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Vurguncular yeniden fiatleri 
yükseltmeğe başladllar 

BU SABABB.İ TELGB.AFLAB 

-
Peynir, pirinç, zeytinyağı fiatlerinde yükseliş 

vardır. Limon tuzu ortadan kayboldu 

Georgievsk 
ve Grosny'ye 

doğru 

Şimali Kafkasyada 
Alman. kuvvetleri 
silratle ilerliyor 

faşe teşkllA.tmın Uı~vı ve miiteakl- çıkm!ftır. maddelere konan bu ya.,alt kaldıtıl-
ben belediyede yenl blr t~üliln Diğer taraftan limon tuzu flatıerı mtt ve kararname gautelerle U~ • ) ş· 
kurulması esnasında geçen zaman de yilksellyor. edUmlştl. Bu kar:ır alAkadaHan ve Vtchy 9 (A.~ . • - ım~lt. Kaf-
28.rfındıı. bir kısım fırsatçılar flallerl Senollk Umon tuzu lhtlya.cı em bln piya.iayı. memnun bıratan11 lken he- kHyada Alman ılerı bareketı süratle 
tekrar yükse'ltmeğe başlamışlardır, tondan ibarettir. Blrkao gQ.n evvel nfu tatbikata geçUmemtştlr. devam ediyor. A\man kolları Mai-

Narh kaldınlmadnn e~l beyaz Ucaret odasına malılmat verllme<!en kop petrol havzasına varmıtbr. Kru. 
!M!Ytılrtn kil ....... l'"" ku"""..+U. K""'''A- nı ...... , .. ,., ..... ntan - .. ~ bin "-n ~- Yeni karardan allkadar mab.mlar. nocfar'a da 'O kilometre mesafede-

,_.,. - .. ~.. -~ .. ""- ,....... u..uz. ll\1 " aradan epeyce zaman geçtlğl halde, . b . 
eakt flatler kalkınca lld g(ln sonra mon tuza blrdenblre fırsatçLlann el- resmen haberdar edllmedltlnden dır. Buralarının ugUn, yancı zaptı 
beyaz pcyntrln fla.tl 130 kuruşa çık- lerlne geçivermiş, şekereller, garoz- şehirlerin Uıtıyacı olan ~y.ı yllklett- b'ekleniyor. Alman hava kuvvetleri 
ınış, d!in de büyük bakkallarda 140, cular n limon tuzu ne l.f gören mfi- ıememektedir Karadeniz Ru. limanlarını bombar-
tnahalle aralanndakllerde de 160 lru- esseseler bu tevzıattan tstlfade tde- B nkal · d dd l . dıman ediyorlar. 
tuşa kadar ytlksclmtşttr. memlflerdlr. Fırsatçılann ellerine a ar gı a ma e erı . 

Btrç<lk bakkallar beyaz peynir ol- geçen llmon tuzlan gldl olarak ve Ü • kr di Almanlar Kul>an nehrinin şarlı:ın-
tnadı~ 11 il " r.1a.r 1b ld y(lüek fi.at.le ıatılm&Madır, zer~ne e dalıd ileri hareketi hakkında bir ıey 
120 ku~şta:rısa:ıı~$0 zam~ :,:: p:y- Ylrml bln ton limon tuzu hen Uz açmıyacaklar ıö'ylemiyorlarsa da Alman kuvvet-
nlr sıkıntısı görfilmemekte ldl. 'Her güm.Hlkten çılcanlrnamt.Jtır. Ticaret Ticaret VeklUeti yonl btr teklifi lerin"1 Vorochilof un cenubunda Ge-
ıeyde olduğu glbl peynlr sa.tl@ında. odası a!Aka.darlarla tema.sa geçerek tetkik emektedir, Bu teklif, gıda mad· orgievalc ıanayi bölgc:sine vo Grosny 
da. flatıerı yükseltmek lçtn uğra.şan gümrükteki llmon twlanm mütesa... delerlnde lhtlklr ve buhranı destek- petrol havzasına dogru Uerlediklert 
kimseler olduğu anl~lrna.ktadır. vtyen ve ihtiyacı olanlar& tevzllne llyen stok:çulutun önüne geçmek tç1n anla,ılıyor. 
k 
Kaymaklı yoğurda ~O kur~ flat karar vermfttlr. bankal.3.nn ııda maddeleri ttzerlne ş· ld D n nehr'n' h 
onınuı:ıt B 1• ıma e, o ı ın cenu un· 

AA "u. u da 60 ve 'lO kuruşa ka- Bir taraftan dig"' er tarafa gen.., kredi açmalarma nihayet ve· d A'l '- ti . 'k' k ld .1 '""r satılmaktadır rllme.sl ıha!dwıdadır Şehrimize ge- a ""' man ırnV've erı ı ı o an ı er-
~tlrlnç, zeytınyağı flatlerlnde de nakledilecek e§ya len habedere göre. teklif VekAletçe lem ektedir. Kollardan biri bozkır-
p•ksellş vardır. 110 kurUj& satllma.- 8atıt maksadUe bir taraftan b r 1yt. karşLlanmLŞtır. tetlr.tıc edl.lmekt&- !ardan geçerek Aıtrakan'a doğru gl· 
ta başlalll14 olan plrlnç 115 kur'U§& tarafa nakil yasak olaA blr kısım dit diyor. Diğer kol şimale, Stalingrada 

--------·--------+<..-------- · · dönmüştür. Don kavsinde Almanlar 
Kalaç· ın ıimalinde yeni bir taarruz-

Bir takım eski 
elbise 75 liral 

Dizi ince m · , rkasi delinmeğ yüz tutmu bit> 
Pantalon <la 6 . 7 liraya satılıyor 

Taksi ve 
kamyonlar 

---ıl-

Muva.kkat bir zaman 
içi.n benzin nttilkakı 

· yari olarak ven-Hecek 

da bulunmu~lardır. 

Krasnodar 
önünde 

A!rnan Heri unsurlaiı 
buraya Vl\rdl 

Moskova 
·görüşmeleri 

• 
B. Churchill'in 

Moskova'ya gittiği 
teyit edilmiyor 

• 
. Lonc:L-a 9 ( A.A.) - Londra 

radyoıu Moıkovada mühim l'Ö
rüımeler olduğunu teyidetmiı
tir. Mamafih radyo 8. Chur· 
cbill'in bu RÖriİflnelere iıtirak 
ettiğini teyidelmeınİitİr. 

Berlinde bir toplan· 
Beme 8 (A.A.) - O. F. l.: 

Bu balta maretal Goenna•in ri
yaıetinde Berlinde toplanan Al
manya müdafaaı nazırlar mecli· 
si, İşgal altmdaki toprülar me
ıelesile metRUI olmUftur, 

Gandhi, 
Nehru, Azad 
tevkif edildi 
Hint hükômeti halka 

hitaben bir beyanname 
neşretti 

-·-
Londra 9 (A.A.) - Hindistan

dan gelen ıcm haberlere göre. Hint 
bükıimeti Candhi, Nehru ve Kongr9 
partisi reİIİ Azad'ı tnkif etmİJtİr. 

,Londra 9 (AA.) - Hint Kon
gre partisi lcra komİteiinin Hindi.e
tan' da İngiliz hakimiyetinin kaldırıl• 
muını iıtemeğe ve f ngiltere buma 
kabul etmezse sivil itaatsizliğe 'ka· 
rar vermeai üzerine Hint hükumeti 
icabeden tedbirleri almı,tır. Hük~ 
met bir beyanname neşrederek, Kon .. 

..., ___ , _________ .,, gre partisi ile görüşmiyeceğini bildir-

1 k l• n cı• cephe miştir. Beyannamede deniliyor kiı 
cHint Kongr~ partisi memleket 

dahilinde kımşıklık çıkarmak ve 

açılmazsa harb gayretini ıekteye uğratmak içia 
tedbir almaktadır. Bunların arasında 

• grevler, asker toplamağa mani ol· 
Sovyetler Almanya ıle mak. hükumet memurlarının sada· 

mütareke yapacaklarmıt ko.tten çekinmeleıi gibi ıeyler vardır. 
Hükumet bu çalışamadan haberdal'-

Ankara 6 (Radyo Gazetesi) _ dı, fakat daha makul ~ol .tutulacağı• 
Moskovailaki toplantı haltltlnda be- nı umuyordu. Bunda ınkısara uğra• 
yanalla bulunan Japon resmi ıöıcüıü ~ıştır. lste~ilen ıe_yin k~bu~ü, Hin• 
yardım yeti~tirilmediği takdirde, dıstanı harıçten mıhvercılerın lıücu• 
RÜsyanın Almanlardan mütareke ta- muna, dahilde asayişsizliğe marua 
lehinde bulunacaiını A:ıglosakson- bırııkmaktır. 
!ara bildirdiğini söylemiştir. . Hint Kongre partisinan umum Hin• 

ıııZ:~ıarında şöylece Paıarlığa. giriş
- Kaç Ura b'1 tlkıttı 

çıkanlrrui öyle elbiseler vardır kl 
bunlan !JO, 60. 65 liraya a!ıyor ve beş Vilayetten tebliğ edilmiştir: 
alh Ura kArla satabUlyoruz. Terzlllk 1 Görülen lü~um üzerine kısıı bir 

Londra radyosunun Çunking ınah- dıstan n~mına söz söylediği iddiasi 
fillerine atfen bildirdiğine göre, Ja- kabul ~dılemez. Serbe~ düşünce.ti hir
pcmlar Mançuriye büyük kuvvetler çok ~ım~eler,. muhtelıf menafı mli
yığmaktadırlar. HattA maruf Japon n:ıessıll:r~._ vası halk tabakaları buna 
genera1ı Yamaşıta Mogolistana gel- ıddetlı ıtıra~l~rda hulun:nuŞlardu. 
mi~tir. General Yamaşita, Malezya ~o~gre partısı .halkın. tercu~~ı de-
ve Filipim harekatında §Öhret kazan- gıldır. Bu partı totalı~er .hır eıya,et 

Vlchy 9 (A.A. l - Alman Ueri un- mış. büyük rol oynamış generaller- alrkalsıkndhanl' koşar~k Hındıstanı~ .tam 
den biridir u us u a ıne gctumek gayretıı:ıı ta• 

- 65 lira ... 
llcreUerlnde bugünkl1 yüksell.ş devam müddet :için vilayet hududu da· 
ederse eski elbiseler bir kat daha. kıy- bilinde seyrüsefer eden ve karne - Biraz ikram edtn a canım Da.-

ha aşağı en son flatlnlz? ... metıenecektlr ... 
ile benzin alan taksi ve kamyon-

Bugünkü kumaş flatlrlnln, daha '!.l- lann benzin istihkakları 9/8/942 
yade tel"Ll Ucretlerlnln baş döndUrücU.j pazar .. .. d 't'b yan 

biz- Alınışı 60 liradır. Bı>..ş lira da 
e kfır kalmasın mı? 

es:ıa~~lı~ bir yenl elblseclde de;ıu, 
bir d sc erln satıldığı Bltpazarında 
Evet fikklnda cereyan ediyordu! 

artışı karşısında eskl clblse!ere rağ- 1 k gun~In ~n . ı ı aren 
bet artl'lµitır. Elbiseye lhtlya.cı olan- o ara verı eceıdır. 

... Bir takım eskı elbL~e 6S liral 
lar 35, 40, 50 hattA 'lO, 80 lira terzl L., ____________ _,J 

Bu ... 
eskı eı elblseeıntn anln!tığın& göre. 
kin bise flatlerlnde harbden evvel-

parası vermekten ve bir elblseyt so . M b 
160 liraya. maletmektenS& Bltpaza.nna e US seçimi 
gldlp az glyllmlf blr takım elbise ,9atın 

e nazaran U d 6 nıspeu d Y z e 00, hııttA 'lOO almağı kes~ye daha elverlşll bulmak· 
tadı.rlar. 

Diğer bir e.:rkl elbl.9ecl. b.vıında ve 
duvarda üstüste asılı duran 7Uzlerce 
takıİll. elblse arasından bir takım el
bise . ı;ıkararat: 

ce b!rn te bir Yüksel~ vardır. ıı:vvcı
llraya akım elblsentn halktan 60 
senın 8~rn alındı~ ve eski btr elbt
dıltı görüı tpazannda 63 llraya s:ıtıl
dl 70 75 ~fiş ~Y değUdl. H'atta. şlm
de va~dır raya s:ltılan eski elbiseler 

• . c- Bu elbisenin kum~. dedl, hall.ı 
Öğrcndtğlme Ingll~ malıdır ve Avrupa,da dlltllmı1-

seıerını $atmak Cöre. §imdi eski elbl. tlr. Üç giln evvel dUkkAna getırtp sa.t
araıannda dola lstıyenıeı-. mahalle tılar. G$ liraya aldım. 'lO - 715 llraya 
değil, Bltpaza~an ıe ki urbaclıar. a pekAlA satablllrlm. Halbuki bu elbise 
tadırlar. Mah~~ gettrerek satmak- bugün burada Yl\Ptırılacak ol8a yalnız 
kaıc sokalı: geze ke mahalle, 40- te~llığl 91J - 100 liradır Mtlşterl de 
tın alıyorum d{e bıeskl urb:ıtaıı sa- 'bu elbL'ieyt 70 - 'l3 ııraıfa aevtt aeve 
layıCJlar da "h re. ağıran elbise top. alır .. • 

u yüzden azalmıştır 
Bıt.pazarınd • Elblseciye sord!Wl; 

Yorlar kl : akı esltl el.blsecller dt· - Şu arkamda.k! elb4eyl sat.mak 

c- Nel'ede iste.sem. klo lira vertrsln? 

Bu sabah saat dokuzda 
başladı 

Merhum Retllc Saydamdan tnhlltU 
eden İstanbul mebusluğu tçln buglln 
şehrimizde nıebua seçimi yapılacak
tır. 

D:ıtml encümen mebus 1nUhabı tot
tll heyeti sıratlle dün opltnmıştır, İn
tihaba.ta bugün eaat 11 da Unlverslte 
Bu rnünasebe~e müpteblbl sanllere 
teb\ltat ya.pılmıf ve reylerU:ıl kullan
mak üı:ere kontera.ns sa.loiı.unda hıı
zır bulunmaları btldlrllm~ttr. 

Meclisin yarınki 
fazlaya elblseo :~ki lşler ... ıo liradan Elbiseme alıcı bit gözle b:ıtan esk.L. 
dizleri ınceımtş a~zdık. Şlmdl ise et cevap verdi: ruznamesi 
tutmuş bir pa 'tal kası dellameğ& yüz _ ao u Ankara il (Telefonla) - Mecl!Bln 
tın alıy n onu 4 - 5 liraya sa. ra... pazartesı "günkd toplantLSmda ma.\1-
llraya ~~ ~e böyle bir Pantatona 6-7 tiç sene evveı bana 40 liraya mal ye teşkilat kanununun encümene gl-
nıJyoruz. ~ve~~ı:~~makta güçluk çele- olan ve giy& glye bıktığım. emektar den aek.lzlnci madde.~ müzakere edl
hale gelmtı bir t kblle glyıtenuyecek elblsemln 60 lira. ettl~lnl duyunca !ecele, badehu adliye harç tarilesln
llraya almağa b ~ un eı~tse.vt 20-25 bıkkınLıtuı yerine derhal yenl btr de tadllAt terasına dair 10.ylhaııın 
glyllınlş, hof.1 g~~~t Bı.r kaç gü."l sevgt ve kuvvetli blr baltlılık kaim lldncl müze.keresi, Bura yullannın 

iti içln sa.tılığa oluverdl. cenıateddln Bildik yapılması için yapılacalc bef yüz bln 

Kumaş, avakkabı 
Memu~lara tevziat için 

hazırlık yapılıyor · 

Ekim arttınlacak 
,Ziraat Vekaleti tedbir 

alıyor · 

llralQc lstlkrrus ve aakert memur ka
n ununa muvakkat bir madde Ulve.<JI 
llylhaa müzakere olunacalctır, 

.. :1.-k:a~I erı 

Son iıaret! 

e1:ıs~~ara 8 - Memurlara verilecek Muharebeler ıiddetlendikço barb 
ratıe i: kumllf ve ayakkabının aü- V Anls;ara 9 (Akıam) - Ziraat tebtiAlerUaln dill de aertleıtİ)'ors Har
Be.rkoz ~~~çln tedbir alınmakta(tır. ~le.aleti önümüzdeki aeno zirat eki- bin ilk ailnleri çıkan teblijlerde 
Ja.ınalota.dır ~m:;aikklnabılnrı hazır- mın çok geniı miktarda olmaıu içln «dütman ıu kadar zayiat verdi» d• 
cesınd"" • -Y Ç devlet bilt- gerek 1c·· lül 1 k' • d 5 ron 

11
-.,10, ayakkabıları fçln 3 mll- • oy er e ımo teşvik, gerek ?1Yor a. onra «IU kadar diifma.ıı 
ra verııecektır. feooı ve idari teşkilit. bakımından imha ettiln denmeye baflandı. clm· 
yeni bir f b .k tatbikıı konacak progrıım için tetkik- ha ettik~ y~va!. y~v~ «yoke~tik» 

Anka 8 . a rı a fer yapmaktad oldu. Şirndı «oldurdülu deruyor. 
da det~rda- Sümer Bank İstanbul. . ır. Nerede be ctepeleC:lilu diyecekler. 
kası kunnn ~dab yenı bir lpUk labrl- Zıraat Vekaletine bağlı onna~ ve Gerçi bunlann bepai bir kapıya 
Jıonıanyadn ğ b tşlnmıştır. Makineler toprak mahsulleri. veteriner ve diğer çıkar. Fakat inaanlann birlbirlerine 
'ın aı u unan bir tnbrlka sa ş b 1 . . . b' k' 1 
y ınrııak suretlle temin edll 

1 1 
- u e er verımının arttırılması huıu· ne artan ll' m e saldırdıklanru göa-

o:~ fabrika iptidai madde ~~:.ark sunda da esaa!ı tetkikler yapmak• termeı~ b~~dan öneml!dir. Artık 
vra kullanmaktadır: tadır medenı endlfemn aiızda bilo kalma· • • Uma itareU 

surlan Krasnodar'ın önüne vamıl§- .. · 1 ·ı kt • v p ti Boylece Moskovada toplanaq, dip- mamı e se eye ugramıştır. ar 
tır. lom~tlann, Japonların Ruayaya sal- yapıl.a~ ~ayretle.re .muhal~fet. etmC4 

Berlln 9 (A.A.> - 't ağustosta Al- dırması ihtimalini müzakere ettikleri seydı, ıhtımal Hındıstan şımdıye ka• 
man kuvvetleri ~O kilometre llertıe- de sanılmaktadır. Bununla beraber ldar muhtar idareye malik olurdu. 
mtştlr. Ru~lar Kraımod:ır'ın şlma- bütün bu görüşler tamamen tahmin-ıKongre partisi, isteği ile müttef!klC4 
Unda evvelden hazırlıı.nmşı mevtller- lere dayanmaktadır re, Rusynya, Çine ve Hintlilerin ide-

- - - · - ı allerine hıyanet etmiş oluyor Hüku• 
de Alman kuvvetlerini durdumıuıta Uzak Dogv u'da ımet. bu meydan okuma ka.roısınd• 
çali~mıjila~ da muvartak) olama- uhdesine dü~en vazifeyi yapacalc-
mı.şlardır, Bu suretle cenub~ doğru tır.• 

yol açılm!ftır. 

Amerika'da 6 Alman 
idam edildi 

Amerikan harb Gandhi'nin bir nutku 
· gemilerinin iki taarruzu Londra 9 (A.A.) -Candhi dün 

teklifinin kabulünden sonra 2 anat 
ı.ondra 9 (A.A.) - Amerlka.n harb süren bir nutuk söylemiotir. Nutkun• 

gemileri, AleouUenne adalarından da: Yanıldığıma bütün Hindistan 
f.ondra il <A.A.> - Dent2:aıtı Ue .Japonların işgali altmd& bulunan b · k d v .. 

Amerika sahlllne çıkan 8 Almandıı.n Ktsıccı.•ya tayyarelerin himayesi al- ~m • an .1~aga ug~a~a gene geri 
tında taarruz etmeğe başlamıştır. donmıyee~gı~• demıştır. 

altısı dün idam edllm,l.ştlr. Diğer tkl Diğer Amerikan gemileri Yeni 01_ Gandhı, ogretmen ve talebede!\ 
Almandan blrt milebbet. diğeri 30 ne'nln şarkında Salomon adalarına derılere devam etmemeğe tıazır ol• 
sene lrkUrek cezasın~ mahkllm e.:m- taarruz etmlştlr, Hareket memnun!- malarını istemiıtir. 
~!!~ıi11111111 yeti müclp şekilde ge.llşlyor. Bombay 9 (A.A.) - Candhl 

11111111111111111u1111111111111111111111111111111111111111111111 ıöylediği nutukta: cHint prensleri 

Bu harbin sonunda: ( 3) müstebit oı~a~ta~ ~azgeçmeli, teb"-
alarının vaaılerı gıbı hareket etmeli· 

Bay - Al bu paralan, git bana b~ş francala, ylrml beş simit, 
tereya~. yanm tuo havyar, yarım kllo Seylln çayı al gel! .. 

1'aran - Hayırdır işallah, ziyafet mi vereceksin ayol? 
- Ha.yır, f0yle oturup blr kahvaltı. edece~ımı.. • ... 

blr kilo 

dirlen demi~tir. Kongre partisi reisi 
Azad da: cMilslümanlarla görüşme.o 
ğc hazırız. Bunu kabul ederlerse Par
ti 24 saatte toplanır. Fakat timdiye 
kndar yaptığımız her tetebbüste ka• 
pı kapanmııtıo demiıtir. 

Hindistan' da 
itaatsizlik 
başhyor 

llk tedbir olarak 
gazeteler neıriyatları°' 

tatil ediyorlar 

Bombay 9 (A.A.) - Hint Ko~ 
gre Partili İcra komitesi. lngilizleri" 
Hindiıtandan çıkmuını. iıtiyen takrf.. 
ri 1 3 reye karıı 23 f reyle kabul et
miıtir. Pasif itaatsizli~in ilk tedbiıt 
olarak sahibi Hindu olan gazetelerİJl 
neşriyatlannı tatil etmeleri istenmi,. 
tir. Bu gazeteler Hindistan, latiklul• 
kavuştuğu gün yeniden çıkacaktır. 

Bombay 9 (A. A.) - Hint 
Kongroeirı.in ileri gelenlerinden dok.• 
tor Eubharoyan müılümanlarla bir 
anlaııma istemiı. böyle bir anlaşın~ 
olmaksızın yapılacak hareketin kar
ga~alıklarla neticeleneceğini ve mü• 
tecaviz Japonlara yardım edeceğini 
söylemiıtir. 



SÖZdN OELIŞi 
Gene sıkı terbiye 

Ç ocuklannuzı nasıl yeti~irmellylz? Sıkı dediğimiz bir ter
biye ile, yani onu daima gözönünde tutar~, lğrl ile dof· 

nıyu, iyi ile fenayı göstererek ve her fırsatta doğruya, iyiye sev· 
kedercll ml? Yoksa tamamen başı boş bırakarak ijrl De doğruyu 
lendisinln ayırd etmesini bekliyerek mi? 

-

Hollivutta da tasarruf 
devri başladı Rusyanm cenubunda harb 

kati safhaya giriyor 
Almanyada şimdi çocuk tel'biyestnde beğenilen usul, bir za

man Spencer gibi bazı terbiye naariyatçılannın teklif ettik-
1«.'rl cimten. yani çocuğu bütün bfitün başı boş, her türlü 1ıor
dan ve baskıdan uzak tutarak Yetiştiren usulmüş. Almanya'da 
bu usulün tatbikatını yakından görmüş olanlann anlattıklarına 
göre, şimdi Alman anne çocuğu fena bir hareket yaptı m1, bu
nun fena olduğunu kendi keşfetsin dü ünttSfle: «- İşte evlA
dım, bn fena bir hareket~ir, sakın bir daha yapma!» demiyor
muş. Çiinkii 11fenadır!u derse çocuk nasılsa bu fena hareketi bir 
c1cfa yapmış olduğundan ona alışır. bu sefer fena olduğunu bi
lerek tekrarlar n terbiyesiz olur eıkarnuş! 

Şarlonun yenileştirdiği "Altına hücum,, 
filmini Amerikalılar çok beğendiler 
Amerika harbe girdikten son- yerine 88811 izahlar konmuştur. 

ra bu tıtarun her taratında bir Bunlan Şarlo kendisi yazmış ve 
tasamıf havası esmeğ'e başla- kendisi söyle~tii'. Bu suretle, 
m.ıştır. Bu hava Holllvud'a kadar Şarlo'nun flllmde konu§Urken 
gelmiş, tıllm §irketlert de tasar· olmasa bile sesi 1şitılmektedir. 
ruf cereyanına kapılmışlardır. Altına hücum yeni ~ekme 
Amerika yakın zam.ana kadar Amerikada eskisinden çok beğe
bolluk memleketi idi. Her şey nilıniştlr. Şarlo'miiı küçük ek
Adeta israf edilir gibi sa.rfedillrdl mekleri çatal batırarak danset
Bu hal bilhassa Holllvut stüdyo-- tinnesi, uçurum kenarındaki ev
lannda göze çarpardı. Orada her de geçen sahneler, Blg Jim, aç
fllmln her sahnesi ayn ayn dört lıktan Şarlotyu semiz bil tavuk 
beş operatör tarafından defala~ gibi görmeğe başla.ması, Şarlo-
ca çekilirdi. Bu yüzden 2000 met- nun ayakkabılarını pişirmesi, 
re uzunluğunda blr filim yapmak potin bağlarını işte.ha ile aRzına 
için SO • 40 bin metrelik filim atması gibi sahneler yeniden 
.sarfedillrdi. Maiı.emeye hiç ehem- zevkle seyredilmiştir. 

Stalingrad, Astrakan tehlikede, 
Baku istikametinde de tehdit artıyor 

Tıpkı yarış aUannm terbiyesinde olduğu gibi. Yanşta bi
rinci ~elmek için yetiştirilen at tecrübe koşulannda katiyen 
ikinci veya üçüncii getirilmez. Geri bile kalsa son dakikada öte. 
kiler tutulur ve o başa geçirilir. Çiinkü at tecriibe lı:oşnJannda 
bir kere geride. kaldı nu artık buna alısır. kendisinde haysiyet 
namına bir şe.y kalma?. ve hir daha ikinci veya üçiincii, hattı en 
sondst gelmekte beis görmczmi;,. 

Bu u<rul yans atlanmn terbiyes'nde fena değ11 gibi görii
nUyor; fakat çocuk terbiyesinde söyle bir mahnır tasavvur edl· 
yorum: Mesela böyle serbec; bir terbiye De bllyütülen çocuk fkl 
yaşında Jken eline geçen bir sopayla annesinin kafasına vura
blJJr. Fakat bunun fena blr hareket olduğu kendistne söylen
medJii için oyununa - iilrnkf de biraz kıt olduğundan 
11enelerce devam eder. Nihayet Otuz ya~na bastığı zaman. o iki 
yaşında başladığı hareketin fena bir şey oldu~unu anlar. Anlar 
amma ne yazık ki biçare anası. kafaruıa yediği bir sopa ne. çok
tan bu fani dünyadan aynlmışt.ır. Çocuk bu banketine neden 
sonra teessüf eder. Fakat artık terbiyeli bir adamdır! 

İnsana garip geliyor değil mf? Ben Siki terbiye taraftan. 
yun. Şevket Rado 

Istanbul yüzme 
şampiyonluğu 

Müsabakalara 144 
sporcunun iştirakile 

dün ba,Iandı 

Toprak kanunu 

Proje yeniden gözden 
geçiriliyor 

Ankara 9 (Telefonla) - Uzun 
müddcttenberi hazırlanan Toprak 

Bu sporlan ajanlığl tarafından kanun projesinin yerıidcn gözden ge
tertlp edilen İstanbul yüzme pmpi· çirilmekte olduğu anlaıılıyor. Bu 
JO?lluğu mllsnba.kalanna dftn Moda proje ile talcibedilen gaye ıudur: 
ytızme havuzunda başlanmU}tır. On A T ğ 1 
b Un ı ] •"çmelerde : opra ı o mayıp veya yetme· 

ef g evve yapı an .... • d . ı d h ,_ d 
8eykozdnn '16 Oalatasaraydan 88 yü- yıp e, ietıyen er en u JL&nun a 
stıcil finale kalmışlardı. Dünkll mü· yaz~lı ıartlan haiz olanlan toprak 
1abakalar finale kalnn bu 144 sporcu sahıbi yapmak, 
arasında yapılım§ ve çok çeltlşmell o!- B: Kendilerine toprak verilenlerle 
m~tu~. istihsal vasıtalan noksan çifçilerdcn 

BUyuk bir knlabnlık tnmfmdan muhtaç olanlarla topraldan Uzerin
a15.ka ile taklbedllen küçükler, bil- de tam ve vcri~U bir iılctme ku· 
Jükler olmak 1izre iki sınıf ytızllcft . ek" 1 arasında yapı!an yarışların birinci rnbılecek f ılde Y.apı se~ayes 
gtlnilnde büyüklerde Beykoz 100, oa- canlı ve can!lz demırhaı temın et· 
latnsnray 65, küçüklerde Beykoz 113, mek, 
Galatasaray 44 puvan aımış:ardır. C: Kuvvet dağılması gibi verim 
Mils:ıbalmlnra bugün de Moda havu- azalbcı sc~pleri önlemek, 
snnda devam edllecek ve bu sureUe .. • _ • .• 
İstanbul yüzme §runplyoiıu belli ola- J?: H~.kkUınetın o~reticl, yol ıos• 
ealı:tır. Dünkü müsabakalardan &1.J. terıcı, duzenleyfcl ve yardımcı ted-
nan neticeler şunlardır: birlerle %iraat ~}etmelerini daha v~ 

Büyükler rimli kılmak. 
100 serbcs: l - İbro.hlm (Beykoz) Toprak ıunlara verilirı 

miyet verHmero1. Bu filmin gördüğü rağbet 
Şimdi iş değişmiş, Holllvut üzerine halk Şarloda.n ca.nbaz, 

stüdyolarında hesapla hareket hattft. Jalde Cogan ile birlikte 
edilmesine ba.şla.nmşıtır. Her şe- çevirdiği Yumurcak filmini ye
yi kırıp db'"ken ftumlerden vazge. nlleştlrmesini isteme~ başla
çllmişttr. Kovboy fill:mlerinde mıştır. Şarlo'nun bu rağbetten 
fazla tabanca atılması blle ya- i~t.itado edeceği tahmin ed11lyor. 
sakedilmlştlr. Elbise "Ye dekor YE!nlleştırilınesl düşünülen di
meselest de ehemmiyet kazan· ğer filimler arasında Greta Gar
rnıştır. Kumaştan, kartondan bo'nun, Glorfa Svansonun bazı 
tasarruf edilmesine ÇfÜ141hyor. flllmleri vardır. Fakat bunların 

Şimdi tillm şirketleri, bir za.· Şarlo'nun filmi kadar rağbet 
manla.r büyük muvaffakıyet ka· gfümesl şüphelidir. Çünkü halk 
zanmış olan sessiz fll1mler1 u Şarlo'nun' ffllınlerf:ne biraz da, 
masrafla seslendlrerek ortaya artistin şimdiye kadar htç duy- , 
çıkarmak yolunu tutmata baş- madıklan sesini işitmek için 
lamışlardır. Şarlonun yaptığı bir gidiyor. Şarlo bütün 1srarlara 
tecriibe bu hususta büyük ümit- rağmen hiç bir fiilinde konuş
ler vermiştir. Şarlo meşhur «Al· mamıştır. Asrt zamanlar filmin· 
tına hücum» filmini sesli !lUm de "Tltlne adındaki nı~hur şar
hallne koymU§tur. tıAltına hü· kıyı söylemiştir. Fakat bu
cum)) 2 milyon dolara malolmuş, nu bilinmeyen bir lisanda vola-
7,112,000 dolar getirmişti. Bu fil· puk. esperanto llsanlarile biraz 
mtn yenlleştirflmesi için 125 bin kendisi kellme uydurarak söyle
dolar sarfedllmtşttr. Filme musl- miştir. Diğer artistlerin ise hepsi 
ki 11A.ve edilmlş, sessiz fllimde bir çok fillmlerde konuşmuşlar, 
yazı ne olan izahlar kaldırılarak seslertnt duyurmuşlardır. 

İsveç kıralı halı 
dokumağa başladı · 1 

Tenis oynamaıi yaıak edilen kiral radyo dinliyor, 
kitap okuyor, briç oynuyor 

Rusya' nın cenubundalr.l muha
rebeler kati bir aaffıaya ıirmek 
lberedlr. Burada baılıca 2 cephe 
vardırı 1 - Rostof u aldıktan 
aonra Don nehrini 1teçen ve ıi
malt Kafkasya' da yelpaze ıek· 
)inde açılarak. muhteHf iatikamet· 
]erde cenuba doğru aüratle ller
leren Alman kuvvetleri, 2 -
Rostof'un 200 kilomtere kadar 
tarltında Cymliansk mıntakuın· 
da Don nehrini geçen ve ıarka 
dönerek ilerlemeğe haılıyan Al· 
man ve Rumen kuvvetleri. 

Şimali Kafkasya' da cenuba 
doiru Uerleyen kuvvetler Kras· 
nodar ıehrinln kapılanna •ve 
Malkop petrol havzasına gelmlt
lerdir. Karadeniz sahilinde No
vorosisk ve Tuapse Hmanlan da 
teh1ikededir. Almanlann bugUn 
yann bu tehirleri ve petrol hav
:ı.uını ele geçinneleri bcklene
biJir. 

Dün gelen haberlere göre ap• 
ğı sarkan bir kol Voroıilovsk'ın 
cenubunda Nevinomirısk tehrlni 
ele geçirmiştir. Bu ıehir Grozny 
ve Bakll'ya ııiden timendifer 
hattı üzerindedir. Almanlann 
Maikop havzasını ele geçirdikten 
sonra ıimendifer hattını taklb
ederek Grozny ve Bak.il istika
metlerinde ilerlemeğe çalışmaları 
çok muhtemeldir. 

İkirıci cephede hareket daha 
mühimdir. Cymliansk' da Don 
nehrini geçen ve ıarka dönen 
Alman kuvvetleri Stalingrad'ı 
ve heoüz Don kavsinin içinde, 
Kalaç mıntakasındaki dağlık ara
zide bulunan Ru5 kuvvetlerini 
tehdit etmektedir. Bunun için 
Ruslar büyük miktarda tank gön
dererek Alman ileri hareketini 
durdurmağa çalışmıılar, fakat 
buna muvaffak olamamışlardır. 
Evvelki gün Sovyet tebliği hu· 
rada Kote1inkovo mıntakasında 
muharebeler olduğunu kaydetti· 
ği halde dünkü tebliğ bu mevkiin 

Devlet Demiryollarina 
yeni malzeme geliyor 
Ankara 9 (Akıam) -Aldığımiz 

tlmalinde çarpışıldığını bildir· 
ınlttir. Bu, Rua kuvvetlerinin geri 
çekildiğini kapalı lisanla anlat
malt demektir. Esasen Londra
dan gelen haberler Almanların 
bu mıntakada Rus cephesinde 
bir gedik açtıklarını ve Krasno· 
dar - Stalingrad timerıdifer hattı 
boyunca ilerlemekte olduklarını 
bildiriyor, 

Almanlar bu mıntakada bir 
parça daha ilerleyecek olurlana 
henüz Don kavsi içinde, Kalaç 
ve Klctskayada bulunan Rus kuv
vetleri, çember içine alınmamak 
için Don'u gcçmeğe ve Volga 
müdafaa hattına çekilmcğe mec
bur olacaklardır. Bu hareket Al
manlara bir taraftan Stalingrad' a 
taarruz imkanını verecek, diğer 
taraftan Astrakan yolunu aça· 
caktır. Londra radyosu Alman
ların bu istikamete döneceklerini 
gösteren alametler bulunduğunu 
bildiriyor. 

Almanlar biiyük bir hava fa· 
aliyeti gösteriyor, Rus cephesi 
gerisine paraşütçüler indiriyor
lar. 

lzvcstiya gazetesi: cAlmanlar 
sayıca muazzam bir uçak üstün
lüğüne sahiptirler.> demektedir. 
25 - 30 tayynredon mürekkep 
Alman filoları Rus tayyare mey
danları üzerinde mütemadiyen 
uçarak Sovyet tayyarelerinin ! 

inip kalkmalarına mani oluyor
lar. 

Ruslar merkezde Rzew ve da· 
ha şimalde Volkof ke~imlcrinde 1 

taarruzlanna devam etmişlerdir. 
Almanlar bu taarruzların tarde· 
dildiğini bildiriyorlar. 

Mısırda: 

Durgunluk devam ediyor. Fn· 
kat iki tarafta d:l hararetli bir 
hazırlık vardır. lngiliz ve Ame· 
rikan hava kuvvetlc:ri bombardı
mftfllaıına devam ediyorlar. -- ,.......,, 
Dördüncü dil 
kuru.itayı 

1.05. 2 - Rau! (Galatasaray). Hiç topraiı olmıyan veya yeter 
200 lı:urba~alama: l - Yusuf <Ga- toprağı bulunmayıp da ~aıkala· 

Jatnsaray 3.14, 2 - Tevfik (Beykoz)• nnın arazisinde ortakçılıkla ~ifçilik 
400 serbes: ı - Vedat (Beykoz) 

İsveç kıralı beşinci Gustave nisçilerle tenis oynuyordu, fakat malumata ııöre, Devlet Demiryolla
dehşetu tenis meraklısıdır. Harb- Nice ve Cannes'dakl muhiti bula- nna evvelce gelen 14 lokomotiften 
den evvel her sene laşın devlet madığı için bayağı üzülüyordu. batka eski mukarveleden bir ve yeni Kurultay müddetince 
işlerinden vakit ~ularak altı h,af- Kıral geçen sene hastalandı, mukaveleden 4 lokomotif daha gel- ıergi de açık bulunacak 

1.55, 2 _ Osman (Oalatıı.saray). yapanlar, topraA't olmayıp da ziraat 
ta dinlenmek üzere Fransa ,Ya ağır bir ameliyat geçirdi. Bu mit ve serviee konmuıtur. Daha on • 
gider, orada Nice ve Cannes de ameliyattan sonra doktorlar ar- dört lokomotif yolda olup yakında -----

4 X200 bayrak: l - Beykoz takımı ~iliği ile geçinenler, topra~ı yetmi· 
J0.57, 2 - Galatasaray takımı. yenler, aakcrliiinl yapmıı ıve yeni 

bol bol tenis oynardı. Kendisine tık tenis oynamasına müsaade elecektir. Ankara 8 (A.A.) -Türk Dil Ku-
kıral muamelesi edtlmesinJ iste- . g rumu genel sekreterliğiındcn: Dör-

Tramplen atlama: l - Fahri <Bey- bir aile kunnut çifçl çocukları, ziraat 
km) 8'7.88. 2 - Muzaffer {Beykoz). mdr.teplerinden mezun olup da top· 

mcdiği için tenis kortlarında adı etmedıler. 84 yaşında olan beşin- Evvelce gelen 128 vagondan baş- düncü Türk Dil kurultayı, J O ağus· 
M G diye anılırdı. Kıral bura· et Gustave şlmdt tenis kortlarına ka yeni mukaveleden 250 yük vago· tos l 942 pazartesi günü saat 10,30 
la~da· geçirdiği zamanın hayatı- ~d~ce maçtan seyretmek için nu daha gelmlı olup 250 yük vaso· da Dil • Tarih - Coğrafya fakültesi 
nın en mesut günleri olduğunu gıdıyor, bazan da hakemllk yapı- nu da yoldadır. Romanyadan da konferıını salonunda açılacaktır. Küçükler raKı olmıyaıılar veya yetmiyenler, 

100 serbes: ı - LAro CBeylı:oz) 1.13, göçebelerde çifçi olanlar, (Bunların 
J - Cengiz (Beykoz). Türk vatandaşı ve medeni ehliyeti söyler: «Her sene laşı ve tatil za- yor. Devlet Demiryollanna sipariş olunan Kurultay üyeleri sabah saat 1 O 

manımı dört gözle beklerim.» Kıral en çok sevdiği bir eğlen- bandajlardan bir kısmı gelrpiıtlr. dan önce Atatürkün muvakkat kab· 100 kurbağalama: 1 - Buat (Bey- haiz ve askerliğini yapmıı olmaları 
toz) 1,35, 2 - Mustafa (Beykoz). prthr.) derdi. ced~n mahrum kah0;ca bunun ....................................... rl lSnünde toplanacaklar ve boşta Ku-

Beş.inci Gustave son defa ola- yenne kendisine başka bir iş rayda her akşam blr parti briç rum başkanı Maarif Vekili olduğu 
rak 938 de, 80 yaşında iken Fran- bulmuş, halı örmeğe başlamıştır. oynanmaktadır. halde tam ıaat 1 O da Ulu Önderi 
saya gitti. Cannes'da bol bol te- 84 yaşındaki kırnl dokumağa İsveç halkı beşinci Gustave'ı ziyaret ederek kurultay adına bir çe· 
nis oynadı. O tarihten sonra baş- başladığı bir halıyı Stokholın'de esasen çok severdi. Şimdi kırala lenk koyacaklardır. 

400 serbes: l - Leon (Beykoz) 6.28, Dağılacak topraklar devletin elin-
2 - inal <Beykoz)· de olup lmme hizmetinde kullnılmı· 

4X100 b:ı.yrak : 1 - Beykoz takımı yan köy blikml fahsiycti namına ta· 
1.02, 2 - Galatasaray takımı. 

1 1 
,_ .. .. u k Ih 

Tramplen atlama: ı _ Setnlh (Ga.!a.- pu u o mıyan ve .ıı;oyun m ıterc • 
tas:ırny) 60.36. 2 _Ha.çim (Beykoz). tiyaçlarından artan topraklardır. Ve

Bu topu maçında Beykoz küçUklert rilocek toprak miktan 1 O - 30 hek· 
Galatasaray kilçüklerlne 2 - a galip tardır. Hayvancılığı fazla olanlara 

lıyan Avrupa harbi ke'Ildlslnin Lovo kilisesine hediye et~tır. karşı muhabbet artmıştır. Bu- Saat 10,30 dn kurultay açılma ta· 
İsveç'ten ayrılmasına 1mkftn bı- Kıral devlet işleri dışında ekser nun sebebi memleketin bitaraf· renine b~lan:ıcaktır. Kıyafet ve el· 
rakmadı. B~lnci Gustav Stok- vakitlerini radyo dinlemekle ge- lığtıru korumağa muvaffak olma- hise kaydı yoktur. 
holm'de eski ahbapları olan te- çlrlyor ve çok kitap okuyor. Sa- . sıdır. Konferans salonunun giriş yerindo gclml~ttdlr. 50 hektara kadar verilir. 

- Belki de .. , Fakat... resıın, canım . •. Haydi haydi ... Yü· defoldu mu) Acaba .r.avallıcılı: ken· 
_ } rü ... Garson ... Adisyon... · dine geldi mi) 
- Fakat galiba, yüksek tabaka· Çıktılar. Ah, ne bilyük bir aaadet içinde eı,._v 

<lan bir aftos olacak ... Muhakkak o Bu çıkıp, Aslan bey biraz mem- lenmiıti .•• Neler ummuştu ... Fakat 
liapatıyordur ... Zira, azizim, bu ka- nun olmadı da değil ... Zirn, karıı netice ne olmuştu} BİLL0R$İ$E 

AŞK VE MACERA ROMANI 
Tefrika No. 80 Yazan: (VA • Nil) 

dının parası var ... Bazı zamanlar, en manda mahut tehelleı matmazel c- Sebep her baldo b'u aıabi 
aıaiı tabakada fahişelik ediyor ..• Miryam Paşa oturmuş, kara kuru hastalık ... • diyordu. Yok.sa keman 
Kazandığı Uç mecidiye, beş meddi· ıuratının sakil adalelerini tekallua çalarken hayalini pencereden hasret· 
ye ..• Bazı zaman da aırhnda bir ça· ettire ettire onu seyrediyor, nefca al- le aeyrcttiğim o miltevazı kızdan 
maıır görünüyor ... Brilksel dantelle- dırmıyordu. Bugün halinde büsbü· böyle bir zevcenin zuhur etmesi bar 

- Mescll}. jtan kurtulma kUlbanbeylcr... Bir rlnden gamitUrler ••. Alem aıılamaz tün bir acayiplik, bir asabiyet vardı. ka tUrlil izah edilemez ... > 
- Mesell, fU bahscttiiiniz aıaiıkl tehli.lte olunca kendi ceaetlerJni ona J ... ima 1_ _ 1_ \__ _ ,_ b d 1 amma, anlıyan anlar... Orhan, kendi kendine kaç kereı çini çekti: 

91rl 1 ta..,ıutayı JLUıp JLavuran or• ılper e lyor ar ... Borjlya Melahat! ' u A b O 
ııı.. M ın - Pek mlnalı konuıuyouun, c- Aman bu kadın... }Ulllah c- Ve kaldı .U... ca a ... 
.. .,a euwıat... ele vermiyorlar... Cal b h l k d k z1 b 1c d A ba 

- Melahat}_. - Bravo ... Pek tövalöreak bir monıer... i a ay i ya ın an elinden ..• Tevekkeli değil bu Le- ı a u a ın... . ca ... > 
E vaziy kontrol etmiosin... bon' dan ayağımı kutim .. .' Bunu sa• Silkindi... Zihn~e ~ta dırada = Fu~~ k.ızı), _ ~~-snndındı ya clstik? ... latan· Amatör külhanbey, bu sefer de: de onun pençesinden yakamı aıyır· musallat olan h';' ıup?ey ov u .. 

_Öyle ya... bul da az yer mi} ••• Üstelik timdi - Allah eyvallah ..• diye dcrviı· mak için yaptaydım fene de doğru Gala.taya lnmıılerdı... Metrutıyot 
J8n Türkı hürriyet var ... Borjiya Mclfıhat 1ah· ıvarl göğsilne pençesini baatırdı. - bir hareket sayılırdı. ~u kapıdan dı· senelen~I~ Galatası, meğ~r. muaz• 
- Ohho ... - dedi. - Kel prog- neye bile çıkıyor... Ne kıvırmalar, Ne yapalım, fııiıl dünyanın ıuracığı• ıanda kendimi bir buleam, arkadaı· zam tarıhınin eon devresını ya~a-
r M L-dd 1_1 ~ t.. P '- ,__ na lliıtik, 1tec;iniyoruz işte ... Bu Bor· )ardan da kurtulur, eve dönerim .•• > maktaymıo. Ti ilk çağdan, Cenevız• 

te . . . umı eratı 111 um., e... eıd, ne .ıuvırmalar... j. M l h L -k·L '- _ ki k lil d F kl d B rb 

tbıta bu lıc ne diyor} ... Ulemayı - Gidilir görülür mü? ıya e a at. ™' •~aten OAta ı ta Fakat bu ıon ümidi boşa çıktı. er en, ren er ~n, a aroıun 
f d"l • ı d" .,. G · 'd" d d . . nililfer... Ş d I J!t..... Tük F h . *-d Osmanlılarındeııherı gemici ıehrl an• ram e en ı enm z ne ıyor r... - cccsı mı ır, ur, üşüneyım... M b l b k a an a uu r a rı, onu a e- . 1 bil U il f h 

- Bulsalar çiğ çiğ yerler tabii... Öyle ya... Gecesi olacak... Geçen - adem öy e ir 0 nzyon vnr, ta yakn paça, bir kira arabasına bin· ~nesıl~ .
1 

t nf ıa;ı:mıİı ô:; ee a et· 
Fakat l• yalnız Melahatle kalmıyor hafta meydanda yoktu .•• Bu hafta gidip görelim monşer... dirdiler Orhan o gaile lç"nde mat ane erı e, se a e ane er tagıyan 

,. Orhan Sami: l M• . ,' "..l 
1 ıı.. ' d • bu semt, o ıırnlarda. korkunçluğu, 

ki... Dikkat etmediniz mi?... ismi· gene 11rzı didar etmiıtir. l S maze • ıryam m ua paata11ane en ._1 ğ" 1"- k k h 
bi b fı d b . d B .. • V h 1 - Her halde beni a fedin... ize kt ğ l 1 il "dU"il il pı:ı 1 ı, raKı şarap o usu, sar oı ve n nı tara n a ır e orıı.>·a sı - ay, er zamoıı piyasada deği la ı_ çı ı ını, pc~ er sıra y ru g n , k ~ k h d ld 

d k .. uğur r ouıun... h l . 1 ib" k d d" esrar eı nnraııı, a a ayı aa ırmn· 
var. eme r Öl l mu avere erın n ır ısmını a ın· i k 'b" l b 

O d -. D " l K kl ld - ümU öp eğer gc mezaen... l d"ğ" 1 f k d dl sının ı mşc ııı ı pan tısı, za ıtanın - a ncr - egi . .. uyru u yı ız gibi· F l l Bak e ı ın ar e eme , x.1 k · l · d ·ı llt 
Ş k. k d ı ~k b d" B le b 1 b ık - e mua ıö p ez r... mem· Akl d flk i d b" k dl a~ annca aczı çın e cı t c roman· - u ı, yoman n ın ... ~ a ı ır... azan ay o ur, azan ç nr ..• I k d h . eld" Sa h ın a, r n c ır te en •e l I L k k :ı...• e ete a n yenı g ım... na as- d E . k Ka 1> k,. ann yazı masına na azanmıı ·oır ö.vlc ele ııvuca sıgvmıyor... Bıçkın - Kayboldug"u "'nmanlnr, bir l var ı ve gıtme rısına a 

... .. .. retim ... stanbulun her ıeyine haare• k ' A b '" h , • maceralar merkeziydi. 
1evdnlıları var ... Hepsi İpten, kazık- sevdalısı knpntmıs olacak... mn ca a o mUzlr al Uzer•onden 

tim •.• Hem hu anlattığı cidden ente- ·•• " .... (Arkası var) 

Kurumun onuncu yıldönümü dolayt
slyle hazırlanmış olan sergi de kurul• 
tay sürdüğü müddetçe açık buluna• 
cakbr. 

Salı ve çarınmba günleri her istek 
eden sergiyi gelip görebilir. 

Trahom ve ııtma müca· 
deleal genişletilecek 
kıkara 9 (Akşam) - Sıhhiy• 

Veklleti trahom ve sıtma mUcadele
lerl teıkillhnı takviye ederek dah" 
genlı t:ıir aaha dahilinde mücadele' 
etmeie karar ıvermiı ve bu hususta 
lcabeden tedbirleri ıimdiden almıi· 
tır. 

ile demeli? 
Evlenmek iatiyen bir ıen9 

sazetelcrimlzden birino g!Sndcr
diği mektupta: <Namuılu ve 
yalnız bir annesi olan, düzgün 
vücutlu bir bayanla evlenmek 
istiyorum> diyor. İnsanın ancnk 
bir annesi olabileceğinden: 

cY.alnız bir annesi olan •• .> 

dememeliı 
«Annesi olnn ... > 

demeli! \.. ______ ,, 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Meslektaılarıma 

açık mektup 
( ŞEHiR HABE~LERi] 1 SiN&APUR KORSANLARI 1 

Sahipsiz Çatalca J Tıp talebe Tefrika No. 156 Yazan: İSKBNDER F. 8ER'MJJ 

Son wJD11nlarda AJqam'dalıd ma- • ti d - B&be.nızı ~k ıınersınız. delllı - Çok gtç bir it. Demeyle~ ::.::=:1:=.Wr karneler cınaye yur u . mJ~~nıyor,Tab~blrteUmtilt ~:-.aeı::ı::.kı;:e:~ 
cMubterem doatlanml Yuılanım ten.ı> Terlyordu: - Babam mQcadeltden yılan bll 

buıldık&an aonra eberiya okumanı: J k ) • - Bm, adam ollaydı ba ifl•rt ablmazdı. 
Faht aruıra ,ısa atıyorum. Bazılan Belediye iki tedbire Suçlu 1 «Ben öldürme- Mem e et enne gitme- Btt1Uk mlbetı. )'aklatıD14lardı: Mlbedln arb. kapılarından bl:inlQ 

~,_ A--- k baı vuracak ·..ıım,. 'diyor leri bildirilen talebe Barem&IMı: lm(lnd• durdular, prçi ymllflız çıaı7or. ~ o u- u - Ti - P1 atzt Çok tniyor, dedi, fi- ıranmaıası.: 
TDCulann ıısrdüiünU aizden ne aak- kimlerdir? a.ı hı8anlal"dan da.ima uzat yqamıı - ifte geldik, dedJ. Bq rahip ıı.-
lamalı: Bazılan da aerpme hata için- BuldaY ft una eaonına tedblrl Çatalcanm Halaçlı köyünde Uze- olan denis k&rtallannm -.sWne 1na.. :na bu bpıdl.n ıtreeettmızi bl.ldlrdl 
de. Mesel& bir eahnn atılarak, onun Uldın1ıd ıı.. ı...ı- kalaba Te köylerde • .ı. dı d b' · i ı aldU k mhr mı? Tam o upmm fıntndeyts fbncll. 
-n·ne -Ukerre.r bı'rlnJn ..ırmeı• ı ... ~ ru a n a ırın mavzer o nne - Tıp talebe yurdunda kalan talebe- Nl~-? O l ....,_, li +... """" 
ı- ... •• ., mı orta.7a çıkmlf, halk e1ı:meıını ken- ton maznun korucu Ahmedln muha· 1 rt mUdilrlüiU tarafınd k n- - \i""' nar ıevm~ tehir - - "3' amma kapı ta_.. . 
.lh ... Şuna bir dikkat etıeniz ••. > clls1 tedarik etmete baflaDU§tır. Bu ~emulne ikinci aiırceza. mahkeme- da~~e tebliaat ,apıldıiın&"n eye ~rden da.ha tyı bU1rler, ~ kapıya yaklqtı. 

Bakalım ne ıuretJe tealr etti diye, }1i.zden ellerlndek1 ekmek urtıannı ıınde baılanmııtır. Tahlukat evrakı- 1 ,_ 1 . "t t ri lil -·· ~~~'!ılaan ~rcolnt:p.:'!'!'&A~ - Ber ha14t blzl bekflyen b1rl ~ '-et on nüahayı art arda okudum. ibtı kalmıyanlar bunları tehir- d mem ex.et enne rı me e zumunun __,, ._..... n.1- -·-
Neticeden ~ kaldan. Kaıdi- ıere Y:~dermete bqlallllf)ardır. na nazaran, Ahmet ~1 köy 0 A)'le blldirildi~nden ıik!yet etmiılerdi. kuJU ~elert pek rattı> oluyor dır burada .. 
lerine bir t--ı_u._ meldubu kaleme :lzmır raıetelerlnin verdtkler1 ba. adında bir kadınla. m.iln.aıebet pe!- Keyfiyeti yurt mUdürll doktor B. - Onlar çok defa zarif tanatii ~ Diye .Oylenlyordu. Kapının üatlJı ... 
aLnaf .,qu(UI' bere gllre bm.lr fınnlanna günde da. ederek recelerı gızlıce A11enm Hü1eyin Enverden ıorduk, diy~ ldı '.ka.rtalı sevmednl de blllrler det! ulan heykelinin röz.Jertntn tel 

a batlanutken. içinde Jalma muayyen miktardan 70 çuval fazla tın evıne gftmeğe ~aı~amııtır. B~nun cSıhhat ve lçtimat muavenet v~ - Neye yarar? KartabD 1ıı1le1 btrdmblre Jfl}dadı. 
t:::.=at~~ büt~ ltrlldlgi halde yetlfmemekted1r. Bu- farkına varan koyliiler Ahmedı ~- klleti talebenin derhal memleketle- pençelert lardır. H&Hnıkt b1r lilftr- Tatako t>unu gllrilnce 11ıt:tü .. 
old·~·-u aezerek diiı.üncelerimi nun sebebi köylerden, kasa.bıı.lardan k~a?1ai~ karar v1ez1rmiı1 lerbv~1Ay!e1nın rine aitmeleri hakkında bir emir cin insanın omuzunda ne kadş,r mu- Vt b~~ adım ırertye tt1dldı: 

... _. -s ,elen kartlardır. . . e~ının cıvanna g en p eıı: emıı er- gönderdi. Ben de bu emri talebeye nı. görünür .. ve ne kadar ince bir - :Aslan canlanıyor p!tbaf 
fdrra bal.ine retirmefe karar Terdim. izm1rdekl durum Istanb\llda. da dır. t bl"ğ tt'm ve bir hafta mühl t mahlftktur. - Korkmayın, ııant O, aslanın d~ 

Evvell •unu anlabnakla ite batlı- rörillmete başlamıştır. Dlter v11Ayet- Bir gece Ahmet yine geç vakıt e k e 
1 

leketlerine d'" el ~8i Takako bu kODUfDlldan 80llr& ha.- 111, nöbetçi rahtbln pMl1r. 
Jll)'Un: lerden gelen kartlar ehemmlyetll Ayoenin evine afrmiı, kendiainl ıH· br~lrde' d~emV • b d ~hnme e~ n rematasına ıordu : Harematası kapıya sokuldu: 

Gündelik ıuetecilite atıldıiun ilk blr yekun tutmaktadır. Belediye bu- zetliyen kl:Sylüler biraz ıonra evin et- 1 ır ım . . aı.ı~1et bu~ Mı 1 arettır., - Ben babamı tanır mı.sın? - T1 • Phıln anglll.stnt getırdlm., 
~lar içindeı cAman, hir pot kıra~- nun önünü almak tçln başlıca tıd ıafını ıanp dıDarıya çıkması için Ah- Talebeye ven en ır haftalık mUh- - Hayır., Diye mınldandı. Kapının bir ta;. 
lun !:1 diye ödüm patlardı. Bir ,eyi tedbire başvuracaktır. EvvelA, ta- mede ıulenmiılerdir. Bu vaziyette Jet ~iln bitmio olduğundan 11 mUte· - Onun Oeaka.ya geldJlbıl Te btnJ nadı ~ıldı. 
defalarla tahkik ed.dim. Hattl tanbul harici fa.zla btt toplıyan fı- _ ,_ 1 x. ] Ah t b femk Y'lrdda kalan talebelerden ço· görmek ı.tedtttnı nereden bWJOmm? Kıla boylu blr rahip bapıu uı&Uıll 

,,.. -~· bl ~ t 1 .. A_ ya&a anaca.ını an ıyan me era- l . .. u ... rah1 hab .._d_,.' B dimle aommda nida N... .... ti ile birlik- nncılan gay .. ~ ....., t .. un ro ~ b d " • l 1 '- '- ğu memleket erıne donmüıtür Ban - ...._ p er luu "'~"'•• - uyunuıuz u.n .• 
..,..- - geçirecektir Bazı fırınların piyasa- er ta11 ıgı mavzerın a ıp arx.a x.a- al 1 1 l . • - Baş rahip naşıl bir adamdır' Takako 1tırtidtl. 

te üç nokta mı koymalı. yokla iki dan kart tOphyarak ellerindeki unu pıdan bahç~ye geçmiıtir, Fakat hah- t ebe yo ~ara arı. 0 ~adıiı l~ın - Melek gibi bir adam, Dtınyada Haremaıuı ka.pıda taldı: 
nokta mıı Yani (! ... ) mi. (! .. ) mi piyasaya gizlice sürdüklert tahmin çenin çit duvanndan atlarken köylü- memleketlerıne. ~ıde'?ı~eceklen~I ondan daha 1y1 bir fnsan yoktur. O - Siz gidiniz, snt Ben sızı bumda 
diye, benden daha eski tefrika mu· ed.IHyor. Kontrol netıceS.nde bu yol- ]er kendisini ıörmUoler ve bağırmıo- S!hh~t Ve~lletıne bırer ıstıda ile b~!· Japonyada tyllilr. yapmak için yap.r, bekllyeceğlm. 
laa.rriri Senih Muunmer)ere, Selimi auzluğa cüre~ eden fınncılara. tesa- lardır. Ahmet do karanlıkta aesin dirmıılerdır. ~a~at bunlara henuz - Büyük mA.bedtn Jı:a.pılan Jı:a~ Takako: 
İnetlere ıorduğumu batD'lanm. Sal- düf edillrse bunlara un verilmlye- geldiği tarafa dofru tüfeaiınl çevirip cevap gelmemııtır:. Yurt müdürü. bu m]f dlYorlar •. dotnı mu? - Babam nerede? diye 80r<lu. 
lıiuna p]düJer: cektır. bir el ateı atmi~tir. Çıkan kuroun, noktaya temasla şoyle demektedır. - EYet. Tl - Piye :t&l'fl rahipler ı.- Xıu. boylu rahip: 

- latenen bet nolıta 1'.oy, bira- Bundan ba§ka hariçten gelecek yol- kendisin} yaklamağa gelen llöylUler· c:Cevap geleceğini de ummuyo· yan ettiler ve mAbedln kapılarını - Yamada, baf rahlbbı )"lllmda 
dar! · deyip geçtiler. culann ellerinde buIW'lan kartlar da den Azize isabet ederek öldürmüı- rum. Çünkü emirde derhal kaydi kapattılar, T1 - P1 bir dalı& btıyük alsl bet.:tyor. 

kime dertti: Ne zaman noktalı Sirkeci, Karaköy ve Haydarpa.,ada- tür. vardır. lkmal İmtihanları olanlar bile mAbede ayak basamaz, Decll. Ve kapıyı kapadı, 
y:-=:ı '--il laA-L? Hiklyelerde ki 1a,,e memurlan tarafından dam- V k .. k" k 1 b • 1 1 k 1 • d" ,_ - Bu haber hlo te hoşuma. gtt- Haremağası dı.p.rıda .taldı, 
.. .... au anı ~ galanacaktır a ayı mutea ıp ya a anan Ab- u emır e . mem. e et erme onmeK 
d -.J· ı t b k ul d d 1 M med1. Taka.ko çok heyecanlı ldJ. Hem ha,. • euı• er sa ır atına nu on a• n: ... .,.a .. z • ~ArtJ"nn fı""'"'l"ra ~A- met Hk ifadesinde ı mecburiye tın .. e ır er. emleketleri-
-•-7 o· d 1ar iki' • ..:~ı .......... '6 " ' ..... " ... , .. ..... l - Nlçln ean? T1 • Pl şehrin hlt1- baaını görmek: aevfnct. hem de yı 

c.. • ıye IOr U• vır•u.a ara- bul edllmem-ı knrarla•tırılacak v"" - Beni öldüreceklerinden kork· ne dönmelen ııtenen bu talebeler z-d 'd ah -'--- '"' y .. midir. O 1sterse her kapıyı ~buk yent b1r Aleme gımıış olmanın verd anı a mı, ck°'ı e> Y ut «Dıuuaıt bu suretle bu kart yolsuzlu~unun tuğum için kaçıyordum. Çitten atlar- mir, Bandırma, Eıkioehir vesair gibi açtırabllir. :heyecan tçtnde yllrliyor u fazla bir 
İfareti arasında mı ya:ulacak? - &lll alınabilecektir. ken elindeki tüfeğin tetiği çalılara yakınlarda oturar. talebelerdir. Kara - •Onikller. bunu bilmiyorlar mı? ,ey dftşünemiyor.du. 
Baktım lô kiıiıaenin wnunmda de- takılarak kazaen patladı. O zaman deniz 1ahillerinde, Hatay ve E'.ızu· Büyfik mAbedJn kapılannı neden ka· Talc:ako acaba (Bl1yüır. mtıbet) ıe 
fil; böyle incelikler f()yle dunun, Kırklarelinin imar bir adamın: c:vuruldum• diye bağır- rum gibi uzak yerlerde oturan tale- pe.ttılar öyleyse?... babasını bulacak mıydı? 
0 zamanki AraD harflerinde (Ne ya- dığını duydum. Fakat kim olduğunu belere memleketlerine dönmeleri - İlerisini dftşünemedJtlerl 1ç1n. Yoksa. .onlkllerı korsanın kızını 
adı: ki sonradan yeni harflerde d,e) planı hazırlanıyor bilmiyorum. için tebligat yapılmış değildir, bunlar Ben baş tahlbln yerinde oluydım, dolapla nı.Abede düştırilp Jcapataca.t-
imla sahuu:da bir kör dövütüdür si- Kırklarelinin imar plkıının tanzi· Demiıtir. Halbuki mahkemede yurdda kalacaklardır., bu cesareti g&tereme7.dlm lar mıydı? 
eliyor; ben de kendime göre nizam- mine baılanmak üzeredir. Planı yük- Amet ifadesini tamamile değiıtire- - O halde rahiplerin · gttven<tttl Talı:ako, mlbedtn l~ dehllzlerl ara-
lar koyd\Dn. Riayet edebilmek eme- ıek mimar Seyfi Arhr hazırlıyacak- rek: bir eey nr? aında yllrürktn ıtldalin1 Jı:aybetme-
lile sözümü dört açtım. Bir yazımı hr. imar pllnı için -4623 Jira aarledi- - llk tahkikatta yazdıkları ifade Altın hazine r - Belki babana gilventyorlar.. mı~. Babaamı göreceğinden çot 
-::-tt!L- -----~- önce L---- ye- l•ce'-u' - Zannnmem. Babanı ..a..r d"'·•-. emın -....-n-tıvnr ve h•-m .. ıw...ııa bl-__ ., ıuc venncu~· U4UaD " & r. yanlııtır. Benim elimde tüfek patla- w•" """" ".uua .1v ...... _a.> ..... 
d • -•-· •- •-urduın A__.-ad .. unı· celerinı değl.§Urmedlyae, -"MJeıit ras 10Dra ara- ................. 1 wnu-

1 ıeaız aere 0 • • "' • madı. Silih da atmadım. Uz•yı'rı· kı'- ·-... ,. .1- uuıı ........... , 
Hil~1· d b--ı. aJ ıncl k" kit .-:.:ı .. kolay kolay anla§ama:ır. o yent tura- yordu. 

IUI e '7" t an ,. .... er; Balık sa rf·ıyaf 1 artı 1 min vurduğunu da bilmiyorum. Bel- Çingene kadınları naııl catı Büyük Japonyada hlç bir zUmre 
benim yamn ıriln zarfında ancak bir ki köylüler vurmuılardır, bana iftira J ? ııaltanatı bırakmak niyetinde detll- B 
laikiye yaı.abilmeme kar41: ediyorlar. kandırmıt ar. dlr. « abam nerede? Beni 

••• 

- Kaplumbağasın 1 • derdi. Demiotir. Şahit1erin dinlenmesi - Hepsini yıkacak, öyle mi? alda tiniz mi yoksa? 
Hakikaten de bir gazete hikayesi· Fakat fiatler el' an için muhakeme ba~lta aüne bırakıl- Kaaımpaşada garip bir dol andın- - Evet . Hepsin! yıkıp, bu enkazın Kale surlanndan daha sa~nm olan 

nin maeJi yanın aaatle bir uat ara• yüksektir mııtır. cılı.k vakası olmuıtur. Büyük Piya· üzerinde yepyeni ve hür bir Japon. mAbet kapılan kapandıktan ronra, 
unda çırpııtınbvenne.i meğer tea- lede oturan !sanın karısı Feyziye ya kurmnk 1SUYor. (Arkası nr) 
mülmiif. (Eaa1en. gazetecinin tarifi ÜÇÜ evin pmceresinde otururken yoldan =:ıı:::::====::ıa----------==-========ı::ıı::ımı:::=========-
de ,ud';"' ,d,erler: «Her hangi ahval Dün Balıkhaneye ıekiz bin kilo K K HABERLER geçen iki çingene kadını kendisine ~------- GEDİKPA$Aı YAZLIK 
Ye ıeraıt lÇlllde, ber hangi bir JDeV• sardalya, dört bin kilo hamıi, bet seslenip kapının önilne çağırmıılar AZAK s· B h d 
:aıa dair hir yazıyı bir 1aat zar1111da bin kilo kolyoz getirilmiştir. Sardal- * Adliye doktorlarımızdan B. ve: JOeffiasl a ÇCSİD e 
lamarnlıyabilen lnaan ıt) Ben de yanın ltiloıu toptan 60 hamsinin ki- Enver Karan adli tıp iıleri umum s· . k •v • • l d .. 
mesl k • b • 1 20 k ı' 30 1- "d" · l"'" ta • 1 • - ızın apı eııgının atın a go- Büyük muvaffakıyetle devam eden 3 ::-... u·· •em" programında·. Profesör ve dıca 1 1tört:neie uydmn. Uy- cnu toptan ve o yozun &U- mu ~r. muavı~kıaınde' . rınbol.:nmd~ly mülü bir alt1n hazirıeai var. Fakat ...-. I 

ID&i• • mecbur kaldım· zira. ilk ruıtan .. tı1m~tır. ve tayın emrı en uııne te Jıs e ı ~ b . ı t t · ı r_· v· - k ~ A T D S U N G U R •-· • • · · o- d • 'b . 'f unu cın er zap e mıt er. '-"ıgı 10 _ o.cnııne ınb'balu •u vakadan aldonı Yapılan iıtatistiklere göre her mı~tır. un en ıtı aren yenı vazı e- . d it 1 b 1 B 
O •• •. • • • • • .. . • • • . · b 1 ıenız e a ın arı u amauınız. u 

ırünku hikiyeyı hususa bır özenle turlü yıyecek fıatlerınln artması üze- ııne aı amııtır. it lar elde etmek içi b. t k C J J 
~rla.rnqhm. Diierleri iaten u çok rlne ıehrimizdeki balık istihlaki ço- B. Enver Karan yirmi seneyi mü- :a;~ır. ıSen gece eoiiinnaltıı~a\· çarı~ ANLI B R NSANJN UÇUŞU 
alaka uyandırdıiı için. bunun da ben ğalmıştır. Avrupa harbinden evvelki tecaviz bir zamandanberi zabıta ve t k amaı. kıldıL•- 11 

a meraklı nmnara mutlaka öriUMQ. Temtiller tam Mat 9 da baılıtr. 
-· h • • d .. ] d f b l 1ç· U d 1 dl' d k 1 ki 'f •. ın oyup n ..... n ıonra ya-., ...... mu arrıre teveccüh kazan ıra- gun er e atan u a ıatıı ın g n e a ıye o toru arında vazı e gor- t k O it yerde ·· ··ıu l 
c:aiı b" k"I "k b 1 x. k 1 k .. dl' b 1 hd aca ıın. a ın gomu atınkan ~.1anı:vordum.AFuat,dönüme çı• ~n ın ı .~ dtorı k a ıısbı. c;ık;rı ır ~k ~.uo .. v~ a • ı~be ta iplliğininb ilk i dl'aıı ]arın tılsımını bozup hepıini meyda-

ır tanlfımı • mma a Nlçm&• u ıene gun e ae ıen ın ı o ton gunun en ıtı aren stan u a ıyo a çıkaracak. Sabahleyi d 
laınıtauıt. .. Ne minuızlıkb o ? ... ıt di- balığı .atışı olmuotur. doktorlua1.111da vazife alarak buaüno ~em kendi altınını hem öt~k·t? ·~ 
Ye aizuıı açmaz mı? İçerledimı cAııl Balık fiatlerl el' an ylikıektir, Fia- kadar muvaffakıyetle çahşmııtır. ğin altındar. alacaksın. 1 erı eıı 
Mn aaçmalıyonunb diitüncesile tın düıürülmemeıine baıltca ıebep Kendisini tebrik eder, yeni vazife- D • I d 
1anından küskün küakUn ayn)dan ki olarak mazot tedarikindeki gUçlük ıinde de baoarılar dileriz. d eyı~ ıavuFşmu! ar 11

• Buk müjde-
t.ir- L--'- nd b' :ı-- ıı·ünd - t ·ı '-t d' en ıevınm eyz.ıye gece ocasına ....,. .. ı a, ır '""uncue e ay- gos erı me& e ır. E • d hah d k . 
• nakarat B • ıldırd * ğirdir kaı.aıı yirmi lira aılt a er verme en endı hoynun-
Lır nu 7 d·:· ';u en ım ç t ~ c:· maaılı mahkeme batkltip)iği ve Süt- dakJ ht!şibirlik altınını çıkarıp ıokak 
hın; ne• .. ıye. 7tenH~e mineye rb. z •• : Kayadan denize düttü, çüler kazası 20 lira aıli maaılı U tip kapııının eoiğinln altına koymuş ve 

goreyım UUlye il" IU h t d "ld" i 1''"' .. h 1 ld ğ d d '- ld k " tunu tefrik l . tefrikammld aı ane e o u muav n ıgı mun a o u un an me- namazını a &I ı tnn ıonra yatagı-
Lİllayenıe kam~.J:e, Akaarayda oturan irfanın 25 ya- murin kanununun 4 ilncil maddesin· na yatmıDtır. 

Artık kılı~ ~ta bev mi ıındaki karısı Meliha dün 1abah rez- deki ıartlan haiz bulunan istekliler Ertesi sabah altın hazinesini almak 
kalır? Emin oım/o ırece ~e e:,ku mek Uzere Samatya ıahiline gitmiı- İsparta adl!ye encümenine milracaat üzere telaşla yataktan kalkan Feyzi
İlicile ıözlerinU kapayabildim ve tir. Meliha oradaki kayalıklar arasın- edeceklerdır. ye kapı eşiğinin ıı.lbnı yoklayınca al-
birkaç rüa ortaya çıkmadım. da dolaıırken ayağı takılıp denize Çanakkale, Upseki, Biga, Bayra• tın hazinesi §Öyle dursun, kendi koy-

••• düşmüştür. Kadının baıı ıivri taılara miç, Jmroz ve Akçaabat mahkeme· duğu beşibirliğin de yerinde yeller 
~~ çizdiğim tablo, ıimdiyo kadar çarp~;~k . y~ralanmıştır. Yilzmek bil- leri zabıt kltipliklerlne de on beoer estiğini görünce hadiseyi kocnsı laa

Lütun Tlirk matbaacılıiınm _ hey- medıgı gıbı yua11ndan da fazla kan li ra asli maaılı kltipler alınacaktır. ya arılatınıştır. Çingene kadınlarının 
hat, karikatürü değil _ karakteri zayi eden Meliha baygın bir halde Bunun için lazım gelen ıartları haiz Feyz.iyeyi kandırarak beşibirliği eşi-
gihiydi. suya )'llvarlllnmış, o aırada sahilden olan istekliler de ~nakkale adliye ğin altınrı koydurdukları ve evdeki-

Arkada•la .. d d"X.:- ,_ geçenler ke11diıini görmüılerdir. encümenine müracaat edeceklerdir. ler yattıktan ııonra oradan beşibi rliği 
,. nına gon er ı5 .... ınea- M l"h b ğ I '- . . J k ki .. _ üı.-:-e 11• 24 lik tb t e 1 a o uma& üzere ıken de- a ıp açtı an anlaşılmıştır. Vaka ... ., ...... e, sene ına ua ı d k 1 k * Bayezit nahtyegi Kızılay cemi- b 

laayatımda 'lk d-L 1 _.ı.. b' n z en çı an ara Haseki haıtanesi- t 15 11. s1 za ıtaya hildirilmi•, çingene kadın-
ı oaa raa ııKJlgım ır •. "rül - .. F le ye t a&ust.os 1942 cuınart~sl gece 1 .. 

ileri adunJa k '-- B' bil • • • ne gotu muştur. a at fazla ıu Cağn.loğlunda Çiftesaraylar bahçe- arının aranmasına başlanmıştır. J:x.:_:_ 811•-.tımı ır gısız yutm b d ki d . _________ ...;.._ 
..._u.uın, yahut itinuızlığmun beni t a~ı~1 ,_v_e ıı.11n a •. 

1 
ü~rıü~ yAarda- Elnde yapacağı dnnet düğün il ha- 1 1 

ınedyUn edecek ekild hilıL M nın esırı e ıoıraz ıonra o m ıt r. - zırlıklanna başlanml§tır. Gcdikpaşn- R A o y o 
adi bir ecnebi t ı~':" L-1;: de• !iye doktoru tarafından yapılan mu- da Çarşılı::apıda sünne~i Ahmed Te-
_, 1-'- 81 unun ınuaam a d d" ·· ·· ı 1 1 t t d -.,
11111'* .. .. A ayene aonun a ceıe ın gomu mea ne m z ara ın an stlnnct ameliyesi pa-

L .... 
1 

1 •Pl'IUfım. naiklopediden t. __ •1 • • 
&ontro etmek zalunet' • ••..a k nınaat ven mııtır. ram yapılacaktır. 8anatkAr ve ar- Buıünkli proıram 
dofrultnu11lar. Keza. b:,1 lr~•İerere İ b -

1
--f- hi- . . b t1st Ertuğrul Badi Tek tıyat~u tara- 12,30 Program, 12,33 Oyun havalan, 

· 1111tbmı n toy e yaz- atan U Un et nın ef tından parasız temsil verllecektlr. 12,{5 Ajana haberleri, 13,00 (Jartı n 
•.Adam aen del• cilik ve ene ,.

1
_ yüzüncü yılı hazırlıklari Bunu mllteak:1p okuyucular tarafın- türküler, H ,30 Radyo aaıon orkestra-

britt Jik " ı. dan btlyük program hazırlanmıştır. m, 18,03 Radyo dans orlr:estf'a!l, 18,40 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğünden: 
İşletmt'tlllz vaSJtalan lçln lüzumlu örtülük muşamba bezi mübayna clu

nacaktır. 

Su nüfuzlyetı fazla ve mukavemeti elverişli yerU veya yabancı rnrunu
lltı olmak üzere ellerinde m'llf&Dlba bezi bulunanların nümune mlJtdnr ve 
flyatle.nnı nihayet 20/ 8/ 942 aqamına kadar işletmemiz levazım müdürlü-
ğüne yazı tle blldlrmelerl. (8543) 

Mahrukat Ofiıi Umum Müdürlüğünden: 
Ofisimizin Yedikule, Yentkapı. tKtlçilk Davutpqa• , Kmnkapı ve Ka

sımpaşc depolanna vagoıılarla ve motörlerle gelecek odunlann vagonlnrdan 
ve motôrlerden tahliyesi, kamyonlara tahm1J ye depolara nakli ve tstıtı 
"8rtnames1 mucibince ekslltmeye Jı:onulmnıtur. • Şartnamesi ofis muhasebe
sinde görilleblllr. Bu işin 12/ 8/ 942 ta.rlhlnde saat 10 da Ot1s1n Yentcaml 
Mısırçarşısı b!ttşiğ1nde Makulyan hanmdakt idarehanesinde 1halest yapıln-
ca~dan talip olanlann idarede buJunmaıan tcabeder. •854h 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idare heyetinden: 
ı - Mecfü: polls memurlarlle mllstahdemln ve hademeıertne ynptırlla

cak elbise ve kaputların dlltlş işçlllll için açılnn knpalı znrl eksiltmesinde 
verllen fiyatlar mutedll' ve muvafık görülmediğinden 17 ağustos 942 pazar
tesi gün ü saat 15 de aynı eernıt dahtlinde pazarlıkla ihale edilecektir. 

2 - Hepsinin muhamm~n bedeli 5328 Ura o1up muvakka t teminatı 400 
11radı: • 

3 - Pa2arlıp girecekler bu gibi taahhüt ~lerlnı hfisnll .surc lJe ita 
ettıklertne ve müteahhit olduklarına dair vesaikı ve ticaret odasının 1942 
sicll varakasını beraberlerinde getirmek mecburiyetindedirler. (6016 - 8219) 

Münakalat Vekaleti Devlet Limanları lıletme 
Umum Müdürlüğünden: 

İdareye mavnacı alınaca~dan apğıdakl şeraiti haiz oln.nlann Galata 
idare merkezinde EnspektörHlte müracaatları, 

l - Muvazzaf askerliğini ve 942 yoklnmasını yapmış olmak. 
2 - Zabıtaca musaddalt htı.snü hal varakası ve Uman cüzdnnı hamll 

• ... tan'bulun fethinin beı yüzüncü Kızılaya bir cem1le olmak üzere bü- Fasıl heyeti, 19.30 Ajans haberler!, 
... •Lik• l~ mütnazu. olmaaını dü- yıldönilmü merasimi için hazırlıklar tün masraflar kend1Ier1M a1t oıa- 111 45 htanbul at YRrıflannın netice- -------.---. ---. ---------------
ftinerek «CJ• Ji tırnak içine abnıt· başlamııtır. Yıldönümü gününe Ma- caktır. Bayezit nahiyesi bundan do. lerl, 19.&5 Mozart'ın oda mustklsl Beyoğlu yerli -!'•lilı tabeaindenı Fatih birtnct .sulh hukuk Mklmlt-
lar. arif VeUleti iyi bir tek.ilde hazırla- layı teşeWr edilmektedir. eserlerinden (Pl ) 20111 tutum ve Aşa~ıda isimlerı yazılı yedek au- ~inden : 942/ 319 

bulı:nmak. C8352) 

Ecnebi dilde bir kitabı olnırk narak çıkmak istemektedir. Vekllet- be.kını, 20,30 K~~k İartıJar, 21,00 bayların acele tubeye müracaatları öme,. Alpak vekili avukat Emin 
in.an 0 matbaacılarm ha ı1bi ı.::n~ te teıkil edilm bir komisyon bu j~Je Gu••nJu .. k Ziraat .sa.atı, 21,10 TeD1!1l • K1mg11 ve gelmedikleri takdirde hakların- Özbek tarafından Eyüpte otaktıiar-
cibetlere nuıl emek verdiklerine ba- meşgul oluyor. Borsa allesl, 21,30 Tanınmlf operalardan da askerlik kanununUQ maddei nrah- da Na.mug/lh caddesinde &3 n uma-
lrar ve hayran olur. Şimdi biz de ay- .. lıtanbul Maarif müdürlüğü ile Geçit programı <PU, 22,30 Ajans ha- auaaaınca ceza tatbik edileceği ilan rada sakin Müzeyyen aleyhine açılan 
111 J'Ola ..:debilı'..;.,. Bah-... ~ır.:- ilk Muze umum müdürlüğünden bu hu- berler1, olunur. ( 11213) tasdlıı:t h aciz ve 250 llra alacak d~-

... ,,_ ""'.~..... 8/ 8/ 1942 flatı rf y b h'· ' vasını.n ıcra kılınan muhakemesın-adırn fali bayırdır •usta maJGmat iıtenmİ§tir. e ann a a ... ııroınını Top Tğm Celal ğl M h 
A--" • ....................................... 7,30 Progrıı.m., 7,32 VUCudumuzu ça- '0.523. p· d .. o u a mut de: Mllddela.leyh Müzeyyen namına. 

aa.J. ~annı bir memleketinde hu· virgüliln. Parantezin lifzın ve mana- Londra ftzertne 1 sterlin S,22 lıştıralım ., 40 Ajo.ns haberleri 7.ll!! • ıya e Tgm. Mehmet Oğ. çıkarılan daveUyeler blll tebliğ ve 
.ı: Ye re1mf otomobiller yasak edil- run değerini miskali~ tart ba· 6!~'7;;.~k tız~=el~go dolar 132.- Müzik 8~0 Evl.n saati ' Hasan 49909, Piyade Tğm. Musta· aranması için polise yazılan müzek. 
~ (ala11mıyan. toEörl.en."ne gene de ııru haline sokulabilir. Taman gazamanrp ı- İsv1 ' • fa Sabri Oğ. Ahmet Necati 50103, kere Bursaya g1ttiğl beyan1le inde 
-.u p ra veril B lek ı:re frangı 30.70 Zayi - DUştlrdUğüm nüfus cllzdıı- Top. Tğm. Mehmet Oğ. Mazhar edllmlş ve Butsada dn bulunanın.yan 
ton d ıyor. azım ~es de dır! Fınathrf Kaçımuyalun ve bu bir Mndrtd Uzertne 100 pezeta. 12.89 nıının ycnls1nt cıkarncağundan kıy- Şener 50 713, Piyade Tğm. Cafer mfiddennleyhln lkame•gAhı meçhul 
seç· ~an ~buna :vakın bır buhran kere teamül olursa, artık müstakbel _s_to_kh_o_ım_tı_z_erın_e_1_oo_ku_ro_n __ s_ı._ı_6_m_e_ıı_y_o_k_tu_r_. ____ Tu_r_h_n_n_1ı_çı_ 49222, P iyade Tğm. Ali Oğ. Meh- kalmı.ş olduğundan bir ny müddetle 
Llıiı ~e ~edı~: Kiiıt azlığı ve paha- 16 • 24 lahifelerdo de. aynı hal ıil- met Sandoğan 49812, Piyade Tğm. ve ilAnen tebllğnt icrasına k:ı.mr ve-
ILtiy o yıs e, bir. gurup muharrir, rüp gider intaJJah... Melsek yalnız İstanbul Maarif Mu"du'·rıu··g""u"nden.• y rUmlş oldutundnn muhakemenin bı-
r.__:_,at ordusu ~almde bulunuyor. minen d~1. maddeten de terakki usuf Qğ_. fuat Subllfı 49326, Pi- rakıldığı 9/9/942 günü saat 10 da; 
;:amarınd hlmmetile, yalnız gazeteci- eder. '-~-Yapı usta. ve Bölge sanat okullanna parasız ya.tılı talebe alınacaktır yade Ttı'ı. Murat Oğ. Celalettin mahkememize gelm e?St veya blr vekil 
.._ efiJ. bütün Türle matbaacılıiı .&.'5~lt!Uertn §eraıu öğrenmek üzere İstanbul Bölie Sanat okulu mtidürlfllüne .50102, Piyade Tim. Hanm Oj. göndennesı için davetiye ma1tamma 

müracaatları. «842C. Ulvi Gül~ 502~-----4----· ... ,_ ehpek Ama Ula...,~~ 



Talebe ahnacak 
Maden tetkik ve arama ensti
tüsü genel direktörlüğünden: 

1 - lUadencWfe ait muhtelif ihtisaslan tahsil etmek 
ve Yüksek miihendi!I yetiştlrllmek Uıere Zonguldak Maden 
Teknislyen Mektebinin hususi sırufına mlisabaka Ue 25 tale-
be alınacaktır. . 

2 - imtihanda .. kaunanlar Zonguldak Maden ocak
tan dahilinde en az' dolim ay çalıştınlacak ve yevmiye 150 
kuruş alacakl rdır. 

3 - Talebe akşamlan yabancı dil de.rsl görecek ve do
kuz ayın hitamında ameli çalışmadan muvafık not alanlar 
yabancı dilden fmfihana tabi tutularak ehliyet gösterenler 
Yük ek Tnh il için Avrupaya gönderilecektir. 

4 - Staj dewesinde talebe kanmcı ile geçinerek dile· 
diği yerde ikamet edehilecek ancak, fevkalAde 1 tldatlan gö
rülen ve f nki.r olduktan anlaşılanlara aynca her ay 10 liraya 
k dar nakdi yardım yapılacaktır. 

5 - Stajda ve lisanda muvaffak olamayanlar arru et
tikleri takdirde leyli Ye meccani olan Zonguldak Maden 

Teknisyen Mektebinin ikinci mufma lmtihansn alınarak 
ayna der en l onnnd iki smıfın imtihanım birden verip 
dördüncü sınıf terfi edebilecekler, bu sınıfı ikmal ile «M • 
den Telrni yeni » ünv nlle mektepten mezun olanlar, Dev
let bareminde a30n lira asıl maaşla işe başlnthnlacakla.rdır. 

6 - Mü bıık imtihanına girecek truebe aşağtdnki 
rtlan haiz olrnatulır-. 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından ve Türk ırlan
dan bulunmak 

R - 18 yaşını bttirmlş,25 yaşını geçmemiş olmak, 
C - iyi hal ve ahllk Mhibl olmak «19U - 1912 ders 

yılında mektep müd riml olmayanlar doğruluk kağıdı ib
raz edeceklerdir.1> 

-D - Bula-ı;ıa hastalıklarla mahll olmamak, sihhati 
tam otmnk. bünyesi madenciliğ·e ve maden ocaklarında ça
lı~ mağa müsait bulunmak, 

E - 1.1 e olgımluk diplomasmı ibraz etmek yahut bu 
derecede tnh il gördüğü Maarif Vekaletince ta dik edilmek, 

F - Nüfus hüviyet cüzdanı ve dört adet vesika fotoğ
rnfı vermek. 

Kızılay hastabakıcı h~mşireler 
Okuluna Y ahlı Talebe alınacaktır 
rr.ıı.n mtrdei&tl p9 .. n.aır. 
~emeli ve sfylan paruczdu•, aynca liarç.Wl ••rlllr. 
Mektebi }>ltlr~ill vakit derhal Devlet ha.tanelerlnde ıerefU Y&• 

zlfelerlne tay{n edlİlrler ve aynca hemılreler 7Urduna ha olur
lar, lpia kaldıldarı veya teb.Ut oMuk.lan zama~ yurdda la,. n 
Jbatolerl temin edilir, 
Kabul ıartlannı hale olanların mcmlekotlerln<len lı~bula ka
dar yol paralan Cemlyct tarafından tidenir. 
Kabul tartları 1 

1 - Türk teöaası olmak, 
2 - Sıhhati yerinde olmali, 
1-Yap 18 den apğı vo 2S ten yuk"an olmamati. 
.f - iffetli ve iyi ahlUk ıahlbl olm~. 
S - En az orta veya ona muadil tahsili bltlrmiı oldulunu g8ı
terir vesikası olmak, • 
6 - Evli olmamak., 
1- Okulu terkettiği veya l:)e1 senelik mecburi hlzmeti ifa etm~ 
iği takdirde, okulun tahıil maaraflannı lSdeyeceğine dair bir 

kefaletname vermeli. 
istekliler lü.zumlu malumatı ve müracaat evrakını, Arıkarada 
Yenlşehirde Kızılay Umumt merkezinden, lıtanbulda Akaaray
da KıZ"lay Hastab!lkıcı Hem,ireler Mektebinden ve di~er vill
yetlerde Kızılay ve Şubelerinden alabilirler. 

Lüleburgaz Panayırı Açılıyor 
Lüleburgaz Belediye Reisliğinden : 

Yit G 3 
9 Ağusto3 194ı 

1 
İltanbul ullye altıncı hukuk hli· 

---. ldmlltlnden: 9421' 

CANLI 
BALIK 

LOKANTASINDA 
Büyük varyete prognunlle 8 
afu.stos cuma.rtesl alqamı 

suare ve 9 ağustos paUU' ma
tine ve suare. Meşhur t,n!e 

TOMRUK 
Meşhur Habci 

RASTA NEGRA 
Çl.fte cambazlar 

K. E. DOROTY 
Dun Mondain 

CHAMlL 
Vesair numaralar 

Blrkeclde Şeref otelinde muklnı 
Ahmet Lfttfl tarafından Aksan,. po-
11.t merker.t arkasında Oğlanlar tet
k&ısl '9. No ıu evde oturmakta. lken 
halen l.kam.etglhı meçhul Emine aley. 
hlno açılan bofarunanın teaçlll dl
vasının yapılan muha.kemest sonun .. 
da: Taraflar arasında ılddetll blr 
geçlmslzllk olmasınddan boşanma.la· 
nna ka.rar verlllp lfbıı bo§8.nmaya. 
dair lltımın dba.cı veya. dAvab tara• 
tından atınıp keytlyet ntifusa tesçll 
&clllmeden adlly& binasının yandıit 
ve fil suretle elyevm nüfus kUtUğiin
de kan koca olarak kayıtlı bnlun. 
duklan anlaşılmıo ise de taratlann 
1933 senesinde boşandık:ian şehadet 
ve o tarlhtenberl bir araya gelınemıı 
bulurunalan iddiası mahkemeye bu 
yolda bir kanaat tahassülüne mebni 
tara!lar arasında vukua gelen boşan-
manın nüfus küUl.ğüne tesçlline M
dlsede müddeaaleyhln bir suı taksiri 
gorülmemekle 1335 kuruş masarltl 
muhakemenin dA.vacıya tahml1hıe 
temyizi kabil olmak üzere 5/ 5/942 
tarihinde sadlr olan hilkmUn mildcle
aleyhin lknmet.gahının rneçhullyetı
ne binaen on beş gün müddet.le ıı~
nına karar verilerek !ldm sureli da 
mahkeme divanhane.sine asılmış ol
makla dAvah Emtnenln tarlhl Uaıı-
dıı.n itibaren on be_, zarfında mnhkc
memlze müracaatla mezldir hükmün 
temylzl dha talebinde bulıınınn dır;t 
takdirde hilkmil mezkürun katile.,. 
mJi addedileceği tebliğ yerine geç
mek üzere UAn olunur. 

LttLEBURGAZ ıtöPr.t!sAşı nAYVAN PANAYmı Şarköy C. Müddei 
Bermutad 19 Ağustos 1942 çarşamb.ı gllnü açılarak 3 gün devam İşini büyütmek umumiliğinden: 

edecektir. Panayıra gele<:ek tUccar ve esnafın tstlrahat.lert temln 40 kuruşa satılması g~rcken yo-
edllmektecllr. veya devretmek ğurdun kilosunu 50 kuruş satmıılc 

Satılmak üzere P nayıra getirilecek hayvanların mensub olduk- 1 . ·ı 'h k 
tan mahallin muhtarından aıacaltlan llmühaberlere Hayvanın k:cndl isteyenlere ıure tı e 1 ti ardan suçlu Şarköy la-
malı oldu~unu ve o mahalde bulaşık hayvan hasta.lıjtl olmadığının tiklal mahallesinderı Hüseyin oğlu 
mutlak surette derccdllmesl vo öyle llmühabert olmayan.lann (Hayvan- Esaslı ve devamlı bir lf için Ahmet Helvacıoğlu hakkında Şar-
larım sat.amayacaklnrı llAn olunur.) • t8486• be~ on bin lira sermaye koynca- köy asliye ceza l'hahkemesinde ya-

lll•••••ıiıll•••• .. -•••••••••••llii ~un. Ticari işi.erde bulundum. pılan duruşması sonunda suçu işle-

1 
Paraya veya dUrüst. taal ortağa diği anlaşılarak 4180 aayılı ka=tunla Eksi tme ilanı ihtiyacı olanl:ı.ruı, yahut ışını, değiştirilen 3780 sayılı kanunun 
dükk~nını devret.mek isteyenle- 32 / B 59/ 3 dd 

ı ve ma eleri mucibince 
Eıkiıehir Su ıleri 9 uncu Şule müdürlüğündenı rln tam lz:ı.hatlı mektupla Ak- on lira ağır para cezaaile. mahkumi-

+. şam'da L. M. N. rumuzuna 
1 - &kl.sehlr Su u,ıled 9 uncu Şube Mudürlllğü Mıntakası d:ı.hlUnde müracaatları. yetine ve dükkanın 7 gün müddetle 

bulunan Kütahyada San ve Knp:uı Derelerin ıslahı muhammen ke~lf be- •i•••••••••••- kapanmasına ve bu müddet zarfınd 

7 - Avrupaya gönderilecek talebe, avdeUerinde tah
ill rfnin Hd mi li müddetle İktisat Vekaleti emrinde hizmet 

edeceklerine \•ey tahsil ma rafiannı defaten ödeyecekleri
ne dair mütesel il kefilli bir taahhütname vereceklerdir. 

8 - 30/9/1942 akşamına kadar istida ve evrala müs
bitelerini Ankarada Maden Tetkik ve Arruna En tltüsil Ge
nel Direktörlüğüne getiren nya gönderen namzetlerin 
13/10/1942 gününde Ankarada sıhhi muayeneleri \'e 15/10/ 
19-12 de yin Ankarada aşağıdaki der terden yazılı müsaba
k imtiharılan yapılacaktır. 

deli 132230» lira a99• kuruştur. ticaretten men"ine ve yakalanllel bir 
1 2 - Ekslltmo 28/ 8/ 942 tarihine rast.ıayan cuma gllnil saat 1' de Eskişehir Dr. İbrahim Delı.ker ' karavana yoğurdun müsnderesilc 
Şıı Işlert Dairesinde kapah zarf usullle yapılacaktır. Balıklı Hast.anesl D:ı.hlHye Müt.e- satıhrak bedelinin hazineye irat 

A - Cebir 
B - Hendese 
C - Fizik 
D - Kimy 
E - Ecnebi dil 

<t58SOıı «8068ıı 
F - Nnuırt hesap 
G - l\lüsellesat 
il - l\lihanik 
t - Jeolijl 

lllClmll .. mlll:UEllll .. 11111 ..................... .. 

SUMERBANK 

YERLi MALLAR PAZARLARI 
l\1ÜESSESES1 MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Birinci devre pamaklu mensucat tevziatına if tirak ebnek üzere 

Bugüne kadar tevzi kuponu almaımt olanlann kupon almalarını te
minen aıağıda adresleri yazılı dört mahalde kupon tevzi ekipleri.md 

15.8.942 cumarteıi gÜnÜ alqamına lı:ad:u vazifelerine devam ede
cektir. 

Henüz birinci devre pamuklu mensucat teni kuponu almamıı 

olan lıtanbul belediye hududu dahilindeki sayın balkın nüfus cüzda

nı ve ekmek kameferile bu müddet zarfında tevzi ekiplerimize mü· 
r caat ederek tevzi ku;>onu alma'8.n ilan olunur. 

Kupon tevzi ekiplerimizin çalqrnakta Oldaiu mahallere 

l - Beyoğlunda Takaimdeki Rum kilisesi biııaamda. 
2 - Alemdarda Adli Tıp Mueneseii ramndaki aebil binasmda, 
3 - Oaküdarda Uncular ıokei"mda, 
4 - Kadckö~e Kadıköy rrağa:ıasuıda, _____ _. 

. . . . -· 
ADEMi ll:TIDAR ve BELGEVŞEKLIGINE 

KA~ŞC 

FORTOBiN 
5 ••• i MUAVENET VEKALETİNİN RUHSATINI HAİZDİR 

HER ECZA EDE SULU UR POSTA KUTUSU 228 
llC[ J ( •U ~4flLIQ 

T. KIZILAY CEMiYETi 
Umumi Merkezinden: 

HABER ALMA BÜROLARI 
Harbde veya işgal altında bulunan memleketlerdeki ya

kınlan ve akrabalarının sağlık haberlerini öğrenmek isteyenler 
için Ankarada Kızılay Umumi Merkezinde, İsta:nbulda Yeni 
Postane caddesinde K1zılay hanında Kızılay mümessllliğinde 
ve İzmir merkezimizde haber alma biıroları kurulmuştur. 

AlAkalılar bu bürolara müracaatla haberleşme l.."flğıtlannı 
dolduıınalan il~ olunur. . 

3 - istekliler eksiltme şartnamesi Ue buna müteferrl dlıter evrakı Es- hassısı, Her gün saat 15 ~n son- k d 
"'"ehlr Su +-ıerl n uncu "Ube müdurlü""ü ile Kütahya Nafia Miidürlü..,.ünde ay ına ve hüküm fıkrasının ilanına 
_ ~ • .. o 0 ra Beyoğlu-AğacamfJ. Sakızağacı d · il 3/ 7/ 94 
gorel>lllrler. aır verı en 2 gün ve 5 5 a -

caddesi Çoplükçeşme so:tak No. 13 ı h k k 
4 - Eksiltmeye glrebllnıek için lsteklUerln c2417a Ura 132• kuruşluk mu- ..... Telefon: 42468 yı ı ü mün atile~tiği ilan olunur. 

vakkat temlnat vermesi ve tksl!Lmenln yapılacağı günden en az üç gün • (8471) 
evvel ellerinde bulunan vesikalarla blrllkte bir dilekçe llo Esk.1_,ehlr vl!Clye- Ş k 
tLne müracaat ederek bu işe mahsus o~mak üzere vesika aımaıan ve bu ve- Satılık kamyoneti ar Öy ~: .. !"lüddei 
slkıılan llıraz etmelerl şarttır. Bu müddet lçlnde vesıka taleblnde bulunmn- umumılıgınden: 
yanlar eksutmeye !şUrı\k edemezler. Şevrole marka 4 silindirli iyi 40 k 1 k 

1' - tstckıUerln tekllf mckt.upl:).rın\ 2ncl maddede ycı:ıulı saatten blr blr va.Zlyet.t.e bir kamyonet sa- ı - ur~ıa satı ma91 gere en yo-
saat evveline kadar Su İş\erl 9 uncu şube mUdurluğüne makbuz mukal.ıl- tılıktır. Milracaat yeri: oaı:ıt.a gurd~n ~ıl?s~nu 50 kuru"a ntınak 
Unde vermeleri ZAzımdır. Post&da o!a.n gecikmeler kabul edilmez. (8150) Necati bev cadde.c;! No, 238 suretıle ıhtıkardan suçlu Şarköy f ,. •••••••••illllli'•mi tiklal mahallesinden Salih oğlu 

il • ı~ KiMYAGER H üseyin Satı hakkında Ş ıköy 
Asliye Ceza mahkemesinde ya-a 1 Hüsameddin pılan duruşması sonunda suçu iş l e-

t diği anla§ılarak 4180 a::ıyılı koounla drar, kıı.n ve sair tnhllll~r. d 
Mahmut.paşa Kurkçü han dahilinde 7. 8. 9 numaralı Maksut Elgın 1 Eminönü, Emlll.k ve Eytam Ban- eği~tirilen 3780 aayılı kanunun 

firmasına pek yalund Avrup:ıdan gelecek olan meşe l:aplamnnın fiyatı kası karşısında İzzet Bev Hanı 32/ B ve 59 / 3 maddeleri mucıbin"~ 
M.2 100 - 125 kuruş ıırasınd satılncağındnn muhterem mUşterlmlze 2 el kat No. 6 on lira ağır para cez.asile mahkumi-

8 *& RE' 

arangoz snafı 

ilfm olunur. yetine ve dükkanın 7 gün m üddetle 

• • • 
Zeytinyağ! Hının tı .,l i~iyetinin ak,ini Mut edene 

- 1000 - Lira ikramiye verilir 
Adrese dik.kati l$tanbul Tütün Gümrük Kemerli soka.k 21 No. 

--------• Telı 24197. 

ATÖLYE NAKL 
Galata Kemeraıtından atelyeml Sirkeci Nôbethane cadde.slnda 

numnro 27/1 e ııaklett.Lıtinıl sayın müşt.crllerlme bildlrlrlm. 

Maarif Vekilliğinden : . 
ı - 2251} sayılı kanunun tatblklne datr olan tallm!ltnameye c6re ilk 

okullan 4 ve 5 inci sınıtları lçlıı lkl elitten müteşekkil coAratya kltabı ya
zılnıası Jçln açılan müso.b:ıkaya gönderilen kitaplar kabule değer gör!lhnt. 
yerek bu ldtapların yazılması yeniden mtisabl.k.aya konulmuıtur. 

2 - Müsabaka müddeti 10 agustos 19ıl2 den başlamak ve 9 Şubat 194S 
salı günü akşamı bitmek frzere altı aydır. 

3 - Müsabaka.ya lştırA.ke kıırar verenler ıo lklncıteşrln 1942 çarşamba. 
günU ak,amına kadar bir dllekçe ile Maarif VeklWğlne müracaatla bu mü
sabakaya. girecekler detterlne adlarını yzdırnrak blr numara alacaklardır. 

4 - Musabakada blrlnclllğl kazanan kitap ser1at üo yıl ilk okullarda 
ohıtulacak ve milelllflne her ders yılı için 1000 er lira tellt ha.kkı verile· 
cekUr. İklncl çlkan kitap serlslnl yazana bir detaya mahsua olmak üzere 
birincinin milelllflne verilenin bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve beflncl çı
kanlara da birer detaya mahsus olmak üzere dörder yüz ltra mükAfat veri
lecektir. 

5 - Müsab:ı.kaya gireceklerin eserlerlnl üo nüsha olnıa.t Uzere makine 
ile ve kll.ğıtlaruı yalnız birer yilzUne yaZllmlŞ olarak Maarif Vekllllil nefr~ 
yat müdürliiC'iıne makbuz mukabilinde vermeleri veya poata ile taahhütıtl 
olarak göndennelcrı lı\zımdır. Kit.aba konulo.cak re.slm, şekil, hadta, ıraflk 
ve salrenln asıllarının yalnız bu nüshalardan bldnde ve yerlerine konulmuş 
olarak bulunması kAfldlr. 

8 - Milsabakaya glrenlerln eser milsveddelerinl teslim ederken ltltapla.
n kabul edUdJğl takdirde buıılan illin edilen telif hakkı. mukablllnde ve her 
türlü tasarruf hakkından vaz geçerek Maarlt Vekllll.#lne üo yıllık bl~ dene 
lçln terkettlklerlnl ve kitabın o devre l.çlndekl her basıl14ırun son taahUıle
rinln kendileri tarafından yapılacağını gösterir not.erllkten tasdlkll blr 
taahhüt senedi vermeleri de lhımdır. 

AdapaT.arı Sulh Hukuk Hliklmll~ ln- k.apatılmasına ve bu müddet zaı'fınd 
den: . tıcaretten menine ve yakolıınıın üç 
Adapazarının Akarca. icadlye kö- karaTana yoğurdun müsadercsile 

yünün Icndlye Anılalan nıevklinde ııatılarak bedelinin hazineye irat 
kiln şarkan MusWlfa oğlu Heylül kaydına ve hüküm fıkrasının ilanın, 
carban Abdurrahman o~lu Hdseyln, dair verilen 3 / 7 / 942 gih ve 54 aa
şimalcn İlyas oğlu Kbını, cenubcn yılı hükmür, katileştiği ilan olumır. 
Burhaniye koy{ine giden yol lle mah- ( 84 70) 
dut on dönüm mlkdtınııdakl tarla- ~=-~-----------
nm 30 seneden beri fasılasız ve nl- Eminönü yerli Aı. ,ubesinden: 
zam.sı.s malik sıtııtlle tnsarrutu altın- Y d. Topçu Tğm. Refik Oğ. Erol 
da bulunan ara-ılnin kendi namına (5062) 330, Yd. Nk. Tğm. lsmail 
tapuya tesclll dA.va.sını isteyen Ada- Oğ. Sebahattiıa (38637) 3t6. Yd. 
pazan Enuılyet Bankasında müstah- P. Tğm. Azathan Oğ. Cem it 
demin ve Akarca İcadlye köyünden ( 49720) 317, Y d. P. Tğm. M hir 
Murat Yılmazın Q.Qmıt olduğu tescıı Oğ. Alaeddin (49553) 328, Yd. 
dl\vasının yapılrna.kta olan dunşna- Sv. Tğm. Arif Oğ, Rauf (50779) 
da: Te.sclll ı.stenen arazlnln ba§ka- 332, y d. Sv. Tğm. Huan Basri Oğ. 
lannın hak n al(ıkakın olup ol- O N · (37712) 322 Yd p 
mad.ıtlarının anlaşılmak üzere mü- s~an ~.rı . . w • • • 

dahlll dil.va sıtat.lle du~anın mu- Astgm. Huseyın Aunı Og. Mehmet 
aHAk bulundu~ H / 8/942 tarihlnden lhsan (2 3175) 314, Y d, P. Tğm. 
evvel Adapazan SUUı: Hukuk Mah- Şakir Oğ. Münir ( 4991 O)• 321, S. 
kemeslne mUracaatıan ll!n olunur, 3. MI. Me. Mehmet Oğ, Mustafa 

.~42. Litfi ( 1299) 301. 

~'----~--l_s_tan __ b_t_ıl __ B_e_ı_e_d.iy_e_ı_i_i_la_n_l_a_r_ı _______ , 
Hesap lflert MüdürlUğü kadrosunda munhll.l bulunan 50 Ura Ucretı!I ve 

15 lir& maaşlı .seyyar memurluklar için 14/8/942 cuma giınil saat 14 te orta 
mektep mezunu erkekler arasında müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

Aşağıda. yazılı evsafı hnl7. olnnlann 13/8/ 942 perşembe g~u akşamına 
kadar Belediye riyaset.ine lstıda tle mUracaat ederek istenilen vesaikı verme
leri Ye tayin edllen gün ve saatte imtihana. gelmeleri 11An olunur. 

1 - Türle oimak. 2 - Orta mektep mezunu olmak. 3 - Askerlikle aiO.. 
kası bulunmamak. 4 - Otuı yaşından yukan olmamak. 

istenilen vesaik: 1 - Hüvl.vet cilzdanı. 2 - Askerllk vcslkal!ı, 3 - Mek
tep tehadetnamesl. 4 - Doğruluk klı"tıdı. s - 8 x 4,5 ebadında dört fo-
to{!rar. (8448> 

Devlet Deniz Yolları lıletme Umum ı 
................... M ... u.·d.u.·r_1_ii_2_ü __ t_ı&_n_l_a_r_ı____________ · 

İfletmem.J.z.Ln iehlr hatları vnpurlarındald münhllllere güverte ve ma
kine mürettebatı alınacaktır. 

İsteklllerln Zat İfl,crt mildilrlüğüne müracaaUan llAn olunur. (8548) 
1 

Devlet Demiryollari ve Limanları İşletme 
Umum idaresi ilanları 

7 - Kitaplarda bulunması lll.zım gelen pedagojik: ve teknik vasıflan 
gösteren şartname yeni kabul edilen Uk okul coğrafya dersıert miltredatı no 1 
noterııge ta9dlk ettirilecek taahhüt senedlnln fomıWU Maarlf Vekllllğl 
neşriyat müdilrlüğfinden nlınablllr. Mektupla isteyenlerin 5 kuruşluk bir pos-
ta pulunu da blrllkte cOndermelerı ltızımdır. 162851 «8445• ====-======================================= 

Orta Mektep Mezunlarına 
Hayvan Sağlık JVlemurlari ve Nalbant Mektebi 

Müdürlüğünden: 
Tahsil müdactı lld ders yılından ibaret mekteblmlzln Hayvan Bağlık 

memurları kı nıına orttl mekteb mezunlannın ko.yıd muamelesine ba.şlnn
mıştır. TatsUAtlı kabul şartlan vllAyctıerde Veteriner Mildürlüldelnde, kaza
larda. veterllıerllldercıe vo 1.tanbul'da Sellmlyede mektebden ö~reıılllr. (7370) 

Devlet demir yollan Sısav cer ntelyesı lçln tesvlyecı ve tomncı aıına
cağındl\Il isteklilerin Haydarpaşa.da blrlncl ve Sirkecide dokuzuncu işletme 
müdür!Uklerlne mürncaatları. (8541) 

Tıp Fakültesi Dekanlığındanı 
Anatoml enst.ltüsilnün 35 lira asil maaşlı Prosektörlfıi;:ilne ve yine meTr 

kftr ensttt.ünün 35 llro. asli maaşlı iki aslst.anlığı münhaldir. Arzu eden dok
torların yabancı dl! imtihanı yapılmak üzere a!!ustosun &:>nuııa kadar de-
kanlığa mUracruıtıarı.. (ö538) 


