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Mısır, Rusya 
ve 

.BU 
. .. 

SABAHKi TELGB.&PLAB 

Ruslar daha 
. Mun.r cephesinde lld . ~ lk. h . Şimali Fransa 
~enkleşmJf kuvvetleri öilıirt'da 1 şe rı u·· zen· nde 
durgunluk stlrüp giderıten Rua-

ikinci cephe 

~~!/\lman orouıan hızla ueru- Müstahsil mahsulün bir kısmını boşaltttlar --• -
Mısırda gerek tngillz1erın, ge- satmakta serbes bırakılıyor 200 İngiliz avci 

rek Rommel'ln yardım topladık- • 
lan ve Ud taraftan biri kendisini · V oroıilovgrad ıimdi tayyaresı uçtu 
yetkin kudrette görür görmez . ~ li - ~eni Ticaret .ve- alınmakta oları 1942 aeneıi mahsul· .dd• t hl•k k - .... d -9-
büyük bir saldın.ş hareketinin kilım~ evv~lk~ gun icra Vekilleri lerine de teşmil edilmiıtir. Gene bu cı 1 e 1 e artısın a ln 
başlıyacağı söyleniyor. Böyle bir Heyetine genıı ı~~larda b~lunmut- karara göre kilçlik çifçiler mahaulle- bulunuyor ~a!:::: ::,..;!;!·~un-.. :ıu; 
-vAaın sonu Mısınn Alabetinl tur .• Bu lzahah dınlıyen Vekıller He- rinin yUzde yinnl beıini, orta çifçiler """' ~ ~ k 1 Şônali Fransa' da 320 kilometre-
belirtecektlr. Mareşal Rommelin, yetı, en haı~. ekmek bulun~ak ilze- yüzde otuz beıini, bilyü çifçi er Londra 16 {A.A.) - Gece ya· lilc bir cephe üzerinde büyük bir 
bulundu~ yerde cephe kurarak rle, birkaç muhlm ve miiıkül. mese- yüzde elliıinl hilkClmedte bu yüksek naı Moıltovada neıredilen Sovyet taarruz hareketi ya1)11Ufbr. Tay-
bugu .. nkü akıcı durumu sürdüre- eyi bir an evvel halle~ek lçı~ bun- fiatle satrnağa mecbur ur. ... k 1 V 
mtyec,.~ düşü fil" yakında lan bir kere daha tetkık etmıı ve Hüldunet, bu yüzdelerle remıi te- tebligı: cRus ıta adn oronez ~t a- yarelet' alçak irtifadan açmmlar-

"'6' n urse, . bed db' 1 . bir'b. . k '-'-··n . b .. ··L eh·ır eında çarpı~aya evam etmıı er- dır. Alman tanklan, askerleri, 
Yeni bir harb· b lamasını bek- ıca en .. te ır erı ı .ın. ar a•m .. - ıeıu;:u enn ve muayyen uyuıı;. ı • k 1 ~ _!I ın aş d - • '" B I • . · · .. · al _ '-t M~ı dir Sovyet ıta an a~ır çarpııma- top ml:!'VZlleri hedef tutulmuıtur. letnek d ğ te l an ıumaga .ır.arar verm11tır. ugun erın ulıeıını uzenne aca.ıı;. ır. u - · B . , 

O nı olur. Bu muh me memleketimizin birçok yerlerini ye- t.ahsü borcunu ödedikten ıonra elin- lardan sonra ogucar ve Mıllerovo - Bir grup yer seviyesinde uçarak 
çarpışmanın neticesi ne olursa nf mahsule kavuıuncıya kadar darlık de kalan bütün hububatı, iateıi hü- yu ~01ta~tı:i1ıldd~~·ikT·icphe~_in başka bir dÜflnan kamı>ına. diler grup· 
olırun, Almanlan lkl haftadır içinde gören Vekiller, iıe hububat· kumet tarafından yapılan ıehirler kesım er~~ e egıt 1 yoıı;tur.> telsiz merkezlerine, parqütçü 
~sı1~ önünde ~ur.durmuş olmak tan bqlamak lazım geldiğini gör- haricinde satmakta aerbe. olacaktır. · [Teblıgde adı geçen Bogucar mevkilerine hücum etmİf)erdir. 
t gi ızler içtn büyük bir kazanç- mGı ve ötedenberi banrlanmıı olan Yukandaki kararlar alınmadan eı~ Stalingrad'dan 3ıo kilometre meaa- Bir ITUP top kuvvetini sustur· 

b
tlrr. Buna karşıl~k, Almanlar da raporlan ve teklifleri bir kere daha vel memleket hububatının, memle- fededir. Millerovo, Bogucar'ın 120 tnuttur. Bir kampta barakalar ya· 

hamlede Nıle kadar gideme- d k b k ı 1 k b • · kı'Jometre cenubunda ve Voro1ilov- narkeaı bırak·'---tır. göz en geçirere ir arara vaaı o - et i tiyacına yetip yetemıyeceğı UUUf 
iniş o}makla beraber, bu hareket- muıtur. tetkik edi.lmiı ve yetemiyecekmiı gi- gTad'ın prkındadır. Bu ıon ıehir Aktam üzeri bir grup Fele-
ten şımdlUk en ehemrniyetU ne- Hubul>at fiatlerine takriben yliz'de bi düşünülerek ltararlar alınmasının şimdi büyÜk tehlikededir. ) menle sahillerinde 500 tonluk bir 
tl~eyı elde etmişlerdir: BU da, elli ı:am yapılma11 muvafık görliJ- daba ihtiyatlı olacağında ittifa.lc edil· Londra 16 (~.A.) - Rus tebli· aalıil gemisini batımuıbr. 

t
bütün Şarkta harb bakımından müştür. Bu zam, bu sene alınmıı ve mittir. ği: Voronez sahaaında muharebe Bu hareketler esnıısmda 3 Al· 
nglltere için can damarı olan gittikçe ıiddetini arttınyor. Birçok man avcı tayyaresi imha eda-
Mısın tehlikeye sokarak el altın- müstahkem ve meakt\n yerler elden mittir. Bunlardan birisi en ıon 
C:!akı İnf?lllz kuvvetlerini orava Perakende fı· a· t toptan ele geçtyor. . sistem Foke Vufe 190 tipinde 
9ekmek, Rusya harbinin en sid- • · ' ı. Voronez'in timalinde teıebbüa idi. 4 İngiliz avC1 tayya"'81 ka-
detU zamanında İngllterenin Ruslardadır. Almanlar ıol yanlannı yıpbr. 

başka bir taraftan herhangi üru- fı· attan dalıa ucuz . korumak için yeni lc.uvvotler getirt- ~--...... ----~ 
CÜ htr hareketine engel olmaktır. ı meie !1'ecl:iur olmuılardır. 80 Tu·· men 
Mısırın kapısına dayanmakla ~ 
Mareşal Rcmımel bu gavevt te- Al 1 
mın etu. tbumaı ki nk heden B l d .. ··ı b · · man ar. 4000 t k 
Mı~ıra kadar gitmek de~l. sade- azt meyva ar a goru. en U garıp an 
ce İngilizleri sıkıştırarak Afrika- durum neden ı·ıen· gelı·yor?. Rostof 
yı korkulu bir cephe haline koy· 3 000 tayyare 
maktı. Fakat, düşma:nı umdu- . . 

fundan fatzla1z1·1avıl rlnf buhtltnc
1
a-lgrae- Dün toptan ve perakende ıebze takuından karpuz · gelmelı:tei:lir. kapılarında 

çen sene ng z e .a vana f'-•1 rl d k. b .. "'- f k p· d L'- b k. t 5 7 e. yantılh lrl.bi - alablldl~lne iler- ı.,.., e .ar.aswı a .~ uyu~ ar ~an · ıyasa a urıu; oy arp uz ar - • ~ 
ledl H h Id b gü kü ktaya bahaetmıotik. Bugun de meyva fıat• kuruı araamda satılmaktadır. Bunlar 

k d
. er ad ket u n nbo ,~ lerini tetkik edeceliz. Meyva fiatle- Halde S kuruta .. blan orta b~y kar· 

a ar var ı an sanra asr;.ıVl • d d k d ,_ d ge t k h t rl kil rın e e toptan ve pera en e sabı· puzlar araıından aynlmıı ufaıı;lar ır. 
rn v~e mem~ dırya u ge çe - lar aruında 'büyült farklar vardır. Asıl orta boylar 20 - 25 kurup aa· 

Ruı gazeteleri cDurum 
çok vahimdir» diyorlar 

Kalinin cephesinde 
Alman taa'l;"ruzlari 

devam ediyor 

Mısır' da 
lngilizlerin 

bir taarruzu 
Merkezde yapılan 
mahdut taarruz iyi 

netice verdi 

Londra 16 (AA.) - Mısınl 
Garp çölünde müttefik kuvvetleri 
Elalemeyn'in merkez kesiminde fa. 
al harekette bulunmu1tur. Dün bütün 
gün bu keııimde muharebeler olmuş• 
tur. Reuter ajansı bunun için cmah
dut taarruu diyor. Müttefikler bu 
tanuzda mu.va.Hak olmuşlar, bir 
hayli esir almışlardır. 

Cephenin şimal kesiminde Avus
tralyalılar mihver kuvvetlerinin tek· 
mil hücumlarını tardetmit ve mevzi• 
!erini muhafaza eylemiılerdir. 

Müttefik hava kuvveti büyük fa• 
aliyet göstermektedir. Tobruğa yeni 
ve büyük bir akın yapılmıştır. Sala 
günü müttefik hava faaliyeti röl..or 
teşkil etmiş, bir gün evıvelkinden 
yüzde 60 derecesinde fazla olmu~ 
tur. Tanklara, motörize vasıtalara 
hücum edilmi1tir. En az 6 tank tah
ribedilmiıtir. 

Almanya'ya 
hava akınları 

İngilizler, Amerikalılarla 
birlikte plan hazırlıyorlar 

Londra 16 (A,A.> - British Ünlted 
Pre~ ajansı Almanya•ya büyük hav& 
taarruzu pldmnın, Amerikalı subayla
rın l.ştl.raklle şekil almak üzere oldu· 
ğunu bUdlrlyor. Şlmdlllk llk hedefler 
Rusya'ya en ziyade yardımı dokuna. 

~~orun ~Uk. .. Fakat \nı farklar hazan perakende tılmaktadır. H&lde toptan (iyi) kay-
ZÜ ~ "! ::ne ey~ ~~~i ~~- lehinedir. Yani perakende fiat top- dile taneıi 15 kurup satılan k.arpuz
k ~ en n ,., ren d - tan fiatten daha ucuzdur! Mesela lar vardır ki bunlar da 35 -40kuruta 

a ve kudretini acele oraya vı~- Hilde kiloıu toptan 40 kuru§tan kadar ıa.tılmaktadır. Beyoğlunda ta-
mam Almanvanm !$ine yaradığı · 50 le ı le z1 d ibl Mı af&ğı kayııı satılmadığı gün piyasa- neaı uruı'· aatı an arpu ar a 
~ • sırda birdenbire İngiliz d ak ·.ı 25 30 le k d aynı cinı karpuzdan aynlan iriler· 
lmnaratorhığunu sarsacak bir a per enue - uruıa. a ar . 
ceoh d ~ t kayııı bulunmaktadır. Bu garıp fark dır. 

Stoldaolaa 16 (A.A. ) - Alman
lar Taganroe - St.alino hattında te
arruza bqlamıılardır. Alman zırhlı 
kuvvetleri Stalinonun t 20 kilometre 
doğu.unda Robenk' e varmıılardır. 
Bu lc.uvveter ıimdi Rostof tan 1 O ki
lometre uzakta bulunuyorlar. 

bilecek yerlerin tahrlbl olacaktır. 
Lonara 16 CA.A.) - Don cephesinde Bundan sonra denizaltı yapan yerler 

Mihver taarruzu daha' büyük kuvvet- ıeıecektlr. Esasen bunlara kal'Şl t&
le devam edlypr. Mo6kova'da tahmlıı arrıız başlam14tır. vllhelrn3hafene WJQ 
edlldJtlne göre Almanlar, 240 kllomet- akından sonra çekllen fotoğraflar blr 
relik arıui parçası üzir1nde 80 moto- tezgA.l!ta bir zırh levha ate!}-eslle a 
rlze tümen, 4000 tank. 3000 tayyare binanın tamamen yandı~nı göster-
toplamı.şlardır, m!ştır. 

ga~:~~ra ~~~ sta!:dy~~ ltalya'da kışın mektepler 
rine atarak Rusya.'run cenupla mu- bir müddet kapatılacak 
vasalası.nı. kesmek istedlklertnt aôylü- 16 ( 
yor: ıBu Alman plAnı, fimd1ye kadar ~"~ . .~·'!:-·> - Yalc.acalc. te-
tatblk edilmek lsten1l~ pl!nla.nn en darıkındekı guçlukten dolayı bu kıt 
büyüğüdür• diyor. mektepler bir müddet kapatılacak• 

Kallntn kesiminde muharebeler de- tır. 
vam ediyor. Almanlar büyük kayıp- l k d • d k• F 
lara rağmen Rus cepheslnt ya.rmak s en erıye e ı ransız 
için taarruza devam ediyorlar. donanması 

b k e O ası. nı!llterede de neden ileri geliyor} Bu ıene karpuzun geç yeti§meıi-
as .a cephelerin imk~zlıtını y .. . 1 1 . • ne ıebep havaların k.ararıız gitme-

flerl sürenlerin eıtne kuvvetli bir aptıııımız mce eme er netıceam- ·d· F k. '- ı '-- l" Rostof ve Stalingrad'a 
m ·· d . . de öğrendiL.: ki Halde 40 kuruf& sı ır. a at .ır.arpuzcu ar, maııau un 
h U afaa sil!hı verdi. Cünkü, t t tıl k (ld") k d"l iyi olduğunı.; ve yakında çok bolla· d .., 
t 

lrkac av önce İntrlliz Basvekill, optılan ıa ldan apyıı~ '- dı .1 ay hı e nacaflnı ıöylemektedirler. ogru 
Il'?flterent k tl ri t A a ıa an ma ır. erıu.en ecı er u • • 16 (A A ) 

kara d n uvve e n vrun malı ıatııa çıhrmazdan önce irileri· Meyva fıatlerı hakkında · ~ · · - Ruı kay-
x.. sın a rnacer~lara atamıva- . le.il '"ld . 1 •. 1 . . b• k naklarından alman haberlere göre 

ca~ını SÖylerken, İnttillz - Sovvet ; 0 ve
60 

'f· ~kı° .ar•zı;or,30 11: ermı ır arar Roıtof ve Stalingrad iıtikametinde 
anlasmasından ı;onra yeni veril - 1' uşçuf~ el~ını - "b' urupl Meyva ve sebze satışıan11da A.zaml Alman hareketi gittikçe ıiddetleni· 
ceoheler ac k 1 · ini · h satıyor ar. e .a ı, armut gı ı ayrı • kA.r hadlan Belediyece tespit edllmlt- R ı b k' k't· i ma mese es n e- .. '-·· 1 1 yor. us ann u sene ı çe ı 11 mun .. 
men ı:ı;ercekl k b it bt . maıı mumırnn o an meıyva aatı§ ann- Ur Her dükkA.ncı halden aldığı fatu- 1 Al nl kil 
hA.Itne sokul cşece ""'· 8

11
sk 

1 
kr Aıs da da hep bu uıule baı vurulmak- raYı mU.,terlye göstermete mecbur 1tazam ;:zı°r .. h i:t ahr" ,_.ometre-

ve za ması, a,,l\.rr m H.n tadır. tutulmaktadır semtler l - Beyoğlu, erce gı en a e ıçoır teYe Kızıl Yıldız gazetesi diyor ki: 
tlv ruretıerlnden cıkrna bir ih- Dah .. 1 . "b d'ld•V• . . Boğaziçi Adaİar Kadıköy Yeşilköy, raslamıyorlar. Kızıl orduyu imha cRuslar için iki yol vardır: Zafer 

VJchy 16 (A,A.) - Parts'e g1tmlf 
olan Başvekil B. Laval, t skendertye
dekl Fransız donanmasına dair Fran. 
sa ne Almanya, İtalya ve Amer1k& 
arasındaki göriişmelerln metlnlerlnlıı 
bugün neşredUeceğln1 blldirmişt r. 

va~" t olmaktan zivade sı~ a zyı enneh r~g etlde ! ıgı ıBçıo Bakırköy 2 _ i.stanbuı Kuunpaşa, planı bugüne kadar ıerçelcleıtirile- veya ölüm. Bunu bilerek. harbetme-
Rusvve te clddt vardım' i~teven meyvl anm t~dn. paBa ı d·~~. ıgı ~~r de· .Ferlköy, 

0

Tophane olmak üzere lk1 memiıtir. liyiz.> 
avı tatmı edl l bl lltlk yog u sem ı ır. ura ıu.ı peraıı;en e- .....,, t irin 1 pta "'öste lst n c r po a •1 HAld !!>d" .. d ğ"l grııpa a,, ..... mış ır. B c gru 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

"' r ne be 1 ö Mı cı er a en meyvanın a ısını e ı , manavlar Y83 meyvalanna lzam.1 
harbi, fkt yıldır ~z V~1:. ~:. ~r {orta mal) ını almağı tercin etmek· yli7.de 50 ikinci grupta 40 seyyar sa- · 
vasıtalarla karadaer ~~~~~~b·i~ te ;re. bu maldan ayırdıklannı muh· tıcılarda' yüzde 30, kış ~e~rına 
Ceohentn bile k d d telıf fiatlerle satmaktadırlar. birinci grupta mavnalarda yilz.de 40, 
Yandı~nı me d ne a ar zor a- Ka uz seyyar satıcılarda 30, lklnci grupta 
fentdeon k v ana çıkarmışken. rp manavlarda yüzde 30 seyyar satıcı-
{tibf blr haraya avak basmak Son günlerde İstanbula f.ge mın- cılarda yüzde 25 za~ yapılacaktır. 
göze alına arcketfn kolav kolay 
tnnnantar mı~acağına fngiUerede E v ı • ı · 

Rusva c('o ~Isa !!erektir. reg 1 ımanı 
her l?tin rıd~eo esinde durumun 
Londra UA.n ~i vahtmıı olduğunu 
laıını esasıı kv?r. Sovvet ordu- · Batmıı vapurların 
Alma 1 şe ılde hırpalıvan k 1 · · 
şlrnaı~~r. Kafkasyanın hemen çı arı masına baılandı 
~taungr!d Vol~a nehn üzerinde 
Su Şehrtn !ıı doğru tlerliyorlar. Ankara 15 (Telefonla) - Müna
navı, hem nması, hem Ukray- kalat Vekili amiral Fahri Engin, 
Vadan tam Kafkasyayı Rus- kömilr bölgesinde yaptığı tetkikler 
Sovyetıer lç~men ayıracaktır. hakkında beyanatta bulunmuş, hav
bu ı?Unlerde b çok nazik olan zada istihıalin arttınlmuına çalıoıldı
gazetelert lkln 1 azı soı İngillz ğını, Zonguldak • Kozlu tüneli in
manının geldi~ cephe açmak za- ıaatının tamamla~maaı için tedbirler 
nl, takdlre de~~l, b~ttA. geçtl~l- alındığını, lneağzında iatihaal edilen 
lfkle yazıp C!uruyo 1 civanmert- kömürlerin demlryolile içeriye ve 

Rusyayı kur~:~· 
1 1 

Zonguldağa taıınmuı için bir kömür 
tere ve kısmen Amertk ç ~ fnglJ. hat ve makası yapılaca~nı. Ereğli li
rini azcok tehlikeye :ı endile- manında yirmi. otuz ıenedenberi 
manvava a.rkadan sald arak Al- hatmıı ve enkaz halinde bulunan 
mı? Böyle büvük çapta ~[acaklar es~i gemilerin çıkanlmaaına baılan
mı olagan görmek gü tü r vardı- dıgını söyledikten sonra .demiştir ki 1 
Rusyanın hft.U ç r. Fakat, . . . . 
ton h karşısında büsbü- - Ereğlı lımanının temızlenmesı 
şey V areketsiz durmak, hic bir bittikten ıonra buraaı tamamen isti
Yard apmamak da, Rusvada ve fade edilir bir liman haline gelecelc.-
rlk ırna cok taraftar olan A tir. . . 

a Pf'kAnnoa k"'tü t . me- . 
kabtıir. Bundan od 1 esırler bıra- Çamlı ve Kandilli kömürleri hava' 
yardım dlve m .? avı,. Rusya va hattı ile bu limana bağlanınca fena 
manvava hav'a h ._uttefıklcrin Al- havalarda dahi ıenede on gün müs· 
tar haşlamatArı ~ıc~ımlanTia tek- teana, burada gemilere günde 2000 

N e )Pnr>bllir ton kadar kömür yüklemek mümkün 
ecmeddin Sac.'<ık olacaktır - . 

Başvekil 

Kız enstitüsündeki 
sergiyi ~iyaret etti 

. 
Ankara 15 CA.A.) - B~vekU B. 

Saraçotlu bugün tsmetpaşa m ens
titüsünde açüan sergiyi ziyaret et
ınlş, sergide bir buçuk saat kadar 
~~ır. 

· Bölge sanayi birlikleri 
Anura 18 (Telefonla) - Bugtln 

çılcaca.k bir kararname ile genel er.
nayı birlltl U• b6lge sanayi. blrllklerf 
kunılacaktır. 

~----

. Tek tip ayakkabı 
Ankara 15 (Telefonla) - Tek tip 

ayakkabı modeUnl şehrimize getiren 
İstanbul Jrunduracılan İktisat vekA.
ıetııi tema.ıılanna devanı ediyorlar. 

lı müddetleri 
nizamnamesi 

Ankara 15 (Telefonla) - İktlsa~ 
v ekA.lett tt dairem tarafından hazır
lanan 1ş müddetleri nizamnamesi lle 
aralı işler nlzamnnmesl Yüksek tas
dika arzedllmek üzere B~ekllete 
vcrtımtşttr. Ağır ve tehllkell işler hak. 
kındakl n~ame ptoJes1n1n hazır
lanmasına devam edUly0r. 

Rusyada harb gayreti . 
gevıemış 

Ankara 15 {Radyo Gazetesi) -
Môskova radyosu, Pravda gazetesin
de çıkan bir makalenin hulasasını 
vermiştir. Bu makalede, cephe geri
sinde çalııan sınai müeseselerin faa• 
liyetindeki aksamalardan, demiryolıa 
işçilerden ve aiyaai ıube mensupları
nın faaliyetinden ıikayct edilmekte
dir. Pravda ;tunları yazıyor: 

c- Bazı ıınai müesseseler kendi 
iılerini tahakkuk ettirebilmek içiQ 
diğerlerinin işlerine mani oluyorlar. 
Bunlar ihanet sayılan hareketlerdir. 
Demiryolu işçileri de işlerini munta• 
zam görmüyorlar. Bunlar vaziyetiQ 
inceliğini ve bugünün icabını anlama• 
mıtlardır. Parti mensupları da ken
dilerinden istenen tam faaliyeti gö .. 
termemektedirler. Komünİ$t parti.& 
bunlar hakkında lazım gelen tedbir
l~ri alacakbr.> 

Pravdanın bu yazıaı Rusyada har~ 
gayretlerinin gevsediğini göıtennek• 
tedir. 

Hindistan' da isyan 
hazırlığı? 

Berlin 16 (A.A.) - Yan resmi 
membadan bildirildiğine göre, Hi114 
distanın durumu Berlin mahfillerini• 
dikkatini çekmektedir. Hind milleti
nin isyan hazırlıklarının bittiğindea 
bahsolunuyor. 

- Heeey, delikanlı, uyan!.. . 
diye sayıld~ıp auruyoraun' ... 

lki ıaattir cPaso, kart, tenzilat ... > Y unanistana yiyecek 
Londra l 6 ( A.A.) - Üç lsve9 

trenden inip vapura. ıvapuru Kanadaya varmıştır. Bunlar - Affedersiniz, ben gazeteciyim 1. ·.. Rüyada 
vapurdan inip tramvaya biniyordum da ••• . . . Yunanistan için y•yecek ve 15 biıı 

ton buğday yükliyecektir. 



BEB 'l'BLDEX 

"Kara kurbağa,, tatili .• 

E mlnönfi Ralkevfnde, bir ecnebi üniversite profesörünün 
konferansını dinlemiştik. Konferansça aşağı yukan: 

Don Jose Mojica 
bir manastıra girdi cAman vücudunuza aldığını: kalorileri damla damla, gram gram 

harcedin. lHümkünse, senelerce i.lti t:ı~ arasında hareketsiz du
ran kiıra kurbağalann hayatım taklidedinn demiştt Profesöre 

bnlnlırsa burnumuru kaştmak üzere elimirl Jaildmrken bile zihni- Eskı· s·ı nema yıld ZI y· en· b·r 
mJzde şbyJc bir hesap yapmalıyı%: Acaba bu hareket için ne kadar 1 1 1 
kalori sarfedeceğim?... d ld 1 

o zamanlar bu konferans çok haklı olarak hepimizin gari- a a ı, papas o uyor 
bine gitmiş ve etrafında bir sürü şakalı neşriyat yapılmıştı. 

Lfiklıı haftanın yalnız yarım gününü «Kam kurbaf'Y?.» gibi Amerika'dan gelen bir telgraf 
geçirmenin hiç de fena birşcy olmadığı artık tecrilbe ile anlaşıl- hiç benlenilmeyenı bir haber ver
mıştır. Bu yanın gün de «hafta tatı1h günüdür. Bugünkü Q811:- ıniştir. Bu telgrafa göre tarun
Jar içinde bu «Kara kurbağa tatnı., eğlencelerin, dinJemnelerin mış sinema artlstt ve tenor Don 
en makulü, en ucuzu ve en sıhhisidir. Gazino ve yn bahçesi ta- Jose Mojica sanat Alemi ve hat
rlfelerinin en mes.bur ıruıcera romanlarından dnha merakla, da- tA bütün dünya ile alAkasını 
ha büyiik bir korku ve d~tle okunduğu blr yaz mevsiminde- kesmiş, cenubt Amerlka'da Pe
yh. Ağaç göğde1erinde öyle tarifeler asılı ki acaba merak uyan- ru'da bir Fransisken ~anastın
dırmak cihetinden bunların yanında o:Şerlok Holmes», <ıArsen na girmiştir. Yeni rahıp bundan 
Lüpen>l romanlan, cPardayanl) Jar, 111\tonte Krlstoıı Iar biı sonra frer Jose Franslsco Oua-
ıey m?.. dalupe adile anılacaktır. 

Bir de hafta tatilinizi profes()rün dediği tarzda geçirdiğinizi Jose Mojica aslen Meksikalı-
tasavvur ediniz. Pazar günü öğle yemeii:nden sonra - hele dı- dır. 1905 senesinde Meksika'nın 
şanda güneş her tarafı kacrıp kavururken - perdeleri inik, göl- merkezi olan Meksika şehrinde 
ge1i bir odada, geniş bir yatakta yemeğin rehaveti içinde yavaş doğmuştur. Küçük yaşındanberi 
yavaş gözleriniz knpanır. Ru esnada aostıamm kazıklanmak. si- çiçekleri çok sevdiğinden babası 
nirlenmekle me.şguldürler. Ve bu Akıbete uğramak için de tren· kendisini ziraat mühendisi yap· 
lere. vapurlarn, otomobillere binip uznklara ı!ftmişlerdir. Tam şu mağa karar vermiş ve ziraat 
sırada belki de btll'am buram terliyorlar. Belki dı- gömlekleri sırt- mektebine vermişt~r .. Jose mek
Janna yapışmıştır, toz t,oprak içinde kalmışlardır. Siz ekerleme- tepte çalışmış ve iyı bır diploma 
nhe bakın... Altı gün didindikten sonra bu birkaç ~tıik <ıKara almıştır. Fakat mektepten cık
hırbağa hayatin mn tadına doyum olmaz. Hele kalktıktan son· tıktan sonra bahçe işlerile uğra~ 
ra bn sene eski, mütevan kuru fasulye y,ibi Adeta bir nevi veli- şacak yerde tiyatro ile meşgul 
nimet olnn vişneden ~ğuk soğuk bir bardak da ,erbet lçtintz mi? olmağa b~laıDlştır. 

r 

HAR~ DURUMU 

ı Stalingrad' a dOğru 
1

: 2 koldan taarruz 

.--

,Mısırda Mihver kuvvetlerinin bir ta
arruzu lngilizler tarafından tardedildi 

Doğu cepheaindeı 

Don nehrinin iki tarafında Al
man taarru:ilan ıiddtle devam 
ediyor. Nehrin garbında Alman 
kuvvetleri Voroşilovgyad' a çok 
yaklaşmışlardır. Şimdi Rostof da 
tehlikeye girmiştir. Geçen sene 

) Almanlann sağ cenahı hızlı 
bir ileri hareketile Roatof'u 
ele geçirmişti. Fakat daha şi· 

mektir, Ruslar da bunu hildiklc- 1 

ri için ıiddetli mukavemet gös
teriyorlar. Voronez mıntaknsın
<ia gece gündüz muharebeler oJ. 
maktadır. Dün Londra, Alman
lann 2 koldan Stalingrad'a doğ
ru iler1emeğe çalıştıklarını söy
lemi~ ve cVahamet artıyon de
miştir. 

Muardaı 

maldeki Alman kıtalan aynı tem- Loodra' dan gelen haberlere 
po ile ilerli,yemediklerinden Ros- göre, evvelki gün güneş battık-
tof u İşgal eden Alman kuvvet- tan sonra mihver kuvvetleri, İn· 
)eri adeta muallak.ta. tehlikeli gilizlerin son defa işgal ettikleri 
bir durumda kalmışlardı. Bunun T ellülisa' daki mevzilerine tank 
üzerine acele buras111ı tahliye et- ve piyade kuvveltcrile taarruz 
mek lazım gelmişti. Almanlar etmişlerdir. Muharebe bütün ge--
bu defa aynı vaziyete düşmemek ce devam etmiş, neticede tflarruz 
için §imaldeki kuvvetlerin ilerle· eden kuvvetler püskürtülmüştür. 
mesini bekliyorlar. Bunlar bir Londra diyor ki: cBu taarruz 
parça daha ilerleyince Rostof ta ikinci hücumdur. Birinci hücum 
durmak Ruala. için tehlikeli bir gündüz yapılmış ve tardedilmiş-

işte mükemmel bir «Kanı lrnrbağan tatili ... 
Paralar cepte ka1mıştır. Ve ka1ori1er vücutta .• 

hal a]acakhr, ti, Mihver bir de gece taarruz 
Jose Mo1·ica'nın sesi çok gu·· zel- A ı "h" h k h ıı mu ım are et ne rin do- tecrübesi yapmıştır. Fakat bun-

lli. Ziraat okurken bir taraftan Don 1ose MoJica 1 "' h·ı· d s ı d' h d 
Prof esöriln kulaklan çınlasnı... - H. gu sa ı ın e, ta ingra ı e ef da da muvaffak olamaını§tır.> 

da şarla dersi almış. sesini da· ce vermedi tu.tan taarruzdur. Stalingyad'ın Mihver tebJig·teri "imaldeki ========================= ha ziyade ıslah etrni~ti. Son za- · .. Mojtca bu :.ı~ t kra ehemmiyetinden geçen gün hah· bu muharebeden bahsetmemek· 
manlarda en ağır opera parça· .. n.';1"n sonra e r ,ı ik ı 

KUŞ BAKIŞI: 

izmarit toplayan 
şık bayanlar! 

ıannı koJanlıkla söyliyebiliyordu. sahneye dondu, opera artisti ol-

1

. setmişt' · Bura11D.Jn ele geçiri - te, yalnız cenup kesiminde keşif 
·' k · t d' Gü lükl h ed i meşi Timoçenko ordulannın bü· hareketleri yapan kuvvetli İngiliz 

BU'nun içln ziraat mektebinden ma ıs e 1• ç e sa n e Ş k b k 
k dl 

. b 1 bildi Fak t b d h b :YÜ ir ısmının asıl Rus kuvvet· müfrezelerinin püskürtüldü~ünü 
cıkınca en nı operava vermeği u a · a u sıra a ar ]erile alakalannın kesilmesi de- bild' k d. 
düşünmüş V'.? Şikago'ya giderek Çlkm.ıŞ, Amerika'da, işler bozül· ' m n n n n - - - n ırme t: ır. 
talihini dcnemi§tlr. Burada kısa mağa b~lamıştı. Bır kısım ope- '--~ ~·- -~ ;::s:z::e:::.___•-~ -co-~ --=· _ _ • - -~ 
bir imtihandan sonra operada ralar, masraflaı;mn yüksekliğin- KÜÇÜK HABERLER Mahkemelerde 
kendisine küçük roller verilmiş· den ve . ona göre hasılat elde 
tir. Bu rollerde gösterdiği mu· edemedıklerinden, kapılarını ka~ 
vaffakıyet ve sesinin güzelliği patmağa başladılar. Jose Mojica 
çabuk ilerleme.~ne sebep olmuş, da işsiz ~al?ı. 

Eski Deniz Bank erkaru 
beraet etti 

Frarua. büyük bir Lmunm ifgal tün buhram gittikçe ıiddetiııi arttİn· az zaman içinde ismi bütün Bu duşkiln vaziyet eski sine-
Amerika'da tanmmıstır ma yıldızının çok canını sıktı. 

altında bulunmu1na, yiyecek ııkın- yor. Hükibnet, mevcut tütünleri top· ~ · Ell d ki 
bsı çekmesine rağmen tıkJıktan ayn- Jamıı, bunlara bir nevi ot kanıtıra· Bu sırada Amerlka'da şerkılı n e para. da tükenmeğe b~· 
lamıyor. Parisin meıhur kadın tem- ıak bir çe§it sigara yapmaia haıla- filiınler çok rağbet görüyordu. Jamıştı. , Geçırunek için cenubt 
leri her gün yeni bir moda ortaya at· mııtır. Bu sigaralardan yalnız erkek· Halbuki bu !ilimleri çevirecek Amerika ya giderek orada çalış· 
rnağa çalıpyorlar, Bir zamanlar ~ni lere günde dörder tane verili.yor. artist pek azdı. Bunlardan bir ~ak istedi. Amerika harbe gir
tuvaletler Pariııte at yanşlannda, Do- Kadmlar sigara almak hakkına ma- kısmı da şt.cman, göbekli şeyler- dıkten~ S?nra burada da f .buJa. 
"Yil gibi kibar plajlarda görünürdü. lik değildirler. Halbuki kadınlar ara· dl. Bunun için filim şirketleri mam~ga başladı. Artistin düny .. a
Şimdi Paris de Dovi; de ifgal altında aında erkeklerden çok tiryaki olan· Mojica'ya baş vurarak Ca7Jp tek- ya küsme.sinin ve rahip olrnap;a 
bulunduğundan, yeni kıyafetler lar vardır. Sigara el altından da bu· liflerdeı bulunmağa b~larnışlar- karar vermesinin b~lıca sebebi 
Fransanın cenubunda Cannes (Kan) lunamadığıodan, h,dınlar izmaritçi- dır. Genç artist bir mliddet tc· b=u..,d=u=r=·=-========= 

* Vali ve belediye re!sl doktor 
Liitfl Kırdar, dün sabah iaşe mtldür· 
lüğüne giderek ~ebrln ~e işleri et· 
rafında tetkiklerde bulunmuştur. 

Deniz Bank' a devredilen gaıyn * Fakir ailelerin çoeuklanna pa. menkullere kıymet takdiri İ§inde ge
rasız şeker dağtılmsı için vll~yet em- çen mesaisine mukabil lstanbul Deniz 
r1ne 45 bin Ura vertlmiştlr, Ticaret müdürü B. Müfit Necdet De-

da teşhir ediliyor. liie baılamıılardır. Şık bayanlar el- rcddüt ettikten sonra teklifleri 
Bu sene Kan· da ~lıca kadın mo- lerine ucu sivri ince birer baston al- kabul etmiş. Holllvuda giderek 

dası renkli elbise üzerine beyaz lce- makta, gezerken tasladıkları izmarit- filim çevirmeğe başlamıştır. Bu 
ten cekettir. Fakat keten ortalıkta lere bastonun sivri ucunu batırarak filimler çok rağbet görmüş, es
biç bulunmadığından, el altından te- liunlan açık küçük bir çantaya :ıt- mer güzeli artistin şöhreti her 
darik etmek laztm geliyor. Bunun maktadırlar. Akşamlan izmaritler tarafa yayılmıştır. 
için bu ceketlere mar§e nuar (kara temizleniyor ve bunlarla yeniden ıi- Artist bu şöhretinin en büyük 
piyasa) adı verilmiftir. Kadınlar aa- garalar yapılıyor! ... Cannea'da son olduğu devirde bir dünya seya
hahları Cannes'm Croisette adındaki moda giyinmit plc bayanların izma- hatine çıkmış, evvel~ Avnıpa'ya 
meşhur gezinti nhtımında bu kıya- rit Joplamalan yabancılara garip ge- gelmiştir. Mojica Avrupada bir 
fet1e geziyorlar... Suare elbiseleri liyor. Fak.at orada oturanlar artık kaç ay kalmış bir çok memle-
Jlmedir. Ayakkabının arkasında 2 huna ~)ardır!... keti ziyaret ed~rek konserler ver· 
küçük kanat bulunuyor. 

1 
mlştir. Bu arada !stanbul'a da 1 

Erkekler arasında da fanila elbise R A D y o 1 uğramıştır. İstanbul'da verdiği 
modadır. Fakat bu aene gri değil, konserler çok rağbet görmüş, bu 
pembe, yahut mavi afniladan elbise :rinema yıldızının şehrimizi zlya-
giyiliyor. Bu elbisenin yakasina iri Buıünkü proınm reti Meta bir hA.dise olmuştu. 
biT karanfil takılıyor. 12,30 Program. 12,33 saz eserleri. Artist Avrupa'da uzun süren 

Şapkalar çeşit çeıitur. Şapkacılık 12,46 Ajana biberleri, 13,00 Şartı T• bu parlak seyahatten scınra As· 
o kadar ehemmiyet kesbetmi§tll ki tilrJdller, 18,0S Çifte fuıl, ıg,oo Ko- ya'ya da geçmiş ve Çin. Japonya 
bir zamanlar Franaanın kibar plajla· nllfm8, 19,15 Milzlk (Pl.), 19,30 Ajans yollle Amerika'ya dönmüştür 
nnın bellibaşlı aimalanndan biri olan haberleri, 1',,., Halk türküleri, 20,15 Artist gezdiği yerlerde el üstün~ 
Holandalı me§hur ressam Van Don- =~ T=-2~;:5K=lc~~ de gezdirilmiş , şiddetle alkışlan· 
gen resim yapmaktan vazgeçerek makamından ~t:ı'ıar, 21,30 Konuş- mıştı. Fakat uzun müddet aynl
bir fapkacı dükkanı açmıştır. Beyaz ma, 21,45 Mtwlc 'Pl.), 22,30 Ajans dığı ~olllvud'da. unutulmuştu. 
takaJlı reuam ıimdi ıapkalar için haberleri ve borsalar. Bu muddet zarfında esasen şar-
modeller çizmekle meNUldürl Yann nb&bld prorram kılı :fllimlerin yerine danslı fi-

Fransada kadınlann Jık]ı.kları ye- 'l,30 Program, '7,32 Vücudumuzu ça.. Umler revaç bulmağa başlamıştı. 
ribde olmakla beraber büyük bir lıştıralım, 7,40 Aja.ns haberleri, 'l,55 Bunun için Mojica iş bulamadı, 
~rtleri vardır: Tütünsüzlük... Tü· Mtızlk CPl.). 8.20 Evin ııaatl, yaptığı teşebbüsler hiç bir neti- 1 

* Sur harlclndek:l Yedlkule kapı
sının lç tarafında ve sur içinde vaJc
tlle yapılmış eski bir takını binalar 
vardır. Bu binalar asfalt yolu kapa.. 
dığı glbi bu sahayı çlrk1nleştırmek
tecUr. Belediye bu binaların istfmlA.
klne başlamıştır. Bu suretle surun et. 
rarı ve kale içleri temlzlenecektJr. 

* tl'sküdar Haltevt Sosyal Yardım ~iz' e, Deniz Ban~. hesabına bin lira 
komitesi Üsküdar ve clvanndaki fa- ucret vermek, Guneysu vapun.ırı.un 
kir halb kış için yakacak ve yiye- havuzlanması işindeki mesaisinden 
cek temin etmek üzere l aRu.stos CU· dolayı gene mumaileyhe 250 lira üc
nınrtesı günü Kuıkule.!1 Park ga,zi... ret vermek, İstanbul • İzmir limanla
nosunda bir kır baloru tertip et.m.1§- n arasında seyrysefer tarifesinin tat
tır. Bu balonun getl.receği hasılat lle hi.katından çıkan ihtilafın hallinde 
şimdiden erzak ve yakacak satın alı- hakemlik ücreti olarak B. Müfit Nec
nacaktır. dote 233 lira 63 kuruş ve Aksu va-* .Ankara.da dlldlecek olan mimar puronun avarya hesaplannın tetki
Sina.n heykeU ~in &çılan müsabaka kinden dolayı B. Müfit Necdet ile 
neticelenmiş, Hüseyin Ankanm pro- avukat B. Ali Kemale biner lira üc
jesi blrlnclllğl, heykeltraş Nusrat SU- ret vermek suretile kanunsuz hareket 
manın projesi ikinciliği k.'lZanmıştU'. ve vazifeyi suiistimal suçlarından 

Şehrimizin tanınmış tüccarlarından ~EVDET İPEKÇİ'· 
nin o~~U. M'FHMED İPEKÇl'nin kardeşı. FAHİR ve İH-
SAN fi>EKÇ1'nin yeğeni Tıp Fakültesi ilçilncü 

maznun eski Deniz Bank umum 
müdürü B. Yusuf Ziya Öniş, müdür 
muavini B. Hamdi Emin Çap, me
murlardan B. Tahir Kevkep, İsmail 
lıa Cani,_ Cemil Anknm, Murat Gü
ney, Neşet AkoJ, Baha Değer ve De· 
niz Ticaret müdürü B. Müfit Necdet 
Deniz'in muhakemeleri dün birinci 
ağır ceza mahkemesinde bitirilmiş
tir. Y .apılan muhakeme sonunda yu
kanda zikredilen muamelelerde 
mamunlara isnadolunan kanuna ay
kırı hareket, vazifeyi ihmal, auiisti• 
ma1 ve aahtek&.rlık mahiyetinde bir 
fiil görülemediğinden, hepsinin he
raetlerine karar veTilmiştir. 

talebesinden 

OSMAN CEVDET İPEKÇİ 
Elim ve ant bir hastalığın kurbanı olarak henüz yirmi iki 
yaşında olduğu halde, dün gece gözlerini hayata ebedi
yen kapamıştır. 

Cenazesi bugün saat ikide Teşvlldye karakolu yanın
da Bostan sokağında Hayat apartımanından kaldınla
rak namazı Teşvfidye camisinde kılındıktan sonra alle 
kabristanına defnedilecektir. 

Mevla ralimet eyleye 

Kadın ticareti yapan 
biri mahkôm oldu 

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Beyoğlunda kadın ticaretine kal• 
kı§tnak ve Tophane civanndaki evin• 
de gizli randevuculuk yapmak ıuç
lanndan yakalanan Tufan adında 
bir ıabıkalı Asliye altınca ceza mah
kemesine verilmiotir. 

cDerdi ki: beni bin türlü maddi ıztıraplar için• edemezse de kısmen olsun eder... Asliye altıncı ceza mahkemesinde 
c- Oğlum!., Benim sayemde aa- de kıvrandırdı ... Üstelik bir de, veli- Dünyanın en büylik servetine ıahip yapılan muhakemede Tufan suçları· 

raya girdin ... Benim sayemde padi- nimetmi§ ... Kendisine Yasin okuya· olmam üzerine, göxleri kamaşbran nı lnkb ederek, evinde bulunan ka· 
şahın en yakınlarından oldun .. , Çeı- cakmı§ım... L&net... Unet... lztı• bir ptafat içinde Bedriyeciğiıni .a- dmlann misafir olarak geldiklerini 
nici çıraiı seçilebilmek ... Ne ıeref ... raplann maddisi gene neyse, ya he· raylanına, yatlanma davet edebili- ileri sürmüıtilr. Mubakeme sonunda 
Harem dairesine girebilm en son le minen çektiklerim?... rim ... Ona, zekamın. ceılbezemin, Tufanın randevuculuk yaphğı ve Na• 
Ak aia aensin. .• Ak a~alar tarihi Gözleri arkaya, Niaantaşına <ıoiro cüretimin lruvvetile nelere 1'a.adir ime adındaki kadını da para muka• 
seninle kapanıyor... Şayet o gün, çevrildi: olabildiiimi aöıterhbn. .. Kadınlar billn"de aattıiı sabit göriildüğünden, Tefrika No. 6 
K.afkuyadan gelirken kayıkta aklı· c- Ah, Bedriye ... > blSyle erkek1ere de pektll lfık ola- aabıhlan da göz fSnUnde tutularaW 

Manilyadan bir vagonu mahsuala,ıaa~orlar... Amma bilmiyorlar ma esmeaeydi: (Ferman var. Yasak Onun böyle birdenbire geriye baJt- bilirler ... > yirmi iki ay altı gün ağır hapse ko-

Yazan: (Vl • Nd) 

hraJlar, padişahla~ gı'bi, debdeber· ki .. ·• 0 !du; Amma, fU oğ~i.ız pek ae· tığını fark.eden bir gölge, kendini Kendi kendiaile ala1 ettiı nulmaıına ve 1 12 lira ağır para ce-
le, tantanayla Parise ... Parla dar ge- Dütün.eesinin bu noktasında, hıra- viınlı... ~aydl kendıaını, en aon çevik bir hareketJe yere atb. Fakat, c- Ey ak ağa .•• Ey h&dım ağa- zan ıxlemeaine karar verilmiştir, 
llne, Monte Karlo, Berlin, Virana. la, yeisle, fakaııt bütün bu hislere hl· ak .•ga halıne sokayım da bana dua atmaaa.ydı da, Köse Emin, onun a ... Ey Köae Emin ... Bir de kendine 
Londra, Nevyor'k, Tokyo. Bom• ~bir hüzünle gözleri culandı: etaml) demeseydf'm. nere?e böyle mevcudiyetini farkedecek ~eğildi. erkek diyorsun ... Erkekllie ne baka- Bir beraet karan 
bay ... Hünkara okuduğum o eeya- c- Ya.tbğı yer dikenlik olaıın; gi- ~ıldız aa~yının tarunr_nış •~ası ha: Zira, takibedilebeileceğinl aklından ret .. .>. • 
hat romanlanndaki gibi bh hayat .• , deceği yeT, Cebe.Dilem.İn eafeli aafiJi- lme gelebılmen) · ·,; Knn bıhr hangı dahi geçirmiyordu. Aklı, fikri, mazi- Beşik tat Ü.tüne dofru yak]qtığı• ~"arada "Yak tile kurulmu~ olan 
)'atlar, saraylar, atlar, otomobiller, ni olsun ... Ah, ona, kendi talısına mu~fakta ahçı çıraa, !~u~ ~~az ya· nin kininde, hali hazınn dala.veresin- nın farkına vararak hndlalnf gll(Yeye Küç~ evler Yapı koopi:ratl~ı mileıı• 
Ufaklar, dalkavuklar, herkesi ıaşır- ;bir fenalık edemeden gehermesine mag olaca~~ 1. · · ~~ıgını ıyıligı unut- de, istikbalin Eevku aafuındaydı, ~~~ıbracak ol.n üç demir parçası- ıls]e~nden .. B. KAmran .Tüzgıray, 
bcı bir kumar ... Fakat •.. > müsaade ettim. Yalnız. her bayyam, ma ... Velınımethgım aklından çık- _Ah Becl . Sa k nı dile yokladı. Bunlardan biri, bir Vecihi ltılı::, Sami Heklmcı, Saffeti 
. Hayatının en müth~ yarasına do- her kandü mezarına gidiyorum ... mum .. · Bana ömrün oldukça hayır makt:n da beni :~:~en nao h.:bf. taban:a• öbrü bir kama, Uçüncilail Dayıoflu bir milddet evvel bazı id• 
ltunulm~tu: Knbir tapna (tuuul) diye tükürüyo- dua et ... Hem, •&yemde, kadın de- .. Abd"lk d' d' Halli k" _ de mahut kasa anahtanydı. di.Jarla zan altına alınmııılardı. An· 

c- Falcat ... _ diye inledi. _ rum .. .> nen Şeytanlara uyup günah işlemek k~l_:ı b . u j ~~1'1~:· S u. ıbpe «- Bir de ismimle müsemma k'ara Asliye ikinci ceza mahkemesi, 
Bütün bu nimetle.. var Kadın Maslak kırlannda yüriiTken ,.üli tehlikesinden de kurtuldun ... Zev• d a enım. ~·a 1

•
1
r bnk. l enı ~T imi~iml Emln'mlşlmf. .. Bana yerden cereyan eden muhakeme neticesin• 

yok ... Kadın olamıyncatı:.'.'.' Haya· eck ıesle dt. bir kere: ' .. kin ibadette olsun ... Benim ruhumu ek ~>:ranl'ıç dmaı tj a ~arı a~!" 1 
• göğe Jiadar güveni varını~ ... Öyley- de, iddiaların yersiz olduğunu göre-

bmdn ebediy~n bu saadet olamıya· c- Tuuu I> diye haykınp yere da yadetmekten geri kalma ... > ıne çın e ımff ek gel efıd er ıe~Ja- di de, peki niçin her şeyi bana ha· rek dördünün beraetine knrar ver-
cak 'Aksi gibi giizel bir insanım tükürmekten kendini alamadı Köse Emin: p.ard":e ömlvb. a ka ur um. ki at vale e.tmedi) Yalnız kasa anahtannı miştir. 
drıl Yanıma Ha~va kızları hevesle· Düşmanının ismini nefreti~ ho· c-Unet!.. . Unetl... - Cliye ~~dı, y k 1j no b a~ v~r. d o;ilu vermekle kaldı).., Definenin gö-
nip ~-aklnşıyorlar, benden bir "eY murdandı: yumruklannı aıkb. - Karatanın zo- L?.~:ur~~. 1Ya nızf e11nım Jınk e] ' müldüğii yeri tarif eden paTşÖmeo 

" b k O k ,_. h ti' ouuun aıım er, azı ar, uo tor a.r, 'k :ı_ _ d. l 
umuyorlar... Yirmi yaııındn oldu· c- Esircizade Abdülkadir! > nına a .. . ayu~ aeya a esna• h kim] f - 1 . . • k"' vesı ayı oana verme ı, en e.n aşamı-... aınd .. d b . .. . t . e er, pro esor er ıçın ım an· "' d ld "' d'"'. 
ğur.ı halde, tüysüzlüğüm yüzünden Bir de, bana karşt kendini velinimet .. a, vucu umun em zurrıye zın- B h d b. k B "' yacagım a am o ugunu sez ıgı 
beni on yedi ya ında bir delikanlı suretinde tanıtmağa kalkardı emle istikoale, vuslat zevkile aaa· ıız. ·• ey he ır .aş · ·' ~na r~gfi: Esirci zade Bilalle benim aramda bu 

... dete bağlıyan kıamını kopanp atu; men. para er ııeyı tamamı e te il hizmeti paylaıtırdı .. , (Arkuı var) 

* Beşikta.şta Hüsameddlııın tki ya· 
şındak! oğlu ~lkmt dtin evin üçUncü 
kat pccereslnden sokağa düşerek ya
ralanmış, Şlşl1 Çocuk hastnneslr.• 
kaldırılmıştır. 

' 
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~:::~;;":;~::;:Gazi bulvarı [~_ ....... __ D_E_N ___ ı __ z ___ _....) 
nüz nelis yemİ§ler nerede İkinci kiaminin latimliki· !t} t • k h b • • • d • • 

çıkar, bilir misiniz?» ne baılandi 1l an 1 ar ının gı ışı 

Bedahet derecesinde balrikatler U' 
..... Meseli: «Gün ... sıcaktır kar nkapanı lle Şehmdebaşı ara-

-. , sındaki Gazi bulvarının iklnci 
beyazdır, deniz suyu tuzludur.> A1. 
Db B nı kısmının istimlw-.lne ba§lamnış-

Harb uzun sürerse Atlantili liarbini müttefiklerin 
kazanmasi ihtimali kuvvetlidir 

·:· .? .. ~ ispat etrneğe lüzum yok tır Evvelce yapılan istimlak netl-e• .~~runuyor. Fakat öyle zaman- cesinde caddeye bırakılan saha- :Alman denizaltı ve tayyarelerile olarak, tayyareleri~ de~i~lhlan 
' ~Ye 8:°1aı: oluyor ki, batta böy- da:n başka her iki tarafta yirmi- müttefik donanma ve tayyareleri. müttefik iıakliye kafıl.eleri ü~tune za

le bır haki.katı İspat etmek İçin pıa- şer metre derinliğindeki amalar arasında •üreldi bir mücadele halini manında tevcih edebılm.eler.ı başlıca 
kale bile yazmak gerekiyor. ib' b o 

Netekim, •İmdi ld ... 'b' istimlft.k edilmişti. Plan muctbin- alan Atlantik harbi ilkbahardanberi amil olduğu g ~ mevds~~f -~; ı 1 

••~ ugu gı ı... ce bu arsaların arkalarında ayni Amerikanın doğu •hilleri ile ~;ru· mm.takada 11k ••~ t~ u cıoı ~n su 
Yak t ı · k derinlikte bir de bahçe bırakıla- panın §İmalindeki Kutup denızınde lıuharı tabakaları lçınde denızaltı 1 meae esı onu~clurken wiJa,,; Ak tl · · B b A · k ki abilmesinin de de misafir bul d ' caktır. Belediye, evvelce iŞt;lriılı:ı şidde enmıştır. una se ep men- peres opunun aa an 
_ Çok ,ük~n b u~~z zat: edilen yirmi metre derinliğindeki kadan Jngiltereye ve bu iki memle- tesiri olduğu muhakkaktır. 

dİın yok ı _ dedi. enım oyle bD" der- arsayı ve arkasındaki sahayı ta- ketten ~imal ~us liına?ları~a Ya_pı- Denizaltılar konvoY halinde gi-
- ? marnen istim16.k etmeden satı- lan naklıyah onlemektır. Filhakika den gemilere muayyen aralıkla altı-
cNe mesut ad .. .. lığa çıkaramıyacağrndan şimdi harbin başlangıcından 9.-41 yılı •on- §ar botlu gruplar teşkil ederek ve 

De baktık. am!ıt tarzında yuzu- yapılan istlm16.k bu kısma. taal- lann~ kadar ~man denızaltılan da- konvoyu önünden kıskaç vaziyetin-
Oyaa b' b' .. luk ediyor. ha zıyade Bntanya adası etrafında de kavnyarak hücuma geçmekte ve 

ram et~ ~~akır muddet ~el ik- İkinci kısım istimlft.k de ya- ve İrlandanın garbmdaki Atlantik hücumlarında biribiri peşinden inti-
- i.. t d k tabak feftalı, ka.,yısa- kında tamamlanacaktır. Bundan sulannda harekat yapmışlar ve bu- •arb olarak torpido atmaktadırlar. 
~· ...-re e ere : • · al d k d kl l 1 d" "' • d 1 1" - S" 1 . . . sonra Belediye istimlak edılen r ar a ur u an pusu ar a uş- Karanlık gecelerde ıse a maya u-
ınin.., ~~t~I . ~epsı babç~- sahaları satılığa çıkaracaktır. El- man nakliyatına darbeler vurmuşlar- zum görmiyerek 8 u üstünden hü
aldığım Y~~tirdım..; .Topragı de edilecek paranın sa.rledilen dı. Avrupa k~tasının hemen hemen cumla torpidolannı atar atmak da
lllil ~ ~an duz tarla ıdı ... Tek· miktarın bir iki mislini getirece- bütün garp sahillerini işgal ederek lıp gözden kaybolmaktadırlar. At· 
de fT;:çd8il;~ı çekirdek çekirdek. fi. ği tahmin edlliyor. İngiltere adasını yan~ çember içine bkları torpidolann 45 - 50 mil gibi 
Şiınd" al ım .•• A!Jannı yaptım... aldıktan sonra bu aahıllerde çok eI- büyük sürate malik olması ve au 
inek} 

1 
.y nız •u nefıs meyvalan ye- • veri~ denizaltı üsleri elde eden Al- sathında iz çıkarmaması ve aynı za-

reçel e, Pekmez, pes~, • marmelat, Büyük ikramıye manya, İngilterenin ablukası için var manda hedeften muayyen bir mesa-.. tınJ~:~· hatta bır miktannı kuvvetil~ denizaltı h~;~ine s~nlmış- fe dahilinde ıniknatiısiyet tesi.rile ani 
dallarad a~ı~o"!.m::· Bud~ tn. Bu üsler, Atlantıgın İngıltereye olarak hedefin cazibe kuvvetıne tabi 
kuru n. .. tabu omnma ikmal edıp T b .. yük ikramİ• civar olıwı mıntakalanna uzak olma· ol ası bunların isabet ihtimalini ço-
da ~ Rovdelerden kışlık odunum e~~uz _ ~ dığmdan denizaltılar gidiş geliş se- ~m;ktadır. 

rç yor... yesının yarısı Afyon Bele- ferlerini müşkülatsız yapmaktadırlar. M'h d nizalıılan müttefikler 
onmunu "'Ö&terd' b k" •b• . k . Mak' 1 . • .. b f 1 ı ver e Öyle c' .. ... ı: . . • diye aş atı ıne çı h ıne erını ve ... murette atını .aza i in ünün en mühim endişe mevzuu 

lard lDS agaçlar diktim kı. on: Afyo (Ak- yormadan harekat yapmak denızal- çl g t B tehlikeye karşı mütte-
İatif:;e ~ b~ oilan ve kard~l~ §8.m) n _ Bu tılar için en mühim bir ~eyf~yet ol~~ ~~:c:· ittihaz edilen tedbirler, za-
ınaı· H ecektir ... Arabm bikayesı ayın biiyiik ı:ır,. bunun muvaffakıyet üzerıne tesırı . .. k"n olduğu kadar azalt-

uın. unna ek' Deli i b" ük .. yıatı mum u 
ıin? Bu ı:;onn~. « m - ?amlyesl. 312825 uy tur. . . mak ve gemi inşaatını zayiatın fev• 
bıt' ancak doksan tene eonra nmnatalı bilet.in Alman denızaltılarının lngıltere k' k ktır Şon zamanda 

er ... Sana f d ? d . L d k' bl k 1 ıne çı arma . ~r C ay ası ne ... ıt emıı- h!lmlU şehrimiz etrann a ı a u ayı geçen sene ere .. fkl · gemi inşaatı zayiata 
~·1~vap venniş: cŞayet benden beledlyesl ba."1tA- nispetle gevşeterek Atlantiğin ıima- mkt~ .. ~ ~~~.söylenmektedir Fakat 
d' ~ e~ de bizim gibi düşünseler- tib1 Hamdi Hon- linde ve Amerika •ulannda ıiddet- te ı:k u e. ı~ı 700 000 ton olduğuna 
~~ 1 en •undi fU meyvayı yiyemez- di'ye çıkmıştır, lendirmelerindeki sebeplerden biri a: zab ytıa bu y' üksek tonajla bir-
'"'11.» Bay Hamdi dü- d l il' d il h k t gore, a an 

••• rftst ve temlz l e. ~g ız ~nanmas e il a~a. u;e: likte uzun yılların mahsulü olan ve 
Heaabetti: ahlAklle nazik ve erın;n 1 ve ~~rdt 1 ge.j ~rı~ın k enı- yetiştirilmesi zamana muhtaç olan 
C ı· · insanca hare- z~l~ı ab~ ahmluca e. e ~ş erınlı çlo te- mürettebatın da kaybolduğu düıü-

.. ~nç iğİnde tasarruf ettiği birkaç t rmı• an ve l 
~lir. aile o .... ,:.; -1-·-. A-• mal kAtlle kendlslnl slır ıil. ırbaha .e g.e ~ d~' o mad . 1 nülürse, yeni ~apılan gemi ere ınü-
IQndj --~· ~ J- memleketin her ng ız rıyesının u~man enıza - rettebat bulmak mühim bir qava ha-

birkaç on bin lira ediyor. Zira sınıf halkına. B, Ram41 Hondi tılannı arayıp bulmak ve batırmak l' . al 
~ı bölünebilir, İçine birçok say- sevindirmiş -ve herkesin sevgi ve için kullanılan teknik vaaıtaları te- ını ır. • . 
••nler Yapılabilir. Demek bu sayede saygısını bzannuş iyi bir vatandaş- kemmül ettirmi, olması aebebile Al- Diğer taraftan Alma?l~r ıçın .. de, 
11facık bir servet sahıöi de olm111tu- tır. Beş çocuğun babası, tala.balık manların fazla denizaltı zayiatı ver- batırılan denizaltıl~rı. ıçın.de olen 
~latttiı istifadeler caba... Bütün bit ailenin ret.sidir. seneterdenberl meleridir. Bu vaziyet karşısında Al- tecrübeli denizcilerının yerme aynı 
• Y•hnda ~ vaktini esnemelde ge- çok mlltevazı maa.,llc belecllve baş. manya denizaltılarını bu mücadele iktidarda deniza1tıcı yetiıtirip koy
~ek yerde bu nebatlarla uğra§- kAtJpltğt yapmıf, bütUn geçim zor- işinde henüz acemi ve ticaret gemi- malan mühim bir mesele olmak ge
llııf... luklanna rnltmerı sabır 'V& kanaatle !eri için konvoy teşkilatı kurmarnıı rektir. Şu halde ikinci dünya harbi-

- Otuz bin deiı1 a, yüz bin de y~şamıştır. Afyon halkı tallhtn bu olan Amerikan seyrüsefer hatları nin mukadderatını tayin edeceğine 
"erteler, pek muhtaç olmayınca sa- yuksek iltifatına. onmm kadar sev!n- üzerine kaydımu.shr. Gerek Ameri- şüphe olmıyan Atlantik harbinde 
~ .. - diyordu. - Nazarımda mlştlr. 

1 
ka sahillerindeki iç kabotaj hattında zafer, ticaret gemisile denizalh ge-

.: .aia~, l:er fidan, her dal birer Gu••nıu••k B ve gerek Cenubi Amerika ve Avus- misi inşaatı ve bunları kullanacak 
••Yettır ... Ben öleyim, evlatlanın Orsa tralya seferlerinde çalııan birçok personeli yetiştirme yarışını kazanan 

ile Yaparlarsa yapsınlar... Amerikan gemisi, denizaltılara karşı tarafa mevuttur. Uzuo Amerika se-
t Fakat onlara da torunlanna dat mücadele vasıta ve bilgisinin nok- ferleri için fazla mahrukat almak 
0 Prak ve ınebat sevgisini aşılamJfb. lS/'7/HZ flatıerl sanlığından gafil avlanarak torpillen- düıünceaile icadedilen tek motörlil 

H• '1lı 7.5 933 Tilrk bo~u 1. Il. m 23.8:1 mişlerdir. Amerikan deniz ticareti- denizaltılar, kar~da denizalt~cı yeti': 
YllZınun başında söyledim: , a 1938 ittamtyell 20,85 nin ancak •on zamanlarda İngiliz mü- tiren modern cihazlar ve üalerdekı 
riQdBedahet tarzında bir hakikat üze- 1 a 1933 lkramlyeU Brgan1 22·60 tehauıslarının yardımile konvoy teş· betonarrna bomba delmez sığınak-
- ke duruyorum. Toprağa emek ve- 1 

' 
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·
85 kilatını tatbike baılamıı olmaları bu lar, Alman denizaltı silahının kud-

.d ..... ...L &Zamrtl y ....... i .. in: odun•- ..... 1 1 1934 8rns • Erzurum 2-'1 l 9.95 hah · · b h d t ha- ret ve kifayetini yüksel.ten bütün bu .,. -----. --. ,..- 1941 Demlryol tat~ 20 _ nyerun u sa a a amamen . • 
_ _._

1
erzalnndan
1 

b~u teldll!ik > > u U 19· .,. zırlıksız olduğunu göstermektedir. teıkılatlı mekanızmanın akıllara hay• 
""il~· , , > , , .. uv • 1 . .. h 

V A. Demll'yolu tah'Vllt I-n 52~50 Bu itibarla Almanların denizaltı bü- ret veren ış etm7sıne ra.~en~. a~a 
rakı e sonra da. ~uz bucaksız top· A. .oemıryonan tah'Vfll m 53.25 yük kuvvetlerini lngiltere ve lrlanda bombardımanlarile tahrı~ı mumkun 
runı~' bot lı:ollanmıza baloyo- A. Demlryolu milmessll senet 47.'75 etrafındaki abluka çevresinde bağla- olmıyan muazzam Amerıkan teraa· 

N" • T. C. Merkez Bankası 162.50 mıyarak Amerikanın harbe girme- nelerindeki gemi inşaatının, batınlan 
D; ~ bunu yapmıyoruz? T. fş bankası nama. muharrer 14.85 aile beraber o sulara aöndermesi gemi tonajını qacağını ltabul etmek 

cLdıa ~~~ 8~ bedabeti defalarca T. f. bankası (bamlle att ) 15.25 çok yerinde bir hareket olmuıtur. lllıındır. Buna mukabil bin tayyare• 
~ luzum var. T. İt bankası mtınıessll hfl. 205.- Denizaltıların Kutup denizinden Jik müthiı hava bombardımanlanna 

Eski Ca ••• A. Demlryollan firt'et1 <~ ftO> 3o.50 geçerek Rm limanlarına giden müt- maruz bulunan Alman tersanelerinin 
l'Qna bir ton. Roma senatosa ham- A. Demlryollatı ştrtetl <~ 100) 49.50 tefik nakliyatına musallat olması da bir yandan tahribatı tamir, öte yan· 
liy ' •VUç İncirle girmif, kür- Eskllılaar çimento (kupon lı:esllc 11.40 Norveç ıimalindeki fiyordlann deni- dan denizaltı inıa edebilmesi ve aynı 

.:_ ~lf "t'e ha~: Kredi FonslJe 1903 lOUO zalb üssü olarak çok elverişli bir du- zamanda itçi buhranını karşılaması 
befi Y ~larl Bu a-ördüiiinü 1 > 1911 9'7.- rumda bulunmasile mümkün olmuı- ne derece mümkün olacaktır? Bu • rnen.ı_. .a_. 1--1.. • Amortt 11 50 
._tte ..:...1 bil • -.a &4lft ..-. aelıis > " K · tur. Bu üsten hami S - 6 yüz mil mülahazalara istinaden diyebiliriz ld &llQe ec~:- ,, ,, upon l 
7'!tİfİJ'or U -·- topraklarda .- uzaktan geçmek mecburiyetinde olan harbin uzun sürmesi halinde Atlan· 
PJ1'et ~·· YUJor lllUlunu? Niçin BORSA DIŞINDA lnai)iz ve Amerikan ticaret gemile• tik harbini müttefiklerin kazanması 
llQa? - d.!.:~ nptetmiyonu- nn altını I0.80 rinden . mürekkep nakliye kafileleri· ihtimali kuvvetlidir. 

Son -·-.. B:tllçe altın bir gramı f.H ne taarruz için denizaltılar uzun bir 
,__ • 111• her ban · b' Mecidiye 1 75 •llJClaki .. &1_ il ır mevzu etra- · sefer ~apmak zahmetine katlanma· .. -. .. unu b:.:..:..ı_ - k •wu-•enı ,_ "-••uuıuı makta ve bu aebeple bu kafiJelerin 
~ artaca Yllnlmalıdır! • der- ey ahali... Ve biz, pahalılıktan, karşısına fazla miktarda denizaltı 

Biziın.e d" odumuzluktan, 1rölgeaizlikten, can çıkarmak imkanı hasıl olmaktadır. 
Yaların ;etit~Quı en netıa mey- sdcmta11ndan fikiyet ederiz... U)'1(- Kanada ve Amerikadan İslanda 
raldar)a atllnuzd "' mübarek top- )"or maym? Niçin pyret ederek adasına uğnyarak oradan Murmansk 
~ ~İr ~eniz nı a ~k sekiz sa- aiaç dilmıiyoruz... ve Arkanjel rotasına seyreden ve 
1-!...~ilenınizi, be;::.j'• bile .YoJıı· Bir muharrir çıba, yahut bir apl- her biri bir Rus ordusunu teçhiz ede
~i, vifnelerin.:.: anınızı, IDıCll'• ker ~t1...,!: hangi bir mevzu- cek kıymette esliha ve mühimmat 
-ıunıza dizerek---. tabak tabak, daki yabat nutkunun nakleden müttefik konvoylarına de
ci seaile haykıraJ ' C.ton'un ikaz edi- aıkumdan fU dimleyi boyuna tek- nizaltılann fazla zayiat verdirmele-
.,_ - Bu aörd~iiz • rarlaaa yeridirı • rinde, nakliyat yolunun sabilc:len pek 

' lı:-.n topraLı.~~•s IDeyva- - Afaç dikmeliyiz! uzak olmamasından, tayyarelerle 
~ Yetİfİr, (Vl • Nu) daimi surette keıif yapılması kabil 
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SİNEl\IASINDA 

Bu alqam saat 8,30 

Zaloğlu Rüstem 
Türkçe sözlü ve tarlalı 

COŞKUN GÖNtlu.ER 
MARlAN MARCH • 

JOHN BARRYMOR 

Bay Amcaya göre ... 

- Geçen ü b' -

~-LALE Sinemasında 
Basünd• itibarenı 2 büyük n ıflael film birden: 

Vatan Kurtaran KARA 
A R S L A N YILDIZLAR 
ERROL FLYNN 

oLtvlA de HA VİLAND 
BASİL RA THBONE Türk e sözlü 

MADELE!NE CARROL 
ve DOGLAS FAİRBANKS Jr. 

tarafından 

ASKERi TIBBiYE OKULU 
(Tabib, Eczaci, Diıçi, Hukuk ve öğretmen)" 

ainiflarma alınacak talel>e kayıt ve kabul ~tlari 
l - Türkiye Cümhurlyetl tebaasından bulunmak. 
2 - Boyadı ve fotogrnfı kendi nüfusu ııe birlikte ana. ve baba.smın nü

fus kltıtıarını tbra.z etmek. Bunlardan her hangi btrl5f vefat etmiş ıse 
n1l1'us kaydından birer musnddak suret getıı11mes1 llzundır. 

(Ebeveynine alt işbu tanınma vestkalan mektepçe görtlldilkten sonra 
hemen iade edJilr. 

3 - Lbeden pek iyi veya lyt derecede me'zun olmak. 
4 - Liseyi bitirme ve olgunlu.it dJplomaa -vermek. bAzırlanmıunı.

llse müdürfyetlnden bir musaddak vejtka ve a.Kerl tam ehliyetname ga$. 
tennek. 

~ - On sekiz yqına basmış ve 71tm1 ile; yqına ~em.lş bul~maır. 
6 - Çlçet ~ vesikası g&tennek ve tam teoekküllü a.sterl bir aıhhS 

heyet tanı.tından muayene olmak <oturun rapor t1zerinde tasdikli fotot· 
rafı bulunacaktır.) 

7 - Kendisinin ve allestnın fena bal vo töhret sahibi olmadılt, oku• 
tun ~nlı ve nikAhlı bulunmadııtı ha.klanda mahalll r:a.bıta tarafından 
tascUkli bir vesika. gBstermek. 

8 - Baba ve ana ölmil.ş ise bUytlk baba. ve ana., amca.. dayı, hala, 
teyze, kız ve erkek kardeş vell ola.blllr. Şu kadar k1 ana ve babanın öl
düklerine dair resmt bir URıt göstermeUdlt. 

9 - Kabul edlldlklert kendilerine tebliğ edllcllkren 60Ilra vellsi ta.ra.. 
tından ve noterlllrl.en musaddak okulda örneği yazılı taahhüt aenedl okula 
verilecektir. 

10 - 4 x 6 büyüklükte 6 kıt'& fototraf. 
11 - Mektebe kat'l ka.yıt muamelesi yukarda istenilen vesaik verll• 

dikten sonra <eylül ayı sonunda yapılır. 
Lisederı pek iyi derecede me'zun olanlar bllA imtihan alınır. 
İyi derecede me'zun olanlar kadrodan fazla talip olursa istekliler t.raı

aında <yabancı dil ve riyaziyeden) müsabaka imtihanı yapılacak ve en 
c;ok numara alanlar seçllecektJr. İmtihan eylül arı ilk haftasında yapılıJ, 

12 - Liseden bir sene evvel ve da'ha evvel me'zun olanlar bu müd· 
detı nerede ve ne su.retle geç1rdikler1n1 blldtrmeğe ve tev.sllta mecbur-
durlar. (489 - '1611) 

Hariciye Vekaletinden 
Hariciye VekAletinln Mer1tez teşkilfıtındn 13 üncü dereceden münhal 

!darı memurluklara. müsabaka ile kadın ve erkek memur alınacaktır. 
Bu idari memurlardan Vekllette me.Uek sınıfına geçmelerhıe kanuni 

lmkfın yaktUJ. 
Müsabaka imtihanı 3 aıtustos 942 pazartesi günü .saat 10 da Hariciye 

VekAletlnde yapılacaktır. Milsab&kaya iştlrA.k edebtlmek 1c;ln t.allplerln 
Memurin kanununun 4 tblcü maddeslndekilerdeıı bafka qa~ıda yazılı 
e-vsafı da haiz olmalan lhundır. 

l - Lise mezunu olmak, 
! - Muvazzaf a.~kerllP;in.l 1fa ederek lhttyat sınıfına nakledilmiş ol 

mak, 
3 - Yaşı otuzu teca.viiz etmemiş olmak . 
TaIJplerln mektep diplomaları, askerlik veslkalan, hüsnühal ve sıb• 

hat şehadetnamelerne hi:.v!yct cüzdanlan veya. suretlerini istida ile sım 
942 'tarihine kadar VekAlet sıcıı ve Memurln dairesi Umum müdürlüğü
ne tevdi eylemelert ve mü.sa.ban ıüntı Vekfılette hazır bulunmaları nan 
olunur. 

4 - İmtihan Türkçe, Kitabet, Fransızcadan Türkçeye terceme ve 
umumt malfımattan ynpı1ncaktır. (5347) ('7555) 

Sümer Bank İplik ve Dokuma Fabrikalari Müesse· 
sesi Nazilli Basma Fal>rikaai Müdürlüğünden: 

1 - Fabrllmmız .sahaaında me-vcut ve mahzenlerlle Çırçır daireshı
. den çıkacak olan pamuk dökUntülerl bir sene müddetle açık arttırma ııe 
satılacaktır. 

Müzayede S/8/942 tarihine müsadlf pazartesi gUnü Öğleden sonm sa.at 
14 de fabrikada. yapılacaktır. Taliplerin mtıkarrer günde fabrikamızda 
ha.zır bulunmalan . 

2 - Satış şartnamesi Muamellt serv.lsiın.lzden tedarik edUebllir. Pos• 
ta pulu gönderildiği takdirde tallplerln adreslerine de gönderlllr. c'7575• 

Çanet.kkale Valiliğinden: 
Yeni kurulan vilayet ve kaza. iaşe te.şkllfıtında. 80, 75, 85, 100, 120 liralık 

1afe lm.lr ve bllro fefilğl kadrolanna gerek mllstahdem memurlardan ve 
gerekse hariçten memur alınacaktır. Mftstahdem memurlar 3659 sayılı 
kanuna göre bulunduklan derecentn bir derece üstüne ve hariçten nlına
caklaria ytne bu kanunun h~mlerl dalre.stnde tahsil derecelerine gare 
tlcret alabllece'tlerdir. Hariçten talip olanlar taa.ddüt etttgt takdirde mü
sabaka yapılacaktır. Talip olanlann memurin kanununun 4 tıncll mad
desinde }"8Zllı vesaik suretten ba.th dllekc;elerlle mtıracaatlan llln olunur. 

'75'7H 

lıtanbul jandarma aabnalma Ko. Nundan: 
Bit adedine d411a kuruş fta.t tahmJn edilen ,900, adet nilmunesile ev

afına ve şartnamesine uygun ip kolan 3/8/ 942 paza.rte&l günü saat 15 dtt 
İatanl:ıul Taksimde Jandarma Batınalma komisyonumuzda açık eksiltme 
ile alınacaktır Muvakkat temınııtdOO• lira. ı58D kuruştur. Nllmune het 
gön komisyonumuzda gôrWtır. Şartnamesi parasız alınır. İstekl!Ierln te
minat mektup veya. maktuzlarlle ve sair evraklarlle eksiltme gün ve sn-
a~de komisyonumuza gelıneleri. «76490 

Kadıköy ikinci sulh hukuk hAktm-
llğinden: 942/ 184 

Zayi - Adana askerlik şubesinden 
aldığım vesikrunı zayi ettim, Yentsl
nl alacağımdan zaylinln hükmü oı
madıAl 1lfın elunur. 

Ahmet Cömert km Em.ine Cö
merde: Kadıköyünde Kuşdili cadde
sinde 108 No. da. oturan kocanız 
Mehmet Atik tarafından aleybtnlze 
sulh tefebbüsü dA.vası ~ -ve 
ikametgilım.mn meçlıullyett dolayı
alyle size limen tebll.gat lcrasına ka
rar ver1lm1ftlr. D&vettyenin bir ntu-

• 

Ömer Lütfi oflu Mehmet llK)TI 318 
rı J 11l1Tl11llJI lITI llTITJ 11 Lll ITLUT il 

hail mahteme divanhanesine tallt 
edllmJştlr. 24/'7/942 cuma günü saat 
10 da ınahkememlze gelmeniz tebllR 
olunur. 

olduk .i n ır hadiseye ıahit K 1 b l k b' 
latayı ve ~enı andık bay Amca -ıl : ·•. a a a ı • ır vapur}a lstanbu· ı ... Tam yolun ortasında liir çığ- ... Tabit, bir doktor lhım geldi. • .. Bütün yolcular hiddetten adeta 

ın, dınle de hülcrnünü Yer~ an a ınıyojduk. - Bu mevaımde tenha lıkl .. Meğer yolculardan ~ir deli- Arandı, tarandı, bir tane bulundu. köpürdüler! .. Sen de orada olsaydın 
vapur 0 maz a neyse 1 .. - kanlı ~lrnıı... Fakat doktor, muayeneden önce ne ~apardın, söyle? •• ~lür müydün, 

cBizim viz.iteyi Jtim :Yerecekh, de- öldürür müydün) ... 
mez mi~'••I( 

B. A. - Ne ölürdüm, ne öldürür .. 
düm. Üstadın elinden tıp doktoru 
diplomasını alır, bir ik.tisat doktora 
diploması verirdim! ... 



Öksürük ve Bronşit Istanbul Defterdar lığın danı Kereste alınacak 
Mükellefin adı Mahalle.at. 1fl bıbaf- Hava 

TURAL 
Komprimeleri derhal keser. Her 
eczanede kutuau 35 kuruttur. 

Katertna. 
Mllles Çlts 
Arp.k 

Oö-ztepe Çlfte Ha"YUS
lar 15 Milrebblye 

nameıt senest Kazang Bulıralı. 
uı~ ose ı.ıa O.il 

Toprak mahsulleri ofisi umum müdürlüğünden 
Ap.tıda milfredat.t faZl1ı cema.n 6655 M a kereste cça.m veya köknar. 

gerek toptan ve gereue kttçük partiler hallnde satın alınacaktır. MuaJ
Omıanala Halit • a 12/1 o.u 0,11 O.OT yen blr oosllm mahafil yoktur, 

.. mılll Dr. lhsan Sami 

Şlşecl 

Sıl'rl Onural Bostancı, ~nesi. 
Galat& Baht!yar han 
No. 3'l 

2/0 O.Ol 0,01 O.Ol 
t.ste.klllertn 2017/ 1142 tarlhlne kadar vereceklert 

teall mmahal ve şartlarını ve son fla tlannı Umum. 
.dlrmelert vey&. blzza.t milracaa.tla.n., 

2 sant.lmlik tahta 1300 M S 

cins ve mikta.rıarı. 
mtldüı1utfi.mll.1e bll

('1561) 

ksürük Şurubu 
Ölı:ıürük ve nefetı cl-"bii. boi· 
maca ve lı:ızamılc lbiriikleri 

lçln pek teeirU ill~r. 
Herkee lnzl'MılıilW. 

Suadlye şen Yol Guino lS/ı'J Hl 
041 

2.19 
ı.n 

O.H 
0.H ~.· 0.11 

e.n 
2.21 

4 • kalu 29 • 
Bostancı İlkele gazino 14/M 6 • kalat 9S • 

Dotnmalık keresı. 88 • Tiyatrocu 
sem Raslmpqa. Karakol 22 ısııe Hı ı.u o.29 o.H 1.88 3XH • 43 • 

Kocaeli asliye hultuat hlklmllğln-
den: H2/248 

Kadıköy Mallye ıut>est mükelleflerinden yut.aM& adı Te ifl ve tıcarctglh a<lr69lerl yazılı §ahıslar tıcaret
hanelerlnl terk Ue yenı adresler1n.l blldlrmemll •• tebll.le sellh!yetu bir kimse göstermemlf •• yaptlan yok
lamada da bulunamamış olduklannda.n hlzalannda g&ıterilen senelere alt verıt. ve nm1an ha.Ti lhbe.mam.&
lerln bizzat kendilerine tebııtt mümkün olmamıftır. Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 tncl maddelerine 

'><10 • 5 • 
5)( 10 • 1021 • 
6)(11 • 187 .. 
6>< 6 • • 7 • 

İzınlt Sümer Bank M1iil011 aanaJil 
müeıııseaesl revlrlnde lllJrtJe otıner 

lstlnaden tebllğ yerine geçmek üzere tı!n olunur. C'IS52) 6X 8 • lH • 
sxıı • 254 • 

tarafından Usküdat Batlarblfl köy .. -••••••••••• r,r===----=-===------1111111=-=-----=-----lll!t. 
bürosu kltıbl Ahmet Hamdi Güney Dr. Bedri Gürbüzer Devlet Demiryollari ve Limanlari ftletme 

6x14 • 265 • 
6><16 • 181 • 

aleyhine ııcame eyle~ bop.nm& ye Umum 1•dare·ı· 1·la" nlan ... 
çocultlann hakkı velfııretlnln ten- 8twıiye, Pllj yola No. 1 .. 

8X 8 • 480 • 
ax10 • 125 • 

dl.sine verllmesl dbumdan dolayı Muayene her gün. Tel : 52.33 
yapılmalfta. olan muhalremesınde: vasıtasUe 
Müddeialeyhin adresk\e gönderllen 
da?etıye posta T.T. adil tebllptınca 

adresinin meçhul oldptundan bahis
le iade edilmekle talep veçhlle H.U.M. 
K. nunun 141 ve milteaklp maddeleri 
muclblnce gazetenlzln 11/6/942 gün 
ve 8491 sa.yılı nüshasUe .müddel&leyh 
Ahmet HamdJ G!lneye 217/942 per
şembe günü saat 14 de m.ahkeme
ml2de hazır bulunmaldığı iÇin llli.nın 
davetiye tebliğ edilmlpe de muayyen 
olan gıinde mahkemeye lcabet et
mediğinden H.U.M.K. nunun 401 in
ci maddeslne tevfikan gıyap karan 
tebliğine karar verllmlştlr. Müddei
aleyh on gün lçlnde cevap ve ltfrazla 
mahkemenin mualllk bulunduitu 8/ 
Eyliil/942 tarihinde saat 10 da mah
k.ıe.mede bulunmadığı aurette gıya
bında muhakemeye devam olunacağı 
Jlılnen tebliğ olunur. 

Kayıp Yazı 
6/Vll/1942 tarihinde Köprü 

ile Fındıklı arasında bir talebe
ye alt üç sahifelik işlenmiş el 
yazısı Kuranı Kerim sahifesi 
kaybedl~tir, Bu emanet yazı
yı bulanın Fındıklıda Güzel Sa
natlar Akademlst Şan Tezyl
nat şubesl şeflitine teslimi in
saniyet namına rica olunur. 

Zayi - Araç nüfus memurlutun
dan aldığını nüfus tezkeremi ve be
raberinde Araç askerllk şubesinden 
verilen Eminönü yabancı askerl\k 
şubesinde mukayyet askerllk tezke
remi kaybettlm. Yenllerinı alacağım
dan eskllerlnln hükmü yoktur. 
315 dofumul Ali otlu Abdullah Kapıcı 

Sahlık Hurda Tel Halat 
l\lahdut Mes'uliyetli 

Garp Linyitleri işletmesinden: 
15 Ağustos 1942 tarihi'ne müsadif Cumartesi günü saat 11 de 

kapalı zarf usuliyle Soma işletmem.izde takriben otuz ton on 
il~ on sekiz milimetre kutrunda tel halat satılığa çıkarılacaktır. 

Talip olanların şartnameyi İstanbul'da Eti Bank Şubesin
den ve Kütahyada Türkiye Kömür satış ve tevzi müessesesi 
ajanı İhsan Şeriften ve Balıkeslrde Mükellefiyet Müdüriyetin
den almalan ilan olunur. 

ittihat Değirmencilik 
Türk Anonim Şirketinden: 

Fevkalicle lçtlma - iıdncl tıaa 

İttihat değlrmencllUt Türk Anonlm. Şirket! hissedarlan Ticaret ka
nununun 368 ve 36t uncu maddelerlle esas mukavelenamemlzfn 38 ncl 
maddesi hiıkmüne tevfikan sermaye! Şirketin onda blr hissesine sa.bip 
hissedarların idare Mecllslmlzln 23/5/1142 tarlhll ka.rarlyle kabul eııııen 
tekllnerı mucibince esas 'tnukaveienamenln 4 üncil m&ddeslne ~ıda. 
aynen yazılı fıkrayı müzakere etmek üzere 30/6/~ ta.rlh.lnde toplandı. 
Nisabı ekseriyet hasıl olmadı~ndan 6 Ağustos 942 perşembe glinü saat on
da Galatada Ömer !bit hanında 1 incl kat 12 - 15 numaralı yazıhane
lerde fevkalAde ola~k toplanacak hey'etl umumlyeye davet olunurlar. 

MtlZAKF.RE EDİLECEK MADDE: 
1 - aŞlrket yukarıda. yazılı muamelelerden başka lthallt ve ihracat 

ve bilcümle tıcarl lşlerıe de 1.ştlğal ve sınat Fabrikalar tesl.3 ve bu gibi 
müessesata 1.ştlrAk edeblllr.• 

MUHTffiA: Hey'etı umumiyeye dahll olmak için hlssedarlann 1Jtlma 
gününden bir hatta evvellrie kadar hlsselertnl Şirket veznesine tesllm 
etmelerl ve mukabUtnde duhullye varakalan almalan llzımdır. Banka
lara tevdi edilen hisseler içln alınacak makbuzlar duhuliye varak.asiyle 
değlştlrlllr. Bir hlssesl olan ~u tçtlmaa lştlr~k edebllir. 

iHRACAT TACiRLERiNE 
ithalatçı ve ihracatçı Birlikleri 

Umumi katipliğinden: · 
1 Haziran 942 tarihinde İhracat vergisinin yüzde üçten yüzde 

ona iblağ'ı münasebetlle 30/5/942 tarihinden evvel hariçteki 
firmalar ile satış mukavelesi akdetmiş ve bu satışları Bir
likler Umumi kAtipliğinde tescil ettirmiş bulunan ihracatçıların 

1) Satış mukavelesine mevzu olan malın hangi tarihte müba
' edildiğini, 

2) Mübayaa edilen malların evsafı ile hangi depoda bulun
duğunu 

Ve bu hususta diğer lüzumlu izahatı kaydettirmek üzere ev
rakı müsbitelerile en geç 20/6/942 tarihine müsadil pazartesi 
günü saat 17 ye kadar Birlikler Umumt KMipliğine müracaat
ları lüzumu ilan olunur. 

M. M. Vekaletinden: 
1485 sayılı kanuna göre bu sene Harp malfıllerlle şehit yetimlerine 

isabet eden ikramiye miktarları a.şatıda gösterllmlştlr: Paraların dajptıllf 
müddet! 4 ay olup günleri mahalli lkramlye tevzi tomlsyonlannca ayn
ca IJ'ln edileceğinden 13tlh.kak sahipleri tevztat zamanında Crupor, resmi 
senet ve eııerlndekl ikramiye tevzl cüzdanlariie birlikte) llglll oldukları 
ikramiye tevzi kom\ayonlanna müracaatlan. 

Llra Kr. Lir& Kr. 

1. el derece subaya 27G 50 1. et derece ere 138 25 
2 • • • 248 85 2 • J ' • 110 60 
3 J • • ıın 65 3 • • • 82 95 
4 • • • 165 90 • • • • 55 30 
5 • • • 138 26 5 • • • 27 65 
6 • J • 110 10 6 • • Jt 27 65 
(Beher ~hit allesi de 31 rer lira alacaklardır.) (438 - 7579) 

MEMUR ARANIYOR 
Ecza deposunda veya eczanede çalışmış bir memura ihtiyaç ı 

vardır. Zaman Ecza Depgsu'na müracaat. 

TercDıe::,~!!i~!~i~eci!~nn~a~~~~ahut üç 1 
küçük odayı havi bir yazıhane aranmaktadır. Taliplerin tst. 

176 Posta kutusuna (N. ö.) ıiimlızuna yazı ile müracaaUarı 

. 

Muhammen bedell 342115 (otuz dört bin lkl yüz doban bef) lira olan 
cem'an (274) Ud yüz yetmiş dört metre mtk'abı .380) üo yüz altmıf desi
metre mlk'abı muhtelit eb'at ve mlktatlarda çam veya kl>knardllme, çıta 
ve tahta .27 Temmuz 1942) pazartesi günü saat (15,30) on beş buçukta 
Haydarpaşada Gar binası da.hlllndeki komisyon tarafından kapalı zarf 
usullle satın alınacaktır. 

Bu işe glrmek t.steyenıerin 2572 '1ki bin b~ yüz yetmiş iki) lira 13 
Con üç) kuruşluk muvakkat teminat, kanunun tayin ettlıtl vesikalarla 
tekllflerlnl muhtevi zarflarını aynı gün saat (11,30) on dört otuza kadar 
komisyon reisliğine vermeleri l!zımdır. 

Bu 1.şe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(7450) 

C.H.P. İstanbul Vilayet İdare heyeti reisliğinden 
Kadıköy Halkevl için yaptmlacak olan mobllya.nın blr kısmı 2317 /114~ 

tarihine müsadit perşembP gi.inti s:ı:ıt 17 de Cağaloğlunda c. H. P. İstan
bul Vlllyet İdare heyeti binasında açık ekslltme ile ihale edllecektlr. 
Yaptırılacak olan mobilyanın muhammen bedeli (38.515) lira ve Uk te
minatı (2.889) liradır. 

Bu işe alt mukavele projesi. eksiltme şartnamesi, hususi, fenni tart
name ve p!A.nlar (15) Ura mukabllinde Partiden alınablllr. İsteklilerln 
ekslltme şartnameslnln 3 üncü maddesindeki hükümlere uygun hareket 
ederek yukarıda yazılı tarih ve ~a:ıtte yapılacak eksiltmeye lştlrAk etme-
leri llft.n l'll"nnr (7597) 

Belgrad Devlet orman işletmesi revir amirliğinden 
1 - İşletmemizin Kurtkemeri bölgesi deposunda mevcut 4-12 metre 

uzunluğunda. ve muhtellf eb'adda 100 yüz metreküp dl>rt köşe meşe ke
reste.'Jl açık arttırmaya çıkıı.nlmıştır. 

2 - Beher metreküpiinün muhammen fiyatı 76 llra 25 kuruştur. 

8Xl2 • 262 • 
8X14 > 48 • 
ex1a • 8 , 
1oxıo • 363 • 
1ox12 • ı112 • 
ıoxıs • 33 • 
1ox 18 • 22 • 
12)(18 Jt 21 • 
12x20 • ıcı1 • 
12 X24ı > 75 • 
16x 16 • 65 • 
18x20 • 115 • 
24x2t • 58' • 

Yekun 5655 • 
Kere.>tenin evsafı Nafl.A VtkMet.i Yapı lşlerl Umumt fennt rartna,,tt4 

a.hklmına uygun olacaktır. Eb'ad asgaridir. (5269l (7551 l 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
idare heyetinden: 

ı - Meclis polis memurlartle müstahdemlnlne alt elbise ve kaputların 
Jşçlllğl kapalı zarf u.sullle eksiltmeye konulnıuştur. 

2 - Eksiltme 24 temmuz 1942 cuma günü saa.t 15 de idare hey•ctın
de yapılacaktır. 

3 - Şartnamesı her gün mesal saatleri dahllinde daire mlidüriügün
den alınablllr. 

4 _ Diktirilecek elblse ve kaputların yalnız dlklşlerlnin muhammen 
bcdell t5328• lilradır 

5 - Muvakkat teminat e:400• llradır. 

3 - İhale 31/7/942 cuma güntt saat 14 te Büyükdere Belgrat onnan 
~ l.şletmesı revlr !mlrllğtndedfr. 

6 - Kapalı zartlar eksiltme günü mvayyen saatinden bir sa:ıt evveli. 
ne kadar kabul edilir. Her ne şekllde olursa olsun gecikmeler şıyanı kabul 
değildir. 

i - % 7,5 üzerinden muvakkat teminat 571 lira 88 kuruştur. 
5 - Bu satışa att şartname, İstanbul orman çevlrge müdürlüğünde ve 

işletme merkezinde, keresteler Kurtkemerl deposunda görlilebıtir. (7517) 

1 İstanbul Belediyesi ilanlari 1 ._ ______ _ 
Tahmin bedeli İlk te'minatı 

1087,00 81,52 Şehir Tiyatrosu lçln alınııcak Kontrpllk, tahta 
ve kalas. 

3900,00 292,50 Slllvrl Damızlık Boğa deposu hayvanatı içln 
alınacak 20,000 kllo kuru ot 35.000 kllo saman. 

Tahmin bedelleri ile llk te'minat mlktarlan yukarıda yaztlı {4ler ayn 
&yn açık eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnameleri Zabıt ve Muamell~ Müdürlütü kaleminde ııorü.lebillr. 
İhaleleri 27/'1/ Ml pazartesi ııünü aaat · H de Dalmt Kncümende yapala.
caktır. 

Taliplerin ilk te'mlnat makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı 

lAzım gelen diğer vesikalarfyle ihale günü muayyen saatte Dalml Encü-
mende bulnmalan. (7529) 

Kızılay Hastabakıcı HemsireJer 
Okuluna Yatılı Talebe alınacaktır 
Tahsil müddeti üç senedir. 
Y einelt ve giyim parasızdır, aynca harçhk verilir. 
Mektebi bitirdiği vakit derhal Devlet Haatanelerind• G~Tefli va
zifelerine tayin edilirler ve aynca hemıireler yurduna ba olur
lar, ipiz lcaldıldan veya tekaüt oldukları zaman yurdda iaoe ve 
ibateleri temin edilir. 
Kal>ul prtlannı haiz olanlann memleketlerinden lstanbula kadar 
yol paralan Cemiyet tarafından ödenir. 

Kabul tartları: 
1 - Türle tab•aıı olmak. 
2 - Sıhhati yerinde olmak. 
3 - Yaıı 18 den· aıağı ve 25 den :vukan olmamalt. 
4 - iffet ehli ve iyi ahlak sahibi olmak. 
5 - En az orta veya ona muadil tahsili bitirmiı olduğunu 
gösterir vesikası olmak. 
6 - Evli olmamak. 
7 - OltUlu terkettiği veya beı senelik mecburi hizmeti ifa et
mediği takdirde, okulun tahsil masraflarını ödeyeceğine dair bir 
kefaletname vermek. 
İstekliler lüzumlu malumatı ve müracaat evrakını, Ankarada 
Y eni~ehirde Kızılay Umumi Merkezinden, lstanbulda Aksaray• 
da Kızılay Hutabakıcı Hem~İreler Mektebinden ve diğer vila· 
yetlerde Kızılay ve Şubelerinden alabilirler. 

Muhterem Eczacllara: 

7 - Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikalarla 
bu glbi taahhüt işlerin! lfa ettı~lne dair vestkalan lbraz etmek mecburi-
yetindedirler. tA95h c7294• 

Konya Nafia Müdürlüğünden: 
1 - ClhanbeyU kaza merkezinde yaptırılmakta olan ilk okulun lk\ncl 

kısım inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 27/ Temmuz/942 tarthJne müsadlf pazartesi gUnft saat 

15 de vll!yet datml encümeninde yapılacaktır. 
3 - İşbu inşaatın keşif bedeli 30.000 llra. ~ kurUJ ve muvakkat te-

minatı c2250• llradır. 
4 - Bu l.şe ald evrat: 
A - Projeler 
B - Keşif cetvell 
C - SUslleL flyat cetntt 
D - Husust şartname 
E - Bayındırlık ~leri genel şartnamesi 
F - Yapı işleri umuml. fenni şartnamesi 
G - Eksiltme şartnamesi 
H - Mukavele örneğinden ibaret olup L~teyenler bu eTrakı her gtın 

Konya Natla müdürlüğünde gbrüp tetk.1k edeblllrler. 
5 _ Ekslltmeye glrebllmelt için 3 üncü maddede yazılı muvakkat te

minatın hususi muhasebe veznesine yatırıldığın& dalr makbuz vey& bu 
miktar şayanı kabul banka teminat mektubu ile eksiltme tarlhinden en 
az üç gün evvel ıtatlller hariç• mümasill inf3,a.tı muvaffakıyetle b~r
dıklanna da.lr referanslarlle blrllkte Konya vlllyetine m!lracaatla alına
cak ehliyet veslkasının ve 1942 yılına atd ticaret veslkasının dıt zarfa. 
konulması ve 4 üncü maddede yazılı evrakın görülüp imza edlltnlf bu
lunması. lD.zundtr, 

s - İırteklllerln 5 lncl maddede yazılı evrakı ve tekllf mektuplarını 
2490 sayılı kanunun tarlflertle uygun olarak tanzim edip 2 incl ınaddede 
yazılı tarihte saat 14 e kadar makbuz muka.blllnde vll!yet daimi encll
men reisliğine tevdl etmelert ve postada vak.l geclkmelerln kabul olunma.. 
yacağı llAn olunur. c7372• 

Türk parası kıymetini koruma 
Maliye Vekaletinden: 

Türk parasının kıymetlnl koruma hakkındaki 12 numaralı karama.
meye ek olarak icra vekWeri Hey'etlnce lttihaz olup 2 temmuz 942 tarih 
ve 5147 sayılı resmi gazete lle ne~rolunan 27/6/~ tarttı ve 2/18218 sayılı 
kararname a.şajtıda. ll!n olunur. 

ı - Türldyeden lhraç edilecek mallara alt vesa.lk.ln. ihracatın ya
pıldıj:tı tarlhoon itibaren Azamı sekiz gün zarfında., Tül'kiye'de bir ban
kaya tahsil lçln tevdll mecburidir. 

2 - Blrlncl maddede sözü geçen ve38.lld alan bankalar. bu vesaiki 
fevdi etUklerl harlçtekl b&nkanın l.>mlnl, vesaik ba11~1. Türk.lye::lekl 
ihracatçı ve harlçteld ithal1tçının isimlerini, ihracatın serbest dovız~e. 
Kllrlng yollle veya. hususi takas suretlle ya.pıldııtını gösterir her ayın 
onuncu, ylrmlncl ve gonuncu günü itibarile tanzim edllmlş bir ccdvell, bu 
tarUılerl taklbeden Azarnl Lkincl lf gilnünde Türkiye Cümhurlyet Meıkez 
Ban.kasının en yakın şubeSlne göndereceklerdir. Bankalann tanzlm ede
cekleri bu cedvellerde vesalk, malın gönderlldlğl memleket ltibarlle ayrı 
ayn tasnif ed.llerek gösterilecektir. . 

s - Türklyed.ekl bankalar Udncl maddede yazılı vesalk üzerinden 
KLOROPEPSİN Müst.ahzanmmn, bir kısım kutulan üzerine yaptlkları tahsllltt ve muhtemel tenzllltı. keza lkincl maddede yazılı ta.

rlhler ltlbarile Türklye Cümhurtyet Merkez Bankasının en yakın şubeçi-
Matbaa yanlışlığı olarak 90 kunq fiat konulmuş ve piyasaya ne bildirilecektir. 
verilen (KLOROPEPSİN) )er arasuıda bu yanlış flatlardan da 4 __._ Türklyedekl bankalar harice tahsile göndereceklert ve.sa.lkten, 

blr miktar karışmıştır. Me-ıkU.r müstahzımn fiatmın eskisi gibi bu kararnamenin neşri tarihinde henüz bedellerlnl tahsil etmedtldert 
60 Jrunıt olduğunu, saygılanmızla anederiz. kıımt her memleket ıçın ayn ay:ı yckillı olarak yirmi gün znrfında Tıir-

YENİ LABURATUAR, İSTANBUL klye <:limhurtyet Merkez Bankaaı Umtnn Müdttrlüıtüne bUdlreceklerdtr. 
b - VesaUtlnl, ~e blr bankayı taVslt etmekslztn dış memle-

Belediye lmar Hey' eti Fen Şefligın"' · den: ıcet1ere roodennif bulunan Türtiyedeld ihracat~ııar dahi ca• fık.rasın~a 
istenilen malılmatı ylmı1 g1ln za.rtuıd& T. C. Merkez Bankasl Umum Mu· 

ı - cErzlncan ve milllıakatı bcledlyetert hartta blıi!lh namına mes- dürlüğüne blldlrecekle:rdlr. Al§.kadarlar henüz tahsll edemedıklert me
kUıı ve p.yrt meskıln sahalannın tutan •590• hektar olan ballğden, Türlrlye Cümhuriyet Merkez Ba.nltasında bususl Takas veya 
Kemaliye •185• hektar Kemah «J.85• hektar Tercan clOO• hektar Iıbq 80 Kllrtng hesaplanna yatan mlkdarlan aynca gtistereceklerdlr . 
hektar ve Refahiye c60• hektar kasa.balannın 1/500, 1/1000 ve 112000 c _ Bankalar ile ihracatçılar •O.• ve cb• fıkralarında yazılı vesa!ka 
mikyasında halihazır haritalarının alım lşl kapalı zarf usullle eksiltme- mahsuben yapacaklan tahsllAttan Türkiye Cilmhurlyet Merkez Bankıısı 
ye konmuştur. İ§ln maktu bedell 12500 Ura ve muva.kka.t teminatı 1137,5 umum MüdürlüğünU, bu bankanın şubelerinden Lemin edecekleri mat-
lirad.ır. bualarıa. muntazaman haberdar edeceklerdlr. 

2 - Eksiltme 318/942 pazartesi günü saat 1~ de Erzincan vUa.yetl 6 _ Bu karar neşri ta.rlhinden ltlbaren muteberdir. 
blrllk relsllR'lnln emrinde toplanacak ekslltme komisyonunca yapılacaktır. 6 _İşbu kararın icrasına. Maliye veklll memurdur. l7G42) 

3 - Eltslltmeye iştirak edeceklerin Nafia veklletinden alacakları 

ehliyetname mukablllnde lhale gününden beş gün evveline kadar Beledi- Gümrük muhafaz~ genel komutanlığından: 
yeler imar hey'etL Fen ŞentR-ine müracaat ederek LştlrA.k vesikası alma-
Ian IAzımdır. Gümrük muhafaza kıt'larına ord uran terhis edilmiş ve otuz yaşını 

4 - Bu işe alt eksiltme şartnamesi, mukavelename ve fennl şartname yaşını geçmemt, lise mezunu piyade, süvari ve levazım yedek sublyı aiı
ile teferrüatı Ankarada. DahUlye veuıetı BeledJyeler İmar hey'etı Fen nacaktır. 
Şefüğlnden ve Erzincan vllA.yetindon para.sız olarak alına.blllr. İsteklilerden her ha.ngi bir dairede müstahdem aıanı:ınn vazifelerın-

5 - Teklif mektuplan 2490 sayılı Arttırma ve Eksiltme kanunu hü- den aynlmalannda mahzur olup olmadığının sorulabllınesı için .~·a"~!.9 
kiunlerl dalreslnd& ihİLle· .saa.tınden btr saat evveline kadar Erzincan va- adreslerin! ve açık künyelerini gösterir dllekçelerıle Ankarada gunmı" 

....... - _ ........ : ..... uı-.. ......u ıı-.ıı ... ,. Ut'J'__,,,.'.l.ML-.~...._muha!az& eneı komutanlıll!la. müracaat etmeleri ilan alunur. 15293-7553• 


