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Zeytinyağı toptan 
160 kuruşa çıktı 

Milli Müdafaa 
tahvilleri 

BU SABAHKİ TELGRAFLAR 

Fia leri yükseltmek için Edremit, 
Ayvalık'tan az mal get~rtiliyor 

---·---
Muhtelif yerlere 

gönderilen tahviller 
tamamen aatıldi 

• 

Stalingrad şehri 
tamamen sarıldı 

Fiat tahdidn.tı kalktıktan sonra 
Jclremit, Ayvalık ve havalisinin 
ikinci parti zeytinyağlan dün Bur
j,a vapurilc getirilmiştir. Pazart~i 
gü,ıü piyasaya çıkarılacnktır. Şehrı
ıntzdeki tacirlere henüz vapurdan 
yıkarılrr.ıyan yağların mühim bir 
(uamını dün piyasaya satmışlardır. 

Sabun fiatlerl 
Zeytinyağı fiatlerine muvazi ola

n'; tıabun fiatlerl de yükselmekto
dir. Yeni gelen mallıı.re- topdan 
82, 8S kuru" fatura kesilmiıtir. Bu 
sa.bunlur bakkallnrda 93, 95 kuru
§"' kadar sntılacakbr, 

Ankara 18 (A.A.) - Bu!ctln 
de Isparta, Edremit, Mlhalıç
çik, Ayvalık, Urfa, Daday, 
Kütahya, Seydişehir, Çanla
rı, Ayancık, İskenderun, Siv
rihisar muhablrlerlm1zin tel
grafları gönderllen MilU mü
dafaa istikraz tahvlllerlnin üç 
günde tamamen kapatıldı~
nı ve halkrn arkası keSilml
yen isteklerini karşılamak 
üzere buralara yeniden tah
vll göndcı1lrnesi lçln merke
ze müracaat edlldl~nl blldtr
mektedlr. 

Almanlar şimali garbiden yine şehre girdiler. Berline göre 
şehrin mukadder akibetini hiçbir şey değiştiremez 

Sabuncular, zey.tinyait fiatlerinin 
yükselmesinden ıik!yet ediyorlar. 

Yeni mahsul fasulye 

Tüccarların aralannda bir top
lantı yaparak toptan bir buçuk 
~ııftli yağların kilosuna 140 kuru~ 
'flat koyduklannı yazmıştık. Fakat Celeı haberle.re göre Karadeniz 
banlar bilahare toplantıdaki kara- fasulye harrnanlan bitmek üzeredir. 
a uymıyarak fiatleri yükseltmeğe !Şehrimiz tüccarlan, Karadecıize mü

bı.ılarr.ışlar, 145 den başlıyarak him mikdarda mal sipariıinde bu
fiatleri 1 5 5 kuruşa kadıır çıkarmır- lunmuıılardır. Piyasada en ziyade 
brdır. bulunan fasulyeler Diyarbakır, 

Dünkü vapurlı- gelen fakat pa- Elazığ ve civarından geçen sene 
brtesi gününden evvel bakkalın getirilır.lş olan Tennozen nevi fa
eline geçemiyecek olan yağların en sulyelerdir. Topdan kilosu 44, 46, 
iyilerin dün toptan 160 kuruş fa- 46 kuruş arasında daha ziyade un 
tura kesilmiııtir. i:nal tdc )ere sablmaktadır. 

.Su sene zeytinyağı mahsulü bol- Karadeniz yeni yıl mahsulü fa-
clur ve istihsal mıntakalarında çok sulycle.rindc ilk parti pek az mik
rnal vardır. Fakat fiatleri düııürme- darda gelmio ve topdan SS kuruşa 
nıek '\"e bilakis yükseltmek maksadile satılmııhr. Yeni mahsulden yeni 
~yval-k, Edremit havalisinden az partile. bekleı:ımektcdir. • 
rnal getirtildiği ı;:örülmüıtür. Alaka- Alakadarlar, yeni mahsul gel
(iarlar piyasadaki yeni ı.-aziyeti ya- meğe başladıktan ıonra fıa.tlerln bir 
k,l'dan takibetmcktedir. mikda: düıeceğini ıöylüyorlar. 

Istanbul-Ankara 

telefonu 

15 devrelik yeni bir 
kanal tesis ediliyor 

Japon heyeti 
dün geldi 

Bu akşam Ankaraya 
hareket ediyor 

Muhabirlerimiz, en büyük 
şehlrlerlmlzden en küçük ka
sabalara kadar her yerde Mil
U müdafaa tahvlllerlne karşı 
gösterdikleri bu uınumt rağ
bet ve alt'lka ile vatandaşların 
memleketi ve Cumhuı1yeti 
konuna ödevf:nl temiz kolla
rında tutan kahraman ordu
ya karşı şükran ve minnet 
borcunu en geniş bir surette 
bir defa daha ödeme fırsatını 
ele geçlnnl§ olmaktan duy
dukları şevki btlhassa teba
rüz etttnncktedlrler: 

Berlin 19 (Radyo) - Alman 
killan Stalingrad fehıi içinde ller
lemeie devam etmlıle.r ve tlddct-
11 muhardlelerden ıonra oehrin muh
telif werlerinl zapteylemiılerdlr. Al
man uçaklan birçok Fa.brika ve bl
nalan tahn"beylemiıılerdir. Rwlar, 
Don ilo Volga aruında Alman ha--

1 va hücumlarından pek ağır z.ayiata 
uğramıştır. 

Berlin 19 (A.A.) - Alman as
keri mahfilleri Stalingraddakl du
rum hakkında ıu malumatı venniı
lerdir: Şehir tamamen aanlmııtır. 
Şehri çeviren çember, oimalden ve 
cenuptan gittikçe daralmaktadır. 
Alman taarruzu yavaı yavaı ilerli-

1 yor gibi görünurors~, • Alman u
keri mahfillerlnın fikrınce, bunun 
se'helii, Stalinpdın fevka.lado ls
:ihkamlarla çevrilmiş olmasıdır. Al
man baokomutanlığının da ordu:yu 
fnzla zayiattan korumak bterneai 
bu yavaşlığın ~lı sebeplerinden 
biridir. Dün Harbiye Nezaretinde 
beyan edildiğine göre, Stalingradın 

'"-----------••" şimdiden taayyün etmit olan mu-

u·• zu··m, ı·ncı·r kadderatını hiçbir oey değiıtiremez. 
Berlin 19 (A. A.) - O. N. B. 

• 
ajıınsı, Alman Başkumandanlığının 
dünkü tebliği hakkında şu tamam
layıcı malumatı vermektedir: pıyasası 

Stalingrad muharebesi sistematik 
surette mkiıta1 etmektedir. Alman 

Dün İzmirde Ticaret lc:uvvcderl. çetfo eokak ve ev muha-
Vekilininin nutkile açıldı ırcbeleri yaparak ,ohrin dahiline 

Anttarn lB - İstanb;ıl lle Ankarn 
arnsındnkl telefon muhııverelerl çok 
srtttğı tçin I •anbul 11e Ankara ara
rnnd:ı. 15 devrelik yenı blr kanal te
m o'unmaktadır. Bu hnttn doğru
dan doğruya ve dC\ m'ı surette ko
nuşacak iki d:.ıvre bulunncnktu. 

· doğru ilerlemektedirler. Alman im-
-·- . -- kacı Volga kıyılarında, §İmalden 

Berllnde 0.çlU p:ı.kt dalml deniz Izmlr 19 (Akşam) - !:Careı. VekJi ve ce'lupten kapanmaktadır. Şehri 

Adana - İskenderun arasında da 
beklenmeden kcnuşulm k üzere Adn
ıında da 3 kanal kurulmıı.ktadır. 

Anknrod::ı. Yent.şchlrde 2,000 abo
tıollk yeni bir santral t"els cdllmek
iCdlr. 

Merkez santr:ılı 10 bin aboneye, An
Çtnra telefon aboneleri de (16,000) e 
Çıkarılacaktır. 

komlsyonu reisi olan amiral Nomurn dlln İzmirde lnctr ve üzüm plyaS<\Slnı kenetliyen bu demir kıskaç Bolşe-
lle Roma'da Japon bahrlyeslni tem- açtı. Borsn bu tören :nün::ısebet!.lc ·kı h k b t" • d b k 

b kl 1 il , 1 t1 V kil Us vı ere are et ıer es ısı e ıra -
sil den ., .... 1mı Abe y eri p ayrn nr a. s ~enm ş . e . m - So B k 1 e ...... ve av a- tah")n ve taclılere hltnben b1r nutuk ~ama~tadır. "°Yet ~I omutan ı-
ml.gutl'den mürekkep bir Jnpon he- lradederek bütün mnhsu~ün iyi :fi- gı, hala mukavemet edıyoraa, bunu 
yeti dün ak.şanı Ahnanya'dan blr atlerıe s:ı.tılacatını tes'b t edilen n- bir şeref meselesi ve önüne geçilmez. 
yolcu tayynresııe Yeşllköy hava Is- nt!crln makul old~ı~unu söylemiştir. neticeyi biraz daha( geciktirmek 
tıasyonuna ce!ınlştır. Heyet, Pı>rn. İlk partide 2G2 çuvnl üzüm kilo.su 1.:ak.sadile ve ağır fedakarlıklardan 
palns otellne lnmı.,tır. Amiral No- 32,fl - 4'> lmru~L::ın s::ıtılnıı,tır. VeıtlI 1 çekinmediği için yapıyor. Alman 
mura Japon heyctlnln zlynrctı hak- em santimlik bir lhtılfıh blız:ı.t hücumu, tızarni kuvvet iktisadetmek 
kında şu bcynna.ttıa. bulunmuştur: 1 ha '!etmiş, sonrn Pn.ı tlye gtclerek 4 I sure tile sistematik bir tekilde ileri i-

- Ziyaretim tamamen hususidir saat lnşe 1şler1, kurulnc:üt yenl etr- yor. 
• ketler ve Partinin teşebbü31le yağcı, S 1. · · k 

Bu 1tıb::ırla hlikflmet er~m:ıızla te- kömürcll ve peynircilerin tcsls ede- tn ıngrad muharebesının as eri 
mns etmekll~im b::ı.hls mevzuu de- cektert birlik hakkında. malumat al- ve ikti!adi neticeleri şimdiden ken-
f:1ldlr. Güzel memleketJ.nizl zıyaıst nu.ş, gece Kllltllrpa.rkta Atlı spor disini göstenneğe başlam~br. 
etmcğl e<>ktnn arzu ediyordum. Bu kulübünün gnrden p:ırtlslnde bulun- Stalingrada Sibiry,adan 

H . . V k•I. B orzumu yerine gctlrdiğlmden do:ayı muştur. t kvi l ld" 
arıcıye e ı ı . a ye er ae ı 

• • • ~ok bnhtlynnm. Bu akşam Ankara.'- Vekil salı akşamına tndar İzmir- '> 
Numan ıyıleşıyor ya gldece~. orada. yalnız b:r gün de knl~rak tctklklertne drnlm ede- Mo~ova. 1?. (A.A.) -. Reutı:r 

Ankara 18 _ Dört beş ;tündenbert 1 kalacağız. Dönüşte, t~tnnbulda blr 1k1 cektır. muha'bırl bıldmyorı Stalın$rada Sı-

4 tonluk 
bombalar 

-~-·---

Dün gece yansı Moskovada nct
resmi Rua teblığinde ıöyle 

denılıyor: c 18 eylul gi.ınü kıtaata
mız, Staliıngrad ve Mozdok aahala
r:ında düıımanla ıiddetli muharebe
ler yapmışlardır. Cephenin diğer 
kesimlerinC:le deği~iklik yoktur.> 

Tebliğe yapılan ilaveye göre. 

S la 1 d Al Sovyet tebliğinde ilk defa olarak 
on a n ar a man c'Stalingrad sahası> tabiri kullanıl-
ıehirlerine atıldı -·-ı..ondra 19 - İugl.ilz Hava Ne· 

za:retı, son günlerde Almany:ı.ya. 
yapılan havl\ akınlarında. İngiliz 
tayya.rel~rlnin dört t.onlulc boın
ba.lnr attığını it.ırat et.mJştır. Bu 
bomba.lar, şimdiye kadar kulla.
nı.Imış olan bomb:ılard:m 2 m1slt 
daha nğırdır. 

Bu tıp bombnlann kull:ı..rulmasını 
tııf&ir eden Prcss AssoclaUon News 
Agency şu mUtnlD.ııd.1 bu.iunuyor: 

rHer biri dört tonluk bu yeni 
tip bombalar, havadan bombardı
manlarda. ;ent bir çığır açmak
tadır. Bundan evvel bu tadar 
yü • ek ıntu~k kudretlnt hnlz bli
yük bombalar l:ullnntldığı vaki 
olmamışttr. Bu yeni tip a~ır bom-
b::ı.ları, dört motörlü c.iıır bom
bardunan t:ı.yyar~lcrlnin kulla 1-

??Ul.Jl muht~m ldlr. 

maktadır. Tebliğe yapılan ilavede 
ocbrin şimali garbieinde büyük tank 
ve piyade kuvvetleri yığan Alman
lann ~iddetli bir hücumla rhria 
birkaç sokı.ğını ele geçirmeğe mu
v&f Eak olduğu bildirilmektedir. Di
ğer bir kesimde Almanlar, mi.ıhım 
bir tepenin zaptı için tnarruza gc-ç
mişlerdir. Burada oiddetli muhare
beler devam etmektedir Ru'llar. Al
manlann hücumlarını desteklemek 
için Heri sürdükleri 49 tankt n 26 
sını tahribeylemi~ler, bir tabur piya.
deyi imha etmişlerdir. 

Stalin. şehrin miidafılcr.ne hita
ben neşrettiği gündelık b"r emirde 
son derece mukavemet gösterme
lerini t vsiye etmiı \•e demi tır kiı 
Geri alınar her tepe znm n k nn
dırmııktadır. Kaz~mlan her r,un de 
Stnlingrad muharebesinin nihai ne
ticesini t:ıyin etmektcdır. 

Almanlar. tayyarelerlt" 
şehrin varoşlarına \•e •o· 
komando kıtaları indirı k• :1 r. 

biryadan yeni Rus takviyeleri gel-! Sibiry d.ın getirilen Ru~ t ı;; \ ) e 
miştir. Bu takviye kuvvetlerini kuvvetleri gelmiş ve St !in r 1 ın 
Urnllılar teşkil ediyor. Bu takviy~ ~-üdafaası muharebelerire ı, .r:Sk 
kuvvetleri bütün doğu muharebele- t"ylemekte bulunmuştur. 
rinde ve bilhassa kı~ muhıırebele- Mareşal Timoçeako. \ or n z"de 
rinde temayüz ehniılerdir. taa:ruz:ı. geçmi ir. Reı.:ter mu1u "ri· 

Kafkasta Alman ~İn .bildir~iğin~ "gör~. s 1 n d 
uz nndekı tazyıkı hafıflet 

taarruzu sadile bu Ru~ taarruzlan c ni 
Bcrlin l 9 (A.A.) - 17 eylulde çüde y pıln\akta \"P nut muhare

Kafkasyadn kuvvetlerimiz, düşman beler cereyan ctmckıed"r. 
hatlarını yarmıı, bir ::mblı gurupu· Ruslar. Kcıfkasyad!\ M!>:d::>1:un 
muz, düşmanın gerisine ilerliyerek doğusunda \"e Terek nehrinin c nu• 
bu gurupu imhn etmiştir. Düşmannn ıbunda Almanları• köprüba ı mevzi· 
çok harb malzemesi tahribcdilmiş, !erini geriye a•mış!nrdır. AlM Ttlanıı 
600 esir alınmıştır. jbu kesimde dört defa hücums s v· 

L d d• ... • kr.ı•tikleri 100 twnktan 16 sı tahri-
on ranın ver ıgı bedilmiş ve b;r dütman piyade ta-

tafsilat buru i.nha edilmiştir. 
Londra 19 (A.A.) - Stalin- Novorosiskinin cenup d :>':ıs mda 

grad müdafilerinin azimle muka- Rus bahriyelilf"ri üç günluk bir mu
vemetlerfoe rağmcı:n, Almanlar şehre harebede bir Alman taburunu yo-
ibiraz daha nüfuz eylemişlerdir. ketmişlt"rdir. ...... --~------ph:ıt ız bulunan Hnr!clye Veklll B., gUn kalınnk nlyetlndeytm. İstanbul-

!~umnn Menemenclo~lunun sıhht va- dan doğruca Sofya'yn gldPcen-ı.z. Om- Alman büyük elçisi 
ziyetınln iyileşmekte bulund•t~I da bir müddet kalmamız muhtemel-
memnuniyct'e öğrenilmiştir. dlr. Alman büyük dçiıi voa Papen 
t11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıu11111111 evvelce yazdığımız vcç\ıile, l\1acar 

Kıral naibinin kendisini davet et-

miş olduğu av partisine i~tirnk et
mek üzere bugiln Budapeıteye ha
reket edecek, aonra oradan Berline 
giderek Doğu cephesinde yaralan
mış olan oğlunu ziyaret edecektir. 
Büyük elçinin gaybubeti 15 gün 11ü
recektir. 

Brezilyaya Almaın 
paraşütçüleri indirildi 

Hayvan yemi 

için yeni keşif 

Almanlar, hayvanları 
besliyecek yeni 

formüller buldular 

o o o 
o o 

Ekmek 17 kuruşa 
600 gramlık ekmek nıırhı bugUn

den itibaren 17 kuruşa çıkmıştır. 

I»Ikku. \tI ers 

Camilerde hizmet 
görenlerin hali 

imam, müezzin, kayyum gıôi 

camilerde hizmet eden kimselerin 
bu hizmetleri k&rfılığı olarak elle· 
rine geçen pare çok azdır. Umwni· 
yetle ayda on sekiz buçuk lira al· 
dıklannı öğrendik. Üstelik bu za· 
valhlann camı1erdeki vazifeleri bi· 
tince başka 4Ier görmelerine de 
izin verilmiyonmlf. Sıkı teftişler, 
tablcikler ..• 

Fakat bir düıünmeliı Ayda on 
aeku buçuk lira ile, çoluk çocuk 
sahibi olan bu uvallıt r naad ıe
çinirler? Evkaf ...a· are9illlı 

Brezilya Hariciye Naz:irına göre Almanların 
Brezilyada bir harekete geçmeleri muhtemeldir 

Londra 19 CA.A.) - Rcuter ajansı 
bu s:ıbnh BrezUya Harıctye Nazın
nın beyanatını blldlnn~lr. B~lya 
Hariciye Nazınna göre A!man harb 
gernllerlnln ve tayyarelerinln Brezil
ya topraklarını bombardıman eyle
nıelert ihtlmali vardır. Almanlar, 
Brezilyaya birkaç dllzlııe paraşütçü 

Cenup Pasifikte 

lndlrme~e mmramı.k olm~lardır. 
Brezilya Hariciye Nnzınna göre 

Almanlnnn, Stallngr::ıdda urtrndık!nn 
§lddet.11 mukavemetten Alman efkln 
umumlyeslndi hasıl olan fena tesiri 
t.e!A.fi etmek mnksa.dlle g6st.er11 ma.
hlyetlnde böyle blr harekette bulun
nfaları muhtemeldir, 

Japon mukavemeti 
-

Berlbı ıg (Radyo> - A'mıı.nlat 
hayvan yemi meseıe..~11 hai.ledecek 
l'eni bir keşırte bulwım~ıar. h:ıvvan 
yem.t yerine kaim olacak bir takım 
hormonlar bulmllftur. 

Yeni Ginedeki ıavaılara Sabık Tokyo Amerikan 

Bu suretle şimdiye kndar hnyvan 
yemı oı:ı.ra.t kullnnılan birçok hı:bu· 
batı maddeleri Jaşe lşlcrlue tahs1'ı edl
ıccekttr. Almn.nyada rebze bahçc!e. 
rı de bUyültülınüştür Bugün Alman· 
Ya.da. bol rntktarda her çeştt aebıe 
mevcuttur. 

Bcrlln 19 (Radyo> - Ukraynadan 
nhnan haberlere göre b:ı mıntakacı. 
ekimin toplanması blLml,tir. Eld• 
edllen şayanı memnuniyet netırcler, 
orada yapılan imar hareket!Prlnln 1y1 
semerelerini gösterir, 

durgunluk ariz oldu büyük elçisinin beyanatı 
Londra 19 (AA> - Bu sabah 

n~redllen en son Amerikan teb'llğlne 
göre Yenl Ginede çarp~am b1r 
durgunluk tınz olmuştur. Moresby li
manının 53 kllometre ~im.alinde bu
lunan Moribaua mıntakasındn. dev
riye kolliın amsındn kUçilk ve da~ı
nık ~arpışm:ılar olınuştur. Müttefik 
tayyare!er,' Japonlnnn levazım hn.t
lanm ve depolıınnı elddeUe bom
b:ırdımnn ctmlşlerdir. 

Sabık kıral Karol 
Berlin 19 (Radyo) - Rumen 

gazetelerin'-"\ verdiği haberlere göre 
Rıunan'lra 

--Nevyork 19 (A,A.) - Blrleşlk. Ame
rikanın sabık Tokyo bU1Ü,k elçıst M. 
arew bir demeçte bulunmuş \•e de
mtştlt ki: 

cJaponlar, haltd muhtemel blr 
mağlubiyet ka:-şısında blle manen, 
ruhnn ve iktls:ıdeu yıkılmıyncaktır, 
Kemcrlerlni sıkncnklıır ve gündelik: 

Nlk~nyefe kadar Alman öme~tntıe 
meyva ağaç!arı yctlşt.lrilme~e ba,., 
lanmıştır. Aşağı Dlnyeperde plrln9 
zeriyntı için hazırlıklar yapılmakta,.. 

dır. 

;1yecek!erlni ynrıya tndlreceklerdlr. Amerikan paraıütçil 
Ben Almnnlnn da tamnm. Onlar kıtaları İngilterede 

mağlubiyet h:ıllnde manevi kuvvet-
lerini kaybederler. Japon lıarb ma- Londra 19 - İngiltcredeki Am .. 
klnest tam bir ma~lfiblyet ııe Japon- ri.kan kuvvetler.i kumandıınlı.~ı. l,... 
lann gözlertnden dil ünce e tadar gılterede Amerikan ti" 



Salııte 2 

SÖZÜN 6ELiŞi 
Balıketi 

B aı pıeteıerde evlenme llAnJan çıkıyor. İsimlerini sakla
~ bfle olMJar lnsanlann ceTlenmek :lstlyonım» diye ga-

11etelere 11ln vermeleri oldukça tuhaf bir lşttr. Fakat yapanlar 
ftl'. Ne diyecekslnh? 

Dfin bir gazetede üç istekli altalta sıralannııştL Cç dell
bnlı. VçU de müstakbel hanımlanrun ille balıketinde olmasını 
istiyor. 

Bu tfıbir, bu abalıketiı> tabiri benim dalma garibime gider. 
Söylendiği 7.nman ne demek istendiğini anlatmıyan bir sözdür. 
Bilhassa kndınlnr için kullnnılır. Fakat cı balıketindc bir kadın» 
denilince gözümün önüne hiç bir zaman bir çeşit kadın gelmi
yor. Çünkii biltUn kadınlann «balıketinde» olduldan addla edl· 
lebilir. llam"'i gibi cılız, fstavrit gibi ufnls: t.efek, uslrumnı gibi 
iri yan, 1?1ynbnhğı gibi biçimsiz, karagöz, •mercan gibi tılmaz, 
kalkan gıhi yamyassı. hatta balina gibi dcvlisa Jrndınlnr pekala 
cbaJıkcti tarifinin içine girebilirler. Kadının eşkllli na~ olursa 
oh\ın on benzeyen bir balık bulunur elbette. Binaenaleyh me
s Hi yunu bnlığın:ı pek benzeyen bir hım .ııbalıketın tabirin
den dcrJıal alınabilir ve başka bir hanım da •benim kolyozdan 
ne farkım \ar?ı> diyerek balıketinde zevce anyan adamı sözUnü 
yerlne getirmeğc pekala davet cdeblllr. İstekli eben b:ıhkcti der
ken uskumruyu knstecliyordumn diyerc:k işin içinden sıynlam:ı'Z. 
O zaman mü ,takbel zevcesinin ne cins balığa benzemesi lfinın· 

• geldiğini o balığın ismini yazarak ilin etmeli. ı•anl bıılıketinde 
dememeli; hamsi gibi, uskumru gibi, palamut gibi, kalkan gibi, 
Jıalina gilıi demeli. · Qünkii meVLU ynnlışlık yapılacak ınevzu· 
Jnrdnn değildir hnni! Şevket Rndo 

KUŞ BAKIŞI: 

Berberlerin ahı tuttu 1 

il!ıtliH\IM' ~~'Plf!ft 
Türkiye yüzme birincilikleri 

Adanada yüzme sporu büyük bir 
kalkınma gösterme.ktedir 

Türkiye yüzme birinciliklerinde hakem heyeti Adana valisi ile birlikte 

Su sporlan federasyonu t:ırafmd:ın Jnra karşı gösterdiği ko!nylıklo.r cld
hazırlan'an yıllık truıllyet programına den takdire de er bir hıı.tekettır. 
göre Türkiye yüzme blrınc111klerl ge. Havuz ıneasının Adanada yüzme 
çen h:ıtta Ad:ınada yapıldı. Yüzme sporunun taammilmüna g(lyük !ayda
blrlnclllklerl §imdiye kadar gurup1ar o olduğu muhnkknktır. Daha ılmdl-
hallnde muhtelif bö!ge:erde icra edl- den küçük yaşta. yilzleroe genç mun
llr ve tınaıe Juiliın ytıı:UcWer ıampt. taznman çalıom.aktadu'l&r k1 yüzücü
yonaya 1şttrlık ederl.erdt. lliğün 1st1kıbs..ll küçttk yaştaki ytlzü

Adanada yeniden n mükemmel blr ctllere ehemmiyet vermekle tabll ol
ıekllde yapılan yftzme tınvmunu bU- duğundan ilerde Adıınalılan bu :ea.ıuı
tQn sporculann gômMs11çtn bu ııene da yenebilmek ~k gt\9 olacaktır. Be
gunıp mUsabnk.alanndan vazgeçllml§ r.elerdenber1 su sporlannın her tu-

Berberlertn hiç sevmedikleri rlt ruyu ekmiştir. Geçen asırda ve d<>irudan doğruya çocuklann se- besinde pmpJycnluğu tllnde tutan 
bir insan vardır: Amerikalı bay sakalhlar büyük bir yektln, hat- rllere ayrılarak )1bdürlllme.st :tede- İstanbulluları, bu sene geride bıra
Gtıette (Jilet) ... Hangt berberle tA ekseriyet teşkil ederken jilet ruyonca muvafık ~ı11ldUAlinden ya- b.n Türkiye yQ.zme b1rtncUl~lnl al
~n1şseniz şu sözleri işitirsiniz: tırq maldnelerl çıktıkt.an aonra rıolar 26 bölgeden ceıen 250 ye yakın malan bu yolda attıklan adımın ıe· 
ıAllrıh cezasrnı versin, işimizi sakallı nadir glSrülmeğe başla... ytızllclln11n Jftlraklle yapılmıştır. nifHtını Jspata k!fldlr. 
altüst etti... Bir zamanlar sakal nııştır. Serilere 7anlan Jtlzüclilerln elde Yan~lann teknik tafsll~tma fazla 
tıraş etmekten snç kesrne~e va- Fakat işin garibi herkesin et.Uk.lert de~ler tronometı~ ile tes- ~as ttmlyeıceğtm, tYuta.n~ b&b
kit bulamazdık. Tehlikeli ustu- sakalım .., __ ettiren bu adamın, blt edtlerek, b!rden lltınc:ya. kada.r ııettıgtm gtbl yan,la11 :tlnataa 71.pıl~ 

-..""9 Jcazananlann pnvn.n aldıl~ı bu mQsa- dığı ve kura ııe aynlaıı seriler ara.. 
rayı ktmse eıtne almak istemedi· bay Gtlette°bı !8.kalh olmasıdırt .. bakalann tınaım yapılmam, ve kura mıda kuvvet. müsavatı olmadığı 1çln 
ftindcn hemen herkes berbere Bu adam keş11nden asla istlfade ne ayrılan sertler arasmd:ı kuvvet seçkin yfizücültrtn birt>trtltt karvıl&f"' 
mürncaat eder, gün aşın, hafta- etmek ıstemeın~, kendi makine- mbavatı o'!mam&Sl ,oztınden bu ~- ma.sına lmkAn olmadı Ye müsabaka
da iki defa tıraş 1çin abone olur- sln1 kend!i h19 lrullanınamıştır. neti blrtnclllkler tuta heyecan bula- lar bu ytl?.den heyecanm e:eçU. Yal
du. Jtlet makineleri çıktıktan Gllette siyah ~e sık bir sakalla madı. nız aenelerdenberl p.mplyiJlllulu 
sonra fş değişti. Herke.!! kendfsi gemlğf gibi, sakallı resmtnt J'llet Yanıtlann tat81l!tına ııecmeden elinde tutan Istanbulu pu\'an besa
tıraş olmağa, ancak saç kestir- lAmları iir.ertne koyarak dünya- evvel Beyhan böJ(es1nln yenı yaptır- blle geçtlkle~ 1çln Adanalılar pek 
mek için yirmi günde, ayda bir nın dört btr köşestne gOnder- dılı bu havuz :yttz(lnden ytlr;me spo. haklı o:nrak bu l§ten bQyUt: bir hnz 
berbere müracaat etmeğe bq- mekten de çekinmeınlştir. Bu re- runda ıösterdlğl kalkınmayı kaydet- ve heyecan duydular. 
ladı. Tabii bizim işler de bo'LUldu. sim her tarafta Gllette makine- mek mecburtyettndeY1m. Spor seven Yüzme sporumm ist.lk.ba:J 1~1n is
Gtıette berberliğin köküne kibrit sJne ve 1A.mlanna rağbet edilme- muhterem Talllerlnden btlyilk yardım tanbulun maftl~blyettnı sevl:ıçle ka-

1 sin Ant gl!rcn Adanalılar Rıza Sallh gibi çe- bul etmekteyim. Şimdiye Jclldar çok 
myu ekmiştir· 11 e m olın~br. k1rdetten )"et1f'l'l'le kıymeUJ bir spor rakipsiz ka.lnn İstanbul yüztlclllerl 

Berberlerin senelerdenbert de- Bay Gilette btr müddet maki- adamının geceyi &{ındüze katarak nrtık bundan aonra karşılarında 
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HARB DURUMU 

Stalingrad'ın yatısı 
Almanların elinde 
Londra, Almanlarin •on aarbeyl lnairmele 

hazirlandıklar'ini bildiriyor 

Doiu cepbedı 

Diln gelen haberlere a8ro AI· 
manlu Stalingrad'ın yanunı ele 
geçimıl§lerdir. Şelıtr aimdl tama
men çember içindedir. Almanlar 
Volga llzerfnde~ iki adayı da ele 
gcçinnlııler, hu turetle nehir yo
luna bakim olmuılardu. Ruslar 
tayynrdcrle kendi ellerindeki 
kısma asker indirmek suretile az 
çok takviye kıt.alan gönderiyor• 
lar. 

Almanlar 17 eylCilde mühim 
bir mahalleyi Ye ıdırln merkez 
kısmında bir tepeyi zaptctmi~ 
!erdir. K17ılordu sarayı kuontıl· 
mıı ve ıaatlcrce muharc:beden 
aonra burı::u tamamen harap 
olmuştur. Buruını müdafaa 
edenlerden ancak bir kaç kioi 
tesUm olmuııtur. Bunlann Jçfn
do Çarlık zamanında Kle! as· 
kert mektebi kumandanı olen 
zabit de bulunmaı.tadır. 

l.veç :rollle selen habe.ıie.re 
g&re Almanlar cenupta Te mer
kez mahallelerinde çok llerle
mfılerdir, Şehirde bulunan ko
mUnlstler tiddetll mulc.avemet 
göaterlyorlar. Bunlu c;eteot ad
dedilerek yakalanınca kurıuna 
diziliyorlar. 

Diln Londra racVoSU fU ma
lQmab tvennlttfrı cAlmanlar 
~rin ortutnda açtıktan ıedi-

ii büyütmilıler ve muhtelif kol
iara ayrılarak llerlemete baıla.
~lardır. Almanlar ~gal ettik
leri k.ıama toplar yerleıtlrmi~ 
le.rdir. Bunlar tchrl dövlly~ 
Simdi Alman lcuvvetlerl ion 
darbeyi indirmeğo hazırlanıyor
lar. Vaziyet pek karanlıktır.> 

Dünkü Alman tebliği aadece 
Stalingrad'da yeni muvaffakı· 
yetl"1' elde edildiı?ini bildiriyor. 
Kafkasya' da, cephenin ıimal 
kısmında Ruslann tnnrruzlnn 
tard,~dilmi§tir. 

İngiliz gazetelerine göre Al· 
mruılar bu yaz muharebeye 300 
tlimenle başlnmı~lardır. Bunun 
ıvinnl dördü tank tümeni idi. 
Bu sa)'l 3,S00,000 piyade ve 
6000 tank demektir. İngiliz ga· 
zeteleri Rusların verdiklerl ra· 
lkamlara atfe"\ bunun 900 bini· 
nin kaybedildiğini aöylüyorlar· 
aa da hunun ne derece doiru 
olduğu belli değildir. 

Mısırda: 

Hava faaliyeti elddetlnJ art• 
tlnnııtır. Bundan baıka mUhim 
1'ldi1e yoktur. 

Uzak doluda ı 

Yeni Ginede ve Salomon aCla· 
lannda çarpıımalar devam adi· 
70r. Fakat vaziyette eaaalı de
lifiklik yok.tur. 

Petrol borular. 
Boru ile petrol nakli diğer vasıtalara 

nispetle son derece ucuzdur 
vam eden bu duaları nihayet nelerini 'Ve tıraş bıçaklarını ken- çalı.,ması ve estı bir denlıct oldu~n kuvvetıı ve tehltk~I blr rakip bulun-
tutmuştur. Los Angelosjtan ge- dlst yapıp mtmıştır. Fakat sonra leln au sporlannda ihti!as aahlbl bu- duğunu gördü!er ve Onilmtı:ı:dekt se- . . , 
len bir telgraf haberine göre bu ışı bUyütmü;:! bir anontm ştrket lmıan ajan Rıtat.'m yorulmak neler ıçın fazla çn.lışnnk mecburiye- Petrol kuyularından na1Hiyat lçın nln •onunda ya tasfiye fabnkaııını~ 

kurmuştur. İşler yoluna girdik- tıllm1yen metsı !aYeslnde yüz- tlndc bulunduklannı .b.lı!scttller Bu en ucuz vasıta boru ha.tbdır. Bir hazinesi, yahut sarnıçlı vapurlar4 
hI'ı~re'inh'tn-::a::~e~er!f: t.en ronra da bir kenara çekilmiş, me ısporunda. blrdenblre Heri fır- ma.ğlılbJyet kendJiertne 1.rı bir ·dem p~trol bavzaııı dcmiry.olu ile bir de- )'ilk verecek depo bulunur. Pcrtrol 
tiri ş gilzel sakalını muhafaza. ederek lamı.şlardır, Bu arada yüzücü- olınuştur kannatlndeylm, ~ız aahlllne " yahut bır sanayi mcr· f>unlaıa akar. 

·· hı.hatça ya.şamağa başla~tır. ler:ı hlınıı.yeslne alnn Adıı.na ~- Adanalılara da bu o.radn düşen kezine bağlansa da boru ile petrol, Boru hntlarının çoğu 181tma teç.-
Gilctte, meshur tıraş makine- • Los Angelos'tan gelen tel!?I'afa tafınd::n Mahmud Bas'ı da zikret- mühim lblr vazlfa vardır. Malüm ol· demlryolu vagonları Uo naklolunan hhabnı haizdir. ÇUnkü petroJ 

lerlni yirminci rumn iptidalann- balolırsa Gilette son senelerb YA!'· mek lAzımdır. CoculdAnn en ufak ~- du~ üzere c:ı.mplyonluğu kn:nnm:ı.k- petrolo nispetle yino pek ucuza mal mayi bir halde bulunması için eki~ 
da piyasaya sürmüştür. Bu ma- tında sakalım muhafaza ettiği lert lle yakından alo.kad:ır olan ve bu tan ziyade muhafaza e!leb1L'llek mu- olmaktadır. Boru hath Uk defa riya 1S1tılmağa muhtaçtır. Soğu~ 
klnrler Amrrlka'dn milthtş rağ- halde servetini koruyamamıştır. husustn hlç 1b1r feda.kArlıktan hı:ın- vattnkıyett1r. Bunu idame et.tırebU- Amerikalılar tarafından <IU,ünül- ycrlCJ"de çıkan yahut çok koyu olan 
bet görmüş. oradan da dünyanın Bir çok büyük masraflar yüzün- =n J;!:;!n.d~gtb~ ~r servi- meler! ~yanı amıdur. Bunu pı<msip mil§ ve döşenmif olduğundan mil• petrol boruda akabilmesi için mut· 
dii!er kıtalanna yayılmıştır. JI- den borca gtmıtş, nttıayet borcu- he&hm& gıp~ ettim llel ru G ıı=: i!:a~ çalfklan tıkd.lrde muvaf- letle.r araaında ngilizco adı Pipe ! laka uıtılmağa rnuhtnç.tır. 
letıe tıraş olrna:nın kolaylığı yü- nu ödiyememeğe b~lamıştır. Bu- ny hnstası osmanm· ~lr n:ıporcır- yo1tturO!lllamıı annn ~ ~ı~ sebep Line diye tanmmııtır. Bir boru hattının in§ası ve tefri~l 
zünden bir cok kimseler sakalla- nun üzertne 49 bin dolar alacağı · az ezcan Orta çapta bir boru hattı aaatte neye muhtaç olduğunu anlamak için 
nnı. hatta bıvıklannı ıım, et· ola:n bJrlsl mahkemeye "' müra- H ft 2,000 ton petrol nakletmektedir. Kerkük hattını mi$8.1 tutalımı Bı,ı 
mekt~ tcreddut etmemişlercUr. caatla 1!1As karan almıştır. Bu a anın lig lzmirde spor Bu miktara a8ro atinde 4~:000 lll h~u ... tamnmlnnmaıına kadar ycdl 
Dt'n11eblltr ki bu makine berber- suretle berberlerin ahı tutmuş S0.000 ton petrol tıaklediliyor de· mılyon altı yüz bin amele ıve us.ta 
lfktm ztynde sakalın köküne hib- oluyor! 1 saha 

1 
arı r.ıektir. Bir demiryolu vaaonu 1 O gUndeliği verilmiıtir. Otuz altı mil· maç arı ton naklettiğine göre boıu hattının yon ton mnlzeme nnklolunmuıtur. 

bir günde naklettiği pctrolun de-- Hattaki boru birbirine elektrikle 
M ahkemclerde: 

Bıçağı kavun, karpuz 
kesmek için taşırmış! 

Galatasaray yarin Beıik
taşla maç yapmıyacak 

miryolu ile nakli kabedeeek olsa kaynatılmıftır. 177,000 kaynak ye-
Alsancak ıtadında 4,000 O& :5,000 vagon vo diğer ri vardır. İlk tazyik tecrübeııinde 

hesapla 80 il& l 00 tren tahsis etmek bUtUn hatta ancak üç noktada hafif 
yenilikler yapılacak, llzım gelecektir. aalcatlık görülmü§tü:. Bu hat bey• 
Karııyakada plıt Tabii bu kadar yagon rve trenlo nelmilel aanayiin iıtiraki ile yapıl· 

Galatasaray tunibllnden Lldılnnız tamamlanacak naklolunan petrol pahalıya mal r:uıtır. Boruların yüzde on ikiııi Al-
blr tezkerede P'enerbahçe lle Be.şllt- olur. Bundan batka petrol havza· many aanaşii tarafından yetiıtiril-
tq kulüplertnln llg maçlanndıı.n undan nakliyat yapan yqonlar ek- mittir. 

Asliye dördilncü ceza mahke- dl, onu kara.kola götürdüler, be· ::zı:e ;ee=ert ~:ne~=cn~ t~::t' (Alqam) - hmır be~~ ac.rlya boo döndiliünden bunların Çok petrol istihsal diğer mem· 
mest 6ÇJ1dı. Suçlu Hüseyin jan- n1 de h~taneye, Bir müddet ya.- dolayı yarın BOf1,tt.af}& Ye ag eylill hmt en terbiyesi bö1ee baı • murafla~ı vagonla nalJolunan lcketlerde dahi uzun petrol boru 
rlanna muhafazasında içeriye tıp tedavi edildikten 1e>nra çık- pazar gUnt\ P'enerb:ı.hçe ile mao rap- r gençllğtntn spor te!lsterl lh • petrole yükletmek lhım<lır. Bunun batlan vardır. Bunlardan biri ve es· 
nhndı. 'Iiırgut adındaki genç de tım. Evlme giren ve bekçlnln ya- mıyacaA't blld.lrllm.t§ttr. yaçlarmı temtn için httmmalı btr ~- için Umanlara boru hattı Ue aetlri- kisi BakCi ile Batum arasındaki ac-
dAvncı yerine geçti, evrak oktuı- nında bent yaralıyan bu adam- Haftanın dlter !k'al'lıl~aJn· =a ~~ektedlrter. İzmlrde hl- len petroller dünya plyuuındıı. çok klz yüz kilometrelik boru hattıdır. 
duktan sonrn dA.vasını nnlattı: dır. İsminfn Hüseyin ve kendisi- nnda :ıreneıtınhçentn Taksime, Bey- ha~~n. koş;;'1m·lstl~~~~m~=~ ~Ar bırakmak.tadır. Boıu hathnın Bu ~t sa;:esinde Baku pctrolu bey. 

- Arkadaşlarla beraber sine- nln sabıkalı olduğunu ronradan tozun Da.vutp~aya, Vefa.run Süley· tı tlk 1 1 
P ınııası ne kadıır pahalıya mal olsa nelmılel pıynsada çok ucuza mal 

madan ÇJktık, hava güzel olduğu öğrendim. DAvacıyım. Cezasını mnnfyeye galip gelmeleri nornın.!dlr. a e ııpor nr çln her türlll ta.s18te- bunun r~ülmalı ve faizleri pek lco- olmuııtur, 
1 j bı dik i ti 

+_._ __ bul rl 1h~va eden blr •b'PO? aıtesb vücu· 1 ı.:d . 
ç n rnz geı ve gece yansın- s yorum. m.an sı><>r • Ktl.Sllllp~ maçı çok da getırllmem kararlqtmlml§tır, Bu ay ... enır. Amerika Birleşik hüklımetlerindo 

dan sonra Fatih civnnndald evi- Hrudm, Hüseyine .sordu: çettn olacaC-mdan ne!Jcert şimc11den tesisler içln 1zmıre yakın Hnlkapınıır Boru hattının bu büyük faydala· dahi memleketin sanayi merkezlcıin-
m0 gittim. Odamda soyunup ya- ~ D5.vacının iddiasına karşı kestınnek ~çtür. Istabu~rlutar bataklığının işgal ettWnt genl.ş arazı nndan dolayıdır ld Irak petrol kay· deki petrol sarfiyatım yükletmek üzc-
tağa girdikten biraz sonra kort- ne diyorsun? Bak, hem evine gir- yalnız tecrübe bakımından raktplerl- kurutularak tahs1s1 muvnftk gOrlll- nıı.klan deniz .ahillerinden çok re lllinois hükumeti dahilindeki Wo-
dorclıı tıkırtılar duydum. O saat- mişsin, hem kendısınt ya.rnla.- ne tefevvuk etmektedlrler. mektedlr. uzakta bulunduiu baldo Akdenizo odrlve.rden Atlruı Okyanusu aahiline 
te annem kalkmnzdı. Duydurum mışsın. K Fakat spor tes1s1n1n üc d Uril- kadar nakledilmeei için on milyon kadar bir boru hnttı döıenmekıcdir. 
tıkırtılar ayak sesiydi. Şüphelen- Hüseyin fk1 ellnl birden kal- Ürek mukavemet mesl., 1&Wcbala alt m~ \f: S§t1r İngiliz lira_:wıa malolan_ boru bat~ B~ ~oru .hattı ~yesinde !oledo. 
d.lm, yavaşça kallQp oda ~.apısını dınp yemtn1 bastı: Ye :tnzla pamyn mütevakkıftır onun ıraptlmıftlr. Boru hattının bqlangıcı Cincınnatı ve Pıttsburg ıehırlcrinin 
araladım. Sofada bir adamın do- - Vallnhl yalan bay hAldml şampiyonluğu lç1n tzmır g~llğintn muhteİit spor Kerkilktedir. Buruı Irak petrol bav· petrol aarfiyah günde S0,000 varil 
laştılıru gördüm. Balkon tarafı· Ben kimsenin evine gtnnedim. tesisleri, 1htı7aç nazara, llmarak zasmm tam merkezindedir. KerkUk· artacaktır. 
na doğru gidiyordu. Balkon ~k Bu deliknnhyı da tanımıyorum. ht11lıbul ıu llJ>()rlan ajanlığı tara- mevzu kultlpler oek11nde ve spor aa- ten itibaren çifte :boru hattı Hadiae- En mükemmel boru hattı Amc-
yüksek olmadığı 1çln oradan bah- Bir gece geç vakit evime gider- tından terttbedllen mevslınJn son halan halinde temın edllm&ktAdlr. y~ kadar ıelir. Burada ~e hatlaz rfka Müttehit hükOmetlerinde Tcxa• 
çeyc atlaruıbllir. Yabancı adamı ken bu çocuk arkama takıldı ve: kürü mtbahatn«J pnn aabalı Bey- Ms&ncak at:adında J&Pılan bir ook birbirinden aynla.raık biri 8uriJeden Clty ile New Jerscy arasındadır. 
görilnce derhal pantalanumu gt- «Hırsız vnr. Yakalayın!» diye ba-~ 118 Moda e.ruında. yapılacak ve yenillklete, bazı ~ tn,aat l!lve c;erek Trablusoarnda Akdenlze Bununla günde 225,000 varil ben
ytp odadan çıktım ve; «Sen kim- ğırmağ'a başladı. Bekçi de geJlp bu suretle dört aydanbert devam eden olunacaktır, Bular& altı proje ıel- iner. DiiCJ"i Maverayı &dün Mikt\- %.İn nakledilecektir. Amerikanın 
llln? Ne anyorsmı?n diye ses- bent yakaladı. Halbuki hiç bir ~~ yr:= m::!::U:~! ~tir. Mllnakua da. &eılmı~tır. metlnin tirnal araı!alnden Ye tfmalt eark sahillerinde taııfiye tcaisatı yok• 
lendim. kabahatim yoktur. Kimseyi de plyanlutuna Galataa.ray Fenerbahçe Kaıııyakada yapılan açık n kapalı Filistlnden geçerek Hayfada Akde- tur. Bu sebeple petrol benzin hali~ 

Bunun üzerine m~hul adam yaralamadım. Üzerimde bıçak J>emlrspor, Beykoz ve B~kırkOy ~ IPOr 6a.halarının pı.rtl yakında ta- niz aablllnc gelir. de nnklolunacaktır. Harb zamanında 
loşarak balkona çıktı -ve oradan vnrdı Her r.ama.n taşının. Hani, evı kütekçtlert ıotır&t edecet!r mnmlanacaktır. Bonınun Kerküktfn Hadiae)"e ka- kara yolu emi~ olduğundan hükQ-
bahçeye atlayıp knçma~a b~la- yaz mevslm1, knvun karpuz kes- ' Güzelyalı ıse.m.tinde in§a edilecek dar uzunluğu l~O kllometredJr. met bu ha.ttın ın~aııına !Uzum gör-
dı. Hırsız olduğiınu anladım. meğe lAbm oluyor. Vel6.Idn o * Pa.rt1 Oed1kpqa ocaıı t'VTelki stadyumun ytrl 18t1:lı,llk edl~, et- Buradan ayrJan hatlardan Trah- rnil§tÜr. 62,000,000 dolara bnlif 
Ben de arkasmdan koştum. gece ne bıçağımı çıkardım, ne gece toplanmı§br. Hesap!ar tet.k1k ratınm duvarla çevrilme.slne batan- lu~ama gideni 612 ve Hayfaya olacak masraftan yüzde yctmi be· 
Sokakta l~enclls1n1 kovalarken kimseyi Vtll'dum. edil rek b.bul olunduktruı IOllnı m4tlr. Eşrefpa§a ııemUnme Talebe gideni 747 kilometre uzunluğunda- eini hükumet l\e kalanını ıiık tlcr 
bir yandan da seslenlvordum. Tahkikat Eıvrakına. nazaran idare beyetı ·~ yapılmı~. heyet çayın mevkllnde kulüp btnaSJ ve ıa.- dır. Hat ıebekcslnfn bütlin uzunlu· tC!lViye edecektir. Bunun ynnı ba
Blrnz !Onrn bekçi de vetlştl ve karakold Bü~'-'ytnln üzeı1nde ipka ecı~lr. Bundan sonra dllek- ha inşa va tanzhn edllmekted1r. Te- ğu 1619 kilometredir. Bundan 260 oırdn bir de petrol boru hattıııın 
bu adamı yakaladı. Yanına yak- b cak bulunmu~ ve orada.ki ifa- ~~ .. !':,~~ ~. Umumt heyete = :m.:mynld.c tulü~-b~:k ~r kilometrelik kısmı çihedir Petrol in~sı düşünülüyor. Bu hat 1 40 mil• 
~aşıp kim cld ~u anlama~ li desinde suçlarını itiraf etm~ •••.uuunesl karar~tır~an dllek'ler 1 a an ye.AU uv- b ı d Uk İ b yon dolara malolacnİ<tır Hn i,ki• 
terh n blrd nbire ceb'ndm b!r Fakat m~hkemede bunları kabui arasında tunlaıı vo.rdır: Qo.rvıka.pıda deli, yüksek f!,~~· ıtını.z ~dl.!:?niş- ı oru kyo un ln5 il~e aotcn o.ant odr~- s,.ini!l in :ı masr fı 240 . ı el,,. 

bı k 
medrese ya.nmdc.kl 1ck1 mnhıı.illnin tır. Böylece r genç~l 1"1n lAzun arın utru ı:ı. ;J • :ntıme re ır. , ı 

ça çıkardı e r. ı1 ·e. çe'dlMr etmı '(\T. kaldırılması, GedlkPD.§adB Hamam <ılan flP()r aahıılııtı yer ye~ ~m1n edl- Borular yere gömUlür. lan bularnKtır. ı 
m~ vakit bırakmad"',, k ..,,ır:- Kı>rı • nt V knlıvnn bekçinin caddes1nde~1 pazann ba.,::.ıı. yere Urken hm1rln müsUıkbel ~ck'1nde Boruya petrol ya kaşnağından, 13u iki b mı ile · 1 , \ r-
ııap1ndı. B r 1' t '" n bı ...,k 1 1- ve dlğ r sahitlerin ('nmnlıp din- nakli ve sokak.:arın aydınlatııma._q, büyük blr ehemınlyct ~ıyacnı:tı Aoı- '> .hut sarnıçlardan tulumba ile ao· n.çlı p<'trol ı t· 
la n h " n e fC'ln muhakeme başka bazı soka.k'l ra kaldırım tnıian dö- kO.r o!an spor 11tesı projesı de tn.nzlıu kularak eilTUlür. Tulumbalıuın tnz· re>I nakloiunncnı;ı e·ııi • ı..le-

'"'• 'hn· 1r "'' ee.wıut. ecWmete batlane.cNctır. 7ikl ' ili 6 atmosferdir. Boru hattı• dir. 
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doyuramiyan ~---lllliillll---=--=.-------------------------..,. Meslek .. 
milyonerler Pirinç fiatl Yüz sene evvelki KömUr tevzii 

Bir :enç okuyucum bana yu. 

gc!ttd~j~kısabJ:W:~ = Belediye yilbellıln BiR RAMAZAN EMiRNAMESi Yeni karar veril# ~L;:;t~f::J!:ı~:•:=yübek 
vil, )d teııraOan anuwı• bmm ı.. _ı.. haberi doX.-· de"' tahs"time başhymcağım tki mes-
sikre&tlı leueolnl araıbriyor gn• leğin cazibesi beni pek Tiyade 
• l'Gh'llunda zenginlerden kit h• metgul ediyor. Buan doktor ol-
llJ.a.t topl•nm.. :sanıar, ,.... Pirinç fiatlsinln perakende ola· U D •• •• t b •• " d h Dün bir sazete, kok kömürU mak istJyorum. 88lan de mi-
ketler htilne ptlrllenk muhta9 rak 18~ kurup kadar yUheldiifni unu unu ma ugunu a a larfiyatmda tuarrufu temin için hendisllğe kanar veriyorum •• 
tıkanQa daiıtıbJolmUf.» yazmptık. Pirint fiatlerinln kiaa bir .. yeni bU karar verildiiini ve ihti· Genç adamın mektubunda ı. 

Rem ete npırı. aPma verip umanda kırk. elli kmuı artmut. iyı• anlarSJn H yaoa olanlarin earap. konulup av- raya gelinciye ~ ltfru edil• •Jll• ~ çıkararak de- Beı.diyenln dikkatini çekmi,tlr Bu v.Ja lnınuıt müeueeelerine. 80Dra cek hiç bir le'1 göriilmiiyor. Fa-
lft. .. Tal tylllk yapıhyor dlJe, itiharla dtln Belediye ik.tiaat mlldilr· da kaloriferli bin416arla ötedenberi kat yazılannın sonunda seçmek 
aftlldar, belediye önlerinde 80- )GğG milrakıpliji. piyuada aeıılı Bu~ henlmeedllUniz henUz iç- vibe ~Oaaraat eylemeleri llzmı ıre- kömür .kullanan mekteplerle 3iier hususunda tereddüt ettiii Od 
tuldll, Jllimurda serll lefll belde- mikyuta bir ..,tırma yapmaia timat inkıliplann mAnuını anlamak. lecektir. binalara kömür vmileceiini yazı· meslek hakkında ıunu seruyor: 
tllmlJeeek. Bllka9 Ura değerin- bqlam.,Jardır Topclan pirinç tica- onlann azametini llyakile takdir et- Geceleri kimM fenerab tokaldaı- yordu. «Acaba bu Od JDe91ekten haa
ile bir armağanı almak ujnmda tile .,.w ~lan !>azı taciri rin fa- mek için en l7l çarelerden biri ıüp- da aezmi7ecek ve feneniz tutulan- Etibankın kömür tevzi ve aabf gbl daJut çok para bunıyor? .• • 
atttrrleye ufratııımymcak. Gem :...ı.: tetkik edilmlf Te :C,0 za- hesiz düne Wmakbr. Bugün çok 1ar hakk1..da Defl'olunan tenLibat ,ubesinden yapblumz tahkikata Ne ymaJı: ki meslek leÇttkea 
ha)DNYerlerden mürekkep (her manlarda tehrimize selen irlnçle- yalwıldt dolayl8ile onlann hududu- bükmü icra kılınacaktır. Su ve ba- göre bu beher dotru deiilclir. Bil- pek çoğunun Ulma ilk pim 
halde müreffeh ailelerin bayan· rin baql ellere ıreçtiiinl :. plya- nu .k.avnyabilm~' tümuliinil an• yal ol._ı mahallerde herk• ırz ve tün Devlet milweeelerine. hutane ~ bu kazanç meselesldlr. 
lan) bu hediyeleri, bpı kapa .. da ne mikdar pirlng bulunduiunu layabilmemhr denecek .k.a- edebile oturacak ve cemi Taki•• ve mekteplerle konaoloaluldara mll· Halbuki meslek lleÇlllek bira 
...,., fülr fllraraym daptacak· t..blte bqlamıılardu Bu auretle dar ailçtUr. c ll unutma bugünll mezmum olan kumar ve emsali 16- rettep olan kömür mikdan tahdit da evlenmele fııell:wemes mi? .. 
lar. fiat1er1n artmuuun bl; ihtikAra d~ daba iyi anlanan> Yecizelİ de bize biyat memnu olmakla bazı hane ve edilmediği gibi bu mile11e1el..,m İstidadı ıu veya bu fJteyten, 111'1 

Bravo Giresunlulara... illet edip etmediil anlaplacak aak· bu hakikati pek aüzel öiretmekte- kahvehanelerde toplanıp \>u m&.illü henüz ihtiyacını temin etmiyenler• fazla «paıra lmandmJ'Oh dl19 
Şayet memleketin ıı. tarafın· lanmıt pirinç bulunduiu takdirde dir. harekltı ıöriinen ~tur ise ve maballe kok kömürü verilmesin• devam başka mesleie •tıımı .tam, ... 

ela bu &ibl teşldlit Adet htumıüne bunlar plyuaya çakanlarak fiatlerin Memleketimizin ıarplılaıma ta- aralarında balkı bıhuzur edecek ev• edilmektedir. kını bir tarafa bırakıp parua için 
~ydt, ihtimal ~d_!:berl düıilrülmeıine çalaıılacakbr, rihinde ehemmiyetli bir dönüm nok- zada balunur ise t~dip olunacaktır. Bundan ba,)ka evvelce beyanna- çirkin ve sevmedlil blrlslle evJe. 
&UU"a mevsuu yapmaa "'fi&& ya, tası olan Tanzimatın illnıru müte- Cümlenin azril aahıhl ter.isi olnu. • e verip de henliz kokunu alma• nen insanı hatırlatmH mı?. Ve 
kilçü haber hallne getirmek bile • akip girifilen 111tbat tqebbüılerinin dakça aıyama devam eylemeleri li- yanlara ve kaloriferli apartıman-- muhakkak ki yalnn kasanç p 
ikan plmnM. Fakat yurdumu- lndnü gezisi aradan üç eene ıeçtiği halde ne ka· zım geleceği mis~Uü özrü aahihl larla diier binalara eV'#elce aldık- yesl güdülerek seçilen bir mt!9o 
ıun maddi ve manevi ihtiyacı dar ilerlemit. daha doiruıu ne ka- oer·iai olanlann bile çarpda aleni lan kok mikdan, senelik ibt4-açla- lek, sırf para dilfünceslle yapı-
ö;lecllr ki flmdi, gazetelere en iri dar ilerliyememİf olduiunu öğren• surette nakzı my~ eyledikleri gö- r~an üçte birine iblli edilmek •U• lan izdivaç kadar olsun imam 
puntolarla ba§bk yapmak )Azım B p t Bel d• . ı·- mek, Cumhuriyetimizin inkılap rülür İM derhal mucazata liyıkaları retile önilmüzdeki pazartal pnün- mesut edemes. •• 
relfyor: e roı e ıye reli I hamlel,.nnİ daha iyi anlamak i~in İcra bJınacakbr. d "ti"L •1 w b l I_ Ben istidadını bir tarafa bara• 

Fık •. .. .. d ki kı ta x.,:_ b• d• k l H 'f th" en ı ı:;aren ven mege aı anaca~- t fa .... ı.... « aranın onumuz e ' KUie ır rapor ver 1 ço fayda 1 olacaktır. Bu düıünce er zam• tanzı a.t ve ta ıratın tır lap, tıpkı aşkım UDU ma ~ 
kıyamette halinl dilfünilyor mu- ile bu• dan yilz aene evvel cBabıa- icrası )lzimeden ve ıokak ortalanna · prak zenginle evlenenler gibi, 
sunuz?n G ı d 1 t'"f • 1 lb nin cVarakaı mahauaa> ile ilan ve öteye beriye süprüntü döküp bı- A 

1 
kendilerini kazançlı me leklen 

V d f o 1 ri ec;en er e açıma 0 enı yapı an •W• b" • • o ak _f. ffil b •• l o 1 -·· ş ev erı· .. -·--: uva!a a lŞ e ı lnönU gezitl etrafında tehircilik ethgı ır ramazan enurnameaını r mıuı; ~ na ?1uıte zım o ara& vermek isteyenlere çoft ra-· 

H YttzAen5.nlerl mü.tehuaııı B. Proat, Belediye reia- ayn::_n o~~cul~rımın gözleri önii- ~ıfzıbudı~h~atı umujıykey1 e ,_~oku~~~- ıımdır~~~•- h~=nırl Wfa· 
a : l'k • ·ı k üzer b' ne ~oymıuı; ıcterım: gı e ı ıyattan oma a ncr va&ıUe baht au~. e • 

Ey orta halliler! ;orm~=.u:.,~:rı a: raporda •;e: cRamazanı ıerif münasebetile ve alelhusus büyük ve küçüle ıahibl yeniden bazı teaiaat kat sevmedikleri mesleğe bir tilr-
Onlar için gözden ne Çlkardı- deki tarhların ;ollann çiçek ve cümlenin her vakitten ziyade ileti- hane ve esnafa aair hane ve dükkan· l k lü ısmamular. Yavaş yavaş yl-

nız! .. Kili derecede malımz yok- &taçların naa.İ muhafa~ edilerek saba meıubata riayet ve edebile ha- lannı aü~riin!6 ve müıtekreh ~yler• yapı aca ne o eski sevdiklerine, o para 
18 canınızla da hizmet edemez gezinin ne ıuretle güzelliğinin muha- rekete dikkat eylemeleri farizadan den tathıre ikdam edeceklerdir. yüzünden bırakılan sevglllye el 
mlslnlı! Meseli toplama ve da- faza edileceği anlatıldıktan •ohra olmakla beraber tenbihat ve ihtara- Fifenk atmak ıve mehtap yakmak Vakıflar idaresi, Kızılay ve Hal- uzatmağa çalıprlar. Fakat bu c1a 
fltma işinde çalışamaz mısınız?» buraın.ın ağaçlandınlmanna ehem- ta iptidar olunur. gibi müz•iç ve h~kı bi~~zur edecek kevlerinin kıflD fakiri .. 91C&k y~ olmaz. W arada bocalar durur-

Bütün medeni milletler ukqlık miyet verilmektedir. B. Proıt, gezi- Velirameti bimennetimiz padip• teJterden tevakki ve mubaadet olu- mek veyahut erzak daiıtmak üzere lar. • 
hedfyeo için çabalayıp duruyor. ıre timdilik .SO çam aiaca dikilmeal hamız efendin:iz hazretlerinin bazı nacak ~· . .. fimdiden hazırlıklara bqladıklanm Şüphe&b para k•unm•k lJI 
Bbim ananemls, vlcdannnıs, ken- için hemen BüyUkderedeki fidanlık- cevamü terifeyl te,rifi bümayunlan T enbibab metruba aureti kat ıye- yaznutlık. Bu mlleueaeler, erzak te- feycllr. LiJdn 1Mı lllr iman lçla 
dl fabrammn •faletl bqısmda bil bu ajaçlan tedarik edilmesinl mmuıacail memul olmakla ada- de olarak buna memurları tarafla· darik etmektedirler. A,haneler ikin- mflhhn lllr llcfl mfldflr? 
dldn, sildt durmap mtlsalt mi- iatemi,tir. bı ubudiyetten olduiu üıere cüml~ nnd .. deYam Te ik~am olunacak· citqriııin ortannda açılacaktır. MfJfbur lloblr Joe Louls sacleee 
dlr? ~a Wr an bile kabul ede- 8. Proet bundan bafka mevcut nin tazimata ve vezaifi ubudiyete tır. Tenbihata muhalıf evza ve ha- Vakıflar idare1ile Kmıa,. hun1arm 11 mlhbn yumruk sallachp lılr 
meyil. Ola olla UıfkDltmm. cadde ve aokaklarla yeniden açıla- dikkat ve milaaraat atieterecekleri bi rekat ı&rUlür ve memurlan cani- yerlerini lr.ararlafbnmll Athaae- 818pvlan 1,$00,080 dolu plllll 
itte laaa, - (yalnm lelllbollk cak ca'1delerin aiaçlandanlmuını ve ~tibab olmuile beraber giizeralhı binden vuifei memuriyetlerini ifa ler ,.brin en Uldr wnd.we bu- alnuf. Yanl bu hesapçm uJWıla 
feldkle, yüat Jllhus memleketin ,.türde biç bir eokaim afaçaız bı- hlima)'UDa taadüf olun .. kta her ve icraların~• muhalifane barek~tte )ı..;acak, E7GP, Topbpa. Sili'ftika- beher yumruk 150,088 aolanbr. 
bir bç bölreslne, bir kat dmre- nkılmamuuu lararla latemekte ve halde kaidei edebi.Yeye milnafi hal bulunanlar ıae. tedil>ab ~enn_e pa, Betiktaf. Oıldidar, Kaeampapda Bu satın mqJarma badltılni 
sine hu ~Juak cletll) - bfHln her aokak ıve caddeye ne cine aiaç ve hareketten içtinap olunacakbr. bakdmak ~-· mukarrerdir. Kecrfi- diler yerlerd4!n daha bOyük mikyu- kazandıran, lllllbd ltlbnedqla 
Türkiye ölçilsflnde yapmap mec- dikileceifnhı t.Wt edilerek fidanlık S.:rei uayipayei hazreti tabane- 7et cilmlenın malGmu olmak Uzere ta yokaul doyuracak ıenitlikte 0~ bir VUl'UI l'Udlr ld itte Mlttln 
burm. mUeaeeeeeinin ı.t.bul eokaklanna de cUmlenin kemali uayiı ile ce- itbu varakai mahıun tab ile netr caktar. muvaffmyeU .... ,....... 1• 

Mubulp memleketleri fftell- ilzam olan mikdarda muhtelif cim vamii terife ve mabali aairecle im· tv&.: il&n olundu.> Loull flmdiye 'kadu ymptliı • 
ler flyle IUllatıyor: ağaç yetiftirmek lizere ıbndideıı ran evkat eylemelerine diyecek ol· Bu .özlere ber hanci bir müllluar- yedi mühim mmçtaD. on befbıl .. 

Aflr işçilere: 750 gram. hazırlıklar yapılmuını iatemektedir. mayap ıu kadar ki Çarp içinde, B~ za illv,.UU zait addederim. Çünkl lzmir Ku·· ıtu·· r YUJ1llla •aumn..... Rülpleme 
a.aı lfçllele: Al pam. 7Ult 'e Şehwlapna doina ~ ~ü chıLa iyi .-ma1r iPn dtl- ~ o tua1ül 818-H• .n:., 7 

* ~ - ltlaalit 817W nakliye ~''! 7Z.l.:.:IJı kl :. ';:;!:~rrW ...... WI parla ::w sl.,olt' ..t::SC.:: =e 
ll'aklbmn IÜllll. 8çGndl 1111- maaraflan ıveci ve çaycı diiklc&nlannda oturul- Selm Na.MI ~ Yumı mllyea Hraym Wr telr 

teıorlYe düll oldufa için. brm- Mmtaka ticaret müdürlüğü. itba-- mak memnudur. , , yunuıık!.. Hlmll 1'abaylilt kafa 
nm doynuamumm, ve milyonluk llt qyaunın hariç liman ve ietM- Geceleri bll!rük caddelerde i9- Pamuk fıatlen yeni bazı teıiaat Meii, hanld kuttetll Dldr ....._ :T::-e ..... lnnlnfmen keneli maiye- sronlardan Türkifeye kadar olan kemle ile aokak ortalarında ve bal- Adana Te havaliai pamuk tacir- vapdacak sulü bu J1IDll'UP bunç llüa· 

n e •n derecesinde gıda nakliye masaflarmı heuplatmakta· km münır ve ubaruna m&nl olacak lerinin llCU'et Veklletine müra• ı mından relmW ecleblllr!-
•lamıyor. 'Gümüş tabaklan için· dır. Şehrimizdeki nakliyat tirketleri, eurette oturulmak yuakbr. caat ederek fiatlerin )'ilk.Mltilmeai- Sanatklr od••• bpamr. S. 
de aııcık yiyor.» SMlensrad ..,. Burandan Calata nh- Ara.balar aralannda dolqap ara- ni i.atedilderl yuılmıtb. Pamuk ı.- lanir (Akpm) - Ba ._. Fan nelaee Wr bel&alln, yahut '* 

Allah Tilrldyeyl böyle gramlı, tıauna ve Sirkeci iataqonuna kadar balı arabuaz selen seçen kadınlara lihaalimiz tamamen fabrikalara ve- açılmadı, fakat K&Jtür park ellen- romamn; illin b8J8k bir l1lm 
mlllgramlı, bir besin sistemi içi· ne mikdar muraf yapdchiw miiE- adabı inaaniyete milnafi hareket rildiğindeıı ihraca yuak edilmit ve celeri, uzak. ,.kan ...O&yet n ka,- elel'lnln utnmda çahpr, clurur. 
ne solunum, Amin. Berşey pazar· redatile tesbit ederek bildirecekler- edenler olur iae tedip olunacaktır. dalıilt piyaaada kiloauna 95 kurut lerimizden pek çok halkı İzınire Nihayet kuandılı ma16mdar. 
lannmda bol bol satılsın ve her dir. Arabalar dahi Beyazıt ve Şehza-- fiat konmuttur. · çekti 20 •iustoatan 1.S eylale ka- Öte yanmda bir leftÇ •dam W. 
lstlyen alabllsfn. O 1-fka mevm! Mıntaka ticaret müdürlüğü itha- de~da aoltak ?rtalannda dur- Pama.k talebinde bul~ hariç dar Kültür parkı 400,000 kiti ziya- yumruk sallar, ,.nm milyon d• 
Fakat hu anlatılan slhnlyeUn llt etralaruun nakliye muraflanm mayap gezeceklerdar. Halkın ve hu- memleketlere pamuk yerme pamuk ret ett: ve muhtelif eğlencelerden lar •• 
blsde de clofmuını can ve pntll- teabit ettik.ten aonra tUccar tarafaD- ausile taifei nİlanın elbiseaine ve döküntüail ıöaclerihnektedir. o.,_. ietifade ederek aUzel vakit seçlrdL Yapbloms Ye ,.apacalum• hm 
den dDeriz .. Yani: dan verilen fiate bu mikdar ilave edebiyata mukteziyeaine )izam olan hilde pamuiun •bf fiatl 9.S kuruı F d KültUr k bal- lfl Jraaındıneaiı para ile ilçel'" 

«S~rvetlm var! Alem aç kalsa olunarak 0 malan memleketimizdeki ıeyJer mukaddemce netrolunan olduiu halde pamuk dölcüntüall uar. z~nan ~ . ~ ~ lelt felikettlr •.• 
4a bana ne! ··• düşüncesinin kö- maliyet fiati öirenilmit olacaktır. il&ııname ile herkeM bildirilmit ol- harice 120 kunqtan •tılmaktadtt. kın :::;!•de ~.iii m~~if :tinı: Bereket ftJl'lln ld mellek ~ 
kflnden ıdUameıll;.. Milleti tam Ona göre tUccara muayyen nispette duiundan o tenbibata cilmle tara- Pamuk dökllntGaO hulumyan bir vuı ana, • ayana ~~ 0 a km ve e\'lenlrkeft para mıHele 
millet, Yekpare millet yapan ml· kar ll&veaine mü ... de edilecek ve &adan aleddevam dikkat ve hill- kınm ilıracatçalann aon zamanlar- kahkaha pavıyonu. perili ev, f~ llnl birinci p1lna koymala katlı 
nevi ballardan biri de bu tellkld" ntaı Elati böylece bulunacakbr. fırdan mücanchet olunacaktır. da dö:tllntü yerine 120 ku1'\lftan tAn dol~a, at~ıkarmca. Al~ tepeel. ym teneaftl etme)en fln& 
nln ort dan kallnnalldır. Bu t~nbihata münafi hal ve hare• pamuk cöndenneie kalkıttaiı giS- eerare~z ~garalar . v~e bir IOıt len hAll Jfijlbllncle ra91• 

Hodbinlik fena §eydir. Ve bu- Anad lud J kette ve durup ohırtnuı memnu rülerek tedbir alınmaaı zarureti ha- çok &-enilen ıllve edilmı,m. Kül- myor .. AklllıaMe ne Jdınle pir, 
nun dertte derecesi mevcuttur: o an ma almak olan ır..ahallerde her kim görülür ııl olmuttur. Dökllntü adı altında tür parktakı aazino1-r, h• pca ressam, musikişinas olurdu w 

1 - Bir klflllk egoizm olur. İçin mutemetler geliyor iae b&bı vallyı serukeriye ve canibi pamu~ ihracuuıl meydan verilmi- hın~ doluydu. • . kazam bu mesleklere bevem 
t - Karı koca sevlşlrfler: Biri· ) halat eıyuı ıatıılara aerbea olun- zaptiyeye verilen ruh.at ve memu- yec;_~tn. uk . 

1 
1i kil Bu İne ~~ltür ::ı'"; yenı ~ı~ 'B edenler cıksa bile ne de biç ı=: 

Dlrlerinl du finürler: ki kişilik ca vilayet mutemetliklerinin kaldı- riyeti kat' iyeye icabınca batar ve anv•,__P1~ d tilccarx.. arının laı- R YterLeı ecbelebtı.r .. il e lY• • r1~ d • se ken4iltrlle evlenme 
erotzın ld .. l B d vi göniılc bakılmayarak 0 miaillıiler aret u.a etin e yapbgı tema r * ICJO unun reaa ıgın e kardı 

Hikmet Feridun Es 3 - Hodbini in lilecesi de ~Y;:ıı ;akıe ~!ta.h unl an ıonr~ b • karakola memur olan zabitanı uke- ehrimiz piyasuı tarafından dik- müteaddit toplantılar yapan Beledi- . • 

"
_.·r· Çol .., dil e ' n 1 eaap arına mu ~ · ti t k"bedilm ktedir ·~• d' 1 · K··ı L..._ v ıuı • nu çocugunu • yaatta bulunmak iızere İıtanbula rıye ve memurini zaptiye taraflann- a e a ı ı e . Y~ mun~n ıı en, u _tür par.a:a 8n6· ..................................... . 

'!flnmek • Onlan kendi derecesln- n!utemet yollamayacak. ihtiyaçlarını .d· ıa de:rhal kaldırılacaktır. 1 G.. J "k B 1 müzd~~· .. Fu.ar mevsımi için yapıla-- Trakyada panayırlar 
~t tutmak. . mahalli tü cardan tedarik edecek- ifayı ulat ve iıtimaı vaaz ve na- 1UD U OfS8 cak buyuk ıntaata karerlafhnnll Te • Ak ) _ Traky~ 

Bu saydıldanmızın üçiincüstl lerdi. aibat için taifei niaaya Sultanahmet planlarım hazırlamaia batlama,Iar- F.dime ( Pf'annda bir luaml 
Udnclslnden, ikincisi birincisinden ithal edılen eva. tehrimizde tüc- ve Şehzade ve Uleli camii ıerife9i t dı11. Büyük aercl sarayınlll in ~ metbu pa~yır k 0 da &-
iyidir. Bir de dordüneil şekli var: car elinde k971>ohl'Yerdiibıden Ana· öıtedenberi maheıBa hükmünde ol- l8/EJlil/l9U stanbal llonan mı, muvakkat ve ah,.p olarak 1n,. açdDUfbr •.. ğer '&:'d: ıh:. 
ADeslnl diiftlnür gibi mllletlnln doluya muntazam aevkıyat yapıla- maltla kadınlar hu camiden gayri " '1.5 m Tt1rıı: bOrcu 1 n m 23.90 edilmiftl Burala yaktuılarak bir anfi ~bd~~ .,..:,,r 
umumuna düşünmek! işte 750 mıyor. _Vılay~ler, maballt ibıiyaç.- bilcümle büyük camiler• girmekten : ~ 1~ ıtramlJeUU :·

10 
,eltlince yeniden yapılacaktır. için...:; '11 b87iik Wr alaka top~ 

cnm • 580 pam . 3~ gram laonı vil~!.et tüccarlannc:lan. t~darik memnudur. • ., 1134 =.u::ı: 19:11 Sergi aarayı ön cephe.babı alb. p~ ......,..... pnn açıl~ 
tertibini ...ıabUe, hlleıuce tat- edemedigınden, mutemetlennı tek· Namb vale.tinden ba,ka bade- • • 1934 Bıvaa • Brzurum 1-'1 20,05 bar olacak. uzeri T eruJı bit ıazino br Kırklareli pana)'ln da bu a~ 
:... eden, mU1onuna n~en his- l'~r!. ıröndenneğe hqlanllflardar. mei cacıiden pyri cevamie erkek- • • lMl Demlryotu tltttruı 120.oa haliiıd • in,. edilecektir. Burada 2i nci ..ı. ıün& açalacakbr. 

-:;u••nl•r bu yübek de- Bırlilder, bu aibi ,.Jıwara mal Teri- lerin c:lübuJU dahi caiz olmayacak· • • • 11 11 ,, D ıt.'10 oturanlar aunt 1aı ve parqlt kuJe. Bu aene Trabammn mubtelll 
~ine-= insanlardır: lemiyeeeğini bddirrnekteclir. br. Taifei niaa muhilli edep açık A. Demlryotu tabvUı 1-D 52.- linin ~el manzaralanna kola,a yerlerinde kurulan ve fazla raiW 
atenmes: Zira lltlt~n•h:~ • aaçık. heyet ve kıraf~tle aezmb'ecek A. Demll'JOla tahYlll m 61.= ıeyredeceklerdir, kazanan bu Pan&Jlrlann bİlliMlll 
nl suretle dUttbuneldlr ) y Y enı Erzincan' da İnönü ve nihayet Mat on barden eonra ao- ~ ~ ;.'::_lllll• llllft ı::SO Şimdiki F cuinoeu Jtktinla· kCSyllbnUzün İafe ..,. ı..,..aa abm .,. 

· , , kaklarda kadınlardan kiıme kalım- --- • uu 1 uta bakı dan bn,.ok f dlılİ 
DönlUncil dereee,e, Giresun· abıdeıı yapılacak yacaktır. Kadmlar bazı ..va almak T. ?! bankam namı muharrir 14,40 cak. yermde bll7Gk l>lr tuta yapı a- lrn mı man q 

lulann yolundan \'llfthr. Enincaa 18 (AA) _ Cüzel iç.in çar~ içinde Te ıerek aa mahal- ~· ... bant111 OWnlle aft J H.85 cak. bil7iik hanz da bldmlarak o uıtur. 
Btiiin ~ldyede 0 rahun dol- ~natl~ _akademiai ~üdürlüiünde~ l~rde ~ükk&n ve maiazala n içine i. ~= ::-.,, 2::iö eeıWf -~~ anibıde batka tekilde Edirnede yiyecek 

lll8SI, bilyumesl, lstlmaas tatldk vilayetimize gelen bar yazıdan yenı garmeyıp alacaia her ne ise ana A. I>em1ı7oDarı llrtetl (" 100) 41 S0 ve P_mdik~en ~ bUyük bir ha. 
edllmell, yahm fıkaralamnm Erzincan tehrinde yapdacak tarihi mahsua olan diikk&nıa önunde ede- Jl!aJdhlaar oJmento 10· 10 vuz ın,. edilecektir. Havuzun iki fiatlerl 
doyurmakla Jaalmıyaeak; mUletl- İuönil Ubideainiaı müaabakaya çaka- bile durup iatediii ,eyi bilmilbayaa Krecll ~ 1803 ı0t:- tarafmda. ~dt Şefimiz Atatürk tve Edirne (Alqam) _ Şehrimizde 
misin andmu blrllğtnl ~ bt ~daiı anlatalmııtır. Abide millt ma- derhal m-"alline avdet edecektir. • • 1911 n.so MiHI Şefimız l~et l?anünfiQ. b6)iik yİyf!C#k maddeı.mla fiatlerl hı.. 
daha kuvvetlendirecektir. bayette ~lduiundan yalnız Türkiye Cümlenin her vakitte Ve alelhu- • • AmotU as.- kıtada leykellen dikilecektir. dilir derecede yiibeliyor. Bu arada 

(VA-Nu) Cumbunyetı tabıiyeti ve Turkiyede sua ramazanı keeirülfeyezarıda ce- • • Kupon 1.0I Edirnenin methur beyaz (bazhaae 
....................................... beykeltr.,lık aalihiyetini haiz kinı- ve.mil ıerifeye azimet, ve cemaatle Lendra Ourtne 1 lterJfn 15•24 Bı•r Tı·caret Şı'rketi gönnU teneke) peynirinin de Jdl09a 

H , , .. A •b• seler mıiaabaklllfa iıtirlk ed b"I '- "f il fruz d Nevyort lzertne JOO dolar 132.20 t k -nL--l--L~-.ı.ı.. ancıye umumı katı 1 1 d" T ki El e ı ece~- ı ... Yl .. b me aya evam ve Cenevre tlzerine JOO so 38& TERCİHEN OALATADA ve,a ta- 13.S • 140 urup ,--.-uue11.wu..-. 

idi kerd ır. e er 7 ~ 1943 glin ·ne raa.}'et etmeleri ve teravih vak i m~ Madrtd ftz r! e 100 ta l" 93'7S tanbulda. 3 1ll 
11 

odtlı konforlu Kapı peyniri İH 240 - 2.SO kunt 
ge a ar .k~b~I lunacak. birinciye muren bir mahalle gidip ıelen ha· Btokholm Oz rtne 100 kuron 31 18 aıumda utılmaktadu. 

Han ı um mt katipliğine ta- 1,500, ı ıncıye SOO, uçilncuye 301 jdemeden- mldl bir aGn• hizmet ve BORSA DISINDA • ve telefonlu yazıhane lk da!re Zeytinpğı litreal 13.S • 1.fO •ba-
yin edılm t olan eski Sofya elc;"miz l~a . muki~at "o-erilecektir. Bu haber mulahab olnuyaplar clUkklnlarda Ttlrk aıımı l3.05 :~~lı~obllyayı dahi icabında nun 1y1ı11 96, kurup. ıablmaktadu. 
8. Şevki Berker dün u.bah Sofya• butun Erzıı:ıcanlılar ara11nda tevinç cııturmaYIP cıvar bulunan cevamll KOlee alt.in blr aram& f.58 Milraeaat· P. K. 211., u Yamurta 4 S • 4 75 kuruttm &. 
Clan brlmize selmfttir. ..,antlırmattır. terifeJ8 azametle ed.,. ..ı&tı te...,. MeclcllJe ı.n fiatl• perakende :..bf &atletlcİlr. 
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Bugün Sinemasında 
Bir k•li.ı.. ........ Bir .... • byaaiı. ... 

ft menimin - OrfJlnal Ye - feD 

KORKAK KAHRAMAN 
fllmlaJ muti• ıthGntls. 

.. Roldeı JOHN BROWN 

Belarad Devlet orman 
İfletmeıi revir imiı Hğinden: 

1 - ftıetmeınla1n Kurtkemerl Bölgem deposunda mevcut 4 - 12 m tre 
1IBWl1utımda ve mubtellf •b'atta c10ı M3 dört köte me:e kere t.e l açık 
aneımD&n ~arıl!nıltır. 

1 - Beher metnktlplln muho.mm.en flatı c'16• Ura 1261 kuruştur 
1 ... -r ~e 2819/MI puartea1 saat 19 da BUyükdere Belgrat Devlet Oı:

man ~e.st Revir Am.ı.rlll1ndedlr. 
f - Muvaltka.t Wmtna.t '"°°' tlra clOı kuru.ftur. 
1 - Bu •tıfa ait fl,l'tnamt İ5tt.nbul Oftnan Qevtrge müdürltıpnde .,. 

~.! JIMrkl'Zlnde, ııı:.ereettler Kurttemerl depoınmda 1Gr11lebll1r. c9786 

~-------------~ Istaiıbul Ticaret ve sanayi odasından: 
1 fnhiArlar U. MUd6rl6iflndenı f Bll6mum fabrikatörler ve aanayi müeueae 1&• 

1 - Mevcut Uatell m\ICU)J.Dot muhtelit Llto, Tlpo. ofeet mttl>aa mü~k- bipleri ile her nevi büyük ve küçük imalatla ittisal 
aııı, ınoe n orta "1'lılt ~ ıpuhttut ;raldm puarlıtla •tın &1JDaoutır. edenlerin nazan dilrkatfneı ',, _________ _ 

...... _...._...., ____ 
n - Pazant 22/9/9'2 tarıhıne ruua,. alı stıntl eıaa• t.fG da Kab&- Odamıla kayıtılı n tayıtm fabrllr&t6rler ve l&D&f1 müealeae ahlplerı ................. " ........... ,. .. tatt& LtYuun ~eti ahm lromlçm:imıda ,apılacaktır. ıı• bil& her nm tmaJlt.1& ıttttaı eden a&mye .ııtptert llln tarlhlnclen ıtı-
m - Ult• ııer ıtın eOztl ~ fUbedtn almablllr. bueıı •PO bir q 9Ufmda Odama lan&11 fubea1 ı.t:tldtlrl1lltıne tlfahen 

IWdaa ...... J9h"I•• ..... 1 

ı-~--- LALE JV - WetJ!lertn puarlık tein taJ1n edilen Sin " ... * .. , .. sa- mtlrwatla tem edllmlkte olan llan&JI lloUUnt alt bedtllk beyannameler
TIDm• paralu1lt blrUltte adı ~ konııi1ona plmelert Uln ollmUP. •Hlh den alaratt tk:ma1 fie 8mıaıt IJ1lbtsl lftdlr!t11ftne imza mukablllnde tadt 

ftmeled ebenımjyeil• rtoa obm111'. 
1 - .AaJanll. ,. 
1 - VlnMaa d0

...-. 

' - As mü - -rem b1r tatlJdır. 
' - ııut.fü ctmarmda bahm.llr -

~es. 
• - Olllel bir flteltn ~ 

tııılıama. 
, - 'ftMlr - Bir caJlı. 
1 - Yapılauf fQltT • llonma cL 

9lllat '* 911 oıv. 
• - llllm& .. ....,.. a.rua 

llbl bir dlll:UD ol111' - Bir Ddm. ilmi • 
10 - xu-ncı ,.lndıi aen. 

0..- ..... 

JM:MA.sı Komervatavar müdürltığ6nden 
ı>cmıum ea MJtlt JUa earntt Det!et ~· llmacat ta1eben1n kabul ... rllan. Anb.rad& 

-. <PanmaıllM PWurtl> • mum ctevı. •~ " Maarif. ı.ı. etretmen otullaft "' cma mal 
lııldar aDJıım ollıa CWUDtı' Broa> a mGdtlrlturımıe Maaılt memurlatlanndan ve Maarif ve1r1nttmtn ll/11.&J11/ 
dıa bu llnt llöllbı• llln ettıl1nl M2 tarih, 1'12 aııJı tebUller dft'CSalndetı 132 numan.lı ta.mtmtndft ötrtnl· 
JeYll11 mftfterllerlne mlUdeler: ı.blllr. Klbul bntibanı t..taııbu1 ft Anbra'da JaPl}aeaktır. lhlıtellt tube-La 1e'n1 n Jerbı =bUl~; ,onJerdlr. c'19U• 

1942 43 
..... ·- in ~ plrlantuı 

1 - Zemtbe• Tolu, - Dorottıy La· 
..,.. • Bolt llDpe • Blq Oftllbr, 

l/Blrtnct Tefrln/M2 
1 > • 
1 ll • ., .. . 
Anbrada: 

Temsil 
IJan 
Piyano. tomı>ozlsyon 
Ya7lı, nefesll T• TUnD& auıv 

...... ... .. Jlllamllua ...ıı: J - DeD1ller .Amlam - a-rc.ı J'tJnll -
1 - Tamı. 1trem, J - Ana4ola, Brllld& Maım.11 CNlebMl cana.>; l/Blı1ndtetttn/IM2 ClllD& Tem.atl 

ı., J -Rallatetmelt, t -.tcs., Atl•ma. 1 - .ilk CımDKI • Cbar11ı1 J1o1er • 11 • • • Cumaned lan 
t =Batım. Ala!, 1 _ 1At, llmlne, '1 _ BeCi&e Da'fll (AnMolt Ll&wak), f - 111 • • • ,Pertembe • Piyano 
Sa&J•malr ı _ v.u1rtne, t _ me- Clhlın Blt1m1 - OUy Cooper • Bar- ıe • • • Cama Kompo2118yan 
mıı Nar' 10 _ Mable!er bara 8t&DWJ'Olı (J'nQk C&pra>, ı _ 11 > • • Cumarteai ı Yaylı, nefesi!, ve nınna 

' • • Ka1ıcbnm Yomauı • Cbar.1111 Louch- 19 • • • J>azartesl ıı sazlar 

• ıon - VlTleD IAllla <~ Pommer>, 1 b 1 Bel pııd fifqllhAT ı _ Alama mtnll> Dolvth L&mouı • atan u ediyesinden 
Jbon Ball, '1 _ 8en1 Bet:U,Jecettm • 1919/IU eumarwıt sabalımdan itibaren 800 gramlık ebnetlıı adedine 

s•••tw aöZO Merle Oberwı • aeoııre Brent. ı _ 1' tunıe fl&t nzedlldllt 11111 olunur. d022lı 

t.J;-ıı.ı::: ~ .!: ~ ıııı:: aa:ı _ ~ Hukuk faktilteai dekanlığmdan: . 
ıapı1m.Jftır. -.., lllıfbl ba 8beddln • l&h* euıtıs: 9 - Yal· Pütltemızt:n wıet ve tkmlt den'ell eleme !mtlhan.1an • - IO :S,ltll 

baamm 6D IDllnd9 funJan ıım Dellbı • Paul Mmıt - .Jaııe Bl'Jan; H2 stbıJıert Japılacü.tar. Den Ti 1mUhan,-atıert fattitede llln edllın'ft'r. 
: •!t&Jbln "Mndnt pup.- 18 - Yaralı Kalpler CRenlr»> 11.a- ır.,tlJet allbıdamra ıeblll olunur. .ıoua. 

dll. 1nmdUl Jlıml " 111 8Doe dlıltlDe C&rrol - J'red .... llarrq: • • 

~ oımaıarma n1m1n b•W ~ :ıı~ -=.: - ıçtımaa davet 
G llbl. ilde Te lf*tll. 1ılntndıt • •- ' - _. • · 

"' - MMl'Mf - Vll'CmJb ı.au - War· t.tanbol verem mleadelesl ceınlyetbıden • 
• üledQ &ı TD.ıqllertnl 1""' - .. llıantr, il - Bir IU'tı daha· SNntaJ anato17omıı bam tedaTt ac~ı baktında ~k llere 
tla lbuet, u bJr dılllftkllk J9llllml. Ama 8btddu. - Jllck Powel; H - temıldt bir io'Um& üt! ranut 16rilldGlthıden muhterem trımıınn -,ut-

e Old bir lll&nbıli " l{DidlD lıl&ıır8 1rfttor - ftrnaııdel .... atre... Ubı • DCI cuınaıie91 dntl IUt 111 de Cataıollunda etıbba oduma tetrtt-
• IDtehm flaU 10 kuraltur. 1er1 rica olunur d0288ıı Adam İdare nl ı..nbul. ____ ..;.· ______________ ....... ...._._ 

Toprak mahsulleri ofisinden iPEB'ta 
TORKÇE SOZLO 

MGddetl &artmda yep mllrle&at ~ lstlnöf ecttnıer "l"k!an\ " 
Banayt oda1ah :tanununmı maddel matıaıumıa tıevtıtan ttcstye tdlleeek-
lerdlr. 

Not: 
Odaya tayıthlar .ıcu veaıtaıarmı. kayıt.mlar Lııe Gntan te.tenlerlnl 

h1n1 mtıracaatlarmd& blrlıtte setttm&Jert llzıındır. ctee4ı 

Yapı ve imar işleri ilanı 
Nafia Vekaletinden: 

l - Eksiltmeye mnulıuı 1§: İ3tanbulda Be7Uttta Zeynep hanım tllfkG 
)'erinde ıaPllacak ftn ve Bdebtıat Fatllteal blrlncl mmı tntaatıdıt". 

Ktflf bedeli MllrlO ıtra IO kuruştur • 
2 - BUl.ltme 2/10/1M2 cuma gUntı -.at 16 de Hatla VeWe\I Yapı ve 

İmar ftiert Etalltme mn.lsyonu odaamda kapalı sarı usullle yapılacaktır. 
1 - Bblltme ~ ft buna mtıteferrt evrat c42.30ı kırk lkl Ura 

otuz kUl'UI bedel mukablllndt Anbrada Y11pı ve İmar İf}erl Rela!lthıden ve 
btanbulda Nafıa Mtldtırlt\Rtlndm almablllr. 

4 - Ebiıtmeye llrebllmet lçln ı.tet11lertn usull datrea!nde c3'1588.82' 
otuz Jedl bln bef y1ıs aetsen aelJs lira setsen tkı lru?lJfluk muvakkat tıemı
nat veımelert ve Nafta veımıetlnden bu iş için alınmıı ehliyet vesikan ibraz 
etmeleri lbımdır. 

İfbu vealtayı alma.it lçln ı.tekllJerln ot.s1.ltme tarihinden en az tntll giln
lert hariç tlç gUn ene.l bir lst.ıda Ut Nafia vekA.lettne müracaat etmeleri ve 
dllet~elerbıe en az bir ta.lemde bu 2§e bemer ıf00.00011 llralık bir ~ y:ıptıtma 
dair ttt Japtıran idarelerden almllllf TeaUta rapt etmeleri muktezldar. 

il - ı:ateklUer tetllf mektuplannı Uıale stıntl olan 2/10/g.t2 cuın:ı gtin!l 
aat He tadar malt1Jas mubblllnde Etalltme Komlsy~u Relşllllne ver. 
meıert lbmıdır. 

Poetada olacak pc11rmeıer kabul edUmes. •'199h elC09'7> 

inşaat ilinı 
Stimer Bank Umum Müdürlüğünden: 

l - Eretll cKon,aı da yaPl)acak memur ve lfçl evıerlle beklr paTJOD· 
lan, :tanalbuyon JQ1" harlcf n teslaatı emanet uım?Ue ihale edil!cettlr. 

2 - İşbu ln§B&t n amellyatm muhammen teştf bedeli ı,000,000 liradır, 
3 Eksiltme evrakı Ankarada SOmer Bant MuamelU Şubesinden 50 

Ura mutablllnde almacatctır. 
f - Muvakkat temlna.t mıtdan 30,000 llradır, 
a - !:tailtme 30 By1M 1"2 tarihine mlsadlf çarşamba gtlnO saat. ıs d 

Ankara Stımer Bank mftdilrlftl1l inşaat pbealnde 7apılacaktır. 

CEZANI 
Otomatik telefon santrali satılacaktır ı - :btıetıller tıelı::llf nratı meyanında flmdlye kadar yapmlf oldutla ı 
O L fO ıtplnde Bı1camn marta otomatik terefon santralı 32 dabltt aboneli. bu gtbl lflere n bunların bedelltrlne, nrmanm teknik teşkllltının timler-
i Bar1c1 a.bonell den teretkllp ettitln• n bmıgt bankalal'!a muamelede bulnndulı:larma dair a.,m battunıu., Blrtııcl ~ Dil 

ICllrattı&JllWl 10 1ID01l 111 dODlmtl 
mlnuebeUJe il ~ MI e ı -
,aııa aat 1'1,30 da Tepebqı Beltdl1e fKECEKSI bahcabıde yapalaeü olan *-ı• lt
llltt etm- lılt8fec ıMll ICID JW a:Jf'l
"lım• " da~rln Ba!te- 9>jtJmııa k.Mli at'bi Ganaater 
.... ,._ ıev.n aJpwımn Of.il ft- ~- Wr JtaMnm mlldılt 
-.ut. lleütr d&T8tnamelc:rin be- mNaalan 
M mlnwttıdlr. Da~ ~ı ..leeanWda Zafer 
JUUD·cıldala utn alml1lr. BaJramı n 1NONO laaiainin 

~tlrenl. 

iRTiHAL 
Avukat HO..mettin 

Ahmet Erduran'i 
kaybettik MELEK'TE 

ATUtat B6samet1ıln .Ahmet llıdu-
ftll, .. •m•ndıuMrt •l&M1& SON J A HE I NE 

, eldutu bjb Jıut.ahlmm anı lılr 1crt- RA y MIU..AND 
il IODUDd&, eTVeltl ... YemtOJ'• D~tı:."- - ... _ .... ,,. .. 
M 11Jwnc1e. bQUa a&ıltrtDl _._ n.vıx.nı '-"'~ 

-.&ar. t,Jl bir 1-. ldfOk 1dr..... IUa6ncLııia Mfta hlr earette 
... bamlJfW bir ftU"daf, __. ....a edilea 

1 mtltlleme dnrell naynı anda on matine beraber torıtıpblllr.ı vultalar koyacaklardır. 
~ .... ~ 8'Ui&~ te1elGa -lrh'Mf ~ ........... tılla ' - Siılld1& =t' 1 hPN M.ı ..raar kapak olarak ibate sini a&at 
nllulıı Te t adet M 'ft>llhde ütnnmltGr baıar,.tle mmple. 15 e tadar makbuz mutablllnde Ankrada Sümer Bant umumt Jtatıpllğln" 

İıtetulerln santralı gönnet üzere umum mildlitllllllmil7.emüracaat et- teslim olunacaktır. 
melert ve 30/9/IM2 tarlhlne tadar ıekllflertnı ıöndermelerl llln oJwıur. 8 - Posta Ue s&ıderllecet tetlltıer nihayet ihale saatinden bir taai 

d0219ı evveline tadar selm1f ft zartm tanmıl 11kııcie tapatılmıf olma81 li&undır. 
--------------------'~----- POBtada vatı olal>Uecet geclkmeler nazan Jt.lbare almmıyacaktır • 

Galatasaray Uaeıi Alım aatım komiıyonu <79M> uoo13J 

reialiğindenı 
a temJnatı Nafia Vekaletinden: 

.Lln Un K, 21 t7UU 942 tarlhJne .ra&a,yaıı pazartesi günü ekslltmeeı ,apılacalı lllıı 
'10 "1,'10 ed11en 8,000,000 Ura ketlf bederu Seyhan a l&hU IUl,ama ve DeprJ flbeke i 
O&lıa~ lbılll mertez " pbe.lhıln l/Tep'lnıenel/1H2 den Sl/11&· ne Sınat lme.ılt ve ff!etme bfnalan n bu tJmıa alt harita ışıerı lnafatı, 

JW'lHI • tadar toplanacak olan ,emet artıkları l!İlktefrln/H2 puarteaı buna alt mukavele ve prtnam1 proJelertnde yapılan detlşlkllk dolayı.sil~ 
gflntl aaat 11 de Beyotlu 1stltı&l cadden H9 No. da toplanacak komiqon· etatltmeden taldırılnuftlr. c8122ıı d0149• 
da açıt &l'ttumaa pplacalchr . .t.atetınertn teminat matbuzlarlle tomlqo-
na ıelmelert. !)art.name llaededlr. d0182ı 

Yükaek MUbendia Mektebi Sabnalma 
Komisyonundan: 

Mektıeblmlz Su LaboratuY&rı buineai ıntaatı kapalı •rf ua1Ue ebllt· 
JMJe kmubuttur. MUbammen bedll 990S,51 " llk temına• "' liradır. 
Dllltme 8/10/9"2 taı11ılnde "' aat ıı.so da yapılacaktır. ft9'la maltmat 
lç1n mektebe ıntın.caaı. d0187ı 

KGtahya vilayetinden 
ı - Rana Mtld1lrlllttl lçln Dalmt ı:nc'1Dıence beğenilecek nümunelert• 

ne C6re IO adet çadır, BOO adetı turek, 1100 adet kazma, 100 adet yaba nçıt 
eblltmt nretUe almacaktır. 

2 - Qadırlarm tahmlnl flah 1950 kllretlerln tabmJnl flatv 1000, taz
malatm tahmlnl rıata 1800, yal>alann 200 Ura ve muvakkat temina.t 325 
llradır • 

3 - Ralltme 2t/9/K2 tarihine mtısadlf .. h gtınO saat il da toplanacat 
Daim! anctımen hunranda Jllll]ecaktır. 1ı11 ..ur Ye kJJmftl1 ııer mm adamı G 

da medıamun CeDHMI, ..,_ llMI· ece 
=~teell=-:a:b::a= G •• . Sıhhi tesisat ustası aranıyor 
=~ ~:~":.!': UDe. latanbal, Elektrik, Tramvay ve Tünel lıletme· 

" - ı.tetıııerın 'I'1caret odamna kayıtlı oldutlanna dalr veatta De mu
vakkat teminat melctuplarını encOmene tevdi etmeleri prttır. Ve veaattı 
ttrme,enler etatıtme.,e ı,urb edemezler. 

il - Bu it ba.Jrtında fazla mal6mat almak isteyenler eartnameQnl gör
mek 8llere her IGn Daim! Bndmen taıemJne mtıracaat edeblllrler. Ha
riçte bulunanlar p.rlıı&meyt Pb'mek ı..tedlklerl takdirde bedelab olarak ad-aearhlttül bUIUll bbrlne clefn•· A7ncaı .lltanbulcla z..Ier leri umum müdürlüğünden: 

cllecetUr. Alleatne ve dodlarma ._ 8lıırramı •• INöNO IUClainln İfletmemıJı Ş~l tamlrluı.nlıll lçln go,,terecetı ehltJete göre aaatte ı40ı tealertne 16nderll1r. •9989• 
lılr .,.. metanet dllerls. Tanrı r&bmet ..ı. tareııL kuruta kadar Oıcm ftl'llmelc .,.. aynca ev1 ne it ,ert araamda m.eccan! 

:1'*-ıuıu:n.!Y&llJftl==oeıent:!!_~lca~~~ldır:_. __ e&t_m_ertı_u-.!_!~~~=====~~ aenaııatt ~ın Tramft7 tetnıt ıtçı bOvt,etı .ıt elbı.eat, ~ ue benber lıtanbal mahrukat ofiıi Umum müdürlüğünden: r Ollt 1emetı de veıttmet ınıreWe tamırhaııe ve arahalıtıann Boru ve ka· ı - saray kaDll dalhlllnde Ayazpaşa vakıf ormanlanndan btlbsal 

1 latanbaJ v-•-flar Di--1-'!!-IA:.A ıı~-l&ft 1 naltzuyon teüatlarma alt tamirat lflerlnl yapabllecek 1 sıhhi 19Sieat 08• edilecek 1112 ton manpl kl)mtlrthıtfn imal n natllyea1le vagon lçlnde b-
~ ilAI n:auır ugu anı _ &uma 1ht11'1f n.rdır. &anbulda lııeterilecet lltaayon]arda •Uml et.slltmeye konulmuştur • ...... Clnll-------· .. ~------------· .. -.... -_-, __ .... A.akeı&ıe aılt.kuı olmarıın ktıeklüerin nilfua hbtyet ckdaıu, htı.ımtl• 2 - 21 Eyltll 942 puarteal stmtı aat ıı de lbaleıt ıcra tııınacak b11 lfln 
~-_.;....------=-==&- ===:;;;:;:...::.;=;:.__;;;;~::;...;-=.uuua="=--- bl1 tllıdı. f adet ftllka fot.olnfı ve flmd.lYe kadar oahfmıt oldül&n mtı- p.rtnamesi mahrüat otısı muhuebeslııdedlr. 
lr&nlr natllJell ,._tan 'l220 401-LI. IO-Kr. ._.lensen almmı 111 , hlmıet Tea1talarll• blrllkte 2319/942 Cf.11&IDba ıtt- a - Taliplerin tanmıl temınatlartıe blrlltte tetllf1er1nl mest6r gtln ve 

OUreba ııutıbanelDe 8ldDlelde 44 n Yeni podlııt bqllmda Jm1 ntl Dat lf den 11 .,e kadar Jdal'enln Metro - !ram zemin atındaki Zat aaaıe tadar OfJs umam mtıdQrlQtlne tndl Ti o mtte mOaatauya JfU,rlk 
Yalde bam için KtınlOlllDlde tAlmtlr depolmıdan ıtmacat olan muhtelif İfleı1 ve eksil mMtlrlDltlne mOracaatlan lOzumu blldJrUlr. d02C.11ıı etmek için komisyonda 1abatı vtıcut mnelert JAzımdır. Bu aatten uıra 
..... t6mlr lltmlert Jamlı mabanere nüll Ti tahllJtll kapah zarf uıullle K··tab v•ıA . d gelecek tetııf1er kabul olmımu. (10064) 
*811mı.,t cıtanlauftu'. u ya ı ayetin en: 

tbaJed 21/9/942 tarihine mGladlf ~ Jbll -..& 16-de ı.t. Vakıf· ~ zarf umUle eb\ltmıeye konulan Emet - Emirler JO}unun ıe + 
lu BqmGdtrlOl11 blnuında toplaı>N> ~da ıapılacaktır. 888 - 22 + 166 ncı kllomeı.ttlert aruıııdatl e<tee lnfaatnun. lh&lest ıtınıı 

lltetlllertn 2GO a)'llı amman tmtft "OhDe bamlayacatıan tetlU talip çıtmadılmdan 2480 ayı.tı thallt tanununmı tO ıııcı maddtııll mucibince 
•ttuplan thale saatinden blr ıaat entllnt kadar makbus mutabWnde .ltbu ~oae lnfaatının blr ay tçlnde pazarlıkla 1hale edllmest tararlaftırılmıttır 
lııomlqon rtyuettnavermelerl mep-att ur. Polta ile lfhıderllecet ıetl1f mek- 2 - Ketıf bedeli: 18812 Ura ı tunı4tur. • 
taplan da ıtne lbale aattuden bir at.atı enellne kadar te1mlf bulnnması ı - Muvakkat tııemln&tı: '211 Dradır. 
falUD'. Pol&ada oıac.t gecıtmeler kabul edilmez. ŞarUıamest her dn Le- 4 -Pu.arııp stıııü edebıhnet içln vllAyt't nafi& mtldllrlqtbıden aıa. 
ftSIJll kalantnde stırmtlr. (11681) cat1&n ehllyet vesUr••nı, muvakkat teminat makbuz veya mMhuzunu ,. 

T T 
ticaret odua ve,,t.tamnı dalml encümene ibraz etmeıerı mecburtdlr. 

ıp alebe Yurdu Mlldürlüğünden ı a - KC!lflf dolJaa her g0n daimi encömen taleın!nde g0r1Ueblllr. 
ı - Tıp Fakülteal ltmal tmtlhanlarıııa ı Blrlncltefrin 942 rtınO t&f}a- istetlllertn ll/9/H2 tarnlnden itibaren btr ay lçlnde dOrdOnctı mad-

aılacaRmdan ikmale tatmış bulanan Tıp talebe yurda taıebelerln!n 26 J!JJ· dede yazıla vesalkle KQtahva. vtıtyetı dalnıl encümenine mtıraeaatıan llln 

Ankara Belediyeainden 
ı - cebecide Attıepede yaptınlaeat 8a depOsu on bet l11n mftddetle Ye 

tapalı rarf uau ile etıUtmeye Jtonuımuttur. 
2 - Muhammen bedeli ceman d4,"89ı lira •59• kurUftU. 
1 - Temlnatı 18&3 Ura 22 Juı?Uftur. 
' - Bunun 29/9/H2 salı sanı talibine lhalesı m~ bu..undutun

dan prtname, te§ıt cedvell v• troklslnl görmek ısteyc 'her gfin En
cümen lralenrtne müracaatıan ve isteklilerin de ihale giln olan 29/9 942 
alı gfintt ııaat ona tadar H90 numaralı kanunun 32 ncı m dde t sara al 
veçhlle ıamtm edecekleri teklıt meırtuplanm belediye dair slJıde mtlU.kkll 
encümene mtiracaatıan. .ıTn1ıı ı997f• 

161 942 rtıno. olunur. .ı0212. 
· 2 - Fm .Fakillteaı lkınal tmtlhanıarma ıa EJJGI M2 gdntı başlanaca- Haydarpaıa liıeai alım aabm komisyonundan: 

lmdan bu sınıfa mensup Tıp talebe yurdu taJebelertnın 20 Ey1Gl H2 gtlnO, 1 İ b 1 
3 - Fattlltel rde derslere r İtlnclteşrln 942 libıll baf)•nacatından ıt- ıtan ul Belediyesi ilinlan Haydarpa.Ş ı sinin 4773 Ura keşır bed u t3 ında y ac k t crıt 

mali mı an Tıp tale~ yurdu ta ebelerlnln de 26 B1riııcıteşr1n 942 ıtıntl - Işı açık ekslltm e konuimu ur. 
Tur bu un n lAzlmdır. 00030) Çat ca Atım İatuyonu blnaamın ta'mlrt açıt ekafltmeye tonulmU§tur. Ekalltme 6 X 942 sah nü sa t Hl de B 

1 
Keılf bedell H20 lira .,. Wt temJnatı ıoe lira 60 1turutlur. man ınalUa ı r ınd:ı l ~ler muhaaebec l b ında ya :ı.c kt r. 

ıtanbul mahrukat ofisi umum müdürlüğündenı Ketlf ve p.rtname Za.bıt ve MU9-meldt Müdürltığil ka!emlnde görüle- Ekslltme g n ı. hususi ve fennl fartnam erı ve keşıt hl.i A asile bu a 
ı Mahr t Of1sl odun depolarına da1m! amele ve bekçl alınacaktır. bWr. müt rerrl d er evrak mektepte görü eb ı r. 

tst n 1 50 den JUtan 26 den ..aaı oınııyacattır. Bunlara Uyatat- İhale 28 9 942 puartest gtbıtl aaat lf de Da mi Encümende yapılacak- Muvakkat teminat 359 liradır. 
o e elli a tın11 Ura ay ık 11cret ıerilecettır. tır. TaMplerln üt temıaı matbuıı veya metıuplen, lbaie tarihtnden <S> rttn isteklUertn en az blr taahbOtte 3000 lıra ık bu i§e benzer 1IJ yaptığına 

Talip e nuf111 cuıdanları ve nablye veya kasalarından alacak· evvel VllA.yet Nafta MGdtlrltltQne mtıracaatla alac&tlen fenni ehliyet ye dair idamerlnden almıf olduıtu vesikalara ist naden İstanbul vıIAye J e 
ti r1le Mwrça.nın JaJUDda MatuJıaa Banmda İ.ltaııbul kanunen ibrazı lAimı ıe1en dl&er yeatDlar1le lhale sttnt muayyen saatte müracaatla eksiltme tarihinden tatil günleri hariç 3 gün evvel ahnmış eh-

U ıım Mlldürlqtnı mlıu.atıın. f1Mlll\ """"J """"'"'-"'" 1"1lm-Tl""'"1't. ("21) liyet ve 1"2 yılına atı ticaret. odası vesika arı~ ıeimelerl. .ıo O• 
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AŞK! .. 
H iiseyin Cahit Yalçın'ın bir yazısında okudum. İlk insan· 

lar arasında ac;k denilen şey tanıaınile meçhulmuş... İn· 
sanlann zaman zaman tutulduklnn bu garip, bu tatlı ve aynı 
zamanda pek acı hastalık onların hayatına az çok konfor karıt
tıktan sonra ı.endisinl göstemıiş ... 

Ilüseyn Cnhlt YalÇtn diyor ki: 
ul\Usyonerler incili bilmem hnngl vahşi dile tercüme etmeli 

istedikleri 1.nman aşk kelime~in mukabl.llıı.I b~lar •. 
modern garphlann en blrincı !l.evk ve saadetlerinden blrtnl teş. 
kil eden öpüşme blle iptidai kavlmlmhı meçlıullymil... HattA 
bımun ne olduğunu öğrendikJerl zaman pek Adf bulmllfl&r •. » 

Demek insanlar rahata, bol ışığa, yumuşak yatağa, IOftık k1ş 
güiılc.rlnde sıc.ağa kavuştuktan sonra ıffyle etraflanna bir bak· 
mı Iar: 

- Berbat iş, rahatlıktan yana her şeyimiz tanıam!.. Ne ya
mk ki hayatımızda üzülecek, ahlayıp ufiayacak bir ıey kalına
dı !.. Şimdi ne yapacağız? .. Neye kederlenip, neye g&ıi y~ dö
keceğiz? .. demişler •. , Evet rahat batmış, yum.uşak yatak sanki 
alevlenmJş ve şilteler ateştenmtş gibi onları yakmış ... Karagözün 
aBana bir eğlence!.» demesi tarzında oınlar da «Aman blr.e bir 
kederi. tJzüJecek, yanıp tutuşacak bir oeyl ... » diye dtlşilnmttşler .• ı 
Ve nihayet bulmuşlar: Aşk! •• 

Bunun için Aşıklara! acımanın biç bir mAnası yoktur. Ra· 
hat yilıünden kendi kendinin başlanın beIAya sokan bu insan
lara meheldir... Çeksinler!.. - H 

lBağ, b~~~e ve ev_ zir~a~ J 
f w ~- --!f!-.....--_±' ~~ - zs_ ~- -

Bakla 
• • 

yerını 

ve bezelye 
hazırlayınız 

Kışlık kolyoz 
• v• 

çıçegı 

Madagaskar' ın işgali 
Hindistan, Orta Şark ve Basra 

yolunu sağlamak içindir 

Vaktilc afüıının bıri Jfıl 
çalmak üzere sabah erkenci 
tarlaya girmiş hhanalarn 
irilerini sökiıp çtnala d Jd • 
ıruığa başlamış. O sır<ıda h 0 r k ;. 
şedc uykuya <1alnn tarla sal 
uyanmış, hırsızı gönince yav 
ça yakJaşıı> en ·nd ıı ~ · 
mıs: 

- Niçin ginlin tNI ma? ... 
Hırsız pek açık"Öz bir şelm·ş. 

Zaten bu mal lCı ann gc.zü ı,n. 
. palısı yoldur ya!.. Bahçl\aı ın 

Japaqlar Singa.puru aldıktan kan 1şgale kallo§ll' mı? l'ilhaldka tına 1nhLsar edebilir. Rusyadaki nasu-lı parmaklan ensesini sıkış· 
sonra H1ndista.nın oark sahille- Japonyanın e.n.a vatandan b1nler- harb durumunun Mihver lehin- tınnca. derlınl bir )lalan uydur
rtni kaplıya.n B1ngale körfezin- cemil uzaktaki ada memleketleri de gell§meler göstermesi netice- nıus: 
4e harekAtta bulunmuşlar ve birer birer işgal ederek Avustraı- sinde Hindlstanın ve Orta Şar- ...:. Dostum? Ben buraya iste. 
buradaki Andaman adalarını 1f- yaya kadar sokulınllf olmasından kın müdafaası kaygusUe bir yan- yerek gınıledim. Sabaha karşı 
gal ederek Seylln adasına atla- Madagaskara da asker çıkarablle- dan Amerika öbür yandan tlıgil- tarlanın kenanndan geçerken 
mayı tasarlamışlardı. Fakat Hint ceğ\ 11k vehlede düşünWebllir. tere bu mem.Jeketlere kuvvetler şfcldetll bir fırtına çıktı, çok sert 
den1ztnin k1lfd1 mesabesinde olan LA.kin mesele dlkkatl& incelenecek sevkederken ve Rusyanın im.ela- esen rüzgfir beni burnya sa
bu ad.aya taarruz eden Japon olursa görülür k1 Japonyanın clına koşmaya çalışırlarken bu vurclu. 
hava kuvvetlerinin sert bir mu- Madagaskan işgal etmeslnl güç- mühim sevkıyat yolw1Un her - LAhauaJarı niçin söktiin? .. 
kavemetle karşılaşması üzerine leştlren ve belki de gayri müm- türlü tehlikeden masun bultın- - Söyledim ya. iki gözüm? .. 
Japonlar Seylln a.dasıiı.ın kolayca kün kılan keyfiyet bu adanın durulması Müttefikler için ha.- Rüzgar çok şiddetliydi. Tarlanın 
işgal edUemiyeceğtnt anlıyarak cenubi Afrika dom1nyonuna ya- yatı bir zaruret olmuştur. Bahu- içinde beni öteye berive t'ırlat
buraya ikinci bir taarruza cesa- kın olması ve Hindlstarun cenup sus Eritre'de kurulmakta olan mağa, yerc1en yere çarpmağn 
ret edememişlerdir. Lftkin Sin- ucundaki Seyl~n adasının İngilte- Amerikan sanay11nln faaUyete ba laclı. Kafam gözüm patlnma· 
gapurun işgali Japonlara Hint renin elinde bulunmaS'ldır. Esa- geçmesi vapurlarla taşınan kıy- sın diye can hcvme Jahnna ö1c
Okyanusu yolunu açmıştır. Bu sen SeyHlıı adası işgal edilmeden metli malzemenin oraya emni- lerinc sanldım, lıan!>'isinl tut. 
üsten hareket eden Japon kru- Madagaskara nakliyat tehlikeye yetle ulaşmasına bağlıdır. Bun- tumc:a söküldü. 
vazör ve dentzaltılannın Hi·nt düşer. Japon donanmasının hi· dan başka Müttefikler MadagaS'- Bahçn•an, he.rifin ensesini bi· 
Okyanusu içinde ve bilhassa mayesinde bir ihraç kafilesinin kann Dlyego Suvares limanın- raz daha sılınns: 
Afrika sahillerindeki Müttefik Singapurdan kalkarak Madagas- dakl tersaneye ve doklara da - Hadi bunu da kabul edelim. 
nakliyatına taa:rnız etmeleri kara gelebildiği ve kıtaatı karaya harb ve ticaret gemilerini tamir Ya, şu sökülen Jnhannlan çuva-
mümkündür. çıkarabildiği kabul edilse bile etmek için muhtaçtırlar. Zira la kim dolclurdu? .. 

Japonların bir yandan Hindis- cenubi Afrikaya ve Seylan'a top- bu civarda İngillzler tersaneler Bu rua1 lmr S".nda saşıran hır-
Son günlerde yağan bol ya~mu.r· Yazlık ıU. nehatlari aruinda tanı tehdit etmesi öbür yandan lanacak Müttefik deniz ve hava tesisine yeni başlamışlardır. sız bir miiddet diisiindiikt n 

lardıın ıonra havalar kı.sa fıwlalarla renkleri çeıitll olarak yapraklar Almanların Mısın 1st11Aya teşeb- kuvvetlerinin devamlı akınlan Hül!sa; harb Kafkasyayn intl- sonra: 
açık gidecektir. Fakat sonbahann açan kolyoz1ar çok makbul fidan- büs etmeleri yüzünden, Hint Ok- karşısında 3500 mil uzaktaki kal ettikten ve Basra ile Süvcyşe - VaUahl clo tmn. demiş. nu-
ıık sık yağmurlu günlerle geçeceği- laıdır. Kolyozlann ömrll ıonbahar yanu~u Müttefikler için emniyet- Slngapurdan Madagaskardaki doğıu genişleme istidadı göster- na ben de nlnl erdiremiyorum 
ne kuvvetle ihtimal verilebilir. Bu donları bll§layıncıya kadar devam te bulundurulması gerekten bir kuvveti beslemek bilamel müın- dtktenberi Anglo Sak.sonların fstanbulun ekmeli hikfıvesi de 

ibarla ilk satları kaçırmadan ve eder. So~uklar baılar başlamu, bu yol olmuştu. Mısırın kayıbı tn- kiln değildir. Kaldı ki Japonya- dikkat nazarları Hint Okyanu- buna benzemiyor mu? . Belediy · 
topraklar çok ıslak ve çamurlu bir fidnlar donarlar. Fakat kolyozları gilterenin Akden!zden kovulma- nın, bugün Avustralyayı kuşat- suna çevı11m1ş ve Japonyanın nin yaptığı t~tkikler neticesinde 
hal iktiııabetmeden evvel kıılık eki· kı:ın yqatmak kabil olduğu gibi, sını Hlndistarun tstilAya u~ra- mak için cenup Pasifikte ve Htndistanı tehdit etmek ihtimali ekmek unlarına yabancı maddc
liı için hazırlamak lfızun gelir. bunların yeni •Ürecek dallanndan ması ise rnağhlbiyetfni 1ntaç ede- Şang Kay Şek'l sulha icbar et- karşısında Müttefiklerin bu Ok- ler knrıştınldığa anlasılmış. Bir 
Bakla ve bezelyeler için tahsa edi· çelik yaparak üretmek de mllmkün· cekU. Binaenaleyh fngllterenin mek için vasl Çin ülkesinde meş- yanus kıyılarında hazırlanmala- daha bövle hnltetmemelcı·i, yani 
lect"k bah yeri, tarla veya yeni diir. Bunun için kıılık •ıcak ıere lh- Mısır ve Htndlsta:n tein en büyük gul iken Madagaskarın işgaline n katı bir ihtiyaç halini almış- öteberJ lmnştınnanıalan fınncı
açılacak olan kır yerlerini pmdiden tiynç vardır. fedakA.rJıklan göze alması icabe- kuvvet ayırablleceği şüpheUdir. tır. Hindistanda ve Afrikada ya- tara llıtar edilince hcJl birden 
lılemeğe br.şlamaltdır. Seri olıırılar ılmdiden bahçede diyordu. Bu iki memleket ancak Çünkü Pasifiğe oldukça yayıl- pılmakta olan Anglo - Amerlmn itiraz feryadını basmışlar: bn 

Nadam boz11.rak evvelce elcilıniı yere dikilmiı olan kolyozlannı lr.a- !ngııtere ve Amerikadan gönde- mış, kuvvetlerini ~zarnt surette harb hazırlıklarının esas hedefi haltı biz etmiyoruz. Toprak ofis 
nya dinlewıdirilmeğe bıra.kılmıt hp teklinde ve toprağı ile birlikte ı1Iecek kuvvet ve sila.hlarla mü- dağıtmıştır. Bu sebepten bu Mih- Basrada blrleşmeğ'i tasarlıyan temiz un vc·rmiyor, di~ e protes
oları topraklan bel ile veya ea- çıkararak tahılara almalıdırlar. dafaa ed1lebl11rdt. Afrlkarun ce- ver ortağının Madagaskar etra- Alman - Japon plftnının tabak- toıara kal1nşmışlar. Eh, haklan 
banla çevirerek havalanmalarıııı. Saksılara alınan fidanlara bolca ıu nubunu dolaşan Müttefik vapur- tındaki teşebbüsü münferit de- kukunu önlemek olsa gerektir. da l':tr ya! Suç samur kürk olsa 
parçalanarak ufalanmalarını kolay- verdikten sonra hepsini ıerin gölge- Innrun Mıs1ra ve Htndistana git- nlzaltı ve korsan gemisi harek6.- "" A. B. = kfm.;;e sırtına almaz derler. 
1 k . b d Ew . d'd li bir tarafına ııralayıp bırakmalıdır. rnek tein Madagaskar ada.c;ının Yine Belediyenin bir teftisi nc-
aş~ır~n 1ıca e {r·1 ge~ıtm ~en 3 - 4 ııi1n için kolyozlar canlanır- vanmdan geçmeleri rn.ıımdır. ™ ı ~ ı 1 ~I ticesiııde ba7..ı un fnl•rikalanr.· 
tara ~zı~ ~naca 0 u~~ ~ ~ey ut lar. Kııın serin ııcak ve ı~ık gören Basra ollle R a a idecek • o ~~~~~ ~~~ tonlarla bakla, fa ulyc, kapl ca 
aontcşrın ıçınde en musaıt bır fırsat bir tarafında tutulacak olıın bu ff.. 1 e Y hıim~ Y u Yar dıı ~ ~ 

0 0 0 0 
unlan bulunmuş. Ac ba bu•,"ar 

düıer düoır.ez bakla ve bezelye eki-

1 

cluılar yeniden ıürmeğe başlarlar. ~a z :ıey1d 1 Jap r 1 . ~ nerede .ku.Jlmııbyordu? 
mine başlanabilir. Fakat topraklar Her sliren yeni clalcığı keserek çe- l ne ri: a ~ıfı v~nn kand geçerdı:>I. Gün1iik satı~ miktarını bil l'r-
o zam~na kadar hazırla1!.m~ıı ise lik ~pmalıdır. Kolyoz çeliği kolay b~k ~:an ~e n;a an a~efilz: Kuc:: beyinli mi Tilki beyinli mi? ınck Uzerc fann.cııaı:ın her g~ 
çok yagıştnn dolayı topragı ışletmek tutar. Yalnız bunlar yan ya.rıya tılan M d aska rnlerlne ka- ""= ' Beledi eye ve:rdıklerı ikişer VllZ 

ç1..k güç olur. Müıalt havalan .kol- funda ve yaprak çürüğll Ue m hlut dar da ~ ~~abllfrler Buradan Amerikan harb tayyareciliğin- nnda yere inmiştir. kamclik kartonfara, ortadan ke· 
lıyarak tarlalarınızı ıimdiden hazır· blr harca dikihnelldlr. Kııın çok ıu- yakıt ve ;lyccPkle hes!endlklerf de üstteğmen riltbesile Douglas Douglas bu yanlış tstiknmetı silmiş ynnmşar kame ynpı~tm· 
layıı ız lamamahdır. takkUrde Müttefik nn.kllvatma Carrignn namJnda bir pilot h1z- nasıl ta.klbetm~ olduğunu soran- Jarnk kame Jmçakçılı1rı ynpıld ı 

Karpuz ve kavun 
tohumluğu 

Memleketimizde karpuz ve kaı
vun çeşitleri kendi kendine çoğal
maktadır. Bunun ıebcbi bir tarlada 
çeşitli fıdanlıır ı bulunmasıdır. Hal
buki hali• cinslerd~ tohum alarak 
yetiştirilecek oluna her vakıt i.yi 
cina mahsul alınabilir. Çeıitli mah
sule ııehep tohumların §Uradan bu
radan tedarik edilmesidir. Tohum 
•atanlarla karışık mahsul yetlıtiren
lu tohumlann cinı olmalanna itina 
etmezler. En iyisi karpuz ve kavun 
tohumluğunu kerıdinlz seçmeli ve 
ayırmalısınız. Bunım için hangi cins
ten yeti~tirecak iseniz o cinsin en 
bUyük ve iyi yeti~mit olanlarından 
bir lraç tane ayırmalı ve bunlann 
IDAJ'ta ve hatta nisana kadar bozul· 
madan durabilmeleri için bir buz 
dolabında veya buzhanede, yahut 
rutubetsiz fakat ıerirı ve hattl ıoğuk 
olan bir yerde muhafaza ettirmeli
dir. 

Tam tohum ekileceği zaman lr.a
Yun veya karpuz ke.ilir ve içindeki 
çdrirdckler alınarak hiç ~anma
dan olduğu gibi ekilir. Bu ıuretle 
ekilen tohumlann hepsi çimlenir ve 
ektiğiniz cinsin aynJ olarak mahsul 
verirler. 

Sonbahar göz 
mUhlm darbeler vurab.illrler. met görmektedir. Bu pilotun va- ıara ağlebt ihtimal pusulayı yruı- da meydana çıkmış. Buna da mı 
Mağ111p Fransanın Madagaskan zifesi, Birleşik Amerlkanın 1ng11- Iış kullanmış olduğu ve Los An- ofisin eli kanşıyor, lmrtoıılaHl:m 
eskisi gibi sıkı bir idare altında tereye verdiği tayyarelerin trcrü- geles yerine Irlandaya geldiği nrttınlan kanıeler ne yapılı or 
t:uttuğuna ihtimal verilemez. besini yapmak ve İngiltereye gö- cevabını vermiştir. Pilotun bu acaba? •. 

8ŞIS1 Nakli at güzer Ahında bulun- türi.ip teslim etmektir. Douglas, cevabı arkada.şlan tarafından Ara sıra Belediye tarafından 
ilk.baharın ıon1arına kadar de· in y 1 a Ue bug ada Mihver ca- İngiltcreye verilen tayyarelere kendisine Kuş beyinU unvanının yapılan tartı kontrolu,nda. her 

vam eden göz aııla.n, vakit ve im- sua:1teiştı:tıitı için çok elverişli bir binerek Atlantlği . uçarak geç- verilmesine sebep olmuştur. defa bir kaç fınncla noksan tar· 
Un bulunmaz.sa eonbahuda dahi durumdadır Geçen umumt harb- mekte ve tayyarelerı teslim et- Hakikatte ise Douglas, yanlış hh 1 e:ımek ıbuh~~uyor. ~~ ono~~ 
yapılabilir. ilkbaharda yapılan göz de Mada a~kar'ı , merkezi Ta- tikten sonra yine aynı yol ile blr yol takibetmemtş, kurnazlık- !C:an ı ar ne< en ı en ge ıy r. . 
aşısına ıtirgiln ve .onbahardakino nanarlv'd: aslen Alman olan bir memleketine dönmektedir. la hareket etmiştir. Onun mak- unl~nn üst tarafı nere e g ılı· 
durgun göz a1111 derler. SürgUn göz Fransız komiserinin Alman kor- Douglns geçen temmuza kadar sadı tayvare He Atıantiği gec- yor··· . 
aıılan hemen .3 - 4 ay içinde çiçek san ge~erine nasıl mahrukat Atlan tik Okyanusunu 74 defa mektl. Birleşik Amertka hüku- Kartonlara eksık yap~ştınp )'R· 
vere'bUirler. Durgun glSz aplan iae temin etttX-i malümdur Bu ada- geçmişti. Bu pllot, arkadaşları mett kendisine bu müsaadeyi nsı nrt~nlalaralk el a1ıtı1ııuaıı ~Iıya· 6 · d k b · 1i ll t lAka · rrtt saya dagı n tarne "r e Yerı en-ekıerlya gelecek ilkbaharda ç.içek da yerle~en casuslar Afrika li- a.b~1asın a

1 
akuşt deyın Hplbo ki D - vermediği için Kaliforniyaya "b'. - Ierden maada. Jolmntalarda, öte· 

açarlar. Şayet •onbahar mutedil ve manlanna işleyen vapur ve yel- ı e anı m a ır. a u o- mek bahaneslle esld tipte ır . k . 
1 

L k·ı 
1 · 1 .. d'' ğü t hlik U de bende arııe ız o aran ı oc:t kıı ılddetli ola.rak bll§lamamıt iıe kenUlere. tayfa yazılarak o sahil- ug asın gor ll zor ve e e tayyareye bhunlş ve havalandık- kırk kumsa gizli giz1i satılan ek-

durgun göz atılan bile ıUrgUn atılar terdeki Müttefik harb ve ticaret işler, hiç de .kuş beyinU o~adı- tan sonra Irlanda yolunu tut- mekler ~ bnlffiallarda yine el 
gibi çiçek verebilirler. Sonbahar gemllerlnin seyir ve hareketleri ğmı isbat edıyor. Douglas a bu muştur Tayyareclnin pusulayı • kil ..:ıı k .. ku 

· d-'- - • d il d ı./\ 1"',·abı verd'ren bı:ıınndan geç".... · altından osu 110 • an, yuz • goz &§lıı ana zıya e gü er e tat- hakkmda elde ettikleri ma uma- 1:1.l\. ı -..~· ........ yanlış kullandığına ve yanında r11c:n ~hlan unlar nereden çıkı· 
bik olunur. l.Utbaha.rda tutmıyan tt kendi dentzaltl gemllerlne ve- şu tehlikelt macera olmuştur: b. i Tn'4ı .... ı h ritası bulunma ~ ~ 

b 1 1 l r se.Y•~er a - yor? .. ıttılar u ıuret e taze en r. rebntrler. 17 temmuz 1939 tarihinde dığı hakkındald iddialan, ceza- f...c:tc, hadiselere dayanan bir 
Atının yapılma tarzı aynen ilk- Madagaskar Vichy hükt1.meti Do~glas Nevyorktan Los Ange- dan kurtulmak için uydurulmuş !'fÜril sual ld. verilebilecek cevap· 

bahar aıısı gibidir. Yalnız bu aııyı idaresinde kaldıkça düsmarun bu les e git~ek için eski s1stem br bir takım bahanelerdir. İ!er hal- Jaı·, Jfıha?a tarlasında yakalanat1 
tercihan ·ilkbaharda ıUrmUt ve a~ı adadan her veçhile istifade etti- tayyare e bin~tşti. Halbuk1 tu- d Do 

1 
b gün görmekte bu- adamınkinden farklı olamaz. 

zamanına kadar oldukça uzunlaı- j:tine Müttefikler kant olmuşlar- haf bir tesadllf eseri olarak e ug as, . u Onlann yerine ben sö leyivc· 
mıı ve olgunlaomağa bll§lanuı dal- dır. Bunun önfrne geçmek için Douglas'ın bindiği tayyare 28 lunduğu vazıfe ile kuşwbeyinU de- reyim barl: Fırsat ınevd::?nında 
lar Uzerine vurmak daha muvafık· İngllizler blr müddet evvel Ma- saat sonra Los Angeles yerine ğll. ttlkt beytnll oldugunu tsb~t vurgun rilzgan 

0 
kadar sert esi· 

tır. So·~baha.r qıııını kalın gölvde dagaskann şimailndeki Fransız Irlandanın Doublln şehri ctva· etmiştir. yor ki, fırtınanın iddetindcn 
lizerine ynpmamak daha. doğru harb Umanı Dfyego Suvares'i iş· başınuz döniiyor. fasulye, bakla 
olur. Aıı yapıldığı mevsbn itibarile gal ettiler. Fakat Madagaskar ta- Danimarkada eski eserler bulundu çm·aUanna dayamyorm:, onlar 
•§sun muhafaza.sına da itina etmek mamen zaptedillp burada Müt- da yuvarlana yuvarlana hamur 
lazım gelir. Bunun için sert rilz.g!r tetik idaresi kurulmadıkça bu Danimarka.da kömür kıtlığı Sandalı mfu:ede bozulmadan telmelerlnln içine giriyorlar. lli· 
esen taraflann aksi tarafına doğru büyük ada üzerindeki bir iki li- ~den iyi cins olmıyan btr kö- saklamak içtn IA.zım gelen ecza- zim ne kabahatimiz var? .. 
olan dal kısmında ııııyı tatbik etme- mam işgal etmekle Hint Okta- mürün işletilmesine başlanmış- lar şimdi bulunamadığından bu- Cemal Refik 
lidir. Birde alınacak a§ı g8zUnUn iyi nusu yolunun emniyete alınma- tır. Bu münasebetle yer kazılır- nun harbin sonuna kadar yeni- .. •••••••••llfllf.el 
ve kuvvetli olarak teoekkUI etmİ§ sına 1mk!n olmadığından son ken çok mühim eski eserler bu- deı;ı yeraltında saklanması ka
olmasına dikkat edilmelidir. Bu günlerde İngiliz donanmasının lunmuştur. Bunlann e.ramıda rarl~tınlnuştır. 

CEV APLARJMIZ: qıda fidanlan 10 - 1' gün kadar ve tayyarelerlntn himayesinde iyi işlenmiş bir takım altın eşya, Büyük Belt boğazında denizin 
liuııuz bırakmamalıdır. Eğer yağmur mühim kuvvetler adanın muhte- kadınlara alt zlnet eşyası ve dört dibinde büyük bir orman bulun-

H marn b ·· ki • vısraa veya toprak rutubetini mu· Uf noktalarına çıkarıldı. Adanın metre 40 santim boyunda bir muştur. Bu arınan btnlerce sene 

AKŞAM 

a oce erıne çare ıha.faza ediyorsa aulamaia ihtiyaç tesltmtnt kabul etmeyen Vlchy sandal bulunmuştur. Sandal dört evvel yeryüzünde iken arazinin 
Mnçkada Kadri Şenııoya cevap: kalmaz Bu. ?~ılar ey]tıl sonuna ka- hükfunetine mensup müfrezele- bin senelik olmasına rağmen hiç çökıneslle yavaş yavaş su altlnda 

Hamamböceklerf, karafatma gıôi dar vapılabılır. rln mukavemetine rağme?lı İngl- bozulmam~tı. kalnuştır. 
evlerin kiler ve mutfaklannda ıı~ ııııuınıı11nııııı1111n11mııııı1111n11111111111ııııuııırıı11111111,_ Uz kuvvetleri dahile doğru Uerle
aık raılnnan böceklere karşı bir çok iyice kaynatınız. Kabuklı:mnı soyup meğ'e başladılar. MUdafaamn 
çarc1er tavsiye edilebilir. Fakat bü- bir patates pilresl yapınız. Püreye zayıf olması adanın işgallni ko
tiln bu çareleriıı içinde en kolay ve ayrıca au kaymağa lüzum yoktur. laylaştınnaktadı.r. İlk işgal te -
cm tesirli olnu şudur: .Evve~A k~ler Ancak pat t...li iyice ezmek §arttır. büsüne nispetle daha geniş mlk
ve m~tfakta böcekl~n? yıyehıle- Püre halıne getirilmi§ bu P tatesin yasta. yap~an bu seferki. tstil! ha
ceklerı gıda maddelerının veya par- üzerine toz teker serper gibi on reketile Müttefikler Türkiyenin 
ça ve kırpıntılannın hep i glizelce grnm asit borik serpip iyice kano- toprak mesahasma yakın olma
toplanıp ortalığı silip siıpürmelidir. nnız. Asit'borlk henüz sıcak olan .sına rağmen bu adayı tamamen 
~nr~ böceklerin girip çıktı~arı de· pürenin içinde yavaş yavag erir. işgal ederek idareyi ellerine alıı
liklen ve aralıklan tcs:bit ederek Bir tarnftnn da iyice kan§tınp pa... cnklardır. 

Mevıat 
Scvgtll blı1clk yavrumuz Ben 

Jozef ll..sesl to.ıebe3lnden 

SINA ERSANIN 

Genç kızlar! .. 
Nişanlanmadan evvel dişi kuş kita

bını bir defa nıutlakıı okuyunuz. 35 
~ Arif Bolnt Kltn.bevl. İstnnbul 

EN 

PE 
SACLAMINI 1 
•ı KUNDURALARI 

de bulncaksımz. 

Güreş AJnnlı~mdan : 
20/9/1942 ta.rlll1nde Tecrubeslz ı;U

~çller arasında Grekoromen mfua

Abone bedeli 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Tiirklye 

1400 kuruş 
'750 , 
400 • 
150 , 

Ecnebı 

2700 ktlrus 
1450 • 
800 il 

Po ta ıttlhadına dahil oımıyan 
ecnebi memleketler: Senell{tl: 
8600 altı aylıl';'l 1900 üc nylılh 

1000 kuru u 

~-----------------.-c'ı 
Yet 

buralara tarif edeceğimiz hamuru tı.tes hamurunu hazırl~ız. Bu Madagaskann ~gali için göste
koymalıdır. Yuva veya geç.it gibi hamuru akpm her l§inlz bittikten r1len sebepler arasında Japonla
ycrlerin önün:. ııralruıa~ak. ~lan bu sonra bllanmalısınız. Biltnn ba- ;nn bu memleketi işgal edecekleri 
hamurdan bocekler hır ıkı parça mamhöcekleri ve karafatmalar bun• hakkırlda. Ueri tıili.1llen iddia hakt
r~rleree yarım saat geçmeden birer dan yedikçe ISIUrler. Bunu 1-2 defa kate ne der~ tevafuk etmekte
.. mf>~ telef. olurlar. 1 yaparMnu: böceklerden lı:urtulmut dlr? Bu tetkike muhtaç biı:: mese-

ve.fatınm yıldönünıllne tesıı.düt 
eden 20/9/942 pıımr gtintl Ağs.
camlslnde ö~lc nanınzını müte
akip ruhuna ithaf ed!Jmek tıze
re mevlildu ,erlt okunacı:ığın
dan arzu edenlerin teşrifleri rica 
olunur. 

Annesi Ba.baSl D.r 
SaJnıo Mehmet Ali 

bakaSı Güreş kulübünün Kumkapı ı--;~----------; 
§Ubeslndo yapılacaktır. 

Yanm kılo patates alınız. Bunlan olursunuz. ledir. Acaba Japonya Mıınagas- ~--•••••••••" 
Tartı saat 11 de mlisabakn snnt 14 j 

tecıır. iııımaı:mm:C:tlmmm:m: 
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J9 fyJul 1942 '.A ~ Şi\M 

ıstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: Gaip erkek çocuk 
aranıyor 

Jlıale gunu: 2119 042 
lfüt:ın D~erl 

M,K. • Kilo Gram Lira Kon:JJ 

263 13 850 169 !5 
341 101 000 120 G9 
266 42 000 437 01 
283 2 200 178 40 
203 9 100 06 40 
849 111 000 175 00 
291 15 000 220 f>O 
288 2 200 63 20 

Pamuk sunl çiçek 
Role hnllnd& tcl~rıı.f k:Ağıdı 
6ellllotı tarak, toka ve podralı.k 
san ipek mensucat 
Yü.ztl pamuk içi ku1' ttiytl yoman 
KuyrUksuz plya.no CLadet) 
İşlemeli pamuk yatak ve sofr:L çnma§ll'1 
iolenıWz keten sofra örtnsn n peçete 

-1 

• , 
t 
ı 

1 
1 

• 

12 eyliıl 942 cu
martesi gün n saa.t 14 
raddelerinde annesi 
Benlye Tunıaollu ta
rafından oğlum ~ 
y&flllda Va.hlt Tur
naotluyu evimden 
alıp nereye götür
dü~ü bılınlyorunı. 
Bugtlne kadar bet 

287 2 500 162 60 &ı.ır elyaf lle nuı.blQt ipek mnsa örtüsü ve peı:etf • 
nerede olduklntını 
herkim görüp blldl
rtrse aşntıdakl ad
rese haber vertrı>e 

memnun •dllmekle 
berabcıı insanı bir 
vazlte rıı.pmış oıa.

271 399 000 2793 00 Sunt tpek 1p11R1 • 
ihale runu: 2% WM2 
258 1589 000 658 90 Mevaddı s:ı.tre Uc mUrettcp demir 17.nbe ocaııı 1 

İpek .ıtaryo:t\ ye masa örtllsfl 266 3 670 2Cl S6 • 2tS 11 400 137 05 İ.şlemeslz pamuk yatak ve yorgcn çar§afı • t,!emesJz ipek yorgan ve yatak yastık örtüsll 
caktır. 

286 4 &10 358 40 
267 137 000 291 80 Çocuk c,yunc:ı~ l~tık balon dlldüğü 
265 17 000 '43 4.6 Kasarlı pamUk: mensucat 
270 11 600 97 16 Plnstık mcyva ve mını çlçe • 
260 1 030 179 44 Dokuma ipek e,nrp 
343 1080 000 608 00 Ad! demir dekovil yolu makaslan 
355 2 eso 54 20 Donntı1mış pamtık kasket (93 ndct) 

ihale gunü: 23/9/942 
2112 67 000 1400 00 Yün mensuc:ıt 
21 ıı 126 500 2316 OQ Yün nıensuc:ıt 
1426 50 000 6'1 S3 Knnnvtçe kolan 
&822 104 000 4140 00 İpekli y(Jnlü mensncat 

-

• a 
• 
• 
•• 
• 
• 

• 
> 
1 

Oedlltpa~a Bali 
p:ış:ı. c:ıddcsı 12 nu
marnd:ı. Cemal Tur

....,.'"'-'""'-""-""'::=.'"" na oğlu. 

fA\amyon 
aranıyor 

319 62 950 !69 44 Snfl dokuma p:ı.mUk beden vo yatak çamaşın 
823 138 500 830 00 Kuş tüyü memlü pamuıt yüz:ü yastık 

• 
• 

Ldstıkslz, temiz kullan~. 
938, 939 veyn 940 modellerinden 
Doodgcr, F:ırgo, Ford, Chcvrolet 
markalı bir kamyon aranıyor_ 
Her gün 20732 tc:eton numnra
ıana mUrac -ıt • 

305 11 750 5S 25 Ağaç çerçeven fotoğraf tcs1m • 
ı 

295 60 000 108 '15 El Uo çalınan telli 1\.11\tı mlisikiyeden (Zltterl 
4426 1480 000 192 CIO Kaba a~ç mıunuıa.ttan vapur sapanı 1lke1e ve altııA'ı H P~n. Hemşire alınacak 

Yukıı.ndnkl cşyıı. 1549 e:ıyılı kanun mucibince 21, 22 ve 23/9/04.2 gUnleı1nde Sirkecide Reşadiye· cnddes!ıı<le
lcl Ofimrük 5al.ıf Mildiirl&ı;Onde saat 13.!0 da açık crttmna ru.ıılll ile satılacaktır. S:ıtıştnn s gün evvel wıt 
9-12 arasında ~ıı. anbnrlarmda görülebilir. Knnunt vesikaların ibrazı ve teminatın satı§ günU sa:ıt l:!. ye ~-
dar yatırılması CAn olunur. (9571) 

Anknrada Mamnkt:ı Kızılay 
Gnz maske fabrlknsı revırı lçln 
(76) Ura maaşlı ve aynca paha
lılık zammlle geceicrı fabrika re
virinde yatacak diplomalı blr 

Demir - Toprak Anonim Şirketi 
İdare Meclisinden: 

İdare Mccllsince Şirketin Esruı :Mu.kavelenamestnde tadJlı1t 
icrası için Umuınt heyetin fevkalftde olarak içtlınaa daveti karar
gir olduğundan Esas Mukavelenin ~lnct faslı hükümleri daire
sinde hissedarlann, 8 Teşrinievvel 942 tarihine müsadlf perşembe 
günü saat 11 de Şirketin Merkezi olan İstanbulda Bahçekapıda 
Taş hanın ilçUncü katındaki 42 numarah daire! mahsusasında, 
fevkal!de toplanmaya davet olunduklan ve yevmi mezkfu'da bir 
hisseye malik olanların da Ticaret kanununun 385 ve §ltket esas 
mukavelesinin 61 ncl maddeleri sarahatince ıçttmaa iştirak ve rey 
venneğe selahlyetleri bulunduğiından Hl~larm içtimadan 
lftakal bir hafta evvel hissedarlıklannı müsbit veslkalannı Şirket 
veznesine teslim ile mukabilinde makbuz almaları ve g&terilen 
mahal ve zamanda da içt.lmada hazır bulunmnlan lfizümu Esas 
Mukavelenin 56 ncı maddesi hükümlerine tevfikan flillı olunur. 
olunur. 

RUZNAI\IEİ l\rVZAKERAT 

AÇIK ARTl'.IRMA hemşire almaca.ktır. 1.'aıtplerln 
İLE BUrttK SATIŞ fııbrlkn direktörlüğüne t.nhrtren 

Amatörlere ve kOlllekslyoııerlere ye- mfirncnn tıan. 
g!ne flrsat: 1942 Eylülü'n\ln 20 tncl ZAYİ _ 69 numarnlı e.w:ırıbalde 
pazar rilnü sa!>:ıh saat JO da Beyoğ- lkincl çarkçı şadetnanıcml zayi et-
Junda, İatıklAl caddesinde, Postacılar ı bük u 
soka!Pnd& (Ycrll Mallar Pazan '--r- tiğfmden eskıstn n m olmıı.dıat 

""" UA.n olunur. 
ıısında) &nt:ı. Mnrla Apt. nın zeın.ln Maklna emekli yt:::b:ışı 
.tatınn naklolunnn ve mlitevetra. Asını l:!rgen 
Komandör Kulntıno Fonzlye alt tıy- ----------~...;._
metli eşyal:ır, biblolar, v:ızolar, ve Zayi - G41 - 942 ders tcnes1nde 
.sair nçı.t arttırma surelllc sııtılacak- Beşiktaş 52 ne! llk okuldr..u ıı.ldığun 1 
tır, NadJde büyük boy h!ıt;kl sevr dlp!omayı kaybet.tim. Yent:.ni ala.
bir vazo; 2 Kanton bol büyük ve ca~ımd::ı.n csklslnln hükınll yoktur. 
ku ruz 1 Vly.llla kapaklı ~"tlzo eskl Hikmet İlkb:ığ 
Viyana; ı bQyük saksılık mob11yalJ zayJ - 235 numaralı lkinct sınır 
kolon lle. 159 p:ırça ma~if gutıiiş ikinci kaptan ehadetnıı.memı znyt 
~tnl bıçak tnkımı; hnklkl P::rls ma- ettim, yenlstnt çıkaraca~ımdnn eskl-ı 
muııı.tı 66 parça metal b'.an Dcgug.l- sının hükmü yoktur. 
sin keıal çatal bıçak takımı; bir çok Siireyyıa l'u:-tır;ezcn 
Fransız sahanları, bir çok Vıyonn v~ Fnilh birinci sulh hukuk lıl\klmll-

ı - Esas Mukavelenin 4 üncü maddcsln1n tAdill. 
ESKİ YENİ 

Bohem nadJde biblolar Hamdi 1m- ğlndcn: 942/319 
' za1ı Otantik ruıdldc bir ynsi.ı bo;,:ı. Ömer AlPl\k veklli nvuk.ıı.t Em.1n 

resim; keza blr kaç tnnc lınzalı çok Özbek tnrnfından F..yüptc otakçılar
kıymeta fnğlı boya reslm'er; Moro da Namazgah cuddcslnde 53 No, da 
imzalı nndide bir he} k ı: sedef işle- sakln Muzcyy n nleyh!ne :ı.çılan 250 
meli ve Moz:ıl.Jc çcrçlv U y:ığ!ı bQyıı. Hr:ı nlncak di\vasının lcrn kılınan 
resimler; Mozaik tabureler ve etajer- muh:ıkeme nde mü dclalcyh Müzey
ler; Şark snıon:anı alt bir Nk eş- yen namına ç k:ml n d:ıvet'ye bll!!. 
Yalar ve mire; Tetrlz, E!!b.r:ı, Af- tebliğ ve nranmnsı için polise yazı
g~, Beluç, Ş!raz, E.skl Pcragan, ı:ın muıekkerede bulunmadığı be
Kuro KU!ml V!? saire bir çok hah 'liC yanne inde edılmlş ve şu suret.le müd
seccade er. 3 25 pey akçest mecbu- del:ıleyh!n ikamet ahı meçhul ka~ 
ridlr, mış oldu(;updan, tedbir dosyasında 

Madde 4 - Şirket &§ağıda yazılı Madde 4 - Şirk<."t qrığıda yazılı 
muamelut ile i~ti~al etmek üzere tc- muamelat ile İştiğnl etmek üzere 
oekkul etmiştir: t~ekkül ctmi~tir: 

1 - Emvnli gayri menkule üze- 1 - Emvali gayri menkule üze-
rir,e ikrazat ve ipotek muamelatı rino ikraz.at ve ipotek rnuamelutı ile 
ile her nevi emvali gayri menkule her nevi evmali gayYİ monkule nlım 
alım ve ıatımı ve in~a ve ~letme ve ve ıatımı ve ln~a ve i§letme ~;e ida-
ldnresi. rC'!i: 

2 - Türkiye Cumhu:iyeti Devleti 2 - Türk.iye Cumhuriyeti Devleti 
İstikraz Tahvilleri, Hazine tnbvü ve lsti1m•z Tnhvü1eri, Hnzine tahvil ve 
Bonolnrı ile bilumum malt, llllat, Bonoları ile bilumum mali, amai, 
ticnrt ve zirnI i !erle İ§tiğal eden oir- ticart ve zirai folerle iıtiğal eden şir
ketlerin eshnm ve. tahvilatını müba- le.etlerin esham vo tnhviliıbnı müba
yan ve balô.da tnsTih olunan mevzu yaa ve b&lada tasrih olunnn mevzu 
fle alakalı şirketleri kurmak. ile alakalı ~lrketleri kurmak: 

Nevi ve mahiyeti itibarile işbu 3 - Türkiye Cumhuriyeti dahi-
maddede zikredilen muamelattan linde ve ecnebi memleketler için ya
gnyri her hangi bir muamelenin Ua- pılacak kara, deniz ve bava nakli-
81 şirket için nafi görüldüğil takdir- yatı iDlm: 

Birinci dil kurulfaymın 
onununcu yıldönüınü 

B~yocıu Hal~cvindcn: B::·!ncl Dıl 
Kurultüyının onuncu yıldbnmü mü
nasebetlle 26 cylfil 942 cumartesi 
günü saat 17,30 d:ı Tcpeb:ı.,ı Belediye 
bahçesinde Wren ynpılacaktır, 

Adresleri Halkev1m1zdc malum o~an 
vmıtn davetname göndc:-!lmlştfr. 
Adrcs!ert Halkevlmtzce m:ı.;üm olmı
yan, fiknt Wrcne lşUrtık etmek iste
yenler 1çln (Bln k1şll1k ı ~er ayn!
mıştu, 

Arau edenlerin Hn.!kev!m!ze mü
racaat ederek da'·etnaınc ıı.lmalannı 
rica ederiz. 

Sahl!e 7 

Memur alına ~~caKtır 
Maliye Vekilliğinden 

1 - Toprak DaRıtım komlsycmlanndıı. l"en memuru olarak çalıl}
mak tıure 80 memur e.Jmacaktır. 

2 - Alınacak memurlar Tapu n Kadastro Okulunun Fen kıs
mında bir ders yılı taluil görecek:l.erdlr. 

ı - İsteklllerln Lise mezunu veya. llsenln onuncu gmıtını bltir
m.t.ş buhmmalan ve askerlikle lllş1kll bulmımam:ılnn ve elli yqını 
da geçmemi/; olmalnn §arttır, 

4 - Alınacak meınurlnm okulda bıılunacakl:ı.n müddetçe altnıı, 
llta Ocret vo on Ura. muvakkat tazminat verllec • ve aynen tevknlZı
de zam kanunundan da istifade edeceklerdir. e:Elc geçecek safi mik
tar yetmiş blr llrn otuz be~ kuruştur,11 Köylerde gcçec ı: her giln 1ç!n 
aynca scynhnt yevmiye!! verllecekUr. Okulu bltlrdlitttn ro:mı !! e 
mezunlarına seksen beş ve d!Cerlerlne yetmiş beş llrn ücret ver1le
cekt1r. 

5 - Okulu bltlr<:nler beş sene müddetle Maliye Vekfiletlntn 
tenslb edeceet ycrlerd. çıı.lısac:ık ve bu mesalnln mühim bir kı.."l'Ilı 
köylerde geçecektir. 

6 - İsteklllerln Maliye Vekllllğt cMll?1 Eml~k U. Müd rltll':U n 
hitaben yaımcaklnn dUekçelerln1 ve nş:ı~dıı. yazılı vestknlnn 20 
Ey1füe kadar göndermeleri lf4zımdır, 

DUekçeye bajtlanacak vesllmlar §Ulllardır: 
A - Nufus Hilvlvet cüzdanı caslı veya noterce ve yahut re mi 

blr maknmcıı. tasdikli sureti> 
B - Altı kıta fotogrnt, cAlt1 buçuk dokuz ebadında> 
O - Okııl tasdikname veya ~hadetnnmes.t cAslı vey:ı. ta dikil 

bir sureti> 
D - Bulundutu memuriyetlere alt veslkal nn asıl yeyn surcll rl 
E - Sıhlı! durumımun her 1kllmde veya bllhnSS!l köylerde vnz'

fe g6rm~c elverişli olduğuna dair hükllınet veya be1edlye doktorlu
ğu raporu. 

F - c. Milddclumum1llğlnden mahkQmlyctı olmndı~ına dair vc
slka rİstıdanın albn:ı. MüddelumumtHkçe tasdlkll meşruhat verilmek 
suretııe de olnbillr.> 

O - HüsnUhal kf4ğıdı. 
H - Askerlik vesikam. cNUfus hfiviyet cflzdnnmda varsıı aynca 

istenmez, 
J - İstckll remıt bir dnlrede ~makta ise bu dalrenln alelnS11l 

muvn!akatlnl gösteren vesika. cMUrncıuıtn mfltenllik istida. ve ve.ı.1-
kalıırın o daire vasıta.sile gönderllmesl halinde aynca muvafakatnn
meye lüzum yo~r.11 

K - Noterlikçe resen tasdikli taahhütname cBu tnahhütnnme
nlr aurttl Ankarada Mllll Emll\k Umum Müdtirlilğünden ve vtıAyet-
lerde Defterdarlıklardan alınacalttır.11 C7704) <9820) 

K. TASARRUF 
HESAPLARI 

2 fJüncltcşrln Kc· 
şideslnc ayrılım 

ikramiyeler 
1 adet 1000 llrahk 
1 > 500 • 
z • 250 • 

14 • 100 • 
10 ,. 60 • 
40 ,. 25 • 
60 il 10 

de Meclisi İdarenin teklifi üzerine .f - Her nevi ithalat ve ihracat 
hcıycti umumiye tarafından ittihan ve ticuetile bilumum malt sınai. 
karar edilmesine ve tadil mahiye• ticari ve zirai i~lerlc rnc§iul' olmak 
tinde olan işbu karann hükOmetçe ıe bu nevi müesseaelcri kurmak, 
tııadik edilmesin~ miltevakkıftır. na mevcut müesecaclcrc ittiılk etmek; 
auretle tasdik edilen karar i§bu mu-- 5 - Memleket dahil ye haricin
lavelcnameye zeylen ilave ohınm. dek! her türlü malt. eına!, ticari zi
Şirket esuı maksat ve tedviri mua- rat mü~eleıin vekillik, mil~C8-
melatı zımnında kanunu mahsusuna sillik , e acentalık ıve konıi.yoncu· 
tdvfikn·.ı emvali gayıi JllenkUle ta- luklannı yapmak: 
erruf edebilir. 6 - Maden imtiyazları istihsal 'Ye 

ı,Jetme ve iclarcaile m~gul ohnak. 

Prngram: l - İstlklAI nıar~. 2 -
Birkaç .söz, Kllıç - kalkan göstertst, 
Mllll oyunlar: 1 - F..ge oylUı!an, 2 -
Kar:ıdenlz oyunlan, S - Cenup ve 
Doğu Anadolu oyunları, 

Oyunlar Halkcvlmlz üyeleri tnra
fındnn oynnnncnktır. Törl'n bir sa:ıt 
ı;ilrccektıır, Gelemlyecek dnvet.ıııerı. 
mlzln, knbll o!ursn, Halkcvım1ıe ma
Uimat vermelerini rlcn ederiz. 

mevcut 9/12/941 tarlhll senet altm
d:ıkl hnz:ının müddclaleyhe nlt olup 
olmodığmın ıst1ktnp suretııc tayin 
ve tesb!ttne ve gelmediği takcilrde ls
tlkt:ıptan kaçınmış nddlle dtıvnya 
sabit n:ı.zarile bnkılncağından bahsl
le müddclnleyhe usulen lstıktnı> dn
vetıycsl ynzılmasınn ve ddvacınm 
tnlebl • eçhlle Eyüp'te Otakçı!ur'd:ı 

Nam:ızgiıh caddesinde 53 sayılı hane 
enkazına. mukabil dfıvacıdıı.n 250 lira 
alarak bunun 200 lirasının senede 
dercedlllp bakiye 50 Urnsının senet
siz kn.lınadığına yn.nl mezkilr enkaza 
mukabil dftvacıdnn açıktan 50 llra 
nlm dığın:ı dalr müddelaleyhe ye
min tevcih! lilzumunn ve bu husus 
içln aynen yemin davetiyesi tebliği
ne ve bütün bunlardan tnhslle gı
yap karnı tebllğtne ve lstıklnp dave
tiyesi, yemin <!:ıvettyesi ve gıynp ka
rarının bir ay müddetle ııtmen teb-
liğine ve duru~mnnın 21/101942 saat' .., __ _ 
10 a taJlkına karar verilmiş bulun- • 
duğundan mezkur günde m:ıhkcmc

KUŞ TÜYÜNDEN • 
Nevi ve mahiyeti itibarile İJbu 

maddede zikredilen muamelattan 
py.ri her hangi bir muamelenin ifa
aı tirket iç.in nafi görüldüğü takdir
Clc Meclisi ldarcnin teklifi üzerine 
heyeti umumiye tarafından ittihazı 
karar edilmeşioe ve tadil mahiye
tinde olen f~bu karann hükfunetçe 
tasdik edilmesine mütevakkıftu. 
Bu suretle tasdik edilen karar i~bu 
mukavclcnamcıye zeylen ili'ıve olu
nur. 

Şirk.t eııası maksat ve tedviri 
muamelatı zımnında kanunu mab
auauna tevfikan emvali gayri men
kule tasarruf edebilir. 

UCUZ EV ALMAK STEYENLERE: 1 
Fatih, Atikıılipllf'l tramvay durağına bir dakika mesafede Ye

niçcşme (Altay) caddesinde 16 ve 26 numaralı :5 oda. mutfak 
bodrum vo geni§ tA§lığı ve bahç~i olan köoeb~ ev 3200 lira 
kıymet Uurlnderı Fatih Üçüncü Sulh Hukuk mahkem~sincc 22 
EjylQI 942 Salı ı:;Inü eaat onda ııablacalctır. 

SACINJZ DÖKOLOYORSA, BAŞINIZDA KEPEK VARSA 

J. 
KULLANINIZ. TESİRiNİ DERHAL GÖRÜRSÜNÜZ. - ............ ;, 

Kütahya valiliğinden 
Vlltl~etın ?ı.tlhııllt ld:ıre hlzmeUerlnde istihdam olunmnk ve ayda. 8659 

yılı kanun ıı.hkl\nun t vl kn.n A.zam1 260 l!.raya. kadar ücret verllmek ~r
tııe cYUk k Mim rıı Uıybı edılecektır. 

serb t ç n ) ;.t m!mur ardan talip ol:ınlnrın ves:ı.lklle vll!l.yete 
J116rac:ıatuın. c99Sl> 

ye gelmesi veya bir vekil gönderme. 
El film olunur. 

Türkiye Ctim. nriy i 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarth1: 1888 - sermayesi: 100,000,000 Türk llrnsı Şube ve 

aJans adedi: 265 
Zirnf ve ticarf her neri banlm muameleleri 

Para blrlktirt:nlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Zlrnat Bankasında lrumbnrnlı ve itibarsız t:ısanut hesaplarında. en 
az ~o llrası bulunanlara senede f defa çekUccek kur'a 1lt\ nşağıdıı.kt 

plAnn göre ikramiye da~t1lacaktır. 
4 ııdet 1.000 Umlık 4.000 Ura 100 n<let 50 UrnlJk 5.000 lira 
' • 600 , 2.000 » 120 » 4.0 • 4.800 » 
' ~ 250 » 1.000 , 160 » 20 » 8.200 • 

40 , 100 » 4.000 • 
DİKKAT: Hcsnpı:ınn ak! pnra.Itı.r b1r sene lçlndc 50 liradan aş:ı~ 

c1ll~yenlcıre lknımı e çıktığı takdirde ~ 20 fazı e verııcccktır. 
Ktır.llar senede 4 defa 11 eylfil, 11 b!rincildinun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çeldlecektir, 

l'astılt, l'org:ın, l'atak lmlbnmak hem kesenize ve hem de 

s:!~~~~e BiR KUSTUYU YASTIK 2 LiRAOIR 
Yatak, yorganlan da pek ucuzdur. Adres: İstnnbul Çakmakçılar, S:ın
d:ılvacılar sokak. Ömer Bali otın Kus tüvü Fabrikası Telefon: 230 .. 7. 

Kabataş Erkek lisesi satın alma komisyonundan: 
Okulumuz p:uı.s1yonunun 17 kalemden ıb:ıret 39ill Urn 25 kuruş muhnm• 

men bedelll çıı.maşır yıkama lşlnln 25 9/942 cuma gunil saat 14 te B 'YCıolu 
İstlkll\l cacidesl İstanbul Llse!er Muhatcbec1llğinde cksUtmcsı y:ıpı!nc ktır. 
İlk teminat 298 lira 45 kuruştur, i.cteklllerln miınıcaat':ın. (9775) 

İdrar yollnn 11Uhabı, yenı ve eski BELSOÖUKLUGU, İdrnr zorluğu, Me
sane ve Prostat iltihabı, sısut ve Koll Sistltlc.re. Böbrek rahntsızlıkln

nnn karşı en mükemmel blr na.ç BELSAMİTOL'dur. BELSAMİTOL kul 
ıonnnlnr vuknnda yıızılı hastalıklardan çabuk kurtuhırl:ır Blltfin F.c

z:ıne ve ecza depolnrlndnn nrayınız. 

l!l=l~-IE!:!!!ll!!LWl'.IAkpunlan vaktini hoı g~irmek, l!JD!lllZIDlmlll! 
iyi yemek, iyi içmek. iyi müzik dinlemek isteyen ı 

e gider 

& 



Sahlfe -8 

üzefllk 

.... 

aş, diş, nezle, grip, _romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

lcabinda günde 3 ka§e alınabilir. 

111 hyıuı 1942 

u 
Her akşam saat 10 da açılır 

Masarik ve Arkadaşları 

BiR MOTOSiKLET ARANIYOR 
Satmak latiyenlerin T epe,;a,ında Kordova hanında .ıf numarada 

Bay Rilşt{ly• milracaatlari. •••••••r 
Tek bir hattın zarafeti çehrede 

kuvvetll bir cazibe yaratabilir. En 
ev1ml1 çehrede bt.:e düzelecek bir 

hat bulunmaz mı? Büyiil: bir dik- AYA LAR ve BAYLAR ı--• •----Rumeli hisar. --..ı-• 

NECiP BEY BAGI 

• 

kat ve lhtlsn..s!a hnzırlnnıın Gözen 
OuzeHlk mllsto.hznratı gQzalı1ğe 
yardım eden ve clddeı. mem
nuniyetle ku'lanılacak mnstıı.h::a
rattır. 

BAŞLICALARI: Gözen Oüzel-

lk sutü teni temiz!cr ı:;erer ku
urları ve çlllerl örter. •3ozen Kre

mi 3 tipte nrzolunur: Yıı.ğlı Gö
zen Kreml,YağSJz Ol:izen Kremi \"e 
acı badem tertipli Ouz n Kremi. 
Bu kremler hangi tenlere yarnsır. 
BI e yazınız blldlrellm. Gözenln 
pudrası 150 1ncelikt0 olan ye
gc\ne pudmdır. Pudra tutmalıdır 
ve terkibinde cl!de muzır me
vat bulunmamalıdır. Ouzen bu 
hususta C'lciden pek titlzdlr. 
Pudranın rengi me .. eJesi de 
pek muhlmdlr. Tenlertne uy
mıyan renktf.' pudra kur:ıı.

nan b:ıyıı.n!ara sık 9lk tesa
duf etmlşlzdır. B!ze yazın te
ninize uygım rengi bildirelim. 
Gozen pudrıı. 12 renkte yapılır. 
06z"nln h~susl cazibe pudrası 
bl hnssa şayıını tav lyetllr. 

Gözenln diğer mustnhzarntı 
ra ınd:ı. Gözen Allı"'ı ba.şı tu~r. 

rtemlt-ketlm'z!n her ı;ehr1nde ter
e h ed len bu nllırrın renk:erı cn
zip•ir. 7 renkte yapılır 

Gözen Bı1y:ıntlnl 4 Upten iba
rettir: Krıs•a !ze ya(;h V'C yağsız 
\azo içinde. Llklt yağlı ve yağ
.z şlŞe lçtndc. En lyl brlynnUn 

Gozcnlnkfdlr. Gözenin pl,r.asa 
o yonlıırından gayri 4 kokı:lu 4 
1 yomı çok ar nır. Yassı şl

'ere doldurul:ın bu lrM-yon'ıı.nn 
mleri d" C'azJpth! Sin' BF~İ -

nt'ı.v - •. !'tlER - OY\. 

A} ı:ı a O n1n m ı;n Du
d k• n k!ı be parfumunil k'.11.:ın
mı an p0 k o dır. 

Erkekler için: LAv.ınta Çiçeği 

v Oo enin m hur limon k ıon
} ı. 

at'iyen 
lhtiyarlamıyan 

45 ra.tında ol
masına rağmen 

yüzünde hiç bir 
buruşukluk olmadığı gibi tenl de 
bir genç kızınki gibi taze ve ~"U
muşak ... işte Viyana Onıversftesı 
Profe.>orO Dr. K. SteJskııl tarafın· 
dan keş! ve cBlocel• tabir edllen 
şayanı hayret. cençllk unsurunun 
slhrAmlz tesiri budur. Bu cDıoceb 
şimdi penbc renkteki Toknlon Kre
minde mevcuttur Siz uyUrken 
cildinizi besler ve gençleştlrtr. 
Oundüzlert için de Beyaz renkte
kı Tokalon Kremini kullıırnnız. 

Siyah nokt.nlan erttlr, açık mesa
melerı sıklaştınr ve cildi beyazla.
tıp kadl!e gibi yumuşatır. Toka
lon Kremlerinin memnuniyet ve
rıcı semerelerı gnrantlUdlr. Aksi 
takdirde paraNz iade olunur 

1 

ı\ıuesscsemlz4e dalma KADIN ve ERKEK kol, ceb saatleri, masa 
dU\ıtr saatleri, altın ve pliltJn nişan ytlzilklcrl, kıymetll taşlarla 
süs1ü ÇİÇEK ve PLAKI..AR ve yeni aŞevnllyet> yilzilldcrlnln zen· 

gln çeşitlerini bulundurduğmuzu bildirmekle şeref duynnz. 

No. 9 Raşnk 
• 1 U elmastı 550 lira 

No. 9/A 

120 elmas 12 pırlanta 620 Ura 

Si GE No. 24 
23 e1ma!I 

SAAT MACAZALARI 
2 a~~~~;:_ta 

ADRES: İSTAI\'BUL, El\IİNÖ1'1.t CADDESİ No: 8 

No. 25 
19 elmas 

1 pırlanta 
265 ldlra 

K 1 Z lıııil' I S H I AmerllılD llız Koleji 
I'\. : Amıvutkl'ıY. Ttl. 36.160 

Erkek 
21 

kısmı kayıt günleri: 
Eylül pazarts si 

22 Eylül sah 

Kız kısmı 
22 EYLUL 

kayıt günleri: 
SALI ve 23 EYLÜL 

Kolej ve Teknik Okul 

Talebeslle Yeni Talebeler 

Orta kısım Talebesiyle 

Yeni Talebeler 

ÇARŞAMBA 
Leyli Talebenin ekmek kanıelerilc bir giinlük ekmeklerini barabcrlerinde getirmeleri gereklidir. -!!!il-------• iSTANBl'I. NiŞAl\'TAŞI - J{ HAKOJ. KAltŞISI IDA, ________ ,.. 

A • A • t J, K o (§ o K lb Ü ~ ~ ~ Ü KIZ VE ERKEi{ 
ORT \ - LİSE t::::rl' l'ATILI • YATISIZ 

KU ULUŞ TARİHİ: 1885 • TORKİYENİN EN ESKi HUSUSi LfSESintn 
Em :ı.U arasında şeralU en ehven ve şahs1. m"nfnat beklemlyen bir fllm mUes:;esesldlr. GUztde btr talim he
yetine mallkt.r. önUmUzdekl ders yılında Llsnn tedrl atma b!lhassa ehemmiyet verilecek; ders saatleri dı-ı 
şında husus! U an kurs':ırı açıl:ıcak muı:lğe f dadı olnn çocukların bu hu u tnkl gelişimine de önem vert -

ı c"'':tlı. Telefon: 80879 

AJlill!!l!l!!Dm~IS.!lamlDC'i Niş a nta şı, Çınar caddesi, Hu su si mE:sım!S::Dc:s:ı:DKzıcııı~ 

ŞüŞLü u~~AKKü lLü~~~n 
Ana, llk, Orta ve Lise - Yatılı, Yntısız - Kız, Erkek 

Talebe kayıt işlerine hergün 9 dan 1 7 ye kadar bakılır. Talebemize ders saatlerine ilAveten ücretsiz 
yabancı dil l·url n açılacaktır. 

n11n:::m!IJZ21C~~!!:c!i~ı:ll!ilrnı:ı:ımt:suın TEU FON ı 805 4 7 ııa'E!ISim!iESJl?ll!:J%ı:z::llilliı:l!laall!:l:ı:t11~mıı:ıl 

Muhasip aranıyor 
Bir ttcarethıınenl.J1 iktidarlı 

bir muhasebeciye lhtlyacı var
dır. Münı.cant yerl: Karaköy 
Kemeraltı cadrt Tzmlrll o~lu 
han n.'tınd N?. D AH R n 
Orb 'I T l 4 1 4 

Zayl - Nuf~.s t k remi ka,betUm. 
Y nislnl al:ıc ğımdln c ki nln hil~
nıil yoktur. 

1893 d ğıımlu Rll!>j a l Tur.c 
t bnasmdan O. Markof 

Daktilo aranıyor 
Almanca ticari muhaberatı bi

len Türk teb asından bir bayan 
aranıyor. Cnl t da eski Ş rnp 

iskelesi eoknğınd TACERTU 
hnnında ikinci kata müracaat 
olunması. 

Zayl - 83 s:ı.rı ve 2/12/1940 gtinlü 
1 Beyo~lu 24 Uncu Uk okuldan aldığım 
nnkll verglstnl kaybettim, Utm o!u-

1 nur. DoJl' n Aytalun 

~ll!CDI--• NURUOSMANlYE caddesinde hususi ••••• 

Yeni Nes·ı ilk Okulu 
YUVA - iLK KIZ - ERKEK 

Tı.irkçe - Fransızca öğTctim. Yuvada yenilik. Bu yıl orta kısmı da 
açılacaktır. Her p,ün s:ıat 9-17 arasında kayıt vapılır. Mektep 21 

m -· Eylulde açılacakbr. • 
4 

--mı-m::ıım1111amILK - ORTA - LİSE 

Kız 

Erkek 

Talebe kaydı için her gün müracaat cdlleblllr. 

l'ııtılı 

\'atısı:r. 

• 

ımz \DEB!\ŞI, POLİS KAnAKOI.U AP.KASI 
iıııı••••l'Jİ:!••:- Telefon: 2253<1 ll!l:lmmmm•mmallii 

114MJAUA"•6" "'iW • :&&• •--• ••--• 

Pijama Gömlek tamlrl ve ısmarlama Dikinıcvl 
A .f • I .a.tl"lil~ı.... •• 1 ,._,,,._."'"C'"•ln,. cz..n..,n~ln Uo.-.ı 1'.-1n ,. 

Hayvanat Bahçesi 
Bağda üzüm satılır. Şehrin en mümtaz caz takımı Pazar gUnlerl 

lcrayi ahenk eder. Müskirat ve memeşrubat ucuzdur. Boğazın en gUzel 
manzaralı rve eğlenceli olan bu bağı ziyaret ediniz. 

UNKT 
A LA 1 
19 45 

• • • • • 
MODELLERiNi DiNLEYiNiZ 

. ' 
Y. Hl/HENIJIS 
GALATA 

• 
llAllAKOY PAlAS 

NEZLEDEN KORUR vE NEZLEYİ KÖKÜNDEN KESER 
' Eezıınelerden israrla GOMENTAL arayınız. ••••'flf 
i MEMÜR ARANIYOR 

1 
Yn.zı 1şlert 11e muhaS('be veya nnl>ar işlerine vakıf tecrübeli !k\ 

memur alınacaktır. İsto.kl!lertn fotografl'ı hal tercfune kft.ıltt1annı ih
tisaslarını blldlrm blr mektup cMEMUR> rümuzU.e Pos'.a tutusu 

No, 176 ndres1ne göndermeleri 1Uın ol'Ullur. 

HER AKŞAM 

MAKSiM 
f'AL01'.UNDA 

Ramazana mahsus büyük program 
ve memteketlmlıln tanınnuo artistler tamfmdD.n oYitanan 

MAmlUD nSAnt.~tN YAZDIÖI 

MODERN KIZLAR 
60 ~lk büyük revü, Büyük blr muvntra.kıyetlo devam ecı;ror. 
DIKKAT: Teınsilden sonra hClr b.rafa. vesalt.4 nakliye vnrdıf 

27 Eylül pazar günü saat 16 dan 18.SO n kD.dar tam prog~~ 
REVÜ MATİNESİ 

Tt>lefon:: 42633 

Diplomalı Eczacı aranıyor 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim şirketinden: 

3659 sayılı Barem kanununun hUkümlerı muclbtnce 1ktls!lp edeceği 
derece üzerinden Turhal fabrlknmız 1çln diplomalı btr Ezcazı alınncak
tır. Altı ay sonra. kcndlslno barem kanununa ~~ bir ltfetme dere
cesi verilecektir. Ev to.brıkn tarafından temin edilecek ve bir mlk.tnr 
klın alınacaktır. Talip ol nlıırın Yenlpowahane ıı.rımsmda Bakcr Ha
n ındıı 3-cU kattnkl Büronıuzıı yazı llı- m mcaııtlnrı. 


