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Başvekil ticaret 
odaları delegelerini 

dün kabul etti 

Reisicümhur 
Ankara'ya 
avdet etti 

BU S.&BAHBİ TELGBAı'L.4.B 

Piyasanın asayişini bozan tufeyli 
unsurlara karşı amansız bir 

mUcadele açılacak 

A.nnra 3 - İstanbul, İzmir ve 
l\nkara Ticaret odalan delegelerin
den mürekkep bir heyet Başvekil 
Şükrü Saracoğlu'nu ve Ticaret Veki
li Behçet Uz' u ziyaret ederek tacir· 
lerin hükUmetle el birliği yapması 
rnevzuu etrafında konuımuılardır. 

Hükumet, tüccarla iı birliğini 
esaslı ıekilde tanzim etmek azmin
<ıedir. Piyaaanın aaayiıini bozan tu
feyli unaurlara karıı aman11z bir mü
cadele açılacak ve bunlann ainai fa
aliyetlerinin önüne geçilecektir. 
Ankara 4 (Telefonla)- Şelırimiz

de bulunan İstanbul, İzmir ve Anka
ra tüccarlan muhtelif ticart maıscle· 
ler vo fevkalade kazanç mevzuları 
etrafında Ticaret ve Maliye Veltilet
lerile temaıtadırlar, Bir iki giine ka
dar bu işlerini bitirerek yerlerine gi
<lecelderdir, 

Men'i ihtikar 
mahkemeleri 

Ankara 3 (Telefonla) - Van 

~ebusu B. İbrahim Mecli.ae bir tek· 
lifte bulunmuıtur. Mebus, İstanbul, 
Adana, lzınlr ve Samsunda kararlan 
katt ve idam hilkümlerl derhal lnfaz 
edilecek birer (Men'i ihtikar) mah
kemesi kun:ılmaaını istemektedir. U
yiha Mecli. ruznameaine ahnmııtır. 

laıe milsteıarlığı teıkilatı 
lağvediliyor 

·Ankara 3 (Telefonla) - Ticaret 
Veklletl, Merkez İaıe müsteşarlığı 
teıkllltıru dağıtmağa karar vermif· 
tir. Bu teıkil&ta bağlı olan Dağıtma 
ofitl olduğu gibi kalacakbr. Uğvedi
lecek İaİe müıteşarhğı dar kaC:lrolu 
bir müdilrlüklo idare olunacaktır. 
Öğrendiğime göre, dağıtma mev

zuu kalmamıı olduiundan. büyilk 
ıehlrlerde kurulaın Halk Dağıtma 
birliklerinin llğ-vı etrafında da tet
kikler yapılmak.tadır. Ekmekte kar
ne u.ulü de yalnı:ı lıtanbul ve lz
mirde tatbik olunacaktır, 

Susuz kalmıyacağız 
Sular idaresi kışa kadar senelik 
kömür ihtiyacını temin edecek 

-~·--
Ankara 3 i!!) - Milli Sel 

Rei.sicümbur tnw. buaUa 
saat 11,48 te Ank.araya udet 
buyurmuflardu. 

Reiaidimburumm Etimesut'ta 
Batvokil ŞülaU Saracoilu. An
kara Vali ve Belediye reisi Nev
zat Tandoian. Ankara gannda 
da B. M. Mecliai reisi Abdülha
lik Rencla. Genelkurmay batka
DJ maı'ef&l Fevzi <;akmak, Ve
killer, Parti genel sekreteri 
Memduh Sevket Eaendal, Parti 
Meclis RUl'UPU reis Tekilleri. Par
ti idare heyeti lzalan. mebualar, 
Genelkurmay ve Vekillikler ileri 
a-elenleri. Ankara Vali muavini, 
Garnizon komutanı. Emniyet 
müdUril ve Merkez komutanı ta
rafından brıdanm11l~1r. 

Gann iç ve dıt kıaımlarında 
toplanm)f olan blaballk bİI' 
lıaUc idil.lesi Milli Şefimizi cot
kun tezahürlerle aellmlamıtlar
dD'. 

Moskova 
büyük elçimiz 
hareket etti 

«Mevcut dostluk 
münasebetlerini kuv· 
vetlendirmek azmile 

'gidiyonım .. dedi 

Alm_anlar 
Kuban nehri
ne vardılar 

Nehir üzerinde 2 köprü
baıı kurduktan 

bildiriliyor 
• 

Berlin 4 (A.A.) - Resmen te
yidedildiğine göre. Alman kuvvet
leri 2 ağuıtosta Ti.korıkaya',un 40 
kilometre cenubunda Kuban nehri 
kıyılarma varmıılar ıve 2 köprübllfl 
kurmu~lardır. Bunlardan biri Kro
potkin, diğeri Tıfliakaya hölgeainde
dir. 

Rus ordusu ikiye ayrd-
mak tehlikesi karıısında 

Londra 4 (A.A.) - Şimalt Kaf
kaayada durum hakkında Reuter 
ajanamın Moskova muhabiri ıunlan 
bildiriyor: Almanlar Şimali Kafkaa
yada daha büyük bir oiddetle tazyik 
yapmakta ve ileri hareketinde bu
lunmaktadırlar. Rut cephesi ikiye 
ayrılmak tehlikesi karııaındadır. 
Mihver, Maikop petrol aahuının 
1 3 3 kilometre ıimalinde Tikoreta' e 
yaklaıtığını bildirmektedir. Bu ha
ber doğru ~e Roıtoftan cenuba 
doi'ru 166 kilometre ilerlemiı olu· 
yorlar. 

Alman radyosu Almanların 
Salak - Tikoretz demiryolunu geçe
rek, Kuban'm yukarı mecrasına var
dıklarını bildirmiştir. 

Vicby 4 (A.A.) - Şimali Kaf
kasyada Almanlar hızla ilerliyorlar. 
Burada hareket yelpaze ıeklindedir. 
Bunun merkezi Roatof tur. Bir kol 
Azak de. izi .ahllini t kibediyor. 
Baska bir kol Krunodar'a doğru 
ilerliyor. Bir baıka kol Sal ve Don 

Dün bir refikimiz, nakliye işle- ledllen kömür miktarı - diğer Ankara 4 (Telefonla) - Sov- nehirleri araamdaki Rua kuvvetlerini 

Japonların 

hazırhğı 
• 

Sovyetlere taarruz 
edeceği kanaati 
kuvvetleniyormuş 

• 
Londra 4 (A.A.) - lnııilte· 

reye gelen haber, Japonların~
kında Sovyet Ruııyaya taarruz 
edeceği hakkındaki kanaati kuv
vetlendiriyor. Japonlar Rıu hu· 
dudunda büyilk ölçüde aalc.er 
toplam1Jlardır, Almanların Rua
yada, Japcxı.ların Uzak Doğuda 
kazançlarını aağlarnladıktan ıon
ra Japonların harekete geçmeleri 
muhtemeldir, Bununla beraber 
Çin'in bir hareket yapmaaı müm
kün olamıyacak derecede bitkin 
düımeaini beklemeleri lhtimali 
de vardır. 

Japonlar lç Mogoli.tan'a taze 
kırvvetler göndermiıler. Çin 
aeddi ar.kas1'tda mühim aalcer 
toplamıılardır. Bu hareketler 
yalnız: Ruslara karııdır. Bunu 
Ruılar da biliyorlar ve kuvvetle
rini arttırıyorlar, Şimdi .Sibiryada 
600 bin Rua ukerl vardır. Ame
ka da Alaalca' da kuvvetlerini 
arttırma1'tadır. ileride Japonya
ya karşı bir harekette Aluka' nın 
büyük bir ehemmiyet: olacaktır. 

Düsseldorf 
akını 

Şehrin büyük bir kısmi 
harap olmuı rlnin geçlkmesinden dolayı sular senelere nazaran - az olmuştur. :retler birliii nezdinde Türkiye bil- şarka sürmektedir. Bu suretle Timo

idaresinin muhtaç olduğu kö- Mamafih sular idaresinin bugün yük elçiliğine tayin edilen B. Cevat çenko'nun diğer kuvvetlerilo Kaf-
rnürü temin edemediğini, Ter- elinde dört aylık ihtiyacı karşıla- Açıkalın bu akıam ekspresle Bağ- kasyadaki lmvvetleri arasındaki ya- Londra 4 (A.A.)- Duaaeldorf'a 
kostak! fabrikanın işliyemlyece- yacak kömür vardır. dada hareket etmiıtir. Ora.dan T~~- nk geni~lemektedir. • • yapılan .an hıwva akınının neticelerl-
~lnl .ve kışın şehrin 81.lSUZ kalması Havalar üsaıt lttlğl takdir- rana, ~ahran~an tayyare ıle Kuıbı- Sovyet tayyarelerının ne dair fotoğraf çekmek lizere ıeh
tehlıkest olduğunu ;y~~yordu. de kışa kacfar seneffıc ihtiyaç te- ıef e gıdecektır. alanları rin üzerinde uçan istiktaf tayyareleri 
:aptığırnız tahkikata: ~ore. T~r- rnin edilecektir. Havalar . erken Bu münasebetle Hariciye Umumi Londra 4 (A.A,) - Mo.skova ra.d- akından 1.2• saat .. •oı_ı:ra yanrınlann 

os.taki fabrikanın senelik kömür bozarsa nakliye vasıtaları Kara- katibi B. Numan Menemencioğlu yosu donanma pllotlannın Azak: de- devam ettiğıni gormuıl~r~fr.. Sınat 
ihtıyacı - ihtiyatı da dahil ol- b aklannd Car gazinosunda B Cevat Açıkalın nlzlnde 15 bin tonluk bir Alman va mııntakada zarar çok buyiiktür, Ta
duğu halde - yirmi beş bin ton- ~r::na. yan~Fyac 

1 
in z a.n. ıerefine bir aktam ;emeği vermiştir. purunu, Baltık denlz1nde de 6000 ton= mamen harabolan veya 4 duvan ka

dur. şe n susuz a mame.sı ç on- yemekte Hariciye Vekaleti erkanı luk bir Alınan gemtstnl batırdıklannı lan fabrikaların adedi çoktur. Bu 
. Sular idaresi, s~nelik kömürü- guldakta~ gelecek kömür, İstan- bulunmuştur. Ziyafeti Ba,vekilimiz bildiriyor. Rus Karadeniz tllo.cıuna fabrikalar arasında bir çelik hadde

nü temin etmek uzere üç ay ev- bula getırtllecek ve buradan da de ıereflendinniştir. 8. Cevat A ık- mensup pl~e tayyareler bir hava mey. hane, 1 boru, 1 kimya. 1 makine, 1 
\'el hükfrmet nezdinde teşebbüs- Terkosa sevkedllecektlr. Bu iti- alın istasyonda Hariciye Umumi çk&- danına hucum tle 1!1 tayyare imha mensucat fabrikası vardır, 
te bulunmuştu. Fakat tahsis edi- barla kı§ln susuz kalmak tehlike- tibi ile Hariciye erkim ve birçok za• etm!4ler, 20 tayyareyi hasura u~rat- En ağır darbe ıehrin cenup Mm-

Almanların 
stratejik 
hedefleri 

Evvela Krasnodar, sonra 
Stalingrad, ihtimal ki 
Aıtrakan ve BakU 

Stokholm • (A,A.) - MotörlU Al• 
man kuvvetleri Kropotklri dolayla,. 
tında Kuban nehrine yaklıı.şmıqtır. 
Almıın 1lerl hareket.ı aynı çabultlukta: 
devam ederse Almnnlann bıı hafta 
içinde hedeflerine varacaklnnnı ka· 
bul etmek 1cabeder, 

Azak denlzi sahlllnde Alman ııeıt 
hareketi daha ağırdır, Burada Jelst 
limanı henüz Ruslann elindedir. Da
ha şlmaldo Klet..9k.ayıı'dıın Cyınll· 
ansk'a ka.dAr 200 kilometre genl.fllğln,. 
de bir cephede Don çevre~"lnde Rtllll 
muka.vemctl çok şlddetlldlr, Alman• 
lar buraya yenl kuvvetler göndermlş
lerdlr. 

Almanlann stratejik hed&flerl eY• 
ve!A. Kra.modar ve Malkop petrol sa· 
hası, sonra Stallngrat ve ihtimal 
Astrakan ve Bakudur. 

Alman ileri hareketi 
Berlln 4 (A.A,) - Şima.ll Kafkaa

ya.'da Alman kuvveUerl genif blıl 
cephede cenuba doltru. ilerllyorlar. 
cGerlye dotru bir adım ııtmRıctaııaa. 
ölmek: daha lyldlr .• oeklindeld yenl 
Rus parulasına. rağ"men Ruslar çeklJ. 
mlşl.erdlr, 

Almanlar Kuban nehrinin ~tı 
mecrasına yaklQf!yorlar, Rusıann yer 
yer gösterdlklerl mukavemet kırılmış· 
tır. Esasen bu mukavemetıer arasın
da blr bağ Yoktur. Blrçok ganlme• 
almmıştır. 

Don kavıinde 
MoSkova 4 CA.A,) - Almanlar DcAl 

muharebe.sine yenl kuvvct.Ier SOkmllf
lardır, Cymllansk bölgesinde Alman· 
lann Don nehrlnl geçmek içln gece 
gündüz yaptıklnn teşebbüsler nklın 
kalmıştır. Fakat cepheden nlınnn bir 
telgrafa göre A1manlar nehre d~ru 
bir kannca sürüsü glbl yavaş yavaş 
llerllemekte devam edlyorlnr. Alrnnn
lar şimdi birçok noktada tUçUk müf. 
rezelerle Don'u geçme~ çalışıyorlat. 

Sovyet tebliği 
Londra 4 CA,A. l - Gece yana 

MOskova'da neşredilen Sovyet t&bll
~l: A~ustosun üçünctı günft S~vye\ 
kıtalan Kletskaya, Cymllansk, Ku
çevak, Salsk mmtakale.nnda kanlı 

~arpışmalarda bulmımuşlardır Brt.. 
ansk mıntakasında. ve Karell'de mev· 
zll muharebeler olmuştur, 

len vasıtalar k~fi gelmediğinden sine meydan verilm.lyece~l temin vat tarafından uğurlanmııtır. ~~la~:~rl ~~;e~~~e ~~ardıman tindeki yolun iki tarafındaki binala-
Zonguldaktan Karaburuna nak- ediliyor. · ayyaalnn ed...- bU·.nnıc .. ! Y

1
e ~- ra indirilmi,tir. Doklarda birçok bi· lkı•ncı• cephe 

B" • ..::ı. l • • b ne .,,,.... r.. .....rar ara se- 1 h b 1 B _,_ d 
Uyun. e çının eyanah bep olmuşlardır, Burada. inflllklar na~~ .. ar~. o muıtur, u m91t~a a 

M I 
• ı d T olmuş yangınlar çıkmıştır 2 donumlult yer tamamen harabeye 

ec Is açı 1 ürk gazetecileri Ankara 3 (A.A. ) - Türlı:.iyenin · • dönmüıtür. 
yeni Kuibiıef büyük elçisi Cevat Berlinde endiuı. 
Açıkalın, hareketinden evvel Taa1 Fransa'da ır-

M h I•f l •hal · uhab k b 1 Londra 4 (A.A.) - Sto1'holm-
U te 1 ayı ar müza- Salzburg'dan Viyana'ya Ajansı. m irini a u ederek a,a- dan Reuter .,·ansına bildirildiğine 
kere k b ı d"ld• h k "I ğıdakı demeçte bul1M1muştur.: ve a u e ı ı are et ettı er B. Laval ikinci cepheye göre, Berlin Polia ldaresl halka od~ 

B. Muaaolini cıHiç bir 
yerde lrurulmıyacaktır• 

diyor 
«Bundan on ıene evvel memurİ• k d lann<la kum torbalan bulundurma-

artı te bir alıyor Ankara 3 (Telefonla) _Büyük Mil- '.l retle ve u zaman evvel de vazİf!-' larını bildirmittlr, Berlinliler bir gün Vlcby • CA.A,) - B, Mu..cısollnl 
let Meclisi bugfin saat ı5 te toplan- SalzbW'Jr ;, (A.A.) - ~lmanya- ile bulunmut olmak dolay11ile tanı· kendilerinin de fıava akınına mlruz Oorlsta.'ya gltmt,, ham ölUlerl Abl-
dı, Başvekil doktor Refik Saydam'la. da .•e~aha!. etm~~t.e olan Tiirk gaze• dığun komfumuz ve da.tumuz Sov· Londra. 4 CA.A,) - MadrWt.en Daily kalacaklarını biliyorlar ve endiıcle· desine çelenk koyduktan sonra genel 
Samsun mebusu Meli.ha. Ula.t'ın ve- t~ılerı. ~un Munıhten buraya gel- yeller Birliiinde memleketimi tem· Mail gazeteaıne blldlrlllyor, B. La.- rinl gizlemiyorlar. kurmay bqkanı general Kavalcro ne 
fat ettiklerine dair tezkereler okun- !'uı!er v~ utaayonda Propaganda da- aile memur edildiğim için bahtiya- va.l ikinci cephe kurulmasına tetet>- görll§Illüştür, B. Mus.solinl halka hl-
Dıll§ ve hft.tıralannı tazız lçln 1ld ıreaı ıefi ~r .. Keuiz Wolft, Salzburg nm. bil.s edlldltl takdirde bunu muvatfa.- y • İ k b• 1 tap ile demlşt.lr ki: 
dakika ayakta susulmuştur, Başve- Basıı:ı daıreaı ıef muavini M. Cari kıyetslzllğe utratmaıc: fçln Almanlara enı ran a meı ıtltlncl cephe ne burada, ne bnşka 
kUıiğe İZmir mebusu Şllkril saraçoğ- Tuclıs, Propaganda dairesinin Baım Bu memleketteki ilı:ametlerimden müzaherete karar vennLtUr Tahran 4 CA.A.) - Tecrübe.lt bir yerde kurulmıyacaktır, Esasen mlhver 
lunun tayin edlldlğt hakkındalcl tez- delegesi Dr, Krotdch tarafından kar- ve onu idare edenlerle olan münue· Fransa.'ya 8.Sk!er çıkan~<n thti- \!ya.set adamı olan Kavnmllssa.lt.ana buna karşı durmağa hazırdır,• 
kere de okunduktan sonra rumame- gılanmıştır, betlerimden en iyi hatıralar aakbyo- maline karşı. tedbir alınacaktır Ka.- yeni kabineyi kuı1nak vaslfeslnl ta- Rus aporculan ikici 
~e gcçllrn!ştır nnn. B lçind' lı' Türki raya çıkacaklara. yadım edecek her bul etm.1.§tlr Kablnenln 11.stesl Jatın- h • t" 1 

Türkiye 11~ n..ı ... -'ftta d Salzburg gauleiter'i Dr. Scheel. il So anunl B' ,:!,. 1 oraya. ye Fransız vatan halnt sayılara.it •ıüm da blldtrtlecektir. cep e ıs ıyor ar 
27 ~-a•ll> n arasın a T ·· '- . . . · . e vyet er D'&15J araımda mevcut u M k 3 (AA) R 

mart 942 tarihinde imzalanan tı- urır;; gazetecılerı ıerefıne hır kabul doatluk münasebeti~ kuvvetlen- cezasına. mahkftm edilecektir, Le.va.l, os ova · · - US spor-
caret anlqmnsı ile m rb tla .. • "b . . s·· 1 d"''" b' d' ek Fransız pollalnln Almanlarla lfblrutt Maarif tayinleri cuları dünkü pazar günü öğle-
Tilrklyo ile İsviçre e u nnın, torenı tertı etmııtır, oy e ıgı ır ırm azmile ve büyük bir memnu· yapmasını valilere emretmlşttr Bazı Ankara 4 (Telefonla.) - Maarlt den sonra Moskova'da Faşizm 
nan 28 mart 942 ı:~~~~!~:; nutukta Dr. Scheel, Türk ga:ıetecile- niyetle tekrar gidiyonun.. çevrelerde gldt., gel!f yasak edllmtştlr, VekA.Ieti idari ~ler müfett(fllğtne aleyhtarı bir miting akdetmlşlcr 
tediye anlaşmasının taSdlk edllme&lne rine hoı geldiniz demit ve Mozart'ın B l · Ankara bölge sanat okulu müdü· ve lngillz ve Amerikalı sporcular-
alt IAylhatarıa dlğor g ı• lh d h b. k' . 1 p • · u gariatan'da kimler d Alınanl b tıda kere ve kabul edllmtştır, •Y a muza- vatanın. ~ oı ır va ıt geçmne eri artı grupunun . rü Danyal Akbel kı.z meslek okul- an ann a vurulma.-

temennuınde bulunmuıtur. toplantısi yahudi .•ayılacak? lan ve kız enstltülerl müfettiell- lannı istemişlerdir. 
Tren bir kadın çiğned" p . . Sofya 3 (A.A.) - Bulgar Dahi- ğine Ankara ismetpqa kız ensti- H" .. .. • 
İzmit 3 (Akşam) - Bu sab!ıı ti azarteaı aaba.hı, ~ozart ın. peres- ~a ~ (Telefonla) - Parti llye nağırlığının bildirdiğine gö- tüsü müdürü Ay§6 Ege, Maarlf ınt muslumanlan ıcra 

fstanbula giden yolcu katan Ari- ~k~.rı oları. Na~':. :,urk heyet~ adına grupu bugün saat on beşte top- re, milletin hlınayesl hakkındaki VekA.leti ikinci sıml müfettişliği. komitesi toplanıyor 
flyede bir köylü kadını çiğnemiş- b~yuk kompozıtorun doğdugu eve !anacaktır. · Bu toplantıda B~- yeni kanuna nazaran ana veba- ne Bursa Erkek ll8es1 müdürü Sa- Yeni Delhl 4 (A. A.) _ Hint 
~tr. Bu yüzden Ankara, Samsun, hır çelenk koymuıtur, vekil .B. Saraçoğlunun yeni ~u- b~~dan ve yahut büyük ana ve ml A:güden, sanat . yapı okulları mtalümanlan lcra komiteal 16 a" u~' 
lıdapazan trenleri ikişer saat ge- Türk c t .1 • b .. t · kumetın programını okuyaıak buyuk babalarından en aşağı bi- ba.şmütettlşliğtne, İstanbul sanat ta.ta yani Hint Ko1l4ıre partisi fcra 
Clkrniştlr. 1 .1 v· aze ecı en, ugun ınz yo- Parti grupunun tasvibine arzede- rlsi yahudi olan her şahıs yahudl okulu müdürü Yusuf Ziya Eti· komitesiınin toplantaaından 9 güa 
..., u 1 e ıyanaya hareket edecektir. ceği anlaşılıyor. telfilckl edilecektir, man tA.yln edllmişLerdir. l aonra toplanacaktır. 

Sineklerimiz ! .. 



8ahJfe 2 

BEB TELDEK 

Bir şaheser 
E Skiden sanat bahisleri •Bedii heyecano denilen feY· 

den pek ziyade dem vurulurdu. Batta meşhur bir ede· 
W,fyat hocası, biz talebesine şöyle tekrar eder dururdu: 

- Bir edebi eserin kıymeti, gönüllerde uyandırdığı bedii 
heyecanın derecesile ölçülür ... Ve bundan sonra dünya edebi
yatında meşhur eserleri, btıha~a kendlmu heyecana düşüren
leri sayar dökerdi. Hele «Madam Bovanı> dan, «LAdam Okamel
yan dan, ııRomeo Jülyet» ten, cıCandidcı> den çok bahsederdi. 

DUn ben bu «IJedU heyecanı> diye tarif edilen ıeyl, hem 
de ne kadar şiddetli surette tattım. Fakat benim okuduğtim bir 
roman, yahut bir şiir değildi. Sadece bir hesap pusuln~ı idi. 935 
1eneslnde tutulmuş, kim bilir hangi aileye alt gUnlUk bir masraf 
llstesl... İşte aynen kopye ediyorum: 

<tBlr kilo koyun eti 40 kuruş, iki kilo 4omatts 7 buçuk, bir 
kOo fbilm 15, ikt ktto ıettaU 15, 15 patlıcan 20 kuruş... Yekftn 
97 buçuk kuruş! ... » Okudum. bir daha, bir daha okudum ... 

Ne heyecan! .. Ne bedii heyecan! •. Ne tatlı ve eski hayal! .• 
Eğer okundufu saman aBedii heyecano lar uyandıran ya· 

sılara cıEdebl esttı> diyorsak ~ eJimdekJ ((hesap pusulası» bil· 
yük bir f'deblyat ıaheserl sayılabilir. 

Gönüllerde nBedU heyecan• yaratmak bakımından bunun 
yanında acaba edebiyat hocasının ıı;aydığı «Madam Bovarfo le
rln, ıcLldam O Kamelyan lann, «Romeo Jillyetn lerln IAfı mı 
olur ki?. - il 

AKŞAM 

KAFKASYA 
Bozkırlar, kutup havalisini andıran yerler, 

bereketli topraklar burada sıralanmıştır 

Rusya'run cenubundaki mu- kasya'nın şark kısmı da daha zl
harebeler münasebettıe herkesin yade boz kırdır. J{ura ve Aras 
gözleri Kafkasya'yn çevrilmiştir. nehirleri• boz kırları sulamakta
KaradenJzle Hazer denizi arasın- dır. İlkbaharda boz kırlar yem· 
da bulunan bu kıta çok geniş de- yesil olur. 
~IdJr. Fakat başka başka iki ık- Kafkasva'nın, ıkllm ve arazi 
lime aynlmış olması, yansımn şartlan ba~ka başka olduği.m- ) 
Avntpa kıtasında, yansının As- dan, mahsulü ôe çok çeşttııdir. ' 
ya'da bulunması, _ tabJi servetinin En 7Jyade hububa.t ve plrlnc, ( 
büviiklü~ü bakımından çok mil- sonra pamuk. üzüm. boya kökü, \ 
himdir. safran vetlştirilir. 3000 metre 

Kafkasya'da bozkırlar çöller yiiksekUğe kadar daiflarda üzüm 1. 
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DURUMU 

Maik~p petrol sahası iki 
taraftan tehdit ediliyor 

Almanlar şimali Kafkasya'da 3 koldan 
ilerliyorlar. Diğer cephelerde mühim 

değişiklik yoktur 

Doğu cephesindeı aöyliyerekı cAimanlar açtıklan 
ıedikten yelpaze ıelUncle l)erU
yorlar.> demlıtlr. 

Son Alman tebli§ine göre, Al
ınanlar Kubatı nehri letıkame
tlnde Ruslan takibediyorlar. 

Mısırdar 

Mııırda yeni h&dise 7oktur. 

hattı üst.liva ormanları, tepelerl vetış~rilmektedir. SlmaU Kat- 1 

daima karın fütülil da~lar sıra- kagya da çok miktarda buğday ( 
Janmış bulunuyor. Ikllm, yük- ve mısır yr.tiştlrllir. Hububat ve· 
sekliğe göre ba.~ka baskadır. tıstlren saha 300 bin hektardır. ( 
Dağlara çıktıkça Kutup havali- fakat. ~u sahanın ~enişletllmesl 1 

sine benzer. Tepelere doP:ru ne- kablldır. Esasen bal'lar, bahçe· J 
batlar sevreklestr, nihayet blis- ler, bostanlar seneden seneye ar- ~ 
bütün biter. Karadeniz sahilin- tıyor. Hayvan yetiştirilen mera- ı 
dekt Abazf~tan ne Hazer havza- 1ann sahası 12 mUvon hektardır. 

Karol Ve Madam Lupescu r~~a~~ı~:~1 e!~:~~si hattı üs- gl:ıı:~:·r:~ sııür~~o~.z~~: 
ve. manda gibi havvanlar teşkil 

Kafkas da~lan memleketi 1kl- eder. Bu kıta, kürklü av havvan
ye avınr. Da~lann orta ktsmm- lan cihetinden de dünyanın en 

Şimali Kafk.uyada Almanlar 
yeniden ilerlemitlerdir. Burada 
Alman Uerl hareketi 3 koldan 
yapılıyor. Birinci kol Azak de
nizi aahilini tak.ibetınektedir. Bu 
kol timdi J eisk' e varmııtır. ikin· 
ci kol Krasnodar' a doiru Uerle
mektedir. Bu kol Tıkoretak'ı 
geçmi§, Kruaodar'a SO kilomet• 
re mesafeye kadar gelmiıtir. 

Üçüncli kol, Kraanodar - Sta
lingrad hattını 7' kilometre ge
nişliğinde bir cephede geçmİf. 
Rua cephesinde mlihlm bir yank 
yapmııtır. Almanlar yanlan cep
heden Vorochflovsk • Armavir 
lıtikametinde hızla ilerliyor. Eald 
ismi Stavropol olan Vorochf
lovsk ile Armavir, Kra.snodar'ın 
ve Maikop petrol havzasının ao
iusundadır. Almanlar buraya 
gelirlerse petrol bBlgeal hem el· 
maiden, hem doğudan teh<il
dedilecektir. 

İki taraf da hava akınlarını ıık· 
laıtınnııtır. Aynı zamanda tak
viye kıtaları getirterek ilerideki 
muharebelere hazırlanıyorlar, 

Hava alanlan ı 

•ı k •k 'J • f k ·ı • • f h • / • da M29 metre yükseklikte El- zengin memleketlerinden blrldlr 
w~e Sl O aa lf en çe l mlf ıra 80 l~ erı brus, 5049 metre yüksekll~inde Hazer denizi sahilinde pek cok 

aibi "a•ıyorlar. Madam Lupescu nun K9:zyen tepeleri ve bunlardan az balık avlanır. Umum Rusya'da ~ 
İngiliz ve Alman tayyareleri 

gece hücunılanndan baıka Jlmdl 
g(!ndüzlerl de taarruza baıla
mıılardır. Bu akınlar birer tay. 
yare tarahndan yapılıyor. Tay
yareler çok yükaekten uçarak 
hombalıınnı attılcttı.n sonra acele 
çekiliyorlar. Son 24 Mat zarfın
da İngill.ı: tayyareleri Almanya
nın garp mıntakaaı, Alman tııy
yareleri de lngilterenln prk ve 
tlmal bölg~l tızermde uçarak 
bombalar atmıolardır. lkl tarafta 
da bir miktar hasar vardır. 

o T Y irtıfada bir çok tepeler vardır. avlanan balıklann yüzde yirmi 
«Sldüğii haberi doğru değildir Bu yüksek da~ıar şimalden ve beşini Kafkasya'nın Hazer denizi ı 

Eak.i Romanya kıralı Karol'un ıev
cı1iai madam Lupeacu'nun öldüğü 
bir müddet evvel yazılmı~tı. Sonra· 
dan gelen haberler bunun aslı olma· 
(lığını, madam Lupcscu'nun Karol 
Oe birlikte Meksikanın merkezi olan 
Meksiko ıehrinde yatadığını bildir
miştir. Meksiko 2265 metre yüksek
te bir ıehirdir. Bu kadar yükseklik 
madam Lup~u'ya yaramamış, baş 
ağrılarına aebebolmuıtur. Romanya
da iken adamakıllı ıişman oluı Ka
rol' un ıevgilisi ıimdi znyıflamıf, ince 
l>ir kadın halini almııtır. Bu yüıdea 
.al bacağındaki altın bileziii bir par
p küçültmek llzım gelmiftJr. Ma
mafih madamın ııhhatl yerindedir. 
Karo) ile birlikte aakin bir hayat ge
~irmektedir. 

cenuptan gelen hava cereyanla- sahm temin eder. 
1 nnı kcstfğ'l.nden havanın muva- Kafkasva kaplıcaları ve şifalı ı 

gidiyorlar. Madam Lupescu inceldiği zene bulmasına m~l olmakta· sularile de meşhurdur. Başlıca \ 
için ealdainden daha ıenç aörUnU- dır. Dağların ştmal ctek1erlndek1 kan1ıca1arı ştrnalt Kafkasya 11e 
yor. Karol'a &'elince, 49 yaıında ol- nebatlar sırf şimale mahsustur. GürcJstandadır. Gürctstarun 
masına rağmen beli bir parça bükül· Burada arazi pek bereketli de- merkezi olan Tiflis «sıcak şehir)) 
mllı, ıaçlan a~armı~tır. ~ildir. Dağların cenup etekleri demektir. Slmaıt Kafkasva.'da 

Londra radyoeu Don kavsln• 
de Alman hamlesinin dutdurul• 
duğunu, fakat Şimalt Kafkuya• 
da durumun vahim oldu~unu 

Doktorlann tavsiyelerine rağmen J k Ü itti H tü Jü v 

hemen durmadan sigara içmektedir. se ç~ m m? . r. er r mey- Klslovdiski'den çıkan Narzan 
va agaçları üzüm. mısır, pamuk maden suvu bütün dünyada 

Karol uzun ağıilığının nikotini çek- Adeta kendi kendine yetişir. meşhurdur': Başlıca kaplıcB.ıarı 
tiA'lnl iddia ebnektedir. ~ rt 

Kırat "e madam blribirine çok Kafkas sıra da&larının sı la- Platıgorlski, KJslovodlskl, Essen-
b ğl d y 1 b' ıktık.l nnda orman yok gibidir. Kara· tuki Teberdadır Mahkemelerde: 
;rnİ ır. kt::ı~ So~e~e ç an deniz sahntnde ise balta görme- K'afkasya'nın ·maden serveti f b memb h ıd k I k ttn ge~e&· m1ş meşe, çam vesaJr ağaçlarla cok boldur Başlıca zengin ma

l er. tz~n il a t e K 0 

1 ° a gezd - dolu ucu bucağı olınıyan onnan- denlerl pet.rol manganez bakır 
{nn g ri ~or ar.k'l ~r~ ~e~~ t~ lar vardır. Bu ormanların kap- kurşun kömü

1

r ve altındı~ Man: 
:ubpl e.cu 1 mı çeBaı mlcııdıra 1 ~Pi er ladıjtı saha S,S00,000 hektar ka- ganez ~adenlcrl başlıca GUrc1s· 

Nişanlısmı öldüren genç 
gı yaoıyor ar. n a a mı yon d d 
dolarlan bu1undu~na göre, halr.1· ar ır. tanda Çlaturi'de bulunuyor. Bu "Bana hakaret ettiler, evden koğdu· 

lar, ne yaptığımı bilmiyorum,, diyor 
katte mühim bir Irat aahibidirler. ŞimaU Kafkasya, 1stavropol madenin mevcudü 100 milyon 

yaylAsı dolayıstıe iki bozkır mm- ton tahmin edilmektedir. Dün
takasına ayrılmıştır. Garp mm- yanın dtıı;er 1k1 zengin manganez 
takMt kara toprakla kaplı oldu- madeninden blrl Uk.rayna'da Nl-iaşe işleri 
ğundan çok bereketli mahS'lll ye- kopol'dadır. Fakat mevcudu an- · 

Karol ve madam Lupeacu, Mekıi
ko' nun Coyacorı adındaki yeni ma
lı.allesinde bahçeli bir evde oturu
yorlar. Ev bir katlıdır. Geniş salon
ları vardır. Burada kendilerine eski 
TC§rifat nazın miralay Urdreanu re
fakat etmektedir, 6 hizmetçileri de 

tlştirfr. Şark tarafında toprak cak 13 milyon tondur. İkinci ma- Kumkapıda nioanlısı Pe~ihanın ettim ve Perihanı yaralayıp on ay 26 
Belediye iktisat müdürlü- tuzlu olduğundan burası ekseri· den Brezilyadadır, mevcudu s kendilinden ay~lmak lste.mesı Uzerl· gUn hapis yattım. Hapishaneden .çık· 
"".. d • 1 d ya funda1ıklarla kaplıdır. Kat- mllyon tondur. ne bıçak.la Perihanı sekı:a yerinden bktan ıonra tekrar barııtık ve nıı21n 
gune evrı tamam an ı vurup öldüren Ye Perihanın ann•l y{lıüklerfni taktık. Evlenme evrakı· 

Fatmayı da ağır yaralıyan Sadık'ın mızın da muamelesi bltmlıd. Bel\ 
mevkufen muhalr.emeılne ikinci ağır bUtiln kazancımı Perlhanın annesine 
ceza mahkemesinde baılanmıştır. götürüp veriyordum. Bir an evıvel 

nrdır. Mülga laıe müdürlüğünden Bele-
Karol ve madam Lupeacu, Mehi- diye İktisat müdürlilğüne yapılan 

ko'da iptida ıoğuk kar11lanmıılardır. devir ve teelim itleri tamamlaıımıt
Faltat ıimdi buzlar kınlmış, Karol br. Bazı pzeteler devir iılerinde ih
Te madam l..upeacu komıularla gö- tilif çıktıiını ve bazı evrakın kaybol
riİfllleğe baılamıılardır. Çok .akin duğunu yazıyorlardı. Bu haber doi
yaşamalan, dedikodudan hçmalan ru değildir. Ancak demirbaı etyanın 
ibunu temin etmiıtir. Belediye muhatebe uaulilne eBre 

Karol'un başlıca zevki bahçe "ne fatoralan ıve kayıtlan olmadıiından 
airaımaktır. Bahçesinde çeıit çeıit Belediye demirbaı eşyanın kıymetini 
ciçekler yetiıtiriyor. Bahçeden sonra teıbit tttirmif 'H bu ıuretle qya te· 
l>riç oyunundan zevk alıyor. Briçe sellüm edilmiştir. 
ekseriya madam Lupeecu da iıtirlk Mülıa lqe müdürlüiünün, ekmek 
ediyor. lkiai de zaramz oynuyor. it)erile, bilh11.11a kart sayma iılerile 
Karol hazan poker de oynuyor; fa- ulnpn 2H memuru vardı. Bundan 
kat hu pek nadirdir, bqka merkez tqk.illtında da 47 me-

Eaki k.ırala ldmae majeate demi- mur bulunuyordu. Bunlann ıenelik 
7or, bir lngiliz centilmeni lmlı gibi maae ve Uoret yeUnu alb ,.Uz blıı. li
laerlı:es csiu diye hitabediyor. Kıral raya yakındı. Belediye, bu itleri nl
politikayı tamamen bıralun11tır. Ce· hayet 300 bin lira De gchmek için 
~n eene bir cHür Romanya> ecre- merkezdeki t.,killtı 38 kiıiye indir
JJlnı uyaııdırmak için bazı tetebbu .. mit ve diierlerinfn vazllelerinc niha· 
lerde bulunmUf. fakat bu tetebbilı yet vermlttlr. H~ a{ln 30 bin yolcu 
.,iç~ir tarafta iyi karıılarunamııtır. tehre ıfrlp çıkmaktadır. Bunlara mu
Jngıltere ve Amerika bile buna mil· vakk.at kart Yerilmek Uzere Galata. 
saheret etmemlttfr, Eki kıral bunun Haydar~a,a 'YO Sirkecide birer bilro 
berine politika ile allkuın1 keamlt- vardır. Bu bürolar ipka edilmiıtir. 
lir. . Ankarayı\ giden Vali, late mUdür• 

Kıral n madam Lupescu basan liiiüne -.erflecek tahaisat meaelesini 
tiyatroya ve tiyatro ~ıkl§t bir hara de 1ı8rli1ecektfr. 

BİLL0R$1$E 

iş bankası 
Küçük tasarruf heaapları 

piyangosu çekildi 

Ankara 3 CA.A.) - Tilrtlye İt 
Bankalı hesabında en az GO llnw olan 
kumbaralı ve kumbara.sız ktlçilk ta,... 
sarru.f hesaplan araamda tertl.bey
ledt#i 1942 ikramiye plAnının ı aRııs
toa çekillfi bugün banka. umumt mer
kezinde ve ikinci noter Veli Ulusu 
huzurunda yapllnuftır. Bu çekilişte, 
2,000 llra.lılt 1Jcra.m1yeyi İstanbuYda 
96,026 .sayılı hesap sahibi Ali samı 
Topçu ve 7GO liralık tkramlyeyl An
kara'da S6,13' •Yilı heaap aahib1 
Mehmet kazanmlfla.rdır, 2GO ter Ura 
kazananlar: BUl'SIL'da 1G93 MelAhat 
Us, Konya'da 4,~3 Blrsan, İzmlr'de 
27,7G6 HU?11t. 

100 er lira taz&n.anlar: Ankara'da 
17,262 Zehra, Yenlfehlr'de S,220 Sa
bahat. Adana'da 9~ ını-zlıbe, Es
k.l§ehlrde 4,734 Sultan, İzmlr'de 
2,639 Cemal, İzmlr'de 2M18 Buat, 
İzın.lr'de 25,138 Berta, Beyoğlu'nda 
4,978 Perihan, Kadıköy'de 12,149 Sı
dıka, Bamaım'da. 2,4~6 Necati. 

Bunlardan baŞ& muhtelif mer-
:ıı:ezlerdeltl 15 heso.p eah1blne 

Resim sergisi 
Maznun Sadık evvelce akıl baa- nik&hımızın yapılmaaını lıtlyorduın. 

Dün merasimle açıldı, talıiına müptell olduiunu ve . ne Fakat Perihan ve annesi her gUn bi-

l 54 
yaptıiını bilmediği için sorulan au· rer bah21ne tJularak nikahı yaptırmı• 

eser Var allere de cevap veremlyeceiinl söy· yorlardı. Nihayet vazife ile Sarıkamı· 
lediğinden, Tıbbı adltye g8nderlle- p gltmlıtim. Bir aralık İstanbula gel• 

Güzel sanatlar blrH.tJ.n!n her aene rek müphede altına aldmlmııtır. dlm ve bir ay kaldım. Perihanın evl
Oalatasaray lisesinde açtığı res1m Tıbbı adliden gelen ve dUn mahke- ne ıık sık uğruyordum. O aırada Ra· 
ıerglslntn 28 ncısı dt1n ıııaat l7,SO da mede okunan mUphede raporunda muan ile İhsanın da eve geldiklerini 
açılmı§tır, Açılma töreninde metnle- 5 d-L' kl' i d b k • • d T k Sa le gt k tlJn'·•- t tk" 1 e a a m a ı mUvazeneı n e ozu • görilyor um. e rar rı amıp. • 

e u.uı anınmış ısana "r an v luk .. ili d'ğl 1 hlly tin d ğ' . . k l aanat aevertert bulunm\lf blrlllt re1B1 gor me ı , ceza • e e le- ece ım günün a 111.mı gene eve g -
ressam Şevket Dağın ~ bir aöyle- slr edecek ıekllde fUUrunda milvaze- dip Peribaıun anneaine: Ben yarın 
vlnden sonra salonlar gtı11ml.§tlr. nealzlilr. bulunmadıfı, 111\cak, çabuk gidiyorum, dedim. Fatma: 

üç salona daR'ttılan 154 eserin ço- hiddetlenmek gibi, bazı hareketleri· - Nereye istersen git, ben kızımı 
~u ~lı boya. peysajlar teşkil et- nln mahkemece lüzum görlildüiU sana vermlyeceğim. Evimden çık, blr 
mektedlr. takdirde cezayı hafifletecek bir ae- daha buralara gelme. 

Bu aenenln sergisinde şeref Akd1k, l>ep olarak göz lSnUne almak kabil Diye beni kovdu ıve hakaret etti. 
Vecih Bereket.oğlu, .Ayetullah Su- olabll~eğl bildiriliyordu. Perihan da: 
mert, OnŞevktet bDat, eamı . .:~!~ Ve lllk- İlk tahkikat evrakı okunduktan - Seninle evlenmiyeceğiml öte· 
me a gi ı maruf .w~nn eser- L'l c_d k d b · .. lii B b l ıertnden b&§ka All Sami Boyann ıonra aorguya çeıı;ı en maznun ~ ı en en soy . yorum. oı yere en 
(Ayaso.fyarun içi) nl ve (dı§uıı) gös- Tıbbı adlt raporuna kartı bir diyece- bekleme. Evımlze de uğrama. 
teren netts ikl sulu boya& ve mlmat1 ği olmadığını alSylemit ve vakayı Dedi. Çok aevdiğim Perihanın ve 
talebesinden Nezih Sırn Eldem'ln ıByle anlatmııhr: anne!sinin hı. hareketleri beni fena 
Beyotlu caddesini göateren orijinal - Perihan ite iki ıme evvel nl• halde sinirlendirdi. Birdenbire ken· 
eseri dikkat ve takdiri çekmektedir, tanlanmııtık. Kendielnl çok eevlyor- dimi kaybetmlıim. Ondan sonra ne 
....................................... dum. Evlerine Ramazan ve lhaan yaptığımı bilmiyorum. Znten hasta-
50 §er, GD hesap sahlblne 2G ter ve adlarında iki kiti daha gelip gidiyor- yım. Sinirlerim bozuktur, O hiddetle 
GO hesap &ah1blne de ıo ar Ura lkra- du. Bir müddet evvel Perihanın bun- Perihanı ve annesini vurduğumu aon• 
mtye isabet etmiştir, larla ııBrüıme&inl kıskanarak kavga radan öğrendim. Perihan ıve annesi 

benim gibi daha birçok kimseleri 
. . • böyle evlenmek va' di ile kandırıp 

nem ve kocam aibi iki azatlı cariye ıiyerek: - Beynınln lçını, aslancıfım. paralarını yemiıler ve ıonra evden 
ve lr.öle vasıta olacak ... lıte, mukad- - Ya .•. lıte böyle, aslancığım... - Anlıyamadım. . kovmuşlar. 
derahn earar perdcei gözlerimin - dedi, - Size ıevgilinlzln modeli, - Do~ru ... Haklısınız ... Anla11· Mahkemede bulwıan Perihanın 
l>nlinden aıynlıyor, kalkıyor... Ne bir kliçük hanım veriyorum ... Tıpa• lır gibi değil... Beyninin içi, lıte fU babaıı ise Sadık'a evde aksi cevap 
ınutlu bana ... , b~ Bedriye hanımefendi... Deiil marketri maaadır. verllmedi~ini, Anadoludaki vazife-

Ve Fuzulinin fU mıeraı :ıı'hnine ta- mı~ - Masa mı) • ıinden döndükten •onra niUh mese-
kılıyordu: Alaycı alaycıı Bu aefer, harem aauı. muhatal:iı- le.inin halledileceği ıöylenmeıinden 

Tefrika No. 2~ Yazan: (Vl • NA) Ya rabbi, eok belalara kıl • - Bi~ .k~J~unu~ bir çar~ini bu· nın cinnet getirdiğine hükmotmlfti. hiddetlenerek bu cinayeti i,lediğinl 
müptela beail lun ... Bırını öbUri.ınlin yerıne ko- Ne ipsiz, 111.psız llfh bu b&ylo... ılSylemiftlr Şahitlerin çajınlıp din-

AŞK VE MACERA ROMANI 

O , Nihayet, .a.raylı hanımı yun ... Orhan Sami beyle detiı tok.uı Fakat earayh hanım, kartıeında1d- lerımesi içi~ muhakeme bqka i'Ün• 
•
1 

vey an
1 

nek.Jm.
1 

bir had.mı afMUe ,yen ev)enmemekten farkı yok, - Peki, evlldım ... Haydi, aen edi.-ı, aslancıiun ... Biaiın Handanı nln dilıünceainl anlamıt ııibi: bırakılmıthr. • 
~ enmem te l eder etmez, bana c.So.ıra, batka tarahnı da dUılinli- git ietirahat et... Anlattık, biz Bedriye diyo aevebilir.tnlz ... Kimse - Ben oıldırmadım, J>&f&lım... -
J>~yük. ~ir ıal!h ~ler FlzilnU ı.~ter- yorum. Belkl kocamın arada aırada tef~rrllatını kendi aramızda düılinU- fark blle etmez ... Hah hah hah... - dedl - Şu karoınızcla gördUiU· KÜÇÜK HABERLER 
Duş ııbı sevmdım. Zira, . biliyor- ell elime delecek... Vücudumda rilz ... Her halde akıbetiniz hayırlı - 1... nUz masa, Uvey kızımın hakikaten 
dum. ki, er geç ~vlenmem 1eabed~- nehetli bir ürperme duyacaiım. Bu olacakbr, • dedi. Harem ağasının a5ileri açıldı. beyninin içi ılbidlr. Zira onun bir * Kom§u vUlyeblerden İs.taribula 
9e~tır. ~iım lktızası. malt "uiyeü- da kefaretltırlmln ödenmeal eerlalni Handan, nazilk gUIUoile. zarif yU- Bu . fikir... gizil gözU ıvar. Handan hanmı, hltı· gelen misafir sayısı temmuzda. 36000 1 
nuz iktizası, bu böyle ... Baıka çare tamamlıyacak. rüy\lıile kalktı. O.,.ey anneainl vo mi- Bir fikir değil miydi bu} ... Bun- ratını bir deftere yazarak oraya eak bulm\lftur. Bu rakam fınnlarda 
~ok... . cKocamdan nefret edeceğim. Fa- aafiri eel&mladı. Odaeına çekildi. dan fU veya baıka auretle latlfade lıyor. toplanan etmek kartlannın sayımı 

cHalbukl yalnız onu ıevıyorum. kat ona muhabbet ve ,efkat göatere- O gün zarfında başından ıgeçen edemez miydi} · Bu chlnn yt titizliği neticeıl, bir neticesinde tesblt edilmiştir. Her vt-
~alnız onun olabilirdim. O İle, bana ceğim . Bu da ayrı bir cereme ola- vakalar öyle harikuladeydi kJ ha Fakat Uzerinde fazla iılemesine gün nuıl tozun~ alayım dfye kurca• lAyet kartının rengi başka olduğun
batkasmı tercih ederek, evlendi, git· cak. rem ağaaının ıenemliği hail dağıl· hn:Un bulamamıştı ki ev sahibeıl lıya kurc~lıya tesadüfen açtığını ne· dan dışardan gelen ekmek kartları-
lf: ~~t~lc. dünyadaki erkeklerden hiç- cÖnilme bakarak islcemlenin ke· mamı§ bullXluyor. ona, daha 12111111.cak bi~ ıöz söyledi: ler okuduğunu, öğren dilin!: e~nra, nınkt~fı kolaylıkla. tesblt edllebll-
Lınnı ~stemem. ~a!tA masalların o nannda otururken, nazarlarının üze· Yalnız kaldıklan vakit: - Hem aize Hand21n hanımı çe- bunu naaıl Esircizadenin kızına kartı m~ k/~ ld Lstasyon gnzinosuncla 
~sa!sız pr~.n~~cr hıle !:ar11ma çıksa rimde, saçlarımda, yanağımda, göğ- - Nedir bu'> ... Bir türlü kavrıya- yizsiz de vermiyeceğim, paşalım... bir tefevvuk lletl diye kullandığını al akta ra saz heyeti okuyucu-
IU'!i kımse gozumde degıl. slimde zehirli böcekler gibi dolaıtı madım ... - diye, paıalısının yilzUne - Canım, çeyize ne hacet ... Sizin anlattıı _ ~r:!1dan H:le;li Nuranın dün gece 

cRomanlarda okuduğum kadı.n ğını hissediyor, tiksiniyorum. Nedir b21ktı. bu darlığınızda... Beiılm, alacaiım - O defterin içinde yazılanları e tı l b'rl bavul n al~rak ortalı 
manastırlan ıayet bizim dinimizde bilmem, bu adamde bir fenalık var. Saraylı hanım, eteiinl pUHlr pUfür kadını giydirip kuıattırııcak kudretim Bğrmmeıeydlm, Handanın ne dUtıU· :i1 ç uk ~ '1 tu~ u Nuran bavu
Cle mecvut olsaydı, fÜpheıiz hemen Ondan çok çekeceğim ... Amma, lsa- 111.vurarak, yerinden kalktı. Kendine var elhamdillilllh... nUşte bir lnaan olduğunu kavrıyamı· l ad İ~ 0 

b-Ju
11 ·kı~ri küpe ve yu• 

bir tanesine girmek için can atardım. bet .. . Nasıl olsa, dedelerimin ıeyyie· hiç de yalcıomıyan cilveli bir hare- - Yok yok, onu söylemiyorum, yacaktım. Böyle emin olarak, uizin- ~'kl a .a ınd'"ı :z:şyal~rı bulunrluğu• 
Bir harem ağasile evlenmek de be· sini, yedinci kUf&kta benim .doldm- ketle y(irüyüp Kösenin oturduiu ka- fem ... Kılığa, kıyafete dair çeyiz de le evlenir. Seve seve ıize varırb di zu erıbuvel ıgebı' lira de~erinde ol• 

· • • . • • • • • • • • . • . nu ve n al"lll n • 



4 Ağustos 1142 

Ba temmm 971 icinde. ..U.vft' it· 
plindeki Awapada, Alman &llml ve 
edibi Lichtenbers'İD iki 7hiJncü yı1. 
clönümü kutlandL ••• 

t 742 de, Darmstadt civarmda do
iuP 17 ,..mel& vefat eden Georres • 

Vali Ankara'ya j 
gitti 

Muhtelif itler hakkinda 
temaslarda bulunacak 

Tacirler Urfanın 300 -350, Trabzon'un 200-
250 kuruşa sablabileceğf ni söylüyorlar 

CJıriatophe Lichtenberı 1770 te V 1' Bel.d' · • D Uıfl 
Gatt.ingen ünlvenitedne prolee3r ol· • 1 Te ıye 1~ '·. An Urfa ve Trabzon yağı eiparİf eden dır. Umumiyetle Buraa mallan 11 O, 
Jllllftu. lıTiçreli protestan filozofu fı'dd ~aya al~~'· Yat .1 • ıehrimlz yafcılanndan bir lumunın Hatay mallan da 85 kuruıtan pera• 
Lavater o malarda caima ye kıyafet 9~l bil ayat kpa ~ ayısı • mallan iki güne kadar gelecektir. kende rverilmektedir. 
lmb denen «Yüze ve ta'Yll'laıa calıc l~~ :;:an Jt!d tı~ ~ Gerek toptancı, gerekse perakende- Alakadarlar, 15 ey)Glden ıonra 
bakıp nıbu aalamaluı hUnerile l il •J U YB l ed. b~ yet .1~ el yaicılar 6nümUzdeki hafta içinde yeni mahsul pirincin piyasaya çılta• 
töbret .alıyordu. Onca, çehrenin knl •.x. • rkerek, l e e ~:~ h'~~es(l ın t~ her tabcıda Urfa ve Trabzon yaiı cağını, fiatlerin dil§ece~nl ı6ylemek· 

·•··mda d-:r...'1 f-'--L ·-~• aç._ın r.pah ma11 .,,ın WL me m ib" 1 k" 1 :ıı. fi _ _J• 1 1'8Pi.Uf çgu, aauu IDDlll" d l.tl kt' B d u manın mUm un o acaısını ve ıat· teoır er. 
danışında bütün maneviyat ayan :.:r e~el~e ~~mı~· 'bi ~ ~:::. lerln de Urfanın 300. 350, Tıab~o- Patlıcan bollaıtı 
olmmUJ. Protflltan filozofu, tet· • :U. g • gı • . nun da 200 " 250 kuruta ıahlabıle-
lmlerd~ pek büyUk ımivaffalayet vay b.lleltenn~ birincilerde ıkJ, UuncJ ceiini söylemektedirler. Dün piyasada patlıcan boJluğu 
bzand·ıc... • • • elerile etrafta mevk~lerde hır kurut .zam yapılınuı, Beledi enin müteaddit defalar vardı. Fakat yerlileri de çıktıiı halde 
L- llK• ıçm,dnuanyrd Göth Beledıye vergi ve resımler kanunun• d' Y !(. d. b' k 1 ı· k'l ·1 ld x. ıı_ 11eyecan uyan ırıyo 1L e n d I k d'll 

1 
l cBele ıye ya"ı ıye ır yağ yo tur• pat ıcanın e an ı o ı c aatı ı"ı gu-

Zimmermann bile taraftarlan ara· a ~pı aca yen! ta 1 er, y~n .Y0 diye il&.n etmeıiıne rağmen bazı bak- rülmektedir. En fyi cinı Kartal ve 

d d vergııi kaııun layıhaaı ve ıehrın ıaıe k 11 b t' ıt hal* B ı d' Pendik patlıcanlarının kilosu 2a • 
mı ay ı. . l . t fı d lak 1 k 1 l a ar ne a ı ya"ı il il c e e ıye J 

cl.avaterienıt adile çoğalan ha lf en e r~k n • • a ıh~·. amd.~r a yağı> namı altında 200 kuruştan 30, Adanıı, İzmir mallannın kilosu 
• -•-- k _.:ı • t temaı ettı ten ıonra ıe rımıze one- tm kt d 1 Ö .. .. d k' h ft da 20 kuru•tan ıatılmı•tır cmnaıı;u91"• aryumua, 1f e, mevzuu· kti iN. a a ır ar. numuz e ı a a .,, .,, · 

mmu tqkil eden Lichteaberg dinel· ce r. piyasada Trabzon ve Urfa yağı bol- Müştrilerden bazılan patlıcanın 
di. ı 11s de kaleme aldıiı cSimacılık Gümrliklerdeki mallar ıaıınca bu nebatı yağın da t sokuru· haıa kilo ile .atılmaeına hayret ede-
n simacılar hakkında» İlimli e.erile Gümrükte mallan bekliyen tücca· ıa kadar düşeceği anlatılmaktadır. rek, tane Uzerlnden satın almak iste-
1.avaterien'leri tehzil etti. Oalann ra tebligat .rapılmuına devam edil· p• • ld• mektedirler. Pe~a~erıdeciler patlı-
ilme değil, ımamalara dayandıfım mektedir. Uç gUn içinde 100 tücca• . ll'lnÇ ge . 1 • c~nlan o ka~ar .ıyı ayırmıılardır ki 
meydana koydu. ra mallarını gümrükten çıkarmaları Evvelki giln Ciimhunyet vapurıle Jcılo ve tane Ü%erınden taht arasında 

ı ·ı· · t h-,-k d U irin 1icaret mUdürlügu"'- tarafından Karandenh:den 17' çuval pirinç gel- hiçbir fark bulunamıyor, Kilosu 25 -
ngı ız tıya roıu wı. ııı a m - ır • T 1 _ı b 1--11 • '!10 k t t K 1 p d',_ k c1 h"k" ) • 1 il tahrirt tebligat yapı1mııbr mıttlr. optancı ar oa alUl ara pı· J uru~ sa ı an arta ve en ~ 

emm k u lm e~ taş{?'fln. c ng • - ' rlnç verdiğinden, eon iki giln içinde patlıcanlan, müşteri ısrar ettiği tak-
~erd meEntup ağr: b ~e ı er~ ar~sm· Terzilere levazım bakkallarda pirinç bo1lapnııtır. Hat· dirde, taneıi S • 6 kuruıtan veril· 

d
a ır.H rah. t imu m

1 
~ . ta ıfnın dagı" blıyor tl ıehrin muhtelif semtlerindeki pa- mektedir ki, kiloya S patlıcan girdi· 

a ı c ogart ın reı ennın mu .... 1 • d b·ı · · 1 ı_ W• d f ,_ kt 
aal izahatı> dır. (•). Eserlerinin ek- Manifaturacılar bJrliği, terzilere z:ar yer erın e 1 e pınnç satı malda- gın en, arx yo ur. 
merisi cHalitalar> baılığı e.ltında top· ve terzi levazımı ıatanlara daiıbl· 
lanmıgtır. mak üzere 318 bin liralık kol astan 

••• ve aaten ayırmıı ve bunlan dünden 
itibaren mUracaat edenlere dağıtma• 

Edebi phaiyetine rene dönmek ..,.. ~· baılamııtır. 
tile, bu zatın fennf veçhesini de be- -----
lirtelim: O sıralarda henüz batlangıç Belediye zabıtaaı 
halinde bulunan tecriibt fmkte ve lıtanbul polis kadrosundaki 1 09 
elektrikte srattırma1ari1: oöhret k~· memur, eaaıen Belediye zabıtası me
:annufh. O derecede kı • .AJ'm bır muru olduldan halde, poliısin diğer 
fuaterine onun adı verildi. iılerile de meşgul olmaktadır. Bu eu-

Fatih'in 
heykeli 

Esaslı tetkiklerden 
sonra yapılacak 

Mantar 
ihtiyacı 

Hataydan temin edile
ceği ümit ediliyor 

•H retle Belediye İf)eri Jayıkile aörüle- .... G" 
1 

Müskirat inhiıan, piyasada man• 
Nietzscbe'nin fikrince «Bir Iİllem memektedir. laıe iılerinin Belediyeye 1eç~ dum~~te.ıl guflu d' uze ~;- tar bulamadığı için ıi§elerin ağızlan

ywatmak gayr ... : m~vverlik na devri üzerine, yiyecek maddelerini nltatŞearf' .a ehmıaınl ı ıcrck en ılren B ı. na odundan yapılmıı mantar !kullan· 
mus ekıild~ ölt • ~ tetkik etmek Uzere teftiı ve muraka· b ımh ız,k t2!1 adcmh ~ 0 a.n ~r- maktadır. Mantar, 11ca1: memleket
Niet~-L.... Licht~' enn biiyiik be teıkilAtına ihtiyaç g5rillmektedir. ard09 I ey be 1

1
n• Pb ~g~n~.ıo. ld"u lerde yetişen ağaçlardM İltihtal edil-

L--~annd---2 -~.:in .:.:.aij Ankaraya giden Vali ve Belediye ar~ a katanı u un eo. yuFzünchu syıl o- diğinden memleketin muhtnç oldu· 
_,,..... anuı ve ,..... ..... 1 •• D 'A r· K d b 1 nilmti ut anacağı lçın ati utan ' ı 
,Uya dostunu müdafaa için aöylemİf re.ı.sı r. ı....ut ı ır ar, u memur a• M h d' d b' h k Jl . • ğu mantar ötedenberi ıpanya, Por-
gıôidir Fakat Göttingen Univenite· nn Belediye emrine verilerek mÜn• t' me ın e. ır e! ·.e erının ya· tekiz ve Sicilyadan gelmektedir. 
ıinin p~ofesöril hiç eistem ko"""•"'•• haaıran Belediye iglerile meıgul ol· pı Hmasbını taldvııye etm~~tır. F 'h h Mantar bulmak güçlüğünü göz 

• "··--y I ı 1 hiikCl • U d l · a er a ığımıza gore atı ey- .. .. 1 T' k l . 
da aayılmıyorı Tabü ilimlerdeki me· ";a a~h ç nAn kmbtınk :; ı~a C:ı'f: keline ait hazırlıldara he~en baıla- ~nune ~·~7 ıcar~t '(e a eh ya~~~r-
todun ptikoJojik .alıaya ilk tatbikini a .~~1 r. ek eda' Ku da ro ~- ,_ . nacaktır. Fatihin lstanbula at üzerin· Gı~! tet ı er netıceaınde Hat~,.~a 
ı.....eriyet ona medyundur addedilir. goru mem te ır. a ronun uutvı- d . d'"'' IA d F "h' k • avurda~ ormanında mantar ıstıh-
uÇf • • • • h . lh · e gır ıgı ma um ur. atı ın ıya 1. k b' . ... 

yeaı ıçın yem ta ııtata tıyaç var-- . . . ... ve ea ıne yarayaca ır neva meşe agacı 
••• dır. Bu taluisat bulunduktan ıonra E~~· üzerınde bulund~rdugu eır:ı bulmuıtur. Bu ağaçtan Portekiz or· 

Devrinin en büyük heccavı idi. kadronun geniıletilmeai temin edile- sbılahlar h1 akkkındab~arıhd~l ka~n~ Fara manlannda mantar istihsal edilen 
k . aş vuru ara tet ıt e ı ece.dit. a· ğ 1 ti d l · · d 

Hem alaycı, hem yırtıcı olan ruha cc tir, 'h' h k 1. 1 b'J k 1 • ld a aç arın Y z e a hnlfı nııpetın e 
bedenindeki bir anudan doimut tı ın ey e ın yap.a .. 1 r;ıe çın e e eveafta mantar istihsal edildiği anla-
l>ulunaa gerektirı Cocukken ıütne- BafSIZ kibritler ~alnız reHam Bellını nın yaptığı re· oılmı~tır. Ticaret Vekaleti, harice 
ai kendİlini diitünniif, Ucbtenberl' Son aünlerde piyasaya çıkarılan 11j vu~ır. Bud ~atih damanında ha· muhtaç olmadan Hataydan mantar 
bütün ömrünce kambur ve çirkin kı'brit kutularından bir kısmının İçin· H ank r r ::h·b~ ~b"\ mh~u~tur. deki kibrit çöplerinde baı grülme-
yaşadı. Lavaterien'lere hücumu da deki kibrit ç6plerinde bq 18rülme- ·v~Y. e ın, 1 n ut n ıa sı en- tur. 
bu be 1 !--L edilir' Sal kad mektedir Kutulara bqsız olarak lıgını canJandırması l&zım gelmekte- ============== 

ıe P e UAU • on ın· d ld I • b 
1 

• 
1 

dir. Bunun için esaslı tetkikler yapı- Beşiktaş Halkevinden: Kazamız 
ıa .. ~dan çekinirdi: N~dir aüzellikte, d~-) uru anh 1~k çkBp erKiı~b !8 !~-r~~- lacaktır. Diğer taraftan haykelin dl- dahilinde 1kma.le kalmış llse ve orta 
küçük n pek fakır bır kızı bUyüttü· m an mu aıt a tır. rıt tır11.etının k'J v• d B 1 d. k t 1 mek•""" talebelerine maho.·~ ı -'-. • · ' b ı.. d'kk · i ı_ • ı ecegı yer e e e ıyece at o a- ..... ,,,, """ o m ...... 
kend11ile adıvaçaı.z yqadL Yavru· u nuauıta ı atın çexenz. ak b'• d'l k 1 üzere 10/8/ 194:2 tarlhlndcn itibaren 
--•- L- 1 • · 1 1 r tes ı.. e ı ece t r. z1 c:aa, ...,. yı ıonra on sekizine vanp R A D y Q Evimizde riya ye, fizik, klmya kurs-
tam evlenecekleri sırada, ölerek lli· 1 1 lan açılacaktır. Devam edecek ta-
mi matemlere boidu. - - Günlük Borsa Iebe!erln 3/8/ 1942 tarlhlnden 9/ 8/ 1942 

Liclıtenberg, bir müddet ıonra ay· . tarihine kadar Pazardan mnada he: 
m prtlarla basit bir kızdan evlatlar Bqüııkii ıırop-am gün .saat 14 ten ıg a kadar kütüp.. 
aabibi olunca bu mtinasebeti nik.i.ba 12,30 Program, 12-33 saz eser1erl, 'B/9U :rıatıert hane memurumuza mtıracnntln ka· 
çerirdi. 12,4!S Ajana haberleri, 13,30 Şa.rkı n zıtlarının ynptınlması. 

"" . .. •• __ n_ d ttırktuer, 1s,D3 Radyo lalon orkes· ~ u 933 Tnrt borcu ı. n. m 23.75 A k t kkü" 
~un. ıon 11a1'!as!118 ofru. be- trası, 18,45 Fasıl heyeti, 19,00 Dert- • & 1938 lkramlyell 20,50 çı eşe r 

Sabif e 3 

Mahammeıı bede.11 (13000) lira olan 800 M3 ~ dilme 19/8/942 çarşanı
l>a. günü ,aaat 15 de kapalı zarf usullle Anltarada İdare Binasında ~planan 
merkes I> uncu t.oıntsyonca sa.tın alınacaktır. 

Bu 1oe girmek lsteyenıertn (2476) llralık muvakkat temınat ııe ~nunurı 
tayin ettiği vesikalan ve tekllfierlnl aynı ıriln aaat H ı kadar adı ı~en k~ 
nJayon reisliğine T&nnelert J.Azımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada MalUme Da1re.s1nden, Haydar-
pafe,da Tesellüm n Bevk Şcfi!Rlnden tem1n olunur. (8287) 

* Muhammen beden 037000) llrn olan' lç1, dı.şı galvanlzll çıtt çemberlli 
lltrcllk 2000 adee saç nrtı 19/81942 çartamba @tnt\ eaa\ ıe,so da \:a 
•rf usullle Antarada İdare Binasında toplanan me~es t uncu komlsyonc 
aatın ahnacalttır. 

Bu ip girmek isteyenlerin (8100) llt'll.lık muvakkat temlna\ Ue kanun~ 
tayin ettlti veslkalan ve teklltlerlnl aynı gün saat 14,30 a kadar adı geçtO 
komisyon relsll#lnt Tehlıelerl lhımdır. 

Şartnameler 2 Ura mukabUlnde Ankara ve Ba)'darl>ata Ttıntlertndeı; 
tem1n olunur. (8308) 

r--=~~:ı-~~~~~----.... -------· Devlet Deniz Yolları lıletme Umum ' 
Müdürlüğü llanlari 

ı - Hallç fabrikamızın havuzlannda. yapılacak foraJ 1§lert <8'769) 1\rt 
üzerinden kapalı ıımrf usullle eksııtmeye çıkatılnıl§tır. 

2 - Eksiltme 14 Ağustos 1942 cuma günü aa.at ın dt 1daN merkezlnılf 
alım satım komlsfonunda yapılacaktır. Bu 1.te ait evrak komilyonda her~ 
görülebnır. 

8 - İstekliJerJn eksiltme tarihinden en az .. tatil günleri hariç• üç gQo 
evvel blr istida lle Umum mtldt\rlüğe müracaat.la bu glbl 1f yaptıklad 
dair vesaik ibraz ederek ehllyet ve&iknsı almalan llzımdır. 

4 - Ekslltmeye iştirak edeceklerin dördllncü maddede ya.zıh vesaik it 
1942 yılına. alt Ticaret Odası vesikası ve (658,25) Uralık muvakkat temina~ 
lannı havı olarak kanunun tatlfatı dairesinde hazırhyacaltlan kapalı za?t 
Jannı tıçtlncll maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar tom~ 
reisliğine makbuz muka.bUinde Termeıert l~mndır. Postada olan gecikmeler 
kabul edilmez. (8183) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilinlari 
İdatemlz altındaki mllessesatta çalışmak üzere 3 odncı, bir gece bekçi \ 

ve bir de apartınuın kapıcm olarak ~ müstahdeme ihUyaç vardır. Tallple. 
rln sıhhat raporu, hfuınühsl evrakı ve ma.hkfunlyetı sabıkası bulunmadı~na 
dntr müdde1umumlllkten alacak.lan veslka ile blrllkte çabfmak isteyenlerin 
10181 942 pazartesi günü at.,:ımma kadar BeyoA'iu Vakıflar mtıdUrlüğünt 
nıtiracaatlan. (8322) 

İstanbul Sıhhi Müesaeseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Ley!t Tıp Talebe Yurdu tnlebeleri lçin 970 çift terlik açık. eks!.ltmeye 
-konulmuştur. 

1 - Eksiltme 5/ 8/ 942 ç:ırş:ımba günli saat 15,45 de Cağalo~lunda Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet MüdUrlü~ü binasında toplanan komisyonda yapıla-
caıktır. · 

2 - Muhn.mmen flat beher çift terlik !çln 990 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı 283 lira 72 kuruştur. 
4 - istekliler şnrtnnnıcslni çalışma günlerinde komisyonda göreblllı'ler 
5 - İstoklller 1942 yılı Ticaret Odası ves1kasile 2490 sayılı kanunda ya; 

zılı ves.ıtalar Ue bu ı,e yeter muvakknt teminat makbuz veya banka mek .. 
tubUe blrllkte belli gün ve saatte komisyona. geJmeıerı. (7738) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Ko misyonundan: 

Hayd:ırp~ Emrazı İntanı1e Hastanesinin SOO çeki ı. lmf; odunu açık 
cks:Utmeye konulmuştur, 

ı - Eksiltme 14/8/ 942 cuın& güntı aaat H,30 da Cağaloğlunda Sıhhat. 
ve İçtimaı Muavenet müdütlüğil binn.sında toplanan ltomı.nronda yapıla· 
cı:ktır. 

2 - Muhammen flnt beher çeki 1çln 11 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 247 lira 50 kuruştur. 
4 - İsteklUer e:ırtnıuneyl çalıfma günlerinde komisyonda göreblllrler. 
O :-- İsteklller 1942 yılı Ticaret Odası veslkaslle 2490 sayılı kanunda ya-

zılı veslkalnr ııe bu i§e yeter muvakkat teminat makbuz veya mektublle 
belll gün ve saatte ltomlsyona mllracaatıart. (8123) 

Yükıek ziraat enstitüsü Rektörlüğünden 
ı - Kurumumuz eczanesinin senellt ecza ihtiyacı tesblt ettırllen 

muhammen bedeller üzerlnden açık ekslltme suretlle 1hales1 yapılacaktır. 
2 - 136 kalem eczanın muhammen fiyatı (2800) l1radır. 
3 - İhale 8 Atustos 942 giintl saat 11 de Rektörlük binasındaki rnü· 

teşek:k:ll komisyon tarafından yapılacaktır. 
' 4 - Muvakkat teminat % '1,!I dur. 

5 - Şartnamesini ve daha fazla izahat almak ısteyenJerln enstitü 
mtldftrlü~ilne mQraeaatıan. (5ı146) (7808) 

Şose inşaatı 
Nafia Vekaletinden: 

denı ozrllnü Ye c1rkinlilhıl aülemek l8fJD• saatı, 19,15 Fasıl HeyeU prog- ı 5 1933 11cramtyell Ergant 22,l& Bütün ömrünU bana harcıyarak 
için büıbGtün milmevi oldu. Çekik rammın 1k.1nc1 kısmı, 19,30 Ajans ha. ı 'l 1934 sıvu-Enurum I 20.- giden az.iz varlığım, 9evgili babam: 1 - istekli çıkıiıanuısmdnn dolayı keşif ve pttnameslnde deti§lk.1Ik ya.-
~ rağmen kainatın birçok berlerl, lg,45 Serbes 10 datıka, 1U5 • • 1934 Sıvu - Erzurum l-'120.10 Nezir Çılbır'ın pılan Dlyart>akır llo Mardin arasında yapılacak eose ve a:ınaı 1malit ln~'.latı 
esranna Tikıf olutundan kinaye, Tek ve beraber ttlrktuer, 20,15 Radyo • • 1941 Deml.ryolu iatlkrazı. I 20.10 . d bi.I "k k b' 1~ ı500 000• llra ke§U beda111le yeniden kapah mrf usullle ekslltmeye çıkarıl. 
-. •Pencere ardından ıöaetleyjcb Gazetesi, 20,'6 Film parçalan (Pl.), • • ı , , ,. II 19,75 cena~esın e yu ve ya ın ır a a· mıotırr. 
demiflerd' 21 00 Ziraat Takvimi 21.ıo Önkllsik A. Demlryolu tahvllı ı-n 52,75 ka ıroıteren letanbul komutanlığı 'Ve 2 - .Ekslltme 11/ 8/ 942 t.'\l1hlne mli.sndif salı gil:nQ saat 15 de Nafia ve-

ı. ... b~teUrlar CP}.) 21'so İktisat aaatl A. Demiryolu tahvlll m ~1,'7~ Merkez komutanlığı ile doıtlanmıza, ktılett §<>Se ve köprlller relsl1ğl odnsında yapılacaktır. 
21.~ KlA.slk Tü;k ~tlztği programı: A. Demlryolu mtımess11 senet 48,25 Çenegelköyliilere ayn ayn teıekküre 3 - Eksiltmeye mtıtcalllk evrak 25 Ura. mukablllnde Şose Tc köprüler 

Çirkinlilı 'H hedent öaür. birçok 22,30 Ajanı haberleri ve borsalal', T. C. Merkez Bankası 155.- teessürüm mlni bulunduğundan ııa· relsU~lndcn almablllr, 
tahalarda muvaffakıyete engel oldu· Yann aabahkl proıram T. fş bankası nama muharrer 14,'15 zetenizin tavassutunu rica ederim. 4 - İsteklllerln ekslltme tarihinden en az üç giin evvel bir istida ile 
la için, o felaketlerle bedbaht olan· '7,30 Program, '1,32 Vücudumuzu ça. T. İIJ bankuı (hamlle aıt ) 15.- Oğluı Turgut Çılbır Nafia VeUletıne müracaatla bu gibl inşaatı yapablleceklertne dair ehıtvet 
lar m8nevi başanlarla nef'ıslerinl tat· llftlralam, '7,40 Ajanı ha.berlerl, 7,85 T. 1ıJ banka.n mO.messll h11ı. 200.- -----_,;;, __ _;::;_...;.... __ vesikası abnalnn lAzımdır, · 
mine çırpınırlar. Fakal mahrumJyet· Radyo a.ıon orkestrıı.SJı, 8,20 Evin A. Dem1ryollnn şirketi (% ~> 110.60 Mesut bir evlenme G - Eksiltmeye 1$.irlık edeceklerin 4 üncü maddede yazılı vesika Jıe 942 
lerinin ı • ~ı.ut bınc 1 • saatl. A Demlryolları şirketi C% 100) -49.50 Müteahh' S h' T k T h' yılma. ald ticaret odası vesikası ve 123 760• liralık muvakkat temına.tl:ırını 

ye tı, ,au 1 eaer enn.e ....................................... ~klhls im ıo 10 90 ıt up ı aoçı ızı ev ı· havı olarak 2490 sayılı knnunun tartfatı dalre&tnde hazırlnyacnklan k.apah 
ele vurur. lıte. Licht~berı, hu in: defil mi? Hatta bütiln bmmi ha.ya. Kredi ~n~ye eı:903 102:- de Taşçı il~ Temyiz ~eieleri~den mer· zarflarmı ikinci maddede ynzıh vakitten bir saat evveline kadar komisyon 
....ı... araauıda en zıyade dikkaü tmm tekli bile ihtimal bedeninin • 11 l9l1 97 - hum Bahrı Anamur un oglu gen~ retsllğlne mnk'buz mukab111nde vermeleri lAzımdır, (5834> (8046) 
çelcenJenfendir. ıeldile ilgili... • 11 Amorti 67:&0 hukukçulanmızdan Mehmet Anamur 

Ne priptir ki, çUriittüiü Lavater (Vl • Nti) > • Kupon 1.10 evlenmiglerdir. Dü~ünleri 1 a~uıtoı 
- sene onun sayesinde - bir bala· BORSA DIŞINDA 1942 cumarteai e.kpmı EreDköyUn· = pek halılı ~orı Muarm da, (•) Bogarth aynı devrenin bir in.. Tllrk altını S0,90 deki .k<Sgklerinde kıymetli dnetlnerl 
~ merkeaini tqlül eden hec· gUlz ressamıdır. İnce ve alaycı bir Ktllçe altın bir ıra.mı U6 arasında tesidediJmiıtir. Yeni evlile-

c .. ugum alma " kılıfına medyun anatklrdır. Mectdiye 1,60 re ebedt aaadetler dileriz. 

Bay Amcaya g<;)re ... 

ltF J ' r l ı~, 

latanbul mahrukat ofisi umum müdürlüğünden: 
1 - tt~ Dizel ve li1 ~1 kaınyonununmı umum! tamlratı pazarlıkla 

yaı:rtınıacaktır. Bu ite alt prtname belediye temlzJlk 1f}er1 müdt\rlilğündedlr. 
2 - Bu 1f 8 ARııatoe 942 peqembe gtmt\ saat 10 da l.hale edllecekttr. 

Taliplerin o saatte mahrukat otlllndekl koml.syonda bulunmalan. (8285) 
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cS • 6 Kilo taZyilill, Saatta 1500 • 1800 IDlo 
Buliar tevlld edebilen bir Buliar Kazani alina
calctir. Talip olanlarin kazanin evaa'f ve eb' adi 
ni bildirir bir yazi ile lzmirde posta kutuıu 
No. 171 adresine müracaat etmeleri mercudur. 

VEZNEDAR ARANIYOR 
İstanbulda. büyük bir şirkette veznedarlık: yapacak ve kefil verebile

cek bir memur e.raruyor, İa~ldllerln yazı Ue CM. B.> rumuzlle P. K. 
176 ya yazmalan. 

Çocuk Esirgeme kurumu Fatih merkez nehiyesi 
idare heyetinden ı 

Çevremizde bulunan UJc okul talebelerinden 11mıale kalanlara kurı açıl
mıştır. 518/942 günü ders1ere başlanacaktır. Her gll.n saat 9,5 da Sofular 
caddesindeki kurum merkezine mürncaa.tıan. <8353) 

TAHSilDAR ARANIYOR 
Kızılay Cemiyeti Şişli Şubesinden : 

Şubemiz için yaşı 25 den aşa~ı ve 50 den yukan olmamak, orta de
recede tahsil görm!if olnııık şartlle bir tahsildar alınac:ı.ktır, Bu gibi 
Lşlerde evvelce çalışmış olanlar tercih edilecektir. Taliplerin her gün 
saat 19,30 dan 21 e kadar Şişli Hıı.lkevlnde şubemize müracaatlan. 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
müdürlüğünden: 

.. . 
mue11esesı 

Müessesemizde münho.l bulunan müterclmliklere gösterecekleri ehliyete 
göre 170, 210 ve 260 liraya kadar aylık ücretle İnglllzce ve Almanca. bilen 
mütercim ıı.lınacaktır. 

ŞERAİT 

1 - Devlet Lisan imtihanında muvaffak olmuş bulunmak, 
2 - Filli askerlik hlzmetlnl yapm14 o!ınak ve hAlen askerlikle ilgisi 

bulunmamak, 
3 - Asgari lise mezunu ~ereceslnde tahsil görmüş bulunmak şarttır. 
Talipleri~, Ankaradıık.l Sumerbank umumi mildfırlüğünden, istanbulda 

Siımerbank Istanbul şube. .. ınden, Izmlrde Sümerbanlc Yerli Mallar pazarın
dan ve Kara.bükte muessese müdürlüğünden tedıırııc edebilecekleri Lt talep
name~erlne aşağıda yazılı ve.mlk.l bağlıyarak en geç 25/81942 tarihine kadar 
posta 11.:? veya bizzat Karabükte müessese müdürlüğüne müracaatları llln 
olunur. 

iŞÇi ALINACAK 
BUYUKDERE 

KlBRiT FABRiKASI 
Müdüriyetinden: 

Kil>rit fabriliaaı için apfıda yazılı ıartlar altinCia er1'e1l, lia(fın 
ve oocuk lıçl alınacaktır. 

1 - Tekmil Fabrika iıçilerlne iı ııUnlerl paruLZ ııoü Sile , .. 
meğl verilir. 

2 - Ocretlerı 
~) Erkek ltçileroı 
Normal meıal ıaatlerl için erkek iıçilero yaptınlacali lıin mahl· 

yetine göre eaat baıına Ucret hoaahile ııUnde. 1 00 kuruıtan l 70 ku
ruıa kadar. 

B) Kadın iıçilereı 
Normal mesai eaatlerJ için kadın iıc;ilere yaptırılacak lıln mahi

yetine göre 7 5 kuruıtan 11 O kurup kadar. 
C) 12 ya~ndan 16 Yatına kadar olan erkek ve kız çocuklara: 
Normal mesai saatleri için çocuk ioçilero eaat l>a~ ücreti h~a

bile 65 1curuı. 
O) Tahmil ve tahliye, avlu işçileri: 
Bu kabil işlerde çalııanlara i~in mahiyetine göre 150 kuruıtan 

1 70 kuruşo. kadar. 
E) Fazla mesai ücretleri: 
Koordinasyon Heyeti karariyle fabrikanın günde yapaca~ı 3 aa

atlik fazla çalı~rr.aların % 30 zammı ilave edildikte normal mesai ile 
ı 00 - r 70 kuruoa kadar Ücret alan bir işçiye ı 50 der 250 kurup ka

dar. 75-11 O kuruşa kadar alan bir işçiye 110-160 kurup kadar, 65 
kurut alan işçiye 95 kuruş; 150 - 170 kuruşa kadar alan iıçiye 220 -
250 kuruşa kadar gündelik verilecektir. 

3 - Kanunt vergiler işçilere ait olmak üzere ücretler, fabrika 
dahili talimatnameıinde yazılı hükümlere göre her 15 günde bir öde-
nir. 

4 - işçiler, yatacak yerlerini kendileri temin ederler. 
5 - Talip olanların Büyükderede Büyükdere - Bahçeköy yolu 

üterindeki kibrit fabrikası müdiriyetine nüfuı tezkereleri ve altı fo
toğrafla beraber müracaat etmeleri ila .. olunur. 

Tesviyeci, tornacı, frezeci 
ALINACAK 

Kibrit im&l eden dairelerde veya fabrilca tamirhaneıindo ma
ldniat ve makinist muavini olarak çalıomak uzere birinci ıınıf te•vl
yeci, tornacı ve frezeciye ihtiyaç vardır. Fabrikada yapılacak imtihan 
neticeeinde göıterecekleri ehliyete göre maaı veya saat baoı ücretleri 
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POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

Cildi tahriı etmez, 

cildi yumuıatir. 

Her yerde POKER traı 

biçaklarini arayÜÜz. 

de alırlar. Maestro Tiano idaresinde Orkeıtra, 
okuyucu Hristo Mnimatidis, Havaien kitariıt 

Hristo Kontia 
Saat 18 den ttlbaren açıktır. Sipariş üzerine hususi akşam

yemekleri. Sofralannm evvelden temin ediniz. Telefon: 43848 
Her pazartesi akşamı MASARİK ve arkadaştanmn iştirAkile 

- Hususi Suare 

. . . ........ 
ADEMi IKTIDA~ VE BELGEVŞEKLIGINE 

KARŞI 

FORTOBiN 
s .... ı. MUAVENET vu.i.tETİHİN RUKSATıNı HAizoıa 

llER ECZANEDE BULUNUR POSTA KUTUSU 228 
•t;Ht ıı.t l.\nuıı 

KULLANINIZ. TESiRiNi DERHAL GÖROR5UNOZ. 

tayin edilecektir. Talip olanların vesaik.ile birlikte Biiyükderedeld l!lll•••••••• Sınat MO.esseselerle ••••••n•~I 
Kibrit fabrikası müdiriyetine müracaatları ilan olunur. 

ARANILAN VESAİK: 
ı - Tahsil vesika. 
2 - Nüfus ldığıdı (Asıkerllk muamelti.tını ve 942 ihtiyat yoklıımasını ___ ... _______________ .. M1rr ER.rliSi'kTacRerln .• , 

( 

havi) 
3 - Polis ıyi hal ldı~ıdı, 
4 - (Varsa) hizmet ve&Ut.ası. 
5 - 3 boy 8 vesikalık 1otoğrar. (8323> 

ARLON 
SAATL.A~I 

t(ÖPRÜBA$1 EMİNÖNÜ 
MAGAZASINDA 

1 ~@~ 
1 , 

VACHERON 
o. 

COMSTANTIN 
SAATLAR 1 ---·---

Her dns Arlon albn.plabnJas1ı 

ve tauıı saatlar. elmaslı Şo. 

valyeler. pırla ntolı ç İte k 1 et' 

9ümüş lıediye eşyalare 

b~dab i lirsini& 

Bursa asliye ikinci hukuk hAklmllği 
Dosya / 942/ 1421 
M. Aleyh: Bursanın Hoca Hasan 

M. de mukim Jken h!len ikametgahı 
meçhul Hilmi Karabulut; Karınız 
davacı Osman kızı Servet Karabtılut 
ta.rafından aleyhinize ikame olunan 
boşanma davası üzerine namınıza 
çıkanlan davetiye lkametgti.hınız 
meçhul olduğundo.n bahisle bUti. teb-

' llğ iade edilmiştir. DAvacı: İkamet
gahınız meçhul olduğundan !lAnen 
ve Usakan clAvetiyenln tebliğini iste
miş oldu~ımdan lllmen ve llsakan 
dAvetlye tebliğine ve muhnkemenln 

ı de 16/ 9/ 942 saat 14 de talikine mah-

1 
kemece karar verilml~ olduğundan 
yevmi mezkt1r ve saatte bizzat mnh-

1 
kemeye gelmeniz veyahut tara!ııuz
dan baroya ko.yıth bir vekil gönder-
meniz iktiza eder. Aksi takdirde gı
ynbınızdıı muhakemeye devam olu
nacaıtı tebliğ makamına kaim omak 
uzere ilan olunur. 

Bursa ikinci sulh hukuk mahkeme
sinden: 

942/ 498 
Bursanın Panayır kôyünden Hı\şim 

ZAVI -- Kasaba nüfus memurlu- ı kızı Şefia ve arkadaştan tarafmdan 
(tundan aldııtım nü!us tezkeremi ve Istnnbul Ko.bata.f Bet üstünde 18 nu~ 
beraberinde kasaba askerllk şubesln- maralı evde Ümtnü Gülsüm kızı Fat- .... 
den verilen ve Eınlnönü yabancı as- ma ve arkadaşları aleyhine ikamt 
kerllk şubesinde mukayyet aSkerlllc olunan Bursada Çırpan mo.hallesin
tezkeremı Fatih iaşe birliğinden al- de 1204 ada ve 4 parsel numaralı 
dığım ekmek karnemi kaybettim. gayrı menkulün şuyuunun izalesi 

AMERiKAN HASTANESi 

HASTABAKICILIK OKULU 
Yenisini alacağımdan esklk!rlnln hakkındaki davanın müddeaaleyha Talebe kaydı çarşamba ve pazardan başka. her gll.n 10 dan 12 ye 
hükmü yoktur. Fatmanın gıyabında yapılan muha- kadar yapılmakta.dır. Orta mektep mezunu 18 yaşını bltlrm1': 25 

326 dol'umlu Emin 0gıu kemeslnde müddeanleyha Fat.ma yaşını geçmemiş, Türktye Tabaasından Bayanlar hüviyet ve okul 
Mahmud Giller llllnen tebligat ita edildiği halde !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ş~e~h~ad~e:t~n~am~eı~e~ri~le~ge~lm~e~ıe::rı~. ~~==·====:! 

mahkemeye gelmediği gibi mazereti-
ni de blldlrmedlğl ve tarafından mu-
saddak bir vekll de gönderm.edl~ln- Yapı ve imar işleri ilanı 

Nafıa Vekaleti yapı ve imar iıleri reisliğinden: 

ÇHKMDŞTBR 
Yazan: Maliye Müfettişi İHSAN RttŞTtt BAÇ 

Aynı zamanda defter ve kayıt slst.emlerlnl gösteren bu kitap 540 
Sahife, 14 defter numarası, 20 şekil havidir. Kitapçılarda bulu
nur. -Makine, Mensucat Mühendisleri 

Memur ve Stajyer Alınacak 
Ankarada Şirket Merkezi ile Malatya ve Adana Mensucat Fabri

kalannda muhtelif ıervislerde çalııtırılmak ve 3659 .ayılı Barem 
kanunu ahklmına göre aylık verilmek üzere memur ve atajyerler 
alınacaktır, 

Yaıı 45 den yukarı olmamak ve aakerliğioi yapmıı bulunmak tar
tile memurin kanununda yazılı evsafı haiz İ:steklilerin mufaasal 
hal tercümeleri ve bir adet fotoğraflan ile birlikte 15.6.942 tarih!ııe 
kadar bizzat veya mektupla Ankara ~ enioehlr Erdoğan eokağında 
Malatya Bez ve İplik Fabrikaları T. A. Ş. Umum Müdürlüğüne mU
acaatları. • 

İstanbul Mıntaka Ticaret müdürlüğündenı 

Ellerinde yağlı tohumları bulunanlara 
1941 ve dalı& evvelld seneler mah6ulü ya~lı tohumlardan ellerinde bu

lunup banla. veyi'. umumi mağazalarda 1/8/"2 tarihinden evvel depo edil• 
mı., bulunduğunu tev$11t ve mlkdan bu müesseseler tarafından ömetı ~a· 
ğıda yazılı bir mektupla. teahhüt edilen dôkme TOya çuvallruımlf ya~ to. 
hı:mlımn da. 58 No. 1ı nat rejiminden lstlsna edUecegı llln olunur. 

T:uhbülname ~U 
......... firmasının nerolmlzde merhun veyahut depolanmı, yallı to. 

humlannın satı ........ Kg. oldu~u mesullyetlmlz altında beyan eder v• 
n:allar kısmen veya tamamen ahare temHkl veya depomuzdan çıkanlmalıil 
lstenllmesl hallerlnde keyfiyetten İstanbul mıntaka ticaret müdürlüitk 
İHRACAT BAŞ KONTROLÖRLVötJNE önceden tahriren ma.ltlmat vererell 
muvafık cevabınızı aldıktan gonra aevltlne müsaade etmetı taahhüt ederiz, 

NOT: Daha. fazla iZ'ihhat İstanbul Slrkecl Liman RanmdakJ. İllRA· 
CAT BAŞ KONTROLÖRLtllattNDEN alına.blllr. (8300) 

7.AYİ - Resmi ve hususi muame
lAttn kullo.ndığım imzamı zayl ettim. 
Bu imza ile kimseye borcum olmadı
ğı glbl ibra senedim dahi olmadığı 
ve yenisini hakkettlreceğlrtıden eskl 
imza lle zuhur edecek sened vesai
renin hükmü olmadığım llln ederim. 

den hakkında gıyap karannın on 
gün müddeUe 11Anen tebllğlne ve mu
hakeme.sinin 10/9/ 942 perşembe gil
nll saat 14 de bırakılmasına karar 
verildiğinden Lııt>u l!An gıyap kararı 
makamına kaim olmak üzere on gün 
müddetle 11An olunur. 

ı,:... Eksiltmeye konulan tş: Çankayadakl Rlyasetıcüm.hur köşkü glrlş !ll••••••••••••••••••••••ııil••-
kapıst ve karakol binası inşaatıdır. Dahı·ıı·ye Mütehassısı 

Sütıilce Mahmudağa mahallesi 
Hamam sokak 64 numarada 

Ali Karaacemhı 

FEN.\I Stl~"NE1.'Cf 

Emin Fidan 
Kabine: Beşlkt~ Erıp 
npartımanı. Tel: 4439!: 
Evi : Suadlye, istasyon 
arkası No. 17. Tel : 81773 

Evlerinde sünnet yapı .. t m usait 
olmıyanlarla taşradan bilhassa sim
net için gelen yaşlan büyük, kü.çllk 
olsun runellyatlan muo.yehatıemde 
kolaylıkla yapılır. ve lstlrahatlan te
min olunur 

D1Ş T ABlBLERlNE: 
Karadeniz sahllletinde 75 lira 

mnaşla çatı,mak üzere dlp1o
rnalı veya permUl bir Diş Tabi
bine lhtlynç vardır. Diş Deposu 
Mehmet Jbrahlm Berkmen'e 
m,rıracaat. 

Keşif bedeli: 43994,86 liradır. 

,.:;~!;ı~1~~ Pn~-
2 - Ek.slltme 20/8/942 perşembt> günü saat 15 le Tilrklye B. M. M. idare D I K T o R A L 1 N A c A K 

heyetinde kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferrt evrak 220 lld yüz ylrml ku-

• 
• 

Malatya Fabrtkanuz Hastahanesinde dalml hizmet görmek üzere 
260 Ura ücretle bir dahlllye mlltehassısı doktor alınacaktır. 

kok, koli, plyosiyanlklertn 
ptığı çıban. yara akıntı ve 

11(1 bastahklanna karşı çok 
teslrll taze aşıdır. 

ZAYİ - Beyoğlu kaza.'U nüfus me
murluğundan aldığım nüfus hüviyet 
veslk.amla birlikte Beyoğlu yerli as
kerlik şube.sinden aldığım terhis ve
sikamı zayi ettim. hükmü Y.">ktur. 

ruş bedel mukabUinde yapı ve imar işleri relsllğlnden alınablllr, 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin wutü dairesinde d299,6h 

üç bin Ud yüz doksan dokuı Ura altmlf bir kunJ.4 muvakkat teminat verme
leri ve Nafia VekAletı yapı ve imar iflert reisliğinden bu eksl.ltmeye litlrak 
edeblleceğlne dair vesika almış olma lan oarttır. 

t.şbu vesikayı almak için lsteklllerln tatll günleri hariç ek.sutme gUnUn
den en az Uç gün evvel btr istida ile Nafia vekA.letı yapı Y• imar iflert rets
llğlne müracaat etmeleri ı:nuktazldlr. 

5 - İstekliler tek.lif mektuplarını ihale günü olan Z0/ 8/942 pe~be 
günü saat 14 de kadar Nafia Veklletl yapı ve imar Lşlert reisliğine makbuz 
mukab!llnde vermeleri llzımclır. 

Postada olo.cak gecikmeler kabul edilmez. (6175) (8306) 
Beyollu Saksı sokak No. 11 

Vlıidlınlr Ot. Grigori Bondoretf Mahrukat Ofisi Umum Müdürlüğündenı 
ZAYİ l\IAKBUZLAR - 908201 - 1 - Terkos gölii clvarınd~ Bala.ban bumu yakınında Eleclk mandıra 

908151 - 908201 ilı\ 908238 numaralı Vnkıt ormanından .istihsal olunacak vasatı 300 ~on mangal kömUrünll' or-
3 adet İstanbul Beledlyeslnln rüsiımn man bedelinden başka bütiin rüsum Te masrafı t~letene alt olmak iiz;ere 
muhtelife tnhsll makbUZQ tramvayda şartnamesı İnuclblnce beher kllosu 8 kurut mukablllnde istanbulda teslim 
ka.ybedllm~lr, Bulanın en yakın Be- tallbl uhdesindedir. 
ledlye tahsil kısmına getırmeslnl ın- 2 - 10 A~stoı 94.2 po.zartesl gilnO. saat 11 de 1hale61 icra kılınacağın
sanlyet namına rica ederim Aksi dan ekSUc bedelle talip olanlan11 bir llta teminat akçC311• mezkQ.r gün ve 
taktirde hiikmu yoktur. ' saate tadar İBtanbul mnhrukııt otl&indetı koıntsyona müracaat etm.eıert. 
• ll"An 

Taltplertn fotogra!lı muta.ssaı hll tercümeleri ile bizzat veya mek
tupla Ankara Yenl§ehlr Erdotan sokak 18 numarada Malatya Bez ve 
İplik Fa.brikalan Tüı1c. Ar.onlm Şirketi Umum Müdürlüğüne müracaat.
lan. 

TİCARET VEKALETi iÇ TiCARET UMUM 
MÜDÜRLÜ ÔÜNDEN : 

Türklyede yangın ve nakliyat sigorta 1.şlerile meşgul olmak W-ere ka. 
nunl hükümler dairesinde tescil edilerek elyevm faaliyet halinde bu1unal\ 
Alllanz Sigorta Şirketinin Türkiye Umumi VeltlU bu kere müracaatla gay 
bubetl esnasında haiz bulundu4u bilumum salAhlyeUert kullanmak, ifası 
lazımgelen veclbelert yapmak ve bu işlerden doğncnk dAvalarda, bütün 
mahkemelerde müddei, müddealeyh ve üçüncü şahıs sıtatıartle hazır bulun· 
mak üzere ibrahlm Hilmi Devres'l şirketin Türkiye muvakkat vekilliğine 

tayln eyledlğlnl bildlrmlf ve l!zımgelen evrakı vermiştir. Keyfiyet Sigorta 
.ŞlrkeLlerlnln te!tlş ve murakabesi hakkındaki 25 Hnzlran 1927 tarihll 1canu

addest hilkllmlerlne muvafık göı1llm0G olmakla 116n olunur 


