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1 Başvekil T rabzonda 
bir nutuk söyledi 

Hü:kumet ihtiyaçlarınız için çareler 

PAZARTESİ 7 Eylt11 1942 

Wilkie Ankara' d~ 
3 gün kalacak 

Bugiin öğleden sonra 
tayyare ile Ankaraya 

gelmeıi bekleniyor 

b I • J f • J kf • .Anılara 7 (Telefonla) - B. 
arıyor ı U çare erı ae emın eaece ır Roo;ıeveltin hu:suııl müme•,,ili B. 

--- Wandell Wilkie'nin bugün uat on 
Trabzon 7 _ Evvelki gün ak- da blr ekmek darlığı bulunduğu- be~e do~ru. Kahireden tehrimize 

Sahihi: Necmeddin Sada.IC - Neşriyat mtldüril: Hikmet Feridun Es - Alt~m Matbaası 

BU SABAHKi TELGB.A.l'LAB 

Novorosiski düştü 
Staligrad önünde kanii boğuşma hafiflemedi, 

Almanlar Kafkas'ta Terek nehrini geçtiler şanı üstü şehrimize gelmiş ol~n nu blllyorum. gelmesi bekleniyor. B. Wilkie, Türk 
t3aşvekil B. Şükrü Saraçoğlu, dün Daha yolda iken ve buraya gazetecilerini bugün nat 1 7 de Londra 1 (A.A.) - Rualar, Sta- ,. ___________ ..... gradın cenubu garbisinde en buyü)i 
müteaddit ziyaretlerde bulun- vardıktan sonra öğrendim, Bu Amerik~n sefa.rc:thanesin?~ kabul lingrad ön!lnde Alman llerleyiı.U Novorosı·skı· ·ve en tıiddetli saldın,lanm ıyapmır 
'1uktan ve müesseselerl gezdikten darlık sizlerde bir lztırap kayna- edecektir. Harı~ıyve Velulı B .. Nu- durdurmakla kalmamı§lar. ıehrin (ardır. Rus mevzileri. 2 aaat rnüto-
sonra saat on yedide Belediye ğı değil bllaklS sizler için bir man ~:ınemen~ıoglu. Y.ann akşam şhna!i garbi.inde birçok noktalan madiyen hava kuvvetleri tarafıındıtQ 
tarafmdan Hnlkevinde verllen eğlence ve şaka. mevzuu teşkll B. ~ılkıe şerefıne b.ı.r .ı:ıyafet v.er~· 1da geri almı,lardır. Dün ıı:ece yanıt nasıl du•• ştu••? bombardıman edildikten sonra bir 
çay ziyafetinde hazır bulunmuş- etmiştir. Darlıktan neşe yaratma. cektır .. Ça.rş~mba gunil B. Wılkıe n~redilen resmt Sovyet tebliğine silıil Alman tankı hücuma geçmit" 
tur. Trabzon Belediye reisi bir k uhl ku vetıı muhtelıf zıyaretle!'de 'bulunacak~ır. göre cDün Ruı kıtaatı, Stalingra~ tir. Alman tankları bazı yerlerde anca gene r arın ve v A 'k .. T · perşembe • "- • 
nutuk söyliyerek Trabzonluların kalblerln kfmdır. Ve bunu ancak .~:rı ·an mur_nessı ı~ı.n . dın şimal \t cenu~u garbiaindc, No- Rus hatlarını geçmişler.se de. Ruslar 
Basvekillerinl aralarında gör- sizin gibi Karadeniztn sert dal- gunu tay.yare tle şehrımkzdend ı:a~: vorasiski ve Mozdok mıntakaların- Berlln 7 (A.A.) - Alman yandan bir hücumla. Alman piyada 
mekten duydukları• Se\•lnce ter- galarlle boğuşa boğuşa yoğrul- ran ved"lMo~kto~~ya hare et e e ... e6ı da dü,manlak ç~rp1ııı~ıd,lardır ..... ~ket~k- BatklDDandanlığuun huıuai teb- kuvvetlerinin iıtibatmı keserek gerl 
cüman olmuştur. B. Şükrü Sa- t" 1 insanlar yapa- zanne ı me e ır. henin ban esım erın e degı.şı 1 liğiı Sivaat0pohm diitmesinden çekilmeğe icbar eylemişler ve bazı 
raçoğlu, Beledi1•e reisinin nut- mulş ve ybeüı~~ şruh h 

0

bem Öğrenildiğine göre B. Wilki.e' nin yoktur.> sonra, Rualann Karadenizde istinat noktalarını geri almışlardır. 
" bil r. Bu yu u ep - Ankarayı ~iyaretten maksadı, Ame- aon miihim barb limanı olan 

kuna şu cevabı vermlştlr: her selamlnnm.n rikanın harb gayretleri hakkında Sovyet yüksek kumandanlığı Sta- Novoroaiski de dütmiiftür. Moskova 6 (A.A) _ 3S taft9 
cArkadnşlar, Karadenlzln sert, Bundan sonra Başvekil muh- Türk hükUınetine malumat verme?c lingrad mu'harebel~ hakkında ou Dütmamn uzun zamandanberi luın desteklediği mühim miktcuda 

Cesul' ve kahraman. çocukları, tem dilekleri dlnllyerek cevaplar ve harbden sonraki dlinyanın tan- tafsilata ver~ekt~dır: . ~ovyetler, tahkim edip topografya vaziye- Alman piyade kuvvetleri cuma ak-
Buraya sizleri görmek. sizlerle vermiş ve bu dileklerin pek ÇO- zimi işinde Türk hükumetinin görü- Stalingradın ıımah garbısınde bazı ti bakımından da çok güç ıart· ıamı Ter.ek nehrini geçmiıler ve cu-

görüşmek, dertlcrfoizl ve sevinç- ğunun hükumetçe daha evvel şünü öğrenmektir. mellkun yerlerden Almanlan kov- lar ~österen bu limanın z•pb martesi günü şnfakla Rus mevzi• 
lcıinizl paylaşmak içln geldim. düşünülen tedbirlerle karşılan- Kahire 1 (A.A.) - Öğrenildi- muşlar, ağır kayıplara uğratmışlar, muvaffakıyetf, Rumen ıUvarile- lerine taarruz etmişlerdir. 1 3 tank 
Diindenbcri aranızda bulunuyo- mış olduğtrnu izah ederek C(Gö- ğine göre, B. Rooııeveltin oahııi mü· bir mıntakada 6 tank tahribeylemiı· 

1 
r1nln de yardunile Wurtemberg, tahribedilmiştir. Muharebe nehıia 

rum. Guzel memleketinizin gü- rUyorsunuz ki. hükfunetlnlz ih- messill B. Wandelt Wilkie bugün ler ve mücavir mııntakaya giren Bade, Fnmkfurt ve Heaı tümen- cenup kıyısında el'an deıvam etmek.. 
zelliklerini gördüğüm gibi Kara- tlyaçlanruz ka.eysmda arzulan- öğlede., aonra Anhrada buluna- Ruı tanklan birçok düşman tankı· len tarafından kuanJmqhr. tedir. Crozni petrol sahaları is•ika-
deniz çocuklarından pek çoğu lle ruz dahlllnde çareler aramak caktır. nı daha imha eylemişlerdir. metinde ilerlemeğe ç:llı~an Alman 
görüştüm. Bu gbrme ve görüş- yolundadır. Hükumet milmkün J Stalingredın cenubu ga.rbisinde tank tümenleri ve Rumen alnylara 
menin bende uyandırdığı duvgu görüldüğü nispette bu çareleri Parti kongre eri muharebe büsbütün ~iddetlenmt, ise henUz teyldedilmeml,tir. ağır zayiata uğramaktadır. 
§ucluı·: Türk yurdunun bu güzel temin edecektir,, demiştir. de Ruslar mukavemet etmekte ve Orta Kaflcuyada Mozdok mıınta- Vichy 7 (A.A.) - Novoro1ilfld 
kö~csl çocuklnrile ne kadar mağ- Başvekll ile sayın Eşi Halke- -- - Alman hücumlarını püskürtmekte-- kaaında bir nehri (Terek olacak) limanının düşmesi, Karadeniz Rıı9 
rur ise bu çocuklar da yurtlan- d ta o d Şehrin muhtelif nahiye dir. 16 düşman tankı tahribedilmir- geçen Almanlardan 600 aaker öldil- filosunun n:aziyetini müşkülteştir-
nın güzelliğine o kadar mağrur- vinılen ayrıl ık n sonra r ue- tir.> rülmüı, 8 tank da tahribedilmiştir. melr.te ve Karadenizdekf son elve-
Clur. Buraya gelmeden evvel bazı vinde Y9:Ptlan bir aile toplantısı- ocaklarında devam Batı Kaflcall)"llda Novoroıieldnln Reuter'lı.- Moskovadaki muhabiri· riıll de .iz U9Sünden de mahrum bı· 
yerleı lmlzde olduğ'u gibi bumda na gltmışlerdlr. ediyor düştiiğU hakkındaki Alman iddiası nin lşara.tına. göre, Almanlar, Stalin• nskmaktadır. 

Kurbağalıdere için 
bir proje hazırlandı 

2 eylülden itibaren şehrimizde 
başlıyan Ocıtk konr.releri top\.,.ntı
lanna devam ediyorlar. 

Dün Erenköy, K1zıltoprak. Kadı
köyünde Caferağa, Haeanpa,a, 
Anadolu Feneri, Hasköyd& Sütlü· 
ce, Y eı;ilköy ve Kınalıada koogro
leri toplanarak dileklerini teabit ey· 
lemişle~dr.l Belediye dereden pis kokuları gider

mek için yakında inşaata başlıyacak Türk gazetecileri ve 
İngiliz gazeteleri 

projenin tatbik edilmesine bağlı btr Londra 1 (A.A.) - Suınday Ti
İştir. Dere ıyalnız denin akıtılmak. mca gazetesi, timdi fngilterede bu
suretile ıslah edilerniyeceğinden, la- lunan Türk gazctecile.rinl aamimi
ğım tesisatı yapmak, au cereyaınını yetle selamlayarak diyor ki: 

Belediye, Kadıköyüııde, civar 
halkı için. sıhhat bakımından bir 
tehlike teşkil ve fena koku neşreden 
Kurbağalıdereyi temizlemeğe karar 
'Vermi,, derenin ağzında tarak du· 
basile eondajlar yapmıştı. Nehir, 
'dere. göl gibi ıu bulunan yerlere 
ait inşaatın kontrolu ve İnşaatın ne 
suretle yapılacağının tesbiti Nafia 
Vek·Jetine aittir. Bu itibarla Nafia 
Vekaleti. lstanbula bir mühendiı 
göndermiş ve bu mühendj, de bu· 
tadaki tetkiklerini ilç kısma ayıra
rak bitirmiştir. 

1 - Derenin mansap kıilmının 
ıslahı ve bu hususa ait yapılacak İn
§aat. Bu birinci kısma göre, derenin 
denize akıtılması temin edilecek ve 
derenin etrafa taşır.asımn ve fena 
koku neşretmesinin önüne geçilecek
tir. 

2 - Der nin membaından man
ıabına kadar ıslahı. Bu büyük bir 

• k t l L temin etmek ilzero cBiz, tetkik edilmekten hoşlanan 
ın ı asız o aru b' ·u · B' · ki lı: b" 
gayet fennt tesisat yapılmasın!l ihti· ır. m.ı etızk n:ımT sak anaca ') .. •r 
yaç vardır. Bu lusım lnıaatın yapıl- 'tey~lmız Y_O thur.b Ur lg97~cı rkının 

·1 ·d d'" Ü ··t kt' ngı terenın ar gayret erını ya ın-maıı ı erı e uş nu ece ır. . k d 
dan gömıelerınden zev uyarız. 

3 - Derenin pis sulardan tecri
di. Derenin pia ıulan ahtılarak et
rafa piı koku neoretmcaine· mlnl 
olunacaktır. Bu kmm inp.ata he· 
men ba~lamacağından, Belediye Fen 
heyeti projesin( yapmıştır. Bu su-

Bahusus bunlar sıkı ve samimi mll
nasebetler idame ettitimiz Türkiye 
gibi bir memleketin mümenilleri 
olursa bu memnuniyetimiz bir kat 
dalla artar.• 

retle Kurbağalıderenin ııhhl mah· Fransanın sabık Ankara 
zurları önlenecektir. b" "k l . . 

N fi ,, k·ı . ..h d" . . h uyu e çısı 
a ·a ve a etı mu en 18ının a- v· b 7 (A A) F 

· • b" · · "k" l ıc y • • - rooııanm zırladığı proıenın ırıncı ve ı ınc b k A k b". lik 1 · · J H J . · fi V k!I sa ı n a.rıa uy e çı!lı ean e -
kısunlanndakı ınşanta Na ıa e ır I ·ı f t b k• t'b'ı G ges . . eu ı e se ore a~ ·a ı eı>r 

letınden gel;cek proıelerden ve ay- WaUak, Fran~ız vatandaşlığından 
rılncak tahsısnttan soma başlana- k I 1 d B l D '" tc·· 

k çı arı mış ar ır. ıın ar ogo u-
ca tır. l ·ı "h k I · 1 d" ı::re ı tı a ey emış er ır 

Zonguldak kömür j Sinema ve İngilterede tahdidat 
Londra 7 (A.A.) - Bugün neş

redilen yt..ni bir kanunla, kuUamlmı, 
ltlstiklt'rin atılmalı bir suç added il
mektedir. Önümüzdeki avdan itiba· 
ren şimendifer ıeyahatl~ri de tah
didedilccektir. 

h d 1 • • • 
avzasın a tıyatro mevsımı 

iktisat Vekili Zonguldak
ta tetkikat yapıyor 

Zonguldak 7 (A.A.) - iktisat 
:Vekili B. Sırrı Day, buraya gelerek 
kömür hav.tnsındn tetkiklerine ba~
lamıştır. Vekil, kömür istihsalatını 
arttırmak ve işçilerin miktarını ço
ğaltmak için icabeden tedbirleri al
ınak için icabedenlere emir verecek
tir. 

B. Sırrİ Day'ın kömür havzasında 
tetkikleri birkaç gün sürecektir. 

Ticaret ve inhisarlar 
Vekilleri 

Ticaret Vekili ·B. Behçet Uz, Es
ki~ehirdekit tetkik syahatinden An
lcarnya dönmüştiir. Şehrimizde bu
lt..nan İnhlı.arlnr Vekili B. Raif Ka
!tadc.-niz, 1 3 eylule kadar burada ka· 
lacaktır. 

Mahkemeler işe başladı 
Adliyc.-de )'az tatili bitmiştir:"13u 

.. bahtan ıtib ren bi.ıtün mahkeme-

Bu sene yeni eserlerle 
ba§lıyacaktir 

Şehrimiz tiyatro ve sinemalarında 
ten!sil mevsimi için hazırlıklar bat
lamıştır. Şehir Tiyatroeunuıı dram 
kısmı, hu sene Şekspir'in cK11 sonu> 
oiy~sını temsil edecektir. Operet 
kısmı için de birçok piyesler hanr
lanmıştır. 

Bu sene, Şehir Tiyatrosunda yeni 
artistler rol alacaklardır. Husu.i ti
yatro euruplan da yeni mevsim lçin 
haz,lanmağc. başlamıolardır. 

Sinemnlara gelince, onlar da 
halkın rağl::.etini arttırmak için yeni 
fjl,mler getirtmeğe koyulmuılardır. 
Bazı filimlerin de dublajı yapılmak
tadır. 

Yugoslavya kıralımn 
milletine mesajı 

Londra 7 (A.A.) - Yugoslavya 
kıralı ikinci Piyer, 19 uncu doğum 
yılı münasebetile milletine fut ben 
neşrettiği biı mesajda diyor ki : 

cYu:dur.uzda gösterdiğiniz kah
raman: k ve mukaıvemet ile butün 
Avrupa mille.tlerine örnek oldunuz. 
Bugün yurdumuı:du ölüm ve korku 
hüküm aürdüği.iınü bilzyorum. Faka! 
düşmanla hesaplaşma günli gelecek
tir.> .. 

Rakı aarfiyati artti 
VerUen mahimatn göre memlcJ<etl

mlzdo rakı lst4h10.kl artmaktadır. 
Geçen sene 7 milyon lltreyt bulan ra
kı 1stlhl0.kl bu sene 9 mllyon ııtreye 
çıkmı,ştır. 

Biray~ rağbet te günden gUne ar
tıyor, İnhisarlar ldaresl, Jhtlyaca :ye
tecek miktarda bira imalı 1çln muk
tezi arpanın tedarikine oove!l!Ul et-

mmel eski mevzilerine çekildi 
Cephenin şimal ve cenup kesimlerinde 

lngiliz tazyiki devam ediyor 
I,ondra 7 (A.A.) - Batı çö- ,-----------------------'

lUnde, şimalden ve cenuptan sı-
kıştıntan Mihver kollan hl!A 
sendelemektedlr. Mihver kuv
vetlerinin rlcatl ba.şladığıfıdan
berl, Mtittefik hava kuvvetleri
nin hırpalama. taarruzları devam 
etmektedir. • 

Mısır'ı istiyla 
tehlikesi kalmadı 

Rommel'in kuvvetleri. şimdi 
taarruzdan evvelki hareket nok
talal'ına dönmtl4 bulunuyorlar. 
YegA.ne kazançları fazla. zayiata 
uğramak olmuştur. Mihver kuv
vetleri, geı1 çekllmeı;e başlamaz
dan evvel, İngiliz hatlarına son 
bir hllcum teşebbüsü yapmışlar 
fakat· müthiş bir topçu are. 
şlle püskürtülmüşlerdlr. Mareşal 
Rommel'ln rlcatı cumartesi gü

Cepheden dönen B. Wilkie bu 
kanaatta olduğunu söylüyor 

nü de devam .etmiştir. 
Müttefik savaş ve bomba tayya

reler! fasılasız taa.rruzlal'fna de
vam ediyor. Cumartesi gecesi İn
~Ulz ağır ve orta. büyüklükteki 
bomba tayya.delerl Tobruk lima
nına yeneinden hücum eylemiş
lerdir. Yangınlardan blrl 150 ki
lometreden görülüyordu. 

Kahire 7 (A.A,) - B. Roose
veltln oa.hat milmC3St.ll B. wıncıe 
batı çöl ~heslnl ve seldzlncl 
İnglllz ordusu kumandanı general 
MoMome.rytyt &lyaret etml§t.lr, 
B. Wllkle, cepheden dön{lşte mu
hareba sahasından cdlııdlğt 1nt1-
baları şöyle anlatmı.ştır: 

- B:ıtı Gölünde mtuıım bir mu
harebe verllmlştlr, İntlbaun §U

dur kl, bugU.n sözde Mısın tehdit 
eden ıstua. tehllkest ortadıın ı:aııc
mıştır, TabU mlhver kuvvetıerl 

lngilterenin [Şimali Fransaya 
harb gayreti hava akınları 

yok edllml.s sayılamnz. Fakat son 
muharebe. vaktlla Naı>0leon'un 
hezlmetlfe nettceıenen ruuhare
be kadar ehemmtyctlldtr. Meydan 
muharebesindeki müşahedem, bu 
harb cephe.s1ııln daha fazla haru 
malzemesi gönderllmestne lüzum 
gösterdl~ldlr. 

Amerlknn mümesslll, cepheyi 
ziyaret ederken etrara bom.balar 
düşm~ va blr mihver uçağı da 
havada. cereyan eden hava mu 
harebt'Slnde düşürülmfiştUr. 

Yeni Gine 
bölgesinde 

Başvekil muavini mühim Boulogne, Abbeville ve Müttefikler arasız Japott 
bir nutuk söyledi Saint - Om.er bombalandı mevzilerini bombalıyor: 

L nd 7 (A.A ) - lngiliz ve Londra 7 (A.A.> - İnglHz Başve- o ra · . . 
kil muavini B AUee İngllterenln Ameııikan tayyarelerı, Şımalt Fran· 
ha.rb gayretleri· ha.ıtbnd.aı söyledi~! saya oiddetli hücumlarda bulunmuş• 
bir nutukta. demiştir kl: tardır. Boulogıne dokları bomhard1-

İlk U 1 d İn mnn edilmiştir. BiltUn Amerika ta)"" 

aııır. kuvv;t~~e ~~ışmaçnrp a~o.nı~ln~ yarele.rl, bu akından salimen dön-... n .,... • ... 
lştlrO.k eylemlşlerdlr Uğrn.nılnn zny1- muştur. 

Lonctra 7 CA.A.) - Yeni Oln~ 
mtlttetlt tan-are lruVV!Otle,rt. J 
hava meydanlanna. yent htlcwnJardM 
bulunmu~ardır. Ja.ponlaruı Mor· 
Umanına. ulafJllQ' 1ç1n harüette b 
lunduklan Kokoda ll5lsestn, ya 
hücumlar, ook olddctll vt ın11eslr atın yüzde yetnııi İngUl.Uere attır. Amerikan bomba tayyareleri, 

Harb gayretımlz de yuca blr bııqurı- Frarnıada Abbevilte ile Saint-Omer- muıtur. 
... 

Amerikada bugün 15C) ~ 
geminin omurgasi 

konacak 

dır. Hiç bir mUttcflk memleket. bl· deki Alman ta:Y1Y'Bre meydanlarıni 
zlm vnrd~ımız yükse!t dereceye ola- ve bu civarda tayıyare iskeleti yapan 
şamamıştır. 60 yıışınıı. k~dar bir fabrikaYl bombardıman etmİI" 
22,000,000 kadın ve erkek harb ls l.h- lerdiıı. Alman tayyareleri şiddetli 
salAtımızda çal14ıyorlnr. "- bir mukavemet göstermişle.rdir. Beı 

Mnklne tşıçllert lsUhsallerlnl üçte AlmaL\ tayyaresi diloürülmüştlir. Bu Londra 7 (A.A.) - BugUn BIJ"I 
bir fazla. arttımutlardır. Bu sene, akınlarda müttefik bomba tayyare- IC§ik A.nerika tersanelerinde fı gdıl 
geçen senekinden daha yüksek t.o- !erine 400 avcı tayyaresi refakat et.- ı:ıü münasebetile muhrip, denizaltı. 
najda gemtıer tnJQ. i'lttllc. ingttere. mltti.r. Yalnız 2 Amerikan bomba denizaltı avcuı ve tank taoıyaa de-



:;nhlfe 2 

Ağır başlı adam 
S abahJeyin rndyoyu açtığım zaman bir kadın sesi hana 

«Şimdi, dedi, koll:mnı y:ına aç, dfor.lerinl bük, yaylan, 
tekrar, tekrar, daha çabuk, daha çabuk? •.. » Ve p.iy:ıno, bu ha
reketlere uygun bir tempo ile bir şeyler çalıyonJu. 

Radyonun başından çekilip mindere sırtüstü uzamlım \"e 
lıer snbah radyonun teklif ettiği bu jhnnastiğf yapm:ının ne :fny
da h bir şey olncai:"lnı aüşündüm: Vücudumuzu işletmeliyiz, di
yordum, \'nktinden evvel ihtiyMlamamız, ömrümüz boyunca bir 
mavna ağırhğlle harcl,ct etmemizden ileri geliyor. Biz şehirliler de
likanlılık yaşını gcçlrlnce 11playıp sıçramaya, koşmaya, atlamaya 
Teda ediyoruz; yalnız yürüyor ve boyuna yilriiyoruı.. Dizlerimiz; 
omt12 başlnnnm; dirseJderimlz, bileklerimiz kısa zamanda ıpas1a
ruyor, Vücudümüz ekşiyor. Vapura yetişmek sonınd:ı kalıp birnz 
Jmssah ncf es nefese geliyon1z. Baldırlanmız bir hafta zonklu
yor. Hütün bu koşmaları. sıçrnmnlan, atlamaları gençlere mah
sus bir şey sanıyoruz. Bir ağll' başlılığa gcç~lz var ki somın
ym! Sanki ağır ba lıhk oturmaktu. Ağır yürümek, giiliimse
mck, kolunu ya\'tl •avaş yuJ,an kaldı.rmal·, başını ajhr ağır sa
ta scJa çevirmektir. Hnyır! Bu ai;r başblık değildir. Öyle ol ay
dı ycryüzüniin en ağlr başlı mah1Ulcu kaplumbnğn olurdu. Ilal
tmki en tembeli odur. Bizimkisi paslanmakt.ır, lıantalla maktır, 
lhtiyarlamaktır. Ağır başblık kafanın içine. söze. mUtnlunya, işe 
taalluk ed"r. Diz kapakfan, omuz başlan, dirsekler ve bileklcrle 
figic-i yoktur. Em yaşındaki bir adamın sabahleyin jimnastik 
yapması, koşması, atlaması clddiycUnl oozmar.. Biz ağır başlılı
fı, olj?'tınlui:rtı yanlı anl1yonı74 Eskiden de bun1an !U'...knlrla zan
nedcrclik. 

Yattığım yerde bunlan düşünürken kendi kendime ıpek 
Ala. dedim, n1adem ki öyledir, sen §imdi şu radyodaki sese uyup 
nfcfn Jimnastik yapmıyo1"S1m?ı> Dedim yn hafinik olmaınn cllye! 
Halbuki yanlıs. baştan başa yanlış! Şevket Rado 

Yılan adası 
Xore clvannda «Yılan adası» Yılanlar, bu adada tesadü-

denmesl l~gelen bir adacık fen adaya konan kuşlarla veya 
bulunmaktadır. Bu adncıkta yal- pe'k aç knJcJıklan zaman bfrl~ir
nız yerlerde sürfinen haşerat ve terini yemekle geçinirler: Ada, 
hayvanlar yaşamaktadır. Bu ada- Japonyaya. aftttr. Fakat Japon
da yılanlar o kadar çoktur Jd, in- Iar, ~mdlye kadar bu adayı yı
mm bu adaya çıkınca yılana bas- !anlardan temizlerncği düşünme
madan bir adım ileri gidemez. mişlerdlr. Sebebi de, yılan zehirl· 
Adada yılanlardan başka hay- nfn 11Aç ve serum yapılmasında 
Tnn yaşıyamaz; hemen yılan- kullanılmasıdır. Bu adadan teda· 
1ar tarafından öldürillür ve yu- vi mılksadlle yılan yağı, ve yılan 
tuJur. derisi elde ediliyor. 

A~ŞAM 

- ~))ilıJlJ\lMJ~~I -
Futbol mevsimi dün ;ı-----..-~=-------------------------------------------t\ 

Batı çölünde Mihver kuvvetleri 
merasimle açıldı 

ilk vuruşu Maarif Vekili yaptı, 
muhtelit maçı çok güzel geçti 

1 geri çekiliyorlar 
1 Stalingrad önündeki kanlı muharebe · 

İstanbul futbol mevsimi dün Fener
balıçe !'tadını dolduran binlerce me
raklının hU7.Ur1le Te merasimle açıl
mıştır. 

Istanbul bölgesinin yerinde blr kn
rnn ııe hnsılntı merhum sporcu Fct... 
hl Baş:ıran ve Sedat Rızanın rnc
znrlannın lil§aSlna snrfedllecCk ol:ın 
bugtlniln procrnmı muntazaman tnt
blk edildi, 

Merasimde şehrimizde bulunnn 
Man.rlt Veklll Hu:an All Yücel lle 
Beden Terbiyesi genel müdüı tı ve ı:e
rl gelen &porcul:ır dn mevcuttu. Bant 
15,30 da lmllip!crln yaptıf:ı bir geçit 
resminden ve İstikldl mnrşmdnn 
sonrn EPOrculnr namına Vefalı Muh
te§tm nnt içti, Ve bunu mlltcaklp 
eskt mlltt takımda yer nlmış tut.bol 
yıldızlanmızdan yapılmış bir fut.hol 
ekibi g\ıva tutbol hakemlerinden ter
Ubedllcn bir tnkınıln mac yaptı. Ve 
çok eğleneell eçen bu oyun ıtı ta
rafın btltün ga)'Tetlne rağmen 1 - ı 
bern.!>erllkle nihayetlendi. 

Bundan sonrn İstmıbul knlliplrrl
ne mensup tutbolcu'ardnn tt>rtlbedl
len iki muhtelit futbol maçı lçln m
hacln. yer nldılnr. Bu takımlardan 
blrlne eski mwı takım yıldızların
dan Galatasaraylı Leblebi Mehmet, 
diğerine de Fenerbnhçeli Sabih ltap-

tanlık ediyordu. 
İki tnkım sahada şöyle birer tertip- 1 

le karşı knrşıyıı. bulunuyorlardı: 
LEBLEBİCİ MEHMET TAKIMI -

Osmnn - En\"'er, Muhteşem - Eşref, 
Tank, Bahadır - şnıtrn, Şref, Hakkı, 
Arif, Flkrrt. 
SABİII TAKIMI - Cihat - Murat, 

Munmmer - Ömer, Esat, Kadri - Ga
zater, Kndlr, Mclllı, Mükerrem, Naci. 
Takımlar hakemin ışaretlııe ınu

zardıı iken M:ıarlf Veklll Hasan Aıı 
Yücel 83hnya geldi ve mevsl:nln ilk 
vuruşunu yaptı. Bu suretle futbol l 
se7.onu c.çılmış o1du. Hususi mnhtyct
tc o'nn bu ma<'ı ı::enç hakemlerden 
Nihat idare ediyordu. 

ikJ takım da bl\t\ln gayret.ıerUc 
çnlışıyordu, Bu arada Şllkrll takımı
nm t'k golDnn yaptı. Buna. Melih iki 
golle mukabele ctU. Biraz sonra Na
cı df\ bir gol ynpm!ıl);n muvaffak ol
du ve bu suretl"' devre 3 - ı Sabih 
tnk1mının gnlebcsHe b1ttı. 

İkinci devrede Leblebi Mchnıedln 
t:ıkımında tndıll'ıt yapıldı. Ve bu de- ı 
ğ~t!dllt semereı;1nl verdi, Ve Şehap 
tnklmının 1k1ncl, bunu müteakip 
Şülail llç!lncO golllnll yaptılar ye bu 
hususi, futbol mevstmtnln açılması 
için tertip olunan maç ta ıtı muhte
Jlttn 3 - 3 beraberliği ile sona erdi, 

Dünkü· at yarışları 
çok heyecanlı oldu 
Bir yarış müstesna 

normal neticeler 
diğerleri 
verdi 

görülmemiş ve eksilmeyen bir 
şiddetle devam ediyor 

Dofu cepbesindeı 

Stalinguıd önünde iki hııfta
danberi cereyan eden dovfısa 
muharebe hızını ve ıiddetinl 
kaybetmeden devam ediyor. 
Alman resmi tebliği, bu muha-
rebenin seyri ve inkişafı hakkın-
da dün fazla tafsilut vermeden 
aynı oiddetle devam etticini ''le 
ıimaldcn gelen mühim Rus kuv
vetlerinin, hava kuvvetlerinin 

Novorosiskiyi ve civarını mUte
mndiyen bombı:ıladılı:lan iç~ 
Karadeniz Sovyct filosunun 
bomba yağmuru altında bu de
niz üssüne yaklaşarak tnkviye 
kuvvetleıi götürmesi imkfumz 
olmasn bile son derece tehlikeli 
ve müşkül bir İ§ ir. Son dakikadn 
gelen Alman hususi telıliği, No
vorosiski limnnının düştüğünü 
bildirm~ir. 

Mısır cephesinde: de yardımile ynpmıı oldukları 
taarruzlnnn pilskOrtUldüğünU 
bildirmekle iktifa etti. Tebli- Bab çölünde Mihver kuvvet-
ğin bu kısıılığından çıkanlacak lerinin garp istikametinde ricnt-
mAna, henüz Rus mukavemeti- leri bı:.ti olmıı.kln beraber, de-
nin kırılmadığı merkezindedir. vam edi.yor. Orta Şark lngiliz 
Hakikaten Ruslar, ellerinde tebliğine göre, cumartesi g~ccsi 
mevcut bütün ihtiyat kuvvetleri- İngiliz devıiyeleri cephenin ~i-
ni muharebeye ıOreıek Alman- mal kef!iminde faaliyetlerine 
ları durdurmağa ve Stalingrad devam eylemi~lerdir. Cephenin 
tchrinl elden kaçırmamaia uğ- hayati bir ehemmiyeti haiz olan 
taşıyorlar. iki taraf da bUtün cenup kesiminde Mihver kuv-

ıvetlcri, lngiliz s~) yar kollarının 
enerjilerini ıatf ve elde mevcut ve topçusunun tnzyikı ahındn 
zırhlı, motörize, bava ve pj.yade 
kuvvetlerini kullanarak çarpı~ garba doğru geri çekilmeğe de-

vam etmişlerdir. Mihver kuvvei 
tıklan cı"hetle, Stalingrad mey- külliyetıi de fngiliz. mayn tarlıı-
dan muhıuebetıi Londradan ve 
Berlinden gelen telgraflarda larından batıya doğru çckilmi~ 
ltaydedildiği gibi, bu haıhin en tir, Bu 'kesimde bulunan Mihveı 
kanlı ve en çetin aavaşına inlu- kuvvetleri İtalyan askerlerinden 
labetmiftir. iki taraf da geceli baaka Afrika ordusu ünvanını 
gündilzlü bir an bile dinlenme- tD§ıyan 1 S inci ve 25 inci motö-
den ve nef~ı almadan çarprıtık- rize Almaıı tümenlerile 9 uncu 
lan için, rıf'tic-enin fU veya bq hafif tümen vardır. İngilizler, 
şeltilde tecelli etmesini bfitıe4 mareıal Rommel kuvvetlerine 
mek icabeder. insan ve malzemece ağn kaşıp-

Bab K.afkaayada Alman n lar verdirdiklerini, kendi knyıp-

İstnnbul nt yanşlannın ldnreı hu- yukarı y~takl yeril yanın tan İngl
suslyeye alt olan koşularından birin- Uz at ve kısraklnnnın 2000 metre

Jnponlar askerin sırtında bat- küçük olduklanndan asker tara.- elal dtfn VeUefendl ~ ~rlnde at de yaptıktan bu ltotuya dört at atrdl. 
taniye ve techlzatmdan başkn fından kolayca taŞınabHmekte- meraklılnnnın teşkll ettlğ\ btlyllk rıır ve neUccde Meneviş blrlncı, Al Cey
bfr de ekmek ve yf_yecek t.orbası dirler. İşte, bu haplarla askerler kalabalık önünde yapıldı. Dllnkll ko- lAn ıklncl, TJrynkt Qçüncfi oldular. 

şulnrda tkl orijinal noldadnn birisi Ganyan (150) kuruş verdi. İkili ba.hts 
t, ırnasmı fazla r,önnüşlcr, yl- beslenmektedir. Çfin'kü haplar, futblo mevsiminin başlamış bulun- te (240) ltu~ ka.znndırdı. 

Hap şeklinde asker gıdası 
Rumen llUvvetlerl, d.Un de yaz- larının hafıf olduğunu bildiri-
dığımız gibi, Novorosisklnln rorlnr ve Rommclin ıarfettiği 
kap1lanrıa dayanmışlar ye teh.- blltün gayretlere rağmen csas 
rin dıo rnUdnfaaınnı yararak lngiliz müdafaa mevzilerine ~i-
asıl istihkam ~ebekesinin l5nUne remediğini iluve ediyorlnr. in· 
gdmi,lerdir. Novora!lskiyi mü- giliz hava kuvvetleri, çekilmek~ 
dafaa eden Sovyet kuvvetleri- te olan Mihver kuvvetlerini hır- ı 

yf'Cck yiikUnü bcrtarnf etmek etin, ~ekerln ve d1ğer yiyecek ması haseblle çayın dolduranların BEŞİNCİ KOŞU - DOrt '"'e d:ıha 
kin bir keşifte bulunmuşlardır. maddelerinin yerini tutmakta ve h:ıklki at mernklılara olduğu ldi ki yukarı yaştaki rof kan Ara!> at ve 
17 sen('df'Tl eri hu volda çalışan her ihtiyacı karşılamaktadır. Ku- bu sureUe hnklkl atçılar tesblL edil- k.ım-nklnnnm 220() mc!,1-ede yaı;l,.ığı 
Jnl'rn alb_~': Kavaşimo, pirinç, rut\llmuş meyvalar da askerin dl. Dlğert de bu koşuların hususi bu koşuya altı at girdi, Çok çetln 
buğclav. suluk. midve ve diğer . idareye ntt bulunmasın:ı. rağm!.'n geçen bu koşu sonunda Tarzan bl
mnclrtrlerl evvcl5. toz, sonra da gıdasını teşkil ederler. Uzun müd- asln rağbetten dUşmeyiştyd!. Şimdi rlncl, Bora lklnct, Kuru~ tıçllncU ol
hao haline getinfü'"<' muvaf- det durmalarına rağmen hap koşulann netıcelerlnt verelim: dulnr. Ganyan 125, plAse ıoo, 225 
fnk nlmu . Kimye~l suret- haline getirilen bu gıda madde- BİRİNCi KOŞU - tkl yaŞllldnkl kuruş verdi, İklll bııhls 240, ddrdtin
te ha:mlnnnn bu haplar hem Jerl besleyici kudretim ve vıta. s:ıf tnn tnglllz erk.ek ve dişi taylan en ve beşinci koşular fizerlndekl 
mugndcU hem de hncım itıb..-ırile mlnlerlnl kaybetmezler. arasında 1200 metrede yapıldı. Bu ı:ıtt~ bnhts te 240 kunış w.andırdı, 

nin hrn ile lrtibatlnn kesildiği pnlnmağa dovnm etmi§ler, ev-
için onlara yardım için yalnız vclki gece Tobruk limanma yc-
deniz yolu kalmışti. Fakat Al- niden ağır bir hava hücumu yap- J 
man bomba ve pike taY'Yareleri, mışlardır. \ 

'--~~~~~~~~~~~~~' 
Mahkemelerde: 

Hiç suçu yokmuş amma .. 
8000 yılhk öküz iskeleti 

Pfal ter adasında, büviik bir kolunun omuz tarafı kadar ka
öküz iskeleti bulunmuştur. Mü- lındır. Boynuzlarının uçları ara
tehasc:ı<=lar. bunun 8000 yıl evve- sı bir metredir. Başın alın tara-
le ait olduğunu tesbit etmişler. tından burun deliklerine kadar 
Bovnuzlmınm başına yakın olan uzunluğu ise 70 santimetredir. 
in mı yan! kök kısımlan, tekfı.- Hayvanın dJşlerinin hepsi de ye-
mül etrnis kuvvetıl bir erkeğin ı1n<ledir. · 

, 

Cünyanın en küçük ayakkabısı 
İngiltcredc Layçester ~hrlnde NorveçU kunduracı Lövold da 

bir İngiliz kunduracısı, gayet üc santimetre uzunluğunda kü
küçük bir çift ayakkabı yapmış, çille bir çift ayakkabıyı rakibln
bunun dOnyada en küçük ayak- den altı dakika daha. evvel yap-

mıştır. Norveçli kunduracı, kır
kabı oldu~na kn.nnat getirmiş. dığı rekorunu sağlamlaştJrmak 
Bu küçük ayakkabı, Oç buçuk fçln iki santımetre uzunluğunda 
ıınntimetre uzunluğunda olup, bir çift ski ayakkabısı da yap-
Oç saatte bitirmiştir. mıştır. 

~--

BİLLORŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

koşu 16:11.l§ koşusuydu Buna ikl at 
girdi. Ve neticede Yıldırım blrlncl, 
Gfirsoy ikinci oldular. Ganyan 110 
kuruş verdi.-
İKİNCİ KOŞU - Bnhar koşusu ndı

nı ta ıyan bu koşuya tkJ ynşındnld 
saf tan Arap erkek ve dl~I taylan 
girdi. (1200) met.rede y:ı.pılnn bu ko
ıuy:ı. beş at girdi. Ve neUcede Hızır 
btrlncl, Dabl ikinci, vecize ftçUncli 
oldular. Koşumm ganyam 100, plO.
.eesı 100, 150 kuruş verdi. İklll babts 
180 kuruş kazandırdı. 

tlçUNcü KOŞU - 'tlç .,.e d:ıha yu
Jtnrı ya§ta.kl yeril sat kıın İnı;tllx at 
ve kısraltlnnnın 1800 metrede yap
tı~ bu koşuya dört at girdi, Ve ne
tıccde Davalnclro blrlnct, Demet 
1klnc1, HeYt>ell ttçilncü oldular. Bu 
koşunun ganynnı (1050). pllsesl 2'10, 
120 kuruş verdi, İkll! bahis C2050) 
İklncl ve tıı;linctl koşular llzerln
dekJ çifte bahis te (875) kuru§ kn.
:randırdı, 

DÖRDÜNCÜ' KOŞU - Ü'ç '.iC daha 

Türkiye yüzme 
birincilikleri Ne yapsın ki sabıkalı olması yüzünden 

polisin elinden kurtulamıyormuş 
Ad:ırıa 7 (Akşam> - şehrimizde 

ynpılmnkta olan Türkiye yüzme bt- Huanm hiç ıuçu yokmuı amma, ırllnce derhal yanına •oku1arakı 
rlnctllklcrl mnsabaıtnlan diln bltmı~- ı..· b-ı.. I l y•!_ Evde hastam ·nr Doktor ilA ... 
tı T kn ne yapsın .aı .. ıaa ı o muı u- - • • .,, 

ri _ ~001!ı~t~cs:~e~t!~~uldan zündcn ırakatıını polielerin elinden paruı bulamıyorum. Kaıımın. i~ 
İbrahim btrin ı kurtaramıyor. Bu defa da manitacı- tarıe altını vardı. Onlan aatıp ıla9 

2 - 200 me~~e: İstanbuldan Kemal bk yapb diye yakalamıılar. İddiaya alac~~~m .• Fakat bu itlere a~lım cr-
blrlncl göre Haııan ııümliı lira çeyrekleri medıgı içın beni ııldabrlar Gl)'"C kor• 

3 -· 1500 me~: Beyhandan Mah- topl~mı§, bunları altın ıuyuna batı- kuyorum. Sen ~muslu, m~~lürna~ 
mut blr~cl. rarak. lira yapmıı ve eokakta ru1.,. bir adam~ benz.ıyorsun. Şu ıkı altını 

4 - Türk bayrn.t ya1141: Seyhan ta- dığı aafdillere altın diye .atmıı. al da benı ııliıntıdan kurtar ~ 
kımı birinci, .. .. Diye cebinden çıkardığı i1d altın• 
Puvanların tasnifi neticesinde sey. Bir sün Haaan .. Ko;>rudcsı gcçeı- Ahmede uzatmıı. Bu aaf adamın 

han bölgesi 123 puvanln blrlnclllğl, ken, mal almak uzere ~adoludan haline acıyan Ahmet hem ona bir 
İstanbul 120 puvnnJa lldnclllR-1 ve Ko- gelen Ahmet a~ında birıne rasla• kolaylık göstermek, hem de istifade 
cell 90 puvanln üçilncülüğij kazan- mı~. Sanatının ıcabı olarak avını t k k nd"J teklifi kabul ede-

t d h 1 H Ah d
. .. e me mn s ı e 

Dl~ ır, er a tnnıyrın asan, me ı go- rek pazarlığn giri~miş \'e taaıcsi yir• 
mi beşer lirndnn iki altını ıntın al-

- Kuzum beni meraktan çatlat- bütün hayatınca onıı yok, yok... c- Gelsin 1 - diye. mı~ 
mnyın... cVe bu ıözleri annem dikkatle Köıe Emin ıorduı Şüpheli harckctleıinden dolnyı 

- Diıılc öyleyse ... Fakat mntma- dinleyip dimngındn bir ıeyleı ha- _ Hımgi Resul> bir müddettenberi Hasanı göz hap-
ı M b '- 1 sinde bulunduran polis memurları ze İryam pnşanın ana :ııourşun zır armış. _ Senin kayınpederin kard,. .. i • 

R h 1 "" ' Köprü üstünde Ahmetle gıkı fıkı 
ııttıcı geceki hadiseyi anlatıyordum. « a met i annemi bilirsin ..• Fe- canım. 

G d d . 1 w• b d konu~uğunu görünce kendisine his-
. - ene o mcvzua av ~t .e ersı- egın çem erin en gcçmi~. Yıldız . _ Nereye nelecek habis? 

nız ... Zaten ayvazın cesedını Rıza- ınrayında oehzadeler arasında fesat S .. Habf d 
1 

ettirmedcın yaklaşmışlar ve gözet• 
k b ki ı k dk el - us c S) eme " lcmegwe başlamı•lar. Hnsnn pazarlıgı"' · 

nın yo etmesini e ememiz Cızım .•• çı ar ı ·tan ıonra ora an Esirciza- ·• · · .. v • • • 
Tefrika No. 59 Yazan: (VA - NO) Buradan aandalla çıkabilmemiz için delere inde edilmişti. - Nasıl demem? ... O herif, dun- bitirip ,iki altına muknbıl ellı lırayı 

• • de hava knrarmalı ... Şu iki hikaye- Köse: yada tasarladığım intıanlann . en alırken memurlar d.\ mey~ana çık-
Bedrıye: • Jtarzda terbiye edilmf§im de ne ol- ciği anlatmanıza kadar vakit ilcr- _ Bilirim ... _ dedi. _ Bizim mcl'u:n:dur ... Bütün E.tıircizade aılc- mıolar. Hasan yakalanaca.ırını an~a-
- Ha~çnaı da. ııu •.• - dıye ~- muı> •.. Gene babamlll ve anamın ler ..• Sonra gideceğimiz o menhus Handanın teyzeıi oluyor... Esirci- tıinin yere batasıca ruhu onda temcr- •yıncn, A~m~d.e vermek üzere elın• 

'Y!'P verdı. - Zira, ~hidc. ema- kızıyım... insanın mayaaında ol- eğlencenize gideriz ... E) .•• zade, onn, cSattığım cariyelerin en küz etmiş gibiydi: Kaf~aııyaya aon do tuttugu ıkı ıahte altını. hemen 
JW?• ne Orhan Saminındir, ne lıte- malı... A • • _ Zeynelabidin paşanın resmen n:zılısıb derdi. Şayet kendi gelininin bask~nları 0 tertiplcml§tır .•• ~emide denize _fırlatmış. faht cebıno ko;r-
p<> nundur, ne şunundur, ne bunun- - Zeyn;:libıdın paşa, melek gi- biricik kw benim... Biliyoraun ... kardeşi olmasaymış, kırdığı potlar getirirlı:eo, kızlara yapmadıgım ko- mak içı~ lcatladıgı beş ~anc on .ıı.. 
tfur... bi Ur insandır. Fakat hakikatte onun hiç evladı üzerine anneniz belki de menfaya mamıştır. işkence etmekten hoola- ralık ka~ıt ~arayı da tel~~l~.}enıze 

Hadım alası, hınla: - ENet, 0 öyledir ... Fakat haki- yoktur ... Zira çocu~u olmuyor ... gönderilirmi~... Amma, kendlsile nır, her kötülükten .. zevk duyardı ... atmıf. Şımdı paranın gıttıgme mi 
- Ne bUtUn. lıtanbulundurlll kt ~ab:ım) ... Bakalım o da melek Ve aıla olamamıo ..• Boodan dolayı akrabalığı daima göz önünde tutul- Kızlan boğup bogup .d.eniz?, ~t- yn~ın. yak&lııındığına mı>, 
Orhan Semlnın kansı, arkadaıını gibı mı)... da hnyabnda çok Uzüntü çckmiı. du. Yıldız aarayından kovulmasi mak ... insanları parası ıçın oldür- Has!ln ın:çunu tnmamıle inU.t 
~ küat~lı~ndarı dolayı cezalan• - ~eler söylüyorsunuz) cHareminde çifter çifter cariye- üzerine, Esircizade, konağında onu mek ... ~unlar ~ep alelade mqg&;le- ediyor:. . 
Clırmak ıstedı: Borııya Melahat güldü: Jer, odalıklar, hatta nikahlı kadın- bir müddet alıkoydu, ıonra, pedc- lerdendı ... N~~ıı;.ede babaaı bıle, - Hı.ç?ır euç.um yok. Sabıka!ı ol• 

-:- Hatta muhakkak ki ne de ıe· - Sen de herke!: gibi aanırtıın ki, )ar ... Amma biri bile onu zürriyet rinize hediye etti... e.ahtekarlığı yuzunden onu reddet- duğum ıçın polısler dalma bcnı ya• 
nfndır. Zeynelabidin paşa gibi bir Cennet sahibi edememiş... Kabahati, hep _ Malum. mioti ya... Resul düpedüz hırsız kalıyorlar. Ahmet yalan söylüyor. , 

- Jşte o cihe: muhakkak... ökilzü benim babamdır. zavallı hııtunlarn bulurmuş: _ Peki arkas;) .• olup iıfn içinden çıktıydı, - Peki, polisler yakahyacağl 
- Ve 111l Fethi reisindir ... Ben· - Değil demek} ... Peki kim)... c- Bir para etmezsiniz ... Ya- _ Arkaıı ıu: Rahmetli annem, Orhnn Saminin karısı, bu ıözleri zaman denize attıklnrin iıe idi> 

zcrlikler huıl olacak ... Bunu zaman - Benim babam mı}... Pek zıklar olsun ... Kısırsınız... • diye, burada da tek durmaz... Pa§anın sol;ukkanlılıkla ve biraz da gülüm- - Hiçbir ıey atmadım. Polisler! 
seçtikçe anlıyacakıınız... . ehemmiyetli bir zat... üstelik tahkir de edcrmif. harem halkına ıöylediği ıözle.r lize- siyerek dinledikten sonra: görünce: r:yvahl Ge~e benim fro-

- Faknt gene de ynzılc ... Cahı- - >... cVe türlü türlü vaitler: rine: - Pek Heri va.rma, Emin ... Bal- §imde dola§ıyorlar. dıye elimi a nl."' 

d~ hanı.m ko~akta bn~ka türlü tel"" - Belkı de dünyaııın en macera· c- Şayet aranızda biriniz. bana c- Ya ... Ben tııına gösteririm! • tayı tn§tl vwuyorsunl - dedi. - rr.a vurdum. _ . 
brye edılccektı. pcreıt adamı! evlat doğururaa, onu ıöyle ihya der. Zira bu derece zemmcttiğin zat be- Tahkikat cvrnkına ve ıahıtlerbf 
_.,,,. - ' ~ • - .: ' ..;ı .. ri.... l.nvl .. """'ftV'f,.n,.ai 1'aline •Resul'e el altından haber yol- nim babamdır... zaptedilen ifadelerine ietinaden ~ .... -
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AKŞAMUAN AKŞAMA 

''Mahmut otu,, 
sıtma ilacı mıdır? 

( __ ş_E_B_!~R-~H-A_B_B_R __ L __ R_ı_:_)'~~iffiuR 
Kininin şimdi Japonlar tara

fmdan lfgal edilmiş arazi mah
IUJil bir UAç oldufu malQmdur. 

İsnıl aklımda kalma<lı; Uzak 
fark seyahatine ÇJkan bir prens, 

Memurin 
kooperatifi 

lltmadan ölilın de.receleı:lne gel- Hissedarlarin imzalıya-
mlş. Kendisine yerlileıı san la- akl - hhü l 
nalana atrncmın knbuğunu kay- c arı tea tname er 
.. tıp sunmuşlar. İyi olunca bu tabi ve tevzi edildi 

Gıda maddeleri 
Müstahsiller, mallarini 

ıatmakta nazlı 
davrandıklarından az 

mal geliyor 

Manifatura 
eşyaları 

Birliğin tevzi ettiği 
mallar, birdenbire 
ortadan kayboldu 

teda\i şekil dikkati · çekmiş. Mm.taka Ticaret mUdürlüğü tara• 
Tip .kltnplan kinin hak1onda y . M . k t"f hJa fından eatııı ıerb~ bırakılan yiye- Jıhal edilecek manifatura qyU>-

fU mal(unntı veriyor· d em 1 emk urın olopdcra ı ılne -'~ cek maddeleri Uzerindeki tetkiklere il de ellisinin ıerb'"'ı laca~ 
• ıe ar o aca memur ar an a ıriaca& i T" V k!l • .. d nın Y z " o ~·· 

cıPellctier ve Cavanto tarafın- taahhütnameler ibastırılmıı ve resmi \t r.a~or 1 ıcabetld \. e;:;;e gon 1 e- yllzde ellisinin de Birlik tarafından 
ııilan san kınakına kabuğundan daire ve rnUe"eselerle kazalara rı mııtır. ıtan u. a !r .. ım ma ın tevzi edileceği yazılmııtı. Şhndiye 
keşfedilip sonradan kınakınanın .. d ·1 . . az bulunuıu ve fıatlerın yukeek olu- kadar yapılım ithalU.~ Birlik tarahn-

... gon erı mı~tır. • "h 1 k l d 1 
diı~er nevileri kabuklarında mub- Kooperatife iştitak edebilmek şu ıstı sa mınta a ann a a ınan dan tevzi edildiğinden, piyasaya 
telif mlktnrlıırda mahıtiten bu- ·çın· yirmi liralık hıs" dl 1 k tedbirlerden ileri gelmektedir. Her serbea olarak henüz mal çtkarılma· 
1 bj ib.h • • ı se sene ama dd . • "k h ) l d .. I umm r ş ı kalevıdır. icabetmektedir. Taahhütnamdeı ile ~.a enın. gıttı. çe pa n ı an ıgını mıştır, tl)alôt tacirleri mühim mik· 

Y~llnr. knpnlı olduğundan ta· taahhUdedilen paralar önlimüzdekl goren mlis•a1!!ı!, m.alı. nazlan~rak tarda. vpari~ vermişlerdir. 
blatıle kınin gelemiyor. ihtiyacı- aydan itibaren memurların mııaola· satmaktadır. lınde ıhtıyacını gıde- Şimdiye kadar gelen manifatura 
nız olunca eczanelere soruyorsu- nndnh kesilecektir. Maaşlardan ke- recek kadar parası bulunanlar, mal- e:ynsı ve İngiliz kuma:lnrı Birlik ta
nuz: nYok!n cevabını ahy?rsu- silecek para ile bir taraftan memur• lt.nnı hiç aatmıyarak bir müddet rafıııdan normal fiatle piyasada ala
nuz. Bereket, Dc\·I~t ihtiyatlı lara, _ altı ayda maaşlarından ke- daha beklemekte ve !intlerin teref- kadarlara tevzi edildiği halde, pc· 
davranmış <la bir mı1•tar S~~ silmek üzere _ takı:ıitle odun verile- fuünti tfıkibetmektcdir. rakende ıatıelard~ ~iç ucuzluk fnıkı 
bulunduruyor. Fakat sıtma mu- ceai gibi dig" •r taraftan da Anado- Al .. t h .1. ~ k görülmemiştir. Bırlıkten çekilen ve 
catlele böl clcrlmizd b"I k e • '- ıcı, mus n sı ın ııyrıgına a-1 . . d k .. · 1 

g e 1 e nnca lunun muhtelif İ•tihsnl yerlerine ea· dnr gittiğinden mal aahipleıl istedi- kalıtesı ol u çıı I) 1 0 an bu mallar 
kanını !_llUnyc.neye vcnn~li, ha~s- tın alma heyetleri gönderilerek ucuz eliği zaman, iat~diği kimseye yüksek !piyasada ~er~al lc~ybolmuştur. Fı: 
ta olclugunu ıspat etmelı ki ilaç erzak tedarik edilecek bunlar he- fi ti t b"l W• d t la Eatçılı.mn ılcııde fıatler dnha bır 
almnk mtimkf J A ' • ıa e en ı: '}'tlpa ı ecegın en, e ş "k '"k ld"·· d b 1 • m 0 cıun: ~ca.t men kooperatif ortaklarına verile- göstermemekte, bu yüzden lstanbu- mı ·tar ;)"U se ıgı una a un an 
kan muayenesinde (fnlıı mıkro- cektı"r 1 1 ı . t "k _ı_t d" kara borsnda ıatacakları anlaşılmıı· 
btl 

,~ . • a ma sev11o.ıyn ı gecı mCK c ır . 
... " muhl"ı de'fera~~ ... ~- bulunma- Kooperatif, erznk dnğıtmnk için . .. . . . tır. . 

dıgı \'akalar çok Goguste olman _,_ • ht l"f ] • d b"" .. ,_ Fıat yukeekliklc.rının esbabı mu- Yeni mallar pıyasaya rıknrıldık· 
.... · .... şcnrm mu e ı yer erın e tcyu~ ih · Tı V ltal · '" 

tahf.aSID (}('dtı,FJmfz kemıgi OydU· gatJş yerleri açacaktır. CIK e~ı .. ,ı~r~t ne dl!!Jne tamamf" en tan eonra satış aer~~Sttıinin İyi Veya 
nıp esa~h bir muayeneye ise ÇO· n settır~. n;ış~ır. . un an sonra ın.t- fena netice verccegı meydana çıka-
jttı hasta razı olmaz. Hoş, bütün leorfn duşilrlilmeıı· ve mallann bo~ caktır. 
bu ispat edişlerden sonra sıtm:ı Galatasaray karakol Ja,ması için v~kalctin nlncnğı ted- -~--~---
mcy•lnna çıksa bi1e kinini hasta· binası bir beklenmektedir. Ticaret odasının 
nelerde dahi ta amıfla kullanı- Yıktınlnn Galatasaray karakol bi- tetkikleri 
yunız. nası arsasının tanzim edileceğini Hileli memba suları Tıcaret odası tarafından yapılan 

Almanlar mala'"""Ya kam ya t k K 1- J b" • • tetkı"kleri dev•m t kt d" • ' •.J.. "" zmı~ ı . araKo ınasının yanın Bazı euculaıın fıçı ve damacana pıyaaa .. e me e ır. 
Atebrme <llyc de bir ilaç bulmuş- da ve lisenin cümle kapıııına biti~ik •• d b el" ki Oda, yakında yeni tetkiklere 
la • ı:.kf d f k " ıçın e mem a suyu ıye ıattı · arı 

r. &Mı n o a P yasada ıt. olan beş dükUn da ileride istimlak 1 h"l ı· le! kl .•.. 1 U .. ba~lıyacaktır. Bunlar arasında elbi-
n ı il• ••t h b" d k eu arın ı e ı o u arı goru m ştur. l a ı ıve mu e assıSI ır O • edilerek bu genio saha kısmen cad· B L t B l d" "k• l ıelik kumnf ar ve manifatura eşya-

to d. u nusu-. a e e ıyeyeo ,ı ayet er T k" 
ra sor um: deye kıemen de mektebin bahçesi- 1 t B 1 d" k h lk SJ da vardır. et ıkata ba§larken 
- H1ç biti bulunmazsa ne ya- ne k~tılac.aktır Ancnk bu dükkanla.- ~;P).mı ırl. e e ıye, gekre ,_ a lın bunların memleketimize geliş ıekil-

pllır., I · ıı.• ı e ı su a maması, gere su Kap a- I • 1. f" l . ,_. d"I 
• nn istim ak mauafı etrafında maa· 1 k k erı ve ma ıyet ıat en teıoıt e ı c-

- Ted:ni )'Ok demektir. rif Vckiıletile Belediye ııra51nda bir hn.~ıdn nğız ~rınaıt· onan udr:un mhU- cek, bilahare kontrollara geçileocek· 
- Peki halk IJAçlan arasında" 1 l '-t ur en muteve ıt ril!um an mıı • tı"r , • an aoma yapı ac.aK ır k 1 k · · ba · 
MuJıteı-em müt~hassıs §Öyle nım a mnma ıçın mem ıuyu 

• dedi: yerine Terlcos ve le.uyu sularını ıa- Şehir içinde yapılacak 
_ «Ev flaçlann demek, bun- Gümrükten çekilmeyen tan ıuculnr haJckında f.lkı takibata yeni yo1lar 

dan lk1 aStr evvel tatbik edilen mallar satılacak ha~lıyııcalr.tır. Belediye, yakında ıehir içinde 
hekimlik demektir. O tedavi şek- Gümrüklerde bekliyen · malların ı yeni bir takım yolların intaaını ihale 
11 halk tnbnknlnn arasına fkt yilı içinde küJliye.tli miktnrda kauçuk ve 1 Bulgar kömürlerine "'Clcccktir. Bu yollar ounlardır: 
senede yn ıa yavaş yayılnuş, kauçuk mamulutı, elektrik malze- 1 .ofirin verdiği fiat Beşiktao Kömür iskelesi yolu, Ka-
umurnileşmiş, 'ıkoeakan iHlçlanı> mesi demir ve alı:samı hulunmalı:ta- B 1 . t •1 k b 1 k b 1 dıköy ve Fatih kazalanndaki muh-
hnlini almıştır. dır. Bunlar düne hdar sahipleri ta- u ganks an~k verı ece. 8 1dd' 1 a • telif yollar, K11111mpaoa hHtancsinin 

ıkJ ıki tnb bet . . mumu, emı ve ııaır ma e ere k" . . l I k"" 
asır cvvc ll . yanı rafından çekilmediğinden, bugün Zı- k b"I 25 b" l k"" .... yanında ı ıstımıt duvar ( as ~e 

diğer tabirle imdild halk mü- rnat bankası tarafından nlınarak sa· ju 8 ~ ın ton kanga S r°mdru giden yol vnktile inşa edilırı1,ti. 
tatnlıbibJ!ği c tir ve tmnlnr sıt- tılığn çıkarılacaktır. Malların 8ahiple- IB ")acjgıırıı Yk~~ı~tı ·. • 0J\ nn !Şimdi yolun tamnmlanması için bu 
maya devn bulamamıslardır. ri belli olduğundnn, satı~lan mütea- u gar_a_nn te 1 ını .c.etıren .a ru· duvann • yapılmasına ihtiyaç vnr-

Dl.ğnr bir dalı ili ·e miitchnssısı k" k d'l • ·ı kt" knt of 191 muhnsebecısı B. Rnşıt, hu dır) Beyogwlu ve Üsküdar kaznln-' · ıp parası en 1 enne ven ece ır. kı·n . Tı r· . ""d"" • 
Jse untnn öyledJ: Bir kısım tüccar mall:ınnı çekmek te 1 en ıcaret 0 ısı umum mu ur- rındaki yollıır. 

fzmir t.arafiannda bir için vesait bulamadıklımndan şÜtn- lüğüne vermiştir. Bulgarların )ük- Bunlar, ayn ayn tarihlerde Dai-
111'tahmut otu var. Galiba tıp yet etmi~lcrdir. Gümrükler bnşmü- ıck fınt istediğinden, kömürlerin pa- mi encüme:ı tarafından taliplerine 
nazarlyatmda buna bir perde dürlüğü, eskideabeıi bekliyen bu halıya malolncnğını yaz!"ıştık. Ofis, ihale edileceklerdir. Bundan ba~ka 
•Mahmudb·e otu» diye rasla- malların vaktile çekilmesi lazım gel- Bulgar kömürlerinin kilosunu 60 pa· ıEminönü rıhtımının Yemiş tnrafın· 
chm (1 ). Hnlk, sıtmaya karşı bu· diğini bildireıek tüccarın tikayetini raya almak istemektedir. Teklifimiz 1 da çöken kısmı da tamir edilecek, 
nu ~uUamr. Derecesini tesbi~ e~- nazan itibara almamıştır. yakında _Bra1garlara bildirilecektir. 1 Maçka mezarlığı~a bir ~~pı ya0pıla-
mcdım amma, her halde teSll"Slz Bugünden itibaren her gün tücca- Bulgarıstandan getirilecek k&- caktır. Bunlar bır ay ıçınde ıhale 
de~iJdir. Blu.at ben bile. .başka Nl alt m.allann birer birer gümrük· nıürlerin nalı ]iye vasıtaları ile dcpo· I edilecek inşaattır. Bu işler kış g,.lme-

Bu alqamdan İb"baren: 

BEŞiKTAŞ BAHÇESiNDE 
Temalllerine baılıyor, Temsiller, tam saat 9,30 da bqlBJ'. lzdihema 
maruz kalmamanız için biletlerinizi gllndüzden alınız.. "'Tel: .. 2900. 

fenu.ilden ıonrn her tarafa nakil vasıtası Yardır. 

Jl/IA----- 10 cyllll perşembe giinü nkşarnı ------. 

SARAY SiNEMASI 

• 

tık programında: Sinemanın iki büyük yıldızı 
., CllARLES BOl!ER Ye JEAN ABTHUR 

tarafından eınsalB1z bir tarzda yaratılan 

SAADET &ECESi 
Türkçe sözlü §ahesetdir. 

Ordu Hastabakıcı ve Hemıireler Okuluna ait bazı 
izahat ve okula kayıt ve kabul ıartları 

ı - Okulumuza hnstal::akıcı n hemşire ye~tlrmek üzere Ankarod 
M. M. V. tarafından 1939 senesinde açılmış olnn hast.nb:ıkıcı ve hemşire 
olrulunna bu r:eııe de f5 talebe alınacaktır. Okula girmek anıı edenler 
bulunduklnrı mahallin vnllllğ!ne ve kaymaknmlı~a veya askerlik ~ubc
lerine dllekçe lle mUroc.'lat edeceklerdir. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldnn mezun olac:ıklar. memur 
olup tekaUcllye alııcaklnrdır. 

3 - Mezun olnnlarnltı senelik mecbur! hlzmetıerinl ordu hastaha
nelerinde yapacaklar ondnn sonra arzu ederlerse memleketteki bUUm 
11hh1 teşekküller kendilerine nçık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti Cç sene olup bu müddet içinde okurlara nydn bet 
lira harçlık verllecek, iaşe ve Ubaslnn tamameıı okula nlt olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olnnl:ı.r barem kanununa göre 20 lira nsll mrut§
tan ba§lanııık tızre ma.q alacaklar, ve bu mlkdnr gltt.ikçc çottalncıı.ktır. 
Bu uman dahi iaşe giydirme, ve barınma orduya eJt olacaktır. 

e - Okul 15 E)'lt)l 9f2 de tedrtsota bnşlayncakt.lr. 
'1 - Okula kayıt ve kabul enrtıarı ıunlnrdır: 
A - Türkiye Climhur:lyett tet:aDsından olmak, 1• Türk ırkından bu

lunmak, 
B - Sıhhat! yerinde olnıak ve durumu her l.kllınde vnztre görmeğe 

mnsalt bulunmak, cbunu her hanğl bir hastane 11hh1 heyeti rnporlle 
teııblt ettirmek ve evrnkn bağlnmnk lbımdır.~ 

C - Okurun talebe yaşı ıa dan a~!P 22 den yukan oıma)·acaktır. 
D - Kendisi ana ve baba ıuet ehlinden olmak, abu vaziyet polisçe 

tevsik etUrllerek evraka ba{tlanacaktır.» 
E - En nz orta okul tahs1llnl b!Urmlş otmnt. aeleme imtihanlarında 

muvattalt olmak prtllr.• yeya bu derecede tahsil gördilğünli 1sbnt t\
meb tasdikname veya bunun tasdllı:ll bir sureU. Muameıeıı evrnkınn et
lenecektir ... 

F - Evll veya nlşnnlı buhmmamatc, e\'Velce evlenip boşmıanlarla ko-
oa.sı ölmüf o'anlnr knbul edilir. Buna alt medent hall blldlrlr mllst:ılt ev
rak keza eklenecektir. 

o - Okur Blhht sebepler di§mda okulp kendlli~lnden terketutı. ev
lenme su.rctlle veya diğer 1m:lbat.ı aebeplerle okuldan çıknnldığı. altı se· 
nellk mecburt hizmetini yapmadığı veya tamamlamadıltı veyahut ıahhi 
gebepler dışında çıkanldı~ taktirde tahakkuk etUrllecet mektep masrar
ltmnı tamamen ödeyeeetıne ve g~terolğ\ veslkalann tamamen do!;ru 
olduğuna dair noterlikten taadlkJl ve kefilll blr taahhütname '7C:ecektl:-. 

8 - Yukand:ıkl oernlU haiz olanol:ur okula Smtıhansız olnrnk kabul 
edJJccektır. 

9 - Yuknrıdakl maddelc>r muclb ince evrnkının muamelesını blL!ren
Jerden vUAyet veya kıı.za merkezlerlnde oturanlar bu makamlnr veyıı a~
terllk şubeleri vasıtnslle evraklarını dorırudan dobııya Ankara ordu has
ta.bakıcı hemşireler okulu mUdürltlğüne göndereceklerdir. 

10 - Müracnatıann ağustos 1942nlhayetıne kndar sona erdlrllmesı 
lft.zımdır. 

ıı - Okurların kabul edildikleri ve mektebe hareket etme tarihleri 
aynı m:ı.knmlnr tarnrmdan Jı:endllerlne blldlrUecekt.lr. 

12 - Knbul edileceklerin okulun bulunduğu Anknraya kadar gelmek 
n okulda tekrar yapılacak mhh1 muayene neUcesı hastalıklan tcbeyyun 
edenlerin memlckeUne g1tmek lcln mr.sraf edecekleri Yol parnlnn tendi-
lerlne alt olacAktır. (544 - 7!l02) 

Maarif Vekilliği Erkek Terzilik 
okulu müdürlüğünden: 

r
l 1 _ Neh:ı.rt, parasız ve muhtelit okm trltek . terzilik okulunn en 

1 
D ı t D · il · L" 1 t 1 t ı·ı nz ilk okul mezunlan alınır. · ev e emıryo arı ve ıman arı ... ş e me 2 _ 'Oç yıllık dikiş tnhslllnden 50nra mezunlara dikiş ve dördilnctt sen~ 

Umum idaresi ilanları biçki tahsliindcn sonra da blçttı diploması verilir. 
=====::ıc::====================== 3 -Kayıt ve kabul ~rtlan orta okullar gibidir. 

llAç bnJ.amıynrak bu halk .;ıla~n- lerden alınnrak eatılmaSlna başlana .. su şimdideı. tesbit edilmiştir. d.en evvel ikmal edilecektir. 
dan lc:;tım ve Iayd1as1mı !?b~rdum. caktır. 
Leu:r.ti aynen k n n gı ı ve o 
actlıktndır. Hüdai nabit yetişen Çubuklu kö§kü nasıl 
bu otun üzerinde incelemeler ya- k ll ] k? 
parak ve belki de bunun tohu- u anı aca . 
munu ektirmek ve bir milli sıt- Belediye tarafından istimlak edi
ma ilacı bulmak mii'mkün ola- len Çubukludaki Hidiv köıkünün 
billr. harabolmalctan korunması için ıim· 

Söyledikleriniz, gazeteye dilik Belediye tarafından bekçi ma
böylece yazılabilecek bir fikir rifctile muhafau edilmektedir, Hi· 
midir? • clive sordun1. div kö~k.ünün ne auretle kullanıla-

- Her ı;alde bununla siı de, cağı hakkında henüz bir karar veril
ben de 2'il1Ünç me\•lde düşmeyiz. miş değildir. Fakat buranın Beledi
Zlra tabiat, her der<lr. karşt bir ye tarafından bir naltahetharıe ola
deva vrnnek ltfvadındadır. Bu rak lcullamlması düşünüldüğü gibi, 
toprnldar İİ7erlndc, sıtmnmn bir kimeesi;ı ihtiyar münevvcrle.r için 
Hacı olacaktır. Ekseriya bulun- bir yurt hnline konulması da tasav· 
mayanın yerine yeni bir şey vur edilmektedir. 
aramak zamanı böyle hnrb. darp -----
devreleridlr. Ersnts'lnr n ersata Umumi mürakabe 
mnnedillrken e ki kullanılandan 

· claha iyi netice \'ermiş nlce nice 
şeyler hep darlık safhası malısul· 
lendir. 

••• 

azalığı 
Ankara 6 (Telefonln) - Umuml 

mllraknbe heyetinde açık bulunnn 
Azalığa birinci sınıf hcsn.p mütehas-

Muhammen bcdtll (36JCOı llrn olan COOO ndct traversllk meşe kaln.s 
22/ 9/1942 salı gllnü w:ı.t 15 de kapalı znrf usum ne Anknrada İdare mna
sında toplanan Merkez 9 llncu koml~oncn catın n.lınacnktır. 

Bu işe glrmc-k ısteyenlerln (2700) liralık muvakkat teminat lle kanu
nun tayin etUğl .,.·eslkalan ve teklltıertnı ayni gfın san~ 14 e kadar adı 
geçen komisyon relsllRine vermelerl lft.zımdır. 

Şnrtnamc>ler par.ısız olarak Ankaradn Malzeme Dairesinden, Hnydnr-
paşada Tesellüm ve sevk ŞefIIRindeı~ temin olunur. . f9G1S) 

işçi alınacak 
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

İşletmelerimiz ŞJşH tamirhanesi lçtn gösterece~ı ehliyete göre r.nntte 
40 kuruşa kadar ncret verilmek suretHe 12 ma~nngoz, O tornacı, 9 tenekeci, 
3 p!O.nyacı, 3 knynakçı, 3 dökümcü ve 9 boblnöre ihtiyaç vardır. 

Askerlikle al~kası olmnynn istckllll:r:ln nüfus hüviyet cüzdanı, hüsnühal 
lt!ığıdı. 4 adet vesika fotoğmfı ve ş!mdlye kadar çalışını., olduklan müesse
selerden alınmış lyi hizmet vc>slkalnn ile birlikte 9/9/942 çnrşnmbn günü 
snat 14 den 17 ye kadar fd:trenln Metro hanı zemin katmdnkl Znt İı;lt>rl ...-e 
Slcll Müdürlüğüne mUracnntınrı lüzumu blldirlllr. t95:!?• Btr «!\inden arama» enstitü· sıslnnndnn oevnt Adıgün MO llrn 

mfiz vnr. Türklyenin her sahada aylık ücretle tt\yin edllmlştlr. ,------------. -1--.---h ____ f __ _ 
bOtiin lmkAnJnnnı aramak tçın Dahiliye Vekaleti Beledıye er ımar eyeti en 
ona Mnzer arama enstltrıle.ri AKŞAM Şefliğinden: 
kum1ak akla geliyor. . Kllls şehrine getirilecek Nnr!ıca suyunun isale ve tem projelerinin 

nJaponlar muharebe ettiği için tanzimi ışı k:ıpalı znrf usull~~ münatnsaya. konmuştur. 
kinin gelemiyor, ne yapalım?» Ke§lf bedeH 4500 Ura ve muvakkat teminatı 337,5 liradır. 
diye zangır uıngır ntibet ~eçlr- Abone bedeli ihnle 24ıEyh1l/942 pcr mbc günü saat 15 de Kllls beledlyeslnde ynpı-
menln ebediyen zaruri olduğunu, ftrtlye Ecnebt lacnktır. 
nazariye şeklinde kabul edem~- Bu işe ald mukavele ve şartname projeleri Ankarada D:ıhlllye Vekfiletl 

senelik 1400 kuruş 2700 turus belediyeler imar hey'etı :ten oetll~den Kilis Belediye Relsllltlnden parasız 
ylz. t d ""I bi 11..- • a .. lık 750 • 1~50 • olarak alınabilir. .•ıahmut o Ul) egı se r uaş- u &&J • ., • 

u 3 Aylık 400 1 800 • TnUplcrln tekllt mektuplnnnı 2490 sayılı kanun hllkümlerl dahilinde 
kası!... h ı Aylık 150 • • Jhn.le günü sııat 14. e kadar l{llls belediyesine makbuz muknblllnde teslim 

Bütün yaralarımıza mer enı, r-----__;;.;.;._~---~-~ cylen.elcrl ntın olunur. c7418• c9503ı 
bfttUn açıklanmı~a kapak, bütfin Posta ıttlhadma dahll olmıyruı 
aertle.rfmW.e deva, bütün muhnl- ecnebi memıeıceuer: seneli#!: 
lett. imkan bulabiliriz. 3600· aıb •11ıRı 1900, no ayııtı 

En aı1: Aramalıyız. ıooo kuMl§f.ur. 
(Vft. - Nft) Teletonlanmız Bqmuhanir: 20565 

( 1) İzmitli bir bayan . bunun 
cMahmut otu> Jeği) cMahl:iup otu• 
olduğunu iddia etti. 

EN ZENGİN ÇEŞiT. 

PERi 

fan lşlerl: !0'165 - idare: 20611 
IUildil.r: 204!Ji 

Şııbnn %5 - Hı1Jr J25 
8. İm. Ot1. Öğ İki. Ak. Yar. 
E, 9,15 10,59 5,38 9,16 12,00 1~4 
Vn. 4.49 6,33 13,12 16,49 19,33 21,09 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

ı - Mevcut llstcsl muctbloce muhtelit Llto, Tlpo. ofset matbaa mürek
kebi, ıncc vo orta vernik .re muhtelit ynldız pazarlıkla satın a.hnncaktır. 

II - Pnzank 22/ 9/942 tarlhme rastlayan salı günü saat 9.40 da Kaba
ta§ta Levazım oubeslndckl alım komlı:yonundn. yapılnc:ı.lı:tır. 

III - J.tste her gün sözü geçen şubeden nlınnblllr. 
IV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü

venme parnlarlle birlikte adı geçen komisyona gclmeleri 1llln olunur. 1ı19680ı 

lıt. Lv. amriliğinden: 
72 llk Harlaon tlpl mücoddet veya müstamel çorap tn.'l.klnesı alınacaktır. 

4 - S:ı.nt 19 da başlayan ~ıçkl kurstan vardır. 
ll - Kay?t devam etmektedir. 
FJzla lnıhat almak !cin okula mliracnat edllmcUdlr. (0496) 

lstanbulda : Liseler Alım Sahm Komisyonu 
Reisliğinden : 

Echer kilo T. 
Cinsi Fiyatı 

Beyaz peynir (tam yağlı) 13:1 
210 Kaşar • 

Sadeyağ 

Nohut 
Kuru çalı fasulye. 
Yc:.11 merclmek 
Kırmızı mercimek 
Kuru b:ı.kla (k!lbuğU 

soyulmu~l 

380 
li2 
-&7 
rıo 
ıo 
ea 

Mikdan 
Kilo 

23800 
11600 
47000 
15200 
82000 
11400 

6200 
16500 

İlk enrtımmo 

t.emtnau bedeli 
Llra Kr. 

) 4074,50 283 
) 

) 2orno 8!)3 

) 
) 
} 21077 
) 
) 

Yo~urt 70 33700 ) 176:!~0 
Komlsyon~muza bağlı 6 yntılı ıısenln 1942 mıı.U yılı lhUyaçlan olan ve 

teferruatı yukanda gösterllCil yiyecekleri kapalı zarf usullle eksiltmeye 
konmuştur. 

Eksiltme 24/IX/194.2 perşembe gün n saat l~ de Beyoğlunda Liseler Satın 
Alma komlcyonuncln yapılacaktır. isteklller teminat makbuzu, 1942 yılı ti
caret odası vestknsı ve teltllOcrin1 havı kapalı zarflarını sözü geçen aaatte41 
bir saat evvellerlne kadar kom1syon relsllğlne makbuz mulaı.blltnde verme• 
ıerl Postada. olacu ıeclkmeler kabul edilmez. Teminnt yatırmnk ve eart• 
na~eleri n?m.lk ısteycnlerl:ı Galatasaray lisesinde komisyon tAtlpllglnt 
mürcaat etmc!erl. (9602) 

Gelibolu Nafia Baş müdürlüğünden: 
Miktarı 

Cinsi Azami Asgart 1'1yatı Tutan ~ U temlnntt 
Kilo KUo Ll. K. Ll. K. Ll. K. 

--~~~----:::::-:-::--~-~ 

Bulgur 7500 7000 60 3750 281,25 
Nohut 5000 4500 30 1500 112,50 
Kırmızı mercimek 8000 2600 60 1500 112$ 

Zeytin tanesi 1500 1400 65 975 '13,12 
Zeytin ya[p 400 600 l.28 896 67~0 
Sabun 400 350 85 840 25.GO 
Soğan 4000 SSOO 18 '120 M,00 
K. :tnsulye '1600 7000 42 3150 238,25 

ı - Yll lr.şnntındo. çalıştırılan narla işleri yeni ceza evı mahlrl\mları ıçııı 
yuknrda. cins ve mlktan ve muhammen beleme teminatı yazılı o1an sektl 
kalem erzak 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ihnle 16/9/942 çarşamba gllnU gant ıa da: baş mühendislik datre. 
sinde yapılacaktır. 

3 - Umumi ve buausl p.rllarlıt. evsaf hakkındaki malCUnatı batmUlıen-
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IRADYOI 
Bugunkü program 

12.30 P rogram, 12,33 M!Wk CPl.l , 
12,4:> AJans hıı.berlerl, 13 Şarla. ve 
t ilrküler, 18.03 Fasıl s:m, 18,45 Dıns 
orkestrası, 19,30 Ajans haberleri, 19,45 
KOnUftlla, 19,55 Muhayyer makamın
dan şarkılar, 20,15 Radyo gazetesi, 

• 20,43 Blr marı öğrenlyorur. 21 OünUn 
meseleleri, 21,15 Kemtln .olol&n, 21,30 
Konuşma, 21,4S Sentonl orkestrası. 
:2Z.SO Ajans haberıerı ve bOr.salar. 

!'aran aabahJd pr~na 
7,30 Program, 7,32 Vilcudummu ça

lıştıralım. '7,40 AJan.t hnberlerl. 7.55 
Mü:ı:lk (Pl.). 

Gö"t. mütehassısı 

Doktor Cemil Görür 

A~ Şü .. .1 

BAYANL R ve BAY AR 
Müessesemizde 4aJ.ına KADIN ft ERKEK tol, oeti saatlerl, mua 
duvar saatleri, altın ve plAtln nlJall yttzilklert, kıymetll tqlarla 
.u.ıu ÇIQEK ve PLAKLAR ve rem cŞevaIJyee y(lzilkJerlnJn zen-

gin çeşitlerini bulundurdutmuzu btltllrmekle oeref 4uyans. 

No. 10 
58 Elmaı, 7 Pirlanta 

36S Lira. 

No. 38 
18 E1mu 
1 Pırlanta 

SAAT MACAZALARI 2so ura 

No. ıs 
a Pırlanta 
UEJmu 
280 Ltra 

ADRES: İSTANBUL, EMlNÖNtf CADDESi No: 8 

• 
Kömür alım ve ıatiminda raıladığıniz zorlukları haber veriniz. 

Tozlu, ıslak ve eksik kömür almayınız. 
Kömür fiatı muayyendir, fazla para vermeyiniz. 
Sarih adres ve müspet vakıalı tikayetleriniz derhal takip edilir. Bu ha
reketini kendi menfaatiniz icabı olduğu kadar, vatan borcudur. 

Müracaat yeri: Ankara ve lstanbulda) 

Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 

Kız - Erkek 
Ane - hk 

' . ' . . ' . ' : ı_ . . . ~ : ·... ~ . " ," . -1> • : 

Yatdı - Yatl3ıı 
Orta - Lise 

Cağaloğlu Nuruomıanire 
caddesi O•man Şerefeddin 

apartımanı N. S 1 
Tıtleb~ ı:aydma devıım edllmek tedlr, Eskl talebenln tnksltlertnl yıı.tırarnk kıı.yıtlarını yenllemelerı Uizımdtr. 

Müracnnt: Her gUn 10 dan 17 re kıı.dardır, Ecnebl l.1sanı Uk sınıtııı.rdan b:ışlıı.r. GilndUzlll talebe me!ctebln 
'5 hususl v~alttıe nakledlllr. Te!eton: 20530 

Eylul 194! 

KIZILAY DEPOSU 
DirektörJUğünden: 

ŞehrlmWn muhtelif aemtlerlndo bulunan ap~da isim va 
adresleri yazılı b ayilerdo 

v 

52 ilk bir destesi 230 kuruşa 
sablmaktadır. 

BIRINCi LiSTE: 
Beyoğlcı 

• • • 
Şiıli 
Şiıli 

Maçka 

Galata 

Sirkeci 

> 

ı Hüıeyb Zekeriya - Büyük Parmalı:kapİ No. 80/ 82 
ı Angclidie - lstikllil caddesi No. 229 
ı Ha,yık - S rray Sineması karıısında No. 17' 
ı Mithıı.t Sargın - Tarlııbaşı Cad. No. 26 
ı Hasan Şahin - Pongaltı - Ergmelc.on Cad. No. 12'/ 1 
ı Zekcriyn Ozel - Halaskar Caz! Cad. No. 3tJ 
ı Ali Uzun - Teıvikiye Cad. No. 921' 
ı Hilmi Eğerren - Köprübaıı No. 37 
ı İsmail Akkaya - Bahçekapı T ramvay d urak yeri 

No. 49/1 
ı Hayd~r Karac"\ - A nkara Cad. No. 138 

Be.ya~ıt ı Kazım Adnmoğlu - Evkaf sokağı köıe•i No. 
25 Ç mberlitaı 

> ı Hacı Zülf ı kar - Çar~ıkapı \'en içeri Cad. No. 68 
• ı H san Bııllı - !, Bankası yanı No. 14; 
> ı K

4 

z:.ım Şar - Sultanahmct Parkı karşısınd 
Fatih ı Hn:rdar Kılıç - T ram\'ny Cad . No. S 

Kumb.pı ı Fatma Ergentek · istasyon Cad. No. 2 

Aksaray ı Alı Aksay - Laleli Cad. No. 248/250 

Be~ikt '1 Avni Akçebol - Tramvay Cad. No. 71 

Ortaköy ı ldris A~can - Uncu sokak No. 21 

Bakırköy ı Ali Hoşba, - istasyon Cad . No. 61 

Balat ı Saim Cün~üz - Haliç Feneri Mürsel Pa a Cad. 
Tarabyıl ı Hiristo T aliuris - Ta.rabya Cad. No. 96 
Kadıköy ı Mehmet Sabri Yen eriz - Pazar~olu No. 66. 
Haydu pa,a ı Şükrü Üçer - Haydarp aşa Carı içinde 
faenköy : Akile Uygunc.r • Şaşkın Bakkal No. 3/ 365 
Burgaz Ad : Ynrıkı) Tütüncü 

ikinci ve Tam Liste Yakında Ayrıu itin Edilecektir. Hıastalarını pazardan başka 
hl'ı gün ııı ıtt ikiden nltıya ka
dıH hbul eder. l elefon : 22566 ,..111111•------ Nişantaşı, Çınar caddesi, Hususi ----:.•rm•;;ıı"-C111f."' İstanbul Jandar ma Sabn a lma koıni...yonundan: 

Ş n (6: R n T ~ fE5) INı.. il§ lld o n Ü e re:=' te a Bır adedine 130 kuruş :iat tnhmln edilen 02400· adet nümune ve oart-

K E MAPrLof. COrE. NwAı p ' I ~ 16 Ana, hk, Ortau;;;.ve~l..ise-~Yab~lı. Yabs~ız _ Kız,lbErkek c;;;;a ~ e;;;:;JJ O nameslne uygun tımar fırçMı 14,9,942 pazartesi günn s:ıat 15 de İstanbul Taksim J . sı. Al. Ko numuzdn nçtk eksiltme ile alınacaktır. 
Muvakkat teminat 0234~ liradır. Numune komisyonumuzda cörUlUr. 

Lamartin c ddesi 5. Doğu Talebe k yLt i, lerino hergün 9 dan 17 ye kad ar bakılır. T alebemizo dere saatlerine ilaveten ücretsiz Ş;ırtnamesl paras:z alınır. İsteklilerin vesika ve temlhat mekt,ıp vcva mat. 
Potu N~. 14 • Taksim. Telefon: vabancı d il kurlan açılacaktır. bu:ı:larlle blrllkte eksl!tme giln ve oatlnd komisyonumuza gelmP.lert. 
4396:\ t-t~rıı:üı. ıııın t 1 S - 18. ·--------------- TELEFON: 80 547 ••m•••••••••••••m•I c9262• 

IİI!!~~!!!!!!!!!!~!!!~~~~:::==============:.....!.!:::=.~~~~==========------ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 
1 

UMUM M000RL060NDEN 
1 - 4223 sayılı kahve ve çay inhisarı kanu

nunun muvakkat üçüncü maddesi hükmüne 

tevfikan 7 /10/942 tarihinden itibaren inhisar 

kahve ve çayı İnhisarlar idaresince yeni fiat
larla satışa çıkarılacak ve tüccar tarafından 

yapılagelmekte olan aabşlara nihayet verile· 

cektir. 

' \ KUPONLU ·VADELi ·MEVDUAT 

HER·AYIN·BJRiNDE:·PARANIN · VAiZi ·VERiUR 

TÜRK·T(CARET· BA 

2 - Kahve ve ~y ticaretile İ§tİgal edenlerle 

Ticaret maksadile bu maddeleri ellerinde bu
lunduranlar 7 /10/942 giinünden itibaren 48 sa
at zarfında mevcutlarını bir be)~anname ile en 
yakın İnhisarlar idaresine bildireceklerdir. 

-- e 5
9 u••eıml 

'iACINJZ OÖKULOYORSA, BA~INIZOA KEPEK VARSA 

JiK SAÇ EKS·R· 
Ankara Belediye Reisliğinden 

ı - A•1kar:ı nelediyesı lr;tn nlınnco.k o!an ıış:ı~ıda cins ve ınlkt.ar ve 
bedelleri ynzılı on tkl ko.lem eşya 1145, gün müddetle ve kapalı zart wuııte 
ekslltn•eye konulmuştur. 

l 2 - 14000• metre y ngın hortomu muhammen bedeli e20,000• lira te-
·~!l!!!_.~K~U~L~LA~N~l~N~IZ~.~TES~~l~R~IN~l~O~E~R:!:H~A~L~G:Ö~R~O:!!R~S~O:!!N~O~z~.:...!~~ mlnnt1 rt500n liradır. = cıı. adet canl:urtnrıın man' lrıısı muhammen bed"'!l c500o Ura teminatı 
H aydarpa a Lisesi Alım Satım komisyonundan: 037.50• llradır. 

· Hnyd:ırp:ıp lisesinde )'nptınlacak o1nn 5197 Ura 47 kuruş keşi! b!:dea! cıı. adet Y ngın köpuk clhulı arıızöz muhıı.mmen bedeli c4,000e liradır. 
tlmtrot kapalı zart usulile eksiltmeye konulmuştur. Te.nlnntı •300. liradır, 

Eksiltme 17. Eylül. 1942 pt'rl}embe gfinll S!lnt 15 d'.l neyo~ıu Istık!A! cad- e90. adet Ros ing nrazöz yedek parçası muhammen bedell 1335).50" llra 
d? l Karıman mnğaz:ısı knrı1tsında Llse!er Muh:ısebecıll~I blnasmda yo.pıln- teminatı 11 275.2ln liradır. 
c ktır. cıh nd<'t seyyar portntlC merdiven muhammen bedell 075(), lira teml-

Tckııt r.v·ktupları ekslıtme s:ıatinden bir s:ıat evveline ka<Ur komisyon natı c5G,25A liradır. 
yullml.ş olm:llldır. 02. ndet motopomp muhammen bedt>ll cı4000• lira temluntı c300, Hmdır 

Eksiltme genel husust ve rcnnt şartnnmelerl ve t:eşU huH\.s:ısUe buna rlD ndet otomobil üzerinde otomatik merdiven muhammen bedeli c40 000; 
nıuteterrl ctlCer evrak mektept:e görülebilir. lira teminatı .sooo~ liradır. · 

• Muvnkknt temlnıı.t 3SHI llrndır. c50D ııdct 3•0.nı:;ın kemerl muhnmmen bedeli c:lOOOa lira temlnBt.ı "7511 
İsteklllerln en az 61r taıı.hhütte 3500 liralık bu işe benzer ı~ yaptlğın:ı liradır. 

d air ldnrelerlnden almış oldu~u ves1knlara istinaden Istanbul vUO.yetlne ctSO• p:ırçn Mersedes Benz arozöz ve kamyon yedek parçaları muhammen 
mur canUa eksiltnıe tnrlhlnden e:tnuı günleri h:ırlça 3 cün evvel alınmış bedeli cl653• lira teminatı e:123.08 .. Hradır. 

Maliye Vekaletinden: 
B~lktaşd Mtıllye kırtasiye cıeprı,,un gelüp ctct"cek m.:ıızcmentn yakın 

iskele ııe depo arasındaki nckll!esl ile bRlya lardnn çıkacak tahta, takoz vo 
hı.rd!I. sandtk t.aht.alarının satışı pazarlıl' sul'etlle ve nyrı ayrı ihale crlılecef;hı
den ıstekillerln 120 şer lira teminat pnrnlarlle birlikte nihayet 8 eyllıl Oll 
salı günü saat 14 e kadar depoya mUracacı.tlan. «8473• 

Bir adet l<omple Lokomobil- Altel
natör grubu satın alınacaktır. 
Bankamız C arp Linyitleri lıletmesi için 120 - 1 50 efektif bey

gir kuvveti normt I tak tlı, ycııi veya az: kulla nıl mı., hır adet Lı
·komobil - A lternatör gurubu satııı alınacaktır. 

C erek Lokomobil, gerekse alterna.örüı• bütüıı ak nmının tam 
olması ve mükemmel çalışabilecek vaz:.iyctte bJlunmnsı lazımdır. 
Alıernatöre ait tevz.i tab losu ile kontrol ve mest.ha aletlerinin de 
tam olmHı şarttır. 

Lokomobilin linyit yakabilecek vaziyette bulunm aı tercih 
olunur. 

Al ternatörün Üç fazlı \'e 400/ 231 voltluk olması lazımdır. 
Elinde bu evsafta lokomobil - A lternatör gurub '.l bulunanların 

makina!ann b ütün teknik evsaf \'e teferruatını bildiren teklif 
mektuplarını cEti Bank - A nkaru n-:lreJiııe göndermeleri rica 
ve ilan olunur. 

................................. :mıı ..... 11119111 ;eıyw 

lstanbul jandarma satın alma komisyonundan: 
İstnnbul Jand:ınnn eşy anbannda bulun:ı.n 1010 adet 17 kilo M1> 

cram a~rlığında nlemlnyom ve 254 ndet 64 kilo nğul:~md'.\ çinko m.:ıtr& 
O 9/ 942 çarş:ımba çünü saat ı:> de İstanbul Tnks m Jandarma lltu~ ı
mıı. Ko. nunda p:ıı.-ırlık'n satılacaktır. ihaleyi muteaklp r: ti teminat 
a:ınacak ve satış bedelinin tesllmlnl muteaklp de mntrolJ.r tesllnı edıtc
cel:tlr. Köhne mntra nUmunelerı her gün kom~yonumuzda gör;.ıHir. l&. 
trkl!lerln yazılı gun ve saatte komisyonumuza gelmeleri. (9382> 

E rzurum Transit yolu Mıntaka müdürlüğünden 
'l'rnn~lt yolu üzerinden Ça~dnl'lç mevkllnde 27177 lira 68 kuruş lıwşl t 

bede!ll ahş:ı.p köp::-U inşası l:ap:ıh zo.rf usullle ekslıtmcye konulmuştur. Iha. 
lesı 1619/ 942 çnrşanıba cünü saat 15 de Tmnsıt yolu Erzurum mınt.aka mu
durlüğündı.; müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. Taliplerin llıale 
günü iho1c s:ıııtınden btr s:ı.at evvel komisyona teklif mektuplaıını makbuz 
mukabilinde vemıelerı ll\zınıdır. Eksiltmeye girebilmek için vll~yete üç gün 
evvel müracaatta alac:ı.klan ehliyet ve ticaret odası veslka.suu ve 2038133 
llralık muvakkat temlnııt mektuplarJie komisyona müracaatlan lAzımdır. 
Fazın nıalümnt nlmnk ve keşırterı görmek isteyenler her gliil Transit yolu 
Erzurum mıntakn müdllrfü:;iınde göreblllrler. Eksiltmeye glreceklcrln bir 
defadn 15,000 liralık ahş:ı.p köprü ~ini bitirmiş olduklarına d:ı!r veslkala
nnı ibraz etmeleri şıırttır. Postada. vuku bulacak tanhhU~ nanrı ltlb re 
alınmaz. 19413) 

Maliye Vekaletinden 
Maliye Meslek mektebine talebe 

alınacak ehllyet ve 1942 yılına alt Ticaret Odası veslkalarUe gelmeler!, ,9506• ah adet OtovldaJ nııı.kine.;ı muhammen bedeli cll,00011 llra tcınlnnt1 
0825• llradır. Maliye meslek mekteblne alınacak talebenin seçllmest için ıklncl blr 

Çevalye satın alınacak 
Münakala t Vekaleti d evlet limanları işletme 

umum müdürlüğünden: 

tb adet çöp sıkıştırma ve istif tertibatlı !:ÖP kamyonu muhammen be- defa daha. yazılı ve sözll1 müsabaka açılmıştır, Müsabakaya girmek lçm 

Yıllık !htlyaç olamk ısooa adet Ere~li 5000 adet kok 3000 adet orta ınsa 
ve 1000 adet küçuk paso. çe\11lyesl satın alınacaktır. ·rııllplel'in 15/ 9/ 942 nk
ıp.mınıı. kadar nilmunelerile birlikte ctelle s:ı.rılmak sureUie t.ı1kviyc edllmiJJ 
çevalye teklifleri tercihan tetkik edilecektir. cıTekllflerlnl ldnre mt'rkeı.lnde-
kl levazım müdilrlOğune tevdi etmcle rl Hin olunur. (9703) 

Münakalat Vekaleti Devlet Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğünden: 

~ıı nt ıı11 rJ1rh r1 sorör. yn~cı. l'{emlc!. ateş-el a.lınleaktır. M tıup şeınltl ... . ... -· --· .. .. .... ~··-. 

deli e:9000• lır;ı teminatı c!i75t llradır. 17 - 25 yaşında olınnk en R§a~ orta mektep tahslllnl bttl.rmlş bulunmak. 
cl35• kal~ın l'edck p:ı.rr;al:ın muhammen bede!ı 120,0001 !lra teminatı askerlik çağında olnnlar için merllğlnl ynpını' veyıı saır sebeplerle alı\Qr, 

c1500, llıadır. sını kesmiş olmak şarttır. r.TecUlller ahnmn:ı:. Yıı'Zlh ıntlsabaka lmtlha~ 
ıs - Bunlann 13/ 101942 salı gflnü saat 11 de talibine lhalesl mukarrer lan Anknrnda maliye meslek mektebinde, İstanbul, Seyhan, İzmir, Sıva§, 

bulunduğıındln 14artnameslnt görmek isteyenlerin her glln enci.ımen kalemle Samsun, Bursa, Amasya, Zonguldak, Tokat, Ordu. Erzincan, BUeclk, Çan• 
muracantıarı ve 1stekUlerln de 1hııle günü ol:ın 13/ 10/ 942 salı cünil saat ona kırı, Kırşehir, Canakkıı.le. 1'eklrdııl. Kırklareli, Bolu defterdarlıklıı.rm(1a 
kadar 2490 numaralı kanunun 32 ncl maddesi sarahati veçhlle t.ınzlnı ede- ıo Eylül 942 tarlhlnde yapılacaktır. 
ceklerl !ekllt mektuplaruu belediye dairesinde müteşekkll encümens veııne- Talip olanlann imtihan gUnüne kcıdıı.r Ankıırııdn Maliye meslek mcktc-
ıerl. c7099• c912Bo bine ve vllı\yetıerde isimleri sayılım defterdarlıklara müracnatlan ı~zımdır. 

İstanbul Deniz Komuta 1 ... d • Ankal'ada !erruıı kıı.rnrlaştınla:ı sözlü imtihan gUnU ıs Ey:ü1 942 den 2c; Ey-
n ıgın an. ını 942 ye alınmıştır 

Yaşı 32
1
den fazla olmamak üzere yedek subaylardan kab ul imtihanında Mektetln ta.hsU 

0

müddeU lkl yıldır. Talebe mektepte yatar. Ayrıca ıa.şe-
muvaffa.k ,?ıanla rdan yirmisi deniz ordusu ı~ın hesap ve muamele memuru Ierlne mukabil orta mektep mezun larına. nyda keslntlslz 40 ve ıtse mezuıı
~ı:!ış!~;!;m k .üzer~. ~~ın~c~~~· 2~-~!!_ül. 94: .. ~arthlne ka~ar müracaat edll- ıa:ına . 45 1!:9' .. v~r!~l~. ~-e~~:~ ınuvaftııkıyeUe bitirenlerden orta mektep 


