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8. Willkie bu sabah iki nutuktan . . 
SA.BARKI BU 'l'ELGB.A.PLA.B 

anlaşılan 

bazı noktalar Be~~ut' ~ h~reket etti Stalingrad' da kanlı 
cu!ı~~ i:.lr~ev~;~t~e~ Kendısıne gosterılen kolaylıktan b "' . ) d d. 
E =,.:·b::v:u~MSa~:ı: dolayı teşekkürlerini bildirdi oguşma ar evam e ıyor 

M. Rooseveltln radyodaki ko- Ankara 1 O (Telefonla) - B. 
nuşması, Amerika milletinden Willkie bu sabah aaat yediyi on ge-
1943 yılında yüz milyar dolar ls- çc tayyare ile Beyruta müteveccihen 
tlyeceğlni haber vermek için olsa hareket etmİ§.tir. B. Willkie, Harici
gerektir. Sözlerinin ço(;,ru, bu ye Protokol ıefi, Hususi kalem mü
gibi ahvalde, istenilen fedakA.rlığı dürü ve Amerika sefiri ile acfaret 
kaklı göstermek için söylenmesi erkanı tarafından uğurlanmıştır. 
Met olan süslü çerçeveyi andın- Amerika sefirine, kendisine gösteri
yor len kolaylıktıan dolayı teşekkür et-

M. Churchill daha uzun he- miı. Türk gazetecilerine minncttal'
saplar vermeye' mecbur bir devlet lığını b"ldirmiştir. 
adamı sıfatile konuşmuştur. Başvekil dün aktam 

Ingiliz Başvekili, bundan iki B. Willkie'yi kabul etti 
buçuk ay once Amerikada iken Ankara ı o _ Şark vilayctlerin
Llbyada Rommel taarruzu 1ngl- de bir tetkik gezisi yapan Baıvckil 
llz ordusunu geri püskürterek B. Şükrü Saracoilu dün aqam aa
Mısır kapılarına kadar getirmişti. a.t 21,30 da Ankaraya dönmüı. is· 

Hıç beklenllmlyen bu tehlikeli taııyonda pek çok zevat tarafından 
durum İngiliz parlAmentoswıda karoılanmıştır. Ba,vekil seyahati 
havli gürülttiler kopannış, bazı hakkında demiştir ki: cSeya.hatim
mebuslar M. Churchill aleyhlne den memnuniyetle dönüyorum. 
takrlrler hazırlamışlardı. Bu fır- Gördüğüm Türk çocuklarından di· 
tmnyı, Amcrlkadan dönilşte ko- ğer Türle çocuklarına selam getir
laylıkla atlatan M. Churchill, an- dim. Birçok tetkiklerde bulundum. 
sızın Moskovaya gitti, geldi. O za- bilhaswı. iaşe meseleleri üzerinde in
mandan beri ilk nutkunu söylü- celcmeler :rapmak imkanını bul-
yor dum.ı. 

Harbin, Şark cephesinde en Baovekil saat 22. 30 da Başveka-
şlddetli devreye girdiği ve İngll- let köşkünde B. Willkie'yi kabul et
terc ile Amerikanın hazırlıktan- mi,tir. Görüşme bir na.t kadar eür
nı bitirmeye çalıştıklan. artık müıtur. 
sözden ziyade iş ve hareketin Atatürk'ün kabrini 
ehemmiyet kazandığı bu dördi.in- ziyaret 
cü harp yılında nutuklard~, ah- Ankara 10 _ B. Willkie dün 
vali aydınlatacak esaslı bır şey A "k 1 . ·ı b" ı·k A ·· k"" 
b ki m Bu ıar la ktan men a e çısı e ır ı te tatur un 

e ene ez. n o ca kk k b · · · d k 
!azla olanı anlattığı gibi, devlet muva at ~ rını zıyarct e ere 
Alta~ıan gerek kendi milletleri muhteşem. bır çelenk koymu7 ve 
~,. ..... . ' .._ .. ' E;bedt Şefin mlnevl huzunmda 3 da .. 
gerc11. dunya efkiln uzerlnde her L"L ü b" t• · '-f · d b ha l bo hna •• it a;ıı~• • ren ır azım vaıı; eaın e u-ng zucu veya ""Yuna um lunmu tur. 
verici tesirler bırakmamak için Ö"' k · l T · · f 
iyimser yalıut kötümser görün- f glch va dtı nb~ı ız !efıfn tara ~nl d~n 
ınckten de çekiniyorlar. • s; ar~t ane e ı~. zıya et .ven mıı· 

B. Willkie'nin 
beyanatı 

- •ı---

Ankaradan çok temiz 
ve müsait intibalarla 

ayrılıyorum --·-
Ankara 10 - B. Willkie An

karMlan aynlmuclan evvel fU 
beyanatta bulunmuıtur: 

- Dost ve demokrat Türki
yenin merkezinde gördüğüm Rii· 
zel kabul benim için ula bir sür
prİ:ı olmadı. Evvelce de söyle
diiim gibi, Türkiye, Amerika ef
karı t.nnimiyesinin en ıenit iti
mal Ye sempatisini Uzanmlf 
olan dost ve çok dürüst memle
kettir. Vatingtonda seyahatime 
baflamazdan evvel a3yleditira 
cibi, Türk tellerile yakından te
mas etmek ilk tahminimde 
ulattıiım müspet neticenin pek 
üstünde beni mütehassis etmit
tir. Çok ln~li Hariciye Veki
liniz B. NunYD Menemeac:ioilu
nun beynelmilel tabsiyeti. kea
disile yaptıl'un temastan bir kat 
daha yÜcelmq bulunuyor. Pek 
mWıterem Sükrü Saracotlunun 
haldmftlla rösterdiii yiiksek dik-· 
kat iuınc:IW... ..... bir ..ianet
tarlw arzetmemi zaruri kılmlf• 
tır. Ankaradan çok temi:ı ve 
müsait inböalarla aynJıyonım. 

Almanlar şehrin batısında 2 meskun yeri ele geç:rdiler 
Novorosisk'in kenar mahallelerinde Rus hat~arı delindi 

Londra 10 (A.A.) -Almanlar ,. _ _ ________ __ 

lngiltere'nin 
harb masrafı 

---,·---
Şimdi günde 21 mliyon 

ıterlini buldu 

Stalingradın batısında bir miktar 
Hc.rlemi,lerdir, Gece yarısı Mosko
vada :ı.:şredilen Sovyet tebliği kısa
dır. Tebliğd s ıurJar yaulıdır: cEy
lulün dokuzuncu günü kıtalanmız 
Stalingradın batı ve cenup batısı ile 
Novorosiık ve Mosdok rnıntakala
rında t·iddctli muharebeler olmuı
tur. Baıka cephelerde esalsı deği
ıiklik yoktur.> 

Tebliğe yapılan ekte deniliyor ki: --•--
cStalingradın batuında Almanlar Londra 10 (A.A.) - Avam 
b'-'rt:k tank ve piyade kuvvetlerile Kamarasına verilen bir layiha 
hücum etmiılerdir. Başlıyan rnüthiı barb masraftan için t milyar ln-
muharebe devam ediyor. iki gün gilis liralık tahsiut istenmittir. 
inatlı r.ıukavemetten sonra Ruslar Bu yeni istelı: barb muraflan 
ik meskun yeri boıaltmı§lardır. için talebedilen tahsisat mikta• 
Şehrin cenup batısında bütün At- nnı ı ı milyar 50 milyon lnciliz 
man hü::umlan ta.rdedilmiştir. No- lirasına çıkarmaktada. Şimdi 
voro .. islı:'in ıimal babsında ıchrin barb masrafı lriinde 21 mı"lyon 
kenar mahallelerinde Almanlar Rua fngiliz lirasına yübelmiftir. Bu-
h~danııı ddmcie muvaffak olmuş• nun yiizde lorlu nqilerle. mii-
lardır. Ruslar kartı hücumlarla Al- tebakisi tasarruf .....,larile te-
manları tutuyorlar. Kafkaayada Moa- min edilmektedir. 
dok'ta Almanlar çckilmeie mecbur Mali~ Nazın diin demittir 
o'.. ıuşlardtr.> ki: «lnailtere, Rusya •e Çine 

İki tarafın kayıpları ödeme mevzuubahis olmadan 
Londra fO (A.A.) - Gece ya- malzeme veriyor, Simdi kirala-

rısı Ruı lıtihbar:ıt ajanm tarafından ma ve ödünç verme tek taraflı 

olan B. Hariman dün Nevyorkta 
beyanatta bulunarak demiştir lı:i: 
cRusların aoıı zafere itimatları ear
sılmamıştır. Bu. insan kaynakl.:ırına, 
silahlarına, topraklarının geni,liğine 
ve müttefiklerine olan güvenlerine 
dayanmaktadır. Rusların harb istih
salitı, büyük toprak kaybetmelerine 
rağmc devam etmektedir. Hatı& 
bazı sahalarda artmıştır bJ1e Yeni 
madenler ve yeni petrol kuyulan 
açılma,, Ukrayna yerine yeni toprşk-
1<>• ekiimiştir. 

Novoroaiık'te durum 
Londra 10 (A. A.) - Ruslar 

Novorosiısk'in hala dayandığını bil
diriyonar. Tass ajansının muhabirl 
~hrin bir kılmanın Ruıların elınde 
bulunduğunu, müdafilerin inatla 
mukavemet ettiklerini, Almıınl ra 
ağır kayıplar verdirildiğini haber 
vermektedir. 

Yeni bir ileri hamlesi 
Vichy 1 O (A.A.) - Almanlar 

Stalingradın batmnda yeniden bir 
ileri hamlede bulunmuşlardır. Şeh
re hakim tepeler oimdi Alman kuv
vetlerinin elinde bulunmaktadır. Al-

neşredilen bir le liğe göre, mayıs- değt1dit.lt man taarruzunun batıdan gelişmesine 
' n ağustos aonuna kadıı,r Almanla- sebep de arazinin burada duz olu-
nn 73 firka .. Umilen imba eda1mit- 11 ~ • t lıudur. Müdafile· buraaanı rnudaflMl 
tir. Rualann ·U piyade, 14 taak li- B. narıman lD beyanatı etmek için urluk çekmektedirler. 
vwı ve 25 diğer livası külliyetll ka- Lonclra 1 O ( A.A.) - B. Chur- Rwı kartı taarruzlarının hep!lİ ağır 
y.plara uğramııtır, ehil! ile birlikte Moakovaya gitmiş kayıplarla geri altılmııur. 

---~-------------..... --------~~~-~~----tır. Ziyafette Dahılıye ve Tıearet ve- ._ _ _ _________ _, 

Bununla beraber M. Chur- killeri de bulunmu~lardır. B \V"llk" b · ·1 B d t ( • ıt A t t 
chill'tn nutku açıkça öğretiyor ki B w·ııL· ö"l d H - . 

1 ıe ugün t~yyare 1 
e u apeş e gı ere vus ur ya 

Ü • • • ı ıı:ıe g r en ıonra aaan Tahran. ... hareke: edeeelctır. n 
Ç ~Y once Mısır harbi etrafında oğlan lcöy enstitiisünii gezmiş, köy- • t 

İngıhz parlAmentosunda ve ga- lülerle de görüımüıtü.r. Akşam Ankara 'o - Matbuat umum bombala d Ih k 
zetelerinde beliren kaygı ve kor- Amerika aefarethancıinde bir z.iya- müdürü aut 17 de Ankaraplasta yıne 0 J nın ı• a ını tanımıyor 
kı.ılar tamamen haklı imiş. Çün- fet verilmiş, ziyafette Hariciye V o- bir kok!eyl parti vermiş, bunda bü-
kü daha geçen yıl en mükemmel kili ile Hariciye erkanı da bulun· tün yerli v<- ecnebi gazeteciler bu- İngı·liz tayyareleri de ' 
siU\hlarla. en iyi şekilde hazırla· muılardır. lunmuıtur. _H _________ N _____ B_ Ed 
narak düşmana karşı kovacak garbi Almanya'ya fngı·Iİz arİcİye azırı . en 
kuvvette oldujtunu M. Chur- 1 
chHl'in bizzat Uı\n ettiği Mısıror- vı·yecek f.ı· atlerı• bomba la r attı ar d•• b k tt •• 1 d• 
dusunun, bir iki hafta önceki tef- un unu açı sure e soy e 1 
tiste QOk ivlleştirilmeye muhtaç Londra ıo (A.A.> - Dün akşam 
görüldi.ı~nü ve ternelll değişiklik- hemen tekmU Alman radoylan "e 
ler yapıldığını gene M. Churchill B . 160 k 250 Alman kontrolu altındaki radyo l!-
Avam kamarasına bildirmiştir. eyaz • peynır , aşar , tasronlıln neşrlyatıannı tesrntşlerdlr. 

İ · · i d Bu lstuyonlar arasında Budape..~. 
ngıllz Başvekilin n nutkı.rn an pirinç 135 kuruşa çıktı Prag ve Bratısıava da vardı. Alman 

anlaşılan ehemmiyetli bir nokta haber ajansı dün ak§am Budapeşte-
da, ikinci cephe açılmak suretlle nln Rus tayyareıert tarafından ylnc 
hemen yardım edilmesini istiyen Tıcaret odası raportörlert tarafın- lann kuru kahveciler tarafından bombardıman edlldl.ğlnl blldlrntl.ft.ır. 
So\'yet Rusya hükumetini, bu dan yapılan kontrollarcla elde edilen öğütülerek pastacılara ıW.tılmac::ından Buraya llk atın cuma ~esi yapıl
yardımın zaman ve imkanı hak- piyasa flatlerl Ticaret vekA.leUnc bll- ve mftst.ahsllln Istanbula fazla mal mııtı. 
kinda aydınlatmak için Moskova- dlrUmek:tedlr. Dün piyasayı do!a.pn göndermeme31nden doğmaktadır. Diğer taraftan inılllz tayyareleri 
ya kadar gitmek zorunda kalmış raportörler yiyecek maddelerinin her Yapılan tetıklklere gö~ pasta ima- batı Almanyadakl bedellere bombalar 
olmasıdır. M. Churchlll, kayıpla- zamankinden daha yüksek fla.Ue sa- lAb her senekinden fazladır. Kuru atm!§!ardır. Ta17areler hiç kayıba 
ra ve fedakA.rlıklara bakmadan, tıldığını görmüıler ve tu flatıerl ra- kahveciler liğ(ittülclerı unları pasta- uğramamışlardır, İngiliz uça.klan fl
tngilterenin, mümkün olduğu ka- por'lannda btldlnnLtlerdlr. cılara verdlltlertnl saklamıyoı1ar. Bu mali Fraruıada Chemourg açıklannda 
dar süratle Rusyanın yardımına Dünkli raporlardaki rıat yüksellil- husus al!ka.darlar tarafından tet- bir Alman vapur kallle8lne hücum et-
koşmak hususı.rndaki dürüst ·az- ne tlmdlye kadar tesadüf edilme- kik edilmektedir. mlf, 2 sUAhlı balıkçı gemisi batınl'-
mine Sovyet ricalini inandırnuş ml.§tır. Bu tıatıer kara borsanın en mıştır. 

Londra 10 (A.A.) - İngiltere, Avust~a'nın Almanya tara
fından ilhakını tanımamaktadır. Hariciye Num B. Eclm dün 
bu hususta ,u beyanatta bwunmuştur: 

nOrta Avrupa hudutlannm istikbalde alacağı teldl için ba
günden teahhlide glritemeyiı. Fakat 1938 de Avus&urya'da yapılan 
değişikliği tanımak mecburiyetinde olmadığunm sarih surette 
söyleme-.k isterim.• 

Yol vergisi artıyor 
Hazırlanan projeye göre 6 liradan 
başlıyarak 36 liraya kadar çıkacaktır 

bulunuyor. Moskova seyahatin- çok taaıtyette bulwıdutu zamanlar- Vurgunculukla mücadele M h · d 
den önce ve bu zor ve tehlikeli yol- dııklnden daha yUl:aekUr. Ankara ıo (Telefonla> - Ticaret ıaır cep eaın e Ankara 9 (Ak,am) - Şoee ve tutulrnaktadır. Senml içinde vervVI 
C\lluğu gerekli kılan bir endişe Resmi raporlara göre dUn bakkal- VekAıeıı vurgunculukla mücade."e için Lonclra 10 (AA. - İngUlz tayyare- Köprüler kanun projesi .an ıcklini geç verenlerden yüzde on bet fazla. 
uyanmış olacak ki M. Churchill, lnrd:l perakende peynlrtn kilosu l60 alınması gereken tedbirler hakkında ıerl Mihver kamyonlanna. benzin ta- almııhr. Bu proje ile yol inpabna aenesinden eonra geç •erenler yiiJı
Rusyanın sonuna kadar harbe kJınışa satılmıştır, Halbuki peyntr VllAyet ve Beled~lerln mllta11a1annı §ıyan vasıtalarına muvatfalcıyeuı hil- devlet~ büyük mikyaata iıtirak edt- <ff elli ecza vereceklerdir. 
devam edeceğini crMoskova ziya- tilccarları, ticaret odasında yaptık- &onnUftur, cu~~arda bulunmuştur, Almanlann lcrek Husu.al idarelerin ylikil hafif- Bu llyihaya göre Nafia müdür-
retinden bellnn~ olarak zihnin- ~~su~~a~~ıd:u~r:~~J:;:~~3~ ~~dee,2 2;vcı taf'~ e:ı~~~mfi.t, lemckte ve yol vergisi hasılatının lüklerinin Husuai idaredeki memur 
de kalan keyriyeb olarak tebşir masınuı doğru olamıyacaıtını bUdlr- y • G• yyare a P uu'9~ r. arttınmla.sı gayeleri göz önünde tu- ve mü,avirle.ri Vekaletin Nafia tet-
edlyor. Her halde Amerika Cüm- mlflerdl. Oda raporunda kam· pe.r. enı ıne n~tunalı dgecesı Topruk'a akın yapılmlf, tulmalttadır. Yeni proje ile yol ver- kilitma bağlana;aktır. 
h isi il ı lıi Y""- ,, a, benzin depolarmda yangın- •. 6 1. d b 1 •- ·· 12 

urre e ng z Başvekilinin nlrl flatl 250 kuruş olarak gösteri!- ıar çıkanlmlftır. Bir Mihver vapur gısı ıra. an aı amaıı; uzere • • 
nutuklarında birlik nokta, Al- mektedlr. Geçen sene beyaz peynire adasında kaf~esıne hUcüm edilmlı, 1 muhrlbe, 24, 36 lıra olarak derece derece Bulgarıstan'da 
rnanyayı karada yenmek lüzumu konan fiatl beAenmtyen peynlrcller 2 yuk gemisine tam isabetler olmllf- atttmlnıakta.dır. . 
karşısında ikinci blr cephenhı bu seneki kaşar peynlrt rekoltesini tur, Gemilerden blri atır surette blr Derecelerin tayininde ka~an~, bı-
açılacağ\ karancllr. Bunun zama- arttırmışlıırdır, Bu sebeple fiatlerde- tarafa yatm14. kl9 ta.rafından siyah na, arazi ve hayvanlar vergılerı esas Bir İataıyonda 
nı ve yeri, pek tabii olarak, gizli ki yük.se'llf yersiz bulumn&ktadır, J aponlar Moreıby dumanlar çıkarken bıra"kılml§tır. tutulmaktadır. Motörlii vesait Bcle-
tutuluyor. l\t Churchill, ikinci Pirincin dünkU perakende flatı 135 limanına 70 kilometre . DUn Malta iberlnde ı Alman, ı diye vergieinin yüzde ellisi nispetin- bomba lar patladi 
cephe için bir değil, bir düzine ~~~fştur. Pir1n9 .s1t!.§lannda ~atura meıafede Italyan avcı tanarest dQ§tırWmti§tilr, de yol vergisine tabi tutulmaktadır. Sofya 9 <A.A.) _ Oabrovo ısatna-
yer ld ,..un bile UAn ediyor. An- U tamamen kalktığından cünnU- Vilayetlerce elde edilecek hasılabn 0 Ut:. U meşhut yapılamıyor KontrOl me- yonunda bir lntilfLk vukua gelmlşUt. 
ıaşılıyor ki bu cephe. çok zor murlnnna gösterilen· faturalar eski H 1• n d. sta 'd yansı mahalli vilayetlere bırakıla.- Enkazın temizlenmesi csna.sında dö~ 
durumda bulunan Rusyaya he- !aturalardır. Lonclra 1 O (A.A.) - Avusual- 1 n a c.aktır. Yollar devlet ve vilayet yol- ceset meydana çıknnlnııştır. Bunlar-
men yardım etmek için değil im- Dünkü flatlerden belediye iktisat )"ada bulunan general Mac Arthur lan olarak 2 kısma, vilayet yollan dan ikisinin hüvlyeUerl tesbil e~U. 
kA.n olunca açılacaktır. • işleri mudtirlilğü haberdar odllmtştlr. karaganı tarafından bu Hbah neıre• • • • da iki sınıfa ayrılmaktadır. mlştlr. Bu iki kişi, U'ZUil müddttcn-

Pasifik ve Atıantlk savacılann- PJyasada~l ihtıkdn bu makam ta. • dilen t. bliğde Yeni Cine rnuhare- Bır hapııhanedeki Yol vergisi 18 - 60 yaDına kadar beri zabıta tarafından nranıhnakt& 
-t kibedecektlr b ı ri h kk d d ·ı· k. y · erkekler ile ı"rat k - 'L"b" idi Ha, gerek M. Rooseveıt, gerek M. . • • ~ e. a ın a enı ı!or. ~ı .' cnı mahpuılar akl d 1 ve azanç eo.nı ı • 

Churchlll durumun yavaş yav~ Nohut fıatlerı Cme de Morcaby de~ı:ı ~sunu hl- ay an 1 ar bütün hakiki ve lıükmi şahıslara teş- Bunlann, çok milhlm blr n.tsaıc 
İngiltere ve Amerika lehlne dön- Nohut flntlerlndekl yük~ devaın maye eden dailardakı müttefik lcuv- mil edilmektedir. ~~:::ı: :ı~~nkl~;;;o~~~hr:ın e~~~~ 
tluğune inanıyorlar. Midway ve etmektedir. Pazartesi günü toptan vetlerinc Japonla~ ağı~ bir ~ücum~a Lonc:lra J O (A.A.) - Hindi~tan· Kadınlar, maluliy~ti tesbit olun~n- balar lroyduklıın, ancak boml>al:ırd:ın 
Salomon adalnnnda Amerikanın kilosu 4a kuruşa satılan nohuUar dUn bulunmuıla: ve J>ır mılctar ılerlemıt" da Patna merkez hapJsthancsınde lar, hayatta ibet evladı olanlar, bılu- birisinin vaktldC'll CV\'C'I Pltlndı(;'l 
elde ettiği neticeler ümidi arttı- 55 kuru~ satılmıştır, İstanbula yenı !erdir. Japonlar ılmdl More•by'den 600 mal-ıpua lqan etmlıtir. Hapis- mum okullarda tahsilde olanlar, tahmin edllmektedlr. 
ran ola larcllr mahslll gelmeğe bıı.tladığı halde flat- 70 kilomotre mcaafede bulunuyor- hane mUdünnuavinl ile 1 memur muvazzaf veya muvakkat talim için Zabıta, derhal talıl:lk t ICt1! na >l-

y N. edd" S d k ıertn hlç blr seneye uymıyac&k ka- lar. Avustı-al:Yalı kuvtvetler ıiddetle diri diri 7akılnut. 2 memur 7aralan- silah altında bulunanlar, diplomasi rlşm!f ve yapı'mı a bıı. •anı 1 bu 
ecm ın a a dar fırlamall, e~ Un de mukn1met etıuk n m ıu · · -..--
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SÖZON OELiŞi Tütün mü, ekmek mi?I: HARB DURUMU 
İmtiyaz cinneti 

A ynhk, başkalık, başkalarına bememezllk diyebileceğimiz 

Bazı memleketlerde bir tütUn 
vesikası almak için iki ekmek 
vesikası verenler gtsrOIUyor 

St alingrad muharebesi 
cıimtiyazo her şeklile memlekethnlzden çıkarılalı epey olu· 

yor. Hak, hukuk bakımından bizimkilere bensemeyen yabancı 
müesseseleri çok şükür temWedik. Yine bu bakımdan insanla. . . 
nn binölrine benzerliği ise çok daha erken temin edilmiş bu· Harbin fptldasın.danberf . :A'vru- 90i pa}ıafidır. felemeni. H~~ta-
Junuyor. Fakat baulanmızm hafızasında bir lmtlyas hltıran panın hlrçok memleketlerJnde tll- ninda Cava vo Sumatra a(Jalarıqda, 
henüz silinmemiş gibi görünüyor. Gişeden bilet alırken sıraya tiln .ıkıntısı va.rdu. Tiryakller . fçe-- Brezllrad. da çok m~ttrda tUttlo 

Kanlı çarpışmalar dün de 
şlddetile devam etti 

bütün 

girmeyi hala nefislerine yediremeyip hikim bir eda ile önden ,. ce~. ~1 t~ün bulamıyorlar ... Şimdi yetlıtirHlr. Bunlar da daha ziyade Doiq cepheaindeı 
uzanarak biletçiye: «- Oğlum §U beııhn bDetiml veriver!» diyen- tUtunUn cınalnl bir tarafa bırakmıo- puro yapmakta lnıllanılır, ,.,.. 
Jere raslanıyor. Asıl tuhafı dalgın biletçinin «Sıraya giriniz!)) Lndır ... ~~rt, yavaf, nası] olursa. ol- Sigara tiltilnlerinln en noft.i Tilr· Stallngrad ~nUnde dün Cle 
diyeceği yerde bileti verfvermesidir. DaJrelerde «ben bilmem ıun, tü~ne razıdnlar; fa~~t . liunu klyede yetiflr. Bu tütiı"n renk ve k~ ıiddetll muharebeler olnıuttur. 
limimll diyerek işinJn herkesten evvel görülmesini isteyenler, da tedarık edemlyorlar ••. Bır ikı mem- ku ltibar:l]e emaalılzdir. Yunanlstan M ac:I Lo J 
kendilerinin fazla bekletllmiyecek adamlardan biri olduklanna leket m~s.~esna ?lmak uze;e her ta• vo BulııarUıtan tütUnlerl de çok lyJ- ~j;0 ~~ro Z,.-:n• k::v:. 
inananlar görülüyor. Şüphesiz bu cins hareketler imtiyazın mev- ra.~t~ tutun vesı~aya ba~lanmıştır. dir. 1 
cut olmadığı bir memlekette ancak bir akli muvazene noksanına Tutun kartları ~ilmek veeıkaları ka· Oilnya tUttin mahsulü 1900 ıene- ~~!tr~~icenıi ı::t~ındf:.ıı~: 
dt-Jalet eder. Ruhi bir zaaftır. ~ar. 'j!tl ~~t~ ddil'bun48~ ~.a~a ıinde 1 milyon tondu. Bugün bir bomba yağmuru albna tutmuo. 

fngı'Iterenin en imtiya-zh adamı olup o--n1erde vefat eden ry~ket 1 te a '-ı b~I .ıkiY.or.Jı: ırk tutü~ mlalf faz!aıilo ild milyon tonu buJ.. b" ) ~ Ath 1 • ~:ır- veşı aaına muKa ı ı e me vesı- A b . el u auret o plyaoo taarruzuna 
o 1 dukası vatanda2Jannm sahıp olmadıgı bir çok haklardan k 1 .. .. 1.. muttur. vrupa unun yüz • on imUn hazırlamak istemiotir. Bu 

başka idama mahkfim edildiği taktirde alellde mahkfunlar l~tn ası .~~ren er .. goru uyor. ıekizlnl yetiştirir. Fakat sarfiyat devamlı ateoe rağmen Rus kuv• 
kurulan idam sehpasının iki misli yillu;ekliğinde bir sehpa iste- . Tutiln lutlıgına baılıca sebep aar- yüzde 32 derecesinde olc:luiundan, vetleri çekilmemielerelir. Lon-
mek hakkına da malik idi. Yani Duka ecelile öldüğii için bu bak- fıyatın artmasıd!r. y~~~la~ tetki~- Amerika ve Asyadan tütUn ithal dra radyosuna göre bir yarma 
lanı kullanamadan diinyayı terkdmiş bulunuyor. Yoksa idama Jc,. ~arb ·~.nelerı~d~ tut~n ıçenlerın eder. Rusya ve Hindistan kendi ih· hareketi yapılamamış ve aon 12 
mahkfim e<lilseydi herkes alçak sehpalara a~hp giderken o iki arttıgmı •• ~oaterml§tir. v Bılh~a as- tiyaçlannı kendileri temin ederler. saat zarfında Almanlar StJtlln-
misli yükst'klikte bir sehpayı kur,luracak ve bu suretle ecdadın· kerler tutune fazla ragbet edıyorlar. K d 1 f grac! 8nUnde esaslı bir terakki 
dan kalma hakkını Alemin gözü öniinde çatır çatır kullanacaktı! Alman~ada 1.938 senesinele ayda a ın ar ve 1 gara kaydedememişlerdir. · 

Bu da imtiyaz meraklısı bir adam fç1n az şey değildir. Çünkil b3•92 ~ılyarl 
9
s!g

0
ara ya?ıldıp 6182tı!ırk~ln 1 Son aeneler zarfında tütün aarfi- Alman tebliğine göre ise, 

imtiyaz öyle bir cinnettir ki onn tutulan yalnız kendisine mahsus u mıKtılcar 
1

., senesF~._e ' :1 kmlı • yatının ıırtmasının bir sebebi de Stalingrad cephesinde Alman 
l d id 

• yara ç an mıştır. ll&al sto ar L el 1 · f z1 "b t t k 1 · R 1 "del o sun a am sehpası olsun yine mcmnunıyetle kabul eder. 1 .. b 1 d .. d 1941 el lıta ın arın ııgaraya a a rag e e • uvvet en us ann ıı etle mü-
Şevket Rado aza ;aga. aı a ıgııı _an . e meleridir. Umumi harbden evvel elafaa ettiği mevzileri yannıılar, 

-=========================== yap an aıgaralann miktan 5,4 mıl· genç kız ve kadınlar arllSlnda sigara şehrin batmnela yüksek tepeleri 

Kafkaıyada Novoroılak' te 
ınuharebeler devanı eC:Uyor. 
Burada 5 gUndenlierl kanli tar• 
pıpnalar olmaktadır. McMlıiova
dan gelen telııraflar mühim nok
talann birkaç defa elden ele 
aeçtiiini bildiriyor. Groznl pet
rol havzasına doAru Almanlar 
hlr miktar daha Uerlemlılercfü. 
Londra, Kafkasyadan gelen ha
berlerin pek iyi olmadığını bil~ 
diriyor. 

Alman tebliği, Kaluga'nın 
cenup doğusunda Ruslann ma
halli taarru:z1annin tard, bu min
takada f f ağustostanberi ~in· 

den fazl 1, Rjev mıntakasindn 
ela 30 temmuzdan 6 eylule ka-
elnr 2 l 26 Rus tankının tahri
bedildiğini bildiriyor, 

Mıtırda: 

Soba başma en çnk 1 ton kok 
kömürü verilecek 

~ara .. i~Tiştir. ~ynı bal ln~!~erede içenler ~ek azdı. Şimdi genç kadın- ele geçirmiılerdir. Şehir gece 
.e goru mekteclır. Burada tut~n aar- lar ela sigara içmeğe başlamışlardır. gündüz bombardıman edilmek- Hava akmlarınclan başka mü-
fiyatı harbden evvelkine nıspetle Mamafih bir kısım memleketler tedı"r. ·· d 26 d · d ı him hareket olmamı~tır. ' 
yuz e erecesın e artm~br. (Fransa) kııdınlara sigara vesik.aıı "" _..ı 

Tütün nereden geldi? vermemektedir. Bir kııım memle- ~!!"'!11.-,,!!'- !!!!!=!!!"'!!=-~-'!"'!!ıll!!~!ll!!'!!!!!!!'ll. !!!!'!111!"--l!!ı __ ~'!!"!-~---•-!'!!ll.,._ llıı"!"""lll .. . lll!-11!'"'~~ 1111- 11!"-=-lllllıı!"c-li"'lıll' ... _ _._llll!l!!'lllıııııll!.-"!!.I __ 

Tütünün vatanı Amerikadır. Kıiı- ketler ise (İsveç} kadınlara erkek- Harb ekonomisi iki nutuktan 

Kok kömürü satışı hakkında 

tof Kulomb (Christophe Colomb) l~rin yar•ı kadar tütün ve~ikası ve-
1492 senesinde Amerikayı ke~fetti- rıyor. laveçte _erkekleıe. gunde .t O, 
ği zaman karada yerliferin bir takım kadınlara S ıııgara venlmektedır. 
kuru utların dumanlannı zevkle çe
kerek 1&ğızlanndan savurduklarını 
görmüş, merak ederek bu otlardan 
bir nıiktar almış, Avrupaya getir

Terfi eden hariciye 
memurları 

bürosu anlaşılan 

bazı noktalar 
(Baş tarafı 1 ncl sahifede) 

mi,tir. Avıupada tütün çok rağbet 1 Ankara 10 (Telefonla) - 8tokholm 
de yazılı talepler beyannamelerbı aörmüıtür. Hatta illç gibi kullanıl· e~ı.t !glh Atsel n MarsDya ~- Bugün ve yarın, İngiltere ba-

yeni kararlar verildi Yakında çalıımağa 
baılıyacak 

Anlara 9 (A.A.) - İktisat veJtAJe
tınden bildirilmiştir: İstanbulda kok 
tömürü için vaki taleplerde görülen 
bfiyilk artış •e kota karşı mllphede 
olunan tehacum ye 1hUyacı o!mıyan? 
Jann da kok beyannamesi vermek ve 
kok istt!mek ve almakta ısrar etme.« 
ıurctlle hD.kl:d ihtiyacı tazyik etme. 
lert muvacehesinde İstanbul halkına 
kolt kömftrü tevztatınm tan:rJml 1çJn 
bazı noktal:ınn tavz.lh1nde ve yeni
den mütt-mm\m tedbirler alınmnamda 

verlltş aıruuıa ve yapılacak ıeı- mağa ;.,atlanmış. tütün yapraldarına konsolosu Bedl Ardll btrcr derece ter- Ankara o <A.A.} _ Tlcartt Velr.1- kın1ından harbde en büyük rolü 
tık.ata rare lktncltep{n 1942 iptida· cMukaddes neba.t> aelı nrilmi§tir. fl et.mlflerdlr. Jetinde IOD defa kurulan harb ekono- oynayacak cephe Atla"ntik deniz 
sından itibaren gelecek köm"" le de Fak t ok ed tüf" 1 _ Ankara ıo CTelc!onla> - Hariciye mlsl btirosu şıetJ d<*tor Necdet Allı:ln cephesicllr. Bunda başlıca iki 

ur r n . a . ç aeçm en un • ey ı VekAletl ertAnından Kemal Aziz Pay- it in b ı üze ıtn Amil ~"e karışı or B' lik d 1 t-tat'fl}anacaktır. Bunlarm. lı:ömfir be- hinde hır cereyan baılam~tır. Tü- ma d6rdünci1 derece HA.mit Aral vaz es e aş amalı:. re Ber den u "i y : ır eve 
dell tahsil olunarak satıt ordln~ıı tür;, sı~hat. ve ahlakı bozan bi~ !ey Ne:ıı Stireyya, Rıfkı Retlk Ya.sin be~ aynlmıştır. lerln gemi kayıptan, Almanyanın 
ne zaman bağlanaca~ aynca bUdlrJ- telakki edılerek Franaada On uçun- etncı dereceye, Fatin Rflftü Zorlu. Öğrendlğfmlze töre Y~da faall- denizaltı harbi. Gemi kayıplan
JecekUr. , ci" Louis tarafından aatışı yasak edil- Muzaffer KAmll Bayur, Siret Halulu. yete. geçecek olan bu bf1roya Ticaret nın çok ağır olduğu gizlenmiyor. 

5 - 29/ 1/1942 tarihli Resmi Gaze- n.iştir. İniilterede imal Birinci Behçet Şeflt ~ancı altıncı dere- Vekıli tarafından Terilen n.zlfe fU ile Fakat bir taraftan denizaltılara 
ted redlı-•· ıa k"' ü *'• J ı il ~.. esaaiı noktayı 1hUva etmektedir: kar ı ' bulunan y"'"i mücadele e neş .. ~ o n um r •- 'Ye acque tütün içen er hakkında ağır eeye, hAml uzel, cavıı. Ulvi Erçetin. Ş ,.... 
tevzi tali at .... l dd·' 1'1 ı H "'"-"' il -'""' 1 - Harb prUan içinde yabancı il il b ta il l l m nam.,...n n mua ... ceza ar vermeğe bqlamııtır. Papa aaan ""'cuken, Abd lvıo.üıt Biden memlelr.eUer1n iktlaadl UUllala USU er e a n gem er n aza• 
:ncl maddest muctbtnce btı aoba ıçın Sekizinci Urbain de tütün içenleri yedlncl dereceye, Satvet. NU!ret, Em1.n ve durumlnnnı tetkik ve ~klp etm~: dığı ve daha .da azalacağı , öbür 
verllebllecek tok kömürü mlktan en aforoz etmi•tir. Vefa, Kı\zım Ham! Engin, Nurl HA- yandan Amerıkanın ı:imdiden 

ı - İstanbul haHonın 19!2 mevsimi çok bir tondur. İk:lnef soba için lldve- T'" k" 'Y •• •• • • • • 1 mit, İlhami Süren, Şevket Otkoman, 2 - Harb taıtla.n içinde TürkJyenin ' "" • 
tok kömürü Jhtiayacının temini için ten m çok yanm ton tok lı:ömilril ve- ur ıyede tutun ıçılmesı şıdeletle Ahmet uratkln SalCıhaddln Ölgünen iktisadi meselelerini tetkik etmek ve bat.anlardan fazla gemi yapmaya 
tok ıstlhsal mahallerinden 1 ma.yıs rlllr. Bu madde hfikmü evvelce be- yasak edilmiı. hatta Dördüncü Mu- Muzaffer Kürd,ilsfis seldzlnci derece~ tekliflerde bulunmak. b~ladığı Beri sürülüyor. M. 

zaruret görülmüştür. 

1942 tarihinden ağustos 1942 sonuna yanname vererek taleplerini aatı.5 or- rat tebdil gezerek tütün içenleri ya- ye terfi etmJşlerdir. 3 - Harb sonrası Türklycslnln Ik- Churchill diyor ki: 11Denizlerdek1 
tadar 54,000 ton kok kömürü celp ve dinosuna bağlamış ve fakat kömürle- kaladıkça derhal idam ettirmiştir. ----- tls:ıdJ polltikası için §lmdlden hazır- kayıplar henüz ağır olmakta de-
tcvzl eclllml~Ur. Geçen senenin :ıynl rtnl henliz almamı§ olanlara da şa.- Faka.t bütim bu şiddetli tedbirle- Hava kurumuna lık tetkikleri yapmak. vam etmekte ise de tenunuz, 
müddetlnde tevzi edilmiş olan kot mildir. re rağmen, hiçbir tarafta tütün içil- Harb ekonomisi bürosuna. Tlcaret ağustos içinde ve eyl\ılde, geçen 
kömürü 30,000 tondan ibaret bulun- 6 _ Tevzi olunan kömürlerin a.lan mesinin önüne gçilememiştir. Bunun teberrüler Veklll tarafından verllen talimat.ta aylara nispetle açık bir iyilik 
muştu. İstanbuln 1942 mevsimi için tarafından bizzat ve hangi lhtlyaç üzerine tütünden irat temini düşü- Türk. Hava Kurumundan: Şark muhtelif membalnrdan Vek~letc gc- vardır... Vapurların batması ne-
mürettep kok mlktnnnın tamamlan- için alınmış ise o lhtl"acın ... ....,,an- nülmüş. 1674 te Colbert. Fransada Deri T. A. Ş. namına hau- Ahmet len raporlar, etfit.Ier ve ltltaplaruı ba- ti · d ki k 1 · tl mnsı için 'ftdbirle alın{e bulun k J -·- J dema bu'"roda toplanacaıı.1 bllcllrilerek cesın e ayıp ara nıspe e ay-

..... r ş ma - ması için kullanılması mecbur! ve bu tütün inhisarını kurmuştur. Bundan Kara 15,00!), fabrikatör Aleko Du- "' tadır. Bu ltfbarla kok evzlatı kenın.. kö n 
1 1 

İk memleketin lktlsadl taallyetlertnde ve nı aylar içinde ticaret gemisi 
Un devam edecek, ancak dağıtma ~;r n 

1
t.üat Veklı.letınin yazılı ıoma diğer memleketlerde de tü- lo 10.000, Amram biraderler 9,000. fikir hayatında. yer a1mıt olan va.tan- inşaatımız daha üstün olmuştur. 

bundan böyle aşnğıdakl şartlar dahi- m esı a ınmak.sızın başka.sına tün inhisara tabi tutuJmu~tur. Sotiriyadis biraderler 7,500. ismini dnşlann yardımlanndnn istifade edil- Denlzalt1lara karşı açtığımız mü· 
Jlnde cereyan edecell:Ur. devri yasaktır. · T'" .. • • vermek istemiyen bir zat 7,000, 

Bu mecburiyet ve yas:ıRa allkadar- utün yebftıren IKamhi biraderler 5,000, Danon mcsı bilhassa. tavsiye olwımaktadır. cadele, harbin herhangi bir saf .. 
2· - Şimdiye kndnr pa.nw alına.'1lk ıarın bir de!a daha dikkat nazarlan- memleketler 

1 

S.OOO, Altıparmak S,OOO, Vamvo- Bundan b~ka kanun, karamame hasındaki'nden daha ivi neticeler 
satış ordlnosuna b:ı~lanml§ olan n te tallmatname libl mühim metinle- vermlştlr.n 
sobnlanna nJt kok kömürleri birinci- nm çetnmesı 'YC buna. aylın hareket- T"f" t" t" b 1 ) kop,ulos 5,000, l..eyago ve Da:vid rtn tatı şeklini almadan bu btlro ta- .. . . · 
teşrin 1942 sonuna kadar ve ordlno- lertn vaki olup obnadığını tesblt için k ti u u~e ~ ır~~ 1 a!kıcad İe';' ~- 2,500, Banıkas 1,500 lira teberru rnfından görülmesi U!Ul ittihaz edil. Almanyanın, bugun ıçı;ı. Int-
Ja icap ettikçe :UJlll korunma kanunu Re . er B er·ı a YiT C~I • evTüet ez~· etmi~lcrdir. mlştlr giltereye karşı en e~slı mucnde· 

nnda yazılı tarihlerde teaHm edile- hü""mlerln'"' tevfikan aramalar vapı- usya. rezı ya, unanıstan, ura.ı· • t ld w •• 

it b b kok! d 
au .. J lesi Atlantfk e o uguna gore, 

tt ve ancak u 80 a ann an bir lacatının hatırlaWması Jüzumlu gö- ye, Felemenk Hindiatanı, Alman- G 1 b" 
tondan fazıasınıın teslimi aJttadarıa. rfilmll;tilr. yaclır. Yeryüzünde en fazla tütün araon ann ır Demiryol meslek okulu ı ,lngflterenin, bugünkü gibi sade~ 
nn talebine göre ya blrlnclklnun Amerika Birleşik. devletlerinde eki- müracaati ce müdafaa harbtnde dayanıklık 
1942 ye tchJt ı>lunacak veya bu kısma Ankara 9 (A.A.) - Devlet De- kudretinin eksilmemesi ve yann 
alt para s:ıhlplerlne iade edilecekUr. Fıkaraya erzak tevzii lir .. Bura~a .. Ken~u~y, ~ryland, Garsonlar cemiyeti idare heyeti, miryollan idaresi ilıtlsas subelerl ' . 

3 __ alelumum teshin vasıtası oln.- K dk"' H lk . c:__ Ohıo, Vırgınıe hukumetlennde çok mıntaluı. ticaret müdürlüaüne müra- için memur yet~tirmek üzere bu herhangi bir taarruz ha.reketınin 
ra~ kullar.ılmak tızere klSmüre ibU- ~ 1 oy a e~ "":"'~.l Yardım miktarda tütün yeti,tirilir. Amerika· ca.at. ederek yüzde on ga~n parası- ders yılında Ankarada bir «Demir· başarılması başlıca deniz harbl-
yacı olup da şimdiye kadar beynnna- tubai _her ay oldu~~ !1bı, bu ay ela nm 9enelik tiitün iatihsali 683 bin nın klme verflecetınln tesbltlnt iste- yol meslek okulun açmakta.dır. nin neticesine bağlıdır. Bundan 
mek:rlnt vermemlf olanların beyan- Kadıko;ı ve: .Ere.nlloyun~e Eve ka- tondur. Bundan ıonra şu memleket- mtGierdJt. Garıonla.rın iddia.sına gö- Mektep yatılı ve parasız olup talı- dolayıdır ki iki ta.rafın Atlantik 
namelert ancak eylül 1942 sonuna yıtlı 310 fakiı aıleye bu· aylık e1'· leı gelir: Brezilya 93 000 Yunania- re mnl sablplerl _kendilerine y~de sil müddeti üç senedir cephesindeki takatı bu harbin so-
ka.dar kabul edllecekU. melı:. hed .. ellerile pirinç, bulgur ve tan 6.f,000, T"uıkiy.' 63.000, Fele- onlann yüzde iiçunü vererf>k mute- · d ğı baki yüzde yediyi ceplerlne atıyorlar. Bu me~~p mezunları maaş ve nunu yakl~tıracak, yahut uzak-

4 - Evvelce beyannamelerini .,er. zeytınyagı a tmışbr. menk Hindistaru 5<C.OOO, Almanya Mıtıtaka. ticaret müdür1ilğü gar- askerl rnukelleflyet bakımından laştıracaktır. Rusya harbinden 
mlş olmakla be~r talepleri henüz ~lık kömür ihtiyaçlarının temini 30,000 ton. sonlann mürac:ıa.Uannı be!;diycı.·e lise mezunlarının haklarına sa.bip sonra, İngilteresiz ve hattA !ngll· 
mt.ış ordlnosuna. baıtıanmaDUf olan- için timdiden kömür tedan1c ve de- Cuba adasında Havanada çok ne- Jktlsat müdürlüğüne bildlrınişUr Bu olacaklardır. Mektebe en az orta tere ile harb halinde bir Avrupa 
laria üçfuıcü madde mucıtıince be- po edilmiıtir. Jkinciteşrlndc de tev- fis tütün ye~ir. Fakat bunlar siga- yolda belediye daim! encümenl~den mektep mezunlanndan müsabaka kıtası sulhu ve teşkllfl.tını düşün-
yanname vereceklerin beyannameler- ziata baılanacaktır. ra değil, puro yapmak içindir -ve yakında kati karar çıkacaktır. ile talebe alınacaktır. düğünü sandığım Almanya, de--

- - - -- - - - - ~- - -~- .~ - - - ·- - _ _ ni?Jerden ve havalardan çevrilip 

BİLLOR şiş·E 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 61 Yazan: (VA. Nd) 

ğim ... Halbuki pa~a kısırdır ... Onuın etmişsinizdir ... Her türlil incelikleri sürüklemiş.. . Yola getirmiş... Ne sarılmış bir İ:ngiltereyl çok zor
ovladı. ancak ıizin gibi bir doğurt· göz önünde bulundurdum... Tabii annenin evladı olduğumu, nuıl bir luğa sokacağı inancındadır. 
kan zatın yardımile olabilir. minareyi çalan kılıfını da hazırlamış- macerndan daaduğumu görüyorsun Fakat, her ikl tarafın bugün· 

<Resul bey (çattık!) manasına tır ... Sizi kolay kolay bırakmam ... ya, Emin ... Ben nasıl böyle ol- kü düşünce ve hesaplan yanm 
bquu ~allıyarak. annemi ıöyle bir Zira nıürüvvctinizi görmek istiyo- marn}. .. kestirmeye yetecek unsurlar de.o 
tepeden tırnağa kadar &ii:ımüş. rum. Borjiya Melahat İılteıik bir kah· ğlldir. Hesap ve plfı.nlar gerçekle-

cRabmetli anneciğim hiç de fena c- Üıtelik de istihı.a... Yolu kaha attı. şip olmuş hale girince hangi ta-
deiildi. bilirain... Babamın gözü göstermezseniz kendim kaçmağa Emin ıordu: rafın haklı ve üstün çıkacağı an-
lremıiı... Amma. aklma gelen dü- çabalımm. laşılacaktır. 

Refiklerimi de kendi ahli· ı görülür. =::r~~zerine birdenbire bflannı cc= ~hude... zin bö~l:~ee\.:::a.~e~lı::}~eN: Gerek M. Rooseveıt. gerek M. 
knnda olan ~ekilar arasından ıeçi· c- Si3 buraya beni ça,tıatmak ' kadar müddet) Churchill, !ngtltere ve Amerika-
yorum ••• • dıyerek. yanında oturan için m~ yoha hazine için mi çaju- «- Bu aöylediğiniz İl ısmarlama c- Çünkü, umulmadık yerler- A _ '- ik' 1... dar r mn gittikçe artan ve üstünleşen 
Köse Eminin kaaeliği ile tenakuz dın••... değı1dir ki... Ancak Allah verirse d ·ı 1 • ılc .. 1..--1 - ncAI 1 ay &a ·•• ..,.ocu-.... , en zı ua en ç maga UGf ar .•. - d" 1 hakkuk d. hava kuvvcUerlne dayanarak 
teaki! edecek elerece güzel aaçlannı c- Gene hazineniz olacaktır ... çocuk olur... Sa-da s Jel k T Y Jc la ıun mevcu ıyet ta e ınce L--d g n ° an otar ar... a a - aa!ıve.rilmiı ... ;.lem de epeyce yük- ümitli görünüyorlar. Tayyarenin 
0"'9'1 ı. Fakat derhal değil. c- Siz de Cenabı Hak çocuk nırarnız ... Yalcalanınca da Zeynel- l" 1 1ı: A bab h' 

So d ı N 
• • k d ham ıı. k Ab"d" Al' • u o ara ... nnem, ama, ıı· bu harbde go""rdügu- ·· işlere bakıhrsa 

nra, ovaın aı c- e zaman ya) verıncıye a ar ıu amın BOtsU - a ı ın paşanın :ıab a ınıze ne yapa- t• . '"k"f t •·k l öd 
B b K r N ed ... B b 

1 
b J k d el k lk w 1 A me ının mu a a •ıı mu emme e· h ki dı a... ak tayyare a am: c asa .•• er er .• ) c- eni ir nv at aahi i buaktı- u o aaın a yatar a anımız .•• cı.gı ma um... . R k.b 1 • • •• •• 1 • a an var r. n . .uC ' 

d rv tutt An emıe ıoXuk x. ly '- - -ıl . Or 1... - d b--1.- k. 1... 11 . • . mıı. .• a ı e ennın zumrut erı, ya- bi tahrl silA"' ' l be urmU§· n ıs - ıs•nıza. emn et nıuı ehnem ü:zerıne. asını ucn en "'§AG ımse .a.u an- c- Sızın de bftfınıza 1§ açılaca- ku,tları, pırlantalarile ... Amma ken- başlı başına r P <ıul O • 
lılıkla: bu konaktan •§Inp gideceğiniz pek mnz. · · İçeri lc.imseyi sokmam .•• Yi- ğ:nelan korkmuyor muıunuz} dinin beş parasile eleğil... duğuna gfüe, tayyarenlnı yardım 
«- Resulbey ... Kasa masa, mil- kıymetli eıya bulacağım. yeceğinizi, içeceğinizi bol bol veri· c- Paşa benim Yıldız sarayın- _ Nasıl olur) edeceği ve düşmanı yenmeye ye.o 

cevher filan yok ... Sizi buraya J>ar- c- Fakat b~le bir lüzumu ne- rim ... Bir iki roman da bırakırım ... dan bi!e iftlray~ uğrayıp çırağ edil- • 
ka bir jş için getirdim. d\Sl hissediyorsunuz) Bana aşık ol- Paşanın ziyaretime geldiği geceler diğime inandı ... Halbuki aizin hikl\- • - . J:Ianı canım, meşhurdur; bU- tecek kara kuvvetlerinin de bir-

cAdnm, hayret içinde: masanız gerek) hshmçlılt yüzünden baıınm .ağa y- ı ... ...:nı·zı· peele-L' d _,1 1 el' tün ihtıyarlar anlatırı Zeynelabidin likte elde edilmesi ve harekete 

N b 
cı~. rııaız en o n e ı... k .. el b" 'k bl • k I 

c- e gi i) c- Gerçi otedenberi ho§Uma gl- sola ~ıp talcırtı etmezseniz. hiç Bütün kapılar önünüzde kapalıdır paşa onagın a uyil r aır at o - geçm esi şartım unutmamak la-
«- ~aç çocuğunuz var) dersiniz .... Amma ~qka erkekler de kimse mecudiyetinizin farkına Varsın, Beyoğlundnki metresleri~i~ muş ya ... F~ili b.ul.u?am~ı~: · · ~p- zımdır. 
c- Sız çıldırdınız mı) hoşuma gıtmez degildi... Demek ki vannnz. .• sizi azJcık merak ederek iizülsün· tiye Nezareti b!nbınne gırmış ••• Ka-

H Ce 
· k ki k il d b""t" b k 11 Bütü n bunlar Almanyrnın 

c- ayır •. : vap verın. pe Aşı ığım yok... Asıl burada c- Böyle delilik olur muL •• Ba- ler .. . Kırk bir çocuğunuz. dört 2fN• Ta 
0 ar a u un aa 1 a ı ara mey-

e Kırk bır ha IA l IA z· b 1 . • ş b 1 1 el elan dayag·ı atwı •lar İ•te o h"d;_ Şark cephesindeki ağ'ır işleri bit-- . · na azım o an ev attır... ıra. w na yo u gciaterın... u c a ı yer en cenİL V"! yirmi yedi kapatmanız za- •• ....,, ••· ,. a "' 
c- !<t~k hır buçuğun b?.ba~ ol- konağın hanımefendiliğini ve Zey- çılcıp gideyim( ten artık yolunuzu gözlemiyor ••• senin iç yüzü bu. .. mcden önce olabilecek mi, butl\n 

maııızı ıatiyorum.. Hem o k e A · · bütün aervetinl c- Resul beyi ... Konaiıml2A ne Harem ağası: mesele burada1n . . . .. . .. ., .. 



10 Eylo.I 1942 AE!ŞAM 

• 
AKŞAMIJAN AKŞAMA 

Garp musikisi 
düşmanlığı 

f ŞEBiR BADERLERi 1 
Sürpagop 

Radyodan şikayet eden bir 
doktorun şöyle bir mektubu eli-
mize geçti ve derhal söyliyelim Belediye arsalara 
ki haksız buld'!1!; yeniden kıymet 

Simit, börek 
Günde on çuval un 
verilmesi muhtemel 

Dar köşeler 
;Tramvay yolunda bazi 
kavisler geniıletilecek 

Sahife 3 

İki gÜndenberi BEŞIKT AŞTA binlerce halk emsalsiz Türk 88Jlatkan 

Prof 1 z A T i s u N G u R 
tarafından yapılan hüner ve marifetleri ıeyretmek için 

BEŞiKTAŞ Bahçesine koşuyor 

ACENTE ARANIYOR 
«Ben Türk matbuatına yarım koyduruyor Anupaının tanınmıı radyoıu için Türkiye Umum Mümcaaili tara-

asır gibi uzun bir müddet kale- C!:- b d B l d" • Ticaret Vekaletinin, börek ve ,j. Şehircilik mütehassm B. Proıt hudan lıtanbul' da ve tqrada ıatıJ acentalığı verilecektir. Alaka-
nıile hizmet etm·ış ( ....... ) (1) ı·n ~P Agop ~ aaın a e e ıyenın mit yapılmasına müeaade edeceği ana caddeler içinde dar olanları açıp 

s t 1 a kard araalardan yalnız k 'b' ı h darJann Galata Posta Kutusu 1102 No. ya müracaat etmeleri rica oğluyum . Bir Türkçüyüm. Bu b~ ! ıg çı . :~o 
1
. d J Simitçiler ve Börekçiler cemiyetine genişletme prensı ın ıe rin imar 

fikri beslemiyenlerin de düşma- Beın1, d~ctresbı ıra an aa.td 11!!1
'dt!. bildirilmişti. Mıntaka Tıcaret mU- pllnına koymuştu. Fakat bütün dar lil•••••••••••• olunur·••••••••••••• 

Rad b e 'f7C u arsanın yanın aıu 1
• dürü • •t • J t et af d caddeleri geni,letmek bUyük Lıtim· -----------------------------' nıyık m_. yo programının ir g" er parça. lan d.ı satılığa çıkarmak k ıı~~ .. •ma vs~ ~ !1'ı r ıın t~ ,_ Yük k z· 

fo cıhetlerinden her halde siz de .. b 1 .d ı_ k onuıma"' uzere, ımıtçı er cem ye ı ilk murafma miltevak1tıf olduğun· •• se ıraat Enatitüıü Veteriner F akülteai Aa· 
~· . . . I uz.ere un ara yeılı en 1'Jymet oy- .d h . 1 1 .. .:ı_ b b.k ü '-Un 1 

memnun degılsınızdır nşallah .. k . t' T k·t d'l ı are eyetın top arıtıya çagırmıı· uan, unun tat ı ı m m"' o ama- keri kısmının kayıt ve kabul tartları: 
(Dinleyici istekleri). saatinde b~agha ara:- velrmış kır. eotl 1

• el 1t en tır. Toplantıdan ıonra a1ınacak .ka- maktadır. 
• • ar eyet aRa arın ıyme erın ea- V ,_ 1 b'ld .• 1 _1_ • S 1 d t 1 1 - Ankara Yük.9et Ziraat EnstiLüstı Veteriner fakliltesl Askerl ~· alafranga taJeplen de kabul -.:ı:ı- b. ki ld.. rar eııtA ete ı ırı ecew.tır. on zaman ar a, ramvay ann ..,1 i 11 +ft- d eli 11 1 1 OC'U.J t tın e me•gu na bu '" s v WUJl evr se erden yi ve ""'k h•l derecede mezun olan Tt 

B ti Tü. ki"" b'" "k 1 e e · ur. daha ,.,.buk eefer ede-bilmeleri İçin - ., m_ez. u sur.e e r uge uyu Surp'" A -opta satılan arsanın ··bı Normal ıenelerdc ıimit imali için .,.... k olgunluk lmtıhnnlarmı vermiş olmak şartUe talebe kabul edilecektir. 
h t t 1 B ~ - bazı durakların aldınlma11 karar- +- "l J ıı. d t1 -..+lan h •- ı l• ı~me e mış 0 ursunuz. una zamanındanberi emlak ve arazi fi- gÜnde 30 çuval un işlenirdt Simit- ,_ b utea ller n l\Şa&l a _... au 0 mıuı •zımdır: 
da_ı.r ,ı;eç •. ~n.ı_erde .ma!bu. at u .. mum atlcri mütemadiyen yülueldig"inden, çiler günde 1 O çuval un verilmesine la~tırılmıfb. Fa.ut unun, maksadı A - Türkiye Cümhurlyetı tebaasından bulunmnk, 

d 1 - b ı- h der tamdmı·le temin edemiyeccgıv• anla- B ya ... 18 22 olmak. (22 dahildir) ~u ur ugune ır ayı a gon • heyet, bu ha.validelc.i rayici göz önü- nza göıtermektedir. 0 
- ~· - • 

dım. 1 k . b" fi k k __ ıılmaltndır. C - Beden teşekküllert ve sıhhati ordudo. ve her iklimde fanl hlznıeM 
B ı d v ı k ti b.. ne a ara yenı ır ıat oyaca hr. - - Tramvay seferleri için tehlikeli müsait olmak. <Dil reltflketl olanlar alınmaz). 

Y .. k t~~ın ug~ım ':~~ e o~u~ırk:~ Bu sahada ıatılığa çıkarılan arsa- Gümrükten çekilmiyen olan dar köşe ve lc.avislerdeki dir- D - Tavır ve hareketi, ahlakı kusursuz ve seclyesl sn~lam olmnk, 
~ 1

.r .g~zınosu. . lana o•ı metr ! derinliği yola terke- il 1 E - Ailesinin hiçbir fena. hal ve şöhreti olnuımak. (Bunun lçln de za. 
Dk ml~yıckı ıs11~kTl~.rık ~at~nde dspıki- diJece~:nden, arsalardan bu miktar ma ar ıatı ıyor eek tqkil eden binalardan bir kıs- bıta. vesikası ibraz etmek). 

e ,.ır e ı ur ısım say " 937 938 l d · ··k m11un i:ıtimlak edilerelt yıktınlması r k d bl - aynldıktan ıonra mütebakiei ıatıla· ve ıene erin e glimru - 2 - istcklllertn mllrncaat lstldalanna ııu vesikaları ba~lnmaları ll.o 
tan sonra ar asın an r tango k lcre gelip de piyasaya çıkarılmıyan dü,ünülmektedir. Bu makeatla en zımdır: 
<'ıkınca bir ( ..... ) (2) galeyana ca Btıi. d' t ı k b'"t'' 1 malların çekilmcısi için alakadar ta- lüzumlu olan çıkıntılar hakkında bir E - Nüfus cüzdanı veya mus::ı.ddak sureti, 
geicli ve bağ1rclı: e e ıyc, •a ıkaca .. udun ıt arıabaln cirlere on be•er gün mühlet veril- ·noje hazırlanacaktır. B - Sıhhntl hakkında tam te~ekklllHi askeri ho.stahnne rnporu ve al! 

Garson' K d ' 
toptan sa.tıp çı armagı o~ru u - "' k"~ıdı. - apa şu ra yoyu • f Ti' il "'hl t b.t ı.ı& 

D 1 d . .. k k . madığından şimdilik yalnız bir ar- mış ı. uccara ver en mu e ı. K •• ) C - Lise mezuniyet ve oı-'" 'uk ""hadetnamesı veya tasdikli •uretı, 
amar nnn a Tiır a.?ı ka)'Jla- ~. aa'l:acak~ır. miş ve gümrüklerden alınan te:zke· ı o··mur aşıran ar gunı v- D 

mıyan mayalannda Tü k toh d d f dd h. ·1_ D - Okula almdı""' takdirde askerl kanun, nizam ve tallınatJnn kabul < ı r U• re e ört irmanın mü et ıttuden ı;• 

"'.~· hulun"!"~Y:ın; ~rk lisam~ı, Bozdog .. an kemer'ı ıc,nra mallarını çekmediği görül- ettiği hakkında vellslntn ve kendlsinln noterlikten tasdlkll taahhüt sene~ 
Tiırk musıkısınl, Türk ananesıni mü•tür. Ticaret müdürlügvü bu tez- I d k Talebe okuldan lstlfa etmek isterse okulca tahakkuk ettirilecek rnaaraflaıl ,.. Kamyon ar an ömür birden verir ve bu da taahhüt senedine kaydedl11r. 
beğenmeyen. hülasa bizden sa- • kereye göre hareket ederek sahip- d ·· k b l E - · Sar'alı, uyurken gezme. sldlkll, bayılma ve çırpınmııyn müptela. ol• 

1 b d mJ r::.di h" T · · • · b. • ı ü•urere un arı .. yı mıyan u a a ann 11 ıs- amırı ıçın ır proje erine ıon tebligatı yapmıı ve menfi :oı :ır;;l1dığı hakkında velllerlnln noterlikten tasdikli taahhütnameleri. 
siyatına ortak olamam. hazırlandı cevap almıştır. Bunun üzerine l(Üm- topliyanlar var •Bu gfbI hasta.Jıtıardan biri ile okula girmezden evvel malQl olduklarl 

Garson radyoyu kapamağa rüklerde beldiyen dört firma mal- sonradan anlaşılanlar okuldan çıkart ılır ve okul masraflnn velllerlne öde. 
mecbur oldu. Etraftan, yüzlerce İstanbulun en mühim tarihi ıu ke- larının Ziraat bankuı tarafından çe- Dolmabahc;e ve Yedikule gazha- tlllr.~ 
aiJzdnn: - Bravo! - sedalan meri olan Bozdoğan 1ccmerinin mil- kilerek satılma11 kararlaşmı~. bir :za· nelerinden kok kömürü alan itam- a - İstekliler bulundukları mahallerdeki M. Ş. lerlne istida lle nıüra• 
yükselmekle beraber .radyoyu_ bu him bir kısmuıııı harap oldug"u, Ga- bıt tanzim edilmi~tir. Ziraat banh-ıyonlara ıon ..n:nlerde bir takım ro- caat edecelker ve şubelerince ikinci maddede blldlrllen evrakı 1kmo.l ettikteA 

- .. - " sonra Ankarada. Yntsek Ziraat Enstltilsil Veteriner fakfiltest Asker! tal~ 
hale getirenler aleyhıne de agrza zi bulvarı yapılırken görülmüştür. 11 tarafından eatılacak eşya arıuın- culdar musallat olmaktadular. Bu lmlrllğine gönderilecektir. Mtırneaat mtlddtl ey](Uibı 2' ine kadardır. lhl 
almnuyacak kiifiirler savruldt.ı. Bu kemerin reıtore edilmek euretile da kağıt, makara, iplik, elektrilc. 1 çocuklar, birer miktar kömür düşür- tarihten sonra müracaat kabul edfuıi ez. 

Ben ki, Tiirk kültürüne biz- tamiri kararlaıtırılmıt ve Müzeler malzemesi, demir eıya bulunmak· 'mele.le ve kamyon geçtikten eonra • - Okula kayıt ve kabul şehadetname derecelerine ve mllracaat eıra• 
met etmiş bir ailenin oğluyum, idareeinin de mütalaaSt alınarak bir tadır. lbunlan toplamaktadırlar. Çocuklar, ıına göredir. tstetll adedi tamam olunca kayıt l§lerl kapanır ve kabul edı. 
ahalinin k~!blndeld ~aklı lğbir~- ~r~j~ hazırla~mı~tır:. Kemerin tıi!"i- Gümrükler baımüdürlüğü, muay- ltamyonlardan aşırılan köm~rü nak- lenlere müracaat ettikleri asterllt •ubelerlle tebligat :rapılır. (8598) 
re !3ham!11u1 _ede~~ıl'!. Keyfı- rı ıçın v Beledıye, butçeden t11hsıaat yen müddet zarfında malını c;eken-\letm~k üz~re gazhaneler cıvarında 
yetı oldugu gıbi bıldırdım. ayırmaga çalışmaktadır. Ierle çekmiyenleri muntazaman beklıyen hır takım arabacılar hesa-

Gerçl radyo umumun mabdır, Unkapanı ile Saraçhanehaıı ara• Mıntakı . Ticaret müdürlüğüne bil- pbına hareket etmektedirler. Evvelce 
herkes dileğinde serbestir. fakat sında açılan G;.ızi bulvan ilzerinde dinnektedir. ıbu mirifct, birkaç çocuğa münha-
Dinleyici istekleri saatinde Tür- bulunan Gazanfer medreaeıinin ae- aırken ıon zamanlarda bunların mik-
lliin sedasını, Türkün ruhunu, rek tariht, gerek mimari kıymeti ol- tarı artmıştır. Bu •uretle kamyon• 
Tiirkiin hissiyatını anlamak is- dulu iç~n: tl~irine ~arar verilmi, ve 1 Barbaroı meydanı lardan aıınlan kömürlerin büyük 
teriz 'Omitıerin hilafına bir t'C· bun~n ıçın. hır proıe. hazı.rlanmı:!hr. tanziın .ediliyor . bir miktar tuttuğu ve bu aıırılan 
nebi parça duyarsak frenkpe.rest Proıe. tetkık ve tasdık edılmek uz.e- H ld .. .b. b 1 " kömürlczden ayrı~ ticaret yolunu 

w • • • • N fi V UJ f - d ·ı . . er sene o ugu gı ı, u yı aa . . . . 
oldugumuza htikmedılmez mı?» ~e, • ~ ab 

1 
e d'l~ ıne {on en~!'!!'· Barbaros ihtifali 2 7 eylulde yapıla- 1 bulan bazı kimselerın türedığı an-

••• ,,.~oıe ad ~- e ı1 ırselc, ına, tar.ı ı ud~ cakhr. Türbenin yMıındaki Barba- , laşılmıştır. Bu hususta ıikayetler ya-
Doktorun mektubu, hülisaten uouna OKunu ma sızın t!mır e ı· d 1 1 , pılmış ve dün bununla bizzat meo-

ı.. kt" roı mey anı evve ce açı mıı ve top- I 1 . • •. B 
böyle. Sayet şövle deseydi kf'ndi- ce ır. rak teıviyesinin yapılmaıına baılan- au olan Beledıye re• muavını . 

sine lıak verirdik: 1 G •• ı •• k B 1 mıştı. Şimdi meydana beton döşen-! ~~fidAkk.ıoy Dkollma~~j gadz~at~C:i 
Ti'ırkil'&> tan110Jann gu'"ftesı· UD U orsa k d' M d k b" b h !onun e ı çocu an po ıa e agı ıgı 

- ""' ,.. ' mc. te ır. ey an ısmen ır a çe gibi, çocukların aşırdıkları kömürü 
fspanvolca özenisi halinde eciş halıne konulacaktır. nakleden lsmail isminde bir araba-
biicii lestiriliyor. Ban hecc.ler lü- 9/9/942 fiatlerl ı 
zumsuz yere çekiliyor. bazıları Meydanı kaplıyan ve buradaki 

1 

cıyı da yakalatmıştır. Kömür aşırma 
da zoraki uzatılıyor. Harf mah· "- 7·5 933 Türk ~orr.u 1 il lll. 23•65 çeşmeye bitişik c.lan binaların istim- işinde alaka11 tahakkuk ettiği tak-
recleri yanlış olarak telaffuz edi- : 

5
5 rn;:3;ıı:,~~~~!ıı Erganı ;~·.95 laki 2 7 ey Jule kadar bitemiyeceğin- dirde, arabacı lsmailiın elindeki ara-

livor. Vaktile şark musikisinde • 7 1934 Slvııs-El"Zllrum 1 19,95 den, bu sene meydanın yalnız boş bacılık ruhsatiyeai alınacaktır. 
clfü:tiifiiimiiz bu hatalara (güf- • , 1934 Sıvas - Erzurum 2-7 20,05 olan kısmı tanzim edilecektir. 1 
fenin hesteye uvmamasına) şim- • • 1941 Demtryolu istikrazı I 20,05 1 1 
di ile !.!nrp musikisinde mi düşe- • • • • • " D l9.70 R A D Y Q 
~., H ·· b t k k A. Demlryoıu tahvııı ı-u ~2 

ce . enuz ~ay en u5t1nı- A. Demlryolu tahvlU ın ,.ı·.= 1 
m117.u tashih edehm. ., -

A. Oem!ryolu mllmessll senet 48.-
Fallat muhterem Türk muhar- T. c. Merkez Bankası 153.50 Bucıinkii proKram 

ririnin o~lu olan muhterem dok- T. t$ bankası nama muharrer ıuo 12,30 Program, 12,33 Mfu.lk (Pi.). 
tor hövle söylemiyor. Bir gazino- T. 1s banlı:all (hamile aıt ) a.a5 12,45 Ajana haberler!, 13 Şarkılar, 
ifa hal<c:Jz )'ere feveran eden, T. iş bankası miimessıı hls. 200.- 18,03. Çifte fasıl, 19 Ziraat saau. 19,15 
muhterem halkı peşi sıra coştu- A. Demlryollan tlrtttt (~ IJO) so.MI Mü:r.lk CPJ.), 19,30 Ajans haber~erl, 
ran 0 muhterem meslek sahibi· A. Oemlryollan '1rlı:et.l (% 100) 49.50 19,45 Oda mllzlğl, 20,15 Radyo gaze-. 
nln haksn infialine de iştirak Esklhlsar çimento 10,25 test, 20,45 Milzllı: (Pl.), 21 Evin saati, 
,.divor. Kredi Fonatye 1903 104.GO ıl,15 Müzik, 21,46 Senfon\ orkP.strnsı. 

• , 1911 100.- 22,30 Ajans haberleri ve borsalar. 
Artık ((miitearifen haline gelen , , Amortt 54 _ Yann sabahki procram 

sözleri bu münasebetle de mi tek- , , Kupon 1:08 7,30 Program, 7,32 Vücudumuzu ça-
rarlıya<'ağ'ız? BORSA DIŞJNDA lıttıralım. 7,•o Ajans haberleri, '7,55 

Merhum Büyük Elçi 
Ali Haydar Aktay'ın 

mevludu 
Öliimüınün kırkıncı aiinü

ne müaadif, Ramazanın bi
rinci ve Eylulün on ikinci 
Cumaıteai sünü Te,vikiye ca· 
miinde öjle namuuu müte
akip mevlid olruttundacaiın
dan, ana edelnerin t~rifle
ri rica olunur. 

Garp musikisi, tıpkı beton bl- Tilrk o.ıtını 33,15 =M=iW=k•l•P=l.~>·;...,..=====ı--============--•==-===-
na, motörlii \'asıta kabilindendir. Ktllçe altın btr rramı 4.80 

1.- · Diinyanın her yerinde kullanılır. Mecldlve ,,, 
Burada da behemahal kullamla- ----. -. ---.-.------
caktır ve sevilecektir. Alaturka O L U M 
dediğimiz musiki tam ise, onun 
yanında, zarif Tiirk mimarisile 
yapılrn1ş bir köşk, Boğazın sula
iını yalayıp geçen nazenin bir 
kayık halinde yaşıyacaktır. Fa
kat •• Tiirkiyeye beton bina gir· 
mesin! Otomobil istemez!)) de
mt>k ne derece abesse, alaturka
nhk gayretile garp musikisine 
karsı feveranlar da o derece yer· 

Kabatq Lisesi Beden Terbiyesi mu
allimi ve BoğazJçl TJselerl Bo.ş muavini 
Hamdi Saver'ln entştesl, tı&t teğmen 
Hayati Savaşçı'nm babası, Trabzon 
vllfıyetl dalml encümen Azasından 
emekli Tuğbay 

Yüksek J~iaat ve Ticaret 
Okulu müdürlüğünden: 

Talebe kayıt ve kabulüne 15 Eylftl 9il den itibaren ba§lanaca.lttır. Lise 
bltlnne ve olgunluk imllhanlannı vennlş olanlarla resmi ticaret llsclerln
den mezun olanlardan okulo. kaydedilmek ısteyenlerln par.art.esi ve perşem
be günlen saat 9 - 12 arnsında aşatıda yazılı vesikalarla birlikte. müdürlü
ğe bizzat mliracaatıan bildirilir. 

ı - Bitirme ve olgunluk diplomalarının asıllan, 
2 - Nfifus hüviyet cüzdanı, 
3 - Sa~hk ve aşı raporu, 
4 - iy1 hnl kllğıdı. 
5 - U X 6 eb'adında 12 fotoğraf, 
8 - ~ayıt ve kabul dllekçest. (9764) l 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
imtihanla memur alınacak 

Müe.s.sesemlzde münhal bulunan 78 - lOOllra maaol1 muhtelif vazifelere 
memur setmek maltsadlle 3859 No. h kanunun 4 ctı maddesi muc.tblnce bir 
nıtlsabaka 1mUhanı açıhnıftu'. İmtihan 3 T. EVvel H2 tarlhln~ mtlsadil 
cumartesı gtl.nü yapılacattu. İmtihan taliplerin defter tutma ve Banlı:acılıll 
mesleğlle ilgili hesap usullerine alt bllgllerını •e umuml kllltürlerlnl ve ıtade 
'kudretlerini yoklayacak mevzular Uzertnde ıcra edllecektır. Müsabakaya 
gfrccckler.ın: 

ı - En az Jl.se mezunu olmalan 
2 - (30) Y3fllldan bOyllk olmamalan 
3 - F;Jt aakerllk htzmettnı yapmıı ve halen Lö:erllk 1le Hglll bulunma

mlf olmalıın 
• - Sıhhat ve hilsnühnl 19hadetnnmes1nl nüfus cüzdanı ve askerlUI 

vesikasını hamil bulunmaları ~arttır. 
Tnllplerln gerekll vesaiki en çok 25 Eyllıl 942 tarihinde Mlldüriyetiml.M 

vermeleri lcabeder. 
Imtlhando. kazananlara yukardakl zlkr1 geçen tanllllun 5 el rnaddeld 

nıuclblnce mnaş vertlecek ve bunlardan bir sene ııonra yapılacak 1mtlhanda 
ehllyetıerlnl gösterecl'klerP. şet muavini namzedi muamel~ yapılacaktır. 

(9507) 

Arkeoloji müzeleri arttırma ve ekailtme 
komisyonu riyasetinden: 

Muhammen dlltif Muvakkat teminat 
bedeli mlktan 

İşin cinsi Miktarı Lt. Kr, Ll. Kr. 
~------------------...._ __ ___ 

Elbise dlkl.şi 88 takım 680 00 51 00 
Eksfltrnen:n hangi gfin ve .saatte ve nerede yo.pılacaaı: 
Eksiltme: ?4/IX/ 942 paz:utes1 güntl saat 15 de Yüksek mel'tepler ınu

hasebeclll~lnde yapılacak. 
İstanbuı arkeo!ojl rnllzclert umum rnüdürlü~üne batlı mü:re ve müea

se.selerdekl müstahdemlnln melbl188t ihtiyacı için dlktırtıecek olan 20 t:ıkım 
yelekli ve 48 takım caketıerı tapalı elblaen1n dilli§ lfçWğl açıt elts1ltmeye 
tonmU§t\lı. jsıetlilertn pr~n:une n elblııe nümunelerlnl görmek ilıert 
Uır..um mıidürlüge, eıı:sııımeye glttcelr. ol&Dlann da ihale gününde vesaıtt 
llzune ve teminat makbuzlarlle komisyon riyasetine müracaat etr.ıele:I. 

a9396• 

lıtanbul Nafia Müdürlüğünden: 
17/9/942 perşembe gtlnft ıaat 15 de İstanbulda Nafia Mlldürm~n n. 

alltme komlsyonu odasına (30'1386.92) lira keşif bede1ll Gurebadakl esti 
kuduz pavyonunun dah1U hastalıklar tllnlğlne tahvll1 1le aynca yopılncu 
otopsi binası lnşaat ve tesisat işleri kapalı zarf usulllc eksiltmeye konul
muştur. 

Mukavele. ekslltme Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartna
meleri, proje keşif hülflsaslle buna mütererrı diğer evrak (15.37) llra 
mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (16045) lira. (48> kuruştur. 

sizdir. 
Hele guinolarda .•• 

ŞEVKt SAVAŞÇI 
tedavi edilmekte olduğu Senjorj haa
tahaneslnde dün vefat. etmiftlr. Na
mazı Feriköyü camisinde tılınnrnt 
Ferlköy mezarlığına defnedllınl.şt.tr. 
Allabtan gani gani rahmet dllerlz. 

İsteklilerin teklif mektupları ve en az bir teahhütte 050,000) liralık 
bu ı~ benzer 1§ yaptığına dair ldarelerlndcn alml§ olduğu vesikalara is
tinaden İstanbul vllflyetlne müracaatla eksiltme tnrlhlnden tatll günleı1 
hariç 3 gün evvel alınmış ehliyet ve 942 yılına aıt tıco.ret odo.sı 'csika
latını havı kapalı zarfları l'l/9/942 perşembe günti aaat 14 e kadar Na-

İstanbul Deniz komutanlığından: rıa müdllrlüAüne vermeler!. <9030) 

ÖLÜM Atatürk, «incesazn dan, hepi
mize kıyasla daha fazla haz do· 
yardı. Halbuki prp musikisine ŞehrhnlZ maruf aabun fabrlkatot-
mevki vermek için sarfettigv i gay- lerlnden ve OJrlt l!frafından ve teh-

rhnlz çuval tüccarlarından Hllml Nu-
reti pelı:AIA blliyoruz. ral, sabun fabrlkatörlerlnden M~hmet 

Sultan Hamit, otomobil şöyle Ali Nural, BrOfVlk ünlversttesl mezun
dursun, ]istik tekerleğin Tilr'kl- lanndan Dr. ltlmyager Hüseyin Nural, 
yeye girmesini yasak etmlf. Zilrlh üniversitesi mezunıanndan yük.

iki zihniyet arasında fark si- sek mühendis Süleyman Nural, ve 

ah '-- ibldJr Zilrlh üniversitesi yüksek makine 
Y la IJ'Çyaz gı . · .. mühendlsl İlhan Nuralın babalan: 

Ha1dJ? .~kçül~ Ataturk tar- RIDVAN ZADE 
zında dilşunenlerdır. 

· cvrı • Nft) AHMET NURAL 

Deniz llseslne ve Gedikli okuluna. Iı::ayıt olunan talebelerin ge9l1le sınav-
ları 15 ve 16 eyl(il 9•2 günleri yapılacaktır. Her hangi bir mazeret. yüzünden Belgrad Devlet orman 
gelmlyen!erln 1mUbanları bJl günlerden eonra yapılmaz. Bütün talebelerin • İf}etmeıi revir amirliğinden: 
bu tarihlerde Ka.sımpa§Qdakl tayrt Ye kabul ltomJsyonunda saat 8 de bu- 1 _ İ4}etmemtzln Kurtkemerı Bölgesi deposunda mevcut • _ 12 met. ... 
lunmalnu. <9774> uzunluğunda ve mohtellt eb'atta 11701 M3 dört köşe rne~e lterest~sı açılı: 

V k f M b 1 n İdar • d arttırmaya c;ıkanlm}ftır. a 1 en a IU a eaın en: 2 _ Beher metreklipün muhammen flatı ._76o lira c25t ku~lur. 
Şişe mallyetlnln artması haseblle bu günden ıtlbaren Galonlar seksen 3 _ İho.le 28/9/942 pazartesi saat 16 da Büyükdere Belgrat Devlet or-

ve şl§Cler on yedi kuruşa satılacaktır. Bu bedellerinde ~ yoktur. man işletmesi Revir Amlrlllindedir. • 
Bo§ kap getirilerek dolusu llt mübadele edlldltte yalnız su parası alınarak 4 _ Muvakkat teminat •tilO• lira cı50t kuruft,ur. 
bqka bir fark ıstenıımıyeceRI sayın milştetllerimlze JIAn olunur. &9828• 5 _ Bu sat~a. alt şartname İstanbul omıaıt Çevlrge müdürlüğünde vı 

İstanbul mahrukat ofisi umum müdürlüğünden: işletme merkeWıde, keresteler Kurtkemerl deposunda görtuebillr. e976611 

Odun kesecek motörü bulunanlar g&ıerııecek odun deposunda montaj Ticaret ofiai umum müdürlüğünden: 

m Pek meşhur blr mubnrrlrln is
mi. 

yapmak suretlle satmak ısteyenlerln 11/9/942 cumartesi günU saat 11 e ı _ Ticaret ofisi, elinde tutunan aşnğıdo.kl malları satışa çıkarmakta .. 
kadar tekllflerlnl Ofise vernıelerl Ue mezkfır gün ve saatte münakasaya dır: 

9/9/942 çarşamba gilntı Oöztepedekl girmek üzere Mısırçarşısı Ostünde Makulynn Hanındaki Ot.iste bulunma- 2 _ a 11 Tahta. kundura. çlvlsl ıırnuhteUf eb'atta .. 
köşklerlnde uzun bir hastalığı mütc- lnrı. <97s3> b» Demir çivi muhtellf ebattaı> 

(2) MemlekeUmtzın şerefini temsil 
eden mesleklerden birine mensup blr 
zat. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

* Ticaret odaları ve Ticaret bor
aalanı;a verilecek yeni veçheyi tes
bit etmek üzere Tıcart odasında ya
pılaıı mütehaaıa to lantıla a de-

aklp rahmeti Rahmana kaVUftnuştur, C• Demir varıı 11200 ııtrellk, 20 kilo a~ırlığında 1çlerl ham .siyah, dışları 
Ccnazesı bugünkU perşembe gftnU Üniversite Rektörlüğünden: boyalı ve kendinden kabartma kuşaklı. 

Göztepcde Tepegöz soknğında 21 nu- Geçen yıl Askerlik dersi devam müddetini doldurmam~ kız talebe için dD Süt kostik 
maralı köşkünden kaldınlarnk öğle 14 Eylfil 942 de başlamak üzere 15 günlük bir kurs açılacaktır. Tallm ta.buru et Jüt lpllğt el, 2 ve 3 katlı 
namazını müteakip 01'ztepe camii şe- komutanlığıno. baş vunılnuısı. (9722) fı • knnavlçe cmuhtell! eb'at ve evsnftaa 
rlflnde cenaze namazı kılındıktan --------------------------- K• .. çuval • 11 11 11 ıı • 
sonra Sahrnyıcedlt'tekı makberi nınh- Fen fakültesi dekanlığıudan: hı Saç levha .,3 ve 4 mm. kabnltğında muhtelt ebatta, 
msuna. defnedilecektir. Faküıtemlz Fizik Enstlıtlsfilerl tiltüphanesi lçln iyi ecnebi dili bilen b İnpat demiri emuhtellf kalınlıkta ve boyda• 

Kadıköy, Baycıarnaaa:va illllliil'-.1'1-ilYİİİİIİ mallara oWılann daha ı 



6t------ SARACHANEBASI HORHOR CADDESINDEc HUSUSi ______ _ 
. 

Taksim askerlik oubesln4en l 
ElA.zta askerlik oubesmde lr.ıı.71Uı ve 

37171 kayıt numaralı yedek doktor 
teemen Tevfik o~ıu Azız Berttökün 
hemen Ta1ts1m asketlllc oube.>1ne rnil
racaatı abl halde ııns numaralı ka
nunun tatbllc edileceği. 

~~~ IHAYRiYE LiSELERi Yatalı - Yatwz 
Orta • Use 

Talebe kaydına devam eallmektedlr. Eskl talebenin taksitlertnı yatırarak kayıtlannı yenllemelerı lUımdır. 
Müracaat: Her gün 10 dan 17 ye kadardır. F.cnebl lisanı 1llı: aınıflardan başlar. OQndilzlQ talebe mektebin 

husust vcsaltlle nakled!Ur. Telefon: 20530 

... ------ İSTANBUJ~ 1'1ŞA1''TAŞI - KARAKOL KARŞISINDA ------mi! Zayl - 942 ırılında Be~lktat 81> uncu 
Uk okuldan aldığım şehadet.nameyi 

kaybett.1m. Yentslnl alacaR'tmdan es
ltlslnln hllkmü yoktur. ANA-İLK ışoK LnsEsn KIZ\'EERKEK 

ORTA • LİSE YATILI· YATISIZ 83 No da mukayyet Mehmet Vumal 1 
KURULUŞ TARİHİ: 1885 • TfiRKİYENlN EN ESKi HUSUSi LlSESlDIR 

Apartıman sahipleri! Emsali nrnsında şeraltı .en ehven ve şahsi menfaat beklemlyen bir 1llın müessesesidir. GllzJde bir talim he
yetine maliktir. önilmllr.dekl ders yılında Lisan tedrisatına bilhassa ehemmiyet verııecek; ders snntlert dı
şında hususi Lisan kurün açılacak, mllzlğe istidadı olıın çocuklann bu husustıık1 gellşlm1no de önem veri • 
ı~cektlı. Eski talebelerin Eylıililn on b~lne kadar kayıUıınnı ye:nUemesl, o.ksl halde bir hnk lddla edcnılye. 

Boı dairclerinize iyi kiraCJ 
bulmak için cA K Ş A M> ın 
KÜÇÜi< lUNLARI ndan lı· 
tifade ediniz ceklert ııtm o!unur. Telefon: 80879 

Talebe ahnacak . 
Maden tetkik ve arama ensti-
tüsü genel direktörlüğünden: 

1 - l\Iadencillğe ait muhtelif lhtisaslan tahsil etmek 
ve l'ük ek milhendls yetiştirilmek üzere Zonguldak Maden 
Tekni iyen l\1ekteblnln hususi Sınıfına milsabaka ile 25 tale· 
he alınncnktır. 

2 - imtihanda kazananlar Zonguldak l\laden ocak
tan dahilinde en az dokuz ay çalışhnlacak ve yevmiye 150 
kuruş alacaklardır. 

3 - Talebe akşamlan yabancı dil dersi görecek ve do· 
kuz ayın hitamında ameli çalışmadan muvafık not alanlar 
yabancı dilden imtihana tabi tutularak ehliyet gösterenler 
Yük k Tnhsll için Avnıpaya gönderilecektir. 

4 - Staj delTesinde talebe kazancı ile geçinerek dile
diği yerde ikamet P.debilecek ancak, fevkalade lstldatlan gö· 
rülen n fakir olduktan anlaşılanlara aynra her ay 10 liraya 
kadar nakdi yardım yapılacaktır. 

5 - Stajda ve lisanda muvaffak olamayanlar arzu et
tikleri takdirde leyli ve meccani olan Zonguldak Maden 
Teknisyen Mektebinin ikinci sınıfına imtihansız alınarak 
aynı ders senesi sonunda iki sınıf m imtihan mı birden verip 
dördüncü sınıfa terfi edebilecekler, bu sınıfı ikmal ile «Ma
den Teknisyeni n ünvanlle mekt~pten mezun olanlar, Dev
let bnremlnde cı30,, lira asıl maaşla işe başlattınlacaklardır. 

G - l\Tüsnbaka imtihanına girecek talebe aşağıclakt 
artlan haiz olmalıdır. 

A - Türkiye. Cümhurlyeti tebaasınaan ve Türk ırkın
dan bulunmak 

n - 18 yaşını bltlrmlş,25 yaşını geçmemis olmak, 

HiGH SCHOOL I 
İngiliz Erkek Mektebi: Nişan taşı 1 

LEYLi YERLERİMiZ DOLMUŞTUR. 
Mektep 23/9/942 Çar§amba günü açılacaktır. 
Yeni Talebelerin imtihanı 16/9/942 saat 9.30, 
ikmal imtihanları 16, 17, 18 Eyliıl 1942 de 

.. ••••••••••Telefon: 81078 

Müsabaka ile sicil Memuru alınacaktır 
Münakalat Vekaleti Devlet Limanları 

işletme Um um müdürlüğünden: 
Devlet limanları ı,,ıetme umum müdürlll~tl Merkez kadrosunda mUnhnl 

memuriyet mOsıı.bakasına girebilmek için: 
1 - Memur vasfını haiz ve fllll askerUğlnl yapmış ve 35 yaşını tccavllz 

etmemlJ bulunmak, 
2 - Yükaek iktisat ve ticaret mektebinden mezun olmtı.k, 
3 - Ya.pttnlacak tahkikat neticesinde seciye ve ahldk durumu ltıb:ı.rUe 

matlup evsafı haiz bulunmak. 
. 4 - Sıhhi durumunun. gireceği hizmete elverişli olduğu !~etme Bıış 

doktcrluğu raporlle sabit bulunmak, 
Bu evsafı hntz olanlar, tahriri imtihana t!\bl tutulacaktır. 
imtlhandıı muvaffnk o\nnlnrn. kabl\lyctl anlaeıldıkt.a.n eonra. Barem 

kanunu mucibince nylık verllccektır. 
Mlıracaathlr ıo Eylul 194!! per~be akşamına kadar dUekçe Ue yapıla

caktır. Dilekçeye dörder adet totc~mf ve istenilen vesikaların asıllan veya 
nottrllkçe musadclak suretleri bağlı bulunacaktır. 

İmtihan 11 Eyl(U 1942 cuma günü saat 15 de umum miıdürtUk btnasm-
d1dır. (9753) 

Nafia Vekaletinde: 
Eksiltmeye konulan iş: 
ı - Su İşleri Seklzlncl şube Müdürlüğü bölgesi içinde bulunan Tokat 

Kazovası sağ sahU sulanmasının ikmali tçın yapılacak sulama şebekesi haf
riyat ve lmalitı sınalye ~e İşletme blnnlnn inşaatı tahmin edilen keşif be-

10• EylUI 1942 

&ÖZEN KREM 
Haktld güzellik kremi 

GOZENPUD 
en ince tutan pudra Yeni renkler 

~ 

G~zen Brivantlni 
Krlstaııze ve likit 

Yağlı - Ya~sız 

Güzellik Sütü - Cildi genç!eştirir. Kadife 
gibi birten yaratır 

GOZEN ALLIGI caztp renkler Lavanta Çiçeği 
SEV BliNi 

OÖZEN'in dört kokulu losyonları ~s~:R 
llULYA 

GÔZEN'in Dudaktan Ka!be parfumu 
'triyat depolan Gözen mliesaesesiBüyiik Postane caddesi No. 5 

liHIZjBl;rmg 

Kızllay hastabakıcı hemşire 
. Okuluna Yatılı Talebealınacakbr 

Tahsil müddeti üç senedir. 
Yemek ve giyim parasızdır, ayrıca harçlık verilir. 
Melttebi bitirdiği vakit derhal Devlet hastanelerinde şerefli va
zifelerine tayin edilirler ve ayrıca hemşireler yurduna liza olur· 
lar, i~siz kaldıkları veya tekaüt oldukları zaman yurdda iaşe ve 
ibateleri temin edilir. 
Kabul ıartlarını haiz. olanların memleketlerinden lıtanbula ka
dar yol paralan Cemiyet tarafından ödenir, 
Kabul ,artları: 
1 - Türk tebaası olmak. 
2 - Sıhhati )·erinde olmak, 
3 - Yaıı 18 den aşağı ve 25 ten yukan olmamak, 
-4 - iffetli ve iyi ahlük •ahibi olm11k. 
5 - En az orta veya ona muadil tahsili bitirmiş olduğunu 
terir vesika5ı olmak, 
6 - Evi: olmamak, " 
7 - Okulu terkettiği veya beı senelik mecburi hizmeti ifa etme
diği takdirde. okulun tahsil masraflarını ödeyeceğine dair bir 
kefaletname \'ermek. 
İstekliler lüzumlu malumatı ve müracaat evrakını, A1-ıkar da 
Yeniıehirde Kızılay Umumi merkezinden, lstanbulda Ak aray
da Kız-lay Hastabnlcıcı He.:nıireler Mektebinden ve di"";er vil&• 
yetlerde Kızılay ve Şubelerinden alaLilirler. 

KIZILAY CEMiYETi 
Umumi merkezinden: 

ATEBRiN SATIŞI 
lstanbul' da Depomuzda satılmakta olan Atebrinlerin anb laj 

şekillcrilı. fiatleri aşağıda göıterihniştir. 

O, 10 X ıs Atebrin Komprimes: ,işeıi 
o. 10 x 300 • • • • 

Lir Kr. 
1 10 

21 C - İyi hal ve ahlak sahibi olmak cıl94l - 1942 ders 1 

yıhndn mektep mUdaviml olmayanlar doğruluk klğıdı ib
raz edeceklerdir.n 

dell flat vahidi esası üzerinden d.685.985• Ura c86u kuruştur. ı•••••• NURUOSMANIYE caddesinde hususi 
2 - Ekslitme 7/10~042 tarihine rastlayan çarşamba gunll Sl\llt 1~ de •••••13!!!!! 

D - Bulaşıcı hnstahklarla malfil olmamak, slhhatl 
tam olmak, biinyesl madenciliğe ve maden ocaldannda ça
lı mağa müsait bulunmak, 

E - J,f e ol~nluk diplomasını ibraz etmek yahut bu 
derecede tnh il gördüğü Maarif \'ekfaletfnce tasdik edilmek, 

F - 'üfu hüviyet cüzdanı \'e dört adet vesika fotoğ
rafı vermek. 

'1 - A\Tupayn gönderilecek talebe, avdetlerinde tah
sillerinin iki misli müddetle iktisat VeJdUetl emrinde hizmet 
edeceklerine \reya tahsil ma nıflannı defnten ödeyecekleri
ne dair miite el il kefilli bir taahhiitname vereceklerdir. 

8 - 30/9/1942 akşamına kadar istida \'e evra1a müs
bitelerini Ankarada inden Tetkik l'e Arama Enstitü U Ge
nel Direktörliiğiine getiren veya gönderen namzetlerin 
13/10/1942 gUnünde Anknrada sıhhi muayeneleri ve 15/10/ 
1942 de yine Ankarada aşağıdaki derslerden yazılı müsaba
ka imtilıanlan yapılacaktır. 

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

a5880» «80680 
F - Nnzart hesap 
G - l\llisellesat 
il - l\Ilhanik 
t - Jcolijl 

Ankara üniversitesi Dil ve Tarih 
Coğrafya fakültesi dekanlığından 

Ankara Dil ve Tarih. Coğrafya FakUltesine talebe kaydına 
Eyh11Un lü inci günü baslanacak ve Bhindteşrin sonunda niha
yet verilecektir. 

Fakültede tedri~ olwıan zümreler şunlardırı 
Türk Dili ve Edebiyatı Felsefe 
F.ransız Dili \'e Edebiyatı Arkeoloji 
İııglliz Dllf ve Edebiyatı Sümerolojl 
Alman DiH ve F.deblyatt llititrolojl 
Arap Dili ve Edebiyatı Sinoloji 
Fars DHI n Edebiyatı Hindoloji 
Ru Dili \'e Edebiyatı Hwıgnralojl 
Klasik lô'ilolojl Antrepoloji ve Etnolojf 
Tnrih Coğrafya 

isteklilerin bir Dilekçeye lise ve olgunluk diplomalannı aşı 
ve sıhhat rnporlanm bağlayarak sah \'e cumn günleri saat 9,30 
dnn 17 e kadar Fakülte müdürlüğüne mürncruıt etmeleri IAzım-
dır. (7G91) (9817) 

Münakalat Vekaleti Devlet Limanlari 
İşletme Umum Müdürlüğünden: 

Kaptan, çarhçı, şofor, vağcı, ,emici, ateşçi nhnClCaktır. Matlup şenıttı 
h ol:ın'ar.n Galat da İdar m r • lndekl B !l En pektörlu e milracaat-

Aırkarada su İşleri Relsllğl binası içinde tcplanan Su Eksiltme komstyonu 1 y EN,. NE S •. L ,. L K Q K U L U 
od:tsında kap:ılı zarf usullle yapılncaktır. ı 

3 - İsteklllcr eksiltme .şıutnames1, mukavele proJesl. bnyuıdırlık işleri 
genel şort.namesi, umumi su işleri fenni şartnamesi ile hususi ve fennt şart- YUVA - İLK KIZ - ERKEK 
nameleri ve projeleri c"SO• lira •0011 kuruş karşıl:ğında Su i§ıert RelsllCln- Türkçe • Fransızca öğretim. Yuvada yenilik. Bu yıl orta kısmı da 
den alabilirler. a ılacaktır. Her ~ün kayıt ya ılır. 

4 - 1'.'kslltmeye girebilmek tçln isteklilerin ıH.3290 lira 158• kuruşluk 
muvakkıı.t teminat vermesi ve eksiltme yapılacn~ı günden en az Oç gUn p•••••••••••••••••••••••••m!!! 
evvel blr dllekçe lle Nııfla VekD.leUne mnmcnat. ederek bu lşe mahsus olmak 

Satılık çadır parçaları ve yün üzere vesika nlmnlan ve bu vesikayı göstermeleri şarttır. 
Bu m~cldet lçtnde vesika ısteğlnde bulunmayanlar eksiltmeye giremezler. 
5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 

saat oncesino kndar Su İşleri Relsllğlne makbuz karşı.lığında vermeleri IA-
'Zlmdır. Post:ı.da olan gecikmeler kabul edilmez. dl707• 

lstanbul Ticaret ve sanayi odasından: 
Bilumum fabrikatörler ve sanayi müessese sa

hipleri ile her nevi büyük ve küçük imalatla İftİgal 
edenlerin nazarı dikkatine: 

Od:ımıza kayıtlı ve kayıtsız fabrikatörler ve sanayi müessese rohlplerl 
ile keza her nevi ımalMla ıııtığal eden atölye enhlplert llAn tarlhlnden iti
baren en geç bir ay zarfında Odamız sannyl Şubesi Mildildilğilno şifahen 
mOra.coaUa tevzi edilmekte olan sanııyl s1clll1ne alt bedelslz beyannameler
den alarak ikmal ile Sanayi Şubesi Müdürlüğilne Jmza mukabilinde lnde 
etmeleri ehemmiyet.le rica olunur. 

KIZILAY CEMiYETi 
UMUMi MERKEZiNDEN 

l - Etimcsığut anbarlArımızd a mevcut 15 ton mikt rınd çadır 
parçalarUe 4530 kilo yün 21 /9/942 tarihine rastlayan Pazartcai 
günü ıl\llt 15 te kapalt zarf usulü ile Ankara Yeniıehir' de Umumt 
merkezimiz binasında satılacaktır. 

2 - Talip olanlar yapacaklara teklife göre % 7,5 nispetinde 
teminat vereceklerdir. • 

3 - Nümuneler Ankarada Umumi merkezimizde ve latanbul
da Y cnl Postahane civannda Kızılay hanındaki depomuz müdür
lüğünde görülebilir. 

Müddeti zarfında veya müracaat etmekten istlnko.t edenler Ticaret ve !~••••••••••••••••••••••••ııi 
Sanayi odnlan kanununun maddel mahsusasına tevfikan teczJyo Cdllecek-
lerdlr. 

Not: 
Odaya kayıtlılar slcll vesikalarını. kayıtsızlar ise Unvan tezıtereıerlnl 

htnl mUrncn.aUannda birlik e getirmeleri IAzımdır. cD664• 

Kırıkkale Hususi Muhtelit 
Ortaokul Müdürlüğünden: 

l - Okulumuzda 140 Uraya kadar ücretli (Tarih - Co~rafyat, Almanca, 
(Fizik - Kimya). (Matematıkı ö~retmcnllklert açıktır. 

2 - Ortaokullarda öğretmenlik vasıflarını haiz l.steklUertn 1~/9/9'2 gQ
nftne kadar d!ploma, nüfmı cllmıını, askerlllt vesikası, olmdlyo kadar bu
lunduklnrı vaz.lfelerl gösteren slcU özU, eyi hal kAğıdı ve g ve.51ka fotoıtra-
fıyle birlikte dlle.kçelerlnl Okulumm. Müdürlüğlbıe göndermelcn. (9682) 

Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar lieyeti fen 
Şefliğinden ı 

Kllis şehrtne getirilecek Narhca suyunun tsalo ve tevzi projelerinin 
tıın.Uml lşl kapalı znrf usulUe münakasaya. konmuştur. 

~eşlf bedeH 4500 Um ve muvııkkat temlnntı 837.~ liradır. 

Devairi Resmiyenin Nazarı Dikkatine: 
İmallthanemlzln ı den 8 numaraya kadar İDEAL marka gayet 

snğlam ve tasarruflu SOBA vo BORULARI satışına başlanmıştır. 

Toptan ve penıkendc satıl yerl 1\1. GtlREL Galata Fermenecııer 
Yenl hnn 4 No. Telefon: 41040. 

Ihale 24/EylfiV042 pcrş~be günü s:uıt 15 de Kilis belcdtyeslnde ynpı- ı••••••••••••••m•m:aıı:c::=cm~=•c:c~ 
lacaktır. 

Bu işe ald mukaveio ve oartname pl."Ojelerl AnkaradA Dah!llyo VekO.letl 
belediyeler lmıır hey'eU fen eetu~tnden Kilis Belediye Relsll~tnden parasız 
olarak nlınablllr. 

Tullplcrln t klit mektuplarını kanun hliklimlort dahUlndo 
Iha e gQnll saat 14 e kıı'.1 r K il t 

DAKTiLO ARANIYOR 
İthal&t ve Jhracat için Türkçe daktilo yazan ve Almanca konuşabilen ı 
bir bayan aranıyor. Calata Rahtım caddesinde Tahir H n 13/11 


