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BU SABAHBt TEL&BAPLAB 

b~yüktür. Fakat dünya 

fartlannı bilmek gerektir 

l .tlccar aatitfa. 
mUteretldlt bulunuyor 

lmılr l J ~Aqaın) - Şao\IU. 
Pahalılı~ 1ebeplerl ~ltll ve muhakemelerle gellfl tüzel dav- z~hır.tı Wıt ffatlerlnln .. rbee bı• 

prışıktır: Harbin her memleket- ra.nmaya çok alıftık. ralulmaai .~erine _ p!_yaaada hen~ 
'8 istlhsall durdurması, vapurla- Tanıdıklanm var ki bu tşlerl hareket l>aılamamqtu. 1~r mU 
tın batması yüzünden taşıma QOk iyi blldlldertnı llert aürerek, teredclit g8rilnf.lyotı. ve t>eltlemeyf 
Jorlu~mı artması, yolların ka- Devletin piyasaya ol uzatlp mal tercih ediyor. bmlr<lo ellerlndo yet.... ve memlekete bir 10J satıf!DA karıpnasım en bllyilk mekl;k rat bulunan JO~ g{hldl" M· 

Stallngradda sokak 
muharebeleri oluyor 

mez olması, sllfth altına alın- telA.ket 88.yarlar, aHükömet ellnl valıfıt ve E'..dromltte çok: yat v~rdır. 
milyondan !azla Yatanda.- bir çekse herşey bollBflp ucm- A)-valıkta bir tlca.ret\ıane blr ouçuk 

tın çalışıp eker biçer ve az yer- lar» derlerdl Şimdi aynı tnsanla.- ultll yaAlaT lçln 1\yyahlr.ta teıllm 
.ken, tam tersine, çalışmaz, iyf nn, piyasanın dizgfnslzll~inden 125 kurut btemlftJr. 

kısımlarına girdiler, Almanlar şehrin bazı 
Ruslar şiddetli mukavemet gösteriyorlar 

yer ve giyer hMe gelmesi, para yanıp yakıldıklarıtiı görüyorum. Ese bölgeelnln bu ıenekl zeyt!Jl.-
g>c>Uuğunun mal de~rlnl arttır· İşimize geldi~ vakit Devlet mek· iY'4ı reltolteel 2' - 10 bin ton tah· Motkon U (P\.I\.) - Stalin· Şlu1BOlburg"un 10 kilometre cenu-

, çok para kazananların teple yoldan bqka h19 bt~ işe mln eC:lillyor. Yeni mah.ul plyalceaya grad'da tokak muharebeleri oluyoı. M oskova bunda Sinyavino'dalr.l mtıstahkena 
de sıkıntıya düşmek korkusi- ka.npnamasl J.Azım gelen, bilgi- çıkınea yal fiatlnln 20 • 2' uruı Almanlu birçok .ok.aklara ainnl,. meıvziler at...etndan yol açmıtğa çalt-

er türlü. eşya satın alıp evle- siz ve becerlks1s blr jandarma d\lfeoe~ tahmin eddlyor. lerM de pUakUrtillmütloıdlr. Şehir ~yorlar. Alma11lann brtl hücum• 
tine yı~ istemeleri, bazı tüc· kuvvettir. Sıkı§tığımız mman ise V kili ılmdl harabe baUndeaır. Almanı.,_ radyosu la:n muvaffakıyeteizlikle neticelen-
cann fiat yükselmeslnl beklE'Uıek Devlet, her ellnl uzattığı yerde, Maarif e nn ıehro gtnneie muvaffak olduk· mi§tir. Reuter'in Stokholm'den al-
lçin mallannı saklamalan... tıpkı Meelhln «Muclzell balık Maartf veklll B. Haan Aıl Yüee.l latı noktalarda Rualar tlddetll mu· dı~t habere göre, Ruılar Leningrada 
fıunlara, ekonomi bllgtnlerl, da.- avııt gibi s1h1r ve kerametle bol- dün vUAyetıe gelıerek vali ve b&lediJt kavernet gaıteı-iyorla.r. «Stalingrad'da durum 20 kilometreye kada.r yaklaımıılar-
ha bir takım ince ve görülmez luk ve ~cuzluk yaratmaSI. gere. ret.ı doktıor B. Lilttı Kırdar:ı Eiyaret VicbT u (A.A.) _ StalingaR:l- vahimdirıt diyor dır. 
lmiller de katablllrler. Fakat, bu ken• herşeye kudreti yeten il!hi eytemiftlr, Maarif Veklll. b k~ d 'dd tli muharabeler devam edi- = Berlin 13 (AA) - Alman ga-
~beplerin hepsi, eninde sonunda bir 'hazinedr f9tıl1ml7:den Anbl'ara dönece • a ıı R • k mandanının emri Uzerl• z:eteleri Stalingradda her mevziin 
bir tek kaynakta toplanır· Harb · ö 1 yor. u. u ek b Londra 13 (A.A.) - Moa- tutulması, her ıokağın müdafaa 
• h b1- d ıc. d "" Uıttya' r ve Uzunca bir yolda bir oof r e İngı"ltereye giden he Volga nchrind l UtUn vapurlar kon ndtl1:,.?: aabeh tu net• .-.dt'lmeıl hakkında Stalin'in emrin-
~e ar m o&ur u.,,u "' kon~uyordum. Takslle~ &km· babnlacaktır. Ruı kumandanı bu ..ı..atta ••lurı Stalin· "' 
lştlhalar. tısından pahalılıktan. btr cehen- gazetecilerimiz ıuretlo ıonuııa kadar mlklafaaya sv - den bahıediyorlar. Angrif. lzvestiya 

Pahalılık, ha.rb içinde normal din Sadak Londra 111 _ T1lı1c gaze~Uer he· dovam etmek azmindedi.r. ırad'da duruın vahimdir. Ehem· gazetetılnin Volga üzerindeki köp-
blr olaydır. Fiatlann, sebeple Necmed yetı sali il1n1l Londr& Halnvinl &1- Kafkasyadan gelen ton haberler• mlyetll bir tepe için ılddetli mu- rülerin atıldığından, savaştan başka 
mütenasip olmıyacak derecede, (Duv~ sahife I, .Utmı s te) ya.ret edecektir. göre Tuapse yolunda ıon Rut mU- harebeler oluyor. Almanlar bir yol olmadığından bahsedilea ma-
t.lablldiğlne yükseldiği anormal dafaa hıtttı yanlmıttır, kütle halinde hl.lcunllarda bu· kalesi münasebctile, Sovyet asker· 
1evirler de vardır. Fiatlann han- lunmutlarsa da mevzilerimizi lerlnin ölüme mBhkum cdildiğinl 

~ ölçüsü normal. hangisi anor- Beledı·yeler hububat Sovyet tebliği yaramamıılardır. ıöylemektedir. 
tnaı olduğu ancak ilme uygun Londra u (A.A.) - Gece ya· 2 mühim hadise 
mukayeselerle anlaşılır. Yazık ki nsı Moı&ovada neıredilen Sovyet K fk , d Stokbolm 1 3 (A.A.) - Havası 
tktisat veya Ticaret Vek!letlerl 1 ki tebliği: ~EylölUn on ikinci gUnU kıt· a asya a Stalingrad cephesinde katt mııhiyet-
~. on beş parça başlıca yiyecek satın a aca ar alanmız Stalingradın cenubunda Londra 1 3 (A.A.) - Kafkasya- te 2 hadise vardırı 1 - Alınan 
l'e giyecek eşyasının müstahsil- ve cenup batısında, Mosdok'ta: cep- da Ruslar .!erek nehri Uzerln~e bir- kıtalarır.ın Krasnovarçemis'te Vol-
tlen milstehlike kadar geçirdlğl henln ılmalinde Volkof keıimlnde kaç ıtrateıik t~peyi zaptetmfşf~ı~ ga kıyılarına gelmesi, 2 - Alın n• 
Yollan inceleyerek, bugünkü Sinyavino•da dUfll\anla çarpışmıı- buray~ 80 kılometr• meea eu t lann yeni takviye kıtalan alma ı. 
ıartlar içinde ve başka mernle- Her nevı· yap~ğı ve yu" nlere tlr. Diler cephelerde eıaılı de~tik· G.ro:uıt. petrol navuıı yolunu ke.- Almnlar Stalingrdın SIXl günlerini 
ketıere göre flatlann pahalılık lik yolr.tuı·. Beyazdenizde bir Alman patmı~ıardır. yaeadığım bildiriyorlar. Ruslar A .. 
haddini meydana koyup ayda blr h •• k" f d ı k ld denizaltuı batmlmııtır.> Moskova radyosunun. bildirdiği- trakan yolunu açmağa çalı,ıyoı lar. 
~ls~aı~::t1 :.i~~~tamıJ;e~~~; U Umet tara ID an e ODU U Tobllte yapılan ek ıudurs cSt .. ne göre, Ruslar Novorosilk civa· Şimdi elle.rincle yalrıız. 2 köprü kal· 
arasında, bilhassa son günlerde, lingrad mıntakasında kıtalanmız nnda kartı hUcuma geçmiılerdir. mlfhr. Almanlar ıehri ya.rım çember 

,ela • l>atıanda ,va1aas bir Rua Karadeai& filosu alır topluile iQine almıtfardır, .Şehrin dı, mah 1-
gazeteıert en bap. koymak ge- Ankara 12 CA.A.> - ter& vekilleri doldurulan beyannameler k&7Dl&- nokt"::b'J:' kö;ti terkederek yeni ateı ederek bu bUcoma fttlrlk ecli- lelcrlnde eokalc muharebeleri olu· 
tektlr. 1 heyetine• kabu1 ecıııen bir bra.ma- lcamlıldU ve Ttl:rtd7• CJ~~,.urıy.~tl mevzil ... re .. ekJJmı...'erdlf. Burada t 5 yor. Burada da~lara Uk kar dUtmUt- yor. Almanl811" :l günde 3500 met-

Qazetelerde bu glbl temell me,,.e -re ma.balll !hL'1'&91ar t.çtn Zlraat bank&& fUbe ve a ............ rı -- ,.. .. il l 1 ı d ' ş· d' ·ı · 
meselelerin nasıl üstün.körü blr bUdm~ belodlyeleı memlettettn hlr fından dotrudanl d AnıYf. AI. ka- sün içinde 6000 Alman öldUrlll- tUı. re er em ı er ır. ım ı esa. ı u t.,. 
araştırma ne, dah& doğrwu hiç tarafmd& hubub&t atın almab& me- :!•da tsm~ Pap, ca~deal n~ra mUıtür. Şimalde Volkof keelmlnde Ruslar rafın ihti.yat kuvvetlerine bağlıdır. 
araştırmasız haberler gibi yazıl- zun tıımmıtlardır. ıs w SOmerbaM. İpllk ve Dokuma 
ttıx.ın1 bilen bir gazeteci oldu~ fabrlkalan mües,,esesi mtıd1lrlüRfuıe 

ı:. Bu sal&hlre; bU6.mum belediyelere, G • • d' h 
halde, her gün gazetelerde flat- hemen harekete ceçerw lOzum.lu hu- göndertlecekttr. ırı e ava 
larm, paniğe u~ramı.ş blr borsa bubatl almaları ve etmek lhttyao- li - EUconu.1an yapa.R"t " yi\nlerln 

Fransa'daki 
istihkamlar 

Madagaskar' da 
ileri hareketi adı ı ril rttı"- mübayawıı.a ve b:tlaa.t Velı:lletJnee 

glbl, nasıl dev m a e a ıs•- l&nnı tıemln eylemeleri vu.Uaainl de tesblt edllecelt esaslar dahilinde tev-
ıu okudukça, bir müstehlik sıfa- vennettedh'. ztın& Silmeıtwık memur bulunmak
tne ürıdiyorum. Btrnlan, benlm Ankara 12 CAkfam> - bttı.sa• VekA- tadır. Mübayaa. olunan yapal't v• 
gibi okuyanlar, ve serinkanlı 01• ıetlnden tebllt oıumnupır: 1 - Ml.l. yt1.nlertn bedel1 Ttcıı.ret VekM&tJJıoe 
:txıadıklan, yahut bol kudretleri ıı korunma kanunu hüta.mettn mtıs- 23/4/942 ve 7/5/942 tarihlerinde Uln 
oldukları için bakkallara k0$UP teJud.ld.en 12 eylOl 1942 ta.rthtnden edilm1f bulunan lzamt ttatıer nm
ne var ne yoksa alanlar ço~al- itibaren bU~um ha.klkt " hıuant tinden bu banka. tb.ratınd.an teaeı
t1ığı glbl, gazetelerin bu menfi p.hı.s.tar ellnd&ld her n.n ya.pal'ı vı lümü müteakip ödenecektir. 
propagandasından ya korkarak, yünlere hO:kt\metçe elkonulm~tur, 6 _ Elkonan yap~ ve ytınleır hO.
'.'iahut bile blle hemen istifadeye ı - sar v0 yarım. tan Merinos ya- kfuneto saWımt sa.yılır. 12 eyl(ll ta.
koyularak mallarım, her gün ha- patııan. 1113 ve kuzu yQnıerl, besi rl.hinden ıtlbaren bu yapal'ı ve yün
taretıe müjdelediğimiz, bu da- malları. dert mallan. tuap ba,oı ya- lerln başkalarına satı.l:ııulm. bu hu
ha yüksek satış günlerine sak· patııa.n ve bunların tasn veya yan 8\l.9tak1 tı:oordlnasyon heyeti karan 
1avıin tacirler her gün artmak- yıka.nmıf veya t&.ranınıt V'Y& bo· hükllmleri datre&lntı. ya..98.ktır, 
tadır yanınJf veya. nW: hallııe getU:t1mif 7 - Yün tplltt tesLsatı olan fab-
~eteler her gün, en iri harf- ~~~tı ve sair nevileri elkomaya r1kala.r çe.Iıomalannı durdurmayıp 

ı gü' 1 ıarıa yarın · eller;1nd.e mevcut ~ beyanı ec111Jn" 
er ve en. ze .. yazı ' uk 3 _ Bllt\mum haldld ve hüknıtt oa- yapa.tuan ı.,ıemey& devam ederılıer. 
ortalığın güle doneceğint, boll - hıalar, her ne sıfatla. oluree. o1BUn eı- Şu kadar lı:1 aatın alındıR'ı Sümer
~an sokaklarda yiyeceğin bedava lerlnd• bulunan ya.palı! vo yttn.1•rt bankç& kendtterlne b1ld1rllen mllttar 
d.a~ıtılacağ'ını yazsalar ve bu~ u eylaJ. 1942 tarUıtnden ttJbaren ıo toıenmez, 
!ar doğru da olsa kimse inan- glln totnde btr beyanname ile en 8 - Beyanname vermek me<-.bllrl
nıaz. Fakat, gazetenin en görün- ya.kın Türkl" CUmhurlJ'llL1 zı.raat yettndt olan yapaRı ve yün aahlplt
nıez köşesine sıkı.şmış, küçücük banka.al t• V8J'I- e.Janmıa blldtr- rlnln d9tbal en yatın Türk.iye cam
kötü bir haberin, sanki gökten mete mecbur tutulmtıf}udır. Tür~ hurl.y9t.t zıra..- bankul oube vı 
inme bir inandıncı ve yayılıcı kiye Cilmhurtyetl Ziraat banltul tu- aJan.:lanna veya veJtU.nk veya ka.y
kudretl vardır. Sonradan düzelt- be veya aJana bultını1U1'1n yerler- matamtıtıan. müracaat ederek bu 
rnek isteseniz de fayda vermez. ~ be7annam•l191 b7mUWnlıld,... huaustaki toor<Unaayon heyeti ka
l3u hAI burada anlatılması uzun ra verllooektll'. rannı otum&lan l'o geıııkl.1 iz9.ha.tı 
blr topİuluk pslkolojlst kanunu ' - Yapalı ve tOn aahlplertnoe alınalan lAzımdıJ. 
nettcesldir. 

Bundan başka, gene gazetelere 
bakılırsa, memlekette düzgün ve 
namuslu alışveriş hiç kalmamış, 
'>rtalığı vurgunculuk btlrümilŞ:
tUr. Hırsızlar artık soka.klan dol
C!unıyor, bunlarla kimse başa çı
kamıyor, kimse cezadan kork
tnuyor, cezalar hafif geliyor. 

Bulgarlarla kömür 
işinde anlaşma .oldu 

hai:sa!:~;~ra:a~~~:0~= ilk parti olarak şehrimize 3,000 
~ıa!:1!~~~z~~~J:1~~~:; ton mangal kömüril gelecek 
?neye verilip ce-ıa görmelerinden . 
bellidir Fakat, hiç blr memle- . 
ltette hemen kurşuna dizlldikle- Tlcan temular yapmak Uzer• ba hafta içinde Bulgariıtandan kiil-
l'i, yEiliut sorgu sualsiz başlan oeiırl~ze aeldi~tni yazdı~miz Bul- liyetll miktarda mangal kHmUrii go
baıta ile kesildiği halde önüne ge- gar ticaret heyeti ile dünden ltiba- lecektlr. İIL partide JOOO ton gelo
Çlteıntyen bir suçun bizde de gö- ren temaslara baılanmııtır. Ticaret ceiii tahmin ediliyor. 
lillmesl ne biltiln piyasayı ceza- ~fie.l umum mUdUrlilğUnUn Yeni Va· Bulgarlarla ticarl temaılar yaP'" 
ttı; kalmış e kıyalar yatağına lıde lıamndaki bUroauna a-elen Bul- mak Uzere Sofyaya gitmlı olan Ti· 
benzetmek arasında biraz dikkat gar heyeti umum mu.dürUn odasında oaret oftei umum mildUr muavinle• 
Ve insaf farkı olmak gerektir. muavin B. !1~kl ve al&kadar me- rin<len B. Muzaffer benli:& dönm11-

l>aha.lılığın sebebini sırf vur- rr.urlan11 ııtırakıle f'Apılan toplantı· mir;tir. Şehrimizde vo Ankarada ya· 
lttrnculuktn vurgunculuğun or- da bulunmuşlardır. Bulgarlarla ga· pılacalıni baber IV'el'di~lz Türk • 
tadan kalk~asını da sadece ce- yet aanıimt bir hava içinde yapılan Bulgax tlcari mümerelerl <!evam 
~alann siddetinde aramak bu ka- ilk toplantıda bulga.ristandan ithal edetıken B. Munffer de Bul~arit
tısı.k işleri çok yüzden görmek- edilecek kömür etrafında bir anlat- tandald tomat H tetkl.lde,ıinl Uerl~ 
tır. İktisat meselelerinde basit ma yapılmıttır, Bu anlatmaya göre te<:ektlt, 

akını 
Son ıiatem ağir toplarla 

Suda kl>rfezinde Mihver kuvvetlendirilecek 
gemileri bombalandı 

Beroe 11 CA.A.> - Natloo&l Zel.-

İngiliz kuvvetleri 
adanın merkezine 

yaklaııyor 
Lontlr& 13 (A.A.) - Anıertkan tung'un Berllıı m~lrl bildiriyor: . 

bombaMıman uçakları Oltlt adaatn• cDleppe limanına. flpÜa,ii ..eL!_~ I-ond_ra 13 (A.A. l - Madııga.<;kar 
da Suda llmanmdald mihver pmlle- mün~etlle Almanlar bati Avrupa ad~ ç°i6n~n n..'1!Wlt kuYY~ 
rtne taarnm etmiştir. müdafaasına fazla Onem verlyorlal', rl ıçerlye doQ'ru hızl~ ııerllyoı1ar. 

TobruRa yeniden atu' htıcumlar Alma.n kumandanı mare,al Rud,,t Garpta tıerl1yen kuvvet.ter arlanın 
yapıım.ıştı?. bıfllO.tıarın flddetlndesı l.ıtlhkAmlan ytntden tettlt etmil)tlr, merkezt olıın Tananartv şehrine yak
S.000 metre yükaekllkte uçan tayya· t&tıhklm tertibatı de~lfttrllmJyecek- ı~aktadır. Garpta Majuga Hına· 
reler sarsılml.fhr, Mı.sırda. kara. ha .. tir. Yalıwl buralar& son sl.stem atıt nından hareket eden blr kol başlıca 
re]cA.tı "1! faallyetln~n 1buet~ toplar konacaktır. yol boyunca. 200 kilometre Uerıemı,_ 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ın:.1111111ı111nH11Hı tir. Dlğ'er blr kol Morandava. Uma· 

~--t . nmdan yuko.rıya doğru llerllemckte. 
• • f ~ ,.,.__ dtt. Bıışka kUYVetlet D:.nppe euıırez"• 

ego\~ I ~ 
...... ' o 

lQne<len ipliğe her §eyiİı bulunduğu yeni bir pazarı 

El cıltıl .. 

den cenuba c:'lognı ol<lukça yol iLi· 
mıştır. 
Şimal doğuda. Vohoma l1m.anJ 

mukavemetsiz L?gal edllm~tır. 

Çin harbi 
Çinlilerin kayıbı 6 

milyonu bulmuf 
l'lcb1 13 (A.A.ı - Çın hfıkumetl 

taratndan neşrOOJ.len blr t..ebllıte g~ 
re Çin - JaPoO harbinin 1pUdasın,. 
danberl Çlnliledn kayıpları ölll n 
yarah olaraJc 6 mı.lfondur, Bu ra.
Jcamda eslrler yoktur, 

Hindistan' da 
Yeni hi.diaeler oldu, 

poliı ateı etti 
Bombar 13 A.A..> - Dün H1n• 

dlatan'ın muhtelit yerlertruıe Mdl• 
seler olmlJ9tur, Kandq'te pollı etet 
açmıştır. Yaralı ve ~iiı vardır, Bn.
haı:'da. 3 klfl ölmüş, 12 klşt yara• 
!anmlftır. Blgo:l'de polls karakoluna 
hücum edllmlş, polis ateş açmıştır. 

Norveç'te Kisling 
taraftarı yüzde bir 

Londra 13 (A,A,) - İsveç'te çıkan 
s verska Dageble.ctet gazetesi Noı:"• 
veç'te Klsllng tn.rattarlarına dalt 
ne.şredUcn bir listeyi iktibas ediyor. 
Bu listeye göre şehirlerde halkua 



Sahtfe 1 

-----

HAFTA SONU NOTLARI 
Kaıa l:>eıWyen .ulli 

A rkada§ım Hlkmet Feridun e yazısında sulhü tuşa 
ttyordu. Hant o QOCUklu

uzda her 1y1 hareketin 
;:ıükAfatı olarak vadedlldlll 
halde hiç bir zaman gelmemiş 
olan kırmızı kanatlı mavi kuşa! 

Eu hasretle dolu yazıyı okur
ken kuşa benziyen sulhu dü
f(lnüyorum. Acaba gelse bile 
onu tanıyabilecek mJytz? 

Ezmiyelim zavallılari 

S on Dakika gazetesinde 
Yekta Ragıp kalbi meı1ıamet-
le dolup taşarak yazdığı bir 
yazının sonunda «Nakil vası
taıannda hasta, sa.kat ve ço
cuklu kadınlara yer ayıramaz 
mıyız?» diye soruyor. 

Ayırmasak daha iyi olur. ~ 
mlyellrn zavalhlan. 

Mahkemelndeı 

Boı Clilek 
B ır gazetenin yazdığına gö
~. Bana okudular: 
lnr at olmak 1stfyonım 
8evdtklctt1ml görünce ~ne.meli, 
An:medtlderlmt görünce çifte. 

temek lçln. 
Ne boş dilek! Bunu yapmak 

.~ u olmaya hacet van mı? 
fakıit klttdlr. Bunu yapaıun 
ata ~aen kim ~e 
tdeblltr? 

Meçlıal açikg6z.ler 

Bir ga:zet.enbı yazdı~na gb
ıe: tı:Ms.rya adında bir kadın 
caddede giderken 1çtnde elli 
Ura bulunan çantasını meÇhul 
bir açıkg~ze kaµtı~tır.'l> 

Tulıattır. Artlk bütün ~ 
g&ler meçhullere kan§tı. ıö.. 
fllm açıkgöz hemen hemen 
kalmamı§ gibidir. 

Şevket Rado 

Dimyat'a pirince giderken ... 
Yeni ceket ve ayakkabı almak ister
ken eskilerini de elden kaçırmışlar 

Bekir ve Nurl adlarında on dört ber verdik. 
~Jnrmda 1k1 çocuk sokakta gt- Nuri do dolandırıcılığı aynı 
derlerken önlerine blrl çıkarak fAklJde .anlattı. Çocuklaım ka
çocuklan kandınp sırtlanndan rakola müracaatı üzerine zabıta 
ceketıerlnf ve ayaklarından pa- tahkikat yapmış ve Ta.bshı adın
puçlannı almış. Asliye ceza mah- da b1r1n1 ya'.talam.Jf. Tahsfn ev
ltemesinde Bekir hMiseyt şöyle velA ka.rakOlda ıuçunu itiraf et.
anlatıyor: mfşse de sonra llades1n1 değiş-

Futbol lig maçları da bugün başlıyor 

i.tanbul t.t yaJ.'.)ilannl 80?1UnCUSll İldll phJa: 2, I, f, & 11C1 kOf\llarda• 
bUilhı Vel1etınd1 ~1umd& yapıla- dır. 
oat ve bu auretıe 1kl buçuk t.Yda.nbo- Çlfto bablıı 2 net tıe a tıncU. 4 üncü 
r1 de\am eden ko§ulaı nUıayetJcne- Ue & inci k()fulnr tır.ertndedlr. 
oekttr. 8ca Nm.urlar dola1JIQe pist 
~murtu oldutundan ,artflann sflr.. Lfg maçlari bugün 
prtstı seçmesi kuvvetle muhtemeıcıır. b ) · 
.KOfUlal'm J)l'Ogram n tahmlnlert aı ıyor 
-aşatıdadır. İstanbul U. ma.çlarina buaQn n-

Blrfncl kOJQı Oo ya.ouıdU.1 ea.t ta.ıı neı1>ah~ '" Şeref s&&t.ianndt. bltl&
arap tQla.nna ınabAS olan 1400 naeaktır. AJmlık t&ratmdan teıbıt 
metrent Jı:OfUYa Oan, JUııd, Dabt lir- edllen program& f0r• Feneıba.hçe 
melctedlr. Favort t>e.bldlr. admaa aad 12 den tuba.ren Fener-
bdncı kOfU ı 1k1 )'tflllda.ki Y•rll aa.t bahçe - SW~ymanl.ye, Galatasaray • 

tan tng1liz ta.ylannıı malısua ve 1200 Davutpqa., htanbuJ~r - .Beykos, 
mttreUk koşuya. Van.din. tz, Ren, şeref atadında da Veta. - Kuıınpaşa 
Hd>a. Zehtl.ma.r, Pmnr girmcttedlr. kulüpleri b.rfılatacaklardır. 
Sürpr12:lı geçmesi beklenen bu yarıf- ~ı~ kulübü Fuu ma.çlan dqla-
ta Va?ad.ln Reo Huba :tavortdir, yıs11e :lzmJrde bıilundutundan buşftn-

t1çftncl toıu: Dört ve da'ha J'Ukan kil maçı tehlt edllm\ltır. B1rtncı k&ne 
y&ftakJ af kan Arap atlarına mah- maçlannds.n evvel her 1k1 aa.h&da 
anı ve 3600 metrellt bU koftı1a To- lldncl :ttıme ma.rJan ornruıaea\tır. 
murcuk, Bava, Tuna, Tarıan, 8id1 İlk hnftanm ~a.ıaı:ı al'Mlnda 
Da~ gtrmetrtedlr Tom111t!~ eava ehemmlyetll bir m•o ohna.dJlmdan 
:tavortdtr. · · mtbabab.J.ann e!lrıtıık geçecetl tAh· 

Dlrffnel to.- 1 °6ç ve daha 1Ubn m1n edilmektedir. 
~ ,.eru N.1 tan tngııts atı~ F hah ı·ı -1-
!DabsQ.e'" 2to0 metrede .,a;nlacat. bu ener çe_ ı_ erın 
koşuya Demet. D&vala.c~. Alemdu, toplanti11 
Karab.lbe.r glmıuted.lr. 1'a•or1 n.. Feneı'bah~lfler burQn tUJtıp ıner-
met, Danlaclro n ltar&blberdlr. tez1nde tevtaılde olarak blr toı>lıt.n-

Jktbıel k0tuı t'o vo daha 1ukan t.ı yapaca.klar n ytını sene fatbci\ ~ 
Jafta.'t1 yerli Janm kAn atlara 2Jlah. aıtyetı iber1nde ıarn,.reır a.bnaoat 
ıua vt 1400 metre meatede Jt.pıla- tedblrlert ~ Su 
cak olan bu k()fUYa Mennto, Aloty.. meyanda ,enl idare htyetl .eof~ d• 
lln, '1'1r7akl, Acar gtnnettedtr. ll'Ho- yaptlacatmdan biitim !'enerll.ler top-
ri !.lene'fif, Alceyl&rıdır. Jantıya dav.ı fdilmlktedlr. 

Güreşler j Ticaret Vekili 

Stalingrad'm Akıbeti bugün· 
lerde belli olacak 

Alman kuvvetleri, Novorosiski'den 
Tuapse üzerine yürüyorlar 

1 Stalingra.d etrahnda eereynn 
eden muharebeıer, dlin de yu
dılfma gibi, aon ufha,ya ghmfı
tir. Bunu belirten iki unsur var
dın Biri, ,ehrin thnalinden on 
Ki!ıı evvel Volga ltıyılanna var
:Dllf olan Alman kuvvetlezinin 
timdi Kn.anoannenakoje ıc1va
nnda, bu büyük ııehrir\ kıyılarır
na ulaırnıf.. bulunmalarıdır. Bu 
hardtetle Alman kuvvetleri Sta
}~i'J'ad ıChrfnl yarı çember ıek.· 
lınde kutatml§. timalden tehıin 
Moakd\'ll Ue muvualuını ke.
tılderi ıibi, cenuptan da Aatra
hıl il~ lrtlhabnı keamlıtir. 

Stalir.aradnı 'eriaile irtibatı 
Volga özarJnde bulunan köprü
lere kıhiaar •tmittir. Fakat Al
man tayyareleri, aecell ııUndUıır 
lU tehrl w Vo}Q"a liurindeki 
Rua köprü ve tqat1annı müte
madiyen bombalamakta bulun• 
duklan Jçbı Ru.laıin Volaa 
Uıterinde açık kalmıı olan bu 
1eılne lrtlbat vuıtuından hak
•lle ~ttladt!t edel:iiJecelder( ıUp-o 
helldir. 

Stallnarad 8nUnde cereyan 
.den m~c-fn üzerinde 
katt lbir tesir yapabilectk olan 
ikinci bh uneur da. Almanlann 
elclf mevcut bfltnn lhtfyaılarını 
mulıare~ .Urerek Rua mUda-

faa hatlanna ara11z ıhücumlaidn 
bulunmalarıdır. R111lann, her en 
artan bir ıiddetle biribirinl t~ 
lfbeden Alman hücum dalıa
lannı durdurabilmeleri, ellerin· 
de bulunan ihtiyat kuvvetlerinin 
ve harb malzemesinin bolluiu
na baihdır. 

Ruslar, evvelki gece neıret
tlklcri Teatnt teb1i~de, Novoro
ıiıdtl limanınnı düttüğünü itiraf 
eylemiılerdir. Almanlar timdi 
Tuap&eye doğru yürümekte, 
RuıJar sahil yolunu kapatmağn 
çal11maktadırlar. Novoroıiaki
nln doğu ıve cenup doğwıundn 
Alman kuvvetleri, hava tqkil
lerinin de yardımile mühim mu
vaffal:ıyetl .. r kazanmı~lar ve 
ar11zi lcazanarnk ilerlemekte bu
lunmuşlardır. 

Dünkü Alman tebliğine göre, 
Almanlar Kafluuyada Terek 
keıiminde Ruı hatlannı yo.rmı~
lardır. Bu cephede yeni h~re-
ketler beklenebilir. ! 

MJIU' cepb~.ainde: 

M111r cephesinde kara hare
k&tı devriye faaliyetine ve top
çu ateıine inhiur etmiştir. Ce
nup ke8imind.: Jnı;iliz topçusu, 
Mihver mevzilerini topa tut
muıtur. İngiliz havn faaliye
ti de biraz artmış ve iki Mihver 
uçaiı düşürülmüştür. 

İzmirdeki mUıabab. 
larin ilk neticeleri 

Bugün muhtelif Yiliyet
lerde ıeyahate çikiyor ~alkın çektiği sıkıntı büyüktür. Fakat 

- Nuri ile sokakta giderken tırnrlş: 
önümüze blr adam çıktı ve; - Yalandır, diyor. Ben kim- hmir 1' (Aktın) - 11 b6lce· Ankara 12 (AA) n diinya şartları b•J k kt• •karşıdaki binada zengin blr aeyi dolandırmadım. Söylenenle- nln ,6 m.,llur a(lregW uuında Veltlll Dr. Behçe~ Ua )'~r ~ Dl 1 me gere J r 
adam var. Faklr çocuklara elbise rtn hepsi ttt1radır. Zabıtada be- r<tretlere <ba,lanmııtır. '6 kıloda c.hrimizden fla.reket edere'lı."k:; rl ( 
1'e ayakkabı venyor. Siz de gidip nt sıkıştırdilar ve korkudan tttraf 1.tlıbbuldan Ahmet Çakw Ankara- nlukttla. Konya Aı. .tür >.lr" ' 8af tarafı t inci eahJlede) zorunda olduklarmı billp antat-
aısanızan dedi. ııB1z1m elbisemiz ettim. O ifadem dorru deA'\ldtr. dan l1matl Sezgin, l•tan~dan Ser- Burdur, lapart,' An:aı .' Ay;: nem içinde yqıyormuş gibi ~- man;ıak~. 
de '\'nr, ayakkaplanmız da. Bun- Bekir ile Nuı1 ise. kendilerini vet Elmu, &rkltelılrden Halil Pala- Jzmir Manisa, B lkea( ' Ktıtah' kAyet etti. Memleket dıflllda ge- Hıç şuphe yok, bir sınıf halk, 
Jan göıiince vermezler 'ki, de- dolandıranın Ta2Mdn old~U mureır plip aelduer. 66 kiloda An- ~ya' a\decekttr a 

1 
' ve - ç1rdJA!m bir ay fçJnde ba§ka yer- pahalılıktan, yokluktan çok muz-

dlm. Adam; «Onun kolayı var, Uer. Tahkikatı yapan me-~ ~ Beton. ~\. • lorde gördüğüm mkıntılan birkaç tariptfr. Fakat seslerini en fa?.Ja 
dedi. Siz ceketıerin1zi, kundura- murlann §ah1t olarak dinlenme- dan B~r Yolcu Jle gilr~tJ. Bcto- ~r. Behçet Uz. bu .eyabattnd• m1 l lle an.tattlm. !Koskoea Ber- yükseltenler bunlnr değildir. 
lanruzı çıkanp buraya bırakınız. st 1ç1n muhakeme başka gilne nun kolu çıktıitndan, Yolcu htıkmen v~ıl;ı v_~ Jd&ka

1
darlarla temu ede- lfnde bir tek taksi bulmak müm- ~tr kaç yılda yaptıği bü~Uk ser· .. 

zenr,tn adama, "kış geliyor, eı- bırakıldı. galip sayıldı. re&, vor-wıan ın an mahmHin teelim ~ olamayınca, benzinlııden ~etine her yıl bir kaç yilz bin 
blsemlz yok. Bize de elbise vel"» 72 kiloda l.tanl:iuldan Ahmet vaziyetini •o teehbftrlorlnln Mbebl- IAst~ne kadar herşeytn1 bin EOr- Ura katamadığından sızlanıp ik· 
dersiniz. Sizi böyle ceketsiz. ye.- Nohut, mercimek ve Kandemir, lzmirdcıın Mahmudu 2 n1 tetkiJc edecek, Toprak mahaullerl lukla dışardan gettrdlğtmtz tak· tlsadt rnes~lelerln iyi idare. edl~· 
lmayak görürse hemen verir. fasulye fiatleri dakika 1 O aanlyede yendi. oflalnJn rve Ziraat bankala:nnm mU.- sllerfn azhğmdan şikA.yetın hak- medtğtnl söyleyenlere, bugilnkil 
Önfünilıde bayram var. Böy1e Nohut bôla merchnek fuulyo 79 kJlocla İıtanbuldan Demir, tz- bayaa merkezlerini ve ambarlan.nı sız olduğunu, Bulgaristanda mil- zor şartlar içinde on misli mns-
~ski elbiselerle dolaşacağı.ruza, fiatlodn~ a&ı ~eçtikçe art~ ı.uari milden Muharrem Cand... plip ıörecdctlr. Jt ve bol mahsulleri olan k~a- ranrta yaptırmakta olduğu koc.a 
yenilerini alınız Bu esldlerl de ··n t1 n_ -~ • Jl!k d la ıeldl valdan blr dll1m btilunmadığıiu apa ımann demir, yahut zarı.! 

t ba 
· ,_,.J c.DULa ceıoeı:mıı v• a a • ar r • Orta A ' kapı takınağı bulamadığı f ln 

sn ar, yramda harçll& yapa:ı:- tarahndan tetkiltJcre llrnl,dr 87 kiloda Sanuundan Salt Yavuz Q .. ln 1 • - vrupada zeytin tanesi ç 
11nız. Aptallık etmeyiniz» dedl. Tec:irler, mliatabıilden !~ &ti~ Ankaradan ŞükrU Balkani yendi. zum, C r pıyaıaıı ~ C1ahi gôrmedlklerlnl zengin «HAlimtz bu gidişle ne olacak?» 

Biz de bu sözleri sahih zan... al l dıkl - fi t1 rl bi it baıtr 11 <Atlam) - 'O'slm, lDc1r Avrupa memleketlerinde ne pa- dtye yarup yakılanlara daha çok 
nettik, ikimiz de ceketlerimizi ve ; • .,:;::: t ~ dile nlnl r 11~~ Futbol maçlari Pl1U&Gnın 22 eyh\kle açllma.a kuT- haya olursa olau:n, bl~ çift il- raslaruyor. 
kunduralanmm çıkarıp o ada- ıU u 

1 
dt Buk İt mdalmt u- İmııD- ı l (Telefonla) _ Bqik.- YGt.le muhtemeldir. P1JUa.d6 ıa,ooo lairpin, yahut bqına göre btr Derdin büyük çaresi ilk önce 

ma bıraktık. Biz yeni elbiseleri rabb: ~ti~ bul.:d~~larak ;r- u, • Altınordu maçı dün yapıldL ::1r ~: bllm 1.000 oıınl fa.pka bulmanm lm.klnsızlığını, her vatandaşın, vnzif c~Jnt, diin· 
alıp gellnciye kadar köşe başın- cfmek n but lbi yiyecek maddele- Betlktaş eıftra lr.arki d&rt .. yı Ue ga- · b1t tek mektup klğıdı ne bir ya harbtnin, gitgide zorlaşa,..nk 
('la bekli ecekU. Nuri ile beraber rinin ~İ.mn!.ına mlnl ohmac:U· lip ıeldi. zarfın bazen bir servet olduğunu olan bu kaçınılmaz çetin şartla· 
koşara_k karşıdaki binaya gittik h~ - A.Wua aerı,Jer Bir1ili - GlSE.tepe Toz ve kesme ıekerler söyledtm. Ben1 dinleyen ve dün- n a1çüsüne uygun olarak ynp-
ve: burada fakir _JOC~ararua~: · .z±?JP • -= - maçi ı _ 1 L.rabere hlttf. Baliallard:. to. ,.korln kılocu ya ahv&llnde'ıl ha.beri olmayan masıdır. 
se veriyor~lir .e~ ae f. , 1f Tahtataı. Clvarmda Mabmtt 1 1 O kurup .. blmakt.adır. Keemo 1.- bu ha.ık adamı, candan blr «Al- Devleti ve hükürnet maklne-
e1blse. avakkabı alınağa geldik :admck bkl l09 karuftan utıımw R d 1 keriıı perakende kilONDa t lO kunıı laha ıükür.o çekti ve «Desene sını, bir cemiyeti bir anda baş .. 
dedik. Koridorda derdtmızt din- = ıelen otvıyı 170 turuıtap •t. omanya a rUıvet a an fia.t komnuttur. Elli kiloluk taıHiJk.. ~yım. biz mafer cennette yaşı- tan başa düzeltecek bir kudret 
leyen adam gülerek: «Oğlum! ıtnde ':~ıt ~hı== bir memur teıhir ediliyor larla bakkallua gelen tekerlerden yormll§us, haber1m1s yoka> ded.1. şanmak yanlıştır. En büyüğUn· 
dedi. Stz1 kandırmışlar. Şimdi tur. uebmet mmı korunma bh- Bbref ıı <AA> -~ J:ı.&1- teke firketi 80 kunq eandık ı-raa !ılemleketimkde hallen &ıkın- den en küçüğüne kadar, her VSr• 
fakirlere elbise dağıtacak zengin temoalıı• nrıımtıUr. tı maretal Antonteco'ılan dımet tef" almakta, bopld&taıı eonra tMa ._. tıJı bü~ ve gün geçtikçe tandaş, her işte, ateş hattında 
nered~. Bu işte b1r yanlışlık V9.l'l> , ~ltmı ıauıl -1zledJ1fntn burtbl dıtlan aerl abnamütMlır. Da ,u.. aftıyor. Blllıa.ua a lıklı mnıfm tm1ş gibi, şuurlu blr feragat, ve 
Eski ceketıcrlmizt ve kundu- Hırvat1ıtan da ekmek 1'n1 blr mıaıtnı ~. - den kume ıekerln ~aJlarda alt- t.atpdıfı :roWiınıJk ~ acıdır 88mlma.z blr ahlAk duygu.~lt 
ra:ıarımızı almak üzere tekrar ta - · !MlDet ~,. memuıtannd&D llUJ para fula.Ue eablrnuı -= ıfuıii, her ğttQ. tarı aıwnak ~ ~aret.et ederse buhran kolay a~ 
~ka~t~~l~yecex.1 .. 1 ~Y~Y°! .......... 12 I~~ - Z= :...ı~ .:::: .Ü:~'t~.:..:: :!:',ı' kii:U Üı!. ~una maııı ~ ~~ bborcudJ!. ~t. y~ te~r. :ıetd~~~~?;ıet yetk!!4 

~u.u Mldllt)~• gı:tr&, ıtırva Ot.lııtıl'ı od&nm :U.pwnda bef ıt1n ır. a ar, •eaın• ı-•.nn ~\nt U çewu yapma pıuu, ' · 
adamı bulamadık. Bizim ceket- adam blfUlk (thıde verlltoek etmot tın.Uddet.ıe ~ ledllmestn1 eın1'8t- hallallarda ltiJ01U 1.52 kW\lf& •· blit mahsul, IUÇlUIU o)'1utumuz Nccmeddin Sadak 
Jeri, papuçlan alıp a~uş. mı.ttan 150 ıranı olarak MıılbU tdÜ- ~Bu memur b6ylepe teıh1r edil- tılmaaM mU..ado edilmedJii tak· bir fenalık g1B1 görüp ~mı~ 
Yeni elbise alalım derken esk1s1- m!ftjr. Alır ltç!lere 100 rram verile. dikten eonra mahkemeye ,.erlll- dirde ke1mo ,eker tatıfı yapılmaya· b!Zden çok l4lbg1n memle)tetl~ 
nt de kaybetttk. Gidip polise ha- oekt1t. cektır. cağını bildinni11ercUr. hl.iden 1ula acılara. katıanmal< Fındıkların 

rutubeti - AiılattlJ'l\ aı Ourlno bindiiim •teıle &det.-! eliti kaplan Uad..O. ya- Jim ... Ko•liooa ~roN.ör :n• <!~r, 

B I
• L L UA R ş I ş çalcm fı~an. beni mUtemadiy~n nıyordu. bili1'9r aı.tıldt: ~ N,ı:nplıomane'larl. 

E d.ha lJ:&aklara, daha korkulu 7erle- Yeraltı odutnin ~alılarla anulü ...tpjue'lan ~ lft!rmeU. Ne hAl-
,. .UrUklcyfp s8t~rll;ror... Morf~n kuytulufu _içinde. nazarları ideta leıl war1a aral&ıi:ıda ~nler • · ·) Veki.let rütubet derecet.~ 
7ahut U1'h lllcının dozlarını aittik· fosfor .açı;yorcfuı ~or. f4kat l*i tan& l anlat• nl t b' d k b'ldi d~ 

AŞK VE MACERA ROMANI ~ atttirircuma, hen <ie gittikçe da- - o l>adirede ~ o. lılr ,.7 tpı .• · ô ..ı~. o v.-+'8zlar, 0 es ıt e ere 1 r 
ha kaba muhitlerde, daha ılddetU olmasını, ~tmlı ,.. l yerimden ~· Fedıl roltler, C!aflıpe •rtıi Q)'Un~ 

Tetıfta No. 64 Yazan: (VA - N ) Y• ka.n1ı bir tanda tatınln odilmeil rularak aldüriilmem bai 4! ~ .ı1>I a!rlln~li· ılerod' :v .... ~ Jlcaıot :Voklleıi. 1942 ihıoj 
ı.tiyonun ... ~alatanın azılı külhan- dar iatiyonun... Oluk ~ Qtit7:inin .,_ tırna.klı iatyre • e·.ııntndo harice ıanderil~' 

- Allah ealraeainı... Bir o ell-1 onwı Ço,J.unlufunun .. ııne eııs.ı he,ylerf, k.bada:yıları o Fethi reiı- aksın vanınl ... Abh el tı arı>i.- l _e>, 1d, L ' .!' t.~ ı.ı• .. rek bt- ~Jrm .rutubet derecelerl ha~' 
tAtil il~ .:demfyot... ler fllln bana vı• aehneie 11).,ladı. dan oI.un... il .,.n ar, aavıl'Ul • aç11aınl't, ~da bir toblii g&ndermlıtlr. B.• 

- H!l7lr, •hıiii yo~... Blitl1:ıı EınJn. oeefle bqmi ıe1ladu E ahi ı.u - Ya lııi&~ Y• ~nwia hıra- ~lar... t llli eynen yazıyoruz: 
~ tamun... _ Maaı.aef bu ba1dk.at .ı.ın ml- - yv ar 0 n.:. • ltacak.lannıx. . .'Y~ -·~... Lnlnı ındık ihta.catının mu.rakabeal~ 

- Ne gibU ... Beni korkuUMıo eaUnl&de alS.elU1or Ah kacla - r Da -~odır ki bu ~ece- - TilrlU tUrlU .. ~rin ~ tUıı - B\l ı6zl!rlnlı. Ö.nbn u9ırm• i.tJ1J nizamnamenin onuncu madd 
pn ... Yokn Galatada ... o pit mUr mlltıeeealrim Geç;;;~ bir kr nln el eneealai .-ıe otllara ıembet- duruyor~ Benı ~ 11 ~0; e W... - <lecit-.... Kensm'd~ tbıln Veklletlmb:e verdiği .. ıtıhl)' 
Wtto korktufumuu mı uiradık) ••• tlSy!Uyorlard;; tar ı tlrdbn ... Bu liudu~ k6.,ekletl zevlu· QJl 1en d;· pqf N' l.iıtihar 44 ı..edb-on.ıJıl ı f,f ot E,ff6lpdJ1tr te dayanılarak J 9-4 2 ihraç mevsi' 

- Öyleeıi de§il. ~· •• Kadm- me lİet etmek cidden Jiey(jme el· .ın... m a er- . ıma oocuklutwnda ·" lel~·ıl oünc!e .ev koluna~ mdıklar içi~ 
Lmla nymphomanle dıye bir hula- ~~On~~~ eliyor ... Fakat korkuyorum 4a dol- Ka F.ınin. h • au.lerin ,4!iimııeeelefdl, v-dıtp etlsok t\ıtübet derecelen ukl mahıul ,-ıllA 
lık oldutunu acaba duydun mu)... Tdztınd göz !z1 1 nuu... &, •• k td anımınuı e ~ ... iı.c.lılım. aent BtôaN laa• iinda olduJu 8\bt içlerde ,tizde . 
Erkeklerin hislerinde ifrat oluna bu- &na ~ b ttı ~? _Ah bıçak bıçağa Clccekler... ına 0 uı di6ir... kabuklularda yUzde 8 olarak tes1'

1 

na 1atyrlıue diyorlar... Kadmlarm- . • a _ • • . Kan cavdcy{ .atUtecek ~iye ben de - 8Wn kıtı &lmektcn ~olq bir '~f liadid qlnıııin rıunu... ofunıny.ıhtt. Ancak Rize, H?Pa "'" 
'k!, aöylediaim gibi, nymphomanie ... o· ... Sı~e ikarıı hialerlm jpöyledlr ... korkuyaru tı - f c:Ucli" teY yoklür, blr tano efenC:tfm ••• ,..;ttldari UiıRno blra.ı ~aha yed~ t>u yerlere civar b<>lgolcr lklımt ~J 
Tıbbi kitaplar getirtüm, okudumı iae~ b~~ oaıkıdakJ ıfbl cSLıl ben m, anıme en 1Dl... - 4edi. - Fakat eiSt fy{ etmek de FP tncal11tnın ilioclbaht \aıını •ü- aare. alınarak Trabzondan, mevııı ~ 
dn'ha da okuyorum, Eminciğim ... lce.ndi goxilmden de. bakarıırun ... ı. - No mutlu .•• Benim uirumda .•• benim lçhı en WYi1k ~elcltr. Ma• u.fina dolru 04ktl. ()qu btdıktaıl lbid~yetinden iklnciklnun ıonuf 1 

Bunlardan öğrendim ki, pelc çok er- Böyleyken nerdcre gıtmenlze, neler - Ya ıize b1! ıey oluna maazal- demkl ulradıiınıı mUthl, bir hutaı- soiır~ ienfavi ~rmalllufi: .. çl•n· ka<lar jhraç olunacak I~ fındıldf, 
keklerde hi3 ifratlnrınn raslanıyor ... ynpmnnıza raz.ı, ~attA llet oldum ... Wı, :nazlı aultanıml... lıbnııı, b'f ·9lmanıı 'için ~· J\eOİr ni lıhUt.e ahette olqİyarak <ledi Jdı için ~:rutubet dcr:c~ııW.n !.üzde 5 ° 
Kadınlarda ise öyle şeyler dahn ıey- Daha da beterler.ın.e olacatım... Borjiya Mel&hat, <lemfnld ezgitı, acaba~ ••• Okudufunua tıbl>t tiltAp- (Mui ver) mail muvafık görülmüıtur. 
Tek ... Lrık:n mnazallnh bir Havva - Bu geceki gıbı ;meaell... bitkin, martz ve bl~are lfade1lnden larcla bu 'lösterllmfyor tnu? Ona 
k.zı benim gibi ~nymphomane ( 1) , Handanın kocası, hazin baz.inı silkindi. baı Tiırahm... (1) Bu tıbbt ıstılahlarnı te!!ıf!uzlnn B. Willkie Bağdatta 
oldu mu, d du u arzu daha ta;ıkın - ~vet .... - dedi. - Mademki Aşığın~ omuzundan baııni hl- _ Ne yam, elnfr Te ml hasta- nentomıml, satlryaz ve nentoman'dır. Bafdaü 12 CA,A.) - Wnndel Wl 

zleri taptaze ~tr lıklannın ~reli rok tibl, !mlnd- (t) Telltfuzu satlr. bugün Bağdada ıtlmlştlr. 
liiliiliiiiiiillliiiilliillİİİİİİI--..;.;..;~~.:..:..:=..:=--~~~-
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~:::~::;::,;:; ( $EDiR &.&BBRLER.i) M~mur ahn.~~ .. 
v • T. c· Zıraat bankası umum mUdurluğunden: 

D.oelerimiz d...-.U ki ı 
- Bia çok sUnala t.U1orus. ... 

Jet berke. bizim sibi oı.. d&D7a 
toktan ibatardı. Fakat benlıet. U
ted• bucakta ne lbk. uhit ~ 
l<A· var. S.te. bUi mncubÜ. on. 

Zeytlnyagı ser- Beledıye lstanbulun -.ım:::= ::-... :.~ ... ~ ~~:: 
h b k 1 · d • 1 j üf edm, 01yanbakır, Erzurum. Ealtlfehtr, O. Antep. htanbu1, tzmır, Karı, 
eı ıra ) Jnca aıre er n USU J[utrunonu, Kayseri, Konya, Malatya, Sam.run, Sıva.., Ordu Te Tııılrıon fll• 

belerlm1zde mU.sabaka. 1mt.ılwlı açılacaktır. 

lamı yibll tUJU bllrmetine darayo- Y aicilar Edremit ve 
~ir tarafta muhtekirler, öte 1an- Ayvalıla ılparfı 
ü bobatiller, beride her feyl kendi verdi1er 

"X eni binalara taıinmak 
tizere bulunuyorlar 

lft&Cfdi pbnnda g8renler... Ma- Belediye hnlr n len müdiirlilk-

Yüz binden 'fazla artb· 
tından belediye mecliıl 

azasi da artacak 

-!.fah cemiyet Jabm banlerdan Zeytinyatı T• ıa'l)una Vekaletçe lerlnln taıınacaklan BeyoAlundakl 9 .. 0 ıenuinde }'Apılan nüfue ea• 
aıurekkep olaaJdı. ~e lnkıru t•blt edilen ... ffatlcrle, bu fiat• eakl Aktam kız eanat mektebi he- yıını netice.tinde latanbul viJiyetin~ 
ederdik. .Sofu dedelerimizhı itikadı- lere lıttlnadea t.ablt edibnJt olan n{b Sokoni Vakwn gaz tlrketl tara- deki nüfua mlktan tcablt edilmlıtl. 
m maddı bay~t~ da QJduranak maLallt baml tatıf flatlcrlnln dUn- fından boıaltılmamııtır. Bu huaua• Bu ıefer de ekmek de.Aıtma itinde 
pek doinı bir netice a1ıns: Şa· den itibaren bldınldıfını 7azmıttık. ta Belediye ile tirkct arasında cere- l.tanbulan nüfusu dafıtılan kame
~ mevculsak, köıede bucakta, Bel.d110 ve nuret oduı dUn yaJ"ı eden müzak~e henüz neticelen- lerln miktarına aöre tcablt edilmiı 
mütevui, rUrültüaU:a çalafan ld.a· --Lt. , .,_. _ 1 t•- • memlftir. Mamafıh bugi.inlerde bina t b 1 l' 'd ı 1 listl • • n1ar e.uıd b ..uwılan tıoaren seyt oyalı natine k fı d bo l l k 1.-. ntan u a ge ıp gı en yo cu ar 
türl~· varı do bJ. e c: mUclahale etme.mele lcarar vermlt- ıır et tara n an P. ~ aca tır. • müıtetna olanık daimi eurette ek-

. • • !reye ay~ ıyona. ır tfr. Fen ve ,!mlr mUdUrlU~lerl. o bı- mek kameai alanlann miktan son 
auyet~ temel dsreii ~: Ticar•t V4*&leti en lyi .abunun na.ya tqınınca. itgal ettıklcrı eski ntifua eayımına niepetle 130 bin ka-

Ve ~ylelerine yurdun m satıı flatlne perakende 78 ku111f Maarif nezareti blnaaına Belediye dar artmııtır. Bu auretlo •on nüfua 
mad~ .bır. yerinde ~!~~~~· . :ı:eytlnyaıt.na lee 122 64 kuruı fia~ tcftlı bey-eri, llı:tı.at mlldilrlUaU. Be- a~vmımdan a011ra btı.nbul nüfusu-

Kimi bır devlet ~a men· •• ' ı d' ıı::-. ı.1 rll x.... - ,_ ü ...., 
d 

r L ,.__ b" ı.... koymn•tu. Bu flat villyetlere aöre e ıye uuıtaaı " e e Utsı .. fmıı& ze- nun • .:ı .. binden fazla arttığı onla• 
DOS qıcuı il' ... oa m-vv• il' w- -v ' • l lı:'l ed'I Em · U J"6 
An olduiu halde: aiııemanm, dam- de~l:fyordu. Mahalli fiat murakabe ~°n:en ti lı';ıt.' B i dt.. nıyet m. - ıılmııtır.f ıl _ı_ B 1 . . . 
h a Aörtiln, irin aohbeti- tetkil&bnın ı.porlarına Latfnaden ~uav ? ı~ı,. e e •Je memunn Bu ee er yap, acwı; e edıyc ıntı-

• ç r;• yah r Y tadına t lmıf villyetlere verilen fiatler birbirini ve ııcll müdüılüiU taıınacak.br. hahı milnaıebetıle intihap hakkını 
~~ndufu ıehald~ m dai be~ hıbnadıfından yafeılar fiatl dilşilk Bayexitte eslr.1 Cemal pl\§8 konalı haiz olaıılann isbnlerini muhte~l 

od kul .. b denilecek b" b" buldultlan yere mal a1Snderrnemcğe dn bu suretle boplacak ve bu ko- defterler mahalle aralanna talık 

dem eı:nb. u eban» ı.. b .. :~•· 1:--lamı•lardı. İstanbul da bunlar naktaki Bayezit tır.hlye mildUrlüğil, edilınlJlerdi. Defterler yanndan ıon-
a, asn ır c;o uaya _ .. ,,or • ....., " l' k . ]'"' d ba..L "-! 1 . d' ·ı '-ti ş· d'd LmJ S yıl "mriln" bö l nihayeti arasındadır. Tadrler, Edremit. Ba- po ıa omıser ıgı e ,...a o na nra ra ın 111 ece~ r. un ı en tan n 
a •

1 
do be" un .. ~ ece H' bir el!. Jıkeeir Eeklıehfr n Konyada daha nakledilecektir. Bayer.itteki Cemal edildiğine göre dört acne evtVel ya-uesm· "'oltt il ltO yor. ~ ,,_ mu.al; flat bulduiundan oralarda Pat• ~onalı Y&ktfle Belediye tara- pılan Belediye intihabı neticesinde 

y~ı y ur. • aahfll bqlamlf, İıtanı>ulu ihmal et- h~dan bet bin liraya. aah~ alın- Meclise giren 7 .. a:za yerine bu ıefer 
_!)ıl~ Fransada tahail etmif ~ mitlerdi. Bu ytızden tefırlmize mal ı.:ıııb. Bayezit meydanıle cıvannın aza ıayısı artacaktır. Bu tetkikat da 

mühendıaln ıene Franea.!!:~ tabua getlrilmedia;Men plyaAda :zeytin- plln mucibince ıenifletilmeıi lhım letanbul nOfusunun çoğaldıiJna bir 
ederken tanıdıiı Ye ev)..a"""&ı :18V• ·-X.. f b J--'- • ) }d'JU d L.. ki b" b' -1-)'ld' "d' Mod monclanit • .,.._, ua mıı, ea un~ zeytınyat a- P ı~.n en aı.,..p ve es ır ına oe ı 11• 

ceaık'&r: aldıiı ~7 tmah emn nn •lutra ebtra flatf Uzerlnden .a• oliı\I\ Cemal pap. konağının da !le-
h~~; maden ocai: ~~erinlnmın::: tı1dılı ı&rlllmUıtU. • rlde yi\tinlmuı düıDnülmektedir. Bir adam duvar enkazi 
cukJanQa memnuniyetle den oku· Ticaret VeUJetfnın yeni karan lt d k ld · 
tuyor & mUhiti benbnsemit on· Uzerine tehrimizdeld tGccar ve ko-- 70 yatinda katil a ın a a 1 

lada ·hııtir neıir oluyor. cWe batka mlsyoncular Edremit. Ayvalık ve . . Fatihte Hardarda Dülgerzade 
it bul! gidelim!» diye kocuırun haYalielne külliyetli mlkta.rda yaf Şilenin A.iva k8yünde. Ha!lan camii yanındakı duvar eon :yağmur-
L-- • • • cpariıinde bulnmuılardır Bu hava- adında yetmış ynıla.rında bır adam l&nn teıal.rÜe yıkılmıştır. Halil adın-
~~ın .. etini .yemıyor. • llden İstan'bula deniz woiu ile pa• katil •uçundan maznunen ikinci ağır d.a b' ' altında kal ı t ltf 1 fn 

Bır uç&ncliıil· Devletin muazzam J '-'- ''"" ·ı ı .ı fdd' ın m 1 rr. a yen • • • zartM~ salt ve çarpmba a(inlerl cua maruumıe!ıne ven m ıur ı- eiıkazı kaldırma ekipi derhal yaka 
~!'farım avucunun içinde tutan mal ae)ebllecektir. aya nazaran Hasan, yanında ıığırt- mahalline yetiıere\: enkaz altindan 
. undır. Bal tutuo parmak yalamak _ maçlık yapan 12 yaoında lbrehim 
değil a, ütese bi: sün içinde unsin Müstahell r•iın çıplak kiloaunu d d ki x il dö .. Halili aiır yaralı olaralı: kurtarmı§. 
oluverir Ve bu t..j mahkemeye yerindi. 12' kuruıa ve~or. Bmaya a ı~L aL tçolcu.u ıopabl e vmudı, fakat zavallı adam cankurtaran oto-

• • 09 • L d f l f •-- 20 2 • L çocwı; na• a anmıf ye raz aonTft a 
ffvl<edilmiyecek tanda yapabilir. &a ar az a maara - • J au- &1 u tU mobili ıe konulacağı ıuada ölmüıtilr. 
Minareyi kılıfa aokacak :adddadır. tuttur. Bu yıl fiatlerln timdiki eatıı ;~ r. Ut ld ok 1 1 Bu kaza haltktnda poli9Çe tah'kilı:at 
Halbuki b· :ıa teaezzül etmek deii) Aatinden ataiı dUımiyeceil ve 1 '0 ayı m. ea P Y a anıp •· 1 kt d 

1 ihl ... k d" d bir t kuruıtan daha ucuza lyi yağ buluna• t.anhula getfrıl~J Hasanın muhake- yapı m.n a ır. 
••. tc ~ e .:iı :dad-x.: • = e mıyacaii anla11lmaktadır Dünkil ea- me.lne dUn lltlncl alır ecza mahkc- ---
aiit':" a .. ! v·~~nı L~· tıılar bu fi '\t üzerinden ~lmuıtur meelnde ibeılarımıştır. Hasan mah· Kira ihtikarı 
dahı b2!°4. gucenır. -ur ve ....,. kemede lbrahlmi dövdüğiiniJ inkar . , . . . 
metlü ınzıvaaında onu rahatsız et- de k Kırkor admda hırı Takıum cıva• 

mekten utanınm. Yalnız ,unu söyli- Mensucat ı·thalı· e re~ ll:... h d.. d' K nndaki apartımnnını evvelce nyda 
l"Yİm ~i. en ufak bir müaamaha De - ~·u en ovrne ım. en• 5' liraya kitaladcen.. bu defa Omıan 
Karun keailelx1ecek bu muht.-em d'9I köyde ~ıraızlı1ı: yapıyor, ıunun adında birine 125 liraya kiralamak 
ntendaıın mesela bir kaç yüz lira bunun Cf}'atıını ve kuzulannı çalı- ve ılcoaıturatı yine SS liradan ynpıp 
birikmiz parası yoktur. Hindiatandan yakında yordu. Bu yüzden Mr çok köylüler iki senelik kira parası olarak 1320 

Muhakkak ki, cemiyet bunların çok pamuklu gelecek kendisine dUıma.ı kesilmişlerdi. Her lira ve mukavele haricinde de 1680 
•. •. b" ef d halde kendisini köylüler dövmüş· lira almak auretile ihtikar yapmak 

JUZU s.uyu unn ~ ~or. lerdir. Berı hiç birvey yapmadım. d .- L 1 k M'ii• k 
Eskı Romanın bır Cunus Denta- M lek t t 'th ı· ı~ı H b • k ruçun an :1i:ıu;n anara ı ı orun-• cm e c mcnsuca ı a ı ~ n a erım yo . ahk • ·1 • t" 

tus'u vardır. Mağlup ettiii Samnit· hariç memleketlerle ""pılan temu- "- • . Şah· l • d" 1 • ır.a m emesıne -verı mıı ır. 
1 'h __ .... ı • • J - vem11tır. ıt erın ın enıncaı 
er su tafi'annı yumuşatması ıçın !ar ilerlemektedir Ticaıet Veklleti i · uh k t.. • ..:k " b -'-1 1 

L d'. 1_,_1jf ec1· • çın m a eme ~ a gune ıra.&ı • G•• 1 .. 1 _ B 
aen mne para CIU ınce '° c• heaabına ticart temasla.r yapmak mıotır. un UK orsa 
Tapta bulunmut: üzere Hindiatana a8nderilmiı olan • 

- Altına aahip olmaktansa alb• B. Tmhan Boray muvaffakıyetlJ 1 R A D y o 11 ___________ _. 
na aahip olanlar.. btikmebneii Ut- miizakerelerde bulunmuıtur. Yakın- 1%/9/ Dil fumartesl fl&Ueri 
tün ıınynrım. da Hindietandan mUhlm miktarda _, _ İsviçre frangı 6.24 

Pyrrbua'ü yenmeıi üzerine, tena· pamuklu dokuma gelecektir. Londra üzertne ı sterlin 130.70 
'- d" • • _ _ı -'- o H' d' d L 11' 1 •L d BurllnkG procram Nevyork üzerine 100 dolar k. ıı:m ıame ıeıue etlUY v-....,... m ııtan an &il ıyet i ma&tar a Cenevre n.zerıne 100 30.'70 

:ralnız yedi arpan yer kabul edip pamuk ipliii ithal lmklni da ibulunr- 12,30 Program. l2,33 Mllz1t <Pl.), M.adrtd tızertne 100 pezeta 12.0375 
'(eli.sini al~. murtur. Pamuk iplikleri partiler ha- 12•45 Ajans haberleri. 13 Şartııar. Stntholm tizerlne 100 kuron 31.111 

l'nd 13,30 saıon orkectraıı. 18,03 Dans or-
Luc 'lien'leri yendiii vakit de ı e Hindiatandan !Yola çıkanla- i:estrası, 18,4~ Şatkılıı.r, 111 zırant 

pnimeUen hissesine diişen eervetle rak memleketimize getirilecek, Sii- an.ti, 19.15 Kemence ve tambur ııe V E F A T 
Romaya Anio suyunu ıetirtmif. meı1b&11k emrine verilecektir. a.z e.smerı. 18.30 Ajans ha.be:'· İstanbul ııs:ıye 11tlncl ticaret nınh-

Deiil beiirg&n fasiki malınmJu- Fabrikalann yüzde altmıı, doku- len, 19,65 enm ve tllrkii1er, kemesi reı.sı Kemal Kovacı, !.'mnlyet 
iu. batta bizu t senain vurauncu· kumacılann ietiheal yiizd..tnin artti- 20,15 KonU§?na 20;30 Dllo ve sololar, Sandıip memurlarından Ferit Kova
IUk... Ve onun yanında törle bir itlediltlerl yazılmııh. fabrika ve (10 • 21 Bvln aaatı, 21,15 Fasıl heyeti, 21~ cınm babalan Mfilk.lye müte:u-Jtle
Curius Dentatua olabilmek... kumacılann letihal yUxdealnln artti- İstanbul at ya~ netıoelerl, 22 rbıc:kn RODOSLU MUSTAFA KO-

Çok ,ükür Curiua Dentatua'lar nlabllmeal Hlndittandan peyderpe;y Oda m1lstt1 (Pl.), 22,!0 Ajana haber- VACl'nın 11/9/942 de Fetlılyede ve-
da fU Türkiyede ekaik d..jt,.."ldir. ae. l.ecek .pamuk fpliil. ne. lmkln da- lerl. fat ettltlnl teessürle haber aldık. 

qu h 1 ktf H d nd Ik Yann sabahki proıram (87) yaşlannda olan merhum iyi 
Httm de kendilerine reklim yap· ı ıne gırece r. • ın ısta an ~ . 7,80 Prorram, 7,!3 Vücudumuzu ~- kalpll, haluk bir zat idi. 
brtmayan cinsten.. parti alınan 2'9 ll>alya pamuk fplı~ı lıştıralım, 7,40 Ajans haberler!, '1,55 Merhuma rahmet diler allesl efra-

s . . ded"Y." ib" SUmet<banlca tamamen te.alim edil- Salon orkestr" •ı. dına tazıyetlerlmlzJ 6\lllnrız. 
aınn ·~~n ~ili -
Taş basma kitapların yalanı m · --------

çocukça pek: 
Dünya değil ıüphesiz omzunda 

lbir Yunusun 1 
Fakat boşluklardaki bu kocaman 

fanusun 
Biri var ki tll§ıyor yükünü 

ezilerek .•• 

(Va - Nu) 

Beşiktaı cinayeti 
Katil, maktulün kendi 
bıçağile yaralandıği 

iddiasında 

Bugün S 'i1 M E B sinemasında 
Yeni meveimin ilk güz.el filmi olan ve 

JOAN BLONDELL ve MELWYN DOUGLAS 
tarafından emsalsiz bir tarzda yaratılan 

KOCAMI ARIYORUM 

M'ltSABAKANIN ANA ŞARTLARI: 

ı - &terll~ yapm~ veya halen askcrllkle bİ?' illf!ğl bulunm&Dl1' olmııt 
ı - Llıe, otta olrul m~u veya. mundll1 mekteplerden mt2lm olıruık. 
1 - isUhdnmn. manı hali bulunmnmak, 
4 - Yqı on ıekl.zden u, otuz tı~ten yuke.rı olmamak US den aş tı ynşt& 

olanlar imtihana gtrebUlrlene de 18 ynpndan evvel memurlUk rmıfına 
aıeçtme%Jer). 

· 5 - btenecek vewkJ lbru etmek ve bankanın gtısterece~ yerde vazlfe 
kabulllnc ve memurluk taahh1itnameahı1 Smzaya amadt o1:mat. 

DİÖER ŞARTLAR: 

l - Aynı tarlht~ &ynca yapılacak mll.sabakaya. orta mektep mezu.-ılan• 
da almacnktır. Ancak İstanbul, Ankara ve hmlrde orta mektep mezunlnn• 
na alt müsabakaya mUracaat sını::ile yalnız ilk onar klşi lştlrAk edebilecek.Ur. 

2 - Tayinleri tekarrür edeceklere 3659 sayılı barem kanununun bükü~ 
lerlne ve imtihandaki muvaffakıyet. ve t.ahsfl dere~lerlne göre o.ylık ve-
rilecektır. 

3 - Bir yabancı dlll, (Fransıca, Alm:ı.n~, İnglllz.ce) b1hluıkk.nı bilenleri• 
meslelrJ ta.h.s1l görenler müsD.bak.ada ruchan hakkını halz nddolunurlar. 

4 - Memurlyeu kabul ohınualtlar, dahlll mevzuat. dalreslnde tcknut
Ulk rcJlmJnde, saıJık aandıA'mdnD, )ıırdım blrllğlnden 1stlfade edeceklerdir. 

WTIHAN VE l\fORACAAT TARİHLERİ: 

Orta mektep mezunlannın imtihanı 7/ 10/ 942 vo daha yuknn tnruJU olan• 
larm lmtnınnı 8 ve O btr.ıncı teorin 942 de yapılacaktır. 

Milracant.lar 1mtnı.andan bir gtln. evveline kadar kabul olunacaktır. 
lrO'RACAAT: 

İst.ekl.Ue.rln 1mt1han yerlerindeki GUbe müdürlükle.rJn& v& Ankarada nruı,. 
kanın personel f.tlerı mncınr:nanne mllrncut edeı:ek imtihan p~anunı 
alıp okumalnn tavsiye o1unur. Ul89'l) 

lstanbulda : Liseler Alım Sabm Komisyonu 
Reisliğinden : 

Clnsl 

Sadeyat 
Nohul. 
Kuru çalı fasulya. 
Yeşll mercimek 
Kırmızı m&rclmek 
Kuru b:Lkla. (kaJnıtu 

110yulmuf) 

Beher klloT. 
Fiyatı 

JSŞ 

110 
sao 

Mltdan 
Kilo 

23800 ) 
11800 ) 
4'1000 ) 
15200 
12000 
lHOO 
8200 
ımoo 

) 
) 
) 
) 
} 

İlk earuıame 
teminatı bcdell 
Llnı. Kr. 
'°74,50 283 

10180 

3077 20~ 

Yotun 70 33700 17G9,GQ 
Komlsyon::ımusa ballı e 111.tııı lı.enJıı 1942 11\&U J1}ı lhtıyaçlan olan v. 

tetcrrilatı yukarıda ~rllen yJyecelclert kapalı zart usum~ eksUtmeyt 
konmuştur. 

Eksiltme 24/IX/1942 perşembe ıün U aaat. 15 de BeYOllunda Llseler Sn tın 
Alma komisyonunda. yapılacaktır. t.tekıller teminat makbuzu, 11>42 yılı ti• 
caret odası vesikası ve teltllflerlnl havı kapalı zartlannı sözü geçen saatten 
bir su.t evvelltrine k:ndar tomlıyon rel3llalne m&kbnz mukııblltnde ~e
lerl. Postada. olacak gecllmı.eler kabul edllmes, Teminat yatırmak ve şart• 
nameıert nlnuk 1steyenlertn Gn.latasarny llsesiOOe komisyon kAtlpllğlne 
milrcaat etmeıerl. (9802) 

İstanbul Defterdarlığından1 
Hubyar mahn.llesl Errurum han 23 - 24 No. larda tuhaflycclHk 1aıımı11 

olan Muiz B&ruh: 
İtirazlı buhınan 936 m:ıll yılı ka.zanç vergllerlnlz ıt.ıru komisyonu 

2915/942. 30/G/ 942 tnrlh ve 5399, 464 sayılı tararlarlle &l"llCıl tasdik olun
muştur. 

Adresbılz mnlWn olnındığından ~ t.ebliPt m\iınk.ün ol:ı.mnmış 
tır. Keyfiyet 3692 snyıh kanunun 10 ve 11 cl maddelerine tevfikan Utınen 
tebllP, ol\Dlur. <99491 

HURDA DEMiR SATIŞI 
Devlet Denizyolları ltletme umum 

müdürlüğündenz 
ı - H:ıl1ç ve İstlnye Fabrlkalan 11• Tophane atelyemlz snhalanndıı 

mevcut takriben (1500) ton hurdalar kapalı tarf u.rulü lle satışa çıknnl
mışt.ır. 

2 - Arttırma 24111/942 per§embe saat 15 de Tophane'de İdare merke
zinde Alını Satım koml.syonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedell: Bulunduğu yerde teslim tartlle tonu CSO) Ura 
ve muvakkat teminatı (72501 liradır. Şartnamest her gün kamlsyonda gö-
~~~ . 

4 - İateklllerln kanuna uygun olarak bıwrlayııcnklan tckllf mek
tuplarını 1klnc1 maddede yıı.ztlı gün ve saatten bir sant evve11nc kadar 
komisyon relsllğfnc makbuz mukablllnde tevdi etmeler! ldzıındır. (9661)) 

Sivas Maarif Müdürlüğünden: 
1 ı Kap:ılı zart usulü lle eksiltmeye konulan 1§: Sıvas merkezinde Bö!ge 

Sanat Okulunda duş dairesi ~aatıdır. Bu l.şln ke~ bedell 17840 05 liradır. 
2 - Eksllbue 21/9/9U tarihine müsadlf pazartesi günn sanır 15 de hU

kfunet binası lçlnde Maarıt M\ldürlüğü odasında müteşekkil 1h:ı.ie komis-
yonu tarafından yapılacaktır. . 

3) Bu ı~e nlt evrak ~unlardır: Keşif hu~. flat bordrosu, proje, y:ı.pı 
~lert umumt fennl §artna.mesı. ckslltme şartnamesı, Bayındırlık ı§lcrı genel 
şartnamesi ve muka'Vele pr:>Jesldlr. İsteyenler bu evrakı her gün Bölne 
Sanat Okulu Müdürlüğünde tetkik edebilirler. 

4) Ekslltmeye g1reb11mek için tallplertn 1338 Ura muvakkat temhlatını 
Sıvas malsandıttuıa yatırdıtıanna dalr makbuzunu veya bu mikdarda şa-

AKŞAM 

yanı kabul b:ınkn mektubllllu ve 942 yılıns. alt Ucaret odasına knyıth olduk 
l:ı.nna. da\r vesika lle eksiltme g\lnünden en az üç glln evvel sıvns vaıııır;ı
ne mümaslll işleri muvaffnkıyeUo başardık.lnnna dair eh!tyet. vcslk::ıs!ylc 
birlikte mnren:ıu:ı alac:ı.k:an vesalkl tckllf mekt.nbu zartı ile blrll.k.te dış 
zatta koymnla.rı ve !ha.leden blr saat evvel komisyon rclsllQlne \•ermelerl 
ll'ızımdır. 

Bqiktaftn alncma önünde arka- Neıeli ve eevimli filnii gidip görünüz. 11&.ve oln'11k bir musiki harik.ası: 51 Tekllf mektuplarına alt 1ç ve dış z:ır!Jannın ve ve lk1n dörduncil 
da11 Huanı bıçUla yaralayıp öl- CAZ - SWING • MUSIC • HALL madde hllkümlerlne ve krı.nunu tarl!lere uygun bulunması l~zımdır. ~ta-
d.. -'- T L• d d- L da vaki geclkıneler kabul cdllinez. 
llrnı~ten maznun e.ıun a ın ~i 6) İsteklilerin tek11f mtktuplannı 1k1nel maddede yazılı 1.:arjhte saat 

gencin muhakemesine ikinci alnr , .. - elsll"'ln tevdi etmeleri 11" ı •· • candan ıülmegwe ve sevinçle alkı§lamagwa hazırlanınız.._...... 14 e kad!;r komisyon r 6 e un o unur. ,9412. 
ceza mahkeme.inde ba1ulmııbr. ~ 
Bu celsede Teltln müdafaaaını yap- J O E B R O W N Kütahya vilayetinden 
mıf ve: M A R Y CAR L J S LE 1 - Natla Mildilrlilğü için Dalmt Encümence beğenlleeeıt ntlmuneıerı-

Benellk 1400 kuruş 2700 ku?uf - Haaanı ben vurmadun. O ailn K o R K A K K A H R A M A N ne~~~?.::e S60ur~dtileet ~e~~:-'1. ctı kürek, 500 .fAdet. kazma, 100 adet yn.ba açık 
il Aylık '150 • 1450 • •İınemantn önUnde ben rcıalmlere ha- ...,,..Wll 
3 Aylık 400 • 800 , karken Hasan acld~ aleyhimde ba- 2 - Çadırların ta.bmlnt flatı 1950 küreklerin tahmlnt flatı 1000, kaz-
ı a..ııt UO • • malann tahmini flatı 1500, yab:üarın 200 lira ve muvakkat teminat: 325 

.--·~-----------1 zı ,eybr aöylediğimi bahaııe ederek 
Pmta ittihadına dah1l olmıyan kavaa çıkardı ve Uzerime bUcum Son derece gülünçlü ve eilencelı filıni llra~ır:_ Ekslltme 29/9/942 tarlblna müsadlf salı gtinfi s:ıat 16 da toplnn cat 

ecnebı memleketler: Seneııtı: etti. Ha.anın elinde bıçak vardı. BU SALI AKSAMINDAN İTİBAREN D:ılml Encllmen huzurunda ynpılncaktır. 
S600, altı aylığı 1900, (iç aylılı Benim bıı;aiım yoktu. Orada bo- su M ER s • N EM Ası N DA 4 - İstek.lllcrtn Ticaret odasına kayıtlı olduklanna da1r vesika ne mu-

1000 kuruştur. ğuşurlccn onun elindeki bıçak ken- 1 vakkat teminat mektuplannı er.cümene tevdi etmeleri şarttır. Ve vesnikl 
1-T-e-le-fo_n_ı_anm_..;.ız..;B..;.a;.;.şm.;;.;..n_h_ıı_rrir_:_2_0S-6S-I disine saplannuşur. Sonra ibana ken- ı venneyen]er ekslltmeye ~k edeıneucr. 

:razı tşJe.rl: 20765 _ idare: 20681 etti. Suç yalandır. ~----•-•ıs- Görecebiniz., ••••••••••rr 5 - Bu 1ş hakkında fnzla maJO.mat almak isteyenler ~rtnnmeslnl gör-
1'1iidlir: 2049'7 Demi§tir. Milddeiumumi ise, Te- mek 1.izerc her gün Daim Encümen kalemine müracaat edebUlrlar. Ha· 

t---Ram--a-z_a_n_! ___ H_ı'Zll'--13-1---1 kinin bıçakla Hnsanı yaraladığı ıve İstanbul jandarma satın alma komisyonundan: ~~!rı~~~~~-ı:ııfr:rtn:ımeyl görmek lstedlklerl takdirde bedelslı: ~:,nd-
s. ım oü. Öll İkl. Ak. Yat. bu yaranın tesirile Hruıanın öldi.lğü Bir Olftlne 1850 kuruş fiyat tahmin edilen 68 çUt. nllinunesllo prtnnm.e-
E. 9,ss 11,15 MO 9,20 12,00 133 sabit olduğunda:ı cezalandırılmasını ıılne uygun fotının ölçü üzerin& abmına nıt thale 24/9/942 pe11em.be günü Prof ZAT•I SUNGUR 
va. 4,57 6.3813,10 16,43 19,22 20.58 istemiştir saat 15 de İstanbul Tnkslm J, ııatmalma komlsyonumuzdJı. nçık eksiltme ile r:: 1 

t Evr_,,_ tetkik· edı'lere'- karar ve- yapılacaktır. Muvnkka.t teminat 94 llra 35 kuruştur. Nilmunc her giln komls- Tems1lılerlnl ynıı-.urlar dolnyıslle 
darehnn:? Babı!ıli elvan ruıo K yonumuzdn görülür. Şartnamesi parasız alınır. 1steklilerln kanunen Sbrazı S U A •p.u A R K 
Aı-ımuııh.lı: akak No. 13. ribnek üzere muhakeme baıka aü- ıcap eden veslka ve teminat mektup ve,a ıııakbuzlarlle açık eksiltme &ün Be ık~ 

lilıısmmlıiiiiiüimiiiiİIİIİiıilıiii•lllİ ne bır1&kılm1fw. 

Abone bedeli 
Tilrk.179 Ecnebt 



Sahtte ~ 

Memur alınacaktır 
Maliye Vekilliğinden 

1 - Toprak Dağıtım komlsyon.11.nnd& Fen memuru ola.rak oallf
mak üzere 30 memur a.ıınuaktı.r, 

2 - Alınacak memurtar Tapu vo Kadutro Okulunun Fen. lc&
mında bir ders yılı tahs11 ıorecelıllıtrdlr. 

8 - 1steklııertn Ltse mezunu veya. Uaenln onuncu sı.nıtuıı b1tır
mlf bulunmalan ve a.sker'.lıtle lllflkll bulunmama!'an vt ell1 Pf1D1 
d& geçmemlf olmalan ıaıtttr. 

4 - Alınaca.k memurlara okulda bulunacakl&n m1lddetof altmıf 
Ura Ocret ve on llra mun'k.lcd taan.tnat ~-ve a.ynct. temıt
de ram kanunundan da. l.Stlfade edeceklel'dlr. d!:le PÇ80elc an mllt
tar yetmtf blr lira. otuı bert kWııtf;ur,a K6ylerdt e&oeceJc her ırtızı toln 
aynca seyahat yemılyeat verilecektir. Okul'u bltlrdlkt.en ııonrt. lla6 
mezunlarına aeksen bet ve dlterlertne yetın1f bet Ura. ile~ '9t'lle
cettlr. 

5 - Okulu bitirenler beş ıent m!lddet.ıe Maliye VekAlet1nln 
Unsib edecetı yerlerde ÇUlfllC8.lıc ve bu mesainin mllhtm. bir kımu 
köylerde geçecektir, 

5 - tste-klllerln Maliye Vekill.1#1 cMlU1 Emllk U. MüdütltıAO.• ne 
hitaben yazacaklan dtlekçelerlnl n aşatıd& yazılı vesikalan 20 
E:Y11lle kadar göndermeleri lA.zimdır, 

DUekçeye ba~lanacak vesikalar funlard.ır: 
A - Nüfus Hüviyet cüzdanı caslı veya noterce n yahut resmi 

bir mnkamca. tasdlkll suretı. 
B - Altı kı.ta fotograf, •Altı buçuk dokuz ebadında• 
C - Okul tasdlkname .,eya taha.detnamest •Aslı veya tasdlkll 

blr sureU. 
D - Bulunduğu memuriyetlere alt vestkalann asıl veya suretleri. 
J!: - Sıhhi durumunun her tkllmde veya bl.lha&<ıa köylerde vazi

fe görnıeğe elve~l oldu!una dalr hl\ktim.et veya belediye dokt.orlu
Ru raporu, 

F - C, Müddelumumlllğlnden mahkQmlyetl olmadıltna dalt ve
sika cİstldanın altına MilddelumumtUkçe t9.Sdlk11 meşruhat verllmek 
suretlle de olabilir.• 

G - Hüsnühal kAğıdı. 
H - Askerlllc vesikası. •Nufus hüviyet cüzdanında varsa &ynca 

ıstenmez. 

Sermaye Aranıyor 
Senede yüzde yilz klr temin 
eden ga.rantlll ve kazancı em.in 
b ir iıe ON BlN lira ıaennaye 
aranmaktadır. Taliplerln (Slr· 
keci Uman Han Asma kat 6.5 
numarada komisyoncu Emln 
Kınaymana) müracaa~an. 

Dr. bı.san SamJ 

l stafilokok Aııaı 
İstafllokok.lardan mütevelllt 

UÇ BAŞ 
Bu maruf marka aşağıdaki 

hususat için en kat'i bir 

ternlnattar 
c Yüksek evaaf e 

cFennin en ıon terakkiyatı. 
cServ:lıte ıür'at ve kolaylık• 

OliON RADYOLARI 1 - İstekli resmt bir dairede çalışmakta ise bu dalrenln alelusul 
muva!akatlnl gösteren vesika. •Müracaata müteall1k lstld& ve vesi
kaların o dalre vasıtasUe gönderıımesl hallnde aynca muvafaka.tna
meyo lilzum yoktur.• 

<ergenllk. kan çıbanı. koltuk altı ehil ellerde satılır. 
K - Noterllkça resen tasdikli taahhütname cBu taa.hhütn.a.me

nlr suretl Ankamda Mllll EmlAk Umum MUdUrlüğü.nden ve vl!Ayet-

çıbanı, arpacık> ve bllt!1n cilt has Yeni teşkillt: Sattığı her ORİON Radyosunu garanU 
t.ıılıktarına karşı pek teslrll btr eder. Bugibıkü müşkfil farlla.ra rağmen yedek parçala-

lerde Defterdarlıklardan alınacaktır.• (7'104) (9820> - asıdır oıvanyolu No ııs nm ve yedek lAmbalannı claima bulundurut'. 
SÜNNET TEllİRt ZEVKE EN UYGUN TiPLER - EN 

Satılık emlak 
Ç, E. K. Fatih M. Nahlyealnıten: ı MÜSAİT SARTLAR 
1219/942 tarlhlnde yapılınıı.sı mu- - SERVİS ve TOPTAN SATIŞ 1çtN MtlRACAA.T YERİ: 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
lhas No. Mevkii ve cinsi Kıymetl 

karrer Ç'lttesara.ylar bahçesındeld 

~~;:: ~~!~~em~,~~;:2ıa;~u:ğ~~ Türk Radyo ve Elektrik Ltd. Şirketi 
hlr edllml~lr. Ya~ur oldu~u ta.k- Sennayesl: 100.000 TCRK LiRASI 

860 Hasköy Sütlüce Mah. imrahor köşkli caddesi eski 35,3~ 16070.
mükerrer (183,185 187 yeni taJ 4S numaralı 398' met dlrde kapalı btr salonda yapılacaktır. -•••••• Telefon: 4.4032 _Telgraf: TtlrkelJ • Galata - Posta kutumı 155'7 •••••• • 

re murabbaı binalı arsa Zayl - 1942 yılında Ankara tı.çün-
1092 Bo.o;tancı Yalı yolu Erenköy cad. 16/2 No. lu tahminen 780,-

520.10 metre mUrabbaı arsa. 
cU orta okuldan aldığım ta.scllkna
meyt kaybettim. Yenlslnl a.tacatım
dan eskisinin hUkmD. yoktur, 

~ ~ . 
Blf AIN~DL. IA\JMiın:RR~-AJN . ~@Lın:JD 1093 Bostancı cYah yola~ Erenköy cad. 1611 numaralı tah- 647.

mlnen 431 metre m1lrabba1 arsa. 
1701 Ferlköy blrlncı kısım mah. Çoban DibaR'hane 718S.

soktı.k eski 34, 36, 7 numaralı tahminen 1436,50 metre 
murabbaı Uç ar.sa. 

1160 No. da mukayyet Şadan Berkli 

Zayt - As. Poo. 661 alt hayvan 
aynlyat muha..<;t:pllll mClhrU.ntı za.y1 
ettım, yenla\nl yaptını.ca{Pmdan e.-

1( 1.., .,. 1S .. 1 .- A ıie rlka~tjı • u11 ut~ôleJ • ER"'E"' .,.ISM 1 
n,, ft ili • • ArHnıtkOJJıl. Si.iM kki:'Tef. H ".3 • ft ft ft 

2221 Beyoğlu eski Hacı Ali, Yeni Hacı .Mimi mahaLiesı esk.l lOOŞ,
Dlbek sokağı, yent Dibek Çıkmazı sokag1 eskl 26 yenJ 
yent 26, 28 numaralı tahminen 201 metre murabbaı a.rsa. 

lds1n1n hUkmO. olma~ı ilA.n olunur, 
Al, Pos. 661 vetertnerl Hakkı öım.en ORTA KISIM- LiSE KISMI -TEKNiK OKUL 

2528 Kadıköy Cafer ah mahallesi eski Mühürdar cad. yeni 3140,
Haci Hüsam sokağı ~atta 27 ad& 93 par.sel 8 ve 2:J kapı 
eski 61, 11 yeni l<J - 1VJ taJ numaralı !14 M.2 ııcı e.rs& 

Şubeye davet 
P'atih a9kerllk fUb&.>lnden: 

Bütiln Leyli kayıtlar kapanmııbr. 

X 25112 Yenlköy GUzelce Alı paşa mah, Rum mezarhğı yenl 1102, Aşağıdıı adı yazılı subayın çok ace
le olarak şubeye müracaa.tı. 

DERSLERE 24 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLANACAKTIR. 
Mezarlık cad. eskl 77, 77 mükerrer 77 mUkerrer yenl ı, . 
1. 1 numaralı tahnı.lnen 18373 metre murabblı bal Top, Teğm, Ali oğlu Mükrim öz.

kayın: Fatih 50550 t-;ke:ı.der Pa.p. 
Mh. Öksözler Sok. 

Leylt talebenin 23 Eylül Çarıamba g(ln{i akpmi mektep te bulunmalİ llzundır. 

bahçe ve taşlık ,,_razı halen tarla. 
26211 Üsküdar, eski Pazarb8.§t yenl Altuntza.de mah, Nuh k11- 127f,

yusu sokağı eski 110 yeni 112, taJ 113 numaralı 1273 ••• 

Tecdidi kayıtı Erkek kıminda 21 Eylül Pazartesi ve 22 Eylül Sali gUn
leridir. Kiz kıamındaı 22 Eylül Salı ve 23 Eylül Çarıamba günleridir. 

metre murabbaı arsa.. Fatth a.~kerllk şubesinden: Yeni ve eski bütiln talebenin buıünlerde '°~ kayıt lçln milncaatlan ııereldtcUr. 
2691 Emtnönll Daye hatun mah, Tığcılar sokağı parfta 5, 811.

ada 631, parse.1 U. kapı eski ye.ol sa numaralı 19,50 
metre murabbaı k.Arglr dOkUnın 2/8 hl.93esl. 

Aşağıda adı ve rütbest He ev edre.11 
yazılı subayın acele olarak şubemJ.ze 
m!lracaatı. 

zayl - Kadıkoy ma.lvı.Udürliitün-1.---• SAYIN BAYANLAR ---.il. 
den ıı.lmakt& oldutumu.s 1236 ııayı.lı ----------------S093 Fatih İmrahor İlyu bey mah. eskl Şişman Ohants yenl 257.

Şlşman oğlu sokak eskl 13 numaralı tahminen 128,6' Levazım As. Tt>ğm, Hayrt oğlu Ce
lAl (48733), Taksim Şehtt Muhtar Bey 
caddesi Semer apartımarundıı otu
ran Ziraat Umum mUdürlüğUnde 
yüksek ziraat mUhcndlst. 

ve 2555 sayılı llWl4 cll.r:danlarını Kıt yakl&ttı dJJ'• dt1'1Untn1tylnls. Bu lene dtl 

kaybettik. Yenlslnl alaca~dan es- KURK MANTOLARINIZI metre murabbaı arsa. 
1154 Kandilli esk! Yenı mahalle yeni Mektep en yenl Det- 990. lt~nln hükmll yoktur. 

man sokağı eski ı. ren! 7 numaralı ı 14,91 meıtre mu
rabbaı ev. 

3233 Beyoğlu İnönü mah. Dolapdere sokatı pafta :J4 ada. aoo.-
e - ıo seneye kad.a.r GaranWt olarak n TAKSİTLll Yalıus ma-

şefik& Yal~ın Er, Mezlyet Oflas tazamu:dan tedarik edebUltstna. 
DİKKAT: SUBAY Y& MEMURLARA KEFALETS1z muamele ya.ı>ılır. 

603 par.~el 14, kapı eski 76 numaralı 122.50 metre mu- 1 1 y R K o a 1 1 mbbaı arsa. !~ktıel~ e ifil U o e g Ya~= 
3238 Beyoğlu, Kocatepe ınah. Yed!kuyular cad. pafta 49, 4194,- cu • 8 

ada 623, parsel 4, yenl 5, tc.f numaralı 699 metre mu- İlk - Orta - Lı:;e Tak.simde Sıra.serviler 86 
rabbaı arsa. Hususiyetleri: Yabancı dlller öAretimlne ehemmiyet vermek, tale-

13311 Üsküdar. Se lı\mt All ma h. vangın bağı cad. eski 19 ,111 289. - illbıiıeııi.:;ıiilniilniilıisıilhiıiıhiiaıiiııt •vıiıe ıııiılniiızliııbıiıia.ıiııitıiıilleiııiyialoiiıiinida.niıiıı•"ıiig•lle•n•m•e•k•tı•r•. •Te• l•: •4•11iıi5ıiı9•••11i 
mükerrer. yeni 25/1 ta' 25/2 numaralı tahminen 2811 

metre murabbaı arsa. ·--- ESASLI BtU İŞE SAHİP OLMAK İSTEYENLERE ----
S379 Oatata. eskl KılınçrJi p:ı~a. yenl K~mankeı mah. 96kl 14,00-

Dabağhane, yenl Kıluıçııll paşa mescidi, müraklp so
kajp eski 32 - 38, yeni sıı - 64 numaralı 188, 13 mctrt 
murabbaı arsa, 

8398 Beyo~lu, e:;kı Pangnltı, yenl Inönil matı. eski Aid>a.ba S5'l,
~nl Akkarga ve Bayır sokaidannda pafta 54, ada 605. 
parsel 28 kapı eski S7, 48, yenl 37, 48. taJ s1: 48 numa.
ralı 116.50 metre nıarabbaı arsa, 

3584 Kumkapı, Muhsine hatun ma.h. Tavaşl çeşme so\catl 1789.
ada 727 parsel 43. eski Hl, yeni 32 numara.h 42 metrt 
murabbat bahçeli klglr evin 1/2 hissesi, 

S686 Fatih, Hacı İsa mah. Mahkeme altı sokağı eski 80 1600.
yent 74 numaralı tahmtnen 40 metre murabbaı Uglr eT, 

Bil'i Beyoğlu, eskt Tatavl:ı. yenl Eskişehir mah. Tat.avla. 1997,-
Papu~u Hirlsto cad. Değirmen sokak tskl 8, 10, 12, 14, 

16, 15, 19, 21, 23, 29 numaralı tahminen 4600 metre mu

Forsat 
Piyasada tanınmış ve tutulmuş ftnn asile eskiden bert oalı.tmakt.a ve 
şeker, lokum, karamell ve benzerleri glbl maddelert, lhtlv& ettl#i yent 
ve asrl maklnelertıe lmal etmekte olan blr fa.brik& bütün levazım ve 
tererrüatlle beraber ·acele devredtıecektlr, M!lteva&3l.t kabul edUmek
slzin do~rudan doğruya aşa~da.kl adrese müracaat. 

tst. BalıkpaT.an Lonca sokak No. 1. S 

SACINIZ DÖKOLOYORSA, BAŞINIZDA KEPEK VARSA 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
rabbaı arsa, dllkk~m ve evin 1/12 hissesi, 

3978 Yenlkapı, Yalım.ah. orta boatan sokağı pafta 208 ada. 37:J.- ~!!!!._~K~UL!!;:!LAN~~l~N~IZ~.1T!ES~lRINl~~D~E~R~HA~~L~G~Ö~R~O~RSVNOz~~~·:...!!!!!!! 
819, parsel ı, kapı eski 27, yenl 35 numaralı 150 metre = 

Yukard~u~~~~ ~:"'tatsUı\tı yazılı gayrlmenkuller peşin para. lle ve İşçi alınacak 
açık arttırma ı.ısuıue satılacaktır. İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel itletmelerl 

Satlf 16f9/942 çarşamba. ~ünll saat ondadır Sattf esnasında. vertıen d 1 
bedel mukadder kıymeti ~&ctlğl takdirde, tıemınat akçesi derhAl artttnı- umum mü ür üğünden: 
mıyarak ihale kimin uhde.s!ne icra edilirse arad k1. fark ondan ta.hsll edl- İşletınclertmlz Ş~i tamlı1ıanes1 tçln gösterecetı ehliyete göre ıa.atte 140• 
ıecektır. kuruşa kadar ücret verilmek ve aynca evi ııe iş yerl arasında meccant 

Müzayedeye 4tlrAk edecekler mukadder kıymetin yifade onu uL~ctln- seyyahat için tramvay teknlk lf~l hüvlyett iı elblsest, ve ekmek ne beraber 
de teminat yatırmnlan IA.zım1ır, Öğle yemcğl de verilmek suretlle 12 MarangO'l:, 9 Boblnör, 6 tenekeci, 14 te&-

isteklllerln teminat akçe.si. nüfus tezkeresi ,.9 üç adet fotoğrafla blr- vlyect, 4 tornacı. 6 soğuk demlrcl, S s!Ucl, a revtzyoncu ve 4 elektrik~e 
ilkte bUdlrllen gün ve saate kadar şubemiz em!A.k servisine müracaat et- lhtlyaç vardır. 
meıert. ASkerHkle a!Mcası olmayan lstcklllerln n!ltu.s h!lvlyet cüzdanı, htlsn!lhM 

X Bu gayrl menkullerin ihaleleri umum müdurlü~Un tasvibine arnedll- k.Ağıdı, 4 ndet veslka fotogratı, ve şimdiye kada.r çalı§Ill.14 oldukları müesse-
dlkU)n ııonro. yapılacaktır. , 938• cx94251 selerden alınmış lyl hizmet veslknlarlle blrllkte 15/9/942 salı günü. aaat 

14 den 11 yo kndar idarenin Metro hanı zemin katındaki Zat işleri sicil m!l-
Ankara Belediyesinden dilrlüğüne mUracaatlart lüzumu blldlrlllr, c9977• 

1 - Cebecide Aktepede ynptınlııcıı.k Su deposu on beş gUn müddetle va 
:l;apalı urt usume eksiltmeye konulmuştur. İstanbul 'jandarma satınalma komisyonundan 

2 - Muhammen bedeli ceman c24,469e lira a:59e kuruştur, İstanbul J, EWa, anbannda bulunan .. '75ı adet mahruti çadırın t.ıımlrl 
8 - Teminatı 1853 lira 22 kuruştur. işi 1/10/042 perşembe gün!l so.a.t 15 de İstanbul Taksimde J. Sa, Al. Koınls-
4 - Bunun 20/9/942 salı gUnil talibine lhalesı mukarrer bu.iundUğun- yonumuzda açtk eksiltme He ihale edllecektlr, Tamire ald muhnmmen be-

dan ~artnnme, keşif cedveıı ve krokisini g1Srmek isteyenlerin her g!ln En- del c3SJ5ıo llra olup muvakkat teminat a286t lli'a. clS• kuruştur. 
cüınen kalemine milmcaatııın ve ısteklllerln de ihale gtinll olnn 29/9/942 . Çadırlar her gün İstanbul De.mirkapıda J . eşya levazım anbannda gö
sah c.DnO saat ona kadar 2490 numaralı kanunun 32 ncl maddest saraha.tl rillilr, ~:ırtnnmcsl para&.Z komisyonumuzdan alıntı\ 

IsteklUcrln kanunen ibraZl fcabeden vesUtalan ve temtnıı.t melttup ve-

~::ut:::.r~n A. PARADOPULU Tti:~:: 

MUHASEBECi ARANIYOR 
t&tanbulda. Btlytik blr Hu.susl Şlr'ketln 'Ncrübell 1kl TUr.k Muha.sl.be 

thtlyacı vardır. AJt.kadarl&ra, kablLlyettertne göre ınaq verUecektlr, 
Talip olanların en ııeo 20 .Eylüı 1942 tarthlne kada(I mektupla İstanbul 
S99 numaralı posta. kutusuna. mtı.ra.caatlan llmndıt. 

MUracaat mektuplarına. el yazıa ile hal tere~ yıwlınaJı, blr 
adet Fotogra.fla nQtua ct11Jdan sureti ve varsa. referanslarının ıuret!erl 

lrllmell ve lstenllen mey mlktan blldtrllmelldlr. 

M. M. V. Deniz Dikim evi Müdürlilğündenı 
Subay J.tka.rplnlerı. Ue tal~e fotlnleri lmalliı için kundura. ffçl..s1ne lh.

tiya,o vaMır. Ta.11plerln her gün Ka$1mpa.§Qda deniz dlt!m e'fi mUdüt.tüğtl.. 
ne müra.caatlan. t.998'b 

lıt. Defterdarlığından ı 
lozeC Ml.rzahl.: 
Hubyar mahallesi. SUltt.ııhamam cad. 41 No, lu mahalde kazmlrcllllr 

yapmış. 

12/5/942 tarih ve 127511 aaytlı ar:zuhallnlıe O, 
Nammma 937 malt yılı b;ln H7.~0 Ura matrah farkı üzerinden tartı olu· 

nu:p 15/21 sa.yılı 1 el ihbarname U& 12/4/038 tarihinde tarafınıza tebllt olu• 
nan maa. buhran 13S.5f Ura kazan~ vergtst, İrat ve servet verg~rl müdUt
lUğünün '112/1141 t.ıarlh ve 32150 sayılı emirlerlle tef olunm\lft.ur. 

Adreslnı. malfun olmadı~mdan keyfiyet 1.lAnen tebHR olunur, (00481 

FIRSAT: Satılık Villa 
ş~u Bilyükdere ca.d.dest Z1nclrl11ruyu vıraJında, 3058 metre murab

baı arazl. (Betonarme k.O~ üç oda mata>ah, banyo) ~raj. Ahır, Gazi
no, Elektrik. su, Kuyu, içinde motör ve üstünde dört tonluk su deposu, 
Bahçe, muhtelif çiçekler ve müteaddit akar çCfllleler ve 80 metre çtQCk 
camekAnı, ceph~ 8G metre asfalt yol üzerinde heyetlle satılıktır, 
TafsUAt almak ve gö~ck üzere : 

lıtanbul İŞ BANKASI karıııında 
Malul Cemal Gişesine müracaat. 

Kütahya valiliğinden 
VUA.yetln Mahalli ldnre ııt.ımetıerlnde istihdam olunmak ve ayda 8659 

sayılı .kanun a.hkAmına. tevtllcan ~zamt 260 liraya. l:a:dar ücret verilmek şnr· 
tile cYUksek Mimar• tayın e.d.Ll-ecektlr, 

serbest çalışan Y1lkse4c mimarlardan tAıllo olanların vesalklle vlltı.yete 
.998h 


