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Harbi biraz 
insanlaştırmak 

mümkün 
değil mi? 

lzmirin 9 Eylô) 
kurtuluş bayramı 

Dünyayı mutlu kılmak için ne 
yapmak gerektiğini sorsanız, mll
~~tleri idare eden insanların hep-

rden blrblrtnin benzeri cevap

Güzel lzmir, yarın kurtuluşunu 

kutlamak için büyük hazırlık yaptı 
r alırsınız. Medeniyetin yüksel· iı_mlr a C~m> - İzmir, g e71o.ı 
esi, insanlığın iyi günler gör- kurtulut bayramını. btly(ik tarUıl 

tnesl için öne sürülen temel dil· ehemmiyeti ile mtlt.ena,.,Jp bir surette 
Jünceler, her dilden kitaplara geç- kutlamak için büyük hazırlı1tlar yap-

E
'", her sınıf halkın kafasında tnıftır. Şehrin muhtelif yerlerlnds 
Lıl zafer alayının geçecei'\ caddelerde 

er etmişti~. B~nla: arasında he· muht~em taklar kurulmuştur. 
üz herkesrn, üzermde iyice an· 9 Eylı1l meydanı - B:ısmahane -

İaşamadığı görüşler vardır: Mese·ı Tllklllk - KeçecUer - Mezarhld>aşı -
10. klml, Komünistliğin en elverişli Arasta - Balcılar lçl - Baı,turak -
tterleyiş çaresJ olduğuna inanır. Kemeraıtı - Hütümct konağı - Ata
Kimisi, Demokrasi rejimi eşslı türle meydanı - Atatürk caddesl üze
l>lr bahtiyarlık kaynağıdır der. ıind• bulunan diildcft.nlar. ot.eller, 
:pazısı Otoriter Devletin !aydala- evler sllaleme tşlnl günün değerlnt 
ftnI saya saya bitlremez. Hürrl· canlandıracak surette ve cen!I mlk
~eti masal, yahut Devletin her işe yasta yapml§lardır. 
kan.şmasım nimet bilenler eksile Bayram 9 eylill çarşamba günü saat 

. . 8 de başlayacak ve geceleyln devam 
de~ıldır. edecektir. öt;Ieden evvel yapılacak 

Fakat, bazı fikirler vardır k1 tören için hazırlanan program §Udur: 
her yerde, herkes için bir ve de- Kahraman ordumuzun izmıte glr
ğişmcz hnkikaUer olnrak kabul dlğl ilk gllndc şchtt dllşenlerln yat.
edilmiştir. Hn.rbln kötü ve zararlı tığı yer zlyarct edilecektir. Törene 
blr şey olduğunu ink6.r eden yok- ~skerl bando tarafından çalınacak 
tur. Sulhun iyiliğine inanmayan· IstıkIA.1 marşı lle başlanacak ve ar
lara ancak timarhanede raslamak kasından getlrlhntş olan çelenkler 
fcabeder, Böyle olduğu halde, bir O.bltteye konulacaktır. 
nesillik zaman geçmeden, sulh, ŞehlUlğl ziyaret töreni bitince kah
tnsınhk için rüya harb 1se sakı- raınan askerlerlmlz tzmıre giriş O.nı-

• • nı yaşatacak..'nrdır. Askerlerimiz üç 
nılmaz tabiı bir hal olmak yolunu koldan hareket edeceklerdir. 

Milli Şef 
Edirnede 

Baıvekilin yarin 
Ankaraya dönmesi 

bekleniyor --·--
Lülebureu 7 ( A.: ... ) - & · 

s\in b uraya gelen Milli Şef İnö
nü, buradaki köy erutitlisünli 
gezdikten sonra aaat 16 da Edir
neye müteveccihen hareket bu
yunnuılartlır. 

Trabzon 8 - Üç gÜndenberi 
tehrimizde bulunan Ba,vekil 
8. Şükrü Saracoilu, bugiin 
Trabzondan Baıkaleye hareket 
edecektir. B. Şükrü Saracoifu, 
dün Akçaibat kazasına giderek 
hararetle karıılanll11f. BeWiye 
parkında bir mUddet kalmit ve 

. halle ile aöriifmilftür. 
Anlutra 8 - Bqveldl 8. 

Sükrii Saracoflunun yarin teb· 
rimize avdeti bekleniyor. 

tuttu. ~evletleri idare ede~lerln Bu 00 kol saat 10 da kışla n hll
hepsl, teker teker, harbden kaçın- kumet önünde Ataıtırk meydanında 
mayı, sulhu korumayı vazife bl- yer ahnış bulunacaktır. Saat tam 
prı~r. fakat h~be başlayan gene 10,15 te K dlto kaleden atılacak t.şn-
vazıfeslnl yaptıgına inanır, sulhu ret topu ııo herkes ve bfitiln nakil ._ ___________ _, 
bozan hiç bir an kendin\ suçlu \'asıl.alan aziz şelıltlerlmlze sıırgı bor- tından saat ıı,so da AtatDr.klln ana. 
.saymaz. Anln.şılıyor ki tnsanlık bu cu olarak bir dakika hareket.sız ıca.- sının kabı1 ziyaret edllecektır. 
en sade hakikatlere bile tam an. lacaklardır. ö~leden sonraki töreno zafer ale.yı 
'anımda inanmış, bu ahl§.ka büs- Şehltllkten gctnı.ı,, olan süvnı1 ko- §enllklerue saat 15 te baolanacaktır. 
blitün bağlanmış değildir. mutanı önce kışlaya, 80nra hllkümet zater alayının 8011 tatuesl i~tllt-

Bunun en sert delilini bu harb· binaınna şanlı bayra~ımızı çekecek- ten sonra meydanda toplanm~ oıan. 
de görüyoruz. tir. Bayrak çeklllı'ken bando İstlkl.A.1 tar yüzlerlnt Atatürk heykeline çe
ı SılAhlanmaya ve boğuşmaya marşını çalacaktır. vlrerek bandonun çalacağı selAm 
eng ı olamıyan milletler, btr çok Saat 10,45 do alt.ılacak iklncl blr havasının devamı mllddetınc• •nı 
toplantılarda hiç olmazsa harbin top 4ıarctı üzerine hava fUotarımız durı14u yapacaklardır. 
insanca yapılması Ozerlnde bir· şehlr üs_tilnde dolaşır'kcn fab~r. 9 EylOl kurtulll.f bayramı mtlnue· 
,1 b bakımdan bir kara ve denUı nakil vsıtalan dOdük -•- rt uıı•...:nı jllk kalmışlar, u \"e komelerlyle ordumuzun İzmlre gl- betile belediy..-ıııu. ~eh n m w 
Çok anlaşmalar imzalamışlar~ı. rt~lnden doğan ytlbek sevıncl yaya- yerlerinde zafer taktan kurm\lftur. 
Harbl insanlaştıracak tedblrlenn caltlardır Kfiltilrparkın et Ef.l~l• ve et.ozan• 
basında zehir~i gaz kullanmamak, CilmhuHyet Ualk Partlsl vlllyet ve kapılan önünde vt ıo tasuıılannda 
şehlt'lerl ve sıvll halkı bombardı~ kaza ldnr• heyetleriyle tmılr Hal1te- çiçeklerle sUslenmlf uter taktan ya
man etmemek gibi sözleşmeler ge. vlnden birer mUmesstl ve Kar11yaka pılmıştır. 
Uyor. Hnlbukl, harbin iklncl, Halkevı ne Karşıyaka 1lk ve orta Aynca şehrln muhtellt yerlertnde 
üçüncü yılında, şehlrler üzerine okullar ve lise ı:ıon sınıf talebest tara- eğlenceler tertlbolunmu2tur, 
kıyasıya havn akınları yapmak ---------------------- --
artık göze blle batmayan blr usul 
oldu. B. W andel Wilkie'nin 

Ankakada beyanatı 
İngiltercye giden gazeteci arka

tiaşlar. Londrada ve daha başka 
şehirlerde hava bombardıma!nla
nnrn yaptığı yıkınlan görmüşler. 
Medeniyetin ortaklaşa malı olan 
güzel eserlerin enkazı karşısında 
ıluyduklan insanca acıyı, telgraf
lar kısaca blldlrlyordu. 

Gerçekten, bir yanda cephede 
milyonlarca insan boğuşup ölür
Jren, harb ve müdafaa ile hiç ilgi 
re ılişlği olmayan sessiz ve rahat 

Rommel'in taarruzu durdurulmuş, 
ikinci cephe Mısırda açılmıştır 

ed b bl Ankara 8 (Akşam> - B. Roo3e- I rina ba§lıyacak, sabah saat onda 
§elıirlerin bir gec e ara ye veltln şahs1 mU.messm B, Wandell Hariciye veklll B. Numan Menemen-
<lonmesini, harbden suçu, harbe Wllkle dilıı saat 14.SO da tayyare cıo~ıu tnratınde.n kabul cdllecek, 
;taydru;ı olmayan zavnllı kadın ve ne Kahlreden şchrimlzo gelm~. hava çarşamba günü İn&fllz stıfarotha
~ocukların uykuda parçalanması- meydanında. hlikumct namınıı pro-- nes!.ndo şeretlne ziyaret verllecek ,.e 
nı medeni ahlakın asla kabul tokol umum ınüdürU. har1clye ka. tayyare na Tnhran. Moskova ve 
~tmeme i Iılıım gelir. Halbuki lemı mahsus mUdUrll, Amerika ve İn- Çine doğru seyahaUne devam ede
jbu oluyor, hem iki taraflı, gittikçe glllz btlyük elçllcrllc, sovyet mas- cektlr. 
:ru-tan bir hızla oluyor. Iahıı.tgilznn ve AtlanUk demcclni Türkiyeye hayranhk 

Almanyada iken, İııgillz tny- :lmzal~mış olnn bütün devletler elçl- B. Wllkl . saat on yedlde gazet-0ei-
yarelerlnln tahrip ettiği Kolonya ıerı \ e cazetecllcr tanı.tından karşı- lerı Amerikan sefarethanesinde k3-
t:'.eh ·ını gidip göın1eıni benden lanm~tır. B. Wllkte, takdlm merosl- bul ederek Amerlkalılann yc-ul Tür-
ll' mlnden sonrn doğnıca Amerlkn se- , 
ırbıı etmişlerdi. F..skiden gördü- farethaneslne gıtm~tlr klyeye besledlklert h:ı.yranlıln bc'.lrt-

. b .. 1 eh ı bu sefer , · tlkt.en sonra demiştir kl: 
.gam u guze ş r n, B. "Ukle bu sabah resmt ziyareUe _ Amerlknlılar, Atatürkil bu de\•rln 
gidip, o yanık ve yıkık manzara- ....................................... en büyuk ad:ımlnnndnn blrl olarak 
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BU SABABKi TELGRAFLAR 

Ruslar, Stalingrad'ın garbında 
geri çekilmeğe mecbur kaldllar 
Şimdi Alman tazyikının ağırlığı, şehrin garbına intikal 

etti, Almanlar Grozni istikametine ilerliyorlar 
BerUa 1 <RMfro> - ~lkl•r 

sta11.ngracıa fazla riilttarda yent ııılı-
1at kuTVeUert get1an1flerse da kıtaa
tunu ııerı hareketlerine devam ed1-
yÔrlar 

Yenlden birçok mll&talıkem mev
ldler ve blne'lder, Alman ltuneUerl 
tarafından I•al edllm~tir. 

Vicby 8 (A.A.) - Btallngrad &ıün
de muharebe §lddet.Ie devam ediyor. 
Mare.pl Timoçenko, fehlr etrafında.
ki Alman çembertnt gevşetmeıt için 
şiddetli mukabil taarruzlar ye.pı.yor. 
Almanlar şlddetll blr muharebeden 
sonra. hlklm bir tepeyi, Rumenler 
de cenupta Volganı.n ormanlık bölge
sinde müstahkem bil:' mcvztı zaptet
ml.şledlr. Kafkasya.da Almanlar Terek 
nehrlnl Rus mul<avemeunı kırarak 
geçm~lerdlr, 

D. N. B. ajansına göre Almanlar 
şimdiye kadar cenup ceph~ndcld 
muharebelerde 58 Rus tlimentnl ve 
39 tugayını lmhe. etmlflerdlr, 

Londra 8 (A.A.> - Stallngradd& 
Almanlann e.sas tazylltı şlm.d.l tehrln 
gamına lntlkal etml~tlr. 

Dlln gece ya?Ul Mostova.da neore
dllen resmt Rıı.! teblltl t6Yie diyor: 

7 eylQl günü kıtaatımu. staıınıra
d.ın batıslle cenup batııında n Novo
roslski ile Mo2ld.ok :teatmlnde dl1t
manla tldd&tıt muharebeler yapmıt
lardır. Cephenin dlfer kesimlerinde 
değlfllc.Mk yoktur. 

SOvyet yüksek kuınnndnnlı~ının bu 
muharebeler hakkında neşrettl~l 
tn.fsllMlı rapora göre Stallngradın 
batJ.iflPda ~Ok iJddetll OarpJfDtalU ol• 
mUftur. Bir Rua blrlltf, arka &ricaya 
d!Srt Alman hOeumunu ı>Cl*tlrttük· 
ten sonra yenı mevzilere çekllmtştır. 

stallngradın cenubu garb'6lnde 
Almanlar. büyük kuvvetlerle taarruza 
gemlşler ve a~ır zay1ııt Ue tatdedU
mt§lerdlr. Taarruza lştlrlk eden 30 
tanktan sekW taluibedilmlfLlr. 

B. Uoosevelt'in yeni nutku 
Almanyanın kudretini Avrupada kırmalıyız 
Buna hazırlanıyoruz. Verdiğimiz kararları 

zamanı gelince hem siz, hem de 
düşman öğrenecek 

Londra 8 (A.A.) - Ameri
ka Reiaicümhuru Rooıevelt dün 
aktam Amerika halkına hitabet
tiği bir nutkunda. muhtelif cep
helerde)d harb durumunu tet
kik elmİJ ve demittir ki: 

cAvrupa harb bölgeainde ga· 
yemiz. Almanyaya taarruz et· 
mektir. Almanyaya hlicuma 
baılıyabileceilmiz blr dUzüne 
yer vardır. Bu taarrua için ica
beden hazırlıltlarm 'yapılmak• 

oldujundan emin olabilireiniz. Al
manyanın kudreti Avrupada kı
nmalıdır. Bu huıuıta aıkert ve 
aiyaui mahiye~te milhim kararlar 
verdik. Zamanı gelince, bu ka
rarlann ne olduğunu siz do öğ
reneceltıinlz. düıman da ... Fa
kat bu k.ararla.nn taarruza geç
mek hakkında olduiunu aöyU
ıyebilirim. 19.ıfJ MnMi bize yihı 
milyar marka malolacaktır. Po
arl Harbour bulcınından •onra 
9 ay zarfında, ieçen Umumi 
harhde Franaaya g8nderm\t ol• 
duğumux kuvvetten U9 mllU 
fulaııııı deniz aım yerlere g~n
derdik. 

Milyonlarca Alman bu ıene 

do acı bir kıı geçirecekti.r. 
Ruslar dayanacaklar ve mütte
fiklerin yardımile Almanlan 
atacaklardır. 

Amerilcalılar, Salomon ad • 
lanndaki muvaffakıyeti fazla 
izam etmemelidirler. Fakat Mid
way' daki mu:ıaf feriyetimiz, bü
yük ölçüde büyük bir Japon ta
arruzunu durdurmuıtur. • 

Bundan eonra B. Roosevelt, 
M .. ır ve Akdeniz cephesinin 
harb durumundan bahsederek 
demiştir lc.iı 

cMısmn kontrolu ve Hint 
Okyanusunun hakimiyeti iı;in 
şiddetli bir muharebe başlamıı· 
tır. Bu muharebenin netice!in
den üm~tvarız. Bu harb, bera
berce çalışan müttefik hava, de· 
niz ve kara kuvvetlerinin iı bir· 
lift1e kau.nılacakttr. 

Bu ha.rb, ıimdiye kadar yer
yüzüniln görrnüt olduğu aavat
lann en çetinidir.. Bu misli gö
rülmemiı meydan okuyufa 
karşı koymağa kuvvetimiz.in 
ırotlp yetmediği ıualine cevap 
venneyl lst.ikbalin t&rihçilerine 
bırakmamalı; biz kendimiz 
(ent) diye haiırmalıyız.• 

Almanlann zaptettıklertnı lddia 
ettlklert Novorostskl bölgesinde şld
detli muharebeler devam edlYor. 
Maınatıh Ruslar, Almanlann bQ.yük ~------------------------_, 
kuvvet~e taarruza geçeret hatıa-
nna glrdlklerlnl ve bir rahne açtıt
laruıı itiraf ediyor, Ruslar bu mu
harebede 12 Alınan tankı t.ahrlbcyl&
mlşler, 400 Almanı öldllrm(lş!erdtr. 

Almanlar, Groznl petrol nııntake.
sma ilerııemeğe ça~ktadır. AI· 
manlann goçtlklert ve Terek suyu 
oldujlu sanılan blr nehrin cenubun
da Ruslar, arunzın hücum ederek Al
manlan meskQn bir yerden t'llcar
mışlardır. Barşlca blr yerde cenuba 
doğru ilerllemete savaşan Alınanlar 
23 tnnk kaybettikten sonra çekllmc
ğe mecbur kalınışlardır 

M!>!>koYa 8 - Rcutcr muhabiri bil
diriyor: Stallngradın şimal batısın
daki durumda son 24 .saat ıı:tnde sa
ld.h vardır. 

Ruslar, Alman sol cenahını plls
kUrtmü§leıdlr. Ccırnpta Alman tıızyl
kı nrtmşıtır. Fnkllt Ru'51ar da.ynnı. 
yorlar. Almnn tankları uçaksavar 
toplarına taarruz etmlşlcrdlr. Top
I::ı.rın nnmlul:ı.n aşağı indirilerek tS 
truık tahrlbedUm~Ur. 

Bir hava hücumunda mlihimmnt 
yüklü 300 kamyon imha edllnı!ş, 590 
Alman oldürlllmUştllr, Ka!kasyada 
Terek nehrlnl geçmeğc muvaffak o1an 
Alman tanklarından 50 si ya t-ahrtp 
veya hasara u~rotılmış, 1500 Alman 
ö!dürü'ml\ştllr. 

Batı çölünde bir Alman tümeni 
mayın tarlası içinde kaldı 

Cephenin diğer kesimlerinde durum, 
taarruzdan evvelkinin aynidir 

Londra 8 (A.A.l - Mtstr cephesln· 
de, batı çölünct. as tu.ıtyet olmuıtur. 
Rlcat eden mihver kuvveUerlnln ~ 
rııerlnl mnttetl.lr; seyyar kuvvetleri, 
topçusu ve tayyareleri ız•aca devam 
ediyorlar. 

Reuter muhablrlnln lşa.ratına göre 
Elhumeyrnat bôtges1ndc %1\ll.tteıUtlerln 
cenuptakl rnnyuı tıı.rlalanna gtnnlı 

Fakirlere 
kış yardımı 

olan blt Alınan ttlmenı cerı çelrUme
m~ıır. 

Cephenln diğer keslmlertnde da. 
rum, mihver taarruzundan evveltl 
hale dönmüşt{lxl. Oeıphede mihver 
tayyarelerinin faaliyeti hafitçe ort
mtftır. 4 Alman ta.yyaı:est dl\şilı1ll• 
mtlş, diğer blrçoklan da. hasara uıtra
tı".mı§tır. 

Milli Müdafaa 
istikrazı 

suu seyretmek istemedim. Alma!n· ler, mamureler boşuna kül olu- tanırlar. Maksadımız yalnız TUıklye 
~·anın bazı yerlerinden geçer- yor, halk arasında. düşmana karşı ne bir dostluk kurmak değil, bu dost-
,ken, tayynre bombalan altmda kin ve intikam duyguları bir kat luğ-u lnkt,nt cttırnıektır. B. Eden Türk gazeteci· 
yıkılın.~ ~o.nat ve medeniyet eser- daha artıyor. Londra ve Kenter- lnmliz • Amerikan lerini kabul ett•ı 

Evkaf ve Kızılay 
aşhaneler için yer 

arıyor 

Tahviller, bu ayın on 
betinden itibaren aahıa 

çıkarılıyor 
lert göıduk. burl şehirlerinin bombardımanı &• 

1nglllzler ta~n.Telerin yaptığı İngilterenln harb kudretlııl ne fikir birliği b Londra 7 - Ti.ırk ga.zetecilcıi Evkaf ve Kızılay kıt y&kla,l.ığından Ankara 8 (Akıam) :_ ihracına 
yakı ve yıkılan gostercrek: kadar sarstı, Kolonyanııı yıkılma- B Wilkle harbln sevk ve 1daresl U(:Ün Haberler Nazırının ıerefleri.- fakir haikın yedlrllmesl lçln - ge- Maliyo Vckçletince karar veril .. 

- Bakınız Alın~. tayyareleri sı Almanyayı ne derece zayıf- işinde Ingiltere He Blrl~lk Amerlka ne verdiği öğle ziyafetinde b'..llun- çen sene okluğu glbl - şehı:in muh- Millt müdafaa istikraz tahvillerl b.a 
,,e ·uaptı? Buna ne luzum vardı? lattı, bilmiyorwn. 'l\"'u1ını·1·ak olan arasında tam b1r tıtır blrllğl oldu- muşlar, sonra Hariciye Nazırı B. 
,. J ıu U'I.. Ed f d k b 1 d'I · 1 d' telif semtlerinde a.şhanelcr tesis et- ayın on beşinden itibaren Htııa çı• Wtrorlar. .. bir şey \'arsa, haı·b l>lttı"ktcn sonra ğwıu kaydetmiş ve denılştlr kl: en tara m an a u e ı mıı er ır. 1 LvO 

J 1 rl B H" · c h' H b ı N ıne~e karar vermiştir. Bu aşhaneler kanlacaktır. Maliye Veka eti tan • Almanlar, yangın yere nl gos- ne yenmeye, ne yenilmeye hiç - Amerlk dl\ harb ~ıı.yelerl ve . useyın a ıt, a er er azın- ıı> 
tererek: teslrt dokunmamış olan harabe· zafer için millet aro..sındıı. ~1iı.d.e yüz nın nutkuna verdiği cevapta, lngi- için Evkaf ,.e Kızılay bllhnssa şehl'ln leri bankalara verme~e ha§lamışbr. 
. _ Bakınız İngiliz tayyareleri ler karşısında dünkü dost ve ittifak vardır. Amerika bu ağustos liz milletinde gördüğü harb azmini taklr semtlerinde birer mllnaslp yer Milli müdafaa istikraz tahvilleri 

~e yaptı? Bununla harb kazanılır du.·.·şmanın blrİıkte göz YQ~l dö· içinde 5,000 tayyare ynpmıştır. Blr se- ha)'Tanlıkla belirtmiştir. nramakt~ır, yüzde S ve >·üzde 7 faiz ve ikrami-
k -;- ne sonra aylık tny.,t·are imalA.tımız lO tiskudarda Yeıılcamt önündeki os· ~elidi. Bu tahvillerin bir hususiyeti ı? diyorlar. rup pişman olcıcaklnndır. bini geçecektir. A!lustosta. Amerika Salomon adalarına 

lngiıtcrcye akın eden Alman Bu işe kim önce b~ladı? o da 600,000 t.on geml yaptı, b1tırılan ge- J . .. .. ··ıd·· ı...ı imaret binasında dôrt bin kl&illk de yalnız para ile değil, evvclco 
tayvarelerlnden dolayı lngiliz ma- ~clll değil. Almanlar İngillzleri, muer is~ ınütenuı.dlyen azaıncnk ve apon ıhracı puskurtu u btr aşhane açacaktır. nerldo bura· alınmış olan Tasarruf bonolarilo 
nevlyatınm ktnlmadığını anla- In~iltere Almnnyayı ilk suçJu gös- 4 ny oonm mütte!ik~rtn gemi z:ı. Londra 8 (A.A) _ Salomon da 1nşe edl!ecek olanlDnn mıktan on dr.hi rnüb ... deic edilebiL:ck olması• 
nıak için İngiltereve kndar gitme- terıyor. Heı· iki tarar. düşman l l:ı.tı 350,00::ı tonu ceçmlyccektlr. ada! rından Cuvad41Jken 1 adasın- b!ne kadar çıknntacaktır. Fat'h, Ak- dır. Milli müdafaa istihazınmın 
ye hacet voktur. Almanyada da şehirlerini tnhrip ctm"'k için git- Mısıt"da harb durumu dasındn Japonbrı:ı k r:ıra \ıkın"k ı;amy Be.ştkto.ş, Eyüpte d" blrer aş- tuhv.il aatı müddeti 30 eylüle kad r 
ha.va akmlarının harbi kaybetti· gide aı tan IJir gayrette lınzırlanı- B. Wlllde, Mısır ceplıe lndekl harb teşebbüslt>ri Amerikan tayyarecile· hane açıl:ıC!lktır. Bu aşhanelerde E\'- devarr:. edcı:ektır. Şımdıden ban• 
tecel,tinl" innnnn t"J· inı::an görme· yor. durumun temasla dcmhtlr ki: ri t rafından önlenmiştir. Dü,man kaf ve Kızılay, öğle vaı,ıııcrl Slc:Jk Lalara vaki nuir caatldrın ç::>ğu nn-
Cllğiıni t ıılı r-"(phillrim Rn aktn- Bu boşun:ı .. ıl:ıcıTı ı 1 önli 'e - Mı .ır:'la buLnn C"ph yl nı-zdlm. zayiata u wramıştır. J ponlnn tal:vi- yem 'k dn!'i'ıtac:ı.ktlr. B ı s ll Ilı> l:ı~ın zarı dikk te almırs . ilk kı,•m t"lh-
!arrn nııcnl· ıl-i neticc.,ı olttvor: Bir geçmek ınunıl ı n clı>X l ml'l Ro ... melln t.:ı rıu?.u dmdmu'muştur. ;)e kuvvctlt>ri alma!arıua meydatıj t .. J,; ık r,u. ı de fakir lıulka ya.ıd ıı vıl rin '.!O eylüld n C' tı 1 ması 
'daha yerine konamıyacak cs~r- ~ cmcd im Sadak (Devamı sa!ıife 2, sütun 6 de) verilmemi~ti.r. l tcınln edılecckt1r. ın uh lkd':ur. 
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SOZON &EliŞi -

Profesör Bakkal ... 
o•rn hlr hokbbaumıs admm yanından profesörlüğü hiç 

eksik etmez. Ne aman gwtel.erde mı• hlr DAmm gör
llem başındaki aprofesöl'» unvanma takıhr kabnm. Diploması 
neredendir, hangi hokkabazlık enstltilsihıden.. nya ftnlverslte
ıdnden mezun olmuştur, bllmfyomm ama her halde profesörlü· 
ffl uydurma bir şey değildir. 

İşittiğime göre «profesör» bir rUn ıdllııdfr ppb içinden 
gürbüz tavuklar, başka gftn apıaıl- kuıdeleler, :taı.klarmcllm 
mendiller çıkanyor, iskambil kliıtlanm pastaya tahvil edlyor· 
muş. İstediği aman l\VUçlanndan su fibl gümüş liralar alotfı. 
lmı da duydum. Böyle muktedir bir ho»•hua cprofel6rıı un
ftlll ~ mudur! cllye0ekwlnlz. EIWte ~k 4efUdlr, hatta ben u 
eldufu bnaatlndeyhn. Fakat ona aprofflllh demekle bir çok 
hokkabulann h•kkmı ylyonız. Meselı\ bugön sayın hokkabaz 
!tir muayı ~ibden bybettiil için cprofllil'» unvanlle tal· 
tlf edilirken Mr hekhı on andık feker1 yebdlyor da ona yine 
cballab diyoruz, Leblebiden llmlt yapan bir fınnaya neden 
«JWOfes8r», hfç olmazsa «c1oçent» denmeshı. DükkAmnda bir top 
kumaş yokken fasla para vereceitnlsl anlaymea ltef raflann 
arka11ndan top top. kumaş çıkaran manifaturacı mahir bir bok· 
bhu defil de nedir? Onlar da avuçJanndan prıl pnl para akı· 
tıyorlar. Fakat yJne kendilerine cemal» diyoruz. 

Belld benim bu anlayışmhfıma barak diyeeekslnis kl 
profesör hokkabaz ara sıra adam da kesiyor. Cevabım hazırdır: 
BeriJdler neredeyse topumuzu öldilrecekler! Onlar bizim hak· 
kımızı yerken biz yine yumuşak blbll olalım da onların hak· 
kını vemeyellm ve her 'birini hoklrabulıkta layık oJduklan riit
belerle çağırabın: Profetıar ballal B. Flan, profes<ir mani· 
faturacı B. Filan ithalat tacirlerlmlzden profesör, doktor B. FiJ· 
man! Şevket Rado 

Meriç nehrinin Ege bölgesi 
taşmasına kartı zeytinyağı stoku 
Sağ aahilinde yakında 
bir mahmuz inıasına 

bcqlanıyor 

/zmir ,elırinde 600 ton 
zeytinyağı te•bit edildi 

Edime 8 (Akpm) - Sa tafllla- bmir. 1 (Akpm) - Ti~ret 

llalJıemeı.ile: 

iki cins tavuk uetirirsa 
Ve bana bundan sonra kötü söz 

stsylemeye tövbe ederse 
onunla barışırım 

SQan ftt&net adllye kor!donmda 
fınI fll'll dön1lyor, ftn11ne gelene eıtn
deti mahkeme celpoamestnı uzatıp 
dert yanıYor: 

- Şimdl hltımın tarşısmda ben 
blllr1m ona :npaeatmu. Ta'fUklanmı 
!5ldftrdütft yetlıpmlYormuş gibi bir de 
a~a gelen kllfrtı savurmanın ceza. 
mu s6i'Onee atlı ba.fın• pllr. Hem. 
iade ceza da delil. tavuklarımı ı.te
rhn. 

mr den!zlt horozu ne tkl tavutu 
varnıt1. Kol'Jl4USU Şehap adındakl de
Uka.nlı bunu ınstanmış ve: tavuklnr 
benin\ bah~eme gtrtp çlçıeklertmı 
bett>at @t!lvorlnr dtve ikisini de 151-

dürmüş. Bu yttzden çıkan kavgada 
baya.n Petanete kilfttr de etmiş ve 
mahkemeye dtişmüşler. Sulh cez1 
mahkemesinin kap11ımın bir yanmda 
maznun Sehaı> yaşlı Ud ktıdmla te
i"1ı tellslı kon~uyor. öte taratın. 
da da bayan 1'etanet ytHtsek Besle 
derdlnt döküyor: 

- Ne tadar 'tr,vmettl tavukla!'dı 
bilseniz!.. İ1dslnl ltf g&ztımtln nutu, 
horozumu ~a vtlret!mln !el gibi se
verdtm. Tavuklar her gtln yumurt
Jardı. Horoz da evtmJn •ati idi. Her 
abah onun taUı ııesl lle u~dan 
uyanıp nazama yetl~rdlm. GUnfin 
blrlnde tavuklann lktsı birden orta-
dan kayboldu. Zavallı horozc~a
zım o gece dertli lştklar ızlbl boynu. 
nu bllkttt. kftmes-e girmedi, sabaha 
kadar asma dalında plnekledl. Er
tesi sabah ta bahçe duvannm Jtena
rmda iki tnvutun !5lfü;ftntl buldum. 
O gündenbert horozun sesi sada~ 
keslldt. sabahlan o kadar yava~ ötü-

J'Qr ki, aesml duyup uyanamıyorum. 
Namazlarım da ka7Aya taııyor. önl\
müz ramazan. Her ıtbı sabah na. 
mazına uyanmak llllm. Tavuklar 
!5ldültft lçtn horoz kederinden 6tmtl
yor ki benı uyandırsın. Hem tavuk
lanmı lstetlm, hem de Jtftfilr ettlğ1 
için onun cezasını kessinler. 

Mahkemeye gtrdller. Bayan Feta.
net tavuk, horoz macerasını ve Şeluı
bm kendlslne ktlfür ettıtını 7ana. ya
kıla anlattı. Maznun Şehap hakaret 
iddiasını reddederek dedi kl: 

- Tavuklar duvaı"dan atlaıyıp çl
~klerlml bOEUyorlardı. Kovalamak 
için ellmc:!ekl sopanu fırlattım. So
pa. tavukların kafalarına raslaıruş. 
lklsl de öldüler. Kasden yapmadım. 
Bir kaza oldu. KendlltM ldlfllr de 
etmedim. O bir sürü kötft sözler söy
ledi bana. Tavuklamın parasını ödl
yeceğlm. Mahkemenin harcı da ne 
1ae vereyim. Böyle t'ltuk horoz işleri 
lc;ln mabkeme klpılannda dolaşmı
:valım. 
Şehabm sözlerini can kulağlyle 

c:!lnllyen bayan Fetanet, ha.kimin ba
rışma tekllfl üzerine ayata kalktı: 

- Tavuklanmın yerine iki tane 
tiyle cins tavuk alıp getlrlrse, blr 
daha da kötü söz söylemeııc tövbe 
ederse ben de dA.va.mdan vazgeçerim. 
Mübarek ramazan geltyor Konu kom
şu arasında dargınlık olmuını ıa.. 
temem. Bfiyük.lfik bende laılsın. 
amma, akşam tızert t.avuklar getmell 
haa .•• 
hı taraf uyuştular ve dlva ru.tut 

etti. Bayan J'etanet gene tavuklannı 
methederek kapıdan çıktı. 

la a · lmak Ye bu llUJ'etle • Veklletı, birde mevcut zeytmya• 
..;::a mm~a~a yaphiı zararları ::. iı 8!0~unun t~b~t edilerek bildiril- Piyasada teker azlığı Sular ve elektrik 
it: k .. M • h . . i mesını mnretmifti. Allkadarlar İz· k 1 "d 1 • • k" •• 1 • 
... ,r:!ed uzereN e'!beç ne .nfl~~~ ~ ... mhde 600 ton yemeklik zeytiny~ Bakkallarda teker bulrn~_ ... _zorb~t- ı are ermm omur en 
auın e ve azmı Y ÇI ıgı cıvann- :mı.... _ _.:... .:-· t--L•t ed k mışbr. Cumartesi günündenuerl ır· Belediye Sular ldaresile Elektrik 
ı.. b' ah · Nafia V kA •- mev..-.-..,e.u.ı eıruı ere 4L..L 
••. ır m muz ~ .. e. - keyfiyeti Vekllete bildinn" lerdir. çok bakkallarda teker yoktu . ..,.:aer• umum müdürlüğünün fabrikalanna 
letince muvafık gorulmuı ve bu ıte Di" a-~'-tan Mmt k 11

"'"" cilik ıirketine müracaat eden bak· lüzum:u olan kömürler için Dahiliye 

HARB 

Stalingrad'ı 1500 
uçak bombalıyor 

Almanlar, bu müstahkem şehre 
karşı yeni bir taarruz için 

kuvvetlerinl yığıyorlar 
Doiu cepbeaindeı 

Stalingrad önündeki kanh 
meydan muharebesi henllz bit
memittir. Alman ıeımt tebliil, 
StallngTad l>nüru:le Alman ve 
Rumen kuvvetlerinin fiddetli 
nıubarebeler yaparak arazi ka
zandıklannı bildiriyor ve ı8yle 
devam ediyor: cDiiıman ıehre 
ltarıı tazyikı hafifletmek mak· 
sadile kuvvetli piyade ve zırhlı 
tümenlerile hatlanmıza karp 
hilcumlannı yenilemiftir. Bütün 
bu taarruzlar, dUtınana kanlı 
zayiat verdirilerek def ve 108 
Ru tankı taluiheclilmittir. 

Tayyarelerimiz, aecell sün• 
düzlU bombardmıanlanna d~ 
vam ediyor. Volganın babını .. 
da düşman uçak mey-danı da 
bombardıman edilmiştir.:. 

Londra radyosunun Mosko· 
ı vadaki muhabiri de Stalingrad 
\ et.rafındaki ıon vaziyeti ıCSyle 

bildiriyor: 
cAlmanlar 72 saattenberi Sta• 

lingrada kartı taarruzlarında te
rakki kaydedemeımlşlerdir. Zan
nedildiğine göre, yeni bil' taar• 
ruz için kuvvetlerini topluyor .. 
)ar. Tehlike vahametini muha· 
faza etmektedir. Stuka'lar da 
dahil olmak üzere Almanlar 
1 SOO tayyare toplamıtlardıl'. 
Rm müdafilerinl yıldırmak için 
geceU gündüzlil bllcumlar yap
makta. Üzerlerine mitralyöz ate
ıi de açmaktadırlar. 

tuyik cenup bahdan gelmekte
clir. Ruslar, ,ehrin ıimal babıın· 
da ıon 24 aaat zarfında durum
lannı 'biraz diizeltmitladlr. 
Groznl petrol mıntakaaı da teb· 
likeye girmektedir.> 

Alman reımt tebliğine s'Hre, 
merkez ite.iminde, Medinln ce
nup doğuıunda Ruaların yenile
dikleri taanuzla~. karnen muka
bil taanuzlarla defedilmit. h
men gö)Unün cenubunda ma
halli Sovyet taarruzları da aldın 
blmıftu. Ladoga gölünlln ce
nunbunda birçok Rus taarruz· 
lan karılı zayiatla püskürtülmüş. 
bir k191m düfJllan kuvvetleri 
çevrilerek imha edilmiıtlr. Ru• 
)ar 1200 CSlü zayiat 'Vermiıler
dir. 

Ladoga gölünde tay:vare bom
balarile bir aillblı Rus gemisi 
ile bir ıilebi bahnlmıt, hiT U
lahlı gemi ile üç ~ilep de hasara 
uğratılmıştır. 

Mısır cephesinde: 1 

fi ,_ .. 12637 1.. •• li gerwuw.ı aa ııcaret 
1 

d" d 
Stalingrada karıı en ıiddetli 

Londradan gelen haberlere 
göre, Bah çölünde Mihver kuv
vetleri Batıya çekilmeğe dün de ~ 

devam etmitlerdir. İngiliz 1ey
yar kollan ve topçuıu Mihver 
kuvvetlerini mlltemadiyen hır
palıyor. Alman rcsmf tebliği 
ile. lngilizlerin orta kesimde 
yapbklan bir taarruzun pU.kür.
tüldüğünü biJdinnektedir. Al
man tayyareleri dün de lngiliz 
top mevzilerini bombardımaın 
eylemişlerdir. ar o unma.K; uzere .K;USUl' - iid"" '"~; d b"t'" C"-- b"I . . kallara, vasıta bu unama ıgın an, Veklleti nezdinde teıebbUs.te hulu-

l k t Mis t Vili t · •· m W'•U•... e u un A4"' 0 geaının -'- ) d'"" b' "dd ı d •.
1 

.a. i .Y~ dmhİe :au~· zeydnyaijı atokunu teabit etmeğe ıea:er geın1· i.e~e1 .lfllril ~e. ır Dm.? bet nulmuştur. Elektrik .ve Sular ldar... -~-- =-=-=-- ·- _ _ _ 
en mı,tkır. _,np.at lifi -: -~L~!d' - bqlamıştu. Bölge :ı.eytinyağlannın ıabretmemalen bı dı mııt.ı.r. un ~ leti kömürü nakledecek nakliye va· L k t 1 d ı w·ık· ' . 

meye ç• arumıı o up muteanru ıne te.ı> . d bi b r da bı .. 1 ek huau•ta Urrıatına muracaat ettı· sıtaa• bulam•m•ktadırıar. o an a ar a B 1 ıe nın 
laale edilir edilmez faaliyete geçile- • __ !ıtid ehalr"'"" a ta V-'--ti:1

1 ~ bnile- ğimiz Şekercilik ıirketinde alakadar Haber aldığımıza göre Dahili[ye • 
kt' tiıı;cu er ı ıcaret CA• etıne • b" b h l l . b ' b t ce ır.. • . dirilecektir. ır zat u ususta ıun an söy emı,- Vekaleti, .1Ktlaat Vekaletine müsta- eyana l 
Nafıa Vekaletı. aynı zamanda su- tir: celen ve ehemmiyetle müracaaua tabldot 1 

lann yükaelme •e alçalDUWDı ölç· İncir naldiyabnda clatanbul p~nda teker yok- bulunarak. Sular ve Elektrik idare- CBatt tarafı 1 inci sahifede) 
mek ~in Meriç kapı~~ ~umula bir fevkalade kolaylıklar lulu, bunlan Ltaabula sethmelı: lednin ıh~ olan kBmllrlln bir an .Almanlllr tank kuvvetıerının yftzde 
eşe] ıstasyonunun tesuıını kararlaş- •• t ·ı k üzere vagon tedarikinde çek.iJo., evvel temin edilmesini istemiş.tir. Daimi encümen lokanta- kırkını kaybetmişlerdir. Mihvercllc-
bnnıştır. goı erı ece .. güçlükten 11eıet etmektedir. Müna- Dahiliye Vekaleti, aynı zamanda 1 d bu usulün tatbikini rln bu taarruzda tankları en iyi 

•• •• • Ankara ~ C~m). -. ~unak.a- kalat Vekaleti klfi miktarda vagon Münakalat Vekaletine de müracaat ar a .. .. cinsten ve 270 kadardı Bunlardan en 
Guınrüklerdeki eıyaya IAt Vekileti lzmir lnCD'lennın atiı- vereceğini vadettijinden yarından ederek vapur tahsisini iatemittir. mıntafık gordu atalı l~ taneeı tahrlbedllmt9Ur. Hal-

atle k __ ... ,, · • b::...ıık lı: la ' buti Iuglllz ve AmerJ.kan tanklan henüz elkonmadı ....,. •e aa&11 1Ç1D ~.. 0 Y- itibaren tekrar p~a teker ver· 
laklar göateTeceğini allkadarlata bil- _._ ,_ b'l 1 __ L b" k .• H ,. •d 1 d mütemadiyen artıyor. 

9.37 938 1enelerinde hariçten d" . . me& w.a 1 o acuı. 're ır aç gun ıon- uıuıı ı are ere yar un Vali ve Belediye reisi Dr. l.Aitft H b b"t k? 
sümrüklerimize getirilip de henüz ~r:_ı:.. il I O dah ra da darlık kallr.cakhr. Flatlerin Anbiıa 7 (Ak~am) - Harh du· Kırdar. lokantalarda yemek yiyen- ar ne zaman 1 ece 1 

~ya çıkanlmtyan mallardan fazla 1!-:Ve akl dil~~ :k,dad • tekrar yükıeltilme91 mevzuubahis rumu dolayısile bütçe bakımından lerin mümkün mertebe ucuzca Y~ - =~b= :cı ~:e::e 
cumartesi gününe kadar çekilmiyen· !l d ıncılr L!~ el 

1 
• ta ·r 8 

defildh.> zorluk çeken vilayetler hususi ida- mek yiyebilmelerinl temin etmek ceıı.ını bilmeı:e iınk:~ myokLur 
1 Fa.: 

le • z· b k fı d gun eren e1U11e 0 an grupaJ rl e- l • h"k-"- d 1 h • • d L! bü " lok • 15 ' rm naat an uı tara n an ea.- .ı tatbik d·ı kti C • ta 'feal re erıne u umetçe yar nn ar ya- üzere ıe runız eıu tün an.••· tat sonbaharda. mlittetiklcrln harb 
tllacaiı yazılmıtb. Tacaıet mlldüı· .ıct tari~ e:~ ~i rurı d Nakliye maaraflan pılmat• esası kabul edilmit ve bu larda tabldot usulOnün tatbikma hazırlıklannın fi'll teslrlerlnl göş. 
IGiü tarafından yapılan tetkiklerde Mln kallt VeUI e~ ç~ kİz bk': etrafında tetkikler husustn. devam eden tetkikler ITerJe- karar vermiı ve dün reiıliii alhnda termete bqlıyacaRını söyllyebllirlm.. 
maluu çekmek üzere tel>Hpt ~apto lan ; eylGJ 1942e d 3~ 

0 ::v . mittir. Haber verildiğine göre, Da· toplanan Daimi encümende bu me- Amerfka on milyonluk bir ordu ha-
lan tacirlerin aümrGklerle temasa 1942 itada Saen k"' ~t::._'!1 ltiıa.l&t etyuı nakliye m•raflan· biliye Veklleti, hangi valiliklere ne sele tdJrüfiilmGşdir. Enc6men de mrlıYor. Dört milyonu tlmdlden ha-
seçmit olduğu göriilmüttür. Mınta- battı ye tubel ~ .. ':'doy . 1

1~ nın yükaekliğinden fiklyet edildi· miktar yardım yapılacaiını teabit tabldc..t mulünUn tatbikım munfık zı1roı;. • · 
h Tıcaret müdür1GIU ıUmriilderle cakbr Ye en uzer e carı 0 a ğinden, alakadarlar tarafından tet· edecek ve teabit edilen miktarlar görmliftür. kincı cephe Mııırdadır 
mk.ı bir it birliği yaparak mal çek- • kilder yapıldığını yamuıtık.. Nakli· üzerinden Maliye Vekilliii ·~ardımı Prenaip itibarile verilen bu ka- - itfncl cephe ne zaman açılacak? 
aıek istemiyen tüccano teabiti ile Açılma ve kapablmaıma yeciler liman masrafının yüksek ol- yapacat.tır. rardan ıonra encümen bugün tek· - İkinci cephe bence şlm4lden 
JDeKUl olmaktadır. Henüz malına karar verilen fırınlar duğunu ileri ıilrmUılerdi. Mıntaka • •• .. • rar bu mevzu etrafında görüıecek, mevcuttur ve MI.sırda açılDllf bulu· 
Ziraat bankaıı tarafından el konu· . Ti t .. d .. l::x:: b h u- Emınonu Halkevınde ıve lokantalann sınıfına göre tabi- nuyor. Eter Avrupada yeni bir cephe 
lan . ,_ Hile yaparak nokaan, hamur ek- ıcare mu ur..... u .. uuau • d fiatl . . • d ktir H açmak meselesi roııılmak isten yorsa, 

tüccar yo.K;tur. mek ık la ta" . d fı- manlar umun ı müdürlügünden aor- zıyafet ot ennı tayin e ece · er ~,. 1 bl d b h 1n ıh 
ç aran, un n Olf e en U I d ) .. d ) k ta t bld t bul dumıala uuY e r sıra a u cep en aç P • • J • nnlaTdan blrind defada on ıekizi mut. "man ar umum mil Ur 6iü e Eminönü Halkevı, Halk partlsl ida- 0 8'l a 0 un açı.lmıyaca~ı söylemeğe askeri sa-

U §Qk haatanesın e yem ikinci defada da ıekizi Beledi e ta: tarifeden bafka ücret alınmadığını re beyetl yenl reısı B •• Suat Hayri mecbur olacakbr. Wılyetım yoktur. Bu iş askeri müt.e-
bir pavİyon rafından kapablmlfb. Bu on Y ıekiz bildirmiştir. 'f.trg~ü'nthı şerefine dtbı akşam bir Zi V kil" S hassıslara aıttlr. 

U--L 7 (AL-- MemI-'- L__d 1.._ 1ı ..._._ 1 .. .. ...... • çay zıyafetı vermlştJr Çaydan eneı, raat e ı apancaya ----- • 
,_ l"UUJ'lm) - «=Aet DnD uı üç ay &apa .K;Uan arm ye- Ticaret mudurlugu ıthalat qyuı· Halkevı relsl B Ya · Abad ke _ • • Yıldız bahçeıı 

laaatanai yanında inp edilmekte Diden aç.ılma11 kararlq.tınlmıtbr. ıun hariç iskele ve limanlardan ı.,.. dl çnlışm.a arkad:;!nnı ~ıştı~- gıtti Bel d"yeye terkedilen YıJdız ıa-
olaıı 80 yataklı hariciye blnuının 8tma mukabil yeniden cezaya mü .. tanbuJ,.. kadar olan nakliye masraf- mıştır. Adapazan 8 - Ziraat Vekili_B. ayı ı:hçesi 1enelerdenberi metrUk' 
duvar ahamı ikmal olunmuttur. Bl· tabak fınnlardan bir kısmı daha ka· lannı teferrüatı ile tetkik ettirmek· çayda vaU ve bel~ relsl doktor Şevket Hatiboğlu ~raya ıelmlı. :ıduğu için bir çöplük haline gel· 
neaın ikmalinden aonra buraya bir pablacak ve bunlann yerine de ev• tedir. Tetkikat bittikten aoara nak- B. LOtfl Kırdar, Partlnln Eminönü mahıul vaziyeti tlzennde tetldkatta mişti. Belediye bir ıenedenberi bu 
de rCSntıen makineeinin temin edi- nice deza g(Srenlerdein diğerleri liyecilerin ıikayetlerine cevap veri- kaza idare heyetı ve gazctecller ha- bulund~t~n ıonra Sapaocaya hare- l>ahçeyi temi İetmeğe baılamıı ve 
leceii haber alınmı ... r. a-1---'-br. lel>ilecktir. zır bulunmuşlardır ket etmııtir. z ••• .......- mühim bir kısmı moloz ve çöpler-

den tecridedilmi§tir, Belediye tim• 
··t · · f"".--n gün bir .. r'-- ıne llet etmek cidden ke·..ı:-e cndi- K8se Emin, hanunın111 dizlerine dilik buraaını bekçi marifetile mu-mu eeaemm ... ~ ,,.. ıu ,. ..... e· ha'---- 1 1 Abdülbam' 

18y)üyorlardıı yor ... Fakat korkuyorum da doi· baıını koydu: ıaza atına a mııbr. " ıt 
A. benim bahtlyanm 1 ru.u... - Sizin için ölmekten kol.y bir r.amanında bu genİ.f bahçede 400 
o&ıllm1bı tahtı ,artmf - Ah. bıçak bıçağa gelecek ley' Yoktur, bir tane efendim ••• bahçıvan kull~~J~~~~ ve ~u nevi 
Ytıdnde dıB td ur ler... Kan gövdeyi g8tiirecek diye _ dedi. _ F aka,t aizi iyi etmek de me~amn yeli?tirildıgme . göre, . S.. 
Sana Jdm battı Jarlm ben de korkuyorum, banunefendici- benim için en bilyük emeldir. Ma- le~rye~ hah~en~ ~ ~de .ihya 
~·· Size karp hiale'!m böy!~r ..• ğim... demki uiradıiınız mUthit bil' lıuta· ~~ebilaıem için ~enıı bı~. ~11ata 

Diğer bir prkıdaki gıbl cSizi ben - Ne mutlu ..• 8enJm ujnımda •.• lılmut. iyi olnwm için ÇAN nedh ih~aç ıörmektedır. Bugünku malt 
kendi gözümden ele kllkanmm ... > - Ya aize bir py oluraa maa- acaba) ••• Okuduimvaz bbbi kitap- vaDYetle bu da kabil olmacbiı~ 

BİLLÜR$1$E 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 80 Yuan: (VI • N6) 

Böyleyken nerelue gitmenin, ne- za]lab, nazlı eultanıml... larda bu gösterilmiyor mu) Ona bat ileride Yıldız ba ...... ~bir..-
Ah. ._ Ü • ya)nnımaın ... HerJym ... Yoksa Calatada ... O pia mu- ler yapmanıza razı oldum. lıattl llet Borjiya Melahat, deminki ezgin ralım kil verilecek_li_·r_. ___ _ 

laarekethni bilb'onun... H91ı hak· bitte k~~tuiumuza mı uiradık) ... oldum ... Daha ele beterlerine ola- bitkin, martz ve biçare lfadesind..; vu N... k . . ak 
1 

h ta GümÜ§IUVll tırlınİn 
bıda 7ok deiiJ. Zira bu yaptıktan- - vylai delil, Em.in ••• Kadın· caiun... ıilkind:. - e yazı : ımır v.e. ı ~ • .a • • .,. ..,. . 
• eneli kendim 'bile bir tfmanklılı:. Luda J1ı71Dpbomanie diye bir huta· - Bu pceld aibi mesel&... Atıiının omuzundan batını kal· ~lannm çareıı yok c~?ı. ~d- tanzımıne batlandi 
Mr pqa kız1ıiı utleeel l8nlDlfbm. hk oldaiuna acaba duydun mu).. Handanm koca11, hazin hazinı dırdıiı vakit. g8zlerl taptaze bir ~··· Koskoca profeaor ne diyo~, Cümfitsııyund• Mlhendie mekte-
Bir bakana da. bpab barem haya• Faeklerin bialerinde ifrat oluna bu- - Ent.,. - dedL - Madem· atetle, ldeta dltl kaplan lfadesile bılıyor ~usu,n) \~'hanN - I bl 8nünden Dolmabahçeye inen ge.o 
tmaı bir abül~eli ....,ordum... na •tyriaee eliyorlar... Kadınların- ki iradenize aahlp olamıyoımııuz... pıııyordu. )arla eatyrtaae lan bu eı e e nit cadde ile Dolmababçe aramıda
F.bt a,le değil .•• Tıpkı M-line ki. 18y)edijim aibi, nympbonuuüe... - Anlattım aı Ozerine binc:liiim Yeralb oduınm bahlarla 3rttilü ~lleri Yllnkl aralannda gö~ler ... ) ki mt, Belediye tarafından tanzinı 
albi ben dt1 baatayım •. : Tıbbi kitaplu ıetirc:lim. okudum: çılgın hayvan. beni mütemadiyen kuytuluiu içinde, nazarlan ldeta dryo • • Fakat ben ıana halıml anlat- edilmeğe baılanmıştır. Caddedeki 

Ka.e tavam göıterdı: . daha da oku; orum, E.minciğim ... daha uzaklara. daim korkula yerlere fosfor saç17orduı bm ... O ul~n.l.ar, 0 ayvazlar, ° F~· yaıra kaldınm pek dar olduiundaıı. 
- Ona yukanki konaktakiler Bunludan öğrendim ki. pek çok er• sürükleyip gCStUr6Jor ••• Morfinin, ya• - O badirede bana da bir teY ~ reialer, gozume artık o,\ncak il• toprak tesvİyetıi yapılan m1ın bir 

Jnanım... keklerde hia lfratlarına raalanıyor ..• hut ~u illcınm dozlannı aittikçe olmasını. yetmJe yedJ yerimden vu- bı ~~nüyor ... Nerede Yu~a~ efsa- kısmı yaya kaldırıma ilave edile--
- Onlı.nn inandıldan tarzda Kadınlarda İN öyle ,eyler daha ıey .. artbnrcuma, ben de gi.ttikçe daha rularak öldilrUlmemi l:;azan ne ka- n.~J~nnın. keçi hmaldı aa.tyr len (2), cektir. Bundan hatka sırt tamamile 

~ta deiilim. .• Cerc;i krizlerle üç rek .. · Ukin maazallah bir Havva kaba muhitlerde. daba pddetli ve dar iatiyorum. •• Olukoluk kapım ıuril halinde gelerek beni alıınlar, ağaçlandırılacak, Dolmabahçeden 
Ji.ı gün yatağa a.erilmiyorum, ken- kızı benim aı"bi nymphomanie ( 1) kanlı bir tarzda tatmin edilmeii lati,. aksın vamnl ••• Abn &IUmll arpadan kaçU'l~lar, kaçırsınlar, kaçınınlar ... Mühccdis mektebine kestirme yol• 
dünden geçmiyorum. mal6m; fakat oldu mu, duyduiu arzu daha t8§kın yorum ..• Calatanın azılı killbanbey- olsun... Emms dan gelmek istiyenler için sırt üze. 
1Nııka türlü bir i11etin zabunuyum ... oluyor ... Ve hiçbir aed, hiçbir mini )eri, kabadayılan, 0 Fethi ıelaler fi- _ Ya blz).,. Ya arkanızda hı- (Arkan nr) rinde ve a~açlıklar arasında yaya 

- Allah esirgesin 1 ... Bir o ek· onun bu cookunluğunun ıcline en• IAiı bana vız ıelmele liaıladı. rakacaldarinız... ~ a hen)... yolları ve gezini ti yolları yapılacak• 
eiktil gel tetkil edemiyor... _Eyvahlar olaun... - TllrlU dlr]G zehirlerin ne g(lne d> Bu tıbbi ıttılahlann telAffuzla.- tır. Bundan baııka Dolmabahçeden 

- Hay1:1, eksiği yok... Bütün Emin, eeefle başını salladı: - lıte bu 1e'bepledir ki bugece- duruyor) ••• Beni o kadar H\'İyor- n nenfornanl aatıryu ve nenfo- Cümüıısuy Ma çıkan Arnavut kr.lcl~-
ara'lh~ile tamam. .. - Maaleuf bu lıaklkat aizin mi~ nin eilence.ini gene onlu. tertibet• Mil N !le ~ eara intihar .del"' man'dır. nmlı yol da esaslı •urcttc tanur 

- Ne gıbi) ..• Beni korkumı.- ealini:ade tlrllflıror ••• 1Jı. M kadar tirdim ... Pt- h~ .. ~ .... ~1 .. .-, r"""'- .. •n·... (2) 'l'eWfuza •Ur. edilecektir. 



••••• 
~::::~~=:~A ( şa:llia aaamaLiSl\i) sARAY ·s;i'iMAsı 

• .-. ~-Kema1. merimiz- ' T N h t t• 't• B I . d Yeni Sinema mevsimini 
tte meTcut olu lııir liibelilikten p. ramvay 0 U 18 1 U ganstan A CHARLES BOYER - JEAN ARTl:fUR 
Uyet ecliyonlwı seferleri siW ld..,. dd'Hr artist~ 7Mllblaaı 
:::..~:?a-:; Toptanlıil-"461ttınq. bulunaneşyamız sr AADET GECE.rol· 
-.. pıldiiiai eöP7ebilir mi? ima- Lüzmusuz istaayonlar tan 48 kurUfa çıldi .l1. O , 
• ....- ~-- ,.ıena••ia ..-ec1er- kaldınlır•a aelerler SvilengradJakilerin 
ı...... daha çabalı yapılacak Nohut fiatleri yeniden ~ naltli için 300 vagon 

8- ... .... ,..ima bir liiibali- mektedir. Cumarteel aUnü toptan taJaai• 8"ilJi 
lilrt~:ı kendimi lmtarameme1da ml· T --'--.1-L: lrelebebX.. azal kiloau ıU kuruıa sahlan nohutlar ... 

TVRKÇESOZLV 
Kuvvetli. A,k, Macera T• lak, filmi ile açılıyor. 

liliiaa. Yolda .a olar. evde mi olur, ramv~-.uma& 151 t- dlln .f8 kuruta aablmıtbr. Allka· 
lılıriDde Wr kitap 1örmiye7iau H .. mak ~n ~ araba ..,danm ~ darlar tarahndan J&pılan tetkikler• Burıaz v. STilenpad' da külliyet- ~---
- -tilip ile M'liTbua n mi- tmnanuı ~~. ~~Ubn~ de piyuadaki nohutlann kuru kah· li miktarda ithal&t OfYMI blriktilbal 
.mfW ~ ve tnmnıı:r eeferııauu .-aqbrmaa veciler tarahndan toplandıiı tublt ve bunların bir an evvel ıetirilmeai 

Bu aktam btlttln latanbuul balkı --~ 

&... iman bana pek ana etmi- lcin batka tedbirler anaunaia bat- edilmJttir. Kuru kahveciler topla- için tedbir alınacaiuıı )'amufblL 
JOI'• Maeli cli,.elim Jd cloelmD S.. 181Dlf:'· Beledty iia f dıklan tıolıutlan ISiüterek un hali· Mıntab TICUet •UdilrliliU BUllrU
Mmi fuet W.. Adapte edeceil lt:ı..: Mr e lı eeyrı.:ı er ne ıetlrmekte T.ı putacılara, kura- dakl etyamn buraya nakil iti De ~ 
llir l'Gamll ...... allliı'bor hnedi- : Ba ,.i::dr t az;: ıt- biyecilere, bar.qilere •tmaktadıı- ıul olmaktadır. 
m; laeaim lla ..,...Jamı ........_ • ı rapo~, • a op_:!~ lar. Nohut unlen kurabiye, paıta, Svilengrad'cla bekliyen itballt 
__..._ L--'-- ...,rüM er aom111onu tanuuıuan d tiri]" t iri D-let "'-,__ ...-...-- iDi? Füat o ~les- tetkik milnalra,a edilecek • börek n her nnl hamur an yapı· evaaının ıe mee " n ..... .._. 
ıwaluiu mertçeaine ~ •:da d" . len tir. ö lan bnal&tın lefne karıfbn)makta• miryollan umum müdilrlllü ile 'Ye 

lıiç defibe. N'1ee llim &ı..na da o Rapo durakütüaü -~ ıfıı re dır. Kuru kahvecilerde nohut unu• allkadarlar~ yapı~a!' temular 
linler serfmda olmdaiw mlellifi :a'b:u..m l~L-:8 m 

1 
1';1 nun kilosu 80 kurup aatılmaktadır. mÜlpet nebee nrdiiindea. :ralmz 

J1rii abarden ılzliyor. Zira 1..ı . ~u an aıı • bu qyaıun getirilmesi için 3J)O n· 
telif .... - ilham lllf'lllban -- ~~r. s~~-mevdcutd~~n labı.yon- u k .. d ICIA talıeia edilmiıtir. Her atın Sri-
..,., ....... ~- ........ - ~-r. ur U&ÇA zaman s u ar lenpad' dan Sirkeciye 25 vaıon • 

H• ne hel ... kitap ..taftalan 'kaybedilmektedir.. .Bundan liq1'a ya gelmekteclir. 

SUMER SiNEMASINDA 
y..ı .... _.. ..... ldltlld Pl'OllW olaa .. 

JOAN BLONDEL - MELVYN DOUCl.AS 
p.i tt••tr ft ..... tlft lad ' B ,.,...._, 

KOC AM I ARIYD RU M 
Glmel. ..... " ..,. .b ....... 

t.ralr uwı..• ..,,.tecelr ,,. enden ~ 
Ba aktam iGln yerlerinizi evvelden aldırınız. 

lis...rfne eevdlu• olsa bile, tec..S. l:iazı durak yerleıuun da muvafık Ticaret Veklleti, bir taraftan • 
l.ri 491 delil llmaefih. .... kötü ha· olmıyan noktalarda bulundultlan meydan 1 riç liman ve iıkelelerde bekllyen it- ~----------------------..... 
JalD y1izünden alllİp Wr ..,_ elik- anlaplmıım. Bunun için hfT ta'kmı halat qryu$Un ıevkıyatını düzen., ACENTE ARANIYOR 
lılll •iau (l~ ...W eahib.i " durak !erleri bldınlacak, .bir kıamı lerken, bir tareftan da dahilde y6k 
.... fldrl Wr ..... eliade l»İl' ld- da ırenıden lıdftl edilecektir. Meyclana mozaik tqıyan tren ve vapurlann seferleri· 
lap Ada ....,..,..da ~ Rapora aare. ]Uzumeuz letuyon• ni intizama koymaia çalıpcaktlf. Avrupanın tanınmıt radyosu için Türkiye Umum MUmenili tara· 
ui_ y- ,....,...,. _,. ':: lar kaldınlıra, Lu izdiham kati au- parkeler Jöıenme•i Münakal&t Veklleti ile aıkı temu lwden letanbul'da n tatrada •bf acentalıiı verilecektir. Alaka-
--. fene bir ~ 'JPPIJCN bJ\iRND\8, rette azalacaktır. yakıncla bitecek muhafaza edilerek iekeleleıimizde darlarm Galata Poata Kutum 1102 No. J& müracaat etmeleri rica 
cildi bpabr ceWııae ladiırir Ne ol· R ___ ..., • . ve rıhtımlanmızdakl ihracat efYM1• l••• ••••••••olunur•••••••••• .. 
.... _ fark~ı • amazan "'.......-~euye nm bekletilmemesi temJn edilecek-

- Efendim. _ clİJ' esilip bi- l.tanbal mtlftGJQGndenı 12 eylGI Oıldidar iskele meydanmın ıe- tir. K ) rfJ k •ı •J" 
••• Weta iti.-t. ; 1 • _ 942 c~martı.ı s1nı R-mmm teri- niıletilerek tanzimi için hazırtan1111 apa 1 za a e Si bn e 1 anı 
Elime aecınil de .-ı. hir ......... An lpticı.. oı.ıa illa olmnn. p!ln•n tatbibıa devam edilm~kte· Aıfalt caddelerde kıuk-
Jormn H11fif Wr l'OID8B.M ~ Sacl .. • dır. Meydara mozaik patke doaen· l ka 1 cak Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
awaek adetim deiiclir --... 0ü ~Y-:f. ~~I d ... mektedir. Bu inıaat yakında bite· N" a r ~J! likaiiJ 1 - Ankarada Atatilrlt Bulvarı tızerlnde Osmnnlı Bankası bltlşlltlnde 
Can sdnntm... .:Lı·L n J ~ .. 1!:_~• :~ cektir. Meydanın ıenifletilmeei için A klf&lltatm8 ab •)" cad~ 1 d ue olup Etl Bankın kirası altında bulunan Vakıf binanın 11.c;tüne 1 tat llbe 

r...__L .. ~· • D.!!.tı.a- ,... .... o DUUDlfbr rımuw ~n nal"' 1 • • llL d"I b" 1 \ n ara ve a ıa. 1 er n e uır edllecelctlr. Kapalı zarf wıulll9 eksiltmeye konulmqtur. 
_..... .. 198 aew&WZ. -- Ta- ~-'-I Mk ~ıw_ı" L.L. k evve ce 11tim ııı; e ı en ına araan _1_ __u kıza1-ıa '- -'- -.. .uı. .. ,._ 
~ L 1 1.:a ... _ -ı--- taJt yu ·~-.... - mn--ze etme - b L d K-----L •-o.!L- taıı;un çoc11&1ann ııı; &aya.._ 2 - Bu inşaatın tetır bedeli 'OS34.297etmlf bin tiç ı- otu uun M4• 

IMll' ~~ 11 ı.ıece -:-" • _,_ tedir. Fiatlnln datlrlleWlmeeJ, t... aı~a mey anm llq"UJKua JRULD• caddedeki ufalb bozduklan görGI· ytrmJ dotu· tlll"11'tur. 
~~ emeWdir. Zira. asaa tanbula leeelt 7'lluin ikt metinde Te deniz lcenannda Şhtceti mek.tedir Betecliye releliif Emin8nü 3 - Bu lnıaaıa alt fennl evrak fuıılardır: 
~• I~ ...... ... bailıdır. ge m anne Hayriyeye ait blnalula O.küdara Te Betik~ bza)anna mtleaeir teb- •• ftnD1 ve eblltme eartnamelert 
:fit cıılt..::~ :::..e Olllerm ~~ doiru Kapalıçarpya kadar uzanan Jiıatta bulunarak kızakle kayan ço· b• Projeler ve kqlf Yaratan • · ' ..._.____ -------~ 1 Günlük B 1 bioala.r da iatimlik edilecek ve bu cuklann ka]dınmlan bozduk1an için c. Mukavelename __ .. __ ._ •da..1«ıı.n tu 
llUZ ma~ _..... -- - ors~ . . . -"-- 1- " - 3 iinctı maddede gösterilen evrat v~ u ... um mu u .. ,..u • 
--.._ Y-.lnııt tıeeWb ~ İtle, u ıuretle başta Mımar s.ı~a? esen bu ~~le katt 1Urette ™!et veri pat mtıdt1riyctlnden 306 ile 76ı altı tun11 mukabWnde verlllr. 
, ....... INıW ..._ lctilml .....ld .. olan methar .iskele camımım önil meuu .ve çocuklann ellenndeki kı- 1 _ Etslltme 21191942 tarllıbıe rutıayan puarte11. cilnü .saat 15 de 
talu"W aıt da. .... etle ı.-. ... T/t/ NI pual1eıd aatlerl tamamile temizlendiği aibi meydan zaklann alleriden almmaamı 'bildir- Vatıllar Umum mtldtlrltılll tnpat mfldtlriyeUnde toplanacak ihale tonıls-
lardetmaia m n.A.. a1'bl da b&,Gyecektir. miftir. )'Ona marlfeWe ,apılacattır. 
" ........, bir eiJenc• h·' *'il• 'T.I 133 Tllıt borr.u 1 n Dl. D,e Tetllt mektuplan tararJqtınJaıı ıaatten bir saat evve!Jııe tadar mat• 
~ 91 ... ,,.Jclıiı 1çı. 1 

.-...: • • 
1118 ıtramb'ell •-- M·· b k . . .1 M I akt bwı mutablllnde tom1qon re1.ııtıne nrnm1t oıacatbl'. Posta 1ecıtmeıcr1 

• • • · - ' • ım 1krulıbeJI .1rpnı &- usa a a ne sıcı em uru a ınac ır kabule p.yan detlldlr. 
4anJor. 1 T 193f Blna-Brıaram 1 19,90 ı - Ekslltmeye gltt<:cklerln 4786,71 dört blıı 71dl Jt1z altm11 altı Ura 

Halhld MitBn Analosabon ile- ; : 1
1
::: =lry· 1 ~ 

2j1 
:"0•05°5 Münakalat Vekaleti Devlet Limanlan 71 ltUl'Uf muvakkat teminat vernıeıerı ve aşaltda yazılı veslknlıı.n hntz oı-

mi. ._ Jftffa " .._meslekte uln· 0 u azıII 
1 

• l l t U ••d•• ı··.... d malan şarttır. Bu vesikalan ibraz edemıyenlere 1 tınctı maddede r"zılı ev-
la ıomanı okm. Bu eserler gayet • • • • • .. 9.70 ş e me mum mu ur ugun en: rat verilemez 

ba-' H.....ı L-Lo. _ _. '-!.. !I_! A Demtryolu tahvllı I·ll 52 - · alın lka 
wme ... a. a.ee nanaaa _.. .. A. na-•-•- &ahYill m · Devlet Jlm:ınlan lfletme umum mtıdtlrltıtü Merkn tadrolunda mlnhal •• 1942 yılma alt T1caret odasından Dl1f n.s 
tan. banı.nlan !.ot aaı•n-h, ~ _,,__ U.- ınem~ mtısabataama strebllmelı: için: it. JfatJa VRAle&lnden abmıuıt mtlteahhlt.ılk ....ıbG 
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notııerUqe muaddak nntıerl ballı bulanacaktır. ı - su lfltrt ft111ncl tube mGdtır161il b6laeat lclnde Çartamba batak• 

~ imli":- IOJlemit. •A1_ altın bir """"mı ,._ 'eo İmtihan ıı s,!GJ 1M2 cuma glntl ~ ti de 111ilam mtldtlrltlt Mnym. lıtlan lsWı lflerlnden Kirazlı • Turgutlu dereleri arasındaki bataklıRm 
8bM ...a kmaat ... _.. _.. -.. dadır <1'111> tmııt1alman H derelerin ıallhı ı.ıerı. 
_ Rcwa ..,. ..:i• cıelm- Mectdl;e ı,aa • Tahmin edilen tttlf btdeU flJat vahidi eauı ilerinden .n~ı. ura e ~~=-~-:: K o N G R A Belgrad Devlet Orman lıletmeal cO'bı~tme Ul/9/M2 tarihine raala1&11 çaqamba ıtınü aaat d!b. 

Revir Amirliğinden: Aı\kaıada su İflerı relallli blna.sı içinde toplanan au ekallt.me tomlsyoa• 
l9llC JlltfaJken roman obJu in- c. B P Mehmet CeJl&nl ocatı odamıda tapalı zarf usullle yapılacaktır, 
Lnlar mizardm. Cideli, aia'beth, yıllıt iı:oıı"ın.ının bu at.tam mat ı - İf}etmemlzln Kurtkemeri bötgul deposunda mevtut 12 il& 20 metre 3 _ htetıller Ekalltme p.rtnamesl. mutavele projesi, bayındırlıt l§lerJ 
...._ ..WW Wr kimwnjp hlJI• 18 de Anbra caddeııılnde Vlllyet boJunda H mubıellf eb'atta d60• :rtb e1ll metrettip dört knll mete teres- ger.el tutnameal, um.uml 111 lflerl fenni faıinaınesl Ue hususi ve fenni şad-
..,._.. nldt ........ WVUWf· laıalı kal"llllDda O. B. P. Bmln&ıll tell ıeıt arttırmaya çıtanlmlftır. nuaelerl ,. proJelerl •lh Ura tarwılılmda au Jflerl relal.Wnden alabilirler. 
rep)idir. llatılJe Jıleıbslnde yapılacalt haber l - Beher metre küpün muhammen ttatı •Blb liradır. 4 _ Bkslltmeye girebUmet için lateklllertn ce'1553• Ura c23t kurufl• 

Ada --. da, itte ı.. aJmmıttır '1- llUvalttaı teminat •958• Ura •25• kuruştur. • m11T8kbt temineı teraıell" eldalUIMDln J8Pl1'•11 s\lnden en u lo dD 
...._ ... ~ ,. -Ll-..&.JL-- • 4 - Arttırma 21/9/M2 cuma gilntl saat 111 de Bftytlkdere Devlet <>mum evvel blr dlletçe ne Hatla Vekllet.lne mtıracaat ederek bu ite maıı.111 olmak 

,...... 7~- a- Açık teıekkür ifletmeıd ReTlr lm1rllltııdedlr. tızere nslta almalan ve bu "8llı:&Yt ~eıert prttır, Bu müddet içinde 
-. ............. siW. kitüa m· ı - Bu aab.p. alt p.rtname 1stanbul Orman cevlrse mtıdtıdtılQnde Tt l'ealb s.tetinde buluıuna,anlar ebllUlleJe giremezler. 
1.... Refibmuı eenelerdenberi hayab· lfletme merkezinde. teresteler Xurttemert depcaunda ıörtııeb1J1ıl. (9'118) ı _ &ıetlllerbı tekllt ınektuplannı ikinci maddede yazılı saatten blr 

Hall.ld, tfir1i1 tirli mlelliflerin m tehdit eden hutahktan mühim aat Gaıaealne tadar 111 lflerl relsllllne makbuz kar§ılığında vermeleri 11-
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....... ..... ..... .... " .. u .. 11 de Y•ttıiı müddetçe yakından alaka Okulu müdGrlüğündenı PoBtada olan gecikmeler kabul edilmez. cG'l~O· c8892• 
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' RADYO _ YARI N A KŞA M ~=--=-~"..;..ım::~dllm~ :ı 
T E P E B A Ş 1 Belediye B A H Ç E S i ilde ı.tanhal jandarma aabn aıma komi•yonunc1an: 

U,IO Program. 12,33 Mba (Pi.>, .. --· 
DM Ajans habertert, ıs ~ ıı,os OYOK MÜ 

Bir flftlae lllO 1mnt ~ tahıııJn edilen il clft"lıGmuııtllJe tutnamt-
MEVSl•Mı•N EN 8 SAMEREsı· ... .,... foUDbı mca tmertu almıma aıt lbaJe Wt/M2 peqembe gtını 

.aı JI • tdanbul 'l'üllm 1. abnalmr. tomıqonamnıda &çıt etaUıme lle 

:_: .:!.~~.:-1 n.:~~ Kanuni AHMET ·Y ATMAN'ın sanat hayabnın · 30 uncu yılı 
Jell, •.ıt ~ smıetesl, I0,41 MI- , Bltlba m~erla fttirlklerile aaat 5 e kadar devam etm~ k~ufuacüm. 

J8111hMttır. llU'f&kta.t temtng M Ura 3S k1ınlltm. Ntlmune her ctln tomla
JQD1111l111111& ılb1llllr. Şartııame11 param alınır. :btetınertn kanunen lbruı 
teap eden veaıta Te t.ıın&t mektup Tt1& ınaklna!artle açık etaııtme gtm 
" ....ılnde tomiaJonumuza celmelert. (8712) • <PIJ. 21 .. ...ıı. ııu llblk A L 

(Pi.), U.IO Kcın....,a, 11,41 JCAa1t A B A N D A ' 
nm •lrllt. •.IO AJ1m 1la!ılrlerl BUyUk Reva latanbul mahrukat ofiıi umum müdürlüğündenı 
"' boralar. Odan teaeeet motortı bulunanlar ı&s&erllecet odun deposun"- JDOntaJ 

Yana .... ., 1'NC1UI 30 'lrlt'll'k JE8•e m Jae•etl Jal)lllat ~ aatmat ll&eJenlerln 11/9/ "2 cumarteal cilnll aat U e 
7.IO Pft11nm. 7,11 Vlndammaa oa- • b4aı telrllflerlnt on. nrmeıerı Ue mezttr gtln n 111.tte mtınıtaa,a 

'*'" TM AJw babedllS. 1a lm•••~.·-~.o•'•an•lar•. •d•'••'•u•'•T•..,....,•••"• "'llli...-•••" •Fiadua•••''••llİl,..•1uı•.•Tııııiıtl•i .~2•'•'°••• .. l lkm* ilen ~ lltGncle lılakul1&11 Banuıdatl Ofiste bulunma-lllon ......... 1ut. (1'111) 



Sahife 4 

Belediye intihab defterleri 
bugün aslldı 

lstanbul Vali ve belediye reisliğinden 
İstanbul Umumi Meclis ft.zalığı için 1. Teşrinlevvel.1942. 

tarihinde başlayacak olan seçimde -rey vermek ve Aza se
çilmek hakkını haiz olanlar hakkında Belediye şubelerinde 
müteşekkil intihap encümcnlerl tar.~fından ayn ayrı hazır
Iaınrnış olan intihap defterleri bugun saat 9 da İstanbul 
şehir hududu dahilinde bulunan Adalar, Bakırköy, Beşik
taş, Beyoğlu. Beykoz, Eminönü, Eyüp, Fatih, Kadıköy, Sarı
yer, Üsküdar kazaları nahiye, köy ve mahallelerinde Kay
makamlık nahiye mtidürlilğil, Köy konaklan ve polis kara
kolları kapılarına asılmıştır.Defterler 14 Eylül 1942 pazar
tesi günü saat «18ıı e kadar asılt kalacak ve bu saatten 
sanra askıdan indirilecektir. Hemşerllerin bu defterlerin ası
lı kaldığı bu müddet içinde bu defterleri tetkik ederek isim 
ve hüviyetleri defterlere yanlış veya mükerrer yazılmış ve

ya hiç yazılmamış bulunduğu takdirde 14 Eylül 1942 pazar
tesi günü saat 18 e kadar mensup oldukları kazaların Bele
diye şubelerinde müteşekkil intihap encümenlerine müraca
at etmeleri lüzumu 1580 sayılı Belediye kanununun 35 in-
ci maddesine tevfikan nan olunur. • (9763) 

Beyoğlu Beşinci Noterliğine 
Ulel! Kemal Paş. mahalle.si Cümhurlyet Caddesi E. 14 Y. 274 

kapı 913 ada 6 parsel No. lı odalı dükUn lstlm!Ake tAbl tutulmllf ol
du~undan 2700 lira ıstlmlAk bedeli takdir edllm~tlr. 

Mezkur yerin mutasarnfları Mustafa Reşit Huriye Tevfik Şükrliye 
mukndaer bedel 3710 No. lı Belediye lstlmlAk kanununun 11 ncl maddesi 
mucibince teb!IC edilmek istenilmiş lse de 11933 yevmiye No. Sl tahtında 
tevdi edilen ihpamamedeld tebllğ memurunun meşruhatına 1st1naden 
Mustafa Re~lt HurlyP. Tevfik ŞUkrll lkametgfıhı tayln edilmem~ ve bu suretle 
me.;hul olduğundan thparname iade edllm~ olmasına binaen llln tarlhln
den itibaren kanuni müddeti :zarfında takrire gelme<:ll~l veya mahkemeye 
miırac.-aat etmediği taktirde tstımlAk kanununun 16 ve 18 ncl maddesi 

hukumlerlnln tatbik olunacağının ylne fstlnılılk kanununun 10 ncu maddesi 
lktızasınca tebliğ makamına kaim olmak üzere iki yevmi gazetede uın 
cttırllnıesl ve llAnı muhtevi gazetelerden iki.şer nlishasının gönderllmestnı 
s~gılo.rımla rica ederlnı, (9726) 

f st. Vali \'C B. Reisi N. 
istimlak müdürü 
Ali Yaver l\Iazal 

İşbu ll!nname talep veçhlle ll!n edilmek üzere Akşam Gazctealne t.ebllğ 
olunur. BEYOGLU BEŞİNCİ NOTERİ 

Beyoğlu Beşinci Noterliğine 
Şehzadebaşı Kalenderhane M. Cüce çe~mesı s. ıı:. 11 Y 13 kapı 

61>1. ada 7 parsel No. lı arsa lstımUl.ke U.bl tutulmuş olduğundan 342 Ura 
tstımlnk bedell takdir edilmiştir. 

Mezkfir yerin mutasarrıfları Fadıl, üıret, Bedia, Mehmet Atiye 
mukadder bedel 3710 No. lı Belediye lstinilil.k kanununun 11 inci maddesi 
muclblnce teb1 1ğ edilmek lstenıım~ ise de 11858 yevmiye No. St tahtında 
tevdi edUen lhparnamedekl teb~t memurunun meşruhatına L<ıtlnnden 
Fadıl, Ülfet., Bedia, Mehmet AU lkametgAht tayin edilememiş ve bu suretle 
meçhul olduğundan thparname iade edllmlf olnıasına binaen Udn tarihin
den ltlbareı. kanunl müddetl zarfında takrire gelmediği veya mahkemeye 
müracaat etmediği taktime lst!mlak kanununun 16 ve 18 ncl ma~desl 
hilkfimlerinln tatblk olunacağının yine istimlak kanununun 10 ncu mad
desi iktizasınca tebliğ makamına ka! m. olmak üzere iki yevmı gazetede 
115.n ett.lrtımesı ve \llnı muht.ev\ gaı.e t('lerden ikişer nüshaaının gönderU-

meslnl saygıJnı1mla rica ederim. (9727l 
lst. \'ali ve B. Reisi N. 
İstimlak müdürü 
AH Yaver l\Iaıal 

İşba llAnname talep veçhUe ll~n edllmek üzere Akşam Gazeteslne tebliğ 
olunur. BEYOÖLU BEŞİ..'lCİ NOTERİ 

Satılık çadır parçaları ve yün 

KIZILAY CEMiYETi 
UMUMi MERKEZİNDEN 

1 - Etimesğut anbıtrlcı.rımızda mevcut 1 S ton miktarında çadır 
parçalarile 4S 30 kilo yün 21 /9 /942 tarihine ra.atlayan Pazartesi 
si.inli saat 1 S te kapalı zarf usulü ile Ankara Yeni~ehir· de Umumi 
merkezimiz binasında aatılacaktır. 

2 - Talip olanlar yapacakları t~klife göre % 7,5 nispetinde 
teminat vereceklerdir. 

3 - 1Ümuneler Ankarada Umumi merkezimizde ve İstanhul
da Yeni Postahane civarında Kızılay hanındaki depomuz müdür
! uğünde görtilebilir. 

Belgrad Devlet Orman İşletmesi 
Revir Amirliğinden: 

ı - I;şletmemlzln Kurtltem~rl bö!gesı d"posunda mevcut 12 U! 20 metre 
uz• nlu~unda ve ınuhtell! ebadd:ı d30• yüz otuz metreküp dört kö;ıe meşe 
kcrç tesı nçık arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Beher metrcl:üpiın muhammen fiyatı c85ıt llradır. 
3 - Arttınna ıs O 1142 cuma günü s1nt ı:ı de Buyükdere Be!grat orman 

191 •mcs• revir Amir lğlndedlr. 
4 - Muval:kat t ınlnat 1828• _.ıra ı75u kuruştur. 
5 - Bu satışa ait şartname Istanbul Orman çevlrge müdürlü~ünde ve 

hı' •tme- merk""lnde kerest lrr Kurtkem"r deposundn r.örülcblllr. (03781 

Emlnonu Yerli As. şub sinden: Zt1Yİ - 306 No. ile Mnl!lller ceml
Vcterlner O..tcm. Sa amon oğlu ;·et.inden aldığım maH\llyet ve lk1lmı 

ilya <328-M- Ol ı e ve•erlner C'stğm. znyl ettlnı. Yenisini alacağımdıın 
Haytm Oğ. Mlşon (3'1'i49 • un acele esklsl,nin hükmü yoktur. 
şubeye müra .:ıatlan. Hnrb nıaliılü emekll yUzbaşı 

Mustnra Hakkı Saygmer 

DERMOJEN 
YANIK, ÇATLAK. EKZAMA ve 
CILD YARALARINA fevlmlAde 
iyi gelir. Derinin tazelenmesine 

ve yenllcnmeslne hizmet eder. 
HER ECZANEDE BULUNUR - . 

1Wi°İ - Denlz ı;e..1lklt okulundan 
931 senesinde ıı!dı~ım ihraç kAğıdı:nı 
ka)·bett.ım, Yenisini aıııcağımdıın e.>
kl.,lnlıı hüknıil yoktur. 

Falih blrlncı sulh hukuk hiklm-
llğ"lııden: 942/271 

329 doğumlu l'.fustnf 

DAvacı Hasan TalAt tarafından 
müddealeyhler Fatlh - Haraççı Kara. 
Mehmet mahallesinde Haydar cadde
sinde 22/8 No. da. lken Clzreye giLtlğl 
ve oradan da İstanbula avdet edlp 
nam!anna çıkarılan davet.ıyeler ve 
aranmaları l<:ln polise yazılan tezke
rede semti meçhule glttlklerı beya
nlle inde edilen ve şu suretle lkıuuet
gfıhlan meçhul kalan Ali Kızıklı lca

Öı.dlker rısı Hüsniye ve oğlu İbrahim alcyhl-1'J11••••••••.-•••• ne nçıhp bu detn yenllenmlş olo.n 
Dr. ABAHUNİ ıı:ııeı ~uyu d!\vasındıı ylrınl gün 

Vautesinden dönmüştür. Kunı
kapıda.kı muayenehane!Jnde her 
.un hasta kab ıl ve t"dıl\'I eder. 

7.ı\ ·ı - S:ı natya nuru~ memur
Iu •undan a mış oldu~ m nufwı tez
keremi znvı ettim. Yen nı a::ı"a
~ımJan hükmu yoktur. 

Snmntya Etyemez Mulıü.rhatwı 
22 No. da: Ali Şef ık kızı 

Emine Nurtye 

müddetle ve llAnen tebligat 1crnsına 
karar verilmlf ve muhakeme 28/9/042 
gilnU saat 11,30 a talik edllmlş oldu
ğundan mezkur günde mahkemeye 
gelmel"rl Vl' a vekll göndennelerl 
1 in d'.'ı etıv ~ a .. ıı.mın:ı kaim olmak 
üıerl' ··~ rı o!ı '1 r 

1.ı\ l.'I - 4783 - J757 n umnralı bisik
let p1 kalarını Z3Yl ettfm. Kayduu 
slldlrecel!lnıden hUkmil yok.tur, 

Ceva.ı Otwmf 

KIZILAY DEPOSU 
DirektörlUğUnden: 

Şehrimlzhi muhtelif ıemtlerlnd e b'ulunao apğıda isim vo 
adrealerl yazılı bayilerde 

Oyun Kiğıtlarl'nm 
62 lf k bir destesi 23b kuruşa 

sattlmaktadır. 
BiRINCi LiSTE: 

Beyoğlu 

> 
> 
> 

~~~: 
Maçka 

Galata 

Sirkecl 

> 

Bet azıt 

> 
>' 
> 

Fatih 

'ı Hüse.};!l Zekeriya - Büyük Parmakkapi No. 60/62 
ı Aııgelidis • istiklal caddesi No. 229 
t Ha.yık - Srray Sinemasi karşisında No. 1 75 
: Mithet Sargın - Tarlabaşı Cad. No. 26 
t Hasan Şahin • Pangaltı - Ergeınekon Cad. No. 123/1 
t Zekeriya Üzel - Hallsk!r Gazi Cad. No. 3 71 
t Ali Uzun - Tesvikiye Cad. No. 92/S 
ı Hilmi E.ğert'en - Köprübaşı No. 31 
ı lsmail Aklcaya • Bahçekapı Tramvay durali yerl 

No. 49/t 
ı Haydar Karac'l - Ankara Cad. No. 138 
t Khim Adamoğlu - Evkaf sokağİ kö_te.Jİ No. 

2 5 Çemherlitaı 
ı Hacı Zülfikar - Çar1ıkapi Y eniçcri Cad, No. ~6 
ı Hasan Ballı - l~ Banka11 yanı No. 143 
ı Kazım Şar - Sultanahmet Parkı karşısında 
t 1 taydar Kılıç - Tramvay Cad. No. 5 

Kumkapı t Fatma Ergentek • istasyon Cad. No. ı 

Aksaray ı Ali Abay - Uleli Cad. No. 248/2)0 

Be,iktaı Avni Akçebol - Tramvay \...ad. No. 71 

Ortaköy t ldris Akcan - Uncu sokak No. 21 

Bakırköy ı Ali Ho,ha, - lst~syon Cad. No. 61 

Balat ı Saim Gündüz - Haliç Feaeri Mürsel Paşa Cad. 
Tarabya ı Hiristo Taliuris - Tarahya Cad. No. 96 
Kadıköy ı Mehmet Sabri Yeneriz - Pazaryolu N(). 66 
Haydarpaşa ı Şükril Üçer - Haydarpaşa Gnrı içinde 
Erenköy ı Akile Uyguner · Şaşkın Bakkal No. 3/ 36S 
BuPaz Ada : Yanko Tütüncü 

İkinci ve Tam Liste Yakında Aynca ilan Edilecektir. 

Beyoğlu Beşinci Noterliğine 
Şehzadeh.ışı Kalenderhane M. Aralık sokağuıda E. 2 Y. 2 ktl.pı 651 ada 

1 parsel No.lı arsa lstlmlı\ke tô.hl tutulmuş o1duğundan 972 lira ı...·tımlAk be· 
dell takdir edllmtştlr. . 

Meı:kür yerln mutasarrıfları I!>maU oğlu Ha.sana 
mukadder nedel 3710 No. it Belediye lstlm!Ak kanununw1 11 net maddesi 
mucibince tab!lğ edUmek !.stenllmlş ise de 11862 yevmiye No. sı muctblnce 
tevdi edilen thpamamedekl teblllt memurunun meşruhatına istinaden 
tsmall oğlu Hasan 1kametg1hı tayin edilmemiş ve bu suretle 
meçhul oldunundan thpamame iade edllml.ş olmasına blnaen U~n tarihin
den itibaren kanuni müddeti zarfında. takrire gelmediği vey:ı. mahkemeye 
mllracaat etmediği ta.ktJrde istimlt\k kanununun 16 ve 1B ncl maddesl 
hükümlerinin tatbik olunacağının yine lstlmlAk kanWlunun 10 uncu maddesi 
iktizasınca tebllıt makamına kaim olmak üzere lkl yevmi gazetede urın 
ettlrllmes\ ve llt.nı muhtev\ gaz.et.e\croen lklşcr nlliıhuınm gôuderUme.>\nl 
sıygıiarımla r!ca ederim. (9728ı 

lst. Vali ve 8. Reisi N. 
İstimlak rnildtirll 
Ali Yaver Mazal 

İşl>u llı\nname talep ve~hlle llan edilmek üzere Ak.şam Gazetestn-e tıebllı! 
olunur. BEYOÖLU BEŞİNCİ NOTERİ 

Beyoğlu Beşinci Noterliğine 
Şehzadebaşında Kalenderhane M • Toprak sokağında E. 8. Y 18 65i a<li 

-6 parsel No. lı istimlake tı\bl tutulmuş olduğundan ıoao llnı ıstıınHUc bedell 
takdir edllmlştlr. 

MezkOr yerln mut.assanıfları Şükrü Paşa o~!u HlSall Fethiye 
mukadder bedel 3710 No. il Belediye lstlmlı\k kanununun 11 ncl maddral 
mucibince tebliğ edllmek lsten!lmL, Is& de 11~60 yevmiye No. sı tahtında 
tevdl edlien lhbamıımedeki tebliğ memurunun meşruhatma ısttnaden 
Hasan Fethinin lkametgAht tayin .edUemem!ş ve bu suretle 
meçhul oldu~undan thpamame iade edllml.ş olmasına blnaen Ut\n ta rlhln
den itibaren kanunt mUddet! zarfında takrıre gelmC<il~ veya m:ıhkemeye 
müracaat etmediği taktirde lstlmlı\k kanununun 16 ve 18 net maddesi 
hlikUmlcılnln tatbik olunacağının yine istimlak kanununun 10 uncu maddesi 
lktlzasınca tebliğ makamına kaim olmak üzere !ki yevmi gazetede II!n 
ettlrllmest ve llı}nı muhtcvı g~zetelerden ikişer nüshasının gönderlhneslnl 
s:lygılarımla rica ederim. 9725) 

fst. \'ali ve 8. Reisi N. 
ı~ttmlak müdürü 
Ali Yaver Mauıl 

İşbu llll.nnamc t!l.1'e1> vechlle llfın edilmek üzere Akşam Gazetesine tebliğ 
olunur. BEYOÖLU BEŞINCI NOTERİ 

Beyoğlu Beşinci Noterliğine 
Şchzadebaşınd 1 Knlendcrhane M. Cüce çeşmesi s. 8 kapı G54 o.d:ı 1 

parsel No. lı ar.n istimlake tabi tutulınu, olduğundan 216 llm ıstlml~k be
dell t.3kdlr edl'mlştlr. 

8 Eylftl 1942 

Talebe ahnacak 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

Genel Direktörlüğünden 
}[atılı ve parasız olarak Zonguldakta açıJ.nuş bulunan Maden 

Başçavuş Mektebinin Birinciteşrin 1942 de başlıyacak devresi lçln 
seçme sınavile talebe alınacaktır. 

Bu teknik mektebin biri ameli, diğeri nazart olmak üzere ild 
sömestre ayrılmış üç senelik tahsill vardır. Ameli devrede talebe 
madenlerdeki kazancı ne geçinir ve kendilerine blrlnci, ikinci sınıf 
ameli devrelerinde 100 ı..-uruş, üçilncü sınıf ameli devresinde 120 
kuruş yevmiye verilir. 

Aşağıdaki şartları haiz olan isteklilerin nihayet 23 eylill 
lfH2 akşamına kadar Zonguldak Maden Teknisyen mektebi Mll
dürlüğüne vesikalarlle bizzat müracaatları lüzumu ilan olunur. 

ı ....=. Türkiye Cümhuriyeti tebaasrndan ve Türk ırkından 
olmak. ~ 

2 - Doğruluk k~ğı.dı göstermek «19-1-1942 ders yılı mezun
larlle halen mektep talebP~l olrn !ardan bu belge aranmaz.» 

3 - Bulaşıcı hastalıklarla malıll olmamak, bünyesi maden 
ocaklarında amell çalışmaya müsait bulunmak. uSağlık muaye
nesi Zonguldakta yapılacaktır.» 

4 - İlle mektebi bitirme vesikasını göstermek. 
S - 18 ya.şrna girmiş ve 25 yaşını geçmemiş bulunmak. · 
6 - NüCu3 hüviyet cUzdant va dört adet vesika totoğr•ıfl vrr· 

mek. 
Bu şartlan haiz olan istekliler 25 eylül 1942 de ilk okul 

derslerinden yazılı t.mtlhana tabl tutulacaklar ve muvaffak olan
lar ameli stajlarına başlıımak üzere ocaklara dağıtılacaklardır. 

cı6880» cı9059ıı 

Meshur Singer 
Saatlerinin 

m:>deU geldi,tir.Çok araınılan ild yeni 
hd kapaklı gümüt cep;aati Lira 45 
lki kapaklı alhn kapll.ma aaat Lira sa 
>lNc..E.R uatinin kati esi yüksek, mühayilll 
şeraiti f.sydalıdır. Bu fırsattan İ:Jtifade et
mek isteyen ta,ra mü,terilcrimiz bedeli ile 
birlikte p~inen posta masrafı olarek bir 

lira ilıl ON! olunur. 
) l N G E R aaatlerhin her türlU tamirati 

1 5 sene zarfında meccanen yapılıtı.. 

Singer saatleri mağazası 
lıtanbul - E.minönil N(). 8. şubemiz yok.tur. 

Kütahya Vilayetinden 
Vl!Aye~ merkezlndekt memleket hastahanesl lçln ll!~ ve al!tı tıbbiye 

a!macaktır. 
1 - iıAçların muhammen bedeli 38JO Ura ve muvakkat teminatı 281 

liradır. 
2 - AUtı tıbblyenln muhammen Mdell 1936.5 Ura ve muvakkat teml-

natı 147,!> !lrad~r. 
3 - Eksiltme 18/9/912 t.arlhU cuma gllııii saat ı:ı de Vll~yet daimi en

cümeni huzurunda y:ıpılacaktır 
4 - IH\ı: ve a.IAtı tıbbiyenin clru ve miktarını gösteren llstelerl 11• 

p.rtname3ı ı..tanbul Villyet\ sıhhat ve lçtlmat muavenet müdilrlil~üne 
göndertldlğlnden 1ııteklllerlıı mezkQr mUdürlU{te müracaatla göreblleceklerl 
gibi vl!Ayzt dalmt encümen kılemlndekl dosyasında görüleblllr. (938()) 

lı~anbul Deniz Komutanlığmdanı 
Yaşı 32 den razla olmamak üzere _yedek subay!ardan kabul lmtl!\anında 

muvartak olanlardan ylrmlst deniz ordusu lç!n hesap ve muamele memurıı 
yetiştirilmek Uzere alınacaktır, 24 Eylül 9U tarlliln& kadar mliracaat edll
mesl lAzımdır. İsteklilerin kayıt ve kabul şartlan ha.kkında nıalllmat atmak 
iıze.re koınutanlı~ımıza. milr;v::aatları. (93211 

Münakalat Vekaleti Devlet Limanları 
lıletme Umum Müdürlüğünden: 

Akçaabat cPulathane•, Akçay, Alanya. Amasra, Antalya, Ayancık, Ban
dırrna, Bartın, Bı:>drum, Bozcoad:ı.. Burhaniye, Clde, Çanakkale, Dlklll, Ecal\• 
bat, Erdek, Fatsa, Fethiye, Fi.nlke, Gelföolu, Oemlik, Oerze, oıreswı, Oöko· 
va, Görele, Hopa, İmroz, İzmit, Karabl~a. Ko.ramürseı, Kuşadası, [.flpsekl. 
Marmara Ere~llst, Marmaris, Mersin , Mudanya, Mürefte, Ot, Ordu, Payaıı. 
Pazar, Rlz~. Sillvrl, Sinop, Surınene. Şarköy, Ta.şuı~u. Teklrdalt. Tlrebo.iu. 
'Onye ,Zonguld:ıic, Ayvalık:, hkelelerl müruriye tarltelert bu kere ta:fU edil· 
mlştır. • 

İşbu tarife hükUmlerlnln 1 T~şrlnlevvcı 1>42 tarthlnden ltlbareıı t.atblk 
olunacağı il~ olunur. ı9ı;ı.:31 

İstanbul Sıhhi Müeaseaeler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Leyll tıp talebe yurdu to.lebelerlnı? alt 1000 takım elblsentn imali tll 
ka.pa.lı z.:ırrla eksutmeye k<Jnulmuşlur. 

ı - Eksiltme 9/9/942 çarşamba gilnu saat 13 de Ca~aloğtundiL Slhhal 
ve İçtimai Muavenet mUdlirlül';U binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen tl:.l.t beher takım elb!s::nln lmall c19e hradlr. 
S - Muvakkat tcmln:ı.tı 1425 limdır. 
4 - isteklller şartnnme~lnl her gun konılsyondıı görebilirler. 
:ı - İ.:>te'dl!er l!l'l2 yıh ticaret odası veslkas1le 240() sayılı ıcımuııda yazılı 

ves!kn!arll" bu l.,e yeter muvakkat tem~nat m:ı.kb:rz vc-;a ba:-ko. mektubu 
ile teklitl hc.vı z1rflannı 1hat slnt!nden blr <:J.e.t evvel makbuz mu'ta1Jll nde 
k:m:J.syonıı venne'Arl. (!)!OH 

Mezkftr yerin mutasarrıflıırı Mustafa ve Ibrahlme mu-
kadder bedel 3710 No. il Beledlyo lstlın!Ak kanununun 11 ne! maddesi ~ il 
mucibince tebliğ edllmek ıstenllmlş ise de 11861 ye\'mlye No. sı tahtmda Devlet Demiryolla?"i ve Limanları !şletme 
tevdl edilen lhpam:ımedekl teb!lğ memurunun meşru.hatına istinaden Umum idaresi ilanları 
Mustafa ve İbrahim lkametg~hı tayin edHememL' ve bu suretle 
meçhul olduğundan lhparname inde edl!ntlş olmasına blnaen llAn tarih1n- ~==========================::::::; 
den itibaren kanuni milddetl zarfında takrire geloıediğl veya mahkemeye 
müracaat etmediği tnktJrdo ıstlmh\k kanununun liJ ve 18 ııcl maddesi 
hiıkUmlerlnln tatbik oiwuı.cağının y1ne lstlnılfık kanununun 10 uncu maddes\ 
iktlzasınca tebUğ makamına kaim olmak üzere lkt yevnil gazetede 116.n 
etUrllmCSI. ve lb\nı nıuhtevl gazetelerden ikişer nüshasının gönderUme-
slnl saygılarımla rlaa edlrlm. (9729) 

fst. Vail ve B. Reisi N. 
fstim:Jltk mildüril 
Ali Yaver Mazal 

tobu IIAnname talep veçhlle llAn edilmek Uzere Akşam oazeteslne tebliğ 
olunur. BEYOÖLU BEŞİNCİ NOTERİ 

Kırıkkale Hususi Muhtelit 
Ortaokul Müdürlüğünden: 

1 - Okulumuzda 140 liraya ka't!lr ücreuı {Tarih • Coğrafya>, Almanca, 
(Fizik - Kln\Yl\), <Matematlkı öğretmenllklerı açıktır. 

2 - Ortaokullardn öğretmenlik vasıf!!lnnı haiz ısteklllerln 15/9/9~ gil
nllne kadar dlploma, nüfus cilzdanı, askerlik vesikası, §imdiye kadnr bu
hınduklnrı nzlfelerl gösteren slcll öz!l, eyı hnl kAğıdı ve 9 vesika. fotoğra-
fıyla birlikte dilekçelerini Okulumuf. Mlidürlilıtüne g6ndermclert. {9G82l 

Muhammen p~dell 1474 Cbln dört yilz yetmiş d5rt> lira 56 Celil altıl Kr, 
olan 9,216 M3 muhtelif ebatta karaağo.Q k.~ıas '15 Eylül 19121 salı güni.ı saat 
(15' on beşt.e Ho.ydarpaş::ı.d:ı. gıır binası dahl'lndekl komlcq·on tıırııfından 
açık eksllt:ne usume sntm ruınacaktır. 

Bu tşe girmek isteyenlerin 110 Cyüı: on) lira. 60 {altmış kuruşluk muvak.
lcat tem!ıınt ve kanunun tayln etliği ve.saikle blrllkte eksutml! gUn!l s:ıaU· 
ne kad1r k')mlsyona mürocaa~lan lbımdır. 

Bu ı~ alt ş.ırtnıımcler l\ı:ımlsyondan p:ırasız olarak: da~ıtılmaktadır. 
<93!)3) 

LOKANTACILAR CEMiYETİNDEN: 
Manifaturacılar Birliğindeın tedarik edileı: bir mikt r beyaz ke

ten, cemiyetimizde kayıtlı müesaeselerde çalı~an müstahdemlera bi
rer ceketlik tevzi olunacağından ihti)'aCl olaı . esnafımızın unvan tez
keresi. Cemiyet cüzdanı ve müessesesinde çalıştırdığı m~stahdemle
rinln Cemiyet cüzdanlarile birlikte 1 7 eylul 942 tarihine kadar her 
gün saat 14 ten 17 ye k dar Cemiyete mürecaat ederek ka}•dolun-

nı 'lları ilan olunur. . "~ 

Plasye Aranıyor 
l Büyük b:r ihracat firması Demir tüccarlar ve Fabrikatörler 

Üniversite Rektör üg"'ündenı nezdinde tanınmıf bir plasiye aramakta..Jır. Galata, Posta kutusu 
Geçen yıl AskJrlUc dersi devam milddetlni doldumuını11 kLZ t.e.let>t için 

14 Eyl{U 9U de bQflaınaıc ütıe!'e 10 gUnlilk bir tıul'8 açılactktır. Talim tal>u.ru lllllt•3•6•2•ı•ıu•m•a.r•a•yHa•t•a•h•r•ir•en•n•1•ür•a•c•a•at•ol•u•n•m•a•s•L••••m•••mil 
komuta.nlıtma bat vutuıınası. <9'122> 


