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Yıkılan koca dağdan 

mezar taşları: lnkerman 
Slvastopol'un yarubaşında bir hiç kimseyi dışan çıkarmadan 

C!ağ vardır. Adına «hikerman» İnkerrnan mahzenlerlni dinamlt-

o 

Milli Şef 
• 

Doğudaki seyahatinden 
Ank'araya döndü 

Cilyorlar. Beyaz, kireçli kayaların le berhava etmişlerdir. • 
oyulup çalışılması kolay olduğu Bu çökmüş dağı yakından gör- Ankara 26 ( A.A.) _ Cüm-
lçfn bu dağın altı, toprağın derin- dilin. Hiç bir dağ kayması, htç bUJTeiai Milli Şefimia tamet lnö-
liklerlne kadar büyük blr şam- bir taş ocağ'ı, yahut en bUyük yer nü. doğuda yaptıklan aeyahat
panya mahzeni htutne konulmuş- sarsı!ltısırun parça parça etra- ten, buaiin aaat ı ı de buaual 
ıtur. Bu kat kat, geniş ~ kavla- !a ırerpeceğl en muazzam bir ~bt- trenlen1ct Ankaraya dönmüıler-
nn içinde milyonlarca şişe şam- de, bitllerce insana mezar olan dir. 
panya, yıllardan berl dinlenmek- bu koskoca dağın yıkık manzara- Batvekil Şükrü Saracoilu ve 
tedlr. Bu suretle İnkerrnan şam- smaan aoğan dehşetle kanşık Anliara Vali H Belediye reisi 

BU SABAHKİ TELGRAFLAR 
• 

Stalingrad etrafında 
muharebe devam ediyor 
Kafkasta, Almanlar Grozni'ye biraz daha yaklaştılar 

Kalinin'de Ruslar 40-50 kilometre ilerlediler panya kavları, içindeki yirmi iki hüznü veremez. Dağın üst kıs- Nevzad Tandofan, Milli Şefimi
mllyon şişe şampanya ile Sivas- mında, yandan görülen dehliz- zi Vilayet hududunda karııla
topol'un, turistler tarafından en ler, taş mahzen kemerleri, ve aşa- mirlar ve Ankaraya birlikte gel-
merakla gezllen medeniyet eser- ğıda hiç bir insan kudretinin mitlerdir. Stokbolm 27 (A.A.) - Havası ye ıvarmak istiyorlar. Batı Cürcista·jdiğer 610 mevkii gl!ri almışlardır. 
!erinden biri olmuştu. artık, yerinden kaldınp altında CJimhurreiaimi.z, İstasyonda Doğudan gelen haberler, gerek Sta- nı da işgale çalışacaklardır. Anapa· ıBu muharehelerde Almanlar 41.000 

Harb başlayınca Sovyetler, gizlenen kanlı esrarı görcmiyece- Cen~lkunnay batkanı maretal lingradda ve gerek Kafkasyada va- nın kısa bir zamanda zaptı ümidedil- zayi t vermişlerdir. Beşi tank ve mo-
tayyare bombalanna karşı ~ ği iri ve beyaz kaya yığmlan, O Fevzi Çakmak, Vekiller, c. H. ziyetin vahametini teyidediyor. Sta- mekte, Novoro~iskinin vaziyeti de törize olmak üzere 14 düşman fır-
emln yer olan bu kavlann bir kıs- yerde, eşine seyı·ek raslanan blr P. Müstakil gurup reisi. mebua- lingrad etrafındaki kıskaç daha ziya- vahim görülmektedir. Karadenizde kası mağlubedilmiştir. Muh"rebo 
mını mermi deposu yapmışlardır. cesaret ve bir fedak~rlık trajedi- Jar mülki ve aske..1 rical tarafan· de daralmıştır. Almanlar Stalingra- ileri hareketi, şiddetli sıcaklara ve elyevm Rejefin )'am çlannd cere-
Söylendiğine göre bu depolarda sinin oynandığını dekorun bütün d..:ı aelamlanmıştır. dın 50 kilometre şimalinde bulunan sarp araziye rağmen devam ediyor. )'an etmektedir. Almanlard n 250 
en aşağı iki buçuk milyon mermi kütle heybetile anlatıyordu: ıL J Dorokle ilerliyorlar. Cenupta Ple- Moskova 27 (A.A.) - Ruetr- tank. 757 top. 2000 motörlu v ~ııta 
\'ardı. Bilmem kaç milyon ton ve dı- noçka·y1 geçmişler ve Stalingrada den: Alman tanklan kütle halindeJ alınmış. 324 tank tahrib ... dilmış, 

Sivastopol Almanlar tarafın- ha fazla milyon metre mikılbı Harb malôlleri 40 kilometre yaklaşmışlardır. Al- Stalingrada yürümektedir. Don neh- 252 tayyare düşürülml.ış 290 tayya· 
aan kuşatılınca İnkerman şam- kayayı bir anda çökerten dinamit mıı.r.lar Adjenerevo cephesinde rini geçen Alman tank ve ~iya~eleri re de yerde tahrip vey ha ;ıra uğ:a-
panya kavlanna iki ehemmiyetli kuvveti ve tahrip marifeti karşı- Volgndan 30 kilometre uzakta bulu- gelişerek hayret verecek bır suratle tılmıştır. 
vazife daha yükletilmlştir. Bom- sında Alman teknisyenleri hfı.lA. H I nuyorlar. ilerlemeğe başlamışlardır. lzvestiya Londra 27 CA.A.l _Dun g'"! yırnn 
bardımanlardan hiç zarar görml- hayrettedirler. Bu kadar büyük ususi gün erini Ulus T f ız müşahitler Ruslann • k gazete,i, Almanlar Rus müdafaa- neşredUen resmi Rus teblı~ınde. 26 

yen bu dağ altı taş mahzenlere bir cismin bir defada atılm3tı:;ı ilk meydanında kutladılar kar~detli bir hücumla vıız.iye~~~~- sında bir gedik bularak dalmışla.r ve ağustos günü kıtaatımız. Stııl n3rad 
bir hastane yerle.ştlrllmiş, beş altı defa görülüyormuş. ~=lt~bilecekleri mütalaasında bulu- birdenbire Stalingradın şimalmde bôlges\nde Kleçkııya'nın cenubu ş:ır-
Yil7 yaralı yatırılmıştır. Bu kıyametten nasılsa sa~. ~_ur- . . . nuyorlar. Dünkü Rus tebliği Sovıret- görünmüşlerdir, di>:?r. klsi!e şimali gıırblsinde ve Kotl'!ıuko-

Bundan başka. bombardıman- tulan birkaç kişi, lçcrde, olum- Ankara .26 (A.A._~ .-. Eşsız bır lerin Kotelnikovo kesiminde mevzii Son telgrııflarıı gore, Ruslar, Kaf- vo'nun şlmnll ş rkisindr Trohlı dn~j~ 
dan kaça•n civar köyler halkı da. den önce geçen münakaşnvı zaferle vne~ıcel~~en huyu~ taarruzun bir muvaffakıyet lı:azıındıldarı, fakat kasyada ıon 24 saat zarfında Proh- ile Mozdok böl.;eıerınde dıı mlnla 
bllhassa kadın ve çocuklar, aşağı ve kararı anlatmışlardır. Hiç ol- başladıg~ ~lk gun,. 2?. ~.guatos~ h~~b diğer kesimlerde müdııfııa muhare- laduazıı' da Alman tazyikını h~fiflet- ça~=~~la~~r. dera Rus teb ı lnde 
yukan iki bin beş yu··z kadar Rus mazsa kadın ve çocukların dışan malullennı~ husuın gu~u o~dugu ıç!n b 1 · aptıklannı bildirmektedir. miolerdir. Fakat .ayıca üstün bır dü~- zlkredılme:ktedir. Bu şehir, Pr.>lıl~ 
b klif d I k Ankaradalı:ı harb maluJlen, seçlun e erı Y l b. ha hetmek z nındadırlar 
b u mahzenlerde emin bir sığınak çıkarı1ımasını te e endere har- davetlilerin ve as1'eri bando takımı- Almanlar Ru.• h.at a~ının gerilerine mRanal roı Kral. • 0 h . · naya'nın 40 kilometre .,:ırkınd bu-
ulmuşlardır. Şl, nkerman kuman anı er . . 1''l UI d d le paraşütçüler ındınne.ıde, eonra bun· US ar ının cep esın- lundu~una göre Almanlar Groznl'ye 
İnkerman kavlannın yeni sa.- Rusun. düşman eUne geçmekten- j 1

n ı~tır~ 1 
eT" ua İe~kl-=.lın a ~t lıırı hava yolile naklettı'kleri tank- de 3 ıehri geri aldılar blrıı.z daha yaklaşmışlardır. 

kinleri arttıı;ı ve yer darlaştı ıh se orada kalıp ölmesi daha iyi hamlış ar ır. Aortent~ 1ı:' ı at mab~şı ı e larl~ mücehhez lı:ıtalarla takviye et- M--'-o • 26 (A A ) - Huausi Rus ek tebll~lnde Kdkııs he rekMı 
f' 

6
' ;ı; • ı li tlt aş anmıt ve a ur anı ına ır çe- oaa v · · hakkınd Dek az malumat verilmek-için olacak kl yeınl gelenler eski- olac~,.,·ını söylem ş ve e reme- lenk konduktan sonra Türle ulusu ve mektedirler. bir Sovıyet tebliğinde. Ruslar 1 S gün 

lerin blr kısmını kapı dışan et- den üç bin kişiyi. k<>C8: b~.r dağın aziz Milli Şef için teref tezahürü ya- Kafkasyada Elbruz dağı tepeai evvel Kalinin çevresindo 11 S kilo- ~~~Ungrad çevre.ilnde muh'.lt\."'bS 
m~ler, on binlerce şişe şampan- kay~l~;t altına gömmüştur. k pılmııtır. Bundan aonrA harb malul- ııiddetli bir fırtına hüküm sürdüğü metre genişliğinde bir cephede yap- bütün !5lddetile devam ediyor. Şehrin 

k 1 k 11 ·1mişt'r Butun bu harbde Rus mu ave- 1 . . •V· • • d'l · t' • ki d Al l .. O so ya ın ara yo ara serpı 1 
• • • • .. bi k erı şehıtlıg' zıyaret etmışler, orııya esnada zapte ı mış ır. tı an taarruz a man ıın ., - şlmall şarklstnde Ru.cılar A!m n htl-

Bu şişe kırıntılannı, otomobille metrnın şeklınt t gosteren .. ~~o da çelenk koymak suretile şehitleri- Almanlar lngiliz kuvvelteri gel- kilometre kadar geri atını~lar, Tog- cumlannı püskilıtmüşler ve bazı ke
geçerken yolların kenarında vı- vakalar yazıldı. nkerman, olum- mizin aziz hatıralarİnı yadedip onla- meden evvel Anapa ile No\•orosiski- rala - Siaradiç - Korovuf oehirlerile stmlerde Almanlan ger1 atmışlardır. 
ğın yığrn gördük. Rusların, kilo- den ~orkmayan bir azmin en rın yükıek manevi huzurlarında ih-
ınetı·eıer boyunca yollara serptik- sert orneğldır. .. .. . • . tiram duruşunda bulunmuşlardır. 
leri bu mrçalarla aynt zamanda Sivastopolda gorup ışıttıklerl- A , . ''-

1 
l! 

' ' • t X.ildi Kt nıı:ara garnızon xomutan ıKı ta• 
Alman askerinin lnkerman'a mız buodan ibare de6 r. - rafından malul gazile" için akşam 
<ioğru yürüyüşünü güçleştirmek rım işgal edileli aylar geçtlğ~ hal- bir ziyafet verilecektir. 
istedikleri de anlaşılıyor. Neteklm, de, da.ğlık yerlerde çeteler gızlen-
:A.Imanlar bu şişeleri temizlemek dlği gıbl, bazı mağaralara sığm-
1ç1h günlerce, birkaç bin kadın mış Rus askerleri, insan yaşat- Seyhan sol sahi
erkeği çalıştırmak zorunda kal- mıyacak şekilde alınan tedbirlere 
:rnışlar. rağmen teslim olmamakta ısrar 

Alman ordusu Slvastopol'a gi- gösteriyorlarmış. Alman kuman
rip, İnkerman'ın kurtulmasına danlığı boş yere telefat verme
imkıl.n kalmayınca Sovyetler bu mek için buralan kuşatıp, çok 
kavlar içindeki cephanenin' Al- sürmesine maddt imkA:n olmıyan 
ll\B.!nlar eline geçmesini isteme- bu mukavemetin sonunu bekle
mişler: fçerdeki asker ve yaralı- meyt tercih ediyor. 
lar, binlerce sı~ınm~ Rus ve bir Necmeddin Sadak 
kaç yüz Alman eslrl ile beraber, (Devamı sahife 2, aütün 5 de) 

Başvekilin seyahati 
B. Şükrü Saraçoğlu bu akşam yurd 

içinde seyahate çıkacak 

linin sulanması 

8 milyon liraya 
münakasaya kondu 

Ankara 27 (Teletonla) - Na
fia V.ekaletl Seyhan nehri sol 
sahili sulama ve deşaı1 şebekeslle 
sınat imalAtı münakasaya kon
muştur. Bu tnşaatın tahmin olu
nan bedeli sekiz milyon liradır. 
Bundan başka İstanbulda Baye
zitte Zeynephanım köşkü yerin
de yapılacak Fen ve edebiyat 
fakülteleri blrlncl kısım inşaatı 
da eksiltmeye konmuştur. Bunun 
tahmin olunan bedell 450 bin li
radır. 

=------
• Anlmı·a 27 (ı\kşaın) - Aldığımız malumata göre Başvekili- .. :i. k .kat~ J. e rs 

ınız B. Saraçoğlu Şükrü bu akşam Orta Aııadoluda bir tetkik 
seyahatine çıkacaktır. Bu seyahat Saraçoğlmıun Başvekil ola- 26 Ağustos _ 30 Ağustos 
raJc memleket dahilinde yapacağı ilk tetkik seyahati olacak ve on 
beş gün sürecektir. --
111111111,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Türk milleti istiklaline uzanan eli 

j bu bet eünde kırdı. 26 ağustos sa· 

- Tirarettn tadı ko.çtı aı tık miı1>ti Agop! ... 

baha fafakla beraber phlanan Türk 
milleti düfmanm üzerine tam bet 
Riin timtekler ve sağanaklar halinde 
indi ve tarihin yudafa ııöi «DiifmaD 
vatanın barimi ismetinde boiuJdu•· 

Ne mutlu Türk valamna ki timdi 
bir kat daha renç .... Oll kat daha 
kuvvetli olan T'Urk maJetl o kahra· 
manide gÜnlerinin tanlı bataralannı 
)'afarken eier icabederae ıene bu 
topraklar için a)'DI eti ıöriilmemİf 
heyecanlı coımara buardır. 

Yeni tefrikamiz 

YEDiKULE 
Zindanlarında 
- Tarihi roman -
Yazan: lskender F. Sertelll 

CumarteıinC:len itibaren 
baıliyoruz. 

Mısırda harekat başladı 
Yeni Zelandaltlar, merkezde bir ltalyan fırkasına 
baskın yaparak geri çekilmeğe mecbur ettiler --

Mısir ba9vekili
nin beyanatı 

Müttefiklere elimizden 
geldiği kadar yardıma 

devam edeceğiz 

Londra 2 7 (A.A.) - Muır cep
heainde uzun zamandanlberi hüküm 
aüren durgunluk aona ermiıtir. Dün 
aııhah Yeni Zelanda kıtaatı aaat 4 t• 
düoman cepheainin merkezinde bu
lunan İtalyan Bologna tümenine ta
arruz etmitlerdir. Keaif bir bııraj 
ateşi ııltında, baskına uğnyan lta\fan 
tümeni geri çelı:ilmeğe mecbur 'kal
mıştır. Düşmandıın esirler alınmıg, 
kendisine birçok zıı.yiııt verdirilmış
tir.Bu hııreketin geni, mikyasta biı 
keşif taarruzu olması muhtemel ol-

Londra 27 (A.AJ - Mısır Bıı.şı:eldll d w ·b· b' t ba:1langıcı 
Nahas p:ışa İnglliz - Mısır muahede- ugu gı ı, ı~ . aıırruzun 
sinin altıncı yılı .mllnasebctııe radyo· olma.~ı d~ var.attır. . h 
da söylediği nutukta ezcümle dem~- Muu:fık.lerın Mısır cepheaınde a-
tlr ki· ıva faalıyetı de çok artmı,tır. Tayya-

. relerimiz Ciritte Suda ve Yunanis-
- Muahedeye s:ı.dakıı.tımm lmvlen d K ı· l d !L 

değil, flllen de teyit ettik. Dcmokra- tan .a . orent aman ar.an a muıver 
sinhı dlvası blzlm divamızdır, Müt- gemılerıne taarruz etmışler, 2 5 to.n 
teflkltrc cllmlzdm geldiği kadar yar- bomba atmışlardır. Hava kuvvetlerı
duna devam edeceğiz. Demokmslnln miz. düşman tank ve motörlü lcollıı
zıı.ferl, terek şarkta ve gerek gnrptn nna aalı günU hücum ederek düı
bu milletlerin hürriyeti, şeref ve mana pek fazla zııyiat verdirmiııler
hayslyctlne istinat ettirilecek bir dir. 
devre atacıı.ktır. Karşımızda elln Kahire 26 (A.A.) - Salahiyetli 
ÇOlt güçlükler vardır. Fakat sonunda mÜ§ahitler pelı: yakında çarpı§mala
demok.raslntn zarerı muhakkaktır. ra geniş ölçüde tekrar b!lşlıınacağım 

tahmin etmektedirler. Şimdi bedri 
M. Wilki'nin Türkiyeyi tam halinde bulunan ay tan~larla 

• • kıtalan mayn taıllalarına da.mıık 
zıyaretı tehlikeai olmadan pfaklıı beraber 

Vaşinılon 25 CA.A.> - Amerikan harekete ıgeçmeğo hazır bir vaziyet
enformasi:ron ofl3L Vaşlngl;ondan bU te tutacak şekilde ileri aüt"meğe mü
dlriyor: Rels R006eveW1n hu.ru.&1 mü.- ıait bulunuyor. Her iki ordu takviye 
me&&U\ sıtaWe Tnı1dye, Çtn, Mı.slr, almak için muharebeye nihayet ver
Irak, Iranı te bqta memleketleri dikleri zaman takviyeyi karıı taraf
ziyaret etmek t>2.&re pek yakında Btr- tan evvel almak üze.re, aralannda 
~Ik Amtrliadan aynlacak olan !deta bir yanı başlamıştır. 
Vendel! Wllkle töfle de~t1r: Cener!l Alekaander' rin kumanda 

cSon gtınlerde Reis ~volt tar,,._ ettifi ordu da yeni tan1'1arla vı; bil\
fmdan blldlı11en bu seyahatin ~J~ lerce mevcutlu taze kuvvetİe~İe tak
atııı ben yapalı ÇOk zamanı 01

1
du,h atkı vlye edilmiştir. Askeri mahfillerde 

haztrdakl duruma. alt mese e er a - L 1 1 k " r d'W• " k 
kında Tilrk şefierUe görü.şınek ve TÜI'- ~es n o ara .s~y. en ıgın; g?re, A ta.n 
kly&yl ziyaret etmek fın;atını sabır- m~harcbelerı ıçm yene bır tabıye 
sızlıkla bekledim.• kullanılacaktır. 

V ıekiller heyeti toplandi 
Ankara 27 '(Telefonla) - Vekil

ler Heyeti dün Hğ)eden aonra toplan
mıı ve müzakere '1lat 22 ye kadar 
devam etmiıtlr. Toplantıda Ticaret 
Veklletl ile al&lcalı meselelerin glS-

----
~asın heyetinin seyahati 

Pasifikteki 
deniz savaşı 

2 Japon uçak gem,sile 
bir zırhlı ve bir kaç 
kruvazör batırıldı 

Londra 27 (A.A.> - S.ılonun ada
larında muharebeler devam edıyor. 
Amerikan Ba.hrlye nezııretinin leb'1· 
ğlne göre s~ıumon adalan nç!kl"rın
da eJyevm devr;.m etm"1'.te olun denis 
ve hava muharebesinin n"tlc"si h:ık
kında. fikir beyıı.n ebmek eıkeııd.r. 

Amerlkalıl:ır. Japoıılo.rın Yu1dal
kand adasmd:ıkl şiddetli saldınlilnn
na ra~men mevzllerlni nmhafan et
mekte ve Japonlara. ıı.~ zayı:ıt ver
dirmektedir. 23 ve 25 ağustosta ıs 
Japon t.ayayre.:.l düşfirUlr.ı.uştur. Arne
rlkalılar ı tayyare knybl.'tmtşlcrdir. 

Tebİlğe şu satırlar 11!lve edilmek· 
tedir: 

Cenubu garbi Salonıon ııdalannd• 
mevzlimlzl muhafaza maksadlle s.ur. 
ettlkJıed gayretler ümit vericidir. 
Şlm,dlye kadar 14 Japon harb ve tl· 
caret geml.st. tahribedllmiştl.r. Bun~ 
arasıncı UU uçak gemlst, bir kaç k.ru· 
vazör ve.rdır, Cenubu garbi Pasifıttt.e 
kiıçiıt blr Jaı>on ka!Uesl Yenl Olne
nln en şark ucuna asker çlkannustır. 
Bir düşman nakliye gemisini batır• 
dık, blr kruvazörünü sakaLlıı.dık ve 
bir muhribi hasara u~rattık. 

Moakova büyük 
elçimizin beyanatı 

M:l:;l<ova 26 (A.A,) Yerıl Turkiye 
büyuk elçlsl bay Cevnt Açıkalın geçen 
haft Moskovaya muvas:ıl1tındanberl 
Sovyctler Blrllğl Hariciye Hal~ koını.. 
seri M. Mototlf'la ilci defa görü~müş
tür. 

- He, giınü:.n birinde Vekil gelip piyasayı te!~ edlverly,0,rı~. 
~-------r1 Ulil.OU ~ nrjlm~toğir. 

lfahire 26 (A.A.l - Türkiye elçl~ı. 
24 a~ustos akşamı Türk basın heyeti 
şerefine blr ziyafet vcrml~ ve bu ziya
fette :W.ısır gazetecileri Ue İnglllz şah
styetlert hazır bulunmuştur. Turk bl· 
sın h"yeU, dUn sa.1.>ııh uçakla Ingll
t.ereye hareket et.mljtır .. 

Biıyük e'çl MOJkovad.ı. cordu~u çok 
s:ınılml ı· bulden miltehıı.:;sl.s k:ıldı~
nı söylemlş ve tkl m"ml~k:'t arasın
daki munasrbet.l"rln mukf"tı.ımeı ol 
duğunu bel1rtml9•ir. 



Sahife 2 ~~ŞAM 

SÖZÜN 6EliŞi ---------1 Mahkemelerde: 

Anlatmanın zorluğu 
Bir lise öğretmeni yüksek mekteplerde hocalık etmenin 

;ok giiç bir iş olduğunu söyliyerek: «- Bütün bir sene 
anlatıyorsunuz. diyordu, sanıyorsunuz kf karşınızda oturan genç 
adam sizin dikkatle, son derece basitleştirerek hazırladığınız 
me·vzulan knvranuştır. Sonra imtihan zamanlan soruyorsunuz: 
Anlamamıs? Bütiin emekleriniz boşa gitmiş. Bundan daha çok 
keder \'eren bir şey olur mu? insan bu meslefe ginllitne göre 
Ok okul öğretmeni olarak kalmalı •• Çünkü vazifeniz çocuğa en 
basit şeyleri öğretmektir. Bıınları onun karasına nasal olsa ~
Jeştirirsiniz. Bari anlatamadım, öğretemedim diye tlzülme'ZSI· 
nJz •.. » 
• Oysaki menu ister basit, ister girift oıiun canlatmab clal
ma ıontur. insan bir kere anlatmaya kalkmamı yoba .•• Keder 
hfç bir zaman peşini bırakmaz. 

Köylerde oturduğum sıralarda on sekiz yqlannda bir köy 
delikanlısı ile tamşmıştım. Benim hizmetime hakryordu. Dün
yanın en iyi insanlanndan bbiydl Fakat hemen hemen kfiytin
de olanlardan bafka hiç bir JeY bilmiyordu. On tlekls aene 1m 
topraktan aynlmamış. Şehri duymuştu ama en çok denizi me
rak ediyordu. Beraber bulunduğumm samanlarda ona danid 
anlatmaya çabştım. Her feyden evvel büyük, çok bUytlk bir su 
olduğunu söyledim. Göz alabildiğine manan fU tarlalar yok mu, 
ovalan su basmış say. İşte denb! Derin yerlerde rengi mavidir. 
Czerinde bak, ili kitapta ft!tlml olan vapurlar dolapr. Basan 
rüzµr denizi allak bullak eder, çalkalar, beyaz köpUklü dalga
lar kıyılan arka arkaya döver ... » 

Ona denizi anlatmak için !WJylJyecek başka şey bulamıyo
nım. Bir gün fırsat çıktı. Onu alıp denlu bdar g8tilrdihn. 
Bir tepeden koca suyu «VIJ anam!» diyerek hayretle seyretti. 
Sonra: <•IIaydi, dedim. gel, denize girip yıkanalmıtn 

Memnuniyetle kabul etti. SahDe indik. Hemen soyundu. 
Deniz hafif dalgalı idi. Hiç yfi'mıek bDmediğt halde suya korku
m7.ca atıldı. «- Dikkat et, ooğulorsmı!n dedim. Dalgalar onu 
yere yıkıyor. fakat yine kalkıp sap BOia atıhyorc1u. Bu koca 
suya eh~mmiyet verdi~ yoktu. Nihayet: «- Haydi bakabm, de· 
dfm. yeter artık. ~k da giyin!» 

Sözilrnii dinledi. Giyinirken: •- NUll R1la, dedim, deniz na
mlmış?n O. dudaklanndan ağzına man mJan tttkiirilrken güle
rek: "- Tuzlu tmlş!n dedi. 

Oysaki ben ona denizi anlat.tıfımilan emin bulunuyordum. 
Meğer df'nizJn tuzlu olduğunu bile bllmfyormUf. Wddetlmden 
bndisne akşama kadar konuşmadım. Şevket Rado 

Şeker pancan 

ilk mahsul Alpullu 
fabrikasına gönderildi 

\ Toprak ofisi 
Ekmek ve hububat itleri 

için merci oldu 

LAstik hırsızı 
Eğlenti parasini ödemelC için çaliıtığı 

müessesenin lastiğini ıatmi§ 

Büyü]i müesseselerden l>lrinde ıo-ı be§ lirasını liomlsyon olanJi ~en<llsJ 
!örlUk yapan Halil adında l)frl y.. almıı. geriye Jiatan teüen ~eı lltA nd 
oilköydo iolettili bir kamyonun lls· C:te gazinoda hep l:iera\>tt f~tp ellen
tiii eskidiiini •öyliyerek İıtanbula mlılerdlr. 
getirip tamİT ettirmek üzere mUuee- Bundan ıonra yalialanen Ha.111 
se müdürilnden mU..ade alimıtır. Adliyeye vert1mlı. ullr• 6.:tnel kılll 
Fakat Halil oradan ayrıldıktan •on· ceza mahk.emesinde iöılıU7• ,.kll
ra bir dalaa ortada sBrünmcmiıtir. mi~tir. Mahkemede H&H1 "1ÇUntt ru· 

Kamyon .atüple.rl bir kaç ıün kanda yanldılı ıekilde a1\1ath. Hl
&.kledikleri halde Halilin llıtili ie- ~hn ıordu: 
tirmediiini ıörllnce zabıtaya milra· - Kendine aldolmıyan lbtlii ni-
caat etmi,ler, tahkikata batlanmıtbr. çİn nttın) 

iki ai1ıı eonra HaJil ?anu:la y~a- Halfl "8klı bir it yapnÜı Kibl J&-
Janmıı n ıorguya çe1ulince 1~~ iç liayıt bir tavirla ıu eenbı Terdi: 
yüzü meydana çıkmııhr. Tahlukata . 
nazaran Halil kamyon tekerleğini - 1;-iıtilt bira~ ealıİfmlttf. Çahttı· 
tlmir ettirmek üzere y e§ilk8yden lı- ~- mUeaaes~ çok zengindir. Bl:lyle 
tanliula geldiii ır\ln Ardq ve hira- bırliaç lla~lt paraaının onlar için 
hfnı dl da Ik" arkadafına raıla- ehemmiyeti olamaz. Bunu tlmlr et
mıı. ~unİ:rn Halili ıiçld eğlentiııine da- tinnektenıe yenlıfol al11nlar diye nt-
vet etmlılerdir. tını. 

Üç arkadaş bir gazinoda içip ıar- - Pekl, para•İnı niçin ıahlblne 
h"oı oldukları ıırada hesabın fazla- vermedin} 
lqbğını g5nnüşler ve Ardq ile ibra- - Bay hlkim, koca mUeueae 90 
hinı yanlanndaki para ile gazinonun lira llatik parasına muhtaç <Jeill IY&· 
borc\lllu 8diyemiyecelclerini anla- Para o kadar ehemmlyetalz ki, biz.im 
yınca bunlardan Ardaı. Halile: bir gecelik eğlenti mu.rahmıza bile 

- Bu lastiği tlmir ettirmeğe ne yetifmedi. İçki Alemimiz yanm kala· 
16zum var) Biliyorsun ki ıfmdi oto- caktı, ıeksen bet lirayi da harcadık. 
mobil llıtlği çok para ediyor. Şimdi l>lr parça daha eilendik. 
ben liir mUıteri bulayım, llstiği 'bu- Gerek kendi hirafma, gerekse tali-
rada utalım. kikat evrakıha lıtfnaden muhakem&-

Demiı. Halil de nrhoı kafa il~ 'bu nfn mevkuf olarali 'devamına liarar 
teklifi kaliul etmiftir. Ardaı lbtsii o verilmiı, Halil tevkif edilerek Tev
civarda birine dokAan liraya ıatıp kifhaneye glSnderllmiıtlr. 

Adliye Vekili 
Şehrimizde tetkikler 

yapmakla meıgul 

Piyasa kontrolu 

Beledire piyaaanin 
kontroluna baıladi 

Dün tehrimize selen Adliye Veki- Piyasada kontrol iılerini dü:ıelt-
H B. Huan Menemencioğlu 6tle- mek üzere Emniyet müdürlüğünde 
den 10nra muhtelif adli fıler üzerin· yeni bir muavinllik ihdu edileceiini 

Anbra 2'1 (Telefonla) - Ticaret. de tetkikata baılamııtır. B. Huen ve Belediye zabıtası memurlarının 
VeUletı 1ş1eıtn daha çabuk J(lrtbne· Menemen-c:ioilu lıtanbul Cezaevine bu muavinliğe bağlanacaiını lfAZmlf
alnl temin için yaptJRı btr tamımde giderek Uç eaat kadar tetkikatta bu- tık. Bu hueustaki hazırlıklar ilerle• 
etmet, bufday Ti hububata mtıteal- lunmuı. Cezaevi direktörü ile, me- mektedir. 
lık her tllrnt mtıracaatıet1n doğrudan murlarla ve mahkumlarla görüıerek Dünden itibaren Emniyet mü· 
dotruya Toprak mahsulleri on.st h'- la d"I kl .• d' 1 . t" d"" 1 .. y.. . d k" 200 B 1 d" umum mtldtlrltlPne yapılmuını. ma &Om nn ı e erını ın emıı ır. ur ugu emrın e. •.. e. e ıy~ ~: 
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HARB DURUMU 

Alman tank kütleleri 
Stalingrad' a yürüyor 
Şehir alevler içindedir, Kafkasta 

Alman dağ fırkaları bir çok 
daa geçitlerini zaptetti 

Stallnaradın dunmuı_ 90• nhbn
letmfıtlr. lncilia mahfilleri dek 
dk.1&71 lok&r etıD!Torlar. Loa
clıa r1ıdyow dUDJdl ı:rqınÜnda ~ 
mllhhn Rua sanayi merkul etra
hndakl har}) durumu !.akkında 
fU enteresan makhnab ınnnlt
tir: 

cAlmanlar timali aar'btden 
Stallnırad ISnündekl Rm ınUda· 
faa hatlarını derinlliine yararÜ 
bliyük tank kütleleri llo ıehre 
yürllyorlar. Don ile Volıa ara· 
11nda bllyllk bir tank" muharebe
•İ cereyan etmektedir. 

Almanlar Stalingradın cenu
bunda Kotelnlkovo çevre.inde 
de tlmendifer hattı boyunca Rus 
batlannı yarm11lard111. Kotelnl· 
kovo çevreıindekl yarma 1'are• 
keti Kler.kaya b&lgeeinde bata· 
nlan yarmadan daha tehlikeli
dir ve durumu daha ıcrıln bfr 
hale koymu~tut. Almanlar tay
yarelerle Rus hatlannın ıerlııine 
plll'&Jiltçüler, Jı:Uçü~ tanklar Ye 
Pom Pom denilen çok namlulu 
aiır mitralyözler indiriyorlar.> 
So~tlerin elt tehlii de Al· 

manlann hava yollle nakledilmft 
olan tanklar 1r.u11andıklannı te
yidediyor. 

Alman reamt tebliği i.e, Stalin
gradn ıarbmda tlddetll muhare
beluden ıonra dUpnanın doiu· 
ya doğru ıeri abldığın1 bildir-

• mektedlr. Alman bqkumandan
lıiının Yerdiği tafsil&ta göre Sta· 
Jingradın cenup batı11nda 20 ki
lometre genişliğinde yüzlerce 

i»lokhanclan miirekkep bir ~ ,.t mildafaa U.temi, tldcletli ca~ 
pıpaler netice.inde ,.nlmittir. 
Alman kuvvetleri Sovyet mev
dl•rinl 7ardıktan ıonra dlJflD&Jl 
ii.tarya mevzllerfine vamııılar ·ve 
l>u hataryalari bUtün topçulaıile 
hera.ber imha ebnİf)erdir. 

Alman tayyareleri Stalingradı 
şccc ıündilz bombardıman etllk· 
leri için ıehir alevler içinde l>u
lun~or. 

Volaa Uzerindcki Rus gemile
rine yapılan hava hücumlanna 
devam edilml§, birkaç Rus gemi
ıl tahribedilmiıtir. 

Kafkasyadaki taarruz harekl
bna gelince, Londra radyoeu 
Kafkaıyanın prk.ında Crozni 
petrol mıntakaaina karıi tehli
kenin günden gUne arttığını ıve 
:AJman lruvvetle.rlnln bu ıehir
C:len 90 milden daha az bir meta· 
lede bulundu~unu ha.her veriyor. 
L:ondraya aöre Ruslar 2 - 3 baf
ta eonra hu mıntakaya kar yağa• 
cafıni ve mfidafaada bulunacak
lannı ıöylüyorlar. Son Rus teh
lifi Batı Kaflr.asyada Kraınoda
nn cenubunda Ruslann yeniclen 
gerilediklerini bildirmektedir. 
Alman remıt tebliği de: cKaf
kuyada Alman dal fırkalari 
Ru.larla tlddetli çarpıflllalardan 
10nra bi:rçolıt clai ıeçitlerini 
zapte,.lemiıle.rdir.> demektedir. 
GBrtilUyor ki, gerek StalinRrad
da ve ıerelt Kafkuyada Alman 
taarTUz hareketi aynı ıiddetle 
devam etmelı:tedir. 

Yıkılan koca dağdan mezar 
taşları : lnkerr:nan 

F..dirne (Ak~m) - Edirne mer
tez k:ı.zasma bath tOylerln yetlftlr
dJğl ilk pancar mah.rulli bugün me
rasimle yilzlerce ımıba içinde Te 
toplu bir halde şehre getırllmif ye 
bayraklarla donatılan arabalann 
önünde dpvul, zuma çalınarak. Al
pulluya gönderilmek llzere Karaa~aç 
18lasyonund:ı vagonlara talının edll
mlştlr. 

Toprak mah•llerl ofı.lıideıı tlkl.Jet.1 Adliye mU.tetan B. Selim Nafiz bata~ memuru b~Eul Beledıye re~lıgı 
mucip hallerde Ticaret VeltAletının d "dd . ile birlikte Milli emrınde çalııma.ıa baolamıotır. Pıya-

e mu eumumı d k 1 • 1 · d B ] d" · 
merci lttllhaz edllmesınt blld1rm1şt1r. Korunma mahkemelerine giderek ~ ~ ontro 11 enn e e e ıyenın (Baı tarafı 1 inci aalıifede) rağmen, başanlan işin değerini 

Ekmek karnelerinin tetkllcat yapmış, hakim ve milddeiu· ışlnı kolaylaştıracak olnn ~u m~mur· Bunlar, bir harbin gid' .. l üze- yükseltiyor. Karşı karşıya boy Haber aldığıma göre cJvar yerler
den de yeni mahsulün Alpulla şe
ker fabrlkaslna sevkine b:ışlan~tır. 
Bu~ünlerdc fabrika yeni k:ı.mpanya
sına ba.şlıyacaktır. 

Pnncar flnt!erlnln yükselmlf ol
ma~ pn'lrnr yetiştiren zürraın y(lzll
nü MildümıüştOr. 

k ld ıd .., - ] ·1 1 artı illffi lann çalışma tar:zı ve vazıfelerı hak- uı 
a ın ıgı yer er mumı er e 1 fm r. kında bir de talimatname hazırlan- rinde tesir yapabilecek hAdlseler ölçüşen 11d düşman kıyasıya dö-

Ankara 26 <Telefonla) - Aldığım _... mııtır. Hazırlanan talimatnameye olmaktan ziyade, bir mllletın .se- vüşilyorlar. Tarih ve hAdJseler 
maIOınata glke, ı eyllllden itibaren Kaymakamlar arasında göre, Belediye zabıtaaı memurlan ciyesinl ve blr rejimin genç nesle öyle ~tirmiştir ki ikisinden biri, 
Karadent2 h&nltaı, iaıtanbul, İzmir, Ankara 2'l (Telefonla) _ Münhal piyasada Milli Korunma hnununun verdJğ, terbiyeyi gösteren psiko- kendisi ölmemek için, ötekini ez-
~~d~;e~:ı::sn~k:~~! mnildye mütettlşllRlne nüfus 1şle!1 ~ükümleri~e göre Jıarr.ket ed~rek ih· lojik mlsallercllr. Alman general- meğe mecburdur. Çarpışmanın 
kame ııe satıbnası usuH\ kaldırıla- -umum müdUrh\ğü ikinci şube mlidtı- tıkarla mücadele edeceklerdır. leri, göz kırpmadan ölüme koşan şiddetini yapan budur. 
eattır. r1l Fahreddin tn:ıl, mahallt tdare:er • • - • • ''e asla teslim olmıyan, hatıl tes- Almanya, kış gelmeden, zarurt 

GeJibo]uda l 7 ev yandı umum mftdürli.\ğil şube mlldürt\ R1fnt Dahılıye, haiı"lcıye ve llm olacağı zaman bile, gene ca- g8rilnen kış cephesini tehllke<;iz 
Gcliboludan bildlrildlğlne göre Vali Catalcaya gitti Bingöl ve Develi knymakıımi B!dd~k mali e ta ·nleri nına kıymakta:n çekinmiyerek ve - geçen seneki gibi - çok 

dOn saat 14 te Hoca Hamza rna- Vali ve Belediye reisi B L<itü Tomerkan tAyln edllmtş~crd1r. Ka- y yı avucunda gizlediği el bornbaslle sıkıntılı geçirmemek kin Rus-
haJlesinde yangın çıkmış, rüzgft- Kırdar dün öXleden 10nra ç" atalca- raman kaymakamı celttl" Ollvenç AllsinkaAra 27·.J,Telefonln.l - Erzurum birkaç Almanı öldürmekte fayda yavı bu sonbaharda:, sllahmm, 

t siri • " ~ va sım ı urel! Seyhan idare he- .. i h t hl d rd. ri li t kl rın e le az zamanda 17 ev ya gitmiştir. Vali, Çatalcada ekim, seydlŞ!hlr knyamakamlı~mn, seydl- yeti azalığına naklen tAyln edilmiş- ~oren ve nsan aya ına ç e- o usunun, ve rn ?Pra an-
ya'runı~ harman vaziyetini ve kazanın diler şehir kaymakamı Namık Erverdl ur. ver vermlyen bu haşin vatanper- mn, zengin sanayi böl~elertnin 

KOCOK HABER 
işlerini teftiş ettikten sonra geç vakit Karaman taymaknmlıRma. Eceabat Evvelce ıa.şe müsteşarlıit datıtma verllği hayretle anlatıyorlar. Si- en ehemmiyetli ktsımlaryndnn, 

lER ~ehrlmize dönmüıtUr. kaymakamı Necip Kc.ndemJr Şarköy of1s1 umum mildilrlüğüno tlıy1n edil- lllh bolluğuna daya•nan bu sayısız başlıca yollarmclan. alacagı var-
-*-Ş-ehrJ-m-ız-d-ek_t_n_:>_h_o_t_ta_cl-rl-erl-B-e- • • • kaymakrunlığına, Şarköy kaymakamı mlş olan başkonsolosla~nn ceırıı ve çetin insan mukavemeti Rus- dımlardan. bllhassa petroldan 
ıedlyc ikUsat müdllrliiifine mtıracaat Ankara kırbuıyecılerıne Necatı Vanlar Eceabat kaymakamlı- Tevfik Knros:ıpan altıncı derece ııe ya harbinin güçlüğünü teşkil voksun bırakmıva çalışıyor. Bu 
ederek Karaman kaymakamının no- kağıt tevzii tına, Demlrköy kaymakamı Halit Harlcı1e Vekı\JeUnc nnkled1lmltf,lr. eden funlllerden biridir. Bu göv- uğurda, yüz milyonluk mtlli btr 
huı ihracını menettıtını blldlnn*- Anbra 2'l {Akşam) _ Ankara Soyak Keşan kaymakamlığına, K1lls Ml.IU emlAıt ve tahst1At müdürlük- da siperi, ve tam yolsuzluğun, üç kütlenin bütün gayret ve <'mek
ıerdır. Vllı\yet Konya vl!Ayetlne tel- vJIAyetı ıthallt birl!A'f tarafından kaymakamı şeref Evlkur Nez1p kay- lerı yent çıkan kan~la umum mtl- günlük bir yağmurun o toprak- lerini, muktedir oldu(!u bütün 
graf çekerek nohut ihracına mllsııade Antarayn tahı!s edilen yilz btn makamlığma. Keban eski kaymakam: dürlfiltle~d~:~~dıklcr1nden emlAk Jarda husule getirdiği nkla sığ- feragati, ayni zamanda en şimal
edUmesJnl rica etmiştir. llra kıymetinde kağıt, zarf, am- Mahmut H1veıı İncesu kaymakamlı- umu~sı1fM e Cernnı Eyftpoğlu maz korkunç çamur deryasının den Balka:nlara kadar bütün * Belediyenin lft.~edllen iaşe işleri balAj kdğıdı ve mütenevvi diğer tına. Bo~ka 'kaymakamı Hamı Erkan ;~ ~oral'ın u~~~ı~?~~~n~J~ yarattığı engeller göz önünde tu- Avrupanın kaynaklannı kull:mı-
mo::ımelMındn bir takım yo!suzlok- kırtas!yeyt muayyen bir nispet dahi- mahalll idareler şube mUdürlilıtüne, etml"Ur tulursa Alman llerl hareketinin vor. Bu kaynaklara ~imdi, Rus-
larn raslnndığı ve Vekftletten btr tah- llnde Ankara tırtaslyecllertne tevzi " • ğ'ı .1 . d • . d k 
kHı: heyeti istendi~ haberi as~ır. etmiştir. Bu mallar bir Jkl güne ka- Afyon mntyet memuru Emin Soy Bit- Antakya hnst::ınest operntl'irii dok- z~man zaman a ı aşıı, urur yanın ele geçen t.opraklaıı a a-* Son günlerde Emnlyet mftdftrlO- dar halkın 1hUyacma arzolunacaktır 11.s mektupçuluğuna Ttl.yln edllmlşler- tor Hayri sıhhiye mUfettJşllğlne Aj5rı gıbi -Olmasına şaşmamak l~ım- tılıyor. 
ğüniln sıkı takfp1erl netıcestnde İs- Antarn Belediy81l bu m&llar tçtn top: dlr. İncesu kaymakamı KAmll İnkD.ya sıhhat müdürü doktor VP.flk xıray dır. Yenilen m~di manevi kuv- Bu gayretler, bu kavnaklar, in
tanbulda bJne yakın dlleneı toplan- taneılara ybde bet perakendecUere görülen lüzum tızerlne Vekftlet em· Edime sıhhiye müdl\rlil~llne tAyln vettn büyiiklüğü. Almanyanın san t.'lkatrnı aşar görünen bu fe
mıştır. ybd• yirmi klr teablt etmlftlr. rlne alınmıştır. edilmişlerdir. katlandığı ölçüsüz feclakblıklara dakarlıklar losa zamanda tüke-
~-~!~""""!!~~~!""""'!~~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!'!~"""'!'!'!!!!!!!'~~~~~ ...... ~~~~~~~'!'!!""!!!!'!!!"~~ ....... ~-----~~~~""!!!!"'!""""-----~~~!"""!""......,~~~~~ ....... """""'!! necek gibi midir? Hiç sanmıvo-

d ı.. '- .. •Y• • .. ı ,_ _ ld ki F k .. f 1 d nım. Uç yıldır süren ve sonu hA-e &artı &oymagı azmettıgını goste- ne a ıngan, ne ~vıacı o u arını a at cuce ne es a dınnıyor u. IA. bel" i bi h b' pek ta-
ren Sami paıa. Ev~t •• bizim Sami pa- t~crübe et~iniz nıi) ... ~ecliıte~i bil- Ard arda çekiyor, ard arda: bil ol~~~kye~irikrtir:iği1~lnlr yor-
p. Şu Orhan Samının babuı. tun m~halıfler onu tecrube etmıı bu· - Ben olmuaydım ... Ben olma· l X\J h b gl liği ne 

Epeyce dev cüaeli 'bir zattı. Saka- lunuyorlardı. saydım ... - diye diline pelaenlr. ecli- gun Uı, ve ru ez b~ h rb 
ille, ıenit omuzlarile heybetliydi. Bilhasu, bu Ütam paralan vere- yordu... olursa 0

1
lsun,t muhaztzatı rn r ah 

F,_,_ t • '- • d d h '- 1- 1 ..... _, E '-·· uk '-' makines. a eş a 91e cep e 
AŞK VE MACERA ROMANI ... a aeıı ner ıeyın en a a ney· cu o an U\JUU, peyce ouy oır Bu ıırada garson Koıti ciddiye- lsll h Ü hi aksan ad i 

betliydi. Önüne bir kadeh rakı koy- .afra açılmıttı. Daima Cilce Ruhi, te dnet etmek iaterce1ine' yaklapp J:!er e en z ~ 1 8~ ş-
Yuuı: (VA • NA) •Ufhl. Bektqivari poe \,ıyıklannı ke8enin ağzını alabildiiine açık tu- mandan boı tabaklan kaldırdı: !~yor;_ Herkes bllıyor ki gt;d~ı~~n 

beyaz mayie deidirerek: tardı. Kuruhnuı tuaıYvur edilen fır- _ Batka bir emriniz) _diye ya• ~ ÇOI\. zahmetli, fakat c r. 

~ada oturan bir kaç senıin j lar. Businlilk C.nyo' nu ciddi Te - Biz olmaıaydık ...• diye ıöze !iaı:;k md8;':' ~!~ünU 1,ilhuaa 11rtına n ~ ~tiıka~ etti. .• .. .. .. :ı~~ ;!~ıniık:::.=ıtr ~ru-
J11gıliz. ecnebi firketl•rde di- UnnetHr h&TUI lhW edilmekt~ hatlıyordu. . Y Cüce, irıce hır ceviz b"yukluiün· Necmedcfln Sadak 
rektörlük yapan bir iki Alınan da dir. Öbürleri, ıhlamur içen bocafendi Bır kadeh daha yuvarladıktan deki yumruğunu sallamasın mı) 
aJTI ayn ma1alar itcal etmekte. kimi C.....onlar, anlannda Rumca Jı:o- dahil, be111i UY'!.1' nlfvor~u. .. ıonra: • • . - Def~! o~adan .•• Şunu sörüyar Gazi terbiye enatittiaü 
.Wki, kimi ınapı ~ekte. nUfbı]arı Fakat adamcaııza mezıyetlennı - Samı paoa hazretlerı ... Bız ol- muıun) Şımdı kafanı kırarım... k b 1 rtl 

Ciddiyet her gü~ buraya haı bir - Kav&• pkmuın Ko.ti) anlatmak nuip delildi bir türlü. masaydık, Jön Türkler ne yapardı, Halinde öyle bir azamet vardı ki a U şa an 
şeyken her nedense bugün arada ıı- Ha .... --L-az ' Jhtiyar pata- Zira muhaliflerin meclisinde. 8S-90 ittihat cemiyeti kaç para ederdi) ... bu komikliği karşısında bile kimı; Ankara 27 (Telefonla) -- Mı aarlf 

- J-• ,...... ·•• t" t b d h" ·· ,. h k d veuıetı tallın ve terbiye heyet Gazi 
rada bozuluyor. Bozulması da gitgİ· lar life kıracak değil a ... Hepsi ti· san ıme re ~yun • . ır eucı var. - aıye ay. ır 1• gülemedi, alay edemedi. tt'rblye enstitüsünün mu~tellf şube-
de daha sıklaşıyor. rit... Ufacık, ~fecı~ ~~len: ayakları ol~:1 Dı:ankı masalarda bıyık altından Her mir.imini kadeh, dolu bir bar- )erine ne gl•ıı şart.larln. talebe kobul 

Birahane ortasından ikiye aynlmıJ - Öyle deme, Koati... (ayan ~~ bu"!şuk yuzlu, ~!r ba~ıma gu- gülüşmeler oldu. lıkemlesinden doğ- dağı yuvaılamıııçasına ona tesir edi- edilecelJnl tesblt ederek nlakndarlam 
vaziyettedir. Arka kısmı biraz daha hutndan olan zatı göstererek:) la- l~~ı;, hır bakıma 01 .. nn, bır bak!m~ rulan doğrulana ... Herkce bu buru- yor. bildirmiştir. 
<ikinci !'lınıf>. Ekseriya yolculuğa çı- mi üıtünde: Deli •.. Vallahi, basto- ~;ı; .•cıs; maMuk deıhal, cıddı ıuk c;ocuk sesli mahlukun yumurtla- Nazırlardan biri, usulla Ayan Aza- K ... .., t-.-th-1 t 
kacak olanlar, bavullarile gelir, bu- nunu fU cilcenin kafasında kırar. c 1 ı en atı ~yordu: . dığı ko_ca yumurtalarla alakadar. sındnn Deli ( •.. ) paşaya' sordu: agll 1 a ve sa ışı 
rada ecnebi vapurların kabul ediş sa· - Tenezzül eder mi dersin)... - Evet, bız olmasaydık ... Değıl Samı paşa 11kıldı. Bu derece gii· _ Kim bu gülünç mahluk Allahı· serbes bırakılıyor 
atlt"rini beklerler, Fakat bugün o - E. fazla ileri varırsa, belki... mi paşafendi, leiz olmasaydık, o kos- lünç bir rnevkie dü~mek İstemiyerek, nızı ~everseniz~... Ankara 26 (A~aml - KAğıt ithal 
cimı insanlar yok. Siyaset muhalifle- - Sen ıunu hele bir önle ... Bak, koca Sultan Hamidi devirebilirler saatini çıkardı, baktı: Deli paşa: ve s.-ıtışının scrbes bırakılması hnk .. 
rinden mürekkep b:r gurup orada gene ne yapıyor... miydi>... . - Acaba gelmiyecekler mi efen• _ Doğnısunu isterseniz pek de k~_ndn hnZlrlnnan knrarn~m.c ~ır lltt 
sofra kurmuş. Guya, siyasi ve iktisa· Muhaliflerin mruıasında, ne biri- Hazırun ona da kavuk ıallamak dım) güliinç dei;il. .. Ve kendini metheder- gune kadar çıkacak ve yururluf e gi-
di iktidar mevkiind•: olan ön kısım birine ZJt in1anlar oturuyordu: Ihla- mecburiyetinde kalıyordu. Zira, bil- - Ataullah efendi mi) ... Tam ken hiç yalan söylemiyor. recektlr. --
miifterilerile yüz yüze gelmek iatc- mur İçen bir eanklı. Kalın .opasına mem ki cSultan Mahmut cüceıi> vapur zamanı ... Neredeyee görünür, - t-ler halde istihza buyuruyor- * Rami civarında muht"'llf hırsız.. 
aıiyorlar. Amma, ıeılerini İ§İttirmelr. clayanıp &yan &.zuından Deli ( ..• ) ldenen bu yerden bitme mahlUklann P&J& hazretleri ... Her halde bekle• sunuz) !ıklar yapan Hamn adında biri asliye 
•-retile onları ha•li azaba IOku•or- ..... nın taarruza Taki oluna her L-ı baz.an De '---=- M .... :.. M _1..1..11 meliıinlz. •. ( .a. ..... ___ ) lklncl ceza mahk<'meslnde ycdl ar 

1 1 .._,.. - -..ne ,,...._ ~ ,..._yar on ıün hapse mahki&m olmuttur. , 
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ile sabah, öğle ve akşam 
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- .. • ,. Bir eonebi ,- • •- Sünnet dUQUnüne davet 
uSt8'~etn~fc ~m:a:~ Oğlwn Metlnln SÜ'.lnet cemlyetl 28/8/ 9-12 cuma gfinü a.kş:ı.m saat 
t•-v , 14 ten sa.b:ı.ha kıı.dıır Taksim Halk Gazinosunda yap.l::ı.c s-md · u b;ı 
l&, b!UlfQ11,b \J\Utli\k} el~fonıı.ı. 3 me.rut günUmfizfl. Şeref \•ermenizl saygılıı.nmla sunıırım. 
tll · 4 odalı blr dalfe bir saıı• Annesi: Büyük Cakmeceıı .Me"<that 

ıuqddetıı ~ralam~ ~r. Sa- l l~l"'l'-------------lııiiiiiiiiil'-1 :ıaa~a~~ 1J 4:n ~~~ 24h~ ~~: BeJgrad Devlet orman itletmeıi revir amirliğinden 
ınaraya teletonta mlltacaa.t edil- 1 - İşletmenuztn Kurtkemer bölgesi depQSwıda mcıvcui 4 • 12 metre 
m sı uzunluıtunda ve muhtellf ebatta 80 metre küp dBı:t köşe meşe keı:estesı 

Sipahi Ocağı İdlU"e heyeti 
riya.setinden: 

açık arttırma.ya çıka.nltru.§tır. 
2 - Beher metre küpün muhammen fiyatı (76) Ura (25) kuruştur. 
3 - İhale 7/9/ 942 P.uartesl saat 14 te Btlyükdere Belgrat Orman İşle~ 

mesı Revır A.mlrllAlndedir. 
' - Muvakat teminat (457) llra (50) kuruştur, 
IS - Bu satl.§;ı alt şartname İstanbul Onnan Çevirge müdürlüğünde •• 

İşletme merkezinde kereıstel~i·' Kurtkenıer deposunda görtUeblllr. (8932) 

* lli.n tashihi 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

Ocağımızın bu sene~ ya 
balosu 29/8/942 tatlhlne tesadüf 
eden Cumartesi akşamı Ocağımı. 
zın Yentk.öydeld yalısının salon
la.nnda. verllecektlr. Sayın A.za
Ianmızın teşrıtıerl rica olunur. 

Oazetemizln 19 ağust.oo 942 tarlh!l nllııhn&nın dördüncü sayfasındl\ ln
ti~r eden meşe ırereste mübayaası hakkındaki U§.nda kere.>tenln uzunlu
ğunun 4 • 12 metre olması lıhım gellrken yalnız 4 - 12 ve kerestenin mllı:· 
tan 80 metre kü.p olması l!zım gellrken 18• metre küp oıaraıc yanlı-1 ne.,re
dlldlğl görillmüşt!lr. Tashih olunur. 

Sadullah Aktar ve Şükası 
Mahrukat Deposundan 

Kok kömilrll lçln alparlf veren n alacalı gflnO. l.a.yln 
edllen sayın nıüşterllertın1zln beya.nnamelertnı 3 gfln zarfında hltfen 
depom\IU\ gettrmelert tlca olunur. 

Fındıklı Hamam arkası No. 12. Tel: 42045 

İstanbul Nişantaıında Karakol karııaında 

DŞOK LiSESi 
Ana, İlk, Orta ve Lise - Yatılı, Yatısız - Kız, Erkek 

TESiS TARiHi 1885 

Türkiyenin en eski huıuıi lisesidir. 
Eski talebenin 15 Eylul gününe k adar kaydının yenilenmesi lazımdır. 

Kayıt için her gÜn milracaat olunabilir. Tarifname isteyiniz. 
Telefon: 60879 

YüCA ülKü LiSESi 
Almanca ve lngilizce Lisanla
rına vakıf iki memur alınacak 

Ankara•da Mali \e ticari bir müessese lçln, ticari miıamelAta 
bihakkin vakıf ve muhasebe hakkında da malO.mtaı bulunan ve ti
cari müesseselerde bu glb1 vazifelerde çalıtmıt oian blr İngilizce ve 
hlr de Almanca bilen iki memura ihtiyaç vardır. 

Bu .şartlan haiz olan lsteklllerln bonservlslerlnln suretıerlle An
ı:am (505) posta :Cutusuna müracaatları. 

SÜMER BANK ___ _ 

Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden: 
1 - Müessesemizin Deri ve Kundura Fabrikalarına daimi 

iŞÇi ALINACAKTIR 
2 - Verilecek ücret işçinin kabiliyet ve kudretine göre günde 

120 kuruştan başlar, bu ücretten başka !evkalft.de zamanlara 
mahsus % 25 zam ödenecek, aynca öğle yemeği ve iş elbisesi 

verilecektir. 
Arzu edenlerln 24 ağustos pazArtesi gününden 8 eylül salı 

gününe kadar her gün ve 10 eylülden 19 eylüle kadar salı ve 
çarşamba günleri Çarşıkapıda İstanbul Ayakkabıcılar koope
ratifi merkezinde fabrlkarruz mümesslll Sinoplu Mehmet'e 

.. ••••••müracaat etmeleıi il~n olunur. ••••••I 

POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

Cildi tahriş etmez, 

cildi yumuşatir. 

He~ yerde POKER traş 

biçaklarini arayınız. 

PEK YAKINDA 

MODERN KIZLAR 
Yazan: MAHMUD YESARi 

RADYO LABORA TUARI 
Son sistem, cihazlarla mütehassısunız ev ve 
oto Radyolarını yenlleştlrlr. salonlar içln dai

Otobüs 21,30 da Harbiyedeki 
Ocaktan Yenlköye hareket ede-

zayl - Muza!Ier namındaki mo- cektlr. 
tör kaptn.nı bulunduğum motBr Ket- ll•••••••llil••••I 
'ken limanına ba~u Karaboğatda btr 
kaza netlceslnde parçalanmıl}tır. Bu ••••notş TABİBİ•••• 
ll)beple :tstanbo.l um.an tdareılnden Baha Koptagel 
aldığını kaptan Uman cUzdanı Ut 
blrll.kte ekmek ka.mestnl nüfus tez- Saat 9,30 dan 20 ye ka.dar hasta 
kerem ve a.<Jkerllk vesikam ve ~lum kabul eder. Beş\kta.ş Barbaro.J 
Nlıımın nüfus tezkeresi de kaybol- Ti1rbest karşısında 
muştur. Yenllerlnl alacağımdan eski- ------------
lertnln hllkllmsilz o'duğu Uı\n olunur. 

Ömer Lt\trt Kcçel 

Diyarbakır Vilayet Da imi Encümeninden 
D. Bakır - Silvan yolunun 30 + 500- kUometreslndeld 2 x ıo.oo lık Kuru · 

çay köprilsünlln ilunaU J.np.atlle 41-'- 8ı8o ıncı ltllometrestndekl 4X10.00 luk 
Pamuk çayı köprilsll baton arme tabllyeslle lmlA.:n kapalı ~arr usuli\ L'e ek
siltmeye konulmu~tur. Ke~ır bedeli 24835.18 Ura olup llk teminat 1862 lira 
U kuruştur. İhale 9/9/9!2 çatş:ımba gUnU saat ıo da Vilô.yet Dalml Encü~ 
meninde yapılacaktır. Keşif ve şnrtnamelerl Encümen kaleminde ~örülebl
llr. Tnllplı:ırln ihaleden Uç giln evvel natlad:uı ehliyet velsk!\Sı olmal:ın ve 
tekllt mektuplarının ihaleden bir saat CV\'Cl encümene getirilme L şarttır, 

ı9Ullle 
Zayl - Tek atlı seyyar su arabamın 

2744 slcll numaralı hüvlyetlml kaybet
tlm. Yenlslnl alaca~undan eskl.slııtn 

Zayl _ İstanbul p-:>lls müdüriyeti hükmü yoktur. Yüksek Mühendis Mektebi müdürlüğünden 
dördüncll tubeden a.ldı~uu ikamet Ahmet oğlıı Osman Hasan Karak114 1 - İkmal lıntlhanlan 14 eylülde ba.şlayıJ:) 25 eylülde ron:ı erecekUr. 
tezkeresi ve ekmek kamesl ve sal~ Karar hülasasıdır 2 - Mektelı3 glrlş 1çln kayıt muamelesi 1 eylüldf.' a,;ıhcak v.:ı 4 birln~l 
kııybolmuştıın·. Yenllerlnl nlacnttım. . . A 

1 
tc~rln paz.ır gUnü akşamına kadnr devamedect-ktlr. 

dan eskUerlnln hukmü yoktur, lh~ıkar 94-/304 h l 3 - Clrlş mil.s9.baka lmtihnnlıın 5/ Blrlncl teşrln paz.utesl giinü baş1a-
Fcner Keramet cad. Bndlye sokak Mıllt Korunma kanu~una ~u a e· ı yncaktır. • ıı9137• 
Görücell Hııyrettln ot:lu Mehmet fetten suçlu Pangalb Turk~eyı s~kak O K G 1 K S 1 

4 3 numarada ve Liman ıskelesı 65 rman oruma ene . atına ma 
Bozcaada As1lye Cez Mııhkeme- No. da b~nzin, mazot ve saire tiu· Komisyonundan 

sinden· Esas 14 s:ıyı ·ı ı 1 · f "I Y • hak Haki~: Muz:ıffer samycll · kretıde m
1 
cşgub 1 sMtır_11~ ~g u anı h- 1 - 24.000 çift yun çorap k p:ılı zart usum~ ek .. iltmest 11/ 9/ 042 cunvı 

c M u . Fik t M ,.,,.&
1 

·ın a stan u ı ı 1 ..... uunma ma • gfinü saat 15 de Yeni.şehirde orman koruma genel K. binasında yapıhrakt.ır, 

K
."'tl ·. 

8
•• b ıh ret B eml "l"o u kemesinde cereyan eden rnuhake-, 2 - Muhammen bedeU 11200 llrn olup muvakkat teminatı 840 İlradır. 

IA p. a ıı. a .ro 1 • • · d ı f .. I. b' 3 Ş t 11 U 1 L U U1 M K K muhalefetten su~ıu Boı:- mcsı netıcesın e suç unun 11 ı sa ı t - nr names e n munes kom ;;yonda her g n stbı' eblllr. 
caacİad~ Nİkola k zı 128J ~ı>ğumlu ıoldu(;undan Milli Korunma kanunu· ' - İsteklUerln ihale saatinden bir saat eV\·ellne knd:ır teklif mektup. 
vasilik! Francula, ı vl'lyet murakabe nun 2 l, S 5, 63 maddeleri mucibince lannı kanunt veslka1arlle blr1lkte komisyona verm ';rı llA.n oluııut. 
komlsyonunc:ı teSblt edilen rıatten elli lira ağır para cezası ödeme3ine c9121J. «7060· 
faila tlatıe p!r'.lnç sattığından dolayı ve hü~üm bt'i!~tiğinde üer~~~ suç· C. H. p. İstanbul Vilayet İdare 
Bozcaada Asliye ceza mahkemesinde luya aıt olmak uzere karar huıuası· • • • ..., • 
yapılan dur114ma.sı sonunda mumal- nın Akşam ıtazeteıinde neşredilme- Heyeh Reııhgınden 
leyhanın M. K. K . muhalefet suçu sine 28.5.942 tarihinde kar r verildi. 1 - İstanbul'da C. H. Pı.rt.ıslne ait arsaya yapılacalı: 0.261.622,71- llrra 
sabit olduğund1n 24 Ura GO kuruş c9 l 61:. keşitll Taıebe Yurdu lnşaat! yeniden kapalı ııısf usullyle eksiltmeye konul-
a~ır pa.ra cczasUc 31 kllo plrlncl mU- muştur. ' 
sadereslne ve flat farkı olan 8 kuru- Zayi - Erzurum müstahkem mevkl 2 - Eksiltme 519/ l!H.2 cumartesi gimll saat (l ll de Istanbul'da C.H.P. 
şun müşterilere iadesine. 24 gün dük- at:ır topçu alay 3 - tabur karargahın- merkeı.ln.tıe yapılacaktır. 
kAnının ltapatılmnsma ve bu müddet d1n a\dııtuu terhl<ı tezkeremi zayi 3- ty.ı atd evrak ve pllnlar otuz Ura mukabllınlle Ankarada c. R. P. 
zarfında ticaretten men'lne d3lr ve. ettlm, yenl3lnl alacağımdan e:;klsln\n Oenel sekıcLcrll~lnden, İstantıulda. c. H. P. nıerkeılnden alınır. 
rllen karar 17/8/942 t:ırlhlnd~ kesbl hükmü kalmamıştır. Evvelki 11Anla eksiltme evrakını satın ııtm17 olanlara tadil Uı eksiltme 
katlyet ettiğinden M. K. K . nunun Adres: Rlzenln Çarşı Da~ı kC>yün- evrakı parasız olar:ık vet!leceic.tir. 
63 üncü maddesi gerekince ll:in olu- den Kostan o~uııarından Hüseyln 4 - Muvakkat teminat ('il.600) Hradır. 

oğlu Mehmet Bostan 321 5 - hteklilerln teıcıır mrktuplarını llk teminatı ve şimdiye kadar buna 
•---------------------------.. , benzer ve bir defada beş yüz bin li.ralık bir taahhüı.1 işin\ mııvaf!akıyetlG 

lıtanbul Vakıflar Direktörlü R-ü tlanları yaptığmı gdstedr vesikaların~ ve İstanbul vil~yettnden eksiltme tnrıblndcu 
'-------------------------- Uç gün evvel a.!ınını.ş ehliyet ve 1942 yılı ticaret; odası vealltalanm havı 1:-.apalı 

Clnst Mlkdan Muhammen bedeli rık teminat zartlurını ihale gunU saat o~a kodar iatanbulda c. H. P. mcrkezincfo ki>· 

Ecı1yı Tlbblyye 6 - kal m 1985-Ll. 70-kurui$ 143-Ll. 95 Kr, misyona v~rmelerl U!n olunur. (91091 
Oureba hastanesindeki Tıp Fı:ıkültesı Nlsalyt' scrvlst için llizumu o1 il.tı 

altı kalem eczayı tıbblyye nçık ekslltmeye çıkarılmı.ştır. 
İhalesi 7/9/942 tıı.rihlne miısadlr pazartesi günü Eaat ocı beşte Istanbul 

Vakıflar B1şmfidüdüğll blMsında toplanan komlsyon:ta yapılacaittır. Şart-
name.~! heı· gün levazım kaleminde görülür. (!):1881 

Nafia Vekaletinden: 
F.kstltmcye konulan iş: 
1 - Su lsjlcrl sekizinci şub:: miıdUrlu~ü bölge3l içinde Çar.ja.nıba bata~

lıkla.n ıstah lşlerlnden Klraılı - Turgutlu dereler\ arasındaki bataklığuı 
kurutulması ve derelerin tsldhı işleri. 

Tahmin edilen keşif bedeli fiyat v:ıhldl esası Uzerluj'"n c17(}341l• UN. 
ı07e kuruştur. 

2 - Ekslltmc 16/9/ 942 tarihine raslayan çarş:ımba günii sut d5• de 
Ankara.da Su lş1crı relsllğl blnas1 içinde toplanan su eksllt.me komlsyıJnu 
odasında kap!l.lı zarr usullle yapılacaktlr. 

3 - Isteklllcr Ekıdltme şartnamesi. muk::ıveıc projesi, hıyındLrl k ışıerl 
ger.el §ıllrtnamesı. umumt su işleri fenni şartnamesi Ue hususı ve fcrınt şa.rt,
name!crl ve projeleri 150• lira karşılığında su 1.şlerl relslı~lnden alobllırler. 

4 - Ekstltmeye glrebllnıek l~ln isteklilerin 1167553• lira 123• kuru.ıluk 
muvakkat teminat vermesi v~ eklsıtmenln yapılacağı gunden en aı üç gün 
evvel bir dilekçe ııc Natlo. Veka~eL!ne müracaat ederek bu ışe mahsıı~ olmak 
üzere vesika alnıalan ve bu vesikayı göstermeleri şlrttır. Bu mUı:rnet lçlnde 
vesika ısteğlnde bulunmay3nlar eksiltmeye giremezler. 

5 - İsteklllcrln teklif mektuplarını lklnct maddede vazıh saatten bir 
saat öııceslne kndar su lşlcrı relsllğlııe makbuz l:ar~ılığınh ve,.mPlcrl lB.
zımdır. 

Po .. t:ı.dıı olan gec.kme!~r kabul edllmez. ı6750o ııl892ı 

İstanbul jandarma ıatınalma komisyonundan 
11.!lkd rı Clnsl Pazarlığın gün ve saatl 

4 .50\J çift BüyUk kopça 
121.100 ı:ırt KuçUk k)p~a 

23'.l kilo Paro.rtn 
113 • Stıhun 
53 • Çlrl,"J 

275 • Soda 

I l9/9i2 ~lı saat 15 
1/9 942 s

0

:ı.lı şa ı.t 15 

2/9/912 çar~~rnb~ saat 1~ 

Mikdnr ve clnslerl yubrda yazılı altı kalem malzeme hl~alanuıla yazılı 
gUn ve saatlerde İstanbul, Taksimde J. S3.., Al, koınl.~onumutda blr arada 
veya ayrı ayn pazarlıkla. alınacaktır. Kopçalann nümunelert her gUn ko
misyonumuzda görü.tür. Geriye kalan malzem0 piyasada bulunan mıUzeme
nln lyl clnsl olup muayene komisyonunca beğenUmesı e.>astır. Teminat ta
karru ed'?cek bedele göra verilecektir. tsteklllerln veslkalarll& yazılı giln 
ve saatlerde kômlsyonwnuza. gelmelerl. CIH97) 

Mahrukat Ofisi Umum Müdürlüğünden: 
ı - Olun depolarında. çalışmak iıter~ dalmi amele alımıc:ıktır Gi:ıre-

ceıll lşe gore gUnde 2 - 3 Ura. yevmiye verllecektlr. • 
2 - Talip olaııl.lrın mahrukat o!isl urn•ım müdiırllığüne veya odun de-

poları memurlanna mıirac.ıo.t.ian. (90991 

Harp Okulu Komutanlığından: 
ı Ha:liran !>42 den ittbıren başlıyan kayıt ve kabul muameıe .. ın. 

devam edilmektedir. Mütt.det 30 eylül 942 tarihine kadar uzatılm~tır, 
Isteklllerln buna göre bulundukları mahallln askerlllt ıubelerlne mll-

racaatları. (762-85971 

1 •-------•-•t_a_n_b_u_ı __ B_e_ıe_d_i~y-e_s_i_i_ıa_n_ı_a_r_ı ______ , 
Meıııur'yet dıleğlyle mülga bölge la~ miıdurluğline ml.h·araat etrnı, 

olanların lstldalan t•!.ikllltm IMvı haseblle turzedıld!~ı ilan olunur. Hı250 

İstanbul Cumhuriyet M üddeiumumiliğinden: 

Gun 

Tosya ptnncl 
Hort>z fam.ılvesl 
Nohut 
Sabun 
Tuz 
Tur yağı 

Kilo 

3000 
750 
750 
200 
40() 
400 

Muhammen Bedeli 
Lira Kuruş 

Muv:ık.lrn.t T. 
Lira K. 

3300 00 247 5r) 
262 50 19 69 
337 51} 25 3l 
161 50 12 31 
2s o~ 2 10 

900 00 67 50 

4092 00 37t 41 
Yukarua. cm.:; ve mlkdal"ları yazılı Ishnbul Ceza ve Tevkıf evi hııstaha

nesluln 9~2 m::ıU yılına alt el"'Zal< açık E'k~lltını>ye konmuştur. ElcSlltme 
l!!/ 0/942 cum guııU sant 15 d.e Sultnıı::ıhmctte Cez ve Tevld! evlnd~ :,npı 
Iacaktır. Istek!J.erln bu busustakl şartnameyi tatilden m:ıadl ıv•r gun me. al 
aatt dahıllnde mezkQr miı:fıirlukte gorebılırler. 

Istcklılor.n yukard:ı. yazılı günde kaııı,.ınl vesikalarlle birlikte konılc;yo-
ııa nıürac:ıatlan U:in olunur. t.9?.03~ 

İstanbu! beşlncl icra dairesinden: 942/ 1223 

Muhatabt: Kabltaşta Fındıklı Ömer Avni nınh:ıUe·Ln :Ie Çeşme Çıkmazı 
sokağında eski ve yeni 10 No. da Ş~rlfe Emine varisleri. Dlğer muhnlabı: 

mi ve muvakkat amplifikatör tesisatı yapılır. • 
Adres Taksim Cümh.uriyet meydanı Kristal 

han No. 10/22. lliııııııııil.ııiııiııııııiiiil.iliı•••iıiıııiııı•llllllilllmıi• .. 
Kocaeli mıntakası sıtma 
mücadelesi reisliğinden 

• Sıtma mücadelesi seyyar sıhhat memuru yetiştirmek ÜLdre mıntaka-

Muhteıır vllA.yetıerdelti Geı.lcl köy demlrc11lğl ve marangozluğu ltursln.- mızda kıık bet gün müddetle bir sıtma mücadelesi. kursu ar.ılacaktır 
rına aş:-ığıdak! izahat ve şartlara göre öğretmen alınacaktır. Kursa Orta mektep 11eya ınu~dUl eskl Rilştıye mektebi' mezunlı\~tndan 

Maarif Vekilliğinc;len 

Ayni adreste H~mdl. 29 Fl, S. 273 t-s.rUıll teınessuk ne Fatmıınm evl.ldları 
Şerire ~eynoo, Şerlte Emine. Hamfil ve ŞUkrüden lstLkraz eylediği 389 lira 
75 kuruş mukabUlnde vetı.\en feraıt eylediği evve-:Ce hane ~lmdl ar.:>a oıan 
Kabataşta. F'ındıklıda. Ömer Avııl mahalleslndo Molla Çelebi Qe4mc Çıkrnaa 
evvelce Çıkmaz Çeşms soka~ında eski ve yeni 10 sayılı ada 22 parsel 25 ı;a
yılı gayrı menkulün halen hukuk ayniyesl!G mutasarrıfı bulunan Ay~ Le

man Ulay vekllt avukat FUat Pa~1lıoğlu taratından mUvekkll!ne l!afclle ıc
ra ve lfils ,kanutıunun 153 el\ maddesl nıuclblnce yapılan müracaat üze. 
rlne alııcakJılaroan Şiıkr11 Ua Ş!rlfe Zeyneb varlslerl Samlnıe Nllr.lı Fua' 
Alttar, Manmut Akten. ZekAvet Perlç, Kemal Kartallı, Enılne Kahacagll vt 
RUştü Kalıacagll lle Ha.mdl ve Şerlte Emlneyo lhbamame tas.tir ectllntl~ ıse 
de bunlardan Ham Jinln lh'nmnmesl bil~ tebliğ l.ıde edLlmlı; ve Şerife Eınl· 
nenin da öldüğü vere.senin kimlerden ib1ret bulundu~u ve nerede Lk:ame' 
ettııtı belll olmadığı blldirllmlş ve Fmdıklı emniyet runlrli!ılnden aıınl\Jl ce
vabl tezkere de bwıu teyl•l eylemiştir. 

Isteklllerln belgelerlle birlikte Vekllliğe mUncaatıarı uıı.n olunur. olup askerllkle alıı.kalan olmıyanlar alınacaktır. 
1 - Kurslara yalnız bölge sanat okulu mezunlan alınacaktır. Memurin kanununun beşinci maddesinde yazılı şartlan halı olanların 
2 - Tallplerlıı filli askerlik hlzmetıerlnı yapmış olmaları lA.zımdır. evrakı mllsblteıe.rUe blrllkte en geç 29/ A~ustos/1942 cumartesi gihıiine ka-
3 - Bu şartları haiz olanlar kısa blr denemeden geçirilecekler ve bu dar Izmltte Sıtma Mücadele Relsl\~lne milrncııııtlan llAn olunur. (8974) 

denemede muvattak olurlarsa Gezici köy kurSl.anna öğretmen tayin edile-
ceklerdir. Ankara Belediye Reisliğinden: 

4 - Bu öCretmenlere bldayeten 75 lıra ücret verilecektir. Bunların ter: 1 - Ankara. otobila garajında yaptırılacak ko.loriter te.;isatl işi on beş 
tllerl B1rcm kanunundaki esaslara göre yapllır. gün müddetle ve kapalı zarf usulfle eksiltmeye konulmuştur. 

5 - Taliplerin Veltllllğe \'erecekleri dilekçelere &Ş3ğıdakl evrakı ba~- 2 - Muharnnıen bedcJl 118682• Ura c9{h kuruştur 
maları Uızımdır. 3 - Tonılnatı d40b lira t22ı kuruştur. · 

A - Diploma örneği, 4 - Bunun 11/9/942 cuma gflnü saat 1l de tallblne ihalesi mukarrer 
~ - ~::rllkt terhis tezkcresı ömc~l. bulundu;ıundan şartname ve ıteşır cetveH lle proJeslnl görmek ısteyenlerln 

- ~ ezk~resl örneği, .her g{in encunıen kalemine mOracaatlan ve ısteklUerln de 2400 numaralı 
~ - ~u~ühaı kağıdı, kanımun 32 et madde& sarahati va:ohtıe tanzim edeoeklerl teklif ınektup-

d kt - az e yapmasına nı9.nl &hbi bir lrız~ olaıadığuıa d&l.f femı! lnnnı ihale gUntı olan 11/9/IMJ cuma glln!l .saat ona kadar belediye dalre· 
o or raporu. atnde mlltetekk.U encttm')Qe yermeıert. ıiO&h ceeGO• 

Hamjlnln adreslııln malum olmaması ve~erife Emineniıı dev rıs!erlnin beiU 
otm'.l.mJ.31 hasebUe borçlu veklllnln müracaatı Uzerlne icra ve iti~ kanunu 
nun 153 cil maddesi hiıküm1erl dnlres\nde ll~ncn tebUğat icrasına icra 
nıcrcll tarnfınd ın ve 25 gUn müddet vcrllme.;lne ko.rar vcrllmlştlr. tşbı ıllı.n
dan itibaren Hamdı ile Ş~rlrc Emine vlrisl"rt usuıen icra dalreslne gelme
dlğl veya gelip te kanunen makbul blr seb~ go.;tererek p1ınyı o.tnınktan ve 
lpote~ çözmekten lmtlna eylediği takdlrd_ borçlu borcu lcra dıılrezlne? t~

ma.men yntınrsa icra tetkUt merci tarafından paranın namlannız.ı. hıfzı
na ve 1pntek kaydlnln terklnine karar verileceği ve bu kararın tapu d'.l.l~ 
stne te9lltt edUerek slclldekl kaydln terk.in olunacaı:tı malumunuz olmak 
üzere U!nen teblllt o!unut.. 47271 


