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Sayin Ankarahlarin lstanbulda 
buluıma yeri. Karaköyde Bebek 

tramvay durağında 31 No. lı 

SARAY LOKANTASIOIR 
Fevkallde netıs yemekler, gUnlülc ba.ltklar, 

muntazam servis, Ehven fiatler, , 

Sahibi: Necmeddln Sadak J- U~rlyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam Matba.asa. 

Pirinç çuvalları, sadeyağ ·-~-s .. AB_.a._•_a_i -TE_L_a_•.A._l'_L_A•-

. v · b ) d Don kavsınde Stalingrad'da 
meydana çıkmaga aş a 1 muharebe ı~:~te~! ~:~~: durum 

Sah günü Trabzondan ilk parti şiddetlendi biiç~:ı:=y~:1' nazikleşti 
Burada nehri geçen bazı Vichy, Don ve Volga 

yağ gelmesi bekleniyor Alman gurupları p!:v:::te!~:~:; Mütte~:wıa~~a nehirleri arasında 
imha edilmiı releri Avrupada karaya çıkmak için harbedildiğini bildiriyor 

bir köprübaşı kurmak üzere toplan 
Karne ile ekmek satılan yerlerde hamur · iıleri 

yapılması yaaağı kaldırılacak 

maktadır. Karay& çık.14 ba.reketln 
Londra 30 (A.A.) - Reuter kolaylaştırmak tein 3 hafta kAfl ge 

ajansının Moslı:on muhabirinin bil- Iecektlr. Bu müddet. zartinda Alman 
dirdiğine göre, Alman kuvvetleri lann çıkı.t bölgelerine ç&bulc kuvve 
Don kavıinde nehri geçmeğe teıel>- göndermelerine mlnl olmak için de 

Yiyecek maddeleri hakbodakiı tebakiainiıa ıeıbee bıralulmaa karan 11lİ7eceii etnfuula IWiLirine at mü- biia etmi,lerdir. Baza gruplar nelui m.lryollan tahribledl!ecektlr, 
ltayıtlann kaldırılması üzerin~ piya- piyasada çok iyi teıir bıra~mıı~~· talaalar beyan edilmektedir. Karar- geçmiıılerse de bunlar yokedilmişler- Goebbels'in bir makalesi 

Vicby 30 (AA.) - Stalingrad 
mıntakaaında Ruslann durumu çok 
güçleımiştJr. Bu mıntakada timdi 
Don ve Volga nehirleri arasında 
muharebe ediliyor. Almanlar bura
da 2 mühim mcıvkii ele geçirmiıler
dir. aa.da hu maddeler bollaşmağa baş- Henüz daha yeni hububat miıhıulu- namenin ruiiuna göre, gerek batka dir. Bu mıntakada ıiddetli muhare- Berlin 30 (A.A.) _ Propaganda 

lamııtır. Uzun müddettenberi ortada tıün Devlet tarafından satın alınman yerden un satın alınıp karneli yerler- beler oluyor. Nazın B, Ooebbels yazdığı bir maka- Vicby 30 (A.A.) _ Rusyada Al-
IÖrülmiyen pirinç çuvallan meydana işi tamamlaıımadığından Ye lıtanbul- de hamur io1eri imali, gerek bafka Dün geceki Sovyet tebliği ilk de· lede lldnci cepheden bahisle diyor man baskısı artıyor. Almanlar ba,lı· 
Çdtmı,tır. Sade yağ için de teklifler da hububat aatap üzerindeki yasak yerlerde yapılan bu gibi. maddelerin fa olarek Stalingrad'ın l ZO kilomet- lcl : ırİnglllzler böyıle bir teşebbüste ca iki istikamette ilerliyorlar: 
baılamııtu. Dün Beyoğlunda büyük devam ettiiinden, muamele olma- karneli yerlerde aa~lma11 doiru de- re ıimal do~u9Unda bulunan Kle~ı- bulunursa. ~lerlmlzt karşılannd 1 _ Cenuba doğru. Bu kuvvetler 
bir bakkaliye mağazasının önüne bir maktadır. ğildir, Fakat kararnamenin yazılıı kaya te'hrınck~ b~etmebedır. göreceklenllr. Şimdi Churchlll'ln du- zengin Kuhan vilayetini . tehdidedi-
çuval pirinç konmuıtu. Üzerinde 11 O Mamafih tebrimiz piyuaaın- ıeklinden, baıka yerden un alıp kar- ·Teblii. burada ~detlı muharebeler rumu güçtür. İkinci cepheyi açmaz- yor. Almanlar burada Rus müdafa-
lturuı fiat etiketi vardı. Pirinç toptan daki kanaate ıöre hükUnıet, bu ıe- neli yerlerde hamur i~leri imal etti- olduğunu kayd~dıyor. . . sa dahlll politika bakımından mev- asını kırarak Azak denizinden Cym• 
70 - 90 lturuıa satıldığı ve daha da nekl hububat mahıulünden köylU- rip satmak aerbes gibi bir mlna huıl Moıkovada.lut~:~abı~er Brıan&k ~! g:e~:tıc:~h~:~b~a~v~~ı;:= lianık'a kadar Don nehrinin iki ıahi
Clüıeceği için halk bu fiatle pirinç niln aatmaia mecbur olduiu miktan olmaktadır, Her türlü hamur itleri- ve ~alini~ mınl d;.n? ab'~~are- kıyetslzllt kendini bekll~ettir. İn- lini ele geçirmişlerdir. Don üzerinde 
.. tın almağa rağbet etmemiıtir. sabn aldıktan ıonra. lqelerl hüktl- nin yasak oldufuna dair olan eeki belerın ~~ten akma d 1 h~'rıyor. glllzler böyle te.,ebbü.ste bulunurlarsa her gün yen: köprüler kuruluyor. 

Zeytinyağ fiatleri de bir miktar met tarafından temia edilen mınta- kararname hllen mer'idir. Ruslar Bnan mınt ası~ 'be uc~m- kendllerlne mün&Slp tekilde ıH<>o Ruılar acele cenuba çekiliyorlar. 
düımüıtür. Evvelce perakende 130 katara da hububat satıpnı aerbea hı- Evvelce yazdığımız gibi, hamur iı- la 1 ~O ~ima n~antınıl ta d rı lmlfler geldiniz• dlyecetıı. ttmıt ederiz ki İkinci ileri hareketi Don kavsinde-
lturuıken bazı ticarethaneler 123 ku- rakacaktır. leri yasağanm tldili, karne usulünün ve bır köyü ırerı a mıt ar ar. yanlarinda bir kaç Amerikalı da ge- dir. Buradaki durum Stala.-ıgrad'ı 
ruı etiket koyarak aatışa baılamıt- Gelecek hafta yağ Uç dört oebre inhiear ettirilmeei, ha- Sovyet tebliği tlrslnler, O zaman Amerla.tılar d tehlikeye aokmuıtur. Moıkova, Ti-
lardır. Mamafih bazı ticarethaneler • • len çalıpnakta olan la,e müateşarhit Loncl JO (Radyo 8, IS) _ Ce- Avrupa,. çılcmanm kolaJ blrfeJ ol- moçenko'nun ihtiyatlarını kullanma· 
de fiati 132 kuruta çıkarmıılardır. gelmeaı beklemyor merkez te,kil&tının kaldanlarak yeri- ra edilen Sovyet tebliğ'· mad.ığını anlarlar.• ğa baıladığını bildiriyor . 
. Bu aenenin toprak mahsulü üze- Şehrimizdeki yaicılar, lıtanbulda• ne ikame olunacak tekiller incelen- ces:ar1': k:~an Yukan Don' dav~:,... ____________ ,,__ 
rınde ,dırimiz piyUU1nda dün ilk iti yai ad.tuu diifünesek iki ıründea- mekte olup Ticaret Vt$iliniııı Anka- c vyA ılı Don' da Cymlianak mın- B ee •ek h Timoçenko ordusu ikiye 
defa olarak alivre aatıt yapılmuma beri iatihaal.mıntakalanna çok mik- raya aYdetiaclea aoora ,.apdacak ye- ::ke~ :;. Klepskaya'nın en p uyu ava ayrılmıt 
ı;atlanmııtır. S&ht. bilbaua fuıcLk tarda ve acele yai aİparİf etmittir. ni kararnamelerle 'bu vazi,.etler tu- \, a ~n d'~e 1 iddetl' c u Stoldıolm 

30 
(A.A.) _ Alman-

hlahıulu" üzerinde yapılmıı ve 74 ku· Önümüzdeki hafta. ahdan sonra il- rih olunacakbr. ablllnd abulUflll&Dftua ' B L
1 ~r'?ır akınları ı 

1 '--L( v_ d Anka · ma ar a u .. mu r a111;a 11;e11m- lar Don u"zerindeki köprübaı arını ruıtan aatılmııtır Geçen ıene fındık manımaza ge meei D-. en• ..... ra e- rada pirinç bol I d • b' •• ;_ 
1 ' .. • tuil ilk • 7111., beki · er e yenı ır ıey )'oıdur. • geniıfetmiılerdir. Şimdi Timoçenko 
lO, hattı 140 kuruıtan •atılmaga naz poe e . Parti en~- Ankara 30 {Telefonla) - Anka- Tebliie ekte deniliyor ki: cVoro- Al • d ordusu biribirinden ayn iki grupa 

b&flamlf, bilahare 80-90 kuruta ka• yor:- .Urfa ve can~clan yap~lan ~·- ra piyUU1na dünden beri bol mik- nez' de Sovyet kuvvetlen bir hücum- manya Üzerın e ayrılmıftır. Bu iki grup araunda mu• 
d~:ütmUıtü. Bu :ekı!.u1Eındık :7a~ de bunu ta ıbedeceiı temıa tarda pirinç gelmi,t'ir. Bütün bale.kat- la meskıin bir yeri uptetmitll':rdir. uçuılar devam ediyor vasala vasıtaaı yoktur. Stalingrad0 11\ 

: IG. seçea 8eD ına. 0 
na• 

1 ıyMor. ı: L:n_l..1!. lar<la arbk bol pirin~ vardır. Buna Almanlar 500 ölü vermişlerdir. Kle- müdafaasına memur olan Cymli-
r kan bir miı!i Jaz~adır. Dı!er top- &&&rna, IRUIUlvf mukabil lıalktll büyük rajbet .fok- pakay~'cla Rua hatlaı.u yaru l.oaira so CA.A.) - Babmurg'a aôlk'ın doiuıundaki Rus grup:Jnu• 
il 11!\aheuUen uerinde ben~ mua- ,& ' • JO (Telefoala) - Unla tur. '8.4dtallarda pet"akeftde ~- bir Alman tank 8nlP'I aeri pa.kür- ,apılan btijiilt ~ aJnnnMlaıı lioııra~ duruma çok naxılclepniıtir. Çünkil 

h;.ele .batlamıp. ~~n açın .~a- yapalu maddelerin kame de ekmek zan pirinci nev·ine göre 80 ve 90 tülmüı. Almanlar 19 tank kaybet- din tnstııs tanarelert tıelrer teker Stalinırrad hem cenuptan, hem bat.
on, on beı güne ıhtipç g8rulU- sahlan yerlerde aatıbp eatalauyacaiı kuruta aablmaktadar. Bundan ~tka mitler ve 1000 ölü venniflerdir. garot Almanya tblerlnde uçmQflar, dan tehdidediliyor. 

Tor. ve yahut hariçten un alınıp kame ile bakkallarda artık yai da bulunuyor. Cymliansk mıntakumda bir Alman bombalar atllllflanlır. Avcı tayyare-
Hububatın bir k11mınan Devlet ta• ekmek eatılan -rlerde makama. l..J Antep •ag" ı 340 kuruıa teneke kolu imha edilmit,- 800 kiti öldürül- len şlmall Fransa ve Hollanda üze-
f ı- 7• 

1 rinde uçmuşlar, bir çok yerlere bom-ra ındap aahn alındıktan sonra mil- biaköYi ..:ı...: ---ler imal edilip edil- ile ashlmaktadır. müıtür. Batajek mıntakuında ağır 
5•ua f""7

1 
ba.lar atmış':ardır. 3 avcı tayyaresi ka-

Bir Alman vapur 
kafilesine taarrul! 

Meclis pazartesi 
günü toplanıyor 

çarpıtmalar oluyor. Bir ıründe 2000 yıptır. 
Alman öldürülmüı. 28 tank, 1 S top Hamburg'a ya.pıı8n &kuıd& oehl.r .Londra 30 (A.A.) - Devriye ge-

Ticaret 
Vekili 

tahribedilmiıtir. çoıc haaar& utramıttır. Diln yangın- zen lngiliz gemileri Holanda aahilin

Ruzname tesbit edildi - Meclise yeni 
bazı kanun layihaları gönderildi 

Dün de ıarap, zeytinyağı, 
incir üzerinde tetkikler 

yapb 

Rostof'ta 
' 

Sağlam ancak 15 bina 
kalmıı 

Stoldaolm 10 (A.A.) - Roatof u 
İaair 18 <Ak.tam) - Tiıcaret Veldli ziyaret etmeeine milaaade edilea bir 

Beb~ Us bugtln özim, f&f&P, ser- harb muhabiri. SOO bini bulan nil-
.&-ıı tlnNı Ye kıclr lbettnde· tıetldtlente fuıtan yamanın ıehirde kaldıX-nı 

M~ JO (Telehnla) - Büyük ... Adliye harç tlnfeli kanununun bulunmut A7ft1ı1c zeytlnyalcılartle ıp 
dlet Mecliai pazarteai günU topla- buı maddelerinJn tlclili ve Mali7e &,. kon t bildirmiıtir. Roıtof, Sivaatopol' dan 

"-calttır. Meclisin o ıünkü nımanıe- atlı taheildarlanaa ba7van yem be- UZ::n: 8Glll'a ı:::ıur·her sınat çok harap olmufblr, Mul.abir, aai
"1 ltararl.,tınlmıttır. Ruznameye aö- deli nrilmelİ hakkındaki kanun tüccarmın, mall müe.-.eler Ye ban- lam ancak ! S bina eayabilmiıtir. 
~e, Refik Saydam'an vefatı bakkın- llyihalan varclar. talar mikUirlerinln iftira.it ettYderl Don nehn kıyılannda çok miktar
~· Batveltilet tezkneıi, yeni kabine Ruznamede bundan bqka ikinci büyüle bir toplantı Jllt.Pılmlftır. Top- da kamyon, top, traktör bulunmur 
~•bncla Ripeticiiaahar tezkerele- müzakereleri ~ bnaa ll)'i- lu.$1ıa ...-uk eclea Veldl, tlert 8lirü- tar. 'Ruslar bunlan ka111 ka)'l)'a se-

lar devam etmekte ldl, Burayv. bir de bir Alman vapur kafilesine raslııı-
gecede 700 t.on bomba &tılmlftır. mıı. 1 iaşe ııemiıini batırmıt. bir ba-

Malta üzerinde lıkçı gemisinde yangın çıkarmıı. bat-
Londra 30 CA.A.) - s&1ı günü ka gemileri hasara uğratnuı•ır. lngi

Maltaya taarruz eden S bombardıman liz gemileri ıalimen dönmüılerdir. 
uçatından ilçd de dllfürillmil,tUr, 

:~~ıı~~c~':1~ ~~~ e;::;: Amerika, lranla ticaret 
tür. Maılta hattı hav& muharebesini anlaımaıı yapacak 
merakla aeyrttmlfttr. Loadra 30 (A.A.) - Amerika 

Dtln de ıut. (bıertnde ı Alman avcı H . • · N B H u A . ._ - ·ı ı. l'Oll hha edil )ftlr aracıye azın . u , mer~ ı e 
J7& m ' lam arasında bir ticaret anlatma• 

Muısolinin doğum günü yapılacağını ıöylemiıtir. Şimdi lranıa 
Bertin 29 CA A.> Bttlln ~~ Amerikadan ithalitı eenede 6 mil-

lerl bugün M~lnln dotum yıl- yon 400 bin dolardır. Buna mukabil 
dönümü münaaebetlle yazı.larla do- Amerikaya ihracatı 8.600.000 do
ludur. Bütün gazeteler ilk l!ih1felerl- lan buluyor. 
nl Muuollnlnln realmlertne f'e ken- -----
dlne glSnderllen tebrllı: telgraflarına Amerika'nın yardımı ri) .. E · b Saff A-L-....: L..:.ı d n_...:...ı len mütalA& ve bul ftklyetıerl din- çirrneie vakit bulamam·-'-rdır. .,.., rzıncn me uau et ~ın ıMUan ıyar ır. uwuar mçyamnda ata• .,.. 

Dlebuıluktan iatifuana dair takriri ıemiliterlerin ber•berlerinde iaih· llyerelc not etmlf ve mrluldann gt- ... 1111nın11111111111111111111111HıHHHau11euue ... HH•H1111weueu• 
oku cakb Bu .ı_~ '- dertımestne oaıı.tıııacatmı aöytemt.şttr. 

tahsla etmlflercllr • 
Londra 30 ( A.A.) - Amerika• 

da yapılmakta olan 8 uçutan b:rUI 
ödünç verme ve kiralama anlaşma11 
mucibinde müttefiklere verilmekte
dir. Geçeın ay müttefiklere verila 
malzemenin kıymeti 708 milyon do
lan bulmuıtur ki kanun ayı yekün~ 
nunun iki mislinden fazladır. 

na r. nuuı aonra uirinci dam. edec~leri erlerin maq. harca- Behçet uz, İzmlrln piyasadaki ro-
0\Üzakerelİ yapılacak evrakın miiza- rah, .., ve ilbuı hakkındaki layiha. Ubıin ehemmtyetlnl anlattıktan .on· 
ltere.ine geçilecektir. Muamele ver- Tlirkiye ile Bulgaristan ara11nda ra. İzmlnle dalma dilrüst hareket.le
Iİai kanununun 12 nci maddeaine akdedilen anlqmanın tasdiki. Tür- .rln ve temls diifüncelerln hüküm sil
bir fıkra illvesine dair kanı.mı layiha- co.. .... Alaife 2, ._ 6 ela) receğlne emin bulundutunu E:öyllye-

Depolarda bekliyen 
tüccar eşyası 

Bir aenelik ~riik milddetinin 15 güne indirile
rek, eıyalann . aümriik idaresince satılığa 

çikarilmaai düıünüUiyor 

reıc toplantıy& nthayet verınl.ştlr. 
Veldl ,erettne eaat 13 de Deniz. 

20.30 da da Belediye gamnolannda 
ziyafet verllmlftlr, 

Kömür nakli 
Nafia ve İktiaat 

Vekaletleri birlikte 
tedbir alıyor 

Ankara 29 (Telefonla) - Kömtirlln 
memJeketın her tarafına zamanında 
nakllnl ~ etmet lçtn Nafta ve 
İttl.&at Veklletlert birlikte çatışm&k
tadırlar. 

Bir taraftan Kozlu - ZOnguldak 
arasında ray dötenmesin devam edi
lirken, diğer taraftan bu hat üzerinde 
delinen llclncl tüneıHn tamamlanma
sına çalışılmaktadır. Yolun kışa ka
dar açılacağı t&hmln edlllyor, 

iaşe belgeleri 
Halkın bir gün evden 

çılmuyacağı doğru değil 

Bu sabahki gazeteler, Beledıyenill 
Iaşe müdiırlliğUnden 800,000 ta,e 
belgesi devraldıRını, bu 1qe belgele
rinin halka, bir giın evlerinden çık· 
mamalan Llln edllereıt o gün me
murlar tarafından tevı:l edıtecı;ğlnl 
yazınakt.adırtar. 

Blr muharrirlmiz bu sabah Va.il ve 
Bel<!dlye reisi doktor B. Llıtfı Kır
darla göruşmilştiır. B. Lfıtfl Kırıiar, 
evvelce Velcı\let miıste.şıı.rlığmın IJöylt 
blrşey dü.şunduğünu. faknt buna he
nüz karar verilmediğini si:ıyleml tir, 

Bu sene patates bol 
Ankara 30 (Telefonla) - Sıhhiye 

Vckaletl yaptı~ı bir t.nmimde patateıı 
mahsulü bol yt'tlştıgınd<'n bllumuın 
hastane ve diğer sıhhat 
rint1e de te in b ' 

• 





SO Temmuz 1942 ARŞAM 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Kuteybe bin Müslim ( ŞEDiR RABERLERi) 
Türklerin eski dinleri b~ tl· 

manilik olduğu iç~ ballrunaz arasın
da o itikat salbasmdan kahna bir 
takim adetlerin aürüp ıitti.iini öte
denberi bilirdim. Meaela: KW1un 
dökmek, iyi ıaatte olıunlan deshJr.. 
lamak kabilinden. •• 

Kurbağalıdere Haliç'teki korsanlık 
Mecrasi ve ağzi 
temizlettirilecek 

Esuen banai bYinı yeni bir dine 
sirdikten sonra sa.bık akidelerinin Kurha§alıderenin temizlenmeeine 

Hamdi suçunu itiraf ediyor, 
arkadaşı : "iftiradır" diyor • 

:._1 _ _,_, il k bed üç ıene evvel baılanınıı, fakat bu it . . dJ e· . b x... 

B~ tamam e ay ebilmit? sonradan yanda kalmıotı. Geceleym Halıçte kor~?lık ya· atılıp yakala ar. ızun Oaıu~a-
-lılu arıumda mukaddes taa- Son •amanlarda ıuların çekilmeai parken yakalanan Ha. mdmın mev- mızı duyan BUrhan yakalaııdığımı 

Yirlere i.:-- eden L-k· .. ·- ..... bu··-::L .. k d B h ı ] '-end:·ı· kUre'-lere sarılıp ...... _ nr ......u -- .,. ... ve deıe ainnın da dolması yüzün- kufen ve ar a aşı ilr anı~ P~ an ayınca & - & 
~~euilleri Suriye ta.rafla.rmdaJd den sulann akmtıaı keailmit ve fena mevkuf olarak muhakemelenne aslı- aandalJa kaçb. Ortalık çok karanbk 

iyat nazariyecilerinden çılmu.t di· bir koku çıhnağa baılamııtır. Bu ye ceza mahkemeıinde. baş1anmııtır. oldu~u için tayf•lar kendisini yaka
ye okudum. Charleı. Diebl'in •The- mahzuru gören Belediye Fen heyeti Maznunlardan Hamdı mahkemede hyamadılar. Hldiaeyi zabıtada bu 
odora:t isimli kitabında, bu. ne gÜ· müdürlüğü dereyi temizletmeğe ka· ıuçunu itiraf edenk vakayı ıöyle an- tekilde anlatbm v& ıonra Büıhanı 
ıııdeum·~ taavir ediliyor. Ben de dütün· rar vemıİ§tir. Evvel& derenin kuru- latmııbr: • . yakaladılar. Ben evvelce de bu te-

ki, o topraklar, put kıran Pey· muı olan noktalannda kanal açıla- - Bürhan i1e ha~ıshanede arka- kilde korsanlıklar yaptım ve mah-
gamberlerin yetiftiği yerler olduiu rak akıntı temin edilecektir. Ağzın daı olmuıtuk. Ha~uıhaneden çıkı.n- köm oldum. 
İçin, ananeleri Bizanaa kadar ıür· temizlenmesine de bir iki güne kadar ca berabet çalıflllaga karar ıverdık. Diğer maznun Bürhaıı iae suçu 
miif. Şimanilik alışkanhğuun kö· başlanacaktır Benden bir müddet ıonra Bürhaıı da tamamile ~a~ e~i1ı ve: 
künden kazılamaınq olmasmı ve ta· • . mahkOm!yet miiddetini . doldurup - Hamdının ıoz eri .baotan başa 
ribimizde - başta bektaşilik - bir . ~~ sene e~el baılanan amelıye hapiıthaneden çıktı ve beni buldu. uydurmadır. A Ben heroın kaçakçı}ı
takım tarikatlerin belimUş bulunma• ile otedenben dereye akan me~ra- Beraber hırsızlık yapacakhk. Ben· ğından mahkum olmU§tum. Hapıa-
amı, ayni sebeple, tabii ıaymalıyız. lan buraya ven_nemelr. ilzere bıner bir ün Allahkerim adındaki büyük hanede Hamdı ile tanııtılı:. Kendisi 

••• tonluk çukurlar açılmasına baılan- bir ~otörün odun yüklü olarak Ci- de hınızlıktan mahkUındu. Hamdi 
Hallumızd d k d mışh. Bu çukurlarda birikecek pw hali iskelesine yanaştığını gördüm. müddetini doldurup çıkacağı zaman 

'1Yan cgayn ~;:.:İ> e~ ~ 1;~ sular fennf surette boıalblacaktır. Ertesi gün içeride ya1nız bir tayfa- ayakkaplan ykoktud: Ben .. birdy~rdım 
hareketlerin kökünü aradığım ııra- nın bulunduğu sırada hamal olduğu- olmak üzere. en 1 ayagun a&i ha-
da, Kuteybe bin Müılim'in phaiyeti Tenis maçları mu söyliyerek odun taıımak baha- lıkçı çizmelerini çıkanp ona verdim 
ile kaflılaştun. Hicri 49 ile 96 yıllan nesile motöre girdim ve diğer qya· ve çıkınca evime bırakmasın söyle-
araaında yqıyan bu Emevi ıerdan, nın bulunduğu yeri öğrendim. Sonra dim. Çizmeleri alıp kaçtı. Ben hapia-
T'üıklerin kütle halinde müalüman- Marmara kupaıi maçlari vaziyeti Bürhan.a an~attım. B~rhan haneden çıkınca kendisini buldum 
1-.ınaaına aebeı> obnut. Milli tarihçi- •• bir sandal tedarık ettı ve ertesı gece ve çizmelerimi istedim. Bu yüzden 
ler bu gibi inıanlara _ velev ya· bugun baılıyor geç vakit ikimiz birden sandala bi- bana danldı ve korsanlıkta yaka1a-
bancı ırktan olsunlar, veln mem- nip yavaşça motöre yanaştık. Ben nınca bmi de suç ortağı olarak göı-
lekete kılıç kuvvetile gİrmİf bulun· Mervıimin üç büyük tenis turnuva- eıyanın yerini bildiğim için motöre terip iftira etti. Merhametten maraz 
ıunlar - kıymet verir. Netekim hı· larmdan biri olan cMarmara kupası> girdim, Bürhan beni beklemek ve hasıl oldu. Yaptığı.n iyiliğe kurban 
natiyanlıiı kabul etmit Cermenlerin, maçlan bu sabahtan itibaren Fener· gözcülük yapmak üzere sandalda oluyorum. Bu iote benim alakam 
Slivların mazisinde de ayni tip nice bahçe kortlannda başlıyacaktır. Bi- kaldı. Ben yavaşça kamaraya girip yoktur. Ben ° zaman hastaydım. 
İ&tilacılar vardır: Yeni dini zorla ge- rinciıi Ankarada, ikincisi İstanbulda elime geçirdiğim bir çok eşyayı dı- Sokağa bile çıkmadım. • 
tirm ı k d F k b l Demşitir. Şahitlerin dinlenmesi işlerdir; ve... Aziz saydırlar! ••• ve ıonuncusu da ızmirde oynanmak şanya çı ar ım. a at un arı san· k 
Cerçi Rusların bazı nazariyecileri, üzere ıpor oyunlan federasyonu ta- dala indireceğim sırada tayfalar için muhakeme baıı a güne bırakıl
) 917 den sonra bir müddet. dedele- rafından tertibolunan bu tumuvala- uyanıp beni gördüler ve üzerime mıştır. 
rinin yaşadığı hıristiyanlık devresi· nn bir nevi Türkiye birinciliği mahi-

ler. Fakat sonradan çıkan daha ağır tün iyi raketlerini bir araya toplıya· Gu••nJük nin bir dalalet olduğunu ileri ıürdü- yetini arzetmesi ve memleketin bü- l--------~-~~~~ _ı. 1 R A D y o 1 
bath tarihçiler, Rus cemiyeti baya- rak .karıılaıtırması itibarile teniı mu
bnda hıriatiyanlılın büyük bir teki- rutini ve tenisçileri çok yakından alB.-
mül basamağı olduğunu kabul etti. kadar etmektedir. Bugün başlıyacak 29/'7/1942 flatıeri Bugünkil program 
Bu hakikat, yeni nesle de öylece ted- olan cMermara kupası> maçlannın 12,30 Program. 12,33 Beraber şartı 

1' 7.5 933 Tt\rlı: borcu l IL m. 23.75 " kül 12 45 Ajans habe le ı rİs olundu. seçmeleri cuma ve yanm aonan cu• ve tur er, · r r • 

Bu •ıtibarla, Kuteybe bin Müslim, martesi, ıonlan da pazar günü oyna- :t 15 1938 lkramlyell 20.45 13,00 Şarkı ve türküler, 18,03 Çifte 
k :t 1 1933 lkramiyeU Erganı 22.25 fasıl, 19,00 Km:ııışma, 19.15 Klarlnet 

ırfnmrzm tarihinde ehemmiyetli bir naca tır. --"_elan, 19,30 Ajans haberleri, 19.45 
d alb __ ._, » 'I 1934 Sivas-Erzurum I 19.95 ııu' 
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L A l E sinemasında 
Bugün matineJerden tttbaren: 2 Büyük nım birden 

~~cıt ŞAMPİYONU ATLAS EKSPRESİ il p 0 L 0 

JOEL Mc. CREA (Tür~) 
ve AKİM TAMlROFF JOE BROWN 

tarafından tarafından 

Devlet Orman lıletnieıi Karabük Revir im.İr· 
1 ..... d 
ıgm en: 

1000 metremikap kölınar ağaçlarinin tomruklama 
nakil ve iatil ifi aÇık eksiltmeye çilıarilmiftir. 

ı -Karabük devlet omıan ı,ıetmesı mır lmlrlllhıe ballı Keltepe bfS\. 
gesı dııhlllnde Koçelı ormanından dnrllm1f ?e teallmlf ta.ımıı:nen 1000 
metretöp köknar ata~la!'mı l'ttlJecet 610'6Je l6n tcımruklam&. tabdlanqı 
soyma ve 30/10/942 tarihtne tadar Pallal')"tr1 depoauna natll 'ff 1stlf 1'" 
rumu halinde sürgii ;,olu mMeahhidhıe a11 olmü ft bu hmu.ata bJr ta• 
Jepte buhmmamaJr. prUle bu it~ elalltm119 ~. -

2 - Açık eksiltme 818/942 ıarlh1ne ra~yan cumartesl rtmtı nat lG dl 
Kara.btııc devlet orman ifletmest revir AmlrllRf bb:ıamıda toplanacü oJ&Q 
komisyon huzurunda yapılacattır. 

3 - Birinci maddede yazılı p.rtlar dairesinde Jfbu emn.Hn tom.rak b&
Mnde beher metre mlkAbına. muhammen bedel dis liradır. 

4 - MUTatkat temınat ak.~si " 7,5 heablle IOO.)lradır. 
5 - Bu lfe ait a~ eblltme prtnameler1 Anb.ıtda orman mnam m~

dtirlüliı Ue Zonguldak orman ~evlrge mtldürltitünde ve Xa.rabtk revir lmlf· 
illinde görülebilir 

6 - isteklllerin yevmi ihalede muvakkat teminat akçelerlle birlikte J:'eV1ı 
lmlrllğlne müracaat; tbnelerl lilsumu 11ln olwıur. (8079) 

Devlet Orman lıletmeai Karabük Rem imir-
1 . ...,. d 
ıgm en: 

1200 metre mikap Çam aiaçlmüiin tomraJJama 
ve nakil iatil İfi açik eksiltmeye çikarilmiıtir. 

1 - Devlet Orm~n İşletmesi Karabük Revir Amırlitıne ballı Xaratepl 
bölgesinin Kızılgüney, Kocatus ormanlarında muhtelif mahal ve mmıde 
ril2'ıgArla ve sair suretle dnrDmtş tahminen 1200 metre m11tlp raddeainde 
çam ağaı,-lannı verilecek ölçüye ıöre keserek tomruk boylanna tak&m. ve 
kabuklarını soymak ve Glrence ve Giren Pınar ra.mpalanna nakli ve ıatıt 
ışı 30/ 10/942 tarthlne tadar tamamen yapılmıt olmak ve nakliyat yollarında 
yapılması ve tamirl lcab eden her tftrlü yol işi ve masrafı müteoahhldlne ait 
bulunmak şartue bu 1' açık ekslltmeye çıkan1mı.ştu 

2 - Açık eksiltme 8/8/942 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 10 da. 
Karabük Devlet Orman İşletmesi Revlr Amirliği blnasında toplanacak olan 
komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Birinci maddede yazılı şartlar dairesinde beher metre tonıruıa mu. 
hanımen bedel yedi liradır, 

4 - Muvakkat teminat akçesı % 7,5 besablle 830 liradır, 
5 - Bu işe alt açık ekslltme şartnameleri Ankarada Orman Umum Mü

dürllığü ile Zonguldak Orman Çevirge Müdürlüğ{lnde ve revir Amirliğinde 
görüJebillr. 

6 - İsteklilerin eksilt.me günü teminat akçe!erlle tirllkte Revtr Amir· 
llğlrrıl:ze müracaat etmeleri liizmnu llAn olunur. 18078» 

Devlet Orman İtletmeai Karabük Revir imir- ' 
liğinden: 

sima diye yer almah ır. H wu Ankara oyuncuları 4 gündür ııeh- Karışık plAklar, 20,15 Radyo Gazetesi, 
faraza Şemıeddin Sami'yi açıyorsu- rimizdcdirler ve her gün antrenman > , 1934 Sıvas - Erzurum 2-7 20•05 20,45 suzinô.k makamından şarkılar, . 
naz. Onu, bir Osmanlı KÖrü,iJe eme- yaparak hazırlanıyorlar. Dün gelmiş > , 1941 Demlryolu istikrazı I 20,05 21,00 Ziraat Takvimi, 21,lO Şarkı ve bölgesi emvalinden Helkeme ormanının Gezen, Fındıcak Ardıç, Katır ovası 

3500 metre mikap çam ve köknar tomruklari nakil 
İ§İ açık ekailtmeye çıkarılmiıtir. 

ı - Karabük devlet orman ~letmesl revir Am1rllğine bağlı Ovacuma 

tabiri guzah İslamdan» sayıyor; ece· olan İzmirlilerin ise iyi bir formda , , , , , " Il 19.'10 türki.iler, 21,30 Konuşma, 21,45 Şan Uzun yazı jandarma mezarlığı depolannda mevcut naltll edUmlş ve edil 
b . d' fak "'".50 k 1 22 05 Mü ik (Pl ) 22 30 Ajans mekte olan tahminen 3500 merte mlkAp raddesinde çam ve köknar tomrnk-aar, gayur ır zattı» ıyor; al olduklannı ve · aralarında turnuva A. Demlryolu tahvili 1-Il u.t. onser • • b z 

1 
• • ' 1arjnın bulunduktan mahallerden Uhıpınar kereste ,fabrikası Onüne naıd 

ani bizimle ilgili ciheti belirtmiyor. favorileri bulunduğunu söyliyelim. A. Demlryolu tahvlU III &1.50 haberleri ve orsa ar. !fi 30/blrlncl tetrln/942 ta.rlh1ne kadar tamamen nakledilmiş olmak Te nak 
n:.. l" k' iJlı ib Yann sabahki proıram il hh1 ..... re un 

1 
m tar tuuru onun za- 32 kitinin oynıyacağı tek erkekler A. Dem1ryo1u mümessil senet 48,- 7 30 Pro 7 32 VUcudumuzu ça. llyat esnasında. yo..'1arda yapıhıcak bllftmum yol tamiratı m tea dine alt 

manmda uyanmamı,tı. maçına girecek ( 15) İstanbul oyun· T, C. Merkez Bankası 154.50 lı b l g;ı:1,AJans haberleri 'l,55 olmak şartlle açık eksiltmeye çıkanlmıştır. 
B d cusun ekta u cumuz (S at +- 14 85 Ş" .. rla 

1
cmP.l ) '8 20 Evin - .. t1 ' 2 - Açık eksiltme 8. AA"ustos. 942 tarihine rastlayan cumartesi gün\i 

u tuur uyan ıiı vakit eser yuan u cm r oy n u T. "-1 bankası nama muharrer · Muz k · · · ...... • saat 10 da Karabük devlet orman Lşletmesi revir lmlr11ği binasında topla 
lo,metıi müellif İbrahim Alieddin Subay) ın St.-çeceğini duyduk. Anka- T. İş bankası (hamile alt ) 15.25 WC"7t NEŞR ... AT nacak. olan komisyon huzurunda yapılacaktır, 
İse •Öyle anlatıyorı ra1ılar Fehmi, Kerim, Şefik, Alaed- T. tş bankası mümessil bla. 205.- y.,.., u: : 3 - Birinci maddede yazılı şartlar dairesinde işbu tomruklann bebe 

. din, 1Ahmet Tandoğan, Celisin, Er- A. Demtryollan şlrkeU ( % M> 30.!>0 Sınat müesseselerle banka ve sigorta metre mlkl\bına muhammen bedel on ikl liradır. 
•... . Türkistan üzerine saldınlınış ral nönü, Asım Kurt, Semih, Yen, 0 şirketleri ıthalat tacıtıertne 4 _ Teminat akçesi 1' 7.5 besablle 3150 liradır. 

meşhur Arap serdandır. Haızeml, Teomao, Vedat Abut (kaptan) tan A. DemJryollan şirketi (% lOO) 49
·
5 

Muamele Vergisi Rehberi çıkmıştır. 5 _ Bu ışe alt açık eok.slltme ıartnamelerı Anlı:arada orman umum mü 
8emerkandl, Buharayı, Ferganayı al- mürekkeptir. Esklhlsar çimento 9·95 Yazan dftrlüğü ne zonguldşlı: orman entrge mtldürliiğtinde Ye revtr lmlrUğlnd 
dığı için, Araplar ona (Fatlh1 Tür· İzmirliler Jim Giraud, Ceodfrey Kredi Fonslye 1903 102.- Maliye müfettlşl İhsan Rüşdü Baç görillebillr, 
lı:1sr1tan) derl~.r~ •. On 1k1 yıl, yanı 703 Giraud, Rcggio, B. Ciraud, lvan, :t :t 1911 98.- 500 sahife, 14 defter nfununesı, 6 - 1stekllleln ihale gününde muvakkat teminat akçelerile birlikte revl 
ta hinden olünıüne kadar zengin ve Paradisson, Sühadan mürekkep olup » , Amorti IIB.- 20 şekil. Kitapçılarda bulunur. lrrJrlıltiJUlze müracaat etmeleri lüzumu Uln olunur. (8077) 
mamur Türk ıııerlni harabe ha.linc k •- ı l · · Al' Hil ·d· 
lı:oymuş ve birçok halkı boş yere kı- ap .... n arı zmır a1anı ı mı ır. > 
hçtan geçirmiştir. Baykend şehrine İatanbullulann arasında Suat, Ni-
8Ulh ile girdiği halde yağma edebil- şan, Melih, İbrahim Clmcoz, Hasan 
nıek .. ıçtn bir kar~ık çıkarmış ve {kaptan), Semih, Kris, Jafe, Mak
:~ gt:zeı !e .~amur şehri bir virane~e rey gibi tanının!§ oyunculann yanın· 

Kupon 1,10 
zayi - 1875, 1876, 4364, 4362 sayılı 

blstklet plAkalarımı uıyi ettım. Kay
dını slldlreceğlınden eskisinin hükmll 
yoktur. 

ndurmüştur. Bu, kanlı t,ıerı gö- d b. k 1 al k B 
riirken CWıl... Kuteybe, yenı hall!e a J ırço genç er Yj1 k a.ca tır. "ka
Süleymana isyan etmiş, fakat mu- yan ar maçına mem e eti~ ~n yu -
Vaf!ak olamıyarak. aHeslnden on bir ıek J 2 bayan oyuncusu ııtirak et· 
itişi ile birlikte öldürülmüş ve bu su- mektcdir. Bugün çekilecek olan kura 
retle boş yere akıttığı Türk kanı neticesi ve oyun saatleri Dağcılık 
kendisini boğmuştur.• kulübü ve Fenerbahçe kort1annda 

ilan edilecektir. 
kuteybeyi - hıristiyanlıkta olduiu •••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• 

ll"hi - bir nevi aziz ıayıp adma tö- kat kild ~lirtmek • be-
reıa Y•palun demiyorum. bayır. Fa· e uygun te e 1ea • 
bt O, bu ırkm itikat değiştirmesi- :!:it B:ı~ yapab~~~ bu ~le~n 
ne ıebebiyet vermiştir. İslamiyet za- ç erbıne. ~ uyu tere 1 venr. 
ten henıen her tarafa luhç kuvvetile Kutey eyı böyle anlatmanın, met· 
yayıldığı İçin bize de öyle gelmiş. rutiyeti ,öyle anlabnadan farkı var 
Yukarıda anlablan kanlardan daha mıdır: 
ehemmiyetlisi milli tablomuza yep- - Fırkacdık dalavereleri çevir
yeni bir renk ilave edilmiş bulunma- rnİJtir... 31 martta İıtanbu1u kana 
aıd":· Affına mağruren İbrahim Ali- boğmuttur·:· Ad~~ UDU§br ... 
eddın bmıu göstermemiş Yıldızı yagma ebniıtır ••• O cannn 

T·-°L-"l!'I_ b' L-'- • vuk tlık Çırağan sarayını harabeye çevinnit-• -:~ ır INUUma a a • 

ı;if.id .. , doiru... Hangi tarala men- tir ••• 
IUplaft onun kozunu müdafaa eder· Halbuki mefl'Ulİyette milli baya
ün. Fakat milli tarihi yazarken her tm deiitmit olması, tarih bakırnm· 
-.ura • ~ olduju kJJmet ve dan daha önemli delil mi? 
eheınmİyeti •enna. bidiaeyi haki- (Va-Nu} 

BORSA DlŞINDA 

Türk altını 
Külçe altın blr gramı 
Mecidiye 

29.00 
S.97 
1.56 

Kasımpaşa Kulaksız Yağhane No. 47 
Kenıl\1 Akpınar 

Balıkesir Valiliğinden : 
1 - Eksiltmeye konulan 1§: 
Balıkesir Memleket Hastanesi pavyon ikmali inşaatı olup 19148 Jlra 46 

turu, keşif bedellle ve kapa.lı zarf usullle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Eksııtme 14. atustos, cuına gilnü saat 17 de Vll~yet Da.1m1 Encü· 

mrnlı.de yapılacaktır. 
3 - Bu ~e ait Bayındırlık işleri Genel şartnamesi, Yapı İşleri Umumi ve 

feımi şartnamesi hususi şartname ve eksiltme şartnamesi keşif, sıısueı flat 
cedvel1 mukavele 

0

pr0Jesı Nafia dairesinde görülebilir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 1436 lira 20 kuruşluk muvnklı:at teminat 

vermeleri, Tlcaret odasına kayıtlı olduklarına dalr vesika ibraz etmeleri bu 
Işı başarabilecek kabiliyette ve ehliyette bulunduklanna dair ihale tarihin
den Uç gün evvel vllllyete müracaatla usul dairesinde alacakları ehliyet 
vesikalarını göstermeleri ve üçfincü maddede yazılı evrakı okuyup kabul 
ctt!kler1ne d:ılr lmm etmeleri, 2490 sayılı kanun hüküm:erıne göre hazırla
yacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 16 ya kadar Encümen niyo.se
tıne vermeleri 14zımdır. 

Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. 

Belediye Sular lrJaresinden: 
Zeyrekle - Kutucular arasında. şebekenin takviyesi ameliyesi doiayuıile 

30.7.942 perşembe günü saat 20 den itibaren 31,7,942 cuma günü öğleye 
kadar Zeyrek, Kllçükpazar, Yemiş, Eminönü. Slrkecl, Supltanahmet, Kum
kapı ve havallsintn terkos suyu aıamamaJc ihtimali oldutu ayın abone.. 
!erimize UAn olunur. 48125) 

Bay Amcaya göre_ 

Hazır Elbisecilerle Tüccar Terzilere 
ithalatçı ve İhracatçı Birlikleri Umumi katipli

ğinden: 
Aylık olarak İstanbul vlllyetine ayrılan ~ü kum~ tevzi edllecektı 

Umumt kdtipllğlm.1ze kaydedilerek muameleler1n1 tekemmül ettırın~ ola 
hazır elbisecllerln Dördüncü Vakıf Hanı altında 1/60 numarada Hazır El 
biaecller Tevzi komitesine ve tt1ccar terzilerin de Ankara caddeslnde 10 No. d 
Terziler Cemlyetlı~ milracaatlan lftzumu tebH~ olunur. (8140) 

1 İstanbul Belediyesi ili.nlari 1 _________ _...., 
Keşif bedell İlk tt'mhı•b 

1194,00 

3879,87 

6381,13 

89,55 Taşkışla-Dolmabahçe yolu BankeUerlndekl toprakları 
kazılması ve harice nakli lşl. 

290,99 Karaağaç Müe.sscsatı Mezbaha kazan dalresı ve hı 

478,59 

vuz inşaatile Levazım ~mlrllti kısmının bölme d 
varlan inşaatı ve tadllAtı. 
Topkapı - Silivri yolunun mebdelnl teşkil eden lı 
sımda inşa edilen ~ın iki kat kntran kaplan 
~. 

Keşif bedelleri 1lle ilk te'mlnat miktarları yuka.tıda yazılı iş.ter ayn ay 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif ve şartnameleri Zabıt ve Muam~At Mildürltiğil kaleminde görülı 
blllr. İhaleleri 14/8/942 cuma günü saat H de Dalıni Encümende yapıl: 
caktır. Taliplerin lD: te'mlnat. makbuı veya mektuplan 1 ve 2_. ıncı knlen 
!erdeki lşltır için iha.Je tarihinden (8) gtln evvel Belediye Fen işleri Müdiı 
liltüne ve Topkapı - 81llvrl yolu için ihale ı.rihlnden m gün evveı vilay 
Nafia Müdürlüğüne mtircaatla alacakları fenni ehliyet ve kanuııen ıbra 
lbım gelen dller vestıııaıarı,ıe ibal• gtıntı muaneıı saatte Daimi Encümeı 
de bulunmalan (8162) 

-Ka B k b 1 H bah ·· D " '--'- 1 T · ha Y k al 1 ( : .. Dünyanın bu en latif ıesleriyle - Kuşların sesiyle miL. . . • a ana .• er ea ıun , • • ogYu oançeye .. • emız • • • • • a o Uf ıe er ••• 
=.ı.:=--~--..;;:,,;...:...._ ___ ~ ________ .....;..~.;;.;.ı_.....;;.;,o,,,.::o..::~;;;_.;:.;.;~:.::....:::.:.:.:......::::;;.;.;;;;;;;;;..;;_:._ı.__:.:.:..~...:...;....:....:. _ ____ ~------LL.L.._~_._...ı..--.--..ı.~--------..l.._Ja_...~ ....... ..D.ıı.lı.ıt..li"Wf':•-Kar~mızd 
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YILDIZ 
CeaclS. OlınM, S..'tt 1.t 

9•-• mum&si 

Bugün çıktı 
Bu sayıdaı "(VeroQica IAIC'e)· .ın .. 
ma CIUnyumm ı~lere ç&ardılı 
yıl<L. • (Kerem Ue l\ah) • Yeril 
filmler hakkında • '(Hollywoocl bq 
döndürüyor) Klm ılderM deliti· 
yor • ( J oal4 Bennett) ıllul arti.tin 
entereaan hayatı· (Tyron• - Anna 
bella) haklannda yapılan dedikodu 
lar dofru mu) • (Ralplı Bellamy) 
perdedeki ıff)i deiil. 

Aynca: Vlvlen Loiıb'ln nefta bir 
tabloıu, adreali biografı1er, (Şafak aölaneain) film romaninin aonu, 

Sinema deciikodulan. ht ortağanm cevaplan v.a. Her yerde 15 k.unq 

KIZltAY CEMIYETi 
Umumi Merkezinden: 

SATILIK KERESTE iLANI 
Yoı.gad'ın Peyk. ve Teke Giiney köylerinde ıosc üzerinde &J&it• 

da takribi miktar ve eb
0 

adı yazılı kere.ateler kap ala zarf uıuliyle aatı· 
lacakhr. 

GAYRİ MAMOL 
Adet Vasati kütura Santim Tul metre 

23000 10 : 2t 4-5 (Teke Güney 
7945 8 : I! 2-3.50 (mevkiinde 

6000 10 : 2t .f-5 (Peyk 
4000 8 : ıı 2-3.50 (mcvkiinde 

mik'abı 
42945 'fahminen !2t$ metre 

MAMOL 
200 metre mik'abt ınuhtelif cina ve eb'adda 

Peyk mevk.iinde 
1 - ihale, AğusttNaD 20 nci Perıembe günü aaat 1 O da Kızılay 

Umumi merkezinde olacakhr. 
l - Fiat muvafık ı=örülmediği takdirde alent müzayede usulüne 

müracaat edilerek. Yine haCldi layik. bulunamaua müzayedeyi on 
gün uzatmak veya ihaleden 94rfı nazar etmek huıuıunda Kı:ulay ıer
besttir. 

3 - Muhammen be~el (50 bin liradır.) 
4 - 7500 liralık teminat mektubu ile teklif mektupları Ktzılay 

Umumi merkezine en geç Ağuıtosun 19 uncu Çarıamba günü akıa
ınına kadar verilmiş bıılunacaktır. 

Diplomalı Eczacı aranıyor 
işletmemiz hastanesinde çalışacak diplomalı blr Eczacıya ihtiyaç 

vardır. 140 lira ücret Y& aynca fevkallde zam verilecektir. İstekllle
rln evrakı mUspltelert Ye çalıştıkları m!lesseselere alt bonservLslerUe 

Eti Bank Şark Kromlan 
işletmesf - Maden Guleman 

adresine müracaatları. 

BUYUKDl!:RE 
Ki ·BRiT FABRiKASI 
• Müdüriyetinden: 

Kibrit fabrikuı için ap.ftda yanlı ıartlar altan<la erlieli. kadm 
ve oObuk l,çl alınacaktır. 

i.- Tekmil Fabrika i,çilerine iı günleri paruıı: aıcali öile , .. 
melt yerilir. 

J - Ocretlerı 
~) Erkek i,çilereı 
Nonnal meaal ıaatlerl için erk.ek itçilere yaptmlacak iıln mahi

yetine gore ıaat baıına ücret heaabile gündf. 100 kuruıtan 1 70 ku
ruta liadar. 

8) Kadın işçilereı 
Nonnal meaai aaatleri için kadın işçilere yaptırılacak. iıin mahi

yetine göre 75 kuruıtan l 1 O kuruıa kadar. 
C) 12 yaıından 16 yaşına kadar olan erkek ve kız çocuklara: 
Normal mesai aaatlerl için çocuk işçilere .aat baıı Ucreti heaa

bile 65 kuruı. 
O) Tahmil ve tahliye, avlu işçileri: 
Bu kabil işlerde çalışanlara işin mahiyetine göre 150 kunı7tan 

1 70 kuruıa kadar. 
E) Faı.la meaai ücretleri: 
Koordina.yon Heyeti karariyle fabrikanın günde yapacağı 3 ea

atlik Fazla çaltırr.a1ann % 30 zammı ilave edildikte normal meaai ite 
100 • 170 kuruşa kadar ücret alan bir i,çiye 150 der 2.SO kuruşa ka

dar. 75-1 1 O kuruşa kadar ~lan bir işçiye 1 l 0-160 kurup. kadar, 65 
kuruı alan işçiye 95 kuruı: 1 SO • l 70 kuruşa kadar alan iıçiye 220 -
250 kuruşa kadar gündelik verilecektir. 

3 - Kanunt vergiler işçilere ait olmak üzere ücretler, fabrika 
dahili talimatnamesinde yazılı hükümlere göre her 15 günde bir öde-
nir, 

4 - fşçiler, yatacak yerlerini hndileri temin ederler • 
S - Talip olanların Büyükderede Büyükdere • Bahçeköy yolu 

üzerindeki kibrit fabrikası müdiriyetine nüfuı tezkereleri 've altı fo· 
toğrafla beraber müracaat etmeleri ila .. olunur. 

Tesviyeci, tornacı,- frezeci 
ALINACAK 

Kibrit imel edea dairelerde veya fabrik& tamirhaneai~de ma
kiniet ve makinist muavini olarak çalışmak üzere birinci ıınıf terti· 
yecf, tornacı ve frezeciye ihtiyaç vardır. Fabrikada yapılacak. imtihan 
neticesinde göeterecelderi ehliyete göre maaş veya aaat baıı ücretleri 
tayin edilecektir. Talip olanların veaaikile birlikte Büyükderedeki 
Kibrit fabrilcaaı müdiriyetine müracaatları ilin olunur. 

Satılık Duba, Hurda Demir 
ve Teneke Kırpıntısı 

Çubuldu depomuzda bull.lllan üç dub a, üç tonu mütecaviz kırpıntl 
teneke ve hurda demir pazarlıkla satılıktır. 
Almak iıtiyenlcrin görmek için Çubuklu deposuna. pazarlık için de 

Petrol ofisi umum müdürlüğüne müracaatlan. 

ELEKTRiKÇi ARANIYOR 

Kefeliköyünde Satılık Dalyan~ 
2 dalyan ya2'Jlıt 'tıflıtc ı •ltll ikl dönüm bat l OOI arşından fazla bir 1 

biıyük bahçeal dalyan odalan aatılıktır. Tatalm Mete caddeal. Yeni 

İşletmemizin Elektrik Santralı ve tesı.satını idare edebllı>cek kabi
liyette tecrübeli San'at Okulu mezunu veyahut Nafia veltAleUnden 2-3 
ilncü derecede ehllyetnameıı blr Elektrikçiye ihtiyacımız vardır. 130 
Ura kadar ücret ve aynca fevk:allde Zlm verilecektir, İatekll1erln ev
rakı mUspitelerl ve bonservlslerll e 

ETİ BANK ŞARK KROMLARI İŞLETMESİ 
MADEN GULEMAN a amman 1 ertde l Nıt .•J'a. Karaburun dalyanının ansı da satılıktır. 

SÜMER BANK 
Istanbul Satınalma Müdürlüğünden: 

Karabük Demir . ve Çelik F abrikalari 
Müesaetelİ ihtiyacı için 

100 ton KEMiK satın alınacaktır. 
EVSAFI: Kuru, et, ..ainir ve ilikten ari olacaktır. 

Tealim Mahalli: Karabük'te Vagonda teslim. 

Teminat: İhale bedelinin "'% 1 S nishetinde Milli Bank&lardan 
alınmıı teminat mektubu vey.a nakit, tekliflerin teminatile birlikte 
kapalı olarak 1 7 ağustoa Pazartes~ .saat 16 ya kadar Müdiriyete ve· 
rilmeıi. 

Muhasebe ve idare 
memuru ahnacak 

Bir müesaeae için môktedir ve çalıı1can Muhuebe ve İdare me
muruna ihtiyaç vardır. Liaan bilenler ve ıınat müeaaeıelerde çalıımıı 
olanlar tercih edilir. Taliplerin mektupla 1505 numaralı Poıta kutu
suna müracaat etmeleri ve referanslarını bildirmeleri mercudur. 

BiR MEMUR ARANIYOR 
Tilrk tabiiyetini haiz Turkçeye hakkıte vakıf, Fransızcaya Alina. 

s:gorta lflerlnden o.nlaınası müreccah ve askerllkle lllşlğl olmayan bir 
memur aranmaktadır, bteldllerln kendi el yazılan ile. tahsil derecesi, 
tercfimeı ha.! ve reteral!slannı gösterir ve bir kıt'a fotograflannı ve 
vazıh adreslerlnl muhte•f mektupla posta kutu..-u 1107 adresine müracaat 
etmekrl lfizumu i!An olunur. 

Zayi - 039 modeli \'e 385665 numa- !!!!il•.••••••••••••~ 
nalı altı H!.mbaiı Agab:ıltık radyomun IÖksürük ve Bronşiti 
45134 sayılı ruhsntıye.sı kayt>olmuşt.ur. T LJ R A L 
Mezkfir ruhsat lyenln h ill .. 'll1 iı kalma-
mış olduğu ilan ohıı 111 i .. 

Kon prımeler i derhal keser. Her 
As. po.,t n 1018, oı:uıatknr S-6ı rczııtıede kutusu 35 kuru tur. 

li.lS&.U Çe.ikaJll 

adresi müracaattan 

inşaat ilanı 
Sümer Bank Umum Müdürlüğündenı 

1 - tzınıtte yapılaeak memur ve {fçl evlerlle bekir pavlyonları, ltana
liı:asyon, yol ve harici su tesisata emanet usullle ihale edilecektir, 

2 - İt bu lnfaat ve amellyatm muhammen ltefl.f bed~l 480,000 liradır. 
S - Ek.&lltme evrakı Autarada Sünıert>ank muamel'-t fubesinden 25 lira 

n ukabllinde alıııacaktır. 
4 - Muvakkat teminat mlkdan 10,000 liradır. 
5 - Eksiltme 10 Ağusto~ 942 tarihine müsadlf pazartesi iÜnik aaat 15 de 

Ankarada Sümerbank unıum müdürlüğü inşaat şubestnde yapılacaktır. 
e - istekl1ler tekil! evrakı meyanında 'imdiye kadar yapmış olduk

lan bu gibi itlere ve bunl::ı.rın bedellerine, flrmanuı teknik tqkllMının 
klmlerden terekküp ettlltfne ve hangi bankalarla muamelede bulwıdukla
rına dair vesikalar koyacaklardır. 

7 - Tekıtf mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü ı~ e 
kadar makbuz mukablllnde Ankarada Sümerbanlt urnuml kltlpllğine tes
lim olur.acaktır. 

8 - Posta Ue gonderilecek teklifler nihayet ihale saatinden b1r saat 
evveline kadar gelmlf ve L&..rtın kanuni şekilde kapatılıtm olması llzımdır. 
Postada vaki olabllecek gecikmeler nazan itibara a.lınmıyacaktır. 

t - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (5911-8071) 

lıtanbul .Vilayeti Ziraa t Müdürlüğünden: 
1 - 200 adet yirmi b~fer ve 50 adet ellişer klloluk: tohum Ulçlama 

cihazı yaptınlmak üzere açık eksltmeye konulmuştur. İhalesi 7/ 8/ 942 cu
ma günü saat 14 de İstanbul vll~yeti konağında ziraat müdüriyeti oda
sında mllteşek:ldl ziraat satmalma komLsyonu huzurunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeU 3000 liradır. Muvakkat teminatı 225 liradır. 
3 - Talip olanlann şartnamesini ve nttmuneaint görmek Ur.ere ziraat 

müdllrlllğ'üne ve yukanda ye.zıh !ha.le günü teminat akçelerlle beraber 
komisyona mfiracaatıan llln olunur. ('1947) 

Belediye Sular İdaresinden: , 
Bayezit meydanından Türbeye kadar olan cadde yeniden yapılacağın

dan oradan geçen Ha.ikalı auyu bonılannın da yerleduln değlştlrUmesı. 
gerekmiştir. 

30 Temmuz 942 den itibaren yirmi gUn kadar aUrecek olan bu ameliye 
bitinceye kadar Halkalı suyu alan camUere vıa binalara bu su gldcmlye
cektlr, 

Bwıa göre tedbir alınması aldkada& rdan rica olunur. c8124ıo 

L A N 
Ordu hastnbakıcılar ve hemşireler otmluno. leyli ve meccani to.lebe ıılı

nacaktır. isteklilerin en geç 30 8/942 gününe kadar Ankarada Cebeci ordu 
hasLtıb:ıkıcı ol:Cıl müdünuğune . okl.11 kııyıl kahul ş:ı.rtlaf'ını havı veslkalarta 
birlikte ınürnc:ı:ıfüırı. Kayıc ve kabul şartları Ankara Lv. Amirliği ve Isban-
bul Lv. Am.lıllal satın alma komisyonlarında ıouıur. c~ıa - '1105• 

30 Tenunuz 1941 

Tem inat markasıdır 
!ftflı bif pıitno unü almak Jstereen~ batbıhnmdan m~ 

" R E K O R Pirinç Unu,, 
Israrla isteyiniz 

%50 • 500 ve 1000 ~mlık ambalajlar n.nlar. 
Adres: İstanbul, Tütün gümrük: Kemerli So. No. ·ret: ıurr 

Yüksek mühendiı mektebi 
Satınalma komiıyonundanı 

Mehteblrnlzln 60000 parça. çamatır yıkama lJI kapalı sarf UIUllle eUllt
nıeye konulmu.slur. Beher parçanın muhammen bedell ıs kurut n Ut ._ 
minatı 585 llradır. Ekslltma U / 8/ 1942 saat ıı de ppılacattır • .._. malt-
mJLt tçin müdllrtyete mllracaat. c800h 

Transit Yolu Erzurum Mıntaka Müdürlüiünden 
Transit yolunun Karalı:öae tehrl dahlllndetl 23727 lira 51 kunlf teflf 

bedelli esaslı fOl8 tamiratı lflne ihale günil olan 13/'1/ 942 ctlııtlnde talip 
çıkmamış bulundutundan 13/7/ 942 gününden bir ar mlddetle .,...,. .... 
konulmuştur. Şerait Ulu.t gazetesinin 3-S-9/temmuz/ 942 ctnıertndetlnln 
aynıdır. İsteklilerin mOracaatıan. cml• 

Yüksek ziraat enstitüsü Rektörlüğünden 
1 - Kurumumuz eczanesinin senelik ecza ihtiyacı te.lblt ettlrllen 

muhammen bedeller üzerinden açlk ekslltme suretlle lhaleal ppüacattır. 
2 - 136 kalem eczanın muhammen fiyatı (2800) llradır. 
3 - İhale 6 Ağustos 942 günü saat ıı de Rektörlük binasındaki mll

teşekldl komisyon tarafından yapılacaktır. 
4 - Muvakka~ teminat % 7.5 dur. 
5 - Şartname.sini ve daha fazla izahat almak isteyenlerin enstlttl 

müdilrlüğilne m!lracaatıan. (5546) (7108) 

Asistan alınacak 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya 

F akülteıi De kan lığından 
Fakültcmlzln Yenı ve Ortn Ça~lar Tarihi Fars DUi ve Edebiyatı. Arkeo

loji, KUısfk Filoloji, SümeroloJI. Antropoloji ve Etnololl enstitülerine mll
sabakı\ Ue asistan alınacaktır. Dil ve Tarih - Coğrafya Fak!lltesl ile t&ıtanbul 
ttnıversltesi Edebiyat FakUlteslnden mezun olan ısteklllerin •e f&Jfa luhat 
isteyenlerin 10 Ağustos 1912 ye kadar bir dl~kçe ve mlllıblt enaıc Ue mtlra-
caatıan. 158'72• ıllMDe 

Maarif Vekilliğinden 
Ankara ve Istan}?ul bôlge sanat okullarında orta okul mezunlan için 

b!.rer Özel 9lektrlkçlllk şubesi açılmıştır. 20 Yatından bUJiiıc olmıJ&n ye 
orta okul diploması almıı bulunanların kabul edlldll'l bu tubenin talwll 
müddeti iki yıldır. Bu şubeden mezun olanlar t5asınıflı bölge sanat otu'a 
E:etk.rlk şubesi mezunlarının hak:lannı kazanırlar. Önümtızdelcl dera Jılı 
için bu şubelere de Milli Müdafaa Vek!letı hesabına param ratah talebe 
alınacaktır. Bunlar için c2• eyltllde bütün vlllyet merkezlerinde orta otul 
müfredat programına göre F!ılk, Kimya." ve Matematik denlertnden obnat 
üzere mllsabalia imtihanı yllpılacalct&r. İsteld~rln aplıda yazıl& bellıse
lerle vaktinde Maarif MüdOrlllklerfne müracaat etmeleri llsundır: 

1 - Dllekçe, 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı suretl, 

3 - ,\4ı kAltıdı, 
4 - Orta okul diploması veya lise sınırtanndan retlrdllt tudıtname 
5 - 4 tane 4.5X6 büy{ikltiıtünde fotoıtraf, 
8 - Orta okuldan mezun oldukt an veya lise smınanndan birinden 

tahS:ltnl terkettıkten sonra. aradan zaman geçmlf Jae podlaçe tudlld! btl.1-
nühal vesikası. 

Oündüı girmek isteyenler için imtihan yoktur. 
Bunlam 2 Ağustostan 24 eyltile kadar Otul Mildürliltilne mlracu• 

etmeleri llzımdır. (5949 - 80'13) 

1 L AN 
Bu sene Udncl t~rlnln birinci g ünunde Anta.rada Harb akademlll 

emrinde açılacak: hesap ve muamele m emuru okuluna Yd. aubaylardan 
100 talebe alınacaktır. İsteklllerln n!hayet 31 Temmuz H2 tarihine kadar 
bulunduklan yerdeki askerlik şubele rlne müracaat etmeleri. 491-7&11 

Belediye imar Hey' eti Fen Şefliiindeıu 
1 - .ıErzlncan ve mlilhakatı be!edlyelerl hartta blrlJll• namına meı

kftn ve gayri meskQ.n sahalannın tutan , 590. hektar olan 
Kemaliye •185• hektar Kemah c165• hektar Tercan dOO• hektar lllıç • 
hektar ve Refahiye 16011 hektar kasabalannm 1/500, 1/1008 ve 1/2009 
mikyasında halihazır harltaıarının alım l.fi ta~Iı u.rf 114Ullle etalltme
ye konmuştur. İşin maktu bedeli 12500 lira ye muvakkat teminata m.1 
liradır. 

2 - Eulltme 318/ 9U pazarte&f günü saat 15 de .Brllnçan .u.&,Jet& 
birlik rel.sllltlnln emrinde toplanacak eksiltme komlqonunca J&~. 

3 - Eksiltmeye tftlrt.k edeceklerin Nana Vetlletlnden alacalclan 
ehliyetname mukabilinde ihale gününden bet gün enellne kadJl' Beledi
yeler 1mar hey'etl Fen ı,eruııne müracaat ederek lftlrlt •Nltua alma
ları llzımdır. 

4 - Bu 1fe alt ebiltme tartnameat, mutuelename •e fenni tartaam• 
ile teferrüatı Ankarada DahUlye veklletl Belediyeler İmar hey"eta ren 
Şeflltlnden ve Erzincan Y1llyetindon paraaıs olarak alınabilir. 

5 - 'Tekli! mektuplan 2.00 sayılı Arttuma H EUlltme kanunu hl• 
tümleri dalrealnde ihale aaatlnden bir saat enellııe tadar SnlDcan 'f&• 
lllllioe makbuz mukabilinde teaUm edilmelidir. dl.8'1• c'1412• 

Sultan auyu haraaı müdürlüğiindenı 
1- Mües,,esemlz Çıtçlb:ıtı mevk.linde yeniden lnfa olunft.Cak 'lrıtl lira 

St tunq lceflt bedelli bir Iwnk tavlası kapalı zart u.auWe etstıtmeye 
konmu.rtur. Eksiltme 8 Alwıtoa. 042 taclhlııe tesadüf eden cumarte!I. gü
nü saat on birde Malatya Nafia mlldtlrlil~de ,:apılacalctır. Muvakkat 
teminat 5089 Ura 80 turu.ttur. 

2 - Bu ln~aata alt hlllA.saı keşif, proje, husu.si fenni tartname. mali 
şartname, mukavele projesi isteklilere parasız verilir. 

3 - lıteklllerln 2490 sayılı kanunun hükümleri dahilinde latenııeıı 
vesikalarla ek.slltme tarUıfnden bir hatta evvelki tarlhll Malatya Nafia 
m!ldürlüğünden alcaklan ehliyet v4'sikalan ve muvakkat temınauarilt 
beraber tekllt mektuplarını belU günde eksiltme aaatinden bir aaat ene
llne kadar Malatya. Nafia mildürlilğünde tçtlma edecek intaat komisyo
nuna tevdi etmeleri. 

Postada vakl gecikmeler . mesmu değildir. Keşıt. proje, fenni • e mail 
şartname ve mutaveıenamesl Hara rnuhasiplilinde •e MalatJ& Matla 

dairesinde görüleblllr. ('1603) 

lstanbul ithalat Gümrüğünden: 
Mukaddema Eyüpde SllAhtaraıta caddesi No. 1/4, lıT dt 2121 •yılı 

muafiyet ruhsatnameH Kdzını Ziya Boya fabrltuı.na : 
Fabrikanızın ihtiyacı için gUmrült ve sair reslmlerden muaren yerUlp 

seneleri zarfında l.şlenllen miktarın tenzlllnden eonra ka.l&n 10800 kilo A.ll' 
sülfrlk için tahakkuk edecek re!lm ve vergilerin tahsW tkıiat Vetlleıtn
den blldlrllmlştlr. 

S&U geçen tptldal maddeye alt resim ve vergilerin tutan bulunan m 
lira 22 kuruşun 1723 sayalı kanun hUk:mlle 30 giln zarfında. Yememıze yatı
rılması ak.si halde tahsfll emval kanunu hükümlerine r6re hatlwıuıda ta-
kibat yapılacağı tebliğ yerme kaim olmak Uz:ere llln olunur, (8157) 

Belediyeler Bankaaından 
1 - Banka merkez binasının cenup ve garp kısunlannda pptınlacat 

drenaj tesisatı kapalı zart usu1lle ve vah idi fiyat üzerinden etsiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Bu ifln muhanunen bedeli cll 000• on bir bln Türk llrasıdır. 
3 - Talipler .şartname ve enir evrakı (55) elU beş kurut muke.Ollind• 

Belediyeler bankası umum müdil flüğünden alabilirler. 
4 - Ek.s1Ume IO/Ağustosı9,ı2 pazartesi güni.i saat 15 de Ankaraı..!a Bele. 

diyeler Bankasında Banka idare Meclisi huzurunda yapılacaktır. 
5 - Eksilt.meye glrebll ınelc için tnllplerln teklıf mektupla rlie birlikte 

% 7,5 yedı buçuk n lsbctlnde mu\'akkat temlnatlannı ve 2495 sayılı kanu
nun tnylıı eylediği veslkalo.rı ve bu işe alt Nafia Vekfı.letlnden a1ınrnıı eh• 
llyet vesikalarını en geç c-ksiltnıe günü saat 12 ye kadar Banka Umum mü
dürlüğüne tevdi etmeleri §:uttll'. <Posta geclknıelerl mazeret slyılnıaz. ) 

(5'1'18) (8Ql8) 


