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her günü kurulması için 

tedbir alınıyor 
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iaşe işleri hakkında yeni 
kararlar veriliyor 
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Mısırda 

lngilizler 
taarruza 
geçtiler 
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Pasifik 
konseyi 

Almanlar 
Stalingrad'a 
80 kilometre 

mesafede 
iaşe müsteşarlığı, fiat miJrakabe heyetleri, tedarik ve 
dağıtma, petrol ofisleri, subaşı teşkilatı lafvediliyor 

• 
Dün Sibirya'nin duru
mu hakkinda görilttil 

1 
Ankara 22 (Telefonla) - iaşe bağlı yeni bir umum müdürlük arzedilmek üzere Başvek!lete ve- • 

şlerı etrafında yeni kararlar alı- kurulacak, İaşe müsteşarlığı ve rllmlştir. Şim~I ve .cenup~a bir Londra 23 (A.A.) - Va· 
Rostof' a hücumlar 

başladı, mühim diğer 
bir hareket yapılıyor 

~acağı ö~'renilmiştlr. Bu cümle- bu müst~arlığe. bağlı umum ~n kararlar mucibince mah~ mıktar ılerledıler, tinton'da dün büyük bir aiyaıi 
~en olarak Fiat mürakabe heyet- mildürlilkler ı~~edilecekttr. T&- sulün yeni !iatler üzerinden Top- Muharebe devam ediyor r~~ ~:n=~~ ~~ 
ert kaldınta.ra.k bunların vazife- darik ve da~tma petrol ofisleri ~ mahsulleri ofisi tarafından ........,,.. .... 

lert Belediyeler tarafından görü~ gibi son zamanlarda kurulmut mübayaasına başlanmıştır. İlk Londra 2' (A.A.) - Batı ,&- =-~op!:~in~:.=..: Bertin 23 CA.AJ - Sal!hiyetu aa-
1ecektir. Vll!yetlerde Subaşı teş- olan ofisler de da~tılacaktır satın alına cenup mantaka.smda !ünde fngiliz ltuvıvetlerl taarruza geç- görüfmüttür. Cümhurreiai, ya- kert mahfillere göre Rostof'un dÇ)ğ· 
kllltına da lilzum olmadığı an L~v k 1 rl d b yapılmıştır. Bir kaç gündenberi miıtir. Salı akpmı yaptlan dovamh kında vazile ile Cin'e gidecek rudan dotruya hücınna u~raması 
l~ıl • aramame e n en azı- Polatlı mıntakasında da bultday hava akınlanndan ıonra geceleyin olan Amerika birinci hava kuv- Rus genel kurmayı için bir sürprts 

rnıştır. Ticaret Veklletlne lan Vekflle. r Heyetinin tasvibine alınmasına bllflanmI§tır. lngiliz topçu kuvvetleri çok •iddetli •eti kumand•... -eral Brav- olmuştur. Ansızın şiddetli yağmur· .. ..... ·-·· Iann başlaması, motörlil vasıtaların 

Semt pazarları her 
gün kurulacak 

Sebze ve meyvanln en pahali satıldıği yer Maçka, 
Nişantaıi, en ucuz satıldığı· yer <le 

Betiktaş ve Aksaray 

, Sebze ve meyvanın fatura fiatle- Akaarayda bir ıebzeci 20 kuruşa al
~ne Yapılacak zam eaasına göre sa- dığı bir ıebzeyi 2 kuruı farkla 22 
~•na baılanması üzerine Belediye kuruşa satmakla iktifa ediyor. 

r~ıı muavini B. Lutfi Akaoy, Tak- H&lde faturuız .atıt yapılmuı ya
Ş~~ H arbiye, Beyoğlu, Osmanbey, aak edildiğinden elinde faturaaı ol-
1 •ı~ı. Emlak ve Valikonağı cadde- mıyan manav ve aebzeclnin malı, 
erı, Teşvikiye, Maçka, Beşiktaı, Ak- Hal binasından harice çıkanlmamak· 
~ray, Edirnekapı semtlerindeki bü- tadır. Fakat faturanın da hakiki aa
tun manav ve sebzeci dükkanlarını tıı ·fiatini tesbit edecek bir kıymette 
~ezıniı, bu yerlerde fatura üzerin- Dlınadığı da aşikardır. Satıcı kabzı
k~n aat~ı 7apılıp yapılmadığını tet- malla alıcı arasında fa~radakt fiat-

etmıştır. Bu esnada bazı manav ler üzerinde uyuımak her vakit 
·1"e •ehzecilerin faturasız mal sattık- mümkündür. Buna çare olmak üze-
•rını .. ü " HAi f' 1 · B B 1 d' " gorm ştur. a ıat erme e- re e e ıye, ıemt pazarlarını attır-
ro~lunda yüzde 50, lstanbul cihet- mağı düıünmektedir. Şimdi hafta
erınde yüzde 40 zamla satıı yapıl· nın müayyen günlerinde bir eemtte 
ttıa~ı lazım geldiği halde, bazı seb- açılan pazarlamMier gün saat l 3 e 
~:~ı ve manavların yüzde 70 ! ka- kadar açılması düıünülmektedir. Sı
L. ZAmmederck mal aattıldan tes· kı surette kontrol edilecek olan bu 
oıt ed'I • · E h I · b 1 mııtır. n pa a ı meyva ve pazarlarda sebze ve meyvanın ucuz-
~ ze satııının Maçka ve Niıantapn- ca tedarik( mümkün olacağı tahmin 

• olduğu a.nlaıılmıthr. En ucuz seb- edilmektedir. Semt pazarlarının yer:e ı"e meyva aatıı yerinin de Beıik- leri hakkında kaymakamların müta
•ı a Aksaray olduğu görülmüıtür. laalan alınacaktır. 

250 bin çeki odun, 
10 bin ton kömür 
Mahrukat Ofisi odunun çekisini 

evde teslim 8 - 9 liraya satacak 
~&nbulun senelik ihtiyactntn y~- rukat ofisi timdiden yüz yetmit bin 

1~ leınln etmek, ~zero faaliyete çekl odtaa getir~ oluyor. 
. ct- Ka~ahrukat 0~111, •.on zama~lar- . Ofis, latan bulun ıe11elik yan ih· 
• 15 akça ve Sinekl&den yeruden tıyacını kar11lamak üzere elindeki 
tir. vÔ~on odun ~e .~öm~r getirtmİ~· ~la 250 bin çekiye çıkarmak fik
lneıtd'f unların buyuk hır kıamı ıı- cındedir. Evvelce Ofia aermayeıine 
odu 1 erle nakledildiii için, ırelen tah.siı edilen yarım milyon lira bu 
· n ve kö .. 1 Y 'k · · · · • fttınd b mur er enı apı ıatasyo- mıktann ancak hır k11mını temin et• 
edtı • k 0~1tılmakta ve burada iıtif tiğinden - evvelce yazdığımız gi
fi ın~e tedır. Fakat Yenikapıda ki- bi - hükürnetin tahıia ettiği iki mil-

ım;;tarda odu k " " k ak ı· ·ı Of' • · • .. ha k I n ve omur oyac yon ua ı o ısın aıparıı ettiği odun 
Relec ka rndadıfından, bundan sonra ve kömürün hepıi getirtilebilecektir. 
ltöy vee 0 Bun v~ k.ömürlerin Y eıil- Şimdiye kadar 3 bin ton da mangal 
dirilm:~ akırkoy ıstaayonlarına in• kömürü getirtilmiıtir. Bunlardan bir 
lerine k~':r'Ye b·İrıa.d~ d epo edilme- kısmı lıallca aatılmışhr. Sipariş edilen 

Karadenizd""ek':' ~ıı~ır. manpl kömürü miktarı 1 O bin tona 
rinden deniz 1 

1
•
1 
lltihsal merhzle• iblağ edilecektir. 

kö~ür de bun~ 1 h ıı.el~n odun ve Ofia, odunun çekiaini , eve teslim 
Şımdiyo kada: ~f~~ır. ~artile nihayet 8-9 liraya aatmağa 

depolara iıtif ed'I .. ,n kurduğu karar vermiıtir. Ancak aatıta ne 
70 b ' le' • 'en odun 'k b l v ' ın çe ıyı geçmiıt' B mı tan zaman aı anacagına henüz karar 
~a istihsal merkezler~~d und~n bat- verilmemiıtir. Fakir ve orta halli 
lı~ de henüz d epola'llda i:t~ ııo.nderi- ailelerin ıimdiden ıerbs piyasadan 

ıı ve iıtaıyonlarda buluna ed~~ern: kıılık lhtiyaçlarııu yükaek fiatle te
çeki odun vardır. Bu ıure~l:M bhın darik etmemelerini, salahiyetli ma-

a - kamlar tavsıye etmektedirler. 

Eski bir güzellik Kır ali- . .., 
#' çeıi tevkif edildi Kalbde v~ cıgerde 

• Meluiko 22 (A.A. ) - Bir mü- Berlin amelıyat . 
• abakada Fransız güzellik kıraliçesi ertruch'~2 CA.A.) - Profcsor sau-
1.lıtvanın k f k d son amellyatlan saresin 
Alına ı a~nan, a at sonradan e cerrahlık yent b ir adım daha a t-
Pitz n oldugu anlaşılan Elizabeth mıştır. Bu yilksek operatör harbde 

işti;as~sluk -cürmü ile tevkif edil- yaralıların 1talblnden ve ciğerinden 
--· . Pıtz 1940 ta Meksikaya gel- mennllert çıkanp bu yaralan n tspe
tıi~' ve zengin . bir a dam olan Euge- ten kısa bir zamanda tnmarhlle iyi
tnih Almazan ıl e evlenm iştir. Şimdi !eştirme~~. muvaffak olmuştur. 

Cümhurreisi 
Konya'da 

--ı••·-

Halkla görüıtükten 
ıonra Ereğli'ye 

hareket etti 

• 
Konya 22 ( A..A. ) - Milli 

Şef ReiMcibnb• lanıet lnönü 
bu aabab saat dolumu bet ıeçe 
ıehrimizl tereflendirmitlerdir. 
Çifçilerimüı: adana buketler su· 
nulmuıtur. Kendileri balkın coı
kun tezahürü arasında yaya ola
rak Halkevine gelm~Jer, burada 
:ziraat, yol, mektepler haldcır:ae 
alakadarlarla ve halkla bubi· 

halde bulunduktan ıonra saat 
1 O da Karapınar kazası üzerin
den Ereğliy~ hareket buyurnuıf
lardır, 

Dil, tarih, coğrafya 
fakültesi heyetinin 

seyahati 
Karı 22 (A.A.) - Şark vilayet

lerinde tetkik aeyahatine çıkan Dil, 
Tarih ve Coğrafya fakülteıiile Yük-
9ek Ziraat enıtitüsü prof eıör ve do
çen.tlerinden on kiıilik bir heyet dün 
tchrimize gelmiıtir. 

Amerika ıahil tahkima
tıni kuvvetlendirecek 

ateı açmııtır. Atı ıaatlcrce ıürmUı, ley'i de kabul etmittir. harelretlni güçleştirmekle beraber 
bunu müteakip ngiliz kuvvetleri B. Roosevelt, enflUyona karfl hareket mfikemmel surette Uerltyor. 
bütün Elalemeyn cepheai boyunca alıNcak tedbiri• haldnnda kon· Alman Başıkumandanlığı Rostof'a 
taarruza haılamııtır. Merkezde Ye- gre liderlerile ~. Ya· hücum emrini vermı,,tlr, Doluda 
ni Zelanda ve Hint kuvvetleri gece- i · . lid lerile ö ehemmlyetu diğer bir hareket yapıl-• • 

1
• L nn sanay ve lfÇI er ı . leyın ıler ıyeres: en yalcın hedefleri iilteceldir maktadır. Alman kuvvet.ıerl Stalin-

ele geçinnioJer ve Almanlann bil- L · J grada 80 kilometre mesafede bulunu-
cumlanna rağmen bunlan muhafaza yor. 
etmiılerdir. St ı · v oıkof muharebesi 

Ertesi aabah erken İngiliz piyad-- a 1 n Rerlln 23 (A,A.) - Askert bir kar-
.. - nakt.an blldlrlllyor : Alman kıtalan 

ei cenupta hücuma geçmiıtir. Şimal- Sta ı ı· n g ra d 'a Ruslan n Volkof köıprübaşına hUcum-
deki Avuıtralyalılar Telliiliıa' da Iannı püskürtmüşlerd.il". Hucumlar-
kaybettikleri araziyi tekrar ele ge- dan birl 12 saat top ateşlndcn sonra 
çirmeğe yemin etmitlerdi. Bunlar da Q ı•tm l•Ş yapılmı.ştır. Ruslar top ateşlni mll-
ilerl atılmı,Iar ve hu mevzileri geri teaklp tanklarla saldmruşlardır . 
almıılardır. Şarki Prusya piyadesi, :harap ol:ın 

Biraz ıorıra tanklar hem merkez· 
de, hem cenupta harekete geçmiıler
dir. Mihver tankları bunlara karıı 
ilerlemiıler ve ıiddetli bir tank mu· 
harebesi baılamııhr. Bu muharebe
n~ neticesi henüz belli değildir. Fa
kat Reuter muhabirine göre cenupta 
F..ltagıı tcpc!i Üzerindeki Alma n 
mevzaeri ele geçırilmiştir. 

Dün öğleden sonra saat üçte ge• 
len en son habere göre birinci ve 
yedinci İngiliz zırhlı tümenlerile 
Britanya piyade kuvvetleri, Alman 
kıtasının karşı hücumu karşı91nda 
düşman hatlannda harbetmektedir. 
Britanyalıların garp iatikametinde 
ilerlemesi ıimdiye kadar mahdut• 
tur. Bu. yarma, geri aünne addedil
memelidir. Fakat iyi hesaplanmıo 
bir Auchinleck planımn tekrnil ema
releri görülmektedir. 

İngiltere kiralınin 
kardeıi Mııirda 

----
Berlin büyük bir imha 

meydan muharebesinin 
baıladığmı bildiriyor 

Londra 23 (A,A,) - Reutcr ajan
sının Moskova mulıabidnln blldlrdl 
ğlno göre Rosto!'ta. ve t.ank şehrl 
olan Ste..ılngrad lstlkametlnde Almım 
basb.-ısı artmaktadır. Buraya mühim 
Alınan kuvvetlert getirllıniftlr. Sov
yetıertn birinci mlldataa hattan 
zırhlı tümenlerin ağır topçu ateşinin 
ve pike bombardıman tayyarelerinin 
ateşi altındadır. Bu iki şehre karşı 
büyük mllcyasta hücumlar başıamak 
üzeredlr. 

Şanghay 22 (A,A.) - Orta &--ya
dan aşalb Volga'ya mühim Rus kuv
vetleri gönderilmiştir. Rusyada bü
yük muharebenin Stalingrad lle Kaf
kasya arasında.. cereyan edecejti tah
min edillyor. Staltn'ln E3tallngra.d'a 
gitmekte oldu~u ve yolda. İngUlz ve 
Amerikan elç!lerUe mtl.hlm göril.şme
ler yaptıRı blldlrlllyor. 

lstlhUmlardnn çfkarak tanklara 
karşı mukavemet etmiştir. Ru9 
tankları iki noktada mevzllerlmi• 
1çlndc bir müddet Uerlemlşler, tank
la piyade arasında müsavi olmıyan 
şartla r i~lnde muharebe başlanuştır. 
Blr erbaş bomba ne 4 tank t.ahrtbet
miştir. Bir tank, güllelerln açtığı 
hende~e girince lstlhk~m erleri üşü
şüp tahribedlyorlnrdı. Uır er 3 t.un
kın Alman mevzilerini geçtlğlni gör
müş, yalnız başına bunlardan lklsl
ni tahr!betmlştlr. Bu er üçüncil tan
ka hlicuma hazırlanırken yarnlan
mış, takat arltadaı lan yetlşeıelt bu 
tankı da tahrlbetm~lerd lr. 
Aynı gün bir Alman taburu bir 

R us tümenini püskürtmüş, 23 Rus 
tan kını tahrlbetmtştlr. 

Aşağı Don 
üzerinde 

Sovyet tebliği Novoçer· 
kask ve Simanskaya' dan 

bahsediyor 
Londra 23 (A.A.) - İngiltere 

kıralının kardeti Glucheater dükU 
dün Mısıra geJmiı, Elalemeyn' deki 

Londra 23 (A.A.) - Amerika'- kıtalara iltibalc etmiıtir. Dükün ge
da sahil tahkimatı için 974 mil- liti tam bir ıürpriz olmuı, ziyareti 
yon dolarlık tahsisat kabul edil- haberi hat boyunca çabuk yayılmıt
rniştir. Alaska, Panama ve Pasifik tır. Dük muharebe mevzilerini gör&
adasındakl üsler lruvvetlendirile- cektir. Şimdiden bazı Yeni Zellnda-

Berllıı 22 (A,A,) - Rus cephesinin 
cenup keslm.lnde büyllk blr imha 
meydan muharebe.alnin cereyan et
mekte oldutu blldirilmektedir. Ku
tatı.lmll olan bir çok Sovyet teşkllle
rl yokedllmektedlr. 

Almanya'ya gi
den gazeteciler 

Londra 23 (Radyo 8.10> - Gece 
yansı Moskova'da neşredilen Sovyet 
tebliği : Kıtalanmız 22 teınnmzda 
Voronez ve Novoçer'kuk Ue Siman$. 
kaya mıntakalannda düşmanla mu. 
harebe etmiştir, Diter cephelerde 
değl.tlklik yok.tur • 

cektir. lılara madalyalar vermiıtir. 
............................................................................... 

Alman Propaganda 
Nazırı kendilerile uzun 

uzadıya görüttü 

Berlin 22 (A.A.) - Propaganda 
Nazın Dr. Goebbela, hükUınetin da
veti üzerine Almanyada bir tetkik 
seyahati yapmakta olan Tıirk gaze
tecileri heyetini dün kabul etmiı vo 
misafirlerle uzun uzadıya görüımüı· 
tür. 

Berlin 22 (A.A.) - Hariciye 
Nazırlığı Devlet sekreteri baron von 
W eizaaedter dün ö~leden ıonra Ha· 
riciye Nazın von Ribbentrop adına 
Türk gazeteciler heyetini kabul et• 
miftir. Devlet sekreteri Almanyada 
bir tetkik eeya.bati yapmakta olan 
Türk heyetini aellmlamıı. kendile
rile aamimt .bir konuoma yapmıı ve 
Hariciye Nazın adına iyi seyahatler 
dilemiştir. 

ciamt geçen son 1ltl ~ehir oıait 
Don üzerindedir. Novoçerkıı,sk, Roo
tof'un 40 kUometre •imalinde Sl
manskaya , büyük Don kavslntn ce
nubun da.dır .l 

Londra 23 (A,A.) - Rostof't a mit· 
him Rus kuvvetleri bulunmakta dıt, 
Buranın müdafaa.u da kuvvetıendt
rllmlştir. M~ssef blr vaka olmazsa 
Ruslar uzun mukavemette buluna
bUlrilr', Durum Almanlann\ e.şatı 
Don'u geçip geçmemelerine bağlı• 

dır. 
Voronez'de Ruslar fehrln flınall 

garblslnde meskfin bir yert gen al· 
nuşlardır. Şehrin cenubunda blr kı· 
81Dl Alman kuvvetıerlnln nehrin 
garp sahUlne çeltlldlği ve bir kcprll· 
yO yaktıklan bUdirlUyor. 

Hava akınları 
İngiliz ve Alman tayya• 

relerinin uçufları 

Londra 23 (A.A.) - lngiliz av
ca tayyareleri d ün Şimali Fransa üze
rinde 3 fabrikaya. 1 radyo iıtuyo-
nuna, mavnalara taarruz etmiılerdir • 

New York Timea Dün 2 düşman tayyaresi lngilterenin 
gazetesinin bir ist .., • cenubunda bir yere bombalar atmır 

Ne k 23 (A egı larsa da hasar yoktur. Geceleyın 
vyor .A, ) - Nev York Ti- Alman tayyareleri lngilterenin ce-

mes gazetesi yazıyor: Rusyn'da du- ~ . 
rum nezaketlnl muhn.taza. ediyor. nup dogusunda hır şehre bombalar 
Rusya. üzerindeki baskıyı haflflet- atmıştır. 8 yaral ı ıvardır. 

Gizli bir silah mek için İngiltere ile Amerikanın 
harekete geçmeleri Ifızımdır. Karaya. 
asker ihracı imkansız görillilyor. Ya 
bıiyük hav kuvvetleri Mısır'a nak
ıeclllmeıı. yahut Almanya'ya .nücum-

"' v~r hesabına casusluk yapmak U.~rofesöı un bu ınuvaffakıyctıı ame
l e C'"ııJ upc. hcqa bııı a faa liyette pu- ı aLı veni k"•fedllen ve viicuddakl 

unrııak ıuçlarile itham edilmektedir. :sı~"~et c~~!~~eh:f;: ,~n U:ir•·---~-~...;D;;,.;:üııy::ıc.~a~c~enne~~t~inl.o.~L~me~mn~:.!:!U~~f..!!~l:tı"''----~---'-.l.llı.c..;art.tu:ılmJl.lıdı.c _ ______ JJ!;aJ:ı..W._e{jlilJ:ni!i:ilı:~---------

J,ond ra 23 (A.A.) - Amerika'~ 
da gizli bir silA.h bulunmuş, bu
nun için 30 mllyon dolar sarfı 
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BEB TELDER 

Kamyon .• 
l[~ ___ o_E_N_n_~ _____ JI( HARB DURUMU', 

De~izaltıcılığu~ızın tarihine Don meydan muharebesinin ikin. K ~ndi işlerini başkaJanna bırakmasını sevrniyen bir tanıdı-
gım anlattı: . 

- Apartımanım için kömür alacaktım. Bütiin muamelesini 
bitirdim. Depoya gittim. Bana «Bh:im kamyonumuz yok.. Siz 
bulacaksınız.), dediler. 

Hayatımda s:tyıSJ% def atar taksiye binmiştim ama o 7.a· 

mana kadar hiç bir kamyon tutmuş adam değildim. Bu bana 
bütiin ömriinii eşek üstiinde geçiren bir insanın bir gün fil kira
lamak 7onında kaJışını hatırlattı. Etrafa koşrnağa b laduu. 
Aman bir kamyon! .. Meğer ne mata şey olmu ! .. Yanımdan 
hıadına pml pınl, cnk şık taksiler geçiyordu. J.akin benim gözle
rim sokakların, <"a.ddeJerin bir tarafında belirecek iri yan koca 
~öğdeli, o a lnnlar gibi, o dalyanlar gibi kamyonu bekliyor.'.. Ney
liyeyim öteki küçiilt 2üppccikleri? .. 

Binlenbire arkamda b:r moWr sesi ... · Heyecanla döndiim .•. 
l\fulınkkak ki o? .. Fakat nafile ... Gayet şık bir spor otomobili ve 
içinde yanık ciltli. çıplak kollu ı?tizel Jmclınlar! ... Tüüüüh kam
yon de,i?iJmiş! .. Güzel kadınlarla dolu sık of.ömobile bakmadım 
bile ... Yüzü'mü buruşturdum. llani benim bekledii:rim o sokak
ları dolduran dağlar gibi sevgi1im! .. Vefa.sız saatlerce bana yii-
2iinü göstermedi .• •jJınyet bir tane karşıdan göründü. Şimd.ive 
kadar hantal, biçimsiz, sarsak ve F.angırtılı birşey diye yüziine bile 
bakmadığımız kamyon ı?Özüme ne de yaJ..,şıkh göründü. Aslan ev
ladım benim! •. Yeri göğii titreterek, camlan ,;angırdntarak geldi 
öniimde durdu. Kim derdi ki bir giin motör konulmuş bir man
da araba~ndan farksız olan şapşal kamyonun daha • uzaktan 
görünüşü icime böyle heyecanlar. iirpenneler verecek! ... Benim 
gibi bekli ·en öteki müşterilerin hep inden evvel <lavranarak atıl
dım ve gelin arabası tutar ı;bi biivük bir heyecan içinde onu ki
raladım. Bir Afrika imparaf.önı cakasile kamyon şoförüniin o 
yüksek me\•künin yanma atladım ve kuruJduın. - H. 

~ ~!t~~ ~~~mı 
Dünyanın nüfusu 

Alınan istatistik bürosu, dün- dehşetli ~urette artmış, 1800 de
yanın nüfusunun vaziyeti hak- kinden ı l misli çoğalmıştır. Hal
kında şu malfimatı vermiştir: bukt, Avrupanın nüfusu çok art
Her memleketin nüfusunun ye- mı.varak üç mislini bile bulma
künuna göre, dünyada halen 2 mıshr. 
mflvar 216 milyon insan yaşa- Dünya nüfusunun yansı As
maktadır. 1800 yılındaki dünya yada, dörtte biri de Avrupada 
nüfusuna nazaran dünyanın nü- :vaşar. Dünyanın bu iki kısmın
fusu iki buçuk misli artmıştır. da nüfus fazladır. Avrupada bir 

Dünyanın muhtelif kısımlan- kilometre kareye 46,8· Asyada 
na gelince; Amerikanın nüfusu ise 2.9,9 tnsan düşer. ' 

Beyaz zenciler 
Filadelfiyalı bir profesör uzun bir gün tamamen beyaza dön

tecrübe ve tetkiklerden sonra bir müştür. Bu hftdise, Amerlkada 
Zenciyi bevaz yapmıştır. Profe- zenciler üzerinde memnuniyet 
sörün, ültraviyole şuaatı tesiri 
altmda bıraktığı Zencinin teni v~c.l alti.ka uyandınn~tır. ~en-
thtı;ırindP PvvelA lı1:ya;.c; lelı.elcı vU- cıler. hPya.?:larla artık renk itıba
cuda gelmiştir. Uzun zaman bu rile de farkları olmıyacaklarıru 
fUaya tflbi tutulan siyah Zenci ümit ederek sevinmişlerdir. 

Şehirlerin yaşı 
Yapılan tetkiklere göre, şehir ha- bnnalara devam edilmem knrarlaşh

yatı çok eski zamanlardanberi var- nlmıştır. Medeniyetin şehir hayatile 
mış. lrandaki kazılar şehrin yedi, beraber bafladığı bilindiğinden, 
aekiz bin sene evvel mevcudolduğu- Irandaki hafriyattan elde edilen ne
nu göstermiştir. Bunun üzerine araş- ticelere büyük ehemmiyet veriliyor. 
9Wlınııııııııııııı1111111ıııııııuıııııııııııııınıı•nıııııırınıııımmmııınvıı111111m111111nım•ınıMııııııııı•H11Hmı11-

* Haliçte A:zapkapısı civarında mııtır. Mehmet hastaneye kaldın]a
cemi tayf ası Trabzonlu l 8 yaşlann- rak kaza etrafında tahkikata başlan
da Dursun Ali, dün o civarda yıkan- mıştır. 
mak üzere denize girmiş ve bir daha *Dün Ticaret Vekaletinden Vila
çılmamıştır. Duraur Alinin arkada,- yete gelen bir emirde, iaşe müdür
lan meraka düşerek etrafı araştınn- lüğündeki münhaJlere yeni tlyinler 
ca biraz ileride mavnaların arasında yapılmaması bildirilmiııtir. iaşe mü
cesedini bulmuşlardır. Dursun Alinin dürlüğü teokilatı etrafında Vekaletçe 
7{izmek bilmediğinden çırpınarak yeni bazı kararlar verileceği kuvvet
mavnalann yanına kadnr sürüklen- le tahmin edildiğinden, bu emir, bu 
diği ve orada boğulup öldüğü an- ı:ara~lan~ bir ~lnngıcı olarak te
laşılmııtır. Vaka polise haber veril- laltkı edılmek.tedır. 

• d • d k l * Zincirlikuyu mezarlığının dış 
ml§, ceset enız en çı an ıp ıyapılan t fı d k" 11 d b' k d h 
-uay ın t' • d - .. 1 • ara n a ı yo ar an ır ısmı a a 
... ene e ıcesın e gomu mesıne 1 __ ,_ B • · • · .... ._ t .1 . • yap1 ac:&Khr. unun ıçm hır pTOJe 
aunsa verı mıgtır. h ] y 11 • azır anmışhr. o arın ınıası yakın-* Sirkeci istasyonunda hamallık da ihale edilecektir. 
yapan Mehmet dün mar§8'1diı: vago- Maçka mezarlığına !)'"apılacalt mcr
nuna yük t~ırken orada manevra divenli kapının inıası da bir müte
yapan trenin yoluna glrrniı ve tren ahhide ihale edileceğinden §A.?ltıa
tamponlanna çarparak ağır yaralan· mesi hazırlanmı~hr. 

BİLL0R$İŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 13 Yazan: (VA • Nd) 

umumi bır bakış Ci safhası da kapanmak üzeredir 
(Atllay felaketi münasebetile} ı/ 

Avrupıı.da ıs- İspanyada Alman mühendislerinin Almanlar Don'u aşaği meraıinda da geçtiler - ~ 
tim.le işllyen ilk inşa. etUklert Gür denl7.aıt1 gemJsi sa- Roıtof' da R k t• k- · ld \' denizaltı gemlsl tın alınmak .suretlle ilave edllmiş vo uı mu aveme 1 ırı ı 
icat cd!llr edil- böylece denlzaltı tc<>kllatımız siiratle 

1 
) " D v b . d ~ ., 

mez Türk bahri- bir filotlllft. hn.line sokulmuştur. ı ogu cep esuı e: c:ıe bulunan zayıf düşman kıta- \ 
yesi de diğer 937 de Alınan Krup fabrlko.sına ya.p- tarının bozulduğunu bildiriyor. 
bahrlyeler glbl tınlan AY sınıfı dört dcnlzaltıdan Don meydan muharebesinin Bu kavis Stalingrada 60. 70 ki-
bu yen! ıcaUa ikisinin 1939 da hizmete girmesi ve ikinci eafhaaı da kapanmalı üze- lometre mesafededir. Buraya 
alakadar olmuş 1938 senesinde inglltcreye sipariş ed1- redir. Bu muharebe 28 haziran- gelmiş olan Alman kuvvetleri 
ve 1889 senesin- len Reis sınıfı dört gemiden de iki. da, Alman kuvvetlerinin Harkof Stalingradı doğrudan doğruya 
de İngllter~nin sinin &>n günlerde vazifeye lJaşt:ımıı.- ile Kurak arasındaki Rus hatları- tehdidedebileceklerdir. 

ıtUe mevcudu kabaran bu stıfUıımız nı yararak Don nehrine c:loğru D d h 
A;mstrondg tez- kıymetıı elemanlann eline tevdi edll- ilerlemelerile ba.,lnmt•tı. Birinci ik on mey Aanl mut arebesi bit-
gu.hlann ıın par- mlş ve harb kudretlcrl en yütsek bir " ,, t ten sonra man ar ne yapa-
ça halinde ge- dereceye çıkanlmıştır. 1937 de do- aafha 9 temmuza kadar sürmüş, caldardır) Bütün kuvvetlerile 
tırtU~l iki deniz- İlk 'l'ürk denizat- nanmamızın Maltayı z!ynreUnde de- bu tarihte Alman kuvvetleri Don cenuba, Kafknsyaya mı dönecck-
aıtı teknesini Ha- tıcısı merhum nlzaltıcılanmızın İngiliz meslekdaşlan nehrine varmağa ve Voronez lerdir; yoksa Rus merkez ordu-
llçte Valoo kıza- Dev~lili Halil tarafından takdir edilmesi ve gerek mıntakasında bir köprübaşı tesis suna kaTŞı harekete mi geçecek-
~ında İngl11z mü- kaptan İtaıyada gerekse Almanynda yapılan ile Moskova - Rostof yolunu lerdir) Bu hususta katt bir şey 
bendislerlnin nezareti altında. ve denlzaıtı.Iıı.nmızın persönllmlz tara- k.esmeğe muvaffak olmuolardı. ıöy]emek kabil olmamakla be-
Tilrk tş;ller kullannrak kurdurmuş- !ından idare edilen dalma tecrübele4 Bundan sonra baılı:Jan ikinci raber Almanların bir taraftan 
tur. İnşaatı Ik.mal edilen bu denlzal- rindeki vukuf ve ehliyetleri o bahri· safhada Almanlar süratli bir ta- Stalingrad ve Volga nehrinin 
tılann Haliçte dalına tecrübeleri yn- yeterin mütehassıslannca teslim edll- le.ip hareketine giriııerek Don ağzındaki Astrakan (Ejder-
pılınış ve Türk müretteb:ı.tının bu as- m~ olması bu sllıihımızın tcvd! edil- nehri ile Doneç nehri arasındaki han) a doğru harekete geçecek-
ri s111i.hı kullanabileceği kanaatine dlğl ellerin hakklle yetı~iş oldukln- sahayı İşgal etmeğe başlamışlar- leri, diğer taraftan da merkez or-
vanlm~tır. Meclt ve Hamit adları ve- nna dell1dlr. dı. Almanlar bu hareket esna- d k 
riien ilk Türk denlzalhlnnndan biri Her sahnda olduıtu gibi harb de- usuna arşı Voronezin ıimalin-
Saraybumu açığında hedef o1arak nl7.Clllğl sahasında da. teraklcl ve in- amda Voroşilovgrad gı'bi mühim de bir taarruza bulunacaklan 
demirlenen eski blr gemiyi devlet rl- klşıı.fa doğru azimle yürüycn Cümhu- bir sanayi mıntaka.'!ını, Doneç tahmin edilebilir. Böyle bir ta-
cali ve sefirlerin huzurunda torpil- rlyet idaresinin 15 inci yıhnı 1drl'lk kömür havzasını ele geçirmişler arruzun hedefi Moskovanın ge-
llyerek batırmak su.retlle harb kl!a- eden denizaltıcılığı tarihinde llk defa ıve Rostofun lSnürıe gelmiflerdir. risine dü,mektir. Her halde önü-
yetlni de ispat etmiştir. Fakat za- olarıık bir felakete uğradı. Bir gemi- Dünkü Alman tebliği, Rostof müzdeki günler mühim hareket-
manın Osmanlı padişahı kendisi ve sini ve güzide 38 evlA.dını kaybetti. havalisinde Rus mukavemetinin ler beklenebilir. 
~yı için bu sil!hı tehlikeli görerek Atılay denizaltımız Çanakkale boğ'azı tamamen kınldığını bildirmek- Dün Loodra radyosu, cenup 
İzmlt körfezinden harlca çıkmamak önünde 80 metrede battı. Bu fPlaketJ tedir. Şu halde bu tchrin de cephesindeki hareketten bahse-
üzere İzmit tersanesinin blr köşe- d~ğuran sebep ilzerlnde katı bir şey kısa bir zaman zarfında İ§gal derken, burada durumun Ruslar 
sine bağlanmasını emretrnı., sonra da söylenemez. Bu gemlmlzin komuta- edilmesi beklenebilir. 1 • k k h" ld 
Halicin Karaağaç mevkllnde bunlar nını ve ~ çarhçısını yakinen tam- çın pe ço va ım o uğıınu 
karaya çekilerek çürfıme~ mahkfım dıliım ve ehllyetıerl hak.kında hiç blr Gene Alman tebliğine göre söylemiştir. Radyo Stalingrad'a 
edilmiştir. ~te bundan yanm asır §Üphem olmadığı el.betle içtinabı ga.y- Alman kuvvetleri Doneç'in Don karşı tehlikenin arttığıını da ilave 
evvel başlıyan uenlza.Itıcılıe-ımmn rl knbll bir sebep olmadıkça bilgi ve nehrine döküldüğü yerin ıarkın- etmiştir. 
pek kısa olan ilk devri yrnlllk ıste- görgülerlle feltlketin önüne ~bl- da Aşağı Don nehrini geniş bir Mısırda: 
m!yen, terakki düşmanı zihniyetin lirlerdi ka.naatınl taşıyorum. cephede geçmişlerdir. Bu kuv-
pençesi altında kapanmıştır. Denlzaitı all~hıno. malik her bahri- vetler Kafkas topraklerma gir- Muharebe Clurmuş gibidir. 

1914 _ 18 dimya bnrbl e ında yede sulhta. boyle tuaıar vuku bul- mek üzeredirler. Dün, ufak tefek çarpı~malardan 
l sin d 1 srıas muş ve derin sularda batan denlzal- Alman tebligıw·, Don nehrinin L--lca bir ıey olmamı•tır. Yal-

A man bahriye e enlza tıcı yet~ t 1 rd blt ıo a..-nı k 1>A'l' " 

k "- u:b b"~ı - d 1 a an ~ının çııu& tna81 a- b" "k b" 1
-- • t kil t•!ğ' h f l' · idd l'd' 1 

me .... ere s ay ve er -ar gon e- bll olamammır Atılay kazasının uyu ır "4Vl8 eş ı e u ı yer- nız ava aa ıyetı o et ı ır. 
rllmlş ve Almruıyada yetişen subay- ~ • .._ - - • - m ,. ı ida ....... -d H ll te d 

1 1
_ §lmdlye kadar dünya bahrlyelertnde ~ - cm __ - -·- ~ _ ..JZL - - =0- ____ _________ ., 

anınızın 1
"'""1 e a ç en za vuku bulan kazaların en mühimle- • 

tıcılık kursları açılarak o zaman Ak- rinden biri olduğu, battılil noktadaki Bu sabahkı' vangın Pirınç ihtika.A. rı 
denizden mem.lcketJmlzc gelmeğe mu- derinliğin 80 metre olmasından ve 
vaffak olan Alman denlzalt.ıl~rlle fazla akıntı bulunmasından anlaşılı
Jturs mudav!mlnlne Marmara.da da!- yor Bnhrlyemlz için eUm olan bu 
ma. tallınlerl yapbr:1Illl§tır. zly~ın vazife uğrunda vukuu ba.,lıca 

Umumi hart>de dört yıla yakın bl; teselllmlzdtr Vaztrelen başında şclllt 
mesai llc bahriyemiz denizaltı gemi- olnn kıhym~tıı denlzcllerlmlzt rah
.sını kullanacak iktidarda pers()nel metle anarken gUzlde denlzaltıcıları
Clde etmlş ıse de bir denlznltı gcmıs1- mızı bu gibi makıls talihleri ycnmcğe 
ne malik olmadığından bu persönel- azmet~ blllyor ve :tanıyoruz. A.. B. 
den harb sahasında istifade edeme
ml.ştlr. Mütarekenin imzasile birlikte 
denlzaltıcılığnnızm fennt esaslarn is
tinat eden ve ltl için büyük ümitler 
beslenen bu ik.lncl devri de sonn er
miştir. 

Milll mücadele iç.inde denizaltı 

gemJsl elde ederelı: bilhassa Ada
lardenlzlnde d~an nakliyatına 

Bulgar ordusu 
Bulgar Harbiye nazırinın 

beyana ti 

darbe indirmek emeli blr amı halin- Sofya 22 - O. F. 1.: Bulıtariatan 
den ileri geçememiş, fakat buna rağ- Harbiye Nazırı general Mikov, Bul
men Samsunda. blr denizaltıcılık gar muharipleri yüksek meclisinde 
kursu açılarak umumi harbde ~la- yaptığı demeçte ıöyle demiştir: 
nan eserin idamestne gayret ·ecıu~ 
Ur. Nihayet Türk vnta.ru l.stiklruine rBulgar ordusu talim, terbiye ve 
kavuştuktan sonra Cümhuriyetln te- teçhizat bakımından son aylarda 
rakklye dşık ruhlle ve ellle denizat- kayde değer terakkiler elde etmiştir. 
tıcılılı: mesleği Jlyık olduğu ehemmi- Ordu şimdi en modern silahlara sa
yctle tutulmuş 1926 yılında Hollan. hip bulunmakta ve kurmay heyetleri 
danın Rbtterdam - Faynord tersnne- de doğu cepheaindeki savaşlardan 
sine Alman ti.Pi 1ld denizaltı geml.si g\inü gününe kıymetli tecrübeler ka
ımrınrlanmıştır. 1927 yılı aonlannda zanmaktadır, Bulgatiatan h&len, Bal
donanmaya iltihak eden ve Birinci, kanlarda nizamı temine kabiliyetli 
İkinci İnönü adlan verilen bu 1ki ge- olduğu kadar, icabında meziyetlerini 
nıl lle ve Alınan mütchassıslnnnın harb meydanlarında da ispata muk
nezarett altmdal t.e.ılm ve terbcycye tedir sağlam ve kuvvetli bir orduya 
başlanmış ve Türk denlza.ltıcılı~ı bu 1 üçftncü devrinde haklkt ve clddl ma iktir. • 
adımlarla ileriye doğnı hızla yürü
müştür. 

İtalyn.nın Mongalkone tersanesin
de Alma.n tipi olarak yaptınlan Sa.
Jmrya ve Dumlupınar denlzaltıitı.rma 

Muğlada zelzele 
Muğla 22 (AA.) - Bu sabah 

saat 6,30 da hafif bir yer sarsıntısı 
olmuştur. 

Mahmutpafa'da bir . ~ Bir bakkal 5 lira cez~ya 
sandalye fabrikaai yandı mahkum oldu 

Bu sabah saat 2,10 da Mahınutpa-
~da Tarakçı Cnfer ~kaRmtta bilyük 2 numaralı Milli korunma mahke-
bir sandalye tabrıkası yan~tır. · d b" · · "h "kA .. 
senal adında birine ait olan bu fab- mesın e • ır pı.rınç 1 h arı da~as~na 
.. n ..... t .. 'h.. lld k tl 1dl bablmı~tıt. Pıyasada narh fıntıne 
........ amamen ~ap ve n ı . . · b 1 d .. h ld b ,_. 
Yangın fabrikaya yakın b1r otelden pırınç u unma ıgı a e, bazı aıc• 
görülerek itfaiyeye haber verllın~. kallann narhtan yüksek fiatle, kilo
Fatih gurupu derhal yetişmlştlr. su l 1 O, 120 kuruıın gizlice pirinç sat• 
Fakat fabrikanın ~i .sandalye yap.. tıklan anlaşılması üzerine Fiat mü
mak lçin kuru kereste lle dolu oldu- rakabe memurları kontrola bnşla
~ndan yangın ırilratle genlşl~. mışlardır. 
Fabriknnın 150 bln liraya &lgortalı İki memur, Hüseyin adında bir 
oldu~ anla.şılmfıtır. YaJ'14PIUJl sebe- bakkala giderek pirinç istemişler, 
bi henüz bem değildir. Tahkllınta bakkal · · ı d v •• l · • 
d edil

i pınnç o ma ıgım soy emı~tır. 
eva.m yor. B .. · 1 h" · 
B k 'd ··h• 'k unun uzerıne memur ar uvıyet va• 

ey OZ a mu ~m mı _- rakalarını göstererek, dükkanda ara-
tarda fundalık: yandı ma yapacaklarını bildirmişlerdir. 
Dihı ö~lcden sonra Beykoza 2,!1 Bu aramada dükUnda eşya dizili 

ltllomctre uza1ttak1 fund:ılıkta yan- bir rafın arka tarafında ağzı iyice 
gm çık~, ateş dört kola nynlnrak kapablmış bir teneke dolusu pirinç 
genl§le:mlştlr. ~bahçe üzerhıe bulunmuııtur. Memurlar tezgahın al
doğ'ru 1lerUyen kol saba.ha. karşı sön- tına bnk111ca burada da ... k b' t 
da..ı:ı ;;., .......... , Be k ' .. çı ır e-
u.ı" m"-9tUr. u"""udar, Y oz ve neke içinde b · r 'kt · · d h 

Paşa.bahçeden giden ya.rdııncı ekip- ı mı ar pır~nç. . a a 
ler de itfaiye ne birlikte ç:aJı.,makta.. ~1.m~şlardır. Bu tcne~enın ıçınd~ 
dır Yangının iki. köylü tarafından pmncı oradan alıp terazıye koymalC 
ye~ek :rmtılrna.k için ya.kılan ateşten için kullanılan ve bakkalların kaşık: 
çıktılil anlaşılmıştır. dedikleri tenekeden kürek de bulun-* 1"sk:üdıu' Halk;;i-24 temmuz muştur. Bunun üzerine polis kaTako
Lozan günlinü parlak btr surette luııda zabıt yapılmııı 'VC Hüseyin 
kutlamak için büyük bir tören ha,. mahkemeye verilmiştir. 
ı:ırlam~ır. Ö~leden evvel saat 2 numaralı Milli Jcoıunma mahke-
10,30 da Halk plA.jındtı. 1isklidarlı mesinde yapılan muhakemede Hü
gençJer arasında. yftzme milSabatm- seyin, dükkanında pirinç bulunduğu-
lan tertl.bedllecektlr. nu itiraf ederek: 

- Bu pirinçleri evimde kullan• 

pağı giydi diyorlar ... O yüzden tan- Tam mfmasi1e bir saraylı hanım- tezat te§kil ediyordu, Yılan gözü gi- mak için saklıyordum. Kimseye sat• 
hına gitmı, ... Günahını almıyalım dı: Hotozu eksik ... Fakat o deliş- bi soğuk ve Ü!'J>ertici gözlerdi bun- mıyordum. 
amma... men hal, o süpür süpür uzun etek, lar ••• Saraylı hanım, yaşı belli olmı- Demiştir. Hakimin, evde kullana· 

Geveze ihtiyarın çenesi açılmııtı. o lüzumlu lüzumsuz kahkahalar ve yan İnsanlardandı. ihtimal otuz, ih- cağı pirinci evine götürmeyip de 
- Olabilir .•. İhtimaldir •.• Haydi münaseıbetsiz hayret nidalan hepsi timal kırk, hatta ihtimlll ellisindeydi. <lükkanda niçin sakladığı sualine 

eyvallah... tamam. Evlenmiş olrnuına rağmen, ihtiyar karşı da: 
Emin on<lan ayrıldı. Saraylılar şarkın Amerikalı sey- kız m81lzarası arı:ediyordu. Aadale- - Evde pirinci çok saıfettikleri 
Selamlığın zilini çaldi. yah kadını haleti ruhiyesindedirler. leri kurumuş, sinirleri kurumuştu. için idareli kuııansınlar diye hepsini 
Şalvarlı bir ahiretlik kapıyı ~çtı. Köse Emin: Asabiyetini gizliyerek. lçerik.i oda- birden eve götürmedim. Lazım ol· 

Dütmanı Abdülkadiriıı oğluna veı - Burası ınektep oldu demek).. Saraylı hanım evde miyav- -Vah küııüfam (1) vah ..• Tam Y" ıtealenmekte devam etti: dukça azar azar eve götürüyordum. 
torununa azabettiğini diifünerek - Ent efendim. rum) - diye sorarak, Emin, içeri dünya evine girdiniz,.aı:ıcık rahatlı- - Hadiaenize aslancığım, kitap Cevabını vermiıtir . 
.. endine ya1un bildiği bu azatlı aa- - Sahipleri nereye tatmdı), girdi. ,.aeaktınıı:, dul kaldınız .•. • diye sö- okumanın 11raaımı) •. Mieafirimizaıit~ -Peki, tenekenin içindeki teneke 
Jaylıya UIJl kalbinde muhabbetin - İtte fUJ'ada. .ellmlık Jumunda - Evet ••• Evde .•• Ha.l>er veıe- ı:e haşladı. sin, aonra gene rahat rahat okursu- kaşık ne arıyordu> •. 
coğa1dığını duydu. oturuyorlar. yun... - Ah, ah, ah, ah... Sorma nuz: ben lize okumayın demiyorum b Hüseyin biraz düşündükten ıonra 

Bir manavın vitrininde kırmızı kır- - Ya ... Ne .samandanheri) Fakat bu misafirin laflıia dalıp kaatım .•• Dul kaldım... İki elim ki, -1ancığmı .•• Amina ab1t olmaz- u suale de 14 cevabı vermiştir: 
ınızı elmalar gördü. - Birkaç ay evvel... Efendi rah- yürüdüğünü görünceı böğrümde kaldı .. • Sarayımız: liapmı· sanız sonra tembel diye a<lınıı: çıka- - Evde dolma yapacaklardı. Bi· 

Paşa)ıın sever ••• Şundan ala- metli olunca aarayb hanım, 1tüçük ha- - Beyefendi .•• Burası artık ae- za yı1tıldı... Evimiz de yılıldı .•• eak, mi eıvlendiremiyeceiiz. .• raz evvel pirinç istediler, ben de te-
JUD. •• nım da konağı liraya vererek. ael&m- limlık değil •••• dedi. Acaba sonumuz ne olacak'L •• - diye fçerklen: nekeden çıkarıp gönderdim. Sonra 

Tarttırdı. ~untazam bi~ pake~ lığa geçtiler ..• E .•• Ne ;yapaın biça- Y.Uı cSen giremezsin! Erkeklere a~ı~Iı a~ıklı ~onuşurken, birdenbire _ Geliyorum .•. J\ffederainiz ha- da me~urlar geldiler. 
~~ptırıp, !ı~lı~ıı:" hale] ge~ırm~esı reler ... Bir taraftan müzayaka. öte olmaz .•. > mana.sına... ı:alimleşıverdı: nunefendiciğim. <!almışım .•• _ diye Şahıt olarak dinlenen mürakabe 
IÇın pardosusunun altına gızledı. taraftan herkes sıkboğaz: eder •.. Siz Ak ağa. böyle bir yere girmenin - Haydi eferıdiciğim1 ••• Misafir bir aea işitildi. memurları hadiseyi yukarıda yazıldı-

Ekser saray memuplnrınmki gibi, de alacaklılardan mısınız yokea'L.. kendine ya98k olmaaına eseflene- geldi, görmüyor musunuz, aslancı- '(Arkası var) ğı şekilde anlatmışlardır. Muhakeme 
Eeircizadeler~n konağı da Yıldız ci- - Hayır ..• Ne alacaklısı) rek ahiretliğin çenesini okpdı. Kü- ğım}' .•• Musandıraya (2) çıkın, Üt" sonunda Hüseyinin dükkanında pi-
vannda, w Beııktaııtaydı. - Bilal beyi zengin aanırdıli ••• ı;ük kızın hayretle çırpınmasına Ta· kürede ( 3) şeker var .•• Bir çay pi- (1) sa.raylıların bir tAblrlcllr. Kon- rinç bulunduğu halde, yüksek fiatle 

Ak agn, oraya varınca hayrette Meğer ıerwetini boranda batırmış... men birkaç adım daha ıvürüdü. şirip getirin... Haydi çocuk ( 4) . •• dlslne kalfalık, ;yanl terbiyede usta.- satmak üzere satışa çıkarmamak su· 
kaldı. K~sko7n harem duvarı yıkıl- Gırtlağına kadar borç içindeymiş... Yukarıda, evin hanımı. i§itmif, Koşun koşun güzelim... Hamarat lık edenlere kilşüfn denir. •Küçük re tile ihtikar yaptığı mahkemece sa-
mııı. Yerme bır parmaklık konulmuş. Konak bile rehinde... Diyorlar ki ~rdiven ba,ına gel~ti. davranın, gelin olacak.sımz, sizi be- kalfat dan kısaltılmış bir ~ellme. bit görüldüğünden, dükkunınırı bir 
Bahçede cavıl cuvul çocuklar oyna- öldürülmeşi <le para yüzünden ol- - Ooo ..• Paııa]ım ••• Buyur ibaka.- ğen.sin1er... (2) Musandıra, tavan arası. hafta kapatılmasına, beş lira pnra 
ııyor. muıı ..• 31 martta ittihatçılara satıl- hm .•• Hangi rüzgarlar ath ••• J\h, ah, Gayet terbiyeli, ıureta nazik. fa- (3) 'Ö"şküre kAse. cezası ödemesine ve diıkkandn hulu-

Kapının önünde oturup yasemin mış, Sultan Hamidin aleyhine dön- ah ••• Baıırmıza gelenler •••• diyerek- ltat cidden sinire '6atar bir hali var- (4) Bu tarz, (çocuk) diye bitap ta nıın 2 t~neke pirincin müsadere eclil-
ağızlığile sigara İçen bevvaba sordu: müı ••• Başırıa Hareket ordusu .k&l- ''P merdivenleri indi. dı. J\c;ık. renk gözleri. ~iyah aaçlarile saraylılara. mahsustur. mesine karar verilmi;itir. 
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Dinin iı.ahına göre, iki omu7;: 
da iki melek oturmaktadır. s~.g ln~ası, )"eni bir şartname· 
taraftaki se\'aplan, soldaki gu- ye göre eksiltemeye 
nahlan yazar. Hatta namazın 5 b 1 

tiirmft.§ttı. - G~ fhndl neredeyse ba-

d ı • • Çan - i'o o gece sabaha tadar 1"ni fm1a yıtııacaıı: .• Çan - Fonun bent an ça ) nan ın 1 r a ed1nf;1eedJst.DJ.n: Ca.n. -k=~t~endl ten- te~~~:ek gt~=ıR:~:ı::.Ui~ii~ 
sonuncla baş çevrilerek bunlara çıkarılacak 
selam verilir. Ölünce defterler, 

Miilıkir ile N~'e gider; bir Şehzadebaıında vaktile konserva
SÜrü kabir istıntaklanndan son- tuar için tahsa edilen araada !)'aph• 
ra, insnn kıyamette adalet dlva· nlması kararlqtmlan Onivenite ta-

Suçlu müvezzi Saim cürmünü itiraf 
etti: " Cezama razıyım,, dedi 

nına çıka~. .. . . . lehe yurdu eksiltmeye konulmuı, fa• 
Şöyle bır soz işıtmıştim: . kat talip çıkmadığı için ihalesi yapı• 1.tanbul postahanesi nakliyat <ta- !ıştır. Ahmedin bu İıtte alakası yok-
"Dünyaya kaç insan gelmışse, lamamııh. Şartnameyi alan mütcah· iresindeki kasaya anahtar uydurarak tur. Ben de cezama razıyım. 

o kadar da din hasıl olmuştur.ı> hitler, ıartnamedeki fiatleri müsait heo bin lira çalan Saim ve auç ortak- Diğer maznun Ahmet de §Unlan 
Bu, herkesin. tabiatı ve ta_!>lat bulmamı§lardı. lığından mamun Ahmet adla.rmda söylemiştir: 

6tcsini başlm başka anladıgına Bunun üzerine Parti merkez bina- iki gencin mevkufen muhakemeleri- _ Bir gün akfam ii2eri hen bir 
fmn<lır. sında toplanan bir fen komisyonu, ne, asliye dördüncil ceza mahkeme~ kahvede otururken Saim geldi. Elin-

Ilana da sorarlarsa derim ki, fiatlerde bazı tidilat yapmıı ve tem- sinde başlanmııbr. Maznunlardan deld paketi göstererek; «Bunun için
omuzlarda bulunan iki melekten muz ayı malzeme rayicine göre yeni Saim mahkemede suçunu itiraf ede- de beg bin lira vardır. İzmirde tey· 
sol<laki deftere şayet bir şeyler bir tartname projesi hazırlamı§hr. rek, hadiseyi ıöyle anlatmıştır: zem öldü, bu paralar bana miras 
yarn·orsa, Jtikadımca ~ mealde Bu yeni ıartnameye göre binanın in• • _ Poıtahanenin nakliyat daire- kaldı. Parayı aaklıyacak yerim yok. 
değildir: ~a masrafı artmaktadır. sinde müvezzi idim. Dairenin kaaa· Sen de seyyar .atıcıhktan bir ıey ka-

<ı- Bir ~igara daha içU ..... 'Bun· Şartname projecıl Parti genci sek· sında fazla para bulunduğunu birkaç zanamıyorsun. Bu para1arla bir iı 
lar için de kendisine bir topuz reterl~ğine ~önderilmlıtf. Gene~ sek- defa görmüştüm. Bu paralan çal- yapalım, ortak olalım.> dedi. Bir 
wnılması ... n • reterlı~ ycnı tartnamenln ~anzım ve mağa karar verdim. Bir gün çarşı- hafta kadar araştırdıktan ıonra blr 

Yahut sağdnki bır şeyler ya- kabulunden evvel mahallınde tet- dan düz bir anahtar aldım. Kendi kahvehane bulduk ve Uç bln lira.ya 
myorsa behemahal şöyle değildir: lcikat yapmak üzere Genci aekreter- kendime bunu eğcliyerck Jmaanın satın aldık. Kahveyi annemin na-

«- l\lfınasını kavramadığı lik müşavir mimarı B. Sabri Oran'ı kilidine uydurdum. Bir gün ~ mma aldık. Üç bin lirayı hhveye 
arapça dualardan birini daha şehrimize gönderıneğe karar ver- üzeri nakliyat daire.inde kimse bu- verdikten sonra üıt tarahnı da ,eker 
ezbt-r olrudu ... Kendisine bir hu· miştir. Mimann bugün ıehrimize lunmadığı aırada dimdeld anahtar- ve kahve almak üzere bana bıraktı. 
rf daha ihsan edilmesi ... » gelmesi bekleniyor. B. Sabrinin ıeh- la kasayı açtım. İçinde be, bin lira Ben bir müddet kahvehaneyi iılet-
nRşa ... Böyle olmasa gerektir. rimizdo yapacaiı tetkiklerden sonra vardı; paralan alıp lı:nsayı tekrar ka- tim. Fakat polisler ıüphelenmifler. 
Samnm, insanlar öldükleri eksiltme yeniden ilan edilecektir. padım. Bu kadar parayı saklıyacak Bir gün bana; cSen kahvehaneyi aç-

saman iyilik ve fenalık arasın- yerim yoktu. Ealcidenberi tanıdığım mak için parayı nereden buldun~> 

ten sarayın her köşesin! arattı,. ~ 
- Ştm&J İşte flmdl yertnı buldun! lerlnı bulduraınadl, 

diye sOylenlyordu, T1 - Pl saray muhafızı Bamayı ç&-
cSa.n allılrbaz, hedlyeshu almıftı. tırttı: 
Herkes memnundu. Baldırı çıplak- - Biricik sevgllim, u,,ağlle bera.-

lar kafllesl Osa.kada uyuya dursunlar .. ber kaçmış. Her halde oehlrde salt
berl tarafta Yamamotonun adam- lanmış olacaklar. Bu sabah gilne§ 
lan da güneşle beraber terstyUzüne doğm.adruı bütün muhatızlarln be
memle'ketlertne dönmek için hazırla- raber ~ehirde onları aratıp buldura-
nıyordu. catsını 

Ya.mamoto erkenden kalktı: - Yamı ııab&h Taka'konun ıdami 
- Yurdumuza döneceğiz, Can - etrafında hazırlıklar ıyapıtncakb:. 

Fol GörtlyOTSUn ki, ben buraya tor- cCeza meydanıı> nı muhafızların er
.sanlarla dôğllşmeğe d~ll, .seni alma- kenden kordon altına almalıyım. 
p geldim. Bundan sonra benlm. sa- T1 - Pi hiddetlendi: 
raynnda prensesler gibi yaşıyacak - Taka.konun !damı birkaç gUn 
sın! 1<>nra da. yapılabllir. Bu, her ,eyden 

Sabahleyin erkenden yola dtızill- daha mtlhJmdir •• Çan - 1''o bulun.. 
düler. madıkça Takakonun ölümüne ram 

Çan - Fo, gö-z knma.ştıncı blıı &al- değilim. 
tanat ve debdebe içinde yaşamaktan Sama, o güne kndnr e!end.Js1nı bU 
çot hoşlanırdı. Yolda. giderken: derece h~anlı ve meyus gOrm&-o 

- Demek ki taıUılın beni unut- mşıtı. 
mamı§, dedi, yann gene esk1s1 gibi, - Niçin bu kadar 1lzülilyo:rsun, 
belki e~den de güzel bir hayat T1 - Pi? Ben de pektı.lft. blllrsln kl, 
yaşıyacağım, BenJ almak için buraya Osaka kapılanndan .senin ve benim. 
tadar gelen erkeğe dört el Ue aanl- haber1m.1z olmadan kuş blle uçam~ 
mağa mecburum, Yanımda aa.dık Onlan <>sakanın her hangi bir kO~s. 
uşağını da var. Artık hlç khnseden ~de mutlaka yakalıyacağım, 
korkum yok. Şu haydut kılıklı ve ka- Sama efend1$1nden ,ehrl a.rn.ştır
ba. ruhlu korsanların ellnden kurtul- ma emlrlerl alır aıma.z aynldı .. ıııehtıı 
duğuma öyle seviniyorum ki.. kapılarına yeni muhafı:rJar gönder-

....................................... dl. Etrafı sabah olmadan aroştır-
daki farkla not alacaklar. HattA N k k k arkadaoım Ahmede gittim, Bee bin dediler. Ben de parayı arkadaıım 
Münkir le Neldr'ln hesap sor- o san e m e lira ile bir iı yapmamızı teklif ettim. Saimin getirdiğini, ona teyze.inden Bu sırada Osakada neler 
mnğa başlnmaruıdan daha evvel, Paralar bir hafta kadar Ahmedin miras kaldığını söyledim. O orada oluyor 7 

ma~a. bqladı. 

T1 - Pl ıöz<feslnln yatak odnsına. 
glrdl,. lendi nefsimize bile bazı sualler evinde kaldı. Sonra bir kahvehane pastahaneden para çahnmıı. hırsızı 

i · Bir fırınci milli korunma 1 1 • 1a Ben hayle s<>yl ym· o gece Tı - P1 şC'lırl tettl§ten dö-tevcih edebil nı: satın aldık. Bizden ıüphe enme enn- arıyor rm11. e ce nünce, muhafızına: 
Sağımıza dönerek düşüneblli- mahkemesine veriliyor den korktuğumuz: için kahvehaneyi Saimi ,akalamıo}ar,. •?nra benl de _ Yarın hazır ol, Bama! Tab.ko 

Jtr.: - Yahu! Ben ŞU giln zar- Ahmedin anasının namına aldık ve yakaladılar. Ben Saım e ıuç 0;taklı- cCe-za meydanı .. nd& idam edllec&k. 
tında hattA bütün ömribnde ne .. . . • . . Ahmet burasını lıletmeğe baıladı. ğı }'1lpmadım. Paralann ... hakikaten Dlyerek odasına · çılttnlŞtı. 
f d •1 ı. t m? Neye haynm Dun aabah bır ııkayetçı Beledıye B d . ed ,,. . . d te .... esindsı mira1 ltaldıgını zannet- T1 _ Plntn bir -den ha.beti voktu. ay a ı .., ynp J • · • B Rif y l' · en gene aır eıu ışıme nam J- k hah . k Y"J J 

dokundu? :ııa dcuavını k" "ktb' e~a .ı r~~t ediyordum. Sonra hırsızlık meydana miştim. Benim k \ htim • yo t~r. Ona dünyanın büttın mabutıan bir 
Solumuza dönerek düşünebili- L~~ L a~.yet ~çu ı6r00acım ed il' çıktı ve beni de yakaladılar. Posta- Biz yakalanınca a ve daneyıld eal th ar araya. gelse de ısevgWn Çan • l"o. 

• N b k rl gibi boyu- e.ıune& goatermış ve gram an h '- k Ah b ve bende kalan parayı a a ı ar. Bu ezeıt hasmın olan Yamamotoya ka.ç-nz: - a ncı ese '- ,_ _ _ l b k v. o_ L _ ane &asasını ıoyar en met ana d b' 
1
. 

k di ta k eıniyette- ço& no.uan ° an u e megı ·~nza- .. ül"k d H 1... al suretle çalınan paranın ört ın ıra- tı. Hem de sadık uşa~ Şlma De be-
na en me yon ra c debapıda bir hnndan aldığını söy- gozc u yapma ı. ıraız ıgı Y nız d fa ı ödenmiştir raber .• > dese, • T1 - Pi bu IÖ&lere ge-
lrl öbür insanlann zaranna mı lem' ti B 'kA t ü . B Rif t yaptım. Fakat zabıtada fazla sıkış- an z a91 • ne inanmazdı. 
hareket edip duruyorum? y 

11
1 rB l:r )~t' z;rın_~d- · a tırdılclan için Ahemdin auç ortağı Şahitlerin dinlenmesi İçin muhalı:e- Yatak odasına çıkar çıkmaz kendi-

••• .eninaB, Fe 'dıyefl ~~1 md.u ur muka: olduğunu söyledim, O ifadem yan- me başka güne bırakılmı§tır. s:lnl cariyeler karşıladı, 'h" • ku acak olur- vı . en un e oc: c ıye mev ı 
Din tarı mı 0 ~ k k doktorunu fırının teftişine memur Ti-Pi her zaman - g~ geldlkçe -

sak, sayısı her le ı: 1j d ç~a etmiştir. Apansız yapılan bir teftiş Bardak, fı·ncan ı ı .Gu··nıu··k B ı ~ı~~!~. ~r:r~~venn~~~t mezhepler arasın a, o an a neticeainde fırındaki ekmekler tar- orsa 
şöyle bir t:ın~ni~ .. ;;; • •1ı:::.~ tılmış ve tartısı noksan görülen 234 ------------· r~e~~n _ Fo, geç kaldım dJye uyudu •~nla çıktıgını goru z. I kim ekmek müsadere edilmiıtir. Bundan mu? 
mien denen bu insanlar, b r.. • ba,ka fırının dolaplarırıda bayatla- İatanbulda tu bardaği 22/7/1942 flatlerl Cariyeler başlarını önlerine e~dller 
senin hangi <linde bulunduguna mış bir çok ekmek daha ·bulunduğu bulmak aiiçle•tı• 23 75 ve sustular 
b 1~ 1 ş Nam ıskfirn ol c..- ,.; ~ 7.5 933 Türk Dorr.u l. Il. ı:ıı . • al\:rıaz annı. · " l · •• · gibi hrının çok pis olduğu da gö- , 5 1938 lktnmlyell 20.2!i Ti - Pi dairesine geçti •. eevgtUslnt 
ma:ı. ruhun kurtulması ıçın rülmüıtiir. YaP.ılan teftiıin raporu . . . . •. 5 1933 lkramiyell Erga.nı 22.~ göremedi: 
ye~ane vasıta sayarlarmış. Bu Belediye Reisliğine verilmiştir. Bu Son zamanlarda ıehrımızde ?'1 su , 7 1934 Slva.s-Erzunım 1 19.~5 - Çan - Fo nerede? 
itibarla tenki<le de uğnyorlar: rapor üzerine hnncı Millt Korunma bardağı bulunmamaktadır. Bırkaç ., , 1934 Sıvas _ Emırum 2_7 19,95 Diye haykırdı. 
t , f"'I" ka "afa attıkla d b" k d k ~ ~ 1941 Deml"'olu ,.,.,~-zı 1 20 _ Uşaklardan bırt blldlklert,nl an-man ı ıı cıen ar "" • mahkemesine verilecektir. mağaza a ır aç tane varsa a pe • • ·J ..,,wA.rn. 

niçin •.. Zira_:cıfnsan1.an fnand!k· Un fiat farkı fırincılar- yübek fiatle satılmakta, evvelce 10- , , • • .. h n 19.60 lattı : lz lr bll 
1 

f 
lnn şevle dP~1. iş1edık1erl amelle d • I k 15 kuru..,. alınan bir bardak için 70- A. Demtryolu tahvili 1-Il 52.50 - B de b şey m yoruz, e en-

• 1 d t d" "st h an gerı a ınaca ,,.,. A, Demlryolu tahvlU m 51 'so dlm1zl Çan - Fo kölesi Şl.ma. lle bera-ölcmelıdfr. h.a e , u!"" ~ı; . .. .. . 80 kuru• ~tenmektedir. Aııhraya gi- · ber birde bl e ortadnn kayboldu 
ket etmektedır!n demışler. Dıegr Geçen cumartesı gunu ekmek fıat- d l d" b 

1 
l b ld ki b _ A. Demtryolu mümessıı senet 47 75 n r • 

t Fran 1 · • . · b h 1 en er en azı arı stan u a ar T, c. Merkez Bankası 152·50 Kapıda duran muhafızlara sorduk, dlndarlnr da. ngiltere ve • erının artması ilzerıne azı nn ar d k ,. h k • .'! d bar· • bizimi l ttue Blzlm g5zlimtl 
d 1 ki f "k d le k k 1 a ou ram arşısınaa ora an T. İ• bankası nama muharrer 14 85 e a ay e r. c -~:ı protestanlnn arnstn n n ~a az mı tar a e me çı arını~ ar, ucuz: d k . • 1 • 1~ (h 
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·
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ün önünden kuş bile uçmadı, Siz 

Çan - Fonun yatağı, mis kokulu 
elblselerl, k.lmonoları, fil dtşl ta.i'ak
lan, ipekli boyun atlalan, ha.<;ır ter
likleri yeril yerinde duruyordu. 

Çan - Fo çok sevdiği bu gilzel e§ya
laruıı yeril ye):'inde bırakıp nereye 
kaçmı.ştı? 

T1 - PJ, onun kaçma& lçln ortada 
bir sebep görmüyordu, Bu saadet ve 
debdebeyi hangi kadın aya{;lle te
perdi? Çan - Fo, O.saka sarayında es
~lnden çok daha nüfuzlu bir kadın 
olarak Y&flYOrdu. O, esk.1 vaııvı bu 
derece avucunun içine alaırulmıştı. 
Ti - Pl onu delice seviyordu. Bütün 
hayat ve idare d~lnlerinl yavaş ya
vaş onun eline veriyordu. 

(Arı.a~n var) 

MESUT BlR NİKAH 
Profesör doktor Hncı Nuri Cnn

bakanın oğlu Nureddin Canbaknn 
ile fazilet mükafah mües11isi merhum 
Ali Mahir beyin kızı Nurukader'in 
nikahlan güzide zevat huzurile Ka
dıköy evlenme memurluğunda yapıl
mı,ur. Tarafeyne uzun ömürlerle sa• 
adetler temenni ederiz. 

Zayi - Eyüp orta kulundan 941 yı
lında almış olduğum tasdiknameyi 
kaybettim. yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 
497 No.da mukayyet Nureddin Unek 

eden bir mezhep erbabı için şoy- fıatle evvelce eatın aldıkları unlan a getırıy~r ar. . T. ş bankası am e a 2os:- l'ilya mı görüyorsunu:>:?t dcdıler. 
Jt>. diyorlar: ııSizler, adeta dini ertesi gün earfetmişler, fakat yeni l Kahve fıncanı ~se boldur. Ha~tA TA: ~c~anl.ryk~ifa~~~~l ~~.s. BO> 

3
0.!50 . 

fl. tmJ yerine nh1l1a fiatle ekmek ıatmışlardı. Aradaki talyadan fazla mıktarda kahve fın- " İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
.., ga e ş. onun mühim farkı ceplerine atmak lstiyen canı gelmektedir, Fakat fiatler, harb- A. Demlryolları şlrkeU (% 100) 49,50 
l\Oyrnuş-sunm:.» d Ik' k' · 1 .. E klhl "lmento 10 70 94011611 

• .,.. bu fınnlar Vilayetçe tesbit edilmiı- en evve 1 zaman ıne nı~pet e Y.uz· s sar " • Emniyet Sandığına borçlu öHl Hafize varislerine 1lftn yollle tebliğ, 
Bu sütunda 1Uihiyatın derin- tir. Bunlann eski undan yaptıkları de 40 - 50 .paha.lıdır. Tekı 4: '5 lı.r~- Kredi Fonstye 1903 lOl.- Bayan Hanze hayatta iken, Ayvansnrayda AUk Mustafapaşa mahallesinde 

) .... ,;» 1 k d "'1" Ancak şu ekmeklerden aldıkları fiat farkı ken- ya. satılan lüks fıncanlar oldugu gıbı, • > 1911 ~.50 Attar sokağında eski 7 yeni 7 numaralı blr dükktmın tamamını birinci ı!!lne ua aca egı ız. · • il "O 70 k d t a1 f • • Amorti D7,50 ı •~k. ~ k 7/ 3 '932 t rlhl d 403/ 303 h r:,<;J var ki, bir insanı mutlakn dı erinden ııerl alınacak ve hunlar ., - uruş arasıın a or n m ın· • , Kupon l.l
5 

derecede po...., gl»~erere ı a n e l 8 esnp numnrnsııe 
· t tird'ği f da ile hakkında kanuni tdkibat yapılacak- canlar da bulunmaktadır. Sandığımızdan aldığı 100 Ura borcu 9/ 3/940 tarUılne kadar ödemedl~ln-

·~mıye e ge 
1 

ay ı> BORSA DIŞINDA den faiz, komisyon \'e mMnrifl ile beraber borç 7 Ura 69 kuruştur, Bu 
•C<!miyete verdiği :ıararn teraze- tır. sebeple 3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra tnklbt başlnmak 
sinin ortasında tartmalı. o .7.a- * Sehir Tiyatroıu Komedi kıımı- Mesut bf r nikah Ttlrt altını 29.a5 üzıere tanzim olunan ihbarname bo'.l:'\;lunun mukavelenamede gös!Prdlğl k h ı -.- Külce altın bir Kmmı .f.17 m:m. ne itibarlı fa at azır yıy • na. tahsis edilecek eski Asri sinema.- ldl lkametgfıhına gönderllmi§ ise de borçlu Haftmnln yukarıda ynzılı ad-
cı ve kof in anlara sıfırdan aşa~ daki t&dilat nihayet iki aya kadar Kimyager SelAhnddln Uraz kızı Mec ye · 1·~5 teste öldüAü anlaşılmış ve tebliğ ynpılamamıştır, Mezkilr knnunun 
not venn('k icabedecek: ve ne bı- tamamlanacaktır. Tiyatro mevsimi- Ayten 1le Eczacı Hulusi Atasagun 1 R A D y Q 1 45 inci maddesı vefat halln~ tebllhtın utm suretıle yapılmasını (ı.mlr-
çare. miitevazı, kendi halinde. ne birincltc•rln aV1nda baılanacağın- ~lu kıymetli gençlerlm1zden mensu- d.fr. Borçlu ölü Hafize mlrnsçılan işbu ıı~ tarihinden itibaren bir bu-

ti "' J • cat mOhendls ve ldm.yQgerl Ser.al çuk ay !çlnde Sandıtımıza müracaa tııı. murlslcrlnin borcunu ödemeleri 
fakat çalışkan insanları Ct"Dlle dan, tiyatronun hazırlanmuı o tari· Atasagun'un nikAh • törenleri 22/7/ veya kanunen kabule şayan bir JUrnzlan varsıı. bUdirmelcrl 10.zımdır. Ml-
Alanın en güıel kısmına geçir- he kadar bitecektir. 942 günü güı.ldc zevat huzurund:ı. Bugünkü proıram rasçılar ipoteği kurtnrmazıar ve yahut b~lı.ran takibi usul dalr~sınde 
m('k gerekecek. , ....................................... Beyoıtıu evlenme dnlreslndo yapıl- durdurmazlarsa ipotekli gayrı menkul mezkur kanuna göre Sandıkça sa-

Şnyct hepimiz l"bedi;vetin ka- mışlar. Oradan blf daha çıkmak mıştır, Oenç evlileri tebrik eder son- 12.SO Program, 12.33 K&rı§ıt: §arkı,.. tılacaktır, Bu cihetler alflkadnrlarca b1l!n!p ona göre hareket f'dnmek ve 
pısınc'fa bir tcfrlk'e uğratılacak- fırsatını bulamamışlar. Bunlann &uz .ımndetler dileriz, 12,45 Ajans haberler!. 13,00 Şarkıla'r her birine ayn ayn ihbarname t~bll~1 makamına kalın olmak üzere kcy-
sak, Mutlak Adalet sanmam ki cemiyet için fedakArlıklan o de- ve beraber türküler, 18,03 Çifte fasıl, tlyet ıııı.n olunur. (7928) 

im ciheti dikkate almasın; ve recedir ki, müşterek vicdanımız Mesud bl r nişan 19,00 Konuşma, 19,15 MÜZ!k (Pi.), 
tırnanm ki diğerbin. fedakar kendilerini en makbul insanlar 19,30 AJans :tıaberıcrı, 19,45 Yurttan 
çalısmnlan hice saysın... :-;ayıyor. Bolu mebusu merhum Dr. Emin sesler, 20,15 Radyo gnzetesı, 20,45 

J\lescla. 1942 senesinde dünya cıDünyayn l.aç kişi ge1mişse Cemalin kızı Necdet Suda ile mer· Mızraplı sazlarla saz eserleri, 21,00 
a~ yanarken, cıbu ateş, asır- o kadar din hasıl olmuştur» na- hum yüzbaıı İbrahim Besim Tosu- Ziraat Takvhnl, 21,10 Şarkı ve tfirkü
lnrdır çifte kavrulmuş olan Türk zariyesi doğruysa bile, her mez- ner'iın oğlu genç doktorlarımızdan Ier, 21,30 Konuşma, 21,45 Milzlk <Pl.). 
mnıetinl bir kere daha yakma- bebe, her Jtil:nda, her ~llnı ka- İzzet Tosuner'in ni§an töreni geçen 22•30 Ajans habarlerl ve botsnlar, 

İstanbul mahrukat ofisi umum müdürlüğünden 
1 - Alemda~d~I vakıf ormnnlanndnn sntm alman Jkl odun 

maktaında çıkncak 124,000 kental o dunım kesim ve nnkllyes! tnllblne 
Uıale edllecektlr, 

sınıı diye her tüıfü tedbir ahmr- faya göre şu otuz sekiz kişi hak- cumartesi günü güzide davetliler 
Jı:en 38 kahraman da kendileri- kında ancak bir tek hüküm ve- huzurile Tokatlıyan ealonlannda Je-
lle ~erilen bir vazJf eyi yaparak, rilebillr: Mukaddes §ehit1er. ra edilmiştir. Genç ni§Aillılan tebrik 
myun 80 metre derinliğine dal- (VA. • Nü)' eder, ıaadetler dileriz . . 

Yann sababkJ program 
7,30 Program, 7,32 Vücudumuzu ça

lıştıralun, 7,40 Ajans haberleri, 7,55 
Müzik (Pi.), 8.20 Evin saati, 

Bay Amcaya göre ... 
.,, 

.,, -

-

i 

2 - Buna ait şartnnme ofls muhasebesindedir, 
3 - İhale 2~/'7/942 cumartesı günü saat ıı de Yenicamlde Makul

yan Hanında mahrukat oflsl umum mildtlrlfiğ{hıde yapılacaktJr, 
4 - Taliplerin ıartnameyl görerek yazı ııe teklinerlnl ve teminatla

rını en geç 25/ 7/942 saat 10 a kadar umum müdürlüğe vermiş bulunnıa-
lan lh:ımdır. Bu saatten sonra. teklif alınmaz. (7888) 

- Hayret içindeyim bay Am-ı 
tal .. Hayretler içindeyim ..• 

1 

Koskoca belediyemiz var .. :l ... İş bilii ve . Cloktor belediyej ... Elimizde de her çeşit temtz..j ... Şu sinekler neden 
reisimiz var .. , lik vasıtası :var .. ; hayret ed1yorumı_ 

• 

oluyor,l B. A. - Ben de akslneı .. Sokn~ 
çöp tenekesi sananlar bu kndnr çok
ken sinekler neden kurbağa ~ 
değil, ona şaşıyorum! •• 



Bahffe 1 

tatanbul tiçtıncfi Notedllbıe: 60 Kiıilik Muazzam ReYÜ 
5 Haziran 942 tarihinde 1811 7evml- Saat 20 den iti6aren •az. 21, 30 daa itil>aren REVO, BAYAN M0-

19 No. lu yetJJetname ile Sl*ec1de ZEYYEN SENAR saat 11 de aeanalanna bqlar. Final saat 24 te. 

Nöbet.hane caddesinde .,. Denl§ler ... llİııİıİll••liliiılll••ıııiıııiııllll~---------~---•••••••••••• IOkatında Jı:Ain blUunum hane ve .... • 

düklı:Anlanmın ltlralannı ıimaAa ve ·--------~ S O M E R B A N K 
tahliyesine .. salreye datı Bbussııut YE MALLAR PAZARLARI caddesinde 34 No. lu evde mutim Oa- SATILIK BÜYÜK RLİ 
man Okan'ı tevkil etmlfdm bu gün 
~muzun y1rmt Wa1nc1e ımuıw. Bakkaliye Maiazu• MOESSESESI MODORLO~ONDEN r 
tun aıllname lle mezklr Ye~etlnl Muntazam tefkllltlı Ye hallha- ş E F A R A rt 1 y o R merlyetten iatat ve iptal " kendlal- zırda iyi itler vaziyette Kalyon-

~ln a;~:!:O lle a~ll~ı:1:U. b:::! cukullutunda 13 - 15 No. 

bu kltıttatı imzanın ta•Httnt ve blr Beyoğlu Ekonomi Müesse.temlsin (barem dahili) muhaberat tefUii açıktır. 
nilibanın bana verilme.sini dllertm. Matazası. aahlblnln vefatı -L ...ı11-• +.ı-a.. 
Adres: Ebuaauut caddeallMle Sf No.ıu dolayı.sile Bu vnifeye alınm-. lstlyenlerln en u lise tah:suuu biııru.....,. 

evde Emlne Gemldotlu Devren aablıktır 3656, 3659 sayılı barem kanunlanna tAbi daire ve müessese 
22 Temmuz 942 tarihli ba,,azllname lerde en aşap beş sene çalışmış. ya11 kabiliyeti kuvvetli ve 

altına konan imza şaha .- htlvl,eU Muntazam teıfkllltlt Te halltıazır-
cösterdlll Alemdar nllfa memurlu- Taliplerin mezkur ~ya dosya işlerine vakıf olma1an şarttır. Yabanca dil Wlenler ter-
tuııdan nrllen 9. K. eneı 1131 ta- lllimiiüraciiiiaaiitaıiiıinİi.••••••.. cih olunur. 
rtl}ll fototraflı niltua cisdaııından Bu prtiarla beraber memurlar kanununda arandan vasıf· 
anlatılan l3271

1325 
dolumlu ölu ••- SATILIK lan bals olanlann 31 temmus 1942 akfanuna kadar müsblt Ştıkrü kızı Emine Oemlcielln'nan im-

zası olduğu tasdik olundl'. 942 senesi Tamamen yenl 155 adet 1 t.on vesttaıartyle Zat ftlert Şefliğine müracaat etmeleri. 
temmuz ayının 22 net çaıı;amba oluklu aaç ıemalar, 12 benlr ta-
sOnü. katında komple Atlu Ole~! 

Bahçetapı 4 tıncQ vaıaı han motör " 80 santim. kutnm ... 
İstanbul içilnci Noteri l'lrlnıa cletlrm.enl satılıktır. ts-

Hüsamettln Ha1ftr Qamer teyenler Gedlzde Mehmet özer•e. 

YAZLIÖA GiDECKLEBE 

Hasır koltuk 
·e mobllyanmla dit lldak ata· 

andan Mhce kelt16ianam 
Ber Jftdea ..... 

lstanbulda Rızapqa '811fUDd& 
88 No.,, AHMET PB9Zİ"ntn 

milracaatıan. 

ksürük ve Bronşit 

TURAL 
Komprimeleri deıbal keser. Her 
eczanede kutusu ·35 ku tur. 

AsrT Mobilya . . 
.. _ Matazasından a1um. .. Para sahıplerıne 

1 Clddt tilccarl blr .. lçln 2500 
Pansiyon aranıyor l llraya ihtiyacım var. İpotek 

mutablll maktu Jı:Ar ,1mat au-
Benelllt olarak mobllyab 2 yatak retlle parasını ı.ıetmeıt ıateyen-

odaaı aranıyor. Tallplerln 751 numa- j !erin (K.Q.M.l rilmuzuna İstan-
ralı posta kutU.9Una met•apla müra- bul 176 PO&ta tutuau adresine 
caatıan. yazı.ile müracaatları. 

Türkiye Siaorta Prodüktörleri Cemiyetinden: 
25/5/ 942 tarih ve 2/17988 ea7ılı kararname ahk!mma tevfikan, pro.. 

dilktörler tarafınd~ Acilen yapılması mecburi olan formaltteler ve ve
rllecet teminat hakkında malumat almak tlzere cemiyete kayıdlı lm
nın ye yeniden prodtittör olmak talebinde bulunanların baml 'a/'1/ /9f2 
tarihine tadar Atlrefendl caddesi, Türld1e han 4 ünctı tatta cemiyet 
idare memurlu a müracaat etmeleri lüzumu ehem.mlvetıe UA.n olu-

nur. 

Rafinaj tesisatı satm almacak 
l!Unde taafl.Je maklneat tesisatı olup ta satmak l.stlJenler İstanbul 

Tütün Oümriik Kem.eril IOkak 21 numarada Nazif özarcaya mlira
caatıan. Telefon: 24197. 

-• AMERiKAN HASTANESi -• 

HASTABAKICILIK OKULU 
İstanbul Vilayeti daire müdürlüğünden: Talebe uydı çarf&Dlba ve pazardan bafka her gün 10 dan 12 ye 

Madde - 1 - Idare mecmua.sının Haziran 942 ayından başlam!\Jı: kadar 1apılmaktadır. Orta m!ktep mezunu 18 yaşını bltlrmlf; 25 
üzere Mayıs 943 gayeslne kadar 12 aylık nüahaaının f8,rtnamestne göre yaşmı geçmemif, Tilrtlye Tabaasından bayanlar hüviyet ve okul 
23 Temmuz 942 gününden itibaren 21 gün muddetle açık etslltme~ ko- şelıl!ldetnamelertle gelmeleri. 

nulmuştur. •••••••••••••••••••••••••• 2 - Memua en ...aı 1 en çok 10 forma ola~aktır. Lbııma balln-

Sayın Müşterilerimin lazarma de ek o\ılralt 40 formaya kadar ayn ltltap halinde Ulveat yapılacaktır. 
Elı: formalann bedeller! de mecmua tormalan gll>I olacaktır. 

3 - Her nüshanın baskı adedi 3600 dür. 
4 - Ihale gunü 12 81942 ç~rşamba giı.nudur. 
5 - Taliplerin yüsde yedi buçuk hesablle 227 Ura 25 kurut teminat 

alı:çeslnl ihaleden evvel mal undıtınayatınlmaaı lbımdır. 
8 - Taliplerin ihale gtlnü olan 12/8/942 çarşaqıba günil saat 15 ıte 

Yillyet binasındaki eltllltme ve arttırma komlsyonuna ve ıartnameJI 
ötrenmek için de her gün vlllyet daire müdürıtııtüne mtiracaatlan. (7891) 

T. C. Merkez bankası İstanbul ıubesi 
müdürlüğünden: 

Boyabatta NJ Baba adma yazılı D. IUllfı blrllk 199"12 numaralı blr 
adet bantamız b1ase lltftedl taybedilmlf oldutundan artılı: hiılanü kalina
mıttır. Sahibine batta nWBıt.ralı 7enl blr aenet verllecett blldlrlllr. C'1SNIO) 

Devlet Demirvr,llan Yf" Limanlan lıletme 
Umam idaresi ilinlan 

Muhammen bedeli 3500 (ilç bin bet JOs> Ura olan 50 <eW> ~ Ma.p
yetolu masa telefonu (10 Alustos 1M2) pazartut &üntl saat (14) on 
dörtte HaJdarpqada Gar blauı da.hlllndett komiSJon tarafından açıt 
ekllltme uaullle satın aımacatt1r. 

N. Stefanidis ve Şki. Ticarethanesinden rördüğüm lmum 
üzerine kendi anum Ue yallld bir ay çalqtıktan 10nra çekil
dlğlml saygalanmla bUdlrlriın. 

Yakup Soyurent MüeueseslndeD 
Alber Gluer 

SACINIZ DOKOl.OYORSA, BAŞINIZDA KEPEK VARSA 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
KULLAN1N1Z. n:slRINI DERHAl. GOROlt.SONOZ. -· 

DENiZ KULUBUNDEN: ~ 
7 nci 8eneİ deniye8i miinuebetile 2J Temmuz Perwemhe afttamı 

için tertip edilen balonun l S Aiuatoe 94 2 CumarNei aktamına te-
hir edildiği illa olunur. iDARE HEYETi 

BU ite llrınet 1ate7enıertn 212 <Ud yuz alt.nuf iki> Ura 50 (ell1> tu- '•••••••••••••llİlliıl••••••••
rutıut muvakkat temlMt Ye kanunun t.ayln ett111 veaawe birlikte eksilt-
me yünü saatine lrlıdar tonı.lqona mllracaatıan lbımdır. 

Ba lfe alt şartnameler ~oıulaa par.,.. ol&l'at dalıfllrııaakı.ıaır. 
{'1t2U 

lıtanbul Emniyet Sandıiı Direktörlüğünden: 
941/'154 
Borçlu Ali Bete Ula yoWe ~bllt. Gösterilen ıtametgt.h: Ortako7 De

reboyu aotak No. 127. All Bete S'7S/8'1• hesap numaraalle Ortakö)'de De
reboyu 10tatında eatl 12:. 14 reni 1'7 nwnaralı blr t1glr n Ye bahçe
nin tamamını blrlncl derecede ipotek göstererek 1118/930 tarth1nde san
dılmıızdan alclılımz JIDO llra borcu 10/11/941 tarlhlne kadar Memecllli
nlzden f&IJ. Jı:onWron "Ye maaarttlle beraber borcunGs um Ura 93 kUnıt 
tur. Bu .tebeple (3202) «o. b tanun mucibince hatlwıızda Sandıkça icra 
takibine baflanarat ntanda JU1}ı ıtametglhınıza ihbarname 16ndertl
mlf lse de ıtametcMı9!nıa tertetmenls ye nerede oldutunm da c)trenl
ıememest haleblle 1*nıune teblll edllemedlllnden kanun hi1km.üne 
tevfikan llln yollle tlblllllt lcraa bbetmiftlr. ltbu llln tarlhlnden 
itibaren blr buçuk ay :1ctndt Banclıla borcun usu MemenJz ye kanunen 
kabule faY&ıı bir ltlrMınıs nru blldlrm.ents ı&zundır. Balttuuzcla.tı t.a
ltlbi usul dalrealncle dardunnadılmıs takdirde lpotetll p.Jd ..aentuı mes
tllr kanuna g6re 8an4ıtça satılacaktır. Bu cihetle borçlu Alice blllnmet 
Ye lhbamaıııe teblltl -ta11ına talm olmak ben Uln olunur. (7931SJ 

latanbul Emniyet Sandığı DirekterliiiGndenı 
llfl/'181 
Emniyet B"andılıu borçlu ölü Annlk varlalerln Uln 10llle teblll. 

Yüksek deniz ticareti mektebi müdürlüjünden: 
l'lJatl Tutan 

Olut Adet kr. Ula -.... 06illletc 12 • h.nlll iOot 5 -Don 8000 5 400 
Tet oorap 0000 2 200 
Menclll 10080 2 200 
Yata 8000 5 400 
PIJama 1000 20 aoo 
Şapka beJ&ZI «~· 1000 8 80 
Havlu 3000 3 90 
Hamam havlu.su f()8 5 20 
Bomos 308 18 30 
Pantaıoo 1000 15 no 
Cateı 1000 15 158 
TulUlll 508 25 ,. 
Kazat 200 10 • Atlet 608 1 • ÖDlfit l8t T il 
Sofra Grtlll 508 19 M 
Yutak tahtı 1000 3 80 
Peçete IOOO s 90 
Yatak lalifı 1700 18 17t 
Yat.at çaqafı 1008 • 180 
Perde 18 10 1 Tem1natl 

Annik hali hayatında. BeJOll~ BllleJtnata mahallesinde Nane aota
lında eski 11 yeni 11 •wnara.lı hanenin tamamını blrtncl derecede lpo.. 
tek cooererek 18/11132 tarthlnde 836/14276 hesap numaraalle 8andı1J,. üfred tll u r1 .... ~.-.. ._..,,, 

4008 IOO 

n Temmuz 1942 

1 lıtanbul V akiflar Dil'ektörlüğü ll&nlan 1 
Semti ve Cadde veya Cinsi Muhammen aJhlı 
mahallem soJı:alı No.ıu _________ ..;;;L.:..• ...;;K..;;.:·~ 

Qal'f&llba c&beclbatı Qarfamba 170 Oütklıı. 1 50 
Qarp Kazazlar Oıta 69-89 • 1 

• Parçacılar 1 • 1 
• Sahaflaı: Bedestenkapısı 22 • 1 
• Kazazlar 18 • 1 
• • Orta 26 • 1 
• Yanmtaf han 9 • l 
• Kol ancılar 14 • 

Kazlıçetme I>emlrtıane 83 • ' 
Vemecller, Camcıall Tramvay 92 
Aksaray Yenlkapı 1 

Eyiıp Otakçılar 
Mollagilranl Halıcılar 

Arla 
Muhasebeci ~ 

• • ' 
• 1 

Çarşanba, Beycetls Fethiye 
Şehremini, İbrahim Detfrmen 
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Çavtı.t 
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Dyas lan 
suıtanseıım Da.bağ Bakkal 
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Küçükmu.stafapqa İncebel 

• Çarşanba Beycettz Tavukçu A.,
dullalı 
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10 
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• l 

• l 
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Yukarda yazılı mahaller 943 senesi Mafll sonuna tadar kiraya veril
mek üzere UA.na konmuştur. İhaleleri 31/Temmuz/ 942 cuma gunü 1.aat 
on beşte yapılacaktır. İstekliler Çemberlltaşta İstanbul Vakıflar Ba!mü-
dürlüA'ünde Vakıf Atarlar kalemine gelmeleri. ('1'741 > 

Ressam alınacak 
lıtanbul Elektrik Tramvay ve Tünel lıletmeleri 
Umum Müdürlüğünden : 

t,letmemlz Şllll tamlrhaneslnın tamlr ve lmalMı işlerine a lt resimleri 
yapmak ve latatlatlklerl tonLrol etmek üzere müsabaka ııe bir ressam 
almaca lctır. 

1mtlhanda gösterecett ehliyete göre 400 turuea Jı:adaf yevmiye tkm 
verllecektlr. 

Asterltkle alllcası olmayan lsteklUerln müsblt evraklarile birlikte 
24/7/ 942 günü saat 14 ten 11 ye kadar idarenin Metro hanı ~mln katın
daki Zat İflerl ve SlcU Müdürlüğüne müracaaUan lüzumu bUdlrllır. 

c'1842• 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı için 6846 adet çimento blok kapalı zarfia eksiltmeye 

çıkanlmı$ır. Muhammen bedel 13892 Muvakkat teminat 1027 Ura olup 
elcslltmeal 31/7/Mı cuma gfınü saat 15 te Müdürlük blnasındaltl Satınal· 
ma komisyonunda ya.pılac::\ktır. Istelı:.lller muvakkat teminat makbuz v_e
ya banka mektubu ile kanuni veaalltl muhtevi kapalı zartıannı o gun 
saat 14 e kadar mezktır komlsJona vereceklerdir. Şartnııme.;l her gun Le-
vazım. lmlrllğlınlzde görüleblllr. (7630) --

Ankara Belediyesinden: 
1 - Belediye müsta.hdemıni lçin yaptınlaca.k maa kasket c434• takım 

elbise lle d74• adet palto on beş gün müddetle ve kapalı zarf usul le eıc
sııtmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedell cem'an «18238• liradır. 
3 - Teminatı t1367• lira a85• kuruştur. 

4 - Bunlann 7/ 8 942 cuma günll saat 11 de tallbıne ihalesi multıt."rer 
bulundutundan şartnamesini gomıek isteyenlerin her gün EncumPn l!::ı
lemlne mtıracaatıarı. Ve latelclllerln de ihale giınu olan 7/ 8 942 cuml\ 
günü saat ona kadar 2fılO numaralı kanunun U ncl maddesi sarahati 
veçhlle t.anzlm ede<.'eklerl teklif mektuplarını Beledıye dalresınde ınute-
şekkll Enci.ımene vermeleri. 115602• e'1812• 

Ankara Belediyeıind en: 
1 - su lflert thtt.yaeı lÇln c86• kalem boru ve teferrüatı on beş gun 

müddetle ve kapalı zarf usuUle keslltmeye konulmuttur 
2 - Muhammen bedell 1121896• lira «60• Jı:uruttur. 
3 - Temlnatı «1642• llra c24• kuruştur. 
4 _ Bu borulann '1/8/ 942 cuma güniı taliblne ihalesi mukıırrer bu

lundutundan şartnamesini görmek lateyenlerln her gün Encumen kale
mine müracaatlan ve latelı:.lUerln de ihale giinfi olan '7/ 8/942 cuma gunil 
saat ona tadar 2490 numa~ kanunun 32 ncl maddesi aaıahaıı veç
hlle tanzim edeceltlert telcllf meltt.up lannı Belediye dalreslnclt" mütetek-
kll Bnoümene Temı~lerl ..S60b c'18lb 

lıtanbul C. Müddeiumumiliğindenı 
İstanbul ceza ve tevkif evinin 942 maU sene.ine alt Yt 273,750 tllo 

tahmin edilen etmeıc ihtiyacı tapalı art uıullle ekalltmeye konmUf tae 
de muayyen ıründe talip çıltmadılmdan bu humstaltl lhtlyıeın pazarlıt 
suretlle teminine karar yerllmlt oldutundan muhammen bedeli 37412 Ura 
50 ve muvakkat teminatı 2806 lira 013 kurllf olan ekmeğin etalltmeil 
29/'1/ K2 salı glnfi .saat 15 te Sultanalımette ceza ve t.evtlf evinde yapı
lacaktır. Taliplerin )'t!nnl mezt6rda kanuni vealtalarlle blrllkto komi&-
1ona mfiracaıatlan. c'1270• 

Oaküdar Askerlik ıabeıi Baıkanlığından 
Öltüdar Aikerllk tul*inde ltayıtlı derece üzerinden hadt mablll 

s.11ar a Jlrd •• .teblt Jetbnlert»e M2 )'llı tiltttn ~e ttramlyesi
nlll tıe..ıatma tl/'1/941 peqembe IOnünden itibaren &f&lıda Juılı tarih 
Y& ıtnıerde Aaterlit fUbealnde b&f)anacaktır. İzdiham Y8 tantıtlılı 
mucip olmamaı:t üzere J.stlhtak alilplerlnln -sOaOnde möracaa• etmeleri 
Ye 4 adet vesika fotolrafı ve lkramiJe tevzi ctizdanlarlle maae resmi 
senet Ye nllfua htıvtyet ctlzdanlannı birlikte getlrmeleri llzımdır. Tayin 
eclllen g1lnlerde gelmlyenlerln lltramiyelerlnln tevzıat 10nunda verllecell 
llln olunur. 

23 Temmuz 942 perşembe MaUll Subaylara 
28 Temmuz 942 Salı günü MaliU Erlere 
30 Temmuz 942 Peqembe ve 4 Atuatoa MI Balı dntl Şehit Yet.im-

lerine. <548-7832> 

Münakalat Vekaleti DeYlet Limanlan 
lıletme umum Müdürlüğündea: 

l - İfletmemtzln pazarlıkla alacalı kereste lhtlyacı aptıda ıöstertı
mlfUr. 

c308• MS çıralı san çam aznıanı. 200 M3 kaplamalılı: mete kolufu, 
c200• M3 elrllllt döşekllk n fatlltalıt 40-50 M3 kızaltlıt gürgen, 160-183 
MS felentllk gürgen, d200• adet hususi ettmde aaaç, cparaçol•, 30 M3 
dilmenllt karaalaç. 

2 - Yukarda bildirilen ihtiyaçlardan her heql blrlalnln. daha u 
miktarda olarak tekıır edllmesı de cabdir. 

3 - Taliplerin ı.tıen11en bu keresteler eb'at ve evsafını g&ıteren lbteyt 
levazım mtldfirlfiltlne mtlracaatıa görmeleri ve tetllfierlnl nihayet 31 
Temmuz Hl aqNJun• lcodar razı ne levazım müdürlütüne tevdi etmelert 

mızdan aldıtı 1700 Ula borcu 10/11/941 tarlhlne tadar ödemedltlnden l - Otı.ılumuzun 942 Jtlına alt m a e nev e .,.._._ .,_,. 

2S kalem çamqırlannın yıkattınıması için açılı: eblltmenln T/8/Mı cuma •••••••••••••••••••••••••• fals, lcomlayon ve muarlfl ile beraber borç 3789 lira ff kuruşa vannışur. günü saat 11 de okul binasında toplanacak komlaJonda icra olunacaktır. 
Bu eebeple S202 naınanlı kanun mucibince halttında tora taltlbi başlamak 2 _ Tesblt edilen mlkdarlar kati detil tahmlntdlr. Pula yeya nok-

llzımdır. C7886) 

flzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mutavelenamede gösterdiği san da olabUlr. 
llı:ametglhına gönderllmle ıse de borçlu Annltln yutanda yazılı adreste 3 _ İıtettlller prtnameyl okul muhasebesinde gclreblllrler. 
öldütü anlqılmıt ve tebliğ yapılamamıftır. Mezlı:Qr. kanunun -ts inci 4 _ 300 llralııt temlnat makbuz ve dtter vesa&ıe yazılı gün ve saatte 
maddesi vefat halinde. t.ebll~atın ilan suretlle yapılmasını lmlrdlr. Borç- komisyona müracaatıan • • Teminat yilksek mektepler muhasebecmttne 
lu olu Annlk mlrasoıJarı lşbu Uan tarihinden itibaren blr buçut ay için- yatınlır.• 

417889
• 

de Sandıtunıza müracaatla murlslerlnln borcunu ödemeleri veya ka- ....:.;:.:.::~.:.:...------------------------
nunen kabule pyan bir ltlrazlan varsa blldlnnele.rt lizımdır. Miras- kani d 
çılar IPOteğl kurt nnuıar ve yahut başlıyan takibi usul daire inde dur- lktiıat Fakülte•i De ığın anı 
durmazlarsa ipot kll gayri menkul mezkür kanuna gQPe Sandıkça satı- 9U - 942 ders yılı askerlik kampına lştırtk edecek iktlsa.t fakültesi 
lacaktır. Bu h tl0 alakadarlarca blllnlp ona göre hareket edilmek ve talebesinin astl' k elbiselerini almak üzere 24 cuma günü saat 9 • 12 
her birine ılyn &10 itıbamame ı ıı makamına blm JllıtLL..aı::a.ıwıu:lııL-.Eenelik.....ld.LDndıL .. :11AZL1ın.dlllı:l....taılınL 

HIGH SCHOOL 
INGILIZ ERKEK MEKTEBi: NifQntaı 

Kayıt İşleri: PAZARTESİ, PERŞEMBE günleri Saat 10 - 12 
Arasında ~apılır. Leyli Yerlerimiz Mahduttur. 

İkmal imtihanları: İngilizce kısmı 16/ 9/ 1942 de 
İkmal imtihanları: Türkçe kısmı 17/ 9/ 1942 de (Orta) 
İkmal tmtihanlan: Türkçe kısmı 18/ 9/ 1942 de (Lise) 

9~J 9 _____..._ ~ 


