticaret Vekili 

Bursa'ya gidiyor 
(Başta rafı 1 inci sahifede) 

istediği gibi satsın. Malı elde tut. 
maktan bir fayda hasıl olmaz.• de
miştir, 

Ticaret VekiU, · ya!nız manita tura 
~asının değil, blrll~e dahil blitün 
ithnlrıt eşyasının sürn.Ue dağıtılına.sı 
lüzumuna ı.,:ıret etm~tır. 

Toplantılar 
Bundan sonra evveJA ihracat bir

liklerinden olan hububat. ve ya~lı 
tohumlar, Türkiye tiftik ve y:ıpa~ 
lhraeatçılan blrllklerl idare hcyetJe
rl bir toplantıya çağınlmlf, Ti
caret veklllnln relsllk ettiği bu 
toplantıda idare heyetinin ve 
bu blrllklere da.hJl toptancı 1hrac:ıt
çıların dlleklerl, ı-aslanan g!lçlükler 
etrafında gBrüşülmilştür, 

Bundan sonra motörlü ve motörsüz 
nakil vasıtaları ve yedek malzeme
ıı, cam - zücaciye eşyası ve sanayle 
alt boyalar, çay - kahve, kftAıt, mu
kavva ve tatbikatı, madent eşya vt 
malzeme, çuval - lmnav1çe jüt ına
mulfı.tı, deri - kösele ve deri sanayll 
yardımcı maddeleri Uc Türkiye mı
nlfııtura ıthalatçılan namı altında 
teşekkül eden sekiz blrllğln ldare 
heyetlerinin lştlrtklle blr top. 
Jantı yapılmıştır. 'Mcnret Veltlll 
bu toplantıya da reislik etml~. 
alAkadarlann 1htlyaçlıırı ve hl1 
birliklerin memlekete ne dereceye 
kadar faydalı oldukları etrafında ko
nu:rulmuştur. 

Vekil. blrllkler etrafındaki tet. 
tiklerine bugün do devnm e"decekilr. 
Bugün ticaret mildürlilğ\lndc pera
kendeci tüccar bir toplantı yapaca~
lar, Tlcnret Veklll bu toplantıya da. 
relsllk ederek perakendecilerin bl.r• 
Hklerlndcn mal almakta gllçlUk çe· 
kip çekmedikleri, güçlüklerin önlen
mesi lç1n ne gibi tedbirler alınması 
lı1zım geld.lğl etrofında konuşula. 
caktır. 

Tlcatet blrllklerlnln da~tılıp da
~tılmaması karan, bu tetkiklerden 
elde edllecek neticeye ba~lıdır. 

Ticaret Vekili, ç,arş:ımbıı gilnü ya. 
Yalova yoUle, yahut ta Mudanya yo· 
ıııe Bursaya gidecek oralarda da tet ... 
tiklerde bulunduktan 80nra tekrar. 
İstanbula dönecektir. 

Vekil şerefine ziyafet 
İthalo.t ve ihracat birlikleri ldarf 

heyetleri bugün saat 13 te Parkotcl: 
de Ticaret Vekill doktor Behçet Us 
şerdlne blr ziyafet verecektir. 

Orta Anadoluda ıicaklar, 
"' Orta Anadoluda ıiddetll aıcaklaf 

hüküm ıürmektedir. Sıcaklar bUhJ.. 
aa Amasya, T oht mıntakaların<fl 
ıiddetlidir. Turhal' de ııüneı çarpm8' 
ıından 4 kiti haıtalanarak hastaneyf 
kaldırılmıo, 9 kiti hayılmiıtır. 

Abani ıanklı adam, kalabalıiın Vapur, açıJmadan evvel, külhan- H• olur ... Sen zorla tut, çek alıver ..• rıkb molla delil ... K6r, topal, men-
içinde bir gürilltli kopardı: bey kılıklı lriyan - ıve gözümüzün Yüzü havluyla ıanlı adam ... Kül- Olur ~ey değil ... Gebertec'ektim Jr.l. deliur, lime lime elbiseli bir dilen· f 

- Durun yahu ... Yol açın ... Ben ı&ırdıl':ı - bir delikarllı daha İçeri hanbey kılıklı adam... Ve molla ratayı ... Ne terı oldu, ne tera... eli ... EUnde de bir torba ... ile demeli? 
de bineceğim... atlamııtı. Diıi ağrıdığı için başını bey... Orada oturan, öksürüklü bir müte• Arnavut geriledi: 

Onu itti, bunu aümdü. BiJhaıısa havluyla earan birine yardım edi- Göz ucile biribirlerine bakıthlar. ltait, tek yolcuydu... Soğuk alma- - Breh, breh breh, l:>reh, l>reh, 
Reşidin yanından geçtiği ıırada, aya· yordu. Bundaı mak için kuytu köıeye sığınmıştı: breh, haaay ... O nerde gitti, bu iıer~ 
iı ile öyle bir sürçtü ki, çocuğun Komiser: c-Aman, ne aksl1ik ... Ku§U tut- - Çürük yerine sağlam dişinizi den çıktı more) ..• More Şeytaaan 
elindeki küçük san çanta kurtuldu. - Verin •u çantayı bana ..... muşken kaçırdık ... > der gibi bir çektiler, bey birader ... Yaparlar, ya- more ..• More haaay .. , Tutmalı bunu 
Bereket verııin molla nezaketli imio. dedi. mlna vardı. parlar ... Vaktile, blt 1t:ierber, bana vallahil'aztm ... 'Amma benim bekU-
Onu nlarak, tekrar çocuğa uzattı. Bir sıçrayışta, o da vapura girdi. Gene göz ucile bir işaret: da 8yle bir muziplik l§lemlıtl. yecek vaktim yoktur blll&hilkerim ... 
Sonra, kendi bir sıçrayışta, vapura Pembe cübbeli adamı kolundan c- Şimdi ne yapacağız~>" - Havlulu ı Mart içeri, pire dı~an tarzında de-
bindi. Uskur dönmeğe başlamıştı. tutatnk: c- Bir kolayıni buluruz ... > -Hm ... Hm ... - 'detti. -Tera ğil, hayır ... Sadece pire içeri tarzın· 

Komiser: MoJla bey... Ucivert ceketli onlardan ayrılmı~. oldu, tere ... Haydi, Ortaköye geli- da ... Zira ~rnavut, boşalan yeri 
- Küçük bt'y Dikkat edin ba- - ) ··· güverteye çıkmıştı. yoruz ... Davran bakalım da bir ça- doldurmak için, pire çe,·ikliğile içeri 

kayım - Ye...,lışlık oldu paşam ... Küçük Hasta i1e onu yeden afili kabada- resini dügünelim, Fethi ... Yoksa~Y.- fırl!ıw§tı 
- Neye cfendım~. beyin mektep çantasını !fere ~i!§Y!• ri alt kanıar~_! airdil.u. le ili! f!f~İ :@hı t!4 ıeçmH•tt - , .(Arkuı :Hl) 

Bir makalede «... Muharrir 
yazısında §Öyle diyor ki:> diye 
biten bir cümle gördük. 

cŞöyle> dedikten sonra eki> 
ye lüzum yoktur. 

cŞöyle diyor ki:~ 
dememeli; 

cŞöyle diyor:> veya cdi~·or 
ki:> 
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AKŞAMIJAN AKŞAMA 

iyi üretim ve 
yerinde yoRaltım 

( ŞEDiR DADERLERi) 

Atatürlriin dnrimler uifednd• 
n'dedici bir MSzü vardll"ı cGörecek· 

Zeytin yağı 1 Büyükadaya su f Yeni ekmek 
.mi& neler olacakb der. fiatlerİ Eldeki vasitalarla karneleri 

Şjmdi de. aym c:Umle11 Bmitle, 
bimaerlilde tekrarh1abillrls. Zira, Tüccar kilodal 3,5 geceleri ıu nakledilecek 

IWruı 
,..ı devrin ~anberl bu i • 
memleketin efendisi sarılan ldSylU, zam atiyor Elmalı tuyunu Büylikadaya taıı-
dnletin iktisadi 1i7uetl aayealnde yan deniz vuıtalarında huıl olan 

22 Ağustostan itibaren 
dağıtılmaia baılanacak 

Pnc1J aıtJk bUsbOtUn el lbtlmde tu· İstihsal mıntakalanndan İstan- Anza yüzünden bu sayfiyede oturan
bllayor; zenginlqmek yolunu tutu· bula zeytin yağı gelmedi~ yaz- lamı birkaç ıündenberl ne kadar Ekmek karnesi dağıtılması ay ba· 
JOI'• • mıştık, Haber aldığımıza göre güç bir vaziyette kaldıklannı dilnkil oında lllc defa olarak Belediye İktisat 

Ve omm teoainJqme1hıden aarfı Balıkesir ve Eskişehir vUAyetıer1 nüshamızda ~zmıgtık. Memnuni- iıleri mUdürlüğU tarahndan yapıla
auar. biru feraha ÇJ1anuı miUt tiat murakabe teşkilA.tı en iyi clns [Y'etle haber aldıiımıza göre, Liman caktır. Bu hususta hazırlıklara baı
binyemisde her te,"den ehemmiyet· zeytin yağ'ının çıplak kUosuna idaresi Adayı ıusu:ıı bırakmamak için lanmııtır. Ayın 22 sinden ltibaren 
lidir. Ancak o maddi n m&nevf 126 kuruş fiat koymuştur. J:rtan- gayret earfetmekte ve mümkün olan toplu olarak ekmek karnesi alan mü
aıetalan alabilmek kabiliretine bulda konan tiat ise 12.2,64 ku- tedbirleri almaktadır. Bu cümleden eueselerin karneleri deAiftirilecek, 
ıeldiği vakittir ki, T'Urkiye bir sanayi ruştur. Edremit ve bavalislnden olmak ilzere akıamlan liman aervisi ay baıına kadar da bUtiiın tevzi iıleri
mamleketi manzanaım arzedecek· Balıkesir ve Esldşehire daha ko- bittikten tonra eldeki vasıtalann ge- nin bltirilme!İne çalı~ılacaktır. 
tir. Ve mesela bir gazetemiz, birkaç lay ve ucuz naklJyet yapılabildi- ~eleri Adaya ıu nakline tl\hsisi ka· Fınncılar,. karneleri. tahsis edilen 
JÜZ bin nüsha satacaktır. Çifçi taba· ~inden ve fiatler daha yüksek rarlaıtırılmıştır. kağıtlara yapıgtırarak ekmek bürosu-
~ eylatlan, mil1onlarca miktar- olduğundan İstanbula mal getl- U~~m ~üdür. B: Raufi M~n~aı na getirmekte ve teslim ettikleri kar-
da, ııvrilerek yüksek tahsilin mii· ren tüccarlar Edremtte gtderek kendısıle görU~en hır muharrlrımıze ikt k dar un al kt d 1 ' ..., k . , . nem an a ma a ır ar. 
nevver mesleklerin kadrolannda ls· Balıkesir ve Esktqebire mal gön- Adaları susuz bırakmama ıçın Lı- .. h k b' 
tici tJ • ~ · "d · · h ·· ı·· b Dun aa te arne yapıp satan ır a annı deneyeceklerdır. Bundan dermeğe başlamışlardır. Bu yüz- man ı areşının er turu çareye aı b k d k 1 B 
umulmadık ıürprizler belirecek. den tstanbula mal sevkiyatı azal- vuraca~ını ve eskili kadar bol olma- şke e 

1
e ~~Y ~nda çı arlı mı~brk. 'ki u 

• tJ • "-"I üb "h · k l k ame er uzerın e yapı an tet ı er-Mevcut medenıye ere yem millet· mış ve Ticaret odası bu hususta- sa oı e m rem ı tıyacı arşı ıyaca . . 
lerin katılması nauJ yepyeni cemiyet ki tetkiklere b~lamıştır. lı:ad~r .•u temin edileceğini temin ey- de, ~!!~_assa mısafır kamele~•İrlffe a?-
manzaralannm doğmasma sebebiyet Tüccar, tstanbuldakl satış fi- lemı§tır. t~ muhu~ basılmı~ ?lduğu gorulmilı: 
Yerine, bizim şimdiye kadar &dt!ta atlerlntn Esldşehlr ve Balıkesir •• •• ' • tur. Şehır ~arnelerı~.in_ de .. ~~htelerı 
lrapaJı bir mevcudiyet •üren cDev· !iatlerine uydurulmasını iste- Gumrukler dekı basılarak pıyasaya surulmu~tur. Bun-
let kadrosile maktan, yalandan ilıili mektedir. ]ar asıl karnelerden daha koyu renk-
mabdut zümre» nin dıtınkadilerin Bir kaç gündenberi Anadolu- ~eve b~yası ~ek çabuk çıkabilen k!-
bnlanıp canl~ ~ur itine ka- dan pirinç gelmemiştir. Dün pt- eşya ~t üzerın:Jedır. Sahte ~~~~l~r Bele-
npnası mevcudıyetimizin mahiyetini yasaya pirinç çıkanlmamıştır. dıye !e~tı~ heyeti müdurlugüne tev-
lylece kökünden deği§tirecektir. Tüccar cumartesi günü verilen di edılmıştir. 

Adam ıonnQJı pirinci satmaktadır. Son günlerde bir çok 1 b I d d 
- Bu yoldan Baidada aidebilir Mahsul zamanı olduğu:ndan mallar ihraç edildi atan u ışın an 

miyim? • patates ve soğan flatlerlnde his- gelenler karnelerini 
- Cevap vermİJ)erı , solunacak derecede bir düşüklük Ticaret Vekili Dr B Beh t U değiştirecekler 
- Bu yol Bağdada gider aınma, kaydedllmlştir. Dün Borsada pa- .. '"ld . · ·.. çe z, 

1e11 nrabilir misin, orasmı tayin tatesln kilosu 28 ile 32 kuruş ara- gum~~ erde bjklıtn 
1 
tuckar egyası- lstanbul haricinden gelen ekmek 

edemiyeceiiz. d t l tı nın ır an evve çı arı ara piyasaya karneleri yüzünden lstanbuldaki ek-
On 'b" Mill• .. . • sın n sa 1 ınış r. . arzedilmesi etrafındaki çalışma ile . .. 

un R1 ı: ı bunyenan gelif· Nohut bakla ve di~r madde- k d lak d 1 kt d 0 .. mek sarfıyatının arttıgını yazmııbk. 
mesine varacak yol da. köylüyil :ııen· ler !iatl~rlnde hlç bir de~ .. lklik ~!1 ınd an a laT~r 0 mt a .. ad""u]·~ .... un Belediye, gerek fırınlann, gerek hal· 
aiııJ tinnektir On 6~ og e en evve ıcare mu ur ugun-

_,_ eş ırtınd • k u_n kunaimda yoktur. Dün Borsada İspanya de bu mevzu ile tekrar meıgul ol- kın çok miktarda eline geçen bu kart 
,..., s a r0 • evmde yolq ba· nohudunun kilosu 43 kuruş.la 52 muştur. yolsuzluğuna kati surette nihayet f:d8 • ~çesjde, ambarında, ~- kuruş arasında satılmıştır. B.ak- Gilmrüklerde bekliyen ma11arın vemıek üzere tedbirler almıştır. 
teh~t~bır !ky er :akken, "~izle~ la da dün !3orsad~ 30 kuruştan 15 gün içinde çekilmesi için Ticaret Belediye Teftiş heyeti mlidürlü-
laaJd' e c a 18 mıa rülunç bir muamele görmüştür. • müdürlüğü tarafından yapılan tebli- ğünden bu hususta ltaymakamlıklara 
Uı. bir Anad 1 _ ,L-tin' d Beyaz peynır gahn fayduı görülmeğe baflanmıg- tebligat yapılmıştır. İstanbul tıari-

zun ° u ae,..... e B ] d lru T b" d"ld""' ·· 1 O " · d h · ' 1 1 1 dön'' üınde, garplı 1 ktaflan· eyaz peynir hakka lar a 140 - tır. et ıt e ı ıgıne gore, agus- cın en ge rımıze ge en yo cu arın 
~enimle bir mwi.k'::';.. .. ruşa kadar satılmaktadır. Fakat bun- tostan 13 ağustosa kadar 3 gün için- karneleri tahkik edildikten sonra tı-=malaruu hiç unutmam• pmaga lann çoğu yağsızdır. Halbuki yağıız de gümrükten çıkarılan mühim mik- tanbula mahsus kartlarla değiştirile-

il l d b ~ıla peynirler, ötedenberi çok ucuz sa- tarda ~alın başlıcalan şunlardır: celı:tir. fstanbula mahsus kartı olmı· --S:U er eme en. u. ptan tılmakta, börekçiler, lokantacılar ta- 31 73 kılo dokuma makine ve aksa- yan kaymakamlıklar, kartlarını rea-
::tsed~un~at 1M~~ ~- rafından alınmakta idi. Piyasada mı, 62~0 kilo ateg tuğlası topra~ı, mf mühürle mühürliyeceklerdir. Her 

ur er .. ' .. • • , etin yailı peynirin de kafi derecede 2944 kılo mantar tıpa, 16100 kılo kaymakamlık bu tahkikatı tamam-
esasıını tefkil eden koylulenruzın ba· d ld··lt.· B 1 d" lk · ·· ···ue m l b 1 122 519 k'- ' rat d 'b" b' d fişildik ld ? mevcu o ~" e e ıye tıaat mu- JU n amu 0 1 çuva • . • • ! ladığı günden itibaren kendi mınta-
M m1,,_a ~!_.ırıd ı ır e o u dürlü~ünUn yapt1ğı tahkikat netice- lo yazı, ıargılık, ve muhtelıf cıns ka- kal d k' f ] bl" 

meke$eıa fcıı;ralanı en yatak odalan, ye- sinde meydana çıkmıştır Yağlı pey- ğıt, 32,297 kilo pamuklu mensucat, kann fa \,] ırıdn ara ~.e dıga~ "byapa-
so , evlerinin mhnarisi · . 12 ..ııs9 k"l h ı·ı . le ca ve ırın ar a o gun en ıtı aren 

L-L • • • ' nirlerin tancılar tarafından rnügten- ·"' 1 o mu te 1 cıns uma~. l . . . . . 
UllDÇelenııu. ağaçlan nasıldı da flill• • r 170 k t t ıcı .. 16 050 kilo deri 594 kilo pnmuk stanbul vılayetı hududu harıcındekı 
di nasıl oldu? yel gızl ıce ve p· urug ~l ea 

1 ı~ı kadife 7 41 kilo' radyo alatı ayrıca kartları kabul etmiyecelkerdir. Bazı 
O zaman kendi) • _,_ k A b' an agı mııtır. ıyasaya yaK ı peynır • . • k I 1 b 1 d k 1 b 

•• erme pocx atı 11' çılcarmıyan peynirciler hakkında ka- 50 sandık radyo, 22 kilo hasta ter- aza ar, stan u ışı art an u-
cev~p ':ereme~ıştun: nun: tnkibat yapılacakhr. mometreai, 300 kilo kaşık, çatal ve günden itibaren kabul edemiyecek-

Şund~.=" e:Müstalısile .faydası ol· bıçak, 5536 kilo tıbbi müstahzarat, )erdir. 

aunl• due~esile her şeyı pahah pa· 1 •• • • • • 1667 kilo matbaa mürekkebi, ı------------ı 
~ı Hal~a katJaruy~ •• Fakat nonu gezısı 131,463 kilo tahta ve demir çivi, Günlük Borsa 
köylunun .. kazanması kafi mı? Tut- 250 çuval kahve, 20 sandık porse-
ması da lizımdır, cTutmakıt da pa- len ve cam eşya 
nnın üstüne otUrmak değil, onu iyi Vali, İnşaabn hizlandi- --·---
kallMmaktır. Bir rün gelmeli ki aynı rılmasını bildirdi * Sabıkalı eroincilerden Tahsin, 
ecnebi muhabirler aynı suali sorduğu Şehremini civarında eroin satarkoo 
nlüt: yakalanmıı. Hüseyin ve Kemal ad-

- Bakınız, bq on ıene içinde, Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi Jannda iki kişinin de ortak oldukları 
lurk evi. Türk köyü ne hale gel- Kırdar, dün aabah İnönü gezisine anlaşılmı~ır. Hem bunlann üzerle
di - diye göğsümüzU gere gere an· gitmio ve gezi inşaatının bir an evvel rinde, hem de Kemalin evinde pa-
latabilelim. tamamlanmuı için buradaki işçilere ketlerle eroin bulunmuıtur. Eroinle-

••• tebligat yapmıştır. hçilerin sayısı art- ri nereden aldıklan araıtırılıyor. 
tırılmıştır. Bir ckaka çocuk. hiUyesi anlata• 

calmı: * Belediyenin Eminönü ve Gazi 
Son z~~Jard~ Yataklı vaıonla· bulvan sahası üzerinde yaptığı geniı 

rm eksensıDJ, eskiden üçüncü mev- ölçlideki iıtimlakten mütevellit da
ld ile seyahat edenler dolduruyor- valar neticelenmiı ve Belediyenin 
mQf. Hele lokantalı vagonlar, bir elinde hu sahalara ait hiçbir lttimlak 
aefahetgih halini almlf diye dinle- davası kalmamıştır. 
elim. Malını pahalı pahalı satan bir , ...................................... , 
•öylü dayı. bira şişelerini açlırml§. lan piliÇleri çağırıyordu. 
cVelfecri okuyor beyimin gözleri> Sevki tabülerimizde bu borodan 

fal'kısmı söylemekte. apfı olamayız. Kavuştuğum~ r• 
Hesap geliyor: Y ctmit küsur lira. fahı. botbince, uzaklarda eritmeğe 
Fındığın furya zamanında da gitmemeli milli bir ahlak edinmeli. 

cköyde bar», Karadeniz vapunmda Karuının, çocuğunun. evinin, köyü· 
bmar, İataııbulda boğuntu mama· nün bayatııu bayata benzetmek için 
ralarile k&11ılatm11tık. bu ıon fınatı kaçırmamak gerektir. 

Bwılar hortalamasm! 1yt iıtibsalı evet •.• Fakat iyi lstih· 
H• lak de ... 

Geçen sün bir horozla tavuldan Öa Türkçesini aöyliyelimı iyi üre-
dikkatimi celbetti. Horoz b.fr yiye- tim ve yerinde 1oialbm. 
cek buldu mu. ıot ıot öterek taTUk· (Vl - Ntl) 

IRADYOI 
Burünlı:ü program 

12,30 Program, 12,33 Şarkı ve tür
küler. 12,45 Ajans haberleri, 13,00 
Peşrev semaı ve tarkılar, 18,03 Radyo 
salon orkestası, 18.45 Saz eseler!, 19,00 
(Dertleşme saati). 19.15 Türküler, 
19,30 Ajans haberleri, 19,45 Serbcs 10 
dakika, 19,51 Fasıl beyetı, 20,15 Rad
yo Gazetesi, 20.45 Müz1k, 21.00 Zlra~t 
Takvimi, 21,10 İkl piyano için eserler, 
21.SO İktisat aaatl, 21.45 KIAslk Tilrk 
müziği progrnmı, 22,SO Ajans ha.bel· 
lerl ve borsalar. 

Yarın sabahki program 
7,30 Program, 7,32 Vücudumuzu ça

lıştıralım, 7,40 Ajans haberleri, 7,155 
Radyo ıa.1on orkestrası, 8,20 Evln 
aaatı. 

1'7/ 8/ 942 flatıerl 

% 7.S 933 Türk t!orr.u 1. Il. lll. 23,75 
, 15 1938 1ktnm1yell 20,55 
, 5 1933 lkr9.m1yeU Erganı 22,-
, '1 1934 Slvas-Emırum ı 19,95 
, , 1934 Sıvas - Erzurum 2-7 20,'5 
, , 1941 Demlryolu ıstlkrazı ı 20,05 

, , , J , n n 19.75 
A. nemıryolu tahvııı ı-n 62,75 
A. Demlryolu tahvlU lll 151. 75 
A. Demlryolu mürnessu senet 48,25 
T. C. Merkt!2 Bankası 155.-
T. J., bankası nama muharrer 14.50 
T. t, bankası (hamlle aıt ) 14.80 
T. İş bankası mtlmessll hls. 200,-
A. Demiryollan şlrlretl (% 60> so.~ 
A. Demlryolları şlrkctl (% 100) 49.50 
Eskih1sar çimento 10.25 
Kredi Fonsiye 1903 107,50 

, J 1911 102.-
, , Amorti 67 ,50 
> , Kupon 1,15 

Londra tlzetlne ı sterlln 5,22 
Nevyork tlzerlne ıoo dolar 130,'70 
Cenevre üzerine 100 
İsviçre frangı 
Madrid tlzertne 100 pezeta 
Stoltholm üzerine 100 kuron 

BORSA DIŞINDA 
Türk altını 
Ktllçe altın blr ıramı 
Mecidiye 

30,Q3 
12,89 
Sl,16 

32,60 
09 
1.'15 

Bay Amcaya göre ... 

~ 

Sahife 3 

Çarşıkapı A Z A K Bahçesinde 
PROFESÖR 

ZAYD SUNGUR'lYln 
Bugüne kadar btlytllt heyecanlarla taldbetilS'lnlz 3 büy1ik programın 

en ,ayanı hayret numaralarmdan mllrekkep 

4 üncü SON VEDA PROGRAMI 
Son ~e mnnasebtUo tenzlltıtb ncuz halk seansı 

VEFAT 
Merhum Mil§llr Abdi ve merhum 

Mti.şür Ahmet paşalar torunu ve Has
sa Müşllrü meı1ıum Rauf paşa ye
Aenl, mertıum AU Rıza pafa kızı 
merhum albay .Azl.z'ln hem.,tresı 
emekli albay Tayyar ~'nm e§l, 
Yüksek Ziraat Enstitüleri m~av1rl 
Mehmet Alt Bağana'nın ve Mlhıevver 
Ayaşlı'nm analım ve eski orta elçi
lerden Nusret 8. Aynşlı'nın kayın
valldesı Bnynn Hayriye Beylerbeyin
de Ayu§lı yalısında vefat etmf.ltlr. 
Allah rahmet eylesin. 

OLOM 
Robert Kolej muallimlerinden Hü

seyin Pelrtaş'ın valdeSi Fatma Hay
riye rahmeti rahmana kavuşmuştur, 
Cenazesi bugtln öğle namazından 
sonra kaldınlaco.k , Rumellblsarmda 
Şehltllktekl aile kabristanına. defne.. 
dllecektır, Namazı Şehlt.llkte kılına
caktır. 

iRTiHAL 
Kandıra kaymakamı Bay Fehmi 

ör.akın urun zamnndn.nbetl müpteıA 
oldu~ ba.stnlılttan kurtulamıyarak 
11 Ağustos D42 Salı giln11 Tefat et• 
mtştir, cenar.esı Kandıradan Şllt 
yollle 'Cstüd&r'a nakledilerek ıt 
A~tos ÇIUlQJJlba gtın6 Katacaal'\• 
mette aile kabrlstnnma defnedllmlfr 
tir. Meı'hum çalışkan. mublttn4• 
kendlslnl ~ bir idare lmlr1 
idi. Allahtan rahmet dileriz. 

MiLLi 
oyunlar 

Festivall 
18 Ağustor sa• 
b saat 21 de 
Park Oteli. 

Dühuliye yoktur. 

Maarif Vekilliğinden 
Muhtelit vllAyetıerdekl ticaret Uselerlle orta ticaret otullan:ıın me~ 

let derı;Jert tçln öğretmene ihtiyaç vatdır. Bu öğretmenliklere Yüksek iktlsa 
ve Ticaret okullanndan mezun bulunanlar tayin edilecektir. Bu glblle 
3650 sayılı lı:anun hükümlerine göre maaı verilecektir. Memurin knnununun; 
4 lhıcQ maddesinde yazılı p.rtlan halı bulunanların n§aRJ,d~ yazılı belgeler. 
le blrl!Jrte 20/VllI/1942 tarihine kadar Vekilliğe müracaatları IAzıındır. 

A - Tahsll ve.slknsınm aslı veya taadlkll auretı. 
b - Nüfus hüviyet cüzdanının tasd1kl1 ıuretl, 
c - Maarif mUdürlütunden tUdlkll ve fotoRTaflı flş, 
d - ö~etmenllğe mAnl sıhb\ blr hali olmadıtına. dıı.lr bir btlktunet 

doktorundan alınmış rapor. 
e - Şimdiye ta.dar başka yerlerde ç~ olıı.nlann ç~ıklan yer• 

lerden aldıklan vesikalar, 
r - İki tane S,5 x 4,5 ebadında hıce kA~da çıkarılmış foto~!. 
r - Polisçe tasdikli doğruluk t!ğıdı, 
h - AskerllQ'lni yapmış olanların terb.Ls tezkeresi. 
Aranılan şartlan haiz bul~nlann belgeleri T& durumlan tetkik edil· 

dikten sonra tayinleri yapılabllecektlr. c827b ct1144t 

Sümer Bank iplik ve dokuma fabrikalari müesse
sesi Nazilli basma fabrikasi müdürlüğünden 
Fabrikamızda bulunan aşağıda evsah yazılı bot asit damncana.lari 

28/8/942 cuma. günü saat 15 de açık arttırma lle satılacaktlr. 
Taliplerin mezk~r tarihte fabrikada bulunmalo.n Uln olunur. Arttırma

ya iştırA.k lçln muvakkat teminat T.L. 4.00.- dört yüz liradır. 
Damacanaların evsafı: 

Adet 

810 
170 
100 

Eb'adı 

70 - 90 ııtrellk 
60 , 
25 , 

Ankara Valiliğinden: 

Evsafı 

Demlr çenber mahfazalı 
Ha.sır &epet > 

(8791) 

1 - Beypazan kasabası dahlllnde yapılacak hükfimet konağı inşaa
tının ihalesi 5İ9/942 tarlhlne rastlayan cumartesi günü saat ıo da nafta. 
müdürlüğü odasında toplanacak kom l.syon tarnfınd:ı.n yo.pılmn.k üzere 
tapalı zarf usu!Ue eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keş!:f bedeli cl57566D lira 1621 kurUJ ve muvakkat teminatı 
c9ı28> Ura «33D kuruştur. 

s - istcklllerln teklif moktuplo.nnı. muvakkat temlnnt mektup veya 
makbuzlarlle ticaret odası veslkalannı ve nafla müdürlüğünden bu ıo 
alo.caklan fenni ehliyet . vesikalarını bCı.mllen yukarda adı geçen günde 
saat 14 de kadar komisyon relsUS'lne vermeler\, 

4 - Bu işe alt keşif ve şartnameyi her gün nafln. müdllrltiğünde gô-
reblleceklerl. (6647) (8763) 

İstanbul sıhhi müesseseler arttırma ve eksiltme 
komisyonundan: 

Leyll tıp talebe yurdu talebesi lçln 2860 adet frenk gömleği 11e 500 
takım pijamanın lm6.ll ~ı açık ek.stltmeye konulmuştur. 

ı - Eksiltme 19 AAıısto.t 942 çarşamba g{lnü saat 15 de Cağaloğhm
da Sıhhat ve tçtımni Muavenet müdürlOA"ü • binasında töplıman komis
yonda yapılacaktır, 

2 - Muhammen fiyat bir takım pijama !malt için 85 kuruş bir adet 
frcnk gömleği 1çln de 55 ıru~tur. 

a - Muvaklcat teminatı 149 lira ~ kuruştur. 
4 - istekliler şartnamesini çalışma gfuılertnde komlsyonda gOrebUlr

ler. 
6 - İstekliler 1942 yılı tıcaret odası veslkaslle 2490 sayılı kanWld& 

yazılı vesikalar ile belli gün ve saatte komisyona müracaatları. (8276) 

istanbul Telefon müdUrlüğUnden 
Istanbul merkezi - Sarnybumu ve Salacık - Kadıköy arasında 50 sm. 

genişlik 60 Sm. derinlikte ta.krlben 6500 metre tülde bir knblo kanalı 
açtınlması açık ek.slltme suretlle münakasaya çıkarılmıştır. Muhammen 
bedel beher metre mlkAbı 150 ku~ olup llk teminatı 244 liradır. İhalesl 
3/9/ 942 perıembe günü saıı.t 15 de :ınüdürlyet ~dald satınalma. 
komlsyonunda yapılacaktır, İst~klUerJn muvakkat teınlnnt makbuz vesalr 
kanun! vesalkle komlsyona müracaat lan. Şartnamffi her gün levazım 
daireslnde eörüleblllr. (8917) 

-C:Ç<::~/Fj;O;). ~~~:55;"- .· ~ 
re-<=~:--;:. ::3 

ı -
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~---cç; • t,.___, 
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' )'ür - .Şu Kızkulesinc baktık.çal ... Eğer söylenenler doğruysa! 
eğım sızlıyor bay Amca... biçareyi, bir gün, yan beline 

kadar .... 

... Bir gün boğazına kadar ... l ... Bit gün de direğinin tepe-, ... Bu Meta kendi canına kıy- - Sebep? ... 
sine kadar suya batını~ görece~lz mak gtbl bir şey!.. B. A. - Senelerden beri direğl-
demekl •• Acı §eyi .. - B. A. - Kıyar al.... ne, yerine uygun bir bayrak a. 

madıkl ... 



SATILIK ÇlFLtK 
Tuda ilo Gebze aruıuaa. 

içinde akar suyu, bostan aôta.p-
lan bUJunan ve turfanda tobzo
cilik yapılmaktn olan blr clftl~ 
ıabhktır, Meyvacıhk' n U,... 
vancılıfa pek elveriılidtr. 

Müracaat: H. Taga. P. K. 
1 O 71 Galata. 

Saç bakım· güı:etliiin en 
birinci tartıdır. 

PETROL iZA 

ASIR 
ve l\IOBIL Y ANIZLA Dİ BUDAJr 
AÖACINDAN BAHÇE KOLTUK-

1.ARINIZI Der yerden ucus 
İstanbul Rızap:ı.şa yokuşunda 

66 No. 
Amnın FEVZİ'oin 

Asri Mobilya iill•• Mağazasından alınız. ••i 

1 BAYANL R e BAYLA 
Müesaesemır.le hlma KADIN Ye ERKEK liol. ceti ıaaatlut. ınasa 
Wuvar saaUerf. altm w ptAtlıı lllşan yUzüJderl, laymetll tqlarla 

UslU ÇlÇEK ve PL!K:IAR ve leni cıŞcvallyt• y(lzUklerlnln sen
rtn ~tterlnl btdundurdufmmu bildirmekle ıeret duyanı. 

No. t Başak 
144 elmaslı 510 Ura 

No. t/A 
120 elmu U pırlanta 620 lira 

SiNGER 
SAAT MAC.AZALARI 

ADRES: ISTANBUL, EMİNÖN°O CADDESlNo: 8 

SAYIN H 

No. ıt 

23 el.mu 

2 pırlanta 

345 lira 

IG elmas 

ı pırlanta 

265 lira 

Kömür alım ve ıatiminda raıladığıniz zorlukları haber veriniz. 

Tozlu, ıslak ve eksik kömür almayınız. 
Kömür fiatı muayyendir, fazla para vermeyiniz. 
Sarih adres ve müıpet vakıalı tikayetleriniz derhal takip edil.ir. Bu ~a
reketini kendi menfaatiniz İcabı olduğu kadar, vatan borcudur. 

Müracaat yeri: Ankara ve İıtanbulda) 

Türkiye Komür Satış ele zi üessesesı 
.................. 1111!!1 ' r Dr. ABAHUNl 11 

....... 1 .. •11111•1111•11••1111111111111111111111111111111111111•1111111111111111111••1111• .. 11111111111111 .. 111•[ .. nı' 
vazifesinden dönmüştür. Kum- Beyoglu Vakıflar Direktörlügü ildnları . 
~kapıda.ki muıı.yenehanesinde her 1111111 ı11•q111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ın1111111111111•ft•••11111nH111 Ha• 

2fin haı;ta kabul ve tedav1 eder. "' 

SATILIK İTRIYA T 
DÜKKANI 

Sahibinin vefatı sebebl\e işlek bir 

SemU 

Galata 

yerde şöhretli bir marka ıtriyat ma- Kasımı>&1& 
ğazası devren tılık:tır. Bahçekapı Beftktaf 
Hasan DePosuna müracaat. Ka unp!lfa 

Şişe ve cam 
kınkları 

Penıkend& ve toptan lınır, 
Müracaat yeri : Galata Kemeral
tı caddesi lzrnlrll oğlu Han al
tında No. 9 All Rıza Geb?.ell. 

Kasımpqt. 

Beşlktaf 
Ka&ımp&,f& 

• • .- . 
ı . . 
Beyoğlu 

• • 
OrtaköJ 

ZA \ ' l Refahiye nfi!us memur- Galata 
ıur;undo.n aldığım nllfus teüereınl 
ve beraberinde Jtefahlye askerlik ou- Ortaköt 
t1il61nden verilen aslcerllk tettereml Ha.*01 
lraybetttm, Yenilerini alacaAımdan Kuımp&f& 
eskllerlntn hUkmü yoktur, • • 

Beşllttaf 
tstinye 

Mahane.ııl 

Keınanltef 

Oazt Ha.sanpap 
Sinan paş& 
Camllkeblt 
BedretUn , 
DlkUltaf 
Bedrettın 

( • 
c • 

Kasımpaf& 

Bülbul 
Kamerhat.un 
Ortaköy 
Keman ket 

Ortaköy 
Keçeci Pfrl 
Havus kapl.11 
Bedretttn 
DlkUI~ 
Ktırkçüb&11 

8okatı 

ş rap lstele.tl 

Kayıt lskeltııl 
Şair Nedim 
Tayyar l!.:fendl 
Havuz.taplSl 
Camlaltt 
HavurtaptSl 

• • 
• • 

Camlllteblr 

sercian Ömer 
Nevlmde 
Eski Bahçe 
Şarap lskeleat 

Vapur lskele 
Okmeydanı 
Ha vuzbpısı 

• • 
Ca.mlalt.t 
Qayır 

No. 
Cinsi Aylıtı 

Llra Kr 

Bill 8 cı nktf handa 12 00 
lcı.hv<ı ocatı 

81 50 Elçı. mü.fres ara · 12 
18 Dük.kin 8 
1 Ahır 8 
15/8 Baraka 8 
8 DlikkAn 1 
7 DilkkAn '7 
4 DükkAn l 
41 300 arşın müfrtt arsa 18 

8.10/12,8,8110 Ev ve dlikkln 3 
1/S hisse 

50 . 
00 
Ol> 
50 
00 
00 
00 
00 
50 

M Dükk~n 
22 DilkkAn 

.ı.8 00 
10 ·~ 

12 
24 

38 
108 
4 
8 
4 

Hamam <>dalan 8 00 
8 ncı vakıf han altında 
DilkkA.n SQ 
DlikkAn 8 
Bahçe ve barak& 1 
Dü~n 7 
Baro.ka 8 
DilkkAn 2 
24/60 hisse 4 kıta t.ıı.rla 50 

Ot> 
00 
50 
00 
50 
50 
00 ıenell~I 

328 doğumlu Yakup otlu ,Recep 
Vural Beyoğlu Fa.lkpap aokak 
Liva apartımanınch t No. da 

10,11.12.15 
18. ve 17 

Kasımpaşa camÜtebtr Kayık iskete ' H Ardl~e 10 00 
Beşlktaf Şcnllkdede Yeniyol · fi Ev 13 03 

ZAYİ - Kukuk FakOlte.slnden t.1-
mı.ş olduğum pasoyu kartıettim, 
H6kmü yoktur. . 

64ft A, Seı:aı Ataııatun 

Yukarıda yazılı gayrt mentuller 31/51943· günü sonuna kadar kiraya verileceklerdir, Tallplerln lha1o 
gün(i otan 2218/942 cumartesı gUntl saat ıo da Beyotlu vaıonar mildürIO~n Ak&rat kalemtne mfirııcaatlan. 

(8653) 

ı·---· . . ! .. .,,.•---.. lZeyttnyal1annLn halistyetinin akslnl r.l>at edeni) 

- :ıooo~.-. ·lira rikramiye~ ·verilir 
t'!9res'ı dikkati - 1$tan"b'Ut TütiJn-Gilmrük. KemerU ıoke.k Z 1 No. 

- - - Telı.24197.' - • ' - . 

Kızılay hastabakıcı hemşirele 
Okuluna Yatılı Talebe alınacaktır 

Tahsil mUddeti üç aencdir. 
Yemek ve giyim paruı:ı;dır, aynca harçlık venlir. 
Mektebi bitirdiği vakit derhal Devlet hastanelerinde ıereffl va
zifelerine tayin edilirler ve ayrıca hemılreler yurduna ba olur
lar, işsız kaldıklan veya tekaüt oldukları ı:aman yurdda iaıe ve 
ibateleri temin edilir, 
Kabul ıartlannı haiz olanların memleketlerinden lıtanbula ka
dar yol paralan Cemiyet tarafından 8denlr, 
Kabul tartlan: 
1 - Türk tebaası olmak, 
2 - Sıhhati yerinde olmalc, 
3 - Yaşı 18 den a,ağı ve 2S ten yulCan olmamÜ. 
4 - İffetli ve iyi ahlük ıahibl olmsk. 
) - En az orta veya ona muadil tahıili bitirmiı olduA-unu g8ı
terir vesika.aı olmak, 
6 - Evli olmamak, 
7 - Okulu terkettiği veya beo ıenelilt mecbur! hizmeti ifa etme
diği takdirde. okulun tahsil maaraflannı 6dcyeceğine dair bir 
kefaletname vermek. 
İstekliler lüzumlu mall~matı ve mUracaat evrakını, Aııkarada 
Y enişehirdcı Kızılay Umumt merkezinden, lııtanbutda Akıaray
da Kıday Haatabakıcı Hemıireler Mektebinden ve diğer vill
yetlerde Kızılay ve Şubelerinden alabilirler, 

Ordu hastabakıcılar ve hemşireler Glı::uluna leyll ve meccanl talebe atı. 
nacaktır, İsteklilerin en geo 30/8/942 günün& kadar Anlcarad& Cebeol ord11 
hastatiıiklcı okul mlldürlüğüne, olcul kayıt kabul p.rtlarını havı Testtalarl& 
btrllkte müraçaatlan, Kayıt n kabul ,art.lan Ankara LT. lmirlltl n t.stan .. 
bul LT. Amlrllğl satın alma lr:omtayonlannda ııonınr. cG13 - T105t 

iki Fen Memuru alınacak 
Çanakkale belediye re iıliğinden ı 
Belediyemlzln 100 llr.ı aybk Ucretıe Fen btlrosu memurluıtu Ue 100 Ura 

ay1tk ücretli Elektrik fen memurlt1P açıktır. Kanuni ehllyet vt vasıflan 
haiz olanların evrakı miliıbltelerlle mUracaatlan lQzuma tl!n oh.:nur, 

. (8580) 

ARPA SAMAN ve MISIR ALINACAK 
Zonguldak Ereğli ktimllrleri işletmesinden 
Pazarlık suretile Zonguldak teslimi 1!00 ton arpa, 100 ton la· 
man 600 ton DUSU' ahnacaktar. 
Teklifler 100 tondan aşağı olmamak §8.rtile parti halinde 
kabul edileceği gtbt mektupla da yapılacak teklltler naza.n ltt
bare alınır. 
Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat akçesUe ihale günü olan 
31/ağustos/942 pazartesi günü saat 14 de kadar işletme mü
dürtüJüne müracaat etmeleri. 

HUSUS t ~··--mi!~ .. 
Şişli Terakki Lisesi 

Nitantatı - Çınar cadde&l 
.. ı KIZ - ERKEK - YATILI - YA TISIZ 

Yüksek ziraat enstitüsüne talebe JI Devlet Demiryollari ve Limanlari lşletme 1 y u v A- t L K- o R TA ve L t s E 
kayıt Ve kabul Şartları U .d • "I" 1 1 ..:_Yeni ve eılti talebenin kayıt iılerine 9 dan 12 ye kadar mum ı aresı ı an arı haltılır. 

Yuksek Ziraat enstltiisUn6n zlraat. orman, vetertner faku.ıteıerlne para- •==========================::::::=; 2 - Eslci talebenin S eylule kadar kayıtlannı yenilemeleri gerektir. 
m yatılı. paralı yatılı, yatı.sız talebe alınacaktır. bteldllerln 30 EyUH 1942 Muhnmmen bedell 2717 (Ud bin yedl yUz on yedi> lira olan 13 Cön Uç) 3 - Bütlinleme ıınavlarına 31 ağuatoıta bqlanacaktır. 
akşamına kadar enstitü rektörlüğüne aşaıtıdald Teslltalarbı. mtıracaat. et- ade~ muhtelit tip muzayylkl hava perçin çekici C28 Ağustoa 1942) Cuına gü- (Talebemize den aaatlerine ilaYeten ücretıb yabancı dil kurlan 
meıert lAzımdır, nü saa.t (H,30) on dört oıuıda Baydarpaşada Gar balnası dahtl1ndek1 ko- acdacaktır.) Telefon: 60S47 

ı - Istenilen vesikalar, A - Ken dl el yauslle hangl fakülteye, nasıl muyon tan.tından açık eksiltme usuıt!e stın alınacaktır. illlıiiiiiiiiiiiıii.imı•••••••••••••Iİıiiiiiıiiiıiiliıiıiııİİllllİİ 
talebe olarak girmek lstodl#tn1 bUdlren blr dllelııce. E - Llse bltlrme. ol- Bu t.şe gtrmeıt ısttyenlertn 203 (Ud yüz üç> Ura 78 (yetmlş seklzl kur114-
gunluk dlplomalan veya notıerllkten tasdikli suretıert. c - NOtus tez- ıut muvakkat teminat ve kanunun tayin ettlğt vesalkle birlikte eksiltme Beyoğlu Yerli Askerlik Şubeıindenı 
keresi, D - Aşı kAğı<.fı, B - örneği enstitüden Tey& vlllyet orman, veteri- günü saatlne kadar koml.syona nıüracaatıan l~zımdır, Şubemizde kayıtlı ma.lQl &ubaylarla emekli subaylann 4ubemlze müra-
ner, zıraat müdürlüklerinden alınacak fyt hal kA~dı. O - Altı adet Bu !şe alt şartnaml.'ler komisyondan para.sız o~arak dağıtılmaktadır, cııntıan. 18777• 
f.5X6 totoıtratdır. Evrakı tam olmıyan vaktinde gelmeyen pulsuz dllek- (8661) 
çeler kabul edilmez, * 

2 - Parasız yatılı girinek ı.stıeyen talebelerin 25 yaşından: büyük oı- Muhnmmen bedeli (50000 llra 27 kuruş ol.an 398 MS 199 Ds3 kereste 
maması ~ seçlm 1mtlhanında muvaftatc olmam tarltır. Seçlm ımt.ıııan- 2/9/1942 çarşamba gilnU saat ı~ de kapalı l:art usullle Ankarn.da İdare 
lan Ankara YUkselt Ziraat enstlUlstlnde, İstanbulda Sultanahmet Yüksek binasında toplanan Merkez 9 uncu komslyoncıı satın alınacaktır. 
Ziraat ve iktisat mektebinde nptıdakl günlerde yapılacaktır, Bu ~ gtnnek isteyenlerin (3751) liralık muvakkat teminııt Ue tanu-

'7/ 10/942 çarşamba saat 14..30 da tftrk(e komporlsyon. nun tayln ettlğt ves1kalan ve tekllflerlnt aIIU gtın saat 14 e kadar adı 
8/10/ 942 perşembe saat 8,30 da ya.bancı dU ıtransızca, alma.ne&, 1n- geçen komisyon relsll~lne 11ermelert l~zımdır. 

afllzce dillerinden blr1• - Şartnameler 1 lira mulmblllnde Ankara'da Merkez, Haydarpaşa'da 
9/10/942 cuma saat 8.30 dıı blyoloJt.. Haydarpaşa veznesinden temin olunur. (8789> 
9/10/942 cuma saat lUO da tlzllc. 

10/10/942 cumartesi .saat 8,30 da kimya. 
2 - Paralı yatılı ve yatısız taıob eler seçim lmtlhanına Ubl der:tıdlr. 
3 - Paralı yatılı talebeden tatUmüd.deU hariç blr acne lçln üo tak-

aıtte 300 lira ücret alınır. (6700> (8891) 

PEK YAKINDA 

MODERN KIZLAR 
Yçazan: MAH UD YESARi 

Fenni Sünnetçi Emin Fi da 
ıı:vlel'inde sünnet yapılnıw ml1.ıald olmıfanlarl& tafradan bil
has.sa stınnet tçin gelen ve p.yrtmOsllmlerden fennen ba ame
~eye ihtiyacı Olan Yatlan btıyük, ktıçOJt olsan amellyatlan 
muayenehanemde kolayııtıa yapılır n ı.tlrahaUer1 tem1n 
olunıır. Kablne: ~lktaş Erip apartımanı, Tel: ınııe. 

Evi: suadlye, istasyon arkası, No. 11. Tel: 81m, 

KUtahya Vilayetinden: 
ı - Kapalı zarf usullle etslltme Y• konulan Emet Em.lrteıı yolunun 

18 + 888 - 22 + 566 ıncı kllometreıe r1 arnsındak1 fOS9. inpa.tmln ihalesi 
gtınQ talip çıkmadığından 2490 sayılı 1ha1At kanununun 40 ıncı m.Md•
tılne tevfikan 11/ 8/ 942 tru1h1nden ıu baren blr ay zarfında. pazarlıkla 1ha
leslne karar ver1lmlştır. 

2 - Ke.,ır bedeli c56812.03o Ura. ve muvakknt temlnatı c42Gh Uradır, 

KULLANINIZ. TF.SlRINI DERHAL CÖRORSONOZ. -il 

1 lıtanbul Belediyesi ilanları r 
Haseki hastanesi tçtn alınacak (llll kalem Tıbbi ec?;a kapalı zart 

usullle eksiltmeye konulmu~tur, Mecmuunun tahmin bedeli (9970) Ura. 
ve Uıt teminatı C7'7> llra (75) kuruştur. Şartname zabıt ve muamelAt 
mUdUr16ıtQ kaleminde g()rilleblllr. :tıu.te Sl/8/942 pazartesi güntı .saat 
11 de dalml encQmendt yapılacaktır. Taliplerin Uk temln&t makbuz veya 
mektupları ve kanunen U:ırazı lAzımgelen di#et ves1kalar1le 2490 No, lı 
kanunun tartfatı oevresmde hazırlıyacaklan teklif mektuplannı ihale 
gUnO. saat 1' e tadar dalml tncUnıene vermeleri llzımdır, (8'744> 

ZAYİ TABABET iHTİSAS VESİKASI 
Sıhhat Vek.lletlnden namıma vertlmlf olan 12/2/ 942 tarlhli kadın 

ve doğıitİı hıı.stalıklan birinci 8lllıf lhtısuı vesikamı İ8tanbulda Kadı
köy vapur iskelesi Ue Altıyol ara &ında 15/ 81942 güntl elimden dtlŞ
mUştUr. Bulup a§9Jİ1do. yazılı adrese on be§ ııün zarfında getirenin 
memnun edll'ece~ ll!n olunur. 

Kadıköy Milhtırdar caddcsl Şart Merk~ Ecza. Deposunda. veyn 
Bahcekn İstanbul nesinde Dr. Vedla Sav 

s - Ek.slltmeye girmek ıçtn en az üç gün evvel Nafia mU.dilrlütfine Maliye Vekaletinden ı 
mllracantla alacaklan ehliyet vesikasını ve Ticaret odasına kayıtlı olduk- Beşlktaşda Maliye kırtasiye deposuna gelilp gidecek. mnlzemenln yakin 
Jarına dair vesikayı ve muvakkat teminat mektubunu vUAyet da!ml en- iskele ile dOPo arasınd.ıı.Jd naldJyest ne balyalardan çıkacak tahtcı, takoz ve 
cilmenlne tevdi etmeıerı mccburidlr. hurda sandık tahtaıannın aat1Ş1 pa..arlık ıuretlle ve ayn ayn lhalt edlleootın-

4 - Amcllyat tçln faztn malfimat almak ve keflf dosyasını ıOmı.ok den ı.teklliertıı 120 ter lira temtnat paralartle blrllktt ııthayet 8 eylf11 l>ü 
JstPyenıer het gün dalml encllmen kalemine mllracaat eelet>Ulrler. <M2U alı Cfln11 aaat; H t bdat depoya ınllracu.tıan. (8''3) f 

Doğrama, Taşıma ve istif işi 
Devlet Orman itletmesl Devrek Revir amirli· 

ğinden: 
1 - Revlrlmlzin 11 Bö1gest dahi llndekl huduttan. prtnamede yazılı 

Gôkdağ Devlet ormanından 1616• Ml kesllm!J çam maden direklik ata
cın doğrama nak.ll ve ıstl! işi açık eksutmeyo konulm~ur. 

2 - Açık eksiltme lhalesl 27/ 8/ 9 42 tarihinde perşembe gOnil ma\ 
cl5• dt Devrek revlr lmlrllğl blnası,nda top!anacaıc komisyonca. yapıla,.. 
caktır. 

S - Beher metre küpU .için ta.h mln edilen bedel cl2• Ur& 150• ku• 
ruştur. 

4 - Muvakkat teminat 1483• llr a e.75• kuruştur. 
IS - Açık eksiltmeye alt taıtna me orman umum müdürld~Unde İs

tanbul ve Zonguldak orman çevir~ müdUrlUklerinde ve Devrek revtt 
Amirliğinde gl:Srilleblllr, 

8 - İsteklllerln muayyen gün ve saatt. Devrek rovır tmırll~d• 
m'tı~ekkll komisyona mllracaatıan. (8765) 

Nafıa Vekaletinden 
Eksfümeye konulan iş: 
1 - Bu itleri altıncı fube müdürlüğü bölge.si lçlnde Beyhan aol sahtı 

sulama ve deprJ ŞE-bek:esllıe ııınat hna lltı ve lfletme blnatan tnpatt ve kıs. 
ma. alt hartta Lşlerl. 

Tahmin &dilen keşif bedclt fiyat vahldl esası Uzertnden t.8,000,000 lira. 
00 kuruştur, 

2 - Eksiltme 21/ 91942 tarihine rastlıyan pazartesi g<lnil saat dl'• dt 
Ankarada Su tşlerl ~lsll~ binası tçln de t.oplanan au ekalltm& kotnisyonu 
odasında. kapalı ur! usulUt yapılaca ktlr. 

ı - isteklller Eksiltme şıırtnameai, mukavele projesi, b:ıyındırlık ~ert 
genel eartnamest, umumt ve su işleri fennt şartnamesı ne hususi ve fennl 
§'3rtnnme!erl ve proJelerl ı~O• ııra. 00 kuruş kıu-şılığında su Lşlert relsllğln .. 
den alabUlrler, 

4 - Ekslltmeye glrebUmek lçln 1s teklllerln 1253. 750• llnı. cOO. kuruşluk 
muvnkkat temlnat vennesı ve ekslltm enin yıı.pılacaRı günden en az üç gün 
evvel bir dilekçe lle Narla Veklletlnemtıracaat ederek bu 1.§e mııhsus olmalr 
üzere vesin almaları ve bu vesikayı göstermeleri şarttır. 

Bu müddet içlnde vesika. ~teıttnde bulunıımıyanlar eksiltmeye giremez
ler. 

IS - İ6teklllerln teklif mektuplarını lkincl maddede yazılı saatten bir 
aııat öncesine kadar ıu lşier1 rc.lsli~ne makbuz karşılığında. vermeleri !Azım .. 
dır. Postada olan gecikmeler kabul t dilmez_ (6651) (8793) 


