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ecep Peker Çörçilin iştirakile yapılan 
Moskova konferansı bitti 

Veni Dahiliye Vekili Mümtaz 
devlet adanılarımızdandır Sonuna kadar har

be devam edilecek Ev eıca nalla, imar vo lskin ve 3 defa 
dahiliye vekllllklerinde iki dela da partı 

genel sekreterUOlnde ba!anmu,tar 
Ankn.r:ı., 17 (A.A.) - Doktor 

Fi"ıui Tuzerin ,·efatı ile inhilal e. 
elen Dahiliye \"eltill!ğirıtı l\ütahya 
mebmm Recep Peker tayin edil • 
mi' \'e keyfiyet yüksek tasdika 
iktiran etmi:-;tir. 

Yeni dahiliye vekilimiz Re<'ep 
Pelı:er, Cilmhurlyet tarihinde bir 
çok lnymetli hizmetıerile kendi • 
!'ine mi.imtaz bir yer ayırnıı~ d.ev· 
Jet ad:uıılarınnır:dan hir;cı;r. 

1889 ela hta.nbuld~ Kocamusta. 
fapeşada doğan Recep Peker 1914 
Je kıll'nıa.y <ıubay olm~ş, g<>~en 

hüy~ harpte Kafkas ceph~.,incle 
bulunmu!ltur. Hıırpt.mı eonra C!r. 
kanıharbiye mektebinde ha.:p ~ 
rihi mua.llim muavinliği yapmış, 
1919 da Anadolaya geı:erek milli 
mücadelede vazife almı,tır. 

1920 dP. Büyük Millet Meclisine 
ltltibi umumi tayin olunmuş ve 

(Oevamı S tinriidel 

3Cec aAşam ~ - ,,._,,~ ,,. ...._, 

Ç6rçilin 
Moskovc;ı 

eya a 
Hüseyin Cahid VALÇIN 

1 

.... ıııııiı-----------~ 
I NGİLTERE B:ı.,şvekili lUr. 

Çö~ilin Moskovaya. ~ittiği 
haJı:kındaki ~ayinlar resmen tas
dik edildi. İngiltere Baş\'ıekill ile 
Sovyetler icra. komiserleri heyeti 
relr.i ve A.nıerika Cilmhur Başksnı
um vekili, sefir~, kumandanlar 
bep bir arada U1JUJl uzun görüştü. 
Jer. Ne görüştiiler! Resmi tebli • 
ğin metnindeıı1 bunu anla.mağa ım. 
Min yoktur. Yalnız bu mülil.katm 
lıı.sıl olduğu netice evvelce ,·eril • 
mit bir kararda. sebat §eklinde 
kendisini gi:>steriyor. 

Müttefikler bir kere daha ilan 
<eliyorlar ki harbe sonuna lwlar 
~evam edeceklerdir. Ve münferid 
bir sullı. yapmağa hiçbir ;n..ıwı~ 
lrolkmıyacaklardır. Bazı 18.kuclılar 

pek ma.lfım hakikatleri ifade et. 
mekle beraber öyle nmanb>rda. 
~öyleomiş olabilir ki bu yüzden bir. 
denbire ehemmiyetleri artar ve 6ıo 
deta yepyeni bir h:a.kikat rengini 
s.Iır. 

İı:ite müttefiklerin sonuna kadar 
harbede<'eklerini ve münferid sulh 
y:ıpımyaca!darrrıı bu dakikada tek• 
rar etmeleri bütün clllı:!yanm dJk.. 
katini celbetıneğe değerli bir lıii.dj.. 
se teşkil eder. Çünkü Sovyetl.er 
BirJfğinin sıkıntılı bir durumda ol· 
iiuğıı ~iiplıe§izclir. Bunılan istifarfc 
etmek istemeleri pek tnbti olan 
mih''E>l' pMpagand:ılan Rnsyanın 

ti11lh ya.p:ıcs.ğı ~nşialarmı cl"taya 
attıkl:ı.n kad!ır Almanya içindeki 
halka da ondan sonra ln~iliz ve 
AmerUmlıla.rm ister istemez ~ıılha 
yıuıa.~cakhn kanaatini telkine 
uğraşarak Alman milletindelii ii• 
mi~izlif;i, !labırsızbğı i:.~aleye çahş. 
mı.1'tndırlar. Moskovn mü'u!;auna 
dair n.~11rcllilen beyanname işte b~ı 
manevralara 'idde tli bir te1<zip 
darbe-;I indine~:,; oiuyor. l\lih,·er l'li. 
yast bir manevra ile mlittefll<lcrin 
arasını ll!abilmek imlill.nrndan mah
rum görünü~e dahilde hallt>llil
mesl Tazı:m çok üzöntlim mr-s.ele. 
lerJe karşda~<'aktır. 

Rnndan sonrn, Moskova mülii.!:a. 
tında ikinci ce['lhe m~elesini-ıı r1e 
~örüşülmüş olduğunu ın''' ·· ·· •ı '· 
Cnnu t:ıhmin etmek zııtr-., Z" ' dc
ğiJdi. Beyannarn<> ikinci cephe hak· 
kında mütt.efikler'n ,·erıHderi kıı. 
rnr ha.lıkruda fam:ımen o:ül\ut ecli. 
~m'. Yalnız nn1rvııhildl~imi7 cihet 
bu babdo. arnla~rla hiçbir ihtilaf 
hultınmadığı<lrr. n1timal ki gizli 

Yeni Dahiliye Vekili Recep Peker 

Bir tek kamyon 
ıastıöi ıaoo lira ı 
Kara borsada kamyon lA.stjkleti.nin 

bir tanesi 1600 liraya. çıkmıştır. Sade 
kamyon ıAstiklerinin fiyatı değil, 
taksi, kamyonet. lAatiklerinin fiyat -
!.arı da inanılmıyacak derecede yUk _ 
selmiştlr. Meseıa. kamyonet l!stJ.ği 
1200 Uray~ zor bulunmaktadır. 

Çörçil Staline gönderdiği mesajda dıyor ki : 

Faydalı b~r rol oynıya. 
cağımızdan eminimi 
Konferansta .Ruzveltin mümeısilinden başka general 
Vavel, man~gal Votoşilol, lngi.liz kurmay reisi general 

Allenbruk, Mısırdaki Amerikan kuvvetleri kumandanı 
general Makavel de bulundu 

Londra, 18 ( A ••. u - Çörçil • 
Stalin mühikatı bütün lıiir memle
ketlerde biiyük memnuniyetle kar" 
şıhınmıştır. İlk karşıla~ma çar~m· 
ba günü yapılmış Te görüşmeler cU" 
mnrtesi gününe kadar devam etmiş. 
ti~ . 

Konuşmalara iştirak edenler ara• 
sıoda, reis Ruzvt>lt namına Harri• 
kan, !~iliz genel kurmay reisi 
Alnn Broolke, Rus hariciye nazırı 
Molotof, mare~ııl Voroşilof, Hindis
tan orduları kumandanı general 
Vavcl ve Mısırdaki Amerikan kuv. 
vetleri kumandanı general :\faksvel 
bulunma.k1aydt. 

Hitlerci Almanyanın ve Avrupa• 
deki bütün şeriklerinin imhasına 
kadar })arhe devam etmek aımi gös
terilmiştir. 

Görüşmeler samiml bir hava i .. 
cinde cereyan elmiştir. Bunlar, tn· 

giltere. Amerika ve Rusya arasın• 
daki bağları bir daha sağlamlaştır
mıştır. 

İngiliz başvekili ÇörçU 'k.,ııa.ştt• 
ib misafirperverlikten dolayı Sta· 
Une şu teşekkür meısajuu gönder • 
miştir: 

"Moskovayı ziyaret ettiğimden 

dolayı ook memnunum. Faydalı bir 
rol oynıyacağunızdan eminim.,. 

Dün gece radyoda bunlan okuyan 
!!iplker şunları ilhe etmiştir: 

Karşılaştı~ımız ıztırapla:T ne o
lursa olsun, Hitlcriz.mi mabvebne'" 
§e azmeltfk. _ 

Reis Rınve!t'i tem\llil eden Haı
rikan da şöyle demiştir: 

Reis RuzveU alınm bütün kara~ 
ları tasdik edecektir. Amerika Rus· 
ya ile birlikte yürümcfte devam e• 
dece'klir. 

Şark cephesinde durum· 

Almanlar Kaban bölgesinde 
yeniden ilerlediler 

) ... 

Tuapse limanı şiddetle bombalandi 
Son bir kaç glll 

içinde 

Ru'slar 
5000 A!man 

askeri öldürdüler 
Şark cephesinden iki intıbcı 

Londra, 18 (A.A.) - Moskovada 
neşredilen Sovyet gece yarısı 

tebliği : 
Dün güııdiiziin, kuvvetlerimiz düş• 

'manla, Klelskayanın cenup doğu • 
surıda, Kotelnikovonun şimal doğu• 
sunda, Minerıılvodi bölgesinde ve 
Krasnodar dolaylarında çarpı:;ma• 

l:ırınn deYam etmiştir. 

Amerikan bomba tayyareleri 
Dün şimali Fransa üzerinde 

harekatta bulundular 

Diğer bölgelerde kayda değer &
nemli hiç bir şey olmamıştır. 

Londra., 18 (A.A.) - Jamllen A.. 
merjka.n kuvvetlerinden mtlrekkep ve 
deva.sa. Amerllı:an bombardıman tay_ 
yareler1 dün şimaJt Fransa üzerinde 

Londra, 18 ( A.A.) - Dünkü çar" muvaffe.klyefü uçuşlar ya.pmrşlardır. 
pışmnlar hakkındn Sovyet yüksek !nglliz avcı tayyarelerinin himaye • 
kumandanlıHı şu izahatı ,·ermekte- sinde gjden tayyareler yUk~k trtlfa.
dir: dan Ruene bUcum etmlşlerdir, Loko _ 

Klet~kay:ının cenup do~ımtnda motif hangarlarına tevzı merkezleri. 
anudune ,.e tedafüi çarpışm:ılar ol• J ne tam isabetler kayded.llm~tlr. İki 

(De\'amı 3 öncüde) svcı tayyaresi dönmem.Jştir. A.meri.. 

ce1seJerde epeyce ~ekbmi5lE;rc1ir. lunmasınm tell<;n edebtleceği müta-

kan bombardıman tayya.relerlııe blr 
gey oıma.ınıştır. Amerikalı general 
1ker demjştir ki: 

"Alınanları §Uphea1z k1 gafil yaka
lad!k. Bu başlangıçtır. Akmlara de _ 
vam edcceği.Z.,. 

Tümgeneral Riparts da ı!Syle de • 
mi§tir: 

"YegA.ne gayeınlz harbl en krsa za_ 
manda bitirecek bom.ba.rdmıa.nı yap -
maktll'.,, 
Diğer ta.raftan Maya.us şehrine ya_ 

pılan aknıda 15,15 kilometrelik blr sa_ 
hanın harap olduğu görWmüşt1lr. 

Moskova ve Londrada 
neşredilen müşterek tebliğ 

Londra. 18 (A.A). - MoS!oıvada lAhi:velli müm.esslki huır h-.. 
Staliu ile Çörçil arasında vuku bu • muşlardır. 

lao görüşmeler hakkında Londra ve Bu gö~meler esnasında, Hitlerci 
Moskovada neşredilen mQfterek teb- 1 Abnanya ile Avnıpadaki şeriklerine 
liğin metni şudur: 1 bt'fı ~ullü kararlara Ta-nlm.ı~tır. 
" . . . . t~tere ve Rusya ile Birleşik Ame• 

Sovyetler ıcra nıeclısi reı~I Slahn "k d:"' ,....efikl b 
·ı B- .r.1. B 't b k"li . 1 rı a ve ~er m..... er, u haklı 
ı e u:1u.ıı. rı anya aşve 1 mıster kurt hış h :b" H'tle · A _ 
Çörçil arasmda vuku bulan görüş• il u u me.. 1 rcı l~an) a 

1 B' 1 ik Am 'k d letl . c buna benzeT ıstibdallıırın ımha• 
m? ~re ır e~ _en. 8_ . ev . erı sına !ka<iar dl:vam elme~e azrnet• 
reısı Ruaveltın mumessıli mıster m· 1 d ' T b" do tl ı 

ış er ır. ~ ır s u.;: ve ı:a-
Harriman, Sovyet Rusr:a namına 
Molotof, ll\Srcşal V<>roşilof, Mo.."'ko· 
va İngiliz sefiri, İngılız genelkurmay 

m imlyet havası iç.inde cereyan et· 
miş olan bu müzakereler, üç büyük 
devlet ile müttefikleri arasında mev 

başkanı sir Alen Brooke, hariciye ,. cut samimi münaseıbcllerle hemit" 
müsteşarı sir Gadogan ve İngiliz, henk sıkı dostluk ve Anlayışı bir 
Rus silahlı kuvvetelrinin diğer .sa• defa daha tebarüz ettiınıiştir.,. 

Ticaret 
Vekilinin 
tetkikleri 

Şehrimizde bulunan ticaret veki· 
li Doktor Behç~ Uz, bu sabah Mm 
taka Ticaret Müdürlüğüne gele • 
rek t~tk.iklerin'! devam etmiştir. 
Vekil, dtin .sabıı.h da Mıntaka Ti • 
caret müdUrliiğ'J.nde me:ıgul olmuş 
tu. Dü'lkil sabahki tonhntıda ve • 
iiil, bilhasaa. İngiliz ticaret kcırp • 
r::ısyonu mFıneı?siUerinin de ı~ti ~ 
rakile vekilet dı:ş ticaret ı:lı!resi 
rt:'foti ve ithalat ihracat birllklerı 
umumı kli.tibiı.'in bulunduğu bir 
toplantxya ri:·a.s. ... t etı:?ı.iştir. Bu iç· 
limada Tilrk • İngiliz ticari miina· 
sebatı:nı alB.kalandıran L'li!lıim mev 
:::ular üzerinde göriişüldüğü anla• J 
fillma.k t?.dır. • 

Vekil öğladeri sonra· iUıalıit ve 
ibra.oet birliklerinde meşgul ol • 
ınuş, ~hrimizde aı;:ıla.n tzıni·r!i ~a
cirlerfo te~l ettikleri manifatu· 
racılar şirketi şubesinin küşat rcs j 
ntinde bazır bulunmuştur. 

Ticaret vekili ~ercfine diin öğ· 
le Uuri Tbıret Od.as! tarı:ı.frndan 
Taksi:n GarJno3•tniia bir ziyafet 
verildjğl gibi bugün de ithalat, ih• 
'racat birlik] eri ta.rafrndan Parke- ] 
telde bir ziyafet verilecektir. 

Vekil, bugün1erde şehri.nı.iWen ! 
Bursaya gidecek, orada tet.Kik!er 
yaptıktan .!'<"nr& tekt'a.r şehrimize 
dönecektir. 

.. 
Tartbln blytlk 

davaları 
seris!nden: ~ 

ALMAN VAı 
PURUNDAKi ! 
CASUSLUK 

Büyük danlar ııerilinl.n be§lntjal. 
nl teşkil eden bu heyeca.nlı da,-a_ 
bugüıı dördüncü ııa.yfamızda bııl

ladt. 

Dalkavuklar 
saltanatı 

lsJ..;ender Fahrcttlntn ~·azdığı bu 
tarihi a~k romaıımı yıılunda ter. 
rlkııya b~l.ıyacnğız. 

--0--

KARA ELMAS 
Vchlp Taylanın inıoUlzceden ı:e. 

vlrdlği bu çok heyecanlı zabıt::ı. 
romanını yarından ıtibarea 

En Son Dakika gazete.in 
b ·ı k •• , de takip ede ı ece sınız. 

1-'nka.t bu nihayet l1it· rnl<am ve bir laıı budur • 
İ1JJ!ıi.n me"eel~i ol<luğu için, m~m· Şimdi umumi c;urette denikbilir K •• •• s • • f • l 
tık <falresinde kODUl:!an kims.'<!ler l{i, rni~verc karsı müttefikl~r cep. omur u l l s l m a l B .. k .. ~ 
ara .. ırıda tamir k:ıbuı etme7. anlaş· ~feussı~adenınııiçmlıu!.rcad'=eaıteıadekıd.ke· ·aynoıketud~·- UQ Uil U ya gmur 
mam:ızlıkl.ır doğnrar .. mz. ~.ısıl ki " ,, • ... 
müttefikler b'rbirlerini tam ve cf~l;;lin~e. şüdphe lınl:nadmıştır.JMüthte• K .. .. t . .. . de 
kati surette ikua eJememlş o·salllr 1 i erının e ellerın en ge en er omur evzı muessesesın 
Nle :ıynlıltl:ırı.m n-.eycl:rna ,urmı. t~r~ü ~ar<lımı hızb.~dırm:ığa ~;met· 1 • • • 

~·a<'al\ kad:ır bırbirıerine yaJ\la~mlŞ t;JLert mu~al<kak ad.dohınabılır. ~ti 5 memura •ışten el çektırıldı 
lmlunuyorl!ır demel<tir. İkinci cep. ~attlar i~ınde Alman~Ta.yı dogu 
he meselestne bt>yanname<le t.emas ceplı~siu<le za!une:tli bir kış harbi l • Ad • • ı d • 
eı~itme~i~in ,.e hıı tem~stan.s~nra. I c.Wh~ beklediği artrk.sab't. olm'!ş 10 bayı ııyeye verı ı 
n:.:üttefık ·er arasın<lakı ~mım•y.eli lıaki'katler arasında :zikl'edılınek Ja- (Y ın.ı s üncüde) 
\~\anüdün bir ker~ da~a l<'ı(ft °"• zı.?1,cbr• ' · a 
' . 

Birkat; gündı:nberi sıcakalr art
mış ve ı~tanbul buoo.Itıeı bir hava 
içinde kalıncytI. Nih.a.yet bu sabah 
yağmur başlamlŞ ve fasılalarla 
öğleye kada.r devam etmiştir. Y.t 
mur dewm ettiği esnada buan 
sa.,,<Pana.k halinde ve çok kUV1'Ctli 
yağmıştır. 



tamaHar 
dağild~ 



18 :AGUSTOS - ·194z H A B E R - Akşam Postası 

8Mdlll .., Ii.....,.. ladld 

lialdcı-tank aı 
samdı#I ,..: :feJa.t 1ı1.atbauı 

ABONl!l 'AB'.11.A.RJ 

l aylrtı 

~kiye !1'.cmtbl 
u.oo Ki'. 11.00 Ilı. 

1.ml • H.OCI • 
&,00 • 

l.~O • 

ll.00 • 

LOG • 

~~,············ ·· ··~t 
i Dünden ı 
j Bugüne ! ........................ ,. ... 
IUl!idlıtaada vaziyet 

IIuıdiırtanda b3.§ka ba.şha merkez. 
lerden dün a.Ims.n hllberler va~iyette 
büyuk bir ı:ıalAh olduğu.na tşaret et. 
meKtcdlr. KalkUtada. dün öğleden 

&onl'.ı Hindli nUmaylşç!ler bazı .!lokak 
lard:ın geçtikleri mrada ikinci derece. 
cie hA.dıııeler olmu=tur. Delhide ışık 

.Ondürme mecburıyeti iki gün daha 
uzatılmıştır. Hindlııtandaki vaziyet • 
ten bahseden Japonca A.'!ahi gazetesi 
di)·or iti: 

'Hindlmandakl iS)'aJl te§kllA.Uan • 
d.mlmalı ve ııılahlandırılmalıdır. Şim • 
diki l yanlar, isyan eevki tabiisinin 
mtin!crit tezahürlerinden be.§ka bir 
~y değildir. 

Hindliler, İngiliz garnizcnla.rma 
kar~r bir çete ınuharebuf hazırlama. 
bdırlar. Bunun için harici llemle te. 
mas etmek Uızmıdır. Halihazırda Bj.ı: 
manyada toplanmış olan Hind lider. 
lerl, :azım olan ~eyı \'Crmek auretUe 
ııila.bh isya.ı:ıa yardım ctmekLedlrler.,, 

tS\ iÇRE BllUlJDUSA DUVARLAR 
YA.PILIYOR:~IUŞ ! 

l!vlçrede çıkan ZUrhcr ÇaytUDg 

Şark cepbeslade 
(Baş t:lrafl 1 inC'lde) 

mu,tur. Bir bölgede Alm~nl:ır yüz; 
t:.ııık ve ucak ile saldırmışlar fakat. 

Çörçil Londraya 
döndü 

(:ğır zayiata uğramı.,lardır. Son bir Londra, 18 (A.A.) - Sovyet Rusya 
kaç gün ıaı·fında Ruslar 30 Alman başvekili Stalinin daveti üzerine tn -
tan.kıııı iınha etmişler Ye 5000 Al ~ gntere başvekili Çörçil Libre.tör tL 
man öldürmüşlerdir. pinde dört motörJU bUyUk bir tayya. 

Kotclnikovonun şimal dol(usund:ı re ile çarşamba günU Moskovaya 
bir Rus birliği 7 Alman tankım varm1~tır. 
tahrip etmiştir. Şirnall Kafkasyada, Tayyarede Ruzveltın mümessili 
Krnsnodar bölgec;indc ~irldetli caı'" ıh.ister Harriman ile Çörçilln hususi 
pışmalar olmaktadır. 1 kAtibi ve doktoru da hazır bulunu • 

Kuban nehri dolaylarında Al- yorlardı. 
manlar nehri bir noktadan gcçmd" Muza.kereler çarşamba günllnden 
mu\'affak olmuşlardır. ' cunı&Ttesi gUnUne kadar devam etmiş 

Londra. 18 ( A.A) - Sovyet leh• . ve Çörc;il, Londraya dönmtiştür. MU -
liğine yapılan bir ek, Karadeniz 1 zakerelere sivil ve asker1 20 zat I§ _ 
Rus ü~lerinden biri ıt•~ taarruz eden tira.k etmiştir. 
.'ıJ.nan haya kuvvetlerinin kayıp -

1 
Londr& 18 (A.A.) - ÇörÇil Mos • 

lann<iıın bahsetmektedir. Limand:ı kovaya gitmek üzere !ngiltercden ay 
askeri hcdcrlcrclc sabet ka)"dcdil •

1

, rılmada.n evvel Stalinlc yapılacak _gö. 
memi.~tir. rUşmeıere ait pilA.nlarr bUtun domm -
V/Şll'E GÖRE HARP DURUMU yonlar başvekillerlne b!ldlrmiştir. 
h,~i. 18 (.4.A .. J - Rns ceııhcsin· ı 

de, Don kıvrımında muharebenin 
1 
r 

şiddeti gitı;ıide artmaktadır. Kuba·ı l 
nehri bölge~inde Alm~nlar ycnı 

ilerlemeler kay•Jetmi.,lerd r. Ku,· • SALOMON 
vetli bir düşman birliği sarılmtş ve j 

ta;:::~:ef~::~;t_e:~~~:~~kte olar. 1 ADALARIN DA 
bava .kuvvetlerının adedı fa;:;ladır. 

Bunlar Karadeniz klytsına gitmek-ti" 
olan bütün demiryollarına taarruz 
etmektedirl~r. Bu demiryolları bir 
çok noktalardan kesilmiş bulunmak· 
tadır. Tuapse litnanı ı;<ene ağır bir 
bonıbardmnana ttriulm uştur. 

Grosny bö}ıgesiııdcn yeni hiç bir 1 

hahe'l' alınamamaıı;:ıır. ! 
Di~er höl.!(elerde önemli hiç bir ı 

dıeği,ilclik olmamıştır. 

Hususi okulların 
zam talebi 

Şıddelli 
m uharebeler 
aevam ediyor 

-.--
Amerikalılar adalar 

arazisinden üçte birine 
aahip oldular 

Londra, 18 (A.A.) - Londrada 
~azeleııinlıı yazdığına göre, birkc.ç 
za.aıandanberı Alrnanyad:ıki harp e. Maarif vekalet ine birer liste 
ısirlerl!e yabs.ncı !§Çiler hergün daha gönderilecek 

ta.lunin edildiği.ne göre Amerikalılar 
Salomon adalarında yeni silA.hlar kuL 
l&nmI§lardır. EzcUmle bunların ara.. 
snda bir nevi kara ve denizde hare
ket edebilen traktörler ve 13 t;onl.uk 
ta.ı:ı.klar vardır. Herhalde Ametjka.n 
ve Avusturaıya paraşütçüleri .ısav{l.!Jll. 

iştirak etmişlerdir. 

artan bir sayıda lsviçı·eye kaQt.ıkl&. tltretmea ollalları
rmdan Alman makamları, hudut mu.. 
hafızian ile nezareti ve mt\t'akabe)'i aa gladözll 
koıayla.ştıroıak maksadjle !svlçre ve d 1 8'-
Al~a.nya hududu bÖyunca halen yUk. l818b8 8 8 I D8C D 
uk duvarlar in§8 etmektedir. Ankara.dan bildlrUdjjiıı6 ıöre 6ğıı&t. Vaşlngtondaki bahriye na.zırlığ"ı 

Klmtır ıollstımau 
Eti Bank ıslanbul kömür salış şu'" 

besi müdürü Zekeriyanın yerinP-
. Eti Bank kömür mties.sesesi umum 

müdür muavını Eylip Sabrinin 
getirildiğini yazmışı ık. reni mü• 
dürün işbaşına getirilmesinın, sa· ı 
dece bir istifa ile alakadar o!m:ııtı• 
ğı, ayni zııımanda bazı yoJ.~uzluklaı
la da ilgili bulunduğu anla~ılmah'" 

tadır. 

Bu sabahki bir refikimizin yaz· 
<lığına göre, yeni miidür, Ankara • 
danbeş kişilik bir ekiple şehrimı· 
ze gelmiş ve işleri dcvraldıklaıı 

sonra yolsuzluk suçiyle be~ kişiye 

işten el çektirmişlir, 
Diğer taraftan eski müdür, Zckc• 

riyanın çekilişi de bu vaziyetle a· 
Hikııclardır. Eli Bankın ı .. ıanhul 
kömür lc\'zi mi.icssesesinde yapılnıı 
l'Qlsuzluklardan başka hayiler tar:;• 
fından ı:la mühim suiistiınaller ya· 
pıLmış ve her nedense o zmn:ııı. 

hunlara göz yumu!muşlnr. Siınr\i iş; 
devir alan ekip bütün ~·olsuzluk\,m 
h1rer birer meydana çıkarın:ıy:ı 
çalışmaktadır. Yeni teş.l;füıl 1.R J,n· 
ılar kömür mubtekirioi de adliyeye 
venn~ bulunmakt.dır. Bunl:ırııı 
içinde birkaçı da miies~e:;cnin seç· 
liği kömiir bayüd~r. 

Dün adliyeye Terilen kömür muh· 
tekirl~ri ara.sın<la sade beyanname 
satmaktan değil, tarlıs11. kömür 
vermekten, narhtan fnr.l:ıya satış 

ve izinsiz kömür mutavassıllığı yap· 
maktan suçlu olanlar da vnrdır. 

MııOOkeımelt!rinc bu.ıriinlerde başla

nacaktır. 
Bundan başka ba-ıı halk da~ıtma 

birlikleri mümessillerinin de yol. 
suıluklar yaptıkları meydana çıka• 
rılmıştır. 

Evinde soba~ı olmadığı hal<le 
b:ızı kimselere sobası "Yardır. diy~ 
beyanname veren birkac birlik mil· 
messili de adliyeye v<'rilmiştir. 

Bu sabah, kendisiyle görüştüğü
mü~ müdür Eyüp Sabri, h3<iisenf11' 
dolıru olduğunu beyan etrn~. 

Fikri Tuzer 
gömüldü 

• • • • 
ıyı anne ve ıy! eş 

Se1Jen ue sevilen bir kadın icin iyi bir eG ve a.rı.11.e 
olmak onun yüklendiği vazilelerin c;ı ko!ayıdn-. Sevip 
sevilmiyorsa hayatın ağırlığından sikayct eder. Fakat 
bir kadın tam iyi bir eq ve iyi bir aııne d~~"'ilw hEk:r..iinii 
zü verebilfrsiniz: Bu kadın bir başkasmı se!Jme't.ttc veya 
sevilmektedir. 

Yüksek tan si g 
liği ve havac~~ 

-
Müh~ntlia mektebi talebesi hava kurumu t-=.;sislerinde 

pilotluk ekzersiz.leri yapacaklar 

Milli Şefimizin biiyük oğiu 
uçuş tatinıterine başe.adı 

Maarif Vekaleti, Ti.ırk Ha.'·a, Kt.• ı ôan so:-ıra, miıhcndis mektebi ta" 
ınmınıa. ~-ön<lerdiği bir yazıda. yük· 1 ebelclı.iıı-n;-~cı Tarik Hava 'Kurumu 
sek müh;mdi<ı m.e<ktebi talebeleri • ı ı·a!:lta;.ariy e ycfr'1.ir.lm~sj 1uınr • 
ııin, kurum vasrta.sile pilotluk e.~· lıklP..ı.'ill.!1 başlanmış ·ve ilk olaak 
zers~leri yapabilccelderini b:ilcli:• Mi''li Şefimiz Reificilmhur t.smet 
ıni~t\r. 1r.önfüıun büyu:~ oğ:lu, Yfu.~sek ~ 

Bizde bu •ısu.Jün tatbik edilmesi hen•Jis mc:~i:ebi tal.eberintlen Omer 
yE"ni mühendi~in, sulh•a \'C toonü ıuçı~ taJimlerin~ 00.Şla.ımştll:.. 
harpte yurt iç.nde hayatl b;r ihti· uı.izld~ geuc:mize bu yol1a da 'ba
sa~ şube:oi olan lı::vacılıktn lla :::• ı:arılar d'leıkc.n :u;tı:f;r ÇY~ 
meli mümarese edinmclr.r'ni temin dolayı Maarif Velci.ctini de teh • 
eyliyee~ktir. Vek!ıletn karann- ıik ederiz. 

Sati.1 atyadakl esrarla ba€fl.fioo 

Gazel Halicelfiin 
gerdanındaki b r 
Cesedi çıkardan kad1111n sandalda bir 
tecavüze uğradtğı ve boğuşma esnas!n
da denize düşerek boğuiduğu sanıhyor 

Dün sa.b1~, Davutps~<la, Çop zeJliğiyle şöhret bu!an Hatice, 
ltkelesi oivarnıda. yirmi ya.~mda, wn g.ünle!'de i.ıir delik:rnlı ile ta• 
~ç bir kadm cesedi lbıtiunm~tur. 1 nrımuş ve birlikte gczmeğe bas.Ja-

Ce&f<lin il.zerinde bazı yarıı be • ' ~~_tır, t~ Hati<·enin .de :ra~ı:__ge· 
reler görülmüş ve rnor&ı:ı. kaldml• esi, bu gıençle sandala ıbi~dıgı ve 
mlŞtlr ,., a.~rldrktan sonra y& bu gen~ ile 

• veya berhwgi b-.ı.sk.a sandaldaki Almm hu&USl haberler, yabancı men okulla.rnıa., parasız ya.t;dı· talebe 
i~çilerle hazıp dirlefrıden başka almdıktan sonra sınıtla.nıı m11saadesi 
Alman ordUEu ka.çaklannm da .tJ.er n.ııbıetbıde ve müracaat tarihleri e. 
gün 1svic:reye girdiklıerjni t.e>·id ey. sas tutularak ~dllzlU talebe de a.. 
ı~meld.cdir. Huthıdu gcçmıye te • ımac&ktır. GündUz1U kaydolmak için 
~ebbi~ edenlerin ba.zıla.n Alınan hu ınil.r&cUt edenlerin sayuıı ıube açtl
lıud muhafızları tam!mdan öld'.i • masınt istilzam ettirecek derecede 
rülmüştlır. Alman hudud muhafız • çok olduğu takdirde vaziyet maarif 
hn teplıeye gönderilmiyecek ka• vekAletine bjldirılecek alınacak ceva. 
dar yaşlı olduklarından, kaçanla • ba göre talebe kaydına devam edile -
nn büyük kısmı İsviçre toprakla cek veya. aon verilecektlr. 

muharebeler hakkında. aon derı;ce az 

tafsi.lAt vermekte iSe de Amerika.lıla.. 
nn bUtUn adalar arazjslne Uçte bir 
nuıbetlnde sahip bulundukları ıyi bır 
kaynaktan öğrenUm.l§Ur. Amerikalı. 

ıar TUlgaiyi, Guadalkaları, Fleridayı, 
.Maleikayı işgal etmekte bulundu.kla. 
n gibi Sen - !zabel ve Yeni Corç a • 
daıarına da çıkmışlardır. Muharebe • 
ıer devam etmektedir ve çok §lddeL 
}idir. 

Ye.ıpıla.n t::r·bkika.t ~nunda. gen~ m;.iteca.vizl.erle a.alarında geeçn 
Cenaze kadm Kum.lraprda., Soğaruığa.da, ' müoadele sonunda. rlen.ir.e ciuştüğü 

tO'. ren j n de Kiıtipsinan mektebi aokağmda, 22 bu suretle boğulduğu ileri sürQ1 • 
numarada oturan Must"dfanın ktzı mektediı. 

Milli Sel, Başvekil Hatice olduğu anlaşılıınıştır. Bu e~ Hatioellin Ce<"--"'<iinin boyun kıs-
rarlı vaıkarun tahltika.tmı müddei~· nundn Ye ba..<mıd.:ı yara ve ~ercl.er 

Ve lılkimüt erk i DI ;nunıf muavinlerinden Orhan Kara vardır. Maa.:::af h varumın esran 

bazlr Qaalandalar 1 kö~ idare etmektedir. Gen; kadı· ı morg nı.pcrc. 2lmdtktan sonrn ay. 

r:na ulaşmağa muvaffak olmuşlar Diğer taraftan huaua!, TUfi[, wılt 
ılır. ve ya. bıı.neı okullar idarelerinden be.zı 

l EN'f TİPTE lNGtLtz 
TA \"VARESl: 

Deyli Ekspreı muharriri Baell Kar. 
de\ in dediğine göre hava şeflerinin 

en gençlerinden hiri olan hava mart!. 
~ali Slr Sholti Dugia.s Pike av uçağı 
c ye isim takt'iğı bir uçağın pil~la • 
rını lıazırlam!§tır. Bu uçak Stukalar. 
uan Uç kere daha. hızlıdır. Bomba ye. 
rıne bomba ağırlığında obüsler atan 
u;akda zırh tertibatı Ssukalardakin.. 
den daba i)idir. ta~e kollarına ı:nıtral 
~oz yuvs.larma, denizde orı.a ve kU. 
ı.;llk tonajda gemılere bu uçak ateş e. 
c.elljl.mektedır kt. bunu Stuka yapa • 
mamaktadır. _ . 

l.\"GİLTERE 1LE 1SPA1''YA 
·~ 

larmm. yatılı -ya. yatuıız talebe Uc. 
retleı;ııe zaında bulunmak iıstedlkle
ri anlaşılmı§tll. Yapıla.n zamların 

toptan incelenmes1 için geç.en seneki 
UcreUerln miktarı jle 9i2.943 dera 
yılı be.şmda alma.cak btltUn Ucretıeri 
gösterir bir cetvelin okul idarelerince 
hazırlanarak Maarlt vekAletine gön • 
derilmB8l, vek!let tarafmdan ıı.la.ka • 
lıla.ra bildirilmiştir. 

Bir kadın ceviz ağacından 
düştü 

Gümllşsuyunda dere aokagmda 11 
numarada Asiya adında. blr kadın, 
dün bahçesindeki ceviz ağacme. çık. 
mış, oevi.Z toplarken dUşmUştllr. Ka. 
dın s.ğrr surette yaralanarak Beyoğlu 

MfJN~SEBATI: .ııastanesine kaldırılmı§tır. 

De~·ll Slkeç gazeteslnl.n bildirdiğine 
gcore, tspanya ile İngiltere arasmda • 
l<"l muna.sebetler tevkala.de sallh buL 

len Don havzasının tamamı kati ola. 
rak Alınan ve müttefik kuvvetlerin 

111 ıştur. ell.ııde bulunmaktadır. 

1 ki memeleket arasında bir itilaf ~miryollart tesislerile dU~man ge. 
name imza edilmi~lir. Bu itilafnn.. rllerindeki iaşe ve malzeme müna · 
ıneye ı;(Öre, lngilizll'r fspan)·a~~ kalA.tin& Alman pi,ke • bomba ve sa. 
, e İspanya fasına lıü~ i.ik miktarda vaş uçakları tarafından deve.ınlı ta • 
ı:;ıda meddc~i altmış bin tondan fa-.. arnızlar yapılmaktadır. 
la buğday, binlerce ton tuzlu balık 1 Viıı..zına doğusunda ve Rijev yakı • 
, e diğer maddeler ı::öndcrecektir. nmda her smıfa mensup kuvvetler 
Ko<:-ulan şart bu gıda madtlclcrinin ~iddetlı -:::udafaa savaşlarına giri§ · 
1 wan~ adan dışarı çıkmamasıdır. mi§ bulunmaktadır. DUn de bi.rÇok 

1., dU§D1lUl taarruzları akim kalmı§ ve 
~ .\RK CEPHESİNDE HAREKAT: muhtelif yerlerde düşman kar,ılık ta. 

::;.ı:-k cephesindeki harekAta. gc • 
ıınce Alman tebliği bıı hususta. şu 
·aberleri vermektedir: 
Kıtalanmız aşağı Kuban cenubunda 

,.e Ka!ku silsilesinin şimal batı kıs. 
ınmda başarı ile yaptıkları taarruz . 
ar sırasmda ileri hareketlerine de . 

\'&m etmişlerdir. 
Karadeniz k~·ıla.rmda hava akın 

tarı esnasmda düşmana mensup Uç 
kıyı gemisi batmınu~ ve büyUk blr 
ta ıt gemisi ağır ha.sara uğratılmlş • 

t ır. 
p ı man Don btiyUk dirseği şimal 

arruzları pUskUrtUlmUştUr. 
Cephenin şimal kesimirtde bir çok 

yerlerde dl\şman kar§ılık ta.a.rruzları 
ve hava. savaş hazırlık lan temerküz 
ateşile dağıtılmış ve geri atılmıştır. 

ALll.AN HUSUSi TEBLt<tt: 
Berllnde dUn neşredilen huını~t teb. 

!iğ: 

Alınan denizaltılarmm, Bur Okya.. 
nusımda, Amerika kryılart :ıçığmda, 
A.trlka batısında ve Atlantikte tOP· 
yekfuı 105. 772 tonilA.to tutarında 19 
gemi ile iki taşıt yelkenlisi batırdık. 
ıarmı bildirmektedir. 

Londra, 18 (A.A.) - Amerikan 
bahriye nazırlığı Salomon adala.rmda 
cereyan etmekte olan çarpışmalar 

hakkında şu tafsilA.t.ı ~rmektcdtr: 

Amerikan askerleri sahll mevzile. 
rine tamamıle yerle.~m.i§lcrd1r. Japon
ıar buraya havadan taarruz etmişler 
fakat 36 uçak kaybederek geri dön. 
müşlerd!r. 

TUla.gi dolaylarındaki, gece deniz 
çarpışmalarına ait ta.fsillı.t yoktur. 
Fakat Japon fi!osunun karadaki kuY 
vetıere ulaşmadan gerı döndüğtı mu. 
ha.kk&ktır. 

Vlşl, 18 (A.A.) - Tokyodan bildi,. 
rildiğine ~i:lre, Salomon adaları Uzerln 
de şidc.lc li hava muharebeleri ol _ 
muştur. 17 Amerikan uçağl tahrip e
djlm1", Japonlar tse 2 uı;ak kaybet. 
miıılerdir. 

Japon uçakları diğer tare.ftan Port 
narvin ve Tonsvilleye taarruz et. 
mlşlerdir. 

Vl.şi, 18 (A.A.) - Va.şlngtondan 

bildinldi~ine göre, Amerikalılar Ja_ 
pon kuvvetlerinin Salomon adaları 

cenup dolaylarına aııker c;ıkarmalart
na mani olmU§lardır. 

----o-

Batı çöllnde 
Lonilra., 18 <A.A.) - Batı çü• 

lünde keşif ve hava faaliyeti art
mıştır. 

Fotoğraf 
malzemesi ihtikarı 

--o-

Bir kadın suç üstünde 
yakalandı 

a u döııemecindE' tamamlle mağlQp 
.mıı; ve kıtalarımız her tarafta 

'1 .. h•; .. ıyılarına ulaşmıştır. Elde ed! -
:Nı ·opr:ı!tlarda dağınık halde bulu • 
L , rh\ ·nı:rn kuvvet!erinin temizlen • 
n.e!.ııri lş;;:ıe devam olunmakt&d.n'.)I& 

Bundan ba,ka diğer Uç gemi da.he 
torpille ağır ha!ara uğratılmış11a da 
~ddetll düşman mUdafs.a.smm hemen 
hare~te geçmesi yllzünden bunların 
~tıp ba._tmş.dık,l.an ıörW.~. __ 

Sirkecide Hamidiye caddesinde 3S 
numarada fotoğraf malzemeciliği ya. 
pa.n Sabite Feleğin fahiş fiyatla fo

toğraf kartı sattığı haber alınmış ve 
dün emniyet kaçakçılık memurları 

tarafından yapılan bir ctirmümeşhut_ 
da 345 kuruşa satılması ıa.zımgelen 

bir kutu kartpostalı 425 kuruşa sa. 
tarken yakalanmıştır. 

DUkklnda yapılan aramad'l 184 
kutu kart bulunmuş, hepsi nı\\sadere 
olunarak kadın, cf\rnıUmeşhut mahke 

meıılne verilıni~tir, 

U nrn herhangi bir cinayete kurb~n atnl Rnn<:aktır. 

Ankara, 17 <A.A.) - Ani öl~- gi~esi fa.~alıi .~·a.rdrr. . .. ı Ta.hk~at ehemmiyetle yürlltül • 
mü her tarafta cler:n hiır teessur Soylendıgme gore, semtınde gu• mekt~clır. 

uyandıran Dahiliye VckiU ~!"ZU· 
nım mebusu rahmetli Fikri Tnzc. 
rin cenaze...;, bugün se.at 17 de me
rasimle kaldırılarak :ısri mezarlı
ğa d t fnedi1;rniştir. 

1 

izmirli tacirlerin \ 
açtığı n1üess9se 1 

Piyasa.da bulunmıyan bir 1 
çok cins manifatura eşyası 

Nama.zt !1<a.at 16,30 da kalabalık 
l:ir h::ı.lk kütlesinin v~ merasimde 
hazr.r bulunanlar.n iştirakile kılın
<iıkt1!.n sonra rahmetlinin Türk bay 
rağm::ı. sarılmış ola tsbutu ~op a.
rab..'ISma konulmuş ve cenaze ala
yı saat 17 de Hacibayramı:lan ha
reket eylemi&tir. 

Ntllas c1'zdmd.~rda 
beşer metre o~c ra 

Alayın e-n önünde bir süvari 
miifrez~i girli)"or Ye onu piyade, 
jandarma. kıtaları ile matem nıcr.;ı 
çalan askeri bando takip ediyor
du. B:ı.şta Milli Şef İnönü tarafm· 
elan gönderilen çelenk bulunduğu 
halde yüze ya.km çelenk tabutu 
trı~ry:ın top arabasını takip c<li.. 
yordu. 

Alayın yliriiyüş.e geÇ'lne~ ll.zere 
bulunduğu sl.I'8.larda :MılH ~ef yan 
larmda Basvekil Şükrü Saraçoğlu 
ile maiyetJeri erkS.nı olduğu halde 
ge-ldiler ve cenazeyi Ankara bele
diye dairesi önüne kadar takip 
buvurdutar. Ctimhurreic::imiz.in sağ 
tn;ıı.fl::ırmd?.. Büyük Millet Meclil"i 
reisi Abdiilhalik Renda, sol taraf
larında da Başvekil Şükrü Sa.rarr 
c.ğlu bıılunuyor ve orı ları ş~lırimiz 
deki büyük elç\lerle bu elçiliklerin 
okiinı, vekiller heyeti. Parti genel 
sekreteri ve mı:"bu<>lar, genclkur. 
m:ı v ve vckiı.:.etler erkanı il~ mer
humun dostları takip ediyorrlu. 

Yollarda halk tarafmdall &'!. 

lamlanan cenaze alayı adliye sa
rayının önü<le durcbı ve tabet top 
arab:ısnıılan eenazı? otomohiline 
nvkleclilerc>k Asrl rne:ı:arlığa götii-
r;ılmü~tür. Cenazede bulwı"'1akta 
olan bütün zatlar mezarlığa kadar 
tabutu otomobillerle takip eyle • 
m:şler ve mezar başında son defa 
cğilm.işlerdir. 

Bir zehir kaçakçısı yakalandı 
Fatihte, SarıgUzelde oturan Fah • 

rettin adında birisinin eroin ticareti 
yaptığı haber aımmış, diln. 5 gramlık 
bir paket, f'roin ııatarken ya.aklan • 
mTFıtyr. Zehir kaçakçısı adliyeye vcriL 

miaUr 

satışa çıkarıhiı 
lı;mirli 2-1 tacirin iştırakile kuru 

lan '•manifaturacılar anonim şırke • 
ti,.nin §ehrlmızde açtığı 750 bin lira 
::ıermayeli ııubesini.n küşat ı:nerasıml 

dün öğleden sonra. yapılmı~tır. 
Merasimde şehrimizde bulunan ti. 

caret vekili Behçet Uz, vali ve bele
diye reliii doktor Latfi Kırdar da ha. 
zır bulunmuşlardır. Merasimden 11on. 
ra halka satışlara başlanmıştır. 
Mağaza ınUnhasıran tngılız men§e. 

li manifatura eşyası satmaktadır. 

Mağazada görillen eşyanın eksensi u
zun zamandanberi piyasada. görülme. 
mekteydi, Mağazada. her Yat.andaşa 

nUfus tezkeresine ışaret edilmek su. 
retile beşer metre mal verılecektir. 

Böylelikle ikinci ellere mal ka.ptırma. 
nın önüne geçilmiş olacaktır. MUes -
sese namına 2 milyon lira!ık manjfa. · 
tura. eşyası yakında. 1 

memleketlmize 1 
getirilmiş olacaktrr. 

22 serseri çocu 'E 
toplandı 

Zabıta. dün gece, Beyağlunda, köp. 
rünün altında, Galatada vcsair bir 
çok semtlerde yaptığı ara..~nırmalar 
sonunda 22 serseri çocuğu toplamış. 
tır. Bu çocu.idar, bu sabah mtidilrlye. 
te getirilmişlerdir. Bır kısmı kimse • 
sızler yurduna, bir kısmı da sanat 
mekteplerine yerleştiri1eceklerdir. 

Yeni fiyatla şeker satıtı 
Taci:.-lerin vermeğe mecbur 01 

duğu beyannameler cHın akşnma 
kadaT topalnm150ttr. Bu cı::ıbahtan 
itibaren ~ek'!r .satı,larına ba!>n ln • 

Dll!ltir, 

(Ilaştarafı 1 ncide) 
uym z:una.ndıı gene lıumıııy iın.n
ci şube miidümiğünü yapımeür. 
192S de Kti:fuhyııdan melius.~
lereJ, C. H. P. genel sekreter.floL 
ımıstur. 1924 de İsmet fo;jnu'Jfu· 
lıinesınde dahiliye, sonra imar V:e 
i't"kôn vekili, daha !'Onra Fethi 
Bey l•a.binesinde gene dnlıi\ij;e 
n!icili ol.mu~, üç ay sonra. ispra 
etmiştir. Sonra gene İmıet ~ 
kabinesinde dahiJi~·e vekili ,olıımş 
o;onra. C. H. P. meclis guruptt reis 
Yekili, rnmn Xafıa. '~eJ,ili, bu ~e
kilUktcn s1)nr:ı. tekrar par\İfe .ge. 
nel sekreter olmmı ı·c ünil·ersit.e. 
nln inkılap de~i profor.örli.iğünii 

yapmıstrr. 

~p P·~erin dahiliye ,·ekili 
tayini!" Saracoğln habinesinin 
Jmvvct \"e ahengine eh cri~li bir 
iltihal' ,·u~m bulmuş o·uyor. Re
ı>ep Pel>er tuttuğu işlenle loosldn 
nüfuzunu derhal dnvnrnn, çok 
~ah,an ' 'e teŞkilaUnI rcılr ve jyl 
~.a lrştrran bir sec.;yye sahibiBır. 
Vatan Ye millet cla\'1'lnrmcla dai· 
ma milli ifoıtiid91 ve nakimi;r.etten 
yana <Tİ{len siyaset 'i:zcrinclc yü. . ~ '· riimi.is tec::r!i Yıızüesinin lıer noh'. 

' -tııoımflA hn da' anın ntecıli ve mu· 
c.so:ir bir hatibi ()'mu..,tnr. 

Re<'t>p Pt-ker'"' yeni ,·nzifesinitc 
de mm·nffıı.kıyetler ilileriz. 

----0-

Milli oyunlar festiv11Ii 
devam ediyor 

t .,1 de Parkotclde fes. 
Bu gece saa ~ • car amba 

tival balosu verne ... cktir. ş 
Ü U 

nıı oyunlar fesU\'all, Bebek 
gn,m la d 

b hçcsinde oyım nna e. 
belediye a .. 

d k Per-ın~ günti akşamı vam e ece . ,,_ . 
ımat 21 de Tepebaşmds. Halk sazın . 
.;unda konaumasyonlu blr müsamere 

verilecektir· 
cuma gUnil saat 21 de, festival, Su. 

adiye pılıljında tekrar edilecek, cu • 
nııı.rtesı ı;linU de biti. saat 17, diğeri 
saa.t 21 deolı:nak Uze?e 
sta.amı1a veı.1'tece'k ikl oyunla 
val haftası t:ıona erecektır. 





J ON Kr.lmer İllDİIM1e '-ir h
lilil, kamı B-17i cok a&

'JJorda.. Bir gftn, ......_ ilds 
km kartlet olan baldw, uwn bir 
miMfirUğe geldi. Bu lnır, kansmm 
tamamiy e aym idi. 

ıJoa Kramer, ekseriya, ı.a.hmıı 
bnundaa tefn1c edlmecliil Jçin 
haldap yerde öpüp sdutbnJorda. 

Henni, bir gün, bu mamunyı 
g rihlce, kocasına bir ff7 MJJlenae 
di; fakat kızkardeti fl'dle ..an• 
san kona tu. Aralannda IÖJle bir 
karar ver ldi: 
İND, bir opem.töre gidecek, ytl9-

Jerbade en bilyll"el milpbehet nok • 
&.ı.nm telkil ... IMll'ıua il. ..... 
....... Wt ~ide k6)'11ataeafc. 

...., karan, Mb1ik ..... qqret 

ne 

• 1* -- ....., __ Qlılmlı,. llalar 
~r. Kn1arn .a...t ı.au baber alır 
bir rual•t çıkar bertr. kmlu ıı-ıa
..,_.._ çelıılr JabUs 1m1ardu bir 

t....a ~ ....... ft .u. 
re Brtınoıum ,.rlki Ju Ti8179 de kl
m •~ Mlar. 

Qok ets-JI lılr tUm alaa 1* mo 
mlD çok befenDeoell ı.ıımm ...... 
tAMll!. 

1 

...... > ................. 

demler' m.wır .• &ııala ~ 
DU. da ~ Men .......... 11$ 
~ 3- "1"llQ9. ....... Qls ft 
lll RolaD l'OI .......... da 1IOCtfDe 

blllSQ'eD ........ 'lılr ~-· ••• ~ 
JllDbda 1ıQıtlJt .... ""' t .... 

1a1raı..-tı1rtW, ~-
m- .-.,... 'lWI.... -... ..,.,.... 

Ev kadınının köşesi 

Amonyak neye rarar 
Aawııoa rt bclnldm ....,_nıda 

mubıldu* bulutımul ilam plell 
bif ,.:rdlr. Yaloıs " kadını dolıa
bmdüi ..... ,.. ti.-mln ••• 
mahabk ~ emn bpM 6rbne• 
Udlr, zira mıon,- mani1n çlttP 
tllr ve yer. Sonra llllO~ tltell 
daünı s*1 s•ıya ltapüı baluamr 
bdır. ıira amon)'lk dnıen • aıt" 
et. eritilmiı amonyak pnıbr. Sl9 
c.lın tedriyle ... uçar ,.. • b-
18". lldnlltt .... '*1 mkQs ...... 
~oluna -.oa1111a ~ 

.. l9'a .............. ı1llr. ludı 
•• ubuola )'llrmuılı "f'e IOllr& içe'" 
rfdhe bir Uf* amon71* ftl.llb16Ut 
Ube edtlmit il* ..ta etılb11mr 
hdır. 

Kadifeden J91 lekesini çıkırmak 
tela llDOD,. blllll"llmıt bir fH'f4 
ile letell nottaJt aUmek Hfldlr. 

• 4olndüla tdtit etti. • 
r.tl• iki katdet ......... al.,_.. 
,.. intae ecteeeır tam bit --.ıtbı 
blmaymes_ Benninin aile IUdetl ,.........._ . 

Ba trenim ~ .... 
f.edak&r1* i& Olsellllial bile fr 
daJ• kadar .,arttdU. B~ ıllphesia 
n ,. .. ek mhteln9 •it hldiAedlr. 

--~ .. iiıiJııiilıiıii~ ·=~~~!!~!!~~~-..:.. --.... ...., .. _ 
... l'Umde .... 'l'Ol -- ... ~ 
Jar madaa Jaldla. De1IMlı: .,. .linet 

....... , .......... , ...... 
Aa.oQak ...... berhnlekl 111 

ıatteı1r. elJlselainıdeld pat1aklılı 
lideftnet lçia elbkeyi masa tberı
ne 111'Jl•b. bJr fıreeyı .-nyak 
mtıb1'1ane .batınoalı ,.. kumata.a 
parlQu lmuDJarını fırçalanıelı. Bu 
.. .,..._ IMnl Mala saya batr 
n-.. tkleci 1'lr farca Ye aynı 7er 
~ parı.kht ortMhn ~ 
Jrar. 

c.~• 
IQ1ll Jlonaaa kutuı'Jn& m~tten trapattgarpda Bahatlar IOkak 

102/lOf ll1llDAH.da lb&Dlfaturacrhıt tlcıanWe ..,.ı aıPnıl Dltll N..._ 
btau1'l ~· ~ aala1• ,..._......,. .._ 

~------~-- ......... nımuatm 11/4- il f. • mad~tlflt mucıbllıtıe Jlrml 1111 lira para cuuı 
l!dto.m.ulıle VA Uç tl1D ii1t1dd~ti' 49 dttıdı*•qıı• ~ W lalllı-. 
ka Pettillnde ~ olUÇlalJa .. , ~ bere karar hWARnHD ... iL 
MUA~de neırectiJmellne lQ.1.IKI ~ ....., ftl'lldl. , .. ) 

R ALI' lnldot Meı.ai t1e .,er 
fit ...... lı«br. 

lllaWlef O. arJ11t:ıva Patlld al. 
..., .............. ,. Sltkıami'9 de kA 
,... ............ li. IWf, bir •'9111 • 
... t111111•. ev ety&!llftı .ıs llz • 

........ tmada, ·~· lılt ..,._ tolayı. ili altatı't .. , ... 
_.,. ....... VirJintva, o bdar 
•İllilla • ,_ ._,.. etti ki, SDi. 
dol-. ....... ..,.. bir kadtnb 
11eineml,..,.._. aahıerak 8\ len 
mekten ....... 
B~ • Pllnlti' • ...,_ lla,.. 

.. ~lı. KaplJı' ~ 118"1 • 
Nada, blll VlrJiDiYaıa bemiJea 
Wr kls ıarmt 8'1 lıd& lld ~ 
hk vardi. B" feta. .._ ... dll 
ıJybunemişti. s-.. katlan • 
.... ~rda. 

Kma İllDİ Bernisti. VerJialıa • 
.. "' .... ., -'rml\ltl o, .. 
_...,_., Mellta• ptiıee 111 
- ... &qle ilds clol&D mbfttp 
.. ., ... ...., ......,.. POe1I ... 
pnb1* ...... .., ... ~lı ,. 
""'deli otıa ..av1emct11 ·nı ve kar. 
• Hinin: ._...Wlte c1a1IA '1i taM. 
t'i lnıhıdaf9 ida. Olldn!a alf811 • 

1 '" "1"9rtf• • 
Rl\Jf, ~ '°'°• ~dd •"' nJ. 

...... ~ .. "' 1'8w.eri oı.n Rernisle ni-
taluda • - da ..... evlMlıı 

'O.Nil• 
ll11D ....... kan .............. -Bllrıt .............. ııı .. 

...... Clftll Olarak cautır Yıad& otla labak bale...._ .......... 1 
tnct ceaa müll._..dıe cereıta _... avu-... ~ aucııu= 
flıll a1ıılt old .. lmlMll .ınt ~ k&DUDWIUll 11.111 T. U il IDcl mad 
ô .. rt nıUClb).DOe )'inal bltş liJ'9 alır para C911Ul OdelDellllle Ye OD stbt mld
d; t,;ıa ela GJcldlilUI aa:ı-tı~ Te lltlklm ~tjlbade GcntJ ntlUJ& 
.ıt olmak OmN karar 11a1a.a- llallr ımı-n• ...,......._. .. Aıt. 
Nl tariblndc Jlarar ftrU. (Mlf) 2 * 1 o 1 1 .. .. 

ANTALYA UMUMi 
TVRK AllONlll ŞlltUflNO!H ı 

aıı• .............. . 

"-• H""--'ltr: e.tt,,.. 
MDM ~ blull'Oftl. muuwa• KartuJat aı ıha ...

lif bMttaıla ~- dtantile ID8llUl Artla llilU Alta AJU atla 
llUMl4a ı.tuı.a ..... llaDll ee.ıa ~ ...,._ edaa au!IL 

Jr.tllelll atıl ..... •JTJ ... -1ılt ........... --- llanuau. 
·- il ....... ••ddı'ltl'l ----- -.. lira,.... - Nm:ılba ft ,., 
dt rfbl alddetie Mklr .... kapa'° ...... lllldl• ~ tlC.. 
retı auçlu,a alt olmak beN ...._r llllllR81D Ba'9tr .....,..,, lı ...,. 
clllmup&e 1,.1.MI tulllllMll aa.. "'8dl. (-l 

LOkl•rkdlr. 
Bu eenentıı lldnct $mt "Yedi PD9 

kızın evl" dlr. Bu ııtDı .JorJ 8tmenoo 
nun •l'Dı işimdeki ıoıııamnda.ıı. aJ.me 
-.ın-. Jıb ....... lılr mAm .... 
qlrtlr. Alıdh llr:DDlt 8"0 Jmlar için 
1ılr ~ .-..... hui7onda 
,.. lm ~ AD4n BrlbaQaıldl 
blr de ıerUd Tar. w..- 1ılrlalDe ~ 
F.ktn' "At ltı_,;t&ne lpk oJdulaDU 
•eb~ de tarkinda dell1. BlDMD&• 
lqll llffdlUl llulmak 1oln 3(edl ki" 

lekelerlnl Cltanntlk tçin en bt 
lllctır. Yııtalar, kol •lnı1an, elbl
seter s* stk yal'tanır. Bunu temiz
lemek için amonyak mahlulnne ha• 
lırılmış bır bez parçasiyle yakayı 
'V'e kol aAunı kuTTetle sUmell ,.. 
llzerınde hull olan k6pillil bir tab
la parçasiyle atmôdır. llonfa nc•k 
suya batınlmıı bir havlu ile amon'" 
'911 ahbtlı, c1aba IO_.. da elb~ 
BftHemeUdlr. 
Çonpl.rdı, r.uaı.nıa ,., k er 

ftiatırJattılllti Y•I lekelerini lldll'-

==========•---=-=-=== 
ıezıa 

MQrmarada melrtap alemi 
23 Aluatol Pas.ar gOnG Yalı.at ~ icln hazırlanan ldt " 

M ... tap ~. ltfltak Nenletl hayrM bnkacak ve hayatlarıfttn in 
aıız.t ~ -_., ~ otClrNceldlr. 
Çubu~ lffdtv•ift korusu .t k6flılnG ıimdiye kadar pelc • lllt

s6n o&ffl'~· .,_,. l>1tt '-alkd la.,.tt bulunwı bu k61k ve koru 23 
A§ustol ~ h.,.t MOIOacfe ıı. Ve1lııt tluyucuklnnl acılacalıtlr. 
Koru, W"* ~in mclıhzatatl erı gOHI Ytrlftdfcffr. <>rodan 960ottft 
titrek ıulanft• ayalttarınıici Nrilmit gibi aerı..a .. w.. Ktelt itin tlrl
~tMtı llcl tek lc.t.ıtıe vardarı Harikulade ve ftlhuer"° En 9iHI 
,.,,., ... gQtel ...... 

Gezinti proıtramı 
SM'tlf ~t'"'91n en Mylk M..,,.anndan 71 numaralı veıput H .... '*"' tlnO sabah scMt 8, 1S de k6pr0den "-'tll9t MMd, 1,30 

• 1l11R..., IAO OMG•d-. 9 da hbek'd•n hafektt ~ •.~o• 
Çubukluya 1tarocakhr • 

K61kOn v .. illiklerl orosındo bOtOft bir OOft tal, ca .,. hY,ellu IMll
tıftfnin ~irin laalk M1ndk&lann1n lftiraldyle yapılacak •1111 .....,.. 
~tdlr. Dısanda.,. kltlcôft ..,_,de daMedllec• .,. ........ W.. 

loru'dan soat 10 da hareket ectnteek, 10.5 de vapurle h..._....., 
koru'dan 10 da hareket ecllletek.,. 10,I • ........ hweht .... 

cıeldir. Vapu" eweıa k6priJye gelKtiı, lturadan MatM._. ........... 
toat bl,. lı.o;sdar mehtap eıeml .,.pekıcalchr. Vapw ........ ......, ... 
ıazıcıne dt.necelc, lo6cnicinde Cllut'9nlan llllılıl•rlıM IMNılıııaldlt 

Biletleriniz~ vakit eçlrmedan lmtz 
Biletler. \takıt kitap l1111\ındcı vflfllmele ............. Kupon , ... ,... 

okuyucvlar 1)0 kupon getir"'~' 150 hNt ............ lttlrolı ••-
larını alıaCllttadır. \'akat h olduiımdlln.,. .....- MIWat ..._. _..... 
ceifnden ac8'e et111ellslr& 

··~ ·f~· -·~··- ....-----· 

,. o -
o o ..... • ota : Ô. : $ 

ICiaar Hala;a.4ır t 

tlatMr ....... 
111111 nıutaına umm.- mubalefttten &tımaıoı caG~ 111 .. 

mera• lllmtlNllOk ıwanuıe ...aul Letter otlıı AJlutuy& b&~ 
ttıUW lılflnot milli Jııoruma -hJ&9aıHıllbl~ cere)'Ul eden ---~ 
aett"""" ....-.- auı •lııl1~1liallll ~ ---~ 
uaeu madchlat ... _. ... -.illa,..._ - a~ı•••• w 1"!!' --~ 
d~ .. klıılanD 11ap1ıuaa- .. ltlkttm b 
... Ollaall ..... bl'lıl' ...... ,,... ....., ....., ............... .... 
H2 &arllalDd<t llarar wrUdl. ( .... l, 

T_....n,.. fırçalan tmıi«lemek 
için de 1111onyak kuUanılır Bunun 
için 100 gram amo bir Htp 
~ 4öMrneU. leıu şe) lerı 
.... ..Ulil itiae i>ı Minabdll'. FA
ealar IOluk suyla yııkanır "f'e lnmr 
lnw. Ylller tamaml1Je tl'ldill IOi., 
)'UDlUlaJll1' plan kıllar eskt sertıt
... ı t1e teltl'll' llır. 

Kata Jetellrfftl ~ lçfa de 
en ı,ı mahJGl .... uner duJtDasın , 
;the amoa791dır. 

IJfbinl tatıllQf teaeere1eri temld~ 
ıaet tela IO _.... tebeşjr foıu. ıo 
..-un uf amony .. da bir heınur } • 
pıbr. Be lttmur dfbt ttmımt tence
releri temamiyle temizler. 

Ba;dtnlan ayıltmek leitı MGon• 
tik koklatılır. 

Bir bardak su lçlae damlatılan 
&-tS damla amonyak IM'hota iJI • 
tacak en gtlzel illçtır. 

Romatianalı yerler ....,_,, 
oltı$tunılursa •in "991'. 
Baf&lnıına kal"fl da -•J'8k 

koklamak tesirli bir ilAçtıı-. 
Pann tınıu an ııoktuju vakit • 

mon)'lllr teerltl1te Mhnnu11 JIMul 
alvrlünelderle tabtakurulınaıa '"°' 
ha lblı ~lttttt amonyak &ti~ • 
sızı •• klf'•ll derhal aeçer. 

BOttın bu tlfah lplaalanna nıl • 
mın •ol- bir Mılıtrdir. Elet r 
monıalda •hlt'tetlleek olul'Mlll 
urkell aı ....,. ftJııenil limonit• 
lçmeık lbım oldulonu un~ 
mı . 

Fayda il 

Bilgiler 



·-,r~,!?~J!~.2' 
NeyYork 100 Dolar 130.'iO 

lıtanbul Vakıflar Direktörlüğü lli.nlan 

Semti " maballeel 

suı.taııahmeı Alemdar 
EyUp, Nipncı lıluııtatap&f& 

~ 
) 

... Oadde veya aokağı 

_ , 

N. 111: Muhammen aylığı 

ı:..J.&h&J'ftttln ca.mlt 
ŞeybmU?"&t tekkul 
ael!.mhk dairesi ~ 
DergA.h odam 

DUkkA.n 

ı.. K. 
ı 8 
) 3 
) 

Sabah, öğle, akşam 
Her defa muntazaman 

CenevrEı 100 :P'rank 80.03 
:r.Iadrit 100 'Pezeta 12,89 
Stokholm 100 bveç Kr. 31.16 

c.::ıtt..~ \ .. lA..t:l ... 11..A4 

h?e~ 
lkramiyeli % 5, 938 20. 45 -.-

lkr. Ergani % 15 933 22.10 -.-
% 7, 1/2,933T.borcu tr.8 23.60-.-

•• " " Ayvanaaray Atikmuatatapa§& 
Ça.rŞı 

.. .. .. ... .. .. 

Abdlllvel!ut 
Muhataz:ıcılar 

Oev11.hlr bedeata.nı 

.. 
Bedutan denmu 
Ce-n.h.tr bedut.e.nı . .. 

.. " 

10 
20 
22 

ll5.M 
124 
21 
27 
28 
38 

Ca.mekAn dükkb. 
:Dols.p önU 
Dolap 

• 

) ! 
) 1 150 
) 1 50 
) 1 

) 1 
) 50 

,. ~ 150 
• ) 50 yemek• .. en sonra günde 

dişlerinizi RADYOLlN 

üç 
ile 

%7 1/2,933 T.borcu tr.8 23.30 -.-
fırçalaymız % ' t12 ıw T.borcu tr.J a.JO -.-· -ı S E 1 

Balıkpazat'I 

) 
) 

) 

) 

') 

) 

) 

1) 

) 

) Yağ iskeleeI 
• ~· ~ l50 

KAnlieıı. pazar kaYJtı ) 8 

Sümerbank iplik ve dokuma labrikaları miie11e•eıi 
Naz.illi basma la:..rihası müdiirlüğiinden: 
Fabrikamız saha.smds mevcut ve ma.hı:en:erl'.e çrrçır dairesinden çı

ka{'ak pamuk toz ve dök!ıntU!eri bir sene mUddetle açık arttırma ile sa. 
tıl:ıcaktır. 

3.8.942 tarihindeki katı lhale 1.9.942 tarihine mllBadif salı f;'Ünll saat 
16 e bırakTl!Ilıştır Talfpler1n mu tarrer günde fabrikamızda hazır bulun. 

malan. 
Satış şartnameıu nıunmelAt serviilinden tedarık edilebiJ.ir. Posta pulu 

gbnGerlldiği •.akdirde talip'f'rln adreslerine de gönderilir. (8626) 

M.M. Vekaleti Deniz Müstesarlığmdan: 
1.11.19-t2 ~arıblr.de Anknrada. Harp Akademisinde açılacak olan hesap 

ve muamele memuru c.Jcu.una deniz hesabma muamele ve hesap memuru 
yea~tirilmek Uzere yed~ subaylardan müsabaka ile 20 talebe alınacaktır. 

bt~klllcrln ~craiti ve imtihan tarihini öğTenmek Uzere en yakın deniz tc. 
ııelc~lillcıine ve Ank.arad"'l tuıunanların da deniz mUsteşa.rlığı zatişlcri ıu. 
be<>.i mUdürWğUne mUraC'atı.tları. (6690.8797) 

Sümerbank iplik ve dokuma fa.brikalan müessesesi 
Nazilli ba.~ma fabrikası müdürlüğünden: 
Fabrikıır.:;.ız<la bulun!l.ll a§&.ğ'Ida evsafi yazılr be~ aait damaca.nalan 

28.~.942 cuma gtu.ıU saat 16 te aı;:ık arttırma ne satııacaktrr. 
Tallplerir. D'P'-Itfrr tıı.rjhte fabrikada bulunmaları llA.n olunur. Arttır-

maya iştirak ıçln muvakkat teminat T.L. 400 - dört yUz liradır. (8791) 
Damacanaların evsafı: 

Adet Eb'adr evaatı 

810 '/0_90 litreılk demir çember mahfazalı 
110 bO lıtrelik Hasır sepet mahfazııJI, 
100 23 llt~ic. haBir aepet mah!azalt, 

İa\anöul Hava Mınhka Depo Amirliğinden: 
t - 3jl7 lira 80 kuruş ke.sif bedelJi Yeşilköy • Kalilaryada bina 

tamıri işi ;ıçık eksıllıncye konmuştur. İhalesi 27 .8,942 perşenbe guna 
&a.:ıl 14 de lshınlıul \"enip-0!.tabane karşısında Büyük Kınacıyan han 
ikincı kal No. 9/10 da Hava Satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin ilk kmimıt tutarı olan :!63 lira 84 kuruşu Bakırköy Malmü. 
<lürlü~ünc yul1rr.ruk makbuzlari~·le komi!ryona müracaatları. 
2 - l{e_şit ve ııartname komisyonda gör1llebllir. (843<1) 

lıtanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 

1 - 3946 ıtra tahmin bedeUl aşağıda cins ve mlktan yazılı ooklz kalem 
.soba malzemesi açık ek8Utmeye konmuştur. lha.leııl 27.8.942 perşem. 
be gi.lnn ~;aat 15 te İstanbul Yen!poata.ne karşıamda Büyük Kmacı. 
yan har N'o. 9/10 da Ha'Ya satmalma komisyonunda yapılacaktrr. 
Tal!plerı.n ilk temtnat tutarı olan (295) lira (95) kuruşu Bakırköy 

malmtımırlügüııe ya.t?rarak makbuzları ~ komisyon& mllrae&&t.. 
ıan. 

2 - Şartnameeı ~oın.layonıı.!an &g-ren.ilebUlr. (S.76)~ 

Ta1unb:ı bedeli 
Adet Ura Rmı.ıt 

~ 

Cimi 
D&:me .ot. 
Dalrme soba. 
Dmıme .ııab& 

sdta baru 
~d!~ 
mıilılııll ........ 
Brıılıa'Mntl 

.. 

\ !fO. 
1 S() 26 00 
ı ~ 

s il 
aoo soo 

80 
80 
80 • •• 

28 00 
30 00 
1 sa 
1 60 
1 eo 
2 00 
1 00 

'lotan 
Lira KU?'U§ 

3.800 00 
üO 00 

, 4ıl!O 00 
1280 00 
128 00 
ns oo 
160 00 
80 00 

8943 00 

Zll'a&t Barılaunnda kambanı.lı Ye 1hbar9'12 ta.ısar:nıt ıı.esapJarmda 

'fB.M)iraal ~senede' defa cektlecek kur'a tıe aşağtdakl 
·sf'l'e tJıcwafye -ırtılacaktzr. 

..._... ~.-0 lll'akk t,980 Ora 100 &det 50 liralık IJ,000 llra 
& • 5IO • 2,000 • 126 .. tO • t,80G • 

' ., 2SO ,. 1,000 • llO • !O • S,!OI • 
\&el • 100 • 1.000 • 

or=·r: , .. ,mdUll paralar bir ~n.e Jçlnde 50 liradan -.aıı 
~~.,. Sknıntye ~ktığı takdtrd6 % 20 fa.z.ıaalle veriJecektl.T. 

«raıar aenede ' defa, 11 Mart. 11 Haztran, 11 EylOl 
11 Bırtncl)(A.zıunda çeklleı:ekttr. 

1 ıvas rzurum 19.90 -.-
Slva.s - Erzurum 2. 7 19.90 -.-
"- 6. 9&& Bu..tah. iT.DO --
%T, 194.l D. Y, 1 20.10-.-
%7, 1941 D. Yolu 2 19,75 -.-
Anadolu D.Y. Tth. 51. -.-
Anadolu D. yolu %60 30.60 -.
Merkez ba.nkasr 166. -.-
Anadolu O. Y. M1bıı. 151- -.-

Sulta.ıı.-ıelim 

Ba1at, Karaba.ı 
Altmıenner, KAtipmulahattil'l 
Kocıımuatafapqa 

Yenika.pı, KA.tipk&llTID 

Koca.ı:ııuııtafapl!.§& .. . " 

) 
) 
) 

) 

) 

) 

) 
) 

Hatipmaııl ah.&ttıı. 

Vapur iskele.si 
Cami 
lıl3ktep 

T8.§Çlla.r 

Ağaçkakan 

.. 
Alifaki 

19.17 
"6,34,15 

57 
5 

82,SO 

24,26 
28,26 
72 

iskele yerı } 

Ml.Bm.arçt camii arsMı 
Arsa 
ArSll 

.. .. 

.. .. 

) 3 
, 1 50 
) 1 
) 50 
) 150 

) 50 
) 150 

) " 15 
t~ bankası nama 
lzm.lr Esnat , AhaU B. 
lmar Ban.ltul ll1ae 
Aslan çimento 

U.'TO~.

a.J.O 
n.-__. 
ıo.--.

oJO 

Yukarda ya.zı1ı mahaller H3 senem mayıs sonuna kadar ldraya verilmek üzere lldnt nzııtrlmtŞ'tt?. htekliler 
ihale günü ola.n 21 ağustos 942 cuma. günü saat onbe§e kadar Cemberlltaşta İstanbul vakıflar başmüdilrlUğUn. 

de Vakıf akarlar kalemine gelmeleri. lfs922) 

- - ...... ..._ 5.--.-
uıa:ıı çimento mn~ 
Şark değir~nleri 

İtti.hat de~men. 
r. IE6mQı maden. 

27.7'5-.

ıs.--.._ ___ Askeri fabrikalar •atınalma komisyonu ildnlan 

" 8 T. bO!lolan 
Türk u. l'ly&tl'O 

(at. Umum st~rı. 
Şl.rkeıtilı&,1?17e 

ŞtrllelthaJrly• temettll 
Rıhtım tahvili 

S0.!!0.-
29.-~ ---ao.--

Clnıı, mjktar ve muhammen bedellerilı!ı katı teminatlan &§ağıda. gösterilen 8 kalem erzak 28 ağustos 942 euma 
gtlnU saat Ui te Sallpa.zannda uker!. fabrikalar İl!ltanbul yolla.masmdaki l!atmaıma komisyonıınca pazarlıkla ı

hale edilecektir. Evsaf şartnamesi herg11n komlayonda gl5rillebjllr. Heyeti umumlyoslne talip çıkmadığı takdird9 
e.yrt ayrı da e.lmabilir. Tallplerin mezkOr gUn ve saatte komisyonda bulunmaları. (8826) 

Ura Kuru19 <Jlıısl • Miktan Fiyatı Kati ıemınııtı 

115.60 -.- 470 00 Mercimek 1000 Kg. 47 Kr. 70 l50 

İlt. Su tah'rill 15.10 --

~---
1850 00 Pirinç 1500 .. 110 .. 247 50 

tat. 8a nı-. 
Tftrk borcu Tr. 1 

1360 00 Zeytjnyıı.ğt 1000 ., 136 " 204 00 

·'-.-M.U HO 00 Sabun 1000 ,, 84 ,, 126 00 
Kayııen ve civan 475 00 Şeker MO ,, 96 • n 215 

elektrtp flrketl bisae eeııem. 21'.- 285 00 Nohut l500 ,. 4i ,. 35 215 

' 

Mona ht.riei altın liytıtı 
oaut llllCtlDll9 

Repdlye su~ auo 

380 00 Kuru fa.sulye 1000 ., as ,, 57 00 
219 00 Zeytiıı t~lli 300 ,. 73 ., S2 85 .,., 

M29 00 
Külçe altın gramı 4.36 4.'2 

84! 35 

• 

.--~----1 '•ı~, ___ P_O_K_E __ R• Deniz Levazım ~atlaalma 
Komllrona uaaıan 

1942 ma!t yılı tçinde lı.f&llbuJ, Ka.ra.delllz ve Çanakkale bofazlan,lmroz 
1mı.ır lima.n ve mmt&ka.Jan:nd& buluıwı ba.t$ demir zlnCir p.mandıra 
ve e.maall malzemeyi denizden çıkararak 2490 aayı.lı kanunun 66 ~ mad. 

1 
detıi muciblnoe takdir olunacak bedel mukabilinde satmak i8ti~Dlerin bu 
h•.ısustakl ıenutı &nl.am&k üzere hemen K.aamıpqada bulunan deniz leva. 
nm aatma.lma komiııyonuu. mu.raca.at etmeleri. (8801), 

*** 1 - Keıtfl mucll>J,ıı.ce tahmin edilen bedeli (17H .. 84) Ura olan ~iz 
K. erat muameıa.t şubesi b'..nasmda yapıl&cak ta.m.U'atm. 20.8.942 perşembe 

• günü aaa.t 15 te Ka.smıpaf2.da btıhm&n de:Db levumı aatmalma komiayo. 
nunda pa.zarl.ığı yapılaoa.k~. 

2 - Ka.d teminatı ,(260,28) J4.ra olup p.rt,nameli hergiln Jf aa.&ti d&. 
h!tindıe mezJı:O.r komiJıyon:dan bedelafz alm&b.iUr. 

8 - !ateklılerbı belll gllıı ve .saatte 2~ ayılt kanunun islediği ve:ıl
kalar'la bl.r1lkt.e adı geçen kom~cma. mUrac&atları ue.n olunur. (8829) 

*** 
1 - Movcut lı:e§fl m\oeiblnce tahmin edilen bedelt (938.77) lira olan 

l•t. Dz. K. ı1..:z.anıt,hane.8l bılııumm ta.mirinin 20.8.942 pel'§embe gtln11 ııa. 
-t 1.6 da Kaı.ımP&§&d& blı~nan dıııDiz ı.evaıu:m satmalm& komiayonunda 
paZ&rlığı yapılacaktır. 

2 - Katı teminatı {140.8~) lira. olup prtnameai hergUn ı, aaatt da. 
bilinde mezld)r ko.mlsyoııdan bedelai.z alma.billr, 

3 - lateklllerı'n belli gün ve u.a.t;t.e 24.90 aayru kanunun istedlğt veaL 
kaJarJa adı ıeçen komisyona mU.raca.atıa.rı. ( 8828) 

Siirt vilayeti hasaai muha.ebe müclü.rlüğünclen: 
l - ~r nyu kıenarmda bulunan hu.wıt idareye ait k&vaklılrta.ıı on l:in 

adet 1tan.k afacmm ke.ailerek aat;rlmaax kapalı zart u.sullle arttırma
ya çıknnhmttır • 

·2 - Arttırma 8.9.9il 8&lı gilnU aaa.t 10 da vilt.yet ckimt encümeıı.lnde te. 
ra ed:flecektır. 

3 - .Bir k&\'.ı.lt apcmm muhe.mınen bedeli lki,er lira olup mecmuunun 
bedefi 20000 liradır. 

4 - 2000 agaçf.aıı 8.§8#1 olm&m&k §8l"tile ayrı ayn taliplere de ihale edL 
1.ebil11'. lsteklllerin taiip olaca.klan miktarın muhammen bedelin.in 
yllzde yedi buçı.ığu njf:betl.1ıd19 muvakkat teminat vermeleri §arttır. 

~ - Şal'tname hergün mera! 118&tlerinde vi1A.yet daimi encltmen kalemin. 
de bedelsiz göriilebillr. Taliplerin vilAyet encümenine mUraca.atıan i
l.An ollınur. '(87tıl) 

_, 1stanbul Belediyesi' ili.nlal'I 

Tahmin IDr. 
bedeli teminatı 

7174.96 53S.12 Cerrahp~. Haseki, Beyoğlu ve Zllhrev1 hamlıklar 

hasta..nclerfle ZeynepkA.m.11 doğumevi, Edirnekapı sıh

hat morkezl ve üskUdar çocuk bakmı.evlnin yıllık jhti .. 
yacı iç!n almaca.lı: 3765 kilo sadeyağ. 

8386.46 6~.9" Cerra.hpa.§a, Haseki, Beyoğlu ve Zührevi baııtalık!B.r 

hastan~lerile ZeynepkA.ıniı Doğumevi, Edlrnekapı sıh. 

ha.t merkezi ve Üsküdar çocuk ba.kımevinln yıllık ihti
. yacı için alınacak muhtelif clııs kuru erzak. 

Tahmin tıecı&llerile ilk teminat miktarlan yukarda yazılı mevaddı gı. 
claiye satm' !J.rmnak Uzer .. eyrı ayn kapa.it zarf uau!ile eksiltmeye konUL 
muştur. 

Şartnam~ıert zabıt Vf' nıuameıa.t müdürlüğü kaleminde görUlebllir. 
İhillclni 21.~.94:2 cuma günU ııe.a.t 15 te daimi encUmende yapılncaktrr. Ta. 
lıp.enn ilk t-tDıinat makbu:r veya mektuplan ve kanunen ibrazı lbtmge. 
l~n diğer VPslkı.Jarile 2490 No. lı kanunun tari!atı çevreslnde 
huırlıyaca.lrhı.rı teklif m~ktuplarmı ihale günü saat H e kadar daimt en. 
cUL'lene vermeleri llzınıdrr. {8417) 

Karar Hulasa11dır: 
thtik&.r ·12/91! 

Milli korunma kanununa muhalefetten htanbut Şehzad~btt§[ caddeSf 
(IS numarada tatlıcılık tlu.retile meşgul İzzet oğlu Eı>at hakkında. lııtan. 
bul f'kinef Mi!.lt K mahkcmf'!indc cereyan eden mahkemesi netl~sjnde suç
lunun filli sa.bit "lduğund::.n milli korunma kanununun 21 .55 iDCl maddele. 
ri mucibince Eı lira 60 kunı;; para cezası !:>d"meslnc ve hüküm katlleştiğin
~ rı~retf auçluya ait olmak Uzere karar hu!Asa.sının Haber gazeleainde neıı 
rocfü.mHl.n.e 2•.t.H2 ttı.rihjr.~ karar \'«rildi. (8872) 

T. lŞ BANK.ASI 
IL 'l'ASARRUF 
BESAPLARI 

% lkinclte,rin 
Ke§lde!line ayrılan 

lkramlyeler: 
1 adet 1000 liralık 
1 .. 1500 .. 

2 • 260 " 
u • 
LO • .. .. 

100 
00 
21) 

10 

.. 
• .. 
• 

TIRAŞ BIÇAKLARI 
Cildi tahrl§ etmez. 

cildl yumuşııtıt. 

Her yer~ P O K I!: B hat 

f>evlet 

........ ' 

Demiryolları ve Limanları işletme· 
Umum idaresi il.anları j 

lılubamnıen bedelı 2112 (llq bin yUz on iki) Ura olan 4.800 (dört bin 

ı.ıeki.<. yüz) acet 2•l/26 volt 2:5 vatlık lokomotı! tenvir amp;ılu (3. eyıül 

J:J42) perşembe gUnU !'la..'\t (14) on dörtte Haydarpaşada gar binası da... 
hllindeki komisyon tara!recıo.n açık eksiltme usullle satın alınacaktır. 

Bu işe gi• mı:ık l.5tiyeuh•tin 158 (yüz e!li sekiz) lira 40 (kırk) kuruş .. 

luk muvakkJ..t teminat. v~ kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte ekılllme 
saatine kadar konı!ısyooa mUraca.atıa n IAznndır. 

Bu i~e ait 9a.rtoameler komisyondan parasız olarak da~tılmakta.dır. 
(80.lS) 


