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30 Ağustos 
l\J. Şevki Yazman 

"' ilstiklfil; nasıl blr milletin de
ler blçllmez, eşi bulwımaz mA
~evl bir varlığı ise bunu sağlıyan 
p.vaş ve zafer de onun gibi ~ 
Ye kut.sal bir başarıdır. işte biz bu
günkü varlığımızı ve lstlkllllmlzl 
v:ıeydana getirmiş ve kökleştir
miş olan 1922 yılının 30 ağusto
gunda Başkumandanlık meydan 
tnuharebeslnln kazanılması gü
nünü bu derin m~naslle anar ve 
kutıanz. 

Yurdun kurtuluş, Yeni Türk 
devletinin kuruluş bayramı 

Havacılık 
haftası 

Bugünden itibaren 
baıladı, kurumun 

beyannamesi 

Biz bu zaferi ne bir talih cllve
llle, ne de adet veya mnlzemc iis
tünlUğü ne kazandık. Bllftk\s yl
ilt kam ve alın ter:l dökerelt, 
'«Milletin makOs talihlnlıı yP.nerek, 
b1rlncı cllian harbinde mağh1b 
~lmuş, dağılmış ve dağıtılmış or
<!u ve slllıh artıklanm toplayıp 

lstanbul, baştan başa donandı, bu büyük 
günü heyecanlı tezahürat ile kutluyor 

Ankara 30 (A.A.) - 30 Aıu.- 1 
tos Zafer ve Tayyare bayramı müna
ıebetile Türk Hava Kurumu baıkanİ 
Şükrü Koçal: aşnğıdakl beyanname
yi neşretmiştir: 

Aziz vatanda.şiarım. 
Barış, sükOn ve mllll b!rl!k ülkesi 

Türklye, bugün y!nnlncl 80 ACUJto.. 
sunu kutla.maktıadır, Acı lç\nde kıv
ranan bir dünyanın ortasında, mll
leUerln en az üzuntn ve sıkıntı ce-
kenl olarak bayramımızo. erişmek. 
büyük b:ı.htıynrlığımızdlr. 

- -Taksim meydanında Halk dinç ve gürbüz adım
larla g eçen kahraman 

Mehmetçikleri şevk ve 
hararetle alkışladı, her 

yerd ~ büyük bir sevinç 

oldu, geçit resmi 
ab ideye çe
lenkler kon

Insanlann, .şuunınu kt\yt>etml~ yı
~ınlar halinde blrlb!rlcrlnln üs.üne 
saldırmalnn. bu yıl SOn hızına var
mtJtır. Tllrk milleti vatanını kotu 
lht!ros!.ardı:ın ve karersızlıklarn dL,Ş
mckten büyük blr usta.hi:la ı:cru· 
masını bilen sayılı mllletıcrcıen tl1rl
ülr Haklarına VE' ~renne dokur.uı. 
madıkça Tllrlt!yenln, lyillk, fazllf't. 
ümran ve düzen yuvası cı:ı.rak kıı:a
ca~da artık hiç kimsenin teredtfü
dü yoktur. Milli Şeflnln kud:-etll 
ldaresı ve şefkatu ltanatınrı atlında, 
ycryüzUnün medeniyet ve tekfunlll 
unsuru olan mllleUmlz, harb l\!etl.
nln yıkıcıhgını, en ror şartlnr tçt
de çırpınarak lalzandı~ı 30 A~u tos 
gunlert lle çok iyi kavradıet tçln bu
cun ıstırap içinde bulunan lns:ml.(;uı 
blr an evvel aydınlığa kavuşma ını 
yurekten istemektedir. 

• ~llyerek ve fakat adetçe dalma 
t!üşmanlanmızın aşağısında kal
ınak talihsizliğine rağmen kazan
tbk. Onun için blzce bu zaferin 
tte~rl her hangi bir savaş sonun
da elde edilmiş ba.şanlarla ölçüle
ınlyccek kadar büyüktür. 

Bu zafer, bize yalnız mllletlml • 
tln kendi benliğini ve istlktfillnl 
korumak için icabındn ne sıkın
tılara katıamp ne çeşit bir kuvvet 
nıevdana çıkarabileceğini ve na
sıl bir nefis müdafaası yapablle
eeğinl ispat etmekle kalmaz, bü
tün tarihte en gilzel ordular çı
karmış ve savaş ilminde en güzel 
ınlsaller vermiş olan TUrk ordu-
8\lnun modem harb tekniği ve 
kaidelerini de ne derece doğru
lukla tatbik edeblldlğini göster
mesi itibartıe de ilmit ve emniyet 
verir, bugünkü ve yn.nnki müda
faamızın da aynl gelişmiş ve yük
selmiş harb gildilmü ne SP..ğlan
öıjtrnı meydana 'kor. 

1iakikatte de 30 ağustos Baş
komutanlık zaferi adet ve malze
ınece aşağıda bulunulmasına 
ra~en iyi bir harb gtidümlle ve 
ınanevra kudretile kazarulablle
eek harbin kl!slk bir nümunes1 

du, ateş 1 i 
nutuklar 
söylendi 

olarak gösterilecek derecede mü- Buglln blltlln memleket Tilrklye
kernmel cereyan etmiş ve ancak nln kurtuıuı ve Ttırt devletınln ku
bu sayede kazanılmıştır. Muha- rulut bammını heyecanlı teıahU 
rebenin bu balomdan incelenme- ratıı. kutluyo1. 20 yıl ene Ebedl ve 
sidir kl harbden anlıyanlann na- Mlllt Şetıerlmts Dumlupınar meydan 
zarında zaferin kıymetini birkaç muharebes1n4t müstevli dUoman or-
kat daha ytikseltlr: dulannı tmha etUklert uman yalnız 

T ~ Tllrklyeyt kurtarmamışlar, aynı ıte.-
Nnzart olarak mutaamzdan manda bugüntO. Türk devlet.ınin ku

adetçe ve stıfilıça üst1;1n, bundan ruluı temellertnt de koymu,şlardı. 

hüküm sü-
•• ruyor 

lklncl dlinyn harblnln gellşlmlnl 
taklbederlten, havada kuvvetli otnın
nın, mllletl~rtn hayntındnki cıcıln 
tesirleri hepimizin dikkatine ~a·pı. 
.ror. Kıtalar. er.glnler nı:nrak, ku
roklıktan çatlamuı topraklara inen 
yağmur gibi, sıkışmış 'Ordulılrın lm
dad.na koşabilen nııcak tl1ça:t., lir. 

30 Ağustosla cHnvacılık Htıft1sı. na 
girerken, bu yıl da göklerde gerek
tı~ı kadar kuvvetU olup olınac\ı&ımı
zı dfişUnerek ve Türk Hava Kuru .. 
muna nasıl yardımda bulunabılece
llimlzl oraştıracnğız. 

Türk Hava Kurumu, milli kaynn.k
larunıza. dayanan bir hnvncüık en. 

Bu ltl>arl& u fer bayraminın bu Merasim programı muclb\nct t&- ranlarmı sundu. dUstrlslnln temelleri atılması yoiun
lkl bakımdan blzlm. tçln paha blçll- tanbul komutanı general Atım 'l\- Geçit resmine tştır~k edecek olan da bütün gayretlerlnl k:ullaıımakt.a
mes bll.yilk blc tıymetl vı mUstesna naztepe Fındıklıdaki komut.anlık bl- kıtalar, okullar, hava kurumu te· dır. Türk Hava K~nımunun kamp-
blr ehmm.ı,etı vardır. nasınd& tebrlklert ka.bul etti. oekklllleri, muhtellf cemlyeUer, er- lanndıı, göklerlnıl:zın kahmınanlnrı-

+ .... _ , 
0 

nı yetiştiren havacı bir nesil ure-
ı..ıowınbul fehrt dt bu bUytık bayra- Vall ve be,edtyt retst doktor B. k ... nden Taksim meydanında program mektedlr. BUtfin bu ah malıır· nn-

mt 'kutlamak için diln Atı,un:Jım- Lütrı Kırdann rtyaseUnde umumi mucibince kendilerine t8hs1' edilen cak milll yardımdnn çhıı°' ve ktıHet 
bert bayrakları& allslenmıo halk, dıin meclis basından B. Cevdet İlkray, ve yerlert 1~al <'tm\Şlerdl. almaktadır. Geçen yılın dört mllyo• 
geceden bert batlı.yan flddetll ya~- B, Recep Havlucudan nılitekkep bir İstanbul komutam, tebrtklert kabul nu aşan verimi karşısında, e?.lz mil
mura. ratmen ııeçıt re.mıtnt ıtönnek heyet, komutanı r.lyaret ederek ordu· ettikten IOllra onda. ve.11 ile beraber, letlmlze Kurumun şUkranlartnı su
lçln Taltslm meydanınt. ko,m\13tu. ya İstanbul tchrln!n tebrik ve şUk- (Devamı sahife 2, sütun 1 de) narken cHavacılık Hartamızd • da 

Alman ve Iııgiliz mültecileri 
burada nıübadele edilecek 

Ticaret Vekili B. Behçet 
Uz'un vilayetlere tamimi 

vatand3şl:ınn taze bir coşkunıııı,111 
göklerimiz lç!n yardıma koşacak1n

r~na inanıyor ve yüc.: ba)·nucın 
mutlu olmasını dlllyorum. 

HükümetFn · 

başka da iyi ve tahkim edilmiş 
ınevzllere yerleşmiş düşmana 
karşı muvaffakıyet ümidi ve he
le tek bir muharebe Ue bu düşma
nı imha imkruu hemen de dilşü
niılemez. Bu şartlara rağmen 
fstild altındaki vatanını kurtar
ınnk mecburiyetini duyan Türk 

~e~1kı:~!~1~~Y~~a::~rı~İ>~~~~ Mübadele muamelesinin önümüzdeki İthalat eşyası için Vekaletçe alınan 
~ı manevra ile telfıfiyt düşündü. • I 

programı 

Garp cephesinde toplanan Türk teşrİnİeVVe de yapılmaSl muhtemeldir kararlar, alakadarlara bildirildi 
ordusunun ilçte ikisinden fazlası- Lüzumlu kanun ve kar ı 
nı dfişman cenup kanadının kar- nameleri hazırlıyac k 
şısında yani Afyon cenubunda Ankara 30 (Ak'ıam) - Aldığimız ml!llOmata gSre, teırinievvelde Ankara 30 (Akşam)' - Tica- olmak üzere her türlü 1tha1At' _, 
t.opladı. Türk Baş ve cephe komu- Alman ve İngiliz mültecileri arasında Türklyedo ye"i bir mübadele ya· ret Veldll Dr. Behçet Uz son tet- eşyast.run piyasada serbes ola- komisyon kuruldu 
taıılıklnnnın bu husustaki cesa- pılması muhtemeldir. Filiatinde bulunup enterne edilmiı takriben 280 kik seyahati esnasında gördüğU rak satılması kararlaştırılmıştır. -·· 
rett ne kadar yerinde ise, ordu lcadar Alman kadın ve çocuk tle o milctarda Almanyada enterne edilmit 1Uzum üzerine, Heyeti Vckllece Bundan böyle Vek~letıer ve vll!- Ankara 30 (Akşam) _ Ba,csve. 
blrltklerinin bu manevrayı düş- tngillz icadın vo ı;ocuiunun Tilrkiyede ve a~lebi ihtimal Aıtkaradıı. mü- kendiglne verllen salD.hiycte da- yet!ClS de dahil olduğu halde kil B. Saraçoğlunun Büyük Mil-
:tnana hiç hissettirmeden b~ar- badeleal movzuubahiatir. yanarak aldığı kararlan bir ta- bilumum ihtiyaç sahipleri thtl- ıet Mecllshıde okuduğu hukt1mctl 
tnalan askerlik vasıflan bakımın- Z mimle vilayetlere ve mmta.ka tl- yaçlannı serbes piyasadan teda- programının sureti tatbiki işlerini 
dan o kadar öğütmeye değer ve irai kombinalar Patatese prim caret bölgelerine blldlımlşUr. rik edeceklerdir. konuşarak lüzumlu karamamo· 
:ınuvaffakıyetfn birlncl sım bura- Tamimi ehemıntyetlno binaen 3 - Manifatura ithalfttlle 1ş- ve kanun' lfiyihalannı hazırla-' 
dı:ıclır. aynen dercedtyoruz: tigal etmek üzere kurulmuş ve mak üzere Başvek!Iet müsteşan 
, Sonra bugün hızlı blrllklertn Sermayeleri 3 milyon 376 Her Clekara ikiıer lira 1 - İthalM lmkAnlan çok kurulacak şirketlerle münhasıran B. Cemal Yeşilin reisliğinde teş· 
1ı~;upa cephelerin.de gördüğü:- küıiir bin liraya çıkarıldı · ·ı k azalnu., olan kalay teneke ham kendi imalfithaneler:i ihtiyacı kll olunan komisyon için bütün 
ınuz hareketlerini yirmi sene ev- prım verı ece kauçuk, otomobil.' otobu; ve için manifatura eşyası ithal eden VekAietıer mümessillerin\ tAyln 
yeı tatbik ederek bir süvari kolor- kamyon ı~tiklerinln ithalleri imal~tha:ne sahiplerine ithal et- etmişlerdir. 'KonJ.fsyon yakın~ 
öusunu dar bir gedikten düşman Ankara so C'I'eletonla) - zıra.ı An.kara 30 CTeletonla) - 94:! sene- sırasında ticaret ofisince normal tikleri malların yüwe yüzü bı- toplantılanna başlıyacağı cihe~!sj 
gerisine sarkıtmak, ordumuzun k.ombh1Blar teşk1l&tı tarafından dolt- alnde üzerinde patates istihsal edl- ithalMçı kA.rrnın tıbesile müba- rakılacaktır. gerek Başvekft.letlerde gerek al!
stb :ratejlnln klAsik kaidelerine ve nıdan doıtnıya. rtraat yapmak, çıtlik len v• edlleceıc otan eraztnln beher yaa ve ihtiyaç eshabı arasında 347 numaralı koordinasyon kadar Vekft.letıerde bu hususta 

Ugünkü harb tarzına olan kabl· ve erazt ıstısmaratındt. n bu hu- de~ için mustahsilleı:e tkl lira yine bu ofisçe tevzline devam kararının ikinci maddesinde ya- 1ptlda1 hazırlikle.r yapılmaktadır~ 
,~Yetine güzel bir misaldir. 1940 susta lüzumlu bllümwn lfletm• ma.rc- prlm verumesl k&rarlaftmımış oldu- olunacaktır Bundan bıu:ıka tthal zılı evsafta kA.ğ'ıtıarla alelumum 
"' d bul ~undan bu karann tat.b\ld için Zlra~t · - te ı rl 1mallnd k ı l a Sedan yarmasını yapan Al- rarıann a unmtııc Ozero ZJ.raat vekf.letı emrine bir mUyoıı. 320 bln olunacak her nevl demir ve çe- mektep def r e • e u • . ptal edilen krediler 
:tnan zırhlı ve motörlü birliklerl VekAlett emrine evvelce verllmlf olan lira tahsisat verllmest Heyeti vektıe- likler ile tel ve saQ IA.vhalann ve lanılan kAğıtıar mektep defter- Ankara 30 (Teleronlnl - Ev.elc4 

tli'ransız cephesi gerisinde ne yap- 600 bin Uralık tehslsat mUtede.vU oe karadQftınlmtf ve bu karar bu- manifatura % 50 st ve yine muh· lerl imal ettirilmek üzere, tstan- tutun mltbaynası ı.,,ıerl için Tıcnre1 
ı ise bizim sUvarl kolordumuz da set'maye olarak J Qıllyon 376 bin 330 glinkll resmt gazetede lntlf:ır etmlştlr. tellf ihtiyaçlar lçln blrlfk emrin- bul k~ğıt, mukavva ve tatbikatı Veıtaıeu emrine açılan beş mll)·on u .. 

0 Va.kit aynt işi gördü, yani düş- liraya lblAt edllmlftlr. Bu husustaki l . . . . de tutulacak ve diğer yüzde el- lthalAtcılar birliği emrlnde tu- ralık kredl ııe ınş3at ~teUerl mliba• 
ın])~n gerisini allak bullak etti. kararname bu sabahki resmi gazetede • nhııarlar Vekılı geldı ıısı serbes piyasaya arzolunmak tulacak~ır. ynasl 1çln Natll\ Vek~let.ı emrluo tah-

b 
~şına.n B~komutanlığı ite lrtl- intişar etmıştlr. · GümrUk ve İnhisarlar Veklli üzere sahiplerine bırakılacaktır. 4 - ıthall sırasında ticaret sıs edtıe 250 ~in liradan bakiye k:ı • 
aı.ını kesti. dün sabahki ekspresle şehrimize şu kadar ki 1/10/940 tarlhlnden ofisince rnübayaa olunacak mad- lan 49 bln kusar liralık kre:iUertn 

tlıNlhayet bu ilk manevra ve çe- Ticari ve mali anlaşma· gelmiştir. evvel perakende satış teşkllft.tı delertn ithali tarihinden itibaren lptall Heyett vetııece kararl3şmı~tır 
ın~ef:ayesinde elde edilen ilk lar müzakere heyeti mevcut bulunan manifatura it- bir ay zarfında ofisçe satın e.lın- r l 
nı ~~ akıyetıcrden yani düşma- Ankara 30 (Telefonla) _ Hari· B• k d . · haldtçıları4a.a ithal eyledikleri ması ve bedeUnln ödE'!nmesl, bir- kl 
tlnd yon cenubundaki mevzile- ciyc Vekaletine merbut olmak Uzere ır uran erın :rr.cı.;..ıiidh yüzde elllsl yerine yüz- llkler emrinde l>Irnkıla.cak rnad- Bu sabah son 
ına en gert atmndnn faydalan- ticari ve mali anla~malar müzakere h•k" • 1 de 70 l bırakılnr.aktır. delcrhı de keza aynı müddet zar- 1 
eer~r\ bildi. Modem harbin fel- heyeti namlle bir 1teyct kurulJıasına 1 ayeSl 2 - İcra _vekllleı1 hevetincc ~:a:ed~~~~~ç n~:~:~~~~ca t::e~~ telgraflar ikinci 
}'llz'J n d ve ilmini kuran. Klause· Heyeti Vekilecek karar verilmiıttir. Yazan: Dr. Adnan V~ldllete verılmiş olan salahiyet- mes_l lazımdır. Bu mfüidE'tln 11\- • 
tnuh n bedii!! gibi haıbın valnız Bu heyete 600 lira aylık ücretli bir YARINKİ Nt.lSHAl\UZD!\ leıe .dayanarak alınmış bulunan tammda!..'1 sonra lJı>dell öclı>nnv•- Sahıfemlzdedlr r are C mPVcl '11rıda d"&ll Ye reis ve 1 SO lira ürretl bir daktilo ve- ı tahdıt kararlan kaldınlmış ve il · ) 

Cl),.tUQU abi!e 2. ıülun 2 de) rilecektir. '----- - --- ·---" birinci maddede yazılanlar hariçl <Devamı sahife 2, sütun 2) de '-=-- .,,-=-·w-....:n;a .. 



SahJfe 2 so ~1943 

BU •• •• z Liş· 
Çocuk fazla olunca 

Ç ok çocuklu allclere yardım etmek her znnınn dlişünüleı:ı 
meselelerlmlzdendlr. Son olarak üçten fnzlns.ı lçln ayda Od 

buçuk Ura verilmesi kabul edildi. Bu bir yardımdır. Fokat pek ha
:tJf bir yardım. Çok çocuğu olan babanın sıkmtılnnnı gtdereceJi, 
onn rahat nefes aldıracak bir ynrdım değtlcllr. 

Kazancı az olan çok çocuklu baba evIAtlannı perişan etme
mek için dlşlnJ tırnağına takarak çalışsa yhıe akşam evtne gel· 
41ğt zaman blr ıey yapamamış olınruun ncıslle kederler içinde 
kalacaktır. ÇilnkU bugiln beş çocuğa, altı çocuğa değil bir ço
cuğa bakmak yeryürllndeld işlerin en gücü haline gelmiştir. 

Askeri terfi 
listesi 

Yüzl>aşilığa ve üsffeğ. 
menliğe terfi ec.ıenler 

Ankara 29 - ~ tan.tını dün 
blldlrdiRtm ordu tertl listesinin mll
tebakt kısmını da blldlrlyorum. 

Ytlzba§ılıRa terfi eden Jilval't üst
~enlerl: oem Yalçıner, Emin 
Oörgüç, Orhan İlteT, Mehmet Ana.ta, 
Falk Emre Funt 1tna.l, Adnnn Kobay, 
Şevkt ttniü. Bnl~nddln ttne.ı, A~lz 
RoMlı, Ktunll Başnr&n, Sllreyyn ön
cü, Basrt Arık, Ahmet Beyıltan, Ham
di Barl&.3, Enver Yıldınm, Avni Ka
raca, zeki Gökmenek. Kasım Alper. 

S' r n ra çe esinde dun yeni 
bir değişiklik olmadı 

ollalbukl çok çocuklu baba ne hfirmete IAyık adamdır! Ha· 
yırlt, fnydnlı, verimli, güzel dediğimiz hiç bir iş bu memlekete 
beş, altı tnsnn vermek kadar hayırlı, faydalı, verimli ve gmel 
olnmaz. Bu topraklar için yaşıyacak ve hu topraklar için ölecek 
beş nltı insan! Jllç bir gayret vatana bu değerde bir servet ka
r.nndıramaz. Eğer bir tek adam bu toprağın, bu suyun. bu 
havanın beklediği çalışan kolu, dUşUnen kafayı bir milyoner CÖ· 
mertliği ile veriyorsa onu sıkıntılar fçlncle keneli haline bırak
mak, açalış, çnbnla dn bu çoeuklan yetiştir bakalım!» diyen bir 
8Cyfrcl tavrilc durmak reva dtğlldir. Öyle çeşitli sıkıntılar diln· 
yasımlayız ki çocuk fazla oluncn babn ne yapsın? Takatımn yetti,, kadar daynnncnk ve sonra elinde olmadan serretl ziyan 
olup ı;dccektlr. Jlalbuld asıl kaybeden o değildir. 

Merkez cephesinde Rus taarruzları devam 
ediyor,Ruslar 6 meskOn yeri daha almışlar 

Zafer bayramlannı kutladığımız şu giinlerde düşünelim: Ya
~dığrmız bu iyi saatler, kazandığımız bu uf erler, ve bu güzel 
vntan cocuk, çok çocuk veren bnbalnnn eseridir. l\titldifat ve
receksek hemen onlara verelim? Yanm edecek ek her eyden 
en·el onlnra yardım etmemiz 13.zııındır. Şevket Rado 

Yurdun kurtuluş, 30 Ağustos 

Osttel?'menUğe terft eden 8Ü\'t\r1 Londra 30 (A.A) - Stalingmd- durulmugtur. 
teğmenleri: Needet Aykut, Salih Koç, da t~hliko awmıı olmamnkla bent.· Merkez cephealnde, RJev b61gor
Mennnn Paslnl1, Yunus Arkula, Cavit her, Almnnlıı.r daha fazJa yer kaza- ılnde ıeneral Zukofun kumandaam• 
ÖZgQç, Niyazi Cellk. MUstafa özler, namamı§1ardır. Dün gece Moakovıır da taarruz etmekte olan Rue kuvvot• 
CemU Soner. İbrahim Bunn, Mwta· da neıredilen resmt Rus tebliği, ilk lerl alh meakdn yeri daha geri almit
fa O~kbel, Şllkrtı İnanç, Ballh Koni- defa olarak ccephede kayde değe lardır. Rjev ıehrfnln dıo kuıımlarin
çe, Şükril Polat. Rızn Komşuoğ'lu, blr değiıiklilc: olmadığını> bildirmiı- da muharebe cereyan etmektedir. 
Basri Yn.lçın, Rüstem Aşınsı, Memduh tir Alın ı k tln bt --'-- t 
Dölen, İrfan Baktır. Hul~sl Bayhnl, • an ar ço ~e r mU&nveme 
Fevzi Atllld, Zek1 A.snn, KAmfl Arap- , Moakovadakl Reuter muhabirinin g8aterlyorlar: • . 
sun, Mustafa Tllrker, Ahmet Atlı. ışaratına g8re, son .ıf8 eaat zarfında Leninırad ın prkınd.a. ııddot~ 
Ömer özkutlu Ertu~l Akın, Sadul- Don ile Volga arasında kert duru· Ruı hllcumlan ...uku l>ulmnktadır. 
111h Arsu. c. hlt Tnras, snıerınan mun iyiye dofru dörıdU~nU bildir· İzvestlya gazetesine g8re, ~anlar 
Akıncı, Hüse-; tn Savaşkan. S:ıl~had- mivtir. Rus tanklan mukabil hticuma son zamanlarda Lenlngrad ın P. 
din Tuğsal, Sami Tunçel, Naci ÖZ- gcçmiılerdir. Almanlar, bir hafuı.- mali ~arltisinde bUyük kuvvetler top· 
kuzu Azmi Sorgun, Tııltıt Sözer, Naz- danberl devam eden ıiddetli muha· lamıılardır. 
mi Evren, Hftsntı Arkan. Zlyn Ka- rebelerden dolayı yorgun g8rUnU- Mihver kuvvetleri 
,.~üzba.şılı~a terfi eden topçu ilstte~- yorlaı:: En fazla llerlemlı olan Al- takviye edildi 
menleri: Arif Savn.ş, H. AVJ\,1 Nedi§, man ?neti kuvvetleri. kısmen earı1· Moskovıı !O CA.A.> - Reuterln Jl\l· 

bayramı 
Abdl Arda, CelAleddln Baykan. Sa.. mıo hır ~:dyette ~ulunuyorlar. ıros1 muhablrinJn bll~e ırlSrl, 

(B~ tarafı 1 ind sahifede) mi Erdll, İhsan özel, Vasfi Pckeren, Kotelnıkovo bölgealnde Rut mU- Sta.llngrada. vannap oall§aJl .Aln1an 
fakat daha ziyade takipte kaza- SaltıhaddJn Suney, Fikri Sl5nmez, dafaası eağlam duruyor. • tuvve~rl her 7.\rde taa.rruza u#rl}.• 
nılacnğını bilerek onu sıkıca ta- Kadir Avbar, Kemal Turtan, KAml! Kafkaıyanın doAu ve batısında maktadır. Ruall!.f, Alınan to.nk ve pl

Olzey, Vedat Akyalı. Emin Çilen, Ah- Rua mukavemeti gittikçe artmakta- yadeslne karşı olddetlt carpışmak
(8q tarafı 1 inci &abi!ede) 

Tnkslm mcydanınn geldi ve verd!ğl kibettl, başka yerlerde tutunma- me~ Otanava, Alp Ölmez, Niyazi Ye- dır. Gro:m[ petrol blS]gealnln ılmall tndır. 
•mir lizcrıne mernsım başladı. sına yer bırakmadı ve nihayet ruç, İbrnhlm SalnzoA-lu, Fahreddin garb.islnde Alman l1erlenl bir nehir Kra.maya svem. pzctes1ne ııOre 

Evvcıtı dcnlt bnndosu İstlklAl mar- hepsini dar bir sahada, Dumlu- Pekçe, Necip Soyder, Bahaeddin Er- boyunca (Terek nehri olacak) dur- BtallD4rfat muharebesi, Rusla.r lehin• 

gellşmcktedlr. Mihver kuvvetleri ı 
tanıc1 ı piyade ve Rmnen kuvvetıerllt 
tiı.kvıye odıtml~Ur, Bta.llngradın el• 
ma1 batwndnk! Almnn kuvvetleri bfı 
no kilometre geri altıımıotır. 

lıJev Onlerlnde de §lddet.ll mu• 
hatebeler olmaktadır. Her sokak ba;. 
fllll!. tanklar konmuştur. Ruslar, Al• 
nıan kuvvetlerini geri ntm111ar vt' 
ıs.ooo esir alını§ln.rdır. Muhlm mlk• 
tıard:ı gıı.lnmet ele geçlrllmlştlr. 

Kafkasta taarruz 
harekatı 

Berlln 30 CA.A.) - Kafkaysanın ba
ıısuıda akşam üstü geri çekHen Rus-
!ar taldbedllmektedlr. Rus kıtnları, 
Alman lletlleylştnl durdurma~a. çalı~ 
mışlo.r.sa da Almn.nlar 12 kllometrf 
lleı1lemeğe muvnrtoJıı: olmuşlardır. 
RUSlann bakiyeleri teınl.zlenmlştır. 

Alman tayyareleri kara hnrekeUe. 
rtnı d~eklcm~ ve 17 d~<mıuı ga. 
mtsını tahr1betrn~lr. Kalmuk •raı\r 
G1nd& Alman ve Rumen ıotnııı.rı bil 
ook ıstına.t noktalan ne kasabalo.r lJ
gn.1 etmeQ'e muvaffak olmu17lardır. 

1Jnı çaldı. o esnnd:ı llmnndn bulu- pınar'ın şhnallnde, arkası dağlık, tnrgü, Hilmi ~rtfirıgü, Mura.t Doğan, 
nnn gemiler. fabrlknlat düdükleri- geçilmez bir mmtakada toparlı- Samı Gökny, Saltıhaddln Bo.ytak, 

:!·:~~~::,:;-:;:~; ~:;: .;~. 1~!'!1·~~:: :.~i.:F::~~;.!~~ Pasifik'te J Zafer bayramımız münasebefile 
:::~~~~:::!h~:ı:!~~· :~ :~St:..·.~i~:.!~~~i :~;El:?~~~~ ,iddetıi savaşlar lng·ıı·ız ve Almanların tebrı'kler·ı 
mutanı, ~tumnndanlık meydan garp cephesindeki ordulanmızın Aslm" ann, KBearasthçe~· c~.:._ Sn, vEaşk.remSuhönı onıy-. Salomon adalarından , 
muharebeslnln mtıstesnn. ehenııniye- t .. • ~ 
tını bcllrten pnrlak nutuklar söyle- komutanı olan MllU Şef smet Re,,at SaRescn, Yap.r Oürtop. Mllml altııi Amerikalılarin 
diler. Nutuklııt bittikten sonra ~eçıt 1nO'nü'nü bugün bütün mtlletin Alkan, Şemseddtn Atnl, Abdullah elinde Mareıal Bfrdvud bir mesaj neıretti, Berlin '1!Sml başladı. aa.zetemız maklne:e başında, o vaktJn ErkAnı Harbiye Amy. SQleyman Ornlt.nn, Fehmt Er- __ 
•erildi~ zaman geçtt resmı devam Reisi olan sayın Mareşal'ı yine ntç, Cemal Tumlk, Necdet Seçkin, Londra 'O (A.A.) _ Avustral- radyosu "da çok dostane tebriklerini sundu 
ediyor. Hnlk, dlnç ve gilrbüz adım- Türk orduları bışnda, o vakit Halit Pulay, Enver KP.nrn, Osman yadaki ıeneral Mac Arthur'un umu· 
larla gçen knhrnmnn Mehmetçlk.lcrı orta ve küçük komuta makamla- Usman, İhsan Kaplnnoğh:. i '- •L d d'le tebliıte Londr 30 (A A M 1 '-d' k f ld t • fistteC'menllıte terfl eden to~pu teğ- m .ıtaragwun an neıre ı n " a . ) - areıa :ve tt\ıı; ır etme ıraatını e e e tını. 
alkışlıyordu. nnı işgal etmiş de~erU komutan- menlcrl: Fnhlr Gilrler. Mehmet Okan, göre muharebe ılddetlcnml~tlr. Ja- lord Birdvud liuaUn Türk.iyede kut· Atatürkün bizim hakkımızda ıÖY'" 
t!:ıgQ~il~k1f~!t te ~t~~; ıanrnızı. §lmdl daha yüksek ma- Murnd Özkan, Şahııp Itıık, Rıza ze- ponlar, mcvzn. h&.kl~lyctlc~ alt~n~a ]anmakta olan Zafer bayramı müna- ledikleri, TUrklcı hakkındn da aynı 
minnet ve şllkrn.n nişanesi olmak üze- kamlnrda bu memleketi ve mllle- ren, Beslm <>çak, All Naykt, To.lAt bulunan olmalı oarkıdo kain Mıln .0 aebotllo Türklero hitaben fu mesajı Uo vakidir: cHarıbdc bu kadar kah• 

Yüksel, Cemal 01\'.ln, Veclhl Akın, Or- hücumlarını tekrarlamışlardır. Bır ne~retmlştirr ramancaımn muhasım olanlar, sulh· 
re lnş:ı cd!len İnl!n{) gezisJn!n, vall tf milda!aayn hazır olarak gl:ir- han Akdoğan, Turgut över, Şükrü Japon kruvazörilc 8 muhribin körle- cAziz doatlarirnl memleketinizde ta en pyam itimat dost olmağa lSr 
ve belediye rel.!i doktor B. Ltit!t mck bugünün korkunç şartlan İlldn, Memduh İnceoıt1u, Ali mv1 ze girdikleri görülmUıtUr. Karaya meçhul askerin yanıbaoında hor ıe- yıktular. 
Kırdann nutklle açılış tören1 yapıla- i"lnde ne güzel bir talih, ne ümit At"y ""'·-sun ... """"" Nurl G"''·er Qc - ... L k ı lm ht l l •- b i dl Y ... • uuı, ~3. v.... ' M- aşxer çı nn mı, o naı mu eme - ne olduğu gibi bugün do yapı an :ıa- T"' '-] b .. b h" ] ] b k 
cnk, gece .uıt:ın uı ş"hrl tenv r e - verici bir manzaradır. Başta bu man Aydın Ahmet Gllner İbrahim d" K d k -, · ı uh b ' ur~ ere ugun u 13 er c n ı· 
ı ek bfttfin Hıı.lkevlerınde tfüe ler ' ' ır. ara a at netıces z m are e- fer töreiı]eri mOnaacbetilo Türk dost- n· k h 1 sk e.b"d · · 
ec • ıı harbi 1d t 1 ~ At tü k Şenocak, Fuat Şenol, Saltıhnddln Kı- ler olmu tur Düşman a~ır zayiata l b' J 8 d k la 1 yoruz. ur meç u a er u ı csının 
ynpılacalttır. .are em ş 0 nn a r zılınnak, Mustafa Kaner, Mahmut .. 'bt • hribl batınlmı•tır anma İh1'1 mesab.ı n_,_erme .. 

7 
tycr biriblrimize karıı beslediğimiz doat• 

Du seneki Zafer bayramını kutla- olmak üzere şerefle ve kahraman- Olger, Refik Pckercn, Fethi Ünsal, ugramış, r mu • .. : rum. t yar ır aaxer, "T eene luk, hlirmet ve takdirin bir sembolil 
ma metasimine sHAh nltında bulun- hkla ölm~erln ve bir millet ko- Emin y d ri E:nln Özçözün Kı\zım Daha garpta Kokoda da ve Morca sırtında bu Uniforma,yı taşııynn bir l · d · • h · ·z1 
m.ıyan emekll subaylarla malt\1 gıı. ruyucusu olarak bugün yaşayan- Kıı.lkan ~:m~l İntepe Adil Erçetin by' de dü~an hUcumlan pli:sltürtül- aslccr ııfatile. bu mesajı g8ndermek- 0 )~aslını temennı c erım' epmı 

• • ' ü .• Sal 'd d .. l•r ] b-'" , B - _L ] )]' • se ı:ım arım.> &llerın lştlrtı.kl knrnr1~mı.ştır. Emek.il lnnn önünde hürmetle eğllmek Sn.lD.haddln Knrol, tskender Atasoy, m ştur. amoa a a çarpışın.... e Antiyanm. iz aeAer er, mi ıyetı- • 
•e maltil ı;ubaylar bu mutlu günü, hepimize bir borçtur. Bekir Tunay. Oallp oençer, Cemnl o1muştur. . mb ne olurea olsun, hUyUk mlnevi Berlın radyosunun 
orduda fi'lt h1zmette bulun:ın sllfl.h Koç, Mehmet ttnnı, Şemsi Erdenlz, Salomon adalarmda Amenkalı- doetlu~ bilir TC bln'birimizln lisanı- h ı· b "ki • 
arkadaşlarUe beraber tuU:ıyncnk!a.r- T Niyazı Gtirses, Ferit Şahlnyılınaz, lar i§gal ettikleri alh adada mevzll7 nı bllmemekle berı:ı.bor, aynı ukerl araret 1 te rı erı 
dır. i ca ret Ve ki 1 i Muammer Mengüç, Nusret Bayc!an, rin[ ıağlam1aştırmı§1ardu. Karaya çı- hlelcrle düeUnUrUz, blribirlmlzin ha- Btrlln !O (Radyo) - BfiyOk Ti\ık 
~ltJ generaller, tümen tomut4sın- Fuat Oüzeltan, Hikmet ÇeUn. Ferdi karılan bütiln Japon kuv:vetlerl ya reketlerini anlnnz. Ben, aramızda kahramanı Kemal AtaUlrkün bUytlk 

da ve diğer btıyük askeri birlikle- (Bqt tarafı 1 inci aahifede) Alpay, Mehmet Yıldız, Bedri Şen, imha nya esi redilmiıtir. Amerikan bu hlslerin anğlem olduğuna emlnlm. 1nkı1Ap ve 1mnr bnreketıerlnl dCrlJl 
rln b:ı~nda bulunmuş olan zaUar, Kenan Öcren, Sa.lAhaddln Öuicmlr, piko tayyareleri, bir Japon muhribi Biriblrmlzin askert bes]et]erl bak· bir aIAka lle taklbetm1ş olan AlmaJl 
buglln s:ıat on yedide Harbiyedeki yen ve ihtiyaç sahiplerine talı- Şevket Toros, Osman Tunçer, Ethem batırmıılar, difcr ikisnl de haııara kında en yükaek takdir hissini besle- mtlletı, eanlı Du."lllupııttı.r zaferi mtl• 
Orduev1nde orgeneml Fnhreddln Al- sis olunmıyan maddeler sahip- Okul, Sadık Cihat öı.gtır, Fethi Al- u~ratmıılardır. Bu •uretle Salomon kt ld x. b'l'rim nascbeUle dost Türk mlUeUnt snml-

pertunga Osman öemırturt Emin ı__ ]a J me 0 0 u.uınuzu 1 1 • ı eti tebrlk ede cldınlnr 
t:ıym davetlisi olarak tQplnnacak- lerlne bırakılmış sayılır. Bu va- Dunıl, Mehmet Erkan, Kazın{ Savaş, adalan civar!nda vahn n apon Yan yana doat olarak çarpııtıiır m Y e r ve 6 

• 

!ardır. zlyet karşısında bundan sonra iruan Atabay, Hüseyin Baltacı, AU harb gemilcrı on beıl bulmuıtur. mız gibi, dügman olarak da çarpı§- Berıın mdyosıı spikeri, bu müna.-
Bey~lu mıntaknsuıda oturan emekli ithala.t C§YRS1 için vııa.yetıere his- Şahln Kavu, Fethi Alaçam, Namık ....................................... tık. Fakat ıon ıeklin bir daha teker• sel>eUe so Ağııstos zaferlnln chem-
ıubaylar ve askerl memurlar, yine ay- se a}Tllınıyacnğın:ı b!naenaleyh Ha.po, tsmnıı EJçakı, B:ıllh Oraltan, Arif Höçek, KAmrsn Alçıtepe, Fahri rür etmiyeceiino ernlnlm. ÇUnkil mlyeUnl uzun uzn.dıya tebarüz ettir• 
Dl s:ıntte Fındıklıda kolrdu blnasındn, bu hususta mutemetler tAy1n1ne Şeref Teker, Fnnık Nuri Tüme, Tur- Yanyuıt, SalO.haddtn Özpmnr, Htl- aağlam bağlarla birlbirlmlzo bağlı- dikten sonra sözüne devıınıln demıı-
istanbul ynknsında oturanlar Tıbbi- de lüzum olmndıA't blld~tlr. ııut. Kula, Mlthat Sun, İsmall Özgü- ın.meddln Özer, İsmet Tan, Hul st yız. • tir k1 
Je mektebi blnaımda, Anadolu cev- 6 _ İşlerln kolay yürümesi Tey, Hamit Alıınç, Mustafa özgür, Onal, Hasan Göktekln, Azam Vardar, 80 aene evvel Kının muharebe- •Kemal Atatürk bütün diinynnın 
:ttSlndekller de se.llmlye kışla!Dlda için kendilerini alAkadar eden Tevfik Zihni, Hllsey1n Kabnsaltal, Abdilrrahmnn Erdem, Suat Boyer, ainde Turk eillh arkadaılanmızın tnkdlr lle karşıladığı çok s:ığlnm '' 
reneranerın davetllsl olacaklardıt'. meseleler hakkında karar ver- Muzntrer Mestçl, AbdUmıhm.ıı.n F.ı· Muzaffer Ollngör, Bekir Refet Ergün. büyük cesaretini hiçbir zaman unut- ~~~~~ı:nı~~ b~~~~;~1ku~~; Bug1hı Zafer ha;rrnmı mlln:ısebctı- mek üzere Toprnk ofisi Ticaret geç, Rıza Akışık, Muhiddin Koçak, Burhnn Otırseı, Otlk?il Ollrdeınir, muyoruz Tilr1derl hakikt dost olar- dost Tü .... mllletlnl cnndnn .... ı•mı.ı:. 
le Dumlupınnrda ynpılacnk mera- • Cemnl Erltln, 6mıt Ankök İbrahim Sabri Ozan, Şeref DaRtstanlı, Ahmet .. · G 1. .... "" u " 
.simde bulunacak olan 2ş tlilllk ün!- otısı ve Petrol ofisi aalA.hlyettar Yücetfirk, Ahmet c~er, ~a Yerde~. Yılmaz Turgut Ozan, Fuat şruün, <>s- J"ak bılıyoruz. Umumi barbde e ı- maktadır. Türk ordulan Dumlupınar
yersfte heyeti lle eehlr meclisi na- kılınmıştır. Müracaatların dol- Şevket Tümer, :hzet &nmurat, Mu- man KökMJ, Rıfat t.mre, şehap Tuno- bolu ıcEeri .. C!Jlaaında muhasım. ol~· da bayraltlaruıa eşsiz muıızznm bir 
mıııa B. Znhlt Erol, Afyona gitmil- nıdan doğruya müesseselere ~ zarreı: en.hln, SalA!ınddln Birol, Rıza tan, Halll Dlklll, Ali Çetiner, Mu- rak çarpıotıgımız fUrklerln bUyük %il.fer çelengi dahn tnkmışlnrdır.ıı 
Ur. pılına.s:ı blldl~lr. İlgln, Ahmet Tunçer, Ji'atk Evirgen, z:ıtfer GUnhnn, Hllml Knrndnğ. ceaarctlnl kendi g8zlerfmlo g6rmek 

50 bin çelik pulluk uç 

BİLLÜRŞİŞE 
baokıı. dünyada kimseyi g8zilm gör-- pabilirdim .•. Pa?Jömen k!ğıt... -Hem benziyor ••• Hem bajka... demirine el kondu 
mUyor... - Dilinin altında bir bakla var, Pamıağile sıı.rlp gnJ"lp lıaret1er Ankara 30 (T 1 f la) D 1 t 

Emin, kuca~na alırcaıına bir ga.Y'" çıkar ıunu Ruhi!... Demindenberi yaptı. Şakağına dokunduı bir g8- z· I 1 1 ~~on -t evf c 
1 Ctt ..ı b' b El' l ah d" "-i})h • d ' UnU '- ıraat o etme crı "urumu ara ın· rot e, uce,,. ır ara aya atb. ın an tar ıyoraua, ıg ur oıge ıyor- % ıı;ırptıı d r t f t'l 'ht' b 1 

arkadqınm yele~iııin c•bine ıoktu. IUJl ... Paqömen kağıt diyorısun... - Hmm .•. Anladın mı~ ... Hem .~~,ma ı~e . ıa~·İ· dt ır.acı uı:;an 
Kurut. onluk ~ıkardı. Onar paradan Cüce birdenbire bqını çevirdi. benziyor,. bom bA§ka ••• Dah.a doiru- çbı 'ilduereT··e~zAı e ı m Lirnuz~rcd .1ı8nt: 
d ı____ d 1ı: ld T. · · b' 1 d k' · .. · LI k l H •0 u a urJO. vrupa ıte cırıte ı o--u paraya. 0 uz gazete a ı: ıtretıcı ır nazara ,.anın a mı ıuz- ıu een:sııı; çaprqı ı... oı ıonı ı· d b l 50 l OO l'k ll k 
Sbruete pek meraklıydı. Bunları düı itlerinin hanglti doiru dUrU..t ki, e ınd 0 

• ~ un~iW K çe ık pu u 

AŞK VE MACERA ROMANI 

okumadan edemez.dl. - Anahtar ıendel... çaprqık .•. N11.11l 7aptın bllmlyorumı uç efkıne 
1 

k ı on.ııı~ a~uVu-
Arahacıya - Onu bilebilirein .•• Zira Sultan Dolambaçlı yoJlardan yUrii,rerek ho- n~ tev 1 an e ~n~~ına eye 1 e· 

Tefrika No. 61 Yar.an: (VA • NQ)" 

Birdenbire, kendi ken<Uneı ıd~ 1'8.teyi de !Mıeaba. btmİf4- - ç.k B-ıiktata... Hamit de, ben de, ıenl dilsiz tanı- defe vardın... ]"]ece karar verilmı§tır. 
c--yllzn havlularla earılı adamı,. rü - dqanamadıı renyo d&nGp Cüce, eayılr.lar ıibi komııuyor. Kö- yorduk ..• Bu hAdieeler ıerıin yanın· - Hangi hedefe) . 

- dedı. - Buydu .•. Buydu! ••• 90- bıı mlnfmlılJ fnaan ınoulalına par- ıe de onun bı: llflarından bir mana da cereyan etti. •• Fıkat billQr ılıe).. - En mUhlmm ne, canım ... Aık Petrol anlatması 
IOr §işenin pe§lndeld Uç kltfden maklanıııh acile bir b1110 yolladı. çıkarmafıa ufraııyor: - Hah işte meee]e .•. BillQr ılfeyl hedefine •.. Para, mara, alyuet no- Ankara 29 _ Tıcaret Vekfılc : 
Liıl •. ~> ~ ~dçtıll ia1*ıoo, Oalatanm o kala- - Ben olmuaydım, Sultan Ha- de bir ele geçirseydin ..• Tamam ola- dlr ki onun yanında ... Meaell lfte ile Sokoni Vakum Qil Amerikan 0·r .. 

Guldüı bll1 . lielılı ortumda, avaz avaz balınna- ınldJ devlremiycceklerdi ••• Onun her caktı ... Zira parı8men do ıendel ••• ben .•. Sultaıı Hamldl devJrclim .•• Ne ketinin mUmessilleri aramnda biz &ı-
c-~a Qr flıe ••• O mev- la baılamuın mı) • aırnna, he.r eırnna vlkıfun ... Amma Bilmiyor muyum benL.. çıkar) •.. Pilff ••• Hlg .•. Sıhra aıfır el- Jaıma yapılmıııtır. Petrol ofisi lôğw· 

bum hıı.zın~orln anahtan... Nere- - VaY, kaltak vay... Sen benı Byle aular var k1. ıer veririm ıır ver• - NcJer •açmalıyoraun) de var bir •.. Muhalef~tln erklrunda- dilecek memleketin gaz lhtlyncır 
de)··· Denizin ~~:de ... > ne sannedıyonun~ ••• Defol... Ben mer ••• Scvzyorum... Seviyorum... _- Saçmalamıyorum ... Saymala- mm ... Şimdi iki nazırla bir ifan~ bu ıirk~t temin edecektir. Ofis eni 

. • • aenl t~mem ••. Ben hiç birinizi iste- O kadını aoviyOJ"wn... mıyorummm .•. Seviyorum .•• Sen de ama meydan okudum .• , BUtUn il:iun- rlndokl depolar da Amerikan ıirke· 
<A!ce, lkı nazırla Deh ( ••• ) pap- mcm... • - Nedir hu ıır >•ahu)... sevmenin ne demek olduğunu bile- Jardan no çıkar) ... Sıfır!.,. Tahte&- tine devredilecektir. 

ya elıle ıBy]e bir ba~tan aavmaı Kase Eminı - Sırn ıorma... Kadıni ıor ••• ceksin... Biliyoreun her halde, ınfır hatt! •.• Hayat, zevk de~ll, elem 

Kc~yva~lnhb lpretl yaptı~tan sonm. - Am~n.' ıua, rezil oluyoruz ••• Sülün gibi. •• İnce, uzun, zarif .•• Em- Emin ... Bunu hıpat ettin ... Hadım oluyor... O olmadıktan ıonrtu 
öıenın kolunda Cc!1yo dan çıkh. Sen lçmedığın unınn ne iyi adam- aalslz ... Ah, b8y]e oldu~· kin cesn- olİnana rağmerı ••• Bense, biçimslz, Ol ••. 
Arabacılardan blrıne işaret ettlı aın ••• Ne yumuıak baılısın... Şimdi ret edememi:tim ••. Zira diışünm~i(" yerden bir cüceyim ... Amma hndım - cO> kim) 
- Pati ... Hştl... sana ne oluyor) ••• - dlyordu. tüm ki ... Ben ••. Ben ••• Ben ki gerç[ değilim ... Buna ra~men ikimiz <le - Eğil kulağını .•• 56y]lyeylm. 
Arabacı duymadı. Cilce Ruhi, oralı deiilı şayet olmasaydım Sultan Hamldi de· alil eayıhnz .•. Sayılınz değil, e.Jiliz... Kase merakla e~ildl. 
Fnkn.t orad8'1 geçmekte olan Be- - Ah orospo ••• Bnnn elile öpU- vlremiyecektcrdi .• , Amma neaıl dU- İkimiz de eeviyoruz ... Mukadderatıı- Cüce, sadeceı 

vo~lu :rosmalnrından biri, bunu cük yolluyor ... İıtemem ••• Onu iste- şUnUrdUm ki o benim olabillr ... Belki mız nasıl blribirlne benziyor!... 
kendine bir i~mar diye alındı. mem ... Bütün kadınları istemem ... de olabilirdi •.• Çünkü ol bitirdi... Bu kelime üzerinde durdu: --Sırt • diye cisıldadı. 

Evvcl:i öz kırptı Sonra, Cüceyi Hepsi yerin dibine batsın... Benim Bunun delilleri var ... Ona akla gel- - Benziyor!... ~onrn, Y!!k,ek sesle: 
- r.l.;m~ ko•:roıu.:11~ .-sranıo.ı- t,. •~1' .,..,(ı;x.;,.,. v .. · O ı.,.,.ı ... ,:ı .... mivecek her tUrlU Iedaklrlıkum ya- fakat lafı çevirmek İltcrcesia!J (Arkaa& Y~) 

Şiddetli yağmurlar 
Diln gece yarısindan ıonra sııs.ı· 

nak halinde şiddetli bir yağmur bnr 
lamı~. gazetemizin lntl~ar snatine ka· 
dar fasılalarla devam etmiştir. Gece 
saat 24 tc Sirkeci lsnayonu civannn 
bir yıldınm düşmü~. telefon servisini 
inkıtaa uğratmı;tır. Ba;ka bir huaı 
ola.amııtıı, 



Bahlte 1 

~KŞAMDAN AKŞ~ 

Yüzünden aökemlyoru.s ( .. c:::! .... :w •• =.~ .... ~~ ............................... ~::·.-.. trla .... 1 .... J;...w.-==D==ev=l=e=t=D=e=m==ir=y=o=U~a-ri-=v=e~L=ı=·m=an=-=l=a=r=i=l=ıl=e=tm==e==a _ ..,, _,., _ _ Umum idaresi ilanlari 

Hepinı.b eevino lçlndeyh: Ekmek 
karneleri 

Belediye 
müfettişleri 

.... Evveli Nureddin Artanı. IODra 
Hikmet MUnlr (yani: Nureddin Ar. 
tam aylık tatillnl yaparker\ Radyo 
Cazeteahıl onun ~ okuyan mu
barrir arkadatmm). n nihayet yeni 
bir iyi spiker ••• - Milletçe bunlara 
nıa'ikb! İltanbulda miaa'fir liulu· ]"eftiı Jiadroıu lier ba-

Gerçi bu üçUncU vatandaşın adını 1 ·ı k 1=-·~ ı:_ı ·.ı•ı ı.: 
tanau bilmiyoruz. Fakat dojru dil- nan ar, naıı arne K.UDaan taKTiye eaı eceK 
r6st cyüzünden okumaımı» beceren alacaklar 

Piyasanın 

kontrolu 
l'icaret müdürlüğti ~e 

belediye ile l>arali'er 
çaliıacak 

Jenİ bir vatandq daha zuhur etti Beledi)"e tef!iı heyetine lmtı'hanla 
itte. •• Elh~d~ab... Vil& et makamının tebliği ı J - alınacali olan 11 mUf ettft lçfn açılan Piyasan in kontrol una <levanı edil· 
~ mlsJj nadır ele geçen zat, cknı- Yeni l:ek hmelerWn tevd m&- yuılı ve a~iltı bntlhanlar neticelen- moktedir. Yükıck fiatle eatılan mal· 

~r, deatroyen tarzındaki kelime- aında "88 İatanb'ul eakfnlerlnden ol• mı,tir. imtihana giren 21 talipten larc:la lhtiklr olup olmadılt Ticaret 
en P;Jri .. yerlerde pek durakla- matYJp misafir olarak bulunan ve bir ~cak bet kl§I kaunmlfhr. Bu beı odasından ıorulduktnıı eonra l&zım 

nuyor. V~llere, noktalara. bab;ı- ayi mUtec.avb miiddetle letan\iulda gençten fkfti hukuk, UçU lktla&t fa- gelen cezanın tatbikine geçilmekte-
~ barflen_n. mahreçlerine dikkat kalacak olanlar daimt kame alabll- klllteal me:runudur. . dlr. 
edıyor •• Scsıru Hacivat1A1tınnabmnı mek için mukim bu1anduklari mahal. Bunlardan da llı:lsl dı~er Ve~a... Ticaret VeUletinden geJen bir 
~nrtıyet hatibi yahut parnıuyen )erden kayıtlannı lıtanbula nakletti- letlerc merbut memur oldukl.ann• emirde piyasadaki kontrol i§lerinde 
pır tanmda heceleri lüzumlu lüzum- receklerdir dan Belecllyece tavzif edflebılme- mıntaka ticaret mUdilrlü~ünUn Bele
IÜz çekip uzatmakıı.zını cOmlenln Bu mUddetten daha u kaJacali- )eri için a)lkadar Vek&letlerfn mu· diye iktisat müdürlüğü ile mÜ§tcrek 
ahenk d?1~asına alafranga bir faaon lıula nakil keyfiyeti uzun eUrecek vafakatı alırıaca1ctır. hareket etmC3i bildirilmiıtir. Mınta
ve~ıızuı, Türlı: Kibi, dihndüı, olanlar vaziyetlerini bfr beyannam• ~ea~ ltadr~da <laha alh milfet· Jca ticaret mUdürlUğL report8r)erl ile 
alelade okuyor. ve nUfus tez.kere1erlni hamilen Ot .. tlılilc miinhal J)u)undu§undan yeni Belediye iktisat mUdürlüğü mlirakip-

Ve b~ .Yedi ıklim. dört buçakt•, met ettikleri kazanın elane'k bnro• bir imtihan açılarak kadr.onun lkma~ ]eri ikişer, üçer kişilik grup)ar halin
onu dinliyerekten mestoluyoruz. auna mUracaat ederek nakline kadar llne çalııılacalcbr. Beledıye zabıtası de piyanda tetkikler yapanı.k kara 
ii:~i aramızdan bir Caruso, bir Sa- muvakkat kame alacaklardır. Bu kadro~unu teo!iJ eden memurların horsa işlerine mani oJmnğa çalışa-

Phl ~vemıqtirl • ıuretle hiç bir vatadaoın aç bırakıl· Beled~e er~.mnde v~ mUnhasıran cnklardır. 
Bununla beraber, sevinmekte de mamaaı için teıkil&ta lcabeden emir· Beledıye z.anıtaaı lılenle çalıımala~ı p• ·nç ve sadeyağ 

haklıyız. Zira, onu, ne ilinlar vere- ler vc,ıilmfıtlr kararlaştınldıiından Belediye z:abı- ırı l d 
rck, mumla. f'UDdanla aradık. •• Oh, · ta.!i ile teftiş heyetinin mesaisinde aı· borsaya a ın ı 
buldukıt Fırında un kı bir lşlilrliği yapılaca1ctır. Bu iti- Bir müddet evvel toplanan Tica-

••• l>arla tehiı heyeti kadrosunun gerek ret odaaı meclisi sade yağ ve pirinç 
Doğru dürüst yüzünden okuyabl- keyfiyet, gerek kemi,yct bakımın- aa.tıılannın ticaret ve zahire borsaaı-

len bir zabıt katibi bulup bir vaiife- • dan meaaiaine bilyUk bir ehemmiyet na alınmaaını kararla§tırmıı ve n-
d~ kullanmak mecburiyetinde kalan İki giin]ük unu olmiyan verilmektedir. caret YeUletine bir teldif yapmııtı. 
bu dostum bana törle yazıyor: fi l f l Diğer taraftan Belediye zabıtaai Dün Vekaletten alınan eevapta eıı.de 

- Acı tecrübelerle anladım ıu, rın arın aa İyetine iolerinl idare etmek lizcrc _yeniden yağ ve pirinç aatıtılannın oda mecll-
l'"ürkiyede maalesef müthiş bir ckı· nihayet verilecek Jhdası kararla§tınlnn muavinlik tc sinin karan Qıere borsaya alınması· 
~t buhranı• varmq. Bu. herıeyden 1 ey)Ulden tibaren faaliyete ge- nın muvafık oldu~ bildirilmiıtlr. 
once ilkmektept '·ıraat dersi iai. • . • · çecektir, Bu yeni f""eklcül la•e, Bundan sonra sade ya~ ve pirinç sa· ı L • • • e. K v. Toprak mahsullerı ofıaı, bazı h- ..,. " 
a..qe, hatta ünıveraıte mezunlan geli· nl ) 1 .. k . Belediye suçları vesıı.lr bUtün Beledi- tışla.n diğer maddeler gibi borsada 
Yor. Basit bir ibareyi sökmekten ~ara d evved:iı gUn u md~r~ltep ye işlerinin idaresi hususunda Bele-- cereyan edecektir. 
lci21er B' F bir lngiliz. b• tar an • az un ver ıtı için diye Teislik makammdan emir ıve ta• Yeni şekfl SD.tı~lar ıaycsinde kara 
t~ b:ta r;:;s;:uıı çocuğu iç~ r~ıbazışı·eÜtlerlnp de lve BbiJ~a limat alncaktır. borsada yer alan sade yağ ve biJhas-
UGQJI mevz ima b. b• d eyog u, ıı ' anga tı. ~ıdaf .a pirinç fiatleriııde muva:ı.ene hul-
&ziın bir uu 1° hal!an el~ey ı:, e semtlerindeki fınnların önünde ka- Zeyt·ı nyag"' 1 mak kabil olacaktır. Pirinç ve ya~ rnek ki mese e DM! 1 ıyor. e- )abalık g!Srülüyordu 
_._ mekteplerimizde yüksek sesle B ) d" ık.ı- t • üd'" 1...... .. fiatlemi kontrola çıkan memurlar 
ua;urna ı.1• t , eci:L....:. e e JYC ı uall m ur ugunun f" } • d " amamcn ıhmal .. nııt- T ak h lI f d d k ellerindeki borsa ıat erme ayanıı.-
tir. Biz. gözil kuy b. millefu opr ma su eri o isi nez in e i rak ıerbcsçe çalı§abilecck ıve muhte-
Sonra Tur'· ,_ e ~ •• ~ıı:.. ır • • teıebbll!lerl neticesinde bu fınnlara Sahte faturalar ve yu··k- " b'l ktl ' "çeyı ıyı 051 etemıyoruz. ·ı mik n1 f lı:irleri tesbit eae ı ece r. 
Bunca elemelerden. d emel k ven en un tarı arttı mıı, mn· sek fiatle perakendecl- Ticaret odası, Vekaletin karann-
ıonra İmtihan} U ~~ ken lann daha fazln ekmek çıkarmaları dan yarın borsayı haberdıı.r edecek-
:tanı 1 miJı an. m ıa • a- temin edilmlıtlr. Yakın zamanlara )ere satılıyor 
lr IJ> rofon baıına getirilen ıoJ. kadar fmnlann aiindelik un ihtiyacı tir. 

er er de bunu İspat eder. Onun İçin k ...:ı il gU il • d"l' d 1 • •----~-------
bq dava, bir radyo, bir fil&nca mü· anBel d':n l n ne~b~~ ~ ı '!or b~· Zeytınyaiı eatıılıı.n tamamen kara I R At D y o 1 
e&seaenin zaptını okuyan memur me- "dd e ~yeb n. thşe fı i~~rıgü~e l"k borsaya intikal etmiştir. Tüccardan 
telesi değı1dir: bir memleket dava· mu e.

1
en x.enb er

1 
nna. ı n u yüksek fiatle mal alan pnrelcendecl- ~ = 

11dll'. Mekteplerd üJuelr: 1 un verı me1o1e a§ anmıştır. Bazı fı. ler hükömetin tesbit ettiği Hat üze
olnuna adabına n: Yet ed -~kırae ve nnlann hu iki günlUlc unu almak rlnden fatura vermektedir. Ticaret Buıünkü program 
t • 1 • Y ere11 at · · aı~ 1- " - .ı·1.ı • 1 1 ftnrin erme çok ehemmiyet ıçın a.ıta goıtermcoıx en an aıı - Vekaleti, ekstrn ekstra zeytinyağı-
IDİ2 lllı.m. verme- mqbr. Belediye, halkın elı:mek lhti- mn kilosuna perakende satıılarda 

••• yacının bir anzayn uğramaması için 122,64 kuruı fiat koymuıtu. Piya-

nıad- Yeni ,harfler, yen.il... Alıpla-
1
iki gilfnlü1~ utin~unu alihmıynn ibu fığ~n-1 eada bu fiat lize1rindkendyalınız sabun-

a ... - dıyehilir • • ? ann aa ıye e n ayet l\-erece ın luk yağlar ... atı ma ta ır. 
Eski harfleri bi1:yr:ı . . kendilerine bildirml~tir. Ellerinde miihim miktarda stok 

Muhammen bedeli 1474 <bin dört ytız yctm~ dört> lira 06 <elli nltı) Kr. 
elan 9,218 Ms muhtelif ebntta kama~nç knlnı '15 EylUl 1942) salı gUnQ. sa.at 
Us) on beıtc Hayda.rp:ı.şnda aar binnsı dahilindeki komisyon tarafından 
~ eksiltme uru1Jle sntin e.lınncaktır. 

Ba ~e girmek ı.steycnlerln 110 (yüz on> Ura iJO (alt.mıı k~luk muva•· 
bt temınat ve lcnnunun to.ytn ettığ't vesatkle birlikte etslltme ıtıntı aaa.tıl-
66 kadar komisyona müracaatıan lf.zımdır. 

lıu 1to alt prtnameler komlgyondan parasız olarak datıtılmalı.tadır. 
C9393) 

Maarif Vekilliğinden 
l!uhteU! vlldyetıerdekl GczJcl köy demlrc11lğl ve :marangozluğu kur~ 

nna &f.'lğıdakı izahat ve ı:ırtlnm göre 6A"retmen alınacaktır. 
İatelı:lJlertn bclgelerlle birlikte VekllllA'e mllacaaUan UAn olunur, 
1 - Kurslnra yalnız bölgı sıınnt okulu mezunıan alınacaktır. 
2 - Ttıllp!e:rJn f1llf a9kerllk hlzmetıertnı yapmıı olmalnn IAzundır. 
S - Bu şartlan haiz olnnlar Ja.m bir denemeden geçtrllecetıer ve bı 

denemede mu\'affak olurlarsa Gezle! köy kurslarına ötretmen to.yin edUI· 
ceklerdlr. 

4 - Bu öğrctmenter.e bldaycten 75 lire. Ucrct verilecektir. Bunların ter. 
flletl Barem kanunundaki esaslara iöre yapılır, 

15 - Taliplerin Vekllllğe verecekleri dllekçelere qntıdatı evrakı 'baRifO-
mnlnn lAzımdır. 

A - Diploma örneği, 
B - Askerlik terhis tezkere~ örneği. 
o - Nüfus tezkeresi ömeğı, 
D - Rilsnlihal kağıdı, 
E - Vazlfe ynpmnsına mfml sıhhi blr Arızası olmadığın& dair resml 

doktor raporu. .g127. 

inşaat Yapacakların 

Dikkatine 
Naıarı 

Bayczltte ya.nnn Fen Fakültcsı binasında infaata elve11§ll be.r nftl 
ır.ennt malztmes1 toptnn ve perakende olamt mnhalllnde satıp. çıkant. 
m~tır. 

Maliye Vekaletinden 
Maliye Meslek mektebine talebe 

alınacak 
Mallye meslek mektebine alınacak talebenin seçllmesi için ıtlnci bir 

deta da.ha ynzılı ve sözlll mlis:ıbnka o.çılmıştır. Mtua.bakaya sırmelı: için 
17 • 211 Jaşmdn olmak en ap~ orta mektep tahslltnl b1tlrm1ı bulunmak. 
askerlllc ta~ında olnnlar için askerllQ1n1 yapmış veya eair sebeplerle a!Aka>
sını kesm~ olmak şarttır. cTeclllller alınmaz.• Yazıh miişabaka 1mt.ihan
lan Ankarnda mallye meslek me:ırteblnde, İstAmbul, Seyhan. lmnir, Bıvaı, 
Samsun, Bursa, Amasya, Zonıutdak, Tokat. Ordu. Brzlncan, Bilecik, Çan. 
kın, Kıqehlr, Qıınakkale, TekJrda,, Kırklareli. Bolu deft.erdarlıklarmd.a 
ıo Eylıll 942 tarihinde yapılacaktır. -ıJ 

Talip olanlann lmtlhan ınnünc kadar Ankarada Mallye mealek me-tı.e. 
blne ve vııayetıerde 1slmlert sayılım defterdarlıklar& mtıracaatıarı ll%ımdır. 
Anktı.rnda !crn.sı knrarlnştmln:ı ı0zlt11mtıhan günQ. 111 Eylftl 942 den 25 Ey
UH 942 ye alınmı~tır. 

Mektetın to.hsll mllddet.ı 1k1 yıldır. Talebe mektepte yatar, Aynca ll\ft
lerlne muknbll orta mekte;> mezunlnnna ayda teslntlslz 40 ve llse mezun
larına 45 Ura verlllr. Mektebi muvaffakıyetle biUrenlerden orta mektep 
mezunlan 20 Ura ııse me-ıunlnn 25 Ura ma.a§1ı memuriyetlere tayin olunur-
lar. 17288• .940,, 

Türkiye şeker fabrikaları 
anonim şirketinden 

nıezunJarımu vnr ibıivenite Diğer tarafmn lstanbulun bir AY'" bulunduran ve bunlan faturasız pi-
Madde 1 - Okunaklı bir batla lık •tok un mi~tarının da teminine yasaya arzeden zeytinyağı tüccarları 

nxa yazmak. baılanmııbr .. Bır aylık stokun nlha· hakkında Ticaret Vekaletinden alı-
Madde 2 _ Ana dilini yüzllnden Y~t bu .ay lçınd~ tamamlanıtca~ı te- nacak karar teblii edilinceye kadar 

Yanlışsız ıü1dür Rilldü kumak mın edılmektedır. piyasanın bugünkU durumu devam 
Madde 3 - İhtisas r t:.ılAk bııl· M h 

1 
edecektir. Vekalet, ıtok miktarını ve 

12.30 Program, 12,83 .Mllzlk (Pl.), 
12.415 Ajans haberleri, 13 Zeybek 
oyunlan, pehllvnn ve kar~lıı.ma ha
valan ve ttırktııer, ıs,ııo Radyo sa
lon orkestrası, 18,03 D!lns orkestrası, 
18,45 Oyun havalan, 19 Zlraat. saa.U, 
19,15 ÖQ-rendlğlınlz mar§lar, 19,30 
Ajans haberler!, 19,55 Halk türküle Fnbrlka~anmız bu seneki faallyeUerlne Eyltllde geçeceklerinden tstan
rl, 20,15 Kon~a (Cümhurlyet Halk bulda ve Fabrikalarımızda yenlden ıeker için miiracaathl.nn lmbulline 81 
Partısı adına), 20,40 Mllzlk (Pl.), 21 A~stos P9.2'artes1 ·gününden itlbnrcn b~lanacnkLır. Gerek klip gercp t.rls
Evln saatı 2115 Halk tUrkUlerl ve tal talepleri, ancak bedellerin fabrlknlnnmızn veya İstanbul Bilromuzıı ta
oyun havaİan,' 21,ııo İstanbul at ya- mamen tediyesinden veya hnvnlenln vürudundnn sonra itibara nlınacaktır. 

Yeti ve herrün kull..:.an lc~lerl eç U ceset bunlann ~imle~e !°it olduğunu tama-
~~~;;1~;~ı:~~~:~~~ı. 22 Mnzık <~U. Gelibolu Nafia Baı miidürlüğünden: 

olıun doğru te'~n- .___._ (Bah _ men teabıt etmıştir. 
İnı14n '4fil1Z eunal. U 

Yarın Abahkl program Mlktıı.rı 
'7,30 Program, 7,32 Vücudumuzu ça- Cinci Azami-Asgari Fiyatı Tutan % '1~ teminat ~ m fonetik oldufu bir Ji. 

~d 4 lmıi Maktulün Dursun adında İbrahim Çolak'ın 
Bir Tavzihi 

l~ralım, 7,40 Ajans habcrıerı, 7'55 ________ K_l_lo __ K_ll_o_ Ll. K. Ll. K. Ll. K. 
Radyo salon orkestrası. Bulgur 7500 7000 60 3750 281.25 

Nohut 5000 4500 SO 1500 112.50 
Kırmızı merclmek 8000 2600 50 1500 l 1.2.50 

Zeytin tanesi 1500 1400 65 975 73.12 
Zeyt n ya~ı '100 800 1,28 89G 67.20 

ınatr... e - hatası yapma· biri olduğu anlaıildı 
~ar, )'Ükaek tahaili bile kah NESEP HUKUKU ~ teYler değildir. Diğer millet- Beykozun Akbaba köyünde bir 

let ~lçUsüne göre bu gıÖİ mesele- tarla kerıannda muhtelif yerJe.rinden 
,...; b" okullan orta dereceyle bitiren yaralı bir ceset bulunduğunu diln 
~ • mlerce genç arasında halleclil- yuını~tık. Yapılan talJUka.tta bu 
tifi ~; ruetelerl fÖyle dunun, ınaa- cesedin o civarda oturan Dursun 

Bazı bayanlnnn koca ve babalan 
olduRu halde (ÇOLAK> 60Y ndmı al
mış olduklnnnı ~dlyorum, Anam, 
Eşlm, Q<>cuRum Ertu(trul ve Bursada 
Atıf'dan maada - ÇOLAK -SOY ndını 
alnnlıu'la ailevi hiç bir münasebetim 
olmadı(tını ve İstanbulda. soy adımı 
alacak hiç blr akra.brunın mevcut bu· 
lunmadıRını bUdlrmek lüzumunu 
hisse,tlğlmden bu hususun muhte
rem gazetenizle tnvzlhen neşr ve ıırı
nmı rlcn ederim, 

An.kara .A.Sllye Hukuk H~ldml KA- Snbun 400 350 85 840 25.50 
mll Tepeci taratmdnn tellf edllen bu Soı:tan 4000 3800 18 ?20 54.00 
mühim eser nazarı ve tatıb1kt bakım- _....:;.;K::.·...;f;.;;asu=lı:..Y.::..e __ ...;7...;.800.;.;;..._...;.'1.;;;000;;,;_ ____ 42 ___ s_ı5....;;0 ____ 23_8_.25 __ _ 

ahi ufrqtırmazlar. adında 20 y&§ında birine alt olduğu 
dan nesep hukukunu tetkik etmekte l - Yol inşaatında ç:ı.Iıştınınn nafiıı ~erı yeni ceza evi mabkümları ıçin 

(VA - Nu) anlaıılmııtır. Duraunun kamında bir 

•••M!..fi••i:ia;o;. •"'•h;o, •;;-:•"""•k=· .~.=:.=·=· .=.=.,,,..,,, .... , .. ~, ...... ,...,=. •w i~ı~:a~~k t::ıut~~afı~~:;;ı ;a~ı1: 

ve Temyiz mahkemesinin 1çt.ıhnd ve yukarda cins ve mlktan vo muhrunmen bedellle teınlnatı yazılı o':ın t:Cktz 
knrnrlannı lhtıva etmekttdl.r. Clhan kalem erzak 15 gün müddeUe açtk eksiltmeye konulmuştur. 
Kitabevinde s:ıtılnn bu deRerıı eseri 2 - İhale 16/9/942 çan~amba günü ı:ant 18 da baş mühendislik dalrc-

Um ar muayenede Dursunun bu kurıun ya
rasının tealrile aldii~il tesblt edilmiı-

hukukçularn tavsiye ederiz. 81ndc ynpılacaktır. 
3 - Umumi ve hususi şartların evsaf bnkkındakl malfunntı b~mühen

Ç ah ş tırıl a ca k !:ı!~ ~~::be~tiri:p~a~ :;~~~r~ 
anlaşılamnmııhr. Müddeiumumi ve 

A.d]' V uıbıta tahkikata devam ediyor. 
tn ıy~ ekili, müddeiu-
uınıye icabeden emri 

verdi 
Peynir ihtikarı 

Mesut bir nikah 

BiR ÇİFT 

Madeni iskarpin .. 
Gümrük memurlarından Refik 

Cım kazı Şnklre Nesterln ile emekll yalnız yüzü değişerek senelerce 
ormancı Hllseytn o~ıu Recep Aknn'ın her mevsimde ve her yerde gl-
nlkAhlnn bugUn Kadıköy evlenme ylleblllr ... 
memurluAıında güzide dnvetlller aro- ..,_B_e_y_o-ğl_u_is_t_lkl_U_ca-d-.-3-6-5-14--11 smda yapılmıotır. Tarafeyne saadet-

AdJ· Önümüzdeki sene mah- ~ıe:_r_:te~m~e~nn!ı~ed!:e~rız.::_ _____ ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
lııelıcf ıyle Vekili B. Hasan Mene- } • ) d k • t b h k t f" • d ~I tetıt'ift~un adliye itleri etrafında- SU Ü peynır er e tene e IS an UI ma rU B 0 iSi n en: 
~etlerd • erı eanaaında, muhtelif vll&- üzerine evsafı yazılacak ı - İki Sttitbeker kamyonu ıoın Kara.sör yaptırılacaktır. 
~nde c doldu~u gibi lıtanbul ceza.- 2 - Beherinin muhammen flyntı 1200 llradır. Şartnamesı Ofl.8 muhase-

lıılla.rı ve },.jahldlmlann çahıtınl- Toptan ve perakende peynir aa- bes~d~hfhalesı 2/9/942 çarşamba. gUnü saat 11 de yapılacaRından talip 
lbeei it., ~ ıneyenlere sanat öiretil- tıılannda alıcı tUccar, lateree teneke- olanların teminat nkçelerlle mezlı:ftr saatten evvel müracaatıan. 
lcin Yek~r ·~~ılmiı. bunun teınlnl leri açtırarak tarttırabllecektir. ' - Bu aaatten tonra vuku bulacak müracaatlar kabul olunmaz:. (9182) 
Relen d' ~ ?1uddeiumumlye )Azım Tam yağlı peynirlerin kiloeu top- -------r-------....... -------------

1.ta.rıhu) lifi ':enniı~. . tan 120, perakende 140 kurup, ya- İstanbul deniz komutanlığından 
~e"lt"flan te~'lı:ı!hanesınde bulunan nm Y•ihlann toptan Jtiloıu 11 !S, p~ Yaşı 32 den tazın olmrunnlı: tızere yedek EUbaylnrdan kabul imtihanında 
lltıJı l'lluht n. hır kısmının Anadolu- rakende klJosu 1.30 kurup .atılma- muvaffak eılanlardan ytrmlsi deniz orduru için hesap ve muamGle memuru 
•l')etfne ~lıf 'Vil&yet)erlndekl oeza- ıı lizım gelmektedir. Tüccar, Tica- yetlşUrllmek üzere ahnacattır. 24 Eylfil 942 tarlhlne kadar müraca3t edll
"-rl•ttır lg nderilmeJeri evvelce ka- ret Vekaleti tarafından kabul edilen mcsı lAzımdır, İstcklller1n knyıt ve kabul şartlan hakkında ma.lt'.ım:ıt nlmnk 
~dlln ı ınııtı. MiiddelumumiJik bu- 1iu fiatle "•x.sız peynir)erl u.tmakt"- llzere komutanlı~mızn mllracantlan. (9321) 
... •evlced'l , " ıs ... 

Ondetil ı ecelt mahkfunlan ve dır. Bu §ekiJdckl aatııların kontrolu K••t h v·ı" t• d 
fbnlıtir e9ekleı1 cezaevlerini tesbit ve mUaebbiplerlnln cezalandınlması u a ya ı aye ın en 
~'buİ u tnahk<lmlar aevkedilince g{iç olmaktadır. Vllli.yet merkezindeki memleket hnstabancsl için llftç ve aIMı tıbbiye 
r1ctır. B~kevlndc Uç koğuş boşa- Verilen yeni kararla bundan 11on- alınacaktır. 
:.: ne Retiril koluılar imalathane ha- ra İsta.nbula istihsal mıntakalarından 1 ...:.. iılçl:ırın muhammen bedeli ıs800 Unı. ve muvnkknt teminatı 285 
tındura.c:ı c;; ~okuma, marangoz, getirilecek önUmüzdeki sene mahsu- llradır. 

i1•hltöın) bcahlan kurulacak ve lü peynirlerin tenekelerinde evaah 2 - AIAtı tıbbiyenin muhammen bedeli 1966,5 llrn ve muvakkat tem\-
a.ca.'k.ıard~r u tezg&hlarda çalıştın· yazılı bulunacaktır. Peynirlerin evsafı natı 147,5 lJrndır. 

lrrıalAthr. liatedeki evsafa uymazsa 0 uman 3 - Eksiltme 18/0/042 tarihli cuma cünü s:ınt 15 de V111\yet dııtmt cn-
:tırn l aacJerfn kur 1 . • lA lh i gidil k . B 1. eUment huzunındn yapılacaktır • 
dan ° a.n :tnalzeıne d u ması ıçın.. - ceza. ~ et ne ece tır · . u. usu ün 4 - 111\~ ve altılı tıbblycnln cins ve miktarını gösteren 11.o;teıerl ile 
lln Yaltında cczae . c hazırlandıgın- tatbıkıne yeni ıcne mahıulilnUn ima- oartnnmesı lstanbul Vllfiyctı &hhat ve 1çtlmat muavenet mUdurlilğüne 

~lııtnılrnaaınıı vınde mahkOmJa- lfne batlMa~~ı mart ayından ltiba· gönderildiğinden i!tcklilerin meüQr mUdlirHl~e mürncnatıa görebilecekleri 
baılanacaktır. ret) 'baalanabıleccktir. lll>l "fllAytt dalnıl enel\men knlemlndekl do.syasuıda görüleblllr. (9380) 

dlsllk muba~ebeslııde olup talip olanlann mezkflr mahalle mürnc.-ıntlnrı lllıı 
olunur. 0ı9386a 

Çanakkale Belediye Reisliğinden: 
1 - ElE'ktrlk snntıralının altı aylık ihtiyacı olnn 145 ton mnncnı kömilrü 

bir ny nıüddetıe ve knpa!ı zarı usullle eksiltmeye çıltnrılmıştır. 
S! - Beher ton kömürün nıuhnmmen bedcll 80 liradır. 
B - Muv:ı.kknt teminat 7• llrrıdır. 
4 - İhalesi 10/9/942 perşembE' gü.nfi saat 15 de Çanakknle belrd•)C inde 

mfite~ekkJl mclimen huzurunda yapılncaktır. 
15 - Talip olanların mezk(ir gün ve s.ıatte belediyede hazır bulunr.ı.ılan 

ve daha e-vvel bu hususta izahat almak üzere belediye muhasebesine mürıı.-
caatlnn ilan olunur. •9215• 

Eskişehir nafia müdürlüğünden: 
l _ Ekslltmeye konnn ış: Esklochlr vlltıyetınde İsmet pnşa nahıycslnde 

yaptml1ıcnk hl\kfunet kona~ in~o.tı olup ke§lf bedeli ctD685ı lira CS ku
rtlftur. 

2 - 1,bu işe alt ş:ırtnanıo ve evrak ıunlardır. 
A - Eksiltme oartııame&i 
B - Mukavele projesi 
o - Bayındırlık 1şlert genel şartnamesi 
D - Yapı ~lerl umumi vo fennı eartnamesl 
E - Hususı r.trtnnme 
J - Metraj, keşif hUU\saSJ, pl!ı.n vazıyet krokisi fosseptik, mhht tesisat 

ve fiyat bordrosu 
S - Ek..q]tmc 14/9/942 tarihine müsadlf pazartesi günu sa:ıt 13 de Es

kJt,ehlr Nafıa mtidllrlUğll blnasındn toplanacak komisyon tarafından yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuille yapılacaktır. 
6 - Eksl!tmeye glrebllmek için ısteltlllerin 
A - 3726 Ura 88 kuruş muvakkat teminat vermesi 
B - En nz elli bin llralık bir yapı l§in1 ba§armı.ş olduğtma dair blr bon

servis ve bu 1~1 ldnre edeb11ecek mali 1ktıdan haiz oldu~unu mu,..•fr blr 
banka referansı ne eksiltmenin yapılacağı gtinden en nz üç sün cnel bir 
istida 11e EEklşehir Nafıa mlltlllrlUğüne müracaat ederek alacağı bu e:Csllt
meye Jşttrnk veslknsını ibraz etmesi şarttır 

O - 'I'cklif mektuplnn yukardn üçünru maddede yazılı saatten bir s:ınt 
evveline }mdar Nafıa mildür'UğUne f"nukablllnde verlleccktır. 

Posta lle glmderllecel: mektupların T .n:ıtet ü_cüncü maddO(le yazı!t 
ront~ kad;:>r gelmı, olmısı ,,. dıf ~ muhiır m u ile lJice öp tı'rnı• 
olması lAzımdır. POl&ada GlacU ll*!Qf~s. 



8ahlfe 4 

Kalori ve Gıda Kaynağı Vitamin 

HASAN OZLÜ U N L A R 1 
Bezelya, mercimek nevileri çikmııtir. Dünya çocu1' gida mUatalizarati ara
ain'da blrlncfllği kazanmiıtir. Hasan Deposu ve Şubelerile Eczahane ve Bak
kallyelerde bulunur. Palietl 30, büytlğtl 50 ICuruıtur. 

Senesi geçmiş olan veya bozulan ve bayatlanan Hasan Özlü Unlanru, Hasan Deposu ve Şubeleri para11S c1eğfştlrlr ye bu suretle yavrulara hayat ve sıhlial bahşeder. 

iyi Bir Ailede SAYIN HALKIMIZA: 
Annesinin nezareti altında lk1 

yaşında blr kııı çocug-un& baka
cak, okur yazar temtz blr bayana 
lhtlya9 vardır. B11yükada. 47 No. 
Qantaya. cad. Bay&n Vedta•ya 
cume.rteslnden maada. müra.
caat. Tel: G6.S4. 

K8mür alim ve satiminda raıladığiniz zorluklari haber veriniz. 

Tozlu, ıslak ve eksik kömür almayınız. 84.LONUNDA. 
oazeteıerı. U6o tcWıen ve sabırsızWda beklenen 

Kö~ür fiatı muayyendir, fazla para vermeyiniz. 
namındaki 40 kitilik muhteıem revü 

BÜYÜK GALA iLE BAŞLIYOR 

Karar hülaıaııdır 
lhttk&.r 42 / 241 
Millt korunma kanununa muhale

fetten ıuçlu Büyükada Palamut -o· 
kak 26 aayıh dUkk&nda manav tl
caretile meşgul Hasan o~lu Mümin 

Sarih adreı ve müspet vaklali tikayetlerinlz derlial takip edilir. Bu ha
relCetinl lien<li menfaatiniz lcahi olduğu lia<lar, vatan borcudur. 

Yazan: Mahmut Y eıari Müracaat yeriı Ankara ve lıtanbulda) 

Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi •••••••••••••••••••••••-~ hakkında lıtanbul Millt korunma 
•••••••••••••••••••••••••-. mahkemesinde cereyan eden muha

Ayrıca: H lııiflllk nıuuram 8 AZ B B l" B T t 

YüCA ULKU LiSESi kemesi neticeıinde suçlunun fiili sa-

.. ••••• Kayıtlara b~lanmıştır. Telefon: 2001P 

bit olduğundan MilU korunma ka
nununun 14 / 3, 5 S /2, 6 3 maddeleri 
mucrbince 25 lira ağır para cezası •••••11111 ödemesine ve hüküm katileştiğindo 

--------------------------ücreti ııuçlı.rya ait olmak üzere ka-s T L 1 K ı• R A D rar hülasaaının Akpm gazetesinde 

Fatlh Klrnıastı caddesinde senede (1100) bln yuz lira iradı olan 10 No. lu 
Fınn 3/EylüV1942 perşembe gll.nü ıaat (10-11> arasında VeznecUerd;:ki 

•••••Fatih Sulh Icrasında bllmü7.a.yede satılacaktır. ••••• 

neşredilmesine 25/6/942 tarihinde 
karar verildi. (9290) 

Karar hülasaııdır 
ihtJMr 42/58 
Milli korunma kanununa muhalo-

Acel e bl·r Depo aranıyor retten çuçlu Fatlh Sultansellm cad-
desi SO numarada mukim seyyar bak-

kallıkla me~ul Omntı.n o~tu Enver ş d. •ş e ''e rf o at;' m4 Slrkecl. Galata. Ye· Hallç'Jn K.öpr11ye yakın ıemtlerlnde, denize hakkında İltanbul Mlllt korunma, ___ L.- ' I , . n ızıı , grı~. ~ m iZ & 
yakın mazbut blr depo •ranmalctadır. . mahkemeslnde cereyan tden muha,. ,,, 

Yem!f Vapur 1&1ı:ele&1 karşısında. Sümer Bank SellillO'l: sa.nayıt kemesi netıce.'i!nde auçtunun fllli sa.-
muesscsesı İstanbul Satış Bürosuna. müracaat. 

Telefon: 2153~ •••••••••• bit olduğundan Mlltt korunma kanu-
nunun 31/2 59/3 üncU maddeler! mu-

Fahri Dölen kömür deposundan 
ciblnce be~' ııra plra cezası ödeme.<;.1-
ne ve yedl giln müddetle de ticaret
ten menlne ve hüküm kat:lleştıtln· 
de ücreti suçluya alt olmak Uzero ka
rar hillAsasının A\c,18.m gazetesinde 
ne~redllmeslne 18.4.942 tarlhlnde ka-

Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 
lcabinda günde 3 kaıe alinabilir. 

Kok kömürü almak i~in alparlf veren ve a.'.acağı günleri tayin edi
len sayın müşterilertmlzln beyannameıertnı bef gUn zarfında lütfen 
depomuza getirmeleri rlCa olunur. 

Fındıklı Mebusan caddt'sl 95-97 No. da Tel: 41352 

SAÇINIZ DÖKOLOYORSA, BAŞINIZDA KEPEK VARSA 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
KULLANINIZ. TESIRINt DERHAL GORORSONOZ. 

rar vertldl. 49306a 

Karar hülasaııdır 
İhtık!r 42/284 

KiMYAGER 
Hüsameddin 
İdrar, kan ve aaır ta.hllller. 

Emlnön11, EmlAk ve Eytam Ban. 
kası karşısında İzzet Be Hanı 

2 el kat No. 6 
1 

.Mllll korunma kanununa muhale
fetten suçlu Cerrahp:ışa Hobyar M.st ------------
Başçı mahmut s. 1 numnra.da seyyar _. İ . ._ 
pazarcılıkla meşgul İbrahlm oP;lu Ah- r- Dr. brahim Denker ' 
met hak'kında İstanbul Mllll korunına Balıklı Hastanesi Dahlllye Milte-
mahkemeslnde cereyan eden muha- hassın. Her gün saat 15 ten son-
kemest neticesinde suçlunun filU ııa- ra Beyoıtlu-Aıtacam1l. Bakızaıtacı 
it olduğundan Mılll korunma kanu- caddesi Çöplükc;etme ıo~aıt No. 13 

Sümer Bank Umum müdürlüğünden: 
Almanca bilen bir 

MÜTERCiM ALINACAK 
Umum müdürlüğümilz Barem harici kadrosunda münhal bulu~ 

:ıan mUtercimliğe imtihanla bir miitercim alınaca'..:tır. İmtihanda 
ihraz edilen muvaffakıyet derecesine göre 260 liraya kadar ücret 
verilec:elctlr. 

isteklilerin veııaikile birlikte 6 Eylul 1942 tarihine kadar umum 
müdürlü~ümiiz zat i lerl ubeııine müracaatlan. 

nunun 31/2, 59/S-4 üncll maddeleri Telefon: 42468 ---· ·------ .ıutJSAtT VE UYGUN ~ARTLARLA ------

~~~~:e ::şhı:ıı!ğı~f·~~tl~e~~~ BURGAZ' iHRACAT EŞYASI 
Belsamitol 

~=~uy~~~01::!~~~~8 ~~~~ C(~~!i llC 1 H a 
-y _o=ı~t :1 ._-redUme.rtne 22/6/942 tarlhl"lde karar ;;..ı s 

verildi, t9305• et:-~ -ı 'S ~ !' kabul edC'ce~. Bunlar için bef motörümüz emre lmadedlr, tat,ı,ycnle-

Karar hülaaaııdır 
0 ° - a: ı:> • rln ıcaraköy Palu Altıncı kat 1G nwnaraya. müracaat. Tel: 40594 

Ihtlk~r 42/311 İdrar yollan lltlh&bl. 1eını ve Nk1 BKLSOOUKLUÖU, İdrar zortutu, Me
sane ve Prootat UWıabl, 8lltlt n Koll Btatltıere. Böb~t rahatıızlıkla

nna ka?11 en mllkemmel blr Ulo BELSAMİTOL'dur. BELSAMİTOL kul 
lanRnlar vuk:an.d& 1amlı h.aatalıklardan 9abut kurtuhırtar. BUtOn Ec

ane "' ecza depolarlndan arayınıs. 

MiLU korunma kanununa muhale
fetten suç.lu Fatih Darü'}Pfaka cad
desı 69 numarada seyyar tlcareUo 
meşgul Zekeriya o~lu Abdülezel hak
kında İstanbul Milli korunma mah
kemeslnde ceıeyan eden muhakemesi 

Zayt - 2t/8/942 pazartesi gUnü ••••••• 
Yerli Mallar Bahçekapı. ıtubestnde Ud 

SÜMER BANK---.. 

M d k k neticesinde .suçlunun fllll sablt oldu-
a en tet İ ve arama Enıtitüıü ·Genel ğundan Mllll korunma kanununun 

nil!U8 cUzdanı kaybolmuştur, Bulanın 
ln,anJyet namına. Yerli Mallara tcs~ 
llml aksi halde yenlsl çıkantac~ın
dan hükmü olmayaca~ını bl!dlrtrlm.. 

lf/26 doğumlu Dürefşan ffıklar 
1926 doğumlu Düretşan Işıklar 

direktörlüğünden ı 31/2, 53/3, 63 Uncu maddeleri mucl-
Yatıiı ve parasız olarak Zonguldakta. açllmıt bulunan maden teknisyen blnce beı Ura a~r pam cezasl öde- Karar hülaıaııdır 

mektebinin Blrinct Teşrin 1942 de başlayacak devrest lçln aeçme sına.vlle meslne ve yedi gUn müddetle de tl- lhtiklr 42/283 
talebe alınacaktır. caretten men'lne ve hüküm kat'lleş- Millt korunma kanununa mubale-

Bu teknik mektebin blrl nazari, dlltert ameli olmak üzere Ud sömestre tlğlnde ücreti suçluya alt o!mak üze- f l l b l p d ı 
aynlmış dört senelik: tahsl.11 vardır. re karar hül~sasının Akşam gazete- dett~nf :uç u 1 sta~ .. ~ka dstakne c~ -

Maarır VekAtetlnce tasvip ve kabul edllcUtt tıuı-., bta mektebe en az orta sinde neşredllmeslne 22 5 942 tarihin esı sayı 1 u n a ırt.a1ıye I 
okul tahsillnl bitirmiş olanlar alın~& ,.. ınektebtn tah.s11 müddeti dört de ko.rar verlldl. • • ı931b - ticaretile meHul Saha~ oğlu Andon 1 
yıl oUıu~una gore mezunları 3G50 sayıh kanunun a Onotı maddestnln 0 hakkında latanbul Mıllt korunma 
fıkrası hilkmfinden ıstı!ade edecek dereced• ta.hsU gönnOt sa.yılacaklar ve Karar hülaıaııdır mahkemesinde cereyan eden muha-
llse nıezunlnnndan bir sene razıa okuyan1arm hatlarına sahip olacaklardır. İhtlkAr 42/93 kemesi neticesinde auçlunun 31 /2, 

Ap:ığıdakf şartlan haiz olan tsteklllerln nihayet 21 Eyl(\I 1942 akşamına Mllll korunma kanununa muhale- 59/3-4, 63 maddeleri mucibince 
kadar Zon~u!daktakl söıü geçen mektep mQdllrltı~i1ne vesfkalarUe bizzat !etten suçlu Çarşıkapıda Hatll Koç:ı- beı lira ağır para cezası ödemesine 
nıilracaatlan lüzumu lU\n olunur mn 315 No. lu kasap diikkdnındo. Cl- ve yedi gün milddetle de dükkan1-

ı - Türkiye Cilmhurtyetl tebaasından ve Türk ırkından olm.ak, raklık ile meşgul Mehmet oğlu Ömer nın kapatılmasına ve hüküm katileı-
2 - Doğruluk kl~ıdı gö,tl"rmek c1941 _ 1942• ders yılı mezunlanndan hakkında İstanbul Mllll korunma •w· d ·· t' 1 . l k .. 

bu belge aranmaz. mahkemeslnde cereyan eden muha- tıgın e ucr~ ~suç uya aıt 0 ma uze-
3 - Bulaşıcı hastalıklarla malı11 olmamak. bünyesi maden ocaklarında kemesı neticesinde suçluııun mıı .sn- re karar hulasasının Akıam gazete

ameU çatışma{:ta müsait bulunmak •sağlık muayenesi Zonm•Jdakta mııpıla.. bit olduğundan Mllll korunma kanu- sinde neşredilmesine 22/6/942 ta• 
caktır.. ..- ,,_ nunun 31/2, 59/3 madde!ert rnuclbln- rihinde lı:arar verildi, (9308• 

4 - En az, liseye girme hakkını veren ve orta mektep yahut orta. der~- ce beş lira ağır para c~ın ödemestne 
cede sanat mektebi diploma veya vestkası gö.;tennelr, ve yedl ırll.n mUddetıe de dilkklrunın Karar hüli.saııdır 

G - 18 yaşına glrmlf n 25 yaşını geçmemlf bulunmak. kapatiımasına ve hüküm kat'lleştl-
6 - Dört adet vesika tototrarı vermek, lt'lnde ücreti suçluya alt olmak üzere İhtlkAr 421362 

Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden: 
1 - Müessesemizin Dert ve Kundura Fabrikalarına dalml 

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

120 kuruştan başlar, bu ücretten başka fevkalA.de zamanlara 
mahsus % 25 zam ödenecek, aynca öğle yemeği ve 1ş elbisesi 

verilecektir. 
Anu edenlerin 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 fabrikamız mümessm Sinoplu Mehmet'e 

••••••••müracaat etmeleri ilA.n olunur . . ••••-•ı• 

Devlet Deniz Yolları f ıletme Umum ı 
Müdürlüeü flanlari _______ , 

Adalar - Boıtanci - Yürükali Plaj Seferleriı 
Adaları - Bostancı - Yü.rUkall ptAjı seterlert 1/EyHll/1942 Salı gl.lnUnden 

ıtıbaren ya.pılıruyacaktır. (9375> 

Ankara Belediye. Reisliğinden _ Bu şartları haiz otan bteklller 25 Eyl(U de hesap. hendese, cebir ve karar hüllsasının Akşam gazetesinde Mllll kot'Ullma. kanununa muhale-
Turkçeden yazılı imtihana tAbl tutulacaklar ve muraf!ak olanlar mek- ne$redllmestne 28.4.942 tarlhlnde ka- fetten suçlu Taksim .Ayazpa,a 12 nu- 1 - Ankara. Belediyesi için alınacak olan qağıda cln.s ve miktar ve 
tebe kaytt ve kabul edileceklerdir. •68Sh t9060e rar verildi. 19313• marada bakkallık tlcaretıle mşegul bedelleri yatılı on tkl kalem qya c4!b glln müddetle vt tapalı ıı:arf wrulll• 

ı Koço oRlu Yorgl haklond& İstanbul etsııtmeyı konulmuştur. ı 
ıtanbul Deniz Komutanlığındanı &ıtlSTAKir, RESSAMLAR l'.K Mılll kounma mahkemes!nde ceroyan 3 _ 1 4000 .. metre yang1n hortomu muhammen bedelt 4.20,000• Uta te• 

1 - Deniz Lisesine ve Denli Oedlkll Okuluna alınacak talebelerin taıyıt RF.~KELTRAŞLAR BİRLi(.iNDENı eden muhalceme..<ıt netıceılndo suçlu- mlnatı d500• llradır. 
f.flert 10 Eylül 9f2 akşamına kadar uzatılmııtır, Blrllğlmlzin senelllc kongresi 2 ey- nun f1Ul &ablt olduğundan Mılll lw- cb adet cankurtaran manJkası muhammen bedelt dOO• lira temlna~ 

2 - Seçme sma.lan 15 EylüI 942 de ya.pltacalttır. Taliplerin lr.ahat !dl 942 çarşamba gll.nü saat 18 da. rWlma kanununun 32/C, 59/1, 63 137,50. llradır, 
almak üzere 14 Eyıtll 942 günü aaat Q da kaydı kabul toınl&yonund& bulun- Beyoğlu Hlllkevlnde aktedlleceğlnden maddeleri mucibince bet Ura alır cb adet yangın köpük olhadı araZÖI muhammen bede'll c4,000• Hradıt. 
malan. t:9259• · sayın lza.lann t~rtllert rlca otunut. para. cezast Ödemesine ve yedi gUn Teınlnatı c300• liradır, 

Ruzname: 1 - İdare heyeti sene- müddetle diikkAnının kapatılmasına .DO. adet R<>.'Jlrtng araa yedek parçası muhammen bed.ell ı1889,50• lil111 
İstanbul Nafia Müdürlüğündenı ilk raporu üzerlnde gôril.Şıme, 2 - ve hüküm knt•ııeştı~lnde ücretı suç- teminatı 1275,2h liradır. 

17/9/942 perşembe ıllnü aaat 15 de İstanbulda Natıa MüdürlllJ1l BJc.. Devlet aergut Jllrt.stn.e Aza ~imi, 3 - luya alt olmak üzere karat hUlbası- eh adet seyyar porta.tlt metdlven muhammen bedeli ı'lGO• Ura teml• 
ıutme komisyonu odasına (307386.1>2> Ura keşlf bedell1 Ourebadakt eski İdare heyeti seçim!, 4 - Türk reı>- nın Aqnm gazetesJnde neşredilmesi- na.tı ı5B.25• liradır. 
kuduz pavyonunun dahWl haata.lıklar kllnillne tahvlU tle aynca yapılacak sanılan ve heykeltraşlar cemlyetlne ne t. 7.943 tarlhlnde kadar verlldl. cb adet motopomp muhammen bedeli c4000• 1tr& temınatı alOO• llradıf. 
otopsi blnası inşaat ve testsat lflert kapllı zarf usuıue eicslltmeye konul- ne şekilde lltfhak olunacağı. c9301>• eh adet otomobll üzerinde of.<>matlk merdiven muhammen bedeli 140,000. 
mU.ftur. -------------------------- lira teminatı .SOOO• liradır. 

Mukavele. eksiltme Bayındµ-lık lflerl genel hususi ve fenni ~artna- Bursa Askerlik Şubesi ndent ıtra;.;~· adet yangın kemeri muhammen bedeli cıooo. l1r& teminata c'JS. 

:~~ııf:~!e d!~~ln~~IA=:c:~ mntererrı diğer evrak ClG.37) lira Taksim Tallrnhane Lnınartln caddesi. BUltır apartıman No, 9 veya Be- 150• p:ırça Mersedea Benı arazöz ve kamyon yedek parçalan muhammeQi 
Muvakkat teminat c160451 lira (4BI kuruştur yoğlu Bostnnbatı Emek apartıman No. 184 de buluna.mayan tl'nlverırite hukuk bedeli d653• lira. temlnatı ct23.98• Uradır. 
isteklUerln teklıt mektuplan ve en az bir tea.hhü .. A cıso OOO) liralık talebesinden yedek suvart astC'ğmen 50774 İsmet Yalap ile yine aynı adres- ıh adet otovldaj mak.lnesı muhammen bede11 .ıı.ooo. lira temlnati 

b ı ben "ı.o lerde ve 'Ö'nlverslt.c Felsefe şubesi talebesinden yedek to~ ast~men 50353 1825• liradır. 
ı u şe zer lf yaptığına dair ldarelerlnden almtJ olduCu ve~lknlara 1s- Nurettin Mengütürkün on iki gür, zarfında sevkcdllmek üzere en yakırt as- t.h adet çöp sıkıştırma ve istif tertibatlı çöp kamyonu muhammen be. 
hln~den İstanbul vllAyettne mUracaatıa eksiltme tarihinden tatil günleri kerllk şubesine müracnat ederek ndreslerlnt şubemize blldlrrnesl ve nksl deU c90GO• lira teminatı «675• liradır, 

ar ç 3 gün evvel alınmış ehliyet ve 942 yılına alt tlcaret odası vesika- -
Iarını havı kapalı zartlan 17191942 perşembe günü saat 

14 
e kadar Na- halde bu -nliddetln hitamından lUbaren haklarında 4257 .sayılı kanun huk- d35• kalem yedek p:ıl"Çalan muhammen bedeli c20,000• Ura. teminata 

fla mOdilrliiğilne vermeleri. ,
9030

> nıüniln tatbik olunacağı Ufın ctunur. 419352• .ısoo, llradır. 
3 - Bunların 13/ 10/ 942 salı gUnU saat ı 1 de tallblne 1halesl mukarre? 

bulundu~nndan şartnamestnl görmek isteyenlerin her gün encUmen kalemle 
müracanııan ve tsteklllerln de lh::ıle glinü olan 13/ 10/ 942 salı günü saat ona: 

sılnda kadar 2490 nums.ralı kanunun 82 ncl maddesi sarahati vcçhlle tanzim cde
A kert ceklerl teklif mektuplannı belediye dairesinde mtiteşekkll encümene vemıc-

ıerı. c'l099• cı9128• 


