
r~. ------------------------.... 
T A .N E V 1 

l8TAN8ULI A nkara Mdd ... H•. tal 

TELGRA.P: TAN. lsTANBUL 
TELEFON: zuıo. %4318. 24311 

,------------------------..... Fennin en son telakkilerine göre cilt mütehassısı 

SEKİZİNCİ YIL - No. 2519 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 
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r .;-····;; .. · .. ··;;·· ... ) W. Willkie 

1 Htlli· sel ınonu f Türkiyeye 

} KaYseride Halkla ve Alôkadarlarla '( Ge~or 
J Görüştükten Sonra Pazarören Köy Milli Şefimize 
J Enstitüsüne Hareket Buyurdular Roosevelt'in 
• Ankara, 21 (A.A .) - B iT tetk ik seyaha.tt. l\.Iilll Şef şehrimizde kısa b ir miidclct e·ır Mesa·ıını 

ne ~ıkmı~ olan Ciimhurreisi İsmet l nönü, hu 
sahah şehrimize ge]nıişler \'e istac:~·~ Vali. . kalnu~Jar, Parti ve. H alkevi nJ ziyaret ettik ten , Takt·ım Edecek 
ıneh 'nslar, me\'ki komutanı, belecltye, pnl'ti ve a!aka_darlarda~ ve temas ettikleri halktan vi• 
Halkevi reis.leri ve azaları, ' 'ilayet erkanı, ka. layetın mnwıu du.ru~u hakkında izahat a l- ı 
:ı~.lard~n gelen hey~tlerle kal.~balık bir halk dıktan sonra .~azar Ören köy ens titüsiinli zi• 
kutlesı tarafından ıçten tezahuraUa karştlı:ın• yar et etmek uzere saat 9.40 da h ususi tren• 
mrşlardır. Jcriy le Kayseriden ayrılmışlardır. 
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Moskova 
Konferansında 

1 Kararlaşan 
~skeri 
Meseleler 

Moııkova konferansrrıda, Orta Şark 
taki İngiliz kuvvet!crinin Kafkas.. 
yaya ilerliyen Alman ordularına 
kar~r Sovyct orduları ile birl!lı:te 
harbctmesi kararlaştıı-ılmrştır. Al. 
manlarm Kafkasyadar.. Basraya k.a· 
dar uzanan sahadaki petrolleri ele 
geçirmesine mani olmak için böyle 
müşterek bir harekete ihtiyaç var. 
dır. Bu o:aycde Sovyctlerde mer
keı:deki kuvvetlerini o!duğu tlbi 
muhafazaya müktcdir olacaklardll' 
Ayni zamanda bu suretle Kafkas~ 
lar ÜT.erinde Almanlara karı;ı bir 
de ikinci cephe açılmış olacaktır. 

M. Zekeriya SERTEL 

Moskova konferansında Mis
ter Churchill ile Stalin 

erasmda :konu§U1an meseleler ve 
l\.rerilen kararlar hakkında hala 
bir ifşaatta bulunulmamıştır. 
Fakat mülakatta hazır ıbulunan•
ların şahsiyet ve hüviyetleri, İn
giliz gazetelerinin neşriyatı ve 
Ortaşark lngiliz kumandanları 
arasında yapılan değişiklikler bu 
konferansta konuşulan askeri 
meseleler hakkında az ÇQk bir fi• 
kir verebilir. 

Mesela Londrada cıkan Times 
gazetesi bu konferan"s münasebe 
tiyle yazdığı bir yazıda diyor ki: 

. . ..................... , 
Basın Heyetimiz 

Yola cıl<lı 
f ngiliz Büyük El~isi T arafrndan Dün· Gece 
Verilen Yemekte Başvekilimizle Hariciye 
Ve Dahiliye Vekilleri de .Hazır Bulundu 

Ankara, 21 (TAN) - Ingiliz 
hükUmetinin daveti üzerine Hü• 
~eyin Cahid Yalçının reisliğinde 
Ingiltereye gidecek olan M. Ze. 
keriya Sertel, Ahmet Emin Yal 
m an, Ahmet Şükrü Esmer ve A• 
bidin Daverdcn miil'ekkep Mat. 
buat !'ıeyeti bugün şehrimize gel• 
maş, Ingiltere sefareti l\Iatbuat 
Ataşesi ile gazeteciler tarafın. 
dan karşılanmıştır. 

Heyet azası, öğleden evvel ve 
son ra, m uayyen resmi ziyaret
lerde bu lunmuslar, bu ar.1da ba~ • 
vekil Şükrü Saraçoğlu ile H<ıri• 
ciye Vekili Numan Menemenci
oğlunu da ziyaret etmi~lerdir. 

lngtlterenın An -ara BuYu"lt E 
çisi, akşam saat 20.30 da gaze•e
ciler şerefine Çankayadaki sefa
rethane binasında bir akşam ye
meği vermiş ve yemekte Baş\'e. 
kil Şükrü Saraçoğlu, Hariciye 
Vekili Numan Menemencioğlu, İngiliz BüyUk El~isi Sfr llughe 
Dahiliye Vekili Recep Peker ha- Knatchbull • Huge.sscn 
zır bulunmuşlardır. 
Öğrendiğimize göre Birleşik A gönderilmesini resmen istemiştir. 

merika hükumeti de, hükılmeti. Ingiltereye gıtmekte olan Matbu 
mize müracaat ederek Amer ika• aıt heyetimizin, muhtemel olarak. 
ya bir Türk Matbuat heyetinin rtff" Oevamı Sa. ı. Su. t> 

Vaşingtondaki Orta 
Elçimizin Beyanatı 

Şevki Alhan "Amerikada Her Sahada ve 
Bilhassa Harp Sanayiindeki Çalışma Gayretini 

Takdirle Görmekteyim.. Diyor 

"Mareşal Tiıneçcnko, Rusya i• 
çin büyük kıymeti olan geniş a• 
razi 'kayıpları ... h~hasına, cenup 
ordusunun mühım bir kısmıru 
kuııtarmıştır ve şimdi düsmana 
karşı daha iyi mukavemet ede. 
ibilecek bir mevzie çekilmiştir. 
Bununla beraber Alman ileri ha• 
reketinin tamamen durdurulaca
ğı iddia edilemez. Filhakika ta• 
arruzun şiddeti ve Alman ordu 
~unun toplanıp harekete geçmek• 
te gö~terdiği sür'at, ileri hare. 
ketinin bir müddet devam ede
ceğini gösterir. Bununla beraber Vaşington, 21 (Amerikan En• "Türk milleti, calışkan Ame
Moskovada konusulan ve karar• formasyon Ofisi bildiriyor) - rikan milletini se~mekte ve Lak• 
laşan meseleler yalnız Rusyada Türkiyenin Vaşington fevkalade dir etmektedir." 
kı stratejik vaziyete inhisar el• I mı.~.r~h~ası O~ta El~i Şevki Alhan ____ .,._ __ _ 
mez. Kafkasyadaki Rus ordula• Ofısımıze aşagıdakı beyanatta bu• a• 
:rı esas kuv\'etlerdeI\ ve ana Rus lunmuştur: ırmanya'ya Karşı 
müdafaa sisteminden uzaklaşmış- "Amerikaya geldiğim dakfü:a - j •ı• T · 
ıtır. Kafkas ordulariyle büyii.k d~n itibaren şahsıma karşı göste- ftCJQ ~z . aar ruzunun 
Rus kuvvetleri arasındaki irti rılen çok yüksek misafirperver B 1 d .... 5 •• 1 • 
bat tehlikeye girmiştir. Aym za• lilden dolayı bılhassa mütehassi- GŞ Q ICJI oy enıyor 
manda harp sahası, İngilterenin sim. İki memleket arasında esa• Ankara, 21 !Radyo Gazetesi) -
Ortaşarkta tetikte bekleyen kuv- sen mevcut olan dostluğu elim• Londra Radyosu, Hindistanda bu 
\ •etlerine yaklaşmıştır. Hazer den geldiği kadar takviye etme • lunan müttefik kuvvetlerinin 
ıdenizine doğru her Alman ileri ğe çalışacağım. Amcrikada her Birmanyaya taarruza baı?ladıkla~ 
adımı, Ortaşarkta İngiliz kuvvet• sahada ve bilhassa harp ~anayi- rına dair bir haber vermistir 
Ierine karşı olan tehdidin artma• indeki çalışma gayretini ve istih başkaca tafsilat yoktur . · 
sına, fakat aynı zamanda bu sal kabiliyetini takdirle görmek• 

l\lr. W. Willkie 

Vaşington, 21 (Amerikan En. 
formasyon Ofisi bildırıyor) -
Cümhurreisi Roosevelt, bugun, 
Wandel Wilkie'nin Yakrnşarka 
yapacağı seyahatte Türkiyeyi res 
men.,2iyaret edeceğini bildirmiş • 
tir. Verilen tamamlayıcı ınaiü• 
mata göre. Wilkie Mısır, Arabis 
tan, Filistin ve Suriyeye uğradik• 
tan sonra Ankaraya giderek, Tur 
kiye Cümhurreisine M. Roosevel• 
tin şahsi bir mesajını takdim e .. 
deccktir. 

Almanlar 
Kafkasda 
İlerliyor 

Viazma ve Riev1de 
Rus Teşebbüsleri Ağır 

ı Zayiatla Geri Atıldı 
ı 

ilmen Cenı,bunda Bir Rus 
Grupu lmha Edildi 

Berlin, 21 (A.A.) - Alman or• 
<'lulan umumi k-ıraıgfıhının tebli
ği: Kafkasyada Aı:nan ve müt• 
tf'fik orduları diişmanın inai.lı 
ınııırnvemetıne ragmen yem ilcr 
l~ı11eler k:ıydetrr.:şıerdiı. 

Ken; boğazında •l<:Hİt<:m·ar ba 
t:ıryaları bir dü~ınc...ı.l \rıslC:ltnı a• 
te~r· vermı~lir. A·~ak ~cırn:mde 
,\ lman mayin ta;::ur .. a gemileri, 
ha~ara uğramadan .bir düşına11 
t~;şk• line mensup iki Hus gozet • 
kme gemisini batırmışlrırcıu·. Bu 
düşman teşkili geri çe.Kılmi~tir. 
Aimanlar esir büc.: alnı.ı~lardır. 

Don cephesır.d~ Ruslnr bırkaç 
kere ·!ıPhir geçrrıeVt! te~Pi:ıhi.s et
mı~ler. fakat bu tc~ebbfü,Jerin 
hf'ps• ~kamete ııgraın:şL~r. 

ıttJ.r Devarru Sa. 2, Sü. 7 

Behçet Uz, Dün 
Tetkiklerini Bitirdi 
Vekil Diyor ki: "İaşe Yaziyetimizde 
Telôş ve Endişeye Yer Olmadığını 
Tam Bir Emniyetle Söyliyebilirim_ .. 

ithalatı Kolaylaştıran Tedbirler Ahnıyor - Ticaret Odcları İle 
Borsaların Vazife ve Salahivetler i Genisletilece:. 

Ticaret Vekıli doktor Hehceı ı
Uz, dün sabah petrol ofsıte ı~!IC 
den sonra da bölge Tıcarf't ınu• • 
dürl~ğünde meşgul olmuştur. 
V:ekil, Balıkçılardan mürekkep 
bır heyetle Matbaacılar bırlığ'i 
mümes:sıllerını ve diğPr tacır ~11• 
ruplarını kabul ederek dilekl~r1 ı 
ııi dinlemıştir. Birlik umumı k::i
lipleriylc de gorü;?en Behcet Uz. 
Gümruklerde ve birliklerin ehn· 
de bulunan m:.ılların piyasaya <:ı- 1 

kanlması ve dağıtılması etrafın· 
da alakalılara direktifler ver
miştir. 

Geç vakit gazetecileri kabul e• 
derı .Ticaret Vekili. muhtelif me 
seleler etrafında şu bevanLJtfo 
bulunmustur: .. 

"Bir h;ftadanberi İstanbulun 
iaşe durumunu ve Vekaletimize 
bağh muhtelif teskillerin çalıs. 
malarıni ayrı ayrıJ tetkik ile rrie'ş· 
gulüm. l\Iuhtelıf mevzularda bü• 
tün alakahlan dinlemiş bulunu. 
yorum. 

Bilirsiniz ki. Vekaletimizin e. 
hemmiyetle üzerinde durduğu 
çe~itli işler arasında hububat 

t-r!J" Devamı Sa. 2, Sü. 4 

sornr ·TEBliGı 
· Stalingrat 
Batısında 
Mücadele 

Ruslar Don Dirseğinde 
Nehri Ge'ien Alman 
Kıtaları İle Çarpışıyor 

Kafkasyada Kazaklar 
2 Alayı imha Etti 

Moskova, 21 (A.A.) - Sovyet 
öğle tebliği: 20 ağustos gecesi 
kuvvetlerimiz, Kletskaya cenup 
do~.ısu ile Kotelnikovo cenup do
ğu bölgelerinde ve Krasnodar ıle 
Piatigorok'un cenup çevresinde 
düşmanla çarpışmalar yapmışlar• 
dır. 

Cephenin başka kesimlerinde 
hiçbir değişiklik oJm.amıştır. 

Dorı nehri dirseğinde 
Mnskova, 21 (A.A.) · - ·Reu 

ter" Almanlar n•~ny"'t .ı(ietskaya 
mn cenup doğusunda DC'~l nehri 
ni ı;PC'meğe muv:ıfftık c·. rr• uşlar 
d!r Almanlar, daha b;iv~·}, kı.ıv 
vetler in geçmesini m~kün kıl• 
mak için hemen siperlere yerleş 
miye başlamışlardır. Fakat şıd. 

IZf' Devamı Sa. 2, Sü. 6 

K araya asker çıkanna hareket lerinde kullanrJao tek~e-Jer 

Dl EPPE'DEN SONRA 
Avrupanın Garp .Kıyıları 

Bölgesinde Oturan Bir Kısım 
Halk İçerilere Göç Ediyor 

Berne. 21 (A.A.) - Müttefik• değildir. Bu gibi kimseler ken• 
lerin Dıeppe'e yapmış oldukları dilerine biraz ıyardım edildikten 
akmdanberi Fransa, Belçika ve sonra .istemiye istemiye hududa 
Holandadan Isviçreye iltica et. sevkedilmektedirler. Bunları bu 
m~k üzere yol~ çıkan kimselerın suretle hududa sevketmenin ça• 
mıktarı fevkalade artmışUr. Bun resi araştınlıyor. 
lan mihver kuvvetleri tar.afmdan Bununla beraber iltica eden 
tutak olarak almmalarnda_n kor - asker kacakları ile harp esirleri 
kan kimselerdir. Fakat Isviçrc kiımplarda enterne edilmektedır. 
bunları kabul ·edebilecek halde klfr Devamı Sa. 2, Sü. 3 

1 Günler< Geçerken_ I 
Heyecanları Yatıştırma ldmanr 

Tavsi~e ederim: Harp haberleri karşısında 
_sızde ~hla~an heyecanı yatıştırmağa. 

azaltmaga, halta korletmeğe bakınız. Yoksa 
bu gidişle haliniz haraptır. Evet, cilirim, bazı 

K A RAY insan doğuştan heyecanlı yaratılır; fakat terbı... 
ye ve idman ile bunu önlemek, makul hadde. 

sokmak mümkün olsa gerektir. Eğer her Dieppe baskmı, Sınga. 
pur .zaferi, Rommel hamlesi. her galebe veya mağlubiyet, her 
Kafkas ko~usu, tepeden inme Girid fethi gibi haber ·renginizi 
sarartıyor yahut kızartıyor, yüreğinizi çarptınyor, sizi radyo 
başına. gazete satıcısına, konukomşuya ko~turuyor, sevinçten şap 
kanı.zı başınızdan attırıyor veya kederden suratınızı astınyor. 
sa -iş çok uzun süreceğinden ve bu gibi vak'alarm ardı arası 
kesilmiyeceğinden- kendinizi fazlaca üzmüş, hislerinizi yor. 
muş, azanızı ve sinirlerinizi yıprat~ olursunuz. 

RE Fi K 
H Ali D 

kuvvetlerin Sovyetlerle birleş- teyim. Amerikanın Türkiyedeki -
mesine yardım etmektedir. Bu Büyük Elçisi Mr. Laurance Ste- 3 K d e K 
şartlar içinde sür'atle yapı:ması inha.rd~ hadise~~r~.iyi gör~şü ve· O Ot ınasyon ararı 
:muhtemel hareketler hakkında samımıyetle buyuk takdır topla• 
müttefikler arasında hiçbir te. maktadır." 

Anlaşıldı ki bir vak'anın ne derece mühim' görünürse görün
sün ve neticeyi belli edeceğe benzesin harbin sonu üzerinde he. 
nüz büyük bir tesir yapamıyor; galebeler veya mağlubiyetler 
beklenileni henüz getiremiyor. Alınan orduları Kafdağı etekle. 
rine vardr; İskenderiyenin kırk kilometre ötesi istila kuvvetle
rinin karargfiludrr; Japonlar Hint kapılarında ... Obür cihet.ten 
bin uçakla şehirlerin altı üstüne getiriliyor; batan gemilere kar. 
Şl tersaneler çocuk oyuncağı sür'atiyle vapurlar çµcar~yor. Bun. 
lar a bakarak "ha, diyoruz, bu tar af artık hapı yuttu, yahut, o 
teraf sıfırı tüketti. Harbin sOlluua yaklaştık... Birkaç hamle 
daha, mayna!" 

rcddüt ve anlaşma.mazlık ı:ne~ ~ Şevki Alhan bundan sonra. Tür 
cut olmamak ve ikı taraf bır~ırı• kiyenin dış siyasetine de temas 

nin hareketıerinden tam~~ır1; ederek demiştir ki: 1 ~ndık Üzüm ve incir PiyasrJlarını Tanzim Ederek Müstahsili 
haberdar olmak meeburıyctın "- Türkiye, harbin dışında ı r 4 1 

dedir." . . kalabilmek ı çin eıınden geıen her Korumak üzere Ticaret VekCiletine Mübayaa Salahiyeti ve 
Daily Express gazetesı, Tım:s şeyi yapmağa karar vermiştir. • • • ı 

gazetesinin yukarıdaki mu~ Türkiyenin, bugünkü d ünya har- Ayrıca 4 Mi!yon Lirahk T ahsısat Verıbyor 
taleasım şu malumat ile tamam• bindeki bütün arzusu , istiklalini . 
lıyor: ve toprak bütünlüğünü muhafaza Ankara, 21 - Yarınki Resmi Gazete de ilç 1 bayeasmı da normal vaziyette tutmak için T \t'ar et 

"Moskova konferansında gene ederek memleketin iman ve mil• Koordinasyon k aran çıkacaktır. Vekaletine m übayea salah iye ti ve ik i milyoa lira 
ral Wavel ve Br mareşal ~E:tin ~işa~~ i~in çalışmakta~ 1 _ Fındk müstahsillerini k orumak ve fiya 4 tahsrsat ve~~mek~edi~-. . . ı 
Voroşilofun ları, ıbarettır. Turkıye, mecbur edı lrle ıı. dti ·irmenıck gRyesi le Tira- 3 - Drger hır Koordınasyon k•rım da Tıca. 
müzakereler meselelere lirse çok mukaddes tuttuğu 1stik• tı norm~ n aşa~~ şı • ·. Y .. Tet Vekaleti ne, devlet serm ayesiyle i~l etileu kö· 
verilen e . i belirtmeğe lal ve toprak bütünlüğü:ı:ıü en r et Vekaletin e doı:tt~da~ dog!uya pıyasadan '"11

• ın iir madenlerinde çalr.. an ame1<'nin ekmek ta~·i· 
kafidir al·-B~ke Avru• son ferdinin en son damla kanı• hayea yapmak salahıyetı venlmekte ve bu ınak• • nini arttrrmnk 5alahiyeti ,·erilmektedir. Vckiıl<'I 
pada a~ı rpi~ cephe .. i.le na kadar müdafaa azmindedir." satla Vekalet emrine iki ınilyon lira tahsisat ayrı14 mnt!en dah ilinde ~alışan amele~·e rnoo gram ve 
en ziya lfvdar ı>lan ln~ıhz .Tür~e .!evka~a.de .. ~urahhası J maktıadrı. . • . .. .. . .. maden har~cind<' ~alışan amcl~ye de 750 ırnın ek• , 

e-...ı.nu Sa. :.f su. 5 sozlerinl şpyle-bfü~· % - Yıne aynı maksatla mcır ve uzum nıu• mek vcrehılccektır. . 

Hayır, hiç de öyle olmuyor, yapılan hamle ve gösterilen kud• 
ret ne derece kuvvetli, müthiş olursa olsun, bakıyorsunuz bn 
yerde gelip duraklıyor. öte yandan bir başkasını, akıldan' "e<:
~e~eı:ıi .başlıyor. Haydi bil:. ~rültü, U:l4. kıyamet, ümit ~ya 
umıtsı~ik kasırgası daha! Butun ?u gelışmeler, değişmeler~ ara. 
sında sız heyecandan heyecana, 'ay! aman! oh!" diye diye, va. 
!titsiz ve lüzumsuz buhranlarla kendinizi çökertiyorsunuz. Onun 
içindir ki vak'aları kanıksamağa ve h~y7Canlarınırzı yatıştırmağa 
bakalım. Bunun bir yolu şudur: Mühım ve müthiş gibi görü
nen bir haber aldık mı iz'an~ıza ve sinirle?'imize diyelim ki: 
'Dur! Telaşa lüzum yok! Eskilerden ibret al; beyhude yorulduk• 
lannı unutma! Bu dalga da krrılacak, bu hamle de beklediğini 
1.•erıniyecektir. Zira iş, henüz pişmemiştir vıe heyecanı sonuna. 
~aklamak en doğrusudur. w. O zaman kanaatine göre istediğin ~ 
dar gül ve zıpla, yahut aa'la ve dövün ... Tooveklin hevecanın sı 
rası artık ~elmistir!" 
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-iff·~ fatiö ~ \Tapat E"f>l Kasımın 4a burada boynu eğik ol 
s:ı r ,.ere çıkacak defıl'IÜ. Beratta madığı muhakkaktı. O, bir teviye aeya 
ı elim"ıde sayılırlar. Satıcalmış, te- bat tttıft çln, buraları, avucunun 1ı;i 
esi llıattiıll ,_.. alına Para8'J'l• de libl tanıyordu. Sonra, Berut bir Oı • 

1 d? Sen, @:8m "• lcaaaıuıet ...... manh eehri idi Ye türkçeden fazla a. 
ore 'ks n. Her ıey, 111 olacak. Rü- rııpça konuşuluJOrdu, Tiirkçe, pek m 

un b11 .aıkıntı gimleriai unut&oaiız. der duyuluyordu. Eb{l Kasımın, bıın. 
Ona~ nlemekten 'bqka pre ,.. ıian da kazancı vardı. Be!ki yanında. 

mıyd&f,(Vapur, .. Mi ıeliııce, alır atır ki luıdınlann biri, ikiıl de buraları ta. 
lk~. Ortahtr da lııaran70rdu, Ar. nıyorlardı. 

ık cüvertede dunnacun ]ıiçbir zevki, Hamdu, gün ağanrkeu, Ebtı Kasımın 
' ydtıN4oktu. Aşafı salona incJik. BL kapısını gözetlemlyc ,ıkıyordu Ham 
ı ~ ;yedik, kamaralarınuza liO- dunun sabrına parmak ısırıyordum. 

1r ~ Bazan, yemek J'enı!J'Or; aç, aus111, hiç 
U d•m, Sabahleyin, erken4en 11ılanmadan belrliyordo. 

e: v ,,_ çıkırnştım. l:nclnde iA Ali Nafi.s, iıç ıün ı;inde, ne yapmıı 
r yolsuzdu. Ha'ılı hamlelerle de. yapmış, mobilyalı üç odalı bir apartı

zı >il arak ilerlıyordıı. Ebu Kaaıı:nın mau bulmustu. Rahatımıza diyecek 
ra~ baluvordum. Kadınlar, baş ba yoktu. Ali Nafiz, aradı, bir hizmetçi 
Y~rm fler, kendi aralarında konuşu kadın c1a buldu. Yem kler'tnlzi pişi. 

orl:Kch.Eb-a Kasım, teabihlni çelı:i;ror. riyor, çamaşu!arımm yıkıyordu. Ge
• Ş~eyiıı, bol bir kahvaltı ettiler. ce, evine gidiyordu, 

bu :~nnın pek çingene olmadıgını Berutta, Prenses korkusu yoktu, 
ladi11\'Fakat, kamaraya 7aıı.aıamıyor an-best dolaşabiliyordum. Bu dolaı • 

U, E), ıaraf olurdu. ı:r.alarda t\rapçam da ilerliyordu. 
Bir ara, kalaba!ığı ılper edırek bag Ali Nafiz, tehirde ahbaplar cdini • 
$fa geçtim. Ebu Kasnnm tarafma )'ordu: 
kından bıktım. Xadmlatın yizler! - Llsıın olur ... Bir merl1aba fle 
ıJttt ve bJr tanesi Fatma Jdi. Çırpın. insanın işi görülüvcrir. Sonra, müL 
k tedim, çırpmamadım. İnmeli bir kiye memurlarfyle de dost, ar'kadaı.ı 
f~ eski yerime döndüm. o!dum. Ne olur, ne olma:ı, günün bJ. 
Vahr, yol almıyordu. O l'eCcYİ de r:nde, kapılarına duşeriz. Herkeıı1e tyi 

izde geçirdik Sabah, ufuk görü'l • il.'Çİnmeli, 
Bız ancak alrpma dolru yana.o Bunların hepsi iyi ve ıfl:ı:eldi. Yalnız 

,,a.._ EbO Kasıma gelince, çene kısılıyordu. 
Hafiz: ~ f J U Ben, bir ııey söylıyemiyorduın. Ali Na 

f* bavulu almalı. ObUrtı. en mU - Satacak mı aabnıyacak mı? Ne 
.!..'. i' , ııı tıtmlz m, a.aı. Biri ı;, a. "'"""d" 
J'Jl ~ ıalrfp etmek, Ben. tay diye belı:llypr? Yoksa satacatı adamı 

eıral Wua., Hamdw, Patma na belcll1or? Öyleyse, bu evvelden da. 
np, ,.-tcaıından sidır. Sen, rıhtımda ruıılclı doiliı ... Anlıyım dık bir tUr-
r k.alırede, blıl belı:lenln. r lü ..•• 
Dellillnl yaptık. Xııhn4ı ıiıtlerce Hamdu, hiç ıealni çıkarmıyordu Gel 
lı:lemelc canımı tıktı, Hamclu, çabuk ıelelim, bir ıüıı, yU;tu pırıl parıl gö.. 
ınmtlıtU: siiktü :. 
t- O clvarc!'a bir T•r tutalım, dt • - Ebil Xa11m, iki kadını aldı, bir 

CI cı. ' eve ıötUrdU. O evde, epey kaltlıl r, 
~li .Xaffa de ıe141: bavula. maea.. Sonra, bir kadınlı ç ktı, öbürü, evde 
ın lltınJne .lı:oJ'da: Jcalmııtı. 
- ~a,tanın vapurda ftl cıJı:mıı.. Hülrmümtt verınlıtlm: 

"' ~tilrtıı·Jkhtıma ıetitcU, ltJUm attı. - Fatmadır ... O Urdü, bıraktı. 
uniiıa eri imiı, öteki kadın da, lrendı kadınlarından bİ 

SeVlilfJ'Ordu: 1'. • ridir, 
~ lt·azaaıs betlııs ıt14ik, Yana sa Ali Nallı, artılı her ıeJ'i kolay &:Ö. 
İ .... mdu, bana, Eti'l Kaıımın ıvl. rll1'0rda: 
ı stırir. Etrafta bir keıll yaparıs. - Yamı, o evi an!arıı Bakalım, 

u ve• otelde 1ıalactıtıı, Yarın, mo. ne çqlt bir evdir? 
y~ev., panairoa ilin bıılablllriz. (Devamı var) 
~ hayatı, bi.zım ft1*i•• reldMı. Va -=:::=:;:!'-...ıu'-;;;;;::::;:::====:= 

tli vakitsiz ıirp çMınz. Otel klıibi 
e ~'ştenlerle olmatık lif olar. Mo.. 
l~~.1.. bulsak, en mükemmelidir. 
aka z f§t•... Yok, jflerimiı rast 
dıy • 

Ne e, ben le'llnemlyoraum. Fat. 
ayı rmil$tüm, İzini bili10rduk, Fa 
t, a yakınlaııacaiımı, bir türlu 

ma rdum, 
B ecnetii sayılmazwt. K-endi 

11110 Haberler 
19 <15 !!erbcat 
19 5 S Su estrlerl 
20 t 5 Rady0 ıaıeıesl 
20 45 T rk !er 
21 00 Konnıma 
21 ıs I e lcr ı 
21 45 Xonu ma 

'Ehlt liayvınTaT n@~lfnln ~lal'i ve 
tek$iııinl t~3vike matuf olarak villlye
fin tertip etti!! 9P.t'Wll"t'oen Kartal ve 
O'sküdar kauhrırııt alt olan beşinci 
hayvan !:etgi.d dil'\ saat 1" de Pen
dikte 1!tilbm bahc:flstndc açılmtştrr. 

Saat 13 den ltib:m~n daveUilPr ser
gi yerinde tnphr.lnıya başlafuıslar ve 
saat on tioşc ;jo/lru da Ticaret Vekili 
Dr. Behçet Uz ile Vali Dr. Lı'.\tfi Kır· 
dar gelmlş•lr. 

Üsküdar ba'ldMUnun caldıia fstik-
1ll marl't dlnlt!!'ldlkten 11onra Kartal 
kaymakamı Adna"\ Akse~ ufak bir hi
tabede bu!untTıuş, misafirleri selAm • 
lamış ve serginin gayesini anlatmı~
tır. Bundan sonra Ticaret Vekili ser• 
glnin kordelAstnt kHfniş ve aer-1yi 
açmıştır. Bundı!n sonra Vekil, Vali 
ve davetliler sergiye f~tiralt eden 
bııyvanlara 6alcmıslttrdır. Vekil, hay
vanları çolt zayıf bulmuş ve sebebin! 
$ormuı;tur. 

Bundan sonra iiaıtem !ieyetfnin Wla
sa~ma otııran Vek.iL sergide birinci· 
liğl kazanan h:ı;rvnnlnrın sahiplerine 
m!ikafatlarmı vermiştir. 'tı. 

Yeni Edebiyat, Fen 
Fakülteleri Binaları 

Edebiyat ve Fen Fak1llteleriy1e 
Kimya Enstitnsn fçin yapılacak yeni 
binant'n maketi h:ı?:ırlanrtıı ve 'U'nl -
versltede Rell:t6r tarafmdan tetkik e· 
dilmiştir. PlAn, ıehirclllk tnütehamsı 
Prost taraftııdarı ta!Vip edilmiştir. 
Yeni prolf'Y'! göre, bina dört katlı Q· 

!ocak ve beş milyon liraya c:ıkarıla • -caktır, Binanın arkasında 2 bin ki$1· 
JJJ: bir konferans salonı• yapıJacaktTr. 

Yeni binanın antre""i önünde Milli 
S<'f"n bir hey1<eli bulun:ı,.:ıkhr. Yeni 
bina iki yıla :kad:ır t&m:ımlanacakttr. 

Büyükadadaki Su 
Sıkıntısının Sebebi 
Son günlerde BCytıkadada yeniden 

su sıkmtısl çeldlmtye başlanmıştır. 
Bilindiği gibi. Adada 1kJ sene evveli
ne kadar su balunmıımaktaydı, Vali 
L<Hfi Klrd:ır Liman idaresiyle temas 
etmiş ve hususi b!r ıu tankı temin 
ederek Ad3ya su gönderJlmeıdni te
min eylemişti. Fnkat son günlerde 
Liman frl:ıresının Adalara tahsis etti
ği su tankııı!n başka bir yere oyrıl-
masma .kati mzuın tııısıl olmuş, bu
nun neticesi ohrak da ılmdilik Ada
ntn wsuz k'llması mecburiy(!tl hasıl 
olmuŞtur Btıled<yenin bütbn tqeb -
bQ une Tağmen Adalara yeni bit'" va-

Doktor Beh.çet Uz Düri Tarfboıı 
Tetkiklirini Bitirdi Cin~y~ 

1 ArkaCla$ını Öldüren 
. 1 ~ RadaTofı 1 incide Her ne Şektlc!e otursa olsun men • 

Vt. oıaa maddeleri ihtiyacını te. fııatten bnııka. bir nizam tanımayan Katil Tevkif EdUdi 
min ve tanzim meselesi lik plan• hareketleri baıı boı bırakamaJU, 
da gelen bir iştir. Müstahsil va İçinde bulunduğumuz ertların al • 
tandaşlarrn çahşmalannr verimli met ve külfetlerinin yurttaşlar arasın. 
kılacak tedbirleri almakta göster- da dağı!ışında vatanse-.f'rlik şuaranı, 
diğimiz dik'ka't ve itinayı, mi.is• miiva:ı:eneli iş ve menfaat anlayııuıa 

mühim bir yer ayırmış bulunuyoru, 
tehlik sınıfları ihtiyacını istis. Tedbirlerimizl.ıı tatblklnc!en be1de4l • 
mar ettirmemek hususunda aa ~'miz güzel neticeleri ılfa airatınaya 
haklın bulunduruyoruz. ı alışan küçük ve sinsi menfaat hare.. 

· it · il ·· 1 b' ketleri belirirse, bu kııbil hareketler 
Tam bır mınan e soy eye ı• ağır akibctlerim!:ı:de milli şuur ve vlc-

lirim ki, iaşe vaziyetimizde telaş danın desteltlifine idanmış bulunuyo
ve endişeyi mucip sebep yoktur. :-uz 
Aldığımız tedbirlerin müsbet ne• • 
ticelerinden emin olmak mevki• Tkaret ilhıJkmr, meslek llürüstt6. 
i dey·z" ~ünü ılivenilir bir kıymet tanıyonaı. 
n 1 

' Bu kıymeti arttırmak '\e kuvetlendlı 
Ticaret ve petrol ofislerinde wıun mek Için borsa ve ticaret odalan ıaha.. 

uzadıya me3gul oldum. Bu iki mUcs. larında zam;:ımmn:n fçte ve deta mab. 
sesenin istikbaldeki c;alışm:ılanna yeni sus ofan tic1ri ihtiyac;l:mna ve muh 
istikametler verilecektir, Bunun 1ı;ln tdlf pazarlarla olan thünaaebelerhni 
gerekli gördiiğilm direktif1erl §İm • zin icaplarına göre yenı tedbirler ala. 
diden verdim. Akar yakıt ve makine cnftz. Ticaret hayatımızda ticaret o. 
yağı gibi maddelerin ithaline matuf daları ile borsalann va:ı:lfe ve sall • 
hususi tesebbüsleri de memnuniyetle hiyetlerini genişletmek kararında)'ls, 

kar~tlayacaiız. fthallt maltannm g!rltfnde, t!aft!r-

Dış ticaret meaelelerl 
ithalat ve ihracat işleıimltln 1e7rl 

hakkında allkadarlardan aldığım mı 
ıumata ve ,ahıt müıahedelerime tıti. 
nat eden kanaatler Uurlne a1ınacak 
kararların tesirleri yakında ıörUlecelc 
tir, Şimdiden ıunu aöyliyebitlrim 111, 
münasebette bulundulumuı dıı meın.. 
!,.ketlerde hlklm olan iktl11dl ıart • 
!arın icaplarına aypn olarak blıım 
de ıiren ve ı;ıkan mal!arımt1 t1zerinde 
muayyen bir dUzenle çalıımamı.r:a Ye 
bı1 vldideld ı;ahtmalara tlcart hare • 
ketlerin iatllıam ettili ıUratle tıtlkL 
rnet tayin etmemlse ıararet •ardır, 

lthalit .,. ihracat mevıuunaa ali.. 
kadarlan bir birlik nizamı içinde top. 
lama zaruretinden dofan blrtık!er n 
kuruluşundaki isabetJ lhlll etmek ve 
tahşmalanndan beklenilen fardalım 
azaltmak istidadını tasıyan bazı ileri 
ve lüzumsuz müdahale!eri ortadan kal 
dırmak lazımdır. Bilhassa. itbaUit iıle
rinde memleketimize mal girmesini ko 
laylaıtrran, getirilen malların ihtiklra 
mevzu teokil etmemesini sağ!ayan {L 
kat ayni zamanda memleket dahiline 
dalılı§ını zorlaştırmayan ve ıeclktlr. 
miyen tedbirler alınacaktır, 

ihracat iı1erinde, müstahsilin malını. 
t&atatnnrz üzerinde fuzuli pabalı!ık 
1aratmıyacak sekilde azami kıymetle 
satmaia ve zararlı fiyat tqettiltlerlnl 
tiertaraf etmele matuf olan çahıma • 
lara hız verilecektir. 

Tacirlere yardım ..,. 

şında htikUmetçe ist~ilen netice, is ve 
ticaret erbabının makul kazanç had. 
feri dahilinde faydalanmalan ve müs 
tehlik kltleleı:in istismar edilmeme~ 
ridlr. Bu maksadı tahalı:Jruk ettirmdr .. 
te meııleki eslSa dayanan birleşme • 
lerJ faydalı buluyoruz. Bu yolda ıir. 
ketler ve koopera'tıfler 'unalmasını 
teshB v, teşvik edeceğis, 

Yurttasların dofralukla kuane te. 
min etmelerini memnuniyetle lrarıılL 
rrı, Ancak gür.el tedbirleri •e temfı 
cereyanları bulandırmaktan c;eltlnmfye 
cek kadar vicdanları karannı,lar ı;L 
karııa bunların, mim bünyemizi zehir, 
lf!melerine asla meydan vennlyecefiı,., 

Vekil mabaacılara kol,aglık 
ı · gösteriyor 

\\!'atbaacılar b;rllitt ı;.dtna bir heyet 
dün Ticaret Vekilini ziyaret ederek, 
matbaacrlarm k&ğıtsızlık: ,.U.Unden 
çektikleri ~ıkmtıy! urun uzadıya an· 
latmt lnrdır. Heyet, bu yüzden rerek 
matbaa sahiplerinin, •erek matbaada 
çalışan işı;ilerln Jplz kalinıya mah • 
kilm olduklarını dellllerl71e Vekile 
blldirmi~lerdJr, 

Behçet Us, bu izahattan tonrı he· 
yetin tekllflertnl yerinde bularak lca· 
bul etmiı ve bunların derhal tatbJkJ 
için al!lkahlııra @Mtr varmtetır. Bu 
kararlara ılJre, matbaactlar tarafm • 
dan ithal edtlecelc kAJrllıır tımam17le 
serbest bırakılmtttır. J'akat bu kt • 
ıtl:ır gefüllinciye kadar matbaalarm 

l$sl:ı: kalmam&1t Jçln klfrt ftha1At bir· 
liğl taraftndan matbaalar,a. derhal ve 
bol ntlh.'tcıMa k~l!it lfnğtt'ıtacnl( ır. 

Evvelki alt,~"1 Tarlabasmı'la arka
~ıısf Yanıyt kt1nduraı'ı bıçağtvle 131 • 
dilren Pavll dün rdliyeye verilmiş, 
ikinci aiır ce~a mahkPlı'leslne verilen 
ve yirmi yas1ormda bir gene olan 
Pavll sorırmıu ~Trasınd:ı, dükkAnda 
ı;nlt'1r'lten 11r'kndaşmın kendini kız• 
dırdıltfnı ve her ne lt:ıdar hirldrtlcnip 
kunduracı bıçağını ı;ekmi~se de bu • 
nunla Yıınlyj \•urmadığım ve bıcağı 

rnasanm üzerine f1rl11ttrtmt söylemiı· 
tir. Pavll, b•cağm sıcrayıp arkada$l
nm bolta:ı:m:.ı uJ)landrğmı ve bu yüz• 
den 61dil llnfi iddia etmiştir. Dhıle -
nen $ahftler iki nrkndastn kavga et
tiklerini, 1:ık~t ııra,arnd:.ı bir kadın 
rekabeti oh:o olmadtğını bilmedlkle· 
rfnl a6ylemi' tit' . 

M:.ıhkeme. diğer şahitlerin dinlen
rtıe!I için dtı1"1•~mayı baska. bir gllne 
bırakmış ve Pavll tevkif edilmiştir. 

Bir bar kadım yaralandı 
Refik f~mfndr. bir t~cir Londra ba· 

rmda ı:att,an Hicran ııl'lmda bir kız! 
evine götilnnl\ş. evinde kadınla bir· 
tikte birçok rakı ittikten sonra ka· 
dını bıı;:ıkla ağır wrette yaralamı§ttr. 

Basın Heyetimiz 

Yola Çıktı 
'l:J1f" B-.tanfı t inr.icle 

Amerikayı da ziyaret etmesine 
müsaade olunacaktır. 

Gazetecilerimiz bu akşam 22 
de Toros ekpresi ile Adanaya ha• 
reket etmişlerdir. 

Heyet oradan tayyare ile lngil• 
tereye gidecektir. Matbuat he .. 
yetimize bu seyahatte lngiltere 
sefaretinin Mabuat Ataşwıi M. 
Prisaram refakat etmektedir. 

Yeni Çin Elçisi Ebedi Şefin 
Muvakkat Kabrinde 

Ankara, 21 (A.A.) - Yeni Çin El· 
efil bugün Atııtürkiln muvakkat kab
rfnf ziyaret edere1t bir çelenk koy -
tnuı ve Ebe1l t$efip ,manevi buzu• 
runda eğllm!şti:'. 

bk ıGsterllecektir. 

~ * Ankara, 21 (TAN) - HUk\lmet, 

* SD1f1ı:e'ile1t yaz1'iyor: 
"Burada rakı, lton;rak, 

••rap, llkl!r ve kelonya g 
hlNrl•• m11mOlltf b 
Bu -yetntlyorm1ı11 gibi 
de tuz sıkınt11t bn,lad , 
cık hatırlı klmıelere ve flyor, 
Son gUrılerde Y•1cı1Mak boyalı la• 
plrto da kı>lmadr. Burada btlhae· 
11 boyalı ispirto, 9lft9lnln itine 
yaramalf bak1mından pek !Uzum• 
ludur. CUnl<O çiftçi fıatıkları ge• 
celerl tsıılıımııkta, bu 19 için IU• 
zumlu lAınbalarda da boyalı fa• 
plrto kullınmlktaifır,,. * Zon!Juldaı.ta Venlçartı11a, 
Defterdar ıokakta Ali Şeker ya• 
zıyor: 1 

•oenltyolfarr v11~urlarının %on• 
guldıfta hangi tarihte, hangi ... 
atte ;el':) k•lkacı~tnt acenteden 
8ğrenmek rnDtnkUn olmuyor, gUn 
ler veye uatlerce bekledikten 
sonra dıı gelen "apurun yük al· 
mıyacııljı, gtlverterten ba,ka yere 
de yofcu ka!ıı•I edemlyece!il ıı•n 
ediliyor. QUverttde insani 
hayvanlar bir arada seyahat eı • 
rlllyor, Kamarotlar yolculara ıı•· ~ 

yet fene muamelt ediyorlar ubln· ı•1 
mlye idiniz denlllm, elsi kırmızı 
dlpll mu1T1lır mı dı;vet ettik. aı. 
yorlar.,, HOllls;ı Zonguldak • Is· 
t•nbul yolcultıftıı bir mUhlm 1'1'ıe• 

l 
sele oluyor, Hiç olmana Zongul· 
dakla lstaı>bul ıırasında lşllyen 
ktımür varurarının 25 - 80 kiti· 
ye kadar yolcu tasımalarfna l'nU· 

t uade edHsc fzdlhamin biraz ol· 
"un 8nU alınır,., 

"-·····················-'~ 
U~ Memurla' 

• 

Koo~eratifi 
o • .... 

Bütün Memurlarıh 
Girmesi MecDuri 

Şehrimizde kurulması karar14ştıi!f• 
m yazdığnntz tstsnbul umum metnur .. 
lar koopera+ifr.fn cıı1ışma ve faallye
te geçmesi fçin Vali Muavini Ahmet 
Kmık'm bask:ınlığtnda bir toplantı 
yapılmtşbr, .., 

Kooperatif lzahğma gfrmete !çtn . 
20 Ura vermek lazım gelmektedlı:lj 
Verilecek 20 llra ile Azalara SO bin 
çeki odun, 300 ton kömür verilecek 
ve verilecek klimür, odun parası tak• 
sitle ödenecektir. 

VilAyet bHtnn i!alrelere blr 'tamft!t 
göndermiş ve bütün devlet ve mnes• 
sese mcm•ırtarrnın bu kooperatife 
girmelerinden doğacak faydaları bll• j 
dlrmlsttr. ..,. ( 

eml • ifd9 d.dlk. Onaa fÇfn, M1-
gibi boynumuz eğik değildi 

2 00 Orlce tra 
22 30 Haberler 
22 45 K\Jıanr1-

,.. srta ile Sl:l go~deı-llmesl imkAru bu· 

Tüccarın ferdi mesalsinJ kolaylas
tırmak •• 1nwoıt..ı..alrme" -u.n . 
nin tahakkukuna mani olmayan bit 
idare tarzını birliklerde bakim kılaca. 
fız, 

KAğtt getirtecek ve kooptt'fltlt k11· 
racak matbaacılara htt türlü kolay• 

kllıt darlığı dolayısiy!-e ra.ıı:ete tiraj. 
laı1m tahdit eden bir karar almıstı. 
ot-ıcu~~ bu ~t kal
dtrılacaktır. Bu vaziyet karşısında ga. 
ıeteler tstedlklert miktarda gazete 

Bakırköyündeki Balo 
ll•krrkllJ' Halkevinln bu altıam için terdi! / ettli!l bılo, 1 e7Ull tarihine bıralulmıttır• ~ 

IClLKÜTA'DA 1 BREZiLYA DA 
~RiŞIKLIK HAR.BE GiRDi 

B' Pirinç Deposuna Altıncı Bir Brezilya 
q.iren Halka Polis Ticaret Gemis" Daha 

Ate, Ac;tı , Torpillenerek Batırıldı 
1 tl&ta, 21 (AA.) - Pollı, büyük Rio de Janei~'> 21 ıA.~\.} -- Bre 
r)anbiyete ltapı!an ve KalkUtanın zHv.a ile Alınany~ ar!ıncıa harp 
olaraıw mahallesinde bit pirJftÇ depo halı mevcutur. BrPzıJya uçak• 

girmiye teşebblis eden bıWkı ları df'nizde dol Fnrak A>nr.n de 
{itf;ak cin ateı açmıstır. Chetla'da nlzaltılarmı an(.lmı ~dadırlar. 
abacH&rla hakarete ufrayan po!is ara liinaoıaleyh h:ırr ~lanı lu11Jmsuz 
nda~ııııklıklar ı;ılanıı ve polis kuv dt.r. Altıncı b"r Bıe;ıJya ticaret 

•~Ye mecbur Jia.lmııtır. gemis\ daha t·np"Uendl,;.ııden 

~
d biç kıms~ :varalapmamıısa da, Cümhur Reisi bırkılc; Alman te • 

r .• atılan bir taıl~ '!~ala~ınuıtı.r, be3!-l !l.n tutak ol.ırak tf..vkıfini 
1 ta borsacılar bırllcı reııi, Hın ı· · d · ı 

tan mlidafauı nizamnamesi hükmü. eı;n~ctmis ır. Ere11Jya &lf• A man 
~ fe tevkif ec!l?mJş bulunmaktadır d.p U?tlatları, Alruanyadakı Bre 
lC kiitada d8rdil lncmzce olarak ziiya diploma•Jnriyle degiştiril. 
k 13 nas:vonaUst ıazete bu(iinkU mek tirere yola cıkarı•mışlarciır. 

i ıüntindm 'itft>aren neıri:vııtı ta- B..Pl" • t "'·zı"b • 
ecelderdir .... ' ının e~ 1 

eteler tatİI kararlarının lrarıa • Berlin, 21 (A A.l - Yalnız 
1 I" teı•lk için verllmediiinl fa- fil"!Zily"'-kıyısı açıkl .. nnda 7 A~ 

ıiıteına ahVal kanuntan hillrlm. mıın (lenlzaltmm.n tahrıp e<iildi 
v.e. hb"k<lmet emlr!erin~ c~t.e ~ne dair müttef.'k!er tarıJından 

n!Qerının lm"!e hlı~eti vuıfelerınl yayılım iddiala!. burada tekzip 
:~":'alc Imka.nıızhcınc!a bldJkla _ edıtmektedir. . :~ 

ildirmektcdirler. • * ~) 

lunamaınıştır. , 

Sonra 
ktiJ" Baştarafı 1 incide 

Londraıla neıredilen rapor 
Londra, 20 (A.A.J - Müttefik• 

lerin müşterek harekA.t kararga • 
hı Fransız sahiline yapılmış olan 
sı.karma hareketi hakkında dün 
{ece ilk mufassal raporunu neı 
retmiştir. Raporda, kara, deniz 
ve hava kuvvetleri arasında me'Y"' 
cut sıkı işbirliği belirtildikten 
sonra şöyle derulm.ektedlr: 

"Büyük bir askeri kuvvet, nak 
liye, ve harp gemilerine ibindirıl• 
miş, pek tehlikeli bir deniz mm• 
takası aşıhmıtır. 

1 - Bu kuvvetler, şimdiye 
kadar yapılmış olan akın haree 
ketlerinden daha kuvvetli bir ta 
arruz hareketiyle ve fevkalade 
müdafaa edilen bir yerde düşma• 
nm sahil müdafaasım denemek 
istiyorl.8rdı. 

2 - Manşı g~en müttefiıt vapur 
kniilelerine yapılan taarruzlarda mil· 
him bir rol oyntyan radyo dinleme 
istasyonunu. sah\l bataryaları, d 
man askeri teslıat ve malzemesi ta 
rlp edilecekti. 

!. 7 ~orgu;ya çelanek fçln eairler 
alınacakb, 
' Bu ta'Atlı.ız hareketi esn11mcla dilı· 
mantn bütün arazide mOdafaumt a• 
Aır surette takviye Ettiği görülmüş· 
tür. Hareket emasmcla kuvvetli blr 
mukavemete rastlanmıŞ, Dieppe'e 
fazla miktarda top ve asker getirll -
mlş oldutu görülınilşt(lr, 

nlfler Bir Şehri 

Geri Aldı 
~. 21 (J;. :A.) - R=en 
her verlldlğlne göre, Çinliler dolu 
a~l'de blr taarruza geÇmlsler ve 

~to de JAneiro, 2t fA.A.) = Altı kumsala tanklarla beraber as· 
Rto liman açrğuıda demlr11 bir ker çıkarılm11, radyo dlnleme rner -
mutıefik gemsindeı~ beş Alman e- kezi, iki b~f tnhrip edlmfş, dilt
siri kaçmıştır. Bunlardan üçü mana al!? ırııyiat verdlrilmiı, iki kil· 
1€'.·lit1 edildiğınr.en zabıta diğer çllk kar:ıkol gemisl batırılmış, ~ir 
ıkidni aramaktad.r. Esirl~r Rom• miktaT esir alınmtrtır, Dleppe şehrıne 
ınel ordusuna rnensuptuııar. giren tankları verilen emir mucibince 

lif havaya uçurulmuftur, 
!ı,gfengi geri almı,lardır. Çinliler 

im'Cfi Sunoyanı ne KiyalllfMga bü• 
uril etmektedirler. 
Bu hareket Kwelkl 'ft Şıiııljao te· 
· !erinin dün habft verilen Jstirdadı 

"cesinde yapılmqttl', Çinlilerin he
i Kiangsl ile deniz kenarmdakl 
anı eyaleU ırQSU'lcla bulunan de

ıryo1undan Japonları atmaktır, 

İşgal :Altındaki Çin'de 
Koleradan Ölenler Var 

Salomon Adalarına 
Uçan Kalelerin 

Yeni Taarruzları 
Nevy'Ol'k, 21 CA.X.J - Haber ve· 

rlldiğine glire, Amerlkın uçar kale
leıi Salomcm adıtlartncla Japonlara 
k8l'fl bil.Yilk bir taarru~a ıeçmialer -
d.ir, 

Çungldng, 21 (A.A.> - Kuıunlnı'· Gil6erl ailalarırUla ..,.. 

Karaya asker c:ıkarma ametiyesln· 
de kullarulmıt olan deniz taııtllınn • 
dan oldukça mühim bir kıı:m1 ile bir 
muhrip kaybolmuştur. Eu muhrip o 
kadar alttr hasara uğram~r kl, son· 
radan İngitızle'l' tar::ı.!mdan battrılmll· 
tır. Çıkarma harekAh esnasmda w• 
kubulan ı:arpışmalarda mUttefiklerln 
zayiatı ağır olmuştur, Fakat harekA
tfn nev'i g!5ıl5n0nde tutuluna pek 
fazla olmadığı teslim edilir.,; "!il 

54.lman ıebliğın. gore....,, 

Ye ı;:tkmıştır. ,Alman ha,•a kuvvetle -
rlnin uçak k::ıyıbı 37 den 3ı:i e 1 Jn
mf§tlr. 

21 Ağustos gecesi, Alman hava kuv 
vetleri Portsıncuth a!!kerl limanına 
karst taarruzlaımı yenilemiştir. Agır 
ve pek ağır çapta bombalar, liman ve 
tezgfilılarda tıasar :yapmıstır. 

Fransız kayncr.klarma göre 
Vichy, 21 (A.A.) - Fransa hükCl· 

metinin iş~al alt!ndaki arazide bulu
han umumi murahhası, gazetecilere 
beyanatta bulunarak İrıgllizlerin yap
tıkları ihraç hareketi esnasında uğra
dıkları zayiattn 3 500 ölU ile ek erlsJ 
Kanadalı olmak üzere 1800 esirden i
baret olduğ!.lnu söyll'ltliş v~ Franııız 
halkından d<.1. 3A kişinin ölmüş ve 83 
kişinin yaralanmTş olduğunu lltıve 
etmlıtir, 

Müttefik hava afını 
Londra, 21 (A.A.) - Dlln, beş yU

ze yakm miltt.!fik µı;ağı Şimali Fr:ın
sa üzerinde uçmustur. Amerikan bom 
ha uçakları Anılens'de demlryolu şe· 
bekesini bomlıarlnnan ctrnişlerdir.Müt 
tefiklerin uça,ıt: kayJbı yo1<tur. Ameri
kan bomba uçakları hedeflerine gi -
dlnciy~ ka~çırada hiçbir düıman 
uçağına rastfli'mı1mıştll'. Bu da, Dleppe 
akmtrun • ne kadar tesirli olduğunu 
göstermekte-.1ir. Amiens bombardıma
nı Dleppe akııdndan biraz evvel y:ı
tbın Roueıı akmma benzemektedir. 

Londra israr ediyor 
Londra, 21 (A.A.) - Almanlar bU

tün mantıb ve hAdlşelerln sarabatl
ne rağmen, oıeppe baskmmm, müt
tefikler taraftndan inceden inceye ha
zırlanmış ve Al'?!lnlar tarafından ise 
süratle 6nlenmlş bir fctilA teşebbüsü 
olduğunu iddia ediyorlar. Müttefik· 
]erin, ayhrca süren hazırlıklardnn 
sonra AvnıJ)a Jiıtaamm istilAsma bir 
tümenden daha az kuvvetlerle baş • 
lamalan nH!1 iddia olunabllir? Bu 
fevkalade fantazist nazariye kabul e
dilae bile, Almanlara göre bir köprtı
baıı kurumasmı bekliyen • 56 nakliye 
vapunındaJd kıtaları karaya çıkar -
malarma müttefikleri ne menetmiştir, 
anlaeılmıyor. Cilnkü klSprüb{lşt ku· 
rulmu~ur ve dokuz saat içinde mu· 
azıam sayıda asker selille dök.ii~i
lirdi. Fakat ?ıeklkat şudur ki. m~ 
tikler, Almanlarm ileri sürdüğü ne 
insan sayrsmı, ne gemi sayısını, ne 
de harekete ntfolunan niyetleri kabul 
etmemektedirler. Bu akTn, kıtada ya
pılacak !fülstakbel l!le!erlerin nlsbeten 
çok küçUk bfr mikyasta provasmdan 
ba§ka bir ICY değildir, 

basabilec!k1eı-dlt'. 

1 

Moskova Konferan· [lf dl?~.Jfrlllti i rE~ 
sında Kararlaşan ~ Baıtarafı 1 incide ~ Baştuafı 1 incide 

detli bir Rus karşı taarruzu ne Almnn havı:. kuvvetleri Volga 
Askeri Meseleler ticesinde nehri geçen Alınanla• nl!!m üzerindo uç taşıt batırmı~ 

rın büyük bir kısmı süngü hü- ve bır nehir gc.c"lisini hasara u!' 
l:!JT Baştarafı 1 incide cumlan neticesinde veya tankla• ratmı~tır~ ..ıl 

rın tekerlekleri altında yok edil• • 
kumandanıdır. Mesela general miştir. Yüzlerce Alman da ])on Vlazma'nm doğusunda ve ltjev Cio-
Wavel Ortaşarkta açılacak ikinci nehrine atılmıştır. Bu nehir ye- laylarmdald dıl~man mevzile? kara 
cephe ile alakadardır, Irak ve . kı ı1 akma~ b ~tft t silfıhlarmm ııt~yle atüst edilmiştir. 
Filistindeki dokuzuncu ordu ile, nıde~ z &•. a~mış ır. Rus teşebbllslerl k:ınlt zayiaUa geri 
İrandaki ·onuncu ordunun Kaf• Nehrın Sovyet ~ilindeh ger\ ~a atılmıştır, 
kasyada harbeden Sovyet kuv- .lan Almaı:ıla~ a mer ame 1517 İlmen g6tnnnn cenup i!oğusuı!C!a 
vetlerine yardıma gönderilmeleri ce yok edilmesme devam edili. birkaç gündenberl sarılmış bulunan 
kararlaşmış olabilir. Mareşal yor. •düşman 'ntvvetlerl fmha edDmi:stir, 
Voroşilof ise Stalinfu en ziyade Almanlar Kletskaya'nm cenup doiıı Volkov'uu üzerindeki bir ktprilba• 
itimat ettiği askerdir. Bu kuman. sandaki muharebeye yeniden hiç değiL sına ve Petersburıı cemberleme cep
danlann bir araya gelmesi, kon ee bir ı:ırhh ve bir motör!ü tilmen sok hesine ka;,ıı y~pılaıı Rus taarruz'" 
feransta iki tarafın, hiçbir aske- muştur, Alman!ar nehri geçnıek iı;in !arı boıa gı:miıtır. • 
ri sım diğerinden saklamağa lU- taarruıtarıtıa lranıı devam ediyorlar, Finlanda klSrlezJnde '.Abftan tiari 
zum görmediğini gösterir." Sovget ek tebliği kuvvetleri blr Rus mayin tarayıcısı• 

Bu maltimata, Mısırda Mister nt batırmış ve bir tkinclsinf aıır ha• 
Churchill'in riyaseti altında bü• Moskova, 21 (A.A.) - Rus teb- sara uğratmıştır. Fin bava kuvvetleri 
tün Ortaşark kumandanlannın liğine yapılan bir ek, Kletskaya 19 ve 20 Ağustosta ild Rus denizal111 
icrtirakiyle yapılan içtimadan son• çevresindeki Rus birliklerinin bir tısını batırmıııtardır, 
~· Alman taarnızunu örılediklerini .... et1 

ra verilen kararlan da ilave edl düctl'W\A l'h.. k 1 verdlr Dün ıece Rus hava AuVV eri 11.ıı 
• k~t Mosk konfera"'• ve i'.~na a&... ayıp ar • muml valillit araz.isi ve dolu Alman• 

nız, o va M ova ... d'kl • • bildi ktedlr IOets. 
smda kararlaşan askeri mesele- 1 erını rme • ;ya üzerinde Jurpalama uçus}an :rap.ıı 
lerden .bir tanesinin tablosunu kayanın cenup doğusunda anu· m111ardtr. Va~ova eehr1nın sivil a91 

tamamlamış olursunuz. Kahire. d~ne çarpışma}ar dev~ etmekte: halisi arasında zayiat vardıf. 
deki toplantıda, OrtaşarktSki ln• ~ır. Ekde şoyle de~ilmekt~ir. Muharebelen "dair tafBUliı 
giliz kınmındanlan arasında bü• R•ıslar, Kot~.lnikovo uun şıpıal • • 

··k de~i iklikler ılmasına ka• doğusunda mudafaarla durmada Berlın. 21 (A.A.) - Salthiyetli u-
yu çiş ;..+· Ay: il . h • dırlar. Rus karşı taarruzlan düş kerl kaynaklardan, c!oiw cephesintn bıi 
rar verı m41l.ır. an en a yıp tmakt ğır kayıp- u kesimlerdeki muharri>e!er hakJrını!a 
reketini El Alemeyn'de durduran mtaanı beb~ t 8 

ve k~ed' $U tafsilat •erilmekteair 
general Auchinleck'in yerine Mıe ra se ıye verme ır. • 4 

srr ordulan kumandanlığına gea Kramod!lt"m cenubunda ilç giln de- Vlazmanm 4oianpıda ılddettf tn• • 
neral Aleksa.ndre getirilmittir. vam eden ~at1>1şmalar esnasmda Al· harebelere Hhne olan blr tepe A1mln. 
İhtimal ki general Auchinleck manlar ınn olarak 2.1100 ]tişl kaybet• far tarafı~d~n h(lcumla ve kat'l oluak 

Ort kt dah '"h' b" mı"şlerdlr, zaptedilmııtır, 1 • 
aşar a a mu ım ı ır va. " . • 

zifeye tayin edileecktir. Plyatııorsk'un ~entıp <ioğuııunda RJn lraimfnc!e, dilıman 19 lias~ 
• • slddetU munarebeler devam etmekte ıünU de taarruzlarına devam etıniıtir. * • ve milstevlller burada da ağır kayıp• Rjev'in cenup doiusanda birçok yeder 

Bütün bu müşahedelerden 
çıkan netice şudur: 

!ara uğramaktadırlar. de el bombuı ve ıöğilı ıöğiise ıüll(ii 
Leninırad cephesinde mevzi! çar· muharebeleri olmaııtar. Bir dayanak 

ptşmalar olır,uıtur. Rus kuvvetleri noktasına .a:ircn düşman buradan atıl. 
mühim titr noktayı 1sgal etmic:lerdir, mı3tır. 
Alman karsı taarruzları .ıreri atılmıs
tır. 

Moskova konferansında Orta. 
şarktAki İngiliz Jiuvvetlerinin 
Kafkasyaya ilerliyen Alaman OP 
dulanna karşı Sovyet ordulariy • 
ıe birlikte barbetmest kararlaş- Kazakların muvaff a'kı11eti 

Volkof tısednt!e til1' Jı:öprlll)ap ,.._ 
lı:mlannda dilşman asker toplulukları 
Alman topçu ateılyle dairtrlmııtır'. 

mıştır. Alınanların Kafkasya Moskova, 21 fA.A.) - Don kazak-
dan Basraya kadar uzanan saha· ları bir mnık kfyısındakJ buğday tar- mukavemet .tmektedJrler. 
daki petrolleri ele geçirmesine lalartna. yapilan çarpımıada dördiln· .... 
mani olmak için böyle müşterek dl Alman rlaJ tulııymR mensup 13 Sovget lerikal&l• teblıguıe 
bir harekete ihtiyaç vardır. Bu fincü ve H ancfı alaylan kılıçtan ge· I alt 

yed S et1 d t. zd k" ~lrınlşletd!r Bualann 1,1500 ü 61dO -
sa e ovy er e mer .. e e ı rlllm6ş, aoô ti kacmıs ve ıtf'"" • Anadolu Aja 
kuvvetlerini olduğu gibi muh• da esir dü~nıtOr, ; kalAde tebliğinin b 
fazaya muktedir olacaklardır. Ay- th! neşredtlrnfı oldu 

a n gelen btr habere ıare, Yunnan 
• IE!'U 1'atisınch Tennung'da hülı:Dm Tok;'o, 21.. (A.A.) - İmparatorluk 

en kolera salımmın Japonlartn it· umumt karDT' htndarı bildirlld tine 
a t da bulunan Stalveen ırmağı göre, Gilbcrt t ~mı at! J rtnda bulu
ın r r\fo va ııU ol rak 3000 ilA nan M · ıı :ıd !Wld l Japon garnl -

Bertin, 21 (A.A.) - Tebllt: 19 "A· 
ğustosta Man9 ktyısrna 18Pılan a.ker 
çıkarma teıebbüsilr>.de dUımıanm ver· 
diğl uxıplar fU?llardrr: 817 .ı ,.aralı 
olmak üure 2095 esir, Öldürtılmilş 

'.Almanlar 24 Saatte 9 
Gemi Daha Batırdı 

rn zamanda bu suretle Kaf. of mle~nJ ft1zarla 
kashır üzerinden Almarilara kar- tmektedtr. 
şı bir de ikinci cephe açılmış ola• ,.v;= :!,:t'~ a • kıt "1-ını 

o k ı yi aıctnr.nC!kte olduğu ve ö· J zonu bu uym 17 sinde k r ya a kcr 
ter ar ınrla Japonlar da bulundu- çıkarrıuya1 yel•e11en.\...A,mı>r.ik:ın.Jmu-
b \flir.ılme11:ted n ~vetlerlnl "Oilskü11rnil~U 

• 

veya boğulmu11 dıisman askerlerlnln Bertin, 21 (A.A.) - Alman radyosa, 
mi dar! ııenüz m~huldür. Bu te§eb· ııon 24 s at zarfında dtişman deniz kuv 
-bii~snasi:nd3'"9diiş<lrüt#'n'S ol n dilş• I \·etlerinin 5 harp gemisi ve 4 ta51t tay. 
ınan u~aklarının sayısı 112 den 127 h,.ttiı.t .. rfni hHtlirm,.lrt .. ıticl.l 

caktir.ı imdi ~ bir lebcllt t.:\K- Aftu k d r z yf 
İşte Moskova konferansında bulunmakta!uı; , tayrı: k IJl)6 o o d 

kararlaştığı anlaşılan ilk askert K a nodar (elirlnden çekfleıı ~"1.tW..-111bı ~• 2240 t nk nı 
mesele budur ı. ı mdl bu ıebrlq cenup dolaylarında 3162 top ve 21 " u

1
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K11day'an Himaytsinde Acze Menf., tine 
Me~simin En Biiyiik MGsainer 



4 ----------------- - --·------------------------------
At Y ar·ı~larının 
Yedinci Haftası 

Ct:t:r" (Baştaratı 3 uncüdc) 
Vçüneü kofu (Centilınen) 
Üç ve daha yuka.rı y:ıştaki ,saf kan 

İngilizler arasındadır. Mesafe
l!İ: 2400 metredir. 
İsmi Bınicisi Kilosu 

J<omisarj Seferof 72 
Dandi Sıılt Akııun 72 
Özdemir Özdemir Atman 66 
Conca Aziz 64,5 

Bu kO§U, ıımatör jôkeylerin iştirak 
etmeııi yüzunder. enteresandır. Özde. 
mırın şansı tabiafiy?e fazladır, Fakat 
k·lo vaziyetlerinin 'Centilmen .:koşuların 
d~ Dandiye daıma avantaj verdiği unu 
tutmamalıdır. Koşu Dandi ile Ö~dc
ınır arasında geçecektir. Komisarj 
6 ttıkçe düzel"yonıa da bu hafta bir 
~ey yapacafmı tahmin etmem. 
Dördüncü koşu ( Ham/.ikap) 
Üç yaşlı saf kan araplar arasın.. 

dadır. Mesafesi: 120~ metredir. 
İ mJ Binicisi Kıtosu .. ----
Hıztt Sokolay 65 
Dabi Ahmet 59 
Rınt Bayram 58 
Can İhsan 54 
Ct:yhun Yu1a 53 • 
Vecıze Horvat 52 
Ferhat Cemal 51 
Ceylan Reşat 49 
Ko ar Mehmet 48 

Gı.mun en guzel koıusu budur. Fa. 
kat gecen hafta Dabi ve Hu:ır, rak"ple 
ı nı çok gerıde bırakmalarına •nğmrn 
reayıf hayvanlarla aralarındaki l:ilo 
farkında hiçbir değışıklik yapılma . 
mış ve diier'erlnin kazanmak şansı 

rthrılmamıştır. Bu vazıyette Dabı ve 
Hızırdan ba§kR kazanma şansı olan 
hayvan yok gibidir. İkisinden sonra 
en faz:la nazarı dikkati çeken Rınttir 
Yalnız meııafen n kısalığı \'fecizeye d; 
b 1'7. ııans vcrmcktedır . 

Bef}inci koşu (Handikap) 
Dört ve daha yukarı 

0

ya15taki saf 
kan araplar arasındadır: Mrsa

f~ : 1800 II\etredır. 
t mJ Bınıcisi 

• !tora Davut 
Tanan Ahmet 
Kuruş Mec't 
B htiyar Zeki 
Murat Mrhmet 
Kısmet Arkadi 
T han Rıdvan 

l{'losu 

68 
62 
52 
50 
48 

Gunün cüze! koşularmdan biri de 
budur. Boranın bu kadar fazla siklet 

1e koşturulacaiınr zannetmiyoru1'ı. 
Tarzanın kilosu da fazladır. Bir müd. 
öe tenberl de c;alışmamıştır. Bu ı.e • 
t>eple koşu n•ticesini biraz şüpheli 
':ızıyete sokmııkt. dır.. Fakat yine B~ 
ra ve Taızıo daha şanslı• gözükmek
t~d r Kı&met ve Tıırhanıru lı:ılosu belli 
olmadıi"ından iızer?erinde' tahmin yap 
malı: milmkü-ı d•iildir. r 

1.-- Or. ABAIIUNJmmu,ı 

1 Vaz fes nrlc ı donmilştür. Kum 1 
'.lpıdakı mi.l..ı;\'cııı ı ~nesinde her 
ııun b.ıs.a k ... c:.ıı ve tedavi eder. SAYI HALKIMIZA 

1 L N Kömür alım ve satımında rasla dığınız zorluklan haber veriniz. 

Elektrik motörilnderı ve bilhassa 
otomobil te~hli::ıtmdan akümlatör şarj 
ve tamirinden anlar bir elektrik ma
kinistine ihtiyaç varrlır. Verilecek üc
ret 100 - 140 liradır. 

İsteklilerin Kartal Maltepeslnde 
Askeri posb 4:J50 komutanlığına mil-

Tozlu, lslak Ve Eksik Kömür Almayınız 
Kömür fİCif ı muayyendir, fazla para vermeyiniz 

racaatlan. (880) (9037) 
Sarih adres ve müspet vakıalı şikiyetleriniz derhal takip edilir. Bu hare.. 

ketiniz kendi menfaatiniz icabı olduğu kadar, vatan horcmhn~. 
KAYIP - Rıze nü(us memurlufundan al· 

dıfım ve kinde Rıze A!kcrllk Şubuınden 
ukerh\ muamelem kaynlı bulunan h!lv•Y<t 
cuzdanıml• lstanbul Lıman ldarc .. nden aldı -
gım 194 numaralı Dcnı• ooforluk ıahadct 
name!lnl kaybettim. Yeniler nı alacajımden 

Müracaat yeri: (Ankara ve lstanbulda) 

TÜRKiYE KÖMÜR SATI$ ve TEVZi MÜESSESESi 
hukümlerı yoktur J 

323 dotmlu Ali oflu idris .lılcte ••••••••••••••••••••••••••t••··················•' 
Teknik Okulu Müdürlüğünden 

1 - 1!112 - tll43 ders yılı için mühendıs ve fen memuru kısımları
nın ınşaat \'"' m;ıt,ıııe şubeleri,ııe talebe kayıt muaınelesıne ı Eylulde 
başlanacak 30 Ey'ül akşamı son verilecektir. 

2 - Devlc·t lınth cır.ı vermiş ortaokul mezunları stnavla olgunluk lm
tihıınl vernılfi h.;'! mezunları sınavsız kabul olunur. 

3 - Kayıt \ e k bul ıcın gerekli oitgiler okul kapısmd:-ı asılıdır. Taş
radan 60 pıırnllk pul gönder~nlere şartname yollanır, 

4 - Te rlnıevvcı ba langıcında yapılacak giri" s!ııa\'ları glmlerı ay-
rıca gaze'"lf'• le ilf n edilecektir. (9090 ı 

Milli Müdafaa Vekaletinden 
1. - Askeri liselerle, Kırıkkale sanat, Ankara 

Musiki, Kayseri \'e Merzifon Gedikli okullarının kayit 
ve kabul işleri ''Konya askeri orta okul hariç,, 15 eylôl 
942 tarihine kadar uzatılmıştır. 

il. - Maarif liselerinde bütünlemeye kalıp ta bu 
tarihe kadar bütünleme sınavlarını kendi okullarında 
muvaffakıyetle veren istekliler de askeri. liselere 
alınacaklardır. 

Bu gibilerin namzet kayit olunmak üzere şimdi
den birer dilekçe ile bulundukJarı yerlerin askerlik 
şubelerine veya doğrudan doğruya okul müdürlük-
lerine miiracaat etmeleri ilan olunur. ''9070., ' __ , 

1 L A N 
İstanbul Üçiincü f~ra Memurluğundan: 

Sekban zade Ahmet Necdet'e mat. mcurifi icraiye (4062) lira (42) lıuru, ödemeıle 
borçlu Kemalettın'in i,bu borcunu ödcmemcıinden dolayı daıremuin 937 /45f; ı ıayılı 
doıyadylc hacu Milen ve (2004) No.lr kanun hilkmUne ırore variyet ve takdırı kıy
metlen yapılnııı bulunan Silleymaniyede Elmarur mahallesinin Kirazlı Mrsdt ıolı.aiındı 
e•ki 22, 22 Yeni 24, 26 aıyılt evkaftan mazbut Kadıçumuinde Emini bina Sinan ah 
vakrından iki hanenin nısıf hincaınin paraya çevrilme1ine karar verilmlttir. 

24 No. 1ı EV: Zemin• kısmen knraismın ve kıamen mermer dö,eli bir koridor Qze• 
rine zemıni kırmızı çini, çimento idi ocaklı mutbak olup arkadaki bahçeye kapısı 
vardır .Bahçe ıki ıetlıdır Aradan dıvarla ayrrlmrı olup 26 No lı evin bahçe•İne 
ıreçıliT. Koridorun Hiındı brr oda ve merdiven altı vardır. Asma kata çıkılan 
mcrdiv•n vardır Asma katta da bir oda ve heli vardır. • 

BiRiNCi KAT: Bir sola llıerıne ıki oda bir bel6dır. 
IKlNCJ KAT: Bır sola il erine llti od• bir helldır. , ~ 
UCUNCU KAT : Bu kat iki odadır. !!irinin linilnde kapalı balkon vardır. 

ı•••••••• Ktz ve Erkek 

BOGAZIÇI 
ANA SINIFI - iLK 

Ktsımlan 

LiSELERi 
- ORTA - LİSE 

Yc;.tılı ve yatım~ tıılebe kayd ına ve esk! tıılebt>nın kaydmm 
yenılenmesıne ba~hmmıştlr 

ARNAVUTKÖY ÇİFTE SARAYLAR - Telefon: 36.210 
~ ................................ , ! 
~-----·il İLK - ORTA - LİSE 41 ' 

iSTiKLAL K ı z 
E r k e k LiSESi Yatısız 

Yat~ı 

Talebe hıydı ·çin Pnzartc~i ve Perşembe günleri mtiraC'aat edilebilir 
Eski taıel.>n kayıtlarmtn yenilenmc~ine 10 Eyllıh kadar devam edıle~ 

cektlr. EEHZADEBAŞI, POLİS KARAKOLU ARKASI 

..... ______ T e 1 e fto n : 22534 ------

Ankara Belediye Reisliğinden 
DORT MÜFETTIS ALINACAKTIR 

Ankara Eeledlyrsi Tertle Hey'eti için aşajtıda yazılı şerait! dahilinde 
müsabaka ile 2~C. 210 ve 170 lira ü=retli üç ve 50 lira asli maaşlı bir 
mufettiş tılmac:akhr 

İmtihana i~tiı-ak şrr2iti : 
1 - l\lenıurin kanununun dördüncü maddosinde yaub vasıflan haiz 

bulunmak, 
2 - Askerlikle elAkast bulunmamak, 
3 - Yülm?k .mektep me:ıunu oJmak, (Ecnebi lisana vakıf olanlar 

tercih edilcc:ktir.) 
4 - Nüfus tezkettsi mektep şahadetnamesi, yeni alınmış dotruluk 

kAgıdı, askerlık vesıkı:sı. bütün hastııbklarda11 :talim bulunduğuna dair 
heyeti sıhhiye r:ıporu (münferit doktor raponı kabul edilmez) geçmiş 
hizmetler varsa bunlara ait vesika asıllan, 9 x 12 eb'admda 3 adet fo
tograf. Bu ve .. .-i":al·•r tslıplerin lstidalartna bağlı bulunacaktır, 

5 - r.1!js3b11ka imtihanında ehliyet kazanaoıarm Ocret ve maaşları 
3656 No. lu te~dül kanunu hilkilmlerlne göre tesbit olunacaktır. 

6 - Müsnbak:ı imtihanı 1 Eyk11 942 .Sah günil saat oeda Ankara 
Belediye salonunda icrc edilecektir. 

7 - Bu şerait dııhllinde müsabakaya talip olıııılarm 30 Ağustos 942 
tarihine kadar Ankara Belediye riyasetine milracaatları. (6813) (8978) - ' Muamele VerCJİSİ Rehberi 

22 - 8 942 E :0 

.111•---•SÜMER BANK \ 

Deri ve kundura sanayi müessesesinden 
1 - Mflessesemizin deri ve kundura fabrikalarma daimi 

iŞÇi ALINACAKTIR 
2 Verilecek ücret tşçfnbı kablliyet ve kudretine göre 

günde 120 kuruştan başlar, bu ücretten başka fevk&. 
lide zimanlara mahsua % 25 zam ödenecek ayrıca 
öğle yemeği ve iş elbisesJ verilecektir. 

Arzu edenlerin 24 ağustos pazartesi günilnden 8 .y. 
bil salı gününe kadar her gün ve 10 eyldlden 19 eyl'Ole ka. 
dar sah ve çarşamba günleri Çarşıkpıda lstanbul Ayakkab111 
cılar Kooperatifi merkezinde fabrikamız mümessili Sinoplu 
Mehmede müracaat etmeleri OAn olunur. '· .......... -.......... --... ~ 

İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu İlanları · 

' . 

-Beher kilosuna 15'15 kurıaş tabmfıı edilen il ton 1ı:adar . lruııdurat!k 
vaketa almacaktrr. Pazarlıkla eksiltmesi 2418/942 Paurtesl l(lnG nat 
14,30 da Tophanede tst. Lv. Amirllli satm alma komisyonunda ~pda
caldır. tsteklUer!n teklif edecekleri miktar Ozerlnden kammf teminat~ 
riyle belU vakitte komisyona gelmeleri.• (139 - 8981~ 

l -Beher knosuna 1575 kuruş tahmin ednen bet ton kadRr kmıc!uraHt 
vaketa alıtıacakt:r. Pnarlıkla eksiltmesi 24/8/942 Par:ırtesl ıDnll saat 
14,30 da Tophanede fst. Lv. Amirliği satın alma komisyonunda ~pıla-
cakttr. tstetı:Hlerin te1dlt edecekleri ınlktar flzerinden katt temtnatlarb'lfıı 
belli vakitte kmııfsyonı, gelmeleri. (HO - 8988). -400 t<>n tut.u~turma odunu almacaktır. Paza•·hkh ekı:iltmest 25/81, 
942 Salı ınnü saat 15 de Tophanede Lv, Amirlıği satın alma komlsyo .. 
nunda yanrlacaktfr. Tahmin· bedeli 12.480 Jirıı, ilk teminatı 936 liradır~ 
Evsaf ve ı:ı.rtnamesi komisyonda görülür. TaUpterln befü vakitte ko-
misyona gelme:eri. (141 - 8919) -Bu haftak koşularda İkili bahis: 

2 4. S. inci kosularda: 
Ç fte bahis: 2-4, 4-1. inci koşular 

26 No h EV : Zemın kat, kapıdan ırıritıce bodrum mermer. OrtHr kıraalman döıelr 
korıdor, ilzenne altında bodrumu olan bir oda ve merdıvenle çıkılan uma diler bir 
oda heli vardır Zemin kattaki korıdor iki setlldir. Ortada birinci lıata çıkılan 
merdıven nıbayet tule aemlru kı-en ıın....., clıü cUJ"1( 'idi 04aklo •utltak oı-. ona 
tara!ıakl bah(•Yt bır kapı vırdrr. lkı scılldır. Bırlndc tulumbalı bır kuyu vardır 
Dıierlndc lkı afaç vardır. 

.~~~·~~Çdunaftar.~~~~~~-1'-'-.... ______________ ~~~~~-~~~----
üzenndedlr. ' 

Aydında 
Su Tesisatı 

Ayıim, (TAN) - Aydın şehir suyu 
1 H.000 1 ray'l J-fcıhtif şırketine veril
m \ e şirkC't trsır.:ı~ı tamamlamıııtı. 
Falrnt harp dolnyı~i~·J~ fılltre rnakı -
e ını get :-mek knLıl oljlmadığmdan, 

senedır fil ~r.hre verılememişti. 
F tre Al ... t 'nı11 ~ ar. d r. getirilmesi 

n 6000 l r.ı n klıye m srafı farkı 

beled yece '· lıul olundugundan, alet 
lmanyad rı t.ıradan yol çtkanlmış

ır. Beletiı}e' r B nkal'tndan fen he
yetı mühend; len rou\akkat kabul 

uamelesi 11 yapnıak üzere Aydına 
gelmittir. Şo!hlr e•ıYU membamdan bo
n.ıl rla n:ı.rı:lolur ducundan evv~ke 

hre akan .sıı~an temizdir. Bu iti
barla filltre m1kine:;i gelince yerine 

onulmak ih:e'"e yenı su şehre veril
m tir, 
~ki B!lıxily • Meclicl. tahsisat kafi 

azelmediğınde l Aydının içinden geı;en 
Tabakhane ç vinrıı COE!'U. undaki dört 

haileyi bı.ı urian rr.ı.hrum bırak -
qtı. Bug.h•.ü ~.tPdıs bunu dogı u 
lmamfş. h ı· te., :sonra malzeme 

t mın edıl <'e o m.ıhı.llelere de tesi
t yapdmıut G~" ş mdılık e ki te

ta bu udan veımı,, bu mahalle
n de ;""tir • uyundar. istıfadeslni 

m n etm 

NURi DEMIRAG 
YE.ŞILKÖY 

Taware ~nanda 
eıf"Jb 23 11..fPnü IK'W''ij'- yapıcı ar&-

sında ta&Yare ve A üsaba· 
kalaft yApllacak. ın ıarltev. 
zı ohuaacaktır. Cia.:n~L~lf: 
lara Jaııtt J 4,30 <hı ~ 

Vatam düşman ,,... · ' 
ma.1uıı bulunduniıak .ilim ih B°yat 
ıı}eırıç yetişti~Ef'" ma
ol ue Türk Mlüıiiiıı a yera· 
tacak~gine spOt b~i hare. 
~etl~. ~ 
Har1İ"ürk gelfrrse~eı>mr. 

BiRiNCi KAT: Bır sora lbenne karı·Iıklı tki odadır. Sofada belht nrdır. So 
fada nbit iki dolap ve kOçllk aydtn1tk mahalli vardır 

iKiNCi KAT· Bır sofa Ozerıne birinci katın aynıdır. 
UÇUNCU KAT: Btri önde dıferi arkada ıki oda olup cadde taraf1ndakl odanm !inil 

kapaklı balkon taraaadır. Bina ahıap ve dört katlıdır. Dahili akaamı tamire muh· 
taçtır. 

HUDUDU: Tapu kaydı ırıbldir. 
MESAHASI: Umum sahur (250 M2) olup bundan (t4ı IU) 8.erine ahf&p dllrt 

katlı bina mebni ve ırerı kalanı arkada bahçcdır. 
TAKDiR OJ.UfıAN KIYMF.T. Gayri menkullerin bulunclaltı nıevkiin , terefine, 

mUtehammil oldukları iradına, tamire muhıac bulunm~11na, !!inanın ar•a ve binasının ta· 
mamına (5880) betbın •ekızyll• •ek1en !ıra kıymtt takdır edllmiıtlr. 

l - 1 bu ıı:ayrimenkutnn artırma 'ar namui 24/l/ı94Z tarihinden itıharen 9J7 / 
4561 No ile hıanbul UcUncU icra daire•inin muayyen numarada ırörrbllmeol icin acılıırr 
Jlinda yarılı olanlardan (Ula maljlmat almak isıiyenler İfbU fattnameye VO .ıttemuriyc• 
timiıe müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya lttırak için yukarıda yanlı lnımıetin (:rllrde 7.5) ni•betı•le rey 
alçesi veya m 111 bır bankanın tcmınat mtktubu tevdi edecektir. (Madde 124 ), 

3 - ipotek nhıhı .ıacaklılarla dııicr .Utıadarların ve irtifak hakkı sahıplcrinin 
.rıyrimenkul ilzerindeki haklarını hu•usıylc faiz ve masrafa dair olan iddialarını lıbu 
ılln tarıhıoden "/1'""" (15) ıun içınde evrakı muıbıtelerıyle bırltktc memurıyctimi
re bıldinııclcri •~abeder. bsi takdırde hakları tapu ııcıllı ile sabit olmadıli:ca utıJ 
bedelinin paylıı,massndan harıe kaltrar. 

4 - Gôsterılen ıünden arttırmaya lıtırak edenler arttırma şannameaini okumut 
ve lüıumlu malı'lmatı almıı ve bunları tamamen kabul etmıı ad ve itıbır olunurlar. 

5 - Gayri enkul il 9 1942 tarihinde c:uma ılinU Hat ı4 • ı6 ya kadar htan
bul UçüncO icra Memurh:cunda ile dda bacrıldıktan sonra en çok arttıran• ihale 
edılır. Şu kadar lıl arıtıma bedeli ıayrımenkul !çın tahmil edilmit olan kıymetltl 
en ar (yUrde 75) ini bulmak ve utıı ısııyenln alacaiına rüçhan olan diler alacak· 
iri.ar o ıayrimenkul ıle temla edılaııı iıe bu suretle rüçhanı olan alacaklıların mec
muund•n fazla olmak ve bundan ba,ka paraya cevrnme .. e paylaııırma maaraflarını 

· tecav11z etmtlı ıarttır. Şayet b&yle bır bedel teklif edilmuae en eolr arıtıranın tuh· 
hüdü bakı kalmak llıcre arttırma on clln daha temdit edilerek ı/10/1942 tarihine te· 
sadll( eden per -:mbe ırünll saat 14 dfn ı6 ya kadar htanbul UçllncQ icra Memurlu 
funda arttırma bedclı utıt i•tıyenln alauıfına rüçhanı olan alacaklıların mecmuundan 
ruıa olmak ve bundan ba\k• paraya çevırme ve ı>aylaıtırma maaraflarını tecavn~ et 
mele tırılyle en çok arttıran ihale cdilır Böyle Cazla bır bedelle alıcı çıkmaısa ihale 
yapılamaz ve ntıf ıalebi dilter. 

6 - Oayrım•nkut kendi•İnc ihale oluran kimse der.hal nya verilen mühlet ıçind~ 
parayı vermene ıhale kararı fcsholunorak kendisinden c~vel en yübck teklifte bulunan 
kimse arzctmış oldultu l>edrlle almab raıı dllur a onaı ruı olmu nva bulunmana 
hemen yedı ı:iln nnıddetlc arttırmaya çıkar lıp en çok arıttrrana ıhale edılir. lkı ihalt 
arasrndakı fark vt acccn ııllnler ıçın (yu~de 5 l den hesap olunacak faıı ve diler uru• 
lar ayrıca hükme hacet kalnaıks12111 memur'yetimizce alıcından tahsil olunur (Madde 133) 

7 Alıcı arıurm~ bedeli harıcinde olarak yalnız ıapu ferat harcını yırmı ,.enelik 
Talııf ta•i• bedelinı ve ihale karar pullarını vermete mecburdur. 

Jhlterakım. veraılcr ıcnvırat ve an.ıtilat ve delllliye rOıuaıundan aılilevellit Bele
dıyc rliıumunu ve mı.lterakLnı Yakı( icareıı alıcıya ait olmayıp arttırma bedelınden tenırl 
olunur. l1bu ırayrımenkul ı 2 hisse i yukarıda ıöııerilen tarihte, ht~nbul UçOncO icra 
Memurluıru odasında i~bu ılin •e ıöıtcrilen arttırma 1&rtnamnı daırulnde uıılacatı 
ılln olunur. '37 4561 

·, 
KADIKÖY 

iSKELE PARK GAZiNOSUNDA 
HER AKŞAM: Kristal Gazinosunun 

Muhteşem Saz Heyeti 
lcrayi ahenk etmektedir. 

·sünnet Düğünleri İçin hususi Salonumuz Vardır. 

Üniversôte Komisyonundan 
se.ıktıış' fi E-:leb yııt Fakültesı binasmda yaplac k 4474,39 lıra ke

şifli elektnk tt' i atl 7.IX.942 Pazartesı gunu satıt 15 de Rektôrlukte ıı
ı;ıl ek ıllmc ıle ih. le t>lilecektir. i 1.eklilerin 336 lir muvakkat teminat 
makbuzu \ e bu· taahhııttc 2500 liralık bu işe berı.,er iş ~aptıklarma dair 
l tanbul 11 ılııydind~n lholeden uc: gllo e\ vel alın olş \ e iırnlarla gelme
leri, plan, k~f. vartn me. muka\el~ projesi Reı-.:tOrliıkte görülür, (9058) 

'

-BAYAN v.e BAY ARANIYOR_, 
Çatalca askerlik ,ubesınden Alma bihakk ~'-ıf b" b 1 mak" t' t" d cbtım askeri ihtıyaı terhis tezkeremi kay. ncaya ın VöA lr ayan a me ıcare ın e 

Yazan: Maliye Müfettişi İhsan )tüştü Bac 

Smal mı.:.t-ssl"Sele.-, bankalar, sigorta şirketleriyle bütttr ticaret er
babmtn m~amele vergisi sahasmdeki müşkü\lerir.P. tamamiyle cevap 
veren bu eser ayni zamanda defter ve kayıt sbıte.mlerıne alt frahatr 
da ilavıdir 540 snhlfe, 20 şekil, U defter nümur•esi. }'ıyatı 5 Lira. 
Butlin Kı•:lpc;u rda bulunur. ................................... ..., 
inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanlan 
ı - 2ıı.'i',lf't ~ Lll!"!Jltnue şartnamesı mucibınce Jrapau zarfta ıbale edi

lemiyen döl't adet motörlil, güverteli cektirme bu kerre pezarlık usull'
le eksiltmeye l<oromu~tur. 

2 - Paza,.!Jlc 28,8.942 Cuma gijnli saat 9,30 da İstanbulda Kabataşta 
Levaztm şube indeki merkez alım komisyonunJ:ı ::Jap!lacaktır. 

3 - Yalrıu makine veya yalnız cektirme ~lif: kabul edilir. 
4 - Makir.e şartnamesi (200) kııruı ye eektlrme şartnamesi (140) 

kuruş mukabiHnde sözü ıeçen 1t1beden ve fnnlr, Ankara BaşmildürlWde
rlnden altnabilir. 

5 - İsteklilerin pazarbls için tayin oluun ırün • saatte teklif ede
cekleri fiyat üzerinden % 7,5 ai}venme paruiyle birlikte meıkar ko-
misyona mÜ\"acaatları illn olunur. (8871) -Milteahhtt narr ve be:ııabma oımaıc tbel'e t.nbal btra •brfkumda 
eıde edller:ek yaş kOspelerden 100 kazan! 1hale taıi'*'<ien ltfbllren hafta
da iki gün hım~ olmak Ozere diğer günlerde ~kar.ak lrfhl>e1ert 8 - 4 ay 
r.arfmda oimalt şnrtiyle pa.r.arhkla arttırmaya komı!muştur, 

Pazarlık 25.8.942 Salı rtınO saat 11,10 da ltabataşta Leftsnn tu~ 
3fndeki merkez ı::atf~ komisyonunda yapılacaktır. 

tsteklilı-rın pazarlık için tayin olunan gUn ve saatte t.kllf edecek• 
leri fiyat üzc:'.'inden .,. 15 teminat parasiyle blrllkıeı: meskQr komf970Da 
milrııcaatlnn !lAn olunur. (8981') , il 3lr Şirket, Müstacelen ço~ tl'C.ıiibelı • 

MUHASEBECi ARIYOR 
Fransızca yahut İrıgllizce bilenler tercih edilir. Tallplerin İstanbul 522 

· posta kutusuna mürLcaatla, çalışt ıklan yerleri mufassalaD bUdirme

~·••• leri \'e çok iyi referanslara malik oımalart lAzımdn-.•••• ~ 
-------

Devlet Demiryolları ve Limanları isletme İdaresi İlanları 
Muhammen bcdelı, muvakkcıt teminat ve miktarlao aşağıda yazıll 

odun \'e mangal kbrnurü kapıılı tal'f yolu ile 11alın alına't'aktır. 
Eksil1.nıe 7/ Y/IM2 Pazartesi günü. saat 11 de Sırkecide 9 cu işletme 

binasında y:ıplacaktır. 
İsteklılerin muvakkat teminat ve şartnamed~ yuıh ~lkalan JhU

va edecek k:\palı zar!larını ayni gün saat 10 a kadar komJsyona verme
leri lAztmdır. 

Şartnameler 9!0 kuruıs bedelle Sirkeci vernesind"n alınabilir 
1 1 '• CİNS · M ktan Muhammen bedel Muvak!Qal teminatı 

Odun 
Mangal kömürü 

Ton Lira Ora 

11000 
300 

155000 
33000 ,.ttım. Yenlsınl ı;ıkaracatımdan eskİ$ının 

1 

çalışacak mühendis veya bu işlerden anlar bLr bay ar.anmak-1 
kmli yoktur. Çatalca Celep kiSylinden 321 d 

ıolumlu H;uan oilu Sadık Demir. ı ta ır. 

FATiH AS. DAtRESıNDEN: ! Birer resimle beraber tahsil derecesini ve faaliyet saha- ı ! 
IJae ve muadih okullardan aıeııun ~lup sını gösterir mektupla posta katusu 1204 numaraya müracaat. 
aa lılametll aalıerliklerlne karar venlen , lstanbul · Telefon 

14,100 

(8898) 

Miiclirliijiinden 
- ebllyeıno.melllerln (olııunluk imtihanını &, 
•rmlı. yDkıek mektebe ırlrecolıler harıç} 
ıırilllOn birinci ıünli Ankarada Yedek Su· ı + bul D • K t "' d 
18,, Okulunda ha ır bulunma lan ica~cder.. S aft enız · omu an in an 

Bu tarıhte oku'da bulunabılmelen lçın 
t aftaıtoa Hlı ıllnUn4en itibar n melll!up 

ları a hrl tubelenne ı:ıuracutla 
k aıuamelelertnl yaptırmaları. • 

1 - Deniz Vs<'. i ve Deniz Gedikli okulunı.:.rı knyıt \"e kabul müd
deti 25,8 942 glırıl\ • k amına kadar uzatılmışttr. 

2 - Dt'ı'''- I i P. 'ne: kaydolunan okurların 27.8.912 Pel'~mbe ve ge
dikli okulunil ) ctolunnn okurlann 28.8.942 Cuma gııniı rok,.an \ csıka
lanru tanıamll"I rak sant 9 da Kasım.asada Ge~"kll Okulunda bulunma-
lan uıooe· 

İstanbul merkez.! - Sarayburnu ve Salacak .. Kadıköy arasmda 150 
Sm. genişlık lj() Sm. derinlikte takriben 8500 metr<ı tülde bir kablo ka
nalı aı;hrılmast a~·ık. E>kı:lltme suretiyle münakasaya çıkarılmışttr. Mu
hammen bed~l beher metre mikabı 150 kuruş olup,' ilk teminatı 244 li
radır. İhall.-si 3/9/942 Perşembe gilnU saat 15 de ır.üdilriyet binasındaki 
saUn alma J;:omi.yonunda yapılacaktır. tstekliler;n muvakkat temınat 
makbuz "csııir kanur.ı 'esı:ıikle komisyona ..m!lracaatlan. Şartnameıi her 
iri.in Leva1Jm Dalrosindr aöriılehili· (8917) .. 

16 Sökecek boy küreli 
16 Sökecek kol kilreği 
16 Salacak boy küreği 
16 Salacak koltuk küreği 
4 Çekecek. 
4 Maya Inıtusu . 

20 Küre?t &>~ • 

Yukard'.i yazılt f~., malzemesi p117.arlı1c:la satın alrmıca1rlır. !hatesr 
25,R.942 Sal gi•r:fi saal 14,30 da Tophanede Lv. Amlrtiği 

1
sattn alına ko

misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1040 lira. katı. teminatı 158 
liradır. !'vsaf ve Eartnamesi komisyondll görülür. T<ıliplenn belli vak.it
te komisyona gE>lmeleri. (138-894-4); 

"""""" 15: 30 x 2Q x 3: 5 eb'adında 384 metre mikfıbr rımba1Mlık tahta al!-
nacakttr. Pa7.arlıkla eksntmesf 24/8/942 Pazartesi güniı saat 15 de Top-
hanede ht. Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 47 ,61r. lira, ilk teminatı 3568 lira 20 kuruştur. Sartnamesi komis
yonda görülür, Taliplerın belli vakitte komisyona gelmeleri, (13t-ı8899t 

Kilo 

7800 Kabara 
2500 9-10-11 No. çivi 
8500 14-18-20 " " 
1500 12/28 tel çivi. 

'10 000 Çi!t nalı;a. 
Yukanda yazıl~ malzemelerin demir ciheti 3ıı'keriy~en verilri1ek 0-

zere imal işi pawrltkla eksiltmeye konmuştur. İhRlesi 26/8/942 Çarıam
ba günü s~ııt 15.30 da Tophanede Levazım AmHlğl. ~atm alma komis
yonunda y:lpilacaktrr. Hepsinin tahrn in bedeli Zl 900 11~a 58 kuruı, ilk 
teminatı 1"42 Ura 55 kuru3tur. Evsa t, nümune ve ş:ı:-tn?mesl komisyon
da görülür .. Tatiplerin belll vakitte komisyona gelmel~ı-ı. (147 - 9077) -Beherine 6 lira tahmin edilen giımüşten 89 adet hastabakıcı kok,artl 
yaptırılae1ktır. Pazarlfkla eksiltmesl 28/8/9U Cuma günCl saat 15 de 
Tophanede Lv .. Amirllii satm alma komfSJIOnunda Y:\P•lacaktır. Katı te-
mblatT 80 lira ıo kuruştur. Nümunesi komisyond1 görülür. Taliplerin 
befti vakıtte komisyona gelmeleri. · (146 - 9078) 

Derı!z Lv. Yollama Md. emrinde bulunan 3 No, lu mavnanın teknesi 
tamir ettirile-::ektir. Pazarlıkla eksiltmesi 25/8/942 Salı günü saat 115,30 
da Tophanede Lv. Amirliti satın alma komisyonunda yaptıacalttar. Ke
ılf bedeli 760 lira, kati teminatı 114 liradır. Keı;ifi k!misyonda görülür. 
Taliplerin belli vakitte komisyona gebneleri. (145 - 9075) .. _ 

59 ton ye~ll barbunya fasulyesine teklif edilen. iivat pahalı ıörill• 
düğünden tekrar pıızarlıkla eksiltmesi 28/8/942 C11ma günü saat 15,30 
da Tophaneie, lst. Lv. Amirliği satın alma komi3Y'Jnunda yaptlacakt~. 
Tahmin oedell 15,340 lira, ilk teminatı 1150 lira Si) kururıtur. Tallplerın 
belli vakitte komi.yona gelmeleri. (148 - 9078) 

BU AKŞAıtl 

BOYOKDERE 

BEYAZ PARK'ta 
Büyük San'atkir .. 

MÜNiR NUREDDiN KONSERi 
İstanbul ve civar köyl~ otobüsler bulunur. 

Kürk Manto Giymek İsteyenlere Müjde 
1943 son moda her nevi KltRK MANTO modellerimiz aeınu,tir 

M-ANTOLAR!MIZ KEFAL'ETSIZ ve TAKSiTLE 8ATtLMAKTADIR. 

ARJANTE T 1LK1 
MAHMUTPASA CADDESİ No. 137 

Kürk rnaııto dairesi, lrfanlye o-..... No. 5, Tel: 22514 


