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GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

r "" Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken Bir de 

ÇOCUK ANSİKLOPEDiSi 
\lınn:. ÇünkU bu Anılklopedl ona mektep kitabı kadar vo belkı 

ondan daha ziyade li&ıındır, 

FiYATI (8) LİRADIR. 

Bremen Şiddetle--IYeni Mmi~_ı-. -

Bombalandı 1 ~~~~.~::i i --
Sovyet Tayyareleri Romanyada Ploesti Petrol 

Tesislerine Hücum Etti, Bul9aristan 
Ve Macaristan Şehirlerine de Bombalar Atıldı 

Bugünden İtibaren 
Sa.tısa Crkarı/ıyor 1 Hasılatı tamamen ~'illi !\Tü_ • 
d~faa ihtiyaçlarına tah•i• c_ ! 
dılec~k ?lan 111illi Môid·ıfaa ı· 
tah\•ıllen, bu sabahtan itiba. 
ren biitiin bankalarda satışa ! 
çıkarılarakhr, ! 

Bu tahviller faİ71i •e ıkra- ,. 
ıni;veli ohnak iizerc iki nC'\'İ .. 
dir. Faizli tahvillerin (aİ7İ 
\'iizde 7 ikramiyeli, tah,ille
rin faizi yüzde .') dir. İkrami. 
yeler içinde 40.000, 15,000 \'e 
5.000 liralık büyük ikramive
ler vardır. 1kra~niyeler se~e 
de iki defa çekilecektir.' • 

Halkıınızın istikraTn g:eniş 
ölçiide iştirakini tcnıin irin 

1 tahvillerin mühiın bir kıs~nı 
1 20 liralık kuplirlcr halinde 
çıknrıln1ıştır. Bunlard:ın bas
ka ıoo, 200. 500 ,.e ı ııoıı lira. 
Irk kupiirler de rnrdır. 

Tall\'İllerin ihraç fiyatı 
yiizde 95 dir Yani 20 liralık 
bir tah,·il 19 liraJa satı<:ıtal<
tır. 

ŞARK CEPHESİNDEN RESİMLER: Kafkasyada Maikop'un Alma nlar tarafından işgali 
bu çevrede tahrip edilen prtı-ol tesisleri ale\'ler ireri ~inde yanıyor 

--ı 

Roosevelt 

AZAMİ 
İSTİHSAL 
İSTİYOR 

KAFKASYA'DA 
Terek Nehri Üzerinde 
Sovyet Hatları Yarıldı 

' 
1000 tayyare ile yapılan İngiliz hava akınlarından birini gösterir tenı•ili resim 

Yeni tuh,·illcr un1uıni ''C 
hususi idare1f"r ve hclcdjy~~ 
lrrcc ;\·apdacak arttırına ve 
ek~iltn1e 'c ınuka,-eıclı·ı <!P tC'. 
ıninat olarak \'C' n1illi C'ınlUk 
ı;;atı~larında 1;.atı~ bedeli olarak 
iiz('rind<' vazıh kısnıivl<" J.-abul 
edilecektir. · "Yoksa, Müttefikler 

Muhakkak Zafere 
Stalingrat'ta Almanlar Müstahkem Bölgeye 

TÜRKİYENİN 
BİTARAFLIGI 

Türkiye, son hadde kadar harbe 
karışmamayı, ancak tecavüze karşı 
m üdafaa etmeyi kararlaştırd1ğtı:ıı, 
muhteli f defa!ar salih iyctli lider
lerinin li sanı ile nan etmiştir. ts
tikJ;i tini müdafaa için icap ettiği 
gün bu bitaraflığını bozmakta te
reddüt ctmiyeccktir· O, günün ta
yini de, Türk devlet adamlarının 
basiretinden, uzağı gören düşünce
lerinden kaçmıyacaktır, 

K:wılcımları bütün dünyayı 
_ saran harp ateşinden, koca 

kıtal.arın ortasında ancak birkaç 
devlet beri kalabildi. Bu devlet
lerden biri de Türkiyedir. 1939 
harbinin arifesinde siyasi grup
lar teşekkül ettiği zaman Türki
ye, bütün Avrupayı istilayı hedef 
tutan bir Almanya, bütün Asya
yı güne~ imparatorluğu ismi al. 
Unda benimsemek istiyen Japon_ 
ya, Akdenizi kendi denizi, Os. 
manlt İmparatorluğunu Roma im 
paratorluğunun bir mirası sayan 
Italya karşısında, siyasi durumu
nu, demokrasilerle bir ittifak 
şeklinde tayin etti. Fakat bu it
tifak Türkiyeyi hiçbir zaman 
harpten menfaatler çıkarmak, 
başka toprakları ilhak etmek kas 
tiyle yapılmış bir ittifak değildi. 
Bu, doğrudan doğruya tedafüi bir 
ittifaktL Türkiyenin emniyet sa
haları >tehlikeye girdiği zaman 
Türkiye hareket kararını ancak 
kendifil verecek ti. 

* * 

1 
Londra. 14 (A.A.) - Hava ne. 

zaretinin tebliği: Dünkü pazar-

ı 
pazartesı gecesi lngiliz bomba 
tayyarelerinden mürekkep pek 
kuvvetli bir teşkil, Almanyanın 
~imali garbi kısmı üzerinde uç _ 
mustur. Başlıca hedef olan Bre • 
men, ağjr surette bornbalanm•ş
ttr. 

Bu sabah fecir vakti münferit 
bomba tayyareleri Almanyanın 
şimali garbisinde başka hedefle. 
re tarruz etmişlerdir. 

A tlantikte 1 

Mücadele 1 

Bir Müttefik 
Gemi Kafilesi 

Dağıtlldı 

Berlin, 22 Ticaret ve 
Harp Gemisinin 

Batırıldığını Söylüyor 
Berlin, 14 <A.A.) - Alman or

duları başkumandanlığınm husu
si tebliği: 

13 eylül tarihli hususi tebliğde 
de bildirildiği gibi 9 ey lıi l J !J42 
tarihinde Alman derrizJlıı gemi
leri şimal Atlantikte lngiltere • 
den gelmekte olan kuvvetli hi
maye altında bir kafileye rastla. 
ınışlardır. Yapılan şıddetli ve de
vamlı savaşlar esnaslnda ekserisi 
genç olan denizaltı genıilc•ri tay
fası kafileyi bugüne kadar takip 
etmiş ve yaptığı taarruzlar neti
cesinde topyekun 122 bin toniJa_ 
toluk 19 gemi batırmış, ayrıca 
düşman himaye filosuna mensup 
iki muhriple bir korveti de ba -
tırmıştır. Ayrıca altı gemi torpil. 
!erle ciddi surette hasara ugra -
tılmıstır. Kafilenin pek ehemmi -
yelsi~ ve dağınık kısımları kur. 
tulabilmiştir. 

Harp Balkanları sardı. Teh. 
!ıke omuz başına kadar 

geldi. Fakat gerek hadiselerin 
yardımı. gerek Türk liderlerinin 
tecerrülte gördükleri fayda, Tür. 
kiyeyi harp ateşine atılmaktan 
kurtardı . Bu devrelerden sonra 
Türkiye kafi bir bitaraflik siya_ 
seti takıp etti. Bıi~un ~evletlerın 
iktısadi ve içtimaı baglarla bırı. 
birine bağlandığı, millet me?~at 
!erinin çarpıştığı ve yerleştıgı sı
yasi durumlarda birkaç devle.tın 
tecerrüt halinde yaşamaları mum 
kün mudur? 

Fakat bugüne kadar sabit olan 1'/ilıverirı gemi kayıpları 
bir §CY varsa Türkiyec. h_arbın 
dördüncü senesine gırdıgımız hal Kudüs, 14 (Radyo, 22,15) - A
de bitaraflığını muhafaza etmiş, mira! Maks Horton bir denizoltı. 
hiçbir devletiı:ı..ııe leh ve ne de nın denize indirilmesi münase -
aleyhine bir tavıi'almamıştır, betiyle verdiği bır demeçte, har-

' •' ~"' < * * bin başından şimdıye kadar 300 
'r:alfttt harbin Kafkaslara gel- düşman gemisinın batırıldığını ve 

, l':l.c!ilği, Mısır c;ephesinde ha- 5~ ticare; gemi.sinin .de. hasara 
rekı:ll6' ba~ğı bir devrede ugratıldıgım .. soylemı5tır. Yıne 
hi Ü he yJ'#;, i, Türkıyenın du. bu muddet ıçınde . 87 Almaıı ve 
lu~u pher devleti :ııaJı:adar. eden İtalyan harp_ gemısı batırılını~ .~e 

· ı •tin önünde gelen btr me ya hasara ugratılmıştır Şımo:lıye 
m1esç ıpu'."1'"rlderi. bir müttefik kadar batırılan denizaltıların mik 
se e 0 

• '° .. · t' ı · h t b t 1 ıar k v gormek ıs ıyen, tart ıse geçen arp e a ırı an -
0 a ~~ Dc\'amı Sa. 2, Sti. 3 !ardım I"zladır. 

Av servisine mensup tayyare
ler gece şimal sahlli üzerinde ta_ 
arruzi keşif hareketlerinde bulun 
muşlardır. 

Bu hareketler neticesinde 19 
tayyaremiz dönmemiştir. 

Alma.11 re mi tebliği 
Berlin, 14 ( A.A . ı - ·'Tebliğ,. 
Dün gece Sovyet tayyareleri 

şark bölgeleri üzerinde uçarak 
rastgele bir çok bomba atmışlar-

ıt':.1" Devamı Sa. 2, Sii, 1 

......., 

Bu tahviHere ait [~i" ve 
ikranıiyelerle itfa h<'cl<'lleri 
her türlii ,·ergiden ıııua(hr. 

--% 

Birlikte Yürüyemezler., 
Vaşington, 14 IA.A.) - Roose

velt, bugün kongreye tevdi edi.. 
M. Willkie Tahranda ıen ödünç ve kira hakkındaki aı

tmcı üç aylık raporunda diyor 
Lont'lra, "f4 tRlııd)"t» ı~ı.1.• ı - .. \1. ki: , 

\\'erıdell \V:llk·e F~rl tı ı T.iıhran.1 I "Birleşik Amerika harp potan 
varınış~ Vlil~k~e bcyaınutında. Or·ta siyclinin ancak yüzde ellisinden 
~ark . mıllı:tl~rın1n i ·n.ır.lı.ırını mutte- biraz fazlasını istihsal etmekte -
fıklerın ~ ·p·p ,iEY c!M" inf> bağl <ı dıkları- d' B'' "k B 't ·1 R 1 

ı , · _ ır. uvu rı anya ı c usya e 
n . Irakt'Kı trn,o>J;ır ,rı~an memnun l . d k- · k ki · b J 
ka ld ı ğını ı :J'.' lem stir. erın e 1 ayna ara nıs el e 

Birleşik Amerikadan daha fazla 
silah imal etmişlerdir ve Rusya 
muharebe sahası olmasına, Bij _ 
yük Britanya da bir tarruz üssü 
teşkil etmesine rağmen son had
de kadar sılah imaline devam et. 
mektedirler. Halen ödünç ve kıra 
ihracatının takriben yüzde 35 i 
1 ngiltereye yüzde 35 i Rusyaya, 

.......ı.ı;;:_~ ,~ı. !... :!'.&.•. ;ı-+• ~· ""+'...:.;~I<~-.... : . .., , yüzde 30 u da orta şarka, A-JUs-
iiiııilllı tralyaya ve diğer bölgelere git -

mekledir. Çine yapılan yardım 
nakliye güçlüklerinden dolayı 
tahdit edilmişse de daha başka 
nakil vasıtalarının gelişmesı .sa
yesinde bu duruma çare buluna
caktır. Birlesmis milletler. biz a. 
zami hadde · uİaşmadıkça mu • 
hakkak bır zafere doğru müşte
reken yürüyeftiveceklerdir. Mu
hakkak olarak zaferi kazanma -
mız ancak müttefiklerimizi kuv. 
vetlendirmek ve onların kuvve -

Girerek Yeniden Bir Kısım Tepeleri Zaptett,._ 
Berlin, 14 IA.A.) - Alınan or 

duları başkumandanlığının tebli 
ğinde bilhassa şöyle denilmekte
dir: 

N ovorosisk'in sarkın da b ir te
pede bulunan bi~ düşman istin. 
kAmı i gal edilmiştir. 

Terek nehri üzerinde Alman 
kıtaları düşmann miidafaa hatla_ 
rını yarmışlar ve Sovyetleri kan
lı kıryıplara uğratmışlardır. 

Stalingrat muharebe meydanın 
da taarruz eden Alman kuv·;et
leri topçunun yardımiyle düşma
nın gösterdiği mukavemete rağ. 

men müstahkem bölgeye gir~rek 
Stalingrad'ın merkez kısmının 
şimali garbisindeki tepeleri hü • 
cumla zaptetmişlerdir. Mukabil 
taarruzlar esnasında Sovyetler 
29 tank kaybetmişlerdir . 

Kuvvetli bava teskilleri mu "' 
harebelere iştirak ederek Volga. 
nın şarkından yeni gelmiş olan 
Sovyet kuvvetlerine müessir ta• 
arruzlarda bulunmuşlardır. Şeh· 
rin şimalinde ve şarkında bulu • 
nan hava limanları gece bomba ~ 
lanmıştır. 

{!'ifr Devamı Sa. 2. Sil. 6 

SOVYET RESMi TEBLiGi 

SON· 1 HAFTADA 
Almanlar Stalingrat'ta 

12.000 Kişi Kaybetti 

İngilizlerin ~·eni bir ba,kın hare keline sahne 
Tobruktan bir ı:-örünüş. Liman methalinde 

enkazı görülüyor 

olduğu anlasılao tiyle kendi kuvvetimizi birleştir
batnu5 gcuı.ilerin mekle kabildir.,, 

Moskova, Büyük Bir İmha Muharebesinin 
Cereyan Etmekte Olduğ.unu Haber Veriyor 

Londra, 14 (A.A.) - Moskova 
da neşredilen Sovyet gece yarısı 

Tobruk'a Karsı 
İngilizler Bir Çıkarma 

Yapmak İstedi 

Mihver Tebliğleri, Paraşütçüleri" ve 
Deniz Birliklerinin Yardımı İle Yapılan Bu 
Teşebbüsün Akim Kaldığını Bildiriyor 

Roma. 14 IA.A.l - İtalyan teb_ 
ligi: Dun gece düsman, birçok 
tayyarelerin iştirakiyle yaptığı u. 
zun bir taarruzdan sonra paraşüt 
çülerTn yardımiyle ve hafif deniz 
vasıtalariyle Tobruk bolgesınde 
asker çıkarma teşebbüslerinde bu 
lunmustur. Kruvazörler ve muh 
riplerden mürekkep 6 harp birli
ği bu hareketi himaye etmıştır 
İtalyan ve Alman müdafaasının 
seri müdahalesi sayesinde d üşma 
nın bu tesebbüsü akim kalmıştır 
iki harp gemisine isabet kayde -
dilmiş ve bu gemilerde yangınlar 
çıkarılmıştır. Bunlardan biri der 
hal batmıştır. 

Alman avcıları hava muhare
belerinde 2 tayyare düşürm~şler• 

dir. Tobruk'a yerleştirilmiş olan 
hava müdafaa toplarının ateşiy 
le 4 tayyare daha düşürülmüş _ 
tür. 

10 eylıil gecesi Arno hastane 
~emisi yaralıları yüklemek üzt 
re gitmekte bulunduğu Tobrukun 
takriben 40 mil açığında torpil
li bır lngiliz tayyaresinin hücu 
mu neticesinde batmıştır. Gemı
nin bütün ışıkları yanmış ve bü 
tün nizami işaretleri aydınlan • 
mıştı. Mürettebatın büyük bir 
kısmı ve bilhassa bütün Kızılhaç 
hemşireleri kurtarılmıştır. ölen
lerin ailelerine haber verilmiş -
tir. 

lfZj Dcvanıı Sn. 2, Sü. '1 

Ticaret Vekili 
Konyad .. a 

Vekil Yolda Mahsulün 
Süratle Teslimi İ~in 

J Tavsiyelerde Bulundu 

tebliği: 
13 eyliilde, kuvvetlerimiz düş. 

mania, Stalingradın cenup ve ce. 
nup batısında, Mozdok kes.imin_ 
de, Volkof kesiminde çarpışmıs
lardır. Diğer bölgelerde kayde a'e 
ğer hiçbir değişiklik olmamıstır. 

Büyük imlıa muharebesi 
Moskova, 14 (A.A.) - Stalin

grad'ın kapıları önünde sonuna 
Konya, 14 (TANl _ Ticaret kadar dayanmağa anudane azmet 

Vekili Dr. Behçet Uz, bugün şeb mis olan Sovyet kıtaları, bir im
rimize gelmiştir. Vekil resmi zi- ha' muharebesi halini almış olan 
yaretlerde bulunduktan ve parti muazzam sava~a Von Bock'un 
de alakalılarla görüştükten sonra bütün kuvv~tlerine karşı koymak 
çarşıda bir ezinti yapmıstır. Beh tadırlar. 
çet Uz birkaç dükkana girip esnaf Volga üzerinde müdafiler, üç 
tan izahat alınış ve bazı eşya fi- haf_tadanberı mukavemet etmek 
yatlarını kontrol etmiştir. te~ırler. Mıhvercilerin kuvvetlerı 

.. 

• 

So,:-·et Gcnelkıırmav ba<kanı 
l\1are5al Şapoşı;ikof Konya belediyesi tarafnıdan ak 1 n:ıutemadıyen artmaktadır. Şeb . 

~anı Halkevinde Ticaret Vekili şe rın batısında ve cenup bat~sın_da 1,------------
refine elli kişilik bir ziyafet ve. Almanların kavs şeklındekı bu .. ~a ... anaskar'da l"k"r 
rilmiştr. Saat 20.30 a kadar Hal cumları düşmanı son hafta içinde 11"1 ~ ':il 
kevinde kalan vekil, davetliler. şehre yaklaştırmıştır. Düşmanır 
le günün mevzuları etrafında gö bu hücumu, metre metre y~pı.lan Şehir Zaptedildİ 
riişmüş. bu arada köylünün hüku ve pek pchalıya mal olan bır ıler Londra. 14 1 A A 1 Madaı;ıas-
mete vereceği mahsul borcunun leme hareketi olmuştur. Soı:ı be~ kar adasında Ingiliz kuvvetleri 
biran evvel ve tamamen ödenme gün içinde S._ovyet kuvvetlen_. beı Tananavıro'ya doğru ilerlemek • 
si için alınması lazıml!'elen ted- kasabayı terketmek mecburıye . terlirler Diel!'e Suarez'den ~el • 
birler etrafında aliikahlara direk tinde kalınışlar ve Ruslar, cenup mPl<tP ,,ı.n tn.,iliz kolu Anıb<ııa 
lifler vermiştir. Vekil, yarın sa • batı kesimi?de b.irçok kasabalar. şehrını zaptetmiştir. Maıun~a 
at 5 de Afyona hareket edecek. dan çekilmışlerdır. Fakat bu ce şehri ise 3 saatte zaptedi '" • ~. 
tir. ~ kilme!erin hakiki mahiyetini be- Fransızların kaybı son derece &Z.. 

1:!fr. Devamı Sa. Z, Sü. 5 1:1fr Devamı Sa. 2, Sii. 5 dır, 



aLümDEN BETER 179 uncu 
Dolandırıcıllk 

'ı lktısat Vekili Kömur 
işini Tetkik Ediyor 

- Bırak. Birkaç ırlln dahe blalun
bır haber çıkar. Sen, tekrar otele 
Kabilse RilıttlJ'ii ıör. 

Ali Nafiz n ıözllnll dinleınfıtim. 
• airadım. fakat, Riftbtl bala-

dım. Otel ıahlbi: 
- Rilıtii efendi, brüo!lan dola. 

• dıdlo 
lhti;rar, artık, ilk amanld bdar 

ifl1 dellldiı 
Dtip "'•••dık. itler J'iiallttl 
Defterlere blalmak itter. Ar 
..ı..ı koba ırac kifi vardlf 

Amma, it oldll .... ..ı...ı .... 
'derdi cıtt. ......... . 

Alt Nafi•, ... eti pek 11ot 11nD1 

Yazan: MAHMUT YESARi 
Mahmut Saimin 

Ali Nafia, kltlbln arkasından bala-
:ıı eırdu: Yeni Bir Suçu 

- Bu, )'abana atdacak adamlarclan 
delil· Hm otlu hın 1 Fatma:rı kandı- Meşhur dt\landırıcı Mahmut Salm 

Altandat haklunda 1 '11 uncu dolandı-
nr •e kendiılnl '"cllrlr d•... rıcthk hAdlsesi diln adll7e7e intikal 

İçini çekti: 

Tevziat Sıra 

ııan Edllmek 

ile ve Gazetelerle 

Suretlle _ Ben, btuw. teblikeli nklp ıdrii etmlıtir . .Eu davınln ır.evsuu tudur: 
rcnun. Mahmut Saim aon IUÇ olarak "Kıs ve İktısat Vekil Sırrı D•Y dt1n aıte- terde mürtıcıat edeCf'klert, Yerli Mal-

Bu da, diitUnUlec:ek bir ........ icllı erkek Unhınlt•I mU•lllftltl .. dam - den evvel Sümtrbankta y~llan bir lar Pazar!arınm me:ı11ucat tevziatı il· 

Yapllacak 

- Pek hakuaana, cll--. Y-1
-- rumt bJı,yın kart ve zartlar butır- to l tıd b l t T l t bl. gazetıtl•le illn edll~eektlr. Pan -,_ - mlfbr. Kart ve Hrnarın tab'ı tamam P an a u unmu1. vr. op an ıya 

netnı. ıördtllll. aır ........ ... .. !andıktan aonra \ atov• Salvatar il- Sümerbanlt Umum ıt:OdürO il• bütün larmı yatımıı$ o!anlar B verilecek k8-
ba Koa...,._. ....,.... mJacle birini bularalr ktndlılnl Ah- fabrikalaaırı mUdOrlerı .. ımttlercllr. mOrlerfn miktar1 yan yar~• olaca • 
- bmlrdea ldmbl!lr, M slltl IHdar met 111111'\de bir mecmua aahlbl ola- ~rüımelf'!'de hankava mensup tab- tından, ou glbllt"?e paralamtm yansı 

lcl_ .. , L ..... , •-- -1-ı..a.. na111 rik 1 ..... d •- 1 ıert veriJ;niyf' bo•Janm..t-. - _,,_ _..., ,.__. -"" •--.._ıı ve 2 llrı yevmi- ile a a, .. , ı~n ım nurrnı artUrına an ., ..... 
ı•cttP Kadmla IMnlııer ..,..._ ılc .... >aDOWI• .,. Tevzi bürosu tlsküdaı ve Kadıkl-

di Derttir t.Qllldılr obnk tutmuıtur. için te.bıt edilen enslar klbul edil- y(lnde ko:C kBmürünOn behw tonu• 
IC~ rBVlda. ~. ,...- bl"'1mt ltundan aonn tah11Udu11 bu kart ve mlıtır. Memurlara verilecek elbiselik nun satış f•yatınt 28 5 lira olarak tes-

- H halde 1ıir it tatacübr ht. urflan vtı..ıt blreok maruf kimse- kumaşlar hak'kmda da bazı teklıfter Qft etmiş•l&·. 
tr • ... "" mQ-1ere Joll•mtttır. Ya - "--k l ..... v '"U AA)td 

ili• da, beUd aolsala crbr. _ ldvatu ıal'ftın alarak dalrt- llhu.• ere o unmuır ... r, e... , - •n Sazı ıaaeteterln Şırkeli Rayrlyenln 
_Ben de 6Jle .. 870ram. .-... ili sonra kömQr eutıesfne ıtderek orada Yapurlenftlo k&nlirlü& kaldıttna bir 

- Ö)'le ile, ...... ,. llclellm. leblr• laclllimla ................ ..,. --..... "" 1ır. ıart vercl k&nür lşlerı için yapılan toplantıda verdikleri havadis nz.,.ıne yaptı•ımız 
Bir hafta lrJdar ı..;,de lı:a!mqtılr. diye tetadllf edl,..._ ,.._ JI - IO Ura ıt.llbı'. Dolan• buluıunqştW' Toplant•1n Vali Mua - rahkikata nanran. bu haber asrlsız-

Fatman dair ktlclk bir U- - itler ... ı llllla tf_,.t "'""1lk "' •retle dlftlll edip lider· vtnı Ahm•lt Kın!k ela 1'tlrak ttmtttlr. dır ve Şirketin usun Hman vapurlı-
cılanadılını 16rflnce, bavallan O, hap dUftıac.ıı,dlı ::ıa..~ her 1on1.:-tere\~1 dolan· S&nlkok için fiş aıa.,tanrı hant! can- rmı lşlet'!Cek 1dSmOr ıtoku vardtr. 

aldık, Bar•n ıtttllr- _ lııedill• 11111 dlUdda ~ en, ~ • •• :r• Japı- --------------------ÇtldqecS. bir otele indik. nua- a1r taM .......... ... ... n. lan blP ihbar Onrlne Yıtovı Sa1va· 
Mı l1Ulf1nc.ı. 7oktu, Yalnas 41111 taıl• ı•l4l. •aella Mr tlat "1dam. tll' 7Ü•ianm11 ve OaerirıU o ıtın 
.... lniıror, clolatıJJOl'lalr. lkru ..... Aran &n18 ailla)'et ha· datımmuı lban itlen eo - '10 k•· 

• PCIJWchl. iham efeadl, il ıacatua. limdl!lk llbırclaa baıka cart dar urf bulunmuttur. Tahkikat il• 
~lllllltl. Blru df1m çlrtlmeie rol& nanda. bu iti Ahmet nhte adi de 

Tren Münakalat. 

Dün Baıladı 

Benzin Tasarrufu 

lfln Yeni K•arlar 

Mangal· 
Kömürü 

,.._...._ 
ilk Parti Yakında 
Şehrimize Gelecek 
Bulıarıstandan kömür ithali için 

Ttearet Ofisinde yapılan müzakereler 
epeyce &lerlemlttir. Bu müzakereler 
ıaetlceslnde Butıar he~ f'tl, kömilriln 
llulpr linıanlumda tesUm prtiyle 
llilOIUnU 8.1 kurusa vennlye razı ol· 
ınuttur, Ondan limıınbnıaa kadar 
nakliye vesalP masraflan hesap edi
lince bu s1!1le Bulgar kömilrlerlnln 
ancak 12 - 13 kuruş araııanda saWa
bilecell anlaııı 'mıkladır, 

Bu yerıl eaaslara göre ilk parti ola
rak yaktw.la Bulıarlstandan kömür 
lltti.tfleeeldfr. :B•lmumuna mukabn 
memlekeUmlze g\>ndf'rilecP-k kömür 
mfktan toı>.000 tonu aşmaktadır. 

Belediye fktısat MüdürlOlQ, klSmOr 
narhan sln'dlllk kaldırmak lateme
nıektedlr. KömOr stoku fazlalaıtıktan 
aenra narh hldmlacakUr. 

Çele Sahtelcarlıiı 

Dava11pa laılandı 
silıl oluordıl. Ali Nafta de dl .;....... ,_ı albaplar .._.,tik. Mahmut Salmln yaphtdllı meydana 

-~ili: Al. Naib, U,.&mm • ......_. ... ~ ve doqa mOdclelwnumPıte 
J.ten-. 1len, bllap t.mlre V Kalavedı tavla o,..,_, lilea11orda. verilmı,til', 

Z1nla1 lb'utl h\anbul muhuebe
clal J'alk. 1111 711mdanbm 12 çeldi 

lzmıt eıva!'lnda ,-atan fHla 1al - VIU,.t, bem!a ta11rrutu isin ,....ı tabrifat ıapanll Oımwnlı S.nkaım• 
murlar yüzünden •vv.llrt l(ln tren karar almlft.11'. AllkaJılarla 7apalan dan 11 bbı Ura c:ektitl için mabkeme
nakllyatı yapılamamıttı. Seferlere dün temulu~bn aonra ~ll~kcleNJ'e illl· 19 verllmlftir. Durutm~ dOn bq • Vu )'eti tahkik ....,_ Belki Bır ıf1n, Ali Nalls, llarpıııda dl• MaJunuı Sabn ınOcldelumwnUik~ 

da Jeal haberler vardar. cli1' durdu: aramnü:t.dır. bqlannuttır. Dün ilk tNrı saat 11,JO ;ren otobO."-dn Mit IJ.10 m .onra• ~. 
la...ıre ıttmell. llic de ı.. _ Bl1aiabe>'• -....sı 11 Mtlsa7- -------

delildi. Pabt. biru actlt Yi- da şehrimi• ıelmft. bunu dlter a ld ..rwttrtnJn kaklııtlmaı bnrlat- 8orlUIG 7apılan munun bu para• 
t"'1 takip etmlıtir. tınlnnıtlr. Bunda" batb hUIUSt iller' ı.n mQdOrlerl olan Tevfik Ali Çına• 

herhalcle, ondaki lt!erini dl - m!,"· Ne ıibi? . -ı. 
de Baran ıelecelrtl, Gialeaen _ Ben kahvede tavla O)'H)'ontm 

•clamm. ~I düzeltmesi. ele ba:pli ema ntalna etnfta.. Htrkq kona-
•>'di. Gun. )'erdi. Gecikmeden ıeı ll:)Or •• lnaan, bazı konuflll&)an, sayri 
n lhtimala ,_... ll:tinrl dinli70f· Hani, birili dir1e
Na.f z lrafaaadaa 1111D11'0l'C11n 1.711 91U'ID" ıibl, irldliJOr, Evv~lki 

lmıir, ne lııac1ucık 7tr1 Bea ta. ciuı bir konutma olmuıtu. Pek kulak 
e kadar bir ıideyim. .• Elbet bir atmadım· Çünkü, kafam kanıauıtr. 
c!Qanm. Bıırada, pek eli bot oı.- Bısün. )'ine ta•l• Ol'ftU)'Ol'daa, Ya

Yal Din Akıam 
Ankaraya Gitti 

Şehrimhıden de ilk olarak TOl'OI için kullaıulan wlraJt .. d• bensin ve- nn eınr17l• türifat )'apıp aldılınl ve 
ebpl'fti saat 10,45 de bllanfltır. An· rllmem111N Ural' verlbnlttir. paralan ona verdillni 16ylemlftlr. 
karaya ;.idon trenlere bir tren lllv• Bundan "'1ra phlU.r dınlenmletlr. 
edUmiştir Tlcar~ Yekll ŞaJıtt ı:tluak dinlenen Tevfik Alf 

Vail ve ~ledfye Ret.I LQttl Kırdar • ST Çınar, ketıdtıinin böyle bir 1,ten ha• 
dün akpm Ankara1a ııtmlıtir. Vali. Sular ff!lıilmlıe hflatlı beri olm•dJiıru aı;ylamlıtır. 
harekt\bıdeo evvel ktndıa1Jle kon11 • tzaıit, 14 (TAN) - Siclclttli 7... Konyacla DurutmA buı hu1U11un teabltı için 
aan bir nıubaJTlrlm &t, .ı\nlc.arada 10D m11r yfizilnden boz11t111a, olan demir- blfka l(lne blraluJmııtır. 
verılen !t:ırarlar eıraıındu temaslarda 101 halları tamir edlbnl,, 34 ••U~~ f 

15. 9. 942 .... DiKKAT 
Pazar Yerleri ve 
Seyyar Satıcılar 
Belediye pazar yerlerini çolalt· 

mayı ve - hayvanla yapllanlar 
111U9teefta - Hyyar utıoılı .. kal• 
dırmayı kararıa,tırmıt. Karann 
lehinde ve aleyhinde bulunacak 
delll, ancak "oilur11bllaoell mah· 
zurlarf ballrt~cel'•. 

Pazar yerleri ne kadar çolaltı• 
lıru 9og•ltılaın, •yyar uttoının 
ılrtlUJd hlsmetl .. remft. lonra 
pasar yerlerinin halkın ıeçlt ve 
uırak yerlerinde olması lbımdır. 
Çarpkap,da bir pazar vardı. yıl• 
lardlr bOtUn çal'fl etınafı akıam• 

ları buradan evlerinin yiyecek 
Malı•m•lnl ucuzca tedarik eder• 
lerdl. Bu p.zar yukarldakl ka· 
rarla •aban tabana at bir vasi· 
yette Cedlkp3pda bir aokak içi· 
nı kaldı•ıldl v• lltlfadeal tılr ma• 
hallı veya ıemt halkı11a lnhlaar 
ettirildi. Halbuki b!ı pasardan, 
••kitlen .. hrltt bDtDn aemtlerl la· 
tlfade edebiliyor demekti. 

itte bunun gibi ıehrln muhtetlf 
Mmtlerlndekl ppar yerleri bDtDn 
halkın ihtiyacına ct'vap veremez. 
lonra pazar yerlerlnl11 •11 uou• 
aunda itile flyatler aeyyar •tıoı• 
111n ffyatla""• nlıhetle bll'b d•· 
ha pıııalldtr. ODnlrD 1ff ki..-, 
dDklcln klraaf, paur rtltuMu. 
nakllya " "amallya lftaaNflan 
va..... Malltuld .. yyar Mtloı bu 
M ..... flars yap111•. O. llllde11 kD· 
f•lnl tlotdurur, Mahalle 111allalle, 
aokaiC ıokalf oola'8rak. llattl •· 
partımanların Oat katına ırk••k 
auretlyle Mah111 Atar ve pmr 
flyabnclen daha ucuza Atar. ••Y· 
yar aatıofyı lfatdtrıtlren puara 
ılndırcMk adamı veyahut pua• 
ra 9ldooek takati olmıyanla" da 
dUıDnmellyla ki b1ınlar .. hlrd• 
ıkıırlyct tıtkll ederler. 

bulunacat.nt bildlnnıı, Beledıye ver- teri lzmit ııtaa)'ODaqda ve mUcavtr .. Battanlı 1 bu:I•• Milli Pi1ansonun 15 
gi ve retıtmJtriıı• yap:l11cak zaın içm iııtaıyonlarda heldem•lrte olan tnnler Y-oldtıld teıldlr#r Eylal raırna-ı Zeytlnya.lıı 
Dahiliye Vtkilletınln hııarladılı ka - buıiin 18at Ucten itibaren ltlemfye ~ ~ 
nun 1A1iba11 etrafında laahat vwece- btıtlanultll'. ..ı.(ayterl, 14 (A.A.) - Ticaret ııum v'7ansonun 11 J:JlQl cekll1tl 
tini, iqe kadrolarmm bazırlaıunur- Hava •canı ve ıalar cekitml:J• bat· Vekili Dr. Behçet Uz, dün Yah. 1111 ıeno 11• 11 •• Ankanıda 11 Flyaflarr 

mmdakl matada )ona191orlar, D'nli· 
yordam: - B raz daha bek!f7elim. 

- Pula bekledik ı bi pU10r. 
Ha:rır •• Bekli,.ellm. O mahakbk, 

)'8 sclecektir0 

(Artuı• var) 

Ve dedffim cılrb, bir hafta sonra, 
thuıa efend17t Bara prpamda 
dik. 

ırörünce Ptrrdr: ..,. 
Va7 Celil bcycifim, ı~ baradal 
K plıcalara ıeldik. 

Nafizi tamttrm: 
- Arkadapm Alt Nafls... ltııaan 

Elbet, Cell! bcycllfm. lılerfmf 
ko7&11m. o Hınan; ba) naıd 

ris1 Buran bfshndir. 
Nerede otanı)'Onan1 

- Seh rde, te7Semde. 
- Göriitelim lbsan trfencli. 

Göriitellm be>'Ciifm. 

nı, Beledl)'eJerln almu• kararlaftrı- lıııuıtır. şiban, Balı19Y, Çelikll, YerldSJ, M~Umatad.;::~Pllacak "rad7o ile 
lan bubl&ba filen hususunda ıeniş Şef Ui J'akıb Ka-ri tatu- naııuoıu a'"" 
izahat alac tını soylt11Uftir. Vall An- Partinin Himaye Edeceli u ' ve . .,- lkraml.J• kuan~nlar lt,30 da aJam 

RAMAZAN: 4 15/9 942 S A L I 
E•ı Eaal v ..... , EYbt Eııaal v .... 
oa .. , ıı 11 ı •o Alı•• u oo " n 

karada Ud ,on ~adar kalacaktır. Talebe yonlaruıda toprak mahsulleri O. haberlertnl mOteakıp nepedileceldlr, 
tisinin alım memurlarmdan dev· Tacirler Azami Fiyat 

Koydular 
O la 1 U 13 ot Yaı- ı 31 10.IS 
tlr ... ıfl t 21 16 42 imdir • J6 4 H 

Parti Ocak Konırelerl Ankara 14 (A.A.) - C.H.P. ıcmel 

;!. ~ADVO 

Parti ocalt konarelerl diln de hara- actreterliffnden tebllf ohınmattar: 
retle yapıbnışttr, PartıliJer ocaklarda Partice :pardım 7&P11ma11 clllefl1te 
reylerlni kullar.mlflar v~ dllıldmni mllracaatı. bulanan )'ilalercc talebeden 
bildimıiılerdlr. Dün kongreleri yap!- arıcak pek azının muhtelif ıaretl•tle 
lan oca1ıtl11nn flimlC'rl tunlardır. huna"!erlne imkln balanabllmfttir. 

BUG.,,..._, PROGRAM Tn•antatı. Cerrah••... Aırvanqrb, Banlan B1ltlün ıonuna dolra tıltM· 
u~n.u Dolartıa. Ya,-ıar, l•lııh. Kanlıl.J, S.rfalh, Bu•~ı 11..... dl&1 

1110 Halıerw Parblı, XltelıfJ', On .. llU. Y. Dd•lhı. ırat yapılacaktır> ~- n ır ... ,er •• 

J ı t.'I Pollılor ••tl C:enı•llıl,., Gana,. iıırlrlnııshlrlar )'tlrinden :rardrm &arc-
20 ıs R•d:ro ıaa•tnl B~ kfJllSNlerf ;yapdacalı: ocaklar mi)'ffek olanlana bot )'ere cevap lntt-

tt
t 41 IHailı ,unlardır: .a. bul 1 ala n•- ol r 
t oo (Sria aaari) Oftalıilı, TalıNıa. 'Dinlıluara-. Aft-. u.nıa._ 1111111 m n - an•• 
ı u 110.lk <PL> Ci:f.\icıix s.na. ...... ~ • • ..,.--...1--
~ = .=r.:'if>... . -- ..... .....-. 
zı.n. Ha1ıcrlg ı.o Yarın c'ıa & ocajm kongresi yapıla- Diın oir alttıJ 3~ lı:-adan, bir aram 
21.u Kaııa1111o caktır. külçe 464 kuruf\an sahlm11tır. 

let hillelerinin alım vulyetleri Y anlıı Liıte Melele1l 
hakkında izahat alımf, buralar. Buı paetel• BeltdJ:r• lııtıat 1110-
dald depo ve ıilolan da ,armuı. dOrUllOniln Valf ve Belediye Reisine 
tür. Yerköy istasyonunda Kırte- piJua fiyatını ıöıterlr yanlıt bir 11.ste Ze)'ttn1atı ft:raUarmın ... best bı• 
bir ve Yozgat valileri ile Kayse. verdillni ve bu listede fiyattan bildi- raktlınas! üzerine, dün •87tin:ratcdar 

ı iru hakik tte k bir toplantı yapmıjİarchr. Toplantıda ride 9 Kayseri ve Nilde valile- rilen ııclı madde er n a ço kendi aralarında yatlara uaml fiyatı 
ri ile görü-n ~ekil, müstahsilin yüklek oıd\llul\U yaam!tlardır. Bu ko'""'U•la...ı·-. Yaı.cıJar bu -tıarl 

.,-Jdı• _ n.. larm •- bulUlta m.ılOmatına müracaat ettili· ., ..... <v.u • 44J• 
borçlandın ~ nu&tar ~ - m!a Vali LOW Kırdar böyle bir fqin ıfmdfllk &fdJ tutmaktadırlar. Bet alb 
Umindeki ağırlı~ sebeplerini 10 olmaclıtını bllditmfıtlr. lktlaat MildQ. ıtAclrln bir tr&ıt vusyetlnc!e btıtoa 
rarak verdikleri izahatı dinlemiş rQ de Qıevzuu baluolan llate)'l ve Ti- 1allal' Gurincle N plyuuı tllerln
ve devlet hblelarinia dratle ~ .~ ~ .catnUnl • .. mtllllm l'Ol OJlllldıklarl llDJ')emuek 
•ıta..,.,.Mılıılll--~rit!I-•-• !tlit'tf!'fWtM~!' y;.· ·~ eı b• te~ . ~- ~1'!1 !!~ !C'o'tu1"an ıa
tavsiyelerde bulunarak Konyaya fak bir mübayenet clmadığını ilAve tılınaa da buna en kuvvetli delil ola· 
dotru seyahatine devam etmiftir. etmiştir. rak ileri lflrillmektedlr. 

A+aiilın 
Tiirldyenln' Ylchy, Almanyaya Tolwuk'a Karı• 
llt fi "" ~ Baftaralı 1 laeide S- BAftaralı 1 incide S- Baftaralı 1 incide • a ICJI IKi Göndennek Urtmek için Stallngrad'ın zaptı Don cephesinde Alman ve Ma. /ngUi~ rumi tebliğinde 

BR;r:MEN ŞiDDETLE 
BOMBALA Dl 

l S- B .. tantı 1 mcuıe makladiyle yapılan muharebenin car tefkilleri muvaffakıyetli bir bundan 6alıla gokl 
bwıa muvaffak plamayınca Tür. 1 • T '-...&.L. .&ı.yor tarlalar adedince kuabalan bu· tarnıa Y-ı>IDlflaıdır. DÜfJlWUn Kahire 14 <A.A > - lnıDb Orta 
kiyenin bitarallitmı tercih ecıen f lft wwwr ""' ıunan btr bölpcle cereyan etmek mükerrer ıaarruzıan hava kuv - Şarır tet>iııı · ~artest 

1
ecea1 tt..ıt 

mihver devletleri gibi, Türkiye. Lonclra, 14 (A, A.) _ Mubulp te oldutunu .a,temek lbımdır. vetlerinin yardımiyle çetin muha kollannuını fRaliyetı dı=vam etını.ur. 
yı daha active bir vaziyet~ ıör. rranu mahfillerinde •lmdlllne t6- DCttmaaın kuallc!anu malıabU uf· rebelerden IOJU'a ,eri pülkilnül· Şimal ve merkez kestmlerfnde dtlt• 
ınek ~tiyeıı müttefikler zümrell re, Alma1112 Laval'dta ıao.ooo itcl il- r'*ls sQlatı da sis lnlae ıetinMk müştilr. aıan mevzileri ve ffçl ekipleri tur. 
de, niha~t TürkiJenin bltaraflı- temlf ve a'rlcak Llval Hltlere IO.OOO llumdlr. Almulana ltalinsraclaa er RJev bölıresin4e Sovyet!erln cll1n naslarla h&Tpalamnıttır. 

1:J119 Baştarafı t laeide r.ti verllmiftir. B rinci allrm •- ,,._ ilD1 faydalı bulmakta tered~üt ieçi aGnclerebilmı.tfl'. np .......... lalı sbtl ,. ..... ol· topçıa ve ıant Jaanetl•ri>'le nPtdda- C.... kealm!nde toPCD dQeDolan 
Huarlar ehemmiyetsizdir ruınclan bırkaç samye evvel sona er- etmediler. Bununla beraber, Tür- Fl'fllUGtltı lf .. u.u.tı,.11 4Ullrl J'9ll1 taarruduberl Alınaa. n hiicwalar aJdla lıılbmpr. olmUfCDr. 

14 16l ı İn ·nz ta ~ ınlı. ikinci ılirm ise 20 dakika sOr- kiyenln durumu hakkında orta- a.- .. ttl1nalann ftl'llllt olclalıı· Ladoca sölilnln cenubunda dtltma· 11\lhare\Je bG1pst lzerlncle c10n tali 
b?ı, ıe:s gı -ı..~!! ta- nı0$Uir. Hava bat ryalan faaliyete lıkta yine bazı arzular ve tehdit. Londra, 14 <A.A.) - ~-al-11 ları teı.ıat ıaUıu1an 12.000 ._ qaJı nrn -.v~il turruJuı uai ıaretle a- ehemmiyette • hava ID1llıarebell ol• 

•aa rem~ .r-.... &&ft> seçmiştir Ikınci tehlılrc ı .. reti ilkin- ler vardır drtınm bir ubere dN. •~ dtllldil'- Tanblftl' tilülarmn 61- kamete atntıJmıttır. mu1t bu arada avt"llarun!s m ...ır 1 
etm~~~~ s~"!gınlha~ kça ık dPD 20 ctdib aonra verilmi,tir ltaly~ Sloven)'a'daki askert IÖI nne m4!~~ ~ e:::: dirici ......... telldldiq lrarp -- • dilsman tanareslnl halara ulratm.-
Ua•~wf · k d G al Roboti Ro unUJW. _,..,,~~ .. ., •• -..- mü lcbı AhntınJar, 79111 bir tütile Berlln. H (A.A.) - Haber veril- tır. 

ve maddi ziyanlar ka,dediL Bul11arı.tan izerimle uman anı ener ma daşı Clbfkrmü: qldual Jrmnmık· ..... 9Wmlll ~· Jra!mıtlar- dllHne d8ff, Alman hOeum kıtaları s~r lnn~•~- iolu Frant#ı 
B ler de ... ____ 1 dan avdetinde pzetelere verdili tadır - ... • ,, •"" 

· azı ev ~a u • Sotya, H fA A.) - 11 ı:,,ıeı alQa• be anatta "İtal a ile lşbirllll yap • dır, Alman taUlan, pmcli kit• 191dla• Stalfncrad kenar mahıdlelerinde çar- -L:H-- 1cınai lal.U 
· Kiliselere, hastanelere mı mlllly~ meçhul ~n•reler Bul· Y büf" ~loven'lerln mUı. dt hlC11111 etmıkttdlrltr, PlflDakta ve çok tfddetll blr mukave- .uırPHRC fi 

tarihi abidelere bombalar ları.. .... arutıt üzerinde ucrnutllr .. Bul- mı~an 11· bir~ yapmıyan ~illet. H'-.11-tancla y .... SOfJl/d ek ,.,.,, mete ralml'D llerl-:t:ktedlr. Berlln, H (A.A.) - 'l'eblll: 11•11 
etmiştir. Ahnan ilk rapor pr topraklarına teca'liQa etmlflerdlr. "1: • .~~ silin .... 1 U-.. A.A) 8o et teb- 'T' E;rlal ıec-1 1 ınıbay bir 4-19 ft bir 

14 duşman bomba tayyaresi· Birçok şıınlrlerde hava tehlikesi ip- lerın yeryuzunden ece._.,. Al...L. MolkoH, H ' • -.,_:
4 

tld Berlln, 14 (A·A,) - SoV>'et bava kara ulmrlnclen mll'rôbp bir fqlUa 

düşürüldüğü teabit edilmif • retl vertımtr.tr. Bir m ktar 1aralı var- IÖ~~:fbarla bitaraf Türkiyenhı Kant*'*lar VRRll ~~ rn'!tt~=':' .. an .ır:__: ::;;:!!:'ı..~! :: :v~1:~tf~ba=- =.ı,~1~,;11== U:::! 
~ a&lerl cıtr. de yer yüzünden ıilinmest lcabe- BombaJ, 14 (A.A.) - Diba Hladla- dir. AlmanJar, biıtok bOcuı:;:!::;ı!.ap- )'81anam füll:petl nedcetinde 141 ıar mü: ~blllllnde bulunmuftur. Sa• 

'8tl'Ü r.,.,. le Ealrlerin ilzerintk bulunan diyor. Herhalde bu tehdiUer, Tür tanda bir ,01ı hadiHlcr olmaıtv. Diba mıtlarsa ır:?::'ı:: a!o:..ı. ~ ,,.re b)'betmfılerdir. 15 Alman ta:r· bil mildataısı bll' pml batınmfbr. 
boınhladı ntektupla kiyeyi bitaraflıjından ayırmakta lensa!e el'&leUnde illin Mblporı'da :O:..ae ve '!>sıka bir kesimde bir p.....t danmemittlr. Uç lncl1b suı:; ::ıı!ı\: ~: 

H Radyo (22 15) - Moe- Kahir• 10 (A.A.) - "Britanon•: hiçbir tesir yapımyacaktır. - nbıta. 3 bin lrllf llHar tahmin .wuea ~en piynde taburu hezimete utn· N0110roa1Mı'te alınan uirler denls .. ~~-- bir • .:..__ fd ... : 

a1- - -t ... * * ballı: &zerine atet ıcnaak ml'Cbari)'etln bap .,..- _ _..en ft -- ..-u-
b11dlrllclla ... e --. --·~· Mıaırcla ealr .&len Abnaalana b._ de lıa'-evr ~bir lll'lllc deilnw lılınJttlr. • ltdln, 14 (A.A.) - Alman orcl81a· raımo,ıor. 

Almall1&da &ar1d Prus7anın rinde bulanan mektuplar İnpliz •çals. M üttefiklerimizin de bu hu- alnJ ,.._. ·..,.. •aM;lllDCle ..... Mallurad'llı 09n1IP ....'8~ ~- n blfhman41anlılı NOYOroallk barp DOD gece dOşman 4'eDts,,. luıft 
olan ıtnn1tlbeırıe hllcum et- luınm Alman7&cla :raptılr tahribatı but arıul Jor4L V lılll lbBll. .,. bir ... Jet lntalan. ıntıldın --- u,,.... IJıpamnm aaptı içJn cere)'lll edlll 11111- ku9fttlerm1n JvcDmi71e '1'o1wuk b-
• B1reok J'UIP>lar çıkant.- an!atmalrtadır Bımlardla Wrlacle lir bit ol ....... ı&oaaıA:;:a ~ :~ :raraıan!u.m. lar1a takvıy~ edtlm(f oJan ve d:!9!: Jaarıbeler ha1rlrında aptıdakl albal siminde karaya (!kmıya ~ .._ 

... B!o~-~~~~? .. ve,,= ı::: le !"'~'°ı.rr.llri·. 1 ...... ırL- ... L-- ı..:-ı --·ili~ memleketimizi zi. Kalkitacla tramva7lara tat ve tal- lenen Alman lutalar!.'>~~lll'fltmekte· teblllt neeretmlldrı - •L..1..- mı.tır. Bu teşebbOt lta17an '"Alman 
u ....... .uwu •- -· - _ _,. .. .. , ...- O . .. tılmıtU RwblJ'dlld 9"talııl. fu harbi )'8Pf1117• UIW,, .. u e •ir l8)'IU De pnimetlerba -· kıtalanrnn sert mOdahalesl ~ 

w lnftWdara ·~~ r· ı1,h ettiler, Ba iki ıec:t harbin m• )'aret eden Wandell Wiltkie Lub- lalar a "· ._,. d!Nr. bat bmın4ınlık tarafıa ... 1 " t ıldm lı:alıruttır tkl dtıtman saWn· 
• Ploestl petrol •- tnıcluberl ~rcQiıais en lıorlnm' nandakl beyanatında fOJle diyor: aeB=•,,•İ>ıunlra Sardar mıatalıa- Bir kes!mcle Almanlar, nertemlye B:rltı 1141 da ll•edilaa tebllller4e de JUllln çıJı:Üıım11 ve ~ esir 

Solnd• blralnlm..ıır~-ı de ırec:eler olda. Her tanfta bi)'iik yac- ''Ben Türkleri takdir edlyo~. ıında ela :a:.ı., halU kartı atq ICftlı• muvaffak olara~ IQllkOn bir mahalli dltutlen rakalblara nilbe\Se anmq- alınm..ıtr. 
haberler, Budal"'W ..... n 11nlar cılııtı ve hlc bir IDlhallt ...__ Blh\llUS Ttldr liderlerini, sın tır Bir cok ki ... :raralauuttır. ele ıtotrmlflerdlP. ıır.11 Alaıtoatan ıı E7ltle War dit Alman avcılar! iki dOpnın t.na-

blr bna taurusuna ulradJl1IP claı! maaan blmacb·,, bunlar bitanllıklarmı muhafaza Cownpore'un evrak mahzeni o11ft Moedü eevNlfnde SovJet kıtlan, mllUD lra111>lan pek ıtır olcluiU l~'n resi dülOrmfJ1]erdtr. 4 tanare de 
ttecUI'. lktrl•den bfrlnln aDni efradrndln et.mlye mWıtedir olup mihverin bina ela atqe verlbnlltlr• ıtddetU nıuharebelerde dQemanın blr 10.500 llir alımmıtır. iki sırhlı tren, Tobruk'cla bava bataryalan tanım-. 
Bllknile allrm biri •• lbla )'lft)'Or: d iml tazyikine rajmen mihver piyade taburunu imha ve on lkl tank 1, tuak. 134 kam:roa, bir eok alır ft dan dOtOrOlmtıştOr • ..,...llll'llt H (:A.A.) _ Vtcb7 ncb'O- •Artık ..n. leti)'Oru. ~lnlıl o • o:cıulanm toJ?klarından aeçir • Müalibnanlar ınul&toıi11el tehrlp ttaıJı1erdlr. hail pl)'acle ı!Wılaiı .. mtnalm mllr-
OlldWtliM sen. elin pce mu ille otwm ntcia cal1ttıimua mediler. Bg Tiirlderden bize o. ı-: .. or St-"--"ın lautarılınuı elarcla ~ 11arp maı...-ı llttnam Bulpr YabudDerl için 

f1rt defa baft tebllk..S ifa• bUec:ells.. ...1 • .a..ıe --a·- etmelertnl la- .. ..., ....,.., .... ' ve11 tİbrıp edDmiıttr. Topcmnug 

tm~7s"J ;/.,-.---... ·-· "'·- k118 Yeni De!lıl, 14 (A,A.) - llla1....... lftlJnlldba girllllJgor ateıf)'lı. ıreml MtınJmllbf. &.--~ Abnan Yeni Kararlar 
G De G ull Fraam ÇUi.o unu ..--- wr ların Udtri Jbmab, clln ....-nere Btallnvnıt ,...,.,..Ull':_ 8ofya. lt (A.A.) - Yab1ldl .._.,,.: 

" a e olacaktır.,, be7uatta balmrak &llmlana mala- l.eadn: 14 CA.A.) - Ntrw1 Chro- l_..,.le eequ1 olan kamlwrlflba bir 
Takdir Edmyor Afrikuına Gidecek Dünyada, kıta hAJdmiyetl kur .. tar1"tl talebi ....... ecli1medlQ. ... ntdı pseteai: AhlwllanD intan ve ... ,,.,,,.,. emri lllQCibJnce ;rarından 1tlbaren bG-

•dauııa Be)'l'llt. 11 (AA.) - Barirec1e bir mak iltlyen mihver devletlerine valdrat btikOmetı strml,.ctlderint llJ· nıalsemeee lror~ç ka711tlU' pella:-8 lteldlolın. t4 (A.A.) - "Ofl"ı lir tOD Yahudi nlerinbı ve tlcanthaDe-
.,...., 14 <Ba4:ro. 11.45) - Fru. teftiı .. ,.ı.t1nt toanıı olan Gtnenl karşı, her milletin hQrrtyet ve teaüı " pn1an Ulve etadtdr: :•::r-• :pa~=~~~':.ıJ:. Alman blrllli, din Stallqrat llbrlalD lerfırln tapılanna: "Yahudi evi., "11 

mebaAD medltl nlai Herrlot'nan de Gaullı ıuttecılere nkm4a Jl'ru- iaUklAliDI tanıyan, büyük bir da· Biz: prp alıval ve tenltlnln tu,... ' :ı-;:m lmlıta olma61ım cenp knmma jlrm17'! 111119affak ol- "Yahwll tac:aretbuıal. fbareslnl ta
laDlmetfnl protesto mabi,..U. sıa Afrlka11na ıidecelfnt a81'etnlftlr. va pefindo topıı devletlerin ken altında malai:retl ve tqelrlrid._~ iti- :::::m ·~Udaf~ Abllaa' P1..,.: .....-. A!maD ..-11 lllllafllltrlacle ll18D mttdenl levhalar ısılacakft". 

Jmeketi .. enelce kendini• ... ,,. clilerine mümkün mertebe çok ...,.,.,. mllalf1man1ına _.._q' __ ta- la 1tl9t ttllhal .ehrhı nrtan1• lb1endiibıe ,are. ilk Alman lrıtalan· -----------
Donar l - b 1--'- h bl )Qaalt 'eplerl al9'ltld• mlu .. lt -'ecell "1 nm ı • ' cı.a.- ,.. l«lbrla lııa ıa.ma sirmel_. Oe o1uı LeJJOll 

11 
pmm Benat, 14 (A.A.) - o-at De mue~ik _ u......, ar .. .Mu...t.. lttlrü etııaô titıi Mı .... mamsa hali lınYn mnftt o1 •-· itala t adlanltetlnln an.ar una- ,. ıelmltlenllr. 

ftl'lllnl Amerlkac1a1d Pranm i- Gaallı burada baırn totlaatatmcle ... mak içm böyle bir anu izhar et. t.arlnte badlmili Jraptırmak laMe• n•t10•. n.. sueteat ı ... Batıda ba.::. Pa1ııat '"'- llbrltı nna 1 _ Aran ........ ltaJlnlnt 
.. mebulan tanfıpüıa ıüclrle sıt:rH>'Wek demiftir Wı meal p,.t ta\)Udir. HattA bu ar. Ji9' Aı.aatana 14 timin ..Ur Wandar· ı IMlr da cllllecelt ........._ ,.... ıebrl mflclaflQI tlvtrifll olclah llbl. 

aaı-ımmıtır.' ., ilttdlkltrl ... lt ıunun daJUdılı kuvvetli bir tlalana. lnnnm?a beraber Alman Ol'· .,.,. •,.._.Alman müamlarıam Volıa ıahlll uaoı...._ 40 kllomet• 
Al11Wl18 " : .. u. n...ua ..l. manuk da mevcut olabilir. Kal- •ıarmıa ,&kini 7'11• Sovyettertn ti· -· tlM ..,., ataılqndm saptı 1ııı1 re ıadtlliillt• :rapdımf b1r blabalık ~= Wrettecllrltr :ra111t bilar ilhak latllAIUla utrana. ğlm, muhtelif defalar lllWrlyetlf •rma~ olchıhmı lra,detatılrteflP. = tlmdl:n adar AJawı ordala• QllJla!Jel,,r .u.n..ı tef1ı11 .-...... 

iki ...;.beri ,.,tıklan H:rtlk ..,.. Bommel orduları Surlyeye tner- liderlerinin llsanl,.te llw:. etmlf' IClf ,.,.,,,,.. iaırlıl ,,. •eril• ...tfelerln en alarmı t.t- Ve n aaallaDeldm ller 1ıbl lüiJıl 
_.. Çekildi r.a .. ~orta l&Z'k benb tumr -. Türki,.enln iltlkWi 'emnlyet tir. İstikWinl mtWafıa 'f.1!'_1e_! Loaıılra. 14 ~ (lt,H> _ Ti• 1dJ .-alrWlr. Bam "9f1ıca 4 11be.. lıale balla• ptlr:..1ı!.:_11J _ • 

Bazı y erlauen za ........... , " ba dıanannın .... altanda mıdır! bettlll lln hu Mtarafhlı UUUll- w'l1l .. ,,... multıbtrl, Abnanlum b1 .ardır: 4 - 8talfaln z ..... - . 
• 14 (A A > - 'l'alaula aim4l sutlr ileride «leilıecelinl t;ata. ht. bu bulut TilrkfJenln tıze- ta teiecldOt etmiyecektlr. Bu ıB- bll' ın. barblne tH•mrlandıklannı ve ı - Katlar fnlıallc1• andane bir t. Voı:.= Ra larmman.: llattl 

1;.mpuq, Japon' cd.nmm blyG• min ettlna bir Hbep ,.oktar. Savqa11 rlnden kallanaJllıştır. Fakat Tür. nün tayini ele Türk devlet ~ Rltlertn 1!!11 11' C".enenllerlnden QçQ• a:ünemtt ıhtermlt1e1'41"' nuflı 
1 
· ~r 

0 
1latta 

....:'taıeme harekıtlertncle -- Fnnaa ırerçelr din,,. için ~ırak ~- kiye, aon hadde kadar harbe ta. lannm basiretinden, uzalı göNft "O pla tnaddelert ve malzeme hanr- ı - Stalln~da hlleal .._ ,:::-: ,.>:!:" ...:..~ batarnıan!.pe.:: 
otamadılı ıcin ılmal çWı ahedı1trlu udalıatin timsal cllr ve lıi- nşmuDaJI, ancak tecavüze kar. d~ ka'llUYIC•ktır. tamak ve orduyu ıf1dirnıek itleri I· darma•n çarP11tdıtaa -:.. • ...; : ..._. ile c1urdana1abilmfttlr 

.,,.ıetinln sen.iç ovalanadaa ce. ae zafer halr1nnda temi~t r-- o isi- §1 müdafaa etmeyi kararla§tırdı- TAN cba vu1felendJrd llnl bildirmektedir. lometrelik bir metale b 
ltildinllektecUı: naetl aaabafua edecektir~ 
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l=l!©IJ~I 
Hava Akınları 

Yazan: M. ANTEN 

Goerlnc, üç sene evvel, Almanya 
üzerinde tek bir düıman tayya

rcsı bile uçamıyacağını söylediği bal
de bugun Almanyanın bombardıman 
tt:hlıkeslne m.ıı.nız bulunmıyan bir 
rcktası k lmamııtır. İngiliz ve Ame
r kan tayyarelerinin ıarbi Almanyaya 
kiılrşı kuUe halınde hava taarruılarına 
b .. ~Jadıkları zamandanberl bir kısım 
hdlkın ııarka doiru muhaceret ettıği 
hiidi.rl!miıtir. Fakat bir aydanberi 
Seıvyet tayyarelerinin .,arki Prusya, 
şımııli Almanya ııehlrlerlnl, hattl Ber 
1 ni bombardıman etmeleri bu muha 
c<.reti faydasız kılmaktadır. Bugün bü 
tur Alman ıehırlerinde halk her ıe· 
ce, tayyarelerin şarktan mı, garpten 
n·ı, yoksa iki taraftan birden mi gele. 
ergini düşünmek vaziyetinde kalmalı: 
t .. dır. Yakın bir istikbalde, Amerikan 
iı. ·hsalitı çoğaldıkça bu boınbarhman
loı ır. daha ıiddetli ve daha devam!ı 
lc:cafından ıiıphe edilemez. Buıiln 
vva ustlinluitiniın muttefiklere ıeç
ıgı muhakkaktır. Fakat bu ilatünlii
ğur. harbin başlangıcında Almanların 
ttr. in etmiıı oldukları üstünlliktın da
lı.: ezici btr mahiyet alabllmeai için, 
·Sovyet mukavemeti devam etmek ~r 
tıv!e- dort beı ay daha beklemek cap 
edecektir. 

MuM.efilclerin Almanya üzerindeki 
h .... va taarruzlarında, Alman hava ınü
d<.taasının n sbeten Jayıflıiı ıöze çarp· 
m ktadır. Bugün Almanyanın havaıa
ıında, 1940 ta İngıltereye karşı yap1-
lrm Alman hava taarruzları esnasında 
c<.reyan eden &iddetll hava muharebe 
lcnne benzlyen çarpışmalara şahit ol
m~yoruz. Bu Alman akınlarının en 
fdöetlı zamanlarında hazan bir gü.l i· 
ç nde -çoıu İng,!iz avcıları tarafından 
oımak uzere- bir :;aç yiız Alman tay
y .. resi tahrip ed ılmişti. Fakat Ingiliz
le. beş yuz ve hın tayyare ile yaptık 
.t ı taarruzlarda azami otuz kırk taY

Y<ö eden fazla kaybetmemiıslerdir. Bu 
kcyfıyet, bir taarruz harbi için hazır 
ıımış olan Almanların kifl derecede 

'lıı.dafaa tertibatına ve av tayyareleri• 
• • malik olmadıkları man11ına alını 
er 
Sovyet kayn k!arının verdiii bir hı· 
ıt ı:ore: Almanlar harbin baı;ından 
r 60 000 tayyareci kaybetmişlerdir. 
ınanl r muttef k tayyarelerine anı:ak 
r bataryalar yle k rşı koyabilmek 

o r'er Fakat Dusscldorf'a karaı }a· 
n son akınd3 ılk taarruz eden ta,, 
eler muthiş bır top ateşine tutul 
lar a d arkalarından ıelenler, 

• grup bu b taryaların büyük bir 
mını susturduğu için· az bir mu

' t-mC'tlc karşılaşmışlardır. 
İngılızler, av tayyaresi vazifesi ııö 

c.r. bombardıman tayyareleri kullan
.ıya başlamış1 ardır. Bu suretle, boın

ı rdıman t yyarelerlni av tayyarele
r· yle himaye etmek mccburıyeti'lde 
k lmıyacaklardır· 

Yeni Bir ihtar 
İngi!iz tayyareleri geçenlerde Bul· 

garıstan üzerınde uçarak, Bulgar mil 
Jetini hukuıneti devırmiye davet eden 
ve bu yapılmadığı takdırde Alma.llar 
ıç n üs vazifesini gören Bulıariıtını 
bnmbardımın edeceklerini bildiren 
beyannameler atmı:ılardı. Bu, Bulga· 
r:stan için ciddi bir tehdit tetkil ede 
bilır mi? Bulıarıstanı bombardıman 
edecek tayyareler hang.i üslerden ha
ı eket edeceklerdır? Geçen!erde Ro.. 
manya petrol merkezlerini bombardı
m&n eden Amerikan tayyarelerinin 
hanıi üslerden kalktıkları bildirilme
nıi§se de bunlınn Orta ıark üslerin• 
den isUfade ettikleri tahmin olunmalı:. 
taoır. 

Müttefik tayyareleıinin, bilhassa 'il'" 

çaıı kalelerin, hem av hem bombardı
man vazifesini ıörea. Hurrican'lann, 
Sovyet!erin Karadeniz üslerinden ha
reket ederek Bu}&ariıtanı ve Roman· 
ya~ı bombardıman etmeleri mümkün-
dür. - __ ...... ,,. 
Almanların ıittikçe fazla petrol ıı

ktntısı çekmlye baıladık!an bir zaman 
da Romanya petrol merkezlerinin, 
Tokyoyu bombardıman eden uçan ka
leler tarafından bili bombardıman e
diimemesi hayret uyandırmaktadır. Bu 
mıntalı:ada Almanların çok kuvvet.U 
müdafaa tedbirleri almıı olmaları bu
nu izaha klfi deiilcllr. Her halde pek 
mükemmel bir surette müdafaa o!un
duğundan ıüphe edDemiyen ıarbi Al
manyadaki aanQi merkezlerinin ınll
estir bir surette bombardıman edilme· 
leri, bu noktai nazan teyit etmektr 
d =· Bunun içindir ki pek yakında bu 
Alman harp malıdneslntn bu can dama
rı üzerinde mattefflı: tayyarelerin fa
al;yette bulunmalan beklenebilir. 

Kara harplerinde dilımana katır 
kazanılan muvaffakıyetler, i~cal edl!ıen 
araziyi, alınan ıanimetlerl, eılrlerl, g.. 
ltileri: tahrip edilen '91lSıtalan kolay. 
cıı ve sarih bir SUTerte teıtilt etmek 
n:ümkiindür. Fakat hava taaryaslannın 
neticelerini böyle vulla olarak derhal 
tesbit imkinı 70ktur. Buna ralmen 
bombardımana maruz kalan sanayi 
merkezlerinin a!ınan fotolranarı, muh 
telif kaynaklardan celen haberi• .. 
bızzat Alman ıazetderinin netrl7atı, 
bu hava taarruzlar1?1ın Alman harp 
makinesinde çok miiesslr tahribat ,.ap
ugı kanaatini vermektedir. Ancak bu 
8kmların 'kcndlterlnd<m beklenen neti
"''" verebilmeleri tein on beı yir
lfti gtln durmadın sccc ıiindiia devam 
clmCIİ lizımdır. 

Mahkemelerde: 

Ziya Gün Davası.~ 
DEDiKODUSU VE MUHAKEMESi 
BiR YILDANBERI SÜRÜP GiDEN 
BİR MiLYONLUK MÜHiM DAVA 

Bir Kirası 
,. Yazan: ULUNAY 

I Di:ı kirası, Ramazanda iftara gldea 
davetlilere nakdi b:r hediye vf't'. 

mek içirı, ev sahibinin, arzusiy!e yük. 
lendiii b!r borçtur. Buna bir dilenci· 
!ile aüsü vermek istemedikleri cihetle 
davetli sözde yemek için çenesini yor-

Y'ne Ziya Gün ~- '{AZAN -~ Hediye istenir muş bulunuyor ve aldığı para da bu 
davası. Saat er ıi? uhmetfn ücreti oluyor_ 

ken, mahkeme kapısı E, kteslnl Bir ay Ramazan evlerinin kapıaı ıre-
hcnüı kapalı. Falı:aı iFFET ALPASLAN Peki bu meae '':'" ~idene açık olan kişizadeler için 
mesele, davacılarla nas) oluyor da bir dıı kırası da bütçede oldukça lrabınk 
iki tarafın avukatları : davaya mevıu teşkil yek\ln tutan bir masraftı. 
arıı~ında korıdorda muhakeme edılmı 1 edebilıyor? İftara gelenleri eli bot d6nd6nnl-
yc bışlamııtır bı!e. Bir senedır bu - Bakın efendim ben size anlata yen zengfn!erden birinin sofrasında 

1 r..!ara girıp çıkan bu ırupu mahkc yı:n, her ıey bir ,;kıl ve n sam da· bir akıam davetli olarak bir bektati 
menin mtidavımleri arasınd:ı tanımı ıı r-tinde yapılır, riayet edllmcıl lazım h3hasr ile bir de softa bulanur. 
yan yok: Cıvardakt halk, mlibatlrleı ıcler• kanunlar vardır; bunlar aksarsa Top patlar; iftar ed lir: iftardan 
memurlar bir kulaiını kendı iılerine c. ıı muteber sayılmaz, bir vaaiyetna" sonra ak!am namazı kılınır. Onu mO· 

Kanad anın mühim şehirlerinden: To ronto 

İngilterenin Bu Harpte 
Sadık Muttefikleri: 

1-KANADA 
lngi~teren!n bu İkinci Cihan har 

.. bınde ba~lıca müttefikı ola• :ık 
ıordilfil~(lz Kanadıt bu harbe lnı: ı 
terenJn hır ıcimüı ge&i olarak otoma 
tik bir tekl!de ılrmiş detlldlr. s,,n_ 
radan hadiselerın gösterdikleri g•bı 
Kınada Domınyonu, kuuy ve gilncy 
Amerikanın dlier mflletlerC kadar 
Almanyanın tehd·di ve tecavüz ih· 
timalleri ile yahut Avrupada Ger
men tahakkümünün tahakkukundı.n 
dofacak tehlikeler karşısında buiun 
muştu. Kanada hükUmetl ve halkı 
diier Amerika memleketleri cibi 
bu harpte bttaraf kalmak veya ha·be 
kırışmılr •ılı:larından birini tercihte 
tamamiy!e serbest idıler: Halb:.ıki 
Amerikıda Almanyayı hup ilan e 
dr-n ilk devlet Kıın:ıda nldu. 

Fakat hu ilinı Km 11 halkı 10 
Eyliilde. lnılltere Alm:ınva ilt- bil· 
!iıl harbe tutuş1uktan bir h·fta son· 
ra, k.endl parl5mrntosu. kendi hii 
kumetl ve kendi kralı yolu i!e va· 
rıyordu, Kan~danın Britanya tmp::ı.. 
ıatorlufu camiası içinde bulunuşu· 
nun bu kararda tabii ki bir tesiri 
vordı, fakat mesele ya'nız bundan 
ibaret değildi. Ame·.ka milletleri I· 
çir.de anavatan ile bağlılıfını h!c 
keamemft olan ,,eıra.,,. memleket Kr 
nadı idi. Kınıdıdı ha'lrın ekstırı '°" 
t•nin Anılo • Sakson olu,u da r 
kinci pllnda ıeliyordu. Kanıda bu 
kararını verirken İngiltere hilkfıın!" 
tinin nüfuı ve tesiri ıltındıı da k,o>l. 
nıı:ı değildi. Çiinkü Kanadanın !ta 
kimlyet hakları ve mc-şruti teşki'ltı 

lrlandanınkinıien az drf ldir- Cı>ğ 

ı af ya bakımından K~n:ıdo hem rn
giliz kontrolü hem A lrıı~n hücumu 
bakımından İrlandadan d•ha mii:;ait 
bir vaıiyette bulunuvnrriu İr!ııv.ia 
1.up bölıesi ftindeydl bit~rııf :Cal 
dı Kanadı bfUıraf bir yıırıkürede i · 
dı, harbe kendi lııtri!yle girdi. 

* * Kanadı, lnııllz Doıntnyonlarırıın 
en eskisidir 1867 de kabul e· 

dilen Şimali 1nıiUz Amerikısı ka· 
nunu ile birle3en dört provens İn 
giltereninlı:lne benziyen bir esas ka· 
nunu ile milstakil bir devlet olarak 
ortaya çıkıyordu. Bu dört eyalet 
Quebec, Ontario, Yeni lskoçya ve 
Yeni Brunswick idi. Bunlara batr 
kuzay arazisi 1869 da, Manit.:ıba 
1870 de, Britınya Kolumbiyası ~71 
de ve Prenı Edward adalın 1873 
tc birleşmlıı ve 1905 te Alberta ve 
Saskatchewan eyaletleri vücude geti
rilerek Kanıda kuzııy AmerikAda 

r- Yazan: -""\ 

1 Faik Sabri DURAN 1 
Atlas Okyanuıı kıyılarından 
okyanus kıyıLarına kadar 
biıyük bir devlet olmuttU· 

* * 

Büyük 
uza:ıan 

9ritanya Commonwealth'i derıi· 

• len İmparatorluı?un tarihi !ler 
lemcleri gösteriyor ki bu toplu!uk 
kılıç kuvveti ile olmamıt, ıakin tic1· 
ret ve menfaat lmlllerfnin nüfuzu 
;:!tında meydana gelmit. bunun neti· 
cesi olarak impııratorluğun hayratı 
altına giren büyük memleketlerde 
nıühim ilerleme!er vı ıenginlesmeler 
görülmüştür. Kanada bunun en ıü· 
zcl bir misalldir: Buraya ilk ıelen· 
lt"r avladıkları vıhııl hayvanlarm 
kürklerini ıntmak sanatı ile geçi 
nen avcılardı. Her ıene 5.000 000 
kadar hayvan avlanıyor, bunl~rın 

ve Birleşik Amerika hudutları üze 
rinde toplanmıştır. Nüfusun üçte lııri 
Ontario eyaletindedir. Domlnyonun 
ha~ şehri olan OTTAWA ve eyale 
tin merkezi o~an TORONTO c;ok 
modern ve zengin şehirlerdir. Bu şe
t:irlerde Nevyorkta olduğu gibi bil 
yiık grattc-clel'ler", geniş cadd .. ler 
vı;rdır, liman tesisatı da çok ileridir. 
Fakat Kanada nüfusu ırk ve din iti. 
barlyle milteeanlı değ Ildır: Qu6bec 
ilr civar ahal!si Fransız ve katollktir 
Ontırio, Brltanyı Kolumbiyaaı v~ 
Yeni İslroçya Anılo - Sıkıon •e 
protestandır. Prairie denilen orta sa
hadaki üç hülcilmet ahalisi ekseri 
yrUe Anglo - Sakaon ve protestan. 
kısmen de Germen İskandınav, la· 
!iv (Ukraynalı) dır. Bunların iç nde 
Arıglo - Saksonlardan sonra çokluk 
olanı Fransızlardır 12 milyon nüfu 
ıun 5 milyondan fazlası Kanadalı 
Fran11zlar ile Inıllizler her huııusta 
tt.mam[yle an!aşama:ılar amma bir
birleriyle iyi ıcc;inlrler. 

* .. 
kürklerini top!amak, dünya ticaret " 
pazarlarına göndermek işi ile de Fransa cümhuriyetinln daiıl~ak 
Hudson kumpanyası denilen brl !ilr· üzere oldutu sıralarda 1940 
~et meııul oluyordu. Sonraları, mem Eenesl 16 Haziranında Mr. Winston 
lt.-lretln dofll aenırialilrltriıün it- CHURCHILL Jng ııere ile birle.-e 
lenmesi batladı: İlk muhacirlerden ,.ı teklif etmiıtı. İngıltere ve milt' 
inen aileler dolu ırl1Mydelrl c:lft!ilr tdllrlerl harbi lraııandrlrtan sonra 
lc-ri işletlrlerken yeni gelen göc:men- Fran11,,a yeni~erı böyle bir teklif n 1 
ler batıya doiru yayıldıl•r. Ö!lce parlarsa Kanadı federasyonu içinde 
crmınlar i~i bıııladı: Filhakıka or lnıiliz ve Fransrıların bir buçuk a· 
nı~nlar kıymetli kürklü hayvanların sır!ık ahenkli ıeçimleri ıüzcl bir 
valaiı olduk!arı kadar keresteleri rr.isal olacak. iht'mal bütün Avrupa 
bakımından da mühim idiler· Az 1 a· y:;, te~mil edilebilecek böyle bir reş. 
man içinde kiiıt hilmuru ve kO.ğıt kıtal için de parlak ve cesaret vertci 
memleketin çok mühim sanayii ha bir örnek o'acaktır. 
line geliyordu, Amerika Blrle1ik ------------
Ötvletlerine çıkarılan kifıt hamuru· r:::

1 
jl 

nun mfkdarı da nrtıyordu. Daha son 1 1 KUCUM HABERLER 
ra hububat ziraat! cok ilerlemls ve ---·----------ol.-
Büyük Göller kenarında kurulan ... ISTANBVL DEPTBRDARı - htınbul 

1 1 
'I 

1 
r>crıerdarhfına uyin edılen birine• 11ııır mı 

muaıııam si o ardan ıcın. ere yük.ı· llye mllfeul,lerlnden Fallı Oku vcnı vaıife· 
nen Kınada buidıylan dünyanın her ~ne ba~laınıııır. 

f 
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Ontarlo eyaleti Kanada hükUmetltrl dun ak1am kaldmlmıııır. 

nin en ileri olanı idi. Queensto:ı - ViNI NiŞ;(IYAT. 
Chippawa'daki elektrlk fabrikası se -
nede 3,S milyon kilovat elektrlil ci
var 'ehirlere ve çiftlilrlere daiıtr 
)ordu: Son zaman!arda bu eyalette 
tütiın ziraatl de artmııtı. Kanada 
daki 24 siıara fabrik11mın ihtiyacı 

bu tütünlerle temin ediliyordu. Ka· 
nadanın nüfusu 12 milyon kadar 
tahmin edilir, halbuki memleketin 
nıcsahası 9 milyon kilometre kar~ 
:re yakıa,ır, nüfusun çoiu lrıyıla~da 

AHMET 
- 1 Ata H!ll!ı Yoncn ntn kııleme aldtgı 

bu eser satışa cıkarılmıı;hr. "Ahmet., 
bir memleket çocuğunun blnblr tür
Hı macer.ı ile dolu olan hayatını can
landıran ve okuyucuyu baştan sonu· 
na kadar merakla surilkliyen milli 
bir eserdir. F!yatı 50 kuruştur. Oku
yucularnnıza tavsiye ederiz. 

Yazan: FRANÇIS DE CROISSET Çeviren: ULUNAY 

MİND DİYARINDA 

- Hayır. Bu her ıe,.I esaııırıdın yt. 
kıcı ve zayıflııtıcı bir fikir 

Tabii eJ:r.r Hollicott'u•ı d~··bir filo
zofu dilşünmes.ı lazım gelseydi, onun 
mutlaka "William James,. olrnaeı la
zım gP.lirdl, lııglltcrenln bu ıenç reh
beri için "ıu tire, vııntaları mübah 
ldlan pratik b!r ,:ayf'dir.,. 

- Zaten; dedim. Bütün Hintliler 
e bu muharrlp mikropla zehirlenmiş 

değildirler, Burada mü~nkil fikir sa
hipleri, enerjik adamlar .•• 

- Bir milyonda bir ve onlar da ef
aanevt lhtılllcilerdlr. Oksford'da ya
hut Kambrl~'de tahsil eden, aahlren 
tamamen A vnıpaltlara benzlyen 
- hattl b\lnların içinde 1nrilizler ıi· 
bl «!yine'\ler de vardır - hepsi Hin
dlıtana lt'ldilderlnden ik! gün sonra 
diğerlerinden daha mütaassıp oluyor
lar. Onlarla bir tflY 1apılmuına im· 
tın 7oktur, Vıhıllerl 

tn,nt.renht mQrıak .. a ıötOnnez 
haklan ve ırkınm tefevvuku ile mO
cehhes olan kanaatine dayanarak söy
lediği sllzUn dofturulu~ndan ne ka
dar emin görünüyor. 

Bundan dlenerck onu seyrediyo
rum. Soruy«: 

._ Daha DC dU~nUyorrumy 

Kar~ Karış .. 

Tefrika N o. 83 
- Bir Avrupah manevlyııtıylt bir 

Şarklt m.ırevlyatmı tahll! eylemek
liğin ne kadar ıuç oldutunu düş{lnil
yorum. Zira onlılr için vahşi blııle -
riz. Hayvanları tıldUı-en ve yJyen biz. 
ler .. 

Gülerek: • 
- Bundıuı, dedi: Hintlinin merha

metli olduğu neticesine mi varıyorsu
nuz? 

- Hlyır, fakat hayvanla insanın 
ayni şey, ayni auhur. anıl lem'a ol
duğuna inanmak büyük blr tevazu 
delil ıniditr 

- Bu budalalıktır. Buna t.evazu 
demezler; korku derler. Zira Hintli, 
yann dünya)'a bir yılan. bir akreıı. 
hatU talihi varsa bir inek olarak ge
leceiinl ve elı:ek yiyen iMlln de mu
kaddes olduğu için, herkesin gıpta e
deceği bir vutyatte bulunmadığını dı 
biliyor. Benatts'den t-arka her şehir
de inek ant vermezse onu klınse b•
lemlye mecbur değildir. Eter acl!lctan 
ölürse. demek Brahma onun yediğini 
istememiş demektir fnekter lçJn "GAv 
hane., denilen 1nıar~tler vardır. Fakat 
ben ömrllnU b!r "Cftvhane., de ~1-
ren bir tnt'k ,,tmıılc fst•mem. Yine ne 
oldunuz? Jlldrce pek uzaklara gitU• 

nlz? •. 
- vtlanl:u-m. maymunların, inekle

rin insanlar ııbt birer hım'a ve aynj 
zamanda birer lllh cıimıılan fikrini 
birbiriyle iıtayna,trrmıya calısryorum. 

Hollieott bu aefer hoklı olarak ha
ğınh: 

- Dn K111ssettı Hint dininde man
tık aramayınız: voktur. Evvela Brah
manlar, e~ yentlm~inl menetmek için, 
sürünen, uçan yrıhut dört ayak Qzere 
,nrOyen her mahlöku i1Ahla1tırm11-
lar; bu suret~e İngiltere Kral! nasıl 
lstedillnl Lord ,.apıyoraa, rahipler de 
lıtedlklerini Allah yapı::vorlar HinUi
lerin icinde Muhammed'i, haitA tsA'yı 
bile kabul edwnler bulundujunu bi
lir miGiniı? 

- Nuıl" dedL'll. İşba mı inanıyor
lar? · 

.~. "' 
- l'akat 6yle bir hıaruı ki misyo

nerleri ilmitalzllle dO~rüyor. tnan
TnıJ"Orlar, Onu kabul ediyorlar ve di
ğerleri :fbl onu da (galeri) terine a
afyorlar. Jnsantn üe :VOı elli milyon 
i!Ahı olur.sa bir eksik bir fazla olmuş 
ne çıkar? 

- SevtAna da luıınıyorhır mı? 
•Arka• vır) 

vtrıp dıteri ile devam edip ııdcn sun· me için de ayni uııul caridir tC"aklp buylik sofranın basını ırecnır, 
ruz munakaıayı dinJ.iyorlar Üniversitenin avukatı da:· • herkes tatlısı ile tuzlusu ile tıka baq 

llk ıhtılif, davacılardan bir bay ile _ Din!e Jrıum, ben sana kıncı an- karnını doyurur ve teravihten 1011-

ün·versitenin avukatı arasında çıktı !atayım: Merhum vasiyetnameyi yaır efr-ndinln huzurnna çıkılır· 
avukat bır uman evvel bir !ayiha ver- dırırken hasla imiş. Ün!versltedr.n Davetlilerin arasında bektaşl babası 
ıtuş, Fakat bu, davacıların ancak bh ban zevat huzurunda vasiyetnameyı i:e softa ev sahibinin d'kkatlni çeker; 
gün evvel eline gec;nıış: tabii ld çuk roter yazmış. Kendisi okumuş ve tas- evve'i softaya hltıp eder: 
geç Davacı bu i~in kasden yapıldığını d,k etmiş. Fakat varisleri merhumun - Hoca efendil Siz şarap içer 
irldı .. ediyor, liyihanın 14 Temmuzda o ::amanlar artık göremediğini, bina- sinizjl 
Vt'rildiğinı kJbul etmiyor, sonra da· c:ıaleyh vasiyetnameyi noterin kendi Hocanın gözleri evinden ufrar: 
"Niyr ıiahsen bana vermedıniz?,, dıye sınırı okuduğunu iddia ediyorlar - Aman efendim. Allah rGııi kıl-
sc:ruyor. Avukat şu veya bu sebepten - Yani parayı kendisi Unive;sltı:ye nızsın. O "Umm -fil- b~bais'' in tadını 
d;yı- cevap verıyor, munakaşa uzayıp bırakmak lst"memiş de yanlıııhkla mı değil rengini bile bilmem ... 
ııdıyor. Davacı bir aralık yerin:len b;,yle olmuş?!.· 
k;.lktı, avukat, genç bir dınleyicıye Davacının avukatı: 
n taben: "Bıitün mesele ne bıliyor mu - Hayır kızım, kanun meselesi bııl 
sunuz ?.· Ne diye cevabı elden verme diye söze karıştı. 
nıışım de reımen göndermişim, ben Avukatlar münakasalarında berde-
budala mıyım kı resmen göndermeylm vam id'ler. 
d: elden vereyim, sonra da a!m"dık 
dc&inler . ., 

Genç bayan tılr haylı meraklı kı: 

"Ne oluyor efend'm?,, d ye sordu. 
''Zıya Gün dav.:ısının mahiyetin! 

ntık hepiniz biliyorsunuz: Merhum 
mıılının yüzde yirmi beşini alleslne 
bıraktıktan sonra rerl kalanını Unf 
v"rslteye vasiyet etmiş bunlar da se· 
bcpler bulup vasiyetnameyi çilrütmlye 
,alışıyorlar.,, 

"Yani parayı finiverslteden geri m' 
atmık istiyorlar?,. 

Avukatı i!e beraber tekrar gelip 
yerine oturan davacı: 
"Hayır efendim, bu bizim hakkımız 

lir.:versiteyc biz hibe edelim . ., dedi . 
Münakaşaya sonradan iıtirak eden 

bir davacı: •·Bu bizim hakkımız, fakat 
l:rı.iversite bizden bu parayı isterse b z 
de veririz·,, dedi. Sonra aramızda ııöv 
I~ b!r muhavere geçti: 

= 

* * Mübaşirin sesi koridordaki müna
ka15aları kesti, fakat bu kest~iş 

sncfoce mevzuu koridordan salona in· 
tlkal ettirdi. 

Kim hat.h, kim hak.,•? Ben lıu nokta 
llı•rındc dur11ıı b lcümlcr cıkaratılı: deii
lım. Sadece <lı.ıyduklarrmı ve ırördOklerl· 
mi oldufu albl nalı:lctmlyc calroacafım· 

Söylenıtdıjine ıı:öre, Ziyı Clan. kendi ncf 
ıl lçııı bir tün bile para urlcdlp yemek 
pltlrmemlı bir adam lmit. arkadaıtarının 
evınde bır klsc aıcılı c;orba bulursa ınmı 
nun kalırmış Birçok dostlannın artık 10· 
zumsuz olan ıapka ve lhtilı:lnindcn iıtı 
iade ctmulnl ıı:ayct iyi billrmlt- Talebcal 
kıyafetinden ılkbct eımi !er, o da ıtitml1 
bir ko11Um yaptınnıt. dınt ıirmeden ev· 
nl bunu ırlyer, çıkarken tekrar dolaba lro
yarnıt.; koskoca kıraathanesini kiraya ve· 
rlrken kunturaıo1a bir tart lllve etmlt; 
Her a\ln bir fincan lıahveyl bedava içecek' 
Bir alln huıalanmıt. elinde reçete ile müs 
teciri bulunan eczacıya ı:iımit. ben bunu 
paramla alamm, vumuscn ölürüm demit 
Tavla oynarmıo kaıanına bir kahve içer 
miı. pokor yrıdne lptithı lmlt kaybetmek 
l:lfj* (Devamı Sa. 4, Sii. l de) 

"' ................................... ~ .... ~~ 
Bu Akşam S Ü M E R Sinemasmda 
2 Saatlik Kahkaha ... Senenin llk Gülünçlü ve Neşeli 

KORKAK KAHRAMAN 
Güzel filmi ha~lııınr: Bnlf roll~rde: 

Kahkaha ve Neşe Kralı 

J n F R o WN 
MARY CARLISLE 

\ıı \•nrlf"r1ni?i f"v••r>lnf'n alchrınz ve candan J?ülmc~" hazırlanınız , ..................................... , 
Onümüzdeki Perşembe Akşamından İtibaren 

S A R A Y SİNEMASINDA 
Sinemanın en sc,·im1i tlft artisti 

MYRNA LOY - MELVYN DOUGLAS 
tarafından hnrıkultıdc bir tarzda varatılan 

YARIM NİKAH 
Sık. ~iizel ,.e sevimli filmi başlıyor. Meşru izdivaç mı? ... SN 

••••••• .. 1-ıest izdivaç mı?.. # -
Çataıc-a Aşını l!:l..ısyonu bınastntn tamiri ııçık cksıltmeyr konulmuş

tur. Kesif bedeli 1420 llro ve ilk teminatı 108 llrı:ı 50 kuruştur. 
Ke3ıf ve ~artname Zabıt ve MuamcHit MüdOrlilgD J. aleminde görüle· 

bilir. 
İhale 28/D/042 Pnıorksl günü saat l4 de Daimi T,ncOmende yapıla-

cnktrr. Tolipleı in ilk trmınat mııkhu7. vl'ya mektupl;m. ihale tarihinden 
(3) gUn evvel VIJ!\yl't Nıırlıı Müd!lrlUğüne müracantla alaC":ııklan fennl 
ehliyet ve kanune r.ibrıızı l~zım gC"len diğer veslkslarlylı ihnle gilnü mu-
ayyen saatte Daimi F.nl'ilmendf' bulunmalıın. (!1921) 

lstanbul Gümrükleri Baımüdürlüğünden 
1 - lstanbul Gümtiikltırl için 150 soba borusu. 40 dirsek, 10 baka· 

tura, 8 ıapka. 2 adet hıılk tipi 2 No. ve 2 adet Zonguldak tipi 5 No. ko· 
mür llftba!.I satın almııcmk ve 30 ıde-t ıobı kurdurulacaktır. 

2 - İhale 17.9.942 Perşembe gi.ıniı saat 14 de yapllacakhr, 
3 - Tas:ırlllr.an bedeli soba borulan lcin 1.80 ve 5 ?\o. sobnlar için 

65 ,er ve 2 No. ı;obalar lcin de 28 ıcr liradır. 
• - İı;tcklilerln lhalP saatinden evvel yüzde 7,50 hesabiyle pey ak

çelerin! BıışmUdQrlilk veznesinııı yatırmalan ve kanunt veslkalarfyle bir· 
Ukte BasnıildürUlk Satmıılmıı Komisyonuna gelmfl!lerl. (9785) 

Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğünden 
1 - Tıp Fakültesi ikmfll lmtlhanlanna 1 Bhlncite~n 942 gtınıı ba~· 

lanacafınd~n. lkmAle kalmış bulunan Tıp talebe yurdu talebelerinin 25 
Eyltu 942 ,nna; 

2 - Fen Fald11tesl JkmAl imtihanlarına 25 Eyhll 942 ıünil baflanaca· 
tından bu sln:ta mensup Tfp talebe Y\lrdu talebelerinin 20 Eylt\l 942 
ıünü: 

3 - Fakültelerde der$lert 1 İkinclte1rin 942 ıünü 
ikmAll olm.yan Tıp tc>lebe yurdu talebelerinin de 25 
rüııü 7W'N bulwımRlm lbundır, 

başlanacılından 
Birlnclt9$rln 9~2 

(10030) 

ISTANBUL BELEDiYESiNDEN 
1.tskOdar ve Kadıkö:v bfıvrterlnde mOstchllltln vnsıtasına teslim kok 

kömürünün tonuna 28 lira 50 kuru§ &atı§ tiyaı.ı tcsbit olundusu llfın o-
nur, (10052) 

- Ali. Hiç kumar oynadınız ·mı? 
Softa, oturdutu yerden zıp ııp nP" 

layarak: 
- Mutlaka :ıaka edlyorsunuz. Dli

niz ömrümde oyun olarak kaydırak 
bile oynamamışım ..• 

- Çok gilzel, çok güzel... Fakat r 
rada bir papas da uçqrmaz mısınız? 

- Ne demek isted"ğinizi anhyoramo 
Düşünmesi bile bana kabir azabı g!bl 
ttr !er döktlirüyor. 

Ev sahibi bu sefer bekta,lye d!Snerı 
- Baba efendi. Arada dem çeker 

miılnlıı1 
- Eyvallah imanım. Mangır olıa 

~mTti billlb ayık ıezmem, Fakat ne 
y&payıml Fukaralık belimi büküyor •• • 

- Kumar oynar mrsınızjl • 
- Oynar mısınız? Diye ıornlur mu? 

Birar dünyalık elime ıeçse barbuduıa 
b.11ınkan kalkmıyacağım .•. 

- Arada papas uçurmak fillo ~ 
oluyor demek.·. 

- Eyvallah erenler' Fakir maa,,ıti 
r.amına dünyada ne mevcut ise hepsi
ne bayılırım. Fakat arzettlm ya. GISn• 
!Jmiin istediğinin mı; birisini yapamı~ 
yorum. Gözü kör olsun fakJrliffn .• • 

Araya başka likırdılar karıısrr. Giı: 
mel!' zamanı gelir, fakat ev tıahibl ve; 
dJ edenlere dis kiralarını datıttıiı 
sırada softaya beş kuruş, bekta•f:ve 
de beıs altın verir. Softa bu mabet
siz ihsanı hazmedemez: 

- Aman efend·mizl Der. Galı'ba blı 
yanlıııhk olda· 

- Ne gibi? 
- Benim gib! 

btr müslümana beş kuruıı verdiniz. 
Hlllbuki dünyada mevcut bütnn ha
h cetl Htih rla yapan bu zındık herı.e 
re b~ altın verdiniz. Bu "revly..ao 
hpk, mı? 

Efendi güler: 
- Hoca efendi, der. Ne yapayım? 

T:.hkik ettim. Gö~düm ki !izin hıc 
masrafınız yok. Size beş kurut b le 
"'"k. Halbuki bııbanın masrafı fazla· .. 
Oü•ünürı;en bes lira ona anca bir &Üd 
l<travet eder 

Maarif, Maliye ve 

inhisarlar Vekilleri 
Ankaraya Döndüler 
Bir mQddettenbcrl ııehrlmlzde bu• 

lunan Maarıf Vekıli Hrısan Ali Yilcel 
dün akşaıııki trenle Ankaraya 
ınuııtür. 

Vekil, ~hrimizdc bulunduiu mild• 
detçe, rm insa edilecek Edebiyat 
Fakültesi binası, Uııiversite, Useler, 
oı taokullırla dığer ır.üeı:seselerhı ye
ni ytl tedrisatı <:trafındr.ki haz.ır]ık,_ 
!arla me'igul olmuftur. 

Bu yıl talebe artışı yüzünden lise 
ve ortaok~Wırda yeniden açılması ı .. 
cııp eden :ıute :ıdedlııl tc bit eden ve. 
kil, Ankarnyn döndüğü zaman ıellri• 
mh~ orta ~drisat kadro unu buna gö
re tevsi edecektir 

Maliye, inhisarlar veklllerl 
Mollye VckDi Funt Ağralı, İnhisar. 

lar Vckill Rni! KnradC'nb: de dün An• 

t 

gl'mıs .-~d.r 

t.1ELEK 
SiNEMASI 

Yarın Akşam 
Veni Mevsime Başlıyor 

f'fisı şen - eğlenceli 
mP~tesna bir film 

';ECE 
GÜNEŞİ 

Baş Rollerde: 

~ONV A Ht:!N!E 
RAY Mil 1 AND 

ROBERT CUl\fMİNGR 
'fKKAT-: Loca ve Koltuk1 

Bu~ünden satılmak:\<;ct.ı 

L._._ __ Tel: 4086P ~.=--ı~I 



:nelerde 
fıarafı 3 tin<.ii.dc) 

lii::ED••··~eriııc bır bc5 lira koy.ır· 
ıt eı k ı ıyycn viki dciiil· 
n bu kadar parayr hocam 

N O. 118 , ı:örccck&ıııız bakın ne ya
' Davacıya kcndısı hayatta 
hra verırr-ış, 

- Bırak. B ·toplanan btr paranrn huı:;ün 
Belki bir hab~yor. 

ugra. Kabils * * 
Ali Nafı.zıtc, hayatını kendisine vak 

Otele uğra.ı ş ve hayatmdan kıymt-tli 

madım. Oervetıni kcndi•ine hibe ~den 
- RU!iıın vasiyeti karşısında onıın 

~ıyor, d~sunu yerine getirmf'Y1 bir va
İhtiya b r borç telakki ediyor. 

keyifll sleri ve vekıllerı -Jcend.i iddı3.la 
- !ore- kanunen aksar tarafları bu

lc:ı.ldt.ı bu vas yetnamenin muteber ola 
ıktat;cagını adalde stınat ederek isbat 
elit; ye çalışıyorlar. 

K ~şte hayatta ken servetini israf ~t
lyen ve olumiınden sonra da bunun 

}"i~tıyyen pa'"çalanmasına razı o!mıyan 
bu adamın bir mılyonluk veraset da 
\"a' ın ın netlcesı neye varacak? 

Bu husus:ı, bıttabi adil mahkemeleri 
rr z n ve hakkı koruyan kanunlarımr 
1.'1 vereceği kararlarda., anlıyacağız 
Yair ız, ne yazık k' üniversiteyi ya 
kından alakadar eclf'n b11 miih"m dava
y genç! k pek la kayıt d ~vranryor. 
l\yn· gençl·k Afrodit dava-;ına göster 
Cl ~ alakayı acaba bugün bu meseled" 
rı.~ n esirgiyor? 

45 yaşında ol
masına rağmen 

ytızünde hiç bir 
buruşukluk olmadığı gibi teni de 
bir genç kızınki gibi taze ve yu
m uşak ... Işte Viyana Üniversitesi 
Profesörü Dr. K. SteJskal tarafın
dan keşf ve cBloceh tabir edilen 
şayanı hayret gençlik unsurunun 
slhramız tesiri budur. Bu cB1oceb 
şimdi penbe renkteki Tokalon Kre
minde mevcuttur. sız uyurken 
cıldlnlil besler ve gençleştirir. 

Giındıizleri için de Beyaz renkte
ki Tokalan Kremini kullanınız. 

Sıyah noktaları eritir, açık mesa
melerı sıklaştırır ve cildi beyazla
tıp kadife gibi yumuşatır. Toka
lan Kremlerinin memnuniyet ve
rıcı semereler1 go.rantilidlr. Aksi 
takdirde paranız iade olunur. 

- KiRALIKmıll\ 
Essiz Bir Villa .,, 

Cadde 'tostanmda Asfalt: üze
rınd:ı camlar ıcinde, deniz kena
rınd ı plaılı. henUz f.nşa edilmek
te olan bır villu bir veya birkaç 
ene için kiraltkttr. Cadde bos

tanı lskdcı;indc kıımcu Bay Ce-
,_ lfıl'e müracaat # 

1 L A N 
Saınaty.ı nahiyesi dııhilinde Hacı 

Hamza l\I. Hacı Piri c:ıddesi 115 ve 
117 sayılı evın mnl s::ıh bi Mehmet 
Salih kızı Ay~e Cemilenin ölmesiyle 
oğlu 1brd!ıinı evin 4ı3 hl.:sesini Bekir 
oglu Nazını"~ satmıştır. Diğer bir his
senın vercscıerinden ~afm vardır. Bı.ı
ranm dlgcr iiç l.isstdc:rı adreslerini 
bıldırmclı, • .'ı l"r. Ev! t:ımir ettirece
gım, ilcridn !Uraza ve söz söylcmiye 
baklan kalmtyac~ğt ve t<ırihi ilandan 
itıbaren ayni adre .. c müracaat yap -
malarım i15n ederim. 

ADRE!=;: H:ıcı Hıımza M. Hacı Piri 
cadesi No. 119 da Bekir oğlu Nazım 
Sinekli. 

I 
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ALTIN SANAYİİ TOP DERİ 
MÜESSESESİ MÜDÜRLÜGÜNDEN : 

KAYIP 'ı K u N D u R A M A G A z A s 1 N 1 N 
İki EylCılde "İhsan En·;wu~., yazılı Ço~ eski tecrübelere müstenıt sureti mahsusada ıma! ettırdiğı yeni ve fevkalade zengin çeşit. Müessesemizin Eeykozdakl Merkezinde mevcut muhtelit Rarem 

dahili ve harici münhat vazifelere aşağıdaki şerait daıresinde 
tatbik miınürümi.i kavbettım. Yenisi- lerınde en fazla itina edilen cihet SAGLAMLIGI, UCUZLUGU ve bütün yenilikleri bir araya 

ni yaptrraca~ımdan esk•~inin hülmıti 1 " , ~ toplamak olmuştur. İmtihanla Memur Alınacaktır. yoktur. i hcan Eryavuz 1 \ı.- A L T 1 N T O P' · Magazasmın Yeni Çeşitlerini Mutlaka Görünüz. __ , 1 

/ı~--- MENKUL EŞYA SATIŞ I ' I 
• 

Talipler arasında yapılacak im1ihan neticesinde kazananlara 3659 
numar:ıl! kı:ınun hiikOmlerine göre 75 ila 170 lira ücret verilecektir 

4AD,EMi. io1DAR v~ BELCiEVSEniGiNE 
:-". ": .. -.. , ··. .... . . vA-n··ş· 1 . . . 
t' . ·~: ~ ... 1 ~ .... ~.. • • • • •• :_·"- " • 
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MAARİ F VEKİLLiGi 
istt'l'lbul 

. Okulu 
Akşam Kız Sanat 
Müdürlüğündeı 

Talr-ll'" k:ıvdın<> t-:ı~lQ•nnıdt,. Re,. crii10 okul idareı::in• O d:ın 17 ye 
kadar mtiraraat (9R9S) 

C'a~alo~lu . Tel: 21083 

İstanbul Mahrukat Ofi~i Umum 
Müdürlüğünden 

1 - ~nrıı:v k:m:ı~ı dr.hi!inde A;v:ı1nasa vakıf nrm:ınlar•ndtr i~tih~al e
?ilerek o3'l2 trın manıtr.l kömürüniin inıal ve :ı;tkliyesivle v;-~nn içinde 
Istanhu1d ı ı:öcte;rilc>c-el~ i!'tasyonl:ırcla tf!slimi eksiltmPve korıulnrnştıır. 

2 - 21 Eyliıl 9 l2 Pı-.1:ırte~i günü s:ıat 11 df'. ihı:ılesi kra kılınacak bu 
işin şart•ı:ırrıe;;ı l\fahrukat Ofisi muh"lsebe~ndcd:r. 

3 - Taliplerin kıınunt teminatlariyle birlikte tekliflerini mezkO.r gün 
ve saate k<<iıır Oris Umum Müdürli.iğüne tevdi ,.e t' ~aa1tı> m\lnakas:ıya 
iştirak etnıek için r1-m~iyonda iııbııtı vücut etmeleri lazımdır Bıı o;:ıııtt~n 
sonra gciect'k tckli!ler kabul olunmaz. · (10054) 

Balıkesir Orta • Okullar Satın Alma 
Komisvonu 

o/o 7,5 i'k 
temln:ıh 

Lira K. 

1479 00 

Flatı 

K1J1 U!J 

17 

Azı 

100000 

Baskanhaından 
Kilo 

Ço~u CiNSi lhııle şeklt s .. tı 

l16000 Ade~ f'!kmek 
600 Gr Kapalı zarf 10,SO 

450 Oll 120 4000 SOOO Ko~.ın ~l • • 
544 r>f) ~20 2300 3300 Sade yaiJ • " 

Bahkesir orta okulların Mayıs 943 sonuna kadar yukarıda yazılı uç 
kalem erT-akı kııp:ılt zarf usuliyle ek;iltmeye ~ıkanJmı~tır. 2~ EylOl 942 
Pazartesi ~Jnu snat i.0,3C. da ihalesi yapıla<'aktrr Talip\E'Tin muayyen (rl\n _ 

ve saatte Mııarif M•irliirliiğı.inrle müt~kk.il kmrıi~vona. temfn11t mskbuz
lariyle oirı:kte ıııfüacaatlan ve teklif zarflar•nm :hale sı:ıatinden bir saat 
evvelinden ko;r,t!>yon başkanlığına vedlmesl UAn c.lumrr (9951) 

.. · ... _ .; , _i~tanbüf Lev~zım .. ~ınirliij . 
·~ Satin~'·tjia ·. K~misyoriiı İlanlan 

·~· . - . 

Kilo 

23~0 /UnlO ktrotntr , 
14,:?l!O Renkli pamuklu kn:pmb 

1530 Beyaz pamuklu kırpıntı. 
Yuk<,rıda yazılı kupmtıların kapalı zarfla arttlrma~tnda ~kiif ('dilen 

fiyatlar Ücuz görüWleOnden pazarltkla artt!rma~ı Hi/9 '942 Çarıarma gü
nü saat 14.30 da Tophanede Lv. Amirliği satın iil'!na komisyonunda yapY
lacaktır. Heı-sinln tahmin bedeli 10.993 Ura, katı teminatı 1649 liradır 
Taliplerin belli vakitte komisyona eelmeleri. (1115 - 99P9) · -BC'herlne 21 scıntim fiyat tahmin edilen fll'O 000 ~net küçiik yaka 
kopçası dlımıcaıctır. Paııı.rlıkla eksiltmesi 2119/9,~2 PcıTartesi günü saat 15 
de Toph:mcdc Lv . .Amirliği satm alma koml~yonunda yapTlac:ııktrr. Kati 
teminatı 22:> llradtr. Nünıunesi komi~yonda gön.ilür. TaliplE'rin belli va-
kitte komısyona gelmE'lc.-ri. (lDS - 10033) 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
940/153 
T:!~ekP_;ın·~ ~ahkPmt'CP elkonul;ın ölü ParsPn ~sis-yan'a ait Beyoi!· 

in Sa.,tzaı;ıarı :ıı numaralı evde bulunan ve Mahkemere tesbit E>diler 
Pşvala: .24/9/942 t:lrihine mfü;adf1 PersPm:JP sıünü saat ı• de satıla· 
ı-aktır T<-tekli'Prir vııkarrda gö<:terilen gün ve sa:;+tp 11.fah:;llinıir hrn'.ır 

'- bulunrnalar-ı ill\n olunur. , 

MEMUR ALINACAK 

Şerait: En ııı: Lise tahsili görmüş olmak. Malt ve Sanayi Müe~e
satta \-~ tahsisen muhasebe işlerinde çalt!;imTs olmak, Askerlik ile alil
kasr olmamak, 3651l veya 3fi59 numaralı itanunlar hiikümlerine tı'ıbi 
~PvRir. ve miieı;.<;esatta calışmış olanlar şeraiti hııiz cldukları takdirde 
ımtiharsız da alınabilirler. Arzu edenlerin tah!'il. H;zır.et ve Asker
lik VP<:ikalan ve nüfus kalbthıriyle en geç 20 Eyli'ıl 942 tarihine kadar 
MüP<:!:csenıizirı Zat İ~leri şefliğine kL"a hal tcrciimelerini havi bir di
lPkc,.. ilı> nıiiraca:ıtları 

,~ ........... mlll!!lm .................. ~ 

İNŞAAT 
Sümer Bank Umum Müdürlüijünden T. C. Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünden 

İstanbul tarıcir,deki ~be ve ajanslarımrzda '"ahctTrılmak üzere tı·ı- 1 - Erei{li (Konya) da yapılacak memur ve işçi evleriyle bekAr 

i 
~ .. p:ıvyonll'lrt. kanaliı:ısyon yol ve harıcl su tesisatı em:'lnet usuliyle ihale 

zumu ka, .ı.:- memur n:.ım1edi altnacağından ADA"'lA.. ANKARA ANTAL- edilecektir. 
YA, BALI~f.:-c::m. BURSA, DİYARBAKIR. ERZlfRuM. ESKiSEHİR G d 2 - İsbu inşaat ve ameliyatın muhammen ke~i:C bedeli l,000,000 lir~-
ANTEP, CtRESliN. İSTANBUL. İZMİR, KARS; KASTAlllONU. KA, y~ ır. 

SERİ: ~ONYA. MALATYA, SAMSUN, SİVAS, ORDU ve TRABZON su- 3 - Eksiltme t'vralı;:ı Ankarada Sümer Bank Muamelfı.t Subesinden 50 
beJerın:ı.ızde mü~ahaka imtihanı açılacııktır •· ı. lira mu~abilinde aimac2ktır 

MU:iABAKANIN ANA ŞARTLAR! : ' ~ ]\• . .. - .uvakkat tPminat miktan 30.000 lir:dır 

1 - Askeılii1nı yapmış veya halen askerlikl~ h!r ilisii:i bulunmnmıs 
olmak, 

2 - .Li~e. llrt:ıolml mezunu veya muadili m~·ktep1erden mezun olmak, 
3 - J~t;hd.ırna mani hııli bulunmam:ık. 
4 - Y:ışı on ı<Pk,,i7;nden a7.. otuz beşten yukarı olmamök (18 den a

şağı yaşta olanlar imtih;.na girebilirl!!rSe de ıa yaşından cvvei memurluk 
stnıfma ge<:f!mezı"ı .) 

. 5 - İst~necek t-e:oviki ibrıız etmek ve bankarın p;ö~erece~i yerde 
vazıfe _ ~at:>u!qr•e ve mfmurluk taahht.itnamesini imzaya amAde olmak, 

DlG'il'.? SARTLAR: 

1 - .<\yni t.,ırıhte ayrT~a yapılacak müsab:ıkı;ya ortamektep nırzun
ları da :ılr:-acc;ktır. Ancak İstanbul. Ankara ve fT.mfrde ortamektfop me-
zunlanna ı>!t müsabakaya müracaat sırasiyle yalnız ilk onar kişi ~tırak· 
edebilecekt:r. 

.. 2 -:- TayinlE'r~ tahrrür edeceklere 3659.,sayılı barem kanununun hü
kumlerıno ve ınıtıbandfJki muvaftakıvet v~ f.ahs~ ~eret"clEr.ine göre aylık 
veri leceittir. 

3 - Bir yabann cil; (frans!zca, almanca.. ingilizce) b!hakkın bilen
lerle, meslek! tahsil görenler müsabakada rüçhan bakkınt haiz addolu
nurlar. 

4 - Memuriyete k2bul olunacaklar, dahiU mevzuat dairesinde te
kaütlük •eilmınden, sağlık sandığından, yardnn bırliğindcn istifade ede-
ceklerdir ~ 

iMTiHAN VE MÜRACAAT TARiHLERi: 

Ortamektep n:,.mnlannın imtihanı 7.10.942 ve daha yukart tahsili 
olanlarm imtihanr 8 ve 9 Birlnclteşrin 942 de yap!l;-ıcakıır. 

Mi!raı::::ıtal:ır imtihandan bir gün evveline kadar kabul olunacaktır 
MÜRACAATı • 

İstekli!erin tmtihon yerlerindeki şubP. müıfürlüklcrın(, v~ Ankarada 
Bankanın pt-r~onel işleri müdilrlilğünc müracaat ederek imtihan progra-
mını alrp olrumalan t<n·~iye olunur. (9897) 

5 - El<!>iltme 30 EI101 1942 tarihine müsarlit Carş~ba ı;!iinü saat 16 
da Ankat':ı Siimer Rank Umum MüdürHil!ü inı;aat şubesinde yapılacaktır. 

6 - ~~ .e~lil~r teklif evrakı mevanmda şim-iiye kadar yapmtş olduk
ları bu ;;:-ıoı ,şlere ve bunlarm hedcllerine, firmıı,.,tn tı:-knik teşkiHltmın 
kimlerden terekküo ctti~ine ,.e hangi bankalarla muamelede bulunduk
tarına dair \'esikalar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplarını havı zarll:ır kap:~h olarak i1ıale ~ün{i saat 
15 e kadar ma1i:buz rrukabilinde Ankarada Sümer Bank l'mumi Katipli
ğine teslim olunııcaktır. 

8 - Posfa il~ göııderilecek teklillcr nihayet ih'lle saatinden bir saat 
evveline kıtdar ,gelmiş ve zarfın kanunr şekilde kapatılm1ş olmasT Jfıznn
dır. Postad;;ı vaki olabilecek gecikmeler nazarı itlb::ıra 2lırımıyacaktfr. 

(7954) (10013\ 

_ ..................... ma ........ .:a .... 

KOL EJ 
Taksimde Sıraserviler 86 

~usuıııyetıed: Yabancı diller ô~timlne 6rıem vcnnek. talcbesinll" ~ 
\ıı sıhhat ve inzibatiyle yaltındat:ı ilglle11mektlr, Tclef.'.>::ı: 41 J!l9 ., 

Masa ve Tabure Yaptırdacak 
Güzel Sanatlar Akademisi Arthrma 

Ve Eksiltme Komisyonundan 
l - Güze! Sanatla? akademisi için evsatr ı;art:ıamede ~azıh (20)" 

adet c:ekmeceli ve dolapl' resim masası ve 20 adet tabure yaptın1acaktır. 
2 - Bu iş 25/~/942 t:ırhindt' saat on dör~te Cağaloğlunda Yüksek 

Mektepler Muhaı:ebE'ciliğinde tophınacak komisyonda açık elı:siltme usu
li~i!1ale edilecektir. 

3 - Y<"pılacak i~in heyeti umumiyesinin muhammen bdell (2200) 
muvakkat teminatr (16!'1) liradır. ~. 

Bi LE CiK 1 
-a-

1 
4 - Bunlara ait şartname ve resimler bcdelsi.r. olarak Akademi. ida• v ı: A y ET N D E N-- ~resinden ı;tmattlir . 
5 - Ekstltmeye istirak edeceklerin 942 Ticaret Odaı:T veslk&lnrt ve 

1 - Eksiltmeye konulan fş: Bilecik Halkevi binasının ~aatı olup ruhııat Unvan tezkereleri ve maranı;coz fabrikası ~ahfoi clduklarına dair 
keşif bedii 7:l483 lir:\_ 55 kuruştur. vcsikalarmı sözü geC'en günde saat 14 de kadar komisyona tevdi r- ·leme-

2 - Bu t~in muvakkat teminatı 4924 lira 18 ktınıştur leri lhımörr <9674) ' . 
3 - l!.'.~'tiltme 21.9.042 Pazartesi gOnQ ea'!t (16) da Cfimhur!yet Halk 

Partisi blrasl"\cla te~elckül edecek komisyon t:ırafmdan kapalı ı:ar1 usu
liyle yaptl.lcaktrr. 

4 - tsteldller mukavelename projesi, eksiltme şartnnmesl, husus, 
$artname, yapı isleri umum1 fen şartnamesi, bayındırlık :~lerl genel şart· 
namesi, bina prnjesi. keşif cetvelini her rQn Bilecik Cümburlyet Halk 
oartlsi reislifinde görebilirler. flı 

5 - tstekliterln e'kıdltme tarihinden en ez ne gilr. evvel bir tstlda ile 
Bilecik vltıiyetine müracaatla bu gibi inşaatı vapabileceklerine dair ehliyet 
vesikası alm~•ar.ı IA7.tmdır. 

8 - Elı:ııiltmeye tstlrak edeceklerin 5 et. maddede yazdı vesika De 
0-42 malt ytlma ait Til'aret odast veslka!l1 ve muvakkat teminatlarını bav! 
olarak 2400 sayılf lrnnunan tarifatı dairesinde hazırlı:vac&klan kap:dı 

uırllarmt S. cü maddede yaz1'ı valdt'ten bir ~at evvelin,. kadar komls,-on 
reislitine makbuz mukabnindt> vermeleri lAztmdrr. 

P~tad1 vuku bul:ıcıı'k r.teclk!TK>ler kabul e-lHmez. (9713) 

Emniyet Umum Müdürlüqünden . 

Yüksek ziraat enstitüsü veteriner f akültes. 

askeri kısmının kayit ve kabul şartlar~ 
1 - Ankara Yükı;ek Ziraat Enstitilsiı Veteı1.ner Faknttesl Asked 

kısmına bu yıl sivil tıım devreli liselerden tyJ ve pek iy~ derecede mezun 
olan ve ol!{Unluıt imtihar.larınf vermiş olmak şat'tlyle talebe kabul edl .. 
lecektir. İ-;teklilerin aşağıdaki şartları haiz olm<>s1 Uzfındır: 

A - Türkiye CUmhuriyeti tebaasınlan bulunma7 
B - Yası 18 - 22 olmak. (22 dahildir.) 
C - Beden tt-şekkQDerl ve sıhhati ordud3 ve her iklimde faal htz• 

mete müsaıt olmak (dil rekaketi olanlar alınmaz.) 
D - Tavtr ve baı·eketl, ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak 
E - A.i1es!nin hiç bir fena bal ve ı;öhretl olmamak (bunun için °de 

tabrta vesik?.sı ibraz etmek) 
2 - İsteklilerin müracaat lstldalarma şu vesikaları bağlamalan }A .. 

tnndır : ~ • "" 
A - Nüfus cOzdanı veya musaddak sureti; 
B - Sıhhati hakkında tam teıekküllü Askeri hastahane raporu ve 

R$1 k~i!;tdı: 

, _Dr. İHSAN SAMİ_, • 

1 
GONOKOK AŞISI 1 

Zabıb memurları lcln azı ısoo cnJl."u 2100 t&knn maa kagket kısltk 
elbisenin dlkis iş; 17 9 942 Persembe gflnil saat 15 de l'ropalf zarl usully
le münaka5ava konmuı;tur. 

C - Lise ınezuniyet ve olgunluk $ahadetnamesi veya tasdikli suret!• 
D - Okuta r.Jndıih takdirde askerl kanun, nizam ve talimatları ka• 

bul ettiği ba! ... kında vehsinin ve kendislnln notP.dikf P.n tasdikli taahhüt 
~enedJ. Taleb<.ı okuMa'l istifa etmek bterse okulca tahakkuk ettirilecek 
masrafları birden verir ve bu da taahhOt senedine kaydelllir, Bclsoğukluğu ve ihtilatlarına 1 

karşı pek tesirli ve taze aştdır. 
Divanyolu Sultanmahmud tür-

' besi No. 113 ıJ 
KAY ı P: İstanbul on sekizinci ilko

kuldan !lldıg!ITI şahadctnamem ile nü
fus cılzdwıml }.a~ bcıtım. Yenilerini 
alacağtmdnn hükumleri yoktur. 8e-
ıktat Abbasıığ~ Türk Ali kôprüsü 
sokaöı 77 No. Se:ral Tin. 
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İstanbul Mahrukal Ofisi Umum 

Müdürlüğünden 
1 - Mahrukat Ofi~ı odun depolarına daim! amele ve bekc:t almııcak

t~ İsteklılerin yaşl :ıo den yukarı 25 den aş:ığı clmıyacaktır. Bunlara 
Uyakatler!nc göre e111, altmış lira aylık ücret verilecektir. 

2 - Taliplerin nüfus CÜ7.d:tnları ve nnhİY'? Yf>ya kwzalarmdan ala
caklar! iyi durum kai!otlariyle Mısırçar,ı.:ı yantndı:ı Maku!yan hanında 
İstanbul i°;I.ıhrukııt Ofisi Umum Müdürlüğüne müracaatları, (10018) 

Adli Tıp işleri Umum Müdürlüğünden 

Ekmek 
Sadeyağ (belediye) 
Pirinç 
Kuru fasuly::? (ç::ılı) 

Patates 

Azı 

Kilo 

5000 
350 

1500 
300 
550 

Yeşil mercimek 
Kuru sosan 
Kesme veya toz 
Beyaz :;abun 

200 
300 

ekc-r 100 
2;0 

Havuç 
Pancar 

Koyun (daı?;lıc) 

600 
750 

1000 

Çoöı.ı 
Ktlo 

6000 
400 

1800 
400 
700 
300 
3!l0 
120 
300 

800 
1000 

1250 

Muhammen 
flyab 
Kuruı 

16 
230 
100 
47 
27 
45 
17 

110-130 
76 

7 
5 

135 

Tutal'f 
ı.. 

960 
920 

::.EOO 
188 
1fl9 
135 
gg 

!M 
228 

fi6 
!'10 

1837 

K. 

00 
00 

cc 
Cf'.) 

00 
<:n 
fi O 
00 
co 
CıO 
00 

50 

Muvakkat 
teminatı 

Lira Kuruı 

72 
69 

135 
14 
14 
10 
4 

11 
17 

4 
3 

126 

00 
00 
00 
10 
17 
12 
46 
70 
JO 

20 
75 

56 

ı - Adli Tıp işleri Müşahedebanesinin Mayıs 943 sonuna kadar o
lan ihtiyacı için miktarlan yukarıda gösterilen on iki kalem yiyecek mad 
desi açık eksiltmeye konmustur. 

2 - Ac:tk eksiltme 30/9/942 Pazartesi gQnü Hat 15 de Sotukçesme
de Adil Ttp İşleri Umum Müdürlüğü binasmda yapılacaktır. 

3 - r;ksiıtmeye gireceklerin Ticaret Odast ı>icilliğinde kaytıtı olma-
lart ve buna ait 942 senesi Oda vesikasmı hAm!l bulunmalan la7.ıtndtr 

4 - İı;tekliler yukı:.rıda yazılı maddelerin tamamı ıçin teklifte bul~-
nabilirlec. 1 

- Şartname için satın alflla komisyonun,_ müracaat cdilmdidir. 
(10032) 

Diktiril!1ıe'k elhi!!elertn :rcılnız kurnası Umunı ~iidtırlü~mtızden ve
n1ecelc ve diğer bUtün levaztmı muteahhlde ·ut olacaktn'. Ka~kettyle bir
likte be'her takımı icln 670 kurus fiyat tahmt'CI edi1en t>lblselerln nilma
ne ve şartnamesini ı;cörmek istiyenlertn Umum J141ldilrtük Satınalma ko
ınl.syonuna rnÜ!acaat?an. 

!stekUJ.erin 10~6 tirsh'lı: temJna~ makbuz veya banka mektubunu muh 
tevt teklif ınektuplannı 2490 saytlt kanunun ·i OT\di maddesinde yazıU 
belgelerle blrli!r..e ek~i1tme günü saat 14 de lı:ııdar koml~rına vermeler!. 

(7359) (9418) 

Denizli Orman Çevirge Müdürlüğünden 
1 - Denizli mf"rkez kazasmtn hudutla!'l şartrıamede yaz.ılı Ged kaya 

devlet ormanından tahminen 1420 metre mikAp dikili çam aiacınm bir se
ne içinde ormandan c:ıkarılmak üzere 28.8.942 tarfr.inden itibaren otuz 
gün müddetle VI! kapal! zart usuliyle arttırmaya çıkarılmışttr. 

2 - Satış 29.9.942 tarihine mfü;adlt P azartesi günü ı;aat 18 da Deniz
li orman cevirge mfüiürlüğünde müteşekkil kooıleyon buzurlyle yapıla
caktır. 

3 - Behe?" gayri mamul metre mfkAbı.nin muha."11.men bedeli 505 ku·~ 
ru,tur. 

4 - Muvakkı:ıt tf'minat 537 lira 83 kuruştur. 
5 - Şarln;ıme ve mukavele pTojelerini gö:-mek tein Ankarad'a or

man umum mücfürlül:ü ile Denizlide orman çevtrge müdürlüğünde gl>
rebilirlcı': 

6 - Teklif rnekbıp1:ırt 28.9.942 Pazartesi günQ saat on bese kadar 
komisyon rels1iğlne verilmesi l~zmıdrr. 

7 - İsteklilerin ticaret odası veslka~iyle btrHk'.e belli edilen rün 
ve saatte ihale komisyonuna müracaatları. Tica~et odası \"t;$İka~ı k8y1Q-
lerden istenmeı:. İlan olunur. (9465) 

lstanbul Mahrukat Ofisi Umum 

Müdürlüğündeı, _ 
1 - K:"r~Surnunda sahilde mevcut 60 bin c:ekJ odunun Beşiktaş Sa• 

rayt önü.1de eostc·rilecek mahalle çıkarmak sut'ctiyle ve dE'pi:z yolu ile 
nakli eksıltmeye konulmuştur. Şartnamesi Ofis Muh<ıı:ebP.slndedir. 

2 - T:ılıp cl:ınl:ırın 19/9/942 Cumartesi günü saat 11 de Ofl.; Umum 
l\lüdürlüğiindc:d komf~yona müracaatları, (10055) 

E - S'lr'alı. uyurken gezen, sfdlkll, bayTlm.a v• çırpınmaya mftptell 
olmadığf hakkında velilerinin noterlikten tasdikli taahhütnameleri. (Bu 
(ibl hastaııltlardan biri ile okula girmezden evvel ma10.l olöuklan sonra• 

' dan anlaşd:ınlar okuldan çıkartılır ve okul masraflat'ı velilerine 8detlllr ... 
S - İstekliler bulunduktan mahallerdeki As. $. terine istida ile mtı• 

racaat edecekler ve '1.lbelcrlnce tldncl maddede bildirilen evrak! ikmal 
ettikten sonra Ankarala Yil'ksek Ziraat En!:tltfü;Q Veteriner Fakültesi 
Askeri Talebe Amllri~ıne ~önderllecektlr. MUraca:ıt müddeti EylO.lün 25 
lne kadardlr. Bu tar-füten sonra müracaat kabul Milmez. 4 

4 - Okula kaytt ve kabul sahadetnııme 1ereeeler'ne ve mllracaat ın• 
rasına g8redlr İstekli adedi tamam olunca kayrt JsJeri kapanır ve kabul 
edilenlere milrı:ıcaııt ettik1Prl 8!i:kPrUk subelerlvle teb1!ı.?at yapılır. (8598) 

Soba Borusu ve Dirsek, Soba 
Tamiri ve Soba Kur11Jmasi 

, Güzel Sanatlar Akttdemisi Müdürlü(iünden 

r 
Akademinin ve Dolmabahcedekl resim ve hevk~l müze~fnin muhtelif 

aUllye ve odaht'ınıı Jrurulması icap eden sobalantı l"Jokı:an bulunım boru, 
dirsek veıı::ıi:eı:ı ihaleye konulmuştur. Muham ne., t:i;v-:ıt ası?arl R92.!I azam! 
1020 Urııdtr Muvakk;ıt teminat 76 lira 50 klıru!'tur. İhıı1e 25/9/!l42 Cu-

1 

ma günü ~gat 16 da Ca~aloğlunda Yüksek Mektepler muhuı:cbecillğl bl
nıı~mda Tapr1Pcaktır T:-liplcr bn işle me~~1 olıil'klıırır>a d<ılr vesailo ve 

1 

l!l42 malt yılma alt Tırııret Oıi:ı~ı belbesinf lbr21ra tnecburdnrfar. ~:ırtna
mP brörıı:h: nla:-:ık akaoı>ml lıbr,..<:lnrlen alınabilir, (9781) . 

Üniversite Rektörlüğünden 
Edebtyat Faktilterfnde Arap ve Fars tilolo,lsl doçentliği açıktır. Dil 

tmtihanlan 14.XI.942 Cumartesi gQnü yapılacaktır. Namzetlerin bu ta
rihten bir hafta evvel tezlerini vermiş olmala."'I lknndır. İsteklilı:rin sth• 
hat -raporu. nü!us kftğıclı örneği ne ilınt hüviyetin.! gösterir tiş (fişler 
tedris işlerl kaleminden Jstenecekt!r) ve 5 t:ot.>grefl ile 9.XI.942 tarihine 
kadar Rektörlü?!e ba~ vurnıalart. (9934) 

Sahip vo Neşriyat Müdürü: Halil L-Qtfj Dördünci 
Gazetecilik ve Neşriyat 'l'. L. Ş. TAN Matbaası 


