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Alman milleti İstanbulun yeni bir 
derdi : Sivrisinekler 

BU SABAHKİ TELGRAFLAR 
ve ' 1 • -----~ ı · .. ~ ...... 

Nazi rejimi 

Moskovada çalışan ve adına 8 } h } • ti• J " 
kısaca ttKomintern» denllen mil- U zarar 1 ayvan 8rln IS asına 
~tıerara.sı komünist teşktlAtı ile • · • • 

,::re~t ol:;:n~e=a~~er afu- uğramıyan semt kalmamış gıbıdır 

Stalingrad'da durum daha 
buhranh bir şekle girdi 

Batta llert sürerler. Bir memle

'ltette_ komünist propagandasın-. Bu sene İstanbulda slvrtslnek- ri de dahil olduğu halde - Ka
~an şlkAyet edlldi mi, Sovyetler: ıertn lstilft.srna uğramıyan semt dtköy ve Haydarpaşada Selimi ye 
;!3~ lşea blzı ~r~~8ra~iruk~:rr- pek azdır. Herkes bu muzır kışlasının önüne kadar uzanan 
fer K~ı~rist Rusyasız bir ko- hayvancıklardan şlkAyetçidir. Anadolu sahil boyunda senelerce 
llli~tem olur ve yaşarmış gibi Oecelert cibinlik altında yatan· mücadele yapılmaktadır. Bundan 

Bu muhakemenin tersi At- lar bile rahat uyuyamadıklan başka .Florya, KilçükQCkmece ve 
manyaya tatbik ediliyor. gibi, filt ve saire kullananlar da Yeşllköye bağlı Şenlik ~-

Inglltere va Amerlkada söy- sivr1sineklerden kurtulnıa~a. im- hallesinde (eski K~Utarya köyu) 
lenen biltUn nutuklarda çıkan kAn bulamıyorlar. Bu husus- gerek sivrtslnek sürfclerlnl b1-
yazılarda hep: «Nazi Aimanya- takt şlkAyetıer sem .. mmanlarda dürmek, gerek sıtmalılan tedavi 
slle sulh yapılmıyacak Alman cok artmıştır. Bugunlerde top- etmek. gerek sıtma çıkacak ma
Jnilletl Nazi rejimini ·başından lanan Parti ocak kongrelertnde hallerl temizlemek gibi geniş blr 
atmadtlcça kendlsile anlaşmak ilert sürülen dilekler arasında proğramla mücadeleye girlşllmiş 
mümkün değildlro deniliyor ve slVrtstneklerden şikA.yet b~lıca bulunmaktadır. 
~u suretle Almanya ile Bitler mevzulardan bhinl teşkil etmek- Bunda:n başka Beykoz kaza-
arasında, hattA Alman milletile tedlr. sına b~lı Muratlı, Esence~ 
Nasyonal Sosyalist rejlml a.ra- t tanb ld ı ısı k ı tllAsı Kocaali, ömerll, Sırapınar, Hü-

s u a s vr ne s seyinll Cumhuriyet Boıhane 
sında kolayca gerçekleşecek bir bir vakitler yalnız Anadolu hattı Döğ'' ' p M (ı 1 Güllü• 
ayrılık gözetilmek istertly-0r. boyuna bilhassa Erenköy ve umce, aşa, an az ı, , 

Bu görilş tarzı Alman m1lle- 1 • ü h gibi idi Riva, Anadolu fenerl, Poyraz. 
tine esirgeme paYı ayırmak için c vannıt m n asır · Deresekt, Ali Bahadır. Mahmut 
bir propaganda aeğilse bugün- Hilkt'.\mct, bu mıntakayı mtma- Şevketpaşa köy1erlnde de portör 
kil Almanyayı tanımamak de- Jı tela.kkl etnılş ve senelerce evvel mücadelesi yapılmakta ve sıtmalı 
mektir. b3§lıyan gayet sıkı mücadele sa- hasta olup .o~madığı takibe~il-

Unutulan bir hakikat şudur: yesinde buralarda çok müspet mektedir .. Küçükçekınecede Sur
liitıer Almanyanın b~ına bir neticeler alınmıştır. Buna muka- meler. Bilyilkçekmece etrafın(.la 
huku~et darbesile ve kendini btl evvelce bir tek sivrisinek görlil- !vfuratbey, Bahşay:tş, Tepecik, 
millete zorla kabul ettirerek gel- meyen semtler ise bunlann istllA- Ahmediye. Küçükçckmece et
fniş değildir. liitıerl, versny an- sına u~rnmıştır. Sıhhiye vekdlett- rafın~a .. da Firuz, Aın~!lrlı. Balcı
la.şmasının acılan doğurmuş ne bağlı sıtma mücadele heyeti lar köyunde mevzii mucadele ya
miittefikleri.n zaafı, yavaş yavruj reisliği, VekAletten aldı~ı talimata pılrnaktadır. Bu me\rzli milcade
\'e usulu dairesinde iş başına çı- göre şehrin yalnız mahdut ve lede sıtma nakleden hasat bulu
karmıştır. Hitıer. Alman mille- muayyen mıntakala.nnda milca- nup bulunmadığı araştınlmakta, 
tine yiiJr.sekten tnmiş bir cebe- dele yapmaktadır, Bu mücadele- avda bir defa sıhhat memuru 
rut değil; milletin isyan ruhun- ler. de nevine ve mahiyetine göre gö_nderJlerek kontrol edilmekte 
<lan doğmuş, halkın içinden çı- değlşmektedlrt ve hasta bulunursa krntn tedavl-
lc~1·ak kendini cvvelll sözleri ve Pendlkten _ Yakacık, soğan- sine ta.bl tutulmaktadır. 
Bdaklarile beğendlnnlş, soıwa da h, tçerenköy(J. ve Merdlvenköyle- (Deıraıru sahife ı, •iitun ı c.e> 
başardığı cesaretli işlerle sevdir-
miş bir kurtarıcı vaziyetindedir. 
~ıma:n mnıeti muerı. bu harb- Garb"ı Trakyada 

Ruslar üç kesimde daha geri çekildiler 
Almanlar, şiddetle hiicum ediyorlar 

1.ondra 11 (A.A.l - Almanların,..._ __________ ,.... 
Dün akşam Berlln radyo u sözcil• 

sü, Almanların St.allngradın önund3 
pek sliratıe llerllyemedlklerinl söy
lemiş ve Ruslann rnuk vemetı l:a 
mukabU hücumlarınd:uı .slt.ayl :e 
bahset.m!ştlr. 

Stallngradın gaı1Jında, RU3 müdafaa 
hatlarında .açtıtlan lkt gedltln yan
larında flddetli muharebeler devam 
etmektedir. Ast.eri durum daha buh
ranlı blr ıekle glnnlşUr. Rus!ar, 
St.allngradın fto ıreatmtnde daha gert 
çeldlmeıc mecbın1yeUnde kalmışlar. 
dır. 

Novoroolsk sota.tannda şlddetU 
muharebeler cereyan etmektedir. 
Ruslar Almanlann Oroznl petrol 
mıntakasına kafll llert harekctlertnı 
tutmaktadır. 

Diln gece Moskovada neşredilen 
r:esmt Rus tebllğhıde şöyle denlllyor: 

..ıo eylOl günü kıtaatımız Stalln
gradın garbında ve cenubu garbtslle 
Mozdok mıntakasında ve Novoro
slsk"to düşmanla olddet.U muharebe
ler yapmışlardır. Cephenin diğer te. 
slmlerlnde de~lşikllk yoktur.• 

Ruslar, Sta.llngrad muharebe!ert 
hnklkında verdlkl~ Jenl tafsUAtta 
Almanlar ta.rafından yapılmakta olan 
hücumların fevkalı\de şlddeUnden 
ehemmiyetle bahsediyorlar. Alman· 
lar, llerllcmek lçln ölü!ertnl de 
ezip çlğnemekt.en çekinmemekte ve 
mütemadiyen taze takviye kuvvetleri 
getirip muharebeyi ailnnektedlr. 

B. Wilkie'nin 
yeni beyanatı 

---••ı---

Türkiyenin azimli ve 

sarsılmaz tarafsızlı
ğına hayranım --·--

Beynıt 1 1 (A.A.) - United 
Preu muhabiri bilôiriyor: An
karadan buraya gelen B. Roo30-
veltin şahıt mümeseili B. Wan
dell Wil.kie gazeteciler toplantı
•ında fU beyanatta bulunrnur 
tur: 

- Türlciyenin tarahızlıtuu 
muhafaza edeceğine ve Mihver 
a&k~rlerinin kendi topraklarm
dan ıeçmesine miisaade etmİye
ceğİne itimadun vanhr. Türki
Y~ azunlı ve .. raılmaz taraf
ıwıflna bayramın. 

NovorosLSk'ln ş1m!llin g:ırbiı lnd:!n 
şehre giren Almanlarla soknklnrda 
çarplfılmaktndır. Bu muh rebclerde 
Rus bahriye sUft.hendazları tsfüAIC 
ederek mild:ıfaada oldukça mühim bir 
rol oynamaktadırlar. 

Mozdok mmtako.sınd Terek nı.-1-
rinl zorlamağa ve ceçmeğe muvaf
fak olan Almanları. Ruslar gerl at
mışlardır. Almanlar, nehrin kena
rında mlidataada bulunmakta ve mü
him zayiata. uğr:amakt.adır. 

Vlcby 11 (A.A.) - Stallngrndın ~'
malinde Almanlar. Ruslann muka• 
vemetlnl kırarak birçok blokhavzıarı 
zapteylemlşlerdlr. 

Ruslann Stallngradda ynptıklan 

birçok hücumlar. kcndılerlne n~ır u
yUı.t vcrdlrllerek püskurtiılmüştur. 

Moskova, şehrin cenup ve cenuba 
gcrbisfnde vaziyetin veh:ım:!•tnt m
raf etmiştir. 

Ruslar, 3 mevzii dııha bırakaraJ& 
gerl ~ekllmlşlerdlr. 

---------~-~-------· .. f--------~~---------
B. Churchill'in 

yeni nutku 
Hindistan' da vaziyet 

endiıe verici değil 

lnuilizler · Madagaskar' da 
yeniden harekete geçtiler 

deki zaferlerlle değil, ondan ön- M•ıll""ı Şef 
ce. Almanya henüz sllMısızken 

Büyük devletleri yenmiş bir kah· Bulgar • Loııdra ıı - Bn.7Vekll B. Churchllt, 
rıırnnn sayıyor ve bu şerefi ken- dün Avam Knmarasında, Hlndlstnn 

Adanın batı kıyılarında bir çok yerlere asker 
Çfkardılar. Harekat müıait ıurette devam ediyor 

<1.inden ayırmamak için Hltlerl J Dün akşam hususi meselesi hakkında uzun bcyanatL& 
tam kendindan blllyor. göçmen eri l A k bulunmuştur. B. Churchlll Hlndls-

Nnzillk, liftlerin getirdiği ida- tren e n araya tanda vazlye~Ln günden güne iylle~- Londra 11 (A.AJ - İnglllz Harbl- celc diğer tedbirle
0

rin de alınmasına 
redir. Bu rejimin dışarda. bazı hareket etti tlğlnt, sır St.aftord Crlppsin aulht.an ye Nezarctı tebltı ediyor: Madagas- müsaade edece~i ümit edılmiıti. 
memleketlerdeki mt\nası, Alman l --•~- sonra Hlndlsta.na ıstlklM verılcccıı kar adasında askerl hareketler b!\~- Halbuki Vichy' den eldığı talimat 
milletini bir harb ve istilA rna- Buralara Bu gar hakkındaki vaad:erinln ne bugün ve lam14 olup müsait gureUe devam dairesinde hareket eden Fransız 
klnesl haline sokan sistem ola- muhacirleri yerleıtiril- lıtanbul 1 t (A.A.) - Şehri- ne de Yarın hiç bir kimse tarafından edlyor.A "k 1 .

1
• umumt valisi. bu esaslı taleplerin 

bilir. Fakat lçerdekl mt\nası, hiç mizde bulunan Reisicümhur değlştlrl!emlyeceğlnl söylemı., ve de- merı a, ngı ız mwılihane bir aurette isafına imkln 
· 1 d'l l ki Al 1 meıine karar verildi Milli Şef ismet İnönü bu akşam m~tlr: hareketini tamamile bırakmadığından lngiliz kumandan-şup ıe e t mes n manya.n n 19 30 d h k d h _ Avrun.. kadar gen•· v'" nürusu 

nl ıaat , a are et e en u- ..- "' v "bed" 1 v • t · le "d h kat yokplmuş kudret ve şerefi ge- 1 Avrupadan fazla oliın bu mem- taıvı ıyor ıgı u e~ıyere yenı en are a 
rt -k susi trenle ıehrimizden ayrı b 1 - b k 1 t veren, Alman milletini yu • Sofya 11 (A.A.) - Bulgar lekette stvll idarede yalnız 600 İngt- ,., .. .,inrion 11 CA.A.> _ llarlcly'" aı amaga mec ur a mıı ır. rak Ankarava müteveccihen ha- T-. •• " Bellen bir rejimdir. hük1lmetl cenubi Trakyada köy-ı llz memur vardır. Son lıMlseler es- Nezaretı tebliğ ediyor: İngUtere hü- Adada dost bir sivü idare te-

Bunun içindir ki Almanyayı ler ve çlflikler teslslne ve burada reket etmi§ler<lir. nasında da ancak 500 ldşl ölm\işt.ür. kQmetı, Madagaskar adasında Diego C91Üs ve Müttefiklerin davaıila 
\'e Alman m111etini Bitlerle Na- bir çok Bulgar allelerlnl yerle.ş- ReisieUmhurumuzu istaayonda Ekser yerlerde· kargaşalıkl&r Hint Suıırez1n işgalinden 80tlr:a da bu t.e.1- Fransanın lı:urtuluıuna yardım eder 
2lllkten bir sulh ümldile hemen tinneğe karar vermiştir. HükO- Vali ve Belediye reisi Dr. LU1fi pollsl tarafından bastıı'ıl~ır. Hin- blrln adaya mihver gl~<Jert hak- etmez adaya bütün iktisadi ve malt 
ayrılır sanmak bir psikoloji ve met bunlara arazi ve 50 bin le- Kırdar. Örfi idare komutanı dlstana bOyllk takviyeler gönderil- kmda yeter bir tedbir olmadı~ı bll· menfaatler temin edilecektir. fngll-
POlitika yanlışıdır. va da verecektir. Bunlar on sene kor~eneral Sabit Noyan, Parti miştlr. Şimdiye tıidar hlç blr zaman dlrml§ ve BlrleşUt Amerikanın tam terenin Madagaskar üzerinde gözll 

Bu ayrılmazlığın daha göze sonra ödenecektir. idare heyeti reisi Suat Hayri Hindi.standa bugünkü kadar kuvvet. tasvlbl ile mezkQr adada askeri ha- yoktur. Madagaskar Fransız olarak 
bl b b l d N ilik Ürgüplü. orgeneral Fahrettin bulundunna.nuttlk. Hl:ıc\latımda. va- reket1erde bulunmatı elzem gör- kalacaktır. ~arpan r se e e, az zlyet endişe verecek mahiyette de- mfi§tür. Blrlcflk Amerika hlltumetı, •v· 

tlışında bugün Almanyada çok H J M ı• • Altay 'Ve daha hir çok general- ğlldlr. askerl milldhaza ve zaruretletın bel' Teblıgın sonunda adadaki Fran• 
büyük ve ehemmiyetli bir şey it er- usso ını !erle tanınmış z.cvat uğurlamı,- B Churchill'e hücumlar teYln üstünde olması 1cabet.tlğt ka- aız memurlarına adaya gelen gizil 
kalmıyacağıdır. lar ve Milli Şefimiz uğurlamaya ~ dra 

10 
(A A > _ Dlln Avam Ka.. nnatlndedlr. Japon ve Alman ajanlanna yardılll 

Çözülür sanılan bu bağlan, •• •• ki gelenlerin hepsinin ellerini ıık· ma~da ~ ~l~n B. Lawrence bU- Adanın ta.mıımlle IŞgall, yalnız har- ettikten tebarüz ettirilmektedir. 
Jıarb içinde snğlamlıyan blr goruşece er mak auretile iltifatta bulunmut- ha~a şöyle dem!4tlr: bin lyl bir surette idare edllmcsl 
Amil daha işe karışmıştır: Ya- tardır. _ Mlllet, blzbn lç!n ne kadnr ağır bakımından değU, fakat Blrreştk mll-
kından gördüm ki Almanlar. bu Londra ıo (A.A,l _ Rcuter: Hltler' olursa olsun, cesur mlitteflklerlmiz leUerln menfaati bakımından dA. eı-
harbl kaybettikleri takdirde ve Mussollnl tık deta olartı.k taarruz M•ll" Ş f'. l · ı·ı Ruslara llk fırsatta yardım hususun- zemdlr. 
kendilerini Versaydan çok ağır projelerinden değil, müdafaa proje- ı ı e ın zmır ı ere da hiç bir redakft.rhktnn kaçınılmı- Tebllğln sonwıda askeri zanıreLler 
bir sulhun beklediğine, hatt.A. lertnden bahsedeceklerdir. Müzakere cevabı yacağlna emln olmak istiyor ortadan kalkar kalkmaz adanın Frnn-
~lmanlara yaşama hakkı veril- Vlyana'da yapılacaktır. Aynı zam.an_ lzmir t O (Akşam) - Kurtuluo Gene işçi mebuslardan n: Bevnn saya iadesi hususunda lngllt.ere llo 

Berlin ve Peşte 
bombalandı 

nıiyeceğlne lnarunışlardır Onlar da Macarlarla Rumenler arasındaki La .. b t"I B 1 d" 'bundan iki ay evvel asa-~•r mesele.si Birleşik Amerikanın hemfikir bııtun-
• 1.... ıızl ~r da gö..r-n1e e"~• o yramı munaac e ı e e e ıye ro- '""' duk.ları llı\ e edllmektedlr 

için kurtulmanın çaresi yenmek, ;n""ılı;ı l 'd ki İt 1 .kı .. to.~ ....... r. isinin bağlılık ve tazim telgrafına hakkında yapılan rnfinak~a ol- v· vh , • ·d..... Moskova'ya göre bir çok 
1ı!c olmazsa yenilmemek olduitu ye~! a~ga a v ı:O::~ kıtala~~~ Milli Şef lnönU ıu cevabı vermiştir: duğu gfbl B. Churchllle şiddetle hO.- ıc y nın ver ıgı 
kafalara iylce .yerleştlrilmlştlr. n:ıacaktır ~u:osıavya'dtıkl İtalyan cCüzel lzmirin lcurtulu, bayram- cu: ~~~i. Churchlll'ln Amerika..'\ malumat yangınlar çıktı ve 
Bu kurtuluşu. Hıtıer temsil edi- kıta.kın Rusya'ya gönderilecektir lan sayın fzmirlilcre kutlu olsun.> ıstlhsaH hakkındaki s&lerlnl cçocukça \'lchy 11 (A.A.) - Madagastcarda infilaklar oldu 
yor. Hele bazı Amerika ve İngl- · Başvckilimizin cevabi telgrafı ıu- gevezelikler. dl~ vaslflandınnı~ ve yenl btr İngiliz hareketi b:ı.şlamı.ştır. -·-
liz gazete ve mecrnunlannın, ye- dur: Amerlkada. istihsal lşlertııtn bilyO.k Mazonganm ıs kilometre §imalinde 
nllen Almnnyaya yükletllecek Yeni Gine'de kanlı cTürlcün ebedi varlığına genit zorlukların karşılattığını ııhe· etmiş- 8 eylülde döğillen kuvvetlerin ta.ar- Bertin 11 (A.A.) - Dün gect 
sulh şartlaıı hakh"lndakl tahmln- savaılar ve verimli ufuklar açan 9 eylül kur- tir. ruzu akim kaldıktan sonra perşembe bazı düımaı:ı tayyareleri Berlin civa• 
~eri Almanvada harb propagan- tuluı bayramını.:ı bütün lzmirıli hem· Ha.tip sözlerine eöYle devam eyle- gUnll sabahı İnglll'ı: kuvveUert taar- nnda uçmuşlar, fakat bomba atma-
Clasıııın o derece işine yanyor kl Londra 11 {A.A.) - General gerilerime candan kutlarım.:. mt.ştJr: ruza geçmlş1erdlr. Bu tnarnız t.amn- mıolardır 
bunları okuyan her Alman, ya- Mac Arthurun karargahından neo- Almanya en 9.§11~ Amerlka. ka- mile haksızdır. Btı harekat ada- · 
tın parçalanacak büyük Alman- redilen tebliğe göre Yeni Ginede .. .i.. k k a ~ I e _. dar iktisadi rnndunan vermek kabl- nın batı layılnrından birçok ycrl1?re Moskova l 1 (Radyo) - 1 O ey-
l'anın korkunç hayali 'karşısında Stanley dağla,nın bir noktasına gl· : llyct.ıne rnnlfk:Ur. Kayna.ld.a~ızliil yönetilmiştir. lül gecesi büyük ta)•yare teşkilleri-
bt· defa daha candan: cıHcll ren Japonlar, ıyeni bir terakki kay- H lk • • seferber Cdlbneslndenbeı1 69 .sene 10 eyHilde Mnzonga limanına 200 miz, Budap~te, Bcrlin, Köaig bers 
Hltıer! n dive bağınyor. dedememi§lerdi-. Şiddetli çarpış- a evı, O§eVı geçtiği halde yape.blldlğlmlz yeglne ~~f:;:re v:a.h:ıo~~~ra~~U:r~ı: ve ş~.rki Alman>:anm bazı şehirlcri-

Milletıerln vicdanı pek çabuk main: dcvıu;n etmektedir. lki taraf Kadıköy Halkevi her ay olduğu şey Mısırda birka9 bin Almnn ve k:arılnu.ştır. Yıılıuz ~ca'dn. 13 ne hucum eylcmışler~ır." " 
öeğişir. Kütle kalabalığı en derin da. agır zayıatn ucrnma.ktadır. Müt- rribi bu ay da llO fakir aileye bir ~~~ı::işt~l edebilmekten öt-OY" gemı sayılmıştır. IngUlz to.yyarelerl Budapeştede 12 aı buyuk olmak 
sevgiden en koyu nankörlüğe tefik tayyareler fasılasız hücumlarla lık ek ek bedeli ·ı · · b 1 adanın ırerllerlne 160 kUome•r:o dal~ üzere 38 yangın çıkmı , 8 ıidde.tll 

• d.. h 1 k ay m ene pınnç, u - B. Bevnn s&letıne nihayet verir- "' ~ ı Be l d 6 b k blr adımda ntla;r Almanya har uşmanı ırp ama ta.dır mış'-rdır. m" filak o muştur. r in e aı uın; 
· - · gur ve zeytinyağı dağıtnuf. ken derhal 1klncl btr cephe açılmnsı- ıa .r -bl knybed Alma Ilı tl Na Vlchy tebliğinin sonunda. bOtUn olmak üzere 12 y~gın çıkmı \'e 4 . erse n m C - Halkevlerimizin hemen hepsi mu- nı istem~ ve B. Ohur<:hlll'ln lkUdnr 

2ilikten de, Führerinden d so- hitlcrindeki fakir .ailelere bu cins mevkllnde kalmasını mllll btr felft.- Fransız1ann gözleri ve temennll"'rt ku .... ıvetli infılak olmuıtur. Köni fi" 

~. Fakat o Ih "- Vazı·fe hı·ssı· et l t sif •~ı .. tı üstün kuvvetlere karşı snvaşan Ma- bergde altısı büyiik olmak üzere sur. • znman, su pru- yardımlarda bulunurlar. Fakat bu k -o nrnk av e ..... '9 r. d ft~ .. ft ü 
parmnd i i l d"d Al b aga.=ur rn dnfllerlne müteveccih ol- 16 yangın ve 4 infilnk olmuştur. 

B"'l ç n, ş m ı en - ir aylık yiyecek fakirlere plfirilmif İngı"lı"z mebuılar-ı Çı"n'e duğu UAve edilmektedir. lkı··: mu' •t .. "n" olmak u"'z•re b:.tu'"n tnanyajı Nazilikten ayırt etme- Yazan: Doktor Adnan olarak dağıtıba. ,. , ~ .. ~ .. 
Ye uitrnşmanın zaten lüzumu Yantıki AKŞAlWda okuyunuz Halkevleri bu pi,inne iıini de gidecekler İngilterenin tebliği tayyaıdcrimiz dönmüşlerdir. 
kalmaz. üzerlerine alırlarsa aosyu yardunın Londra 11 (A.A.)' - Mareşal Londra 11 (A.A.) - Mndag s- Londra 11 (A.A.) - Mihver 

Her rejim gibi, onun başına en önemliainl yeni bir te,kilita lü- Çang • !Kay • Şek'lnı ddvetJ üze- karda Oiego Suarez üssünün ı~ ,a .. membalnnndan gelen haberlere gö-
ge enleri de milletler ve tarih- lere düşürmemek, iyilikte en ve- zum kalmakı~ baıannıt olacak- rlne bir :trigiliz parlft.m.ento he- llnden sonra Mihver kuvv tlerınin re bir dü man tayyare · 1 lırva • 
leri do~unır Milletırri, hak ve rlmll, en sürekli oldur. 
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SÖZÔN &ELiŞi 
Son istasyon 

~~-keron_~~~~h~;~ :'"-HARS -DURUMUW' 
Sovyetlerin müdafaa i Rzev'de Ruslarm yeniden yap. 
ve tahkim sistemleri ı tıklan taarruzlar neticesiz kaldı 

B h hanım: •Ölüden çok korkarım, dedJ, bir tabut görmek 
Wbıma dokunuyor. Bence ölüleri, dfrllerin görmemeleri 

için, geceleyin tehirden çıkarmalı!» 
Kendisine dedim ld: Bir ay kadar öğle vakitlerhıl Beyazıtta 

Küllük kahvesinde geçlrinJz. Ondan 10nra ölüden hiç korkınıya
eak, ölü ve ölüm fikrile o kadar içli dı§lı olacaksınız ki bir daha 
lnmlar sizi ürkütemiyeceklerdir. 

«Nasıl olur?» der gibi yiizilme bakarken izah ettim: Çünkü 
Beyazıttakl o kahve, öğle vakitleri en az dört beş ölünün müşteri- Üssünden uzaklaştırdıktan sonra yeni müstah-ı 

Stalingrad etrafında ve Novoroıiık mmtakaıin
da tiddetli muharebeler devam ediyor 

ler arasından geçip küçük kapıdan camie girdiği ve orada diinyaya kem mevzilerle karıılaş tırmak Sovyet tahkim 
ait hesaplanrun sonuncusunu da kestikten sonra yine aynı ses-
*1lkle, büyük hakikate razı olmuş bir adam tevekkülü içinde sanki .._ ___ •_i_ıt_e_m_in_in_e_ı_a_•_ı_n_ı_t_e.;t.k ... il_e_d_i.;;y.o_r _____ ı 
Yünus F.mnnln: -

Doğu cephesi: 

Stalingrad muharcbe.i hızını 
Biz bu yerden gider olduk Bu harb ne şekilde biterse bit- l kay!.etmeden devam ediror. 

,mevkiler Rusl!lr tarafından ıid
d r tle müdaf&i. edilmekteydi. Yi-
ne bu tebliğe göre Novoroıialı:'in ' 
cenup batıstnda milstahkem bit 1 

çok yüksek t~peler elo geçimıif: 1 Kalanlara selAm olsun! sin askeri tarihte dikkate değer Yazan: J Harb sahnesinde bulunan Ital-
Diye başlıyan şiirini okuyaraktan şehrin dışına doğru yoUan- olarak kalacak noktalardan bi- M. Şevki yazman yan gazetelerinin muhabirleri 

dığı son istasyondur. risl de Sovyetıerin gösterdikleri 1

\ Alman kuvvct1c.rinin büyük güç-
Uzun bir yolculuğa çıkmak lçhı nasıl pasaport muamelelerlnl mi.idafaa ve tahkim kudret1dir. ı ltilderle ka11ılaıtıldannı bildiri-

S Mkliye gemisi Alman topları 
tarafından babnlmııtır. ·' 

Ruslar Rzev mıntakasında'1 
büyük piyaC:e ve tank kuvieılC-: ' 
riJe yeniden taarruzda bulun
mu,Iardır. Alınan tebliği, hava 
kuvıvetlerinin yardımile ve tid-' 
detli muharebelerden sonra bu 1 

taarruzlann tardedildiğini, La~ ' 
dogn gölünün cenubunda ve Le
ningnıd mıntakasında yapılan 
taarruzların da neticesiz lcaldığt
ı.ı bildirmektedir. 

tamamlamak üzere bazı resmi dairelere uğramak zaruri ise öbür Ruslar geçen 1914 - 18 harbin- sinde de kAfi derecede kuvvetli ,1 yorlar. Lavora r11ista ga:ıeteai
diinya yolculuğunda ölünün Beyazıt kahvesine girmesi öyle bir za- de de ellerindeki sonsuz kuvvetle ve hazırlıkh bulunmak mümkün \ nin muhabiri diyor ki: cStalin-
rôret icabıdır. Buna o kahvenin daimi müşterileri o kadar alış- mütenasip büyük taarruz kudre- olmuyor. İkl senedir Sovyet gradda arazi müdafaaya çok el-
mışlardır ki yemek yiyen, tavla. iskambil oynıyan, şakalaşan, kav- tl gösterememişlerdir. Bu hnrbde Rusyada görülen yenilmez mü- verişlidir. Burada bir çok derin 
P eden miişteriler bir öbür dünya yolcusunun camiye geçmek üze- şimdiye kadar böyle bir misal dafaamn bir sırrı da budur. Ben çukurlar vardır. Rus askerleri bu 
re kahveye girdiğini ~örünce ağıdannda lokmalanm çiğniyerek veremedi. Fakat geçen harbde bunu çifte camlı pencerelerin ha- çukurlara aığınarak Alman kuv-
wya eTierinde zarlar, kiğ'ıtlar o!duğu halde kadın, erkek ayağa ve hattA ihtilft.1 ile Çarlık ordu- 1 va sızdırmamazlığına benzetlyo- vetlerine göz açtırmıyorlar. Çu-
lalkar, onu selamlar ve yine yemeklerine, oyunlanna, pkalan- lan çok bozulmuş bulunduğu rum. Tek pencere ne kadB:r iyi kurlar aynı umanda tanklara 
na. kavgalanna, dedikodulanna kaldıkları yerden devam eder- zamanda blle, meselfl 1917 ya- ~pılırsa yapılsın çok şıddetli karıı bi:- tuzak vazifesini de gö-
ler. Karsılastıklan manzaradan iidmtiiyc, kedere kapılanlan, zmda, büyük Alman yarma Ra- nızgan tamamen tu~z. Az ' rüyorlar. Alman piyadesi bir çu
deh~e~ diisiip kahveyi terkedenleri görmedim. Yo1cu giderken de vaşından kendilerini kurtara~il- çok içeri szıdınr. Fakat çıft .cam- kuru ele geçirdikten sonra diğe-
lvledır. Kahvedekiler onu «Allah selamet venin!» sözündeki diler. F&r vermeden işgal ettık- 1ı P~~e~e bu şlddetll ıilzgft- rine atlıyarak bunları birer birer 
•lakasızlıkla bir kere daha yanm yamalak selamlarlar. Eier Ieri Avusturya arazisinden çekil- nn buyük hızı b1:lncl camda la- iıgal etmek r&ccburiyetindedir. 
neseı .. n kacmışsa o sırada tavlada gele attıklan yahut fena kağıt di1er ve Rusya hududuna gelin- nlıp azalınca. ikıncl cam o k.a- Aynı zamanda çok kuıvvetli 
geldiif içindir. diitl zaman da vatanlanIU mü- dar ~tlnalı yapılmamış da olsa ve ı;ek iyi hazırlanmlf istihkam 

Bana öyle 1reJiyor ki buradaölü, camiden çıktıktan sonra dafaa ettller. MemleketJertnJ bu nızg~n artık :fçerJ sızdırmaz. hatlan vardır. Almanlar Stalin-
yoluna denm etmese de biraz dinlenmek üzere bir masaya çlğnetmemeıte çalışmaktan asla Z~a blrıncl cam büyük hızı kes- grad'ı ele geçiracler bile Ruslar 
eturmak istese. ,anonlar tıpkı dirilere yaptıklan gibi onun et- ger:I durmadılar. rr.ıştir. bu ıehrir yanındaki Sartmcak .. 
rafına iişüşerek kendi kahvelerindeki boş bir masaya oturtmak Bu mildafaa kudretinJ Rusla- <kçe.n sene Moskovaru.n kurtu- ya'd:- çarpışmaya devam ede-
için "BuTUnm beyim! Burada boş bir yer var!,. diye biraz çeki- nn çitçi karakterinde topraia luşu böyle bir prensip sayesinde ceklerdir.> 
~ceklerdir. t~ o kadar. Müşterilenlen birinin dönüp onun yil- bağlılıklannda yani va'tanperver- oldu: Brlanslt ve Vtazma meydan Londra' duı ııelen haberlere 
lilne bakacağını zannetmfyomm. liğinde aramaIİdır Taarruz ise :q;arebelerlni kazanan, yarım göre Almanlann ech.rin ıimal ve 

~irilerle öl~lerln bu kadar lçll dqlı olduJdan bir yer belki vatanperverlikten . fazla olarak ondan fazla eslr Alman Füh- ce7tup batısındalti taarruzlan ha-
tle dunyanm hı~ bir tarafında yoktur. Ölüm korkusu ancak büyük ordu parçalarının sevk ve reıi ke'lldisbıi Moskovaya var- fifleır.fttir. Buna mukal>i1 bati 
Bevazıt kahvesinde teaavl edileblHr. Şevket Rado idaresi i"in büyük te .. trt1At lrud- maktan alıkoyacak bfr kuvvet taraf.nda bü-"k kuvvetlerle '-O-

~ ~ kalmadığına zahtp otmuş ve 2 ~u n 
retı ister. Anlaşılıyor ki geçen teşrinlsanlde söyledlil meşhur cuma bqlam19lardn. Rular hu 
ve bu seferki harb<ie de Ruslar- nutkile itiyadı h11Atma Mosko- hücl!mlara rüc;IUkle ka111 koya-
d2 noksan olan budur. vanın Yakında dilfeceiİnt ima hil~orlar. iki noktada reri çekil-

Harb ekonomisi} Beşiktaş galip 
bürosu 

Büro Valiler ve Mmtaka 
Ticaret müdürlülderile 

temas edecek 

Sovyet müdafaasının bu ka.- etm'"tl. Filhakika Moak miılenae de cephede esuh deli-
• • • ... • dar •tddetll ve yenilmez olma.tU!l- "9 • ovayı 0 klik lttu St Lh 1m·d 

Betiktaı Gençlerbırlıgı- da ~tanperverlfk kadar mtıhlm ~tan ve düşürecek olan ha- f:,. ı,;;;el~'- ;;reo Staı~d-
• ... " G.. Al . l dl~ bl da re-t da bu tarihte baflamlf bu-ru ..-v oztepe bn· ro oymyan ger r unsur lunUyordu Bôyle dn"'ibuned Al da Rualann makaYemeti Lenin-

' • tahkim hususundald bü""''IP ba- . ..., e • d s· ı·d lı.s... 
orduyu 3-2 yendı şanlandır Fazla fn.san '~vveti komanlarne~·~·_9'1nkü lloe- pa Ye JYMtopo a o u ... u 

. ' va u.ıwu muuaıaa eden en . "Jd.: tiddetlidir. . 
••• , bol malzeme ve hiç b~r ~yl ço- az beş altı Sovyet ordusunu ta- Dünkfl Alman tebliiine ıöre 

Uzak Doiuda: 

Uzak dc.ğudan gelen haberler 
Jap011ların mühim bir muvaffa
lcıyeti. i haber veriyor. Bu ha
bere göre Yeni Cine'nin ıimali
ne çalcmıı olan Japon 'kuvvetleri 
yüb.!k dağlan ve insan ayağı 
blllrmamış crmanlan a,.rak ada
nın cenubunda ve Avustralya'
nın tamam ltarııaında bulunan 
Moresby limanına S4 kilometre 
meeafeye kadar gelmi~!~rdir. 
Henüz hu nokta Ue Moraby 
araaında bir çolt Anzalı dai .il
aileLri vardır. Burada Avuıtral
yalı kuvvetlerin ıiddetli muka
vemet göıterec~leri tüpheaiz
dir. Fak.at U.tün ltuYYetlerle Jll
pdan Japon hücumunun durdu
ralmuı ,npıt,eli röril1mektedir. 

Japonlar More.J,y'yi zaptec!c
hilirlene Avuıtralya'Ja kal'fl ta• 
arrnz için mühim hir 111 elde et
n-J, olacaklardır. 

Mmrda: lmMr 11 (AltfAlll) - Alsancak ğumsamııdan vatan mddafaasına mamen lın:tıa etmtflerdl. Almanlar tayyaresıin mileaair 
Ticaret Vekaletinde •--LLüJ atadmda E-r futbol müaabakalan- :u1"' etmek mezlye~-~_!l~ Halbuki Sovyetler malik ol yard:mile hir ltac; mu.taLkem Hava akmlarından hqka mü

_.. - '-tlancL.. lımurin CBztepe takımı r Yerde çetin milu..a-~ duk1an btt.,ek tnaa ~ mevkii daha ele aeçinn~. B. bim lı&clİM yoktur. 
ec:!cn harb ~konomiıi büroıurnm Altınorduya 2~3 Beşik.taş takımı da l'llnı ve dtl~manlannı alabtld\lt1ne k kl d '"ak tah "llll ... l!!"'!!"!!!!!!!'!l!!!~~~'!"!'l!'!'~'!!!!!llıl!!!!!!9!!'!11!~~'111111i!!~~!"""'!~!!!'l!!~!!!!!!ı!!!!!ll,.ı 

k d l 
'
. t • · · d "" ' yormak e yıprat ak f rsatını ayna arına ayanar ve - --- - - ·- - - - -~ -- - - -- -Ja ın a aa ıye c geçecegını un Ahkaranın Cenlçlerbirliği takımına V m 1 kfrn tt kf k d tl r:I f ö t -~ - ~ ··- ·-·- --

,razmıştık. Harb ,artları içinde 4-0 galip geldi vermiştir. Lenlngrad aylardanbe- a a u re e n g 5 ere- J t b J • b• KÜÇÜK HABERLER 
Türkiyenin iktisadi meselelerini de • rl bu tahkim kudreti sayesinde rek hem Moskova etratmı mü- S 80 U Un yeni tr 
tetkik edecek olan hu büro, vila- Yann, on bölgeden buraya gelen duruyor. Moskova geçen kış bu hlm tstihkAmlarla çevlnnlşler, 
yetlerde valiler ve mıntaka ticaret otuz güredşçi Kültürpark açık hava sayede kurtuldu. Stallngrad hem de buraya yıpramnamış he- derdi: Sivrisinekler *Yapılan tebliğlere rağmen güm-

tiyatroaun a güreılere başlıyacaktır. önünde bir aydır devameden nüz harbe glrmemJ§ bir ordu rülteki mallarını çekmek istemiyen 
müdürlüklerile doirudan doğruya to lı bilml l dl N tJ 1<1 dört tacire ait e.vanın Ziraat b{ln• 
temas halindr bulunacaktır. Vila- kanlı bo""•şma bu sa vede uzavıp P ya ş e~ · e ce ma m. (Da• tarafı 1 nd uhifede) L_ __ ""' 

ı b 1 • • ı;u • Ne de olsa yonılınm• ve yıpran " &a.-ı tarafından satılacağını vazmı .. -tJerdeki ticaret müdüılüklerinin atan u üniveraıteam· e '""tınektedir HattA Kafka.-, °""ıt- .....,, · ,_ " .. 
" - "'' • r.~'! mış yanJ ilk hızını kaybetmiş Sıhhiye VekAleti, mücadele tı ... Bu tacirler, dün mıntaka ticaret Piyasaya ait muhaberatı bu büro mrme tartları" leri bn B8.yede dayanıyor. b ' t w takalar bari .nd .. d. l w 

e• urada bu kadar kuvvetli tahki- yap ıgı mm cı e mu tir ügüne müracaat ederek mal• 
De olacak ve vilayetlerdeki Tacaret ~~- ( * ........ ....,ot veya Belçika ve Hol mata tac•"" h tmedlği - sıtnıa bul ..... ...,. ..... .x.. d"•"""ce- larını çekeceklerini bildirmi-lcrdir. Vekaleti mümessillerine lazımgelen -n•aı ıo A.A.) - unlTers!te ~- ~u· - ça -t§'nı esap e ~~ U9..U• .,, 

~Dtftnden bOdlrflmtşttr: landadakl tahkimat neden da- için hazırlıksız gelm1ş Alman or- .sile - buralardaki sivrisinekleri Mantalta ticaret müdürlüğü güm• 
ctrektiıl bu makam verecektin İstanbul tınlTersl.test falldlltelerlne yanmadı da Sovyetıerinkl bu dusu Moskova müdalaasını ye- imha etmeğl lüzumlu görmüyor! rilklerde bulunan bütün mallann lia1 

latanhul mmtaka ticaret mildiiı- '" bunlara batlı okul1ara talebe ya- kadar müe~ir oluyor? Bu sualin neınedi ve geçen kış bu ~i başa- Fakat mesell 8e1lmlJe kışlası teaini iııtemiftir. Bu Jiate ııelince her 
lüiü. pi1ua ile olan ali.ka81ftı art- zılabllmek lctn: cevabını da teknik üstünlUkten ramadı~ tçtn güç blr dunnna önüne kadar mücadele yapılır- malın aahibine tebligat yapalaralC 
bnnıtbr. Fiat kontrollannda Bele- - Llae olgunlulunu ftrln)f olmak, ziyade Rus coğrafyasına da~ dü~. ten Kadı.köyündeki ııtmalı sivri malını çekmesi i.tenecektir. 
diye teftit heyeti kadroeile müıte- - Bir tıtlllte veya yüUet mek- mak en doğru bir hareket olur. Bu sefer Stallngraddakl uzun Jılneğin ttsküdara, yahut Florya- . w • _ 

relten hareket edildiii gibi ticaret tepten~~~ :~~~a:;ıceaı ııe mil- İyi ha1.1rlanmış, JAzım olan st- müdafaanın sebebi de budur. daki slvrisineğ'in Bakırköyüne * ~eyoglunda Sevınç adında ahı 
odası tarahn<lan yapılan tetkikat n.caaı edllmet. llzımdır JMllar getlrilmfş ve yerleştlrflın~ Kursk - Harkof gtbl bftyttlc bir geçmiyeceğinl kim temin eder? >:af1Dda bir çocuk ~szaiacı c:adde-
da bu müdürlüğt.; bildirilmektedir. Tıp fat1Ut.esı için mthacaat eden- tertipli bir taa.mız karşısında meydan muharebesi Terdlkten, Geçen sene milcadele mmtaka- unden geçeı:ken ~r~opulown ~ı
Pi,ua hareketleri. fiat tereffüü n ler (800) ~ ıec;tllt ıa&dlrde tlzlt. dayanan müstahkem mevzi yok- esaslı hatları yardıktan ve ana .sı haricindeki mıntakalara mazot "" pencer;amdeltı çaçek aakaısı dul'." 
iait} ~ :. mal aevkıyatı. bolluiu Ye klmJ& ft blJOk>Jlden, klmJa mtıhen- tur. Bunu geçen ve bu harbde vatandan 2000 kilometre, son döktürülmüştü. Bu sene maz.ot rr.llt, çocugun ~ıına çarparak afıı 
dulıiı hal~nda hazırlanacak ra- dı.1111 lc;ln mlraeaat ecı.nıer 100 ı bir çok mlsaller lsbat etti. Düşü- hareket üssünden 800 kilometre tahsisatı da çold aza1mıf ve bu yaralamlfhr. &vınç haataneye kal• 
119rlann tetlü1ı:ile Vekilettcki harb &$Ilı takdirde fl:ıdk, khnJa n r1JU1- nülemiyecek kadar bol maızeme maklqtıktan sanra Stallngradı yüı.den .sivrisinekler arfmıotır. d.,,Jmıttır. 
ekonomisi büroau ittiaal edecektir. reden lmt.lhana t4bt Uıtulacatlardır. sarfedilerek tahktnı edildiği ve çeviren bir tahkimat mamume- 1stanbulun btıhassa ttsküda:ı:, * Pamuk ihracı yasaktır. Yalmf 
Mmtaka ticaret müdürlükleri bu İsimleri ltı defa iftihar ll.c4eabıe aynca tabiat bakımından da cok sine çatmak ve bunu yanp &f- Ş~U. Nlşanta.şı, Taksim, Beflktq, pamuk ıakartasının ih.racına izin ve
büronun viliyetlerde birer pıbai 'Tıo~.:;:~: ~~aktır. çetin ·oldutu btılnen Slvut.opo- mak hiç de kolay bir iş olamaz. Ortaköy, Bakırköy, Aksaray ve ~~~· Son gi:nlerde ihracat taı
olarak ça}ı,acaktır. 11 ~ lK2 c:m.. stfun ':! tun Aklbett meydanda. Fakat tyt Ancak bu aefer zaman alablldi- elvan halkı çok milfkül vaziyete carlennın pamuk ıakarıa.ı yerine h .. 

tamma tadar fen fattllteshıe m6ra- tahkim edilmiş bir mevzie kltt ğtne kuvvet yıtmaya, daha kuv- düsmiiftür. lla pamuk ihracettikleri ihbar edild~ 
Yeni Beme Ye Sofya caat etmeleri derecede hazırhk l'8 malzeme vetu vaaıtalar ve al1Ahlar getir- tstaıibulda stmslnek ıstllA.sı iinden, elc.eper kontrolları aı.klaıta:. 

1 •1 • • · olmadan taarruz ise muvattakı· meğe müsait olduğu için sta- bugün üzerinde ehemmiyetle nlmııtır. Pamuk ıskartası yerine ha· 
e çı enmız * Saltanahm~e Nakilbesıt civa- yetsizlik, hattA feJAketıe nettce- llngrad müdafaasının Moskova.- durulacak mühim bir mevzu ha- lia pamuk ihracına kalkı,an bir fir• 

Ankara 10 - Eski Lahaye elçisi. B. nnd• oturan 15 yaılannda Kadir Jenebilir. Geniş Rus arazisi üze- ya benzemfyeceğf görünüyor. Une gelmiştir. VekAletln göste- ma Ticaret VeUletine bildirilmit-
Yakup Kadrt. Deme orta e~e. d~ incir aiacına çıkmıt, dal lurJıp rtnde ve her tarafta, en ümit 1 Buna rağmen bu tertip yeni tah- receği bir himmet, lstanbulu bu tir. 
Beme elçlst B. Vasfi de 8ofya elçllt- duoerelc haıında1 ağır yaralanmİtbr. edilmedik yerlerde sık sık rasıa- kim sistemleri için güzel fikir ve haşa.relerden kurtarma~a kA.fi- * Bcykozun lshakla köyünden Sa· 
tine t.Ayln edUmlş]erdlr. Kadir l.aatane,.e kaldınlmııhr. nan miistahkem mevzilerin hep- esas vermektedir. dir. lihiı:Jcaruı 28 yaılannda Fatma evi• 

--------
1=-================~ 

velki aiin hü~met doktoruna ııide• 

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 82 
. 

Yasan: (VA - N6) 

• , rdı: o civarda Mehmed adında biri 
Orharı Sami!... iki metre ötem<le cHele o tabancanın deli kan ta· c- Olmaz •.. Çabuk ... Emini ıati- tar L d d'" ül' d .. v •• •• b ·· d ann an ov uaunu. u yuz. en, 
duruyor ..• Gözlerini ııözlcrimin içi- rafından patlatılışı .. . Kurıunuın bu-- yorum... hAmile bulunduğu aekiz aylı.Jt çocu.e 
ne dikmif ..• Put keeilmiı... lup bulup da beni bulmuı ..• Yara- cAkhm fikrim. Orhanın da eve ğuau J .:ıürdüğünü ve kendiainin d• 

cFethi reis: lam8'!.... dönmcsindqcli ... Şayet benden .. ....- baatal ..dı~ıı.ı söylemiftir. Fatma 
c- Bu kim) ..• - diye difleri cŞamdı ne yapacakıtım) •.. Böyle vel daocra ·, yualanmıt oldqum bunlan anlatırken de orada dÜfÜp 

aruanclan ldeta salık çalarc:aıama muğlak bir vaziyetten nuıl kurtula- için, bütün e.rarmıız meydana çık... ö..:ınüıtü-. Adlqc doktoru tarafındaıı 
aunldanda. - ,Yeni lııklannclan hl· caktım) caktı. yapılan muayenede Fatmanın 'YÜCuoe 

rl mi>... Fetb.i reia~n. avenesi beni yansan . ~ı::,etlıi reia, emrim•. laer eef_e~kl dunda dö~me izleri görülmüt ve keb
cO rece vaka yerinde değildin. tulumbası eabı omuzlanna alarak ~b: ıtaat ederek, aıftti. Ben, ıçım disir.in, çocuk dü§tirme neticeainde 

- ln.a rıa+lr~ ulu &jreni-t _ ADah hepimizi ODUn tenin· Emin •.• Fakat sanki qulunmupun d~arı uçururlarken hep hunu dilıii· titrıy~~ek ve ko~ sazbyarak heye- f-Jla kaıa zayi ederek öldüiü anl.-
ror? • . • Bunlan hiç bilmezdim... • den IDUUD etain. sibi meseleyi hiliyoraun... Yanında nüyordum. ~.n JÇmde bclc.lıyord~:. J&buttır. 
41edı. Y in d V• Bu duaya. Borjiya MeWıat bile kaç kere •latıldL Locadakiler Or- «Bir kupaya 'bindirildim. c- Ya yoldaa, ya eattıyse... F•tmanın ce~di morsa kaldırıla-

- a ız sen eaıl. hemen hiç tü;yleri ürpererek yürekten• ' ban Samiye horozlandılar. O. ken- • cScnin CeSıyo'da. .arlcadqlannla cCözü~ kupa •!81>•1~ Cenyo rak Yaka etrahnda tahkikata l>a,Jan-
~ bilmezdi ... S.de .. , _ Ammı • d~i ' dWni tehdideden tehlikeyi asla g6r- beraber oldafuııu biliyordum. tara.f~ı .peacer~deydL ım,tir. 

- Sade bizim dadı kalfa... Pek· .. bü ,_,L~ • '-"d .. mUyormut gı'bJ dunıyordu Gazleri- cBu itin içinden çıban çıksan cJırdenbare, ötelu pencereden * y .. l manlard _...1. • 
K Em ld - 1, o r maayenırı ma011 ı r 1 " il ' Ben k lr. ' müatehzi bir ses duyuldu ; agmar u za a .-.rııı 

a.e in srü a: - --Haaa ... Matmazel Miryam pa- n Jfizüme çm emiş bakıyordu. acn çı aca hn. Ge . l B d . - yiibelc ma'halle!crinden gelen kuın 
- Allah bu aefer de onu iala1ı I& b&disai ••• Hul&sa azizim 0 ge- miyim, yoksa Htclti mi, yani Handan cFethi reiaea kndi çT=k~nl' e ıv,; ~- •o çamurur su mecralannı kapadıği 

;Jan ..• Demek, anaya, kıza aynı ce. locada oturınut bizim F;tlii re- mı, yahut bir mucizeyle ikimize bir-- c- Arabayı Cenyo'nun Bnllnde me ··• · d. ılın ıe;:u .u ~··· görüh.1Uıtür. Belediyenin daimt 
~tle Lizmette bulunmuş~... iele, cCat.ide rcsmİ babasında kal- den benziyen üçüncll bir inam mı) durdur İn içeride Em.ın })eyi «'~ lçcvar .;:· b acya aore- ameJea:. tıkanan mecra bpaklannı 

E
-yl Ôyh 1~.;,:· Ve itte azizim ben, malıdır!> - cHayır, benim evime Anlamak istiyordu. bul. •. Ona ~Byleı Oelsinl - de- k~~· oa nız.•1 e;: /r188!f8}aj• açmak üzere çalıştırılacaktır. 

e ı·· aıruuılld.: bir· maceranın getin1melidirb münakapsıru yapıp cVe ben ıoğakkanlalığımı, zcltl- dim ... de F k pe~§an a 'b1 J!ru • 
~ uyüm .•. Ve tabiidir ki bayle duruyorduk. mi toplamağa çabalıyordum: c:_ Yaraluin... Kanlann akı- ._~·k labatl,k u Bsaatte ~.e.ü .~rr B. Churchill Tu··rk 

t agım. • • cB . N l " b Öb' _.__ lan d ıtuy a a a ı tı. ana o soz soy a-
N. • tab.. l ) en. c- e yapma ı aa u f§Wı için- yor... ilr al'Uldaı a aavdın... yeni farkedemedim Her kim ise ·ı • • k b 1 • 

- B'~ç~ ~· 11
> 

0 ~ •• • • c- Bu oyunu kocama nasıl oy- den aıyınlıYalı) - diyordum. Hiçbirimizi letcmi:roraun ... Bu Emin ahalinin içine karıı~iştı gazetecı erını a U ettı 
ı,. - oy e ır ana .. . Boyle hır ba- namn) - diye düşünüyordum. - cO kalabalığın, o gürültünün ara- senin derdine ne çar.e bulacak) . .. A b d · Londra 1 f - Başvekil B. Chur-

... Ya Cabide) ~e de 0~ onu~ bana karşı da, ev- stnda, kulağıma akaeden bir •esin Haydi seni evime rcHUreylm, "doktor c ra ~cıy~ sor un:: . ehil dün Türk gazetecilerini kabul 
- Öy .. .. ladı -:ımdıgı Cahıdeye karşı da, ıon· acayip perdesini asla unutamıyaca- çağıray:m .• , Sana balr.tirayım ... Za• «- Kımdı o) ... Kımdı o)... ederek görüşmüşt i.ir. Sefirimiz O. 
-::-~~·Uk ba:::J::ük. anned~n ıuz bir aşkı var . •. Kendisine kıyma- ğnn. Biri: ten Lhkaç ııün yanımda kalmağa c- Kimi soruyorsun, madama)' Rauf ~aze•eciler şerefine bir ziya fe t 

Ye oy y MAra ~ h mW c- Vay babasiaüii... Yandık vaitli ~in ••• Kal, ne olunun) ... Ca.. c(Beni o kılıkla, hıristiyan kadını vcrm 0 !'!tir. Bu zi afette bir çok l'l-
• • t" 
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Sahtfe 3 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Kücük 
' 

endüstri ( ŞBBiR BABERLER.i) Prdu Hastabakıcı ve Hemşireler Okuluna ait ha 
izahat ve okula kayıt ve kabul tartları 

ı - Okulumuza hO.stabalucı ve hemşire yetiştirmek ilzere Ankarnd 
M. M. V. tarafından 1930 senesinde açılmış olan hasta bakıcı ve hemşlr 
okulunna bu .sene de 45 talebe alı.ruıcakbr. Okula girmek arzu edenle 
bulunduktan mahallln va11llğlne ve kaymaknmlığınn veya askerlik §Ub - .JJbert ne it yapıyor 1 

- Babası büyük krizde iflis et-
mitti; aonra da öldü. Albert bet pa· 
rasız bir yelim halinde kabnca, tah· 
ailini iyice t...,..,,byamadı; teqib• 
tarlıkla ba1atmı kazanmak mecburi
yetini duydu. Fakat akıamJan da 
bir kü(':!k endüstride çtn\klıkla çalı· 

Yiyecek Ekmek istihkakı Darülacezede ltrlne dilekçe lle mü.rnc:ıat edeceklerdir. 

fiatleri tkinciteırinden .onra yeni paviyon · 
arttirilmaıi muhtemel 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar. mem 
olup tckal\dlye alacaklardır. 

s - Mezun ol:ınlnraltı senelik mecburi hlzmeuerını ordu hastaha 
nelerinde yapacaklar ondan sonra arzu ederlerse memleketteki büt 

ııyor. 

- Küçük endüstride? 

Et fiatleri yeniden 
yükseliyor 

- Evet ••• Üç dört genç bir araya Et flaUCrl blr kaç gtbıdenbert yenl-
ıelmişler... Küçük esnnayeyle bir den yükselnıektedir. AlAkndarlann 
it başannağa karar ve~Icr. Bak- söylediklerine göre kasaplık hayr.ın 
mqlar ki, Levı"'ler çivit yapmak ıu- tedarikindeki güçlük devam ederse 
retile !ı.arlannı yoluna sokmutlar; llatler daha da yükselecektir. Usulen 
Rimento'lar sinek kağıdı ile mü- dlin mezbahada hayvan keslm1 yapıl
kemme· para kazanıyor; Coldatein'- mıımıştır. Evvelki gijnkü. kesim esna
ler kest. kağıdı imal ediyor; Bunlar smdn. Karaman koyununun kllosu 
da efendim, piyasanın ihtiyacını tet- canlı olnrak '15 k\lruşa satılmıştır. 
kik etmif; bir kuzenleri vasıtasile Cıınlı sığırın lrllosu 35 - 40 kuru§tan 
1talyadan cher ••yİ yapıftır81l bir muamele görmüştür. Dün kasaplarda 

r- Kıvırcığın kilOBU 160, Ddlıcın 140, 
umk formülü getirmiş, o halitayı Karamanın 130, kemikli 8l~nn 110, 
ıitcler<. doldurup piyasaya sürüyor- kuzunun 160 kuruşa satılmakta idi. 
lar. Fakat Albert'ciğin koyduğu FiaUerin yükselmesine sebep kn
aennaye ancak tezgi.htarlıktan bi- saplık hayvanlann İ.stnnbuh güçlük
riktirdiii birkat yilı lira olduiu_i~in, le gelmesidir. Bu müşkll&tı kısmen 
gecele:i çalJ.§maıma karphk ıımdı 1 önlemek üzere maı sahipleri hayvan
bcş nara almıyor. Ancak ticaret iler- lannı Yalovayn kadar yürütüyorlar. 
lediii takdirde tczxihtarlıktan çeki- Esklşehlrde on binlerce koyun vagon 
lerek kendini büsbütün zamkçllığa beklemekU<!lr. Esklşehlrdekl hayvan-
hasredecek... lann vagon tedarilt edlllp ~tanbula 

••• • getırtlmeleri tamın olunursa yeniden 
piyasada ferahlık olabilecektir. 

Bu gihi vaziyetler, azlıklar ara· Mal sahipleri hayvnnlnnnı sakla-
llDcla pek çoktur. Dünyanın başka mayıp biran evvel elden çıkfrınak Js
milletlerinde de haylidir. Mukadde- temektedlr. Bu sene ot ve arpa flat
ratm o anda kendilerine verdiği me- len her senekinden yüksektir. Her ge. 
murluk, itçililr tUibini IM:fenmiyen ne mal aahiplerf ağıllarına hayYruı 
milyortlarca genç adam, aluılannın doldurarak bir müddet beslerler ve 
yammı deiiftirmek, hapsedildikleri peyderpey piyasaya arzederlerdl. Yl
clar ~eveyi lnnnak için cehdedi- yecet: flatlerı yüksek olduğundan bu 
yarlar. Ekseriya muvaffak da olu· sene besi yapılamamıştır. 
)"Orlar. Sadeyağ ve peynir 

cBos vı.ıkib denen ıeyİ bayırlı Bir kaç gündenberl İstanbul plya-
tekilde geçirmek için bir .amatör- samıa aade yat gelmtyor.Bor88. flat
liİll» tarzı vardır. Fakat camatör- lert Ardahan 320, Diyarbakır 350, Ur
lilcıt ne de olsa fantezidir ki böyle fa 390. 410 tu~tur. Yeni mahsul 
hir :üluü aöae aJm.k, ~ok kimle için, Urfa ;yağından §imdiye kadar İstan-
1.a•ue yakanda tarifi aeçm Albert bula yalına blr partl Relml§tlr. Yeni 
11.nında yetimle'!" için mümkün de- mahsul a:a oldutundan truumuıa pet 
lC.."1..1:... s....ı.r.. k8çiik endiiltri, ko- az sade yat gelebilecektir. 
....... Her itile oldutu stbl bu aene de 
ca bir İab"kbal ümidi, refah, battl mandımlarda ki.fi miktarda peynir 
ıervet imkim veriyor. lflenmlftlr. Yalnız geçen sene FJat 
•- Yahal Sa oilan meteliaia mftmkabe teştllAtı kafllr peynirine 

tezg&htann biriydi... Acaba hıyıgİ fazla tlat koyduğundan bu cins pey
dalavcreyi çe'Yirdi de ıimdi yb elli nlr imaline daha çok ehemmiyet ve
liralık _partımanda oturuyor? Kan- rflml§Ur. AlAkadar makamlar buzha
smın kat kat tuvaletleri var! Yum nelerdekl peynlrlertn muntazaman 
Adada ev tutuyor. izin venlir veril- piyasaya arzını temin edemlycrlar. 
me:z en son model hususi otomobili- Çilnkft, her aene buzhanelere tüccar 
ni ıürüo Maslak yolunda tozu du- tamfından mal yatınlırken bu sene 

öyle olmam11. buzhanel'erdeltl peyn!r. 
mana katacak! .•• Nereden buluyor Jerln müstahsUe a1t olduğu görüJmüş-
bu parayı? ... :a tür Sayısı çok ol.an müstahslll birer 

ihtikar bahsi bertaraf, etrafımız· birer bulup tebligat yapmnk ka.bll 
da göriip p~tıiımız ıu zenginleşme- olamıyor. Bunlardan bir çoğu peynl
nin bir de meşru, mergup, imtisale rlnl buzhaneye teslim ettikten sonra 
layık kısmı vardır. Sinek ki.ğıdmm, çekilip gltınlştır. Kendilerini bulmak 
mrnkın, çamafır mandalınm. meb- da güçtür. Söylendiğine ~öre peynir 
nik oyuncağın, ayakkabı İçine konu• sahipleri flatler yükseldiği znmaıı 
lan taban mantarının, kadm elbiae· meydana çıkacak ve mallannı ·o za
aine dikilecek bo7ab tahtadan düğ· man !atacaktır. 
melerin ilh, ilh. ve saire, ve aairenin Peynirin tenekesi 24 liraya çtkmı.ı-

tır. F1nt tahdldatı kalkmadan l)nce 
yapıcısı olmak!... peynirin tenekesı kara borsada 21 

Bu .cilh, ilb. ve saire, ve aaire:a, lira idi. 
sarmakla tükenmiyecelı kadar ~o•- -=========-====-==-=:-. 
tar. RU:amlar KJ"bi. onlann da niha-
yeti gelme:z. BeterJyet, geçen asırlar
da, büyük icatarıl crqmİftİr: Buhar 
senüai. elektrik 14tfı, tayyare vesaire. 
Fakat onlann yanında, milyonlarca 
miniminiler var: Çenael ifne, kur-
911D kalem. gözlülı ~eai. et kıy
ma Makineli. çnrilerek ~an kapı 
zili, tükürük hokkası, tel llbra, 
ilh... Banlann sayuıs e!Dlali. önü
müzdt.: •.i on yille"!" içinde de medeni
ye~ ıenitletmelde devam edecek· 
tir ..• Ve bunlan bulan küçük mucit· 
ler Ediaon kadar töbrete nail olaını
yacaklarsa da onunkinden büyük 
servete kaVUtabilirler. icada bile ha
cet yok; batkalannın izi üzerinde 
yürüyerek küçük endüstriye zeki ve 
emek verenler cemiyette kalbur iia
\Ü kaJırlar; böyle vatandqlan çok 
olan bir cemiyet de, diğerleri ara
sında kalbur üstü aayı)ır. 

Piyasanın dertleri: 
0 yok. fU bitti, bu kalmadı J 
Böy!d de.ileri önliyecek de, bütün 

bir Türlı: gençliği neslinin zeki ve 
iradesini ta küçiik endüstri mevz;uu 
&zerine teluil etmesidir. 

(Vl - Nu) 
-ıneııı-.ııltfiııı.._ ...... ._ .. ,,,n ....................... 

Ocak kongreleri 
c. H. P. ~hlr semt ocatı re-

1al1ğbıden: 

Ocağımızın 1942 senesi yıllrt kon
~ 13 E:vll11 1942 pazar giinl\ a:ıat 
15 de Yenifehlr Dereboyt~ caddesl 
13 numaralı ocak binasında yapıla
catı clhetJe ocatımıza mukayyet bu
lunan bütün aıbdllflann ttfl'Ulerl 
ehemmiyetle rica olunur. 

MEVLÜ 
Merhum pederlm 

,Mkerl lbeler riya
ziye öğretmen l e
mekli ytlzba§l NEZİR 
ÇILBJR'ın ölümü. 
nfin kırkıncı günü 
m ünnsebct.l!c Eyl il· 
Hin on lklncl cu
martesi günü saat 
2,30 da Çenkgelköy 
Yuka.n camisinde 
Mev~du nebev1 o
kutturulncağmdan 

tend.lsbıl seven ve 
arzu edenlerin te1- • 

D 

rınerı rtca olunur. Na Çılbır 
<Köprllniln 'O'b'tüdar iskelesinden 

saaı l.30 da vapur Tardır.) 
otlu Turgut Çılbır , 

Ycnl kame tevzlatmda.n sonra da 
piyasada kaçak ekmek satışı devam 
ediyor. Kaçak ekmekler 40 ile 80 ku-

Pli.n hazirlandi, 100 bin 
liraya malolacak 

ruş arasında. s:atılınnkt:ı.dır. Alınan sı. Darüıicezeye yeni bir paviyon 
kı tertibat sayesinde karne lw;akçı- ilivc edilmesi ve. bu paviyonda içti· 
lığının nJsbeten önüne geçilmiştir. mai mevkileri, müsait olduğu halde 
Fakat knçak ekmek satışına mrını ol- real1 halleri düıkün olanlann barın.o 
mak için gösterilen gayretler boşa git. dırı!mıJıı kararlqtmlmııb. Yeni bi-
miştlr Fınncılar centlyetlne katı teb· A h rl . 
llgnt yapılmış 1se de bir türlü müsbet nar:.ın .~laı.ı • az? anml§br. B!_Ilanın 
netice alınamamıştır Toprak mah- yt.z L-ucur hın lıray:ı malolacagı an
sullerl ofls1 kaçak Ün satışına m~ laıılmıştır. Binanın İn§a masrafı için 
olma~a çalışmaktadır. Bnzı fınncılar, memleketimiz.in hamiyet erbabından 
ofisten aldıklan unlara balda unu tt plıfoa .. para altmış bin lirayı bu1-
k:arı§tırarak un tasarrufu yapabil- muştu. Mütebaki miktann da temi• 
mekte ve bu unlarla da kaçak ekmek nine çalışılmaktadır. 
yapnrnk satmaktadır. 

Yakında büyüklerin ekmek lstlh
kakının 400 grama, çocuk.lnnn da 
300 grama ..çıknnlacn~ını yazmıştık. 
Haber aldığımıza g!Sre yeni buğday 
r!'koltf'.slnln stok hazırlıklan bir müd
det daha devam edece~den ekmek 
istihkakı ancak Jklnclteşrln ayından 
sonra arttınlabllecektlr. Alftkadar
lar. ekmek lsUbkakı çoAaldıktan 
sonra kaçak ekmek satışının kcndlll
ğ'lnden azalncnğı mütalaasında bu
lunmaktadır. 

306 çuval un tasarruf 
edildi 

Şehrimizde ekme-kllk Jhtlyacını 
.kıırşılamat 112ere ekmek11lc 11n mikta
rı yünde üç bin çuvala çıkanlmıştı. 
Son ünlerde Belediyenin tak1bett.ıtı 
sıkı tf'dblrler netlces!nde karne yol
suzlutunun önü alınmış ve e;ylill ayın. 
dan itibaren 3Ge çuval un tasarruf 
edilmiştir. 

Üsküdarın yakacak 
ihtiyacı 

M~.hriıkat ofisi, mekteplerle be· 
raber Üsküdarıın mahrUknt ihtiyar
cını karıılamak üzere odun gönder
meğe baılamıştır. Şimdilik üç bin 
çeki odun Üsküdar iskelesi cJvarın· 
daki nhtıma istif edilmiştir. Üskü
dann odunu Alemdağında kesilen 
ağaçlardan tedarik edilmektedir. 
Ofis. Üsküdan r.akacakaız bırak· 
mamak üzere. Uıküdara yeniden 
odun göndereceJctir. 

Zeytinyağı 

Piyasaya pek az 
mal geliyor 

llbhl t~kküller kendilerine açık olacaktır. 
4 - Tahsil mtiddetı tiç sene olup bu müddet içinde okurlara ayda b 

Um. harçlık vertıecek, 1qe ve Ubaslan tamamen okula alt olacaktır. 
15 - Okuldan mezun olanlar barem kanununa göre 20 lira asli mnnı· 

tan başlamak üzre maaş alacaklar, ve bu mlkdar gittikçe çoğalacaktır. 
Bu zaman dahi laşe giydirme, ve bannma orduya alt olacaktır. 

6 - Okul 15 Eyl!U 942 de tedrlsata ha.şlnyncaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul şartlan §Ulllardır: 
A - Türkiye Cümhurlyetı tebaosından olmak, ve Türk ırkından bu· 

lunmak, 
B - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görmen 

müsait bulunmak, cbunu her hanğl blr hastane sıhhl heyeti raporllt 
tesblt ettirmek ve evrnka bağlamak lAzımdır.11 

C - Okurun talebe ynşı 16 dnn apğı 22 den yukarı olmayacaktır. 
D - Kendlsi ana ve baba met ehlinden olmak, sbu vaziyet polisçi 

tevsik ettirilerek evrnka bağlanacaktır.ıı · , 
E - En az orta okul tahs1lln1 bitirmiş' olmn''k. seleme lmtıhanlannda 

muvaffak olmak §arttır.• veyn. bu derecede t:ihsU · gördül{ünü 1sbat et. 
meb tasdikname veya buuun tasdlkH bir ımreU. Muameleli evrakına ek
lenecektlr.ı 

F - Evll veya nlfanlı bulunmamak, evvelce evlenip boşananlarla kQ
caaı ölmüş olanlar kabul edilir. Buna e.lt medeni hali bildirir müsbit ev· 
rak keza eklenecektir. 

G - Okur sıbhl sebepler dı§ında okulu tendlllğlnden terkett!lı. ev. 
lc.nme suretııe veya dl~er inzibatı sebeplerle ·okuldan çıkanldılı. altı se
nelik. .:mecburi hizmetini yapmadığı veya tariıamlamadığı veyahut sıhhi 
sebepler dşnda çıkanldıRJ taktirde tahakkuk ettlrllecet mektep masraf• 
lannı tamamen ödeyece~e ve göetel'dl~ Tesikaların tamamen dotru 
olduğuna dair noterlikten tasdlklJ. ve kefWl bir taahhtıtname vc:ecektl:-. 

8 - Yukandak1 şernıtı haiz olanolnır olcula imtihansız olarak kabul 
edilecektir. 

9 - Yukarıdaki maddeler mucibince evrakının mu.amelesini bitiren• 
Jerden vllAyet ftya kaza merkezlertnde oturanlar bu makamlar yeya as.
terlik şubeleri vasıtaslle evraklarını dotrudan doğruya Ankara ordu ha .. 
tabakıcı hemşlreler okulu ml1dllrlll~üne g«mdereceklerdlr. 

10 - Müracaatlann ağustos 1942n1ha:yeUne kadar sona ercllrllme.d 
lAzımdır. 

ıı - Okurlann kabul edildikleri ve mektebe hareket etme U.rlhlerl 
aynı makamlar tarafından tendllerlne bildirilecektir. 

12 - Kabul edileceklerin okulun buhmduğu Ankaraya kadar reımeıı 
ye okulda tekrar yapılacak lllıht muayene netıcest hastalıklan wbeyyfiıl 
edenlerin memleketine &itmek lçln masraf edecekleri yol paralan t.encıı. 
lerlne alt olacaktır. (Mf • 7802) 

Bundan başka ;yolauzhıltlan görü
lüp de enelce unlan kestlınek ırure
tlle kapatılan 18 fırına yeniden un 
verllmesl tararlqtırılm~tı. Bu 18 
fınn ,erine ııon gilnlerde Yolsualutu 
anl&fıJan fınnlardan bir kısmı kapa
tılacaktır. Bunlaruı mlktan bucUn
lerde belll Olacaktır. 

Blr müddettenbert İstanbula pek u Kapalı zarfla eksiltme ilanı 
aeytlnyağı geliyor. Gelen yatların 

Gazi bulvarı 
Unkapam - Saraçhane
baıı kısmı yapılıyor 

mühim bir ıuamı sabunluk. yatlardır. Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
Ticaret veklletı. yaRcılarm mllraeaatl 1 _ Ankarada Atatilrk Bulvan Qzerbıde Osnu\nlı Bankall l»!U§1ıt1ndf 
merlne teneke satışlarda dara mulll- olup Btl Bankın kirası altında bulunan Vakıf binanın &tüne 1 tat UAvt 
nOn kaldınlmarun kabul etmlt ise de edlleeelttlr. Kapalı zarf u.mllle eksiltmeye 'kGllulmuştur. 
bu şeklin tatbikine stok mlırtan ta- 2 _ Bu inşaatın ketU bedeli '70334 21Jetmlı bin üo J1iz ot.uz dön lira 
mamen tel!lblt olunduktan !Onr& ıec;I- Jirml doJru:~ k~ruştur. . 

ı~e::~tln talebi üzerine alikadnr 3 - Bu ln~aata alt tennl nrak tanlardır: 
yerlerden zeytinyatı stok miktarı bU- aı Fennt ve eksiltme şartnameler! 
dlrtı ı t i ts•ft ~b ld stok yar.ılma- bı Projeler ve keşif varakası 

m Ş r. 1.-<U! u n ., c. Muk:ıvelename 
dığı gibi gelen Ya#lann ihtiyacı kar- 4 _ 3 flncil maddede g&terllen evrak Vakıtlar Umum mOdilrlüiü ın. 
fllayacak miktarda olmadıtı VekA- IUt mildürJy<'tinden 308 Oç ytız altı k\ll'UI nnıbbUhıde ttrlllr. 
lete arzedllnıiftlr. Ticaret odasına ' _ .Ebiltme 21/9/942 tarihine rutıayan puarteaı ıöntl saat 15 df 
müracaat eden tacirler talepler! ve- Vakıflar Umum müdürlüğü İnpat müdüriyetinde toplanacak ihale konıls· 
kllet tarafından yerine getlrllmedll'ti yanu marlfetlle ynpılacaktır. 
takdirde ya~n bollaşamıyaca~nı bU- Tekllt mektuplan karnrlaştınlan saatten bir saat evve!lne kadar mak· 
dlrmlşlerdlt. buz mukabilinde komisyon reJsll~lne verllml§ olacıı.ktır. Posta geclkmelcrl 

Gazi bulvarının Unkapanı - Sa
raç'haneba§J kısmının parke taılan 
hazırlanmııtır. Yolun bil' kısmını 
müteahhit, bir kl!mını Belediye * Di.ikkanının vitrinindeki etlere 
yapacakhr. İntaatın Cümhuriyet etiket koymamak ıuretile fiat aleni
bayremma kadar bitirilmesine çalı- yMi kanununa muhalif hareket 
şılacaktır. suçundan maznur.. k~p Yani 'R çı-

rağı Mcnahim '\..: dmdeki kumaılan 

kabule pyan detlldlr. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin C'166.'11 cmtt b1n yedl ~ aıtmıı altı ltra 

'71 kurut muYSkbt teminat nrmelerl n aealıda ,azılı 'feSblan haiz ol• 
mn:ıan ...ıtır. Ba nslkalan ibraz edemlyenlere 3 tlnctı maddede nzılı ev~ 
rak ..ememe.. 

Saraçbanebqandan ~~r~ya k~- Jrizliyerek aabfA arzetmemek 8UJ'etile 
d~ uzanan kısı~ da ıstımlak edıl- ihtikar yapmak suçundan maznun 
dıkten aonra munak~saya çı~arıla- manifaturacı Simon milli korunma 
cak ve bu kısmın mpsı nıhayet m:\hkc..:n · rilmiılerdir. 
Ölıümüzdeki ilkbahara kadar ta-

1 
aıne ve 

~amlanarak 23 nisan Milli haki- Gu··nıu··•- B 1 
miy~t bayramına kadar yetiıtirile- K Orsa 
cdttır. 

______________________ .. 
İki parçadan ibaret olan bu 701 

tamamlandıktan sonra Marmara ve 
Haliç sahilleri biribirlerine bağla· 
nacakla . dır. 

MAZLOM Kitapevi 
Sunar 

PRATİKTE DAHiLi 
HASTALIKLARIN 

Rejim ve Tedavileri 
Yazan: 

Dr. A. SOKRU KOL rtlR · 
Dahiliye Mütehassıaı 

Büyütülmüş ve yenileıtirilınit 
tKİNCİ BASKISI 

298 aahife 2 renkli Iivha 
İçindekiler: 

10 "EyliU 194! tstanbut borsasınm 
liatlerl 

İnlçre !rangı 
Londra tizerıne ı sterlin 
Nevyorlt Uzertne 100 dolar 

5.24 
130.70 

Cenevre llzerine ıoo 30.365 
Madrld llzertne 100 pezeta 12.9375 
Stokholın üzerine 100 kuron 31.16 

ESHAM VE TAB'VtıAT 
~ 15 933 Ergani 21.111 
Merk'Z bankası 153.-

IRADYOI 
11 eylül cııma öğle ve akşam 

12.30 Program, 12.33 Müzik (Pl.) 
12,45 Ajans haberleri. 13 Pf;'.şrev, şarkı 
ve semailer. 

18.03 Fasıl heycU. 18.40 Müzik (Pi.) 
19 Kon114ma, 19.15 Ud ve kanunla saz 
eserı~rı. 19.30 Ajans haberler!. 19,45 
Kllsik Türk müziğl. 2015 .Radyo Ga
zetesi, 20.45 Müzik CPl.) 21 Evin saati, 

•• 1942 yilma alt Ticaret odasından almmlf ftSfka 
lb Ratıa vetilettnden alınmış müteahhltllk n.1tas1 
c• Bn u '10000 ,etmiş bin Jlıalıt benzeri lnp.atı UYIUD bir tekllde ıtınrı.ı 

eyledlghıe dair Dgfl1 malcamdan tudlkll btr ftl1ka ibrazı 
eh Lt.etlllertn mimar veya mühendil olmaa. 
'1 - Eksl!tmeye gireceklerin kapalı zarfın haıırlanma.smda Ye tekll.t 

mektuplarının 1uih1mda " ba a.rfJ&rm tndllnde n ))Olta Ue IGodertJ. 
niestnde 2480 ayılı kanunun a, IS .,. M inci maddelertne ba.rfl,Jea rla1el 
edilmesi 16.zundır. 

8 - İfbu ln§Utm bedell fthld !lat Mail tııertıuıen MnfCektir. dl2b 

Kütaliya Vili:ve~en: 
Emet - Emirler yolunun 16 + 881 - 22 + 181 ncı kllometrelerl aramı· 

d&tl f<lle infaatı t:ıpaJı urf uulJJe eblltaefe kanulmUf n talip cıbna• 
ması sebebllc bir ay zarfında pazarlıkla Uıaleslne tarar verllmtştı. Ahiren 
şartnamellndeld bua bJJ& .,. prtlann ı&Up çıkmamasına sebep ietkil et.
till anlqllms..sı Ozerhıe prtnamede ]Azım gelen tadllAt yapılmış oldutun
dan yeni teralt dairemde mezktr tosa inşaatı ,enlden kapalı sarf usu.ille 
eulltmeye konulmuştur. 

1 - Keşif bedeli 56812 lira 8 kuruştur. 
2 - Muvakkat teminatı t261 Uradır. 
3 - Ek.~ııtme 15/9/ 942 ta.rıhine müsadlf aalı günü saat 16 da Kütahya 

VUAyeti mnkaınmda toplanacak Da1m1 Enctlmende yapılacattır. 
' - İsteklilerin tetııt me.ttubunu ihale .saatinden blr saat enel yanı 

saat 15 de Dalınt Encümen RJ.yasetıne vennlf bulunmalan prtLır. Bu Gaat
ten sonra tekllt mektuba kabul edUınlyeceğl gibl postada vak! olacak ge 
Clkmeler de naz.an itibara alınmıyacaktır. 

5 - Ekslltnıeye girmek lçln eksntme ve 1hale gl1n!lnden en az 1lç gün 
evvle Vilfıye~ Nafta Müdllrlftlüne müracaatla nlacaklan ehliyet vesikasını 
ve Ticaret odasında kayıtlı o!dultlanna dair vesikayı ve muvakkat tem1nat 
mektAıbunu teklif mektubuna koymalnn ve tekllt mektuplannı !halat k<!
nunu ahkAmına tevfikan tanzlm etmeler! mecburldJr. 

6 - Fulıı malilmat almak ve ke§U dosyamu görmek isteyenler her gün 
Kütahya Vllil.yetı Dalnıl Encümen kalembıe müracaat edcblllrler. c9318• 

ntani, kalb, hazım cihazı, kara
iğer, metabolizma, kan, böbrek, 
eneffüı cihazı haatalıklan ve ze
irlenmelerin rejim ve tedavileri. 
itaminler. 

İstanbulda 200 lnmıı· 
atraya poata muarifile 225 JCrt. 
MAZLOM Kitapevi , 

~·:!sT~~;l~ s;;oı:,:=.ası, 22.30 Devlet Demiryollari ve Limanları !ıletme ı-
ıı e,-1üı eamartes1 sabahı Umum idaresi ilanları 

7.30 Program ve '7.32 Vücudumuzu ~--=-=----------=-=1::11====-==-==::::1111:=::a:::ım:::::::::i:ıl' 16. Postane caddcai. İstanbul çalıttıralım, 7.40 Ajana haberleri. 7.55 
Mllzlk (Pl.) 

* Son zamanlarda bazı in1&Atta 
~rük malzeme kullanıldığı ıöıiil
müıtür. Bir kısım tuğlalar rütubeti 
geçirdiğinden Belediye bunların 
kullanılmaması için bir talimatname 
Lazı. lar.ıak tadır. 

........................................................................................................................ 
Muhammen bedeli css.:ıooı Ura olan 8000 adet traversHk meşe taıu 

2210/1912 aalı gibıQ .ut 15 de kapalı zart tıaulil ile Ankarada İdare Blna
mnda toplanan 1ı1ertes 1 uncu t.omısronca mı.tın alınacakbr • 

Merhum Büyük Elçi 
Ali Haydar Aktay'ın 

mevt udu 
Ölümünib kırkıncı gÜnÜ· 

ne müaadif, Ramazanın bi· 
rinci ve Eylulün on ikinci 
CmnartC$i günü Tqvikiye ca· 
ıniinde öğle namazını müte

akip mevlut okuttunılacağm
dan, anu edelnerin teşl'iflc-
ri rica olunur. 

BU AKŞAM 

T E p E B A ş 1 Belediye B A H ç E s i' nde 
Muhalefeti hava hasebile Çarşamba ak§amı verilemiyen 

MEVSiMiN EN BÜYÜK MÜSAMERESi 
Kanuni AHMET YA TMAN'ın sanat hayabnın 30 uncu 

Bütün müzisyeclerin iıtiraklerile saat 3 e kadar devam etmek üzere kutlulanacaktır. 
yılı 

ALABANDA BGyük Revü 

Bu ıte girmek 11tefenl!rln (2'100) llralık m1r1a.kkat 1eminat lle tana• 
nun taybı ett.lğ1 vesitalan ~e tekll.flertnt afll1 rün saat 14 e kadar adı 
geçen komisyon reisliğine Termelerı lAzımdır. 

Şartnameler parasız olıırak An.karada Malzeme Da1re.slntıen, Baydar· 
paşada TeaellUm 1'e Bevlc Şe!lıt1nden temin tııunur. (9813) 

* ı - 15/9/ 942 tarihinden ttibaren D. D/l No. ıu Ankara Banllyö tarlfe-
slne EUmesut - Slncnnköy bölgesi etı~lr. 

2 - 15/ 10/ 942 tarihinden ltıbareıı kepek, razmol, paspal ve bunlar gibi 
değirmenlerde hnsıl olan diğer zahire gışası ve elek iistü maddeleri D. 
D/209 No. lu tarifenin 2, ve B üncü tısınılanna idhal edl1nıiş ve bunlara alt 
D. D/ 211 No. lu tart!e lle D. D/223 No. hı k:U.1çe ba.kıjj tarifesi k:ıldınlmıştır. 

4 - Fazla bHgl lsta.syonlardan ıstenlleblllr. c773b cfl923.t 

İstanbul Deniz Komutanlığin<lan: 
Yaşı 32 den fazla olmamak üzere yedek subaylard::ın kabul imtihanında 

muvaffak olanlardan ylrm1sl deniz ordusu için hesap ve muamele m 
e t1rllm 



·~alitfe 'I 

KENDiR ve KETEN Sanayii 
Türk Anonim Şirketinden: 

9/9/942 tlen ltibaren mer'i Fabrikada "teslim 

F AT 
Karele 

No. 1/2 
314 
1 
r.114 
•. 1 /2 
2 
21 /2 
} 

4 
s 
' 

••• K11n11 

:222 
230 
240 
249 
257 
284 
323 
341 
396 
430 

200 gramdan fazla (Krovaze 
çıknklama) bobinler, çileler ve 
alelumum dokuma aanayiinde 

rnil.stamel 

Kendir ipleri ve kat
ranli ve katranıiz 

HALATLAR 
Kendir ipi 4 - S m/m 20 Kr. 

• 6 • 7 m"/m 236 > 
• 8 -10 m"/m 227 > 
> daha kalan 2 19 > 
Katranlı 'V\l katranau 

kendir halat 200 kuruı 

200 gram ve 200 gramdan 
nokaan (Krovaze çık.rıklama) 
Bobinler ve çileler ve 200 gram
dan fazla olup da bölümlere 

aynlmıı olan 
Mobin, çile ve Turalar: Çileler. ve Turalar: 

BOBiN VE ÇiLE HALİNDE REFE KUNDU. 
RACi IPLlCt YUMAKLARI ve CiLA.SIZ 

KINNAPLAR 
(Sanayide istimal edilenler) 
No. Kurut 

.. icimi için asgari 400 Jclio. 

(SANA Yl HARlCt İSTİMAL 
EDlLENLER) 

2 - Alelumum kınnap ve ha!atla.r 2000 le.itadan a,ağa olmamuı 

fctrttııı. Bunların dunundaki aipari~ler için fü:ruli müracaat yapıl· 

•. ~mıu •. 

Y ann akıaı•. B 0 Y 0 K D E R E 
BEY AZ · PARK'ta 
MEVSİMİN EN NESELl KONSERi 

Eısiı: Sanatki.r 

MUALLA ve Arkadaşları 
ZENGİN VARYETE PROGRAMI 

Konsumb on 45 kuruştur. lıtanbul ve civar köylere otobüsler vardır. 

Türk Ticaret Bankası A. Ş. den: 

... __ , 

--NAKiL--. ...--------------------Türkiye ipekli, pamuklu sanayi ile matbaacılık, gazeteclllk ve kltapçıhk kereste sanaytlnde 
Bojtazlçl Emfrg§.n Refitpaşa ma

hallesinde oturan Mevlüdhan 

Hafız Emine 
Istanbul Çemberlitaş Belediye 
clvannda Boyacı Ahmet sokak 
No. 24 de taşınmıştır. Arayanla
nn yeni adrestme müracaatları. 

C. il. P. 

1 Heybeliada Ocağı 
Yıllık kongresi, 13/9/942 pazar 

1 glin!l saat 10 da OcaJc binasında 
yapılacağından arkadaşıann s:el
melerl rica olunur. 

yeni doğan eşsiz yıldız 

SA.DULLAR Elti ve OBT KLABI 
(Öztürk - Çankaya - Ege Kollektif tirketi) 

Tarihi tesisi: 1/9/tiı 
MUesstst ve umumi müclürU: &1d Manisa Vlllyet gazet,e.st müesstsl ve Basım yurdu sahlbl n Bursa Meh

met Rlfat lpek tı1 Hpek ören> ı~. b!UcUm. dokuma. boya. apre ve emprime fabrtkatan umwnl lfletme 
müdürü mllteha.s.9ts teknlsyen Sadullah Erlm. · 

Yapacajtı lşler: Koza mtibayaastıe tam kombine ipekll mensucat lmal alım satımı. gazetecllllc ve 
matbaacılık, kitapçılık, kereste ve mobUye sanayll ve her türlü ask'!rt ve· mUlkl teahhUt ~lerı. İşler: Rek.
l~m. dekor, şehir, su e~ektrlk proJe!ort, tlcarl ve sanayi muhasebe organlzest. 

Malı ve 1cnnnda. ola.ıı mlle:ıseaeıer: İnegölde çal~ İpek~ fabrlk.ası, Hacıkara Un değirmeni, mllntaJda 
Hacıkara Kereste fabrlkası, İnşaatta ve hazırlanmakta olan İnegöl beynelmilel şöhreti ha.Is (Güzel ipek 
fabrikası), dokuma.. bUk!iın fabrika.lan ve Istanbul boya. emprime fa.brlkaarlle Egeyurdu Baannevt ve mües... 
.sesesı müessesemiz emrinde Tilrk.lyenln en mütehaasıa nıühendls. re.ssam ve dekorlsliiert ve e1eman1an m.ey-

cuttur. Her işinizde müracaatını?. üoretsız nazan dlkkat.e alınır. 
Adresler: İnegbl İpeklşi müesse.scs1, Telgraf tpetctşl Bursa İpekl.,~ müessesesi Koza Han No. 111. Telefon: 

376. İstanbul kutusu 572. Tel raf B. A. E. Telefon muvakkat: 44T78. 
ZA Yf - Emlnönü Malmüdliı'lüğün- 1ıılliııiıiıııiiiiiiiiiıiıııiiiiiıiliiiiiiiııiiıiıiillliııiıiıiilllllli••••••••llliİİlllliıillıiılıiı•••••••••••llli 

den almakta olduğum mülki 1259 sa. 
yılı maaş cilzdanımı kaybettim. Yenl
slnl alacağımdan eı;klslntn hükmU 
yoktur. 

Fatma Liıtfiye Aktansel 

L 
Me. Se. Çocıık Ayak.kapları 

Yeni modellerle ayak.lcabı &erl
lert ikmal edilmiştir. Bilhassa 
mekteplller lçln hazırlanan çift 
katlı ve dlkl§l1 tiplerindeki aya:C
kaplannı en ha~ketli ve canlı 
çocuklar dahi parçalayamazlar. 
Blrlncl sınır Türk malzemeslle 
san'atk:\r Türk lşçllerlne yapt.ı
rılan. CLULA) marka çocuk ayak
taplannın eşi yoktur. satış yeri 
yalnız: 
Beyoğlu. Elhamra pasajında 

No. 13. 

iLAN: 

Mensucata ait 
Bilumum teknik i.şlert hakkında 
her türlü malumat almak lst.e
yenıer, her gUn S den 9 a kadar 
Beyoğlu. Nuri Ziya aokak U 
Tunca Ap, 5 No. da . 

Teknislyen Gustav 
müracaat edebilirler. 

Hauber'e 

HAL A. 
Kömür alım ve aabmında rasladığınız zorlukları haber veriniz. 

Tozlu, ıslak ve eksik kömür almayınız. 
Kömür fiatı muayyendir, fazla para vermeyiniz. 
Sarih adres ve müspet vakıalı ıikayetleriniz derhal takip edilir. Bu ha
reketini kendi menfaatiniz icabı olduğu kadar, vatan borcudur. 

Müracaat yeri: Ankara ve latanbulda) 

Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 

na zan dikkatine . Bakkalların DERMOJEN 
YANIK, ÇATLAK, EKZAMA ve istanbul Bakkallar ve 
CİLD YARALARINA tevkallde • • t hd 1 1 . t" den 
tyl ıeıtr. Derlnln tazelenmesine mus a em n cemıye ın : 

ve yentlenmestne hlzmet etter. Toz şeker almalt arzu eden bakkaltann aşa~ıda yazılan gUn ve sa.atterde 

iİliİHERİiiİİliECiıZiiANiiıiıEiDiııEiıııiBiıııULilllUNUR•mi"•• cUzdanlarlle beraber Türt>e Babı~ll caddesi 10 numaraıh Cemlyet Merkezin• 
gelmeleri rica olunur. 

.. - .. --------. MÜRACAAT GÖN VE SA.ATI : işçi Aranıyor 1 PerşembJ saat a den ıs ya kadar. 
tyı· diki• bilen iki bayana ih- Cuma saat 10 dan 12 yo kadar. 

~ Paz.1rtest saat 10 dan 12 ye kadar. 
tiyaç vardır. Acele müracaat. Çarşamba. saat 10 dan 12 ye kadar. 
Çarşıkapı Yeni Okul tK>kak 

No. 
8 

Kamil saran ~ 1 Nafia Vekaletinden: 
---- ESASLI Bİlt iŞF. SARf P OLMAK iSTEYF.NLERE ---· ı Ek.slltmeye ltonuıan if: 

1 - Su l.şlert altıncı ıube müdürlüğil bölgesi içinde Seyhan yol sahU. 
sulş.m.a ve deşarj §ebekeslle sınat lmalltı ve işletme blnalan lntaat1 ve kısma 

1 alt harlb 1şlerı. IFo 
1 . Tahmin edilen kef(f bedell tlat vahidi esası üzerinden cB,000,-000 lira• 

Piyasada tanınmış ve tutulmuş flrmasile eskldenbert çahşmakta ve cOO• kuruştur. · 
şeker. lokum. karamell ve benzerleri glbl maddeleri, lhtlva ettllf. yent j 2 - Ekslltm~ 21/9/942 tarihine raslayan paurte.,ı giinil saat cl5• de 
ve asrı maklnelerlle. imal etmekte olan blr fabrika bUtiln levazım ve Ankıırada. Su işlerl relt1llğl binası lçlnde toplanan su eksiltme komisyonu 
teferrüatue beraber acele devredllecektlr. MUtevasınt kabul edllmek- odıısı.nda kapalı zart usulUe yapılacaktır. 
sizin doğrudan doğruya aşağıdaki adrese mUracaat. 3 - İsteklller eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık Lşlert 

tst. Balıkoazan I..onca sokak No. 1. 3 genel şartnamesi, umumi ve su lşlerl fenni şartnamesi He husust ve rennl 
m•iiilİiİıiıiliiiiiıilıııiıiiiiiııiiiiiimİilıiİll•••••••••••li şa~namel'erl ve proJelert ,50, lira cOOı kuruş karşılığında su işleri rei..sliğlıı · 

15 Eylül 1942 tarihinden itibaren gişelerirnizin a.şa~dakl sa- 1 l ... d 
atıerde açık bulundurulacağını sayın müşterllerlmlze bildlri stanbul Deniz komutan ıgın an: 

den alabilirler. 
4 - Eksiltmeye glrebllmek lçln isteklllerln c253750- lira. cıOO• kuruşluk 

muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağ1 gilnden en az üç gUn 
evvel bir dilekçe ile Nalla Vek!letlne müracaat ederek bu işe mahsus olmalı: 
üzere vesika almalan ve bu vesikayı göstermeleri 4arttır. 

cumartesi günleri: 9,30 dan 11,30 a kadar. Deniz Hsesıne ve Gedikli okuluna kayıt olunan talebelerin geçme sınav-
Salr ··nıer : 9,30 11 12.- ve ve 14 ten 16 va kadar. ları 15 ve 16 !yltll 942 günlerl yapılacaktır. Her hangi bil" mazeret yüzlinden 

•iiillııııliıiiiiıiıiil••lliılllliııilll••••llil••••••liııll•ıiıiıiıilll• gelmtyenlerin imtihanları b•1 günlerden sonra yapılmaz. Bütün talebelerin 
bu tarihlerde Kasımpa.pıdakl kayıt ve kabul komisyonunda saat 8 de bu-

Leyli Tıp Talebe Yurduna girmek lunmelraı. (97'14> 

için bundan sonra müracaat Italyan Lisesi ve Ticaret Okulu 
edilmesi hakkında TOM TOM SOKAK - BEYoGLU - Tel: 41301 

Sıhhat ve İçtimi Muavenet Vekaletinden: Pazardan maadı- hergün saat 1 O - 13 arasında kayı~ muamelesi 
Leyli Tıp Talebe Yurdung, kabul lçln VekA.leUmlze yapılnn müracaaUar •••••••••••• yapılır 

kadro ihtiyacından çok tazh. olduğu gibi bir kısmının evrakı da iade edllmlş 1 ı 
olduğundan 7/9/1942 tarihinden sonra Leyll Tıp Talebe Yurdu lçln yapıta- İstanbul Belediyesi ilanları 
ca.k müracaatların kabul edJ!emlyece~ llAn olunur. c9833· "----------------------------

Maliye Vekaletinden 
Maliye Meslek mektebine nlmacalc talebenin seçilmesi için tklnci blr 

defa daha yazılı ve sözlü müsabaka açılacaktır. Müsabakaya glrınek 1çln 
17-25 yaşında olmak. en a~ıı.ğı ort.a mektep tahs1Hn1 bltlrm t.şbulunmak, 
askı>rll.k çağında olanlar için askerliğini yapmış veya sair sebeplerle alAkasını 
kesmiş olmak §arttır. ıTecUlller alınmazı yazılı müsabaka lmUhanlan 10 
Bylul 1942 tarihinde yapılacaktır. Talip olanların 1mtlhan gllnUne kn.dar 
Ankarııda Maliye Meslek mektebhıe ve vllAyetlerde Defterdarlıklara mlira
caatınn lAzımdır. 

Ank&radn icrası kararıaıtınlan sözlü imtihan gUnil 15.0.942 den 25.9. 
942 ye alınmıştır. 

Mektebin tnhsll mil<!dctl iki yıldır. Talebe mektepte yata.r. Aynca lll.ŞC
lerlne mukabil orta mektep mezunıanna ayda kesintisiz 40 ve lise mezun
larına 45 Ura verilir • .Mektebi muvaffakıyetle bltlrenJerden orta mektep me
ıtun1ar1 2U Hra. lise mezunlan 25 lira maaşlı memuriyetlere tdytn olunurlnr. 

t.'77351> ıı992h 

İstanbul jandarma sabn alma komisyonundan: 

Cerrahpaşa hastanesi lçln alınacak u140• kalem tıbbl ecza kapalı zarf 
usul11e eksiltmeye konulmuşt.ur. Mecmuunun taıuntn bedeli c20810• Ura. ve 
ilk temlnatı c1560D lira c75• kuruştur. Şartname zabıt ve muamelat müdılr
lüğü kaleminde görüleblltr, !hale 22/9/ 942 sah günü saat 15 de dıılml encü
mende yapılacaktır, Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup'l:ı.n ve ka
nunen lbruı lA.zım gelen diğer vesikalarlle 2490 No. lu kanunun tarlfatı 
çevresinde hazırlayncaklnn teklif mektuplarını ihale gilnll saat 14 e kadar 
dalnıl encümene vennelert lazımdır. c9524. 

Tıp Fakültesi Dekanlığındanı 
Fakültemiz Slnlr hastalıkları kliniği, FizlyoloJl ve Anatomi Enstlt,iı\ertle 

Fakültemize bn~lı D~ ta.b3.betlnde iki asistanlık ru;ık bulunduğ'undan bu 
aslstanlıklarn tnllp olanların yabancı dil bllglsl imtihanı yapılmak üzere 
UA.n tıarlhlnden ltlb:ı.ren ytrml gün zarrında FakUlte Dekanlık kalemine 
mllracaat etmeleri. c9930t 

Askeri Tıbbıye Okulundanı 
ı - Okulumuza. glrm~c istekli eczacı, dişçi, hukuk ve öğretmen okulla

rın lmtlhnn!an 15.9.942 tarih saat 10 da okulı.ımuzda. ynpılncnktır. 
2 - Tablb lkl ve üçUncll .smıfa. glrmeğe lstckU okurlar 20.9.942 tarihine 

kndar vesikalnnnı lkmı:ı.l etmeyenler nlınamıyacaktır. 

nu milddet içinde vesika ist.eğlnde bulunmıyantar eksiltmeye gireme-Ller. 
5 - bteklllerln teklif mektuplarını ikinci maddede yazıh saatten bil' saa' 

öncesine kadar su ~lerl re!sllğlne makbuz kar41lığmda vermeleri llıımdır. 
Postada olan geclkmeler lı:abul edllmez. cı665ı. c8793• 

inhisa rlar U. Müdürlüğünden: 

1 - Mevcut listesi mucibince muhtellf Llto, Tipo. ofset mal.b:ıa mürek
kebi, ince V3 orta veml1c ıe muhtelif yaldız pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Pazank 22/9/942 tarihıne rastlayan salı günü saat 9.40 dil Kaba
taft,a Levazım oubeslndekl alım komisyonunda yapılacaktır. 

IH - Liste her gün 80.ı:ü. geQen şubeden alıniı.ıblllr, 
IV - tsteklllertn pazarlık lçln tayln edilen gUn va saatt.e % 7,5 gil

venme paralartle birlikte adı g~ komisyona gelmeleri llln olunu:-. cı9G80• 

Bahkesir Valiliğinden 
Eksiltmeye konan {4: 
ı - Balıkesir - Bandırma yolunun 46 + 48 ve 50 + 69 uncu kilometre

ler arası Ue Yahyaköy - Kemalpaşa lltlsak yolu taml.ratı esastyesl olup 
c21Hl99• liralık keşif bedelllc ve kapalı zart usullle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 23 Eyltll 942 c:ırşamba gUnü saat 17 de Nafia Eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu l.şe ait Bayındırlık işleri genel şartnamesi. Şose ve köprlll~r 
fennl şartnamesi, keşlf hUlô.sa cedvell, metraj, husust ve fenni şart.name. 
taş, kum, su vn.sıa.U mesafe cetveli, etlnerer ve mukavele proJest. Nafia mU
dlirlügünde gorUleblllr. 

4 - Ekslltmeye gireceklerin '12045• llrahk muvakkat teminat vermeleri 
tıco.ret odasına kayıtlı olduklarına dair vesika ibraz etmeleri, bu ışı başara.
bilecek kablllyette ve ehliyette olduk.lnnna dair ihale tarihinden en az tlq 
gUn evvel vl!~yete mürncnatlıı. usulü dairesinde alacakları ehllyet veslka.sını 
göstermeleri ve UçUncü nıa.ddcde yazılı evrakı okuyup kabul ettlklertne dair 
lıma eLmelerl ve 2490 sayılı kanun hükümlerine göre luızırlıyacnklan tekllt 
mektuplarını ihale gUnü saat 16 ya kadar komisyon riynsetlne vermeleri 
tlzımdır. Postad:ı. vuku bulacak gecikmeltr kabul edilmez. {9600 

Bir kllosuna d4• kuruş tlyat tahmin edilen d6200:20250ı kllo kuru ot 
ile kilosuna d211 kuruş fiyat tahmin edilen cl0800:13500ı kllo saman 28/ 9/ 
942 pazartesi saat 15 de İstanbul Taksimde J . Sa. A1. Ko. numuzda açık 
eksiltme tle nlınncnktır. Bu 1k1 kalem malzemenin ayrı ayrı lsteklllerle ihn
lesl caizdir. Otun ilk teminatı 212 llra 63 kuruş ve samanın teminatı da 121 
Ura 50 kuruş ve her 1klslnln birden teminatı 334 Um 13 kuruştur. Şaıt.nıune 
parasız her gün komisyonumuzdan nlını. isteklilerin kanunen ibrazı icap 
iden vesika ve teınlnat mektup veyamakbuzlarlle eksiltme gtln ve saatinde 

3 - Bu yıl mezun olanlardan tabip ve kimya birinci sınıfa glrmcııo Is- A k B l d" • d 
tekli okurlardan yalnız iftihar llsteslnc dahli olan lise mezunları lnıtlhnnSız n ara e e ıyesın en: 

komisyonumuza gelmeleri. c9827a 

Fen Fakültesi Dekanlığından: 
Fen fakilltest umumi kimya Galenlk ve Matematik Enstıtrısünde asi3-

+ 

kabul eclllecetlerdtr. Bu ~lbller 20.9.942 tarihine kadar okul kıllemtne müra- ı - Knle önünde ynptınlncak su deposu lşl on b~ gUn müddetle ve ka
cıınUa kayıtl.D.nna işaret vcrdlreceklerçllr. Dlğer1eri ü,nlversltede açılacak hn- .p:ı.h. zarf usullle ekslltmeye konulmuştur. 
tlhanda muvaffk olanlar !çerisinde yüksek not alnnl:ı.r soçllcrek aluıacak- 2 - :Munammen bedeli d5818ı lira 1155• kuruştur. 
lardır. Bwılnnn lmtlhe.n gür.Jerl aynca gazetelerle Hen edllccektlr. 1127-9911 3 - Tcmlnatı ,11861 Urn t.39» kuruştur. 

YüCA üLKü LiSESi 
4 - Bunun 22/ 9/ 042 sa.lı gUnü snnt 11 de talibine ihalesi mukarre;o bu· 

lunduğundan şart.name ve keşıt cedvell ne kroklcı'ni görmek isteyenlerin 
her gün Encümen kalemine mOrncantları. Vo tsteklllerln de ihale gilnl\ olan 
22/0/942 salı günü saat ona kadar 2490 numaralı kanunun 32 ncl madde
si sarahati veçhlle tanzJm edrceklert teklif mektuplarını Belediye dalresln-


