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Havalara gönül 
verenler 

Fransanın büyük düşünürlerln
(m Buffon: «İnsanın bugüne 
Jtadar fethettiği en asil şey attırıı 

Uzüm ve incirin 
ihracat vergisi 

t!e~ti. 

Hiç şüphesiz at, AdeIIlı o~ıu
nun, isteğine göre eğip eğittiği 
en soy, en zor tabiat örneğidir. 

lzmir tacirleri verginin yüzde ondan 
yüzde üçe indirilmesini istiyorlar 

Fakat, insanın tabiate hükmet
ıneslne hayran olan Buf!on bu- fzmfr 5 (Akşam) - Şehrimiz- yeni bir teşebbüste bulunmuştur. 
gün yaşasaydı mutlak derdi ki: den Ankaraya giden tzinır ttha- Vekiller heyeti, bu müracaat 
'«İnsan iradesinin en güzel kud· ırıt ve ihracatçılar birliği umu- hakkında bugünlerde bir karar 
ret örneği havalan yenmesidlr.n mt kAtibi B. Atıf İnan, tarım verecektir. 

Tabiat unsurlarından toprağa, satış ko.operatifl umum müdürü Üz_üm ve incirin standardı me-
.suva çoktan meram anlatan in- B. Muhıp Özyiğlt ve tücc~rdan selesıne gelince, Ticaret Vekale
taİı en geç havaya çıkabilmiştir. B. SalA.haddln Sanverden mürek- tinin bu sene ihraç edilecek na-
insan, müthiş cazibe kanununu kep heyet e.IA.kalı Vekft.letıerle turel inciı'ler hakkında ~ir 
hiçe sayarak ayağını yerden kes- temaslarda bulunduktan sonra standard esası kabtil ettığl 
tfğl gün, eski çağ ilAhlannı kıs- Ankaradan ayrılmıştır. maltlmdur. İncir mahsulün
kandıran efsaneye büründü. Bu· Heyetin Ticaret Vek!Ietlne ar- nün standardı, yeni rekoltenin 
ıutıann üstüne çıkan ıilzgA.rlar- zetttğl meseleler arasında. yeni elde edilmesi ve kalitenin anlaşıl
!a yamı eden yıldın~lan aşa!h- sene üzüm ve incir mahsulü, ha- maslle kabil olacak ve Ticaret Ve
a.a bırakan İnsanlar. tablatln, rlce yapılacak satışlar ve ihra- kaletl İzmir ticaret müdürlüğün
asırlardtr herşeyi durduran za- cat vergileri işleri vardır. Heyet, den lcabeden malô.matı aldıktan 
man ve mesafe engellerine dudak üzüm ve incirde kabul edilen sonra standardlza~cmun son şek-
bilker oldular. ~zde on nispetindeki ihracat llnt t!yin edecektır. .. . . 

.. .. vergisinin yüzde Uçe indirilmesi Son haberlere göre uzüm pıya-
Bu devtjn en buyük kazancı lçin Ticaret VekA.leti nezdinde sam 14 eylfüde açılacaktır. 

tayyaredlr. Tayyare, çoğrafyayı, 
askerliği, politikayı değiştirdi. 
Yann tarihi altüst edecektir. Bu 
değişimler içinde en derini, insa
nın kendi seclyesldlr. Havada 
.uç~. insan cesaretinin en güzel 
cinsi, en yüksek derecesidir. 

Tayyarenin harbde ve sulhte 
oynadığı ve daha da oyruyacaği 
rolden bahsetmek artık suyun 
nebata lilzumunu .söylemek ka-

Başvekilin 
seyahati 

.Trabzonda hararetle 
karşılandı 

C:J.ar basit hakikatler sırasına geç- . . 
tf İşe koyulmak sırasıdır. Trabzon 6 - Başvekil B. Şukrü 

· • .. Saraçoğ1u, dün sayın eşlle bera-
Harb meydanlarında her gun ber saat 15 de şchı1mize gelmiş 

tUisi.' yüzü. blr?en düşeh tayyare vıı~yet hududunda Vali, Beledi~ 
belkı zengın sıHUııdır. Faka~. h~~ ye reisi, Parti başkanı, mebuslar 
sandnn, bc~~nde ve ruhta turlu tarafından karşılanmıştır. 
Beç~!n degımler tstlye~ tayy~- B. Şükrü Saraçoğlu, şehıin 
recılık cesur v~ mert mılletl~nn dışında mülki ve askeri erkan, 
~arcıdır. Vaktıyle atına binip bir kıta asker ve mektepliler 
~nyayı avucunun içine alan ne caddelcı1 dolduran binlerce 

'rurk, havaya uçmak hevesinde halle tarafından tezahürlerle is
ve kudretinde hiç kimseden geı1 tlkbal edilmiş ve halkın şiddetli 
kalamaz. allaşları arasında blr müddet 

Örneklerimiz az değildir. Son yürüdükten ve halkla temas et
günlerin iftiharla gördüğümüz tıktcın sonra !kametine tahsis 
hava meraklısı Ömer tnonü'dür. edilen köşke gitmiştir. 
cıUçanlara ve uçmaya karşı sevgi-
sinin hatırııyabtıdiği nk hft.tıra- Beled·ıyeye 
lar kadar eskiı> olduğunu, (Hava-

Ankara da 
Belediye seçimi 

llkteşrin .. başında 
yapılacak 

Ankar;) 6 lTelefonla) - Ankara 
beled!yest. yent belediye seçimi dola
yLorlle seçicilerin detterlerlnl hazırla
mış olup ayın onunda talik edilecek, 
bir hafta askıda kalacak, bir hnfta. 
da itirazlar dlnlenccekllr, Teşrln!cv
vel ha.şında burada belediye seçlml 
yapılncakt.ır. Blr taraftan da müd
detle::! b1ten vıJ(\}-etler'..n .ınecllsl 
umumilerl seçlmleı1 tçln hazırlıklnı-a 
başlnnmşı~ır. 

~----~~--~-

Çay ve kahve 
inhisar resimleri 
Kahvede 300 • 500, çayda 

750 - 1000 kuruştur 

Namlı Türk Sucukları 

Kayserili AP 1 K O G L U 
ırem.ı., sıhhi ve netı. her yerde ara;yını., 

Tele~on: 24!40 

eaııtblı Necme<idln Bal1aK - Neşriyat müdtlı11: Hikmet Feridun Es - Akşam Matbaası 

BU SABAHKİ TEL&BAPLAB 
1 .. • • , • • • .. .. , 

Büyü~ Alman kuvvetleri 
Novorosiski kapılarında 

. . 

Londradan gelen haberlere göre Ruslar Stalin
grad'ın şimal ve cenubunda dayanıyorlar 

Londra 8 (A,A.) - Ruslar, Bt.alln
gra.dın cenubu garblsinde Alınan Uo
rlleylşlnl durdurduktan sonra. Al
mnnlnrın yeni bit hamlesini daha 
kırma~ muvatfak olmuşlardır. Dlln 
gece Moskovacfa ne.,redllen resmt Rus 
teb!l~ı şByle diyor: 

uKıtaatımız 15 eylül &il.nl1 7.{lrfında 
St.alingradın tlmal b:ıtıslle cenup ba 
tısında ve Novoroslskl ile Mozdok 
mıntakalannda düşmanla çarpışmış.. 
lardır. Cephenin dl~er kesimlerinde 
değişiklik olmamı§tır.• 

Tebll!1'e yapılan ll!veye göre Al
manlar, Stallilgradın cenubu garbt
slnde tank ve tayyarelerin hlmaye
slnde kuvvetli bir hücum daha. yap
mışlardır. Fakat bu hücum Rusla
rın inatçı mukavemetine çarpmış n 
netlceslz kalmıştır, 1200 Alman öl
dürülmüş, 17 t.an'lt ve '70 kamyon 
tahrlbedllmlştlr. 

St.allngradın garp ve şim.nll gar· 
bfslnde de Ruslar, Alma.nlann tehlt-

keli hamlelerine muka,•emet etml~ler de Ruslar. Almanların blr nehre at
ve bazı yerlerde muknbll taarruza mak lstedlklert köprüyU tahrlbeyle
geçeıi?k dilşmn.na aj!ır zayiat verdir- mlşlet ve b!r mevziden de atmışlardır, 
m~lerd!r, Blr Rus birliği 3,000 Alman Doğu cephesinin merket: kesiminde 
öldilmıtlş, 19 tank tahrlbedlltnlştir. SOvyetıer taarruzlarına devam ede-

Moskovad:ı.kl Reuter muhabiri, rek blrkaq mevzu geri almışlardır, 
Stallngradda Rus mukavemetinin Lenlngrndda 39 Alman tayyaresi 
arttığını, Volga civarını ve steplerin! düşürülmüş, 8 tayyare de hasara ut-
23,000 Alman cesedinin örtmekte bu- rntılmı.ştır, 
lundu~unu, Aiman hava. kuvvetleri- Reuterln Moskovadan aldığı bir me
nin de büyük zo.y1ata uj!radıklannı, saja göre Kafkas hanclndeld Rus tu. 
günde vasatı olarak 60 Ahnan tayya.- flyebanelerlnde petrol 1stıhsalrı.tı yüz
resfnln düşürülmekte bulunduıtunu de 50 ve benzin lstlhsalltı da yllzdt 
bildiriyor, lG artmıştır, Bak~ kuyul.an thtlyac& 

Kafkasyaya geltnce Novoroslskt 11- yetecek petrol Çıkanyorlar. 
mam lçln tehlike daha ziyade art- Berlln 8 (Radyo) - Alınan tahrlp 
mıştır. BUyük Alman kuvvetleri ha- ve savaş uçaklnn, Novoroslskl llınaıı 
vadan ve karadan a~r bir bom.bar- bfilıgesine ht1cum ederek bolşevlklerln 
dımandan sonra Uerllemejfe batla.- tele tük devam eden muk:avemetınt 
mıştardır. Alm&nlar, taze kuvvetler kımuşlardır. SOvyetler. dlln ve evveı
getlrtern muharebeye attıklanndan ki glln hava muharebelerinde 181 
Ruslar, yeni mevtllere çekilmek zo.. uçak ka~eyıemlşlerdlr, son gUnlerd.e 
runda kalm~lardır. Almanların 4S uçak cy1atına nıukf.,. 

Orta Kafkasyada. Mozodok bölgesin- bil Rusların zayiatı 102Q uçaktır. 

~----------------~--------.++--------------------------~ 

Batı çölünde lngiliz 
taarruzu devam ediyor 

Gelen haberlere göre Mihver kuvvetleri 
garp istikametinde biraz daha geri atıldı 

cılık ve Spor) mecmuasındaki gü- • t 
zel bir yazısında söyleyen Ömer çımen o 
İnönü olgun bir Türk gencine 
yakışan şu düşünceleri 11A.ve edi
yor: «Uçmıyan bir milleti nasıl 
bir sonun bekledJğlni eskiden 
işitir, şüpheyle dinlerdik. Gördük, 
inandık. Tayyare vatan müda
faasının en esaslı unsurudur. 
Şimdi uçan bir insanın kalbini 
uçuş zevkinden brujka, yurt mü
~aff\asına biraz daha hazırlan
mış oımamn verdiği ruh hafifliği 

Londra 6 (A.A.) - Mısır çö- biye doğru hafifçe çekilmiıtlr. Bir deriye civannda Uo Mihver uçalİ 
lünd~ Mih:verin eısaı kuvvetleri bi- miktar Mihver tankı daha tahribe- düoilrülmüotUr. 

ŞehrlınlZde bulunan Oünıriiklcr ve raz daha garba çekilmi,lcrdir. Bri- dilmlotir, · Kahireden gelen bir telgrafa gör• 
İnhisarlar VekUl B, Ralt Karadeniz, tishe United Presa muhabirinin Mih rc'lerin aitim kalan tar- İngiliz hatlannın gerilerinde bir ka-

• <!olduruyor. Uçan bir Türklyenin 
çekirdeklerini teşkil edecek genç 
pilot ve mühendisler artık her 
vazifelerini bu ideali göz önün
cıe tutarak yapacaklar.ı• 

Genç pilota, bugün başarılar, 
yarın da büyük vazifeye çağınl
dığı vakit babaya l~yık oğ't.11 ol
<1uğunu her an ispat ettirecek 
kahramanlıklar dileı1z. 
; Ömer lnönü, Türk gençlığlnde 
tayyarecilfğe karşı artmay~ b~
lıyan hevesin en göze görtlntir 
öme~ldlr. Tayyare ve tayyareci
lik muhiti içinde yetişmemekle 
beraber, altı yaşında iken blr de
fa uçmu., olması. onda bu me
rakın ilk tohumunu canlandır-

Vekalet Belediyeye 
istediği çimentoyu verdi 

dUn gazetecilere beyanatta bulunarak cepheden gönderdiği bir telgrafa d ve ; d ki bil "k ıon . t ryıkla bir ıubay kwnandasında ltara.ı 
demiştir kl: . göre, Mihver kuvvetleri cephenin ab~rukz ~fuısra ı daan d.,,_yu b' ıta~lıa ya çıkan 13 ltalyan neferi, ateı et-

- Blr ay sonra tatbl.k edUecek In- . . . ır eıı uçu,un n unen ır pı o- . 
hisar flatıerl şöyle olacaktır: Her ta- cenup bölgeıırı~e daha genler~ atıl• tun ıöylediği ou ıözlerden anlaıılırı emeden teılım olmuılardır .. 

İstanbul belediye.si, şehirdeki be- rafta çekirdek kahvenin kilosu 500, mı,, Ruveyzat ılo Humeymat ın ıl- cMihver cepheıi, yüzlerce ıa.kat- Londra 6 .~A.A) - Mıhvercr.. 
Iedlye inşaatı lçln lüzumlu olan çt- çekilmiş kahvenin kllosu 630 kuruş mal kısmında ~ulunan. Mihver kıta- lanmıı taııt, bir miktar tank, yanıp ler, ~ommeI ın akım ltalan .•on ~·· 
ment.onun verUmesı için İktisat Ve· olacaktır, Çayın kllo.ru lkl nevl ol- atınm yolu kesılmek üzere bulun- harabolmuı teçhizatla doludur.> reketınl taarruzl bir keoıf tlıye 
kA.letlne mUracaat etmiş ve bu mUra- mak züere 13 ve 1"7 Urt&dır. Bu flatıer mu~tur. I . . göıtermeğe çalıııyorlar, Halbuld. 
Caat Vek11et tarafından kabul edll- k d fi tlerldlr C · · · l · · · ngılız tayyareleri fena hava ıart- Mihverciler biltün urhlı rve motörf• pera en e a • umartesı günü ıtgılız ve Amera- ı w lkl ü d ..ı_ ' l 
mlştlr, İktisat Vekı\letl, beledlyenin Ankara 6 (Telefonla> - Yenı cıkan k h k 1 . M'h '- anna ragmen, evve g n • ga"'a zo kuvvetlerlle ngilizlorln cenup 

~~ d'~l blr karama.meye göre 1 haziran 942 ani .ava u~det ebrı,l 1 v~r ~uv- çekilen düoman kuvvetlerini hırpa- kanadına yüklenml•ler ve beı ""Ü'" lüzum gv.,,vcr "6 çtmentoyu vermeyi vct erıne yenı ar e er lndırmı,ler ı " d • bi 'k . "' '": .. 
kabul etmiştir. tarihinden ltlbarcn her nevi kahve- M'h k 1 . . .

1 
amaga evam etmıı, r mı tar ıilren muharebelerden •onra gerıye 

da b k Ik. tlsat V ı..•ı ti +- 1 kll d rl 300 e ve 1 ver uvvet erının mukabı 'h d h h 'b- _ı·ı · 1 l rd M'h k 1 1 h' Bun n 3.f 9. eı:ı.11o e . ......- n n o.sun azı asga v hü 1 d f l l d' mı ver ta,-ıtı a a ta n cuı mt§, atı mı~ a ır. ı ver uvvet er ıo-
tanbul halkı 1ç1n de ayde. 200 ton Azamt 500 ve her n~vı çayın cum ıınnı e etm 1 er ır . Tobruğun oimalinde bir Mihver ge- bir yerde esaı İngiliz müdafaa mev-
çlmento ayırmış ve bu çimentoyu kilosundan 20 fllbat 943 tarl- Kahireden gelen haberlere göre, mi kafileıino bUcum edilerek Uç ge· ziledne ,girememl:tl~rdir. MUttefik· 
tehrlmlze .göndermiftlr. hine kadar asgarl 500 ve 1 mart 943 Batı çölil cephealnin orta bölgeıln- mide yangın çıkarılmıo ve belki do !erin zayİAtı ağır olduğu halde Mlh-

Beledlye, lnşae.tı henUz bltmeml.7 tarihinden lttbarl'n 750 ve Azam! 1000 deki Mihver kuvvetler{ cenubu gar- batırılmıştır. Cephede ı>eı ve isken- verlnkl pek ağırdır. 
blnalarla. za.rut o!aıl tamirler için çi- kuruş inhisar resml alınmaS'l karar-
mento verllmeslnl tervt9 etmektedir, Iaşrnıştır. 

Bergamada müthiş . cinayet 
Bir karı koca, beş aylık çocuklarını 
öldürmek töhmetile zannaltına alındı 

Brem en' e iıava 
hücumları 

Uçan kaleler de §İmali 
Franaaya akın ettiler 

B. Rooseveltin 
yeni bir nutku 

• • 

Pasifik 
adalarında 

Bir Japon hava meydani 
iiç defa bombalandı 

mıştır. Eskiden, çocuktan ve Londra 6 (A.A.) - Diln yeni-
gencleri tayyareclllğe heves ettir- İzmir 5 (~am) - Bergama ken 30 ağustos günü küçük Se- den Almanya her lld taraftan bom· 

Cümhurreiai Amerika 
iıçilerini daha ziyade 
çalişmağa davet ettj Londra 6 (A.A.) - AmeriU. 

uçakları. Yon! Gine' de Japonlana 
Buna hava meydanına Uç a~r hll
cumda bulunmuılardır, 

m k için her memleket türlü kazasının Turanlı nahiyesine niha, ansızın ölmüş ve doktora bardtmana uiraguıtır. lnıril~ uçakr • 
tü~Iü terbiye ve propaganda ça- bağlı Kökbeyll köyünde feci bir muayene etttrilmeden cesedi köy lan Bremen ıehılne taamı~ etmlr Londra 6 (A.A.) - Birle-
relerl bulmuştu. Bugün, bütün cinayet işlendiği zabıtaya haber mezarlığına gömdürülmüştür. . !erdir. Denizaltı tezglhlannda ve şlk Amerika Retslcümhunınu 
<Htnva ahvall harb haberleri tel- verilmiş ve mezkftr köyde otu- Çocuğun ölümünü şüphelt gö- uçak fabrlkalannda yangınlar çıka· B. Roosevelt iş gün,ü münaSe
graflar resl~er gençll~l su'rekll ran Hasan Kaya ile kansı 20 YWJ- ren köylüler zabıtaya haber ver- rılmıotır. Bu altın İngilU uçaklarınlJl betile, Amerika işçilerine hi
blr ha;acılık heyecanı içinde ya- lannda Ayşe çocuklarını öldür- mişlerdlr. Jandaırma.Iar derhal Bremen ıehrlne yaptıktan 99 uncu tabederek vazifeye bağlılık-

t Tehlikeler ortasında ha- mek wçlle zan altına alınmış- tahkikata b~~lar ve Hasan akındır. larmdan sitayişle bahsetm~. 
~~;~o~!klm bir pilotun cesaret !ardır. .. . ile kansı AyşeYJ., karakcfa cel- Londra 6 (A.A.) - Moıkon kendilerinden daha büyük 

kah 1 k me'nakibl kadar OökbeyU koyünde mesut bir bederek sor~ya çekmişlerdir. radyosuna alSre Ru.e tayyarelerl ev-
ve raman ı . . hayat sürmekte olan Hasan ne Ayşe, Senihanın kocası Ha.sa- .. • gayretler ıstem.tş ve sözüne 

.. A.k.ka 'CiI erı 

el nönil geaizi• değil 
«I nönü gezgisi t 

bugünkü gençlı~ın nıhuna 9:teş Ayşenln beş ay evvel bir kız ço- run vurduğu blr tokat netice- veikl gece Budapeıt•r•. yaptık!an devamla demiştir kl: 
yerecek ne olabllır? Bu a!eşl ,sön- cuklan dünyaya gelmiş ve bu sinde öldüğünü itlrat etmiştir. akında, tehlrde 33, Könlgabez:g do ,ıMesainin en vahim saati Evvelki sün merasimle açdaQ 
<!ürmlyelim, Ömer fnonü nün 'köylü aileyi sevindlnntştlr. Ço- Hasan, kansının bu iradesini 24 . ya.ngın çıhnnıoiar ve ' lnfıl&ka t D kr 1 Takaimdekl rezhıtl yeıinbı adı ~ 
hava arkadaşlarını çoğaltalım. cuğa Senllia adı verl~tır. reddederek küçük Senlhaya bir seıbebıyet vermlılerdlr ... B~. aklt'llar- ~~a !~~ ı!:anı~~ tün ~azeteJerde c.lnönll ge%İai• dJye 

Necmcddin Sadak Fakat kan koca, çocuğa nasü fiske bile vurmadığını ancak ço- ~an yalnız bir Ruı uçagı donmemlı- zünden tehlikededir. Bir çok ~~=~i;J:;; J.ar;;~l~ 
bakılacağ'ını bllmediklert lçln cuğ'Un cıyak cıy0'L-I bağırmasına tır. memleketlerde işçiler a'*·k 

1 ı1 bah ~ A 11 __ - k ı ı rf •.ıu U 1
"' gibi ueyabab demektir. «Geziye ... b" "k Senihanın gece e sa lnra ka- mA.ni olmak ve uyutmak için · meruuuı uçan a e e • Q n g n- serbes değildir. s~ kolumuz 

Ekmege ır mı tar arpa dar cıyak cıyak bağırmasından kendisine kansile beraber bol dUz İngttiz avcılarının hlmayeılnde var ve günden güne kuvvet- çıkt1:1 aeyahate, gezmeğe çıktı de-
karıştırılacak üzülmeğe ba.şlaınl§lar, yavaş ya- miktarda ham afyon yutturduk- Şimal! Franıada Rauen ıehrindeki lenlyor. İstihsalMımız, son me\< olur. Öyle ise seziye çıkan 

. vaş küçük Senlhadan soğumuş- lnrını söylem~t1r. Alman ordug!hlarıha ve Havre mertebe e v tır Fakat adanun gezdiği yer, mekan. ismi 
Yarından ıtıbaren ekmeklik una lardır. Anne ile babanın çocuk- . Ceset, ölümün hakikt ~beb1 doklarına bUcum eylemişlerdir. bu krtt! değ~ tstahsa.la.tı- olarak «gezi» de.ğı1 «gezgi» dir. 

bir miktar arpa unu karıştml~- )anne. olan bu soğukluğu köylü- anlWJılmak Iç1n mezardan çıka- Akınlar mu~afiakıyetll olrnuıtur. 6 mı~ daha da ar~caktır.» Netekim Valimiz de nutkunun bir 
caktır. Bu tedbir, muvakkat bır Jeı1n de dJkkat gözüne çarp- nlınış, Hasan ile karısı da neza- tayyaremlı ö8nmeml§tlr. Uçan ka- ~._ ____________ J yerinde «gezi» demedi, «gttgi• 
zamnn ~i.ircccktlr. maktan hali kalmarnıstır. Der- ret altına alınm.ışlatdır, leler ea1tmen danrnUılerdir. ~ - dedi. Do~su da budur ıanıyoruL 
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SöZON 6ELiŞI 
Yeşil ceket 

E rlülerln elbbelert de pJlblan '" ayakkabılan gibi bir 
b9 renk içinde dığfşfr. K1mse yamak etmem.lşttr ama me

teJA pembe ceket, san pantalon ,tyllmlyor. Fllld yeşil, mavi, lar· 
mm da yakın zamanlara kadar erkek elbisesi rengi delildi. 6lm· 
C!J sokakta bu renklerde elbiselerle tlstellk yakasız ceket giyen 
erkülere raslanıyor. Fakat ne 4• olsa a.rtmda filizi ytfll \'eyll 
açık mavi yahut JAt renginde ceket olan bir adamla gülmeden 
)OnUJUlablleceğfnJ, .U1lJyeceği ı6zlerfn pek de ehemm.lyetll py
ler olacağını sanmıyonım. 

AllŞA.M 

Hint ülkesinin 
harb gayretleri 

Senede 1,5 milyon ton çelik, 
600,000 gülle, 15 milyon fişek ve 

tayyare yapan fabrikalar var :ı 
11 

Hlndiatan, 1 sylü1de dördüncil rah, ıüherçile çıkardığı ıibi 300 1 

yılına buan lıarbl ka:ıanmak için bin amele de jüt lmal&thanelerinde , 

• Syldl 1942 ---- Si(ZO •sazznc•s?iSEiSiZ? -

Stalingrad şehri 
çember içine alındı 

Kenar mahallelf!rde ıiddetli muharebeler oluyor 
lngilizler bati çöliinde taarruza geçtiler, 

Gerçi tanınmış fnglll% muhıırrlrl Oscu WDde mrlında yeşU 
kadifeden bir ceket Ye elinde koca bir ay çiçeği oldufu halde 
aokaklardn dolaşırmış. İyi ama fimdl m1ma yeşil ceket giyen 
Oscnr Wilde olmadı''I için yalnız ccekeb olarak kalıyor. Kabul 
edersiniz kf ceketle de ciddi feyler konuşulamaz. 

Anılosak.onlann earfettlklerl bil- çalışarak eenede bir mJlyar metre ' Doiu cepheaindeı ııc aimıiftir. Ru.alar, k .. dt t.J)-
yUk harb pyretlerinde çok mühim kanaviçe yapıyorlar. Auam, Orlua : 11.ğlerlndc NovoroılakJ tnrealn-
bir rol oynamaktadır. Son ıtinlerde ve Bihar eyaletleri aenede bir mil- ': Moskovadan ve Londradan de yeni mevzilen tekUdJklerbıl 
Gandi Jlo diğer liderlerin tevkifin- yon ton pamuk iltihaal ediyorlar. 1 dün aabah ıclcn haberler, St•• itiraf ediyorlar, 
den ıonra bu ıeniş ülkede patlak Hindi.tanın Bengale eyaletinde- linaradın cenubu rıarbiılnde Al· Eğer Novoroslald evvtlden .. 
vermif olan kargafAlıklann, Hindil- kilerden baıka memleketin diier man ilerleyifinln durdurulduiu• tahkim edilmemfı lee, r.Jwa bJr cKomcyulanuızn dedim de akluna geldi: Geçenlerde Nunıl· 

Jab Ataç crjD harfinin Tilrkçtde yeri olmadıluıdan bahsediyor
du. Tarudıklarmdan bir aJftl~ hanım va.muş. Onu cıCAle» diye 
çağtnyonnuş. Hazır buJnnnnlardnn blrt lamı ismi cıJUlldeD olur· 
sa onu da cwCüliden diye mi çağıracaksını.z?ı> dlye sordu. Nurul
lah Ataç: aHayır, dedi, ismi JUlide olan kula konuşmam için 
hfç bir sebep tasavvur tdemtyonım.n 

tanın lıarb ıay.retlerlni ıeltteye u~- taraflarında ve hilhaaaa ıark sahilin- nu ileri aürdükle.ri halde, Iar- &amanda dUonıeal bekle~ 
ratmuından lı:orlculmuştu. Halbulı:I de de mUhim fabrikaları var- !inden gelen yan reamt bir tal- icabeder. Almanlar Taman Ja-
bu korkular, boı çıkb Ve Hint fal>- dır. Vizagapatan"da deniz inıaat 

1 
graf, ıimali gublden ve cenubu nmaduında Tamanakqa ıelüı 

rikalan eakbl gibi aynı hızla fılerine tezg!hlan, daha cenupta Madraa'ta 1ı garbldcn Uerliyen Alman kuv• n llmanuu da .le seçlrmlJlu-
devam ediyorlar. deniz tezglhlan ve aiır aanayi fab- vetlerinin aralarında irtibat te- cllr. Almanlann Tarnan T&nına.-

Joumal de Ceneve gazeteai Hin- rikaları bulun~or. Memleketin iç 1

• min ettiklerini bildiriyor. Eior tiaılle limanını u.ptetm-elerlnln 

Şimdi okuduğum bir romanda fildrlerinln de elbiselerinin 
renginde olduğunu iddia eden bir kadın şay1e dlyoT: «Erkeklerin 
kadınlardan dahn ciddi olmnlan kndınlannldndcn anha koyu 
rcnklJ elbiseler giymelerlndendln> ve ~1ne kabul ettiği sevglll
slnln kafasından cldc1i düşilncelerf mnklaştmnnk tçtn ona açık 

diatanın ıınal kudreti ve hlnnetice taraflannda, cenupta tayyare ve bu haber doğru lae, Stalingrad en bUyiik. fayduı, Kert boluı-
harb imalatında Anglosaksonlara harb malzemesi yapan fabrikalar oehrl ıimaldcn, batıdan ve co- nın iki ..Jıilinl elle ıeçlrmle o~ 
yaptığı yardım hakkında rakamlara mevcuttur. nuptan aanlmıı demektir. Bu malan ve bu sayede ~ak clezıl.. 
dayarınn ıu malOmatı veriyor: Haydarabat'ta mühimmat, Ah- takdirde Sta.llngrad mttdafilerl ilini bir ic; denb balina koyarak 

d"b ' J bb 1 ._,_ için ıynlnız do~ yolu açık kalır. lkmal lflerinJ ıcmflcrle aerbeaçe cHindiııtanda fabrikalar KalkUta me ıı at ta u u pore, ı~gpur ve __ L 

civannda Bengale eyaletinde lnki- Cawnpore~a dokuma ve A~a'da Fakat bunun da gerisinde Vol- istedikleri gfbi ııömıek ola~-
p.f etmiştir. Bug{in Hindiatan aana· kaıele fabnkalan l§lemektedır. ~. ga nehri gıÖİ geniı bir mlnl var- tır. 
ylinin yüzde yetmlı beel bu bölge- PeııCllp e)"ftletinde Lahore' da dır. Dün Vichy' den ırelen b..- Mısır cepheainde ı 

renk bir pijama uzatıyor. Şevket Rado 

Mahkemelerde: de toplanmıı bulunuyor. Japonlar, afır aanayi fabrilcalari kurulmuıtur. ka bir te}ırraf cenup batldan Dl.in ıon dakikada aldıx... 
Birmanyayı ve Bengale k6rfezinln Garp aahUinde, Karachi' de deniz Stalingrad ıehrine ılren Alman ınız tell'laf haberlerinde yud:-

Camide ayakkabı hırsızı 
p.rkındaki adalan i~gal ettikten tezgUılan ıve tank ve mot<SrlU harb kuvvetlerinin RU1larla tlddetll fnnız veçhlle, muharebe bUtUn 
ıonra bu eınal kaynakların )'anıba· vasıtaları imal eden fabrikalar itle- aokak muharebelerine rirlttiC• ~beye yayılmıttır. Orta Şark 
tında ve marepl Şang Kay ~k'in mektedir. Dokuma aanayiinin çok )erini ve ıehrln anbean du,nı.. lncllb reamt tebll~lncı ılSre, mU~ 
ordularına ıliah 'Ve levazım alma- inki,.f etmit olduiu Bombay teh~ 1 Iİ beklendiiinl lltv. ediyor. BU- tefikler, mareıal Rommelin dut 

Maznun, ibadet yerinde hırsızlık 
yapıhr mı? insan çarpıllr, 
diyerek inkarda bulundu 

!arını temin eden Sedyo'dan Çun• rinde de tank ve motörlü harb ta- ! tlliı bu haberlerden ~ıkanlaeaa Larekeri durdurulduktan ıonra 
kinge giden Auam yolunu tehdid~ ııt1an yapan fabrikalar kurulmu,- m!na, Stalinarad ıehrfnin oolı ınerk.We taarruza c~mltler ve 
decelt bir durumda bulunmalan, tur. Cochin fabrikalan da motörlil vahim bir duruma dUttillU meı- hedeflerine ulqmıılardır. M.ıı-
İnıilizleri endioeye düıilrmekten vasıtalar yapıyorlar. Cochin'fn do- kezindedir. Eauen Londra rad- Yar lı:uYntlerbıln ka,bettJklerl 
hali olmaea gerektfr. fu oimallnde Myaore fabrlkalan yoau da Stalinsradın durumun- )'erleri ıerl almak için y-.ptJkl~ 

Japon tehdidi yalnız karadan de- mevcudolup, bunlar m6him miktar- \ daki Yahametl itiraf ediyor. n llç mukabil taarnız, kendile-
. itl, denizden de gelmektedir. ÇUn- da çelik çıkannaltta n talim tay- t Reamf Alman tebliiine se!lı. rine afır zayiat verdi.rllerek 

Eakiden ramazanlarda aahur vakti •İn• aaliye dördüncü caza mahlte- ltO Bengalc eyaletinde toplanmıı yarelerile Amerikan Kurtiu Hawk ce, Stalingrad'm tahkimli çev- püakilrtülmUıtUr. 
4iavul çalarak kapı kapı dolqırken m .. lnde bakıldı. Haaan mahkeme- olan Hindistan fabrikalannın ma- tipinde avcı ta,yyarelerl yapmakta- reainde Almanlar tarafından Humeymat çevreainde, batı 
1naniler aöylerlerdi. Hatınmda kal- de euçunu tamamile inklr edereltı mulltı, aynı namdald körfez yolile dır. • birçok modem latihlt&mlar sap• latikametinde çekilen Mihver 
dıt"lna s8re bu m&nilerden birinin _ Ben camiden kimsenin pabu· lhracedilmektedir. Japonlar Anda- BütUn bu malumat, fngilterenln tedilmlo, ıcbrin tlmalinde Ru.- ~uvıvetlerine karoı İnııiliz taeyl-
eon mısraı ıöyle idi: cUatamı%J •~ CUllU çalmadım. İbadet yerind4i hırı- man n daha c~nuptaki Nikobar Hindi.tandan nlçir. katiyen ayn\.- ların bliyUk kuvvetlerle yaptık· kı dr:vam etmektedir. 
raraanız, camide pabuç hırsın> ıızlık olur mu bay h&klm? Insan adalan~ı işgal ettıkten aonra KalkU- malt utemediiini gösteriyor. Hin- lan ıaıırtma hUcumlan pU.kilr- Alman reımt tebliğine ıöre, 
tolr.tanberi polüı Yukuatı araaında çarpılır Camide namaz kılarken t~ denız yo!unu .ciddi ıurette te~- diatan Konııre partilf harbin tevku tnlmilı, 40 tan fazla tank tahıl- Batı çölUnde lngtlizlerin yaphk-
camilerde pabuç hırsızlığı valuııuııa birdenbire fıatınmıı mGhim bir İf dıdetmektedır. Bı~aenaleyh Kalkur ldareainde fngiltere ile 1t hlrliii bedilmi~tir. Kaluganın cenup lan birçok taarruzlar akim kal-
raılamıyorduk, . geldi n nama%J bırakıp çıktmı.. tadan Bombar ııtmelc.te olan ıl- yapmaia yanaımamakla beraber batıaında ve Medin çevreıindo mıı. kendilerinden birkaç yüz 

Aradan aene~cr geçt.i.kten ıonra, Satmak laterken elimde yakaladık· mendiferlerin iti ağırlaşmiştır. Hindistan eanayiinln Yakın Ş.rltt~ - Alman tebli~lne nazaran - ealr alınmıştır. Esirler ara.tında 
H ••an adında hır açlkaö~ unutulan l b l d k k b 1 B 1 · d • 'l'k .. d B' h d d d b tı'n "d faa a•] n a... lt z }" d k .... w " ... k an pa uç an a 80 a ta u mut- enga enın emırcı ı aanayıı a- ve ırmıınya u u un a nlS et çe mu a ıav ,, a cerey ... a ıncı e an a tugayının omu-
bu hıraızlkı~ı yenldenk mey~anaHçı nr- tum. iftira ediyorlar bana. Camide ha dördUncü asırdımberi oöhret 1ca- bek)iyen İngiliz v~ müttefik ordu- ediyor. Bu kesimlerde Ru.lann tanı da vardır. 
mıo. ~ah ıkat evk~ ın~ ıo~~ ~n pabuç hınıızlığı hatınmdan bile geç- zanmıştır. Şamda imal edilen meı- lann ihtiyaçlanndan pek bUyUk bir taarruzları seri püskürtülmüo- Batı çölünde, doğu cephesi-
bir ~n ~amaz 1 '!1a • a1!esı .e mezdl. hur kılıçlar {çin lf•:r:ım olan çelik bu- luam1nı ten>ln attiklerl bir valua- 1 tür. ilin cenup ve merkez k~lmle· 
Bayezıt cıvannda bır camıye gırmıo ... • I . ] rndan getirtiliyordu. Bengale eyale- dır.> Bab Kafkaeyada Alınan ta• tinde olduğu gibi, harh !aaliye-
•e kalabalık araıına knrı§arak orta . Mehmet vo dıger. şahıt er ddı.!' en· tindelci en mühim fabrikalar, Kal- arruzu yeni bir gelişme kaydet• ti kw~mııtır. Bu karoılıklı ealdı-
yerde namaz kılan cemaat eafların- dıkler, vakalayı lyukanda yaz ıgımız kütanın 220 kilometre ~imal inde y J kı J mit. Ruslann Karadenizdeki mU• noın neticelerini anlamak için 
dan birine sokulmu~. ~yni safta n~- şe ilde an tb ar. • Jamshedpur' da bulunuyor. 1913 ugos avya ra ının hlm deniz Ussil, Novorosiakf, Al· birkaç glin daha beklemek ll-
maz kılanlardan Ref ık adında bır Munun Hasan bu ffadelen red- senesinde Pata naminda bir Hintli doğum yıldönümü man kara toplannıı:ı menzili içi- :zim gelir. 

d
ad .. amcağıkzkdabca] miye ~r':kenbçlk_~~- detti: tarafından tesb edilen bu fabrika- Yugoslavya kıralı İkinci Piyer"in ~- ·"' _ -~ .. --~- ± _ 

ıgı aya a 1 arını onune ırwı;- - Hepd yalan .aylüyor. Ben lar aenede 1,200,000 ton çelik, bugiln doğum yılıdır. 6 eylul 1923 · H -- -

mıg. . . mU.lümanım. Cami Allahın evi ••• zırh l&vhalan, top, gülle ve diğer senesinde doğmug olan ikinci Piyer Mahru.kat ofisinin daği- Belediye 
Nıhayet, ımam namazı kıldırma- ~ır. Oradan huızlık yapmam. harb malzemesi için çelik imal edi- babası kırat Alekaandr Marıilyada tacağı odunun fiatİ 

ia bşlamış, cemaat hep beraber Diye inklında ısrar etti. Hasamn vorlar. Bldürüldüğt r.aman henüz on bir ya- Mahrukat ofisinin lstanbula ılm- otobue• sler•ı 
eecde~:x~a~~nd~ıfk~ırada ~~n aabıkasmın eorulmaaı için muhake- ikinci dünya harbi bqladıktan 11nda iken kıra) ilAıı edilm~tl. Mem- diye kadar .57 bin çeki odun getfrt-
el çal ugkı e. i e 

1

1 ın aya lr.la ı a• me ba•ka g{lne bırakıldı. sonbahara kadar bu fabrikalar fngi- leketi, iki acne evvel bti)&ya uğra-
nnı a ıp ce etın n a tına aa amıq v ka d I ,_ l tı'gwini ve istasyonlarda da 700 va-
Na d l R f 'k d b'• 1~~ liz ordulan için 600 000 ...:ıJle 1.5 yınca, r eı eri ve annesi .ıtıra içe 

mau a an e ı e ta n . .ıtı • tsu • M · ·ı b b İ I I gon odun bulunduğunu yazmııttık. 
fa k Yi h İ milyon fişek yapmışlardır Fabrika- an ı e era er, ngl tereye 1 tlca 

bunun r ına varamamış. ıne ep zmir kupasİ tenis l b b" "k . f ·b 'k 1 eylemiştir Mahrukat ofisi, clvar ormanlardan 
beraber ıecdeye kapanıldığı bir ıı- - ann eş uyu entme a rı aıı, ' kestirip getirttiği ve henüz daha to• 

d papuç hıaw Hnsan da yerin- maçları fırını, 1 S haddehanesi ve 50.000 Kı~"l Piyer'in doğum yılı mUna-
: a fırlamııı Ye atlaya zıplaya aaf- Jmıır ti (Ttlefonln) - Ktllttlrpark işçi ve memuru vardır. Bütün bu ı~betıle bugün ortodoka kilisesinde aellüm etmediği odunun da maUye-
larn aruınd:n geçip kapıdan dıgan- eğlencelcr1n1n açılması münasebetlle fabrikalar çok zengin kömür ma· bır Ayin yapılacaktır, tini hesabetmiı ve odun fiatlerinl 
ya çıkm~. Fakat daha gerideki aaf· Beden Terbiyen idaresi tnra!ından dcnleri yakınında bulun~or!~r. tcsbit etml~tir. Verilen karara göre 
ta namaz kılan Mehmet ad ... da bir tertıbedllen İzm.lr kupası tenis :ma.ç- Bundan başka Bengale eyaleu dun· Uyurken uçuruma meşe odununun çekisi keıilmemlı 
mUez.zin Haaanın tel&ıla camiden l&nnn baolanmışt.ır. Maçlar heyecanlı ya Jüt ihtiyacı9ın ıyüzde dokaan olarak 780, keailrn1ı olarak 820, ka· 
~ktığım~ farkına vanp kendiatnden •• OOk alAkalı cereyan etmektedir. üçünü temin edeb~lecek bir durum· yuvarlandı nflk olarak da kesilmemiı 7.50, ke-
t8phelenmio ve aelAm verip lcendiai Tek erke1derde AlA.addln AlyoU'ye, dndır. İznılr 5 (Telefonla) - Ahmet ıllmiı oluak 790 kuruı Dzerlnden 
de camiden çıkarak unktan Ha.sa- Melih Kal?tı'Yt, ivan Arezyan•a, Ve- Daha cenupta ve Kalkütadan 170 tsmlnde b1r1, idaresindeki yük satılacaktır. 
IU takibe bııolamı~. ~tı J~~· Ho~ tGf~~~ Jı:'ya., lcilometre uzakta Hirapur ve Kulti- ıı.rabasile gece İzmlrden Karşıya- Bu fiatler, depoda te1lim edilmek 

Hırsız Hasan camiden çıkar çık· ıı\ım 'Ya Te~yan ~aradbo'~· ~ de senede 220,000 ton çelik çıka- kaya gidiyordu. Ahmet araba ıartiledlr. Odunun eve nakil mana• 
maz doğruca Kapalıçar§İya gltmİf Jl!'O' a Ha.sa Klark'a Fehm'ı Trls'e ran milhlm fabrikalar mevcuttur. üstünde uykuya dalmış ve araba fını Mahrukat ofhi deruhde etme-
ıN çaldığı kunduralnn utmak Uzer~• pll:ağeıdller~ ' Kalkütanın garbında kliin Oriua ~e bir uçurum kenarından geçerken mcktedlr. 
alı:icilerle pazarlıia glrlşmiı. ~u 11- Ctft erkeklerde Hıısnn ve Holms B~r mıntakalannda ?'~zde. 60 nır ~~üş~ür. Ahmet parçalanarak 
rad.a müezzin Mehmet de_ yetıterek Aydın ve K&lott'yo, Hatt1 Jlro ve petın.de maden cevherını ihtıva eden ölmüştür. Araba, sahibinin düş- Serbeıı piyasada odunun çekW 
polıse haber verip Haıanı yakalat- O'mit Erol ve Rafo.l'e, Recyc ve Pe.- zengaı madenler vardır. Bu mınta• mesinc rağmen alura dönmüş, on iki liradır. Mahrukat ofisi satışa 
mtJ. radtso Fehmt ve Vedad'a gnllp geldi- kanın kömür ihtiyııtları .f,S milyar Ahmedin bir kaz.aya kurban git- baıladığı takdirde ıerbcs plyaında-

Evrakile birlikte adliyeye verilen ıer ton tahmin edilmektedir. tlği bu suretle anlaşılarak tahkl- kl flatlerln de dUıeceji muhakkak 
kundura hırsızı HaaDnın muhakeme- :imsabaknlar devnm ediyor. Bengale eyaleti, ıap, ba]ur, bo:. kata başlanmıştır. görülUyor. 

- -- -~ 

birine çıktığım z.aman kellemi kol- latmıştımı Ben evli bir kndınim... c- Peki, ben yavrumdan ayn . •• 
tuğumun albna almı§ bulunuyo- c- Orıun da farkındayız •• , .. cCözlerimin içine, ateıli bir na· 

. rum ..• En umulmadık bir anda, Az- dedi. '. tarla baktıı 
raille karoılapbllirim .•• Netekim, o <- E, <Syleyse ~ ••• c- Niçin a;yrı kalasın? .•• Da.ha 
gün, mntmazel Miryam paeamn ba· c- Öyleyseai bu... Çocuk be- aık ıeliraln ••• • dedi. BİLLORŞİŞE 

İskenderiyeden 
lstanbula getirilmesi 
için vasıta bulundu 

Amerika.ya stparlş edl!en otohils1czi 
İstanbula getirmek üzere elektrik v4 
tramvay umum mUdür munvını B, 
Coltı.leddin Gennlyanoğlu İskenderl• 
yeye gönderUml§tl. B, OCltı.lcddl.ıi 
Germlynnoğlundan idareye blr mek· 
tup gelmlştlr, 

B. Cc.l!lleddln mektubunda .Amerl.
kndan mubtellf sandıklar ltlnde ve 
parça halinde ge?cn otobüslerin ta
mam oldu!nınu, bunlnnn sevki lçln 
meşgul olduğunu blldlnnlştlr. 

ot-0bUslerln Iııtllnbuln sevk1 lçln 
de bir vasıta buhınmuştur. Ynkında 
otobüsler yola çıknnlacnktır. 
Diğer tnrnftan ldnrenln Romanyn

dan beklediği t romvny bandajları 

henüz yola çıkanlmadı~mdan t ram
Ta:Y umum mudilrlü{tü bnnda3larm 
bir an esvveı sevki lçtn tekrar aiaka
darlar nezdinde teşebbüste bu'un
m~tur. 

Bundan başka Almanynya s1parlf 
edJlen elektrik malzeme.si de henüz 
gelmentlştır. Bu malzemenin celbl 
1çln de 1cabeden tedbirler alınmıştır. 

Tefrika No. 58 Yazan: (VA • Nd) 

na kurftın atacağı hangi Şeytanın nim. 'f' cAnladım ki, bu bahaneyle beni 
aklmdn geçerdi? c- Neresinden anladın? kendine ballamak fstlyor. Zira her Amas a kanalı 

- Sormayın ••• Ve.bu ioi Jıaaıl ört- <- Kokuıundaa de... Kanının tUrlU tecrübeye ıiriımi:tL Hiçbir Ank 
6 

CT rr 
1 

> N fi V 

AŞK VE MACER:A ROMANI 

baa edebildik, vallahi zek&.mıu p- kaynamaaından de ... N .. inden der- ıuretle beni _avucunda tutamıyaca- ktıletı,a~asya ~~l~;l~rlnln s~la~nn~: 

1 
, dallar §Jyorum... ıen de ... Cahlde benlm evlldım... fmı anl.mıştı. • • lll içhı yapılacak knnıı1 ve lmall\tı ek-

K&er • buime ' budaklar ba.ttror... - Taaa\'VUJ' ıet, azi:Dm ••• Locada <- Farzet kl öyledir, ne yapa- cBu coolcunluiu hoşuma ıtttı. slltmeye koymuştur. Bu 1m:ıliıtın 
- Vah vah ... - dedı. - o .. Vücudum yara, bere ~ln~e kanı- dilınyadan bihaber oturuyorduk ... ca~ız? cFakat aynı ıamanda tehdide de muhammen kıymeti blr mllyon 44 bin 

IDU iradenize blv hakim olamİyor- 7or ... Her an Ş}Um t•hlıkeııne mlru· Fethi reie, Bin Kıtık Hilmi, Daltaban •- Alıp bana ıetirecekaln ... lLalliıyordu. Hayır, 8bilr kUlhanbey• küsur ilradır. 
tanuz? ••• • zum ... Ka.ıe ~ında balrt haydut b8: Niyazi, filAn ... Şanoda da bilmem Çok ıükür. iki buçult ~~ıx lcr, kabadayılar 1ılbi, altıpatlar, .sal- -----

- Hayatmun Myrınl s5rl!yonwı. nl hançerhyebıhr... y aiımda ba ne kann aans. İtalyanca prkı... yar... Takalarımız, mavnala.nmız dınna, yumruk g8atererck değil... Feci bir ölüm 
~in... bam, ,-ahut kocam, :yahut çılgınca cFethl tutturmuş lciı çifter çifter ... Kalalatçılarda eırayla Sut eözler ı&yllye~ek de de~il... tımlr ıs (Telefonla) - Gece Ban-

İnce ve u.rif parmaklarüun bir eeven biri bent boiabilir ••• Heyecan dUkUnlanmız .• , Bir tuluml>a kolu- Fuat, s8zlerlnlıı lçıne topladı~ı lra-- dırmnyo. gitmekte otan 1171 numaralı 
lp.retlle, ak a~1aı11 yanına, kuı tliy{i içinde yapyorum... • clllo doğan çocuiun bendendir. nun da relalyiz ... Yavromuzu seçin- de lruvvetlle. marşandiz kntnn Knrşıynka ı~t:ı syo. 
tnbıderfn üzerine davet etti. İk1 elile - Hakluınız .•• Meııel&, matrna- cYahul - diyorum. - Ner&- dlrecek kudretteyiz ŞUkUr Re.hbl· cBu erkekçe uml beni tahrikedi- nunda manevra yaparken, gnrdlfren 
~an kohmu yakaladı. Sanki fU an- xel Miryam pa,a hAdiaeainde... den anlıyorsun? '" - • yordu. tıte bunun lçlndJr ki arzusu- 59 yaşında Mehmet kazaen dü~nıGş 
Cla himayeye muhtaçtı. Satını Y<>" - Ah, onu o müthit gün il hiç •- Geçen ıefer ııe1di§in vakit me. • • • · nu ~rlne getirdim. ve t'ckerlelder nltmda pnrçalanamk 
ralmuLtÇaaına eaki arkadaımm ~mu- açma, Emin .. .' Aklıma geldikçe çıl- getlrdinya ... GZSıterdin ya... J «-

1
- Reımt babasından ne aure~ .-Sonradan tatblli ettiAimiz plan ölmüştür. · 

su.na dayadı; e8zlerinl yarı kapadn dıracak gibi oldum ••• Fakat yalnız c- Canım, l>ciı ~alnız ıenln ae- e a mz? _ m.aJGmı Fethtnln dediklerini harfi-
- Kendimi tutamıyorum .•• İm· dehfetimden değil, aynı zamanda ğilim a ... Kapatman mıyım be~... c- Kolayı vu. yen yapblı:. Cahldeyi, Zeynelabidin 

kını yok ... GGya azgın bir abn üze- hazzımdan dolayı... <- Kapatmam olma .•• Nah ıu «- Etme, Fethi... pap hazretle.rinln refahlı konoğın-
rine bin.mJoim ••• O beni alabildiği- - Hazzuuzdan dolayı mı) Galata kanlanrun bepıinden beter c- Kolayi varl> C!edim a ... Ben dan çatir çatır ayırarak., Fethi rei.so 
be. btediX.i tarafa d-X.ru ıürüklü- - Öyle yar Biltiln •ervetlnl ol. •• Zaten ne Allahın :J>el&u oldu· aana t;ır Cllvlak piç bulurum... d.k '° "l> ver ı ... 
7or ... Kaba erk<~lerin çalı ııibi ter- lSnUndeki YSfil masanın Uzerine .. r- iunun farkındayım ••• Amma, çocu- c- O da ne demek) Kase Emins 
blyesizlikleri tüylerimi diken diken miı bir kumarliazın hanı ..• Ha.ttl lun Öendenl •--:- J\yru c;aAda. aynı ıekOde bir _ Çocuğun latikbali namına ne 
edip yalnız vücudumu değil, ruha- ondan da fulaı Zira. hen, unımın cNthayet dedim Jd: çoculi ılliaU yanJ .•• Onun yerine ko- cinayeti - dedi, - Ne hanımefen• 
ınu da tırmalayor ..• Korkunç ormaa- yonpaile delil, bizzat tanımla OJI- «- Benlm kim oldufumu bilml- yanın, Cahldeyi heıllin«YP a1ır, dl olacaktı. halbWti ne muhitin lı:w 
lua aiirükleniyor aibiyim ••• Öteme onRD ••• Bl7Je maceraludaa .. JOIW ... ıele. •• Fabt enelce tle ot- benim nı apnnua... olacaıll... (Adua ••) 
~ t • ' A "'"'' • fıa ""'•K•r.• ••• l'lln14.I .... u ......... ~ ........ '-1 •• ---

Mesut bir evlenme 
Tasvltl EfkAr, İkdam ve Son Tel. 

graf gazeteler! makine şefl hay Zılınl 
Ddız ile Topkapıdakl meşhur N\ımune 
Ba~h sahibi bay Remzi Maıtaulının 
kızı bayan Hlkmet. MaRazalımn ev
lenme törenlerı, dün aqnm Yent 
Yolcu Salonu gazinosunda. k•ıtıan• 

mııtır. Yenl ewWen IUde&Jer dlkrı.. 
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-Muhafazakar bir 
vatanda§ 

( ŞEDiR HADERLERi) YEDİKULE ZiNDANLARINDA --
Zihnimde, muhafazak&rbiuı kil· 

eik ölçüsü olaıa!c. ,u batıra nal&fol· 
muttur: 

••• 
Köprü parası henüz kaldınlnuşb. 

Bütün İstanbullular gibi ben de ta• 

Peynircilerin Zeytinyağı Ucretli iş 
hileSİ Vekalet, maliyet fiatine mükellefiyeti 

biatiJe pek memnundum. Ziyaretine Buzhanelerdeki peynirler 
cittiğimiz eski vüzeradan bir zabn 

göre bir fiat tesbit 
ederek bildirecek Salı günü baılıyacaii 

tebliğ edildi her yenilikten ~ikayetçi olduğunu tüccar namına değil, mÜS• 

Tefrika No. 7 

- Ne tsUyorsun? 
Asüman başını ônllne eA"erek: 
- Hürriyet ••• 
Dedi ve yemeaını alarak hamın 

lliıtüne koydu. 

l"uan: İskender F. SERTELLİ 

Diye söyleniyordu, Hamza merakı 
dflfmllft11: Acaba bu gl1zel kızın sııçu 
nedir? Her hn.Jde duyduğumuz şeyler• 
den başka btr sebep o:1sa ıerek .• 

bildiğim için: «Bakalun buna da ne tahsil adına kayıtlı imit Mıntaka Ticaret müdürlüiü zey-
bahane bulacak ?ıt diye düşündüm tiny~ğı t~ccaıl~ın dilekler.İ~İ .v~ İstanbul Vi]Ayetinden teblii olun• 

bah · t :neytmyaaı pıyaıuının va:uyetını tur· 
Ye Sl aç ım. zh l d k' • ) • ah• d o mn• 

Nöbetçl tapının kanadını çetU: 
- Kapayayım mı, aslanım? 
Hamza başnı salladı: 
- Elbette .tapayaca.k.sın 1 O bir 

mahklllxıdur. Diğerleri rtbl o da bi
zim el1nılzde olmıyan bir oeY1 11Uyor, 

Hamza o gt1n llk defa Asümanı bu 

Diyordu, ı:msi ırün fıraat buhırsa, 
bunun sebebini ken~1nden sorup 
ölren~ektt. Eğer fı(!rçckten suçsuz 
ise, efendisi Kata Must.afa paşadan 
Aırllman için şefaat dlllyccektt. 

H hald ki . ld tah il Bu ane er e ı peynır erın ı iP'" Ticaret Vekaletine bil irmiştir. i- ..,,I • B'I k k - er e ço yı o u, ı • ) . fı d • ,_ 1 ak v . . . f' - ı umum amyon ve am-
d 1 d k rtulduk d x.:ı • ~ • en tara n an pıyaaaya çııı;arı m ger vıllyetlerdekı zeytinıyafı ıat- ti t tbı'k edı'lmekt I U ar ar an u. , e6 u mı aen . d'•· . 1• 1 i b" ilet 1 . • b 'k • • •1 k b I yone ere a e o an c· 

Mustafa paoanm Hamzaya karşı 
saa.tı vardı. o ne dediyse, ne 1.!te-
diyae Mustafa paşıya yaptı~tı. 
Binden çok mahktlm arasından Asü
man gibi suçsuz ve gllzcl bir tm 
affettlrme-k o kadar eüç blr ıı miydi? 

dim? • diye sordum. ııtenme .. kıi'ınl ı vel bıatk~: nd'X.~r .m ar ~rının lr mı tar ındırı ere atan u retli iı mükellefiyetinin ikinci devre-
y .. .. .. _ 1- • • daha yu se mea e .ıcn ıısını yaz· pıyasasına uydurulması ,yahut lıtan- . 

81919 
"'2 ••lı -:ınu b 1 k-

uzunu t:Ktıttı: k M k Ti lidli )"lC." bul . . b' d'l fia . d h b. aıne ~ - au aı anaca 

kadar sevtmll gömıilftll. Zindan ka
pısının kllldl takıldı. 

N · · · mi • ? ~tı . ınta a ıcaret m r u•u ıçın tca ıt e ı en tın a a ır = ? ~ ıyı, nm ra~ortörleri ile .. Belediye, İk~ı.a~. iıl~ri miktar yükseltilmeıl istenmektedir. tır. 2 _ Bu devrenin ilk postası olan 
V 1• • el v• • b. ..türür. .. milrakıplan muştereken bır curmil- Piyasanın durumu biran evvel halle- d ı~'- I l 

Ve Hamza odasına çetJldl. 

Zindan muhnfw, dokuz aydanberl 
bu tıi g6r1lyordu. O, vczlrtbam Ka
ra Mustafa paşar.ın adamı 1di • * e e mı Y egınm ce me ıo h le I b h d apğı a p aAa numara an yazı 1 'b" b" h k tt b J ak ka.ı meı ut yapara ma mı uz ane en dilmek fcabeder. '-- I .. I O 

30 
d S ıı ı •r are e e u unar no 'i"' • k b. . &amyon ar o gun ıaat , a ul- O gece Hamzarun uykusu kaçmıştı, 

• ah tt" pıyuaya çı armıyan ır tilccan ya- Gelen haberlere göre Ticaret Ve- d 
nnzannı ı:ı e ı• l · tanahrnet meydanın a toplanacak-

- Alaş.Jmqt~.. Veriliyordu ... kalHamıo ardır.1 b ı kaleti, iatihaal mıntakalarında ted- I d Hamza kırk b1ı4 ya.şl.annda vardı, 
O güne kadar üç kadınla evlenmlı, 
ıreçlmslzllğl yüzünden ayn!mıştı. Beş 
yıldır bekA.r yaşıyordu. 

- Zavallı kızcağız, loş bir kandil 
liyw altında naaıı yıı.şıyacak? 

.Esk• • ) . • d ği tirm' _,.? er sene atan uı buznaneıerıne bir almağa batlamııtır, Tüccarın ve a:(BLr.' . . devreden mu"k il f' t' i ı nızam arı nıçm e f e.11 ••• k. • ) • U ) .. h .
1
. 

1
. d '-' I 'k . ırıncı e e ıye ın 

H . rd' k aya:ı:..-·~ onan peynır er, peynır t ccar an musta aı ın c ın eKt ma mı tarı tea- h b pl• oluröa ol 
anı mc ıven aanara _........ f d l . ·ı· d' B b' d'l k ·ı 1 l' er ne ee e .. .. sun yapma• 

bo h Ş. d' b d K"p tara ın an yer eıtırı ır 1. u ııene ıt e 1 ece ve vı 8.yet ere ma ıyet b 
1 

veya makbul t şa asarsınlL ım ı en e o • .. I I h h d f 1 . . mı• u unan mazere -•• • .. oy e o mamı,, uz ane e ter e:rının fi tl · .. b' f' t t• 1 1 ~ . • ru b~ında ku~u veremeyınce oy· k'k• d il . a erıne gore ırer ıa ay n ° u- lerınl tevsık edememıı olan kamyon-
) b • h" le karo.ıla• yorum tet ı ı ıırasın a bu ma arın müs· narak bildirilecektir Vekalet tüc- ,_ d .. S lt h 
e ır ıs .,. .,.ı • tah ·ı k l b 1 d ... .. · ' .uır a aynı gun u ana mette top-
Muhatabım katiyen itıka etmiyor- ıı namına ayıt ı u un ugu go- carları daimi mürakabe altında bu- )anacaklar ve mükellefiyete tabi tu-

d S _.r. uh f __ 1_~ ld y • • rülmüştür. Bu hal, Ticaret müdür- lundurarak her tarafa mal gönde- tulacaklardır.) u. ın «m a auıaar» o ugu ıçm ı··ıc. .1 T' d i 1 k 
··-· · eti bö. 1 d" ·• ·• rd uısil ı e ıca.ret o uının P yasaya ri meıinl temin edece tir. k ,_ --.. ımıy e Ye U$Unuyo u. I k _1_ L dal<' • . • T. v 3 _Sev ııünü .-.amyonunu gc-

~ •• ma çı arma& nuıuıun 1 mcıaıaını ıcaret odası zeytinyagı fiatlerini tirmiyen vasıta ıahipleri hakkında 
İkinci bir misale de geçenlerde ıektey~ ·ı u~ratbğ.-ıdal blzh;n.~lere etüt ederken zeytin fiatlerini de göz- Milli korunma kanunu ahkamına 

bir Orta Anadolu tehrinde rasla- n:n.sta Si !1amına ma re:r e~tırı rner den ııeçirmiotir. Zeytinyağı fiatleri- tevfikan kanuni takibat yapılau'k.
dun. Zengin tüccardan ahbaplarım sının hangı ıebep ve aaıkten doldu· ne naz•ran zeytin fiatlerinde bir te· 
Yar. Bir mektubumu tamamlamak ~ Tiaraştınlmaktad8ırk.k il . . reffü bulunmadığı neticesine varıl· tır. '4 _ Jkir.ci maddedeki vasıtala
tizere. öğle zamanı tenha olan ma- ıca~et odası, a ~ar femıye~ı- ı.ııştır. Son senelerde zeytinyağı iyi rın kafilesi içtima günü olan 6/9/ 
iazalanrıa girdim. Müsaade lstiye· ne t~blı~at ya~arak ap~ ı 

1 
te.ne e fiatlerle aatıl?ığından bu ıene daha 942 ıalı günü ıaat ı 4, 30 da hareket 

n.k bir kötede yazınağa batladım. peynıkr a mama ar.ı.nıd, . tenci e.eriı aç- az tuzlu zeytın imli edilmiştir. edecektir. Ve bu kafileye o aaate 
B k b• . __ 1.• ) • daha __ .ı tırara ıuyunu auz ürme e.rın ve k . 
aş M ır mılMlltr erı VaıuL • • k kadar İftira etmıyen va11talar irin 

v I M peynırı tarttı tan sonra par11.sım ver- S' f l " 
a.onuşuyor ar. eğer, &)"Jlı zaman. 1 •• b'ld' . . B d ımı'tçı' ve bo"rekçı·Jerı'n ayrıca bir ka i e tertip edilmiyece-
d d • • J me ennı ı ırmıftır, un an ıonra 

a avarcı un•• er k gvı'nden kamyonların muayyen ••at-
K 1 k . f-:'. • l tib. 1 • peynirin kilosunu '40 uruştan faz- müracaatı ... 

u a mısa ın o up ta ır en te getı'rı·Jmesi lazımdır. 
t b 't ett• laya satarken yakalanan bakkalın Simitçiler ve b8rekçiler cemiyeti 
es ı un. . . l 'b 1 k 5 - lobu ilan tebligat mahiyetin-

Kuzu = Doiutundan alb aylık hı~~~zı nazabn tı akra a ın~ıycad' • idare heyeti toplanmı§, ramazan dedir. 
- •- d ı_ • i h ..,,... .. ., aJUlında za ıt vara atı tanzım e ır yakla tıv d · it b" k · 1' 02 3..ı ..ı eagm•-"' a !'~ ar aoyun cııu a., • -- lerek Milli korunma mahkemesine ş gın an aım ve ore ıma ,.. 3 7 46 4 1 "'1"' 

eruen uam. ') k . ne müsaade edilmesi için Ticaret 3754 4106 3424 
Toklu = Altı aylıktan bir ya,ma verı ece tır. Vekaletine yeni müracaate karar l766 4113 3434 

kad T bld 1 verr::i~tir. 3774 4126 3435 ~· a ot usu Ü Koordiırıasyon heyeti kararı ile Şışek = Bir ya,mdan iki Yatma ' -nkan•-larda tabldot usulu"nu"n 37 76 4199 3449 
kad LA> .... her nevi aimit ve börek imali mem- l790 42 f 3 35 f 4 

(};;._ = İki ,. .. ından koyunluk ihdası İçin tetkikler yapıldığı yazıl- nu olduğu halde bir çok ıemtlerde 
38

1 7 4216 35 ı 8 
yahut k~uk devresine kad l'lllfh, Lolcantacılar bUtUn lokanta- börek ve aimit yapılıp ıatıldığı ma· 3819 4294 35 20 

Zihnim Türkçeniıı ze~ üze. larda b~ uaulün ihdaıımn doğj dla- hbndur. Simitçiler ve börekçiler ce- .3896 4296 3322 
rine aaplanmıfken, mevzu batka sa· caB ğıl d~utal~~ilı:ılnd~. bb~I.udn~kuı ar IJ', miyeti, ıatışı memnu olan bu m~d- 3905 '4305 3523 
bal • tikal tti ee ıye teut enrıı ıtırı ten aon- delerin imal edilmt:meıini bir tUrlil 391 l 4315 3542 
~=.: bü~ . bir celepmit. Bin rak lokantba~lıdl~n tekkr.ar tophyarak ıon temin edememiştir. Ticaret VeHle- 3923 4334 3534 

tokluya talipti. Seherini 16 liradan aramıı 1 ırece tır. tine bu husus da anlatılacaktır. 4041 4343 3538 

3585 
3635 
3650 
3664 
3665 
3701 
3702 
3711 
3714 

istiyor. Mal sahipleri 21 den tuttu· J } k } 404 7 340 7 35 71 
rop 17 ye kadar indi1er. Kuzulann spirto u İç' i er Sahte bono davası gayri 4088 3411 3580 
kıymeti ise 6 • 7 arasında... mevkuf cereyan edecek --------

Fakat birdenbire bir feveran ol- Sahte mübadil bonosu tanzim 
du: Bakkallar, saklıyarak ederek bankadan külliyetli miktar-

- Efendim, hükUnıetin bu tut· yüksek 'fiatle el altından da para almaktan mnmun Nihat 
tuğu yol, fiatleri iste böy]e fır)athk- l Koyuncu ile a:rkadn,,Jan ikinci agvır -'- satıyor ar ,.. 
ça fırlatbracwı;. ceza mahkemesinde yapılan muha-

Sll.fbm: bpirtolu içkilerin ıon günlerde keme sonunda muhtelif müddetlerle 
- Niçin?··· • diye ıöze k&n§· bakkallarda azaldığı ve içkili gazino hapse mahkum edilmi~lerdi. Tem· 

hm. aahiplerinin ihtiyaçlannı güçlükle yiz mahkemeşi, ağır ceza mahkeme· 
:- Niçin olacak? •.. Köyl~ zengin- tedarik ettikld görülmüştür. İnhi- sinin bu davada her ıuçu ayrı ayrı 

leşıyor.:· Yakın~a çoban bile bula- ıarların teıbit ettiği fiat üzerinden göz önünde tutarak ceza t&yin et· 
mıya~~... Bır çobanı neredeyıe mal bulunması güçlcımekle beraber mek ve İçtima dolay11ile de cezayı 
103 lıraya tutacağız (1) ·•• Mahau- bu fiatlerden daha fazla parn veril- arttırmak noktalarından kararı nak
lünü pahalıya ~tmak. ~zünden P~· diği takdirde elaltından içki tedarik zetmiştir. 

Cezaevinde 

Kurulan sanat atelyeleri 
dün açıldı 

Mahkumları ç.alııtırmak üzere la
tanbul cezaevinde kurulan ııanat 

Hamza uzun müddet Yalı k~ünde 
Kara Mustafa pa§anın derya. kap
tanlığı zamanında. kendisine hlzm.ot 
etmiş, teveccUhünU kauı.nmıı, uzun 
boylu. yakışıklı bir erkektJ. Gemiler
de leventllktcn yet~lf. ondan eonra 
saray hizmetine ahnmıı; son defA 
da zindan muhafızlıRtna cok tm1n blr 
kimse arandığı zamnn ilk hat.ıra re
len Hamza olmuştu, 

Dördüncü Murat Yedikule r.tndan
la.nna. QOk &hemml~ 'erirdi. tvtı 
yasa~ ve diğer suçlar yüzünd~ dn· 
da.na atılmış binden fazla. mahkt'lm 
vardı. 

Diye söyleniyordu. Yed1kule zın. 
danlannda o tantana kadar ne büyük 
ve tanıpnııo klmseler ya.tmı~tı. [1] 
Bir padişah ıözdesinin bumda ma.ll· 
pus kalması hiç te milhlm blr hMl
ı;e deR-Ucıı. 

Zavallı Asümnn. belki de burada 
unutulUl> etdecekt1. 

Hisar içinde yıllarca yattıktan son
ra, nihayet d!lnye.ya dönmeden 'ilüp 
rtdenlertn sayısı az de~dl. AsUman 
da bunlar arasuıda heder olup alde
cek miydi? 

(Arkası var) 

ClJ Oananlı devlet.bıln 1011 ıwrıa
nnda b1r ecnebi htıkümetlle muha. 

Hamza o gece odasında Asümanın nbeye glriflllnce oranın btanbuld& 
hayallle konuştu. Ve onun ıuçsuı bulunan 6lçlsln1 harbin 10nuna ka• 
o.larak zindana atıldığından. bir ırtl· dar Yedllrule hlsannda mahpus tut
raya utradıtından emindi. maıc o.det olmuştu. Rus aefırl kon\ 

Padl§ahın yanında ve dalma ıöz Tolstoy (1711) do lt ıene Rus seflrt 
altında bulunan blr kadının hariçle Obreskov birkaç .sene Yedlkulede 
muhabere etmes:lne lmkAn mı T~dıt mahpus kaldılar. ı inci Nnpol~on 
Ham.7.a bunu çok tyt blllrd\. Barem- tarafından Mı.sırın ~all üzerine ia
ataıan böyle blr del1llt yapalar bı.. tanbuldaıı:ı Fransız elçi.si mösyO 
le, kapıda kuşıçu ba4Jnm ıl!ılctlltrt Ruffen. .etaret memurlarlle beraber 
ne güne duruyordu? (1798) de Yedlkule hl.sannda hapse-

Hamza. odasında ktndl kendine dilerek ftç yıl kadar orada mahpıı.a 
düşünürken: lal.lıruflard.ı. Aynı tamanda orada. 

- Asüman zlndana geleli Go stın m&.hpua bulunıuılardan Fransalı ta. 
oldu. Saraydan hiç kimse onu &rt.yıp btp Puh11, mc.hpuslann ahvali vt 
aormuyor amma, pad~ın bu kadar hJsann f&k11 ve hususiyetine daJI 
eüzel blr kızı kolay kolay unutact.tı- netretURI bir seyahatnamede uzun 
nı sanmıyorum. ve faydalı malfunat vermiştir. 
............................................................................... 

~---- Betikla! ve elvan uym halkma müjde 1 

Bütün Dünyanın takdir ettiii eısiz Türk Sanatkarı 

Prof 1 z A T i s u N G u R 
Yarın alqamdan itibaren 

BEŞiKT AŞ BAHÇESiNDE 
Temsillerine baolıyor, Temsiller, tam ıaat 9,30 da başlar. izdihama 
maruz kalmamanız için biletlerinizi &lil'!düzden alınız. Tel: 42900. 

fem~ilden ıonrn her tarafa nakil vasıtası vardır. 

ACENTE ARANIYOR 
rayı ne yapacagmı ~ı.lmıye~ ve bır etmek kabildir. Sarfiyatı fazla olan Dün ikinci aiuceza mahkemesin· 
kasabalı kız almak .'çın fakir ~~- içkili gazinolar bu yoldan yürUmek· de mamur.ların yeniden muhake
na babusına 2~0 lıra veren koylu- te, bu suretle piyıısada kara borsa melerine başlanmıt ve mahkeme, 

atelyeleri dün 1abah açılmıştır. Ce
zaevleri umum müdilr muavini B. 
Sakıp ve müddeiumumi B. Hikmet 
Onat açılma töreninde bulunmuf'" 
Jaıdır. Avrupanın tanınmı~ radyosu için Türkiye Umum Mümessili tara-

ler zuhur edıyor... Yakında sen satııı başlamıı olmaktadır nak:ı kararına uymuştur. Bundan 
Kunduracılık, terzilik ve çorap- fıııdan lstanbul'da ve taırada aatıı acentalığı verilecektir. Alaka-

çılık olmak üzere Uç kısma ayrılAn darların Galata Posta Kutuııu 1102 No. ya mUracaat etmeleri rica 
ağa, ben ağa .•• Berbat vaziyet!... Al' L d ı .. ı d'kl. · ö sonra, maznunlann talepleri veçhile •. b • •• • d K" wrn ar arın soy e ı erme g -

Bu sozler, enun uzenm e, op- .re v~it bulunamadı;:;ından mal muhakemenin gnyri mevkuf olarak 
•· l" • d • "tiraz kadar 0 

l'U p~a11?11 • arına aır 1 aevkiyatı yapılamamakta ve isteni- devamına karar verilmiş ve hepsi 

atelye, cezaevinin karantine kısmın· il•••••••••••• olunur••••••••••••ll 
da kurulmuştur. Bu atelyelerde ıim-
dilik 50 mahkOm çalışacak 'Ve ileri
de bunlann adedi 1 SO. ye çıkazıla
caktır. Atelyesıin terzilik kıımında 
dikilmek Uzere aıkert dildmevinden 
ayda 1500 çama11ır dikimi ılpariı 
alınmııtır. 

~~yıp bır m~ba. bıraktı. Nasıl o~- len yerde mal bulunamamnktndır. tahliye edilmiılerdir. Evrakın tetkiki 
bilıyor da, bır elı davarcıldrta, hır Pı'y••adaL• dar) .. 'd ·ı · için muhakeme ba"-ka gilne bırakıl-• • 1 • d 1 .... ıu ıgın gı CJ'ı mesıne ,, 
eli ücarette o an bır Orta Ana o o çalıplacaktır mııtır. 
Yatandaşı, Tü--k köylüsünün zengin- -·-----
le;rnesi ihtimalini, bu millet için Lir ithalat eıyası iskelelerde İmrahor köyünden getiri-
aaadet baalangıc. değil de bir mey· b ki t•I • k } } k Jd 
mcnetsizlik sayabiliyor? Böyle bir e e ı mıyece en yara ı çocu Ö Ü 
muhafazakar düşünüt de olahili- Mallar1ın .ithalind~ "!le l~hadl!t eıyk~-1 Hadımköyüne tabi İmrahor kö-
yonnuş demek!... emın yer erme tev~ ı~Jrın e na ı yünden Mustafa adında bir çocuk 

Köylerle kasabalar arasında f&• vaııtas: kıt~ı~ı çeki~~ı~ı .. ~azılmııtı. yaralı olarak İstanbul .. getirilip Şişli 
yet güzel gelinler alınıp veriliyorsa Mıntaka Tıcaret mudurluğU bu hu- Çocuk hastanesine yatırılmıotır. 
•e bu arad. binlerle liralık muame- ıuıu inceleyerek Vekalete mal<ımat Mustafa diln gece hnıtanede ölmUı
le oluyorsa ne mutlu! Ötedenberi vermi11tir. Milnakalat Vekaletinden tür. Kendisinin k8yde av tUfeği ile 
şikayetçi olduğumuz «Köylü bizler· ?1.allnrın ,Yerleri!1de bekle.tilmemesi yaralandığı aöylenmiıtir. Adliye dok· 
den apayn yaşıyor! Bizi yaban sayı- ıçın. derhal tedbır alınması ıstenmek- toru cesedi muayene etmİ§ ve otopsi 
yor!» mahzurunun önüne ıeçiliyor tedır. yapılmak üzere Morga göndermiştlı'. 
demektir; görenek mübadelesi olu- . İsk~lelerde bekleyen. m~lların Mustafanın yaralanması etrafında 
yor demektir. O genç kız, hanım cınd~lerıN~~l:'11ktalr!alrlı tTe~bıt edıVlmkek- tahkikat yapılıyor. 

J w .. ff h k .• l" evın· e '-:.·a· te ır. llK ıyat §1 e ıcaıet e a-
0 acagı mure e oy u aıu. 1 • 1_ d 1 k 
b d h il . ~d tlerini ao•'türe- etı yaıun an a a adar olacaktır. 
anın a a erı a e • ""-''- llt ü1k' a • 1 • O h'l' VEFAT 

Hariçten elbiıe ve ayakkabı ıipa· 
rişleri )' apı]dıkça sanatltAr mahkum· 
lar jandarma muhafazasında müıs
terinin yanına götUrUlecek ve bu ea• 
yede arasıra ıoka~a çıkmnlnrı da 
temin edilecek tir. 

Atelyelerin açılma töreninde müd
deiumumi, mahkOmlaıla gÖtÜ§erck 
oikiyetleri 'olup olmadı~ını ıormu,, 
atleyede dürüst çalı~arak aanat öğ· 
renmclerini ve mahkumiyet müd
detlerini bitirip çıktıktan ıonra yur
da faydalı birer uzuv olmalarını 
tavsiye etmiştir. 

cektir elbette •.• Çocuklannı ona gÖ· ıvuuı~ .m ıye nmır er~ne a ı ıye 
re yetqtirecektir Vekaletınden yazılan bır tezkerede 

Hele ,u fakirliğtı timsali olan za· ithalat ewuının bekletilmeden gön
vallı çobanın bile yıl on iki ay bo- cieri1meai hususu ietenmiıtir. 

Atelyelerde usta mahkfımlar ta-
Osmanh devleti vükela. ve vnzera- rafından diğer mahkumlara da ıanat 

sında.n Manrlt Nazın mcrhwıı Suphl 8ğ.reti1.!cektir 
paşa o~lu · 

faz tokluğuna ça]lfhktan sonra se• l k l' • d 
ne sonunda cebine ıoo lira airebil- fi ııesı mü ürü 
mesi .•• O da ne mutlu... lpk liıeai müdürlüğilne B. Sacit 

Birdenbire gözümün önünde bir Öncer tA.yin edilmiıtir. B. Sacit, 
medeniyet maru.araaı canlandıı vak.tile Ma!lrif müdürlülderinde bu-

Sürü ıürü besli havanlar ••• Bunla- lunmuı kıymetli rnaarifçllerlmlzden
nn batında adeta tık denecek tarz. dir. Vazifesinde muvaffakıyet dile
da süvari çobanlar... Çobanlann riz. 
kulübeleri defil ha)'lJ', banyolu, ..................................... .. 

mutfaklı beton evleri .•• Yanlannda 1• 0 lama.zrrut? ••• Bütün çobanlar' 
da fenni ağıllar... Muhteşem ahır· o çobana dönemezınit ? ••. Dünyanın 
lar .•• Ve çoban çocuklannm de\•am beıka taraflannda zencin köylüler, 
ettiği mektepler... zencin çobanlar ve bunlara iatİna· 

Bunu biı· operette gönnemittiın ••• deden meaut memleketler .. rdır. 
Sinemada da deiJ1 ••• Gezdiğim ~v- .~ e~. m~af~ vatandaşım! 
rupa memldcetlerinin büinde mı?.. Bm bugünkü halınuzı muhafazaya 
O da değil... Hahzamı derledim, mı layık görüyonun? Biz aaadete 
topladun: Karacabey baralannda... liyık delil miyiz? 
Şuracıkta. •. Buna civanndakl deTlet (Vl - NO) 
çifliklerinde r... &tiyen siyaret et-
• ... ( 1) Tabii ayhiının d~iil, 1eneli-

Niçln meaut bir clı:ayhl -.inlet- linin bu liat• ,UU.lec:eiind• 9'kfr 
..... Be TMdt ...... tanılı .. ,.. yet ed9"1'd.. 

H•• • S h• K i Atelyelerin açılıı töreninden ıon• 
useyın up 1 ~camem ra cezaevinin koleksiyon dairesi ıe· 

bey lrtihal eyleml.f ve dün Merkez· zi1miı, muhtelif zamanlarda hile ile 
erendJdeki aile ka.bristanınn defne- cezaev' k ı h · k 
d1lml tı C b H k n'-- l •I ıne 110 U an esrar, eroın U• 

ş r. ena ı a ru.uuıct eye. n. t 1 hka· ı ıı • d k ı u arı, ma m ar uzerın c ya a a-

l 1 
nan pencere demirinden yapılmıı 

R A D Y O bıçaklar vesire . görülmUı ve bugiln 
~ _ al.nan 11lcı tedbırler aaye.lnde mem-

nu teylerin buraya glremedi~i mem-
Bu~ilnkü proıram nuniyetle öğrenilmiftJr. 

12,30 Program, 12,33 Müzlk CPI.), ll•••ill•------· 12,11 Ajana haberleri, 13 Saz eserleri, ve 
ıarkılar, 13,30 Salon orkestrası, 18,03 
Müzlk: Dans orkestrası. 18,4:1 Şnrkı
iar, 19 Ziraat saatt. 19,15 Müzik: 
Türküler, 19,30 Ajans haberleri, 19,115 
Fasıl heyeti, 20,111 Konuşma, 20,80 
Mnzlk, 21 ~ aaatJ, 21,ın Karışık 
makamlardan oarkıls.r, 21,80 İstanbul 
at yanşlatınuı netl.eelerl, 22 Mllzik, 
22.SO Ajana habmerJ. 

Yarın sabahki proıram 
'l,30 Protram, '1,12 Vtkıudwnusıa tt.-

bf1aalım, '"° AJane llUeıttrt. , ... ............... 

Yeni Nesil Huauai 
Orta Okulu 

ÖA"rendJğim1ze göre ıo yıld:ın
bert Nuruosm.antye caddealnde 
muhltme çok vertmll aurette ça
~n Yeni Nesil İlk Okulunun 
bu yıl ytlksek bir t1lllm hey'etl
nJn yardımlyle orta kısmı a9ıla
Uktır. Dürüst ealıfmulyle yur
da tı}llletli oocuklar yetlftlren 
bu ttıt oc•ln>& muvatta.tı-

J'ltler dUtrtl. 

Orman Koruma Genel Komutanlığı satın alma 
komisyonu başkanlığından: 

Aqam g:ı2etesının 27-311 Aıtıstos/, 11/Eylt'll/942 günlü nilshalarınd:ı ın
tişar eden 14 000 çift çorap nl>:mı ntmı görmen lUzum tızertnc tpt~ edllml§-
tır. Yapilan tlA.nlar lüzı.hnsuzdur: c7548a t0G~6• 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Ticaret 
ıubesi Müdürlüğünden: 

Askeri fabrikalar umum mUdtlrlllğU teşkmtmda 1sll.hdam edilmek üze
re memurin kanWlundaki vası!lan haiz ve en az orta tahsil •Tlcnıet oku
Jundo.n mezun Ölanlar terc1b edlllr.ı Odrmtiş memur alınacııktır. İstct:llle
rtn dllekç~ri, iyi durum vcsikalıın, beş adet veslkn fotoğrafı, mektep dlp
lom:ılarını ve eğer evvelce bir yerde çalışmış iseler bonservislerini ve en geç 
17/9/942 tarihine kndnr Ankara.da Askerl Fnbrlktılnr Ticaret şubesine gö11-
denneıert !11\n olunur. c9675• c7538• 

Çe~alye satın alınaca~ 
Münakalat Vekaleti devlet limanları işletme 

umum müdürlüğünden: 
Yılhlı: ihtiyaç olarak 15003 adet ~~U 5000 aaet kok 3000 adet orta pasa 

ve 1000 adet küçük pasa çevalyesı sat.m alınacaktır. Tnllpler1n 15/9/942 ak
tamına kadar nUınunelerlle birlikte etene sanlmak suret..ııe takviye edllmlı 
çcvalye teklltleri ~rcUınn tetklk edllecekUr. cTcklınerlnl idare merkezlnde-
ıı:ı levazım mildürlU~fuıe tevdi et.ıne.lerl ııo.n o1unur. (0703) 

Kütahya Vilayetinden 
VllAyet merlı:ezlndeld memleket hastahanesi 1çm UAç ve alAtı tıbbiye 

alınacaktır. 

1 - İlAçl:ınn muhammen bedcll 3800 Ura ve muvakkat teminatı 281 
llradır. 

2 - Alfttı tıbblyenln mUhammen bedeli 1966.S Ura. ve muvakkat teml
nntı 147,5 llrad!I'. 

s - Ekslltme 18/9/942 tarihli cuma günü saat 15 de Vll~yet daimi en
cümeni huzurunda ynpılncnlı::tır 

4 - İlAç ve e.lAtı tıbblyeııln clns ve ınlktannı gösteren llstcler1 lle 
şartnamesı İstanbul Vtltıyetı Eıhhat ve 1çt1mnl muavenet müdürlüğüne 
gönderlldl~inden Lsteklllertu mezkt\r müdürlüğe mürncaatıa görebllecekleri 
gibi vllAyet dalınl encümen knlemlndckl dosyasında ıörilleb111r. C938Q) 

Münakalat Vekaleti Devlet Denizyollari, 
. Umum müdürlüğünden: 
İzmir fQbe mUha..ııebeslnd& 120 llrt. arlık ttcretıl bil' memurluk açıktır. 
Muhaaete 1ştertnde calıfmıo n barem dereceaı urırun ve aakerllkl• 

1Ufll1 taımamıt ıallplertıa "8lblarUt blrııtte Deııtsyoılaa za• leleri mü· 
ftrJGttme atracaauan. CIHt> 



if J.~!~~;~~~~mııı~~ER~2~~~ 
ORTA KISIM -LiSE KISMI -TEKNiK OKUL Dr.ABAHUN 

Vııztteslnden dönmüşttır. Kwn
kapıdakl. mu&yenehanesind.e her 
gün hasta kabul ve tedR•I eder. Leyli ve Nihari bütün kayıtlar kapanmi§tır. 

DERSLERE 2S EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLANACAKTIR. 
--· Dr • .IHSAN SAMİ --· TİFO AŞISI Leyli talebenin 24 Eylül Çarvamha "-Onü ak,ami mektepte bulunmui 1Uımdir. 

ıro ve paratıfo hastalıtlanna 
tutulmamak lçtn tesU1 ltat1, mu
aflyetl pek emln taze aşıdır. Her 
eczanede bulunur. Kutusu 4S ku-

Tecdidi kayit: Erkek kısmında 22 Eylül Pazartesi ve 23 Eylül Sali gün
leridir. Kiz kıımında: 23 Eylül Salı ve 24 Eylül Çarşamba günleridir. 
Y mi ve eski bütün talebenin bugünlerde ıon kayıt için müraeaatlan ırereldidlr. ruftur. 

~·------ SARACHANEBASI HORHOR CADDESİNDE: HUSUSİ ______ , iŞÇi ÇIRAK 
ARANIYOR 

Kız - Erkek 
Anc - Jile HAYRiYE LiSELERi Yatılı - Yatuu: 

Orta - Lise 
Sirkeci Salkım.söğüt Karyola ve 

madenl ena Fa.brtkasuıa. müracaat. 

Talebe kaydına d-evam eallmektedlr. Eski talebenin taksltlertnl yatırarak kayıtlarını yenllemelerı Iuımdır. 
Murncaat: Her gün 10 dan 17 ya kadardır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan b:ı.şlar. Gündüzlü talebe mektebin 

~12'.i'!'lBillZll••••=-••• hususi v.?Saltlle nakledlllr. Telefon: 20530 , 

KIZILAY DEPOSU 
Direktörlüğünden: 

Şehrimizin muhtelif semtlerinde bulunan aşağıda isim n 
adresleri yazılı bayilerde 

Oyun Kiğıtları'nm 
52 lik bir destesi 230 kuruşa 

satllmaktadır. 

BIRiNCi LiSTE: 
Beyoğlu 

> 
> .. 

ı Huseyb Zekeriya - Büyük Pannakhpi No. 60/62 
ı Angelidis - İstiklal caddesi No. 229 
: H~k - Srray Sinemast karıısında No. 17S 
: Mithat Sargın - Tarlabaıı Cad. No. 26 

Şişli 
Şişli 

ı Hasan Şahin - Pangaltı - ErgectekonCad. No. 123/1 
ı Zekeriya Üzel - Halaskar Gazi Cad. No. 3 7 ( 

ı Ali Uzun - Teıvikiye Cad. No. 92/5 

ı Hilmi Eğen"en - Köprübaşı No. 37 

Maçka 

Galata 

Sirkeci ı İsmail Akkaya • Bahçekapı Tramvay durali yeri 
No. 49/1 

> ı Haydar Karac-ı - Ankara Cad. No. 138 

Beyaıtt ı K· zım Adnmoğlu - Evkaf ıokaği köıeıi No. 
25 Çemberlitaı ' • 

> ı Hacı Zülfikar - Çuııkapı Yeniçeri Cad. No. 68 
> ı Haa11n Ballı - lş Bankaıı yanı No. l 43 
> : K•zım ŞııT - Su\tanahmet Pıı.rkı karşısında 

Fntih ı Haydar Kıl ıç - Tramvay Cad. No. S 
K umka pl ı Fatma Ergentek · İstasyon Cad. No. 2 
Aksaray ı Ali Akany - Uleli Cad. No. 246/ 250 

Beşiktaş Avni Akçebol - Tramvay Cad. No. 71 

Ortaköy ı İdris Akcan - Uncu ıokak No. 21 
Bakırköy ı Ali Hoşbaı - istasyon Cad. No. 61 

Balat ı Saim Gündüz - Haliç Fe11eri Mürıel Pa,a Cad. 
Tarabya ı Hiristo Taliuria - Tarabya Ctıd. No. 96 
Kadıköy . : Mehmet Sabri Y eneriı: - Pazacyolu No. 88 
Haydarpap. ı Şükrü Üçer - Haydarpa,a Can içinde 
Erenköy i Akile Uygunc.r • Şaşkın Bakkal No. 3/36' 
Burgaz Ada : Yanko TiitüncU 

İkinci ve Tam wte Yakında Ayrıca İlin Edilecektir. 

Kızllay hastabakıcı hemşirele 
Okuluna Yatılı T alebealınacaktır 

Tahsil müddeti üç senedir. 
Yemek ve giyim paraaızdır, aynca harçlık verilir, 
Mektebi bitirdiği vakit derhal Devlet haıtanelerlnde oerefll va
zifelerine tayin edilirler ve aynca hemılreler yurduna lza olur
lar, işsiz kaldıklan veya tekaüt oldukları zaman yurdda iaıe ve 
ibateleri temin edilir. 
Kabul ıartlannı haiz olanların memleketlerinden lıtaııbula ka
dar yol paralan Cemiyet tarafından ödenir. 
Kabul tartlan: 
1 - Türk tebaası olmak, 
2 - Sıhhati yerinde olmak, ~ 
3 - Yaeı 18 den aıağı ve 2' ten yukan olmamali, 
4 - iffetli ve iyi a.hlük aahibl olm~. 
5 - En az orta veya. ona muadil tahıill bitinnlt olduiuntı glSa
terir veJikaaı olmak, 
6 - Evli olmamak, 
7 - Okulu terkettiği veya beı ıenelik mecburi hizmeti ifa etme
diği takdirde, okulun tahsil mıuraElannı ödeyeceğine dair bir 
kefaletname vermek, · 
istekliler lüzumlu malumatı ve müracaat evrakını, Aıtkarada 
Y enişehirde Kızılay Umumt merkezinden, lıtanbulda Akaaray
da Kız-lay Hastabalucı He:nıireler Mektebinden ve diğer vfll
yetlerde Kızılay ve Şubelerinden alabilirler. 

KIZILAY CEMiYETi 
Umumi merkezinden: 

ATEBRiN SATIŞI 
lstanbul" da Depomuzda satılmakta olan Atebrinlerin anbalaj 

şekıllerile fia tleri n:ı:ığıda gösterllmi:ıtir. 
Ura Kr. 

O, l O X l!> Atebrin Komprimesi eiıeai 1 10 
O, l O X 300 :n :ıt » » 21 

Münakalat Vekaleti Devlet Limanlari 
İşletme Umum Müdürlüğünden: 

1 
Zart - 14/ 8/ 1942 tarihinde !stnn

bul ihracat; glhnrüğ{inden aldığım 
7674 lira 46 kuruşu havi 53715 No. lu 
makbuzu zayi ettlm. Yenlslnl :ıloca.-
ğımdan eskisinin hilkmil yoktur. 

Adres: Aust.ro Tüı1c tütün 
Limited ş1rket.l 

ZAl.'İ - 609 numaralı hususi oto
moblllm1n plA.kasını düşürdüm. Yeni
sini alacağımdan hükmü yoktur, 

l\ll.m K, Öke 

Söförlere ve Motörcülere Müide ! 

Vantilatör Kayışlan 
Patenti alınan ve huıuıi bir tarzda imal edilmit 

olan vantilatör kayışlari muvaffakıyetli tecrü
belerden sonra satışa çıkarılmııtır. 

Fiatlar çok ucuzdur. 

Umumi ıatıı yeri: Fazıl Harmankaya ticaret
hanesi. Galata Büyük Tünel Han 18/19 ,! ______________________ __, 

Sümer Bank Bursa Merinos 
Fabrikası Müdürlüğünden: 

A.) Fabrikamızın .antral ae viııinin muhtelif kısımları için a,a
ğıda evsaf ve miktarı yaZLlı usta ve mütehassıs i~çi alınacaktır. 

B.) Fabrikada yapılacak imtihanda göıterilecel liyakata göre, 
asgari 20 ve azami 40 kuruş ıaat ücreti verilecektir. 

C.) Taliplerin bizzat veya (sarih adreıi havi) ya:ı:ıh bir hal ter
cümeai H!İıdı ile fabrika müdürlilğüne milracaatları. 

D.) S~n· at okulu mezunlan tercih edilir. 
Kiıi: 

2 Buhar türbinlerinde çalı,,mış, türbin idaresinden anlar makiniat. 
2 Buhar tUrbin pompacl81. 
2 Teıvlyecl - Tamirci. 
2 Elektrikçi - Bobinör. ' 
'4 > - Motör anza ve tamiratından anlar usta. 
2 > - Otomatik telefon ve akkümUlat8r ustasi. 
' > - Elektrik tesviyeciıi ve tamirciıi, 
1 Boru, kalorifer iılerinden anlar usta. 
' Buhar kazanlannda çalıımış, yüksek tazyikli kazan idaresinden 

anlar, kazancı ve kazan tamircisi usta. 

Italyan Lisesi ve Ticaret Okulu 
TOM TOM SOKAK - BEYoGLU - Telı 41301 

Pazardan manda hergiln saat 1 O - 13 arasında kayıt muameleal 
i~•aımm:ı:aıı::m•m•a• yapılır. 

TELEFONCU BAY AN ARANIYOR 

Kaptan, c:(l.rhçı, şofor, va~cı. gemle!, n~..}ı;l nlınncaktır. Matlup şernm 
haiT oıan:ann G:ılat.ada. İdnr m rkeılndekl B Enspektörlilğe mUrocaat;-
lan ı n 01uıııı.. c959!1• ••••••••••••••n••••••••••llllii 

Bir mUesaesenin husuat telefon santralını idare edecek kadar 
tecrübe eahibl ve Fransizca bilen bir Tilrk bayann ihtiyaç vardır. 

Taliplerin Telefon ldareaindo~ musaddak e!hliyetnameyl hl.mil 
bulunmasi l!zımdır. Müracaatı Poıta kutusu l 'O.S Galata, 

- -~ -

6 Eylftt 1943 

BU AKŞAM 

BEŞiKT AŞ Bahçesinde 
Muhteşem bir gece 

MUNiR NUREDDiN 
ve arkadaş1an 

KJ&.ili eıerlu eıı yeni ıarliılar ve Halk tilrkUlerile ıllılenmlt 
f evkallde Eengiıl bir program. 
12 Kl$1LlK KÜME FASIL ve SAZ HEYE11 iill••------ Telefont 42900 

Talebe ahnacak 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

Genel Direktörlüğünden 
Yatılı ve parasız olarak Zonguldakta acılmış bulunan Maden 

Başçavuş Mektebinin Blrinclteşrin 1942 de başlıyacak devresi için 
seçme sınavile talebe alınacaktır. .. . 

Bu teknik mektebin biri ameli. diğeri nazari olmak uzere ıki 
sömestre ayrılmış üç senelik tahsill vardır. Ameli devrede . talebe 
madenlerdeki kazancı ne geçinir ve kendilerine birinci, ikincı sınıf 
ameU devrelerinde 100 kuruş, üçUncü sınıf ameli devresinde 121) 
kuruş yevmiye verilir. . 

Aşağ'ıdakl şartlan haiz olan isteklllerln nih(lyet 23 eylul 
1942 a~amına kadar Zonguldak Maden Teknisyen mektebi Mü
dilrlüğüne veslkalarile bizzat müracaallan lüzumu ilfilı olunur. 

ı - Türkiye Cümhuriyeti tebaasmdan ve Türk ırkından 
olmak. · . 

2 - Doğruluk kağıdı göstermek «19-1-1942 ders yılı mezun-
larlle halen mektep ta leh ... • ,.,,..,. lardan bu belge aranmaz.ıı 

3 - Bulaşıcı hastalıklarla malul olmamak, bünyesi maden 
ocaklarında ameıt çalışmaya müsait bulunmak. «Sağlık muaye
nesi Zonguldakta yapılacaktır.» 

4 - İlk mektebi bltlrme vesikasını göstermek. 
5 - 18 yaşrna girmiş ve 25 yaşını geçmemiş bulunmak. 
6 - Nüfus hüviyet cüzdanı ve dört adet vesika fotoğ .. P f • vrı -

m~. t 
Bu şartları haiz olan istekliler 25 eylül 1942 de ilk oku 

derslerinden yazılı ımtlhana tabi tutula('aklar ve muvnffak olan
lar amell stajlarına başlamak üzere ocaklara dağıtılacaklardır. 

«688011 «9059ıı 

Sivas Maırrif Müdürlüğünden: 
11 Kapalı zarf usulti Ue eksiltmeye konulan iş: Sıvas merkezinde Bô!ge 

Sanat Okulımda dll.7 Clalrcst inşaatıdır, Bu işin keşlt bed;ı~ 17810 05 !ıradı~. 
2 - Eksiltme 21/91942 tarihine müsadlf pazartesi gunu saat 15 de hU

kQmet binası içinde Ma::ırır Müdürlü@ odasında müteşekkil ııı:ı:e kom~ 
yonu tarafından yapılacaktır. . 

3> Bu ı.şe ait evrak ·şunlardır: Keşif hu15.sası, flat bordrosu. proje, vapı 
işleri umum! fennl şartnamesi. eksiltme ş;ırt.namesl, Bayındırlık 19lerı g~nel 
şartnamesi ve mukavele pr:>ıcsldlr. İsteyenler bu evrakı her giln Bölge 
Sannt Okulu Müdürlüğünde tetkik edebl!irler, 

4) Eıtsııtmcye glrebUm~k için taliplerin J338 lira muvakkat temiuatıru 
Sıvı.ı..s rnalsandı~mn yııtırdı\ı:la~ınn c.10.tr makbuzunu vcv bu mikd::ı.rda şa
yanı kabul banka mektulmmı ve 942 yılın:ı alt ticaret odnsın:ı. kayıUı olduk 
Ianaa dalr vesika lle ekslltıne gününden en az üç glın evvel Sıv:ıs Vnllllğl
nc mümasi!l işleri muvaffakıyetle başardıklarına dair ehliyet veslkaslylG 
blr'llktc mürcaatla alacıı.k.ları vesaiki teklif mekt.ubu zarrı ne Lılrllkte clış 
1.arfa koymıı.lan ve ihaleden bir saat evvel komisyon reısll~lne vernıeierl 
lhımdır. 

~ı Teklif mektuplanna alt iç ve d~ zarflarmuı ve ves:ılkln dorclli.ncl\ 
madde hükUmlerlne ve kıı.nunıı tariflere uygun bulunması 10.wndır. Poı.t.a- · 
da. vakl gecikmeler kabul cdlimez. 

6) İstekltlerln teklif mektuplannı lklncl maddC\ie yazılı Lö ı ihte 6aat. 
14 e kad&r komisyon relsll~lne tevdi etmeleri ilan olunur. t 0412• 

Maarif Vekilliğinden; 
Bölge sanat okulları Tesviye. Elektrik, Motör, D5kıim, Model, ~{arıuıg~

lut ve Demir Atelyeleri tçln aşattıdakl esas ve şarllar altınd~ tÖğretnı:: ı1• 
ve .usta" alınacaktır. 

A - Öğretmen olabllmek için: 
ı - Memurin kanununun 4 üncü madde.,lndl yazılı şartl:ın halz bu· 

ıunruak. 
i - Tabl tutulacakları imtihanda muvaffak olm:ık l~zımdır. 
S - Yukardakl şartlan haiz olanlar. barem kanunundaki esaslara görd 

tayin edtlecek miktarda ücret ve aynca 32 lll 48 Ura 116.ve ücret verı:ecekt.ır. 
• - FIU askerlik hlzmetıerinl yapmış olanlar terclh olunur. 
B - Usta. olabilmek tçln; 
1 - Memurln kanununun 5 inci maddesinde yazılı şartları haiz bu. 

lunmak, 
8 - Tabi tutulacak.lan imtihanda muvaffnk olmak 16.zımdır. 
S - Ustalara imtihanda gösterecekleri başanya göre 260 liraya tadar 

Ocret verUe<:ektlr. 
· ' - Flll a.skellk hlzmetıerlnl yapmış olanlar tercih. olunur. 

Öğrltmen ve usta olacaklardan halen bir müessesede çnhşanlar lmtl· 
handa. kazandıklan takdirde ba~lı bulundukları müesseseden ayrılnıalann
da mahzur olma.dı~ına dair muva.kııtname getirmek ş:ı.rtlle tayin e::illc'Jt

Urler. 
Tallp olanların Maartt Vekilliği Erkek Teknik Öğretim müdiırlu~uıı• 

blr dilekçe ve evrakı mllsbltelerl ile mftracaatlan. c9:i30• c72 i :i• 

Kırıkkale Hususi Muhtelit 
Ortaokul Müdürlüğünden: 

l - Okulumuzda. 140 Ih-aya kadar ucretll (Tarih - Coğrafya) , Almanca. 
(Flzlk - Klnıya). (Matemntlkl öğretmenlllderı açıktır . 

2 - Ortaokullarda öğretmenllk vasıflsrını haiz lsteld llcrln 15 9/04'? ıı· 
nüne kadar diploma, nüfu3 cüzdanı, askerlik vesikası, ş mdiye ı:,\dar h ı
Iunduklıırı vazifeleri göst.er<':ı siell özü, eyı hal kiğ.dı v 9 v ı; l k ı rotcır:ra.. 
tiyle birlikte dllekçelerlnl Okulumu~ Mildıirluğuııe gon.d mı<'lcrl. QGıı. >ı 


