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l '<7 L ü m DEN BETER 1 Ayakkab' 
1 - Satışları 
No. 115 Yazan: MAHMUT YESARi 

Pahal.lığın Ön Ün g 

Geçmeğe Çalışır.yor 

Bir Bulgar Ticareti 
Heyeti Geliyor 

Tramvay Ravı 
ihtiyacı _ 

~e nerbah~e Hathnm 
Sökülmesine Başlandı 

r~ DiKKAT --""\ 
Keresteciler - Eyüp~ 
Yolu Yapılmıyacak mı] 

Duşundu, kendi ken.l'ne söylendi, 
c gara üstüne cigara ıçti; dertli göğüs 
gq;irdı. İçıne sıiarruyordu, Ayağa kalk 
tı: 

- Başınızı ağnttım. dedi. 
- Estağfurullah Konuşuyorduk. 
- Allahaısmarladık, Yine gorüşü-

ruz, 
Ağır ağır yürüdü, gitti. •· 
Bırkaç giın sonra kahvede oturmuş, 

gaı:ctC'leri gozden geçiriyordum. Bir 

- İzmirde, otel meselesi beni dü
şi•ndürüyor. Masraf bir yana. Yaban. 
cıiaı arasında yaşamak bu az nazik 
ıştir. 

5ninde sonunda bir karar verece3:ti. 
Bekliyordum. O, İzmire ııidip gitme
mek hakkında, hır hayli söylendi. Si_ 
&ara üstUne sigara içti. El!erini tempo 
tut-ar gibi dizlerine vurdu. Ufladı. 
B:rdenbire elınl masanın kenarına 

''urdı.t. i{alktı. 

Sanayi tetkik he~·l'ti tıırafından ya
mlan hesaptaro göre. c·rkek ayakka -
bılarmın rnalı,•e'; fiva11&rt te~bit edil-

Karşdıklı 

imkanları 
Ticaretin inkişafı 

Görüşülecek 
miştir 8ir (';ft erk.ek avakkab

0

ısınm ., • hk'ı tr ı h · · b' · • ou sa ,.,;ı l"n e se rımıze rr 
maliyeti ıız<ıml 1'.!IO kur us ol~rak bu- 1 Bulı!ar tiNrf'·~ heyeti e:rlerektir, Hc
lunmuştıır. Bu fiyat sert halınde ya- t B 1.., _ tirııre• r· .· ild" .. p _ 

1 1 · · d' T 1 b' 'ft ve . u ,..11. - , o ı~ı m uru e 
pı an ar ırın ır. c~ar ama ır çı tekof. Bul!!nr ~i,•:ırı>t r.enırt>ti müdür-
kunduranın da IT'alıyC'f 1 2520 kurus 1 . d .... ~"neof ·ı d·- 'k' t 

~ . crın en .-:-?· .. ~ ı.c ıger ı ı za -

Kerestecllerl3 Eyüp arasındaki 
yol tarnl.·e muhtaçtır. Bu yoldan 
gellp geçmek o kadar güçleşmiş· 
tir ki, gli2'erg,ht.:ı tıulunan sana· 
yl mUesseseler; Belediyeye mU· 
racaat ederek inşaat mcısrafına iş· 
tlrak etmelrrl ~ıırtlyle olsun yo· 
lun yapılmaııını istemişlerdir. 

Hatt:I ilk elden arı:larında 1500 
lira .-ld para toplamışlardır, Fakat 
nedenııe Belec!iyeyl harekete ge· 
-:lremem'şlcrr.ıir. ra etrafıma bakındım. Rüştü gelmiş, 

y nımdaki masada oturuyordu· Selam 
1 tık. Yuzu gülüyordu. Çok geçmedı. 
Oı iımdekı g zetelerden birini a!mak 
ç n kalktı, geldi, kısa bir tereddütten 
onra; kenardaki iskemleyi çektı; o 

turdu: 
- Merhaba azizim. 

- Baş ağrıttım, dedi. Görüşelim. 
Sallana sallana kahveden çıktı. 
Fatmayı kıskandığını anlamıştım· 

Otelden korkuyor, çekiniyordu. Gel 
gelelim, her şeye rağmen, İzmire git
mek istiyordu. 

İzmire deniz yoliyle gidecekti. Ren 
ar tık, posta günlerini öğrenmış, İs
kdede dolaşıyordum. 

olduı;!u ıınlaı;ılm ıstır. Kundura fıyat- 1 .. kke·1tir 
larmın b:.ı mıılivt>tt> ral!men 35 - 45 an mure · 
lira arasmda ı:ahlmakta olması ma- Heyet. ;nrr.ıleketimi?df alflknlı ma
kul olan kfir hadd.ni çok aşmaktadır ;rnmlarla teıııaslıırd:ı tıulunarak Tiirk
Bu hu!;ust:ı alınacak tt>dblrlf'r etra- Bulgar ~ic:ıret anla~masıT'ın Uıtbika
fında E!Ör1l::;meİer y;ıpıimr.ktadır. tmda E!ÖfiilPn !-"iirJiik)erj ortadan kal-

BildirıJ:ii~ine "Öre. ciiğcr maddeler nırmak V:! kıırcıJıklı r•l:ı;-ıık m;ıl ithal 
~atı~ların,b o1dul!u gibi. kundura ~a- ''e ihrac•l"• lwfavla• lırar;ık eo;asları 
hşlarında <la toı tı:ın ve pc-rakend<'Ci qrastırar:ıktır Bu ;.rııd!l 'Aıılıraı·h::tan:ı 
kar hadl<'ri tesbit edilırıek !'UT<'tiyle o<ımuk lhı·cıc edil'p mukabilinile pa
bıı işin ;.irıüne ı!Pçilmc-~i düşiiniilmek- mıık iplfö ifh:ıli imkanl:ırı ve Rul,ı:ın
tPılir. Hu :ırnda kundur;ı ~atan diik - ristandan :;"t;rtilerek rrıcınıtRI kömiirii 
kflnların sınrrlara ayrılmasr da ilPri menulnrı ii7c>rirıde de ,ı:ıliriişmelerdr 

~tmek 'l'laksndiyle Bu1p:ari~lana giden 
ve ticaret ofisi umum müdür muavi
ni Muzaffer Resim ve mahrukat ofi
~i veznedarı Raşit Segendiz'den mü
rekkep hı>ye1- de yarm ~chrimize dö
necektir. Söylendij!inc ,ı:ıöre, bazı se
beplerdı-n ve bu arada bilhassa fiyat 
meselesinden dolayı ~eri kalan man
ı;ıal kömürü Hhal iş; etrafında yapı
l;ın ~örüsnıelcr yeniden rjiisait bir 
c;;ıfhaya ~ıın•şti•. · 

İstanbul fnımvay şebı-keslnde bil
hassa fazla tramva~· gE'çen yerlerde 
ve kavislerdeld rayların birçoğu a
şmmıtrr. H;ırlçten ray ithalindeki 
!(Üçlükler yüzüT'lden bunun mevcut 
tramvay h"Jtlarından istifade suretiyle 
temini dü~ünülmüş V€ y~pılan tetkik
lerde Fenerbah,..e trnmvay hattmm 
yerinin l>:'ll.:h'rılmasında bir mahzur 
olmadığı. nf'•icesine \"arılmışbr. 
İstanbul tramv~y id<•resiyle Üskü

dar tramvay icl::ıre!'i arasında yapılar 
bir anlaşma ilzerıne çift olan Fener
hah('e tramvay hattının tek hatta fn
rlirilmesi k;ırar1asmışhr. Buradan sö
külecek r:ıyfar ve k:wi~ler tstanbul<I 
~ctirilec~k \'P hr.:r.ıılmııs olan rayların 
yerine konul:ıcakhr. nu hattın sökül
mesine bt'l~lanm1ştır. 

Keres:ec:llerden Eyübe f<adar 
uzanan yolur> 15(10 liı·a ile yapıl· 
masınıı elbetti' lmk:in tasavvur e· 

S dilemez .A nc:ak buradaki mOes· 
: •:ı•seı,.·!n bu aeVildeki dlleklerl ln 

şaatı,, bPtlin nıasrı fını deruhte 

- Merhaba efendim. 
Ccbınden paketini çıkardı, uzattı: 
- İnsan, biraz da konuşmak istiyor· 

Burada siz de garipsiniz, ben de gari· 
bım 1 Yerlilerin havası ayrı.,, 

Fazla kömür aln111nr 

C garamr da yaktt: 
- Hep, yerli dedikodular... Dinle 

bır türlu, d·nleme bir türlü ... Amma ne 
y pacaksın? Dinler görüneceksin· Gön 
l n yazı var, kışı var;,Jcaı:şındaki_bunu 
dnlem·yor •.• 

-;ürülmekte:lir, r:ıulunaeakl:m1ır. 

Bazı kimsı>lı>rin l"vlerindc- orlun ve 
nıı:ını?al kömiirii y:ıkhkları halde b~
vıınname ile yii7lerrE' ton kok kömiirii 
~ldıkfarı anl;:ısılmı~tıt Kok kömiirleri 
kr.sm pahahya ~atrlmak !cin alındı
i{ındıın, bu ıı:ib!ler hııkkında takihat 
yamlm:ı~ına k~rar verilmiştir. 

tç ni çekiyordu: 
- Evde otur, kadın çenesi .. Sokağa 

çık, başka tıir1li· .. Azizim; çok sıkıL 
ım. Vaziyetım de kötü.. Do!uya ko

yuyorum almıyor, boşa koyuyorum dol 
muyor; şaşkına dondum. ,. 
Cigarasının dumanlarına bakıyordu: 
- Tarsusa gidf'meyişim fena. Bü -

tin işlerimi altust ediyor-.. İzmire git 
"rn dayım, Tarsusla aramı bulur. 
Tempo tutar gibi elini dizine vuru· 

yordu: 
- İzmire gitmeliyim. Ba:lka türlü 

olmıyacak. Burada, fena sıkıldım: 
Başını eğmişti: 
- Yalnız, bağa gidemem. Benim 
n çok kıilfetli placak. Git gel, kolay 

Düşünüyordum, Rüştü, İzmirde ote
l:: gidecekU. Ben, onu otelde bula_ 
caktım. Bu, belki biraz zor olacaktı. 

c ğü: Vaktim yollarda geçecek· .. 
Doğruldu, derin bir soluk aldı:, 
- Katlanacağız ... Katlanmalıyım. Bıı 

r da olmıyacak. Kadın da buradan sı
ldı· E, biraz hakkı da var. İnsan yüzü 

dugü yok... Yerlilerin dedikodula
ın: dinley·p oturuyor. Amma, hafta~ 

on gıinde bir.-. Sokağa çıkmasını iste 
m yorum. Çunkü, arkadaşı yok, tey • 

m; yarı kotüriım. Bir yere çıkama. 
yor ki.,· 

Onu d'nlerkm acımıyordum. İçi:ı r 
in gü!üyordum, Bütün insanlık hi-;

lcri bende iflis etmişti· Hep, keı.'i çı. 
k rımı düşünüyordum. İzmire gitme

ni istiyordum. İzmir, büyük, geniş 
erdı Orada, Fatmayı görebilmek Hı. 
malİcri baş gösterecekti. 
- lzmire gidiniz, dedim. Bunda· 

· k dar sıkılmazsınız. 
- Ben de öyle tahmin ediyordum. 
- B r telgraf bekliyorum· Galiba 

en de İzmire gideceğim, 
O, kararsızlıktan kendini knrtaramı. 

ordu: ,. 

İzmire gitmek üzere o'duğumu Ali 
Nafize yazdım. Yalnızlıktan da sıktl· 
m.ştım, Onun arkadaşlığına ihtiyacım 
vardı; ''Acaba gelebilir mis n ?" dedim· 

İlk İzmir postasna biletimi aldım. 
kamarama yerleştim. lc;imde bir ferah.. 
hk vardı. Artık Fatmaya yakındım 
sanki. Bu yolculı.ığun sonu se!ametti. t 
çimde kendilığinden doğuveren blr 
emniyet vardı. Gülüyor, :ı-arkı sÖY
Iüyorduin, 

İzm're çıktığım zaman neşeliyrlim 

Birinci Kordonda, birinci sınıf otel
!l!'rden birinin cadde üstü odalarından 
bıı·ini tuttum. Burası, Antalyaya ben· 
~miyordu. İnsan, daha aydınlık yaşı
yordu. Her istediğini bulabiliyordun. 
Kolay vakit geçirebiliyordun. 

Biraz etrafı öğrenmiştim. İki giin 
sonra otelleri aramıya başladım. Bu, 
epey zor bir .isti· Katiplerin, garson
ların kimi aksi, kimi tembeldi. Sor_ 
duklanma çok güçlükle cevap alabi-

liyordum. 

,Arkası var) 

1 G'C'" G'.LlM H•B~ALEA _I 
BİR İŞ iHTiLAFI 

MeseleyiT etkik Eden Yüksek Hakem Komitesi. 
İzmirde Bir Fabrikada İşçi Ücretlerine 
Yüzde 1 O Zam Yapılmasına Karar Verdi 
Anlı:ara, 10 (TAN) - İzmirde bu1u.. 

Drl" Rahmi Filibeli ve kardeşleri un 
abrikası işçileri, hayat pahalılığı do 
ayısiyle ücretlerine bir mikdar zam 
yapılması ve fabrikanın çalışmadığı 
gunler zarfrnda işçilere yarımşar gün.. 
del'k ödenmesini istemişler, bu yüz_ 
den işc;ilerle iş verenler arasında bir 
ıhti!af çrkmıştır. İşçilerin bu iddia
larına karşı iş verenler makine, mal. 
zeme ve diğer emtia fiyatlarının art
ması, is hacimlerinin azalması yüzün
d<I' zarar ettiklerini, bunun ic;ln lşc;i 
ucretlerini arttırmanın mümkün ol
madığını, fabrikanın bazı günler c;ah 
ın bazı R"iinler çalışmadığına gelince, 
b~ntın da toprak mahsulleri ofisi ta-

ratndan fabrikaya kafi mikdarda hu
bubat verilmemesinden ileri geldiğin 

söylemişlerdir. Devlet Şurası dördüncü 
daire reisi Saffet Tunçayın reisliğinde 
toplanan iş ihtılafları yüksek hakem 
gıupu meseleyi foceliyerek fevkalade 
hallerin devamı yüzündl!'n husule gelen 
p;,ıhahlık dolayrsiyle işçilerin maişet 
d'lrlığını karşılamak üzere bu fabrika. 
dal:; işçilerin ücret!erine umumiyetle 
% 10 zaıtı yapılmasını, borçlar ve iş 

kanunu hükümlerine tevfikan da iş
çidn çalıştırılmadığı günler zarfında 
iş Yerenler tarafından işc;'l~re taleple 
hi veçhile yarımşar gündellk odenmes' 
ne karar vermiştir. 

""' M. Churchil Hindistana Büyük 
Takviye Gönderildiğini Bildirdi 

ft!fj"' Baştarafı 1 incide ı termediğini sö~lemiye kendimi hak~ı 
Kongrenin son kararından s~n• bu!uyorum-~ .. dıiyerek beyanatına nı.. 

ra çıkan hadiselerin strateJık h:-ıyet vermiştir. 

noktalara tevcih edilmiş bulun• Başvekile hücumlar 
duğunu söyleyen Mr. Churchill, 
bunların Jnpon beşinci kolunda? 
da yardım gördüklerini, Gandı 
ve diğer Hint liderlerinin h~r 
türlü kanuni şartlara riayet edı
lerek tevkif edildiklerini bildir

miştir. 

Londra, ıo (A.A.) - Dün Avam 
Kamarasındaki müzakereler sırasında 
İşçi mebuslardan M. Bevan, bundan 
i''i ay evvel sansür meseles' hakkın
da yapılan münakaşada olduğu gibi 
M, Churchill'e şidıletle hücum etmiş_ 

tir. 

Gümrüklerdeki 
Malla r 

Diiter t;.ır:ırta•ıyinc b11 mevzufar vr 
bilha~sa m~m::al kihıiiı-li i!'ıini temin 

8 Kisi 

Sokak 

Arasında Bir 

Kavga:• 
'Y'onhanral' Boj!a1kl'•en mııhııllcsin

rle <lolas:ı•ı Z kisi llVF"i tıırıhııllede o
turan iki kFa fn 1<•lmı•tır. Runıı ı:ıö
ren Sultan isminde bir gf!nc de söz 
:ıtanlar;.ı mfnıi olmnk i~trmiştir. Ru
nıın iizPr':w beş Jd~i Sult;ını diivm iye 
i>aslamrştır. nu ~:rarla Sultan da br
rııihnı çeker~k kenclini döj!;e11lerc'len 
<:;aUlhattirıi llf!lr mrl'tte yaralrımıştır 

Yaralı ifade veremiY<'f'C'k şekilıiC' ha• 
tanye kaldxnlmı~ suçlı: Ocünc-ii ımr~u 
hakimliğince t .. \'ld r edilmiştir. 

Parti Ocak Kongrelt'rİ 

~ebe Bir Kadın Dövii

•~reı< Öldürüldü 
Reyko:mn fıo:ı1<lı lröyünden Salih 

Alhayraiın karısı Fatm;ı bitkin bir 
halde Beyko~ hük(ımet doktorluğuna 
kadar ~ider:~ tedavi enilmcsini istc
mi.ş, faka~ hirdenbirf' yere düşerek 

biitün tedııvilere rai?mım az sonra öl
müştiir. 30 yaşmda ve sekiz aylık !(e

be otnıı~·ı teı.bit t>dilen Fatmnnrn vU
cudurıda al?ır yara "" bereler g8rül
müştiir. Kadının ciiiviildüğü ve öHl
miin bundırı ileri ıtelditli nnlnsılmak
t:ıdır. Kadının kimin tr.rafından dö
\•iildüğü ı-raştırılmakta~1r. 

Vekiller Heyeti Toplandı 

C\G dalda Gecen Bh· 
Boğuşma Hadisesi 

Parti oc;ık knnfi!relrri rliin de yapıl
mı~ ve yenı idare heye1lerl ı;eçil1'ılş-
tir. Dün kongreleri yapılan ocaklar Ankara. 10 <TAN) - Vekiller He-
~unlardır: yeti, buı::iı:ı N~lrn:len sonra Baş\•ekil 

Kayabaiı. Muradlı, E"tnrell, Korullu Şiikrü Sarrroğlunun backanlığı altın-
C. Allieddin, p.,tnahur, Samatya, Kadı· ı l .ı " 
köv. Uvcıli. Alemda/!ı, Soıiucak , da top -ınmı.l.rr. 
lkitelli. Tilrk Ali, Omerli, Hil•.,yİıı 1 i, -----o.---

İbrahim mnint1e bir gC'nÇ dün ge
ce, Hasır iskelesindeki kayığında u
yuyan Şerııfcttinın k~:vığ'ına girmiş ve 
ŞPrafettinin cebıni 1'ı~screk çantasmı 
almıştır. Fakat bu sırncı;ı Şerafettin 
uyanmış W' iki kl~i boğu0mrya başla
mıştır. Boguşma csııa~ında ibrahim, 
Şerafettini bıçakla ağır surett!: yara
lam1ştrr. Yaralı hastaneye kaldırılmış 
suçlu yakal:ınmrş ve sogu.su yapılarak 
tevkif edılmiştir, · -----

ltın Fiyatları 

Dün bir altın 3320 kuruştan ve bir 
gram külçe 462 kuruştan satılmıştır. 

Churchill'in 
·Nutku 

Son 
..,. 

tJff' Ba!!tarafı 1 incide 
iki vak'ayı gözden kaçırmamak 
lazımdır. 

Ru~iin konqrelerı yapılacak ocak
tarm isimleri sunlardır: 

Srrapmu, Llnııa. Eılirnekapr, Fatih 
köy, Sultan clrtliği, Kirazlı. 

Edirnede Part i kongreler; 
Edirne, ('I A!\:) - Şehrimiz Cüm

huriyet Halk Partis! ocrık korıgrcle -
rine baş1anırııs ve merkez, İmaret, 
Beyazıt vg Kıyık orak kongreleri ı;e

çimleri sona ermistir. Di,ğcr ocakların 
intihap işleri de iki giiıı içinde ikmal 
edilmiş olac;ıktır. Kı.ıngrclerde P arti 
müfettişimiz Koeae!i mebusu Ragıp 
Akça ile Parti başkam \'e Halkevi 
reisi hazır bulunm<ıkt;ıdır. 

Mr. Winston 

Churchill 
l:tlf" Baştaratı t incide 

Eski vak'a, Churchill'in Avam M. C!lUrchlll h~: zııırı:ınki jıibi mü-
Kamarasında maruz olageldiği him noktah!' üzerinde durdu. Sovyet
muhalefettir. Bu muhalefet, hep lerin, İngifü •ıe .Ameıikıılılardan kafi 
muhafazakar safk'\rdan gelmiştir. derecede ycırdmı görmedikleri hak
Ve kökü, Cham• rlain politika• kındaki düşüncelerini tt:shih etmek 
sına ve Chamberlain'ci bir hizbin bakımınd<ın S0vyet liderlerini tatmin 

gerçekten garip ve hazin faa- ettiğini söyledi. hgiıterenin mümkün 
mertebe siiratle Sovvc.tlerin yardrmı-

liyetlerine dayanmaktadır. Bu • 1 na yetişmek :cin sr.mfm! karar arını 
hizib. harpten önce ve harp es- izah etti Zafere , armak için kayıp-
nasında, hep, kompromis peşin. larm ve· fed<ıkfir!ıkların de ·ecesine 
de koşmuştur. lngilterenin, gü- bakılmıyarak b•ı ya::drmın yapılaca -
nün b,irinde ve şu yahut bu ha. ~mı izah ettt 
diselerin vukuu takdirinde ve ez- . 
cümle Sovyet Rusya yıkıldığı M. Churd1ill, ılcinci cf·phenı~ açı1a-
t· kdirde Almanya ile bir komp- I cağından sa: ahatle bahf etm~dı,. fakat 
a ' .. - h b M Roos~vel1'in 'Temmuzda Ingıltere-
r~o:ıis sulhu yapacagını, ep u ye. bir h~y;t göııdE',.dif!;ni, bu heyetin 
hızıb orta.lığa yaymıştır. . İngiliz miite!ıa•c:ı~ları ile birlikte ça-

Churchıll, son seya~atınden lısarak lsı'i>::bıı~dc Avrup<ıda ve büti.il" 
avdet eder etmez .yaptıgı .. bera• dünyada y:ıplrcak hareketler hak
nat ile. işte bu hızbe. soylıye. kmda müh'll' kararlar verdiitini an -
ceklerini söylem iştir. Ve bılhas• tattı. Başvekil. ayni zıımandıı Mısır -
sa Amerika ile olan tam fıkir daki İngi:V. ordmıu"lun büyük mik -
m~tabakatını hususi bir itina ve yasta değictiğın; ve kuvvetlendiğini 
hususi bir zevk ile işaret etmiş• bu ordunu"! M:sırı r;iin1erce, haftalar
tir. Çünkü bu hizib, buna da ca değil, avlıırca nıuvaffı;kıyetle mü
taraftar değildir. Sebebi de, bu dafaa kabiliyeti,ıdı:: oldı..•~na Avam 
mutabakatın, iki Anglo • Sakson Ka171arasınm iıirnat edebileceğini söY-

devleti arasında adeta "fusion"a ledı. 
yani kaynaşmara ~~km. b ir Y:ak~ fngilterr? hilkametlnfn bu !ki lld:
laşmayı, prensıp ıtıbarıyle ihtı. rini dinledikten sonra İngllterenın 
va etmesidir. kendini her zamandan daha kuvvetli 

Churchill'in b u defasında b u hissettiği V>? i~tikbale her zamandan 
kadar açık ve bu derece acı ko· daha ziyade u:mntla baktı~ı neticesi
nuştuğunun ve bunu d a muayyen ne vardık. tngi!izler Sovyet~erin bu 
bir zümreye doğru istikametlen- krıı ~uvaffakıyet1l" dııyıınaca~ma, !lom 
dirmiş bulunduğunun ikinci de. mel'ın Mısm ~'e j.!ecfremıyeceg!ne 
l·ı· · t şkil eden "yeni vak'a" ya Almanların ordul:ırını şerktan dığer 
ı mı e 1 • ki · · d' ı · b da beyanat biter rephe ere nak!'"demıyE'Cf' erme, şım ı 

~ft:::~:: baz~ m~b'usların, salonu müttefiklerin eline gecen hava falki-

terk
etmesidir. vetinin kı>tr zafer!n kazandmaı;md:ı 

._ ·1 lacag· ~· bfı,,u .. k bir kuvvetl~ o kadar ki, müzakereleri ida. :ımı 0 
' ı.u J ' 

kanidir. ' 
re eden Sir Stafford Cripps, bi-
raz da alaycı bir eda ile, ~.u s?.Z-

M. 7. . 8F.RTEJ, 

Belediyeler Bankası Umumi 
Heyeti Ankarada Toplandı 

Ankara, 10 (A.A.) - Belediyeler 
Bankası umumT heyP.~i bu~ün sa<ıt 
15 de DhrRnı Muhasebnt Reisi Seyfi 
Oran'rn rcfr!iğl ;>Umd;ı toplanmış. 

Bankaya ve l:elediye memurları te -
kaüt sandığına :ıil idare meclisi ve 
mürakipler raporları okunduktan son 
ra Bıınk.-:ının ve sandı~ın biHlnc:-oları 
tetkik ve t...,t<ttik vo ıd~rto meclllli ibka 

edilmiştir, Umumt heyet miiddeti bi
ten müraldr.in yerine yeni bir mü
rakip seçmısfir 

lrJ!w fll~li4=JUC111 
l21f' Baştarafıı 1 incide 

mektc ve tank birlikleri mütemadi -
yen muhareb~ n.eyaanında görülmek 
tedir. Gelen iman kütleleri Alman 
sol cenahınıı kar~·ı sevkedlllyor. Sov
yet Uibiyesi kanı cephesinde kesif 
kuvvetlerle taarru:r.ıı geçmekten iba-
rettir - .,,. ' 4-

Yeni taarruz başladı 
Stokholm. 10 (A.A.) - Staligrad'

da Ruslar, garp iı:tikamctinden doğ

rudan doğruya V01! Bock tarafından 
vaorlan t;,ıarruza mukavemet etmek
tedir. Alman GenPra'I şimdi iki kol
dan taarruı etmektt>dir. Bu taarru:r.. 
C)talingra..i kalelerine, kar~ı şimdiye 
kadar vap:!mış olan hücumların en 
qirldet1isırl :r 

Karşılaşılan güçlükler 
Roma. 10 (A.A.) -Berlindeki İtal

yan muhabirlerin!n ga1etelerine bil
rlirdill;ine gör,. Alman m;ıhfillerl, Sta
lingrad mı>ydan muha;-f'besinde Al
man kU\·vetlerinirı l<arı:.ıl:ımak zorun
da bulundtııdarı i<itilm<'miş derecede 
biiyiik ı;i.iclükler fızerind<' ısrar et
mektedir. Volıt;ı ne!lrir.ln sa~ kıyısın
da 40 kilnmelredcn fazla uzunlukt;ı 
bir yer kaplryan ~ehrin fiiliyatta çem
ber altın3 alınmasının kabil olmadı~r 
bilhassa bPlirtilmektf'dir. Volganın iki 
kıyısını bh·birne bağlıyıır. köprülerin 
c:ayısı o ];:~dar çoktur ki. Alman ha
va lruvvet.leı'inin bütün hücumlarına 
rağmen muhasara altındeki şehre du~ 
madan insan ve malzeme takvlyeı;ı 
ctelmelcte berdevamdır. 

Stallngr~d etrafrnd~ tesis edilmili 
olan lstihkllmlar si~temi, c;ok iyi dil
sünülmilş bir slstenıdir ve lstlhkftm
lar hayret verecek derecede sağlam
dır. Arazinin vaziy~ti dt' Sovyet mıı
kametine yardnn r1Tl'lektedir. 

Fakat bütlln bu J:(iiçlüklere rağmen 
~lman kuvveUeri m:ul dairesinde ha
reketle teker teker Stalln~ad etra -
fındaki mevzileri işgal ederek diis -
mam kemirmpl(tedirler. 

Bertin üzerinde 

lleledmveler Yine 
imar Faaliyetine 
Başlıyabilecekler 

Ankaradan vErilcn malOmata göre 
Relediveledr imar ve in!':aat faaliye
tini ta.hd;t eden Koordinasyon heyeti 
kararı d"J;~Ir'lf'cektir. Ru kararlfl 
BC'lediyelr" y<'ni hiçl:ıir in!;ant yapamıı 
drkları gıbi, tezv;nt mı:hiyette olan 
bulanmış i~leri de ı•dicelenrlircmc
mekteydilrr. 
Kararın tadili ilr Be>lrdiyclf!r imrır 

pllinlarmd>1 b.ılun<ın hPr tilrl!i faaliye
ti göstcrcrck!er ve bu işler için blit
çp'-<·ind1> bhsis<ıt ayırnbilereklerr''- , 

1lava Kurumuna 
Teberrüler 

İstanbul, 10 ~A.A ) - OC'';.l fabri
katör ve t!lr.irlerindcn şıırk deri Türk 
anonim şir);~tı namına B:ıy Ahmet 
Kara 15 bin. fabdk;;tlir Aleko Dulf'~ 
10 bin, Avram birade,.le·· 9 bin. So
tiryadis bir:ıder~er 7 500 ismini ver
mek istemiyen bir zat 7 bin, Kamhi 
bi,.aderler [ bin, Daııon 5 bia, Altı

parmak 5 bin ·vamvakopulos 5 bin 
Lcyako ve Da\ it 2.!iOO. Barukas 1.50fl 
lira Türk H<ıvıı Y.urumuna teberru 
olarak V<'•·'1n:;lerdir 

BUGÜNKO PROGRAM 
7.30 Proıı;ram 
7.32 Spor 
7.40 Haberler 
7.55 Milzilı (Pi.) 

12.30 Proıırram 
12.33 Müzik (Pi.} 
12.45 Haberler 
13.00 Muzik 
18.00 Pro1V"am 
18.03 .!'asıl heyeti 
ıS.40 Dans miııiği 

1
19.00 Konuşma 
19,15 Saz eserleri 
19.JO Haberler 
19.45 Klasik mazik 
20.1 S Radyo ııueteı; 
20.45 Sololar 
21.00 Evln ••ati 
21.15 TEMSiL 
22.00 Orkestra 
22.30 Haberler 
:Z2.45 Kapanı~. 

Willkie Beyrut'ta 
{t?r B~sfal'afı 1 inC"iıir 

Willkie'nin Beyanatı 
Wıllkie, Ankaradan hareketinden ev
vel beyanatta bulunarak, dost ve de
mokrat Türkiyen!n merkezinde gör
cli'ğü güzel kabulün kendisi için aslıı 
bir sürpriz olmadığtnı, ve evvelce de 
söylediği gibi Türkiyenin, Amerika U· 

murni efkarının en geniş itimat ve sem 
patisini kazamış dost ve çok dürüst 
bir memleket olduğunu söylemiştir. 
Willkie, Türk şefleriyle, bu arada 
H:ıdciye Veki!imiz Numan Menemen
cioğlu ile temastan pek mütehassis 
kaldığını. Başvekil Şükrü S<traçoğlu_ 
nuT1 hakkında gösterdiği yüksek ala 
kadan şahsi bir minnettarlık duyduğu 
nu söylemiş ve Ankaradan c;ok temi7 
ve müsait intibalrırla ayrıldığını iHl.ve 
etmiştir. 

Ankaradaki görüşmeler 
Ankara, 10 (TAN) - Mister 

Willkie'nin Ankarayı ziyareti, 
yalnız Avrupanın değil, yeni tlün 
yanın gözlerini de sakin, vakuı. 
kuvvetli barış Türkiyesine ve o. 
nun şanlı merkezine doğru bir 
defa daha çevirmesine vesile ol
muştur. 

Willkie, üç günlük ziyaretı 
sırasında, canlı ve dinamik söz.. 
leri ve şahsiyetiyle hiç şüphesiz 
Amerikalıları bize daha ziyade 
yaklaştırmıştır. Onun da. biz~ 
yakından tanıdıktan ve hatta 
sevdikten sonra Türkiyeyi Ame· 
rikada daha çok tanıtmak içip e
lind en geleni yapacağı mubrutak• 
tır. ' 

etmek -'ekllnde df•gil, hiç değllse 
varı yarıya B~'ediveve yardım et· 
mek ş~l(lir.r!eı:!ir. Zaten bu düşün· 
cc ile ele 1500 liranın iizerlne IU· 
?:umu kadar bir )ardım daha ek· 
llyeblleceı.;le ·lnP hil dirmektedlrler, 

Bele:lly!!, lns~;ıt masrafına yarı 

y;ırıya MÜessest'l!!rln lştlrakTnl 
temh l!'t•ikten son~a. yolu tamir 
ttirmekt~ geclkr.ıemell, hemen 
ke~if ya;:tır;ır<ık tıımlrata başlat· 

• malıdır Ml!'vsirn t;.mir yapılması
$ na mil~alttir, Bu yolun yapılma· 
$ cıı, yeni )'apılan Un kapanı • Sa· 

• rachııneba!!'I yolunun geliş geçişe 
ı ac;lmış olm:ısı bakımıı:dan da IU· t 
• >"umludur t 

~ ..................... .-/ 
Dün Günes 
Tutuldu 

Dün oü+iirı gün sürekli ol::ırak ynğ.ı 
ıırnr yasnıı<; ''" ı:;aat üçten sonra hava 
nr·mı~tır. Akşam gruptan evvel do 
qiineş tutulmuşt'lr Saııt on sekiz! elli 
·ıltı dnkil'::ı:ı ve on sr·nlyc geçe başlı• 
yan kQsuf şchrımizdcn ~örlllmOşti.ir. 

Kilsuf Ankara:'l:ı saat on sekizi 58 da
kika ve 20 ~aniye ~ece görlllmüştür. 

Rasathane.fon aldıi!ımız malumata: 
ı:ıöre. A vruparıı n şimali şarktsi ile A .. 
merikanm ~malirıC!e:: ıı:örülecek olan 
bu cOz't l{üsuf Akden 12de Finlkcden 
Karadenrı:de Bafrava çekilecek bir 
hattın garn tar:ıfmd;ı kalan memlc .. 
ketlerin lıir kısmmdan da görülecek .. 
tir. Küsuf tam olarak görülmeden 
aüneş b:ıtmış ohıc:ı.ktır. 

Ilir Ame1enin Dikkatsizliği 
Kadıköyünde Rıhtım caddesinde 407 

c;ayılı elektdk merkezinde çalı~an a .. 
mele merkez:n kapısını açık bırak• 
mıştır, Qr:ıda oynıyan bir çocuk me
r kla içeri ıdl"'Tllş ve kendisini ecre• 
v "il kaotırmı ttt', 

Çocuk ha!'taneye kaldırılmıs ve o· 
rada ölmUşıJr. Tahkikata ba5lanmış
trr. 

SiBiRYA'YA · 
TAARRUZ 

İHTİMALLERi 

Amerikadaki Sovyet 
Sefiri "Harp, Mevsim 

T anımaz11 Diyor 
Vaşington, 10 (A.A.) - Sov. 

yet Büyük Elçisi M. Litvinof, 
bugün Hariciye Nazın M. Cor• 
dell Hull'i ziyaret etmiştir. Do. 
ğu cephesindeki son durum dola• 
yısiyle bu görüşme büyük biı 
alaka uyandırmıştır. M . Litvin~ 
mülakatın mevzuu hakkında 
demeçte bulunmaktan içtinap et. 
miştir. 

Gazeteciler, Japonyanm Siblr. 
yaya taarruza geçmesi için mev. 
simin ilerlemiş olup olmadığı hu· 
susunda bir sual sorunca Sovye1 
Büyük Elçisi şu cevabı vermiş
tir: 

"Harp, mevsim tanımaz" 

SOVYEJ TEHUGi 
l2fj"' Baştarah 1 incide 

yüzde 40 ila altmışını yok et 
rr.işlerdir. 

StaUngrat önünde 
Moskova, 10 (A.A.) - Stalin• 

grada karşı batıdan yapılan yeni 
cephe hücumu, Rusların Alman 
piyadesi ve Alman tankları tara• 
tından yapılmakta olan şiddetli 

Başvekil, Avrupa kadar büyük ve 
Avrupadan daha fazla, 390 milyon nü. 
fusu olan ve Avrupadaki dinlerden da. 
ha çok dinler bu!unan bu geniş mem
lekette sivil idarede yalnız 600 İn 
giliz memur çalıştığını ve geri ~alanın 
Hmtliler olduğunu ve son hadıselere 
rağmen bu mekanizmanın büyük biı 
intizamla işlediğini anlatmış ve muaz. 
zam genişlikteki bu memlekette 5on 
hadiseler sırasında yalnız 500 kişi 
oldüğünü ve ekser yer!crde karga

M. Bevan, başvckıtin, son giz!i cel
seden evvel gazetecilere pek fazla ma. 
lumat vermiş olmasını tenkit etmiş, 
Churchl11'in Amerikan istihsali hak
kındaki sözlerini "çocukça gevezelik
ler' diye va~ıflandırmııs ve Amerika_ 
dl istihsal işlerinin büyük zorluklarla 
karşılaştrğım kaydederek söz!e-rınl!' 
şöyle devam etmiştir: 

leri söylemeğe lüzum gormuş-
tür: bulunduklarını teb arüz ettirm1ş· 

- Bazı muhterem azanın, cel- tir. 
se bitmeden salonu terketmesi. 
ne teessüf ederim. Çünkü, cel• 
seyi kapatacak ve ona asıl mana
sını verecek olan nutuklar, asıl 
bundan sonra başlıyacaktı." 

Mad em ki kompromisçi kü
çük h izibden bu kadar 

bahsettik, bari, İngiliz M aliye 
Nazırının geçenlerde vermiş ol• 
duğu bir izahattan da, şu parça. 
yı kaydedelim: 

Berlin, 10 (A.A.) - Sovyet uçak
ları dün :;:ece doğu Almımya üzerin
de fz'aç u~uşu yapmışTardll'. Blrkar 
uçak Berlinc kada1 gelmi~se de Ber
llne hiçbir bomba afJlmamıştll'. 

Willkie Ankarad'.1 devlet adamları
mızla ve son gün de Başvekilimizle 
görüşme!>: fırsatını bulmuş, böylece 
Türkiyen•n 20 scnedenberl malum o
tan açık ı;iyasetinin an:ı hatlarım ya
kmdan öğt·enmiştir. M. Willkie'nir 
Amerikalıların harp gayeleriyle harp 
sonrası dünyası için düşündüklerini 
Amerikanın tu husustaki projelerin 
devlet adamlarımıza anlattığmda süı 
he yoktur. 

Ankara görii;melerinde Türk - A
'llerikan münaı::ebetlerine ve bu ara· 
da ticari ve ikhsadi ~ahislere bllyil~ 
bir yer vedldiği tahmirı olumıbliT 
Ödünç verme ve ldralama kanumınurı 
daha pratik ve geniş bir tarzda işlt> 
mesi gibi me~elelere tema~ edilml:i ol
'luğu da tnu!'!akkaktD'. 

• mükerrer hücumlara büyük 
'ir ı;!iiçlükle mukavemet edebil. 
melerine rağmen, son 24 saat zar 
fında kayda değer hiçbir terak. 
ıd göstermemiştir. 
Düşman ııehrin batı şimalinde eti 

sırada ~deca tamamen durmuş gibi 
"'Örünen muharebe neticesinde hed
fine varamadığından. şehrin batısına 
k011lvet1i ml~tarda tank ve motörlil 
rılyade kuvvet! ~ığmıstll'. Hiç şllphe 
vok kf şfd4etli ve anT llir hUcumla 
"abuk bir gedik açmak ümidindeydi, 
Ru istikamet de~fotirnıe hareketi kıs· 
men muvaffak olmuştur. Zira Ru~lar 
<:11vıca lls!iln do:mıanın baskısı altm• 
tla dQn ilk mftdafaa hatlarım terket-

alıkların Hint polisi tarafından bas
tırıldığını ve çapulculara karşı aha-
1 r.in sivil id reye karşı müzaheret et

ni iıah etmiştir. 

"Almanya en aşağı Amerika kadar 
iktısadi randıman vermek kabiliyetine 
maliktir Kaynaklarımızın seferber e
dilmesindenberl Uç sene geçtiği halde 
yapabildiğimiz yegane şey Mısırda bir 
kaç bin Alman ve İtalyanı işgal ede
bilmekten öteye geçmemiştir.,, 

M Bevan sözler'ne nihayet verirken 
derh~l kinci bir cephe açılmasını is
temiş ve M· Churchill'jn iktidar mev_ 
ki'r-de ka!masını milli bir felaket ola
rak tavsif etmiştir· 

Tahmin etmek güç olmasa ge
rek ki, salonu terkedenler, vak
tiyle Münih'i .. alk:~şlam~ş. olan 
kimselerdir. Çunku lngılız Baş
vekili birincisi, Sovyet Rusya. 
nın y

1

ıkılmıyacağını, ikincisi de. 
"Atlantik Yasası" na sade tngil. 
terenin değil bizzat hadiselerin 
de büyük bir sadakat ile bağlı 

l ngilterede, harpten önce, se 
nede 6.000 İngiliz lirasını yüz 
binlere ve milyon İngiliz lirası
na doğru aşan hususi gelirlerin 
sayısı 1 ,200 idi. Bu sayı, bu.dl. 
80 e düşmüştür. 

Lüksenburg Almanyaya 
llhak Edilmiş ! 

Londra, 10 \A.A.) - "B.B.C . ., Av
rupadakt en kil('ük hilkQmetlerderı 
hiri olan ür: yü1 bin r.üfuslu Lliksem
bur~da, memleketh Alyyıanyaya llhal< 
"dildiği ve Li!ksemhurgluların askerf' 
alınacaklan hakkındaki Alman ilanı
na ceval,en umumt bir ~rf'V yapıl~ 
mıştır. BuT'lun füerinf: LUksembur~dıı 
slvil bir öı·f1 idare ~lan olunmu:;ıtur, 

M. Willkie Berutta 
Londra, 15 (Radyo, 19.45) - Ame

rıka Cümhurreisi Roosevelt'ln şahs1 
mümessili V"zıdell Wıll!kie bu sabah 
tayyare ile Beynıta vasıl olmu tur 
Mi!:ter Wil.lJdı! .übmm Cümhurrf' 
ni ve Hür Fransızlar sefi 
De Gaull:!'ü ziyaret etmistir 

ınek e kalmışlardır. Fakat 
u ~ ıharPbeler şehirden, 

knırw'l•ın t9Velklnl' nazaran daha u• 
cereyan t"tmektedir. Bin:ıena
bu fstilrnmettt> çok yakın blr 

Uke m~vcut de~ndlı: 

B şvek.il Hindistana büyük ta.kviye_ 
t gondc.rild'ğini ve burada şundıye 
Jr dar h·ç b r zaman bulundurulmadığı 
k dar kuvvetler bulunduğunu söyled'k. 
ten sonra: "Hindistanda vaziyetin "n. 
dıse ve yeis verecek bir mahiyet gös.. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Ü •• - .u ------------------------------------, 
'$EHIRLERIN IMARINDA VE T A N 

A80ll• ••D•LI 

~~'- TAKViMDEN 
iR YAPRAK 

nr1c1r ...... , 

1400 ııc.. ' ... - Ki'. 
1IO • • A7 tlOO • 

40I • -' • - • 
tlO • ' • - • 

Ad .... de""'rthk fiil kura .. 

BUGüN 

B 1NALAR1 SOSLEMEKT lstanbul Cezaevinde 
BAHCELERIN ROLLERi Gözürııe Çarpanlar: 

BlrWn1e Münasebeti 
Ohnıyan Bahisler 

Yazan: ULUNAY 
Galat olarak alatarb ve alafraaaa 

denUen prp Ye prk tlllllDdsl 
.kendlml bildim bileli.. bir mio•Jrap 
mnzaa olacelmittir. Tamamen ~ 
birine .nt olan Ye hlc bir aman lılr 
birlerine ,.ıdatabllmelerlne bnkln 119 
laDllU1b ba Ud maıikl araftarlan .. 
ruı dOıttikçe kendi 16rilı, claba dol
nın da111t ve anla111 noktalanm .. 
dafu ederler: ba milnabtalardan lıılc 
bir mlıbet netice çıkmu. Çtlnkll .. 

Stalngrat Önün~ 
r• 

Va lafkasyacla 
Yazan: M. ANTEN 

Ekmekten Maket • E$rardan 
Gömlek • Temizlk • Kitap 
Merala • Mahir MahkGmlar 

Tevkifhane mldB y AZAN : ..nıfban.,. sW•- tarafta .. blrblrlnJ ikna edebflm •• 

Maksat ve Gaye itibariyle Büyük Bir Kadirıinashk Eseri 
Olan lnönü Gezisinin Bütün Muvaffakıyeti Bu Sal,anın Bir 

Gezi Yeri Olarak Ayrılmış Olmasındadır. Yoksa Gezi 
Yeri, Parkçılık Estetiği, Bahçe Mozaikültürü ve Türk 
Tezyini Sanati Bakımından Baıtan Başa Kusurludur. .run üzerincle iç cöm. 5 A 1 D K E S L E R ki lirayı 161cede Dede ltfenc!lnln. o,.. sibl itlmmlt '* 

Son 8elen haberlere söre: Staıiır 
pet etrafında SoTYet mubT&" 

ınetl ..nleflllİftlr, SoTYet bTTetleri 
s ı nsr.clm prbincle eok b67ilk Al 
man ta-etlerinin tuyild altmda 7&. 
nı mevsilere çeldlmiılene de ılmaU Cehir!erimfsde 78Prlmakta olan 

ril alUlllD bı f; ' wler 11111tlalr Jd. mi- fhtbaJ 10ld:ar. ""TanhoYSer"' clla .... tında ota;:70r. Mau 1 Qm kuançlan lıir alana •ıllsnlk'" pep-evini din~ 
" leli cibl cl1flea ,,. • _ bırabcalıı lracJar cc* beateafnclen m..t olan bir ........ 

leria ber biri toprak berine kola1 dına bur kimseler ta- olarda, "'Paremi" 1 ltftfne ,.m bir ,., .,, 
carbl .. cenaba prbt keshnlerinde "6 parklar, bahçeli evler ve ceai r ya% an : ""\ 
arharlra7a yapılan Alman bücamlanm ler 7Qfdan amumı maıuaraaını cle-

1 1 

bkla naklecllebilir. MılU ftdmı a. rafından zıbın, bazı ktmıeler tarafıa * * lamamakla kalmu: bellı:i kotbr ,,. ... 
ıacak olan eaerlerimlzcle yabancı biı Y-'-- ._ .__.....__ ı 

d ıclarmı7& muvaffak olmaılardır. iiıtirmi,.e b ılamııtır. Büyuk ve 
Hattl Kletaka7ada makabil bir taama. kücuk merkezlerd • sayf ye yerlerıır LOtfi Arif Kenber 

dın da pamukla denilen bir C&tft8111 y1111 •cdaa fmallthaneclea lceri sf çar, ..... t -canapa ...uı Oıar. 
leria bntmaıma artık niha1et ve •ar· Mfldüriln odası kalabalıktır: lataa nrbn bah!erla artllmlt d~ Garp 111111ikialncfe battl prpUl.-lll 
rllmelidir· Yabancı eserleri koPJa • bal m&ddetumamtal, muavini.• lllmat la- •-erinde ___ , -'a .___,,. a de kolaJ kola1 laratm7'caldan ....... 

sa ıecmll'erdir, Alkerl miltebuuat&. de u eok konforlu evler 78pdırtmak, 
rın kanaatlerine cöre SOTYet lnmret. bahçeli binalara •llhip o!mak lhll1L -----------
leri Dom kaninin timallnden Alm1n mi bir arsa halıni almııtır· Ba be yeri parkçılık estetiii. babce 1DNal
ordul1lll9l IOl ceahına kartı bt17tlk Yet, balknnızın ruhunda buıule ge!. kültürü ve Türk tes1in aanatı ba' 
kuvvetlerle taarnua seçebildilderi tak. mi1e baılamıı olan •tetik sevkin kımlanodan baıtan bep kuarludıu 
dinle Voa Bock Jınnyetleri ricate :nec.. tabii birer neticesidir. Kuancı 10. ve ba kusurlar zaman aamaa kencllaJ 
bar olac:ak, Stallnsrat kartalacak. AL landa olanlarla; tabii cilzellilderclen gosterecektir. Qeai parterleri il• ta. 
man ordaJannm Volp'nlll prp 1&• botlananlar kendilerini bu zevkler. pJver denden çimenlik perterler a. 
bilini takiben tfmale cloina i!ıerleme- den mahrum etmek lıtemez!er. Hat ruında bl7fik bir m.betlliallk nrdır 
1 n1n anlDe cecilecektlr. AlmanlanD ta biraz da "r Ye afyara cöıteriı Belediye harada ber HDe antreden 
altı hafta icincle 2000 tank ka:pbettik. 78pm&nın bu itlerde rolU buundup aorluldan n fula au Hrftptlyle 

deceifmize kendi 99erlerhnlsi lh1 ı i ·- - -·~-. _. .,.,,,. evfsl dır 1r defa •Anllrl 
ede!im ve kendi eaerlerimizle etli. dairesi tefi. cezat'V1 mUdilr maaT D rı blemle 78ptlmıı resimler eöatl ce c er Tll' ; Ye Co 

ve sazeteciler •ardır Bunlar .. n bit ki70rda. dım,. di,enlerln bana herkese k&rll 
nelim. .. .. inamı odanın bir k8fealne 1erlettlrll- _ Kim 78ptı banlan, 4emele b1 c:ehU Ye danuıu cörlnmemek tela 

mı olan tevk fbane maketini H11'et° maclaa bir memar, temhı ciJblmll. tıeı taJledllderlne milpbecle üzerine 1..-.. 

leri tahmin ohuımaktadır. D1I kabul ebnehdir. karıılatacaktır. Kenar ıetlere !ık\ 
Bir Jtoma telcrafma söre: StalbL Her ne tek ide olurs olıan, me~ lnı bodur ataç!ar araaında cim ka. 

sr t maharebeli 80n Ye bt'I ıafbuma lekette cittikçe cen ılemekte olan bilı:vetl iübariyle mhaseneli lnlript 
, rmittir- Ba tehirdekl 450.000 dTil de imar faal yeti sayesinde yeni ve ma temin edilem yecetinden bir be aeae 
müdaf&Qa lıtirak etmektedirler. ita- mar bir Türkl7enln tedrici bir m IODra ba fidanlann tebdlllne Ubam 
1 nsrat 1ıir harabe !aline selmftttt. tette me,dana selmekte oldatanu hasd olacaktır- Çınar alacı, b&Jl• 
Volp ho7anca manan b87'lk fabli. bbal etmek llmnclır. Devletin: Jar bir sezi J<eri için 78kısık alan bfı 
blann eoia harap obtmftar. duo iman için kabul ve takip ettıii ataç dejilclir. Mevki ~laıek •e ..n 

Bir Alman .azctld a raa,ock llllL bir prdcram varclır. Ba prosrama rbclrlara marudur. Çmarlar b& 
lan •lemlttir: "Fran• 1ıir be hafta &öre her merkezin buıaıi1eti söz 6- &ınsalar bile 10 - ıs Hne IOtU'I 
lcJnde ,mdmııtır. Fakat RllQ&cla ,,.. nüne alınarak lnıaatın da ona söre eüilıiz bir bale p!ecülerdlr, 
1 Jet ~yle bqlradır. Ruılar dtın. meydana cetlrllmeal aaı!aıtınlmı• Tatbik edilen esaı pllıun ba • 
yama • mataauıp aüerleridir, RuL tJr, batım mevkii ,,. PDllllli De mlW 
yap brtr harp, clclUkleri enelden Pabt, memlekette 1apılacak parll. naıip olarak hurrlanmam'f olchlla 
tahmiD ~bir ~bils olmat lar, cedler, )'l!tll aabalar: aka,,.rlar ve FranHdaki 1&tolardan birinin parls 

lcuı cizllimit annıml bir proje Ve78 !anadan Ubam alınarak. cblldlll ... 
~İttla AJmm propqan4aıı StaBır plln "ld:ar, Her Tilbet t11411'bdtıde babını Terl7or. (Ged) ,eri l'raaua 
ırrac!m mnara aıimı18cak derecede Ye diler lril'6k merkealercle ceUtl tam babce mimarhlma bile ana 
kaVTetle taWıılm edllmlt olduiuına 14 ı&sel parklarla, babçalerln yapılmak.. dtllllllYen kosmopolt bir telde '°' 
ılia etmbe bqlamlflarchr· ta olmaamı ön!emek 1Ullmnl menr kalmaıtar. 

llabaldrak olan bir 197 nna Od leket mannruım karamak balamm. BUdm ıe.,Jn auatmus dtinJUJD ., 

Anıt . Kabir mtısabakaama siren 
mimarların da cotv bu 10ld• 

batalara clilfmlltlercli. En al7Bcle be. 
tenlim nerlerde bile bir mezarlık 
babçelf mamara11 nrclı Halbuki 
Anıtımuın parkına bir dtlnp cemıe. 
tt manzaramu Yermek Jlzımdır A 
nıt • Park, Anıt Kab r cıbi ebedi 
Jet ifade edebilecek, aaycı ve batlı
hk c1n7calarnnısı nesilden nesil• " 
Jqtıracak kadar kawet!i, manalı ve 
ı&ael olmalıdır. Bu ctbelllfln sene 
ter seçtikçe artabilmesi için parkın 
plltıını Ye tanzim icin dikilecek atac. 
lann baaaaiyetlerlni inceden lace,e 
etllt etmetldtr. Bir parkm tamimin 
de en mBblm yazffeyi sGren nebat 
tardır- Selrillerln roll ikinci ~ 
blabllir. Nebat?ar araımdald inal 
cam. tesan&t ,,. lnktpf mtlnuebet. 
lerl bakldJle ve bllci Ue tesblt eclll• 
biline, hiç bir tekle lhti78ç blma
daD bih en cibel bir park me,dam 
setfrDebtllr. 

mekte, mflcllrde: bt,..n lıir sead takdim etti J'Ol1llll, 

- Tamamen ekmek içinden ppıl - Kllaclla Wt kasa cı~ı. karnnu tlııt maalld:ri c1e •11'1 •11'1 .......... 
mıttır, ekmeklerin kllohdl olanlr Clk Olcllrmlt- 15 ...,.. ma»tm clecll. .emek latbenler daima '8Dlll 1ılr .. 
tıtı zamanda tam 14 okka ekmek lcl Colr bnetl bir ,..... B111'ada foto1 halııemeye clletl7odar- Gat» m•8* 
ptmiıtır. Bu makete ..• cli1e l.nllat ver- raftan 1ldıaraJı kan kalem realmler tuaftarlam 
mektedlr- YllPIJIOI' Banlar Wt alnDcll- b - 8utE nmafJdat tabiatta W 

Middetlni bitirerek çdmııt bir 'll&h dar uıllanu •cldr "'91mler. ......, Wr mubd cleibdfr. Ann a ıb' 
ldlm tarafmdan 7apılan ba maket. asta Fakat reuamm mahareti ud karü nldnvalıı ommla bir ulme ııuı•lel 
bir muhendla hUnert ile ·ve binanın a• terleri tebartla ettirmekte Raplabaae. Y9P91D&71L Ba itibarla oma ndl& 
ı:aa çok sadık bir şekilde 78pılmı1tır. de buldalu bua modeller 8nrlnc1e o cerene,. 10bma11S B1lda ~ 
Ekmek içinden 78Pllm•t o!masma ral kadar lnrnetle itlemlt W... larca medeni iman prp maafldalDl ... 
men menaerclen 78pıltllf kadar da •I Bir c1e naJdraı varmq Kenclılnl cöt bul etmittlr; his de ona bhDl .t 
lamdır. medllıı Pabt eserleri te'lkifbanenln c1a meUJb. O aldab beatelerclea. d1MI 

Mıidtırün maHımn berine ıerilmlt "Brlannı doldanmq. Bir mercllTen .,.. luvalanndan kartalma!:l'1S • .1 
olan çamatırr mlddehammal psetecl- tınd8 onun çok manffak bir portre • D110rJar. ~ 
tere c81teri70r: aıae. korlclorcla bir mauanema, Mı 8utE maıildıri taraftarları c1a tl'1I 

- GCirtıyor mu111n11S, 4l1or, ba fltP nlnnda bir dekoraıJOD& na~ karpbk Terf7orlar: 
fitti c1lJdlmiı olan pamaklada 1ıir clir nu- - lfaaUdnln ölçflafl ruban ola ti. 
hem bile pamuk "ktar Bu. nfl n Bir, berber aaloaa var ld, .... rllı mfalr. Sark maaildal bialm blbiml.t 
rarclan 78Pılmıı bir pemakluclar F• delme berber aalomıncla oraaı kadu tbtfsua ıet.lri)'OI' ma? Dlnlerlım 
kat IUim lılerinde mahir ,,. çok cti1ı- temtslllıı ,,. oruı kadar lllb JOlııtar b se •Abr dedirtf)'OI' ma? Ona 119.r 
katli prdi,aıılamma ba pamaklmaun Ya 11,.tP Tabellda okumnun kalım. Bls aıuılldde armoni uamlJOı, 
esrarla do!u o1dalm anlumtlar " Traı : 6 lnmat. ru; onan en kestirme "tdaa nm. 
onu cetlreni ,.ıralmmflarckt. Sac aabJ : 12 kanii- man cftmealne bala,oru. Garp .,,.. 

Pamaklamm clildtlerl aöldlll"r " Koloa,.. pııc1ra. krem, tııomprm tilin lildılnl nuıl mil"nlarca 1naan clla. 
hakikaten içinden pbller 4Seall• ...,, hepe! 6 kaf111. l 1ona tark maaildalnl c1e 07le .a 
inden eav cdaJ'or- 11161•11 "" Dl * * 10Dlarca adam c1ln!bor " ultJ'OC 
•e edi"r: Mevbflar mtlddehanambda etn- Oarplller, maaild bab9in4e o .... 

- Pabt ba eski vakaclır. 8lmdl '99 filli ~itler 1dml mektap'" "cllc balenlr" clelildirler: HIM!l ..... haftadanberl Sta!insrat etrafmc1a tak- dan bir sararettır. Prosramaıs, pro. zencin renk ve teki!lerinl pratmlf 
ribea ı ...U:von insan, bln1erce, on Jeaia olan bu tesiaat samanla bonJ. bir mevcudiyettir O dselim teldl-
nlerce tak, top, ta~• ~ makta Ye fllnU muraflara 101 •C' 

Fakat bir sabayı seliıf cllzel alaı;. 
1an4tnnalıı, bet OD clcek perterf Y&• 
malı. mflteaddit baHmaldı merdl•-.n 
ter lnta et:me1ı:!e fi bitmea Ba cfb 
parklar zamanla cilzelleteeeflne ,._ 
ftf ,....,... mrcan 78tatı olabilir Jdf11anQe ne bir aram esrar ıetlrfB. rbar Jdml latlduma ' lmaclılmı berf send tamtamları De Datll1c aa. 

t dır. Yine mabaldraktır iri, Almanlar maktadır. Dikilen ataclann lıtikbal,
her ne pabaama otana o1aan bu telıri de alacalı pkil, ,. .. ma prtl ...... 
r: ptetmek Ye Volpda yeni bir mlda- icapları sö• önünde tatalmadan ka 
faa battı lnmnak 90nltldadırlar, Sta- nalan park Ye bahceler aamanm eti.. 
Uncratta seri dönmek Almanlar lcln sel!ettirme kudreti brtlUllda bile 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Talebe 

Kayd Ve Kabul Şartlan 

'T J'Ot, ne de morfin. kobln, eroin ,,.,. •ıa~ı lıılml aakli~";.ı;.;,r, kim betlerf ceclrir lfbl teplncller: ~ 
afJOn, Jdc; blcblr fe1.,. llevlml " ~- bahaecB70t Pakat IU'la 01le cabekl9r kıTtrddar ki W. 
mabkmlarda ba,..eı ec111ecek br utlb banlar 0 kadar u!tk Jd ba~ c1olc111' zina çifte tem onan yanmda lıanb1at 
"' Ba zeblrll madclelerc!en hlebltlnl nm J'hJerce mevtraf 'maddelamlblll• ..,. cfbi hafif kahir .. • 
JnallatllDJ)'Orlar· Ba ıebeple de llat10- _ Bau bir .a,fe~fs nr ~ tld taraf ba taris!erf J'aphitınl ~ 
ten ban?an setlrtmelr ltllamaml b19Mt artladaflu, 411'9 eor4a1a wı ra 1ine eald menilerloe ~ 

maMI " manftl ea bblk Wr besi· bosalnup mabldbndarlar. 
met t8fldl edebilir. Ba daram. hir cok stiJlde alaclL YUbd Z'Jrut JllndttllGntln Ziraat, Onnan. \"eterin.• l'alrGJtelerlne 

Bam tclndlr ki, Almanlann 8tt.. nn baflmealne 98" eökfililp :ralaJ. paruız 18b'ı. panll ,.w.. ,.tms talebe ahaaeaktır. fateldflertn 80 -1Gl 
liqnıcll aaptetmek lc1a bltlD fe4a. manna aebep olmaktadır Bir bl~ IN2 alqamlna kadar l!nlUtl BUterlQtıne lll&lıdald ftlllkalu'la m11ra• 

...._. kat'uacaklanndan. b6:v&k nm ıtyll ne kaclar i7i olana olsan caat etmeleri IAmndır, 
bYl)llan sBse alacaklannclan ıtıphe ve en ,Uklelr bir mimarın elinden J - istenilen vesikalar A - Kendi el 7Ullfyle hangi Faldllteye 

:ı.:;:yeıcetı p'bi,_&8;TYeil~e•rin:(•ılidellıılıb•utf.~:!lçıkm~111ıs~bu~t111un~aı_.an, etf:!'er'e!etr!la~fı!ndl!af.1ıı,.ıW'/:I ~ f&-v::'!:ı=.~rı~ CLI~: 
melr ıctn b8tla p,na.llal aarı..ı.- :e!.~ etrafı pplütır a. : .......... D - Ait .,._ S - &'11111 ...,.._ ~ dbel 0.-. 

ceklG~-~~~ Bnlerfnc!e ce- barlackr ki; imar projelerinde .... Veteriner, Ztraat mDdtlrlaldlrbadm ahnwelr abbat ........... W - ......_. 
...,_. -- __ı .. ,...aa.. --'-- a---'- ye o --"-- veya poltaten aDnacak ._. ut --.. O - Aiti lld.t .. • )( 1 .......__ 

re,an eden •e ba ıehrln Almanlann rıt u."uue - ,.nı .. a ..... q• -- ..,.. ----
eline c1liteeeif kanaatini a78Ddıran üzerinde estetik zevkle çahımak 'ilet Evrakı tam olmıJaD vaktinde ıelmb'en palluZ dRekcela' bbal edilmez 
balı muharebelere pek beulyen Sta. barlyetf •ardır. B r ıehrin amami 2 - Parasız ptılı ıtrmet fsttıen taJebıllerln n flllJM!aD btl7Qk ol
lincrat amharebealnln neticesi haJdun. pllnmdakl 1eıil aaba, oklijen ka1. maması ve seçim bn1.lhanmda muvaffak olmuı prtttr, Seçim imtihan
da kat!! bit htiktlm Yermek doina ol- natıdır, Bir binanın etrafında1ı:1 '>sh. lan Ankara Yüksele Ziraat Enstitoaonde, tstanbulda Sultarıahmet YOkaek 
mas. ce dahi ayni mahi1ette bir ka1naJı.. Ticaret ve İkt11at mektebinde qatıclatl lflnlerde J&pılactktlr: 

trr• Mabat. yalnız ~in etrafım ıüL 7,10.942 Careamba ıaat H.30 da Ukkçe lır.all\poz\IJOD, 
lf'tllekten ibaret bil• olaa, ba ıüsle. 8.10.942 Pertembe aut 1.IO da Matematik (emaff llddlr,) 
mek lııellmeainl teaJlnden. hatta bl. 8,10.842 Persembe •at ıuo da 11bmcl dil (frlnm. alm•act, 1n-
na11 tık cöatermekten slpde o bL ıWzee dlllvhıdert biri,) • 
ruıcla bulanacak kimaelerfn rublarım l.lO.IM2 Cuma aaat l,80 da Bl1oloil: 
eatet.ilıı bir m,.. bwttarmak ,,. 
ı nirlerlnf Jnınetlendirmek maaa~ 1.10.942 Cuma laat lf,80 da l'lsllE; 
na almabdır. Parklar, bahçeler, ce- 10,10.INI Cumartffl aut l,IO da ICfm7a. 
a;!er ta1ıiatm caıılt ı balandır. Ahç, 1 - Puab 11tıh n p\tm talebeler ~ bratfh•nma tlbf delildlr 
~çek, renk Ye koka: bol ob Jen. Paralı yatıb talebeden tatil mtkldell barle bJr sene leln tlc taksitte aoo 
cfinet •e salse ara11ndakl lmtisach _lira __ ocret __ a1m_ır ______ ~~-'!~----'n_on_, __ ,_._0_1_l -

milnaaebetler insanı en ııbhl Ye tabii K a R a R H O L & 5 .& 5 1 D 1 R 
prtlar altmda 7Btatan 1mmerdir. "' "' A "' 

Klorofil clediiimb Ye nebatlarm,... 
ıil rencinl meydana setlren madde. 
bl!tiın canlılar için enerJ ,.ı huıale se. 
t{ften tükenmez bir nrhktır. Ç çek. 
terin çeşitli renkleri de nıb açıcı, 
yorpnlulr cfderldcllr, 

Milli Koruma lwnmuna aıubalefetten auçlu Bnku~ Kalitarp k6-
J'(lnde 2 numarada bakktll7e tlcaretf71e metıul llilaeyln otlu Şefik Ga
kalp hakkm'i:ı İstanbul MllU Koruma Malıkemes!nde cereJan eden mah
kemesi netıces'nde suclunun fl1ll •bit oldufunda'!l Ml1U Koruma Kanu
nunun 31/3, 5113, 83 m c!delerl mucibince bet lira alU' parı cezıar Me
mesine ve yedi ıon milddet.le de dtıkklnının kapatılm9 ına ve htlldlm 
kat!leftitlndl! Oerett auolu7a alt olmak üzere katU hOllaımm Tan ıa-
zeteıımde •ıeıw:l.lbnesl. .. e 8.8.942 tarDıtnde karar vt'flldl. (98?1) 

Babce 9e1a park, lçlnde mabtfl' 
lif lkllmlere maluıaı ve bahardan 
ini& kadar çiçeklenen nebatların bir 
&Tay& cetirllmlı canlılık mecmuaıı. K A R A R H o L A s A s 1 D 1 R 
dır. Kırlarda bahar cabak seçer. İlıtfk•,. ... 

21190 
_ ...... ·-· .__ ___ m· .. _, ___ auclu ı.tan-

Bahcıe ,,. pet1darla cesllerde baba• • ~ ~ n.---- wıao11&-
mn ,erer. Bahcesls _., par~ bir bulda Ak.l.ırQ tneı.e,, maballeal 51 mımarada k6m0r tlcuetble meuul 
mahalle~ lrasaba, 181n um81z bir Mehmet otlu Cemal ŞentOrJı: haJrlnnclı latanbu1 Mmt ıtoruma mahke
teldr, 'lıftllaraıs secea bir &mllr kadar mesinde C'l1'911D edm mıbJrwnlll DltfcMlnde aacıunun tilli sabit oldu• 

nıuorlar, _ Yolt ..,_, aalhlmıs. ceı.alıml •• mtlnabta bJIUl!J'Orda. * * "1!10rlu 8ündl maaran bhb8ttln liatln .. 
w R~ yldncle 1ıll.nk. ....,. rner bir cepheden ppı1ı7ot. f"ldtbane mldllrlllla ocllae~ ~• itlecHlıılJrl cilnabtan pipnan!ılıı clQ Yarım uır Tlrk matbaatma 1ifllDll 

ba toplantmm sebebi bir lJd bal daklan bellf ohryor Rf1'8fntn dale etmlt bir bl~ ntın ~ allla '* 
ta evvel bu ıUtanan&ı eklfkliiine "8- . d kartnlaş htlrrfJete bft 1 ~ doktor ba m ı Jd bahaane ... itila 
ret ettitim tevkifhane ima1lthanelerl ~.__e lı:' .. _,..._...__ ~ 1er.I bir mana 9erf70r: 
... ..... • .. .... • ... ~ --~ ••• Wt8 - ...... ...... 'nldr atı. ~ '*' 'fi••~ 
......... ,.,d .... ı ............ ......... ... ,,.._ ltecbonaa .....,..d ........ ~ 
......U.r.I ......... ftb. *... atinde 'l'Urldln •dumı. ,....._ 
r1,.tmmm c1ertıal ..... c1l1dmte ~ 1 o 1 ..... Ttlrkla blaat,.tnn ......... 
ID1I " 1ma bir samanda temeanfmlshl IOC 1 HAllRLIR tm.. Om1t1er1n hfllfma bir 4IClleM 
Jerine setirilmfı olmuı balıınmnclaıı l*rca da7&nü &enbenst ~ 
sevlndlrmiıtir. Ba ıebeple Adli,. Ve. * SUll&JlBANJt •·UR&JtAu.aı- ,...., 11111a bflkmedilmea mi?,. 
klletine teeek1ı:ür ederken. ba lmallt ~::' .,:-::..=4ı:.:::!1~'t~.:r:_ Di1or- }Ju tllrll dil llnlle .... 
hanmin ceni$letl!meai, mabkOm •e fabrikatannı ıuerelı imalltaı arttll'dauı 1'-etl" clenemes, Çfiılktl bir .....aıl 

mevkufiarm ıallb bulmatan lc;hı sere- 1~ 1:ftlo~1aa 81~:'::.ı~Ya. bahsini ba cereeven 10lrmô «iDiN 
\m diler tedblrlerlll almmunıcSa da ıı - Petrol Llmite4 81ftethıla a-ılts detDdir. Garp maaUdat frmlr .. ..,.. 
ıecikilmemni temennlalnl tekrarlaru ::. ::il;: :.tJ;t.~ •dMelaü .._ clellldlr ,,. ona aevmeı. befeaawı1i 

Ben. ba yasımda yapelan a~ ... * HDD TSUIYUI naıu - ...,. "frenlrpereat" IBr o?.mu. Mutııl, JIL 
nfnden, lmalltbaaedm alınacak rn&. =:: ~·-=--91::.J-=.'t.,~~ rG:rilıllne hadatıar da78ft11D1'8D lılt 
ımndan, lıa hnatlthane acdmelııla el&. ......,. '* \Oll1uatu -. *-le sanattır, Omm ntanı "ktar- -..._ 
1' :vane bir hareket yapdauı olchılan ıra;ts~~İLAll n•ılfLil _ AcıJıM. rıu:ın: J 
dan fi'ln bebıeclecelr delUim. - aı...a .w.a ıı llmıcln dla llıl •a. ...._ - ...._ ....... ..,._ 
Acıhı mlnaıeb~J'le mlddehımınt "t"11= r,.~ _ona• ....._ -- .:!:':::..•::tı::_ 

ile beraber tnklfbaneJI pacflfmb • hf" n U..ı.riıı mMtlrlerl fta llaarif ... ..._ ._.h t • • 

ınaa sörime wı-ntan ka,detml7e P.. :re:-,::_~~ :'C. "='; llealfnde olan 6ü cı'bf maallıWll 
lıt8catna: _._.. .... ._....,_. de ntam ona ıevenlerln ahili llıa. 

Heme nlpret edeyim ki. drl1De d 
earpanlardan evft1 bir de cas&me carp ıl tr. Bele 111111fld1! bir kere mtn1'9l 
ll181&D Tll': Benim. dinleJlp iflttlklerf Edimecle Kültür lılerl miheld,te Olcmfn lralbraak "111 
me -re tevlrifbanede •Adem babalar'" ... ,__ ('I'.' a ~ - e..s.-'-•- otta arabea• .. •emds Y1e "Be,atl,, ... 

... -- #M•/ ~- rm lıUa1et tltm• o amaa y ....... 
1amJ Terilen bir dndı nnmt Batar nkul bQtClnlmM lmtlhanlannı bat- nln nrnuı, Arap Ahmedln cifte al. 
iç donlarına kadar utıp J9411rtea .on latımıtbr. Devlet ortaokul bitirme .. 17.., Aclanab Abtinln tllrkilafJle ..._ 
ra Acıem Al.,Waaeltm kalıtım clrfp leme b610m6 78J'lftd:ın IODJ'8 aona ere blJba Ye ltarayılanm da daft!a ..._ 
dolaıan?anrıq. Tevkifhanede baalaf cek ve 15 e_ylGlda a6zl!l blilOme bat- Radyoda ıırf tark maıdlrlll .... 
dan hlcbirllle raıtlamadılıı Bulat, ,. lanaeaktır. do• or bana ne cevap nreeek acaba? 
mnkaf Te78 mahkam llaJ'll' athlpWI tUt okullarm 13" l:Qlllda aeıtm• 
tarafından ci:rdlrilmlt. ,abatta ~ karar1-tııt oldufundan, flmdidlD IPOR 
'1)erin eklerine ıs8dlımemel.t lclll huırhla U.lamnıltır 
Mr ddle tdnlnrermltlercllr .,_ ı. ---·--------
Od U.tlnllllden biri ohnnayds mat'-• 1I••••••••••' Ailem babalarla teeerrlf e4ecektik. ~ 

* * c:anus, ...aı. Ye Jd7m•talzcllr. lundan Mflll Konıma kanununun 11/2, 15111, as maddelerf mucibince bet IPevkifbanede sarime carpenlama 
Jt1. "1- Ura alır Plrt eea... edemslne •• ,..si ıOn mOMeU.e "- c!Okklnmıa ka• 1 en basında • eler o cin MlDtt 

Bunar 

.,RA TiKTE DAHii 1 patlmanna ve bWdlm kaUlefUllıld• lleretl ~uya ait olmak Ozere karar 
mat Ye teblrcllilı: itleri ne iratlar hillballDJn Tan ~ netnddmeslne 21•7.Hı tarih da karar ve- sam 781>1'mamıı lae - 'allnlml temlzllk 
a.....ıe ..... istinat ederse, rfldl. (9872) cef.r 1100 mahktman bunMlınldıl 

YJle ~letl tabl" eclecek olan ----~'."-"'~----~~~~---....... ~~---- lanctk bir binada n• pis bir koka, ee 
babce mimarlıtı da o niıbette a1n K A R A R H o L A s A 5 1 D 1 R de 1100 kitinin cahnnealaclen. otanap 
bir ibtiau lılclfr. Mimar, tat Ye cf. bllana11n4an miitneWt eöa• carpa 
mento,. demirle lmtlnc ettirip ee- Ceza IN2/280 - Mmt K:onıma Kammuna muhaletettfın auclu Yenika- cılr bir kir 'IU'clı. Bir butalaane b 
lıfl!encllrcllkten aonra orta,.. bir bf" pıda K07cular eadcleal bot numarada k6mUr ttr.aretlyle meflNl Muatafa dar c1e1f1ae bil., farua tıtanbal acllıyt 
na pbnr, ba bina aabltttr. 8ôiJ otlu Hasan Enoy bıkkmda tatanbul AalfJe ı inci cea mahkemealncle blnaandan çok daba temtscU. 
delf..-, mamaraaı aJniclfr. lllmar, cereyan eden muhakemeıt ntlcealnde auclunun fitti sabit oldutundan Milli bdncl ehime carPU 197, •aMı:lm 
0 blnamn yalım barlcten sörilnllttl Koruma k•nununun 11, H/I T, c. K, il maddeleri mucibince :1lrmi bet " aıeftaflarclald mlta!la ınld olh 
llfl. dahl1I Ye harici laaımlarmm znk Ura alır pa!'I cuaa «»deme.ine n f S0n mOdclet de eDkkAnm1n kapatıl- Tevldfbanenin fakir bir ldltflphan• 
Terlıcl ,,. konforla olmamı dtlfl. mama 9e bOkilm b~ Gentl ~ aft olm$ Ozere karar ne bdar fakir ae, olcQ1lcaaa llelıımdn 
alr, Balbalri o blna11 lıir bahçe ı bOIApmm '1'an ıueteainde n~ :4.1.tn Urfbfnct. karar ,,._ ne bdar fakr ı ... okQacaaa balttmaı 
eme alacak olan babce mlteba11111o rDdl. (1870) dan .. o kadar •ensia. tkt le ..... 
a• lmbaaacalı mabeme canhclır, R• O -abllalılıı bir odacla kitap mttaa 
..... lnldtal darama lle talııllnl, " 1 A R A H L A s A s 1 D • • .. - bet bdar mahlı8m .... 
mamara11 cWiteD ba mats.....m ,.. lhtlklr M211'11 - 111111 Sanma blluuuna muıı.w.tten 1ae]u ısta- Buma ,.. betmcla 7lae Qllf llbD-

'-'I AST ALIKLARll'' 
Hın ve TeclavDer 

Tann: 
Dl' A t0KR0 KOL TOP 

.,.lalllye 1110teh-. 
eo~e. ,,. ,..,..netttrn 

iKiNCi BAIKlll 
• •9'ffe. P ""idi levha 

ftlMeldleaot 
fDtant. blb. taam clhUI, laı 

........ ~boU7tna kan, bll
rek. tenefftlt cfh01 butıahk1 
.. lebbiemne'erln reJtm ve t-
1nfterf, '-ltlımlnJer 

latanb11tde toG lntftlt. rilal IDCllıı mltebauıa tQln eclebillr. bul~ ~ a.ddell Ro,Jt ele ..,.,... •tlıll*la bltgal ü- ilkte bir m8talla 1atlcNcılll • ...... 
Btr admarm ba. itlerde .a. ta• dOlkerlm --. Beclrl Scımnat b•lrlnnde t.tanbaı MJ11I Koruma ıubke- olııa7U ..... 1m1,,. mehlıılm'erla c1ola 
~ ,,. bl7!e bir eeer1 d5rt bet cfs- ..... c1a lllcllrı •• .,..,,. D09b "' .. ""''" tP. 
11 •..a- alarak plln'· .. -- bDe mealnde cere)'an eden 1llUbüemell MtlceltDde tueiumm flW sabit oldu· - Kitabmm JOk. 4ec1I, 1dse ae cıe-1 MAZLUM KITAREVf - ... - .... ,. tandan Jıll11l Korum• Kammumm 1111, 151/4, il macldelerl muclblnee bet 1 ki._ .-a.-1- ..._ ı 
..ıthbetl "ktar- tbtlaa1& ta,.met f!IMllne tıcrett tlt olana o 1110 ,.p teberrl - t ~ te. l'Maftf' l'l!dı1 ı tırtıtn r ••mbea 1ıılr mlman ft1& bir tehir Ura allr para tellll bd ,,e htlkOm bttl.,.tlltıode.. auclu7a alt pek memmm olacalts. Çilnldl ...-ı ------------
mthebt-..m kendi aıem1nae btle olmak a.r. karar h011auwn Taa sueı.lnde netn4Umetfne 7 7 942 " malak6mlanmısc1an 78zcle elllsl ob 
mltebaima tellldd etmek cafs dellL tarihinde brar wrildl. (888I) am. ml1aJla ibne• lltlJW. ilanda 7'ürki11e I f Ban bul A ~ 
dit. Kltl DObamm bilmek si1ıl irfan ' ne olana o18n olnumJor, .... .U.. ı·J-&.ul Q •• &.--1..J--
oltmas. 1 A R A R H 0 L A S A S 1 D 1 R rlllcle , .. kitabi .._. 11atan •ww v~: 

İtte T.laılmc!e yeni acılan tn8nll bln t.wrtl ~ ...... eder ıs l:JiQ1 !MI Sab ıtlnflnden ttıb 
pslafncll bla t.ble bir aobana ,. K:trv No. !7111• - Blan* •tllmda lhflltlrcla bulunmaktan auelu Mlds bbD bir bOllt ,.,.... .... ren tube ve AjamJummm ılee aaat 
bit oJ070ru Mabat Ye p,. ltlbl. tatanbul Tôtaıcale .._ lrahftalnde 1ltar atbT Safranbolunun Sf• --. • lerl ..... da ,e.tertldlll "Chlle dett 
rl7le b6,alıı h& bcUrtinalhlr •si lan! ~ tabaklar t~den Ahmet oııu 324 dolumu Retlt GQlbelr Blfmcle te~ .......... llot tfrOdflbd IQID m~ arr 
olan ba lranala111D bitin manffakı. O'atnc!ar ıtmt Konınmı Mahtemealnln 4111142 ~,,.. 1'13/188 aayıb ka- tabnn olmadılma ldlcllm,,. okb,.ı. derls, 
ntl ba sabanın bir sesi yeri olank rarf7le al11 ay hapis, SOC' Un ala' pan cezası ve suçta kuJlınün 80 il· Jdtep aataalan clltllncltlm- Bir bd 1tn Adi ıtnlerd• • t.IO - 11 w 14 - , 
anaJmıs otmuı:n4adu. Yoba. aal ranm mflsnderetd cezu.171e mahkem edllmt8tlr. p ıs-ıo kitap aataalar, ba ldtaptanoum•rteel tD••••h t.IO - 11.1" 

Merhum Huyuk .tı;lçı 

Ali Haydar Aktay'ın 
Mevlftda 
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1 
D~ase~~~.~!esi ~~l~üıe~!~~EN 1 leyli Tıp Talebe Yurduna Girmek 

İçin Bundan Sonra Müracaat 
Edilmemesi Hakkında 

Her ibrı saat ıs den 18 c kadar Beyazıtta Çarşıkapıda Tramvay du
·ıı"'' <~'"Etsında 09 numaralı muayenehanesinde ha~talarmr kabul ede1 "--- , Askeri Tıbbiye Okulundan 

Okıılumuzı il rm·ye i tekli Eczacı, D ·çi, Hukui( ve ötretmen 
okurl rın ırn' h nları 15.9.942 tarih aat 10 da okult m.ızda yapılacaktrr. 

2 - T;ıbıb ı \'C ti üncu sınır ırmıye ı t iı okurlar 20 o 942 ta-
rih n~ d r \"C ıkin ikmal ctmlyc ıler ıılınnııvaı a :t r. · · 

3 - Bu yıl m<"zun olanı rdan lab p ve l'lıy:ı b r n~ı mıra gırmıyc 
i tC'kli o'wı l:ı•d n Jı<•lnu: ift har liste ıne dahıl c.an l c nıeıunlan imti
han ız: kabul crl kcckJc:dir. Bu g b J-.r 20.9.942 tarıh r. k cıar okul kalc
mınc mur caJfüı ka:-ıtl rma i aret verd rece lc::i•r. Dığerıeri Onıversi

tedc açıhı<'nh ımt h nd:ı muvaffak ol nlar içerisınde ~ ursck not alanlar 
ı;eç lercK Jı ac uıdır, Bunl rın Jmt han gun crı dyrıca g xetelcrdc ıllın 
f'dıleccktlr. Cl27 _ 9911) 

Şehir T:yatrosu t rafınd.ın 15 gunde bır ::50ı> mısha ol. rak çıkarıla
cak olacJ\ı:: Turk Tıy tro u adlı mecmuanın tab'ı ~ı açık ckl'lltmeye ko
nulmu,tur. 

Tahmin t.ecil'll ( 1 OElO) lira ve ilk teminatı (81) Jıradır. ş, rtnıımr. Za
bıt \C Mu mel;'jt Muriurlugu kalem nde gonılcbı1'r. lnn1e lF/9 942 Cuma 
cunu a:ıt 14 de Daıml Er.cumendc y pılacaktır. 

Talıolerln ilk tı'm ~ııt m kbuz veya mktup1:ır1 ve k:ınul"cn ibraı.ı ltı
zım gelen d r:- \e · ıtl rıylc ihale günil m:.ıayyen saı.ıltt= Daimi F.ncu-
mende buıunmal rı ' (9525) -

.S'mn·y,. kad r Pa:arle · gunleri fırml rdın 600 rramlık ekm<'k kar
ne ne :nuk bil \.ilmekte olan 422 gram unun bad<'rnd yu ,. Pauırlcsl 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekc11etinden 

Patenti nlTnao ve husust bir tarzda imal cd.lerek ınm·aff kıyetll tec- ., CLi PS 
ŞÖVALİYE 
PLAK IGNE 

VE 

I ,_ ŞOFÖRLER ve OTÖ C .. LER ı 

1 
:\JElUNU ' ÇÜNKÜ 

SIN GER 1 1 ~!~±!~.!:!.~:~:: "~n~v~c~k~>ru ~l~ğun~.~~ 1 
mılşlprcf•r. Umunıl satış yr.ri: Fazn Harm T"k:-yıı T t', rcfh ne 1. Ga-

• ' ~ SAA TLERI ._ • l::ıta: Bilyıik Tüne\ Han 18 - 19 4 • 

ÇiÇ E K 
PLATiN ve 

Soba Borusu ve 
Tamiri ve Sob 

e Soba 
ası 

EMiNÖNÜ 
Caddesi No. 8 
' STANBUL ,_ ____________ ..,.. ___ .... _____ ~, Güzel Sanatlar Akademfisi Pl"'-ANTALARJ 

SAYIN HALKIMIZA 
Kömür alım ve satımında rasla dığmız zorlukları haber veriniz. 

Tozlu, · lslak Ve Eksik Kömür Almavınız 
• • 

Kömür fi atı muayyendir, fazla ~ara verme!'ini1 
Sarih adres ve müspet vakıah şikayetleriniz derhal takip edilir. Bu hare. 

kPt.iniz kendi menfaatiniz icabı olduğu kadar, vatan borcudur. 
Müracaat yeri: (Ankara ve lstanbulda' 

TÜRKiYE KÖMÜR ~ATIS ve TEVZi MÜESSESESi 
....................................... -........ .,, 

, ' 
1 

--~~ YENİ K 1 
İlk - Orta - Lise Taksimde Sıraserviler 86 

Hususıyetır.ri: 1' abancı diller öğretimine ô'lcm vermek, fal,..besfnln 

' sıhha ve inzibatıyle yakından ilpılerımektır. Telef.:ı=ı: 41159 ~ 

Ordu Hastabakıcı 

ı: ınleri kualsrınca 
16 kuruşa V('ıılecr 

te bit edılcn bakkallar vasıt:ı iyi" knme mukabılinde , _ N A K i L-
1 

IHin olunur. (9019) ~ 
' Bogaz:i~ı Emirgfın Re~ıt Paşa 

ve Hemşireler 
Bazı izahat ve Okula 

Kabul Şart an 
,Okuluna Ait 

Kayit ve 
Yarm Akşam B Ü Y 'Ü' K D E R E 

B E Y A Z P A R K' t o 1 "H·;;;z···E'Mi~"E'" 
İstanbul C emberlhaıı Belediye 
clvarıı•da Boyacı Ahmet sokak 
No. 24 e uışhımı:ştır. Artyanla
rm ycıu adresıme ınuracaatları. 

MEVSiMİN F.N NESt:Ll KONSERi 
E iz :aıı'ııtkftr 

M U A L L A ve Arkadaşları 

1 ZENGiN V A R Y E T E rROGTIAM 1 

Konsuma~yon 45 kuruştur. İstanbul ve c.,ı r l:oyle~C' otobO ltt vardır, 
, ____ ! ............................ , 

İstanbul Levazım Amirliği . 
Satınalma ~on'ıisyonu · İlanları 

Beh"r kil(lsuna 30 kuru tahmin edilen 48,000 kılo taze üzüm alma
ccıktır, Paz: rhkl:ı eksiltmesi 14.9.942 Pazartes.i gCnu ın ııt 10 ela Tophane

de Lv, Amirliği s tln alına komisyonunda yapıl:ıcııkttr. 'I aliplerln betli 
vakitte !080 !ıra ilk teminaUarlyle komisyona gelmeleri. (181-9788) -10 Ton zl•yfnyağ alınacaktır. Pazarlıkla eh nlm<'sl 14.9.!l4~ Pazartesi 
cünil sa:ıt 14 te Tophanede Lv. Amirliği satın alma 1'omısyonunda ya
pılacaktır. 3 tondan nşağı olmamak üzere ayn a:vrı talıplcre de ihale 
edlleblllr. 1stcklılerln belli \ akıttc komlsyon:ı gclmelc!"ı. ( 180-9787) -Beher kilosuna 600 kuruş tahmin edncn 1li ton kadar rrf sabunlu 
kösele altııacaktır. Pazarlıkla ksiltmcsl 14 9.ıH2 Fnıortec:I günü saat 11 
de Tophanede ! t. J...v. Amirliği satın alm~ k'lmisyonunda yapılacaktır. 
tsteklllerhı tokhf edecekleri mikdar Uzerindcn kat'l tc.mlnafüıriyle belli 
vakiltekomisyona gelmeleri. 

1 
( 182-9789) -Beher k'lo~n:ı 600 kuruş tahmin cdılcn ZO ton kac1~r pl'.'n~elik klS~f'lc 

alınacaktır. Pazarlıkl11 t'lcsiltmcsi 14.9.942 Pazaıt.,si gur ü saat 10 30 da 

Tophancd~ İst. Lv. ; mirliği satın olma koml~yrmundn yaotlocaktlr. İs
teklilerin tekli! tdecckleri mlkdar üzerinden kat'1 tC'mlnııtl:ırlylc komls
vona gelmeleri. • · (183-9790) -Beher kl1osuna 600 kuruı: tahmin edilen ~O ton kad:ır pen~lik kösele 
alınacaktır. Pazarltkh eksiltmesi 14.9.942 Paznrtcsl günit snat 10,15 te 

Tophanede fst. Lv. Amirliği satın alma komısyo.,urda yspılııcak.tır. fs
tckl~lerin 't"kll! cdece1<1eri mikdar fü:erlnden kat'l t.C'min:ıtlarlyle b~lli 
unldlte komısyona eeimcleri. ( 184-9791) -Behc:' t:ilosunn 60C kuru tahmin ed len 12 ton Trnıfor c:m Mbunlu kl5-
sele p ıurı·kla s tır. a ı?" cakttr. İhalesi 14 9Jl42 Pnzarteı:i gUnO sıuıt 11 de 

Tophaned~ t t. ı.v . .Amirliği ı: tm alma komlııvor.TJndn ytıpTl nr-akbr. 1s
teklılerln kat'i teminatıari,Yle belli vr.kılte komisyona ı:ehnclrrf 

1 (186-97!13) , -Beher k!losun:ı 500 kuruş Uıhmln cdil<'n J3 !lOO ki1o terlikllk tab:ın 
astarlığı Jı.5 ele dınacnkhr. Pnzar1ıkln rk lltmesl 14 9,!U~ Pa:r.ı;rtesl günü 
s aat 10,15 1e ı·ophanedc İst. T.v. Amirli i sattıı nlJl"e J,mn,syonunda yn-
pllacakttr. 1Ft.eldilerin teklit edecekl"'ri mlkdar üKrlnde~ knt't teml-
natlarlylı! belli vakitte komi!~yona ı.t"bıeleri. (187-9794) -Beher kilccuna 126 kuruş tahmin edilen :ıc'l(l"r! tıbb:vt'! okulu için 
aooo kil:> "ı:raman okyun eti pazarlıkla tı~ al1r.acrktır. İhııle'ii 15/9/ 
942 Sair ;rJ:ıü saat 14.30 da Tophan:dc Lv .. '\"T!lrliiji ~atın a1ma . komis
yonunda y:ıpılat':ılı::tır. İll: teminatı 706 hr dır. Talıı:J' rın o"llt vakıtte ko-
misyona ge mP-leri. • • 089 - 0914) 
,• ....... _ 

Beherl'l" t, lira f vnt tahm"n ed IC'n RD dnt fırr.n~trn hnst.-ıbakH'l ko
kartı yaptı ılac ki p p r: rlıkla eks itme ı 18 ~ 042 C'"umı ı;:ılniı saat 15 

h 
_., 1' • A-m -lı"l a•m al a korıılsvo.ıunda y:ı:;ı:lııc- kt1r. Katt 

de Top anrn" u\. ., 1 · l 
emlnatı 106 lırn ao ı.uruştur. Ntlmunesi kom yon a ı;o;u l~r. Tıılıp er n 

-.ru vaki'te k(.m· ·or.n gelmeler 181> - 0913) . -
]50 
100 

15 
20 

D:.vi~e 
Ayna snpı 
KOrct 
Elevato: 

Yukarı ·a yazılı diş molzemcsinlnpnzarlık1a ek lltm«'le?'I 17/9/942 
p r Pmbc '\nO ı:a t 15 de Tophaned"' Lv. Amtı lığı c:et:rı a1mı> komisyo
n nd ;rapıJııc-akt r T l pk in numune ve tem ı· ti ,. :> ı.. b<'ll" vsıklUe 
ltor'":VOnl! J?ıJ-n··C'rİ. (lllO - 0915) 

Snhip ,.e Nrsri~ at i\l iidiirii: H alil Lfıtfi Dörd iincii 
Gaı:ctccilik , ·c Ne ri~ u t T. ı ... Ş. 'fAN l\fotbaası 

' _, 
BOYABAT TAPU SICILLI MEM URLU· 

CUNDAN : 
J34 yılında hıanbul Fındıklıda ölen Bo· 
yabadın $ıhlar koyüodtn Hacı otulların· 
dan Mehmet oflu Hadnın mlr11,ılarına. 
Kaaamıun Şahlar koyündcn 6lmilı Meh • ! 

met oılı.ı Alı Erıı:Un: ımcau ınurıaini.ı Hı· 
n•ı• Nb• tt Mchmtttcn •uruıau Hu•• 
l c kardcıkri Mehmet • e Oımana m tlkal 
eden ve uııu kayıtları bulunamıyan kaıi· 
mırın Şıblar k6y(lndc mtıarlık kenarı mcv· 
kıındc ıarhn hırk, ıimalcn Sarpın oıllu 
Ihsan. ılr~n bu tarlıdan milfrez Oımın 
oflu Oımaıt urbgı, cer.ubcıı mturlık ıle 
cnrıll 3000, Bı arası mtvlııindc ,arkan 
ve ıimılen bu tırlıdan mU'ru Oımln oflu 
O mın, ıarlxm Süleyman < ':lu Ahm.ı, ce· 
nubtn Mahmut oflu Ahmet urlalariyle cev· 
ııli 600, Dere tarla mevkiındc •arkın bu 
tarladan mufrrz Oıman oflu O mın, ılmı 
len Muıuı. o!';lu Mehmet, carberı Mustafa 
oflu Alı. cenubtn bu tarladan müfrez O•· 
man oğlu O~mın urlalariyle çevrili 400, 
Dıfer dert tarla mevk ılnde ıarun Tepe. 
ılmı:tn Hasın oflu Hüseyin url1Sı, ı:ar • 
~n cay. cenubcn Ahm•t oilu Satılmıo tar
lasıyle cevrıli 300, Aııfı çay mukiınde 
ıukın Tepe, tlmalen bu tart.don mUlrcı 
Oaman oflu tarlası. ırarbcn car. crnuben 
Mu11afa oflu Mustlfl ıırlalariyle cevrılı 
JOO, Kıraç tarlı mcvklinde fırTkan dere, 
ıımalen Osman oflu hmail ıarluı, car • 
ben dert. ttnubcn lluln oitlu Şıkır tarlı· 
iyle crvri' ı 500 ve yıne Kıraç tarla mcv· 

kilnde ıarkan dert, ılmalcn Mehmet Ali 
Btylı. ıı:arben Ali oi!lu Mustafa, ccnuben 
Haaan oğlu lbrlhım tarlalarlylc çevrıli 400 
metre murabbalık miktarındaki yedi ima 
urladı ve köy lcınde tarltan Ibnhım oflu 
Hamdi, ıimalen Mahmut o lu Ahmet tarlı• 
tarı, ı:arben Ali oıllu Hüıeyın hanui, ctnu• 
ben bu bahcerlt.n milfru Osman oğlu Oı • 
man bahcuıyle cevrm bahcc ve ıarkan il· 

tübi ıcnct babctsı, ıırnllen Hasan otlu .JtU· 
se1 in hane,.. ıarb•n yol, cenuben bu hane 
ırıuınılan mUfru O•man oi\lu Oıman bah· 
çeslyle curilı hane usuı ve tarlı.an, tlma· 
l•n ve garbrn 701, cenuben aahıbi ırneı U• 
manhfı ile cevrili anbar anuı ve ıarkın 
yol 'ım11en uhibl senet anbarı , ııarbtn 
yol: cenuben Ibrahım oflu Hamdı ıarluiyle 
ceYrılı samanlık arsısında olan ,ayl hıuuı· 
nın ıimlmım 310 yılındı on. adet madeni 
TOrk hruı ınukabilınde ıı:ayrı rca~l satın 
aldıfından ve 31 o yıhndınberı malık sıla· 
tiyle nlzaaı• ve fası'lsız ve hüsnünıyttle ta· 
•arruf etmekte oldutunrlan babısle ~s,ıs tlo. 
1ı kanun ahklmınc& namına tucılım talep 
etmektedır. MukOr l:anuna alt ııba~namr 
ıhklmınca merkflr gı,,rimtn1ı.ul ~mvalın ha· 
ıındı 19/tf/942 t ar>hine mllsadıf perttmbc 
ır nQ aut 14 de hıif ve uhkllce baılana· 
rtlctır Adı ıeçen Ah F..rı:ilnl!n bu talebine 
bır itlnııaıı uru baurlıyara~ mezkur ~n 
de mukOr ınrımwuı cm..ahn batında a 
ur l>ul;ın."Ranız 1· zumu !Un ohı;:r.ı. 947 

Fatl lı ·, inci Huk uk Hlklmllöl nden: 
942/141 - Fener Fl'neT c:ıddcsindc 
3 .. 2 numarada odlln tüccan Yusuf ı 
2.ıyn ta!":atmdım KararUmn1k: Karabaş 
ma.h:ıllesinın Destcreciler sokağında 

1 
yeni 1, 3. 5, 7 sa_vılı dükkAnın üstün
deki evde oturan Anast&.sya, Bodos: 
Prodromos; Mo.rı.r~ Lıgor, Yorgi ve j 
Marih al•1h ine açılan ızalei şüyu da
vasında M. aleyhlcrln namlarına ı;ı -
knrıl.-n davetiye!~ ve aranmaları i-

1 
çln zabrtay.l ,-azıtan müzekkere semti 
meçhule r,ı':\klrl bey:ınlylc 'hillı tebliğ 
iade edilmt5 ve su !'.11.trrtle ikrur.etgll.h-

1 
!arı mechul icah., müdi\Palcyhl~e bir 
3 ,. mlidd,.'!ı:ı ;lfııı<'n tehli(nt icr:ısımı 1 
, e muhak!.':no,.nln d~ H•/l~ '!142 sant 1 
ıo a t5lıkin,. }.· r:ır verllmıs oldur.un- ı 
dan mezkl1r ~iind • mohl:eıneye gel -
mt'leri veyn bir vekil göndermeleri 
ilfınen tf'hliğ olunur. 

KAYIP: Çoriu nü!us memurluğun
dan aldığım hilvlyet cü:rdarumla E
mlnl5nü y:.bancı :ıslcerl.ik ı;ubeslnde 
kayıtlı askeri t erhis tezkedcml ve iki 
aylık ekmek k:ırnemi J, aybı:tt!m. Ye
nilerini :ıh~:ı~ımd«n hükütnlcrl kal
mnm1strr. Çol'lı..r:un r.ttmell kl:SyU n · 

den 321 do;umlu V" Şl"hremlnl Halı · 
ı:1 !;ır m 11.ı11ı:t-,I ı ur.uı:ıJlaı ıoka6 ı N o. 

59 da M11hammı:c:t,. " oOlu Halil Ma
tar. 

' 

\ 
\ 

\ 

MALİYF VEKALETiNDEN 
l\T::ıll~·u mc"1r.k rrl'kteblnc almacak talcb"'lİlı seı:11me , için ikinci bir 

defa daha y.ızrlı Vf' sozlu mu abaka açılmıştır. l\lllı;abalrnya gırmek ıcin 
17 - 25 y. :;ında cimak en aşağı orlamektep tahı:ilinı bitirmiş bulun
mak, nskerli'. ccı .nda ol, nl::ır için a~kcrliğınl yapmış VPya saıı sebeplerle 
alAka~ını kcsmış olmıık şarttır. (Tecllliler alınmaz,) Y~7ılı mClsabakn 1m
tihanları Hı J<ylül lfl42 tarihinde yap1lal'aktır. Talip olıınları:ı imtihan gü
nUne lcadar Aıık::ırndrı Maliye Meslek mektebin<:: ve viJfıyctlr.rde de!ler
dnrlıkl::ıra murac .. ııtlnrı Jll1Jmdır. 

Ank:ll'ad.1 lcrıısı k~rıırlnşlırılan s5zlü lmtih:ın günü 15.9.90 den 25. 
9.942 ye almmı .. tır. 

Mekt"bJn ı:ıhsı! mOddeti iki yıldır. Taleôe mektepte yr.tar. Ayrıca 

~clerlnc mui':ı:l:ll o~tıımektep mezunlarına ayd:ı kesintisiz ~O ve u~e me
zunlarına d5 lira \t'rillr. Mektebi muvııffakıyet'e bltiren1erdcn ortamek
tep meıurılar: 20 l tra, lise mezunları 2~ lira maııı;!ı m~n'unytlere tayin 
olunurlar. (7'135) (9924) 

:· __ Dev~t ·D'emir>:q~arı ~Limanla~_ isletme idaresi ilanları · 
' . .~~~ . 'l . . :9'". . . . . " <ıJ 

t - Hastab:ıkıcı ve hemşire yetlştirm<>k Ozere A n k n t a Cl a -
M. M. V. tarafınd:ın 1939 senesinde nçılm:ş o!an h <"tabakıcı ve hem·· 
şirelcr okuluna b'- s"ne de 45 talebe alınacaktır. Okula girmek arzu e
denler bulur,d•Jkları ml"hallin Valili.itine ve kaymakınnhğına veyn asker
lik ıubelerfne dilek('*' ile mQracaat edeceklerdir. , 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan tnenın olacaklar, rrıc
mmur olup tekntldfyp alacaklardır. 

1 - Mezun oLınlar altt senelik mccburl hfzmetlerlni ordu bll!!laha
nelerinde yapacakla,. ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bntnn 
ııthh! teşekldlll~ kendnerinc nçık olacaktır. 1 

4 - r ahsn mfiôdet aç sene olup bu mOddet içinde okurlara ayda 
bP~ lira harclık verilecek, iaşe ve flbasları tnmam~ oku1n alt o1aeekttr'; 

S - Olrulıfon mezun olanlar barem kanununa cl5rr 20 lira a9l! m~ 
ıı. n R ma 'Tf!f' ~a c ar v k e co lacak-
tır. Bu zaman dah; iaşe. giydirme ve bannma orduy:ı alt olacaktır: 

8 - Okul t.• ~101 942 de tcdr!.,ata başltvrıcnkta, 
7 - Olrulıı kaytt ve kabul şartlan şunlardır: 
A - Tilrkiye COmhurlyeti tebaasından olmak ve TOrk ırk1ndan '6U

lunmak, 
B - Sıhhati ymnde olmak ve durumu her fkllmd0 va:ille gl!rtnlye 

mQsalt bulunmak. (bunu herhangi bir hastane sıhh1 heyeti raporlyle tcs
blt ettirmek ve eVTak:ı bağlamak JAznndtr.) ~ 

C - Okunın tal!':be yasr Hl dan asağı ve 22 den yuknn olmıyaeaktır: 
D - 'tendlsl ana ve boba iffet ehlinden olmak, (bu vıızfyet pollsçe 

tevsik ettlrılerek evraka baıtlanacaktır.) f 
E - En az ortaokul tahsfllnl blUrmfs olmak, (eleme ımtnıanlann•: 

da muvııffak olmak 5arttır) veya bu derecede tahsll ı;:Brc!O~nn fsbat et
mek. (Tasdikname veya bunun tasdikli bir sureti. Muameleli evrak ona 
eklenecektir.) ' 

F - Evli veya nls:ınlf bulunmam:ık, (cvv«*e evlenip 6oş:ınanlarla 
kocası 15lm0s olanlar kabul edilir.) ısuna nit deni hali bildirir m~ 
b it evrak kP7:ft Pk1Pn~~ckt lr.) - ..-. 

G - Okur e1hl- r ı:ehl"pler dı.,mda okulu kendfllftndcn tcrkettil!l. 
evlenme suretiyle ~eyn diğer inzibatı sebeplerle okuldar: çıkanldığı. altı 
senelik mecbur! hlnnPtlnl yapm:ıdf/!T vı-ya tam:ımlamndı!lı veyahut sthhl 
ıebcpler dsında c:ıkarıldığı takdirde tah:ıkkuk "ttlrf1Cl'<.'k mektep tnasraf
lannt tamamen !Sn!yec-eğine ve gl5stcrdll!I veslknl:ırtn tcımrımen do~ ol
dultuna dair noterlikten t:ısdlkl! ve kcfl1ll bir taahhOtnsme verecektir. 

8 - Yukarıdak! şcra!U haiz olon okul okula lmtihansız olarnk kn ... 
hul Pdllccektlr. 1 

O - Yuk.mc!ald mnddclcr mucibince evrak!mn muamelcslnl l:ilUren• 
terden vilft;vet vey:1 kaza merkezlerinde oturanlar bu makainlar veya 
askl'rlik şubeler! va"ıtaslyle evrnklarınf doğrudan doğ'n.ıyn Ankara Ordu 
:Rastabakıct H!!:nşireler OJ...-ulu mOdilrlO~nc g!>ndercccltlerdir. 

10 - Müracaatların Ağustos 1942 nihayeUnc kadar sona crdlrflmcsl, 
lb.ımdır. 1 

11 - Okurların kabul edildiJr..!erf ve mckt!!be hareket etme tarih"' 
teri ayni makamlar t&rafından kendilerine blldlrllcccktir. 4 

12 - Kabul ed!leceklcrln okulun bulunduğıı Ankaraya lfoı!ar gel .. 
mek ve okulda tekrar yapılacak sthht muayene nctl.:esi hnstnlıldar! te
bf'yy\ln edenlenr, memleketine gitmek fçiD masnıt edecekleri yol para .. 
bn kr.ndllerhıe alt olncakt1r. (544 - 7802),. 

NAFIA VEKALETİNDEN 
Eksiltmeye lfonulan t~: 
1 - Su tŞ ıerı al1lnc1 şube mndOrlilğ{l bi51gcsf lçinıi~ Seyhan sol snhll 

sulama ve dt>Şarj şebekesiyle stnaı imalab ve işletme blnnJan inşaatı ve 
kısmıı alt hllrita l~lPrt. 

Tahmin r!l.Ue" keşif bcdell fiyat vahidi esası 'flzertnaen (8 000 OOG 
il r;ı) ( 00} 'kuru~tur. 

2 - P.ksiltme 2t/9/942 tarlblne rasthvan Pazartesi g{lnQ saat (15) 
de Ankared:ı Sn f şlcrl Relsllğı binası itinde toplaııım su eksiltme kfımls• 
yonu odasındıı kapalı :o:srf ııııullyle ynptl:ı!!:ıkttr. " 

3 - fstekllleo: eksiltme ş::ır1nam~ı. muk:ı~ele proJesf. bnyındırlrk Is• 
teri gen el •a!'tname.d, umum! ve su ~lerl fcnn! şartnamesiyle husus! ve 
rennt şartnı.mt-lm ve projeleri (50) Ura (00) kwıış lrnrşılığında Su lı::lori 
Rel~llğind"n 11ıııb!llrlCT 

4 _ F,ko;l'tnı'"!'C' glrPbn.mek !çtn fstrktnertn (ı!'i3 '750) lira (00) ku• 
ı - l .9.042 t:.uih•ndcn ıt baren O.Dil No. lu Anlı::ara B:ınlıyo tar - nışluk muvak)rat teminat vcrmP.!lf \'~ ek.ı;lltmentu ynoılal'.'a~ı günden en ru: 

!esine Etimc-sut - Sıncankoy bolgc'>'I eklenmllir. ile gOn evvel b ir dllckce ile Nafia v .. k~lctıne m!lrnl'o. t ederek bu fso 
2 - 15.10.942 tarlhlnden ıtibaren kepek. r:umol. p:ısoal VP bunlı:ır gi- mah~tıs oımak 07flrı:. VP.slka alm:ılar1 ve bu ves kayı ~:ıtermelerl şarttır. 

bi değtnnenlc.-rde nasıl olan d ger :ı:ahıre gıdası ve <'l<'k uo;tü maddclcrı au mOddet tc:ınde vesika irt.P~lnde bulunm1yanlar eksiltmeye girc-

D .D/209 N'o. Jı ı arırenin 2, ve 3 un~ii kısnnl :ırına itkıl edi!mlş ve bunla- rnezler . 
ra alt D.D/211 No . .tu tarife ile D.D/223 .No. !ıı kdkc bakır tarifesi !cal- il - t steklllerln teklif mektuplarını fklncf tnnddcde vazılı saatten btr 
dmlmıştır. !aat 15nceslne kadar Su İşleri ReMIJ::lne makbuz kar ılı tnda vermeleri 

3 - Fazla bilgi isasyonlordan \sten ilebilir, (7731) (!1923) j 1~ztl"l'lı'ITr f't>ı;tıııh rıln" PPrfkmP1PT' ~nhnl ,.rlflm~ t'll'l"i1' fR71lll' 

---T-ıp--F-a-k-ül-te_s_i_D_e_k_a_n_lı-9 .... -ın_d_a_n__ .,. lstanbul Deniz Komutanlığından ~,~ 
Yaşı (32l den fazlıı olmamak Qzere yedek subaylardan knbul ıı:ntı .. 

hanında muvaffa olanlardan yirmisi denlzordusıı tçln he!'.an ve muamele 
'l'lr.tnuru vetlş1lrllmck fi:rcre alm:ıcakttr 

Fak(Wrnılı !=:~n:r hııstnlıkları Kliniği, Fiz{yoJojl ve Anatomi En~tıtO
leriylc 'F kultemize l:a lı o· tnbabetlnd iki aslstarlık ııç;k bulundujtun
dan, bu es ~tanlıklnra talıp olanlarm yabancı dil bliP.is imf'hrnı y pılmak 

Uzere llli'ı t::ırıh nd"ı it b ren yirmi giln zar!mdı Fal~üite Dclrnn\ık ka-
lemine milracaat etmeleri (0030) 

24 EylQl 942 tarfhfne k dar mOracaat edilmesi \Azımdır, 
tsteklllerfn kavtt VE' kabul ıınrtlan hakkında malumat nlmnk tlzcre 

Jtomutanlığımtuı mürncanUarı. C9321 • 


