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• 

Tetkiklerde l>ulunmak 

üzere <Iün akfam 
Ankara<Iaiı ayrildılar 

. ŞarR ceplieslnde büy\ik b~a- ka yeni bir neslin tnsanlandır. 
hlar göstcrmtş bir Alman genera- Türlü. hali[ sınıfiannm arasına 
~ne sordum: «Harbin sonunu kanşıp konuşınaJ[ fırsatını bula· 
nasıl gtfruyorsunuz?ıt Gülümsedi madığım için küçük memurun, 
:te şu cevabı verdi: «Biz kuman- esnafın. tüccarın. işçinin. ev ka- -9-
ttanıar yalnız kendi '"lmlzi blll- dınınm bu harbin ...t(1• .. ı ve sonu 
rlz. Bütün barb mese~ bizlın hakkında ne dilş~dftkerinf bil- ~ 20 {A..A.) - Reiai
Yetkl ve ilgimiz dışında kalır.• mtyorum. Halle arasında çok eza cümhur Milli Şef Anadolu dahl-

2 7 Kuruşa Bol Mezeli TUNA 
BİM YALNIZ 

Yerebilir. Bir Tecrüoe ediniz. 
Beyoğlu, ;Tünel, Asmalımesclt LöI:>on 

lk"arıısınCiak.i aolCakta No. 31' 

Sahibi: Necmoodfn Baaa.ıt - N~rlyat müdürü: Hikmet Ferldun Es _ Akşam Matbaası . . 

BU SABABKİ TELGBA.PLAB 

Ruslar Kafkasyada yeni 
mevzi~ere çekildiler 

• 

Uzun süren yemeğin sonlarına çekenler hoşnut olmayanlar bu- linde tetkiklerde bulunma1' üze-
Uoğnı konuşmamız, ister istemez lunsa blle - kl bulunduğu mu- re bu akpm aaat 10,30 da şeh· 
:gene harb meselesine geçti. Ge- hakkaktır - bugünkü rejlmde rimlzden mUfareht b"uyurmut-
neraıtn inanı kuvvetll, fikirleri toplu bir halk: harekettnin baş- tardır. l.tuyonda Baıvekil, Ce
çok aydrndı. Ona göre bugünkü layıp y~ay.abileceğine inanmak nelliurm~ Ba,kanı, Vekiller, 
hareketlerin vargısı olan Kafkas- güçtür. Esasen, ordu ve Partl dı- Parti genel sekreter~ Parti idare 
ya f heyeti. balan, generaller, me
q • za erin yarısı demekti. Napo- şında büyük blr kalabalık kal- buslar ve Vekaletler yükse.leme-

Stalingrad'm etrafmda vaziyet fenalaştı. 
Bu kesimde de Alman taarruzu ş·ddetlendi 

eon sağ olsaydı, dedi, harb için mamıştır. Fabrikalardaki Alman ne ıazı murları, i\nkara Valisi, Emniyet 
mdır. sualine «Para. para, amelesi cephededir, yerlerini al- dl kt .. a M lt Jc ta -

~ene paran Cevabını Vermez, sa- tı milyona yakın yabancı fŞ~i t r\ a ~e yi e;a~z , tn:ı~ Dl 

ha
""ece «Benzinn derdi. Bugünkü dolduruyor. Bu sayı gitgide ar- \..ara n an et ı mıt er ır. 

rb, tayyare, tank, kamycm. tacaktır. :A.lmanyada, üç yıllık J 
Yanı kısaca motör savaşıdır. Çar- çetin harbin ve anun türlü acı 
~ışan orduların muhtaç olduğu ve yoksulluklannın ~o~du~ B. Cevat AçilCalin 
'(~in mlktan akıllan durdurur. bezglnli~l. yabancı gözü ile dı- Moıliova'ya vardi 
· onradan öğrendim ki Alman- şardan sezmek güçtür. mç şüphe . , 
Yanın bir yıllık benzin ihtiyacı yok ki orada da herkes harbin Moskova 20 (A.~.) - Türk!ye-
18 tnilyon tondur) Kafkrurya kay- sona ermeslnf dört gözle bekli- nln yenl büyük elçist B. Cevat 
llaklarının Almanya eline geç- vor Fakat Alman idarecileri Açıkalın. ltimatnamesini vermek 
nıesı Rusyayı en aşağı otuz nill- harbin, Alman mllletlnln içer~ üzer~ bu sabah Kuibtşef'den Mos
Yon ton petrolden. yoksun bıra- den çökmesile bltmlyece~lne emln kova ya gelmiştir. 
~~ak, Almanyayı - kuyular ne görünüyorlar. 
1. ar Ylkılıp bozulsa - bir k Şark cephesinde lş bitse <1e T• t Vekili Burıadan 
C~k!çlnde o nlsbette zengln ede- harb bitmiş ol.mıyacağına. göre, ıc~re ·..ıo"ndü 

A lr... harbin nasıl ve nerede sona ere- u 
n lınan hiikümet ricalinden, ce~ suaU h:enüz cevapsız kalı- Ticaret VekllL doktor B. Behçet u~ 
U.~da ha;btn pek iyi gittiğini yor. Demeblllr kl İngiltere, Bul- dün öğleden sonra. Bursa.dan othıt. 

~vı~çle söyleyen bir zata sor- hu Almanyada bir değişiklikten mizo dönmllf ve toprak mahsulleri 
m · bekli yorsa Almanlar da harbin ofisine ve ticaret müdürlüğüne gid&-
- Şark cephesindeki hareket sona ermesinl, İngiltere"de bir rek tetklklerde bulunmuştur. 

fıt1 veya bu şekilde istediğiniz gi- değişimden umuyorlar. Zafere 
1 bitebilir. Harb ne zaman bite- vannak için İngiltere zaman un-

Cektir sanıyorsunuz? suruna güveniyorsa, :Almanya Macar naibinin oğlu 
- Bu m.ıali hıgtltereye soru- da harbi kazanmak için zaman ceplie'de öldü 

tıuz. dcdl. Almanya için gaye lçin<Ie dayanma kudretine sığı- Budapeşte 20 (A.A.> _ Resmt btr 
herşcyden önce Rusya harbini nıyor. tebıı~. saltanat nalbt amll'al Horiı.y'-
basannaı...~r. Aldığımız zengin Bu öüşünceler kısa ve satht ntn og:Ju ve saltanat natp :ve.klıt 
Yerlerin kısa zamanda değerlen- bir görüşün mahsulüdür. Rusya Etıenno Hort}"ntn eatk cepbesin~e 

Londra JO <A.A..) - Almanlar Sta- Kletaknyanm cenubu §8.l'ktsinde pahalıya ma.\ olmuştur, 
llngrada karfl tAamızlarmı tic1dtt- Almnnlar, Don na'hrlnl geçmişlerdir. 
lendlmıekle be.raher, Ruslar, düşma.. Fakat geçen kuvvetler 1mhn edllmtş, Stalingradda vaziyet 
nı tutmağa devanı edlyorlar. Ştmall Almanlar 500 maktul zayiat vermlf-
Katkasyada Ruslar, Yeni mevzilere lerdlr. vahim 
çekUmlflerdir. KotelnJkovo'nunı fi.mail ıarklstnde Londra 21 {A.A.) - Bu sabalı-

Diln gece fUW Moskovada. n&şred1- llerllemek lstıyen Alınan tanklan, kl İngiliz gazeteleri, Oog" u cephesin-
len resmt tebliğe göre Rus kıtantı dl1n Rus mukave tln aJc•-... 
Staıtngradm olmali ga.ıt>tsUe, Koteı. me 8 tarpm ........ ır. de Voa Bock ordularının ')'eni hücu-

Ruslar Ş11.llA11 Kafkas'ta., Krarmo- t' • d s ı· d ·· .. d 
ntkovo'nun f1ınall fl\l1ds1nde, Piya,. dar'm cenubunda. adetçe Qst(ln düş- mu. ne .ıcesın e ta ıngra onun e 
tıgosrkun cenubu p.rldalnda ve Kre.a- mana taroı müdafaa sa.vaşlan yapı- vazıyetın fenalaıtığını ;yazıyorlar. 
nodann cenubunda düşma.n!a oar .. rorlar. a tank tahrtbedllmlf, 200 Al- Moskovadaki Reuter muhabirine g&. 
pışm1.1lardır, Dlter keslmlerde z11Q'e m.an öldür!llmüştür, re Kletskayanın batısında Don nehri· 
değer bir de~klllı: olmanu§tır. Dıter blr kesimde Ruslar adetçe kıvrımında vaziyet son döıt hı:ıfta 

Rus yüklek tumandanııtuun ver- ilstU.n dt.işna.na. karşı ceareUe ~ar- içinde cereyan etmiş ol n viddetll 
dlll tatstlAt& gört Rasla.r Klet.sb.ya pıştılctan ~ yeni mevzllert çe- muharebelerin doğurduğu durum .. 
b3lgeslnd& Alıınan taa.?Tuzlannı kllm.1.şlerdir. dan daha fenadır. Don kav inin 
defedeıicen dil~ atır zayiata ut- A1ma.nlar, Pl.yattgorsk'un cenubu merkezindeltl Rus müdafaa h tlan
ratınışlar, 17 tank tahrlbey~ler- ga.rblsf.nde 1.lettlemeRe muvaffa.lc ol- na karıı Alman tarruzu ayni viddetle 
d.tr, mUflanra da bu llerlleyff kendllertne devam edtyor. 

Dieppe çıkarması hakkmda 
son .lngiliz raporu 

DOşmanın müdafaasını takviye 
ettiği görUldü. lngiliz zayiatı ağır 

olmakla beraber fazla deQil 

Salomon 
adaları 

• 
Bir kısmı Amerikal?lar 

tarafından tamamen 
zaptedildi 

ttlrllmesl Almanyaya uzun blr işi Almanyanın umdu~ gibi bi- telef o\duğunu bUdlnnektecHr, 
harbe dayanma kudretini vere- terse, asıl 1kl düşman karşı kar- Macar h(lk(lınett fevkaJMe bir Londra 20 (A.A.) - Müttefik-ıuçurulmuıtur. ,·· 
Cektfr. şıya kaldığı vakit ne olacak? Bu- toplantı yaparak naip muavin! lerin mUıterek hareklt Jcararg&hı cKaraya asker çıkarma ameleye· Vaşington 21 (A.A.) - B,ı.h-

İngiliz1er zaferi, Almanyanm nu şimdiden bilmek ve anJamak Etlenne Horthy'n1n çepbede ölümü Fransız aahiliııe yapılmıı olan çıkar- sinde kullanılmıı olan deniz ta~ıt- rlye nezareti, Amerikan sfüi.h-

- ·--
lçerden çökmesinden bekliyorlar. lmkA.nsızdır. münaseıbetlle 8 gU.n milli matem tu- ma hareketi hakkında dün gece ilk !arından oldukça mühim bir kısmı ile endazlanrun Salomon adala-
l3öyle bir hayale kapılmak, Nazi Necmeddln Sadalt tulmasıne. karar veı:mlştlr. mufassal raporunu neıretmlıtir. Ra- bir muhrip kaybolmuıtur. Bu muhrip n:ndan bazılarını tamamen 
ihtllft.linden do~an yeni Alman- porda, kara, deniz n hava kuvvet- o kadar ağtr hasara uğramııtı ki, ele geçlrdlklerinl tebliğ edl-
Yayı hlç tanımamaktır. Alman- 100 ı 1 leri araaında mevcut sıkı işbirliği be- aonradan lngilizler tarafından batı· yor. 
Yada hiç bir ayaklanma, hiç bir mı• yon 1•ra ser· ma- lirtildikten sonra ıöyle denilmekte- rılmııtır. Çıkarma harekatı esnasın· Vqington 20 (A.A.) _ Ja-
ÇÖkilntü olmıyacaktır. Alman dit: da vukubulan çarpıtmalarda mütte- pon uçakları, Salomon ·adaların-
~illetl iyice biliyor ki ttı harbi cBüyük bir askert kuvvet, nakliye fiklerin :r.ıcyiah ağır olmuştur. Fakat dakl merkez ve hava üslerimizle 
~Ybederse Almanyadan eser kal- 1 • •th 1 At e k t • ve harb gemilerine biııdirilmiı. pek harekatın nevi göz önünde tutulursa deniz kuvvetlerini bombardıma-
~llyacaktır. Harb çok çetindir, ye ı ı a a şır e 1 tehlikeli bir deniz mıntakuı a§ılmıı- pek fazla olmadığı teslim edilir.• na devam etmektedir. Bu boın-
..,_ırnan milletinin çektiği yok- tir. . 500 tayyare §İmali bardımanlar arasında 'rulagi'ye 

b
SUllUk, katlandığı fedak~rlık çok 1 - Bu kuvvetler, ıimdıye kadar F kı ·ı giden kafileyi himayeye memur 
. ÜYüktür. Harbin acısını herkes Bu şirket kurulduktan sonra faaliyette yapılmıı olan akın hareketlerinden ranıaya a n ettı er edilen Avustralyanın Canberra 
duyuyor Fakat buna katlanmak daha kuvvetli bir taarruz hareketile ... Londra 20 (A.A.) - Dün gece kruvazörü batınlmıQtrr. Ameri-
t · - ve fevkallde müdafaa edilen bir (500) e yakın İngiliz: ve Amerikan v h~ b~ka ç~e olmadığına da bulunan birlikler lag""_vedilecek yerde du'"llTTlanın aahü müdafa··ını taıyyaresi, ıimali Fransadaki hedef- kan deniz kuvvetleri de bir düş-

er Alman candan inanmıştır. ..... - man harb gemisini batırmışlardır. 
lre k • . . . . denemek lıtiyorlardı. '. · leri ve bilhassa Amienı' deki demir· L .J 
(t r es ancak karnı Cloyacak ka- Ticaret işlerini tanzım etmek zurlarını tesblt ettikten eonra bu 11· . .. . yolu ıebekesini muvaffakıyetle bom-
t ar yiyor, fakat aç insan yok- maksadile yakında Ticaret Vekalo- lerl görmek Uzere yeni bir teşelckül 2 - Manoı geçen Muttefık 'Vllpur balamışlardır. Amerikan tayyareleri, 

6 Ur, ve tertibatımız, teşkll~tımız tinin ~eni kararlan beklenmektedir. meydana getirmeği. düıünmektedir. kafilel;rine yapılan taarruzl•r~ş, mil· hedefleri !.izerinde hiç bir Alman 
llçdir ki harb daha yıllarca ithalat ve ihracat birliklerine verile- Bu hususta ilerlemiı olan tet1'iklere hiln hır rol oynıran radyo dınl~me tayyaresine raslamadıldan gibi, yol· 
"~rse Almanya aç ka1ınıyacaktır. ce1c yeni mesai oekli de bu kararla- "'Öre ithalat ve ihracat i._lerile me- istasyonunu. aa~ıl bataryaları. d~ı- da pek az düşman tayyaresine raı-
~kilen sıkıntılar, tayyarelerin rın La•ında aelmektedı"r, "' "" v "•kert teSıtat V• mal ( 1 l " ,, u v .. ı l .-L Ü u ·1 r man ..... .. zeme3ın lamıı ardır Müttefik tayyare erın 
!akıp. yı~~ığ'ı şe~irler her Alma- Ticaret Vekili ıehrimizde tetkik- gu 0 

,.,,..,. zere IY z mı yon ıra tahribetmek. h' le b · k 

Mısir cephesinde 
I 

Londra 21 (A.A.> - B:ıtı ~olünd• 
karada durgunluk devam etmekte
dir. Havada az faaliyet olmu~~ur. 

•ıın yüregınde duşmana karşı an- ler yaptığı esnada muhtelif zümre kermt~ ithal~ ıve ihr~cat tirktti 3 - Sorguya çekmek. için eıirler Aıç 1 ayı ı yo tu:· b k d r 
hak kin duygusunu kizışb.nyor, tilccarlıın birliklerin leh ve aleyhiJı.- uru il ttr. ermayeaı tüccar ar almak. man zayıa ne a a .... k k a. ~ 1. e .... 
1 

arb isteğini arttınyor. de bir çok mütalaalarda bulunmuı- tarafından vücuda sıetirilecek bu şir- Bu taarruz hareketi esnasında BerJln 20 CA.A.) - Alman ~u-
A. k le t lthal&t ih t · 1 · d hU .. .. . mandan.lığının resmi tebllA"ln• göre 

t 
lmanya harbin ne zaman bt- tardır. Birliklerin Ve lletin İltediğl e • ve raca ış erın e • dü§manın butun arazıde müdafaası- in r1n Fr .. _ Dl ..... ,_. Dilimizi temizliyelim! ~ ğ ,_ ld f d b b ki\ t 1-- ı l ktı M gUlzle ansa~ epp~eıu çı'-\;e ini düşünmüyor. Sadece 'Av- ıeıı;İ e vaz.I e göreme iği ve ir te • ume .e ır;.arıı m~u o aca . r. em· nı ağır eıırette tabtiye ettiği görül- ıı::arma. hareketleri 25 k1lometrt gentş-

l'upaaa sulhu yerleştirmeye çalı- ligat yapmak veya ticart sahada leket ıçi tevzlatıl~. de ~u ıırk~t met· mü§tür. Hareket esnasında kuvvetli ıtğinde 300 - 400 taşıt ile yapılmış, Vu .. cud•ı-il•u"n .ı...~-- •·-ayyur" 
Ştyor. Rusya harbi bittikten son- verilecek yeni veçheden dağınık gul ola~hr. ~uz. mılyon lıra ıer· bir mukavemete raalanmıı, Dieppe'e karaya çıkarılan 28 tankın hepsi wu • UGlllla .._ 

ta ne olacağını ve harbtn ne su- bir halde l>ulunari blrlili menaubu mayell ıırket kurulduktan sonra fazla miktarda top ve asker getiril- tahrlbedllm!4tlr. ioııillzler ı.ııoo esir- ehı'lekW olan ecza ve ana.sıriyle aa
:tetıe, ne zaman nihayet bulaca- tüccarlari toplayıp haberdar edebil- birliklerin l&~vi cihetine gidilecek- miı olduğu görülmüıtıır. den başka blrook öli1 ve yaralı da. bı- bit ve payidar hatırat tedarik etmek 
~nı İngiltere düşünsün. ,Alman- melC müokill olmaktadır. tir. :Tetkikat aa.fhui bitirildikten Altt kumsala tanklarla beral>er rakm14lardır, ya bir tnlkizedir veyahut sabit nı• 
l'aya karşı harbi açan odur ... )) Ticaret Vek&leti, birliklerin mah- sonra tathik .Muma geçilecektir. asker çıkanlmıı. radyo dinleme mer- Ahn.an kayıplan 1se ölü "e yaralı bmnu:ı varı. 

l:Uzzat gördüğüm şudur ki Al- kezi, iki batarya tahribedilmlı, dUı- 400 subay ve erden U>arettır. Yukandaki cümle dünkü gazete-

!!!,anyada, hüktlmet adamlan ve Zeytı·.nyagv cılar zam mana ağır zayiat verdirilmiı. iki kil- Dlepl>f' 20 (A.A..) - Dleppe v• el- lerden birinde çıkan gü~elik yaz! 
L.,~ksek ordu kuınanda:n.Iannda, çük gemiıi babr!lmıı. bir miktar esir· varma. İnglllzleıı tarafından ask91' lardan alqun.&fbr. «Edebıyab cedi· 
~''§ çatmadan önce şark cephe- alınrnııttr. Dieppe oehrine giren tank· çıkarma. teşebbüsll neUceslnde ırran- de. devrinden kalına değildir. 
~fn tehlikesiz, hattA zararsız 1 • d • 1 lar, verilen emir mucibince havaya sız kayıpln;ı 25 ölll ve 8~ yaralıdır, Dilimizi temidiyeliınl 
IQ.ı}e konacağı inanı ne kadar yapı masını ıste 1 er HllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllH•HHll• 

~ \>Vetll ise, Devlet mekanizma-
tıda ve Parti çevrelerinde Al- · 
~Yanın her hangi bir şekilde Zeytinyait tilccarlaıa Ticaret Ve- raportörleri tarafwıdari yapılan tef-
ee tden çökmesi lhtlınall .? <iere- kiline müracaat ederek her türlü tiılerde piyuada ancak '.bir kaç dlik
C:ıtr akıa getirilmeyen bir duşilnce- yiyecek maddelerinin fiatleri artbjl k&nda Urfa yağına rulanntıştır. 
haiıc Gerçekten, Parti teşkll~tı halde zeytinyağı f1atlerine konan Trah:ıon :ra~ının kilo.u ite 360 ku
lt(i . tabakasının en aşağı, en tahdldattn lcaldmlmuını ve satıt- ruıa 'kadar aattlmaktadır. 
buaüıt zümrelerlne kadar dal lard~ dara uıulüniln ilguını iıtemiı- Sadeyağ mevcudunun . azlığı ve 
l>a ak salmış, çok sağlam bir lerdır. zeytinyağı flatleri.nfn yübekliii yü· 
l\u11Ya benziyor. Parti teşkllfttı. Bu ıeneki zeytinyağı rekoltesi ih- zünden hallca ucuz. yağ yedirebilmek 
~ f1rnetln elinde, iaşe gibi e'll tiyaçtan ilc.i misli fazla olduğundan için pamuk yağını dondurarak bir \oJ tlşler için bile, en değerli bir ve bu zeytinyağlar vaktile müstah· nevi yağ yapmak üzere ticaret oda-
1111~ adır. Bir çok Alman şehirle- silden gayet ucuz fiatle toplandığın- sına yapılaıı müracaata müıbet ce
tı be görüp konuştuğumuz Par- dan tüccarların müracaatları yeniz vap verilmiotir. 
l'el'ea.slan, hepsi çok ateşli, , Füh· bulunmuştur. Ticaret Vekaletinin is- Pamuk yağıni dondurmak 8 ureti
~lct~aptıkları kadar zafer~ şim- t~hsal m~.ntak~ların~~ bekle~ilen ve le yapılıp sa:ılacak yağın kilosu 120 
l"ı.tıtıı inanmış, en ufak bır ye- fıatler yukseltılmedıgi taktırde ta- kuruı olacagındnn fakir tabakanın 
la a-k \'eya çökme ihtimalini as- cirler tarafından lstanbula gönderil- istifadesi çok olacaktır. 
C:an.1 lllarrna getiııneyen, h eye- mesi istenmeyen zeytinyağların yola Karışık yağ yapıp fsatanlar pa· 
mıkı 1 nutuk söylC'mckt.cki kolay- çıkanlmnsı için emir verme!i bek· muk yağına karıştırılan :zeytinyağ
~("> c~ J·-.dar sırn'~rı g"lL"'lCC SC· lenmeI:t dir. ların kendilerine ucuz fiatle veril- .... , ......•.........................•• Evine dönerken( •. ~~ "~~heye kn-;maya hnzır, f Şehrimizdeki sadcy;ığ vaziyetine mesini. J:icare~ ~el~ilinde,n i.stemiıler- Bir framv", :yol~uau evinden Ç\-

~anyadan })üsbütün bas- gelince;. mmtaka &i.careJ müdürl!J.iü, d~ •••ıfıııiliiarİki~iii''i'••••••••••••••••IİI••••••••••••••••••••••• 



Sahife 2 

SözüH OELiŞi ı HARB RÖPORTAJLARI- 'jHA~e ou uMu 
Yaya kaldın_m_ınd-a-ko-lk-ola-1 Rostof ne hal e? i Almanlar Novorosls. 

B:t:ı:°~'::ıa~~=::: ;!f!~ı~ı! Zaphnı müteakip şehre giren bir k•d 60... ı•J kt 
ta .... ip derin mlliıahabelere dalmak surewe ıeıip geçenıertn Alman muhabı·rı·nı·n go··rdu··kleri 1 en m uza 8 yolunu kesmek yasak. Bir gazetenin yazdığına göre Belediye dar 
yaya kaldımnlarmda ik1 kişiden fazla yan yana veya kol kola 
JUrUyenlerle durup konuşanlara para cezası kesmeğe karar ver
nıfş. 

• 

Pek yerinde bir karar. Zaten kalabalık caddelerde kol kola 
yfirümek bize vergidir. nç dört arkadaş kol kola gider, battA 
hmca hınç kaldınmı bu vu.lyette s01mıeğe çahşmz. Rahat yil
riiyemedibrlmlz herkesin bize çarpmasından, ara ma dalgalanma
mıulan veya aynlmak ıonmda bhnamızdan bellidir. Anın biz 
yine buluşur, kol kola yilrllmek milcadelesfnde - öyle demeli 
l!i'Zlm - sonuna kadar dayanmak hevesinden vazgeçmeyiz. Bu 
belki biribirlmlzl çok sevdiğimize işarettir anın açıldık yerlerde, 
dağdn, Jnrdn olur. 

Roatof dilıtUkten tonra Berllnde- zamanile tahliye edildlifnl U&n et
ki ecnebi muhabirlerle Alman gaze• mitti. Hakikatte lcomllntstleılo komi
tecileri tayyare ile bu ıehre glStUrül- terler vaktü aamanile eehlrden çıkıp 
milıtU. Bir Alman gazeteci müphe- aitmiolerdir. Ahali ka1mıf, fakat 
de ve lhtisaalanıu ıu suretle yazını,- bunlar harbin ~ehoet Te fiddetlnl 
tır: glSrmüılerdir. Çllnkll Kmloıdu ıeh· 

Yolga lle Don: araıiıida .ve Stalingra<Jin 
<:enubunda Rua mevzileri zaptedildi. 

Bir de yaya kaldınmında yüriirken karşımıza bir tanıdılt 
çıkmasın. Hemen durup b~ beş! Falan naSl;IT Filnn nerede? Da· 
fıa ne vnr, ne yok? Fakat yolu kestf ğlmldn, yolculan et~h~ız· 
dan dolanmak zorunda b1rakhğnnmn, bellrl on bin ldşinın gıdlp 
geldiğ-1 caddede yürliyüş knpısını nğıl'laştırdığımızm farlnnda 
Clei{i1iz. Ey A11ahın kullan, yaya kaldınmım bırakıp şöyle bir 
eolmk içine çekiliniz de orada lst~enfz sabaha kadar blribirlnl
~e ne var ne yok oldu~'Ullll sorunuz. Tek işi olan yolcu yerine 
valrtinde yeti sin~ herkes kaldınmdn btr sağa, bfT sola sıçrama
zın, kaldınmlnrdnn aşağı fasıp trnmvav. otomobllfn altında kal· 
n1:ık tehlikelerine uğrnmaq~: çarpışmadan yol alalım. Nerede: 
Kim akıl eder? 

Fakat bundan sonra RcJediye yn a knldımnlnnnm lor ge
sintilcrinde oiduiu eibi kol kola gezilen ve durup rJunıp •olibet 
edilecelc yerler olmadığım bize hatırlatmak vaztfcstnı frzcrlne 
alıvor. Bari btmu bir mikdar para vermeden hatırlasak! 

Sevket Rado 

Mahkemelerde: 

Tan sinemasının kasasını 
nasal soymak is em·ş? 

Bu hırsızllk polis romanlannı an
dıracak bir cüretle tertlbedllmlş 

cTayyaremiz c~e gerlsbıde, rin içine kadar Boılkeı C!enllen be
Azak denizi aahilinde bir meydana ton iatihkAmlardan ,.apmııtı. Her 
indi. Buradan otobUıle Taganrog'a d5rt yol ağzında toplan parçalıınmıı 
(Taygan) gittik. Yüz eJli bin nUfuslu bir bonker ıvardı. Bunlan tahrJp ve 
olan ıehrin erkek n lcadrn ahalisi iıkat ederken tnblatilo liu istihk&m
harb yokmuş gibi gezmesinde ve eğ- ]arın etrahndaki evler ve d~er blna
lenceslnde idi. Kadınlar §cınslyeleri- lar da at~e mt\nız kalmiıtır. 
ni açmışlardı. Çünkü güneıte hararet Şehrin alındığmdnnberl Uç glin 
19.akal 55 derece idi. Slnemnlann ön- oluyordu. Fakat hal! caddelerdeki 
lerl kalabalıktı. Almanlar biitiiıı. kıı harap zırhlı tanklar ve kamyonlar 
burada k ldıklanndan hayat nor- kaldırılmamı~tı. 

maldi. k bil 1 r· k Harabelerin altınd~n çıJian Jta~ın 
Burada te rar oto s ere oınere k k hl b il 1 Al ask 

Rostof yolunu tuttuk. Tozdan göz ve .er e ıe r a a •. man .;r· 
•· .. ö ü du A"-mı• burnu- lerınln etnıfıiıı alarak: glSrUf{iyorou. 

gozu g nn yor · K'' • H k i l' d 'bl ~--1-- • b 
muz ve ciğerlerimiz kesif aarı toz ile er es n e m e ~er ~u rınga a-
doldn. Rostof a gitmekte olan Al- lığı vardı. Bll§ka yıyecelt olmadığın· 
man kollan UniformAlari sapsan dan bununla açlığı glderme~e çalıp
toz içinde idi. Bunlar cepheye yorlardı. 
gönderilen llıtiyat kuvvetleri fdi. Bize mihmandnrlıli ıvapan :.\iman 
Biz otobüste tıcaktaıı, ıusuz.luktan zabiti Dunkerque muhareoealnl de 
ve tozdan bayılıyorduk A:raltla mü- görmügtil. Fakat Roatof muharebeal· 
temadiyen yürüyü' yapan Alman pi· nln ve tııhribabnın daha olddetli ol
yadeııinin nclero k.atlandıiıru dilaU· du§unu ahlabyordu. Don nehri Uze
nUyordulC. . rlndeki yedek köprü, ıilolar, buzha-

Arıısıra toz bulutu bertaraf olduk· neleT Alman Stukıı tayyarelerinin at· 
ça ay çiçeği tarla!an araıında yol al• tığı bombalarla harabolmuıtur. Ktsp· 
makta bulunduğumuzu anlıyorduk. rlinlln yıkılması üzerine ıehirden ~e
Taganrog'un 1 S kilometre ıarkında kilmek lstİyen Sovyet kuvvetlerinin 
Alman köprücU efradınsı yapmıı ol- beraberlerinde çok bir ıey götUre
duğu muvakknt k8prUdcn otoblls medikle.rl anlaıı1ıyordu. Ahali ylye
sarsıntılan içinde geçtik. Alman ttl· cek derdine dilfffiÜ§tU. Yıkılan enkaz 
menleri buradan geçerek Roıtof Uze- ve e»'a arasında yalnız yiyecek ıey 
rine yürlimUelerdir. anyordu. Fakat ekserlYa tuzlu balık-

Yo1dn Alman hücumunun ılddeti- tan ibaıka bir ıey bulamıyordu. 

.Dotu cepbednde t 

kafkaaya'da v• Btalingra<! 
çevretlnde, Alm~ taıımızu yo-
nl terakkiler hydetmı,tlr. Rca
mt Alman teblf §lnc g8re Kef
kaqa' da devam etmekte olan· 
taamıs hareketi, Almanlara blT 
çok yeni arazi kazandınnı~tır. 
Alman tayyareleri, Karadeniz 
aahillerlnda tı~ Sovyet nakliye 
ıemWni daha batınnıg!ardır. 

Tebli~e nazaran Volga ile Doh 
arasında, Stalingradın ceclubun• 
da Ruslann u%UJ1 zıımandanberl 
bazırladıklan mevzi1er, Alman• 
lar tarafından bOcum Ue upte· 
dilmiıtfr. Bu mevzileri z.apteden 
Alman kuvveti, Ketelnikovo'dan 
ilerleyen kol olsa gerek.Jtr. 

Rualar, - Alman teblitlne 
a8u• - 1 8-19 ai\.•11tost.a cereyan 
eden muhart-bele•de 5,501 ulr 
vermiıler, 3 l tanli, 5 6 top, 19 
mftra]y8z ve bomba A1eti, 66 
alev makineıi kaybetmi~lerdir. 

Orel b8lgealnde 1 J ağuttoıtan 
Deri, cereyan eden muharebe
lerde Ruılardan J 4,000 eıir 
alındığı, 400 tanlıi ve 200 topun 
i~tJnam veya t.ahribeclildiği de 
Alman tebli§inde zikredilmek
tedir, 

Viazma'nn ıarliın<!a ve Rjev 

Dünkü yangın ni gösteren eaerlerlo karoılll§tık, İki Ak§nm üzeri ıehrin ıimalindekl 
tarafta zırhlı tanklar, yük kamyon· bir tepeye çıkarak etrafı ıeyıettik. 

Geceleyin Pangalbda Tan sinema· ıeslerin nereden geldiğini merak ları, çelik mi~ferler, Rus mühimma· Birkaç yüz metre aıaiıda Alman ba- Diln aaleden ıonra saat 1' tırala· 
mnın kasasını soyarken yablanan ederek yataktan kalkıp yavaı yavaı tı, ıakatlanmıı Rua toplan yatıyor· taryalan mevzi almıı. karııdakl Ba· rında Galatada Fermenecilerde Ste-
16 yaşında Şevekt adındaki gencin etrafı dola~ağa ba§lamııbr. Bekçi, du. GlSz alabildi~ine keaif ya.ngm taysk kalesini dövUyordu. Dürbün· fan Rizoya alt boya lmallduıııeılnin 
muhakemesine asliye dördüncü ceza ain~manın idare kısmına doğru iler· dumanları ufku kaplamıştı. !erimizi kaleye çevirdik. Alevler için- Ust ka~da yağlı boya yapılırken l:ıu 
mahkemesinde baılanmıştır. Kendi- l~>:ın.c~, ıeslcr faz1a1qmıı ve kıua Niha,yet Roıtofa girdik. Şehir ta· de yanıyordu. iki gUn ıonra Al· İ§te kullanılan benzol fıçı11 ateı alıp 
sinin ilk ifadesine ve tahkikat evrakı- kılıdının tık~rt111nı duymuıtur. Orada mamile harabe halinde idi. Varor manlar köprübaşını ele geçirdiler ve patlamıotır. Fıçının yanında bul~nan 
na naz.aran, Şevket bu işi, polia ro· hınız oldugunu anlıyan bekçi Muı· !ardaki devlsa makine fabrikaları bu kaleyi hücumla nldılar Aleksi va Niko adlarnda iki lıçı et· 
manlannın ve sinema filimlerinin tafa, derhal koıup elektriği yaktı~ı enkaz hal'ıne oelmlAtf r-ddelerin iki . Al ly. 'd 

1 
D rafa .açılan alevlerden yanarak ağır 

lı: h 1 h b k h. h'I kA $c k · )' d h 1 1 • " • ~ Bır taraftan man p a eı on l 1 d y n rnmnn nrı gi i üyü ır ı e ar· zaman v etın e ın e a9a tar ar a tara.fınd ld ua:u:am ve muhteıem • • h I k k i ıurett• yara anmıı ar ır. anırın an• 
lık ,.e cüretle yapmıştır. kasayı açmağa uğraotığını gönnilo- bina lan: yaı::ız CSn duvarları kalmış- nehkrının ceck up dee r dne a lınka fı'!'l r-1 ca1' hıleden glSrUldUkten ıonra it· 

G f ·1· tm k b h ·ı t" me te ve ar§ı an a ea r a ı e er f ly ,_ ,_. d I . ece ı ım seyre e a anesı e ur. tı. Birer dev gözü gibi korkunç olan d 1 1 h I' d 1 k 'd' Esi a e naoer ar o muı ve yıı11gın ye· 
sinemaya girmiş. Oyun bitip perd.. Hiç ummadığı zamanda bekçi Ue aralıklardan' Adeta bizi ıüzüyordu. a .ga a: a m e. g~ me te ı ı. r• rine yeti~iştfr. 
nin açılması yaklaşınca, karanlıktan karşılaşan Şevket anahtarlan bırakıp S vy t hükOmeti Rostofu vaktü lerın çogu ya :htıy~:· yçah~~ A~am~16 Yağlı boya lmalathanealnln U.t 
ve herkesin heyecanla filmi ıeyre kaçmak istemişse de bekçi k~ndisinl 0 

e n ya~ında genç er i ı. o_... n • katı yandıktan sonra alevler yanın-

l:iölgeainae Ruslıırin ~aphklari 
taarruzlar, Almanlar tarafın· 
~ püskürtillmüatür. Alman· 
!ar, diin Ruılann 104 tayyare 
kaybettiklerini de bildiriyorlar. 

Londra radyosu da Doğu cep· 
lieslndekl vaziyeti tetkik eder· 
ken eu mal<unatı vermİ§tİrı 

cAlmanlar, Stalingrad kar§ı· 
tında, Don fizerinde bir köprli· 
batıı kurmak teşebbüslerinde mu
?affak olamamıalardır. Bununla 
beraber, bu bölgede durum had 
\nahiyetini muhafaza ediyor. 
Ruslar Kletskaya çevresinde ve 
kotelnikovo'nun ıimnl doğusun· 
Öa Alman taarruzunu durdurabil
mek için tank ve piyııde kuvvet· 
lerile taarruzlar ~apmıelıırdır. Bir 
aemiryolu istasyonu için iki taraf 
arasında büyük bir muharebe ce
reyan etmektedir. 

Krasnodar'ı ele geçiren Al
manlar, Karadeniz sahiline doğ
nı ilerlemektedirler. Novorosi9ki- ) 
ye rvarmaları için 60 mil mesafe \ 
b~~~ 1 

Şimali Kafkasya'nın doğusun• 
C:fa Alman llerleyiıi ıüratli terak
kiler kaydetmemiıtir.:. 
M~ır cepheslndeı 

Kayde değer faaliyet ve de· 
~i§iklik olmnmııtır. 

Tevzi işleri 
Mülga iaşe müdürıtııtn tarafından 

Ticaret VekAletl nnmmn Anadoluyn 
yapılan temat lşlerının Belediye İk· 
tlsat lşlcrl müdürlilğ{lnc devred1kU
~1nl yazmıştık. Otomobil ve kamyon 
1Ast1ğ1 tcvzlatı Belediyeden nlınnrıı.k 
Blrllkler umumt kltlpUğlne verllm!f 
ve dün Blrlllı:lerden tefrik edilen bir 
memur, Belediye İktisat lş1erl müd11r
ıt1R11nun vazife g!irdüğü DördUncU 
VaJaf hanına giderek tesellüm mua
melesine b~mıştır. 

Qiv1, çimento, çinko, limon tuzu 
tevziatının da Belediyeden alınarak 
Blrllklere verilmesi beklenmektedir. 

dalmasından istifade ederek yava§"" yakalnmıştır. .. ..................................... kaıyalıdır. . daki 14 7 numaralı dükk&na geçmiı 
ç.a yerinden sıyrılıp lcanapenin altına Şevket derhal polise teslim edil- kapısı C:!a kapalı Idl. Kapıyı açmak Gazetecilere ziyafet veren da~ ltı- ve onun da tıatU kısmen yanmıştır. Maarif Vekili 
girmiş. Herkes ıinemadan çekildik- miı ve verdiği ifadede suçunu yuka- için anahtar aradım ve bir çekmece· taları kumandanı general Konrad İtfaiye ateıln genla}emeıine meydan Maarlf Vek1ll B. Hasan AU 
tc.ı sonra hizmetçiler de işlerini biti- nda yazdığımız ıekilde anlatarakı do anahtarlan buldum. O ıırnda cAskerimiz hakikaten büyük işler vermedeıı s8ndilrmilıtUr. ;varalı ı,.. Yücel, dün öğleden evvel maarif 
rip çıkıncıya kadar Şevket kanapele· - Kasa odasını ve anahtarların bekçi geJip be~I ~·akal":dı, Ma~sadım gördü> diyerek kıtaca vaziyeti an- ~iler Beyoğlu butaneainde tedavi müdürlüğünde meşgul olmuş ve 
rin altında seSBİzce yatmış. 'Bina ta- bulunduğu yeri evvelden biliyor· hır11zlık değıldı. İft.ıra edıyorlar ]attı. altına alınmıılardır. Yapılan tahld· bu arada. \,ş sah1plerile de konuş-
mamile boşalmış, sinemanın gece dum. Parasız lı:almıotım, kasayı ıoy· bana. katta dlikU.nın beı bin ve lçlndeld muştur. 
bekçisi son defa her tarah dolaştık- mağa karar verdim. Hlkim ıorduı Ağir fıçilerr hakklnda eıyanın yedi bin liraya ılgortalı ol· 
tan $Onra gidip yatağına yatmış; bu Demiştir. O zaman tevkif edilen - Sen ilk tahki!Cattakl lfadende duiu anlaeılmııtır. Tahkikat devam 
arada kanapelerin altında Şevketin Şevket tevkifhanede, muhtelif ah· hıuızlıiını itiraf etmiısin. Hem sine• Vall ve .belediye riyasetinden teb11R ediyor. 
gizlendiğini bittabi kimıe farkede- IAk11zlık tecrilbelerl geçirip birkaç manın kapıtı kaıanın içinden geçmez: ed=t~r.tevııatında un usulünlln _ _ _ 
memi,tir. defa mahkum olmuş uıta akıl hoca· ya. Anahtarlarla kasanın 8nilnde ne tatbliına müteallik tallmatnamenln Karııını yaraladi 

Şevket, serbesçe hareket edeceği lanndan ders alarak hazırladı~ı ılSy- anyordun? Gece •lnemada bir bek· 20 ncl maddesı tatttııtına uygun ağır KadıköyUnde oturan Nesim adında 
zamanıın geldiğine kanaat gtirince le bir hikaye De mahkeme huzuruna çi bulunduAunu da hemocrln Aliden l.fte çalışan !fçl istihdam edenlerin blrl, lk1 aentden beri ayn ,.aeadıtı 
gene yavaşça gizlendiği yerden çık- çıkınııhr: tabii 8ğrenmlpindir. Uyuyup kaldı· ç~ırdı~ 1tÇUer1n adı, IOY&dı, do- lta.ns:ı Mazaltonun başkaslle seviot.1-
mış ve sinemanın idare kısmına ge· - Oe gece bir birahanede fazlaca ğını anlayınca niçin bekçiye aeılen· ğtıın tarihi, 1fe baıladıtı tarlh, ça- ğlnl haber alarak yolunu beklemlftlr. 
çerek anahtarların bulunduğu çek- bira içtikten sonra ıinemaya gittim. medin?., hştıjfı 1§, dfÇ1n1n çalıştılı lften me.k· Dfin Yelde!{nnenl caddestnde tansı• 
meceyi açmıo, oradan aldığı anahtar- filimi acyrederkeJl uyumuıum. Oyun Şevket burada ıapladı ve dolam· sat yaptıtı Sftiı'. ÇalUJtıll kısım dal- na tesadüf eden Nea1m, bıça.luu çe.. 
Jarla para kasasını açmağa baılamıf' bitip herkea çıktığı halde ben derin baçlı cevaplar vererekı re veya ma.klnenln nevı değUd1r.• terek kadını muhtellf yerlerinden 
hr. uykudan uyaııamamı,, olduium yer• _ Ben ilk Uademde f&fkınlıkla Bu 1fe hangi tarihte bl§layıp ne ta- atır ıurette yaralamıştır. Nestm 1a· 

Bfr 11aat kadar evvel kontrol i,ini de kalmııım. Gece kendime ıelip ne töylediğimi bilmiyorum. O ifa· d~ zaman çalıp.ca~ı bildirir lk1 talanmı§, Mazalt.o Nümune hastane. 
bitirip atan sir.erru:. bekçisi Mustafa uyandığım zaman ıaat bir olmuıtµ. dem yanlıohr. Kasayı da açmak. iate- ~ktl t cetvtt~~~ıt~dedete~ be-:~ aln~ yatınım_ı,_tır_. __ _ 
uyku arasında bazı tıkırtılar duymuş, Derhal ıinemadan çıkmak üzere medim. Kapıyı ararken yanlı§lıkla ala~:klanm bl ğ kt t;ı ~ıı:=e 

2
;
1 

et ucuzluyor 
evvel:i bunun rüya olduğunu Dnne- kalktim. Evvelce bu ıinemada bek- kasanın 8nüne gltmioim. O ıırada 8/942 aqa~!11~a~!.ı.a belediye Ut- Son gtınlerde eehrlmlze fazla. t.a· 
derek tekrar uyumağa başlamıpa da çilik yapan hemaerim }\il bana tine· bekçi yakaladı, Şimdi verdiğim ifa· t!sat müdürIU~nt ıretlnnelctl ve saplık hayvan gelmtıtııı Bu )"1lzden 
&ittikçe nrtan ayak sesleri ve demir manın iç teokilltını öiretmiıtl. Her de doğrudur. bundan sonra l'uku bu1'acnk müra- et fiat1 90 Jruruşa dtlşmtışttır. Şehrin 
hkırtılarile uyanmıştır. taraf kapalı olduiu için ainemanın Dedi, Şahitlerin ça§ırılıp Clinlen· caatlann kabul edllmtyeceR'! ve hllft.- birçok 981ntler1nde et bu flate, bazı 

Sinemııda hırsız bulunacağını ha- ancak idare 1cıamındıın çıkılabllirdi. meai için muhakeme baıka g{lne hı· fı hatıkat beyanda bulunanlar hak· .semtlerinde de 100 • 120 kUI'\119. ka.-
bnna getirmiyen bekçi Mustafa, bu Ben de idare kıımına geçtim. Oranin rakıldı. kında taklbat yapılacatı UAn olunur. dar satılmaktadır, 

BİLLORŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

luını cAJ bu para senindir. Senin cekmiıiz ... Zamaneyi tenkidedec~k- nizle birlikte demln vapura efrdiği· 
almanla da millet bir metelik zarar mİ§iz ... Fırka kuracakmıaız... Vay nlz ıırada, ıimanızdakl necabet, ha· 
18nniyecektirb desin ... Hulasa, ııa· efendim vay... Ne bUyük davalar linizdeki asalet dikkatimi celbetmlı· 
tıl derler Frarmzcuını) ... Galiba böyle ... Hoı ıu ıeneler içinde böyle ti. Dostumuz beyefendiye de cKim 
Türkçede bayafı bir töz vardın N~ maceralara kalkıımıyan da az ... Üç olanlar acabah diye ıormuıtum. 
fİf yansın ne kebap... heı kişi bir araya ıelip bir fırka ku- Meler Hacı Mehmet efendi haıret-

Oturduklan ııra yapurun nis· ruyorlar ... Fakat aziz dostum sana ]erinin mahtumu imipinlz ... Ne mil-
' Tefrika No. 42 Yua.n: (VA • Nd) peten tenha bir tar~fındaydı. Arka· bir ıey ıöyliyeyim mi). Ben doaru• barek zattı ... Sadakah kamile erba-
'111111-._ıt::========-• dqilo blSyle dertlqtiif eanada, dok· da~ doğruy~. alyaaetle ~Araımak nl- bındandı ... Ailece bizler afbl. silr· 

- Peki mahut mesele?... Hani ı nprali Pariso ltaçtıiun için ~eni bi· tor Kem.al, lı:.ardeıme bir göz atmıı· yetı?dev değılım. Çok ı.ükilr baıı°!ız· gijnde bulunmakla hulO.u kalbini 
dedenin milyonluk servetini bilmem le defterden aiJdi, tı. Onun Llvre Roıe dedikleri bir dakı agırhk kalktı. Mıliet lradeaıne bozmadı. .. Nihayet J J mart vaka-
bangi padişah hakaız yere mU..adere Fahri: Fran11zca çocuk romanını açarak kavuıtu. Ekaerl halk ıiyaıetin politi· ıında ıuretl ıaribede, eırarenaiz IC" 

· d' Şi d' h D S okumax.a ba•ladıx..nı oönnliıtü. kö· ka denen o yıkıcı kısmile delil de kilde • .,ı..it dUıtil... Mevll ıarlkı ettıy ı... m ı ürriyet çıktı... &- - ervet) ... - Cliye sordu. - • w •• • ı ği ·ı 1 l h d r-ı• lr. l Wııt 
Ta etsen e... • Bu arada eervet ... Milyonluk ter• ıedeki ihtiyarsa, boyuna teabihini mh e• ~ dı e ınf eıgu o ıa mku itlMne a

1
- rahmet eyleıin... Fi ri c ,C'tne 

Do~ru Fahrı· ö ı b. t'\ De '\ çek.ıy' or dudaklan aruanda bir dua a zıya e ayda verece ... eae l kalıraa, aile tervetlnizl aramaıdan - • , ..• ye ır ıey ver... ava açmıyor muaunr • ı: · · lAb 1.. LI-'-k d ı. 
Olnlu .. tu Bunu da berk bil' D J 0• b" 1 ·ı ı· · mırıldanıyordu. Her halde ne konu· 17enım yerım oratuvar, nastane, da geri durmayın ... ~ ınız ır, ... 

w • .. es ır... - ev e n oy o ıaı e ı zam•· h b l ba d a fı ka 
Zira, Osmanlı tarihinin ananesi ara· nırıda) ... Vicdanım elvermiyor ... ıulduğunu onun da diıılediil olmaıe muaye!1e ane, asta arın . 11 ır ... teyin ... Bunun lçln e, r mız ~·-
amda ~ardır: Vaktaki bir fert aon Hele orta1ılc ferahlllSin, hakkımın bir ıcrekti. Cenyo da çene çnlama1' değı~ ... D..- ııtaılle ıayret gösteririz ... l!aıımızda 
derece zenginl~ir, etrafında haset kımıını olaun aranın ... Yahut <la al- Bununla l>eraber, muhaverenin bir dem Koca Osmah· paaaı:ııı;ı da, ba- zab &Unb ,fıibl ,.hafye~er li~lunmalı 
uyandırır. Bilhassa padiphınkini... le tervctimizf ga.sbedenlerin hu.ausi iki noktasında, Ataullah efendi mı· ~am Ha.cı. Me~~jt efendmın <l\r;ı~· ki, tayelerınde biz fu;le~ ae taye
Bir fennanl Kafııaı kesilir, maUarı hazinelerinden bunu istemeli mUm· rıltıyı keserek gözlüğünün üzerinden dn,d ehınım, öy ekya1ptığıklm dta ır· ban olalım ... Mahtum en e~!~ awd • 
hükümdara intikal eder. Dedem Ko- kün olursa... doktora bakmı~bı Bilhll$Sa cHacı e a a memnun a aca ar ır. kattır .... O~u da bu i~e te§T~ e e· 
ca Osman PBFl da aynı akıbetten - Hanedandan yani) Mehmet>, cKoca Osman paşa> Muhaverenin llu nolitasında ~ta· riz .•• Kendı davası gıbl t&kıbeder, 
k"urtulamamıı. Ailenin geri kalan - Evet... Bu mevzua dair plr isimleri ıve «muazzam aerveb bahsi ullah efendi, pkır ıukur, tespihini emin olun ... 
fwnını Hicaza ıürmüşler. Bizim p~ avukatla görütıürüm ileride... geçtiği zaman... toparlıyarak cebine koydu. Gö:ılüa'U· Kemal Mehmet, mahçup aüomUr 
<ferin Hacı Mchmetliği da oradan... Fahri bir kahkaka kopardı: Neden sonra, Kemnl Mehmetı nli düzeltti. Birvfliz tavn aldıı tU. Zira ou anlattıklari, kehdince az 
Tabiatilc pek bıışit yetişmiş. Sonra - Anlapldı, an1aoıldı, monıer - Jete görüyorsun ... - dedi. - - Do~ru ClügUnmUyorsunuz miri çoli mahrem husuatyetlerdl. Bir ya· 
Abdülhamit onu yanına aldırmı§. doktor ... Paraya acele ihtiyacın var. Mektubunuzu alır nlmaz, eski h&tıra• muhterem ... - dedi. - Bebeme· l:iancınıl\ Clinlemez glbl C:lurarnk liun· 
O. da ecdadına edilenleri unutarak Fakat muazzam bir servet uğrunda Jıın çiğnemedim. Davetine icabet et- hal aiyıuıetle lotlgal lluyurmalı, kura- lari l§itmeıi, <tstelik böyle tavaiyele· 
padişaha yüzde yüz ıadnkat göster· mücadeleye J'iri~iyorsun. Bekliyor· tim. Cenyo' da hürriyetpcrverler top· ı cağımız fırkanın başında yer almalı- ro. krukmaeı canını eıktı. 
!lf ... Hatta, Jön Türk hareketine kn- aun ld milletin bUtün ıfır1atlan bnzır. Iıınacakmııız ••• ~iyuetten !liahsede- sıınız ••• ~ıascıı ıefikai ınuhctcremı· .(Ar1'a.sı var). 

Üniversite haftaıi 
Bu yılın tınıverslte haftası 23 ey

la.lde Ellzığda açılacütır. Haftaya 
lftlrlk edecek, profesör ve doçentler 
heyeti 20 eylftlde rekUlrtın retsııaı 
altında. Ellz!la gldecektlr. 

Tıp fakültesine talebe 
fmtih'anla alınacak 

Maarlf VekA.letl bu yıldan ıtıbaren 
Tıb takWteslne yeni talebenin 1m· 
ti.hanla alınmasına karar verml§tiı', 

Çar§amba günU ıahalia: 
karıi ay tutulacak: 

tl'nıversıte tnaatha.neatnden verilen 
malfunatn göre önümüzdeki çarşam
ba. günü, ıaba.h saat beşte ay tutut
nuıb başlıtacak ve s:ı.at 7 yl S~ ııe· 
çeye kadar amn tam gölgem. lçln
de kalacaktır. 

Belediye lokantaai 
Belediye lokantam dünden Stlbnren 

kapanmıştır. -----
Bulgariatanda zirai 

ıef erber lik 
Sofya 20 (A.A.) - Sonbahar 

ekimi münasebetile Ziraat Na
zın neşrettiği bir emirnamede 
vallllklerln ziraat için lüzumlu 
görecekleri bütün insan, hayvan 
ve malzeme kaynaklarını sefer
öer edeb1Ieceklerlni blldlrmtşttr. 

Re demeli? 
Çocuk Esirgeme kurumunun 

Alemdar ve Kumknpı kolların· 
dan gazetelere bir cteeekkür;, 
gönderilmlo. Bu teeekkürün n~ı
na cAlenb deniyor. cAlenı> 
kelimesi ölmek üzeredir. Onu 
1)01 yere diriltmemek için artık: 

cAlenh. 
'dememeli; 

c'Açık> 
Clemeli! 
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Bir ailenin tenkidi 
Muvakkaten misafir kaldığun evin 

karf ısmda bir aile oturuyor• Bir ba• 
lama ne kadar imrenme uyandD'ICJ 

olaşılan var: • d ::.:t 
Koca. terzi. (Tüccar leni e•uı 

EBiR 
Edebiyat ve fen\ 

fakülteleri 

Belediye 
tiyatrosu 

Yeni Belediye 
intiha hah 

eanafvari. minimini bir dükki.n eahİ· 
b. H abalı mütevazı kılılı ile Şet: 'd b - d lb hi ~ ~i;or. ~ l!'tü d-: ispirto Bayezitte yapilacak • nza e atın a ra. m· İntihap defterlerini hazir-
tesirile ıcndelemekaizin, .eJmde çı· binanın plan ve maketi pata hamaminın yerınde lamak için encümenlerin 
kınlar, çocWtlannın da elmde keza ha - 1 d. yapılacak seçilmesine emir verildi 
çıkınlar. vaktinde ıaatinde - dede· zır an ı 
!erimizin arzu ettikleri tarzda aktam 
ezanından evvel evine dönüyor. Ço
cUklar, dizim dizim: Sekiz tanel 
Hem de pırlanta gibi. Terbiyeleri, 
ukalan dn yerinde. Mahallenin bir 
biçare alıl dilenci kadıru, geçen gÜn, 
onlan gözlerile okıuyordu: cBytün 
piçler bana takılır, arkamdan laf 
atarlar, bu ynvrularsa hiçbir fenalık 
yapnuyorb diyordu. Güvercin, tav· 
pn besliyen bu aüenin çocukların• 
daki his rikkati, hayvanlara iyi mua
mele etmelerinden de anfaıılıyor. 
Hizmetçileri yok. Anneleri. IJlbah· 
tan akf8111a kadar saçını süpürge et· 
ınclcte ı sokağın önünü bile, ku ço• 
cı:klann yardımile tertemiz bir bale 
aokuyOf'. 

Evvela kendi kendime ıöyle dü· 
tündüm: 

- Atkolsun adama •• , Bu kadar 
nüfusu nasıl geçindirebiliyor, acaba?. 
Hem sonra, oturduğu bahçeli apar· 
tnnnn zemin katmın kirası da az buz 
olmasa gerek. Evlôtlannı gerçi melc
tebe de venni,. Fakat bot aaatlerin· 
Cle cırnk diye mi kullanıyor acaba? •• 
Y oksn, pahnJılıktan istifade ederek 
yiikıek fiatlerle sab§lar sayesinde mi 
böyle bir seviyede tulunmağa mu
vaffak oluyor? ' 

İçtimai bir inceleme diye, İçime 
ıncrak dldu ı çocuklardan birine yol
cln rnsladım; beraber yürürken sor· 
cluın: 

- Bugün ne yedin bo.knlım? 
-Bamya ... 
Susup bekledim. Arkıı.dan bir ,ey 

&ve etmedi. Bununla beraber, aile
ce, hep ınğlamdılar. Boiulannda 
bir eksikliği olmasa gerekti. 

- EYinir.in kirası kaca? 
- Ev, bizim. 
- Nasıl? ••• Orası müstakil ev de-

fı1... K<>skoea bahçeli apartımanın 
albnda. 

- Apartıman bizim. 
Gözümde işin mahiyeti başkala§· 

tı. Bu &efer de aileye tenkitle bak-
mağa bll$1ndım. Madem böyle mü· 
reffehmişler; oturduktan yer kendi 
evleri imi; niçin mesela damakıllı 
perdeleri yok? Um balan yanınca 
görüyorum: Yer yatnklannı aerİp ıe
rip yatıyor. sabahleyin de kaldırıyor• 
lar ve bir köteye yığıyorlar. Bilhas
sa, evin efendisi, ceketini, pantalo
nunu, gömleğinj duvardaki çiviJere 
asıyor. Yere çömelip oturuyorlar. 
Yemeklerini bir sahan içinden atıftı· 
h)orlar. 

Yanan Zeyrıephan1m konalı ar
sa.smda yapılacak !)'eni Edebiyat ve 
fen fokülteleri binalarının pllnlan 
mimar B. Sedat Eldem ve B. Emin 
Onat tarafından yapılmııu. 

Binanın projesinden ~§ka make· 
ti <le bazırlanmıı v·e dün ııerek plan 
ve gerek maket rektörlük binasında 
pl!nın rnhnarlarile beraber ıehlrcllik 
mütehassısı Prost ve Belediye imar 
mildUril B. İbrahim tarafından tet· 
kik edilmiıtir. Bu tetkikten maksat, 
inıa edilecek binaya Belediye ta· 
rahndan ruhsatiye verileceği için 
§imdiden Belediyenin muvafakatin! 
almaktır. 

Yeni bina. kısmen dört, kıımen 
de iki kattan ibaret olacaktır. Bina• 
nın ön cephesinde, orta kısmında 
oldukça yUkHk irtlf ada bir kısım 
daha vardır. Bu kısım d8rt katlı ola
caktır. Bina, sayet geniı olacağın· 
dan ve mllteaddit salonları, çok mo· 
dem terb"batlı bir konferans Mılonu· 
nu ihtiva edeceAKıden yalnız yanan 
bina arsasında değil, civanndaki bi
nalan da ihtiva eden ııda ıahasında 
yapılacaktır. Bu itibarla bUt!in bu 
ada istimlak edilecektir. Hattl, bu 
arada geçen ıene yapılan yeni ma· 
liye binası da yıktırılacaktır. Yeni 
blns.nın mimart üslubu kübiktir. 

Bir ihtilas davası 
Mnllye tahsil memurluğunda bu

lunduRu sıra.da tahs.llAt mnkbuzlann
dıı tahrifat yaparak 11~ lirayı lhtı
lds yol1le sl.mmetine ge~lrmekten 
maznun Ha.sanın mtıhakemeslne lkln
cl nlu" ceza mahkemesinde başlan
mıştır. Hasan mahkemede suçunu 
lt1raf ederelı: on beş senedenber1 me
muriyette bulunduğ'unu, aldııtı o .. ı 
bir lira maaşla. &ekiz nOfuslu n1lesln1 
geçindlremedlği lçln bu suçu ış!edlğinl 
söylemiştir. Şahitlerin dlnlenmesi 
Içln muhakeme b~ka ifu1e bırakıl
mıştır. 

Ekmek karnesi yolsuzluk
larına aed çekilecek 

Ekmek karnesi yolsuzluklanna ni
hayet vetllmek nzere Belediye büyük 
bir alAka gö&termck.tedtr, 

Fırınlnrdnn kamelerln tescllümün
de bazı memurlann cayım hususun
da ihmal ve yolsuzlukları görü!mek
tedlr. Bu gibi yolsuz harek.et.ı görtı
Jenlerln derhal ~e~rlne nihayet 
verilmektedir, -----

Halbuki bir elleri iretta, bir elleri M•ll" 1 f • I 
tt t ·~ 1 -t-J E '~tlar ı ı oyun ar eıtıva ı z.enaa a. Aaa yer CŞnut er. vaa 

Lllyüyor. Hala bu köçebe hayatına 22 Aiuıtoı cumarteal ıUnU Fe
niçin devam ederler? Anlıyamadım. nerbahçe stadyomunda ıaat ( 17). de 

Fatih • clvannın imar plam ha· Teıırinievvelde yapılacak yeni Bo
zarlanırken Fatih ve Şehzadeba§l tediye intihabı için müntehap ve 
camilerinin arasına büytik bir Bele- müntehiplerin defterlerini hazırlıya
dlye dairesi ile Şehir Tiyatrosunun cnk olan beşer kişilik encümenlerin 
yapılması ve bu binaların park ve seçilmesi için Belediye reisliğindn 
bahçelerle çevrilmeai kararlaıbrıl· bUtUn kazalara tebligat yapılmıştır. 
mıştı. Tiyatro binasının burada ya· Her mahalleden ikiıcr kiıilik mU· 
pılrr.ns.İ, ayrılan geniş sahayı darla- messiller seçilecek, bunlar Belediye 
tacağı gibi Şehzadebagı camiinin şubeleri binalarında toplanacaklar· 
mimart güzelliğini de buzacaktır. dır. Aralanndan kura ile beş ~ilik 

Düııünülen son §ekle göre Unka· bir encümen seçilecektir. Bu heyet· 
panınc!an başlıyarak Yenikapıda bi- ler derhal işe başlıyarak iki türlü 
tecek olan Gazi bulvarının Saraç· defter hazırlıyacaklardır. Defterler
hane bnııındaki medhalinin tam kar· den biri on aekiz ile yirmi beıı ya· 
şısında yeni tiyatronun yapılmasi ıında intihap etmek hakkına malik 
münruıip görülmektedir. Bu yer, he- olanların, diğeri de yirmi beı yaııın· 
nUz daha yıkılmıyan İbrahimpaşa dan sonra intihap edilmek hakkı 
hamamının işgal ettiği sahadır. Bazı bulunanların isimlerini ihtiva ede· 
zevat, hamamın mimari bir kıymeti ccktir. 
haiz olduğunu iddia etmekte iseler 8 eylulde bütün defterler A$ıla
de hamamın alelade bir bina olduğu caktır. İntihap 1 teşrinievvelden 20 
ve Ule devrinin meşhur sadr!zamı teşrinievvele kadar aUrecektir. 
damat İbrahim paga ile alakadar ol
madığı tahakkuk etml:tir. 

Atatürk bulvan, Saraçhanebaşın· 
da tramvay caddesinin bulunduğu 
mahalle kadar açılmıııtır. Caddenin 
Akaaraya <ioğru açılacak: lt11mının 
i!timl&klne yakında başlanacağın
da:ı müstakbel tiyatro binasının 
mevkii dilşUnülerek ona göre iıtlm· 
lak yapılacakhr. 

Teşrinde yeni mahsul 
çıkınca ucuzlıyacak 

Adliye tayinleri 
Muhtelif adliye memurlan arasında 

yeniden bazı terfi ve tAytnler ya.pıl
mı~tır. Bu arada İstanbul a.sllye ceza 
h!ldmll~ne İzmlr mUddelumuml ba.§ 
muavini Zahit. Ösküdar hukuk M.
k.lrnHğlne Tunçell hukuk Mklml Na
suhi, istnnbul. sulh hl!.ldmUğine ye
rinde terfian Istanbul sulh Mkhnle
tınden şevket, Yalova ha.klmUğlne 
İstanbul suUı Mkimt Niyazı, İstanbul 
htı.klml1ğlne Gerede hA.klını İbrahim, 
İstanbul ticaret mahkemesi J'()isll@ne 
yerlnde terfian ticaret mahkemesi 
reisi Nail, İstanbul asliye ceza Mklm
ll~lne İstanbul ceza hft.klınl cem. 
İstanbul mftddelumuml muavlnllıtıne 
Pertek milddelumumt muavini Nihat 
nakli ve tO.yln olunmuşlardır. 

İstihsal mıntakalarındaki çeltik 
flatlerini yüksek bulan çeltik fahri· Gazeteteciler heyeti 
kat?rle~ çeltik müb~yn~ . etmemek- lngiltereye hareket etti 
tedır. Tıcaret Vekaletının muvafa- 1 ·ı· h"kA · · d ti' U · 
k ·ı h · · d k' 64 · · U ngı ız u umetinın ave zenne 
atı e ıe nmız e ı pırınç t cca- L d · d k 1 5 b h ba 

rına bir liste dahilinde tevziat yapan onh rayi ~ Bgı Hec.~ ~ a~-h~ ay 
1 

ı· 
1 'k I h 'k l h' h f d b i mu arr n . useyın '--ıl ıt a çın, çe tı a n a arı ır a ta an er V b h 'ri B Ah E · 

piyasaya 300 çuval pirine; vermiş· Yaltan agmu anı · . 1!1et mın 
) d' B' ·1c.· •• k d 'd a ınan, Ulus muhnrrırlerıırıden B. 
er ır. ır 1 1 gune . a ~r ye~ı en ~hmet ŞükrU Esmer, Tan ba~muhnr· 

50 çuval daha tcvzı edılecektır. rl · B z 1_ • s t l lkd b 
rı . eıı;erıya er e , ıım ar 

Menim ıonu olduğundan tehir· muharriri B. Abidin Daverden mil
deki pirinç mikdım aza!rı;ııtır. Tüc- rekkep gazeteciler heyeti, dün ak· 
carlar Karaborsadan pırınç almıya· ıamki ekspresle Ankaraya hareket 
caklanna ticaret odasındaki toplan· etmiştir. Gazeteciler Ankaradan 
tılar esnasında s8z verdiklerinden trenle Adanaya gide~ekler ve ora· 
ft:nadcludan f~~urasız satıl1!1ak lizere dan da tayyare ile Londraya ıeya· 
pırlnç de getırılmemektedır. hatlerine devam edeceklerdir. 

Fiatler, aatı~lar serbes bırakıldık· 
tan ıonraki yüksekliğini muhafaza 
etmektedir. Ti.ıccarlar, teırine kadar 
bu halin devam edeceğini, ve yeni 
nıahıul ıelmle baoladıktan ıonra 
fiatlerin ucuzlıyacaiını ve çeltik 
fiatlerini ucuzlatmak için istihsal 
mıntakalarında tedbir almanın doğ· 
ru olacalını ileri ıUrmektedir. 

Günlük Borsa 1 
19/8/942 fl:\tletl 

l'..ondra Uzerıne ı sterlin 
Nevyork Uzerlne 100 dolar 
Cenevre tızerlne 100 
İsviçre franaı 

6,22 
130,70 

Türk münevverleri içinde Arapla- 'H (21) de yapılacağı llln edılen 
nn cFantazİyye ktir EJıis ~!• de- mili~ oyunlar fe.tivall p.rogramın~a 
dikleri cinsten adamlar pek çok. teknik sebepler dolayuıle ufak hır 
Doğru: Yanht iktisadi siyasetleri yU- değiıiklik yapılmııtır. Aynı tarihte 
dinden asıl onlar tenkidedilmeli. Fa· saat ( 17) de Fenerbahçe ıtadyo· 
kat halk tabakası arumda zikretti• munda bir matine verildikten ıonra KÜÇÜK HABERLER 
tün bu misal de. - tasvirin evvelki suare, eğer hava Y•imurlu lae aaat 
lmunlannda pek beğen.ilecek vasıf- (21) de Kadıkay Süreyyapa~a ıl
lar bulunmnkla beraber - IOD ta- nem11.11nda eier hava açılcıa SUrey
raflan cihetinden tenkide Iayık de· yapaıa bahçe ılnemuında yapıla-

Madrld Qzertne 100 pezeta 
Stokholm fizerlne 100 kuron 

30.S65 
12.89 
Sl,18 

fil mi? CAktır. 
Babayla konuşuyorduk. ÇoeukJa· ................................. • ... • • 

nnı sena ettim. Öyle hir yara yokıa kimin bardalilt 
- Öyle amma, efendim, mektep oha lçersin. .. :t Amma, dinletemlyo

ahlaklanru bozuyor! - demeıin mi? nun. •• 
- ?... • •• 
- En bGyükleri: «Ben ortanın Şöyle diyecefinizi tahmin ede-

bardağile su içmem ••• Kendime ayn rim: 
bardak isterim ••. » diye tutturdu. Kü- - İşte bu e.nal ailesi, o zihniyette 
çükler de onun mukallidi kesildi... bulunduğu, örf ve &detlere salıibol
Bir ev içinde kaç kişi vana o kadar doğu için bu seviyeye ulaılJllflır, 
Lardak olmaz a ••• Bir iki tane allllll', Belki .•• 
kullanılır... Neymiş? Hastalık bula· Fakat bundan aonra 1eviyelere 
tmnıf... Öğrebnen öyle demi§.... u1qmak fçln de, ıimdiye kadar aa· 
cAhmaklnr 1 - diyorum. - Hasta- hı"b9ldufu zihniyetle örf ve Adetleri 
Lk bulqmau lcfn; al:tınin ken&nnCla arlık ieitetmiil lliimefü.. 
Jara olinak liiııridlf'. Bakan.-: (V&- N<i) 

* Mülga iaıe müdürlüiünden 
açıkta kalan memurlara temmuz 
maaılan henUz verilmemiştir. Açık
ta kalan memurlara henüz yeni va· 
zifeleri <le tebliğ edilmedi~nden 
müokill duruma ıiren bu memurlar 
1icaret Vek!letine müracaata karar 
vermiılerdir. 

* İıtanbul ticaret odaıı umumt 
katibi iken lzmir borsa komlterliti· 
ne tayin edilen B. Cevat Nizami 
Düzenli'nin Ticaret Vek!lctinde bir 
vazifeye alınması kararlaşmıştu. 

* TeşkllAtı genişlemiş olan Beledi· 
ye İktisat işleri müdllrlüğilnUn mu· 
hasebe ı11ertne bakmak üzere Belediye 
!!!Y..lı~ ;ıY@rJ.U\\Pden B, Vasfi 
tetrlkt<illmlftlr, B, Vasfi dünden ıtı.. 
baren yeni vazifesine baflamı§tır. 

Eabam ve Tab\'fJU 
Sıvas - Erzurum 2-7 20.-

IRADYOI 
Buıünkü porgrıı.m 

12.83 Saz eserleri, 12,45 Ajans ha
berleri. 13,30 Şarkı ve türkiller, 

18,03 Fasıl heyeti. 18,40 Dans mil
zl~l CPU 19 Kitapseverler saati, 19,15 
Dnns müzlğ'i :programının 1klncl kls
ıru, 19.30 Ajans haberleri. 19,45 KlA.
sik Türk milzlği programı. 20,15 Rad
yo Gazetesi. 20,45 Şarkılar. 21 Ziraat 
takvimi. 21,10 Temsil, 22 Radyo sa
lon orkestrası, 22,30 Ajans haberleri, 

Yarın sabahki proırnm 
'1,82 Ha.ftanm Beden tem1yem ım>i• 

ra.nu. 7,40 Ajans haberler!. 7,ll!S Sen
fonik Proırnm Cpl,) 

Bay Amcaya göre ... 

~-ll!!!!Elli!'tll~;Qi!:::J::Z:::::;:ı::::ı Bugün Beynzıtta C!!'!:Z:Z:~:::rr.:=::12!SE!Z"'~5 

MARMARA SiNE ASINDA 
ANNA DAMNANN'm Jbda etUıt: 

BALIKÇJNIN KARiSi 
ve 

DiCK POWELL • ROSEl\fABY LANE tarafından JVatılanf 

HOLLWOOD OTELi 

Harp Okulu Komutanlığından: 
1 Haziran D42 den tubaren bavlıyan kayıt ve kabul munmelesint 

devam edilmektedir. Müddet SO eyltll 942 tarihine kadar uz:ı.tılnuftır, 
fsteklllertn buna göre bulunduklan mnbailln askerlik ıubeler!nt mtı. 

raca atlan. · (762-~97) 

Bursa Ziraat Mektebi MüdürlüğUndenı 
Tahsil müddeti üç sene olan Bursa. Zlrnnt mektebine ya.tılı ve parns:ıı, 

imtihnnln (40) talebe alınacaktır. 
1 - İmtlhnna girmek ısteyenlerJn C§a~ıcıa göstertlen prtlnn hnlz olınş... 

lan .lAıımdır. 
a) Türkiye CUmhurlyct.1 tebaasmde.n oımn.11, 
b) Ortr. mektep devlet imtıhıınını vorm.1f olmak,, 
c) 15 ya§lndan nşaıtı ve 18 yavından yukan olmamak. 
d) Hastalıklardan snllm ve her hangi bir tı.nzns:ı bulunmayıp, tltapt ı,. 

lertne dayanıklı bir bünyeye mallk o1znak, 
e) Yapılacak müsabaka. imtihanını kazanmış olması §ntttır. 
2 - Bu şartları haiz olan to.lebenln bir EylQl tarihine ka.da.l' aeaR"1da; 

göstcrıı.m veslkalnn mektep idaresine vennta oımaıı lAzımdır. 
n> Ort!l mektep dlplomruı, 
b) Nüfus hllvtyet ctlzdanı. 
o) Sn~lık rnporu ve ~ şahndetnnmest. 
d> tyı hal ktı.ğıdı. 
e) vesikalık (6) ndet fotoRraf, 
8 - MUs:ıl>aka lmtıho.nı mektebin bulunduRu yerde: 
9/9/942 çarşamba. gtınQ Türkı:e ve Matemntlk, 
10/ll/942 perşembe rünü fizik, kimya ve tabiat bilgisinden olına.l( 

üzere iki günde ynpılır, 
Mllsabakayı kaznnan talebelerin tsimleH 20/9/9'2 tn.rlhlnde CQmhurlyet 

ve Ak~m gazeteleriyle 1ln.ıt ~Uecektlr, <8761 l • 

İstanbul Jandarma Satinalma liomfsyonundanıı 
Mlktan 01n!1 Tnhmln bedeli 1lk teminatı 

kilo lira kunıf lira kurut 
266 Q1rlş 292 80 21 05 
175 Çam Wtı!ı 82 80 8 94 
85 tıal mumu 8~ 00 ll4 23 
a yQn boyası to 40 2 28 

62 40 
U.8.942 ta.r.Uıindetı açık t'U1ltmes1ne Sstckll getmtyen miktarı, cinsi, 

tahmin bedeli ve llk temlnatı yukarıda. yanll dört kalem kundura malzeme. 
sına alt açık eksiltme on gün uzatılmıt ve eksiltmenin 29,8.0'2 cwnarte$1 
g(lnQ 881\t 10 da İ.stnnbul - Tnkslmde J. S:ı.tın alma ltomiBy<ınumuzda. ynpı1-
ma.sı tekarrllr etmftUr, Dört kali>m nuı.ızemen1n blr arada. veya. nyn ayn 
J.steklllere ihnle.sı ca17.dlr. şartname param 'komisyonumuzdan her eün alı
nır. numune ıörülilr, 1steklllerln vesika ve teminat mektup veya mnkbuzl~ 
rile eksiltme saatinde komlayona gelmeleri, (901ll) 

İL A.N 
Elektrik motörftnden ve bllhassa otomobil teohlzntmdan akümlatör prJ 

ve tamirinden ruılar bit elektrik maklniatlne ihtıya.o vardır, Verllccek ücret 
ıoo - 140 llrndır, 

İsteklilerin Kartal Maltepestnde Askeri posta 4050 komutanlı~tı. mllra.· 
caaUan, c880» c903'Jı 

Münakalat Vekaleti 
Devlet Limanları işletme umum' mlidürlliğünClen: 

Devlet llmanlan işletme umum müdnrlüı-tı merkez kadrolnnnd:ı. münhal 
puvantörlük, Antrepo ve işletme tahnkkuk memurluğu ttıüsabaka 1mtlh:mına. 
girebllmek için: 

1 - Memur vasfını haiz ve fllll askerll~i yapnuf ve 3~ yaşını tecavüz 
etmemiş bulunmak; 

2 - Orta. mektep meıunu olmak. 
Bu evsafı haiz buluna.nlar tahriri ımtlliana tnbl tut.ulacaklardır, tmtı· 

har.d:ı. muvaffak olanlara Barem kanunu muolblnce aylık verilecektir. 
Müracaatlnr, 1 eylitl' 942 nqamma kadar birer 1stlda 1Je yapılacak ve dilek
çelere dörder adet fotoıtraf n ıstenllen veslkalar balUı bulunacaktır. 

İmtihan 1 eyltll per:e:nbe ıQnll. ııı.at 15 de umum müdUrlllk binasında 
yapılacaktır. •90ll4ı 

Edebiyat F akUlteıi Dekanlığından: 
Fakllltemlzde tarth zümresi aslstnnlı~ı mtlnhl\ldlr. Bir yabancı dllden 

b~ka Farsç.a bUen tallplertn 1mtlhan &Unüntl öğrenmek üzere 24.8.l!l42 
pııze.msı gününe tadar Fakillte Dekan KAtlpllğlne mlirncnatıan llAn 
olunur. c8P57ı 

Sıvaı Vilayet Daimi Encümeninden: 
ı - Kapalı zarf usulllo eDUtmeye konulan if: 
Sıvaa merkezinde VllAyet Matbaası binasının üst kısmına yapılacak olan 

Husus! idare binası ınoaatJdır, 
Bu işin lteşıt bedell 1461ll lira 68 kuruştur. 
:ı - Ekslltme 27/8/~2 tarihine müsadlt pe~embe günü snat 1~ te Sıvu 

HükQmet binası lçJnde VUAyet Dalmt encQmenlnde yapılacaktır. 
3 - Bu l§e alt evrak 5unlardır: K~lf hullsası, flat bordurosu, proje, 

ynpı J4ler1 umumi fenni ıartnamesl, eksiltme ~rtnamest, Bnyındırlık ~erl 
genel ıartnamesl ve mukavele projesidir, İsteyenler bu evrakı her gbn Na
fia mUdQrlOğilnde tetkik edebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek tein tnllplerln 1101 liralık muvakkat tamı
natmı· Sıvııs Husus! muhasebe veznestne yatırdlklanna. dnlr makbuzunu 
veya bu miktarda eayo.nı kabul banka mektubunu ve 942 yılına nlt Ticaret 

veslkast:e eksiltme gününden en az Uç gUn evvel Sıvas vnllllğ!nc milmnsill 
işleri mu\·nffakıyetıe başardıklarına dntr teferanslarlle blrllktc muracanUa 
alacakları ehliyet vesikasını teklif mektubu zarfı ne birlikte d~ zarfn koy
ma.lan ve keşif dosynlannı tetkik ve lmza. ~tm~ bulunmn.ln ldz:mdır. 

ll - Teklif mektuplarına nlt 1ç ve dış znr!lann vo ves:ılkin dBrdüncft 
mndde hükümlerine ve tnnunt tarifelere uygun bulunması ltı.ıımdır, Postn
da vaki gecikmeler kabul eclllmez, 

e "° tsükllfeiliı tel:llf mektuplarını lklnıll maddede ~~.:!.'!! trJ'iJıt~ ~ 
14 e kadar Enetlmcn relsU~lne makbuz mukabUlnde tevdi etmeleri llM olu-
nur. (8618) 

- Kar§lki eve tam beş erkekle! ... Hepsini de tanırım: P labıyık 1 ... Topatan 
Uç kadın girdi bay Amca 1 .. Ut ses· Ahmet, J:okmnk Mustafa.,. bula ... 
~erine, rakı kokularına bakılırsa eğ-
eıımek niyetindeler ... 

J\1ehmet, ince Mak· ı ... Bıçkın Ali, Kumru Zeynep... \ ••• Topuz. Yeli, 
lten ••• 

Jomurcuk ~ l B. A. - Öyleyse bekliyelim lia.• 
~nlım, kn, ki~i çıkacakl ••• , 



Yarın akp.m 

BOYOKDF.RS BEY AZ PARK'~·. 
• Büyüli Sanatkl• 

• 
onaerl 

LUMOPHON 
RADVOLARI 

Topt.. '*hl depo1a 

Mertebani ıokak No. 17, Galata • l.tanbul 

Telgraf: 5etman Telefon t '4069 ı; 

ETi BANKTAN: 
Atağıda dna ve miktan yazılı 

MALZEME SA Ti~ ALINAC_Al_{TIR. 
T 1. ı · fa•••l ve fenni uahatı havi teklıflerın( derhal a ıp erın mu ...... • b"l 1• I . . l 
ETl BANK _ ANKARA adruın_e ı. ~ ı~me en nca o unur. 

Malzemenııı ClNlt 

t 50 adet 4-5-6 kiloluk lağım tokmağı . 
50 > 8 kiloluk varyoz 

100 > Manivel& (Muhtelif boıy ve sıklette) 
300 > El arabut 

2000 kilo Lağım için makap çeliğ! 24 rri(m 
200 > Nurç için ınahp çeliğı 18 m/m 

3500 adet AhtaP tranr1 (100 x IS x 10 eh.adında) 
7000 > Ahtap traverı çiviıl 
ıoo > Çadır 

SÜMER BANK---• 
Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden: 
ı _ Müessesemizin Dert ve Kundura Fabrlkalarına daimi 

iŞÇi ALINACAKTIR 
2 _ Verilecek ücret işçinin ·kabiliyet ve kudretine göre günde 

120 kuruştan başlar, bu ücretten b~ka fevkal!de zamanlara 
mahsus % 25 zam ödenecek, aynca öğle yemeği ve it elbisesi 

• J ı . ' . . . • . ., . . 

va! !.Ua ... T SoY.A. IJLŞJ. 
En Fenni ıekilde imal edilm~ 

REKOR ATEŞ TUG~ASI 
Kullaniniz. ÇONKO 

REKOR MARKA Teminattır. Depo adresi: 
Tütün gümrük Kemertl 
sokak No. 21 Tel. 24197 

Ankara Belediye Reisliğinden: 

Dört müfettiş alınacak 
Ankara. Boledlyesl. Tentı hey•etı için a,,ağıda yazılı ıeraltl dahilinde 

müsabaka Ue 260, 210 ve 170 JJ.ra Ucreıu tlo ve ııo Ura asll. maaşlı blt nıUfet
tJf alınacaktır. 

İmtihana. ~k oeraıtt: 
1 - Memurin kanununun dördüncü. ma.d.ieslnde yazılı vasıflan 

bulunmak, 
ı - Askerlikle a!Akasl bulunmamak, • 

edllecektır.• 
3 - Yüksek mektep mezunu olmak, ıEcnebt 11.sana vakıf olanlar terclh 
4 - Nflfus tezkeresi, mektep şehadetnamesi, yenl alınmış doR'ruluk kA

dıR't. askerlik vestkası bütün hastalıklardan salını. bulunduguna dalr hey'eti 
sıhhiye raporu münferit doktor taporu kabul edilmez• geçmtş Mzınet.ıer 
nr.sa bunlara alt vesika, asıllan, 9 X 12 eb'adında S adet fotoQ'raf, Bu ve
slkalar taliplerin ı.tldalarına. baglı bulunacaktır. 

5 - Müsabaka lmtlhanında ehliyet kazananların ücret ve maa.şlart S656 
No ıu teadlll kanunu hUkümlerlne göre tesblt olunacaktır, 

· 6 - Milsabak& lmtlhanı 1 Eylül 942 salt günü saat onda Ankara.da se
ledly11 sa.l<>nunda icra edllecektlr, 

7 - Bu şerait dahlllnde müsabakaya tallp olanların 30 A~ustos 942 ta-
rihine kadar Ankara Belediye Riyasetine miiracaa.tJan, c6813• ı.8978• 

Talebe ahnacak 
Maden tetkik ve arama ensti
tüsü genel direktörlüğünden: 

1 - Madenclllğe alt muhtelif ihtisastan tahı;ll etmek 
ve Yttbek mtihendts :yetiştlrilmek üzere Zonguldak Maden 
Telaıfsiyen Mektebtnln hususi amıfma müsabaka ile 25 tale
be almacaktu. 

2 - imtihanda kazananlar Zonguldak Maden ocal·
lan dahilinde en az d()kuz ay çalıştırdacak ve yevmiye 150 
kuruş alacaklardır. 

3 - Talebe akşamlan yabancı dit dersi görecek ve do· 
kuz ayın hitamında ameli çalışmadan muvafık not !danlar 
yabancı dilden imtihana tabi tutularak ehliyet gösterenler 
Yüksek Tahsil için Avnıpaya gönderilecektir. 

4 - Staj devresinde talebe kazancı ile geçinerek dile· 
difi yerde ikamet edebllecek ancak, fevkalade fstidatıan gö· 
rillen ve fakir elduklan anlaşılanlara aynca her ay 10 liraya 
kadar nakdi yardım yapılacaktır. 

5 - Stajda ve lisanda muvaffak olamayanlar nrzu et
tikleri takdirde leyli ve meccani otan Zonguldak M3tlcn 
Teknisyen Mektebinin ikinci sınıfına imtihansız almnral< 
aynı ders senesi sonunda ikJ smıfm f mtihamnı birden verip 
dördüncü sınıfa terfi edebilecekler, hu sınıfı ikmal Ue «Mn· 
den Telmfsyeni ıı Onvanlle mektepten mezun olnııiar, Ocv· 
Jet bareminde <t30J) lira asıl manşl fşe haştattınlacal:iardır. 

6 - Müsabaka imtihanına girecek tate e aşa[!ul.,.l·i 
şartlan haiz olmalıdır. 

A - Türkiye Cümhuriyetf tebaasından ve Tiirtc ırkın
dan bulunmak 

B - 18 yaşını bltlrmfş,25 yasını geçmemiş olmak, 
C - iyi hal ve ahlak sahibi olmak «1941 • 1942 ders 

yıhnda mektep müdavimi olmayanlar doğruluk lt~ğıdt İll· 
raz edeceklerdir.» 

D - Bulaşın hnstahldarla malul olmRmak, sihhafi 
tam olmak, hUnyesl madenclli~e ve maden ocaklannda ı:-a
lışmağa miisait bulunmak, 

E - Lise olgunluk cliplomasım ihraz etmek yahut bu 
derecede tahsil gördüğü Maarif Vek~letince tasdik edilme'·, 

F - Nüfmı hüviyet cüzdanı ve dört adet vesika fotoğ· 
rafı vermek. 

7 - Avrupaya gönderilecek t.atcbe, avdetlerinde t.nh
sillerinln iki misli müddetle İktisat VckAieti emrmde hizmet 
edeceklerine veya tahsil masraflannı defaten ödeyecekleri· 
ne dair müteselsil kefilli bir taalıhiitname verecelderdir. 

verilecektir. r SACINJZ OÖKULOYORSA, BAŞINIZDA KEPEK VARSA _.. 
Arzu edenlerin 24 alhıstos pazartesi gününden 8 eylül salı 1 1 

gününe kadar her g~ ve 10 eylülden 19 eylüle kadar salı ve M J •ı K S A ç E K S 1 R •ı 1 
çarşamba günleri Çarşıkapıda ı İstanbul Ayakkabıcılar koope-
ratifi merkezinde fabrikamız mümessili Sinoplu Mehmet'e · 

~~~!!!~~ür~ac~.aa~t_!etm~el~erl:_;t~lA~n~ol~un~u::_r._!!!!!!!!!!!!!!! KULLANINIZ. TESİRİNİ DER AL GÖR0RS0N0z. &tib&U 

8 - 30/9/1942 akşamına ltndor fstlda ve evı akı miıs
bitelerinl Ankarada Maden Tetkik v Arama Enstitiisii Ge· 
nel Direktörlüğüne getiren veya gönderen namzetlerin 
13/10/1942 g-ününde Ankarada ~ıhhf muayeneleri ve 15/10/ 
1942 de yine Ankarada aşağıdaki derslerden yazılı müs:ıba
ka imtihanları yapılacaktır. 

((5880ıo u8068ıı 

Nafia Vekaletinden: Kocaeli mıntakası sıtma 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 _ su işleri seklzlnci "1be müdürlüğll bölgesi içinde Çarşamba batak-

lıkları l'>lfıh işlerinden Kirazlı - Turgutlu dereleri arasındaki bataklığın 
kurutulmnsı ve derelerin islAhı lşlerl. 

Tahmin edilen keşlf bedell tlyat vahldl esası üzerinden cl79344h Ura. 
c0'1• kuruştur. 

2 _ EksUt.me 16/9/942 tarihine raslayan çarşamba. gllnll saat cl5• de 
Aııkarada su işlen relsllğl binası içinde toplanan su ekslltme koml.syonu 
odasında kapalı zarf usuUle yapılacaktır, 

s - Isteklll<ır Eksiltme Gartnamesl. muknvele projest, bayındırlık l§lert 
ger.el ~rtnamesl, umumi su işleri fenni şartnamesi Ue hususi ve fenni şart
nameleri ve projeleri c50• Ura karşılığında su işleri relslı~den ala.bllirler. 

4 - Eksiltmeye glrebllmek için lsteklllerln 167553• lira 123• kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve ekislt.menln yapılacaR't günden en az üç gün 
evvel bir dUekçe ne Nafia VekAletlne milracaat ederek bu işe mahsu.~ olmak 
üzere vesika alnıaları ve bu vesikayı göstermeleri şarttır. Bu müddet içinde 
vesika isteğinde bulunmayanlar eksiltmeye giremezler. 

5 - İsteklllcrln tekllf mektuplarını ikinci maddede yazılı saa.tten bir 
saat öncesine kadar su l.şlerl reisliğine makbuz karşılığında vermeleri lA
zımdır, 

mücadelesi reisliğinden 
Sıtma mücadc.lesl seyyar sıhhat memuru yetiştirmek üzere mıntaka

mızda kırk beş gün müddetle blr sıtma mücadelesi kursu açılacaktır. 
Kursa Orta mektep veya muadili eski Rüştiye mektebi mezun!Anndan 

olup askerlikle alAkalan olmıyanlar alınacaktır, 
Memurin knnununun be~lncl maddesinde yazılı şartlan haiz olanların 

evrakı müsbltelerlle blrllkt~ en geç 29/ Ağustos/1942 cumartesi gününe ita.-
dar tzmıtte Sıtma MUcade!e Relsllğlne mürncaatlan llAn olunur. (9009) 

inhisarlar l:J. Müdürlüğünden: 
1 - Keşif, şartname ve projesi mucibince idaremizin Mectdlyekö

yündekl Müskirat Fen Şube.sinde yaptıracağı kalörlfer tes!aatı kapalı Z!l.ı1 
usullle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşı.r bedell rl8,860,20• Ura muvakkat teminatı cl418• llradır, 
3 - Eblltme 28/8/942 cuma günü sa.at 10.30 da Kabataşta Levazım 

§Ubeslndekl merkez alım komisyonunda yapılacaktır, 
4 - Ke,,lt, §artname ve proje c95• kuru~ mukabilinde söz!l geçen 

A - Cebir 
B - Hendese 
C - Fisik 
D - Kimya 
E - Ecnebi dil 

F - Nazari hesap 
G - Mfüıellesat 
n - Mihanlk 
t - Jcolfji 

Beden Terbiyesi latanbulbölgesi başkanlığından: 
1 _ (5981) lira (20> kul'1lt keşif bedelll Fatih Güreş Kulübü tamiratı işi 

kapalı zarf usullle ve on beş gUn müddetle ihaleye vazedilm!ştlr, 
2 _ Eksiltme 26/811942 tarihine rastlayan çarşamba. gtinfi saat 11 de 

Taksim Sıraservller 57 numarada Beden terbiyesi tı;t.anbul bolgesı blııası dıı
hlllnde müteşekkil hususi komisyonda yapılacaktır. 

3 - Bu işe alt husust ıartname ve keşif evrakı her gl\n C:>Oı kuruş mu
kabilinde Bölge Muhasebe servisinden alınabUlr, 

4 - Muvakkat teminat mlktan 4.48 Ura 54 kuruştur, 
5 _ isteklilerin teklif mektuplarını ve şimdiye kadar en az bir taah· 

hü~te .ist.anbulda 4000 llralılt resmi bir bina taahhüdü işini muvaffakıyeWe 
b'1ş&rdütla.rına dair resmt bir daireden alınmış veslkalarile 942 yılına a1' 
Ticaret odası vesikası ve muvakkat temln,\tlhnnı havl zarflarını muayyen 
saatten blr saat evveenlte kadar Muha. sebe servisine tevdi etmeıert liizumu 

Postııda olan gecikmeler kabul edilmez. 

1 
şubeden ve Ankara. İzmir baş müdilrlüklerlnden alınablllr, --------------------------

1 
tıAn olunur, (8629) 

İstanbul Belediyesi ilanlari 

Florya Su tesisatına yardımcı s:mtrful Tulumba grupu vaz ve teslsl açık 
eıcsııtmeye konulmuştur. Keşif bedel! (1150) Ura ve llk teınlnatt (86) lira 
(25) kuruştur. Keşif ve· şartname Zabıt ve MuamelM MildilrlUğil kaleminde 
görüleb!llr. İhale 24/8/942 Pazartesi günü ~at 14 de Oalınt Encllınende 
ya.pılncaktır, 

Tallplerln ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihale t.arlhlnden (8) 
gün evvel Belediye Fen lşlerl Müdürlüğüne müracaatla alaca.klan !eıwl 
ehliyet ve kanunen ibrazı ıA.zım .gelen diğer veslkalarlle ihale gilnü muayyen 
eaat.ta. Datmı Encümende bulunmaıan. (8528> 

1 L A N 
Ordu hastabakıcılar ve hemşireler okuluna leyll ve meccant talebe alı

nacaktır. isteklllerln en geç 30/8/9'2 gününe kadar Ankarada. Cebeci ordu 
hastabnkıcı okul müdürlüğüne, okul kayıt kabul ıartıannı havı vesikalarla 
birlikte müracaatları, Kayıt ve kabul şart.lan Ankara Lv, A.mlrllğl ve İstan-
bul Lv, Amirliği satın alma komlsyonlarında göülür. 1513 - 7705• 

ANAPIYOJEN 
!streptokok, İstafllokok, pn6-
mokok, koli, plyoslyanlldertn 
yaptlRt ~ıban. yara akıntı Ye 

Gaip köpek 

5 - Ekslltmeye gireceklerin d0,000• liralık bu kabll inşaatı muvaf
fakıyetle yapmış olduklarına dalr vesika ibraz ederek ihale gününden c8• 
gün evveline kadar ayrıca eksiltmeye iştlrAk vesikası almalan lAzımdır. 

6 - Ekslltmeye glreceklerln mühürlü tekut mektuplannı kanunt ve
salkle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya. banka teminat mektubunu 
ve şartnamslnln F. fıkrasında yazılı vesaiki lhtlva edecek olan kapalı 
zarfiannı ihale günü eksiltme saatinden blr saat evveline kadar mezkür 
komisyon başkanlığınn makbuz multabtılnde vermelerl lAzımdır. Postada 
vuk:ua gelecek gecikmeler kabul olunmaz. (86115) 

İlan tashihi 
. Gazetcmlzln 14. 17, 19 Ağustos 942 tarihli nüshalannda lnt~r eden 
Inhlsarlıır umum müdürltiğiinün Kalorifer tesisatı. hakkındaki ihale t.arlhl 
sehven 18(8/942 olarak neşredildiğl görülmüştür, !halenin 28/8/042 &duğu 
tashlhen 111\n olunur. 

* Müteahhit nam ve hesabına olmak üzere İstanbul bira fabiikn.Jarında 
elde edilecek yaı kll.şpelerden 100 kazanı ihale tarlhlnden ttlbarcn haftada 
iki gün hariç olmak üzere diğer günlerde çıkacak kilspeleri 3-4 ay zarfın
da olmak şartlle pazarlıkla arttırmaya konulmuştur. 

Pazarlık 2'/8/942 salı gilnil saat 11,10 da Kabata.şta levazım ıubemlz
dekl merkez satış komslyonunda yapılacaktır. 

İsteklllerln pazarlık için tayln olunan gün ve saatte teklif edecekleri 
fiyat üzerinden " 15 teminat parasıte birlikte mezkür komisyona müracaat-
lan llAn olunur. • (8983) 

Devlet Demiryollari Umum Müdürlüğünden: 
İdaremizde kurs ve staj görerek makinist ve baf makinist teknik büro 

persontll ve fen memuru yeUştirmek: llzere lüzumu kadar sanat okulu me
zunu alınacaktır. Yapılacak kabul imtihanında gösterecekleri mııvaftakı· 
yete göre sanatkar Unvanlle ayda 100 liraya kadar ücret verilecektir. 

Bir senelik staj mllddetlnl muva.rtakıyetıe bitirenler tescil edilir ve mll
teaklp kurslardaki 
aranılan şartlar şunlardır: 

1 - Sannt okulu mezunu olmak 
2 - Askerliğin! ya.pmış bulunmak 
S - Ya.ıt otuzu geçmemiş olmak 
4 - Ecnebi ile evli olmamak 
Talip olanların okul diploması, kısa hal terellmesl, istida. ve bonservis 

suretıerlle 15/9/ 942 gllnUne kadar Haydal'paşa, Ankara, Balıkesir, Kayseri. 
Malatya., Adana, Afyon. İzmir, Sirkeci, Erzurum ve Eskişehir işletme ınUdülr
lüklerlne müracaatları ve bl!Aha~ adreslerine bildlrllecek yerde ve günde 
!mtlhana. gelmelert lüzumu llA.n olunur, c669t. c8799• 

Hozat ıatin alma I<omiıyonundan: 
1 - Aşağıda nılkt.ar ve muhammen bedelleri ve ilk teminat.lan ne ihale 

gfln. ve saati yazılı mevat ayn ayrı 2490 sa.yılı kanunun kapalı zarf ve açık 
eksiltme hükümleri dalreslnde ihale edilecegtnden taliplerin mezkur gün
lerde Hozat sa.tın alma komisyonuna. mllracaatlan, 

Dr. tusı\N s.uıt ~ 

clld hastalıklarına kar§I çok 
.. _. tesırıı taze aşıdır. --• 

Bulana iyi mükafat 

Kulağı beyaz gözleri siyah he
nüz O.ç aylık bir av köpeği yav
rusu kaybolmuftur. Bulana mü
k!fat verilecektir, 

Adre.s: Ayazpaşa Ata Çıra~ 
sokak No, 8 Yusuf Bey apa.rtı

man daire No. I. 

2 - Taliplerin ihale saatinden ı saat evveline kadar kanunt teminaUa· 

D 1 D il - L" l ~ ! 1 il rlle tekle mektuplarını komlysona. vermeleri, ev et emiryo an ve ıman arı t etme 1 _ Evsaf ve eartnanıcler aatın alma komisyonunda görllleblllr, 
"' Umum idaresi ili.nlari 4 - Postadakl geclkmeler kabul edilmez (8359• 

==================--=-==========ı-=ımııı:::ı=ııma=====: Cinsi Mlkt.an Tutan Teminatı İhale günl1 Saati 

6 agustoıı 942 tarihine tesadO.f eden 
perşembe gilnü sabalUeytn K~ tıe 
Kadıköy lskele.<ıl arasında Kitaba, -
aşbAh ve' ın - nAz1lr başlıklı Arapça 
kitap kaybolmuştur. Aşağıdaki Mire
ıe getirdiği takdirde memnun edlle
bektır. 

Sushaym, Fatihte Halıcılar cad, No, 5 

Muhammen bedell 2717 (lkl bin yedi :yüz on yedi) lira olan 13 (on üç> 
ad&'; muhtellf tip muzayytkl hava perçin çeklcl (28 Atustoe 1942) Cuma. gllBayan aranıyor n(l saa.t (14,SO> on dört otuzda. Haydarpafada Gar balnası dahlllndekl ko
misyon tarafından açık 

0

eksııtme usullle atın alınacaktır. 
Büyük bir müwese Alma.nca Bu 1fe gtrmeıı: tstlyenlerln 203 (lkl yüz üç> lira 78 (~tmlf .ekli) kurtıf-

lçln mükemmel bir stenoUplst luk muvakkat temlnat ve kanunun tayin ettiği ve.ııatıc!e birllkte •k.stlt.me 
başan aramaktadır. Tilrkçeden günü saatine kadar komuyona müracaattan JA.zmıdır. 
Almancaya ve Almanca.dan Türk· Bu * a.lt prtnameler komisyondan parasız olarak daQ'ıtılmakt.adı.r, 
çeye tercüme edebilen tercih ed.l- (8661) 
lecektır. Mektupla 1229 numara 1 

ZAYt - Bayezit Nütus meınurlu- ııe gazeteye mOraca.at. İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel ıletmeleri 
tundan aldığım nüfus tezkeresi ve ill•••••••••••ıi Umum müdürlüğündenı , . 
beraberinde Eminönü yeril askerlik Ticaret vekaletinden: 1 - Atatilrk bulvarının tenviri tçin 2500 metre tablo te11t lfl pazarlığa 
fubeslnden verilen terhis tezkeremJ konmuştur. 
zayi ettim. Yenilerini alacağımdan 1936 tari1ıind~ imtihana gir~ı 2 - Pnzarlık: 22,8,1942 Cumartesi. gllnl1 saat 11 de Metro Han bina.sının 
cski'rrlnln hükmü yoktur olanlar ve bu tarıhten sonra prodilk- beşinci katında toplanacak olnn Komlsyon huzurunda yapılacaktır, 

330 d ...,. 1 M · törlük yapmakta bulunanlarla aigor- 3 _ Muvakkat teminat nıaktuan soo liradır. 
vı;Um u uammer Eriş t d""kt"" ı·· .. ·· k .. 

a pro u or ugu yapma uzere ye- 4 - İsteklLlerJn şartnameler:! Levazımdan almalan Yit teminat ve vesl-
ZAYİ _ Asker ülleslne niden müracaat edenlerin 26 Ağu•- kalartle pazarlık günü Komisyona müracaat etmeleri. (8925) 

mahsus toa 942 çarşamba günü saat 9,45 de ---------------------------
mtihurumiı zayi r.ttim. Yenisini ala.- lstanbul Üniversitesi konferan!I sa· Çorap İşçisi aranİyor 
pa"ımdan ii>kis 1 h ıkınu yoktur. !onunda yapılacak imtihanda hazır Eyüp.,ulta.ndıı bir No. lu nskcrl dikim evinde çorap lşçlst alınacaktır, 

l\'aryaoı ll:ılarnyall bulunmaları ilan olunur, .(9052) ~llerlD ı:qe1.4,_k ~ ~il ~üçlilffi'IQDı ~~ muu.~ (871-ioı4> 

Ptrtno 80000 18000 1350 27/8/ 942 saa~ 15 de tapa.il zarf ile 
Mercimek 80000 5850 438,'15 27/8/942 aaat 15 de kapalı zarf ııe 
Nohut 30000 6850 438,76 27/81942 saat 15 de k.apa.lı za.rt ııe 
K. fasulye 30000 7200 540 27/8/942 saat 15 de kapalı zari ne 
Patates 8000 2400 180 27/8/942 saat 15 de kapa.lı zarf ile , 
Pirinç 15000 9000 6't5 27/8/942 saat 15 de kapalı zart ile 
Mercimelı: 15000 2920 219.38 27/8/942 saat 15 de açık ek.slltme 
Nohut 15000 2925 219,38 27/81942 saat 15 de açık ekslllme 
K. fasulye 15000 3600 270 27/8/ 942 saat 15 de açık ekslltme 
Patates 4000 1200 00 27/8/942 .cıaat ıs de açık ekslltme 
Pirinç 15000 9000 675 27/8/942 saat 15 de kapalı zarf 
Mercimek 15000 292!1 219,38 27/8/ 942 saat 15 de açık eksiltme 
Nohut 15000 2925 219.38 27/8/ 942 saat 15 de açık eksllt.mo 
K, fasulye 15000 3600 270 27/ 8/942 saat 15 de açık eksiltme 
Pata.tes 4000 1200 90 27/8/942 saat 15 de açık cl(siltıııe _ 

Gelibolu Baş Mühendisliğinden: 
ı - Miadını doldurmuı ve bezden yaptırılmış ıı278• tnkıııı ve 416» tek 

caket amele elbisesi açık arttırma ile satılacaktır. 
2 - Muhamme:ıı b1>dell .28h lira ve teminatı «2h liıa <.On kuruı:Lur. 
3 - 31 Ağustos IH.2 taı-ihlntle ve saat lG da Baş nıühtndisllk <h rc§!nat 

yapılaca.kt.ır. c818t..-


