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Alman yada 
çöl savaşına 

niçin ehemmiyet 

veriliyor? 

Alınanyada Libya savaşı ön 
nJ'ta relmlyor. Öteki harb sahaaan ıçin olduğu gtbl çöldeki çar

Başvekil tetkiklerine 
devam ediyor 

Yolda kendisini bekliyen köylülerle 
görüşerek ihtiyaçlarını sordu 

8ahibb Necmeddin Badale - N~rlyat müdürü: Hllanet Ferldun Es - Akşam Matbaası 

BU SABAHKİ 'l'ELGBAPL.A.R 

Çölde büyük muharebe 
henüz ·başlamadı 

.,ışma h.e..berlertn1 de Almanlar Kars 2 (A.A.) - 1/9/942 de mi.ilk! ve askeı1 erkln, blr kıta 
Benn btr tlgi Ue takibediyorlar. Sankamıştan halkın tezahürleri asker tarafından sel~mlanmış
l'akat bu eephe haberleri Alman aramnda ayrılan Başvek11lmtz vt- !ardır. Vaktln geç olmasına rağ
e!kAnnı meseıA. İngilizler, yahut lft.vet hududunda kendilerini kar- men büyük caddenin lki tara
fta!yanl~r kadar heyecana getir- şıiamış olan valimiz ve retaka- fında halk BaşvekUiertnt heye
ınıvor. tindeki zevatla blrllkte geçtikleri canla alkışlamıştır. Sayın Baş· 

Bunun sebebi, Libya çölünün yerler üzerinde köylerde kendile- vekilimiz de btr müddet yaya Londra 3 (A.A.)' - Batı çö- ve Alman zırhlı alaylan topçu lle 

lngilizlermüstahkem mevzilerini tutuyorlar 
Rommel kuvvetleri üç koldan yürüyorlar 

~lmanynya Kafkas dağlarından İin1 bekleyen köylülerimizle k~ yürüyerek halkın pek canlı teza· lünden gelen son haberlere göre M h •• k " • tayyareler tarafından snrsılınca-
C:laha uzak olması değildir. Al- nuşarak ihtiyaçlarını dlnlemtş ve hilrlerlne «Nasılsınız arkadaşlarıı dün Elftlenıeyn bölgesinde büyük ISlr U .. Umetı ya kadar bunları mulıafazaya 
manya, esasen Afrikayı benimse- kendllerinden izahat alarak dün diye mukabelede bulunmuşlar ve capta çarpışına olmanuştır. Dün devam edecektir. Miitt~fikleı1n 6 
rntyor. O halde akla gelen ilk saat 19 da şehrimize gelmlştlr. bilA.hare otomoblle binerek ikia- Ümumiyetle sakin geçmiştir. Öğ- • librelik toplara 130 luk ve daha 
8ual şudur: "Alman orduları A!- Sayın mfsaftrlertmtz şehrin metle.tine tahsis edilen valt kona~ leden sonra çarpışma vukuuna v· h , .. S d başka toplara bol bol sahip bu· 
rika çölünde sırt İn~ntereyi yen- methallnde mevki komutanı, ğına gelmişlerdir. dair bir haber gelmemiştir. Mih- ıc Y ye gore u ana lunduklan bu sırada en rnükem· 
rnek, Mısırı alarak İngiliz İmpa- ver kuvvetleri şiddetli blr topçu nakledilmek İsteniyor mel tabiye düşmanı çok kuvvetli 

ratorluğunu can alacak yerinden Mektep kı·tapları ve hava bombardımanına tabi --- olan Müttefik müdafaa mevzlle-
'\'Urrnak tçln mi düvilşilyorlar? tutulmuştur. rlne çarparak yıpranmağa mec-
~ahut, Almanya, Afrikayı İtal- İngiliz zırhlı kuvvetleri ku- ~:1-,.h~~~~J - ~:.f=· bur etmektir. 
yava hediye etmek gayretile mt mandam general Montgomery ......... Kahire 2 (A.A.) - DUnkCl ~alı 
o kızgın çölde kan döküyor? Mihver kuvvetlerinin Müttefikle- Sudan'a nakletmek hususunda günü sava.~lar devam etmiştir. 

Almanyanm geniş harb plA:.n- 0 t kt l • •• f d okutul rin tahkim etmiş olduktan saha- tazyik ediyorlar. İngiliz kttaları cenup kesiminde 
lnnnı kestfınıeye çalışmak boş f a me ep erlD UÇ SIDI ID a • ya glrmediklerlnt söylemiştir. B. Churchill, Mıaın ziyareti en şiddetu Mihver hücumlarına 
Olduğu kadar şimdiden sonraki k •• b• k•t b b S Jdı İngiliz tayyareleri, avcıların emumda, kırat Fan.ık nezdin· karşı koymaktadır. Mihver faa· 
hareketlerin asıl hedefini anla- ma uzere ır gramer ı a 1 a 1 kuvvetli himayesinde bulunan de bu nakil buşuaunda urar et• llyetinin ne ölçüde olduğ'Una dclr 
mak da güçtür. Fakat Almanya- Alman stuka tayyarelerin! bir miş, fakat kıral, bükUınet mer· burada henüz malOmat yoktur. 
da. ahvali çok yakında:n bilenle- Ankara 3 (Akşam) _ Aldı~ımız basılmaktadır. Lise tarlhlerl de yeni· çok defalar gerl püskürtmüşler, kezini nalıı:letmeğe razı olmamıı· Sekizlncl ordunun külli kuvveti 
tin tikirlert bir araya toplanırsa malümata göre ı teşrlnlevveld._, bt\- den basılmakta olup tedrisatın baş- muharebe sahasındaki Mihver tır. cok önemli unsurlarla miicehhez 
şu sonuca varılır ki Afrika harbi~ tun memlekette tedrisata başlanaca- Iayacağı 1 teşrinlevveıe l!:a.dıır bUt.im kuv'Vetlerine ve nakliyatına şld- İngiliz ı,.,taıanndan müteşekkil· 
ne Almnnynnın girişmek zorun· g-ı cihetle mekteplerde bu sene oku- mektep kitaptan hazır olacaktır. detıı hücumlarda bulunmuşlar d x..... dl"° bl k 

1 
d ~ 

1 1 
dir. Tebliğde zikredilen savcşlnr 

da kalmasına başlıca sebep, tıpkı nacak kltap Ustclerl basılmaktadır. nert rı 11 d rte.r 1 llt- a bomba ve 5 avcı tayyaresini 05~.... e;er r 0 05 U ş ma e bölgesi Mihver zırhlı kuvvetleri· 
Balkan harbinde olduğu gibi Bl h ft k d ıı• tl" e ·· de e ere ee nce e ma .. .. bi kft...1 d doğru, ücilncü bir kol da Ruvcy- x., 
Llbvanın İtalya elinde kalıp kal~ ril~ce;tı:,Y~en~ l~~;~e~lkl~~ıa: çılan defter yapmaR-a evvelce me~·cut duşunnüşler, r o U\.lannı a sat tepesine yani şimale doğru nln Ruveysat tepesine dohru bir 
maması de~ll. İngiliz ordulannın rak o:1:a mekteplerin her O; sınırın- takyldat yUzUnden g&Q kalnı~lardır. hru;ara uğratmışlardır. ı ilerlemektedir. Rommel lngillz miktar ~~er1edlk1erlni a'!lntıyor. 
T sınırlarına kadar ilerle· da okutulmak Uzer& bir gramer kite.- Milmaflh ders zamanına l:a•:lar k:s- Londra 2 (A.A.) - Romme İlk gunlerde ketumıyet 

unus · ıı k d b bı bastırılmıştır. Bundan b1şka hu- men olsun mektep detterıert ihtiva- ihtiyatla ilerlemektedir. 12 kilo- zırhlı kuvvetlerinin külll kısmım h f d"I k 
mest ihtıma arşısın a, u cep- susı tabiler elinde bulunan lisenin t ı dil ıw ı ı kt d metre kadar yol almıştır. Ve 30 arar gibi görünüyorsa da şlmdl- mu a aza e ı ece 
henin bizzat Almanya için tehll· cının em n e cceö. an aşı ma n ır. k t k d d l Ukt lan kad bü ""k bl 1 Londra 3 (A.A.) - 1iıne! ga-k ı · k ·k d Al her Uç sınıfına e.tt co~rafya kl~a,pl1>:n Diğer mektep ıevaıımı aı miktarda tlome re a ar er. n e o ye ar yu r savaş oma-

:; ~ ması . 
01 

usu ur. manya, bu sene Devlet matbaası tarafından piyasada bulunmaktadır İngUlzlerln mayn tarlasını geç- mıştır. ~etcsının Etalemeyn cephesindelcl 
butun A!rıka kıyı!anna yerleşe· · mek ister gibi görünmektedir. . mt!ıabirl bildiriyor: Yapılmakta 
rek, kolaylıkla Sıcilya adasına, Rommel kollarından biri EU\le- Askeı1 muharrirlere göre, ge- olan aava,lar hakkında asker1 v• 
oradan İtalya cenııbuna sıçraya- Poıı·s kadrosu Karne usuıu·· meynln 40 kllometre cenubunda neral Montgomerf"nln tank tabur- stratejik •eEe-plerle. 8nümüzdeld 
Cl\k İngiliz kuvvetlerinin ikinci bulunan Elemelna'nın §imaline Jannı tııtlyat olarak elde tuttuğu günlerde pek az haber verilecekti.r. cel)heyl orada kurmasından kay-
~ılanmıştır. Nasıl ki Rusyaya git
meden önce, sağ yanını güvenleş
tirmek için nihayet, Yunanistan 
harbrndc de İtalyaya yardım zo
runda kalmıştır. 

ltalyaya, şimdiden bütün Afrl
kavı benimsetecek şekilde, kolay
lıkla J?;ellşlveren bu çöl llarbl bu
(?iin Mısıra dayanmış bulunuyor. 
Cephenin bu şekilde kalması ne 
'.Ahna:nların. ne İnglllzlerln işine 
gelmediği irindir ki her iki taraf 
kuvvetlerini çoğaltıp esaslı bir 
neticeye ,·nrmak istiyor. 

4 baş komiser, 6 komiser 
4 komiser muavinile 

kuvvetlendirildi 

Hangi vilayetlerde 
tatbik edileceği 
tebliğ edildi 

İstanbul emniyet kadrosunu takvl- Ticaret VekAietı l eylüldı:ın itibaren 
ye mnksadUe, f başkomlser, 6 komt- yenl bir emlr geıtnceye kadar, ekme
ser, 4 komiser muavini verllmlştır. ğln kartla verııeceğl yerlerin lslmle
Islmlert şwıJardır: Hakkin başkoml- rlnl şöyle bl!dlnnektedtr: Ankara. 
seri Refik, Kocaellden başk(ım!ser Amasya, Aydın, Bilecik, Bltlls, nur
K~zım. merkezden b~kom1ser RUş- dur, Bursa, Cannklı:nle, Çankın, 
tU, Urfa bnşkomlscrt Rahmi, Tunçeli Diyarbakır, Edime, Elazıg, Erz•ırum. 
komiseri Mustafa, Eskl~hlr komiseri Gtresun, Oilmfişh:ane, Hıı.tııy, İ":tnlr. 
Cafer, Bursa komiser! Nurl, Çoruh İçel, İstanbul, İSparta. Knr'i, Kasln
komlsert Cemil, Eskişehir komi.ser monu, Kayscrl, Kocaeli, Malatya, 
muavini Sedat, Tunçell ~omiser mu- Manisa, Mardin, Maraş, Mugıa. Ordu, 
avını· Ali, Manisa k<>mlser muavini .Rize, Samsun, Seyhan, Ceyhan, sıırt, 
Yusuf, Ankara başkomtser1 A•ml. Sinop, Sivas, Tekirdağ. Tokat, TNb· 
merkezden komiser muavini Fuat. zon Urfa, Zongu1dıık. 

1941 - 42 ders yılı polis enstltüslinf: Bu vilayetler d~ında knlan vll~-
lkmnl ederek komiser muavlnllğlne yeUerde kart usulil tatbtlc edllmlye· 
terfl eden pollslerlmlzden İst.aabula cek, yalnız ekmek sar!lyntı mıntn.~a 
t.Ayln edUenıerln lslmelrt çunlardır: ılmlrlerı taratından sıkı surette kon-

Fehml Oöde, Muammer Akol, Hils- trol edilecektir 
nü Oürsöz, Ömer Özer. Rltat Tilzun- --·----
er, Hasan ArJ Mahmut Öıylğlt, Emin B. Wilkie pazartesi 
Özkanar, HUml Aksoyer, Ziya Ayan-
oğlu, .B.aslm oıray, Necip Tur~!. Re- Ankaraya geliyor 
şat Tanilren, Eyüp Tllrk<.!r. Ankara 3 (Akşam) - B. Roo-

Parti genel sekreteri 
Ankaraya gitti 

Parti genel sekreteri B. Memduh 
Şevket Esendal diln akşamki ekspres
le Ankaraya hareket etmlşt!r. 

sevelttn Orta Şarkı ve Rusyayı 
ziyaret edecek olan .şahsi mü
messill B. Wander Wilkle ancak 
pazartesi günü şehrimize gele
cektir. B. Wilkle tayyare ile Ka
hlreye vann1ştır. 

Bu durum. Almanyada yalnız 
Mısır hakkında değil, Orta Şark 
için de bt.iyük limitler doğurmuş
tur. Bu kıs Kafkasyayı aşmak 
hnkA.nsız olduğu takdirde Mı31r 
yolundan. trak ve İrana kadar 
geccrek Kafkasya\'! cenuptan 
almanın kolay olacağını düşü
nenlere raslanıyor. Bu bir hayal 
ınldir, yok~a gerçekleşmesi müm
kiın bir plana mı dayanıyor, blli· 
nemez. Fakat Almanlar, çöl har~ 
binin ikinci cephe meselesinde, 
kendilerine cesaret veren bir im· 
tihan olduğunu ileri sürüyorlar. 
Çiinkil, diyorlar, Akdenizde İngil
tere eskisi gibi hfıkim değ'ildir. 
'.Artık oradan ikinci cephe açıla
rnaz. Bundan barka, İngiltere, iki 
Yildır kendi karac;ındn haZlrladı
~ bir cephede, denizler aşarak 
kendi ayağına kadar asker ve 
silah göndermek zorunda kalan İnhisarlar Vekili tetkik-
'Almanyava karşı koyamazsa, }erine devam ediyor 

Türk gazetecilerinin 
Londra'da tetkikleri 

kendisi denizler aşarak düşman ş h · · d .. "k 
elindeki müstahkem topraklara . e rımız e .~ulunan . Cumru v_e 
tıkıp nasıl başka bi 1 k İnh!!arlar Vekılı B. Raıf Karadenız 
b1Iir? r cep le ura- dün öğleden evvel lnhi.sarlar umum 

Libya çarpışması, bugün ve m?.dü:~üğünde, .. ö~le~:.~ ıonra da 
yarın için bu ehemmiveti kaza- Cumruk başm_u.durlug~n~c m.e~gul 
rıınca. orada iki taraftan birinin o!mu§.tur. Vekıl~ ıe~rımızd.ekı tet· 
elde edeceği netice, yalnız Mısınn kıklerı oa be, gun surecektı.r. 

Londra 3 (A.A.> - Londraya gelen 
Turk gazctecllerl, diln f.ondrayı geı
mlşlerdlr. İnglltercnln s:ı.bık Ankara 
sefırl Slr Percy Lorra.ln Türk gazetc
cllerinln mihmandarlığına tAyln edll· 
mlştlr. Mumalleyh İngiliz İstihbarat 
nazırını temstı edecektir. 

Stalingrad tehlikede 
Ruslar, hatları tekrar yarıldığından gene 

geri çekildiler, Ka~aç şehri de ahndı 
Loudra 3 (A.A.> - Ruslar, Btalln

gradda hMA mukavemet gjst..cnnek!e 
beraber tehlike büyllktUr. Bu tehllke 
en ziyade cenup garbından gelmekte
dir. 

Dün gece Moskovada neşredilen 
resmi Sovyet lebllQ'lne göre dün Ru~ 
kuvvetleri tehrln cenup garbındakl 
Rus müda!aa hatıannı yanp geçmiş 
olnn Alman zırhlı ve motörlze kuv
vetıerl1e çarD~mışvlar, 150 tanktan 
30 unu tahrip ettlkteu sonra yenl 
mevzilere çekilmişlerdir. Tebliğe gô-

.Japon - Rus 
münasebetleri 

• 
Asahi gazetesi, Togo-
nun istiEasına rağmen 
dejitmiyecek diyor 

re. bu Rwı rlcaU, Almruı tankl!lnnıa • 
Rus müdıı.taa hatlarını derlnlemest.-
ne yarmalarıncian ve Jçedye nfifuz et- Tokyo 3 (A.A.) - Asabi 
me!erlnden Uert gelml.ştır. gazetesi,«Değİtmeı siyaseb bat· 

Ruslar, Staılngroduı şimal! garbt- Liı altında yazdail bir makale
sinde me\'2llerlnt sıkıca tutmaktadır. de. Hariciye Nezaretinden istifa 
Alınanlann insan ve mahı:ema bakı- etmiı olan Togo'nmı faaliyetin-
mından kayııpları bilyüktUr. den bahsederken diyor ki: 

Kleçkaya bölgesinde İtalyan kuv- a:Togo. Büyük Asyanm kurul· 

kaynaklardan öğrenildiğine göre, 
Alman kuvvetleri. Don nehrinin do
ğusunda bulunan Kalaç eehrini, bir
kaç gün ev.ve! şiddetli aokak .avaş
lanndan ıonra zapteylemi~ler ve bu 
nehri almakla Stalingradın garbın· 
daki Rua müstahkem bünyesinin ea 
kuvvetli direğini yıkmışlardu. 

Harbin 4 üncü 
yıldönümü 

İngiltere ile müttefikleri 
nihai zafere kadar harbe 

deıram edecekler 
vetllrlnl yendikten aonra Don nehrl- masmdan evvel akdedilmif olan 
nln garp sahlllne geçmlş olan Rıu Japon _ Sovyet paktmın bita· 1 ı · 
kuvvetl~rt. kazandıkları araziyi ae- Londra 3 (A.A.) - ngi tcrcnın 

• raOıgıv tanzim elm{f oldufunu d d" .. l .. nlşletmektedlr. • lk• mt-•- harbe giri•inin ör uncu yı ı muna• aöylemiftir. ı me aı.et ara- " h d 
Merkezi Kafk .. ,,.,..'da şimdilik Al· ıebetile müttefiklerdca mi ver ev• -J.. smdaki müwuebetlerde en ufak d ı · · · k · d msn 11ert hıırcketı durdunıbnuştur. !erini ve ben e erını ıuretı atıye e 

Fakat batı lstlkametınde Alman Her- bir değitiktik yoktur.ıt mağlubedinciye kadar İngiltere ile 
leylşl devam ediyor. Ruslar, Novoro- '---------,---- yan yana harbe devam edecekleri
s1sklye ilerlemekte olan düşmanla dataayı tcvkalı\de r.ıor bir duruma ne dair Londraya teminat mesajlan 
şlddetıı ardçı muharobelerı yapmak- sokmaktadır. gelmektedir. 
tadırfar. Kazaklar, yaptık.lan bir ba.s- 2 < A ) Unlted Press 

.. ft 10 Moskova A. • - - Bu müansebetle Amerikan asker• kın~ 00 Alman öldilrmUşlerdlr. ın muhabiri blkilrlyor: 
1 

i L d dd 1 · d · 
Voronez cephesinde, Don nehrinin St.nlin rad' cnup batı clvarlannı er on ra ca e erın en geı;mıt-

gitmesi yahut kurtulması bakı
nıından de~il, bütün harb üzerin
He vapacağı tesir noktasından işçi partisi 

garbına geçmiş olnn Ruslaı·a karoı Ud t g 00~ c80 ... _. kuvveUeri 48 ler ve giddetle allcı§lanmışlardıroı 
~1.•- 111- 'I Al n1 m aaa •ı"• H · · N B E" b .. 
Ja.l!ll .-... -.. B • e ra ma ann yaptık.lan mukJ\bU hll· .saatte dördüncil defa olarat ycnl arıcıye azın aen . u mu~a-

cumlar, RIL! tebllg1.ne göre tet"dedll- rnevzııere çekilmek zorunda. kalmış- sebetlc verilen öjle ziyafeıındc ıor 
mlştlr. lardır. Stallngrad'ı tehdlt eden hayat! lediği. nutukta, lngiltere ile müttobüyük rol oynıvacaktır. 

Necmcddin Sadak 
Kapici ile hademe 

Komünistlerle i•birligı'"' • 
Y Biiyük bir bina, bir mektep bir yapmamakta İsrar ediyor dıüre günün birinde yanıveriror. 

f Hariciye Vekili geldi -·- Tahkikat... Tahkikat... Sonunda 
Harkiye Vekili B. Numan Mene· Londra 3 (A.A.) - İngiliz işçi mesuller meydana çık.anlıyor: Ka· 

hıencioğlu dünkü ekspresle Anka- partisi, komünıat pa.rtiailc i, birliği pıcı Ahmetle, bademe Mehmet. 
tadan lstanbula gelmiştir. etmemek hususunda evvelce verdi- Dalgınlıkla bir yere yanar ıİgara al· 
, ği karan muhafazayb ve partinin ml.flar. 

Münakalat Vekilinin diııiplinini muhafaza için icabeden Zarar bir milyon liral Kap1C1 Ah· 
. tetkik seyahati tedbi:leri ~1!11ağa.. karar _ve.rmiştir. ~etle ~~media muılan 30 ar 

A •.• 3 fAk ) _ MO k '"t lşçı partısıncı gore, komünıat par- lıral MıUı aervet tamamen mahvol· n ..... ra şnm n'l n.u · · j ·ı · h b ı · Vekili amiral Fnhrl Eni'!! bul!ün tısı. ngı terenın ar gayret erme muştur. 

RJevd& Rıu ba~ devam ediyor. tehllka saatten .saate fazlo.lnşmakta- fiklerinin hiçbir zaman Hitlerle uz.. 
tncıUz V& Rus hava. kuvvetleri, Al- dır. Sovyetılcrln nevmldane gayretle- laımıyacaklarını teyidetmiştir. 
::~~.a~~~~J~:~e~;r~~t ~~:V~:n~n bil:~:u~n~~~ı N~~~~ı~~~ İngiliz Başvekil mbuavini B. At· 
geslne yaptıklan akın muvatfakıyeW Iıntlnnnı yarmış olduğu bllcllrllmck- lee de dördüncü harb senesi başlar-
olmı.ıştur. Ruslnnn Varşovaya yapmış tedlr ken hür milletleri daha istekli ve 
olduktan akın esnasında 54 bllyük ~llngrad'm .şi.ma.1 ı:ıni1Slndak1 dnha iyi. bnzırlanmış gördüğünil 
yangın çıkmış, Alman kurmııy heye· cephede Almanlar Sovyet Mtlnrını söylemiştir. 
Unln ~al ettiği piyade ~mendtrcr yarmak lhtlmaıı 11e hücum etmekte. 
istasyonunda şiddetli 1nrll'1k olmu§- dlrler. • • • 
tur. Sovyet kuvvetıerı Stallngrad mu- r- Karikatürıstım~z --, 

M.lskova J (AA.> _ Unlted Press: harcbeslnln yenl bir buhranlı .snfha- Cc 
1 

N d" C .. 1 r . · ıllık tat:i-
Krasnya. Svezte. gazetesinin blldlrdl- ya glnnlf oldu~unu kabul etmekte- ma a ır u e :} 
~ine gönı, Afmanl&r Staılngradın ce- dlrler. linl almı~tır. Biıkaç gün ıonra 

müeueael~ nup batı ,akınlarınd4 ~Uthlf blr hl1- Almanlar Kalaç )ehrini eserlerini gene AKŞAM' d.:'l ncı-
"-111 ....... llİIİll ... iml ......... -. 

lrlcnıl<'krt dnhllll'd~ buviı·~ ~lr tetkik yardım ediyorsa, bu Büyük Britan• Bu gibi vakalarcla 
ee.vııhatınr cıı· rıı' tır v k ıın u~rı- Ylll ve demolc..rui tehlikede olduğu imirlerine de bJr 
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SÖZÜN 6EliŞi 
_________ ıMai:k:ıelerde; 

HARS DURUMU 
Avrupa haritası 

M eldeplerde coğrafya öğretmenlerinin bu sene çocuklara 
nam.I bir Avnıpa anlatacaklarını merak ediyorum. Hangi 

memleketlerden, hanıtl hudutl:ırclan. hangi insanlardan bahsc
clecekJer? Çocuklann öniindc açık duran coğrafya kitabı iyi gün
lerden kalma boş bfr masal, hakikatle fJgisini kesmiş eski bir lıi
iAyedir. Duvarn asılan Avrupa haritası nrtık eyfmscr bir T('Ssnnun 
en tnth renklerle hoymlığı ((Sulh günleri» isimJI bir peyizajmclan 
başka bir şey <leğil. 

1939 srnesindc harh çıkınca bir FranS!z muharririnin eline 
geçen eski bir Avrupa haritasını seyrederken yazdığı şu satır
fan tekrar okuyorum: 

«At'nbn ni<'in co~nrvn lıaritnlanmln memlc'kctkrin mala· 
n .gö.,iikmrz? Fğcr hnritalnr r;cmnlan <fa gö :rscydl biitiin bu 
nıcmlekt'tlerde yasn nn lnsnnlnnn nıhlannı ank mak n kolay 
ol:lcaktı. ~ımki hu nıcmlf'lcPtlrr,le ''almz C'akin h&yva~lar, ma· 
ıc11rn <'nh:mJar. tnbf'.lthı rriize1Ji'clf'rl fclnd1' ovnaşnn kö Jiiler var. 
f nc:nn f ._kO<'\·nvı c:ac1!' knvunlnt V<' e-öller. f ;:panyavı Snncho· an· 
ça'Jnr. ftnlvavı VPncdil{ sarkılan. Yunnnistam ırüzrl ilahlnr. is
Vİ<'rf'vf siittii inekler. JJollBndavı konarım rlize:ara açmıs <le2'!r
rnP11ler. J\Tnr~ristam ~l!an muc:ikisf. Tirol daelanm, Tirot tiir
Jriil('"ile dolu :r~nnPdivor. Alm:mvn kin Hra kokan JolmntalnrJa 
!'it'lmhert havalı:rlle dan~l'Clen • Turembcrg kuklalnmıdnn bas'ka 
btl' C'ev n'kln P"rlmivor V<' Frn.,c::avn bPltmcn kHic:tosi, Bele<live il::ıi
rf'<:i. nV"l:mla ~iman riizl?'nrlnrlle bir cenup knsalı~c;ı P'Öreh!li
yn.-.ını Hnritnnın ii.,.erlntle biitiin Avrun:ı no!1m115 n"hirlf'ri. noel 
pr.ı;ı,.lı:ın. vnnma dniTJnn. ~an kuleleri, hnvrak1an, sarayları \'C 
janrl"rma':lrflf' bir Cocn'k b:ıJıceı;I halintlc.)ı 

'7avallı Avnroa! Arf.k ~eni ÇflcukJara göstt'rmck ne güc! Ba
na c::"mr'H ilk rot'Taf •n rıersincfo duvara Avrupa haritası nmlmca 
yl'<'.il o ':!lnJ'. mavi nrlı'rlPT. c;nn ynyfa1ar ve kahve rf'n~ da1:Tnr 
fl!':l<:Jnrlı:n dolasan kırmm lntdut <'lzeilcri kan sent•ert hnlinM 
~ .. l'i!tm•n et"'',"!'!n..1nn !'"fi11l1Up erlere cfamlı •acnkmıs gibi geli· 
... ,.,.. Sevket Raco 

Yaö ve oevnir fiatleri/Tarihi eserler 
· Bu zümre tacirlerinin 
toplanblarında verilen 

kararJar Vekalete 
bildirildi 

Komisyon kıymetli 
eserleri tasnif etmeğe 

başladı 

Şehir plAnı tanzim edilirken ~e-
Zeyrthıyağ, peynir ve sndeynğ fint- hirdeki. t~rihi tıbid.clerle mimari 

lerlnl kontro!n memur ediJen tüccar- kıymeti haız eserlerın muhafazası 
Jardan mürekkep komiteler, ticaret için kurulan bir komisyon, ıehtin 
oda8lllda ayrı nyn topfantı'nr yapa- muhtelif semtlerinde tetkikler yap· 
rat flnt ve S3t.ış ışiertnı konuşmuş- mıı ve bu ~erleri üç kısma ayıra• 
Jardır. rak tesbit eylemeğe başlamıştır. Bi-
Toplantılarda nııntaka ticaret mil. rinci kısımda muhafauuı beheme

d1lrll. de bulunm~tur. Mıntnka Uca- hal ID.zım gelen başlıca büyiik uer· 
tet müdürlü~ü ve ticaret odası top- ler vardır. Bunlımn etrafı Belediye 
Jantılarda alınan karıı.rlar Ticaret tarafından istimlak edilerek 50 
Vekı'Llctlne blldlrcceltlerdlr. metre genişliğinde açılacaktır. Bu 
İstanbul&. bol miktarda zeyttnyn~ı ıaınıfa dnhil olan cacrlcıden ca~i 

getırebllmek ve fiatlert normale dll- olanlar Evkaf, çegme, medrese gıbi 
§firebUmek için Jst.Uısal m!llt:ıknla- binalar Belediye ve ldarei hvs~siye, 
rındakl satışlarla, vllAyctier taratm- diğerleri de Müzeler idaresi tarafın
dan konmuş olan ve birblrlne uy- dan tamir edilecektir. Ancak bütiin 
mayan tlatlerl gözden geçirmek ırı- eski eserlerin birden tamirine mali 
mn geleceği kanaatine vnnlmıştır. imkan bulunamadığından, en harap 
Bir klSlm vllayet1er zeytinya~ma ve en kıymetli eserler tercihan ta
d:ıhn yüksek rıat koydu"!tlıırından .Is- mir edilecektir. Bundan ıonra di-
tlhsal mmtakal:ınndan alman ya~- .. l · k k 
lar buralara gönd 11 ,.1 tedl V _ ger erı ııraya onaca tır. 

er m~.t r. e H 0 b. 0 hf k · l b" 
kfıletten her vilayetin nakliye mas- ıç ır tarı ıymetı o mıyan ı-
mflnn hes:ıplanarnk ayn nvn sntış nalann muhafazaııına lüzum görül-
&tı konması istenecektir, mediğinden, bunlar yıktmlacaktır. 

Pe 1 11 1 topl tıs d 11 
Bu suretle lıtanbulda harap ve 

yn re er n an ın & ver en Ak b" 1 k 
tnrnrn göre knşı. peynhı sat~lnrı metru ına ar almıyacak, asıl kıy-

ı fl t 
.. rlr d ılınakta meti haiz eski eserler itina ile tamir 

normıı. a uze n en yap - !L d'l • 
dır Beyaz peynirler buzhanelerden ve mya e 1 mıo olacaktır. 
çık

0

ınen fire verdlğl~den perakende Biltün eski eaerlerin kaç senede 
aatı.,lan intizama koymak güç ola.- Uu:n!r e~ileoekleri yakında tesbit 
enktır. En 1y1 cins beyaz peynirin ki- edileeektır. 
losu 120 ve perakende 140 ku?WJa sa- Ankara • İzmir bisiklet 
tılnrnktır. Peynir tenekeleri açılacak, 

yarışı 

Hem hırsız, hem de aşık 
17 yaşındaki Melahat, deliller 
karşısında mahkemede hUngUr 

hüngür ağladı 

Df\vacı 22 yaşlarında Bahaed- ;müracaattan başka çare kalına
din adında bir delikanlı. Maznun, ml:Ştı. Zabıta tahkikat yaptı ve 
17 yaşlannda baynn Mela.hat. Melahnbn o gün bir yatak sat
Suc, hırsJZlık. İddiaya nazaran tığı anlaşıldı. Polisler kendisini 
MeH\hat muhtelif zamanlarda yakaladılar. JiırsıZlığfrı 1çtnde 
Bahaeddlnin odasını SOYJI\U§ ve bir aşk mesesi de vardır. Melft.hat 
n ayet adliye e ıgelmlşler. Ba- daima bana karşı so~kkanlılık 
haeddln diyor ki: gösterir, görüşüp münasebet 

- Aksaray civarında bir evde peyda etmek 1çfn bahane jcade- / 
otunıyorum. MeUıhat de ayın ev- der, fakat benden mukabele gör- ı 
de kiracı. Kendisine ara sıra 1rn- müyordu. Çünkü, böyle şeylerle ) 
ridorda tecıadiif eder ve nezaket alakadar olmam. MelAhat eşyamı 
kabı olarak selft.m verlrdlm. Bir çalmakla benden intikam nlma
gün akşam üzeri odama girdiğim ğa da kalkısmıştır. Odamın kapı
zaman eşyamın yabancı bir el sına anahtar uydurmuş ve fırsat 
tarafından karıştırıldığının far- buldukça eşyamı çalmış. Kendl
kına vard?m ve dikkat edince eş- sinden davacıyım. 
yndan bir kısmının çalınmış ol- Maznun Mel:i.hat evvel~ aley-
dufhınu anladım. Kaptmrn kll!di hindeki isnatları .reddederek: 
saplam duruyordu. Belli kt anah- - Yalan söylüyor. Ben onun 
fnr a ar.ılmıs. MPchu1 hırsızı ya- oclasına girmcdJm. Bann iftira 
ka!amak tein gizlice göster.meİİ'e ediyor. 
baslndJm. Fakat aldığım bütün Dedi. Fakat hırsızlık delilleri 
tedbirlere rağmen hırcnzm izini ortava konulunca bMUU önüne 
buıa1111yordum ve bir taraftan eğerek hün~r hüngür nğlP.-ma
odamdan parça parra eşvam en- ğa basladı. Hıçkırıklar arasında 
lmrnakta devnro ediyordu. Hır- rnınldaıuyordu: 
sız11rrın, ev içindekilerden birl - Btlmlvorum. Ne yaptığlmın 
tarafından yapıldığı nnlasılrvor- farkında değilim. Son zamanlar
clu. Melfilıatin bazı hallerinden da Ozüntiiden kendimi kaybet
d~ şüohelenlvordum. Fakat elim- rniştim . Maksadım h1rsıhk de
de saP.Iam delil olmad1ğ1 iç~n ğildi. 
kendisi hakh·md:ı hiç bir ~ey va- Diye suçunu tevil yollle itiraf 

1 

pam1vordum. Nihayet. yine bir etti. Melahatin mevkufen muha
nksam yorırun argın odama gir- keme edilmesine karar verilerek 
dlğimde vatağımın da çalındığı- ke'ndisi tevkif edilfp tevkifiıane
nı ~örmiyeyim mi? Artık poli:ic ve gönderJldi. 

İstanbul elektrik şebe- Şeker fiatleri 
kesi takviye edildi Ticaret VekaletindCtl tebliğ edil-

fstanbul cihetindeki elektrik diğine göre, bakkallar kesme ıeke· 
bekeaini takviye etmek üzere D~- rin kilosunu 127 kuru,a alacak ve 

ı- 1 30 kuruşa ıatacaklardır. Bu fiat• 
vanyolu - Bayezit araı;ındaki ana ten d8ha yüksek fiate ıeker satımlar 
elektrik ıebekesi değİ§tirilmiştir. Üıtikar clirmile Adliyeye verileeek
Şebekcnin değiştirilmesi sırasında lerdir. Tak!imde tekerin kilosunu ~ 
yol kaldınmlan bozulmu~tur. Vekil- 132 kuruşa satan bir bakkal tesbit 
ler Heyetinden alınan karar fizerine edilerek Cüm'huriyet mUddeiumu· 
Elektrik, H8vngazı ve Tramvay gi· mi\iğine tcıı\im edilmi;ıtir. \ 
bi mUeascseler tarafından bozulan - - \ 
yolların, caddenin geni,liği boyun- Bu!gaı·istandan getiril- \ 
Cll tamamiJe thmİri O mÜC$SCseyc ait 

1 mek istenen 25 bin ton ) 
olduğundan Elektrik idaresi de Di- k•• •· \ 

omu~ 1• vanyolu ile Bayezit arasındaki cad- Bulgaristandan ithal edilecek 
denin tamirine başlamışhr. 1 ~ mangal kömürü hakkmda temas ar j lı 

yapmak üzere bir mUddet evvel 
Bir kadın trende doğurdu Sofyayn gitmiş olan Mahrukat ofisi 

Stalingrad şehrinin 
durumu ciddileşti 

Almanlar şimalden .Volgaya kadar 
sarktılar. Mısır muharebeleri 

devam ediyor 
Doğu cepbesinder reketi, düşmrmın bhkim edi\ı

miş dağ mevzilerinde kendisini 
giddetlc müdafaa etmesine rağ
men devam etmektedir. 

Knfkasynnın doğusunda, 
Crozni istikametinde, Alman 
taarruz hareketi şimdilik dur
gunlaşmış gibi görünüyor. Rus
lar, bu mmtakada Terek oldu
fu tahmin edilen bir nehri geç
meğe teşebbüs eden mihver kın~ 
vetlerini geri pil!:kürttükleri#ıi 
haber veriyorlar. 

Mısır cephesinde: 

Stclingrad cephesinin durıı· 
mu gfin geçtikçe, daha ciddi b!r 
ıekil alı.yor. Almanlar cenubu 
garbideki yarmadan ıonrn 
ıehrln ~imali garblaindeki Rus 
mevz.ilerinde de bir gedik aç• 
mıılardır. Bu haberi veren Lon• 
dra radyo3u, Stalingrad ıeiıri 
için büyük bir tehlike başgöstcr
diğinl saklamıyor. Sovyet tebli
ği de evelkl gece Rus kuvvetle
rinin Stalingrad111 oimali garbi
ıinde ve cenubu gıubisinde düı-
manla şiddetli bir eurette çıupış- Mareşal Rommel'in pnz:nto:si 
tıklarım bildirmekle iktifa edi · 
Yor. Alman tebliği İse Stalı·n- gÜi.ü sabahı, Batı çölü~eki İn

giliz mevzilerinin ıol kanadına 
grada karşı taarruz lıareketinin k "' Jd arşı yaptıgı ıa ır,şın umumi 
şiddetli muharebe 'ile mukave- bir taarruz mahiyetinde olduğu 
metlere rağmen arazi kazandı- gelen haberlerden ımla§ılmakta-
ğını, ıehrin şimalınden Volga d ır. 
önüne kadar uzanmış olan Al- lngiliz resmi tebliğine göre 1 
man ııert te.~ki11erinin mukabil · ·· ·· t ·ı· k pauırtesı gunu, ngı ız uvvet-
taarruzları püskiiııüldüğünü bil- mevzilerine mu\-·aHakıyetli bir 
diriyor. hücum yap:nıglnr ve Almanlar- ) 

Merkez cephes~de - tebli- dııa bir miktar esir almışlardır. \ 
ğe göre - Kaluga'mn cenup Salı günü cenupta Elhume.yrat 
batısında ve Rjev' de mahnlli ile Ruveyzat bölgesinde İngiliz 
Rus taaruzlan topçu ve hava ve mihver zırhlı kuvvetleri arn· 
kuvvetlerinln yardı'nile kırılmış- sındn muharebeler devam e~ 
tır. miştir, iki tarafın zırhlı kuvvet-

Kafkas cephesir.de de Kara- leri arasında başlıyan bu çarpı§- 1 

deniz ıahili istikamelinde Al- manın henüz neticesi nlınma- ı 
man taarruzu yeni geli:meler mıştır. İngiliz ve Amerikan tay-
kaydetmiştiT. Mihver kuvvetle- yııreleri, bütün faaliyetlerini 
1i. ileri yürüyüılerinde yeni te- narb meydanındaki hedeflere, ~ 
:i:~ı.~;da:~:!:~:r~ciır~n::r~ ki;:ft:::~:':e g;;~~.:~~ :~;~::: ~ 
kında bulunan Kraıno'~u da lnrına teksif etmi:lct ve tebliğe ) 
ele geçirmişler ve ~rlc cihetin- gÖrt', muvaffokıyetli nr.ticeler 1 
den Novoroaiski'yc 40 kilomel· de elde ctmi~lerdir \ 
re yaklaomışlardır. Alman resrnt tebliği de, dün 

Londra radyosu, Rmıların ilk dcf8 olarak mifıverin Batı 
Kra!lnodnr'ın cenubunda yeni çöliinde başlıyan yeni taarru-
mevzilere çt>kildiklcrini ve meı- rundan bahsetmi~ ve 30 düıı-
kib bir yerin AlmM'lların eline man tankı ile 5 5 tayyaresinin 
geçtiğini bildirmektedir. Al- tahribedildiğini bildirmiştir. 
mnn tebliğind nazaran Almnn Alman tebliği, Batı çöliinde 
ve Rumen kuvvetlerinin, Ana- baı;lıyan ııavaşlar hr.kkında bun-

1005 numaralı Edirne treni dün 
sabah Sirkeciye gelirken tren yol
cul rından Hatice adında bir kadın 

muhasebe müdürü B. Raşit lstanbu
la dönmüş ve beraberinde Bulgar
lıınn tekliflerini getirmiştir. 

pn' nın doğu cenubunda ileri ha· dan faz.la ıafrilat vermemi;,tir. 
... ih!' ............. -..... -.... -~~-"""'!!'-~~-~-~~·!!ıl~---!111! ............... "'!ııll~ ........ ,,._,.._ __ ~ ~!.-·=~--- -. - ,., 

sancılanmış ve Çekmece istasyonu· 
na yaklaştı.klan sırada bir çocuk do· 
ğurmuştur. Trende doktor ve ebe 
bulunmadığından, doğuma tıbbi 
mlidahale yapılamamış ve biraz 
sonrn çocuk ölmüştür. Hatice de 
{azla kon zayi ettiğinden, ağır hasta· 
lanmış ve İııtnnbula getirilerek Ha· 
seki hastanesine kaldmlmıştır. 

Kasketçiler kumaş 
istedi1er 

Anadolu ııehirlerinin kasket ihti
yacının Uçte ikisi latanbuldan temin 
edilir. Bir müddettenberi ellerinde· 
ki kumaıları işliyen kasketçiler, 
ba~·ramlann yakla~mı~ olmasmdan, 
kasket talebi artınca, müşkül duru-

Hububat piyasası ne 
halde? 

içindeki peynir tnrtılıı.rnk satın alı
nacak ve bakkallar mfiba7antı bu 
es:ıs dahilinde yapacaklardır. Buz
h:me:erdeld peyn!rlerln miktarı ve 

İzmit 2 (A.A.) - Yarışı tnklbeden 
muhabirimiz bildiriyor: Piyasanın kontrolu 

Ticaret ofisi umum müdürlüğü 
tarafından tetkik edilen Bulgarların 
teklifinde ileri sürülen fiatler yük
sek görülmüştür. Bu fiat üzerinden 
mübayaat yapıldığı takdirde kömür 
fiatlerini bir miktar yükseltmek la
zım gelecektir. Ofi.s, bu teklifi tet
kik ettiğinden, yeni teklif yapılacak· 
tır. Ticaret ofisinin Bulgarlara mü
sait bir teklif yapacağı tahmin edil
diğinden, 25 bin ton mangal kömü
rünlin ithal işi gilçleşmlyecektir. 

ma girmiııler, Manifatura İthalat bir
]iğine müracaat ederek, kumaş iste
mişlerdir. Birlik, yalnız tet'Zilerle 
hazır elbise imal edenlere ve mani 
fatwacılara tevziat yaptığında:ı, 

Bir müddettenberi borsada mer· 
cimek üzerinde muamele yapılmı
yor. Nohut fü.tlerinin ucuzlıyacnğı 
anlaşıldığından, borsada alıcı yok
tur. Dün fnsulyent:ı kilosu 3 7 kuru
ııa satılmıııtır. tstanbul piyasasına ge
len habere göre, müstahsil, yerinde 
fasulyeaini 38 kuruştan &atıp para
sını almaktadır. İstihsal mıntakaln· 
nnda tedbir alınmadığı takdirde 
lstanbulda fasulyeyi ucuzlntınak güç 
olacaktır. Ticaret Vekaleti, bu 
maddelerin fiatlcri Üzerinde hassa
siyetle durmaktadır. 

eahlplerl tesblt cdllmtştlr. Malını p!
yns~yn nn~tmeylp flatlerln yüktel
mE'sinl bekliyenlere tebll~nt ynpılıı.
enk. muayyen zamanda bu peynırıcr 
plya.myn c;ıkarılmndığ'ı takdirde .w.
hlplerl cezalandınlacaktır. 

Sadeyağ 1iatıerı eski ktıra borsa
daki satış tintlerlnden ;'"ilksek değlJ. 
dJr. Fiatıer yükselmekte devam eder 
ve knnı. borm ffntıerlnl a.,c:nrsn ted
bir alm:ıcaktır. 

Ankara. - İnnlr bisiklet yarışının Piyasayı kontrol işlerinde Mmta.-
dördUnefi kısmı olan Adaparan - İr- taka Ticaret müdürlüğü raportörle
mlt - Yalovn etapının 50 kilometrelik rinin Belediye İktisat ioleri müdür
llk yan kona~ı olan İzmlte llk olarak lüğü mürakipleri ile müşterek çalı~ 
Ankaradan Orhan Buda &ltmlştlr. tıklannı yazmıştık. Piyasadaki satış· 
Bu etapın Udnctsl 15 metre farkla 1 l T' · 
Ankarndan Ay doğmuş, ü~üncüsll de nr a ıcare~ ve Zahıre borsası. dn 
İstanl>uldan Muzafferdir yakından alakadar olacaktır. Yıye· 

Snpancnya ff İzmltc ıİk giren or- cek maddeleri borsaya alınmış ol
hnn Suda, Bapanoo. beledlyes1 tara- duğundan, bir malın ıatış fiatinde 
tından bir dolma kalem, İzmtt bele- ihtikar olup olmadığı Ticaret ve 
diyesi tnrafınd:ln dıı bir aaat hedlye Zııhire borsasından ıılınacak fiat 
edllmlştlr, liıtesindea anlaşılabilecektir. 

LOR ŞİŞE 
saksın . .• Zııten fennlaıtığını söylü
yordu:ı... Maazallah, nöbet ba§· 
larsa ... 

FN::at karısı dinlemiyor bile .•• 
- Şüphe ... Zaten ~u horoz gir· 

mez konağın içinde ıüphe ne zaman 
tlatUmden kalktı... Dünyanın en 

AŞK VE MACERA ROMANI 
Tefrika No. 55 Yazan: (VA • Nd) vahim hastalığı ile günlerce yatak· 

~========:ı•• larda aıyaın baygin yattıktan ıonra, 
- Ya Rabbi! Allah '-urtulUl 1 d' '\ Ş" h d. d ne yaptığımı bilemiyerek, kolum· 

• •• .ıı; e ıyorıun,.. .• up e e ıyoraun e- d '- · d. • 1 d x. b•J 
beni bu hallerden Nedir b böy- _ '-, p k" · I ö l . an lletı ııru yara a ıasım l[iln ı e .• u mıı:&,.. .• e ı, nıç n y eyse nıçln b' d ·· h ı d' N4 h kl } 
le)... Bir çare de hulunamı.yor ..• benimle oturuyorıun, Orhan ..• Eıv- Nen e~ fupd e ~n ınN · e a •

1
" 

Şakaklarım zonk zonk abyor ••• Kal· Jendiğimiz zaman böyle deiildin... .e!e uıt na en ... e yapmıı o a· 
bim çarpıyor"· Bana muhabbetle bakardın... Şim- bılırim) · · • 

Orhan Saminin aesi: di hasta olduğum için... - Affederain .• . Fakat ... 
- Bir doktor Carbis'edir aaplan.- Yaralı bir kuşun kanadı gibi tit- Bedriye kolunu açb. Bir tahıı.nca 

mışsınız .• Nice mütehassıslar var ... riyordu. Dadı kalfa, Sahiden de te- yaraıı izi ıörilnüyordu: 
Onlara gösterseniz... laı etti. Dütmemesinl temin için, - Zalim ... Z&lim... Zalim ... 

- Her erkeğe paşa babam razi genç kadına doğru yürüdil. Onu Benden 1,1üphelendi. •• ZAllm ... 
olmaz.·· Ben de istemem... koJları ara!lına aldı. BirdC'nblre hıı;lmma~a ib'aoladı. 

- Samimi mi söylüyorsun, anlı- - ... Siz erkekler zatm böyle• Bu, krizin başladığına alamet ea· 
yamıyoum, Bedriye... ıiniz... Bizlerden ancak zevk bek~ yılırdı. Artık ne ıöylensc, ne yapıl· 

Müthi§ bir çatırtı, bir oansirh İ§i• !ersiniz... Kederimize iştirak yok... aa Ur etmezdi. Kaç kere tecrfibe et .. 
tildi. On~ sizden be'klememeH... Ha~tl m~lerdi, · 

Buduardakiler te1aşla ko§ugtu. en vahim hastalıklara, bıchranlara At{ye ile K8ee Emin, ona clolru 
Bedriye, koskoca bir vazoyu uğrualı: bile ... Samimiyetten fÜp- 7ilrlidüı 

bptığı gibi, endam aynalarından h B · O 
t e. • • • - eyefendl. •• urine vuma-
olrini tuzla buz etmiıti. Cerilmiıı ke- Kocaaına 8yle bir palı:ıyordu ki, .. nız... Hanımefen<ll b8yle fıte ••• 
~~: teli gibi, dokunsalar inliye• Orhanı • ltlden b• .. lir)· ... OJdulu afbl ka· -..... ı:_, A-.11 Dı- _ ...... L_ n.-

Palamutun çifti 32 - 40 
kuruıa satıldı 

Dün tutulan 1 O bin çift palnmu
lun çifti 32 • 40 kuruş arasında sa· 
tılmıştır. Palamutlar iİtlikçc irile~ 
mektcdir. On beş gün ıonra pala
mut ihracına ba;ılanacağındnn, gır· 
gırlar hnznlanmı§tır. Balıkçılar ce· 
miyeti, mazot tevzi edilecek motör· 
lui tesbit etmiş, listesini Mıntaka 
Liman reisliğine vermi~tir. 

kasketçilerin İstekleri yerine getiril· 
memiııtir. 

Kara borsadan alınacak kumaıı· 
lardan yapılacak kasketler pahalıya 
malolacağından halk mutazarrır 
olacaktır. Bu hususu nazarı dikkate 
alan toptan kasket imal edenler Ti· 
caret odasına ve TicnTet Vekaletine 
baş vurmuşlar, Birliğin kendilerine 
de kumaş vermesini lstemi~lerdir. 

ı:elamlığn çekilseniz... lcabederse Köse Emin, müdahale ederek: 
doktor Carbis gelir bakar ... Paşa- - Haydi ıen oimdi lafı bırak ..• 
fendiye de haber verip pek biiyüt- Evvelki tembihlerime riaıyet edin ... 
memeli meııeleyi ... lcabede.rıe oda- Bizi aşağıya eelametleyince ıiz oda· 
ııınn girer, yatağının hıı§ ucunda du· yu döner, bavulun da icabına ba· 
rur, bakar... karımız .•• 

Ve Köse Emiını Dadı kalfayı göstererek, Atiyeyc 

- Bilhasaa böyle zamanlarda usulla: 
ıüktlna ihtiyacı olduğu unutulma- - Bu bunnğa değil, ıana güvo-
malı... - diyordu. - Odaıında niyorum ha ... 
1fazla gürültü edilmiyecek ... Fazla - Tabii... Güvenin ... 
hareket olmıyacak... Planları öyle mUkemmel tertip-

Orhan Sami içini çektir lenmişti ki, kona~n ıofaaını, mer-
- Mukadderat... Alnımızın 1ra- divenlerinl ıssız buldular. Aaağı.1d 

zıaı ... Ne yapalım... ta,lığa kadar inip, bahçeye çık.tılar. 
Baaını önUne e~erek çekildi. Üç duvarla çevrili ve ba'hçivanların 
Bedriyeyi, yan kucakta yatak deposu vazifesini g8ren, kllfelerle, 

o'da.sına ta§U11ı§lardı. Hadım ağası eleklerle, çiçek ballamak için ka· 
da damadı savıp d8nUnce, ıenç ka· mı:larla ve ıazlarlu dolu J>ir tarafa 
dın, gtlya demlnkJ ayaınlıldarı, bay• geldiler. 
gınlıklan geçiren kendlal de~ilmlD K.lise Emin eğildi. 
gibi, do~nıldu. Meydan okuyucu, Yerde~ blr taş kapak Jialdırdı. 
kfistah bir kahkaha .. uı. Kocasının ... içeriye ıeslendiı 
bulunduAu tarafa dox.ru <ıilinl rıka· H t 

K • - ~ "' 
rarak: '.Aksi aadalar içinde cevap ıcldir 

- Cene aldattım .••• aedl. - Orada m11ın} 
Atiye, mahalle alzlle blr dalk.a· Gene, yerin alhn'dan boiuli bo· 

"nlkluli yapmaktan kenClinl ala• lukr 
mad1: - r.,ı,n efendim. 

- Tl. . 

Çifçinin hububat borcu 
Ankara 3 (Ak~m) - 'ricnl'et vc

Uletl halkın \'erecegı yüzde y!rm: 
beş buMay hisselerinin on beş cylille 
kadar arkasınm alınması için biiyUk 
faaliyet göstermekte:ilr, Konya vila 
yetinde toplanan buğday his: elt'rl ge. 
çen seneye naznrnn ylızdc yirmi de
recesinde fazlad·r. 

Hariciyede tayinler 
Ankara 3 (Te.efonln) - H:ırlclye 

VckfLletJ konso!oslıık lşlel'j umum ınli· 
dür!Uj?üne sabık Berlln ba.ş,;:onsoıo.:m 
B. Kemal Aziz Paym:ın, üçüncü dntre 
umum müdilrlfi!Hine &.'\bık koıl!olos
luk dairesi umum mdllürü D. Basri 
Lostar, mt işleri un:um rnUdüı·!!i~li;::e 
Bükreş elçlllğl müsteşan B. Basri 
Rez:ın tAyln edilmişlerdir. 

Feci bir ölüm 
İznılr S - Burada çocuklnnnı .si\n

net ettl~kte olan po:ıs Kemal, 
bahçeye ampul asarken cereyana ka
pılarak ölmüştür. 

MEVLÜD 
Sevgili Valdcm Vasfiye 

Saydam'ın ölümünün üçün-
cü yıldönümüne tesadüf 

eden 5 EylUI 942. Cumartesi 
günü öğle namazım mütea
kip Erenköy İstasyonunda 
Zihni Paşa carniinde mevh1d 
okwıacaktır. Arzu buyuran
ların teşritleri·nı rica eyleıim. 

Orhan Saydam 
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AKŞAMUAN AKŞAMA 

Devrimizin büyük bir 
hikayecisi aanahnin 

arrrrnı nasıl anlatıyor? 

( ŞEBiR BADERLERi) 
M 

YEDİKULE ZiNDANLARINDA 

«Öyle bir devirde yaşıyoruz ki, 

Ekmek işi lnönli gezisinin açiliı Petrol ve benzin l~.Te-frlk•aı--.:No=. =4=----==Y=a·zan-: ı.sk-en-=d=er=F=. =--sE.RTE··-LL•t•P 

törenine Ciavet 
lıfç lıir edip dikkati cclbetmiyor!» Belediyece alınan tedbir
diyenlcr varsıl da. bu -pek doğru l • • d• Yağmur Clolayıaile tehir eC:Ji
d~~rihlir. Biitiin yeni neslin elin- er sayeıınde yoluna gır ı len (lnönU ıe:dai) nln açılıf 
de b!l:r.t 1940 küsfır muharrirleri- töreni 4/9/942 cuma günU taı-

Dün belediyede yapilan 
içtimada tevzi eıaslari 

kararlaştirıldi 
nln kitap!an clola.,<-ıyor. Bu arsı Halkın ekmeksiz kalmaması ve at 17,30 da yapılacaktır. 
uluc:2I şal sivetler es~r yazınca fmnlann önündeki izdihamın önü- 1stanbulda bulunan BüyUlt f.ylOlün J inden itibaren mot8rlll 
terciimeleri derhal hücra Afrika, ne geçilmesi için fırınlarda gece Millet Meclisi sayın !zalarile kara nakil vasıtaları ile aınai mliea-
A.syn ,.e Avustralya köşelerin<' gündüz ekmek bulundurulmaaı hak- evvelce davetiye almı, olen ze- acaelere benzin, petol ve m~zot tev-
ltmkr sokuluyor. l\'JeseH\ moda kındaki karar tatbik edilmeğe baıt- vatın teorifleri rica olunur. ziatının Belediye İktisat l§lerl mü• 
bir romancı: Sornersrt Maugham. lanmıı ve derhal Jyf tcairleri görül- lıt. Vılli ve Belediye Reisi düdüğü tarafından ve motörlil dc-
l!ikı' yrlerindt'n h:r l:ayUSlnl beŞ mü§tGr. Bazı fmnlann ekmek imali- Dr. Lutfi Kırdar niz nakil vasıtalanna tevziatın Mın-
al!ı S"DC evvel Tiirkccvc sanının ni kontroldan kutarmak için kendi- l J tnka Liman reisl iği tarafından ya-
fik ön ce ben revlnnl<;Üm. Gnyet le.rine gUndelilc olarak 'V'Crilen un- pılmağa baolandığını !YU.mı§tik. 
e.--ınlı bir anlatışı vardır. lan gayet çabuk aarfettikleri görül- Kapatılan yurt Mülga petrol ofisi müdüılüğü, tev-

ı ği 1 b ••te dl mü~tür. ziat cetvellerini Belediyeye <>önder-l\fes e m en ı, mu ma yen ~ 
dilimize ~rcfime edecek hiklye Bu auretle ekmeklerin her birin- mi§tir. Dün Belediye İktisat l;ılcri 
aranm. Zira on küstir sene (!Her den birer miktar un çalarak knrne- } b müdürü B. Saffeticı yanında yapılan 
AJtsam Bir Hikayen bulmak mec- aiz yübek fiatle sattıkları anlaşıl- Bu genç ta e eler toplantıda oehrimizdeki petrol ve 
huri,,ctindeydim. Bütün dünya mıştır. Ekmekler tam 600 gram sokakta mİ kalacak? benzin şirketlerinin mümessilleri bu-
kiiciik hikAyccilcri nrasındn Ma· Uzerinden imal edildiği takdirde bu lunmuştur. T oplan1ıda benzin, pet· 
unec:sant. A'\·erçcnko, Conrad yolsuzluğa da imkan kalmıyacak'- rol ve mazot mübayan, aahş, tevzi 
nerkovfcl bir de bu Maugham, tır. Dün matbaamıza yüksek tahsil ve fint işleri konuııulmu~. Petrol 

n ......... nmda, birinci sınıftırlar. İz gençlerinden mürekkep kalabalık ofisten gelen listeye göre her •irkc-
UL•• diham ...t:nlerinde fınnlarda pi- b 1 · h ki ik.. " 

l!iu ir gurup ge mı§ ve ııu a ı ıı a· tin ne miktar '\'e ne tarzda benzin, 
nu Sonlıncunun ş5hr~tl öyle- •irilen ekmekler tartılmaksızın der- ti • · l t ı d - ,. ye ennı ana mıg ar ır: petrol ve mazot vereceği tesbit edil-

!lne alıp yilrilmilş ki, cildin üze. hal halk tarafından aatin alındığın-
rlne. eserin ndını ldlçilclik ve en dan, gece g{Jndüz fırınında ekmek - Bayezit, Eminbey, Çeşme ııo- miştir. 
t ı tat başlık bulundurma~a mecbur edilen fınn- kak 7-11 numarada bulunan kız ve Belediye ve M1C1tnka Liman re-

y~~~/::ıy:ı:; ı:!1 harfi l cılar bu kontrol kaçakçılığını bun- erkek yüksek tahsil yurtlannda ya- isliği, beraber hareket ederek tevz.i
f n mr ad ~ı: ~e dan aonra yapamıyacaklardır. Bele- tıp kalkıyoruz. Fakat ıimdi İtfaiye atın intizam dahilinde !)'8pı1maainı 
; mbee ~n n 1 mıklı oyuyor . diye 80 nkarar mucibince zabıta müdürlüğünün cBinalar ahşaptır: temine çalı~acaktır. 
4.: mf dvne m eld ~ yu;!1.: onlnucne te•ki1atile ı. birli~i yapaca1'hr. Bu derhal tahliyesi lnzımdır> diye ver-
wıra m an yazı ıgını u 6 .en v .. • d.... u · Em' ·· ·· k 
kffnplnn k~pışıyor. suretle Belediye mUf ettiı ve milra· ıgkı rap} ~r zerın1 e k.ınonu k a:· Kundura ihtikarı kipleri fınnlan gayet aıkı eurette ma am ıgı yurt arı apatma ıs· 

Parmaldanntn arasına aldığı kontrol lmk!nmı l>ulmuotur. Nok- tedi. Bizi yurttan çıkardılar. 
~es lmn1s1uk b!r korşun ka1~!111n- ean, hamur ekmek çıkaranlar der- Belediye reisine yaptığımız mi1-
~cn yalnız azametli bir şohret hal mahkemeye verileceklerdir. raeaat üzerine bize 3 günlük bir 
tlci!il koskora bir servet de temin mühlet verdiler. Yangın tehlikesine 

Ticaret odasi kundura 
fiatlerini de inceliyeceıc 

edebilmek. insana ne vaman bir karıı tedbirler alınmaııı gayet tabii-
ttimadı nefis verir. «Kilçük dağ- Et d Üş Ü yor dir. Esasen Tıb talebe yurdu, H. P. 
Yan ben yarattım!» d!y«i burnu- Talebe yurdu gibi resmi ve birçok Ticaret odasi umumi k!tip)iği, 
tmn Kaf dağına çıkmaması Jçln. hususi liseler, talebe müesııeseleri aatı~ı •erbes bırakılan maddelerdc-
ancak yaman bir tradeve ve do- Karaman 100, dag"' lıç da binaları halen ah~aptır. Buralarda lci fiat yükscli~lerine dair etütlerinni 
Jn~n · btr uvazua ihtiyaç var- ne gibi tedbirler alınmışsa bizim tamamladığından, bir iki güne ka-
d1r. crSu Alemlle en l?'tiÇ şev ne- 110 • 120 kuruta yurt müdürü de bunları aynen icra dar kundura fiatlcrinin incelenme· 
dir?ı> derlerse: «- Yitı bulunca aab)İyor ettiğini söylemektedir. o halde~... ıine geçilecektir. 
•17llledt.n ..,.,ıkan ~ıkmamak,, dl- B" b l d .. r k" Avrupada harb başladıktan ıon-
"" .r. ız u yurt ar a aıgınan a ır k d f" tl · t d • .. ,__ 1 

b 'Jlr-'nl•' MeseJA tayya-cı ·ı 1 . ki A d 32 ı· ra un ura ıa en e rıcen yuııuıe -
VP. ı :sı ... u • •... On beı günden beri et faatlerf mil- aı e erın çocu arıyız. y a ıra . b " k" h 1 1 .. (J i 
1Jn<lber1?'f beşeriyet asla unutmı- temadiyen düflilcktedir. Bir hafta gibi gayet az bir ücretle ',Yemek, ya- mıı ve D ug.un !1. pak.~ ı lıgı o u~-
ya('ak: Yalntz Atlantiitt tay:va- evvel karaman eti 120 kuruoa satı- tak, ÇamA~ır, tenvir, teshin dahil ol- mu,tu. erı, çıvı, . o.sc c. ve aaır 

le ilk defa gcçmeslle değil• k Ü b"'f" 'ht" .. .. kundura malzemesı ıımdıyc kadar 
tty ' luken iki günden beri karaman 100, ma zeyre du un kı ıyacımızı be~~- alakadar makamlar tarafından in-
11v:ıman pilot, mac:allnh!» dendi- dağlıç da 120 kuru•a kadar düş- yoruz. ur un tpanması ızım ı . ı· r· ı . 
·)C.f ıı. l'k " . . k b"" .. k d b l kt B ce enıp ma ıyet ve ııatış ıat en teı-
,.:• lcin şımararak allnme 1 ve müştUr. Piyasada artık kuzu pek ıçın bçoh uy~ ~r ~ l ack ırk bÜ bit edilemediğinden, kimin ihtikar 
m. •asi <iniferlik tnslnmasile! azalmıotır. devğ"Jdu. ra~2ın 1.a 0•

1 
a b" u bmak a yaptığı, hangi mağazanın normal fi· 

K ~- 1d k d'"' e ı ır. ~ ıra ı e ız aş a nere- . . d .. I l or ... anm , ço sev lJ!l~ Şark vilayetlerinden önümüzde- d b bT . > at üzerın en mal ıattıgı an aıı ama-
1\Yam~hnm dn aynı nıht bale flü· ki hafta içinde külltyetli miktarda. e arına 1 ınz > mışh. Ticaret odası, gaynmamul 
şüvor. Bfr kitap neşretmiş: Ha- kasaplık hayvan geleceğine dair Pek mü~kül vaziyette kalan bu deridca başlıyarak mamul kundura 
y:ıt hrıkkmda tefelsüf ve kendi gehrimizdeki alakadarlara mallimat gençler için acele ve katt tedbirler imaliye masrafına kadar bugünkü 
ncrsi nefisini hir anlat1ş ld, tnsa- gelmiştir. Bu itibarla bugünlerde et almalıyız. fiat yükselişinin sebeplerini meyda-
na -;övle dedirtiyor: fiatlerinin biraz daha düşeceği mu· 1 1 na çıkaracaktır. 

- Sen bir garf o hikAyects1n ... hakkak görülüyor. R A o y o Kundura fiatleri hak km da eimdi-
Ne eerek ynldıtlı Iftflar... ye kadar yapılan, fakat noksan hı· 

t h Parti ocak kongreleri rnkılan tetkikat raporlnrı Ticaret 
(Bizim de filanca cdeb sa a- oda!ında mevcuttur. Tetkikat eına-

ifa az çok muvaffakıyet kazan- 27 gün sürecek Bugüııkli :program aınd; bu raporlardan da latifade 
"''rtnn sonra nHarb bu altı ay üz1k 'Pl) Evvelki g(Jndenberi baolıyan Cüm- 12·30 Program, 12,33 M • edilecektir. 
Mnıte nasıl inkişaf edecek?n tar- hurtyet Halk Partisi ocak kongre- 12,45 Ajans haberlerl, 13 KadrrJ:ırdan MllU kütüphanemizin ve herkesin 
tmıla malmleler yazmak sal!ihl- leri 27 glln devam edecektir. Her fnSll programı, 18,03 Fasıl heyeti, belkedl[U bir eser nihayet do~du: 
.,., .. tı'nf Lenclt'nde hıı1"'n -·:uplerl 18,45 S:ı.z eserleri, 19 Konuoıma, 19,15 .· -·-· · 
~•' ~ .. nu • ..ı:n, İstanbulun muhtelif kazaların- v • 
Tnl7. v:ır . • Knfaklan cmlasm!- au Milılk (Pl), 19,3() Ajans haberleri, - • E v D A 

da üç, dört ocak kongrC!İ toplan- 19,55 Beraber p.rkı sc Ue 20 15 ...._ 
Fak~t:. J\Tauı?h&J?· .. bana uka- maktadır. Partinin yeni İdare heye.- Radyo Gazete.si, 2;,:ıı ;:;~1kr, (Pi.~. ~ 

1Aca ~on nrn bir sUrt! 1Anan ara- ti reisi B. Suat Hayri Ürgüplü ocak 2i Evln saati, 21,lS Mllzlk, 21,4S Sen
~nd:! "Çl7me sadcdınde şunlan k011gTeJerinln hepsine İ§tiralc etmek- foni ork~stmsı, 22,30 Ajans haberle-
soyluyor: te, ocaklarda ileri ıUrülen dilekleri rl ve borsalar. 

YAZAN: TURAN AZiZ BF.LER 
Tercüme eserlere tercih edllecek 

yega.ne roman, 
••• dinlemekte ve Partililerle tanıo- Yann sabahki program 

« ••• Yaztlnnmda kendi hayatı- maktadır. '1,So Program, 7,32 Vücudumuzu ça-
İNKILAP KtTABEVİ 

mın cereyanını kullandım. Bazı . • llıştıralım, 7,40 Ajans baber~erl, 7,55 
famnnbr, tecriibclerfm, mevzu ~~le ko1n~clen1nden 1~0ndra nahı- Mllzlk <Pl.>. • PEK gibi. fsfme ynradı. Onlan süsle- ye K;ongre erı top anmaıda ır. -=============== 1 
m<'k fçtn seri halinde bir süril 
v:dmJar kat e<lerim. Ekseriyetle 
U%nktan yakından tanıdığım 
Jdmc:eJeri ele alıyor n yar:ıttı
!ım lrnrnkt<-rlerc t~me1 yapıyo
nım. Hakikat ve masal eserle
rimde o kndar blrlhlrine kanş
mıc:flr ki f"<'rİVC baktığım v.aman 
onl::ın birh'rinden güc ayınl ede
rinı. Rnc;Jad•:rım vnkaJnn aynen 
hikave etmek bmi ileilendirmez. 
Jl:ıtf!i lmnlnn h:ı tırlns:ım bile ..• 
Fc::'c:rn bH ·le ~evleri nnlatnıağn 
.,,.n11·mak ban=ı çok yavan geliyor. 
r.r.rd. macerah olmamakla bera
bf'r, miitcnevvi ve umumiyetle 
tnteresan hir hayatım vardı: ha
fızam ise, ,..ayıftır: iyi bir hikayc
vt dahi. tcJcrar tşitinciye kadar 
lrntiyen hatirlıyamam ~e öyJesinf 
bile bir baskasma anlatmak fır
!'atınt hutmnksı7.Jn tt'krar unutu
rum. Hatta kf'ndi niiktelerlmi de 
nmertuar halinde zaptedemem. 
Böyleliktr yenilerini hulmağa 
mecbur katınm. l\'Iahimum olan 
1m ikfidnrRzlıi:rım beni yekncsak
hktan kurtarır.» 

••• 

Günlük ·Borsa 1 MevlOd 
Zev9 ve babamız ÖSkildar hukuk 

Mklınl merhum KAzım Aq:dln ru-
! / 9/ 942 çarşamba flatlerl buna itt!haf edilmek üzere e eyl111 

~ 7,5 933 Tilrk t:orcu l n. nt 23,65 942 pazar günll öğle namazını ınü-
• a 1938 lktamlyeU 19,95 teaklp Dayezle camıu şerifinde mev-
• 6 1933 1krnmlyell Ergnnı 22.- Udi nebevi kıraat edUcce[;lnde11 mer-
• T 1034 Slvns-Erzurum ı 19,90 humun bllcllmle akrnbn. ve eh1bba ve 

Sinemaıinda 
Yaz mevsiminin oon progra:nı 

Senenin en bOyUk 2 Ş:ı.heserl 
Jllrden: 

1- ARJANTiNA 
2-LAKONGA • • 1934 Sıvas - Erzurum 2-'120,- evlddnSlnm tarih ve yeyml mezk{ır- 1 

• • 1941 Demlryolu istikrazı ı 20.- de ha.zır bulunm!llan rlc:ı. olunur. Bugün başlıyor 
• • • • • .. n 19 70 Merhumun refikası Yafer ...._ 

A. Demtryolu tnhvllı 1-II ıs2 °25 =======~v~e~ç~oc~uk~l~a~rı~==~·~PM~~c~~~;~w.~_.,,_~~~~~~~ 
A, Demlryolu tahvlll m 5Ü.5 
A. Demtryolu mümessil senet 48.-
T, o. Merkez Bankası 152.ı;o 

T. f..s bankası nama muharrer 14,40 
T. İş bankası Chamtle alt } 14.65 
T. İ4 bankası mllmessll hts. 200.-
A. Demlryollan t1r~tl C% 80) S0.50 
A. Dem.1ryolları şlrketl (~ 100) 49.50 

Maliye Vekalet~nden 
Maliye Meslek mektebine talebe 

alınacak 
Eskihlsar çimento o.«!!\ Maliye meslek mektebine alınacak talebenin seçıımest için lkincl blr 
Kredl Fonslye 1903 103.60 defa da.ha yazılı ve sö • tı müsabaka açılmıştır. Müsabakaya girmek 1ç1n 

• • 1911 98.- 17 - 25 yaşında olmak en npRı orta mektep tahslUnl bitirmiş bulunmak. 
> > Amorti 62.- askerlik ç:ı.~ında olnnlar tçtn ask.erliğini yapmış veya salr sebeplerle alAka-
• • Kupon 1,- sını kesml.J olmak p.rttır. cTecUlller alınmaz.• Yazılı mtıaa.be.ka 1mtıhan-

Londra nzetıne 1 sterlin fi 22 lan Ankar:ı.da maltye me~lek mektebinde, İstanbul, Seyhan. İzmir, Bıvas, 
Nevyork nzerJne ıoo dolar l30 ·70 Samsun, Bursa, Amasya, Zonguldak, Tokat. Ordu, EnJ.ncan, B1leclk, Çan-

Cenevre tızerlne 100 · kın, Klrşch1r, Çanııkkale, 'l'ekirdaA. Kırklareli, Bolu defterdarlıklarında 
İsviçre frangı ıo 565 10 Eylfı.l 942 tarihinde yapılacaktır. 
Madrtd llzcrtne 100 pezeta ı2 8.9 Tnllp olanların imtihan gününe kadar Ankanıda Maliye meslek mektc-
Stokholm fizerlne lOO kuron u· l6 bine ve vllAyetlerde lslmleri sayılım defterdarlıklara mürncaatlntı ltwmdır. 

BORSA DIŞJND A." ' Ankarada icrası kararlaştınla!l sözlü imtihan güntt 15 Eylıll 942 den 25 Ey-
~ ıru 942 ye alınmıştır. 

Tilrk altını 12.70 Mektettn tahsll müddetl 1k1 yıldır. Talebe mektepte yatnr. Ayrıca 1~-

- Nasıl yok? Biz istersek, onu pek 
pbok hem gözden düfUrllf, hem de 
saraydan uzaklaştırırız. 

Kapıdan CeylAn aRarun aeçtlfilul 
IÖrdWer. 

ZUhal seslendi: 
Asilmanın gO'le girdiği gllndenberl 

pldJ...~htan llUfat g0rem.1yen cari· 
yeler: 

- Artık odnm17.a u~romnz, 7llzQ• 
müze bakmaz :bldun, a~acı~ml 

Ceylan ağn odadan ba~ını uzattı .• 
0 1~eridekl kızlan görünce güldü: - Ne 1.!terscn yapalım. Biz de 

a1bill bekliyor.uz, - Maşal:ah , beptnız buradasınız, 
Masnl mı söylüyorsunuz. yoksa ded1· 
kodu mu yapı~orsunuz? 

Dediler. 

Zühal dUşUndUklertnı enlatmar;a 
başladı: 

- Asümanı padl§ahın gözüne :w
kan ,.e ona h er h usustn. ynrdım eden 
b1r kişl vnrdır : Ceyldn ııQ-n, Eğer 
Ceyl~nı tehdit eder ve gözllnü korku
tuts3k, Asümana yardım etmekten 
nzgeçer. Bu suretle .Asfutıruı da sa
rayda. tutunacak vo dayanacak blr 
klmse bulamaz. pek tnbuk ı;arsılır, 
scndeleı: ve d il~er. 

- Çok do~ru söylnyorsun, 
Mademki onu tutan Oeylb 
Biz de hep birlikte OcylAnı 
edelim. 

ZfihnJ fikrlnl açıkça söyledl: 

Zühal! 
ağadır. 
tehdit 

- Pad~hın çekindiği bir nokta 
va.r: Efendlmiz, _yabancılara tar§l 
dalıntı. şüphelldlt. HattA Kara Mua
tafa pn{a bHe padişaha: cBundan 
sonra &ıra.ya ya~neı csocmya.lun.» 
demi§, Efendlmt.:: o ~deııber1 otıp
he ve tereddüt içinde yaşamaktadır, 
Eğer biz, Ceylln aR"aya: cBu ku.:, ve
nedlk elçWne el altında haberler 
gönderlYor ve onunla muhn.bere edl· 
YornlU§. Ve sen Ona yardım edJyor
mU§SUU I • diyecek olursak, OeylAn 
ağanın aklı ba§Jndan gider. İ§te o 
zaman bb; de muradımıza ereriz .• 
onun vasıtasııc lstedlğimlzl yaptınnz. 

Kı.z::ır gill llştiller. 
- Aman ne güzel bir fikir .. ne gü

zel bt.r tU'Zak. 
Cariyeler arMında Asfunanı kıs

knnmıya.n hiç kimse yoktu. Onu göz
den dU~rmek. lekeleyip attırmak 
1ç1İı tlbirllğlle ça~a~a ant 1çm1f-
1erdl. 

O gün bllyl~ce karar verdiler.. ve 
1Uı: fırsatta CcylAn ataya bu ışı aç
mayı muvafık gördlller. 

Bir gOn, birkaç carlye Zllhalln oda
sında oturuyordu. 

Zühal atıldı: 
- Dedikodu yap:ınlar bil d clHllz. 

İçimizden b!rl ~ok hey c"'n ı bir mi
ı;al ıınl:ı.tıyordu.. b!z de <i.nllyorduk. 
Vaktiyle bir pn.d~ııı goz<lc.sl \ nr• 
mış. Bu kndm, E:ıray dışmclakl padl· 
~ahın düşmaıı!nrlle me;:tuplaşıyor· 
muş., ve-bu kudına sarayda. blr ha
rcman:ısı yardım ediyormuş. 

CeylAmn yüzilno bakarak tıdvt 
ettı: 

- Ne cesur, ne küstah blr harem· 
ağ-ası ~ bu ndam ı Biz eımdlye u.ı. 
dar bu derece heyecanlı ve korkuno 
blr mnsal dlnlememşitlk. sen bun· 
dan daha heyecanlısını bUJyorsnn, 
bize anlat, o:maz mı? 

CeylOn ağa birdenbire ~aşaladı,~ 
kızların tencll aleyhlnde btr dolap 
kurduklarını nnlnmakta cec!kmedi. 

Yavqça kapıyı kapayıp 1çcıiy• 

girdl: 
- Bu masalı hanginiz uydurdu bl\• 

kayım? Ne demek istiyorsunuz? 
Ztıhal gfüümsedl: 
- Hiç blrlmlz uydurmadı, Bu, eski 

bir masalmış ... 
- Ben bUtUn eskl masalları b111-

r1m, Böyles1n1 hlç dlnlcmemı~tım. 
Eğer beni ke.sdedlyorı:anız, size ha
ber vereyim ki, ben1ın böyle bir oey
den malılmatım yoktur, Asümana 
rellnce, o l1ln bir göz hapsine alın
mıştır. Dışarıya. lıa.ber gönJcrmck 
fl)yle dursun, yanındakl odaya b1lt 
1z1ns1z geçemez. Bbyle i!Uralnrl~ 
herkesi lekeleme~e. herkesin oeret ve 
haysiyet! ile <iynamağa. kalkışmnyı

nızl Sonra s1ztn için iyi olmnz .. mur
tert vaziyetine düşersiniz, 
Kızlar korktular .. 
Ve auatular. 
Ztllıal çekinmeden cevap Ternı: 

(Arkası var) 
ıııııııaııııııııııııııııaııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

.. ·~ • < ... ~ : u 6Cncnln ~ güzel 2 !1lm1 birden ı ••••••111~ 

1 - K L E o p A T R A (f ürkçe) 

2 - KADIN HAKiMiYETi (Renkli) 
Buglln nıatlnelerden itibaren 

L A L E Sinemasında 

Yapı ve imar iıleri ilani 

Nafia Vekaletinden 
ı - Ekslltmeyc konulan iş: tnoa edilmekte olan gümrük ve tnhtsnrla! 

vekAJett binasında tretuvar tesvlyel turablye ve 1nşnatın ikmal1ne muktezi 
diğer bazı işlerdir. 

Keşır bedel! : 1140775• ltra •90• kuruştur, 
2 - Eksiltme 10/ 9/ 942 perşembe günü saat 111 te Nafla Vek!leU Ynpı ve 

İmar işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuUle ynpıl:ıcaktır. 
3 - Eksiltme oartnamcai .e buna. mtıteferrl evrak c352ı Uç yüz elli 1k1 

kuru~ bedel mulmb1llnde Yapı ve imnr i{ierı reısıı~nden alınnb1llr. 
4 - Eksiltmeye girebilmek lçln 1stekl1letln usulil dairesinde c8288.80• 

aekl.z bin 1k1 ytız seksen ıe1dz lira seksen kuruşluk muvakkat teminat 
,·ennelert ve Nafta Vekfıletinden bu 1§ için almmı§ ehliyet vesikası tbrnı 

etmeleri lAzımdtr • 
ljbu vesikayı almak için ısteklllerln ekslltme tatlhlnden (tatıı günlerl 

hariç) en az Uç gün evvel bir istida Ue Nafia VekAletlne mtıracaat etmeleri 
ve d1le1ı::çelerlne en az bir kalemde bu ~ benzer (120,000) liralık bir iş ynp. 
tıR"ma dair ışı yaptıron idarelerden alınını§ vesika raptetmelerl muktazidlr. 

15 - tsteklller teklif mektupfannı ihale gftnü olan 10/ 9/ 942 perşembe 
günü saat 14 e kadar makbuz mukabUlnde ekslltme komisyonu reisliğine 
vermelert ltı.zımdır. 

Postnda olacak gc.elkıncler kabul edilmez. (9123 • 7034) 

Sivas Maarif Müdürlüğünden: 
1 \ l{apnlı zart usulü ııe fksi!t~ye konulan iş: Sıvas mc.rkezlndc Bö!ga 

1 
Sannt Okult•ndtı. duş dalresi 1nşnatıdır. Bu 1§ln keşif bedell 17840 05 llrıı.dır, 

2 - Eksiltme 21/9/ 942 tarihine mUsacllf pazartesi günü saat 15 de hü
kumet binası l~indc Mnnrı ! Müdürlüğü odasında müteşekkil 1h:ı:e koıiıts-
Yonu tnrafınd:ın yapılac:ı.lltır. . 

3) Bu işe nlt evrak ş-mlnrdır: Keşif hu~sası. :rıat bordrosu. proje, yapı 
1şlert umumi :tennt ııartnamesl. eksiltme ~ın:ımesı, Bayındırlık ışlcri genel 
§artnamesl. ve mukavele pr:>JCSldlr, İsteyenler bu evrakı her gUn Bolge 
Sanat Okulu Müdürlüğünde tetklk edeblllrler, 

4) Eksfümeye gtrebUmek 1ç1n tal1pler1n 1338 ıırn muvnl-.ka t temlnatmı 
Sıva.o; malsandığına yatırdıtıanna dair makbuzunu veya bu ml.kdnrda §a
yanı kabul bankn mektubıum Te 042 yılın:ı. alt tıca.ret odasına kayıtlı olduk 
lanns dair vesin ile ekslltıne glnUnden en az üç gün evvel Sıvu ValllıB1· 
ne mümaslll tılert muvaffakıyetle başardıklarına dair ehltyeı veslkaslyle 
birlikte mUrcaatıa alacak.lan vesaiki teklif mekt}lbu zarfı ne birlikte dıo 
zarfa. koymaları ve ihaleden btr saat evvel komisyon reisllğlna vermeleri 
lAzımdır. 

6l Teklif mektuplanna alt iç ve dış zarflannın ve vesalkln dördl\ncQ 
madde hükümlerine ve kanunu tarifiere uygun bulunması lAzımdır, Posta
da vaki geclkmelcr kabul edilmez. 

8) tstekUlerln tekut mektuplarını 1kincl ~a<ldede yazılı tulhte saat 
14 e kada komisyon relsllıtlne tevdi etmeleri ilAn olunur. t941211 

İstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 

Mektebimize girmek üzere müracaat 
Devrimizin pek meşhur o1mak-

1a beraber, pek üstat '\'C pek sanat
ldlr olan (yani şöhretini h:ıkkile 
kazanmıc; bulunan) bu edibin 
ukalftca saydıJ:rım bir sürii tefcJ. 
ırıiifii arasında sanat sımnı böyle 
fasetmesinl enteresan huldum. 
Okuyucular icin de. roman ve 
hit•ave yaıncaklar için <le alaka 
uyandınr zannile mealen hülasa 
ettim. 

Külçe altın bir gramı 4,52 lerlne mukab11 orta mektep m~ıı.rına. ayda kes1ntlslz 40 ve lise mezun-
MecJdlye 1.8'7 lanna. 45 lira verilir. Mektebi muvaffakıyetle bttırenlerd~ orta mektep ' etmiş olanlara 
-------------- mezunları 20 Uta llse meıunlan 25 Ura maaşlı memuriyetlere tnyin ohınur-

lar, ıı7288ıı 119405 .. 
Zayı - İstanbul Ziraat Ba.nkasın-

dan almlf olduğum 40325 aayılı 600 Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
liralık bir adet 48868 sayılı 100 liralık 1.tnlveratteye Etıbank d poı·--Aa- _,__ ~ 1030 ........ .. k 13 
tasarruf bonolarını ltaybettJm Ye- e OU-..-& au&Uülf o an ...,.u aO Te 00 

i ini 1 J<. d kil 1 h. ,...._1 ton maden tömtlrleı1n1ıı ıı&kl1 n tahllyeaı 'l/IX/19'2 pazartesi gfuıil 1aat 
n s a acn..,ım an f'S erın n u.11& •• .... _... .. _,,. ........ "•-1· -.-ı ........ ,... ...,., -"- + ...... ,_ ... , h -- &~-.. -· --_.._ - -..Aec ... w.&". ~AAM•r mULammen bedel 

Müsabaim lmtlhnnı eylülün ıo ve ıı lnci gün1erl sabahleyln !aat 9,30 da 
Yeşllköydc Camı yanındfı.kl ilk okul binasında ynpılnc~ktır. e9505• 

İstanbul deniz komutanlığından ' 1 

Yaşı 82 den fazh olmamak üzere yedek subaylardan kabul lmt1bımın~ 
muvaffak c.lımlardnn ylrmlsl deniz ordusu için hesap ve muanıele eaı 
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Her akşam 
• azan dikkate 

S. ~tila takcllm eder. 
Halli Operetinin t.anınmıı Hotklrlan tarafından 

MODBRN KIZLAR 
200 

eo kftDlı 8Uyük ....,.. 
lr.oıtüm btlyOli mlanaen. Yuaaı Mahmtıt Xeaui - Beatoleyeuı Kapoçelll - Bale ıefiı ~iıel 
~ l4 klılllk'. mem1etietlmlzln ıtıdd• MZ he7etl Talı 4263' 

Pek ralrmda Pmr ....rtze' ılmb ~. 

Sümer Bank Bursa Merinos 
Fabrikası Müdürlüğünden: 

A.) Fabrikamızın aantral it viainin muhtelif k11ımlan için ap.
fıda evsaf vo miktarı yazılt uıta ve mUtehauu iıçi alınacalctar. 

B.) Fabrikada yapılacak imtihanda gösteri.lece!· liyakata göre, 
asgart 20 ve azamt 40 kuruı aaat ücreti verilecektir. 

C.) Taliplerin bizzat veya (ıarib adre.i havi) yazılı bir hal teı
cüme.i ltlğıdt ile fabrika müdilrlUiUno müracaatları. 

O.) San' at okulu mezunlan tercih edilir. 
Kiti: 

Kendi sermayeımle ış yapma.k tıze.
re ihtisasım dahlllndı o!&n ipekli 
mensucat, matbaa ve pzete lflerııe 
her tilrlO. ticaret lflerlnl yapmak
tayım, Ayni zamanda beynelmllel blr 
ş~hretl haiz bulunan ve menıleket1ml
zln sanayi ve tlcart hayatuıda pek 
bUyllk varlıklar gösteren 811.mer 
Bankın bütün fabrlka.lannda tatbtk 
ettıtl Sak.sanberlc wulil .sanayi mu
hasebenin tamamına vakıfım, Bur
ada Bursalı Mehmet Rıfat P&ldf'e 
alt Hacı Recep namııı maruf tpek 

ören fabrlkalannm 1/1/HO tarihin- 2 Buhar türbinlerlndo çalıımtf, tilrbin ldareıainden anlar maltlnlat. 
de ifletme müdilrlütllnll idare ede- 2 Buhar türbin pompacın. 
rek 1/3/942 tarihine kadar meutlr 

2 Teaviyecl - TamircL ipek, büküm, dokuma, boya, apre ''- B b' 
u emprime fabrlkalannın umumi 2 Elektr~çi - o ınar. 
(fletme mlidürlütllnü her tD.rltı alını .f > - Mot<lr anza " tamirabnda~ anlar utta. 

Kömür alım Ye satiminda raıladığiniz zorluldari haber veriniz. 
satımını f.mal!t şefllğlnt patr~ 2 > - -Otomatik telefon ve allümülatör uıtMİ. 
İstanbulda bulunması dolaywtle umu- J > - Elektrik· teıviyeci.ai ve tamircisi. 

Tozlu, ıslak ve eksik kömür almayınız. 
ml veldlllğlnl işletme müdürü sıra. 1 Boru, kalorifer iılerindm anlar u.ta. 
tlle idare ettim. 3 Buhar kazanlannda çalıımış, yüksele tazyikli kazan idaresinden 

933 ve 934 senelerinde 16 ncı fırka 1 anlar, kazancı ve kazan tamirciı.i usta. 

Kömür fiatı muayyendir, fazla para vermeyiniz. 
karargAhında fırka mat.baacısı ola- İİl••liıiiıiiiiııııiiiiiiiiiıilliıiıııiiıillliıllll•••ııiiııllll••••••••mll 

Sarih adres ve müspet vakialı ıikiyetleriniz derhal takip edilir. Bu ha

rak askerllğlml bitirerek 937 senesine 
kadar Ege mıntakasındıı mntbaacı
lık ·:e gaııetecllik yaptım. 

İpetcql miiessesesf. İnegöl yazılt 
resmi mfihrllm ve Burs:ı noterllğlnce 
takdlkll lmzam olmadnn hiç bir ta
ahhüt ve lstlkraz gibi nakdl ve 
manevi işleri kabul et.mtyeceğlm glb: 
kıymetli bir iş adamı o!an e.'Jkl pat
ronum bay Mehmet Rırat Pel:Lş \'e 
mCie.sseseslie 1/3/ 942 tıarlhlnden ltl
bnren hiç blr alil.kam lta1mndı~:nı 
görulen lüzum üzerine lldn ederim. 

reketini kendi menfaatiniz İcabi olduğu kadar, vatan borcudur. 
Müracaat yeri: Ankara ve İstanbulda) 

Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi J 
Inegöl Ipeklşl ipek fabrikası sa-

lstanbul t No. )ı Örfi İdare Mahkemeıindenı 1 Zayl - Beyoğlu yabancı askerlik hloı Hacı Karnköyü un dP.~trment ve 
Mahkememizce hakkında muhtelif tarUılerde celpname çıkanldığı şubesinden aldığım askerlik tezke.-e. kereste fabrikası müsteciri Bursadıı 

halde iş ve lkametgAh adresinde bulunamadı!ıından dolayı celpname ile nlslnl alacağım.dan eskilerinin hü1cmü Koza h!ınında 111 numarada İpekl.şl 
firması sahibi eskt Manisa vllAyet 

davet edilemeyen Keskinli 325 doğumlu Naql oğlu Süleyman Erkanlının eski.sinin htikmll yoktur. g::ızetesl müe.sslsl ve Basın Yurdu 
18/9/942 gününe kadar bebeme.hal mahkememize müracaatı. uzak ma- 319 doğumlu Hüseyin o~lu Sadullah Erim 
halde ise ikametgAh adresln1n hemen blldlrtlmesl, aıcsı halde askeı1 mah- tsmaıı YUzgliler ••••miııiııılıımıiıiıiıiııiiııııiiiim••• 
keme usulü kanununun · koyduğu cezayt ahkAm.ın tatbik edlleceğl llAn ı•••••••••••••••••••••••••lllııı. 
olunur. uaıııroeı K \ı 

Ankara Belediyesi imar Müdürlüğündenı 
ı - Ekşlıtmeye konulan lf: 
Anknra şehir mezarlığında 1942 !km.al inşaatı o'!arnk yapılacak tesvıyeı 

türah!ye, 12tlnnd duvarlan v~ yollar ve kt14flnde gösterilen diğer tşler olup 
bedell keşrt lkl yfiz doksan ~kız bln üç yüz on dBrt llra. kırlc yedl kuruştur, 

2 - Bu işe alt keşltn.amu ve sair evrak 15 llra bedell mukabilinde An
kara İmar Mfıdürlfiğiinden alınır. 

3 - Eksiltme vahidi kıyasi flat üzerinden kap:ı.11 zart usulll~ yapıla
·caktır. 

4 - İh!ile 18 Eylül 1942 tarihine mUsacıır cuma gunll saat 17 de VlllyeL 
k:onıığında Jmar İdare Hey'etl huzurunda }'apılacıı.ktır. 

5 - Eıcsmmeye glrebllnıck için: 
a - !!2474 lira muvaklcAt temlnat verllme.sı 
b - Anknrnda kanuni 1k:ı.met,g!h gösterllm~ 
c - 1942 senesinde Tic.1ret Odasın<la kayıtlı bulunmuı 
d - Bu işi yapma~ ehU bulunduRuna dalr İmar MlldUrl!l~Unden vesika 

alınması icai'eder. 
G - Teklif mektuplan .rultarda 4 llncil maddede yazılı s-aatün bir saat 

evveline yanı saat 16 ya ka".lnr İdare Hey'etl Riyasetine makbuz mukabl
llnde tevdi edilecektir Posta ııe gönderlleceıc mektupların kanunun 34 Uncı\ 
maddeslne uygun olarak aynı saate kadar gelmiş olması k\zımdır. Her ne 
suretle olurs3 olsun vaktinde hey'ete vası.l olmayan mektuplnr nazan ltl-
bara alınn~nz. cı7419• c9504o 

işletmemizin ihti}•act olan ao:lğıda cinı ve milctarları yazılı gıda 
maddelerini aatmağa istekli olanlar nihayet 1 O Eylul 942 ak,amına 
kadar fiat tekliflerini mektup veya telgrafla: 

ETi BANK SARK KROMLARI lŞLETMESt MADEN - GULEMAN 
adresine göndermit olmaları lılzımdır. 

Bu maddelerin yalnız birisine fiat teklif edileceği gibi, bir mad
denin bir lmmı için fiat teklif olunabilir. 

Teklifler içerisinde fiatlan en müsait ve teslim müddeti derhal 
veya kısa zamanda olanlar tercih edilecektir. 

Sade Yal 60000 ((c. Mercime" (Yetil) 
Bulgur 12000 • ,. (kaınızı) 
Pirine l 5000 • Patates 
Nohut 8200 • Soğan 
Kuru fa,ulye 10200 • Salça 

Ekmcldik buğday 

7200 Kg. 
1000 ,. 

20000 • 
4600 • 
460 • 
130 Ton 

Not: Flatlar Maden istasyon tdimi teklif edilecektir. 

- İstanbul Nişantaşında Karakol karşısında 
Silivri c. M. Umumiliğinden: o ş o IK lb n s IE s n 

110 k!.!ruşa ıtatılması kap eden kuzu etınt 120 kuruşa satmak sureUle 
milli korunma kanununa muhallr hareketten suçlu Sillvrlde kasap Süley- Ana, llk, Orta ve Li'e - Yatılı, Yatısıı - Kız, Erkek 
mıın oğlu Şe\·l:et Kesen hakkında Slllvrt asliye ceza mahkemesinde yapılan TESlS TARİHl 1885 
duruşme . .sonunda: Sübutu fllllne binaen 4180 .sayılı kanunun 59/ 3 UncU T ki • k• h " ı· "d" 
nıadde..'rlne tevfikan beş lira ağır para cezası Ue teczlyes1ne ve yedl gil.n Ür yenın en es ı ususı ııeaı ır. 
müddetııe d!ikktınırun kapatılmasına. ve bu müddet zarrmda tlcarettım Eski talebenin 1 S Eylul gününe kadar kaydının yenilenmesi lazımdır. 
menine dair adı geçen mahkemeden sadlr olan 148/'13 sa.yılı ve 25/ 5/ 942 ta- Kavıt için her gün müracaat olunabilir. Tarifname i3 teyiniz. 
rlhll hüküm katileşerek ınrazır.a başlanmış olduğu milli !:ornnma kanunu- ll••••lliı••liil• Telefon: 80879 ••••••lli••••I 
nun 03 uncu maddesine tevrtkan llAn olunur. cı9526o 

Nafıa Vekaletinden 
Eksutıneye konulan lş: 
1 - Bu işleri altıncı şube mlidürlü~ıı bölgeaı tçlnde Seyhan &.>l sahtı 

sulama ve deşarj şcbckeslle sınat lnıalMı ve işletme binaları lnfaatl ve kıs. 
nıa alt hartta işleri. 

Tahinln edllen keşif bedeli flyat vahldl esası üzerinden t8,000.0!l:> uraB 

, 
KIZ ve ERKEK KISIMLARI 

Boğaziçi Liseleri 
ANA SINIFI - lLK - ORTA - LlSE 

Yatılt ve yatısız talebe kaydına ve eski talebenin kaydının 
yenilenmesine başlanmıştır. 

ARNAVUTKÖY CİFTESARAYLAR - Telefon: 38 - 210 

oo kuruştur. _ r SACINJZ nöKOLOYORSA, BA~INIZDA KEPEK VARSA 
2 - Ekslltme 211010,12 tarihine rasttıyan pazarte~ı gunU saat cı:;, de - • 

Ankarada Su işleri reisliği blıı~, içinde toplanan su eksııtme komisyonu 1 
odasında kapalı zarf usulıle yapılacaktır, 

3 - istekll?er Eksiltme şart.namesi, mukavele proJesl, bayındırlık l§lerl 
genel ııarLnnmesJ, umum! ve su işleri tennl şartname.sı ll~ hususi ve renni 
şnrtnnmeıert ve projeleri cı50a lira• 00 kuroı karşılığında su tşlerl relsll~ln- KULLANINIZ. TF.SlRlNl DERHAL GÖRORSUNOZ. 
den alııbUlrler. 

4 - Eksiltmeye glrebllmek içln tstekUlertn c253. 7509 lira cOO• kuruşluk 
muvakkat ~cminat vermesi ve ekslltmenln yapılacağı cünden en az Qç gl1n 
evvel blr dllekçe l!e Nafia VekAletınemüracaat ederek bu işe mahsus olmak 
uzere vesika almıılnn ve bu vesikayı göstenneıert §arttır. 

Bu milddet lçlnde vesika ~teğlnde bulunamıyanlıır ekslltmeye giremez
- ter. 

5 - isteklllerln teklif mektuplarını ildncl maddede yazılı saat~n bir 
s:ı.ııt öncesine kadar su işleri reısu~ıne makbuı kilrşılığında vermeleri J~ztm-
dır. Postada olan gecikmeler kabul edllmez. (6651) (8793) 

T AHViLA T SATIŞI 942/83 
BEYOÖLU DÖRDÖ'NCÜ SULH HUKUK HAKİMLİÖİNDE.N: 
Terekesine mahkemece elkonulıın ölü Mehmet Uygunca t,erekeslnc 

alt b1r takım tahvllô.tlar nçık arttırma suretue İstanbul para ve talıvl
lat borsasında 7/9/0"2 tarihine müsadlf pazartesı günü saat 14 de sa
tılacaktır, İsteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte mahalllnde 
hr.zır öulunmnlan IUm c'unur. {48961 

Gelibolu Nafia Bat müdürlüğünden: 
Miktarı 

Clncl Az~t-Asgart Fiyatı TutQn "° 1 .5 tenıınat 
Kilo Kılo Ll.K. ti . K. Ll. K. 

Bulgur 7500 7000 50 3750 281,25 
Nohut 5000 4500 so 1500 112,50 

Kırmızı mercimek 3000 2600 50 1500 112,50 
Zeytin tanesi 1500 1400 65 975 73.12 
Zeyt n yağı 700 600 l.2il BJS 67.2() 
Sabun 400 350 85 340 25.50 
Soğan 4000 380() 18 720 54,00 , 
K. frumlve 7600 700() 42 3150 236.25 

ı - Yol inşaatında çahştınlnn nnfla ~lert yeni ceza evı mahk(imlan ı~tn 
yukarda cins ve miktarı ve muhammen be<lelll& teminatı yazılı olan sek~ 
:kalem ef?:ak 15 gün müddetle açık ekslltmeye konulmu~tur. 

2 - !hale 16/ 9/ 942 çnnş!Ullba giınil uat 16 da baş mühendislik daire
sinde yapılacaktır. 

3 - Umumi ve lıu J~i ş:ırtıaı·Ia evsat !.akkıodaki malumatı bı>~miilıen-
,11cr1 ... n·,,1ho~o'hl'ofnrfo l"!Jun t~lt"" n1G-."t1GP'9.-.ı "".n-r~r,,. nt">h-:atJG "'""'°""'•U~ ... """ 

Kirahk ve satıhk 

İstanbulda Çapa'da Yuksek Kız Öğretmeni Okulu ü.sLünde tramvay 
durnğınıı blr dakika mesafede Beyaz Konak adı lle anıl-an gayet hava
dar ve sıhht ve her tfirlil elektrik. su ve hava gazı teslsıı.tım havl ve 
her tilrlli konforu haiz evin sağ tarafına. l.sabet eden S ka~ı\ kar$hklı. 
6 oda ve beher katta büWn tualet lhtıyaçtannı temin cd<m tdslsat!a 
alt katta banyo. su ve het katın yanında geniş ve rerah birer salonla 
birer büyük odnlan bulun:ı.n müfrez kısım bahçesi Ue beraber hem 
satılık ve hem de klralı!itır. •Bahçesi bir buçuk dönümden faz.l.Gdır; mli
teaddlt .c;üs ve meyva :ığaçlan ve samıcı, kuyusu ve havuzu ''ardır: 

Müracaat yeri: Ga'latada Karaköy Palas karşısında Allme han 1 lncl 
kat 2 No. da Emli\k Komi$)'oncusu L~trlk.Karamanyan, Telefon: 40209. 

Sermayedar aranıyor 
Memleketimizde rekabeti olmıyan ve harb hitamına ta.dar ithnl 

edllemlyece~l ve piyasada ~ok sfirümlil olan blr 1' için 10,000 ~ yahut 
15,000 llra ııe şerik: aranıyor. Akşam'da mektupla (Esaslı> rllmuzuna 
mOracıııtıan. 

LEYLi ve NEHARi 

Sen Benua FRANSIZ Erkek Lisesi 
lıtımbul Galata Posta Kutusu 1330 

İlk ve orta mek tehi bitirenler için 
İhzari Fransızca kursları vardll'. 

KLASİK ve MODERN TEDRlSA T 
Olaunluk imtihanlarına hazırlar. 

.ı:.;...zıt_R!a~esi_~~!YL!!l_~~!.le!!!~.Si!ı.1.e!_i_~_t_ 9 dan 12 ye ka-

Devlet Orman lıletmesi Karabük Revir 
amirliğinden: 

Satılık Köknar gemi serenleri 
M1kdan Beher M3 Fi Teminatı 

PartlNo. Adet M3 03 Lira Ku!'uş ,=L::.:lr~a:...:K.:.:u::.::r:..::uş~ _ _;:;B:..::u.;.;:lu;;;.;n;;;.;ct.:..u:::..~u~v-e.;..ı __ 
l 00 ~ ~4 1~ ~ Ovaeuma Bölgesinin uıu

yayla ıırab.:ı. mcrkezL'1dc 
2 50 • 65 091 185 5S • • • 
s 50 68 080 194 05 • • • 

1 -- · 3/ 8/ 942 to.rlhlnde muvakkat 1halesl lcra kılııuı.rak vcrHen Md1l 
l!yık görü!memlş olan Karat.ilk Devlet Orman İşletmesi Re\'lr Amırıı;:ıne 
bağlı Ovacıım:ı bölgesi emv:ı.!inden Uluyayla arba merkezinde mevcut yu
brdn cins ve mlkdan yaztlı köknar gemi serenleri yeniden açık arttırınR 
sureti!e s:ı.tılıf.a çıkarılmışttı·. 

2 - Açık arttırma 9/ 91912 tarlhlne rastlayan çarıp.mba günü saat 14 de 
Kara.bük Devlet Orman İşletmesi Revir !mlrll~l blnaSJnda toplanacak olrn 
komlsyon huzurunda yapılacaktu-. 

3 - İşbu emvalln beher metre mlkflbına konulan muhammen be:teı ile 
teminat akçeleri her partln•.n hlzasında. ayn ayrı gösterllmlştlr. 

4 - Bu işe alt açık arttırma şartnamesı Ankara Orman Umum .MUdür
lü~ü ile Zon:culdak Orman Çevlrge Müdürlüğünde ve Karo.bük Revir A.mlr
llğlnde gö:-iıleblllr. 

5 - hteklllerln yevmi mezkürda teminat akçelcrlle birllkte ı evlı i\mh-
llğlne nıürııcaat etmeleri lCiz.umu lh\n olunur.' 19377• 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Ziraat ttınt ve mak!nelcrl enstltilsüne 100 llra ucretlt tekni~er altn!l

caktır. NıımzetlPrln: 
1 - Ort:ı ziraat. zlra:ı.t mak.lnlst mektebi veya sanat mekt.cp'cı1nd 'n 

mezun olRnları. 
2 - l\fakıne ~!erlnde ve zlraat maklnelerlnde pratik bllgl ve tecrube 

s:ıhlbt olanları. 
3 - Askerllk.le Ulşllderl olmaması. 
4 - Dile!:çe lle rektörlüğe müracaat eden L~tcıcılıer arasında 2 ı Evliıl 

942 p37.artesl günü saat 10 da Anicarada z.lraat makineleri en:;tltüsunde 
yapılecak imtıhıındn muv:-.ffak olma.lan laz•mdır. (7363 - 9~2ll 

Pendik Bakteriyoloji Enatitüaü Müdürlüğünden: 
ı - Pendik bakterlyoloJl enstltilsU IQht yüzde onu hassas olmak üzere 

200 baş yerli dana kapalı zarf usullle ekblltmeye konulmuştur. 
2 - 200 baş dananın tnlım~nl bedeli 15.f'>OO llrad:r. 
3 - E'kSl!tmeye lştlrak ed~cek otanlaı müzayedeye glrme şaıtım haiz 

vesalkle b!rllkre 1170 Urolık Lemlnat bedellnl ve yahut mekLuhunu milna· 
kasadan bl':' s:ıat evvel vezneve yatırmış ve mühür:ü mektup'!ı:ırını satın 
alma. komlsvonuııa ihaleden blr saat evvel vermiş bulunacaktır. 

4 _ İhale 16/ 91942 çarşnml>a günU saat 15 de İstanbulda erkek llscst 
yanında yüksek mektepler muho.sebecllltlnde Pendik bakteriyoloJI l'n&L~tüsil 
satın alma l:cmlsyontında yapılacaktır. 

5 - 200 b~ ycrll hassas dananın husust §artııameslnl görme:{ ve bu 
hususta izahat almak isteyenler heı gllı:ı Pendik bakterlyoloJl enstıtü. ... ü mü-
dürlü2üne müracaat edeblllr, c94G4• 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
imtihanla memur alınacak 

Müeı:scsemlzde münhal bulunan 75 - 100 Ura maaşlı muhtellf vazifelere 
memur ~~mek maksadile 3659 No, lı kanunun 4 cü maddesi muclblnce blr 
müsabaka lmtlh:ım açılmıştır. İmtihan 3 T, Evvel P42 tarihine müsadif 
salı günü yapılacaktır. imtlh<ın tallplerln defter tutma. ve BankacLhk me..
leğlle flglil he.sap usulleıine alt bllgllerlnl ve umwnl kiiltürleru1i ve ırat.le 
kudretlcrln! yoklayacalc mevzular üzerinde icra edilecektir, Müs:ıbaltaya. 
glrecekler.n: 

1 - En az lise mezunu olmalan 
2 - {30> yaşından büyük olmamalan 
3 - FiU askerlik hlzmetını yapnut ve halen askerlik lle l~g lll bulunmı\• 

mtf olmalım 
4 - Sıhhat ve hüsnühal şıahadetnaroesını nüfus ciizi1anı ve askcr!ilc 

vesikasını hamil bulunmaları şarttır. 
Tvllp:erln gerekli vesaiki en çok 25 Eylül 94.2 tarlhlnde Müılilriyctünlze 

vermelerl lcabeder. 
İmtıha.ndn. kazananlara yukardald zikri geçen kanunun 5 ci maddesi 

nıuclblncc ınıuı.ş verilecek ve bunlardan bir sene sonra yapılacak lmtihı:ı.:ula 
ehllyetıerlnl göstı.>receklere şet muavini namzedi munmeıest ya'>ılacıı ktır. 

(9507> 

Teknik okulu Müdürlüğünden: 
ı - 1942 - 1943 ders yılı için Mühendis ve Fen memuru kısım'rarımn in

şa.at ve ımaklne şubelerine talebe kayıt muamelesine ı Eylül'cte boşlıı.na
ca.k 30 Eyıfıl ak~ml son verl!ccekt.lr. 

2 - · Devlet imtihanı veımlş orta okul mezunlan sınavla olgunluk lnı
tlhanı venn'.ş lise mezunları sıııavsız ka.bul olunur. 

3 - Kı.yıt ve kabul için gerekil bllgt~r okul kapısında asılıdır, 'l'aşr:ı.
dan 60 paralık pul gonderenlt're şartname yollanır, 

4 - To._<n"lnl Evvel b:ışlangteınd:ı yapılacak giriş sınavları güıılert ayrıca. 
gazetelerle llftn edlleccktlr. (9J90) 

Maarif Vekilliği Erkek Terzilik 
okulu müd ürlüğünden: 

1 - Neh:ııi, parasız ve muhtelit o!an erkek . temlik olrnlıına fi!D 

az ıık okul meıunlnn alınır. 
2 - Üç yıllık dlk..lş tahsi! lnderı sonr:ı mezunlara dıklş ve dordüucü s~rıe 

biçki tahsiilnden sonra da. blçld diploması verlUr. 
3 - Kayıt ve kabul şartlan orta okullar gibidir. 
4 - 8.lat 19 da başlayan bıçkl kursları vardır, 
CI - Knyıt devam etmektedir. 
Fa2lla l1ahat almak lçln okula müracaat edllmelldlr, (949ôl 

Haydarpaşa Lisesi Alım Satım komisyonundan: 
Haydnrpaşa llseslnde yaptınlacak olan 5107 lira 47 kuruş &~lf bede:U 

tamirat knpalı zar! USUIUe eksiltmeye konulmu~ur. 
Eksiltme 17. Eyl(il, 1942 pt'rşembe günü sanı 15 d~ Beyoğlu Istlk;Aı C[ld

dest Karıman mağazası kar.jtsında Llseler Muha~beclliğl binasında yapıla-
caktır. • 

Teklif mektuplan eksiltme santlnden blr saat evveline kadar komisyona 
verUnılş eılm!tlıdır, 

Eksiltme genel hususi ve fenni şartnameleri ve ı:e.şlf hu!~s:ı.sııe buna 
mnteferrl ctlğer e\'.l'lak mektepte gcirüleblllr, 

Muvakkat teminat 390 Hrndır. 
isteklllerln en az blr taahhütte 3500 ıtralık bu lse benzer i;, yaptı~ına 

dair ldarelerbıden &lmLŞ olduğu ves1kalaı' lstin'ld<!'n Ist.anbul vlla~ •tuı.! 
mürAr.l\Atl& ekıdltnıe ta ı P. 


