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istikbale ait bir proje 

Bayezit - Şişli yeraltı 
yolu· nasıl olacak? 

B. Prost tetkiklerini bitirdikten sonra 
kati güzergah çizilecek 

Unkapanı ile Y enikapı arasında önünden başlayarak Bayezit' e çıka· 
açılan Gazi bulvarı tamamile açıl· cak ve Bayezit'ten Akaarayda Un
dıktan ıonra İstanbul ile Beyoğlu gaya gidecek, diğer bir kol da Emin· 
arasında ikinci umumi bir yol daha önünden Beyoğluna çıkacaktır. 
tesis edilecektir. Bu yol Beyoğlun- Halicin zemini çok çürük olduğun
C:lan Fatihe giden tramvay yolundan daa, metropoliten için denizaltı bir 
çok daha kl.S;B olc;Juğundan, latanbul- şebeke tesıai kabil olamıyacaktır. 
Clan Beyoğluna gidecek yolcular. ve· Bunun ~~n mctropı>litell vagonları. 
ni yol sayesinde çok zaman kazana- Karak~y köprüaüne müvazl olarak 
c.Ulacd&r. Beyoğlu ile Cari bulvan yapilacak bir köprünün üzeri~den 1 
lizerindc tramva.y değil, otobüa işli- geçecek, bundan ıonra Karakoyde 1 
Y'Ccı:lc.ıir. · gene yer altından Tabim ve Şiıliyo 

Yapılan ıon (enni tetkikatt.a Gazi ula,acaktır. 
l Metropolitende - Karaköy ile 

köprüıil, tramvay elektrik tctiıati e 
rnünakalatına. mtlkavemet edecek Beyo~lu arasındAlı:I tünelde olduğu 

1 gibi - ray üzerinden vagonlar iıli· 
vaziyette olmadığından, Beyoilu i o yecektir. B. Proıt, bu projenin tefeJ'l-
Caz.i bulva.rı arasında yeni bir tra.m- k h · B b k · k ğ • k& ·· ·· ruatını tetkik etme Uzere te rın a-ly ge ke ~d~ ~~-a atım n gor~- yezit - Süleymaniye mıntakaaı üze
e~em{!ı. e tde ırA. ı::.sıuen rab~vaky m • rinde tetkikat yapıyor. Bu tetkik.a· 

. naıı;a Qtt a vrupanın ırço yor• l . • • b d 
l · d ı_ Ik " d l ı ·· tan ta.marn anması ıçın ıca e ene 
erın e a:a tıgın an, yen yo uz:e- • . d d d" ·ı t 

rl d bG · ı tü · t 'h d.l arazı üzerin e o ıon aı ar yapı a• n e oto ı ıı e mesl crcı e ı - k 
tnektedir. Bununla beraber, bu ikin- ca Attr. k s··ı . y . . l 
l 1 d ı b 1 · ~- '-b I nca u eymanıyo, enıcamı g • 

c yo un a stan u un mwuuı; e b' •1 • 11 rl '- d · 
kl. · · ·ı k l ı camı erın teme e a:ısmen enız-

na ıyat ıhtayacını tamamı e arşı ı- d ld " d t l't • • t' 
l l -''- d e o ugun an, me ropo ı enın u ı· 

:vamıyacağı an aıı mıur;ta ır. k ti • • d'I" k ıı.. ''hl ame tQyın e ı ı.r en ou mu m 
İstanbulun co~rafi ve topografik nokta da göz önünde tutulacaktır. 

..-a2dyetl de Uçüncü bir yolun teıiaine Metropoliten için tyapılan tetkikat 
müsait görülmüyor. Bu mühim vazi· henUz iptidai bir safhadır. Bu tet· 
yeti göz önüne alan ıehircı1ik mu;e- kikat tamamlandıktan •onra yeni bir 
haHısı B. Prost, latanbul ile Beyoglu plan ve metropo1itenin katt güz.er
arasında üçüncü bir yol açılmak üze· gahı tesblt edilecektr. Metropolite
re tetkikata baılamı;ıtu. Fakat bu nin kaça malolacaiı ve bunun in;ıa 
rol. yer altından geçecektir. Bu bü- rnurafının nasıl temin edileceği bila
~Uk metropoliten bir koldan Emin- hare teabit edUecektlr. 

Kızılay· kcl~pında 
157 çocuğa bakılıyor 

. 
Gelecek sene kamp büyütülerek 

1000 çocuk alınacaktır 

PAZARTESi 24 A~tos 1942 

Milli Şef 
Samsun' da --·-

Gece Orduevinde ıere-
fine verilen ziyafette 

hazır bulundu 

• 
Samsun 24 ( Akf&lll) - Milli 

Şef, Turba! teker fabrikasında, 
Akpınar köy enstitüsünde tet· 
kiklerde bulunduktan, Udik ka
zasını trefiendirdikten ve Kavak 
kazasma da uğradıktan ıonra 
dün saat 17,30 da tebrimizi te>o 
reflendinniıler, sokaktan doldu· 
ran binlerce balkm cotl«m te:za· 
hürleri arasında vilayet konait· 
na gelerek bir mllddet istirahat 
etınitlerdir. 

Reisicümhur aaat 18,30 da 
plaja, ve oradan da Şehir kulü· 
büne giderek bir aaat kadar kal
mqlar ve akpm OrdueYinde ıe· 
reflerine tertibedileo siyafette 
hazır bulunmatlllrdw. 

Şehir. Milli Şef terefine bat· 
tan bata baYreklarta .usı~ 
ve elektriklerle tenvir edilmittit. 

~--------J 
Yeşilköyde 

hava bayramı 
Nuri Demirağ Hava 

okulunda dün uçuılar 
yapıldı 

Nuri Demlra# hava okUlunun lı:u· 
tulnşunun )'ıldöniiinll ttolayllitle dün 
YeşUköyde hava bayramı yapılmıt 
tır. Havacı meraklılardan kalabalık 
bir h:ılk k!Uesl bayramda bulunmuş. 
ı.ı_çu~ latniitır. Hava -ıokµlu 
mensuplarından İbtah'tm tsmüı'de ~lr 
genç heye(:anlt blc- hltabe lradetQıl.f, 
Mllll Şefln oıtlunun havacılar ara
amda bulunmasından bllyl1k blr 1f~ 
har duyulduğunu söylemtştlr. 

Bundan sonra tayyareler başların· 
da Nurl Demtrat olduıtıı halde hava.
lanmıştır. Oallp Dero.Jrağ' yalnız l:>a 
ftnl\ uçmuşLur. Nurl Demli-alın Eıe
ictz yaşındaki oıtlu Kaya Alp ta bil· 
Yiiklere örnek Glacak bir uçuş ynp. 
mıştır. Uçu§larda muvaffakıyet ga...; 
terenlere birçok hediyeler ve m:ıdal
yatar verllmtfttr. 

İzmir (Akşam) Kızılay rede beşer yüzden 1000 çocuğun 
Oeııçlik kurumu başkanlı~ tara- istifade edece~i büyüklükte açı- Amerikan hava: 
fından İzmkln Buca nahiyesinde lacaktır. Aynca 80 • 100 yataklı il • 1 
eski acllyle meşhur (Alyotl bah- 'bir de prevantoryum aÇılacaktır. genera erıne nitan ar 
çesl) nde açılan kampta 7 - 10 Halka mahsus ücretli blr de ça.- Londra 24 (A.A.l - Avrupa. hare
Yaşmda 257 çocuk bakılmakta- dırlı kamp açılması kuvvetle kAt •hneslnde bulunan Amerika ha
dır. fzmirde açılan kampta yal- muhtemeldir. ya kuvvetleri kumandanı ~neral 

lkar, albay Amesten Amerllcanın en 
tuz 157 çocuğun bakılmasına ve T" V kil. . . bü.yilk nl§anı olan Gömüş Yıldır nı. 
gtdalandırılına.sına sebep, kam- ıcaret e 1 gıttı şanlle taltif edlhniflerdtr, Bu lkt yük-
pın geç açılmasıdır. Çünkü cıAI- Ticaret Vekili Dr. B. Behçet sek subay, geçen hafta Rouene ya
Yotl bahçeslıı evvelce San Güllü Uz, dün akşamki ekspresle An· pılan hava hUcumıa"nna. bl.zzat ıştıd.lt 
lia~n adında birine satılmış, ve karaya dönmüştür. eylem~lerdlr. 
ondan da vilft.yetçe satın alınarak 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

burada btr sağlık tesisi kurulma
sı muvafık görülmüştü. Sonra
dan Kızılay Gençlik kurumu ta
rafından viIAyet hususi muhase
besinden satın alınan bu yerde 
kamp hazırlıklaruun blr ay gibi 
kısa bir zamanda ikmali, fev
kalMe çalışmalar neticesinde 
ll'lilmkün olmuştur. Çadırlı 
kampta Denizli, }..ydtn ve Mani
saaan otuzar, İzmlrden 67.çocuk 
\Tardır. 

15 eylt1lde kapanacak kampta 
bakılan yavrular. ilk günlerde 
biraz sıkılır gibi olmuşlarsa da 
sonra kampa alışmışlar, oradaki 
Yaşayıştan memnun kalmışlar ve 
en mühim nokta olarak da muh
teur vil9.yetıer çocuklan, blriblrl
le çok tyt anlaşm13 ve kaynaş
nuşıardır. Kampta günde iki de
ta kahvaltı ve ikl de!a da yemek 
\"erUmektedir. On beş günde her 
Çocuk blr buçuk kilodan dört ki
~oya kadar almışlardır. Kampta 

Ulunan Kızılay doktoru, her 
frtin çocukların sağlık durumile 
8.lfikadar olmaktadır. 
llkl<amp müdilrü Kızılay Gcnç-

kurumu müfettişi B. Nuri 
A:)>dıngözdür. Kampını hazırlan
'llıa ve idaresl'nde takdire değer 
~U\laffakıyctlerl göıiilmüştür. 
~Urum ba§kanı Tekirdağ mebu
t 1 :B. Cemil lzmiı ~ <"Plerek kamp-
21 a ttetkfkler yapmı" bu tetkikleri 
tı~ lcesınden çok memnun kalmış-

. Gelecek sene kamp lkl dev-

Bu harbin sonunda: (6) 

- Zatı~liniz de fiat murakabe memuru muydunuz?-. 
- Hayır, bendeniz askert muharrirdlml., 

Salılbl: Necme<Idln Ba(talC - Neşriyat müdürü: mıtmet Feridun Es ...- Akşam Matbaası 

BU SA.BAHBi 'l'ELGBAFLAB 

Almanlar Don nehrinden 
yeni kuvvetler geçirdiler 
Stalingrad'ın garbında misli görülmemiş 
müthiş bir savaş oluyor Kotelnikovo'da 

da Rus hatlarında bir gedik açlldı 
Londra 24 (A.AJ - Rus cephesin-

den gelen haberlere göre Almanlar 
dun Stallngradın garbında Don neh
rlııl renı bit kuvvetle geçme~e mu· 
vatfak olmuşlardır, Ruslar. düşman 
asker ve tanklarını tardetınege ve 
köprll başlarını talırlbe çatışıyorlar. 
Hayatı ehemmiyeti halı: olan bu ge
çitte son derece §lddet.ıı savaşlar ce
reyan etmektedir. Bu sabah Rusya 
dan gelen en mOhlm haber budur. 

Diln gece yarısı MOekovad& netre
dllen resmi tebliğde şöyle denilmek
tedir: 

Irak ve Iran 
komutanlığı 

--- · ---
General Wilaon bu 
komutanlığa tayin 

edildi 
--123 ~ust.osta k.uvveUedmlz, Klet.s-

kaya•nın cenubu prklslnde. Kotelnt.. Londra 24 (A.A.) - bgiiiz 

Alman kuvveUerl burada 12,000 
~r almı.,lardır. Alman uçakları 4ı'l 
tank ve 60 uça1c tahrtbetmtşttr. K&
ra kuvvetıert tse 80 tankı tşe yara... 
ınaz bir hale getlmilştlr. 

Kafkas muharebeleri 
etrafında 

Berlln 2~ (A.A.) - I>:l~ cephe:ı 
nln muhtelit keslmlerlnde mu• 
harebeler çok ştddetll olmuştur. 
Bu hal, doğu cephesinin bet 
yerlnde cereyan etm~tlr. Faı-
kat başlıca al!l.kt. cenup ceph~ 
de toplanmaktadır. Almanlar. eraz1. 
nln gQçlilklerlne rağmen her gQn kovo'nun şimali .şarklslnde, Ply&tl- Harbiye NeZaretinin teLliğini 

gorsk'un cenubu garblslnde ve Kraa- ıöre, lran ve ırakta yeni bir ko· 
nodar'ın cenubunda dtlşmanla çar- , mutanlak ibdaı ediJ.mit, ba ko
PlfDlJ.Şlardır. CJephenln dlğer kesim- mutanlıiın batma general Wil-

• Rusları biraz daha geri atmak~. 
Kafkasya - Volga cephesinde harbln 
katı netıcelerlnden btri hazırlıını:vor. 
Ruslar, Ahnanaln durdurmak. tçln. 
ümitsizce çall.§ıyorlar. Arflk plb 
müciblnce gerllemeıerden bahsedil
mez ollllUff.ur. RUSlann bu mulfine
mett, Alınan kuvvetlertnt Anazre, 
Tuapse ve Novoroslskl llmanlann& 
yaklaşmaktan menetme~e matuftur. 
Fakat şiddetli sıcaklJır. ya(tmım&r, 
da~lık erazl, mA.nler, Alman ve mnt
tefikln kuvvetıerlnln llerlleme.sıne 
m!l.nl olamamaktadır. Nltclclm Alman 
ve Rumen k:uvvetiert Kucanskaya ve 
Lulskaya şehlrlerlnl zaptetırt!.şler ve 
aş;ığı Kuban'da da. 25 kilometre da.-

lerlnde maddi de~t.şlk.llk yoktur.• 
100 

get.İrilmiftr. 
Sovyet ek tebl~lnde bu muharebe- l 

Jer hakkında ou tatsllı\t verilmekte- ~------------' 
dlr: Don dlrSe~nde Ruslar mevzııe- sürmektedir. Patlıyan rnermller ve 
rint dfizeltmlşlerdlr. Fakat bu çev- mayınlann çıkardığı yangın eıepı, 
tede bir kesimde dilşman tank ve blr alev deryasına çevlrmtşlerdlr. Bu 
plyade kuvvetıerlılJ. ıPon nehrinden alev deryası arasında Ruslar hat!an
geçinne~e muvarru oldu~dan mis- nı tutmuşlardır. 
u görülmemiş şiddette muharebeler Ruslar, Krasnodann cenubunda ve 
cereyan etmektMlr. Plyndtgorsk'un cenubu şarklslnde 

Kotelnllcovo'nun 41mall carblslnde mUdafaa savaşları yapıyorlar. Son 
Almanlar • deJışeUl uylat plhasm& hafta zarfında 34'7 Alman tayyaresi 
ıı rUeınl~lerdlr Bu kesimde do de- ~hribedllmlştlr. Ruslann ks.yıbı 104 
.ınnuı mulıarebeler Qlmaktadır tayyaredtr. 

Londra radyosunun Rus cep}lesln- Ruslar, arazi terketmiıler. 
de bulunan muhablrl, fu malQmatı VJcby 24 (A.A.) - Blr Londra ha
bUdtrmllktedlr: Alma.nlar. ber geco, berine göre. Ruslar Plyatlgorsk ve 
takviye kuvvetıert get.ırlmekte ve her Onmıy araııında arım ter1ı:etmtşler
gUn yeni hticümlar yapmaktadır. dlr. 
Dilşman bir kesimde Sovyet haUa- Kalaç'ta 12,800 Ruı 
rında bir gedik açmata muvaffak ol- eaı"r alındı 
muştur. Ruslar, multabll h.amızınr ... 
ıa bu gedJ#l kapama~& çal~ıklann- Vlch7 24 (A.A.) - Kalaç kesimln
dan kanlı bojtuşmalat cereyan et- de cereyan eden muharebeler hak
mektedlr. kında Berllnden şu tatslIAt alınmak-

Stepte mllthlı blr yangın htlkilm to.dır. 

lsviçre kuryesi 
soyuldu 

Hırsızlıli, Bulgar 
arazisinde ve tren 

içinde oldu 

lngiltere 
Hindistan'dan 

çekilemez 
Sir Stafford Crippıin 

bir Amerikan 

ha llernemlşlerdlr. Dal kıtalıı.rı, ar
kadan gelen kuvv~tlere ;yol ~ıyorlar, 
Alman tayyareleri. Rus malzemesi ve 
a8kerUe tıkanml§ yollan ve limanla· 
n mütemadiyen bombalıyorlar. 

Oemller arasında bllytilt zararlal 
lka edllmtştlr. Yukanda. ismi geçen 
llç Umanda ve dl~er limanlarda dllt
manın ı torpldo!ıu, 2 sahil gemisi. 
2 nakliye gemısı, 18 bln to.:ı tutann • 
da 12 ticaret vapuru blt.ın~. sek.19 
torpido, lG nakliye ve petrol vapun1 
da hasara. uğratılmıştır. 

Pasifik 
cephesinde 

13 Japon tayyaresi hava 
muharebesinde 

düıürüldü 

Dün sabah Sir1'eci istasyonuna gazetesinde makalesi Londra 24 (A,A.) - 27 Japon 
gelen Avrupa treni Sofyadan kalk- bombardıman tayyaresi 20 avcının 
bktan bir müddet •onra Bulgari&tan refakatinde AY'uatralyada Darvin li-
dahilinde latanbulinski iatuyonuna LOndra 24 (A. A.) - Sir Staf.: maııına hücum eylemi~lerdir. 9 Ja• 
geldiği ıırada aynı kata.ra bağh ya· ford Criı»o New-York Times gazo- pon avcısı ve 4 bomba tayyaresi dü
taltlı vagonlardan birine bir baskın t~inüe neıretiği bir makaledo Hin- şürülmüştür. 
yapılmııtır. Hüviyeti belli olmayan dietanın ~ugün~..i vaziyetini izah edi- Amerika Bahnyc Nezaretinin teh-
dört, beı kiıi pencereden vagona gi- yor ve .~ıyor lu.ı . . liğinc göre Amerikan deniz:altılan 
rerek, İsviçre kuryeainin bütün ev• cİngılızler . Hındıata.ndan ~.ıderleP> 2 büyük Japon yolcu vapurunu, bü
rakını, çantalan pencereden dıoarıya ıe memleket kanuruuz ve hukumet• yük bir nakliye gemisini, Aleouti· 
atmııl~rdır, Kurye imdat zilinl çek- ıiz kalacak, bu vaziyet anarıi doğu· enneı denizinde bir Japon vapurunu 
mit ise de tren durdurutamamııtır. racak, Japonlann iştahını arttıracak, batırmıılardır. Bir Japon muhribi 
Kurye yanında hiçbir evrak kalma- Avrupalı~~nn .hayatını te~likey~. ~?- isabet almıı. diğer bir g~mi de hasa
dığından, ıeyalıatinc deva.m etmek· ya.cak. muttefıkler cepheaınde buyuk ra uğramııtır. Bu zayıat Salomon 
ten vazgeçerek Filibede inmiıtl.r. bir rah~e ~çacaktır. Gand~i'nin mil- adalanndaki Japon zayiatile alaka
Mütccavizlcr trenden atlayarak kaç- cadeleaı duımanın ceşaretınl arttır- dar değildir~ Salomon adalarında 
mıılardır. mııtır.> . Amerikalılar, Japon askerlerinin be-

ikinci cephe 
Sir Crippı, makalesıne devamla, kayasını temizleınekle meşguldürler. 

Hint istiklali meselesinin harbden 
aonra düıünüleceğini, İntikal devr~ 
•İnde bugünkü anayasanın meriyet
tc kalacağını illve ediyor. 

Dieppe baskını 
Zamanında açılırsa 

fayda verir Hindistanda bulunan Çin 
askerlerine tavsiyeler Mareşal Petainle Li.valin 

Londra 23 (A.A.) - Sunday Tlmea Al b "ki f 
dlyor kl: İklncl cephe. ancak :r:ama- Çunkina- 24 (A. A.) - Mare,al manlara te rı er 
nında f111yata çıkanlnıalıdır. İldnct Şang Kay Şek, Hindistanda bulu
cephenln zamanından evvel açıJma.. nan Çin askerlerine neırettiğl günde
sı lçln yapılan bir teşebbü.$, Rµ.~- lik bir emirde, Hintlilerin ıiyaııi j~ 
Yl kurtarmıyacak. ta.kat blzt de lerinc kan~amalarını, kendi arala
mahvedebllccektlr. Illtlerln de iste- rında bu işleri de münakaşa mevzu 
dJğl, böyle bir teşebbüsten başka bir ..,..pmnmalarını dost bir l k ttu 
şey de~Udlr .., - • mem e e e 

Rusyamn °bugün glLtikçe daha faz· ~ulu?~ukla:ını ıve ~üttefik askerlc
Ia yardıma ihtiyacı vardır. Alman rıle ıyı geçınmelerinı emretmiıtir. 
ııerı hareketi yüzünden belki de ya-
kında Rusynya benzin ve buğday da ç· }"J "k" h • i 
gönderilmesi lcabedeccktlr. Rusyaya ID l er l 1 §e rı ger 
yardutı teslimatını fazlalaştırnıo.lıyız. aldılar 

Nihayet, .Amerikanın da yardıını lle Lonrlra 24 (A A ) _ Çin JcuvveUe-
Alınanya üzerin& bombardrmaıılnr rl. ikl şehrl JaPo~lardan gerl almış
fazlalaştınlmalı ve Şimal Atrikada lar, gerı çekllmekte olan Japon kuv-
taarruza geçmelldlr. vetlerlnl taklbedlyorlar. 

Patis 23 (A.A.) - D.N.B.: Batı 
bölgesl b!lŞkaınutanı, Fransadald 
işgal kuvvetleri komutanından 

aşağıdaki telgrafı almıştır: 

«Mareşal Petain ve reis LA.val, 
Alman kuvvetleri tarafından kaı
zanılan b~anlı müdafaa hara. 
ketlnden ve Fransa topraklarının 
miratıe temizlenıneslhden dolayı 
tebl'iklerintn Fransadald Alman 
başkomutanlığına blldirllmesinl 
büyük elçi de Brtnon'dan rica 
etmişlerdir.» 
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SOZON &ELIŞi ____ ltl!JilBIMl#ilsmf ~i #'• HAR~ -lÔURUMU 

Güreş müsabakaları Kafkas'ta müstahkem Tembellik 
T ilrkçemb: yalnız Türkçe, .kakksız Türkçe olunca ne kadar 

canlı oluyor! Büsbütiln bqb bir dilmiş gibi. Bize bu 
illlden 8rnelder ftl'eJllerfn yazılanm olmyuııuz: :Nlce yabancı 
i=ellınenfn dilde yerini bulmuş, af ft dirl Türkçe karşılığı ol
(luğunu şaşarak görürsünüz. Hem de hiç biri bDınedlğimiz soy
dan defli. Konuşurken vmr vızır kullanıyoruz da yazmaya ge
llnce, yan dilim.iz bqka Jmf' glbt, kalemin ucundan yine o ya
IMtncılar dökülüyor. 

Bunun neden ileri geldiğini, neden Tür.kçelerl dururken 
mpça, Fars~a kelimelerin kuilanıldı!mı konuştuğumuz sırnda, 
dilimizin temizlenmeğ işinde ön ayak olup yazılanın şlmdJden 
hapçayJa Acemeeye olablldJfi kadar bpamış bulunan bir yaza
nmız: 

- Bu, tembelliğimizden ileri geliyor, dedi, kalemi elimize 
alınca kendiIJğfnden kAhda düşüveren bir yabancı keJimenfn 
:fizerlnde dunıp bunun Türkçesi yok mu diye dilşilnmtlyor onu 
Clüştüğü yer,le bırakıp geç.iyonu;. Duraklamak ve dUşttnın~k 11-
Jmmma katJanmıyorm:. Oy ald yaa yazanlamı hepsi, mektup 
yazan bUe. tf'mbelliği bırakıp Türkçe düşünmeye kendlni alıştır
malıdır. Dil böyle böyle temizlenecek, başkalannın olmaktan çı
Jnp bizim olacaktlr.» 

Yabancı kelimeler dilimize öyle ustalıkla sokulmuşlardır kt 
m bakışta onlarm yerli mi, yabane1 mı olduklannı sezmek güç
tftr. Çoğu Türk t:ıhğındadır. Tanımak fçln durdurup yoklamak, 
altını il~üne eevfnnek zomndayrz. Yine bir yazanınız: «Hiç 
:Arapça ve Farsça kullanmadan bir yazı yazmaya çalıştım. Sonra 
okudum. fçtnde bir Arapça kelime kalmış: «Nasıl» kelimesi. Tilrk
fe gibi görünen bn kelime yanm kan Araptır. «Ne a..cnl» dan 
gf'Jlyor» tledl. 

Yabancı kelimeler dilimizi öyle sarmışlar, ijy1e girmeler 
J8pıruş1anlır ld tembelliğimiz böylece siirilp giderse onları kapı 
d nn etmek kolay olınıyacaktır. Türk~ konuşmak, Türkçe yaz
mak isteyen tetik bulunmalı ve herkes Tilrk99 konuşmak, Türk-
çe yannak istemelidir. Şevket Rado 

~ 

Carmen Miranda 
Amerlkadan tayyare 

Portekiz'e geldl 
ile 

M~hur dan.sö a#1T::;~~~.~~~t?!l~ 
ft filim artist 
Carmen Miran 
tayyare ile Amerl-
b'dan Portekiz'e 
gelmlştlr. Bl 
müddet Portekiz'. 
de kalacak ve blruw~ııı: 
taç temsil vere- • 
cektir. 

Carmen Miran
da aslen Porte
t1z'lld1r. Fakat 
Brezilya'da büyü
müş, sahne ha
yatına orada atıl
D'U§t1r. BrezJlya'
mn merkezi olan 
Rfo de Janelro'da 
8011 seneler zar. 
tında en çok .sevi
len artistti. Şar
:tııan ve dansla 
bQtün Brezllya'-
blan teShir e 
mtştl. 

Carmen Miran 
da güzel değildir. 
Kocaman ağzı, 
büyük elleri var 
dır. Fakat heyeti 
umumi yesin de b\1! · 
yük bir cazlbef: 
mevcuttur. Jiel..ı&.ılt).j;ii1ıt,i"!ı.'!·: 

fbnşekler çak~--..._ ...... ~-~-·'"'"'c'-"•·__,~---·--
15zleri bin bir Cannen son cevfıdlll ftllmlerden hfrlslnde 
mAnahdır. Sesi ve darulan em- çevtrmesi için kendtaıne kArlı tek
mlslzdir. Sahneye çıkınca bir har liflerde bulumnutlardır. Carmen 
reket fırtınası yaratır, hfç dur- bu teklltlerf kabul etmekle bera.
maz. Bu bakımdan fimd1ye ka· ber lhıema yıldızı olmak 1steme
dar htç bir artist k!bına varama- ........ ftllmlerde de da.nsöz vazly&-
mıştır &6M9• 
Ca~en 1ki sene evveline ka- tfnde ka.Imatı klt1 görmüştür. 

dar sadece müzik hol artisti td1. Bu kış gösterilen Arjantina fill,. 
Amerikan filim şirketleri, gördü- mtnde Carmen'tn şa.rkılan tstan
lü büyük rağbet karşımıda, filim bulda'da çok beğenllmişti. 

BİLL0R$İ$E 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 4~ Yuan: (VA - N4) 

Grekoromende İstanbul, serbeste Ankara galip 
geldi; İstanbul Marmara kürek §ampiyonu oldu 

Ankara 2f - Ankara - İstanbul 
temslıt gürq mitsabakalan dün 19 
Mayıs stadında, btiyfik bir kalabalık 
önünde yapılmıştır. Başveklllmtz B. 
Şükrü Saroçoltlu, Do.hlllye Veldll B, 
Recep Peker, mnsta.kil gurup rela ve
klll B. RA.na Tarhan şeref t.rlbilnün
de yer almışlardır. BüyUk b!r 1nt1-
Enmln cereyan eden müsabakalann 
teknik net1celert şunlardır: 

M tlloda: Grekoromende Kenan 
e1stanbub - Namık ıAnkara• yı sayı 
hesablle, .serbete Ahmet Çakır •İs
tanbub - İnsmall cAnkanı> ya sayı he
sablle galip, 

81 kiloda : Gretoromende Muzı.. 
tara eAnltara:a - Pnayot •İstanbub a 
sayı nesab!Je. serbeste Ankarnclan 
Sadullah, İstanbuldan Mehınede 11 
dakika.da tuşla galip. 

86 klloda: Grekoromende İstanbul 
dan Beklr • Ankarndan Doğan'a sa
yı hesabtıe gallp, serbeste Ankara. 
dan Nuri • İsto.nbuldan Aliye G dakl-

knd:ı. tuşla gnllp, 
72 kllodn: Grekoromende: Anka

radan Yaşar Doğu - İstnnbuldan 
Kandemlre sayı hc.s.'\blle ga11p, ser
beste Ankaradan Celtıl Atik, İstan
buldan Falk'a 2 dnklkndo. tuşla ga
lip, 

'19 klloda: Grekoromende İstan~ 
buldan Rızık - Ankara.dan Aztz•e 6 
dakika 25 s:ı.nlyede ~!a galip, 

Serbeste Ankarada.n Mahmut -
fstanbuldan CelA!'e 9 dakikada tuşla 
galip, 

87 kiloda: Grekoromen~ İstan
buldan Mustafa Çakmak - Ankaradan 
imıatl Yılmaz'a sayı hesablle galip 
Serbeste Anknrndnn Vahit irO.klps1z. 
Ağır sıklet: Grekoromende İsmall 

Anknrn raklı>ıstz. serbeste İstanbul
dan Ahmet - Anknradnn Ştıkrtlye 9 
dakika 40 saniyede tuşla galip. 

NetJce: Grekoromende 4.13 İstan
bul, serbeste 6/ 1 Ankara galip 

Dünkü at yar1şlar1 
Müşterek bahis yine pek az para verdi 

At ynnşlannın yedinci hafta.sına 1 Komlsarj lklncl, Konca 11çüncü gel
dün Vellefendl ko§u yerinde kalabalık ~erdir, Bu koşunun ganyanı 160 
bir meraklı kitlesi ~nUnde devrun kuruş verm~lr, 
edilm.lştlr. DÖRDÜNCÖ' KOŞU - Gene handl-

Rlıs nıevzileri delindi 
Almanlar Novorosiski' den ancak 

50 kilometre uzakta! 
Doğu cephesinde: 

Doğu cephesinin gerek Sta
lingrad ve gerek Kafkasya cep
helerinde muharebeler devam 
etmekle braber, harekltın lnki
ıafı hakkında dün az baber ael
miştir, Ruslar, mutat keıimlerde 
dü§manla çarpııtıklarını ve Kras
nodann cenubundaki yeni mev
zilere çekildiklerini bildirmekle 
iktifa etmişler, çekildikleri yeri 
bildirmemişlerdir. 

Alman reamt tebliği ise, Kal
kasyada Alman ve müttefik kuv
vetlerinin fevkalade müstahkem 
düfl'llan mevzilerile yollan ka
payan kuvvetH barajlan deldik· 
!erini ve dü§manın karıılık taar
nı:ı:lannı bildirmekte, fakat deli
nen müstahkem Rus movzlleri
nin cenup cephesinde Novoroaiak 
mi, yoksa Groznl petrol mınta· 
kası istikametinde mi olduiunu 
tasrih etmemektedir. 

Muhtelif membala.rdan ııelen 
haberler, Alman kuvvetlerinin 
Novoroıislr.i ]imanına 5 O ldlo
metre kadar yaklaıtıklarını bil
dirdiğine ıı6re, delinen Ruı mev-
xilerinln bu Jıtlkamette olduiu-

na hükmetmek yanlı§ olmaz sa· 
nırız. 

Stalingrad kesiminde taarruz 
barekltının geli§meai hakkında 
<lan yeni bir haber gelmi§tİr. Al
manlar Don nehrinden taınk ve 
piyade kuvvetlerini geçlnneğe 
muvaffak olmuıla.rdır. Şiddetli 
muharebeler oluyor. 

Volga nehrinde, Almanlnnn 
Rua taşıtlarına karıı hava taar
ruzları günden güne ,ıddetleni
yor. Bu büyük nehirde bir Rus 
rlSmorkörile iki nehir gemisi ba
tırılmıı. dört petrol gemisi de tu
tuşturulmu§tur, 

Kaluga'nın cenup batısında ve 
Rezef çevresinde, kanlı muhare
beler cerayan etmektedir. Bu 
keaimlerde Ruslann taarruzları 
püakilrtülmütı verilen resmt teb
liide kaydedildiğine göre 161 
Rus tankı tahribedilmiştir. 

Ruslar, İlmen gölünde ve Le
nlngrad kesiminde mevz.ii taar
ruz.larda bulunmuşlardır. Bu ta
arruzlar pilakürtülmüştür. 

Mısır cephesinde ı 

Batı çölünde, durgunluk de
vam etmektedir. BİRİNCİ KOŞU - Handlknplı o1an kaplı olan bu koşu üç yaflndakı sal 

bu koşuya d~rt ve daha. ~kan yaşta- tan Arap erkek ve d1§I f4ylan ara
tı yerH yanm. kan inglllz at ve kıs· sında yapılmıştır. Altı atm ~l~le 
:rakJan gtrmlştlr. 1800 metre mesafe- 1200 metrede yapılan bu koşuyu Mahkemelerde: 
de yapılan ·bu koşuyu Al Ceylô.n bl- ı - Do.hl, 2 - Can, 3 - Rint. olarak --------
rlncl, Neriman 1k.lncl, Perihan 1lçllıı- bltlrmlŞlerdlr, Bu toıuııuu ganyanı 
cü olarak bltlrdl. Bu koşunun gan- 125, P.l~eıert 150, 400 kul'W} veıımtş
ya~ 220 kUIUf verdi. tır. Iklll bahis (360) :turu.,, ikinci 
IKİNct KOŞUU - Satış kof;usu iki ve dördüncn k<>oular 1lzerlndek1 çlfte 

1a11I1datl yerll sat tan İngiliz erkek bahis te (~60) kuruş Jı:aza.ndırm~ır. 
ve dişi taylan arasında yapılmıştır. BEŞINCI KOŞU - Dört ve daha 
1100 metrede yapılan bu koşunun yukan yaştaki aat kan Arap at .ve 
neticesi fUdur: ı - Ren, 2 - Yıldı- kısrnklan arasında (1800) metre 
nm, 3 - GOrsoy, Bu koşunun g:ın- tızerlnde yapıl~tır. Yedi atın 1ştl
yanı 128 kuruş, lldll bahis te 050) Iflk ettıgı bu ko§u neticesinde Tamın 

Bn. Niça'nın çantası 
Filmi, tatlı tatli seyrettim. Elektrikler yanınca 

bir Cfe ne gC>reyim. çantam çalmmamit mi? 

kuruş vermiştir. b~rincl, Bora Ildncl. Bahtiyar üçiln- Otuz bq yaşlarında bayan Niça ı dökilldil, kendimi kaybedecek gibi 
tl'çt)Nctt KOŞU - Cent!lmen ko- cil gelm~lerdlr. Bu Jı:0\71lnun ganya- Adliye koridorlannda tellılı tellılı oldum. Yerleri, aıraların altlarını ara

fUSU, ama.tör blnlcllerln idaresinde nı 200 kuruş, pJdselerJ 100. 100, 150 dolaııyor, önüne gelene derdini dö· dım, aağımda, ıolumda, 6nümde, 
YBJ>lhnl§ ve çok heyecanlı olmuştur. kuruş vcrmınır, kllyor. Sinemada çantuını çaldırmıf. arkamda oturanlara ıordum aoru,-
Bu koşuya üç Te daha. )'Ulcan y&ftakl Bu koşu Q:ııertndeld 1kll1 bahis '10 r. · · d b' k · · '· 
ıaf kan İngiliz at n kısrakla.n gir- kuruş ve~, d(lt'dl\nott 'Tf!J beflııct ..,,...~t~nın ıçın e paruı ve ırço öte- turd~m, aınemn hademelerinı aualıt 
mlş ve koşu 2400 metre mesnfcde k~ular üzerindeki çifte bahis te 210 berısı varını§. Hır~ı~ın yakal~.m.ası• çektim, fakat ne gezer) Çanta 
yapılmı§tır. ~etlcede Dandı blrlncl. kuruş kazandırmıştır nı, çantanın kend~ıne iadeaını ıstl· yoook. Hemen dıtarıya fırlayıp ka-

_ _ ______________ ...., ____ .____ yor. Fakat hırsızı tanımıyor. Ken- pının önüne dikildim, içeriden çıknn-

disi hadiseyi oöyle anlatıyor: la.rın ellerini, koltuklarını birer birel' 
Marmara kürek Y eşilköyde bir çocuk - Muharebe havadiılerf bir ~an- gözden geçirdim amma, ne fayda) 
ıampiyonaıı l bog"" uldu dan. pahalılık ate yandan fena halde Çantayı çalan adam elinde açıkça 

. canımı ııkıyor, pahr patır patlıyor• götürmez ya ... Belki cebine sokmuş, 
'Tek.lrdat 24 <Atşrun> - Marmara Yeşilköyde ot~ran Ha.,,anın 15 dum. Sinemayı çok ıeverim, fakat belki de oyun bitmeden evvel çan-

kt\rek ve yelken şampiyonlu~ mü- yaşında oğlu Hilmi deniz kena- uzun zamandanberi gitmemi§tim. tayı alıp kaçmı§hr. Nasıl olsa çantn
:-=aı;n ~~ı::m d=~ nnda oynarken denize dü~üş Bari bir ıinemaya gidip filim ıeyre· da para dolu. Oradan çıkar, başka 
Havan~ ı:rt olma.sına e r::en ~k ve boğulmuştur. deyim de hem vakit geçsin, hem de bir ıinemaya gider. Doğru değil mi 
muntuam cereyan ~ bu yan_,la- biraz ferahlanayım dedim. Hay git- söylediğim}. .. işte, filim seyredeyim 
nn sonunda kürek ve ylkt'n yarışla- Balkondan bir sofra mez olaydım. Bin zorlukla bilet alıp derken çantayı da, paralan da kap-
nnın hepsini lstanbtillu deıil2cller .. t" • ·ık k İçeriye girdim. ()yun baıladı. Filim brıp çıktım. Herif nerede ise, aya• 
:tazanmışlarc:lır. Bu suretle İstanbul- or .uıdnü aı er en de çok gilzeldl ba ... Öyle ırUzel man- ğımdan pabuçlarımı, sırtımdan elbi-
lular Marmara fMlplyonu olmuş- Kadıköyünde Rıhtım caddestn- zaralar, &yle tatlı qlt oyunlan g8ıte- ıenıl de alıp gidecekmiş. Bir daha 
lardır. de oturan 17 yaşında Bedia, sof- riyorlardı ki, perdeyi seyre dalınca Sinemaya adım atar nııyııım~ •.• 

Kocaell kürekte, İzmir yelkende ra örtüsünü balkondan bahçeye kendimden ıeçmitim. Hay geçmez Çok rica ederim bay hakimler ı Çan• 
1klnc1 aeldller. Marmara tlpl klklcr silkerken dü~üş a~r surette olaydım. Ne oldu ile itte o, kendim- tamı buldunınuz. Zaten karakola da 
blrlncm~ı Tekl.rdat kazanmıştır. yaralanmıştır. Bedia hastaneye den geçtiğim zaman oldu. Karanlık- söyledim. 
Vali B. Feyyaz tarafından mWfa~ kaldırılmışsa da kurtanlamam~ ta araııra etrafımda tıkımlar duyu· Zab t '"dd . "lik b 
lar datıtıldı. Galatasaray ve Fener- tır. luyor, ııelip aeçenler oluyordu aın· ı a ve mu eıumumı ayan 
bahçell denizc1Jerden mtırekkep ıs- be fiJ"ml k ak • 1 es Niç.anın çantasını çalan meçhul hır-
tanbul takımı çok takdir edildi. M k J J L ~ k . marli ' U n d ıd açırmadm lıç n hl • sız ha'kkında tahkikata başlamı,tır. e tep ere ta eoe ayıt m per e en ayınp a on ara a-

k b ı •• kamıyordum. Ne bilirdim ki, yanım• Ç J km k k } İ 
Futbol hakemlerinin ve a u u da hırsızlar oturuyor>.. Ne ise, uzat- a ınan e e arne er 

toplantİıİ Orta okul ve liselere talebe mıyalım, orunu tatlı tatlı ıeyTettili, Birkaç gün önce Ankaradan ge-
htanbul lJg maçlarının yakl&§ma.sı kaydına 31 ağı.Jstosta başlanacak filim bitti. itte, tatlı oyun aeyretme- len yeni ekmek karnelerinin bulun· 

doalyıaUe futbol llemlnde faaliyet ve 26 eylQI cumartesi öğleye ka- nin acıaı da o zaman meydana çıktı. duiu sandıklardan yedisinin kınldı
artm~tlr Bu meyanda. :tstanbulda.kl dar devam edecektir. Elektrikler yanıp da ayağa kalktığım ğı ve jçinden karne çalındığı görül
futbol hakemler! de bugün saat 18 de Lise, orta ve meslek okulların- zaman bir de ne göreyim) Çantam müştü. Yapılan tahkikat ve nraııtır
bölge merkezinde top~narak yen1 da bütünleme imtihanlarına da çalınmamıt mı) .. Sanki birdenbire malar neticesinde Tahtakalede bir 
ıene 1çln blr görO~c yapacaklardır. 31 ağustosta başlanacaktır. haıımdan aşağı bir kazan kaynar su fırıncının knsıwnda binlerce karne 

bulunmuştur. Karneler terazi ile tar-
tıla~ak alınmış ve fırıncı hakkında 

böyle kıymeti vamııf, insan onu bo- - Görürsün... le re dalmıştı: . takibata baılanmıştır. Diğer taraf ton 
yuna lf8Jlında tapmaz, evde, emin - Dünyanın en bedbaht çocuiu· Bunda cidden bır ıır olacaktı 1 iki lokantada da bir miktar yeni ek-
bir yerde alılcor. Cebinden, çantuın· yum. Bütün delail onu gösteriyor ı. Belki mek kariıesi bulunmuştur. Hay dar-
dan ayırm&mak, mektebe götürmek - En mesut çocuğu olacakıın. de ıu bunak Ataullah efendı, am- paşada bir şahsın üzerinde de çok 
ne demekmit) ... Şayet ılte kaybol- - Kabil değil. ründe ilk defa olarak doiru bu ıöz miktarda ekmek karnesi ele geçiril· 
muaydı, gene aana vermiyecektim, - Oğlanın gözünden 7aılar ıU· ı6ylüyor. mittir. Zabıta tahkikata devam et· 
l>on alacakhm. Ancak aklın batına züldli. . Jıkelenin çıkma yerine doğru alır mektedir. 
ıeldiii vakit iade edecektim, Re- - Beyhude ağlıyoraun ... Sil göz- afar ilerledikleri ıırada, halk, blrden-
flt... !erinin yaşını, Reılt... blre duraladı. Zorlu bir dost 

- Nipnlına aize bir ,ey ı8ylemek j - Cok garip J)lr ,ey... Genç doktor da az çok asabiydi. bi - A~, J~~l~e. · ktCı!.rilı~~m si· Ön tarafta bir kan~a oldu. Metres hayatı yaıamakta olan Ah-
lmyor plı"ba ... AJlah baiıtluın Jı:U- Retk: Babasının ölürken ehemmi.Yet verdi· ço~u 

1 
e 1 ım n an ımıa· tJaykırıımaları met ve Zübeyde ıon günlerde kuv• 

filk hanımı ... Celinlm.iz pek gilzel, - Yukarıda çok fena bir 14111 ol- fi. bu timdi kaybolmuı yadiglrın ğa ça a ıyoreun... - Durun... galı bulunmakta ve ayrı yaşamakta• 
pek _şirin doğru1U... du. ı:rengel • dedi. mlihim bir ıey olmall l&zıın geldiği- - Kandırmıyorum ... Şayet yalan - Tutun... dırlar. Ahmet dün gece bir hayli içip 

Hakikaten de Şaye.te, kaJ.balık- _ Biliyormn ... Billdr titel ni ya~a§ yavaı bUsbütün anlıyordu. söylüyorsam beni artık muhabbetin- _ Koyvermeyin... aarhoı olduktan eonra metresi Zü-
ta, dört kltilik ıurupa Yaklatmak - Cürültil af&iıdan bile duyuldu . Al~~ın anlattık.lan, Bin Kılığın den mahrum et... _ Biri: . beydenin Ak.saraydaki evine gitmi§, 
isin gayret asrfediyoııdu. Bir an ev- demek)... bın hıl~ıı b~ı Y.~re ?lm.~aa gerekti. - Ne demek istediğini anlayama• - Oldu olacaklar ... - de<!l. - kadın kapıyı :açmak latememiıtir. 
Yel vannak için can ahyordu. Cenç kız, iki .ıra &mbeyaz diıle- ~ardeııne küsku;ı kilı~un bakarken, yorum.·· Ben dememit miydim) A:luiıet, pencere parmaklarına tırma-

Nibayet sokuldu. rlni aöstererek gillümıedl: ru~anlısının çoc~ııu haf~~çe kolundan Çocuk, ağabeyisinln nitanlısına - Etme ... Bin Kılık Hilmi kaçtı narak eve girmek istemİ.f ve camlan 
Denin Adeti 5ylaydi ki, tanıtma - Evet . .. Yan ııeçitteki tırada, çekerek oqa~ıgını, .•~.Ona, ce~ap hakb. Onun gözlerinde cldden l>U- mı yoba)... . kırmııtır. Gürültüye yeti~eı:ı polisler 

Japa1amazdı. Buna raimen, Dr. Ke- tentenin altında oturuyoııdum da ... vermemeğe davet ettiğinı farkt1tı. yük ıürpriz vadedici bir panltı var>- - Ha ıunu bileydin ... Bak, halt, Ahmedi ıyakalamı§lardır. Tahkikat 
mal: Şi§e fırladı ... Haıvada bir kavis yap- Kalabalık ~çinde erkekler öne git· dı. Kalbi çarpmağa b~ladı. bak... yapılıyor. 

- Nişanlım! .•• diye onu prezante b ... ve... ti, Şayeste ile Reılt arkada kaldı. Üç erkek, ileride yürilrken, İ\ta- - Peki arkasından niçin ko§mu· 
etti. - S~lara ıılSmUldU •.• Cözlerimlz· - ÜzUlme Reıit. ullah efendi: yorlar) Niçin tutmuyorlar) Sirkeci garında yangın 

Ataullah: le g8rdUk... - Üzülmiyecck ııibi deiü yenge.. - Fakat anlıyamadtli b'u ıiıenin - Kiın bilir ... Şimdi anlanz ... 
- Ma,.Uah evlldım... Şa:ycate, pelerinin altından yarun - Üzülme diyoıwn ı .. te ... Şunlar· lierametini . .. - dedi. - ,Yankcslcl- Fakat ne ıebeple ilerlemiyoruz)... Dün öğleden sonra Sirkeci garın-
1:'-L el n1 " • <la duran Eti Banka ait fabrika ve aa-rtmrf: dive İ narhı elini çıkardı. dan 8(Yl'ılalım da bak sana ne güzel ler çalmak ister . .. Aile, muhafazası Kalabalık neden tıkandı kaldı)... • . . . . 
- Anıantel Fakat kimse onun bu hareketine bir hal:ier ıvereceğim. için çırpınır ... Sanki bahsi geçen bU- DUdükler lStUyordu. Halk baiın- ır ınşaat malzemesıne lokomotıften 
Kız. gözlerinin içi parlayaraf, Ke- dikkat etmedi. - Hiçbir ııüzel haber beni teselli yük aervetln anahtan l:iu... ııyordu. Bilhaeaa denizde hirl çırpı- kıvılcım. 8ıç~amış ve. yang~n ç!.k~ıı· 

male Ye Rqide sordu: Bu sırada Kemal diyordu ki: edemez. Jön Türk Fahri alafranga bir kah- nıyordu. Asıl dikkati o celbetmek-ıtır. ltfuyenın gayretıle aondurulen 
- Ne oldu, biliyor musunuz), - Zaten Re§ldinkl ne münasebet- - Eder. ilaha attı. teydi. bu yangından mütevellit zarar 5000 
- ) ıizlikti ••• Madem baba yadig&nnm - Edemez. Doktor dÜ§Ünccsinde tiaha tierin- '(Arkası vaı). liradır. :Tahkikata devam ediliyor. 
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ŞEDiR HAD .... AKŞAMDAN AKŞA_fdA 

Hakkınidan fazla 
ekmek karnenl:z var mi? 

Mübalila olacak tabii: latanbahm 
nıllfusa 1 mllyo.DIDUJ r... yani ı Ek· 

Ri J Suadiye Plaj Gazinosunda 
~S-em_t_p~aı~a-rla~n-1~1-h-tik-A-rl-a~-B~a-lı-k~p-a-ha~h &~~MUNIR IUREOOll 

Haklld Silrprlzler - Tombala Gec& .su.~ tçe kada.r 

IDek vesikaları noktasmdan... Bele- K~f· d d 
~ • amırlan içinden ·ba kadar tı ı erece e ıeyyar 
lasan eamı ekmek atıyormuı. ZJra. Ana· esnaf bulunCluğu anlati-
~ m.:1::!~.:! lirıa lier gUn kurulacali 
evmde kendi JUiurar, keneli pişi

mücadele 
Tetkikat ıona erdi 

Ay baıinda faaliyete 
geçiliyor rir. Onan fchı vesilcaiarmı bbdeki Belediye, ıebze ve morva :tıatıertnt 

qine dostuna. hmmına. ekrabaama ucuı:la.tmak iizere haftanın muayyen 
J'Olluyomıvf. Hattı rivayete aare, gftn1erlndt turuıan semt pıa.r.arlarını 
haaun ticaretini de yapanlar tUre:m1'· her gftn saat on t\çten ıttneo batın- Kontrol ve p!yaııa iflerlnc yeni bir 
Böylelikle latanbul halkının emik· ca.ya bdar ~ tarar "Vennlf 'V8 'V&çhe verllmdt bere yapılan tetJd-
tan• kabardıkça kabarnıq. bıı hususta tctlt1klere ba§lam~tı. tat eona. erm1§tir. ™tıkler esna.sm-

•H Ancak pazarların açılabilmesi içln da kontrol ve cezalandınlıruı. işleri 
seyyar olarak çalışan pazarcı esna- muvakkat bir müddet lçln gevıctll

Kasabalaıımızdan birinde Jtikae1ı :fln sayıamı katı ola.fak test>ıt etmek mtıti öntımüzdeki aydan lUbaren 
tahsil ve yüksek mevki aahibl bir fcabeder. Bu hususta. bymaka.mlık- Tlcar~t Vek&.lett tata.fından alınacak 
doatuma rasladun. lantan esnafın mlktan etrafında. yenl tedbirlerle lhtıkAnn ımlenmes1. 

Seyahate hazırlanıyordu. malt\ma.t ısteıun1ştir. Oelen cevaba n• ve fmıatçılann faaliyet. aahum-
- Sizin civarda lü.zumsıu vesJka göre paz:arlan her rlln kurahllecek dan atılmasına ~l§ılacaktır. 

Yar mı? ıayıda seyyar esnaf o~ anlaşılır- Lilzumsuz yere .tok yapanlar. pt-

N d 1.. ik 1 sa pe.zarlıır her gftn kun.11acattır. yasaya mal an:etmlyenler n fla.tleri 
- u U%Umsuz ves a ••• 

Ol r a K uk inanan Belediye zabıtası talimatnamesi.ne yok yere yt1~1tenler, tftccnnn ken-
DJA - ,5 ·::f. 00 -x.:~u Hedi • g6re bUytllt le kalabalık caddelerde dl kendilerini kontrolıl esnasında 

z... ıp i'O urec~ıs..... e... • ııeyyar satıcılık memnu olduğundan trunamen tesblt edllm!.ştir. Bımdan 
J'e ~~~ ~~.~·d-'- belediye enell bn maddeyi tatbik sonra tatbik safhasına, yanı stok ya-

ı.oo"" wn. G&Klll ~ıuı edecek, 1<mra da. seyyar ıatıcılatın pılan malların norm.al şeklide plfa· 
- Yok ... - dedim. yalnnı sabahlan saat 12 ye kadar ma,.. saya at"Zına ve f1&tlerin dii.~ftrlllnı~-

••• halle aralannda dolaşmalanna mü- ne geçllecektlr. Bunun için ise Tica.-
Bu arkadaJım gayet faziletU bir saade edecek, ~leden aonrald za- ret VekAletınden ta.U tmlr n dlrek

•ttır. Kendisine on binlerce, yüz mıuılarda da bu seyyar esnaf mnt tlf beklenmektedir. 
binlerce lira emanet edilir, hıyanette pnı::atlannı kuracaklardır. Semt pa.
Lulımmağı aklından bile 1f9Çİıme%. 2l3.rlarmdak!1 emef - di.ikld\.ncüar 
Bilikia. umuma taalJUk eden içtimai glbl - blrçok vergi 'V8 resimlerden 
itlerde fedaklr ve kahraman dene- muaf olduklarından balkın pa:ı.arlar-
ek d ed • ül dan daha ucuza. meyva ve rebze1erl 

c erec e omrünü törp •. er, buna nt temin edecekleri muhakkak gör11-
llar,ılak da bir fey beklemez. Jftyor. Halkın aldatılmaması 1çln 

«- Peki nasıl olayor ela bu seyyar e.mafm kullandıktan tartılnn 
aa.t? .•.• diye dü,ündüm. .sıkı btr surette kontrol etmeyi de 

Ve sonra, gene akmna geldi ki, unutmamak l~mndır. 
ınadem, bir ,clırimizin nüfusu ekmek 
Yeaika.sı balnmındı.:r bu kadar ka· 
Lartılabiliyor. Mesele, o zabn, bu za· 
bn, tu zatın meselesi değil. Umumi 
bir hastalık. Bir telakki hastabiı. 

••• 
Arkadll$nnı Galatasaraydan habr· 

ladım. Sırayla yürüyüp ofraya otu· 
turken, en önde gitmek fınatmı bu 
lanca, kmu yemekleri ba4kaJannm 
tabaklanndan toplıyarak ilerlerdi. 

Belediye, Sokoni tirketile 
anlaş ti 

Zeytinyağı 

Dara düşme usulü 
kalkacak mi, 

kalkmıyacak mi? 

Piyasada birinci nevi zeytlııyağı 
darlıll't devam etmelrtedlr. Balıkesir, 
Esk1şehlr ve daha bazı vllAyet mtıra
k&be te§k11Atı ekstra ekstra. zeyttn
Y~ satq flathıl İstanbul flatln
den y1lk..~k olarak tesblt ettıklertn
den bir mUddettenberl ~hrimlze iyi 
~ya~ gelmemete başla.nuştır. 

Diler yaıt flaUerlnln y{iksekliğlnl 
Ueri suren "Ve maliyet flatını yüksek 
olarak gô.rteren zeyttnyall't tdccarla-

fiati ucuzlatmak için 
balıkçilara kolaylıK 

gösterilecek 

Ankara Belediye Reisliğinden: 

Dört müfettiş alınacak 
Yiyecek fiatlerlnln fırlamış oıma

ımdan halk bt\lıR& dahi. ço& raQbet Ankara Belediyesi Teftll bey'eU 1ç1n ~ ~ §ern1U c1alı1llndt 
g&tennektedir. İhracat mevı1mtnde m11sabaQ. fle 200 210 TC 170 lira ilcretli üo T& ~O Um aall maqlı bfl mtrtef• 
bulunmadığı:m.ızdan tutulan balıklar t1f alınacaktır. 
1Q plyuaya ~lmektedlr. Buna İıntllıana. işt!rllı: teraiU: 
rağmen flatler e4laine nazaran ucuz- 1 - Memnrtn kanununun dördQnctı ma.Gdes1ndt ynz:lı vasıflan hatz 
Jamanuş, artmıot,ır. Ha.valar mll.o:a.1' bulunmak, 
glttl~l haJde Balıkhaneye her gtm 2 - Askerlikle alltası bulmunamak, 
gelen balığın ın1ktan da esklsine na- 1 - Yüksek mektep mezunu olmak. ıEcnebt 11.sana va.Jof olanlar terclli 
ı:aran azdır. Bu husus Ticaret Ve- edilecektir.» 
Ulet.!nin nazan c11kkatl.n1 ce'bet~ " - Nüfus tezkeresi, mektep Gehadetnames1, 1enl alınmıı d~uk kA· 
den keyfiyet balıkçılardan ~rulmuş.. dılt, askerlik "Vesikw btıtün hastalıklardan salim bulıınduAuna dair bey'et1 
t ııbb!.ye raporu m11n!erlt doktor raporu kabul edllmeb ıeçıntş bizmetıer. 
u~lıkçılar cemiyeti mazot tedarl- nna bunlara alt vesill. asıllan, 9 x 12 eb'adında a adet fototraf. Bu ve. 

itinde ıtt~tik çekt1klertn1 ve tara stl:alar taliplerin 1stldalanna baRh bulunacaktı?. 

bo d 
~-k ımtı &}dıtı B - :Mfts:ı.baka. 1mtlhnnmdn ehliyet kazananların flcrct ve maa,Jan 86~8 

rs:ı an '.....,.. e an ma- No ıu tendUI kanunu btiklbnlerlne g!5ıe tesbit oıunacakbr. 
zotla balık nakllyatı yapt~klannı bil- · 8 _ Müsabaka 1mt.Uıanı 1 Eylül 942 sah gUnft saat onda Ankamdn Be· 
dirmlşlerdlr. ledlye anlonunda icra edilecektir. 

Halka bol ve
1 

ucuz balık Yedirmek 7 _Bu aeraJt dahlltnde mtisn.bakayn talip ola.nların 80 A~ 942 ta-
ve balıkkçıyal ba

11
,. ık .!!1tma.,:6 satlf iş- rihlne ta.dar Ankara Belediye Riyasetine mliracaa\lan. 16813» .. 8978• 

ıertnde o ay • iuo•enn"'"' makaadlle 
veuıetten yakında. bir lmra~ bele- 1 ı b ı il 1 - 1 
lenmektedtr. _ atan ul Be ediyesi • an arı _ 

90 tramvay arabasi 
tamir edilecek 

Romanyadan ay ba;mda oehrlırıtte 
geleceğini yazdığımız 350 bandaj ne 
90 tramvay a.rabe.sınm. tek(>rleklerl 
tnmlr edilebllecettır. Bu ara.balar da 
elyevm işlemekte olanlara. tlAve edil· 
diğl takdirde bugün tramvaylarda 
görülen izdiham ha.tı!llyecektır. Bu 
bandajlar ~Jdltten 80Ilra mevcut 
seferlerin tenkisi "Ve bazı hnUa.rda se
ferlerln tatili glb1 tedbirlere mnra.. 
caat zanıretı kalmıyncaktır. 

Bebekte yapılacak 
festival 

Yıııtmurlu hava dolny.ısile tehir 
Olllllan Festival 24 aA'ustoa pazartesi 
gilntl 21 de Bebek Bnh~.shlde yaptla
calttır, --------

Tahmin bedell 1llt temhlatı 

651,00 

18,90 eehır T!.yııtrosu tarafından M2/94Ş temsil de-rr&
lhlde çıkarılacak olan Türle Tiyatrosu adlı mec
munrun muayyen yerlerine konulacak 11An ve 
retıAm. 

41.32 ·Şehir Tiyatrosu Dram ve Komedi kısımlannın dıf 
kapılartyle dahllde muayyen yerlerine ll42 - 943 
tem.sll devresinde konulaCak ııtuı ve retıtım. 

Tah.-nln bedel!eri lle ılk teminat mlktarlnn yukarıda ynz.ih işler ayn ay. 
n açık arttırma.ya konulm~tur. 

Şartnıımelert Zabıt v Muamelat MUdürlQğü kalem!nde görülcblllr. İha. 
leleri S/9/942 perşembe gilnü saat H de Daimi Enctlmmde ppılncaktır. 
Tallplertn ilk teminat mn:tbuı veya mektuplan ve kanunen 1btaıı Jlzun ge
ren diğer ves1ka.la.rly1e 1hnle gfuıü muayyen saatte Daimi Encümende bu· 
lunmalan. (8963) 

* Mısır ça.r§lSUlın tamiri müteahhit namı hesabına kap:ı.lı zart usul.ile ele 
sutmeye konulmuştur. Keall bedeli d69S65• lira. •lb kuruş ve flk temlııatı 
19718• Ura c21b 'kunJ,ştur. M\ıtavele. eksiltme, nntla. 1.§lerı umumi. hususi 
ve ~nnt ea.rtruı.melert proje ke~f htll!sası ve bnnB mtıteferrl dlğeı evrak 
c84'7• kuruş muknbllhıde belediye fen işleri mtidtlrlQAi1nden verllecekUr. 

(Zaten bu, mektebin ananesi tar· 
zmda bir ,eydi. Diierlerimiz b&fka 

Mtllga ıa.,e mlldilrlüğünt1n işgal et
ti~ Dördil.ncll Vakıf hanuıdakl i'klncl 
kata nakli hususunda. belediye ne So
koni·Vakum tuımpanyam arasındaki 
temaslar net.ıcelenmlştır. Belediye, 
Bokoni'nln yaptıll't ma.sranan ta 
nıyam Tepebqındntl es!D Akşam 
Kız Bannt m.cktetıt blhasını alacak "Ve 
gaz ~irkeU de Dördüncü Vakıf ha
nındaki tJiki yerine taoınacaktu. 

rı piyasada yağın bollaşması ve ucuz- • .., 
ıa.t.ıınıası içhı satışlarda dııra dt\o- Bır kadın üçüz dogurdu 
me usulünftn kaldınlmasını istemi§- Tokat (Akşam) - Meınleket ha• 
IerdJ. Ticaret VekAlettnden katt tanesine ıelen Erbaa kazıuının b
knrar beldlrWnceye kadaı' ptyaaada- metpap mahalle.sinden kunduracı zı
kt darhtıın devıım edece~ anl:ı§Jl- ya Ey!'öz eot Bn. Dftrdnne_ Ateş, Alev, 
mıştır. Kor te.smlye edilen lk:l.sı kız ve blrl 

İha.le 27/8/942 perşembe günü aaat ıs de dnlmt encümende ynpılacak· 
tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihale tarihlnd~ •8• 
gün enel belediye fen l§lerl mtldntltlA"üne mliraca.atıa nlacaklan rennt eh
liyet imzalı eartruune ve saire ye kanunen ibrazı lAzım gelen dlger vesika.. 
larlle birlikte ~400 No lu kanunun tarlfatı çevresinde hazırlnyneakJan tek
lif me..'rtuplannı lhnlc günil. sa.at 14 e kadar dntmı e:ncfimcne vermeler! lll.· 

tanda hareket etmezdik.) 
Tabağı bo,almlf yerlere oturan· 

lana muhas!ıra ,ikiyette bulunurlar. 
O da. yeni yemci; getirtirdi. Şayet 
mirifeti kıvıran bulunursa ona da iki 
tCTkif yazardı. Amma İşte o kadar! 
Mesele bu mihaniki ceza ile bpa· 
hırdı. 

Tcpeba.şında.tt binaya belediye fen 
ve 1mar 1§1-erı müdtırlüğUnün ta11I1a
cağı ve Tnrbed8'kt fen heyeti btnaın
nın da belediye iktisat ll!ert mtidnr
ltlğil 1le belediye zabıtası t~ltllMına 
bırakılaca~ı yazmıştık. 

Terkos ıu fabrikasının 
25 bin ton kömürü 

Veka.let. dara düşme usultlntl ta- erkek olnınk 1lzere Qç çocuk dftnyaya 
bul etmecliğl takdirde tücann plya- gettrm.1ştlr. Ana ve yavrulannm sıh
aaya mal çıkarması için tcabeden ha.ileri çok 1y2dlr. Ateş 2200, Alev 
flddctıl tedblrl alacaktır. ~00 ye Kor da 2000 gra.m a~rlıtın-

• Tıpkı ça'lıda pazarda olduğu ıi· 
LL •. Böyle bir hareketi meydana çı· Terkos gölündeki sular idarem fftb- Yola çevrilecek 
hn af ah TlkUınm senede y1rm1 be§ bin ton 

esn • Y ut tüccar nasıl vatan· kömüre ihtiyacı olduğunu ve ~fi arsalardan tapu liarci 
daşlık itibanndan düşmüyorsa. o za• miktarda. nakliye vasıtası olmadığı ] .. - k 
rnanıar böyle Lir ..nruk da, cemiye- a mmıyaca • "-- içln §imdiye kadar pek az kömür 
tiınizde mi.nen afarozlanınaz; cÇr• nakledildlğlnl J&Zmı§tık. zonguldnk- Belediyenin şehrin muhtellf aaha-
llazlık, tirinlik yapmış» sayılırdı. tnn alınarak Karaburun lskeleslle lnrmda 1sthnlrık etUğl bin& arsnla

Bir garp cemiyetinde ise bu cins Terkos gölüne ırvkedilen Jtl)mil.r §im- nndan btr losmı yola knlbedlldlğl 
ltıçun cezas• yalnız mibaniki değildir d1ye kadar on bln tonıL ballğ olmu.'}- balde. diğer bir kısmı da arsa ola
ellH:t. Mabetlerde, ailede, mdrlepte, tur. Eylt\l ve blrlncıteşrtn ayların· rak ltrai: edilmekte ve satıh~ çıka-

da. daha on beş bin ton nakledilmek rıımaktadır. Tapu idaresi ron gün-
- bir anane h8linde - cemiyetin Jerde '"'la talbedllen tısımlar 1,.ln .:..L __ h-'-'---- 1cibeder. Bu temin edlllrse :ıtı,,m ı;u. .1v ,. 
~ 1UUUI11 yememek akidesi fer· de tapu barcı nlmaktn 1d1. Halbukl 
de telkin edilir. Hem de kuru liıfla Iarm kemlmeslıle meydan ver1lmiye- 1stlm1Ak edilen arsalardan yola ve 
değil Bizzat vaiz b k • -1 - cekttr. önftmtıideld fk1 ay ıçtnd6 ha- meydanıı. gidecel: olanlar içhı tapu 

dndır. 

Trakyada otobüs 
seferleri 

Edime <A~sm) - Edlmentn c1-
nr!a olan otobl\s mtlnnkalAtı bit 
mUddettenberl tatil edlJm.lş bulun
makta 1dl. Beledlyemb: memleketin 
lktlsndt Te içtımaı •azt:retını nnzan 
Jtıbıını. alnrnk bu servislerin yentden 
kunılınnsına karar nrm~ ve bugiln. 
den 1Ubaren, §bnd.lllk Edtrne - Hav
za. - Babaeski - Alpullu ara.!ında oto
büsler 1§lemeğe başlamıştır. 

ıı:ımdır. •8550» 

Ankara Belediye Reiı liğinden: 
1 - Ankara otobils garajında yaptırılacak kn.'lorlfer tesisatı ışı on beş 

gün müddetle ve knpalı zarf ustillle eksiltmeye 'kopulınuştur, 
2 - Muhammen bedeli 11868211 lira c90ıı kunıştur. 
J - Teminatı d4ı0lı lira •22» kuruştur • 
4 - Bunun 11/9/942 cuma günü saat 11 de taUblne 1hnles1 mukarrer 

bulunduğundan şırtnrune ve te.şU cctveıı :lle proJcs!n1 görmek Lı:teycnlcrln 
her gün encümen kalemine mtıracnntıan ve ıstekltlerln de 2490 numnrn!ı 
kanunun 32 el maddesi sarahntl veçhlle tan2lm edecekleri t.ekUf mektup
lnnnı ihale günü olan 11/9/942 cuma gilnll saat onn kada.r be1edJye daire-
alndc mUteşekk.U encümene vennelerl, c9064ı cSPSOı 

Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlüğünden: 
1 - Umum MlldUrltlıtümUzde mevcut dört adet l~ pus dlııgll mes.-ıfelt 

Saseye btrl otobüs diğer tlçtı de Panel tipi olmak 1.lzere yaptınlncak olnn 
dört adet karoser kajJalı zart usume eksiltmeye konulmuştur. 

~ - 4 adet karoserinin mubammen bedeU 10 b\n ıırn olup 1lk temlMt 
'160 llradır. 

•·• ~·una 8!11- Valar O}mdlkl gfbl mtısa.ıt giderse 
rak. .• Ve ikna etmeği mecbun saya- töm11rler. d~dan doğruya Terlrns ıenedl verilmemektedir. yollar 'V8 Edirnede ekmek 15 
rak... .a fabrikasına göttırnrecek, bo2ulnrsn meydanlar, belediye tarafından satı- ı..:..ruıa 

- İlk teminat karşılığı nnklt veya nakit yerine kalın bukfunctçe kabul 
edilen tahvIDerle bonolar komisyonca kabul edllemtyec~nden bunl:ınn mal 
mlidtırlUklertne yatırılarak alınacak makbmlann komls-yona ibrazı. 

4 - İhalcsı. il Atusios paznrtea1 gfintl saat l!I de Ank:ırada Yen~ehlr 
ıtızıı Irmak sokak No. 40 da Devlet MeteoroloJl İşleri Umum Müdürlüğü bi
nasında. toplanacak Satmalma komisyonu tarafmdan yapılıic:ıktır. 

t_te b. • k ..... __ Iacak ıgayrl menkul emvaldem au 
11 JZDD DO sanımız... .ı.ınanbula. ve bumdan da kamyon-

... Jarla fabrikaya nnkledllccektır a.ddedfb.nedlltlnden umumun menfaa- Edime (Aqnm) - hı ırtlııdenbe· 
1.~ Orta Avrupadan yeni gelen diğer · tlne a.lt olan yol ve mcyda.nlardan ta- rı eehrlmizde yeni çe§nl tzerlnden 
.,., d A ba -I il . pu harcı alınmııJcmm bunıann ıes- ekmek çmnım$ bnşlanuftır eoo 

arka aırm anlath: ra cı ar, un çuva an çil edilmestntn kanunen l!zun ~ldl- gramlık bu ekmeklertrı tıatı i~ tu-
~ :!..1°~'i!:' g;:di ~~ üzerine oturamiyacaklar 11 belediyeden tapu idaresine bJldl- ?Uotur. 

de bol bol verdikten sonra, hu gav. Değirmenden tırmıara araba ne rllm~ır. 1 ,-----------.. ı 
-.. .. d ~ sevked!Jen mı çuvallan tlzerlnc bazı • - • ,. R A D y Q 
•qıı elikanlıya caha bir cemile anı.bncılann oturduktan gOrQJmtıştür. Beledıye zabıta teıkılatı 
röaternıek istedim. bü Üç gGnlük KlrH elbtselerlle çuvallnnn Jtlrletn- Kurulacak yeni blr muavlnllkle em-
lr.arnem kalnuttı. Hududu geçerken, mes1 ve bu k1r1n de çuval muhtevi- niyet ~ldlAtından ayrılarak beledi· 
ltrtık Jizun olmıyacağmı d\itliııerek yatı olan una tesir etmesi ciıht mah- yeye baıtıanoca~ı yazın~ olduıtumuz 
Oba uzattnn. Kamının iy:i do:yına4ı· zurlan mucip olmnktadır belediye zabıtası teştllAtınm kurnl
lnıı da biJiyordum. Fakat oı cAla- Belediye, bu mahzuru görerek bu- masma çall§'llmııktadır. Yenı mua
baarn ••• - dedi. - Demek mo ar· nun men'i için alAka.darla. tebligat v1nllğe getirilecek emnı~t bc§1ncl 
blc IBzım değı1 ••• BaJkasının da eline · Y'apm~ır. Unl.an fırınlara vereı tube m1ldüril B. Şükrü, ay başındo.n 
leçınesin ••. :ı> Ve karneyi yırttı. Toprak oflsi olduğuna ıorc Toprak sonra. yenl teşktlAtm başına geçerek 

n• ofisin de bu hususta dlk:DUni çeke- çnlı§ma~a OO§lıyncaktır. O zamana 
Bizde bir nef'i hazineyi dilfün· ıiz. tadar Ankarndnn 1cabeden emrin gel-

lbıek. zihniyeti vardır Belki de ba- ,.._ ........... ıw,,...,,.._.,w ... amnmınmu.__ mest bekleniyor. 
ıi!annca ifrat vard~· belki ba nevverlik fUUl'UDa ul&fUlLmmiz Piya.c:anın kontrol ~lerl mülga ı~ 
Jthd a • • <SbUr d • mtldürltığilnden belediyeye devrolun-

en bazı fertler ezflm4tir. Fakat yan an okul çoculd&nnu%.,. Ve muştu Plynss.nın esaslı bir ~ekllde 
~ benzer bir ccemlyetin btifado· b<Syle, iki uçtan baflıyarak bütün kontr~l edllebllme.sl tçin her tOrlll 

tihntyetini bepinüzin benlmsmıe- millet... hazırlık yapıldıktan eonra ay b~-
bı)z lhım geliyor. Bir yandan mU· "(Vl - NO) dan 1tıbaren faallyete ceçlleceltlr. 

Bugfuıkü proıram 

12,30 Program, 12,!3 Saz eserleri, 
12,4~ Ajans haberler!, ıa Şarkı ve 
tür.tUler, 18.03 Dnn.s orkestıusı, ıuo 
FWlll hey<ıtl, 19,30 AJa.ns haberleri, 
19.115 Nihavent makn?Ill. 20,15 Rady0 
oazetesi, 20jla Haftanın maraı, 21 
Ziraat Takvimi, 21,10 Hüzzrun 'VC rast 
makamı, 21,30 Kon~. 21,~ Mü
zik CPl.), 22,30 Ajans ha berler1 ve 
bors:ı.lnr. 

'l'a.rın bahkl proenım 
'7,80 Pl'Ogram, '1,S2 Vtcudumuzu ~

lıftırnlım, uo Ajana habeTlert, '1,S!I 
Mf1z1k (Pl.), 8,20 ETin aa.atı. 

Bay Amcaya göre ... 

' 

O - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2, S tınd ,naddelennde )'azılı vnsıf
lan haJz olmalan. 

es - Şartnameler mezkur Umum Müdürlntfuı Lev:ı.zım Müdi\rJ{iğünde 
pnruız olarak verllecett 11An olunur. c8702• 

Devlet Demiryollari ve Limanlari lıletme 
Umum idaresi ilanlari 

Muhnmml'n bedeli (!50000) llrn 27 kuru§ olan 398 M3 199 Ds3 kereste 
2/9/1943 çarşamba ilinti saat 1!1 de knpajı zarı usullle Ankarada İdıı.re 
binasında toplanan Merkez 9 uncu koml.syonca satın alınacaktır. 

Bu 2fe girmek tsteycnlerln (87M) liralık muvakkat temınat lle k:mu
nun tayın ett!BI vesikalar ve tekltnerlnt aynı glln mat H t kadar ndı 
seçen tomlsyon rel..$ll~tne vetmeım l.Azundır. 

Şartnameler 1 lira. mukabfilnde Ankara'da Merkez, Haydarpaşn'da. 
Haydarp~ veznesbıden temin olunur. (8789) 

t L .AN 
Elektrik motörilnden ve bllha.ssa otomobil teçh1Zatından aküınlAtör eafJ 

ve trunlrlnden anlar bir elettrtk mııktn~e ihtiyaç vardır. verilecek ücret 
100 - 140 liradır. 

btetlllertn Kartal Maltepeslnde Askeri pcsta 4950 tomutanlı~a milra-
cutlan. 1880• 19037• 

kaİ; Göstermediğimiz 
adı bay Amca .•• kimi tıtüs dedi. Son ümidlmiz vurguncu Kazıkçızadenln villA.- kinin hemşerisldir1 uzaktan da rucuğumu ne kadar sevmiş, ijp- yan: Çocuğa kuduz bulaşmış! ... 

doktorl ... Kimi gizli sıtma, kimi sar'n,j ... Daha geçen hafta meşhurl ... Malürn a Kazıkçızade bizim-ı ... Kazıkçı amcası o gün yav-ı B. A. - Hastalık anlaşıldı ba-

Nihad Reşat'l'dal.. sında misafirdik!.. akrabası olur ... · müş, okşamıştı... · 
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Limon 
Çiçekleri o 

A:KlŞAM 

ktl H Limon 
Kolonyası 

24 Ağustos 1942 

Yakında Çıkacak 
Nefaseti cihan değer 90 derece Hasan ve 75 derece Nesrin Limon çiçekleri kolonyalan bir müddettenberi yapılmamakta ve Hasan kolonyalannı sevenler üzülmekte idi, Büyük fedakarlıkla bir miktar esans 

elde edildiğinden pek yakın bir zamanda ba nefis kolonyalar yapılacaktır. Hasan deposu yeni adresiı Bahçekapı Nimet Abla glfeıl yanında. 

Ticaret Vekaletinden: f 
19 36 tarihinde imtihana girmiş 

olanlar ve bu tarihten sonra prodük
törlük yapmakta bulunanlarla. sigor
ta prodüktörlüğü yapmak üure ye· 
njden müracaat edenlerin 26 Ağus- 1 

tos 942 çat'}amba günü saat 9,45 te 
İstanbul Üniversitesi konferans sa
lonunda yapılacak imtihanda hazır 

AYANLAR ve BA AR J6Jj---· ·~u--.c..-ı~ ........ • .... ! .~'i' 1 

bulunmaları ilan oltmur. (9052) 

ŞiŞE ve CAM 

Müessesemizde daima KADIN ve ERKEK kol, ceb saatlerlı masa 
duvar saatleri, altın ve platin nişan yfrrlikleri, layınetli taşlarla 
süslü ÇİÇEK ve PLAKLAR ve yeni «Şevaliye)) yüzükleri:qln zen-

gin çeşitlerini bulundurduğnıuzu bildirmekle şeref duyanz. 

No. 10 
58 Elmas, 7 Pırlanta 

365 Lira 

• 
No. 36 

18 Elmas 
1 Pırlanta 

SAAT MA(iAZALARI 250 Lira 

GER 1 No, 18 
2 Pırlanta 
24 Elma.ş 
280 Lira 

a myetmın a sinl · rsbcıt edenl'I 

- 1000 - Lira ikramiye verilir 
Adrese dik.kaıtr f~tanbul Ttitün Gümrük Kemerli 1okak Z 1 No. ... ________ Telı 24197. 

OÖKÜLOYORSA, BASINIZDA KEPEK VARSA 

Ji AÇ 
KULLANINIZ. TESlRlNl DERHAL GÖRORSONOZ. --Kırıkları toptan ve perakende 

iyi bir fiatle satın alınır. Gala
ta Bankalar caddesi· Senpiyer 
Han No. 19 Hüseyin Akgöze 1 ADRES: İSTANBUL, EMİNÖN1J CADDESİ No: 8 KUPONLU· VADEU · M~VDUAT 

müracaat. 

------· SARAÇHANEBAŞI HORHOR CADDFSlNDE: HUSUSİ VARLl61NIZI TEM"N EDER 
Kız - Erkek 

Ana - llk HAVRiYE LiSELERi Yatılı - Y at111z 
Orta - Lise lj 

Talebe kaydına başlanmıştır. Eski talebenin EyJül'üu beşine ka.d:ır taksitlerıni yatırarak kayıtlarını yeni
Iemelerı IAzımdır. Sınır bütünleme imtihanlarına 31 ~ustos pa.zartesı, Lise b1tlrma lmtlhanlarınıı 8 Eylül 
salı, Orta. kısım eleme tmtuıanla.nna. 10 Eylül perşembe ve olgunluk lmtlhanlanna. da. 24 Eyllll pef'§cmbe günü 
başlanacaktır. Müracaat het" gün 10 dan 17 ye kadardır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan başlar, Gündüzlü ta-

••••••••••••• ~--•••••• lebe mektebin husus! vesaitlle nakledlllr. Telefon: 20530, 

Apartıman dairesi 
aramyor 

2 - 3 odalı müstakil ltoııtorlu 
güzel bir apartıman dıUresl ara
nıyor, Kimsesiz blr arıe nezdin
de de olabfllr, Mob!Iyell terclh 
e-dlllr, Taksim - Ayupqa - Maç
ka. - Harbiye - Ulell -Akı$aray -

YIN LKIM ZA: 
Kömür alım ve satımında raıladığımz zorlukları haber veriniz. 

· ,. Fatih olur. • Tozlu, ıslak ve eksik kömür almayınız. 
Telefon: 20096 ya mil~:ıat, 

Kömür fiah muayyendir, fazla para vermeyiniz. 

Lokman Hekim 
(O... HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehaııiıi 
Divı.nyola 104 

Muayene ıaatleri Pazar hariç 
her rü. 2.5 - 5 Telı 22398 

Sarih adres ve müspet vi.kıalı şikayetleriniz derhal takip edilir. Bu ha
reketini kendi menfaatiniz icabı olduğu kadar, vatan borcudur. 

f.IE~ ·AYIN BiRiNDE · PAQANIN · rAJ Zl ·VE Rlllıl 

T0RK·TİCARET· BANKASl·A·S· Müracaat yeri: Ankara ve İıtanbulda) 

Türkiye Könlür Satış ve Tevzi Müessesesi . . . Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakülteıi As
keri kiamının kayıt ve kabul tartları: 

ETD BANKTAN: 
A~ğıd~ cins ve miktarı yazılı 

MALZEME SA TIN ALINACAKTIR. 
Taliplerin mufusal :ve fenni i.zalıatı havi te~.liflerini derhal 
ETl BANK • ANKARA adresine bilc!irmeleri rica olunur. 

Malzemenin dmiı . 

150 adet 4-5-6 kiloluk IAğun tokma~ 
50 > 8 kilofu.k varyoz 

100 > Manivela (Muhtelif b~ ve aıklette) 
300 > El u•haaı 

2000 kHQ U.iım için makap çeliği 24 m/m 
200 • Nun; için maltap çeliği 18 m/m 

3500 adet Alipp traver• ( 100 x r 5 x 1 o eb'admda) 
7000 > Ah.ıpp travert çiviıi 

JOO > •dır 

.LOKS., MAMULAT 

PUDRA. AWK. KOLONYA 

tORKTYEOi nvıı 

SÜMER BANK---• 
Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden: 
1 - Müessesemizin Deri ve Kundura Fabrikalarına. daiini 

iŞÇi ALINACAKTIR 
2 - Verilecek ücret işçinin kabilf yet ve kudretine göre günde 

120 kuruştan başlar, bu ücretten başka fevkalı\d& zamanlara 
mahsus % 25 zam Menecek, ayrıca HAte yemeği ve lıt elbisesi 

verilecektir. 
Amı edenlerin 24: a~ pazartesi gününden 8 eylül salı 

gününe kadar her gün ve 10 eylülden 19 eylüle kadar sah ve 
çarşamba g11nler1 Çarşıkapıda ı İstanbul Ayakkabıcılar koope
ratlfl merkezinde fabrikamız mümesslll Sinoplu Mehmet'e 

.. ____ _,müracaat etmeleri llı\n olunur. ____ ,_ .. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Nafia Vekaletinden: 1 - Ankara. Yüksek Zlraat Enstitüsü Vet.erlner faküıtesl Asker\ lcısmı
na bu yıl slvll tam devre:li Uselerd~n iyi ve pek tyi derecede mezun olan vt 

Eka.1.lt.meye konulan if: olgunluk imtihanlarını vermıı olmak p.rtlle talebe kabul edUeeek.tlr. 
1 - Su lşlert seklztncl şube müdürUi~ü. bölgesl içinde Çarşamba batak- tsteklllerln aşağıdaki şartları ba1z olmast lA.zımdır: 

lıklan l91A.h tş.lerlnden Kirazlı - Turgutlu dereleri arasındaki bataklıtın A - Türklye Cümhurlyetı tebaasından bulunmak. 
kurutulması ve derelerin tslllu ışıerl. B - Yaşı 18 - 22 olmak. (22 dahildir.) 

Tahmin edilen keşif bedeli fiyat vahidi esası üzerinden c179344h Ura. C - Beden teşıekküllert ve sıhhatt orduda ve her lldimde raal hl.zmete 
c07ı kuruştur. müsait olmak, (Dil rekA.ketl olanlar alınmaz). 

2 _ Eksiltme 16/9/942 tarihine raslayan çarşa.mba. güntl saat dS• de D - Tavır ve hareketi, ahIAkt kusursuz ve reciyesl sağlam olmak, 
Alı.karada Su İşlert relsllğl binası içinde toplanan su eksiltme komisyonu B - Allestntn hiçbli fen& hal ve ıöhretl olmamak. (Bunun lçln de za.-
odasında kapalı zarf u.sullle yapılacaktır. bıta vesikası ibraz etmek). 

3 - İsteklllcr Eksiltme şartnamesi. mukavele projesi, bayındırlık lşlert 2 - İsteklilerin müracaat lstldalanna ıu veslk.alal'I. ba~lamalan il-
geı..eı 41Brtnames1, umumi su işleri fenni şartnamesl ile hususi ve re.ant şart- zı~dıt: . 
namelert ve projeleri c50ı lira k.arşılı~ında su 1.şleri relslijtlnden ala..bWrler E - Nüfus cüzdanı veya musad dak suretl, 

· 4 - Eksiltmeye girebilmek için ısteklllerl,n 0:67553• Ura c2:h kuruşluk B - Sıhhati hakkında tam teşekküllü askeri hııstahane raporu ve qı 
muvakkat teminat vermesi ve eklsıtmenın yapıla.cağı günden en az üç gün kAtıdı. 

· evvel bir dilekçe Uc Nafta VekA.letıne müracaat ederek bu tşe mahsus olmak C - Lise mezuniyet ve olgunluk şahadetname.s:t veya. tasdikli sureti, 
ttzere vesika a.lnıalan ve bu vesikayı göstenneıerı şarttır Bu müddet içl..nde D - Okula; almdıjtı takdirde asker! kanun, nl.zam ve tallınatlan kabul 
vesile& isteğinde bulunmayanlar eksiltmeye giremezler. ' ettlğl hakkında vellslnln ve kendi.sinin noterlikten ta.ı;dlkU taahhüt senedi, 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını lklnol maddede yazılı saatten blr Taleb9 okuldan Jstlfa. etmek. isterse ekulca tahakkuk ettlrllecck ma.3l'afla.n 
saat öncesine kadar sıı işleri reisliğine malcbuz karşıh~da vermeleri ııı- blrden verir ~e bu da taahhüt senedine kayd~lr, 
zımdır, E - Sar alı, uyurken gttme, sidikli, bayılma ve çırpınm!lya nıtiptelı\ oı-

Posta.da olan gecik.meler kabul edllınez. c6750• c8892ı rudığı hakkında. velilerinin noterlikten tasdlklt taahhütnameleri. 

e ol 
İdrar yollan Utıhabı, yenı ve eski BELSOÔUKLUÖU, İdrar zorluğu, Me
sane ve Prostat iltihabı, Sl3tlt ve Koll Ststltlere. Böbrek rahatsızlıkla

nna karşı en mükemmel blr UA.ç BELSAMİTOL'dur. BELSAMİTOL kul 
lananlıır vukanda yazılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar Bütün Ec

zane ve ecza depalarrndan arayınız_ 

Maliye Vekaletinden : 
Mevcut şartnamesı mucibince ihale tarihinden 2 inci teşrln 942 nlba

yetine kadar Beşlktaşta Maliye Kırtaslye deposunda toplanacak fenrude 
enbalaj kllhtlan açık arttırmaya konulmuştur, 

İsteklilerin 120 Ura teminat paraslle birlikte ihale günü olan 24 Ağustos 
942 pazartesi günü saat 14 de depoda. nazır bulunmaları, c8273• 

SA !!LJ! .... ~~~~!~t.~!!~!~~-- 1 
Uk motöril, tam armalı, ikamete elvertşlt bir Motörbot satılL11.tu" Oör- ı 
mek isteyenler 60052 ye Bay Neş'eye müracaat edeblllrler. 

İstanbul Deniz Komutanlığından 
1 - Deniz Llsesl ve Deni~ Gedikli okulunun kayıt ve kabul mllddetl 

25/8/942 gtl.nU. akşamına kadar uzatılmıştır. 
2 - Deniz Llse&lne kayıt olunan okurların 27/8/942 perşembe ve ae

dlkll okuluna kayıt olunan okurların 28/8/942 cuma g!lnü noksan vesikala
rını tamamlıyarak saat 9 da Kasımpaşa. Gedlkll okulunda bulunmaları, 

(9009) 

tBu gibl hastalıklardan blrt 116 okula girmezden evvel malul olduklan 
sonradan anl~ılanlar okuldan çıkartılır ve okul masraflart velilerine öde
tillt.• 

3 - İstekliler bulundukları mahallerdeld As, Ş. !erine istida Ue müra
caat edecelker ve fubelertnce lklncl maddede blldlrllen evrakı ikmal ettikten 
sonra Ankarada. Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner fakültesi Askeri talebe 
Amtrllğlne gönderilecektir, Müracaat müddtl eylıllün 25 ine kadardır. Bu 
tarihten sonra müracaat k.a'bul edilmez 

4 - Okula kayıt ve kabul şehadetname derecelerine ve müracaat sıra
sına. göredir. İstekli adedl tamam olunca kayıt işleri kapanır ve kabul edi-
lenlere müracaat ettlklert askerlik ıubelerlle tebltgat yapılır, (8598) 

Doğrama, Taşıma ve istif işi 
Devlet Orman itletmeai Devrek Revir amirli..,, d 

gm en: 
1 - Revlrimlıin 11 Bölgesi da.hlllndekl hudutlan şartnamede yazılı 

Oökdağ Devlet onnanından c516» M3 kesilınl§ çam. maden dlre!cllk ağa· 
cm doğrama nak.ll ve isti! işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Açık eksiltme lhe.lesl 27/8/942 tarlhlnde perşembe günü .saaı 
d5> de Devrek revlr A.mlrll~ binasında topla.nacak komisyonca yapıla
caktır. 

3 - Beher metre kilpil lçtn tahmin edilen bedel d2• Ura o:50• ku
ruştur. 

4 - Muvakkat teminat c483ı llra c75• kuruştur. 
5 - Açık eksiltmeye e.ıt şaıtname orman umum müdürlü~ünde ~ 

tanbul ve Zonguldak orman cevtrge mtltlürlüklertnde · ve Devrek revir 
A.mlrllğlnde görillebillr. 

6 - İsteklilerin muayyen gün vt saatte Devrek revir &mlrllğindı 
müteşekkil komisyona mtlracaatlan, (8765) 

Ankara Valiliğindenı 
1 - Beypaza.n kasabası dahilinde yapılacak hfrkt\met kona!P inşaa

tının ihalesi 5/ 9/942 tarlhlne rastla.yan cumartesi günü saat 10 da nafta 
müdürlüğü odasında toplanacak komisyon tarafından yapılmak üzer8 

B • • t• 1 M d • 1 •• ..., •• d kapalı zarf usulile ek&iltmeye konulmuştur, 
Oğazıçt lSe eri Ü UT ugun en: 2 - Keşif bedelt c157566• lira. c62• kuruş ve muvakkat teminatı 

19128» Ura tt33• kuruştur, 
Sınıf bütünleme imtihanlarına 31 Ağustos Pazartesi gooil, lise 3 _ isteklilerin teklif mektuplarını, muvakkat teminat mektup veya 

bitirme imtihanlarLDa 8 Eylul salı gilnil, orta kısım eleme imtihanlarına makbuilarile ticaret odası vesikalarını ve nafia müdürlüğünden bu iş 
1 O Eylul Per,embe ve dolgunluk imtihanlarına da 24 Eylul Perşembe alacakları fenni ehliyet veslkalannı Mmllen yukarda adı geçen günde 

saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri. 
MlitE:ahhit nam ve hesabına olmak üzere İstanbul bira. fabrllm.larında günü başlanacaktır. Mektep Teşrinievvelin birinci günil açılacaktır, _, 4 - Bu lşe alt keşif ve şartnameyl her gün nafia mtidürlüğiindc gö-

elde edilecek yaş küspelerden 100 kazanı lhale tarlhlnden itibaren haftada reblleceklert. (6647\ (8763) 
ikl gün hariç olmak üzere diğer günlerde çıkacak küspeleri 3-4 ay zarfın- Bir Şırket., müstacelen çok tecrübeli 

1 da olmak şartne pazarlıkla arttırmaya konulmuştur. MUHASEBEC• ARIYOR Gelibolu Baş Mühendisliğinden: 
. Pazarlık 25/8/942 salı günü saat 11,10 da Kabata.şta. levıızun ~ubemlz- 1 1 - Miadını doldurmuş ve bezden yaptırılmış a278• takuu ve ~s. Lck 

dekl merkez satı~ komslyonunds. yapılacaktır. Fransızca yahut İngiIJzce bilenler tercih edilir. Tallplerin İstanbul caket amele elbfsesl açık arttırma Ue satılacaktır. 
İsteklilerin pazarlık tçln tayin olunan gün ve saatte tekllt edecekleri 522 posta kutusuna müracaatla, ça.lı.ştıkları yerleri murassnlen bll- 2 - Muhammen bedell ~28h Ura ve teminatı «21.ı lira 0911 kuıuştur, 

fiyat üzerinden % 15 teminat parastle birıtkte mezkur komisyona. müracaat- iillld•1r-me•ıe•rl•v•e•ço111k•ly•l•r•e!•e•ra•n•s•la•ra•m•a•lik•o•lın•al•a•rı•l•A•zım•d•ır•.••••• 3 - 31 Ağustos 942 tarihinde ve saat 16 da Baş mutıcndlsılk daftL»iııde 
ları ilb olunur. · · (898:1) yapılacaktır. c87!l4~ 


