
Dün Kumkapıda feci bir 
kamyon kazası oldu. iki 

çocuk öldü 
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Harb ne zaman 
bitecek? 

Yeni yol vergisi 
liyihasının esasları 
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Dünyanın dört bucağında ka

ralar, denizler, havalar cehennem 
gibi yanıp, Şark cephesinde kan 
ıövdeyi götürür, henüz hiç kim
se ne yendiğinden emin görünür, 
ne yenildiğine inanırken <ıHarb 
ne ,zaman bitecek?,, diye sormak 
insanlığın derin acısile eğlenme-

Herkes mali 
• 

vergı 

kabiliyetine 
verecek 

.. gore 

ye benzerse de meseleyi Almanya Kazanç, hayvan, bina, erazi vergilerinden birile 

Stalingradda kanlı sokak muha
rebeleri hili devam ediyor 

Nazın Goebbels ortaya attığı için •• k il I l k d l d l • • kl AJ ) S ı · d 
ciddiye almakta mahzur yoktur. mu e e o an a ın ar a yo vergısı verece er man ar ta ıngra a 

Harb ne zaman bitecek, suali- t girmişlerse de henüz şehri 
saramadıklarından Ruslar takviye kuvveti alıyorlar 

ni Peştede iken Macaristan Baş- Yol vergisinin yeni eaaalara göre vardır. Bu hükümlere göre 16 ya· 
\'eklline sormuştum. Çok zarif bir tahakkuk ve tahsili için hazırlanan şından aşağı ve 60 yaşından yukarı 
insan ve ince bir diplomat .. ?,lan kı.nun layihası etrafında evvelce erkekler, malwiyeti eabit olanlar, 
M. Kallay, gülümseyerek yuzum~ ıcı,ı;aca malumat venniftik. Kanun hayattı· beı evladı olanlar, mektep
baktı: «Harbin sonunu görecek proje.i Vekiller heyetinden Medi- lerde ta.hailde bulunanlar, ıi.Iah. 9:1-
kadar çok y~ak azminde mi- ıe verilecek ve Meclisin önümüzde- tındaki erler, manevra ve talım ıçın 
.slnlz?ı> dedi. Belki en doğru cevap ki toplantı devresinde müzakere alınanlar, Türkiye Cumhuriyeti ile 
budur. 1 edilecektir, diplomasi münasebette bulunan dev· 

Goebbels, bir harbin başlangıcı y ~ni layihanın eaaıslarını apğıya !etlerin konıoloıluk memurlara yol 
gibi sonunu da kestirmek imkan- kaydediyoruz: Her ıah11 malt ka- vergiai venniyeceklerdir. 
sı~ oldu~u söylüyor, fakat geç- biliyetine göre yol vergiaile mü- Türkiye<ieki yabancılar altı ay 
mış tecrubclere dayanarak «SUl- kelleftir. Kazanç, hayvan, bina ara· o~~rduktan ısoınra. ~ynı .. eaular da-
hun ansızın gelebileceğinin de zi vergilerinden biri veyahut hepeile hılınde yol vergısıle mukellef ola-
gfzlemtyor. mükellef ular:lar apğıdaki nispet caklardır. . . 

Her iki düşünce de doğrudur. içinde yol vergisi vereceklerdir: Kazanç, hayvan, hına, arazı ver-
ttc ay süreceği sanılan eski harb B ·ı d 7 ı: 1: k d gilerile mükellef olanların yukarıda 

'k u vergı er en J ıraya a ar k:(d • v• • • 1 d · · d Clört sene devam etti. On senelı 1 d d 6 1. 76 1. • ettıgımız nııpet er aıresın e 
~ .. veren er en sene e ıra, ıra . . b'I k · · b hazırlığı yapılan bu boguşma uç d 12 ı: ı- k d 1 yo vergısı vere ı me ıçın u ver· 

yılda sona erebilir Yahut herkes ~~ 
6 

JI 2ır6aY1 .a da a2r0v0er,~n er ks&- gilerden her biri ayn ayrı tahak-
. · • ncue , ıra an ıraya a- . . k f k b 1 d b. araya gırer. iki taraf dermansız d 10 201 1. d 400 1. kuk ettırılece . a at un ar an ı-

ıı.r , ıra an ıraya . d 1 k I · · "k «üşer gıme barış olmaz da umul- k d 12 401 1. d 70~ 1. rıı en a ınaca yo vergısı en yu -
• l a ar , ıra an v ıraya 'kd . · k · maz bir sebep birdenbire ateş k d 15 701 1. d 1 OOO 1. ısek mı arı tecavtiz etmıyece tır. 

a ar , ıra an ıraya . . l 1 b'l · · · dindirir. '- d 20 1OO 1 1. d l SOO 1. _ Bunun ıyıce an aoı a ı mesı ıçın 
&:a ar . ıra an ıra b" . 1 ı· B" "k 11 f Ancak, dünyayı saran bugün- Yl kadar 2S. 1501 liradan 2 500 ır ~ısa vere ım: .. ır mu e e 

kü nteşin kısa zamanda ı;cvindl- ı· ,_ d '.lO 2501 1. d 3500 .. •esela kazanç vergısı olarak ısene-
ıraya ıı:a ar~ . ıra an d 100 r b' . . . . d 

ı1ci slirprizlere ver ayıracA.ğmı liraya kada .. 4 ), 350 ı liradan 5000 t> d 2008 • 1. ın~I ver~kı 
11

1ç;n . e 
sanmak insana güç geliyor. lirr.ya kadar 50, be§ bin liradank sene e . !rad ı e 6mub'e e ıs.e 

Sulh olması için harbin bitme- yuka.n her be~ bin ve küsuru için .azanç vergısı~ en . • ına ver~ı-
si I!zımdır. Sulh, bugünkü şart- r " lir.ı sınden d~ . 1 O lıra kı. ceman 18 ~ıra 
lara göre nerede olsun? Almanya K h b" • yol vergısı verecektır. Bu vergıler 

• . az. .nç, ayvan, ına, arazı ver- t h kk k tahs'l edile-
ile Rusya arasında, İngiltere. ile gilerinden birile mükellef olan ka- ay~~·rayrı a a u ve 1 

Almanva, Almanya ile Amerıka, dınlar da erkekler gibi yol vergisi ceyı ·. k IA "h k nalclı'-
1 A 'k ·1 J ah t cnı anun ayı aıı ara YO ~sa mer a ı e aponya, Y U vereceklerdir Bin atazi h yy~n. 1 • • ,., '• •· ~ • • 

iTanonyn- r. ngiltcre aıas11u1« mı • kazanç '"~erlie- mtıııt6ttet <MRW)'*n nan naldiyt: va11tafarı resmınc ele 
Ya her biri kendine gö~ ~lr ~lh erkekler •encde yal.nız 3:1tı lira yol yol vergisi olarak yüzde elli zam
uman ve bcklCJell bir sünl küçük vergisi vcrcceklerdır. Bır ırerden m kabul etmektedir. Bu suretle 
devlet? geliri olmıya"l kadınlardan yol tramvaylar müsteşna olarak oto-

Sulh olması için harb ne ta- ve~isi alınmıyacaktır. ·::obil, otobüs, kamyon ve a raba-
rafta bitecek? · Projede yol vergisinden istisna lar bu yen: zamma tabi olacaklar-

Sark cephesinde mi, garpta mı, edilenler hakkında da hükümler dı 
'A vruoada mı. voksa Atlan tik ve
ya Pasifikte, Cinde yahut Japon 
adalarında mı? 

Harb. o kadar çok sayıda de!
letler arasında ve o derece gepış 
bir dünya alanrna dal budak sal
mıştır ki biitün devlet adamla:ı. 
d aha doğrusu bütün Devlctlerın 
adamları birdenbire ahüsnü ni
yet sahibi'l kesilip h emen sulhu 
imzalamak için m a..«a başına otur
.salar iı::e n ereden, hanı;i cephe ve 
hangi meseleden başlanması da
ha gerekli olduğıınn karar ver
mek icin nvlı>- - ~- ·-~"·t de 
yıllar. 

Bir anda dün\•a -.uı nı k urmak, 

Pirinç dün toptan 
152 kuruşa satıldı 
Çeltik fabrikatörleri . çeltik satın 

alınması için yeni esaslar 
konmasını bekliyorlar 

Fasulye ve bakla 

Vich1 18 <A.A.) - Sto.llngrad şeh
ri fçlnde çetin 80kalc ınuharebelert 
devam etmektedir. Almıı.nlar, Rus
lann bütün muka.bll taarruzla.nnı 
püskürtmüşlerdir. Alman topçusu ve 
tayyaresi, bolşevtklerln MlA. muka
vemet ettikleri barikat ve m~ert 
şiddetle bombardıman ediyorlar. Ma
reşal Von Bock kuvvetletı, Rusların 
son mukavemet merkezini kırmak ve 
temizleme~ m~guldür. 

Londra 18 CA.A.) - Sto.1ingrad 
şchrJnin durumunda c.~astı bır değt-

şlkllk olmamıştır. . 
Dün gece yarısı neşredilen resmi 

Rus tebliğine göre dün Rus kuvvetle
ri, stallngradın şimal do~~u civa
rında ve Kafkasyada MoZdı:ık mın
takasında. dilşmı:ınla çarp!şma.lar
dır. 
Tebliğe yapılan l!Aveye g6re Al

manlar şimal batıdan yaptıktan hü
cumlar neUc~shıde ~ehlr civanna 
geldikten sonra hasıl olan durumu 
Ruslar, mukabil hücuml:ırla dUzelt
mlşlerdlr, Almanlar, mUdafHerln mu
kavemetini lormak Umldlle fasıla.c;ız 
hücumlara devam cdlyorlnr. Gecele
yin bazı Almnn blrllk.lerı şehrin so
ka.kln rına glrmeğe muvaffek olmuş
lnrdır. Muharebeler, ~ldd"t le devam 

a ·euonfi 
dağlarında 

Bulgar askerleri çetelerle 
çarpışıyorlar 

Sofya 17 (A.A.) - Makcdon
yadaki Sabuna dağlarında Vdeı 
bölgesinde yapılan temiz.leme hare· 
katı esnasında Bulgar ordusuna 
mensup müfrezeler salı günü bir 
eşkiya grupunu çevirerek yoketmiş
lerdir. Bu bölgede halw komünist 
grupları bulunmakta idi. 1 9 kişi öl
dürülmüş, başkaları da esir edil
mif ir. Esirler arasında çetenin reisi 
de bulunmaktadır . 
Zağreb 16 Hırvatistanda 

netrecilen bir tebliğe göre bir sene
de 614 c;;etec'. öldürülmüştür. Batı 
Bosnnda 5,000 çeteci öldürülmüş, 
5,500 çeteci de esir alınmııtır. 

Madagaskar' da 
mütareke olmadı 

Sovyetlere 
yardım 
---·---

Pravda'ya göre 
Ruıyada, yardım 

görmiyeceği kanaati 
mevcuttur 

• 
Bedin 18 (Radyo) - Moslco

vada çıkan Pravda razeteainde 
çıkan tu satırlar İngiliz matbua· 
hnın ıon derece hayretini mu· 
cip olmUJtur. Pravdanın yazdığı 
satırlar tunlardır ı • 

cSovyetler Birliğinde tnııiltere 
ile Amerikada perde mumda 
.aklananL.rın Sovyetlere yardun 
edilmesine mini olacaklan kana· 
ati hal& veya haksız olarak 
mevcuttur.» 

ediyor, Akşama. doğru hu Alman 
kunetıert tardedllmlştlr. Bir RUI 
blrllil 51 tank tarhlp ve ı:.oo Alman 
astermı öldürmllştür. 

Reuter muhabirinin lşaratına gll-
re Alman kuvvetleri oehre glrdl.ltlert 
halde Stallngrad henüz tarılmam.,,. 
tır. Ruslar, hAlA tatvlye kuvvetıeıt 
alma.k:t-adıriar. 

Her pencere, her dam, h<.T bodrum 
birer harb mevzıtue çevrılmlttlt. 
Ruslar bu barlk~tlardan tldd.?tlt mu
kavemet gösteriyorlar. 

Kafknsynda Mozdok mıntakasında 
Ruslar, düşmanı tardetml~ler ve blr 
meskun yerden atmışlaı"dır. 

Karadenl1.de Alman işgali altında 
bulunan blr Umana Rus ıayyarelert 
hücum eyleml.şler, lld Il!l\Vln tarama 
gemısııe Uç m<>törbotu batamışlar4 

dır. 

Voronez kesiminde çarpışmalar de
vam etmektedir. Rus!ar, meskun blr 
yerl ve muhtelit mllstahl:cm mevzi• 
lert zapteylem~1erdlr. 

Volkot bataklık:lannda kanlı mu
harebeler olmaktadır. Rus taarruzla.. 
n şiddetli bir Alman mııl:nvemetl llı 
karşılaşmaktadır. 

ar ~atkasya 
dağlarında ilerliyor 

3,000 metre yüksekliğindeki sarp 
dağlarda çetin savaşlar oluyor 

Berlın ı.s (Radyo> - Ko.flrn.~yeda Al
man dağ kıtaları son derece sarp ve 
yolsuz erazlde cenup istl!tn.metinde 
llcrllemeğe devam ediyorlar. Bnvyern. 
ve Bade ttlmenıerı 3000 mE'tre yük
seklikteki dağlarda çarpışa1:1.k nerll
yorlar. Bu kıtaat, mllkem:neı tallın 
ve terbiye görmüş olduklımndan 

Sanayi müesseseleri bina 
vergisi verecekler 

Rusların muknvemetl fayda verme
mektedir. Da~larda yn.pılaıı stwaşlaı 

son derece çetindir. 
Aln'ıan ve Rumen kıta.lan, Novoro

slskln cenubunda ve cenup doğu• 
sunda Rusların mukabil taarruzlan
nı puukürteret yenl erazl kazanm11-
J.a.rdır. 

Ekmek 17 kuruıa 
çıkacak 

Ankara t 6 _ Sanayi müeaşese- Belediye iktiaat mUdürlü~U. fınn• 
lerine verilmi'" olan muafiyet 1 ha- cılann ekmeğe zam yapılması halt• 

" tındaki son taıeplerlnl tetkllt ettik• 
ziran 1942 tarihinden itibaren lağıv· ten sonra bir ku~ zam yapma~ 

dünya:va hep birden düzen ver- . 1942 yılı pirinç mahsulüne el ko
meve Çaıısmak havaldir. Sulh, nuldu~u ve hükumetin aıaca.ıtı 
adım adım. hic değilse kıta kıta miktardan fazlasının sertesço ~tı
olacaktır. Hic süphe vok ki sul- ı:ı.bllece~tnl düıt yazmıştık. Geçen se
hun baslan~c anahtarı Avruoa- ne de ordu ve müesseseler için hüku
dadır. Fakat isin gariollğine ba- met tarafından çeltlk ve plrlnç mü
kınız kl Avrupada sulha vannak bayaasınaa bulunulmuş ,.e diğer 
icin yeni düzeni yeni ve sarsılmaz çeltikler fabrikatörler tarafından kl-

Bir haftadanbert yenı yıl fasulye
den İstanbula. bol mlkt:ırda getirll· 
mlştır. Yan tcıptancılaril.~ mağaza

ln.rında en ziyade !asltlye çuvnllıı.n
ııa n.sMı.nmaktndır. İkinci derecede 
satışı olan mal, bakladır. 

edilmiı olduğundan bu tarihteın iti- karar vermiştir. Bu. karar b:ıgUn be
:\'ichy 18 (A.AJ _ .Müstcmleke.!er baren bina vergisine tabi tutulma- led1y~ d o.lml encilmenı tal'b!mdq 

blr ahlfik temeli ü1erine kuracak ıosu 30. 32 kuruş.tan toplaoııuştı. Fa
nk k rUl rt kat bir müddet sonra. müstahsilin 

(Jevletler ilk is olar en e çeltiği 45, 50 kuruştan verdllti beyan 
verdikleri sözü bozmak zorun.da olunarak pirlnq flatıerl yükseltllml§ 
kalacaklardır: Avruoada. Pasifık- ve bugünkll ;vaziyet hasıl o.!muştur. 
ten ayn bir sulh olabUme~ için Piyasaya eski mn.hsulden Izmlt ve 
_ bugünkü duruma gore -:- havallsinden gelen pirinçler, dün top
~lmanyanın Japonyaya, 1ngıl- tan 152 kuruşa satılmıştır. Bak.kal
terenin Amerika ve Rusvaya lha- !arda plrinç azdır. 
net etmesi ~arttır! Yüksek tiatle tek tük b:ılun:ı.bllen 

Fasulye ve bakla alıcıları arLmııJ
tır. Yeni tUreyen bir kısım tüccar, 
piyasadan fasulye ve bakla çuva.lla
rını kaldırmakta., bunlan peyderpey 
öğ{lterek depo et.mektedlr, Sebze t'l
at.Ierliıln gittikçe pahalılaştığını g~ 
ren halk, fasulye alıp venıektedlr. 
Fasulyeye kartı olan ta!ebl.Jı artma
sı üzerine bir 1kl gUndenberı fasulye 
ve bakla tıauer~ kllo başında 3, 4 ku
rut artmıştır. Bu harbin, anınzın gelen, bek- pirinçler, büyük lokanta!ar t.arafın

le:t..medik bir sulh ile biteceğine dan aıınabllmlştlr. Pangaltıd.a blr 
tnanmıyoruz. Böyle bir sürpriz bakkalda pirin~ üzerinde 1&5 kuruş Zeytinyağı fiatleri 

Nazırlığı şu tebliği neşretmiştir: Ma- lı.rı emredilmi~tir. tetkik edilecektir. 
dagaskar umumi valisi kan akıW.- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

mıısını durdurmak için blr an ev\'el 
inglllzler Ue müzakereye glrlşmeğt , 
tasarlamıştı. Fakat İnglllz tekllfleti 
0 kadar ağır görülmüştUr kı müın

k reye glrltmıekten vaz~llmlştır. 
s \'Aşa devam için gereken te~\,tf 
Jer alınmıştır. inclllzıer 6,5 gtlnde 
17a kilometre ııerı ı;nılşlerdlr. 

,J.onclra 18 (A.A.) - Madagaskarda 
inslllz askeri harekAtı devam et
mektedir. Reuter muhabirine göre 
tngUlz kuvvetleri adanın merkezi Olan 
T nanartv'den 2'10 kilometre UY.akta 
bıdunan Mn'haslngo §ehrlne kadar 

sulhu, ancak savaşan başlıca kuv- etiketi vnrdı. İzmir 16 (Akpm) _Yemeklik 

vetlerden birinin ani bir cökün- Her sene bu zaman Ul.cirler çelUk iyi zeytinyağları toptan 130 - 140 ası•fı•kte kanlı 
tüsile olabilir. Yoksa, sulhu geti- ıiıübayaa.smı yapar ve ~!rinç işle- kuruı araaında aatılmağa baılandı. 
recek mutlaka ya bir tarafın ke- meğe başlar, eyHllün yirmi beşfııden 

11"1temtşlerdlr. 

sici z~feri, yahut ikl tarafın harbe ltlbareıı de piyasada plrlnç bollaşır- savaşlar 
devamı faydasız görmeleridir. dı, Yaptığımız tahkikata göre şeb- ... k k .. ~ I e ... 

İnsanların ömründe olduğu rlmlzdekl çeltik fabrikaları hesabına Londra 
16 

(A.A.) Cenup 
gibi milletlerin hayat.~nda,. hattA. henüz hiç bir yerde mal kapatılma· T akibetmek lazım PABifikto Yeni Ginede faaılıllı ça.P-

gf ind urprız un tuJ.itır. Bu yUzden daha hır ay ts-dünyanın diş e s tt - t:uıbula yenı yıl plrincl gelemlye- p~malar cereyan etmektedir. Çar-
SU.runa herhangi bir nispe e cektJr, Vapurlar iskelelere y&napnadan pışma Moresby limanının ıiınaliJıde 
yer ay;nnak yanlış olmamakla yolculann a••---•-,,,,_. vo bu ıu· bulunan Borebaua civannda olmur 

Ih h Sabında Şehrimize gelen haberlere göre ucumuı ...... 
beraber harb ve su e lk retle muhtemel kanlan önlemek t r. Amerikan tayyareleri, Yeni Gi-
t d ··r ka ·· t davran- çeıt mUstahsıııerı arnlatuıda koo- ~ 
esa u e rşı comer peratır yaparak tüccara çelllğln kl- için iskelelere polialer konm~tu. rı~nin ıhnalinde bulunan Buna Ja-

mamak lazımdır. losunu 40 kuruştan aşa~ıyn. \'erme- Aceleciler polisi görilnce, ceza kor· p,rın Uuüne hücum eylemiıler ve an 
Şu halde, sadece Avrupa ba- n;ıcğe karar vermişlerdir. kusile, kendilerini tutuyorlar. Fakat at ı S çıkarma mavnasını tahrip ey· 

kurundan, beklenmedik bir sul- Çeltık fabrikatörleri şlmdJUk çel- ne zaman oolia yoksa gene atlıyor- leıniıler, büyük lbir yangın da çıkar-
hun ansızın gelmesi için Rusya tık toplamaktan vnzgeçnıtşler ve bu lar Gene kazalar oluyor. n.ıelaraır. ~ -
harbinin, yakında dahi sona er- karnrlanndan alAkadnl' makam.lan M.;

4 
•• mki bu ~ule beniia alıtda· Uzak Doğuda. '.Amerilian. deıniz-

ınesl yetişmez. Öyle göıiilüyor kl haberd~r etmişlerdir. mad ilkel lerd olı.. hlll lüzum a•tıla.n ı biiyfilt Japon naklıye ge-
tngiltere ve Amerika Rusyarun HükümetL'l milbayoam bittikten ~ .:.. ~ P.:n. taklbetmek miıt ile · bir devriye gemisini bahr-

. harb dışı kalmasını hesaba t<at- sonra satışlar sertı&s olacaktır. O ~~e:"' Ati sr ubUa lftJ,ı. b1r sarnıçla 'emi Ue 3 bUyük 
mışlardır. Çünkü, Rusyavı kendl zamana le.adar Tlcareet Vekaletinin JCa • ~or. amanın ua 

1 
ve _ .. 1.u • .' llüara ,.Patnut-

Necmf'ddin Sadak çeltik mübaya88Ula yeni esaslar kor- tehlikeli Wr .., olcl. trt•ıılM'CI- ~..,• ~ 
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SÖZÜN GELiŞi ( DENö~ ) ---- '--._,;,__ _______ _____ HARB DURUMU 
Mutfaksız evler 

Y emek bahsinde genç neslin erkeklerile kızlannın aynı bil
gisizlikte olmalnn şaşılacak şeydir. Yetişki? bir ~~ 

t.iUıassa okumuş kızlanıruzdan birinin yemek pişınnek bıJgısı 
pek zayıftır. Zayıf da ne demek, bu tarakta, aynı yaştaki bir er
hk arkadaşı kadar bezi yoktur. 

Amerikan ve lngiliz donanma-
1 
S~alingrad' da muha

larmm yeni kaybettikleri gemiler ~re be şiddetini arttırdı 
Geçenlerde bir toplantıda, söz yemeklerden açıldığı sırada 

okumu bir hanıma lınngi yemekleri pişirmesini bildiğini sordum. 
•Yemek pisinnesini bilmiyorum» demedi de bir çok yemekler ara
sındn meseli\ suda ve sahanda yumurtayı pek güzel pişirdiğini, 
kabak kızarttığım, patates haşladığını, yemek pişirmek sanatında· 
ki derin bilgisinin bir kaç işaretiymiş gibi, söyledi! Bir de pirzola
nın <"ahfli değı1miş anın ıne zaman pilav pişirmeye kalksa lapa 
oluyomm ! 

Almanlar Kafkasya'da Grosni petrol 
kuyularına doğru taarruza giriştiler 

Dün gelen telgraflar Ameri-ı Amerikan donnnması harbrn 
kan ve İngiliz do;nanmalannın iptidasından beri bununla ikinci 
bazı gemi kayıplarını haber ver- uçak gemisini kaybetmiş oluyor. 
mektedir. Amerikalıların kaybet- Mercan deniz muharebesinde ba
tikleri Yorktown uçak geınsldir. tan ilk gemi Lexlngto'n idi. 1927 
Bu gemi 6 temmuzda vukua ge- de donanmaya iltihak eden Doğu cephesi: lan ikiye ayrılncak, Almanlar 

Şakacı bir zat: (1Öyleysc lapa pişinncğc kalkınız, pilav ol~
C"nktır dedi. Fakat masada bulwıan erkekler genç hanımın verdı
ği mahimat üz rine kendilerini yemek pişirmesini bilir addetti
ler, dolmalann, kehaplann ve yapılması daha fazla bilgi isteyen 
yemeklerin ismlerini saymaya başladılar. O nihayet bu yemekler
den bir kısmını esasen sevmediğinden pi irmiyeccğini, ötekilerin 
de nnsıl pi ıirildiğini bilmediğini itiraf etil. Mazeı:et olarak da ta
bal .:ıt fenninin Kız Sanat okullannrl:l liğretildiğini, kendisinin 
oralardan mezun olmad1ğını, bira-ı da canı sıkılarak bildirdi. 

İsin şn: ılncak tnraf1 şudur ki Y"tişkin kızlann bugün ha· 
l tta buhmnn anneleri, hiç bir sanat oln~!u.?dan çı~ış olma
dıkl:ın hal< emek pişirmek sanatmm butun lncelıklcrlne d
kıftırlar. Onlnr bu i i :ınnelerind n Ö1:1rr<'nmişlcrdir. Bugiinkü 
ımn 1er elem arlık o kıymetli bilgilerini lndnnna devretmi· 

orlar. Ynhut kı7Jar işin ehemmiyetini farketmiş değillerdir. 
Bugün genç evlilerden .çoğunun lokantalar~a ~cm~k yem~

Jcri de A'Östcri)or 1d yeni evlerde mut!nk tcrkedılmı bır f~bn
b, i çi iz bir tezgfıh halindedir. Hazın manzarn! Oysa kı za
man, kadını d:ı erkek gibi ev dışında çalışmak zorunda bırak
mış bile olsa kızlarımızın daha çocuk yaştn, mekUp sıralarında 
iken evdeki yemek bilgisini k:ıpıp annelerin mutfaktaki ana· 
nevi maharetini ömürleri boyunca devam ettirmelerine, kura
<".aklan yummn saadeti bakımından, ihtiyaç vardır. 

Şevket Rado 

Harb ne zaman 
bitecek? 

len Midway deniz muharebesin- Lexington 35 bln ton hacminde Moskova üzeri.ne taarruza ge-
de batmıştır. Fakat kayıbı şimdi 90 ucak taşıyan en büyük uçak Stalingrnd"da sokak muhnre- çebileceklerdir.> 
ilan edilmektedir. gemilerinden biri idi. Harbin 1p- bcleri devam ediyor. Şimdiki Dünkü Alman tebliği Stzılin-

Yorktawn 19,900 tan hacının- tidasında Amerikan donanmasın- halde şehrin bir kısmı Alman· grad"da yeniden ~er kazanıldı-
dedir. 1937 senesinde donanma- dn 7 uçak gemisi vardı. Bunlardan ların, bir kısmı Rusların elinde- ğını, Kafkasya' da Terek cephe-
ya iltihak etm~tir. 8 tane 12,7 ikisi batmış olmakla beraber yc- ı dir. Almanlar Rusların elindeki &inde Rusların giddctli muka-
lik 16 tane tayyarelere karşı ta- ıine donanmaya 2 gemi iltihak kısmı znptetmek için tnyynrele- vemctine rağmen Alman ordu-
pu vardır. Sürat! saatte 34 mil- et}Il~tir. Bundan başka 12 uçak r'11 yardımilc taarruzlar yap- aunun hareketinin devam elli-
dir. Sulh zamanında mürettebatı gemisi yapılmaktadır. Bu gemi- makta, bu esnada ıiddetli muhar ğini bildirmektedir. Voroncz"de 
1500 klşl idi. Seferberlikte bu lerden bir kısmının da 1n.sasınm rebeler olmaktadır. Londra rad- Rzev' de Rusların taarruzları ne-
miktar iki bini bulmaktadır. Ge- bitmiş olması muhteıneldır. yosu burndaki vaziyet hakkında tiecsiz kalmışur. 
mi 80 uçak taşıyabil~cktcdir. Amerikalıların verdikleri ma- diyor ki: Rt.utc.r ajansının Moskova 
Enterprlse adında bir eşı vaı::lır. ıumata göre harbin ipt1dns;ndan cBir milyon Alman askeri üç muhabiri Kafkasya' da Alm~ 

Amerikan uçak gemisi şu su- beri Amerika donanmasının kayı- taraftan hücum etmektedir. lan:ı Crosni petrol mndenlcri 
retle batmıştır: Yorktow deniz bı 47 gemidir. Japon kayıpları Şehrin ıimal batısında rnuhare- .istikametinde bir yarma hareke-
muharebeslne iştirak ederken 36 batınlmış veya hasara uğramış- be son derece ıiddetlidir. Al- tine teşebbüs ettiklerini bildiri-
Japon bomba uçağının taamı- ıar dahil olmak üzere 258 dlr. Bu manlar hava kuvvetinden ba~ka yor. 
zuna uğramıştır. 36 tayyareden rakamda batınlan tüccar gemi- çok miktarda tankla hücum edi- Mısırda: 
on sekizl düşürülmekle beraber leri de dahildir. Yine.,Amerlkalı- yorlar. Almanlar nakliye tay-
gemiye 4 tam isabet olmuştur. ıarın bildirdiklerine göre Mld- yarclerilc mütemadiyen tabiye 
Bunun üzerine Yorktow sakat- way muharebesnde Japanlann kıtalan getiriyorlar. Adetçe üs-
lanmış, bir tarafa yatarak yedeğe 23 gemisi batınlmış veya hasara tünlükleri Rusları güç duruma 
a1mmasına lüzum hasıl olmuş- uğratılmıştır. Japonlar bu mu- düşürmüştür. Alman tayyareleri 

Ha'Va fnaliyeti oiddc.-tlenmiş
tir. Bundan ba~ka mühim hadi
se yoktur. 

Uzak Doiu'da: 
tur. Gemi bu suretle giderken bir harebede 275 urak kaybetmişler- , ıeh:-i ve müdafileri ıistematilt 

ğra "" b b d d. Salomon adalarında ve Yeni denizaltının taarruzuna U mış- dir ıurette om ar ıman e ıyor. 
t.ır. DenJzaltınm attığı torplller- · B•tan 2 İngiliz ( Şehrin batlSlndan ve cenup Cine'de Japon baskısı artmi,-
den ikisi isabet etmiş ve gemi ~ 1 batısından haber yoktur. Yalnız tir. Japonlar bu mıntakayıı. de· 
batmağa başlamıştır. Müretteba- torpido muhribi 1 Almanların buraya yeni kuv• niz ve hava kuvvetleri gönder .. 
tın büyük bir kısmı alaoQ karan- İ • vetle.r getirdikleri öğt'enilmiı· mişler, Salomon adalarına da 
lıkt azot yayılan denize atıl- Diğer taraftan ngiliz Bahrıye tir. Burada da yenibi r hamle yeni kıtalar çıkarmışlardır. Amc-

Milli Müdafaa 
istikrazı 

Halk tahvillere çok yakın 
bir alaka gösteriyor 

a m ·yı t k tmlştir Bunlar- Nezareti Tobruk limanına yapı- bekleniyor.> rikan tayyareleri büyük bir fa-
mış, gemı e e · to ldo lan son akında iki İngiliz torpido Londra Stalingrad muharebe- aliyet göstermekte ve Japon 

(Bq tarafı 1 inci sahifede) :~~~n~n:..an~aka? bir muhriblnln battığını haber ~er- sinin Moskova müdafaasile ala- gemilerini, topluluklarını bom· 
ya:nlannda bularak değil, Al- to .1 isabeti neticesinde bu ge- mektecllr. Bunlar Zulu ve s:ı kalı olduğu mütalaaaındadır. Lon- bardıman ederek Amerikan ve 
manyadan yana bilerek dah1 fcrı de bir patlama olmuş ve bu, gemileridir. Bu iki torpido m - dra mahfillerinde deniliyor ki: Avustralya kuvvetlerinin müda-
harbc devam karan verdilerdi. ~ ~k kayıplara sebebiyet ver- ribi 1937 de denize 1ncllrmlştir. cStalingrad d~erse Rus ordu- faasına yardım etmektedir. 

Sürpriz unsuru olarak, M. ı~ Denizden toplananlardan Hacimleri 1850 ton, silratıeri 87 " = ~= !!!9!. ~' 
Ankara 17 (A.A.) _ Yurdun Goebbcls Almanyada, birdenbire m J hasta veya yaralı bunlar- mlldfr. 8 tnne 12 llk, 4 tane hava 

her tarafıı.dan alınan \abcrler, sa- sulhu getirecek de~ecede d:rln ~~u bir kaçı alındıkları gemiler- da.fi topu, müteaddit ağır mitral- Mahkemelerde: 
tışı devam etmekte olan Milli Mü- bir değişimi hesaba katmadığ'ına de ölmüştür yözleri vardır. 
dafaa istikrazı tahvillerine karşı hal- göre lngilterede, müthiş bir yer . 1400 ı• • •• u•• Ce duraklamış 
knnızın çok yakın bir aluka göster- sarsınhsının toprağı altüst et- Pah lılık ile Beledı·yelerı·n ırayı gor n melce olduğunu belirtmektedir. mesl gibi, sulh yapmaya karar ı: 

Satı~a t~ıvassut edln bütün banka vermiş bir hükOmetl iş başına 1 'I ) 
gişeleri, 15 cyliil sabahından beri. geçirecek bir devrim beklemek • • d 1 1' u h ·n t"V> • ~ 'I Yn 'I 
ucı;unıı.ı ı!n.:ıuc!ıh~ı }'c::lıln: gcurmeK lerı-yuıttUr. 1rl bU'n~ da nl"'nttt • 1 1 ,_. ~...- ~ ,._ 

1!.<i ..:..-- r ı> : ı ı • • ...,,1_. _ _._ - P ....... ,. kdıdiııı ısakl yıp ertcıl 
üstü baıı temizce bir kadın. Sultan- gün sahibi otele gelince kendisine 
nhrnet birinci sulh ceza mahkemesi- verecektim, cüzdnn..-ek kaba duru• 
nin önünde sabırsızlıkla dolaşıyor yordu. Böylece koynuma koysam 
ve kendi kendine söyleniyor: mantom kabarır, yankesiciler farkı· 

için an vermeden çalışıyor. Müspet hesaba göre sulh, ya 
Mütevazı tasarrufunu bir mendil İngilterenln Almanynyı, yahut 

içinde getiren ihtiyar nineden genç Almanyanın İngilt"'reyi yere ser· 
tı:ılcbeye. gürbü_ köylüden uyanık mestle elde edilebilir. 
iş ndnmına lı:.adar her vatandaş yeni Sürprize hacet bırakmıyan 
tahvill.:rle halkımıZ3 verilmiş olan başka müspet bir ihtimal, bu iki 
hizmet fırsatından ve temin edilen başlıca savaşır kuvvettn tam 
temiz menfaatt~::ı ayni duygu ve müvazcnesine ber iki tarafta 
aynı anlayı~la faydalanmaktadır. inan doğması, yıllarca boşuna 

Devlet itiban ve vatan bağlılığı kan dökmenin, ve medeniyeti 
bakımından iftihnr ve heyecan ve- tahrip etmenin faydasızlığının 
ren bu m~ahedelerle mücehhez anlaşılmasıdır. Bu ihtimal yolu 
olarak iııtibalarıını sorduğumuz mali da ancak İngiltere, Almanyanın 
mahfiller ve tanınmlf iı adamları karşısında - o, daha harekete 
bu neticeyi, Cumhuriyet hükUmcti- ı?eçmeye vakit bulmadan - tek 
nin ltu;ulduğu gündenberi hiç aksa- dilsman olduğu gün açılabilir. 
mayan mali itibarına ve halkın mü- Harb ne zaman bitecek, sorgu
tf:madi} en genişleyen ve serpilen suna, sürprizler bertaraf. Rusya 
tasarruf terbiyesine bağlamışlardır. harbtnln neticesine göre. ve o 

Bundan evvelki devlet istikraz- netice kesin olarak anlaşıldıktan 
Lmnda gÖrülm muvaffakıyet, yeni sonra cevap ~ablllr. Bu da, 
tahvillerin gayesi ve asıl manası da her halde 6nümil7ilekt kış, ve 
göz önüne alınırsa, elbette daha gelecek yaz olmıyacağa pek ben· 
IMiyük bir parlaldıkJa tekerrür ede- zlyor. 
eektir. Necmeddin Sadak 

Ankaradaki cinayetin 
davası görüldü 

Ankara ıs - Bir bard:ı. <,-alı~n ki
racısı Güllznr1 to.bancn ı:e öldüren 
terzi Mcl4hat ağır ceza. mnhkeme
line ıo sene ağır ha.pis cezasına 
mahkum cdJJmlştlr. 

Kömür tevzi müessesesi 
müdürü değiıti 

İstanbul kömür tev7.l müessesesi 
mndilrü B. Eyüp Sabri Konok, Anka
radakl eski vazifesine iade edllnıtş, 
yerine B. Şefik namındn. bir znt tO.
yln olunmuştur. 

BİLLORŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 69 Yazan: (Vi - NO) 

İzmirde halka ucuz 
yiyecek satacak bir 

şirket kuruluyor 

imıır 18 (Akşam) - Hayat paha
lılığına mtml clmak maksariile ParU 
vllA.yet idare heyeU rclsiığinln te
şebbü.slle şehrlmtzdekı kantarlyecl
ler anılarında 200,000 Ura scrmnyell 
blr şirket kurmar.rı karar'nştırmışlar
dır. Şirket t-Op1u alaca!n kahve. pi
rinç. şeker, fasulye, nohut, .kuru seb
ze ve salrcyı nz çok Uıl:ı. k~ndl sa
tış ma~zalnnndn hn.lka ~::.t:ıcnkttr. 

Diğer tn.rartan kömfircUler. ı.eytln
yağcılar ve dJğcr tnclrler :çın böyle 
teşkllAt kurulması Uzerlnde durulu
:ror. Teşebbüsün 1yt neticeler vere
ce~ ümıt ed1llyor. 

Yeni k&rarnamede 
Belediyelere satınalma 

salahiyeti veriliyor - Almasam daha iyi mi olurdu. na <vanrlarsa mutlaka aşımlar, kaı 
Az para değil ki ... Tamam bin dört yapayım derken göz çıkarm1ş olu-

Aııkara 17 (Rndya gazetes!) _Ya- yüz lira ... Söylerken Qdcta dilim rum, dedim. Par~lan cüzdandan çı· 
nn resmt gazetede hububnt nlım sa- dolaşıyor. Ömrümde ilk de.fa bu kanp yumak balındc koynuma koy• 
tırru ne nlftkndar blr mtlll korunma. kadar parayı bir aradn gördüm. dum. Boş cüzdanı dn kaldırıp a~ 
karamamesı neşrOlun:ı.cn.ktı:. Bu ka- Umia hırsızlıktan maznun. Ken- tım. BUında fena bir kastım yoktu. 
rar, 15 temmuzda neşrcd!len karar- disi bir otelde hademe imiş. Bir gün Bir iyilik olsun diye yaptım bu işi. 
namenin ikinci maddesine ycnt bazı temizlik yaparken müşterilerdttı - Sonra paralan sahibine nic;in 
hükümler koymaktadır. Alinin odasına girmiş. Odayı temiz- vermedin~ 

Bu kararnameye göre hükUmet }edikten sonra yatak çarşaflarını de- Lamia, uzunca bir tereddütten 
muhtellf nispetlerde 1942 sencsı hu- ğiştirmck istemiı. Yastığı kaldırın- sonra: 
bubat mahsulüne eı koymaktadır. Bu ca, ahında bir pnrn cüzdanı gör- _ Verecektim, dedi: verecek· 

~~~{lndll~~~~ln~;ı ::n!~~:. 1;.~: müıt·:·. Hadis~n~n ~undan ötesini t~~ .. amma .. ~ksilik olacak yal ~i~ 
el k • ~-·- h"'-" e•· te kendısmden dınliyclım: turlu kcndısınc raslıyamadım. Cor nız onuıan ~um UJ1.ur.ı "" s- k · 

llmln~ kadar mOsta.hs:ı bu nlspet.ln - Bay hakim 1 Yastığın altında sem ver~ce ~nn .. 
harlcındc kalan kı.mıı tımseye cüzdanı görünce birdenbire durak- - Muşterı Alı, odasından pnra• 
devir ve temllk edeme~. !adım. Acaba alıp aaklıynyım mı, aının kaybolduğunu otel aa~ibine 

Yeni kararda belec1Jyclcr1n hubu- yokııa otel katibine haber mi vere- söylemiş, sana ııormu~lnr: cGormc• 
bat satm almaJannı ko';!ıyla~ıracak yim? diye bir müddet düıündüm. ?im. Bil~iyorum:t demişsin. Niçin 
bazı hükümler vardır, Cüzdanı alıp açtım. ·Bir de ne göre- ınkir ettın "> •• 

Bir katil idama mahkôm Buna göre henüz b-Orcunu beleme- yim} Tamam bin dört yilz lira... - Mahsus öyle söyledim bay hn.-
ıd mtş olan mmtatalard.s beledlreJer, Sa k ll . t"t d" B kadar kim r Parayı bay Aliye kendim ve-

o U mahalll ekmekllk lhUyacuu temin yar en el ::"!'b. 1 
re 

1j. u ıc. rirsem belki sevinir de bana biı 
izmlr 18 (Ak.şanı) - r-oıbalı kaza- 1çln se.rbes flatle ve icabeden m1t- parıyı ote ftti ıne tes ım etmease bah . • . d" d"" .. d"" Ö 1. 

b" f" Hı · · ra ı obnadı. Belki aış venr ıye uşun um. Y • sında Çakırbeyll köyünde Sfüeymnn tarda buğday satın almata mezun kı· ırd ur ıçıbml kz v d • yal Bin dört yüz lirayı bulunca in• 
Karascli yolda pusu kuru:> ticaret lınmı§lardır. ora a para r azaya ugrar a za . . . . lb 

il .. ,terimiz z.ara.ra girer diye san scvıncınden bahoıa vcrır e et. 
rekabeti yüzünden tabanca kurşunu Sıhhiye Vekili geldi ~~~~n~~. Parayı alıp ko;numa V clhas11ı kelam parayı bay Aliye 
::~::!ıeı:a~raa;~§~~:ı ;~~ Sıhhiye Vekili B. Hulıisi Alatao sakladım. vermek için evde eakladım, fakat 
ltemeslnce idnnuı. ve bin Hra tnzml- bu sabahki ekspresle lıtanbula gel-! - Paralal'l niçin cüzdandan çı- bir türlü kendisini görüp vereme
nat:ı mn.bkünı edllnt~tlr, . iş~. Jı:aı.dın ~ Cüzdanı ne yaptın) dim. Sonra da polislr yakaladılar. 

paraları buldular. 
Dinleınen ıahitler, Uimianın bin 

ve edemiyorlardL Esasen tepelerin· - Lytvahlar olsun 1... Üç çifte almıyor ... Kayığa bindiğimizdcnbe- dört yüz lirayı aldığını kendisine so-. 
de kahya efendinin eesini duyar duy- bir kayık durdurdular .•. Ona bini- ri ne hcyecandayım, farketmiyor rulunc.:t inkar ettiğini ve zabıta ya• 
mu, ikisl de bir baskına uğradık- yozlar ... Bcı lcifilcr .. , Bir de ço- musunuz),., Bunun ıcbebi zanneder Jı:alayınca, suçunu itiraf edc~ck pa• 
larıru anlamış. dcbıete kapılmıştı. cuk... Bize yeti,ecckler .•• Bak ne misini:t: ki o bunak kahya efendinin ralarırı meydana çıkanldığını söyle.-

Bedriye o karakterdeydi ki, e.n çabuk geliyorlar ... Emin ..• .)'akala- tepemiz.den haykırmaaıdır. yahut diler. Umianın hırsızlığı ml!hkeme
alda gelmedik tehlikelere kendini ru.cağız... çardaklı taraçada gölgelerin kofUt- ce sabit görüldü ve sabıkası da ol
a tardı. Belki de bu, kendi anlathğı Rıza, hala Uz ıivesile taka edi- masıdır, hatta römorköre eeslenme- duğu anlaııldığındar., bu cihet göt 
ruhi wtalığınwı bir neticesiydi. Fa- y ... u'u: leridir, battı üç çifte kayıia binip 5nilnde tutularak. dokuz ay ıhaps• 
kat korkaklığı d:ı, bu atılganlığı de- - Ha telaı ctmeyun .•• Yakalan- takibimize çılmıalandır) ••• Hayır .•. rnahk.Qm edilip hııpie'haaeye gönde-
reccsir..deydi. Matmazel Miryam pa- n.ayuz ... Pcn varum .•• Pana guve- Hiçbiri deail... rildi. 

O niçin bu eandalda ot.un~ ••. oı. ı Kahya efendi ile Ruhi üç kiıilik şanın tabanca çektiği gece yanında nun ı.... Borji;vanın tına.klan, K&e Emi-
a, ne çıkar) ... Gözümüzle görme- sandalı, biltün coıkunluklarile tak.i- bqkalan olmasaydı, bilhuu. Rtia Bcdrıye: nin bileklerine ıeçlyordu. Hadım, Üzüm ve incir piyasası 

bugün açılıyor 
dik mi? •.• Tapalı kılıiında iki in- ~ededu.r9unlar, biz. kayık.haneden ona yol göstermeseydi, eli ayağı - Bunun tnlı:a kaldım 7eri yok ... bu l,kenceden mazohlat bfr :ııevlt 
111ndılar .•• Rıza da bizim Rıza de· ç°Jtıı anına dönelim: kesilmiıti. F oyuı çıkacaktı. Bu sc- Ciddiyetini taltin, Rıza... • dedi. duyuyordu. Hele Bedriyenln tiril ti-
liJ ... Esasen Rızaya itimadım var- fer de ellerini yulı:arı kaldırıp teslim Emin, sandala bindiiindenberi n1 titremesi bU•bUtün hoıuna aidi-
du... Rıza, evvelki takdirlere cidden olacak derecede ürkmüıtü. Son de- ilk defa olarak aizını açtı. yordu Belki ılmdi Uç çifte onlara 

Ve kendi kendine: layık bir ıoğukkanlı ve tez bulu§lu rece heyecan duyuyord~. ihtimal bu _ Evet ..• Bunun taka kaldırır yaklaşacaktı ... Belkl aralarında '=11r 
c- Ab, ne derneğe bu aarhoı olduğunu iepat etmifti. ,. maceralara atılmıwrun bir sebebi yeri yok... döğüıme olacaktı ..• B,tkJ ... 

cücenin sözüne uyarak gece yansı Bir an düşündü ki, küçük hanım, de, ~y)~. heyecanlan. tatmaaıydı. Genç kad1r1: Th·et, belki... 
böyle denizlere açıldım .. . > alnız olduklarını annaralı:, kendisi- Hız;.. kurck darbelerıle, Rıza ıan- _ Mahvolduk, değil mU Belk" v rı ebinde alktılı 

Ruhi ise: ne ismılc hitab~tmiıti. Binamalc)h, dalı alrn tıya doğru sürüklerken, bir _ Orasını bilmem ... Belki Rıza ,___ ı fU aaalg e :,_~~·- a •• Ll • 
LI t d" d <Rızalı" > ben" .,,._ '-t '---ka f K·· · 1" · '-- .:ı •• le • ta.oo.ııcaaınıa tı ..... , ...... unu ·~ e - r .ı gayre ... - ıyor u. - gı ım.._. .. e&. en ~ tara tan osenm e ını aııuyor, uu- gene bızı urtarır ... Zira mucize ya· , d acaktu 

Yetişe'im ... Yakalıyalım... Fakat, ~re yoktu. Fakat hüviyetinin geri daklarını kanatacak derecede ısın- rat:makta birincidir... fakat gaka nn en uçur . 
iki mavnayla römorkör geliyor . .. kalan kısmını inkar edecekti. Bu sc- ycrdu; arada sırada da: kaldrrmıyan bir cihet varı Herif c- Onlar da altı kigi ... Her bırl-
Dikkat. .. Aman dikkat... Aman heple o komediyi oynadı ve oyunu- - Ya Rabbi! Ycti§ebilecckler hortladı! ne ibirer kısmet ..• - diye düşün• 
gnyret ... A ... Eyvah ... Eyvaaah ... nu son anına kadar yürüttü. Sandalı nü) ..• Aman ya Rabbi! .. , Römor· _ Kim herif) •• , dü. - Fakat aaıl milhimmf ı Hort• 
Eyva ıah... sahilde•. açtı. közü çağırıyorlar... Para vadedi- _Cüce. lain lcurıun isabet eder mi) .•• Zira, 

Bu eyvahları birkaç defa tekrar- Kürekler bir çiftti. Binaenaleyh yorlar ..• Biz Je daha fazlasını va- _Ne cü esi) Ruhinin ıu anda burada huhlnması-
rladı. Kös• Emi:ıle Borjiya Mclahate yal- dedelim: Römorkör gitmesin ... Tu- Cü ~ h"t nı iba,ka türlü naııl izah cdebill-

Sor. .. a kendir.i kaldırdığı gibi, nız kıç tarafta ıeyirci olarak otur- tulmak istemiyorum.,. Malııvolu- - ce ~. ı 

1 
rim) ... Hortlad.J Ura ta .. .> 

karanlık bo,l11ktn bir kavis çizdi. mak <luşüy<>rdu. Bir an evvel sahil- rum ... - diyordu. - Nclcı aoylyoraun) .. . 
Ba"ııı :n lar auyuldu. den ıu klafm&k için bir pJ1'et ili· Sonraı 1 - Ciciden hortladı ... Hanafam 

-·· --· ..... &..u.&u&li&ıo. ........ 
................ --

izin1r 18 <Alteam> - Ticaret ve .. 
tut bugtln öğleden evvel incir vt 
üztım müstahsil ve taclrlerlnln to~ 
lantısına riyaset edecek ve bu lıu 
mühim ihraç mahsutnnnn !atı., p(· 
yasasını açacaktır. 

Ticaret Vekili lzmirde 
tzmır 18 (Akşam) - Ticaret Ve• 

klll B. Behçet Uz, gece yarısı t.rcnllt 
Denizliden şehrimize geldi. 

Ramazan 7 - Umr J38 
S. İm. Oü. ÖA'. İki. Ak. Yat. • 

E. U7 11.28 5,53 9,22 12 00 1,32 
Va &,03 U3 13.08 16,37 10,14 20.48 
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AKŞAMDANAKŞAMA( şEe·a &ABERLERi] 
A~we~~~pul'--~---1---ı~------------~-Bir yazıhaneye uiramıtbm. Ora· 
- ;idare eden arkadaflar ı 

- Ne .İçenin? • dediler. 
- Meni. •• 
- cMerab olur mu c:aıum ? ••• 

ı. tey IÖyle: JC.hye, çay ••• Don
clanna, maballebi. •• Hatta aa ba· 
~ lrurabiyesL.. Bu bnnm içinde 
iıepıini satıyorlar ••• Ne içenin? Ne 
yenin? 

Ve bir kutu teke.r uzattılar: 
- Almaz mısın? 
Pek de tok değildim amma. bu 

lmunlıtnn hiçbirini canon çekmedi. 
Kahve nobutluydu muhakkak. •• Ça
yuı çayl.ığını İspat etmek için bin f&• 
bit lazımdL •• A11 otunu kaynatnuş
lar. kaynatmışlar... Dondurma bo
yalı... Maballebinin içinde süt bir 
n:r.uılık teşkil ediyor... Acı badem 
kurabiyesinin üzerinde sembolik bir 
badem var ..• 

Aylardır dilim damağını bunlan 
tcsbit etmİfli. Artık hepsine k&111 da 
bünyemde bir muhalefet doğmuş· 
tu... Cümlesinden ııtkım sıyrıl-
~tı. 

••• 

Asfalt yerine 1 Kömür tevzii IBirçöpkamyoı:ıu 
Belediye' parkeyi tercili 

etmeğe başladi 

Şehrimizde ıon zamanlarda mey· 
dan ve caddelerden bir kısmı as
&Jt olarak yapılmışb. Asfalt yol 
inşaatı hem pahalı, hem de daya
nıksız olduğu gibi, piyasada asfalt 
tedariki de çok güçtür. Bu itibarla 
Belediye, yol inşaatında artık par~ 
keyi tercih clmcğe ba,lamıştır. Ni
tekim son zamanlarda ihale edilen 
Cazi bulvannın Unkapanı ile Sa
raçhanebaşındaki kısmının asfalt 
olarak yapılması düşünülmüş, fa
kat bundan vazgeçilerek mozaik 
parke olarak inşasına başlanmıştır. 

Şimdilik üçte bir 
veriliyor 

Kömür sarfiyatının tahdidi lca-

İki çocuğun ölümüne bir 
kişinin yaralanmaıina 

sebep oldu 

ranndan sonra Etibank kömür tev- Dün Kumknpıda ,Pir otomobil 
zl ve satı§ ıubcsi yeni tedbirler al- kazası olmuı. iki kişi ölmüş, bir 
mıştır. Satı., ıubesi. evvelce beyan- kiıi yaralanmıştır. Belediyeye ait 
name vermİ§ olanlann beyanname- ıoför Hasan Y clkenin idaresindeki 
!erinde istedikleri mikdarın ancak 285 No. lı çöp kamyonu dün sabah 
üçte birini ·vermektedir. saat on bir buçuk aıralannda ev• 

Kalc.ırifcrli apartıman sahipleri lerdc:n çöpleri alarak Çarşıkapı ci
de, verilmesi kararla~tınlnn kömü- varında Tiyatro caddesi yokıwıun
rün üçte birini almaktadır. Şimdi- dan Kumkapıya doğru inerken 
ye kadar bu mikdardan noksan önüne bir satıcı çıkmış, şoför bir 
al.,.nlar varsa bunlann kömürü Ü9"' kaza yapmamak için kamyonu yo
te bire iblağ edilmektedir. lun sav tarafına çevirmiş ve iki te-

Üçte birden fazla kömür tevz.ia- kerleği kaldırıma çıkmıştır. Satıcı 
tına ne zaman başlanacağı henüz geçtikten sonra şoför kamyonu 
belli değildir. Bu aynca ilan edile- ,kaldmmdan .cadde!e iqdirmiş, fn
cektir. kat arabıı bırdcnbıre hızlanmıştır. 

Şoförü~. bütün gayretine rağmen 

Tolstoy'on bir hikavesini 
dl!Dl: 

Ticaret anlaşmaları 
Bulgarlarla yapılan ticaret an-

1Eı.Şmaı;ı piyasada iyi karşılnnmıştır. 
Macarlar vr. ltaly~larla yakında 
ticari müzakerelere bnşlanacağı 

oku- haberi piyasayı memnun bırakmış-
M •t f l:nmyonun firenlcri tutmamış ve an 1 a ura araha olanca hızile yokuştan ine

rek Kumkapıda Altıyo) ağzında 
kah. ehanenin önündeki ağaçlara Hıristiyanlık taassubunun koyu 

zamzr.mda ateşperestin lıirini yaka
Lyorlar. Dinine son deı·ece sadık ol
duğunu anlayınca, imana gelsin di
ye, zindan kaleye hapsediyorlar. 

Adam, oramn rütubeti, soğuğu 
içinde, bep hayalinde alev alev ya
nan ateşi d~ünüyor. Ona bağlılığı
nı, sevgisini, hürmetini anıp duru· 
)'Of. 

h •. 
Bulgarlara balmumundan başka 

tı.ze v~ tuzlu balık. satılacağını yaz· 
n.ıştık. Palamut ihraç mevsimi gel
miştir. Dür palamutun toptan çifti 
SO, 60 kuruştan satılmı~tır. Bu ec
ne lmlı;, natleri de yüksektir. 

Trabzona bıldırcın 
yağıyor 

eşyası çarpıp iki ağacı devirmiştir. Bunun
la da hızır.ı alamıyan kamyon ora· 
dan ilerlemiş ve meydanın orta
sındaki çeşmenin önünde tenekele
rini d<>lduran saka 3 7 yaşında Ali
ye çarpıp yaralamıştır. Yine o hızla 

• 
İthalat birliği mallar! 

dağıtıyor 

karşıya fırlayan kamyon orada tü-

Kendine göre bir duası da var: Tra.bzondan blldirlliyOl: Bir kaç 
- Ey siyah saçlı. md 'riicutlu gündenberi çarşılarda bir bıldırcın 

Dih ... Sen ısıhnm ••. Sen kızarsan ya- bolluğu göze çarpmaktamr. Bıldırcın 
b n::__ • WJA avcılan her tarafta f:ı.::ı.llyette:Ur. 

İthal edi!ecck manifatura eıyası- frncü Kegorkun dükkanının önün
nın yüzde ellisinin birlikler tarafın- de dur81\ yedi yaşlannda Tahsin 
dan dağıtılacağ:, yüzde ellisinin oğlu Ali Vural'a ve Mığırdıç oğlu 
tüccar tarafındaıı serbesçe satılaca- 12 yaşında Artnki°ye çarpmıştır. 
ğı malumdur. Evvelce ithal edilen Kamy· .-.un tekerlekleri altında ezi
manifaturıı eşyasının mikdan az len bu iki çocuk derhal ölmüşler· 
olduğurdaıı satışlar serbcs bırakı- dır. Kamyon tütüncü Kegorkun 
lınca mevcut mallar ortadan ka}"" dükkan camekanlannı parçaladık-

nın... ..... ....... mn su. sem rnag up " 
1 

B t 
edemi ... -ecek, söndüremiyecektir... Şehrin yuksek mahalleler , oz epe 

•• • A • sırtlan geceleri yüzlerce fenerle kaplı 
Se... kamatta ebedıy~ hakim kılla- bir hale gelmekte, küçükıü, bliyükhi, boluvermişti. tan sonı a durdurulmuştur. 
c.ka-.n. .. • tarzında bır teyler... erkekli kadınlı bütün nvcılar bol bol 

Aradan yarun asar eeçiyor, Mem· avlan~aktadırJar 
Anadoludan mal almak üzere Yaralı sakı hasaneye kaldınl· 

leket adliyesinde ıslahat oluyor. ----·-----
Hapisbıuıelerin. bu arada zindan ka
lenin mevcudunu yokluyorlar. 

gelen tacirler, piyasadan m~n_ifat.u- mış. çocuklann er.setleri muayene 
ra cyyası bulamadıkları gıbı bır- edilerek gömülmelerine ruhsat ve• 
li~lerder A de t~~arik e~~~emişler· .rilmi~ti . Şoför Hasan Yelken neza• 
dır. İthalatın yuzde ellısının tev· ret altına alınmı!I zabıta ve müd
ziini \.zerine alan manifntura itha- <ll!iumumi muavi~lerinden B. Yu
lat birliği elindeki . malları Yerli suf Ziya tahkikata başlamı~lardır. 
Mallaı pazarlarile lzmir manifotu-

- Yahu! Ba biçareyi buraya ni
çin bapsetmifler.: Salıverin.- Han
Iİ itikatta olursa olsun, bize ne? ••• 
- diyorlar ••• 

Ve ihtiyar, a&ç sakal uzanuf, u
fal~ bir yola, ak'8J'D üzeri koyveri
liyor ••• Sanki terefineymiş gibi bir
denbire. pml pml elektrikler yanı-,_.. 

Ateq:erest, hayret ve dehıet için
de irkilerek. bu muazzam qık der· 
yasında gene dini buşua varmak İs· 
tiyona da, aydmhğm vaziyeti dik
katini çekiyor. 

Bir ampule yaklaşıyor: 
- İçinde ateş var ... Fakat bu na· 

ul at~ böyle ki, hararetsiz... Ve 
onu da, hpkı benim gibi hapsetmif· 
ler ••• Özü alınmış, ateşlikten çıkmış 
bir alet··· 

Ve. ampul mamarası karfısmda 
dinden çıkıyor. 

••• 
Bizin-. ekseri gıdalar da bu hika

yedeki Qteşe benziyor: Özü aJIDIDJf; 
kabvelikten, çaylıktan, dondunna
Yıtan, lnırahiyelikten, mahallebi
lilıten, ,ekerlikten çlkmıJ. •• 

Be.~ - l versin usareleri çalınamı
yan, içlerine bile ımn.tınlanuyan 
meyvalar, kavunlar, karpuzlar yar 
da, tad almak kabiliyetimizin değil, 
lıiitün hazırlanıp sattlan gıda mad· 
delctinin bo:r.ulduiunu ayırdedebi-
liyonı:t. {Va - Nu) 

IRADYOI 
Bugünkü pıogram 

12.80 PrQgram. 12.33 Müzlk, CPl.), 
12.45 AJıı.ns haberleri, ıs Peşr<N, şnrkı 
ve tfirkfiler. 

Mısır çarşısı 

Tadilabn tamamlanmasi 
için yeni bir münakasa 

açılacak 

ra birliğine tevzi etmektedir. İthal 
eciilen manifatura eşyasından yiiz
de dlisinin verildiği yerler malum 
olduğu halde iı!halat tüccarı tara-
Eır.dan satılma•1 lazımgelen rnallaMısırçar,ısL,1 tadil ve tanzim 

d il LL• hh""d"" ·· t r:n ~mlere verildiği belli değildir. 
e ı.m m teannıt tea u unu ama· Evvelce birlikler tarab:ıdnn mü-
~ ı"le ..,,..pmadıgıw ı'çin ~tediye mu· 
•· ,,_ ksaviyeıı tel\'ziat yapıldığından kaveleyi bozmuştu. Be ediye, çar-

! Anadlouda bir kısım küçük tüccar 
şının mütebaki kısmını tamam n- elinde pahalı İngiliz kumaşları bu· 
mak İçin geçenlerde inşaatı müna· lunduğ•. anlaşılmış, bunlann lstan· 
kasaya çıkarmıştı. Feshedilen mu· 

bula getirilmesi için manifaturacı
kavelcye göre çarşının tadilatı 260 lar tarafında.ı teşebbüse geçilmil· 
biı;. liraya temin edilecekti. Fakat 
inşaatır bir kısmı eıvvelce yapıldı· t'.r. 
ğsıdan bu sefer 169 bin lira üzerin
den münakasa açılmıştır. 

Yeni şartnameyi alanlar - bu
günkü malzeme fiatlerine göre -
ta-bit edilerı fiatleri elverişli bula
madıklarından inşaata istekli olma· 
rr•şlardı. Belediye fimdi fiatleri 
biraz yükseltmek suretile yeni bir 
şartname hanrlamağa başlamıştır. 
Yalanda yeni münakasa ilan edile· 
cektir. 

1 Günlük Borsa 1 
1'7/Eyliıl/194% istanbul l>0™'51nın 

fiatlerl 
Londra fizerlne ı sterlin 5,22 
Nevyork 1:\zerlne 100 dolar 130.'10 

Cenevre tlzerlne ıoo 30.3650 
Madrld flzertne 100 pezeta , 12.89 
Stok.holın f!zerlnrc 100 kuron 31,16 

ESIJAl\I VE TABTiLAl 
,;, '1 1934 Sıvas - Erzurum 2-7 19.93 

Rahmetli Ömer Nalllıı 

İş mükellefiyetine tabi 
kamyonlar 

İstanbul vilayetinden tebliğ olun· 
muştur: 1 - İkinci devre ücretli i, 
mükellefiyetine tabi bilumUın knm· 
yon ve kamyonetlerin ikinci kafi
lesi 21 /9 /94 2 pazartesi günü sev
k edilecek tir, 2 • Sevke tabi kam· 
yonlann plaka numaraları aşağıda 
gösterilmiştİI. Bu kamyonlar o gün 
eaaıt 1O,30 da Sultanahmet meyda· 
nı:.da toplMıacaklardır, 3 - Kam
yonlann müte!hauKlar tarafından 
muayenesi de yapılacağından muay
yen saatte İçtima yerine getirilme
leri lazımdır, 4 - İşbu ilan tebligat 
mahiyetindedir. 

iplik ihtikarı 
Bir tüccar 2 sene 8 ay 
sürgüne mahkum oldu 

Mehmet adınd." biri iplik ihti
kar; yapmak suçundan mahkemeye 
Hrilmiş, 1 numaralı milli korunma 
mahkemesinde yllpılan muhakeme 
s.ınund.t suçu sabit görüldüğünden 
iki sene sekiz ay müddetle Kemaha 
sürgüın edilmesine ve bin lira ağır 
pura c-:zası ödemesine karar veril
n iJtİr. 

Merhum Sadıkzade 
MUST AF A'nın 

MEVLUDU 
Sevgili ağabeylml7ln Mtı

rasını ve kendisin! tanıyan 
ve sevenlerin kalbinden hiç
bir zaman &llnmtyecek olıın 
SADIKZADE MUSTAFA'nın 
6 ncı scnei devrlyei vefatı 
olan bugünkü Cuma günü, 
oğle 09.DU\7..ını müteakip, 
Maçka'da, Teşvlklye canın 
şerlflnde mevıtlt okunarak 
azt ?.ruhuna ithaf edılecek ve 
hatırası tnzlz oluna::ağından 
arzu edenlerin teşrlfieri rica 
olunur. 

-
Salı11e 3 

~----• Baain Matinelerden ib"baren 

TAKSIM Sinemasında 

ŞADOW 
( Öldüren Gölge ) 

Me1vıimln en heyecanlı filmJ 

Havada, yerde denizde motörleri durduran, tayyareleri düıüren 
Ölüm :r.Jyası kesfolundu 

Büyük film 31 kisim tekmili birden 

Maarif Vekilliğinden 
1 - EskLşehlr bölge sanat okulunun, yeniden yapılacak, bir katlı tesviye 

atclyesı binası inşaatı kapalı zarf usum ile eksiltmeye konulmnşt,ur. 
2 - Bu hışantın keşif bedeli cS09360• lira 81 kuruştur. 
3 - Eksiltme 2 B1rlncl T~rlu 1942 cuma günü saat .ıs, te Ankarada 

Büyük Evkaf ap:ırtım.anındakl mesleki ve teknlk öğrcUm müsteşarlığında 
top!anncak vekillik eksutme. nrttırma ve ihale komlsyonumb yapılacaktır. 

4 _ Bu inşaata alt şartname ve projeler, «15D llra 47 kuruş mukabllinde 
vckllllk levazım müdürltlğilodcn almabillr. 

5 - Eksiltmeye glrebUmek için: 
n: d612411 lira 43 kuruştan ibaret muvakkat teminatın 2400 sayılı kamm 

hükümleri dairesinde verllnıc.<;l, , 
b: En nz .150000. llralık benzer! inşaatın teıı.hhüt cdlldlğlne ve teah

hildün ffa olunduğuna dair vesika gösterilmesi, 
e: Iilale tarihinden üç gün evvel etatll günleri hariçı Nıı.fia Vekll:i~lnden 

:ılınmış ehliyet vesika.sının ibraz edilmesi, 
d: 1942 senesine ait Tic:ıret odasından vesika alınmış olması şarttır. 
6 - İstıeklllerln, teklif mektuplarını, 1hıı.le günü olan 2/1. Teşrl.n/942 

cuma günü saat 14 e kadar k'om!syonıı. vermlş veya göndcrm!~ o!maln.ı'l 
lA.zımdır. Postada vukubulacı.k geclkrnelerden mes'ullyet knbul edilmez. 

«1009511 

Balıkesir Vallllğlnden: 
P.:ic.illtmeyc konnn lş: 
ı - Balıkesir - Bandl)'ma :,olunun 46 + 48 ve 60 + 69 uncu kilometre• 

Ier arası ile Yahynköy - Kemalpa4ll lltlsalt yolu tamiratı osasiyPd olup 
e2158!i9• llra.lık keşil bedellla va kılpah zarf usullle eksutmeyo konnıu§tur, 

2 - Eksl!tme 23 Eylül 942 çnrşamba günü saat 17 de Nafia. Eksiltme 
komlysonunda yapılacaktır. 

3 - Bu l.Ş'e ait Bayındırlık işleri genel şartmames1. Şose ve ıtöprilleı 
fenni şartnarnes1, keşif hfilasa cedvell, metraj, hususi ve !enru şartname, 
taş, kum, su vasati mesafe ceı,•e!l, etınerer ve mukavele projesi, Nafıa mü .. 
dürlü~Unde görü!eblllr. 

4 - Eksiltmeye girecek!ertn d2045t liralık muvakt.at teminat vermeleri 
ticaret od:ısın:ı kayıUı olduklarma dair veslka ibraz etmeleri, bu l.,}l başar:ı.• 
bilecek kablllyette ve ehllyet~e olduklanna dair ihale tarihinden en az i19 
gün evvel vilayete müracaatla usulü dairesinde alacakları ehliyet l"eslkasını 
göstermele:·i ve iiçüncil maddPde yazılı evrakı okuyup kabul ettiklerine daiıa 
imza etmeleri ve 2490 sayılı kanun hilkilmlerlne glire hazırlıyac:ıklan tekll.t 
mektuplarını ihale günü saıı.ı 16 ya kadar komisyon riyasetine vermeleri 
Jfwmdır. Postada vuku bulacak gerlkmeler kabul ed1lmez. (9601) 

OSMANLIBANKASI 
(bin) 

At LE SAN Dl lal PİVANGOSU 
Üs"llanlı Bankasınca ihdas edilen cAile Sandığı> piyangosunun ke

gidesi 25 eylul 1942 tarihinde icra edilecek olup, atideki ikramiyeler 
tevzi edilecektir: 

t adet T. L 
4 > > > 
5 > > > 

25 > > > 
50 > > > 

1.000.- lık 
250.- lık 
100.- lık 
50.- lık 

25.- !ık 

85 > ikramiye için, . 

T. L 
> > 
> > 
> > 
> > 

ceman: > > 

1.000.-
1.000.-
500.-

1.250.-
1.250.-

5.000.-

lııbu keşideye, Nisaıı - Eylül 1942 altı aylık •müddet zarfında 
cAile Sandığı> (Tasarruf Cüzdanı) hesabındaki matlubu T. L 50 den 
a~ğı olmıyan her mudi i~tirak etmek hakkını haizdir. 

İstanbul Sıhhi müesseseler arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

LeyJl Tıp talebe yurdu b!ebelErlne alt 600 adet Fildikos fnnil:ı l!e 600 
adet FiJdikos don açık eksiltmeye konulmuştur. . 

1 - Eksiltme 23/9/942 çar{anıiv.ı günü 14,30 da Sıhhnt ve IçUnıat mua
venet müdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fl:ıt b..°:her adet !Udikos fanUtı. için 134 ve beher adet 
tudlkos don için de 126 kuruştuı. 

S - Muvakkat teminatı 117 liradır. 
4 - İstekliler şartnames\ni ça.lupna günlerinde kc•mlsyonda göre-bilirler. 
~ - İstekUler 1942 yılı 11caret odası vesikaslle 2490 sayılı kanunda yazılı 

vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya. banka me.lttubll• 
ibe!ll i\ln ve saatte komisyona gelınelerl. .9573, 

, 
Bilecik Nafia Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye tonulan ı.: 12/9/942 tarihindeki ekslltmeslnc t:ı.llp çık· 
mamasmdnn pazarlı~ konulan Bilecik - Knraköy - Pa.zarcık - Bar~ yola 
nun esaslı tamir !fi olup ktşlf bedeü «19777• Ura e85• lturu§tur. 

2 - Bu işin muvakkat teminatı d483t Ura •34• kuruşt'llr. 
S - Eksiltme 13/9/942 tarJıindeu ltıbaren bir ay içinde Bll"'Clk Hükll· 

met blnMllldaki Nafia müdürlüğü odasında teşekkill edecek komlFYon tnra
fmdan pazarlıkla yapılacakjır. 

4 ~ - Eksiltme ş-artnamesı ve buna müteferrl evrak •9911 kuru, t.edel mu
ka.bUlnde Bilecik Nafia. müdür~üğünden aluıablllr. 

5 - İsteklilerin mllııı.cant tnrlhlerlnden Mı az üç gün CV\'el hır tstld:ı Ue 18.3 Fıısıl heyeti, 18.40 Miizik CPl.), 
ıs KonufIIltl, 19.15 Saz ese:-;ert, 19.30 
Ajans haberleri, 19.45 K!Asik Türk 
müziği, 20,15 Radyo Gazetesi, 20.45 
Mü1J.k, 21 Evin saatı, 21.t:J 1'emsil, 
22,30 AJans habt>rlert ve borsalar. 

MEVLiDİ 
Ankara tüccnrlıı.nnda.n önıer Nail 

Gençtürlcün öll\m1inün 40 ncı gününe 
müsadJf 20/9/942'p:wır günü Cihan
gir camllnde öğle namazını müteakip 
mevlldi nebevi okunacağından arzu 
edenlerin teşrifleri rtca olunur. 

3773, 3905, 3924, 4047, 4102, 
4199, 4294, 4334, 4343, 3424. 
3434, 3435, 3449. 3514, 3522. 
3334., 3538, 3371. 3585, 3650. 
3664, 3702, 3432, 3607, 3517. 
4366, 20 Şıie, 24 Şile, 3661, 3808, 
3<;96, 4039, 4058, 4268, 4291. 
4330, 4337, 4352, 4354, 4365. 
5 Şile, 23 Şile, 3520. Bir Ticaret Sirketi Bilecik vUA.yetıne mllraen:ı.tla bu glbl esaslı tamırntı yapabllecekl.!:lne dalr 

- ehliyet vesikası almalnn H'ııımdır. 

Yana sabahJıi proınm 
'1.30 Program, 7.32 Vilcudnnmzu ça. 

lıştıralım, 7.40 Ajan.ıı haberteıı, T,55 
Senfonik program (Pl.). 

Allest: Bayrtye, oğlu: Vedat. kız
lan: New.at ve Muall~ GençtUrk 

- Ulunayın erkek elbiselerin- ... Zaten ~~ğu er~ekler 
deki cepleri kaldırmak hakkında kcı.dınlara teslım etmı1-·~ 
ortaya attJiı teklif hOfUDl• aitti 

TERCIBEN GALATADA veya İs- 6 _ Eksiltmeye ~tiroit edeceklerln 5 inci maddede y&ııh veslk:ı Ue 942 * Şehrimizdeki atelye ve dükkan tanbulda 3 llA. 5 odıı.lı ltoııforlu malJ ~ılma alt Ticaret odası vı>~lknsı ve muvakkat temlnatıanm hamH o!duk-
aahibi fotoğrafçılar, fotoğraf, alat ve telefonlu yazıhaneHk daire lnrı halde tayin olunan müdde~ içinde eksiltme komisyonuna müracaat et-
ve malzemesi temin etmekte güç· • arıyor. Mobllyayı dahl icabında melert lAzımdır. 
lük çektiklerinden aralarında bir• satın alır. 1 7 - İsteklilerin yapacakları tekllt ve oeralt komisyonun mütal!lasllf 
cemiyet kurarak vilayete müracaat f •ııM•iı•' r•a•cnlla•t•: ıııiPIİ.•KllİI. •2•11•'7•Blllİeyİlolİ~İllu• .. hlrJlkte Nafia. veUieUne arz kılınacak ve oradan alınacak cevaba göre lha. .. 
etmitlerdri. 1el kat'iye muameıesı yapılacaktır. .!0060:1 

Amcabeye göre ... 

••• Ve cebi delik ıezmeğe alıı· ••• Cerhi delik olmıyanlar için ite •.. Bu bakımdan elbiselerden 
mıı bulunuyorlar 1.. Bunlar lçiıı ea.ıkalar ne güne durUJ'or t·~ cepleri kaldırmanın hiç mahzuru 

pll Jın.enin ı~dea fatR ti· 7oktur 1. 

Hatta faydası vardıri 
uaulii ortadan kaı. 
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.------- SARACHANEBASI HORHOR CADDESINDEr HUSUSİ-------. .. -------------------.. 

ara::~~~:!.:~~ ~~ ~~ H A y R 1 y E L i s E L E R i y~ : ~-ı i~tını~nl Eınnint Sını~ımn~ını: 
Kayip erkek çocuk 

raddelerinde annesl 1 Talebe kaydına devam ecUlmektedlr. Eski talebenin taksitlerini yatırarak kayıtıannı yenUemelert lAzımdır. 
Saniye Turnao~u ta-' Müracaat: Her gün 10 d:ın 17 ye kadardır. Ecnebi lisanı t.lk muflardan hatlar. Gündüzlü taleb& mektebin Müessesemizden para almak 
rafından o&lum b~ı- hususl v~Ule nakledJllr. Telefon: 20~30 isteyen SByln müşteriferlmizin 
yllflllda Va.lılt Tur-

~ ~~~1u~r~1:'~~ı:r~1 Kamyon Resmi dairelerin nazarı behemehal fotografh h ü v i Yet 
• düğünn bılmiyorum.r cüzdanlarlle birlikte müracaat 
~:~' ~~~~a~ aranıyor dikkatine: etmeleri rica olunur. (10155) 
herkim gö:ilp blldl- UsUk.slz, temiz ku!l:uulmış, 
r1rse aşatıdakl ad~ 938, 939 veya 940 modellertnden 
rese haber verirse Doodger, Fargo, Ford, ChOvrolet 
memnun edllmekle markalı bir kamyon aranıyor. 
beraber: insani blr Her gün 20732 te~efon numara-

sına miiracant. 
vazlfe )'1.pmış ola- iıl•ıiıllll•••••••••• 
caktır. 

Gedlkpa~a Bali 
paşa cnddC31 12 nu
marada Cem.al Tur
naoğlu. 

Bulana mükif at 
Salı günü TQnelbaşı ne Galntada 
Vagon Lt Şubesi arasında blr 
altın erkek kol saatt kaybolmuş
tur. Bulup getlren memnun edi
lecektir. anzetcmlz idarehanesi
ne e.Blrtunceu riimuuı :te ;mü
racaat edilmesi rica olunur. 

İstanbul asliye mahkem~ lklnc\ 
ticaret daireslnden: 
Davacı Ohtlf A. O. ş\rket.i tarafın

dan mlldaaleyh Dev!et llnın:ılan iş
letme umum müdürliiğü l\1!yhlne açı
lıp mahkememizin 940/273 No, suna 
kayıtlı dava zımnında KA~thanede 
SllA.htara(ta clvo.nnda depo edllmlş 
bulunan ve ehli vukufça. mahallinde 1 
teslim şartlle metre m\k'~bına 150 1 
kuruş kıymet tnkdlr olunr ... 'l ve lnşa- ı 
atta kullanılacak olan ll8~G> meıre 

1 mlk'L\bı büyük eb'attakl taşlar.n açık 
arttırma ile satılma.sına knrnr verll
mlş ve birlncl o.rtt.ırmanın 2119/042 
pazartesi günü saat 9,30 ye kıymeti 
3 75 nı bulmadığı takdlıdc Jldncl 

Hemşire alınacak arttırmanın 24191942 perşeme giinn 
saat 10 da yapılması tek.arrllr etmiş 1 

Ankarnda Mamakta Kızılay olduğundan t:ıllp olanların mezkur 
Oaz maske fabrlknsı revırı için ~atte mahallinde hazır hu1unma.lan 
(75) Ura maaşlı ve aynca paha-

1 
116.n olunur. 1 

lılık znmmlle geceleri fabrika re-
virinde yatacak diplomalı bir ZAl'f - Nüfus tezkeremi kaybet- 1 

hemşlre alınacn.ktır. 1':ıliJ)lerln 1 Um Yenisini alacağımdan esklslnln 1 
fnbrilm dlrektörlüRüne tı\hrlren hükmü yoktur. 

i•m•ü•ra•clia•aliııtliııınlniiiı' ----~!!!!!!!!~ I Bakırköy Akau çeşmesi y:ınında No. 

1 
5 de 327 d<>Cumlu Osman o[tlu 

fClRALIK --· Mehmet Sarıkıı.ya 
EŞSiZ BiR ViLLA 
Caddebostanında asfa?t ilzerlnde 

Dükkan aranıyor 
Taksim lll Tünel arası:ıda cad
de iizerlnd" olmak şarııle boş 

Evvelce mevcut ve l\laarlf Cemiyeti ile birlikte ha
reket eden (Resmi hlnlar T. L. Ş.) tasfiye haline 
glnnlş bulunmaktadır. Bundan sonra gazetem.izde 
neşredilecek Resmt İlinlar 16/9/942 tarihinde yeni
den teşekkül ederek işe başlıyan 

Türk Basın Birliği 
ilanlar Kollektif 

Besml 
Şirketi 

tarafından idare edilecektir. 

Gazetemkln bundan en·eı ilan neşrine vasıtalık 
eden şirket ve teşekküllerle hiç bir alakası kalmadığın
dan bundan böyle lllnlarmızı ayni flat ve şartlar 
dahilide tstanbulda 

* Ankara caddesinde Kaya Hanında 
Türk Basın Birliği Resmi ilanlar 

Kollektif Şirketi 
merkezine bedeli erile biri ikte 
ederiz. 

• 
göııdermenizi rica 

HURDA DEMiR SATIŞI 
Zonguldak Ereğli Kömürleri İtletmesinden: çamlar içinde, deniz kenıınnda 

p'fıJlı, henllz inşa edl::nckte olan 
blr villa bir veya birkaç sene l;ln 
kiralıktır. Caddebostıını l.Ske!e
slnde kumcu Bay Ce ı\le müra-

aranmaktadır, Alakadarların loletmemiz merkez ve mıntakalanr:da mevcut hurda demirler l
veya devren klrallk dükkAn 

Enver Levend Sultanahmet ye- pazarlık auretile satılacaktır. 'f aliplerin tasnif edilmi:ı hurdalılı:-
nl Akbıyık 55 No. ya müracaat- lar görmek üzere .atıı günü olarak tesbit edilen 5 Teırinievvel 
lan rıca olunur. ••••!&!•IJI pazartesi gününe kadar işletme Ticaret müdürlüğüne müracaat 

---• caat. ZAl'I - Hukuk Fı:ı.kültesinc!en n'- etmeleri ilan olunur. 

1 
Devlet Demiryollari ve Limanları !ıletme 

Umum idaresi ilanları 

Muhaınmen bedeli 84000 (Seksendört bin) lira olan 400000 desimetre 
murabbaı yeşil ve 200000 desimetre murabbaı kahve rengi döşememe keçl 
derisi 28/ 9/1942 pazartesi ,tlnil saat 15,30 da kapalı zarf usulfi ne Auka
ra'da ldııre binasında toplanan merkez 9 uncu komisyonunca satın alına
caktır. 

Bu işe glnnek isteyenlerin 5450 <Beşbln dört.yüz eUl) llnı.lık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği veslkalan ve tl;kllfierinl aynı gün saat 
14,30 za kadar adı geçen komisyon reisliğine vermeleri llzımdır. 

Şartnameler 2 lira mukabilinde An kara ve Haydarpaşa veznelerlnd~ te-
min olunur. (98291 

* Muhamme nb~eıı 2625 Clkt hın altı yiiz yirmi be~> Ura o:an muhtelif 
renk ..,.e evsafta 7000 (yedJ btnı Kg, Toprak toz boya (5/ I inr.l teı,rln/ 942t 
pazart.csı gilnU sa.at 05.30> on be,ş buçukta Haydarpıışada G:ır binw dahi
lindeki l!omlsyon tarafıııda'3 kapalı zart usu!Ue gatın atmacnktır. 

Bu Lle girmek lsteyenlerı:ı 196 (yilz doksan altı Hra (88) sek.>eıı sel:!z 
kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun tayın ettiği vesikalarla tekllrlcrtnl 
muhtcvl zartlannı aynı giin saat 04.30> on dört buçuğa kadar Ko::nlsya."l 
Reisliğine vermeleri lbım.dır. 

Bu işe alt şartnameler Kcmlsyondan parasız olarak da~ıtıtmııkt11dır, 
1 (10153> 

1 
İstanbul mahrukat ofisi umum müdürlüğünden: 

ı Klreçbumunda snbllde mevcut & bin çeki odunun Beşiktaş sarayı 
önünde gösterilecek mahalle çıkarmak suretlle ve denlz Yolu lle nakil eksilt
meye konulmuştur. Şartııam~sl Ofis Muhasebesindedir. 

2 - TaJlp olanların 19'9/942 Cumartesi gilnil saat 11 de Ofıs umum 
müdürli\ğündekl komisyona mür~caatıarı. (10055> 

Diplomalı Eczacı aranıyor 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim şirketinden: 

~659 sayılı Barem kanunut!un hükümlerı muclblnce iktisap rdece~ı 
derece üzerinden Turhal fnbrfüamız 1çln diplomalı bir Ec.7.acı alınaca!:
tır. Altı ay sonra kendisine barem knnununa göre bir işletme dere
cesi verUccektır. Ev fabrllı.a tarafından temin t'Clllcceit n bir mlkt.nr 
Jı.lıa alınacaktır. Talip olanların Yenipost.nho.ne c.rkasında Balter Ha
nında 3-cü kattaki Biiroınuza vazı iie mürar.aatı:ın. 

ZAYİ - Onlatn İthali\t guınniğun
de kııyıt'ı 18996 ve 22881 No. beyan
n:ıme!erce ülkemize sokulmuş e yaya 

dığım tramvay pasumu kaybettlm. ilm••••••••••••m••••••••••••ıııi ııım•ı•••••••l!ll'l!•••••••••••••••••lll 
Yenisini alacnR'Jmdan eskistnln hük-
mü yoktur. 827! Zahit Olcay 

ZA Yi Bııkırköy lklncı kız orta alt 11/11/936 tarih ve 4076Rl> sayılı ve 
24 6 937 tarih ve 9519S numaralı okulundan 13/5/939 tarla \ ' e ı:ıs s:ı
makbuzlar za)·l olmuştur. YenUerl çı- yılı tnsdlknameyl kaybetti:ı1. Yenisi
ı:arılacnğından eskilerin hukmü yok- nl alacağımdan c kisinin h!lkmU yok
tur. tur. Hacer Gökcek 

Nlsim Mlzrahl ve Bennrı1cte ve 
ortakla.n 

Kadıköy lklncJ sulh hukuk hAklm
llğlnden 942/ 270 

Oöztepede Tepegöz soltcığ"Jlua 21 
ZAYİ - 940 - 941 yılındıı lst. Erkek No. lu hanede mukim lk~ 9/ 9/ 942 

lisesinden aldığım olgun!uk di;ıloma- t.nrlhlnde ö:en sabun fabrikası sahip 
mı zayi ettim. Yenlslnı :ı!nca~ımdıın 

1 

lerlnden Ahmet Nurnlın vasJyetna
esklstnln hükmü yoktur. mcsl 8/10/ 942 perşembe gunu saat. 

938 - 930 yılı Yüce ÜlkQ Ilsesi 10 da açılacağı alikndarana ı:An olu-
mezunu Neca.tı Türesel nur. (5216) 

Yarın akşam 
BOYOKDERE 

Beyaz Park'ın 
VEDA KONSERİ 

Se\'İmli Sanatkar 

Müzeyyen 
Sen ar 

ANADOLU OYUNLARI 
VARYETE NUMARALARI 

Liseler alım satım komisyonu reisliğinden: 
• Komisyonumuza bağlı G yat:lı lisenin 1300 çeki (Oürgen, Meşe) odunu 
ısoo ıra tnhm1n bedelle k11palı zarf usulUe eksiltmeye .tonmuştur. 

Eksl.tme 5 X/1942 Pazartesi giinü saat 15 30 da Beyo~tund :.:seter Satın 
Alma komisyonunda yapılaca.ktır. Dk teminatı 975 liradır. isteki!lE-rln 2490 
ınyılı kanunun tarlfatı dairesinde hazırlayacaklan kap:ılı z:ırnannı belli 
saatten bir saat evveline kadar kvmlsyon reisliğine vermeleri. Ş:ırtname Ga-
lat!lSaray liseslndedlr. (101751 

İstanbul jandarma satın alma komisyonundan: 
Muteahhl~ nam ve hent•na satın alınması için açık eksillmeye konu

lan şartnamesine uygun c37:!SOO. kilo odunun iki defa iUm edilen açık ek
slltmeslne istekli gelmedlğl c hatı .. aynı miktar odun şartnamest;ıd~ki hU
kiJmler dahilinde Istanbul - Taksim Jandarma Satınalm:ı koml.syor.umuzca 
pazarlıkla alınacaktır. Bir 1:llo odunun muhammen flatı 3 kuruş S santlmdlr. 
Muvakkat teminatı c860• :tr.:ı c48• kuruştur. Şartname panım icoııılsyoı:u
muzdan her giin alınır. Istı?klı!eıln 15.10.942 tarihine kadar her perşembe 
~iinü fiant 14 de kanunen ibrazı icabeden vesika ve teminat m<'ktup veya 
mnkbuzlarlle komlsyonumuu gelmeleri. al014Ro 

UCUZ EV ALMAK İSTEYENLERE: 
Fatih, Atikalipaşa tramvay durağına bir dakika mesafede Ye

niçcşme (Altay) caddesinde 13 2 ve 26 numaralı S oda, mutfak 
bodrum ve geniş taşlığı ve bahçesi olan ltöşcba§ı ev 3200 lira 
kıymet üzerinden Fatih Üçüncü Sulh Hukuk mahkemesince 22 
Evlul 942 Salı günii aaat onda sntılacııktır. 

İstanbul jandarma satın alma komisyonundan: 
Blr çiftine 1850 kuru.ş fiyat tahmin edllen 68 çift nümw1eslle şartname

sine uygun fotlnln ölçu üzerine alımına. alt ihale 24/9/942 perşembe giinil 
s:ıat 15 de Istnnbul Taksim J. satınalma komisyonumuzda açık ekslltme ile 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 94 Um S5 kuruştur. Numune her gün kom.is
YO'!lumuzda görülür. Şartnamesi parasız alınır. isteklllerln kanunen ibrazı 
Jcap eden veı;lkn ve teminat mektup veya makbuzlarlle açık eksiltme gün 
ve saatinde komisyonumuza gelmeleri. (8712) 

Deniz Fabrikaları 
Deniz levazım satmalma komisyonundanı 

ı - Fnbrlkalanmız malzeme anhan için ~ - 140 Ura. llcreuı blr bat 
anbarcı alınacaktır. 

2 - İsteklilerin bu iflerde çalı§mıt oldutuna dair veslkalarile blrllkte 
Oölcllk den1J fabrtkalan Oeııl!l mUdllrltilünt müneaıı.tıan. ıi*• 

İstanbul Gümrükleri Ba§ Müdürlüğünden: 
~~ıda müfredatı yazılı roefruş:ı.tm yaptırılması işi o.çık ckslltmeye 

konmu~tur. 
Muhammen bedcll 950 lira otur 1lk tenılna.tı 71 Jlra 25 kuru~tur. 
isteklilerin 2490 sayüı ko.nun ile aranılan be1gelerlle 28.9.IKli Puart.esı. 

gllnn sant. 14 cıe Bıı.ş.ınU<lUrllik blnnsın<lak1 s:ıtınalma komlsyonunn gelme
leri l.IAn olunur. 

Şartname hergun Levazım serv!slnde göriileb!Ur. 
Adet 

1 
l 
1 
l 
1 
2 
2 
2 

Clnsl 
Cıım.lı ya.zı.haııe 
Doner yazıhane 
Telefon masası 
Ortn masası 
Slgarn sehpası 
Maroken koltuk 
Sandnlye 
Resim çerçevesi 

(10156) 

koi.t~\i 

UHASEBECi ARANIYOR 
İ.stanbulda Buyük bir Hususi ŞlrteUn Tecriibell iki Türk Mubaslbe 

ihtiyacı vardır. Allkadarlnro, kabfl.lyetlerlne göre maaş vcrl'ccektlr. 
Talip olanlann en gec 20 E)•!ül 1942 tarihine kadnr mektupla İstanbul 
399 numaralı posta kutusuna nıuracaatl:ın ll'ı.zımdır. 

Müracaat mektuplarına el yazısı Ue hal tcrcUmest yazılmalı, bir 
adet Fotogrnfla nQfus cllzdan surct1 ve \'arsa referanslarının suretleri 
lll!tlrilmell ve l3tenl1Pn mnM ınlktıı.rı hUdlrllmelldir 

' 
POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

Cildi tahriş etmez, 

cildi yumuşatır. 

Her yerde POKER traı 

bıçaklarını arayınız. 

SÜMER BANK ---ı• 
Deri ve Kundura Sanayii 

Müessesesi Müdürlüğünden: 
Miiesscsemlzln Beykozdatl Merkezinde mevcut muhtelif Barem da

hili ve harici münhal vclzl!elere aşar;tdakt şeralt dairesinde 

imtihanla memur ahnacaktır 
Talipler arasında yapıla-:nlr imtihan neticesinde kazananlara 3659 No. lı 
kanun hilkümlerlne göre 75 llA 170 lira ücret verııecekt.ır. 

Şerait: En az LW tahslll gönnilş olmak, Mnll ve Sanayi mUesse
satta ve t.nhslscn muhasebe işlerinde çalışmış olmak, askerlik ile a1lkıuıı 

Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğünden : olmamak, 3656 veya 3650 No. ıı kanunlar hQkümlerlne t.Abl devalr ve 
ı - Tıp Fakiiltesl lkmo.l imtihanlarına 1 Blrlnclteşnn 942 giinü t:ışla- müesses:ıtta çalışnış olanlar şeraiti haiz oldukları takdirde lmtlhnn3ız 

nılnca~ından ikmale kalmış bulunan Tıp t.nlebe yurdu talebelerinin 25 Ey- da ahnnblllrler. Arzu Menlerin tn.hsll, hizmet ve askerlik veslkalan ve 
lül 042 giinü, ntlfus kô.ğıtlrllc en geç 20 Eylii.l 942 tarihine kadar müessesemizin Zat 

2 - Fen Fakültesi ikmal lmtihanl:ı.rına 25 Eylül 942 günü başlannca~ işleil şetllğlne kısa hal tercümelerini havı dilekçe l1e müracaat.lan. 
Cından bu sınıfa mensup Tıp tnlebe yurdu talebelerinin 20 EylCU 942 giinü, iııı•••llll•••••••••••••••••••••lillİI 

3 - Fı:ı.kültelerdc derslere ı lklnclteşrln 942 günü başlnnacağından lk
mall olmıyan Tıp talebe yurdu talebelerinin de 25 Blrlnclteşrln 942 günli 
Yurtta bulunmaları 10.zımdır. (10030) 

Çünkü ·~· ilaçlan bUtilo dünyada mi· 

lyonlarca defa denenmiştir. ·~· ilaçlan 

ilmt uastırmaların neticelerlle senelerce süren 

tecrübeleri kendisinde birleştirmiştir. 

İstanbul Belediyesinden ı 
Hususi şahıslara alt olın> S/9/ 942 den evvel ruhsatı verllmLf ln§nat Ue 

yine hususi şahıslara nlt taın!rotın çimento ihUyacmı karşılamak tııcre be
lediye emrine verilen çimentonun Eylül kontenjanı tamamen sartedUmt, 
olduğundan ay sonuna kadar b~ledlyeyc müracaat ec:Ulmemesı lltuı olunuı·. 

.10112. 

İstanbul Nafia müdürlüğünden: . 
24.9,942 Perşembe günll s:ınt 1:\ te Natıa Müdürlüğü etsıltme odasınd:.. 

(1182.33) lira. kc;ılf bedelll Kadıköy birinci orta okul tamiri açık cit.slltme~ 
konulmuştur. 

Mukavele, Ekslltme; Bıı.}·ındırlık l.şlert genel, hususl ve tennl 4ar~name. 
lerl, proje ve keşlf hütA.sasıı., buna müteferrl dl~r evrat dairesinde görQ
i.cccktlr, 

Muvakkat teminat (87) lira C68> kuruştur. 

Istek.Ulerln en az blr tenhhütte cıoooı liralık bu işe. benzer lf ya.ptığtn• 
dair idarelerinden alınlf olduğu vesikalara istlnaden Istanbul Vi!AyeUne 
müracaatla ekslltıne ta.rlhlndcn tatU gilnlerl hariç c3• gün evvel alınmıt 
ehUyetı ve 942 yılına alt Tlcare~ odası veslkalarlle gelmeleri. c9717. 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Tahmin 

bedeli Teminatı 
5778,00 866,70 VilA.yet dnhlllndekl ilk okullar için gazha.neıerden alına.-

calt 1290 ton kok ve 20 ton krlple 'kömürüniln nakli lfl,, 
13200,00 1980.00 Belcdlytı daire ve şubelerlle hastaneler ve sıhhl mlles· 

seseıer için alınacak 2200 tön kok kömürünün nakli ı~ 
Tahmin bedcllert ile teminat mlktarlan yuknnda yazılı 1.ld ıxır~a Jtöm.iir 

ııakll işi 2490 numaralı kanunun 46 ncı maddesinin (L) fıkrasına ı::öre ve 
ayn ayı-ı. paz:ı.rlığa kon~uştur, Şartnamesi Zabıt ve Muameldt müdı\rlUğtl 
kR.lemlnde görüleblllr. ihaleleri 21/9/942 Pazartesı günü saat 14 de Dalml 
EncUmende yapılacaktır. Taliplerin teminat makbuz veyn mektuplan ve ka• 
nıınen ibrazı lfLzım gelen diğer vc!lkalarlle ihale gilnil munyyen saatte Daı. 
ml Encümende bulunma.lan. 00053) 

* H~ııp işleri Müdürlüğü kadrosunda münhal bulunan 15 lira maaşlı vı 
50 lira ücretli seyyar memur!w.!nr lçln 21/9/942 paznrtesı günü saat 14 dı 

--------------------------- Orta mek.tep mezunu erkekler ı..ra.mıda müsabaka. 1mllhanı ynptlncaktır, 

Naf l·a VekaA letı•nden·. Mağıda yazılı evsafı halz clanlann 19,9Jl42 cumartesi gününe kadar Be
loc:Uye rlyaseUne istıfda lle mUracaat ederek istenilen vesaiki venneıert vı 

21 eylfU 942 t:ırlhlne raslayan pazartesi gllnt1 ekslltmesl ;yapılacatı llA.n 
edilen 8,000,000 lira keşlf bedelli B«:1han sol sahil ıulama ve DeprJ eet>ekesl 
ne Sınat İmallt ve İşletme blnaıan ve bu tısına ait bBt"ita 1flerJ ınaşatı, 
bwıa alt mukavele ve tart.name projelerinde yapılan detllikllk dola;yı.sll& 
e~taıectea. kaldınlmıltU. c81ıı. clOHh 

tayin cdJlen gün ve saatte 1m!.ıhana gelınelerl nruı olunur. 
ı -Türk olm.a.k. 2 - Ort& mektep mezunu olmak. 3 - Askerllk:e aIAkaa 

buluumamat. 4 - otuz ya.;ınctan yukan olmamak. 
lsten!len ve.saUt: l - Hüvlye~ cllzdanı. 2 - Askerlik veslk<:.&l. 3 _ 

Mektep feh,adetaıameal. t - Dolruluk kAğıdı. ~ - t. DX6 eb'ııdında dön 
otolıaf. .1 nt'I~. 


