
Şimendifer hatb tamir 
edildi, tren seferleri. 

tekrar başladı 

• 
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Orta Anadoluya 
kış erken geldi 
Erciş dağına üç gündenberi kar 

yağıyor, termometre düştü 
alanların hangt günlerde mllmcaa!i 
edecekler\ gazetelerle llln edLlecek
ttr. Parala.nnı yatırmış olanlara ve
tllecek kömürlerin mlktan yan ya
nya olo.cak, dlğe yansı la.dıı edile
cektir. 

Milli Müdafaa 
tahvilleri 
---·---

Bugünden itib.aren 
ıatita çıkarıldi 

Hasılatı tamamen Milli mü
dafaa ihtlyaçlanna tahsis edile
cek olan Milli müdafaa tahvil
leri hu sabahtan itibaren bUtün 
bankalarda satıta çıkanlmİştır. 
Tahvillerin bir kıamı yüzde 7 .fa
iz:li,f:>tr kısmi yüzde 5 faizli ve ik
ramiyclidir. ikramiyeler içinde 

BU 'l'ELGBAFLAB 

Bükreş'e büyük bir 
hava akını yapıldı 

Şehirde 33 yangın çıktı, Romanya petrol 
sahası merkezine de bombalar atıldı 

Kayseri 14 (Akşam) - Bu sene, bu 
hnvallye k~ erken gelm1şt\r. O'ç 
gündenberl Erciş da~na kar yağ
mnkb:ıdır. Sıcaklık derecesl düşmUı. 
etrnr kış manzarasına bllrllnmllştür. 
Her tnrnfLa paltolar meydana çık

ınıştır. 

Tren seferleri 
Tevziat bürosu 1Tsktidar ve Kadı

köyUnde kok kömürünün beher to.. 
nunun sat11 ftaUnl 28,5 Ura olarak 
tesbit etmlşUr. 

40 lıin, IS bin. S bin liralık ile- Moakon IS (A.A.) _Resmen ~-----------• 
ramiycler vardır. lbüdiriliyor: Rua tayyareleri Ro-

Bremen'e taarruz 

Şlrketlhayrtvcn1n kömürsüz kal· , 
dıi\ haberi doğru d~ldlr. 

Hastanelerin bir 

Halkımız:ın istikraza geniı öl- manya.da Bük.ret ve PJuesti (petrol 
çüde lştlrl1t edeceği şüphe
sizdir. Netdcim bu aa.llah bütün sahası merkezi) ye, Almanyada 

Bükreı'te 33 yangın çıkanlmıı. bl!fİ 

Amerikan 
askerleri 

izmıt civarına yağan fazla yağ
murlar yüzünden evvelki gün tren 
mllnakalAtı yapılamamıştı. Dtın yol 
t.amlr edllmlş, sererler baş1ıı.mıştır. 
Yolda kalan trenler de şehrimize gel
miştir, 

Kömür iıleri haklanda 
bir toplanti 

bankalarda istikraz tahvili almak rKönigsberg'e taarruz etmlılerdir. 
için büyi.iJc blabalılı: vardı. lı: 

müracaab Tahvillere ait faiz ve ikrami- 1 ıiddetli olma üzere birçok patla- • 
Son yağmurlar yüzünden havalar yeler her türlü vergiden mua-f- malar olmuştur. Bombalar bilhassa 

Berlin 14 - lngiliz: hava kuv• 
vetleri dün gece Bremen'e taarruıı: 
etmişlerdir. Sivil halk. kayıplara uğ· 
ramıotır. Yangınlar çıkmııtır. Maddi 
hasar vardu. 1 4 uçak dü~ürülmü.
tür. 

Diln kömür işleri hakkında blr 
toplantı yapılmıJtır. Toplantıda. İk
tisat Veklll B. Sım Day, val1 mua\''l
'11 ve dlğer bazı zevat. ta bulunm°". 
86mlkok tevzlııtı görilşillmüşUlr. Fiş 

serlnledl~t için birçok hastanelerde ı kııla, tophane ve Harbiye Nazırlığı Afrikada Franıız Hatb 
amellyat yapnuılc tızere Jra.ıorlfer tw. üzerine atılmııbr. f k . 
yakmaıta lfizurn görlllm6'tllr. Haata- ._ ___________ _, Pluesti' de 6 büyüle yangın çık· Üıtüva müatem e eııne 

Rus tayyarderi de tark bölgesi 
üzerinde uçarak birçok &"Crlere 
bombalar atmıılardır. Hasar ehem• 
miyetıizdir. 

neler, vlllyete müracaatlıı - hasta- R • • • • h mıştır. Şehir alevler içindedir. Kö· çık hl ar 
l!lnn sıhhati ve tedavtsı lçln - ken. eısrcum ur nigsberg'de de 8 yangın çılcmıotır. Londra 14 (A.A.) - Pek kuv-
dllerlne terclhan kömür verllmeai.nl Bulgaristan üzerinde •- vetli bir İngiliz bava teşkili Alman-
1steml§lerdlr, Dün SU itleri hakkında Loodra 14 (A. A.) - • Viohy Londra 15 (A.A.) - Afri. yanın fİmal batı kısmı üzeri.ıde uç-

------------------------ radyosunun bildirdiğine göre diln ka'da Franaız Hattı listiivuı muıtur. Baılıca hedef olan Bremen 

Yl•yecek tı•atlerı• İzahat aldı gece Bükreı'te iki defa hava tehli· müetemJelıcesinin merkezi olan ağır surette bombalanmıştır. 
kesi ipreti verilmiı. uçaksava.r ba- Brazavil tehrine bir Amerikan Bulgaristan'a da 

Ankara 14 (Akşam) - Reisi- taryaları faaliyete geçmi~tir. adıteri lcıtaı~;;;. olmuttl.D'. bombalar abldı 
cüınhur ~et :in.önü bugün öğ- Sofya 14 (A.A.) - ~ 3 eylul ak- =:.tar. hararetle Vichy 15 (A.A.) - Sofyadan 

Anadoludan yeni mahsul çeltik 
gelmesi bekleniyor 

işled1 en
1 

dso~esla Nblnafıa VekA11etiişt8Ulr şamı milliyeti meçhul tayyareler L J bildiriliyor: Hüviyeti belli olmıyan 
er aır asına ge m • 8 1 · · .. • d 1 - - ta rd B ı · t •• • d u gar arazısı uz:erın e uçmuı ar ıve l 1 yya er u gans an uz:enn e uç• 

Burada Başvekil, Nafia Vckill ve Bulgar topraklanna tecavüz ctmit" likeei ipreti verilmiştir. Bir miktar muı, bombalar atmıştır. Halk ara• 
su işleri dairesi reisi tarafından lerdir. Birçok ıehirlerde hava teh· yaralı vard.r. aında yaralılar vardır. 
karşılarım~. memleketin muhte
lif yerlerinde yapılan ve yapıl ~--~~~~--~~--------··~-------------~~---~ 

Dün, hafta bıııı olmak münase- sım komisyoncu elinde bulunan 
makta olan su Jşlerını gösterir T b k ak 1n1 kabartına hartalar üzerinde tza- o ru 

~ J>etile, Belediye iktisat işleri müdür- yağlar dün piyasaya çıkanlmıı ve 
lüğü ·mürnkipleri ile Mıntaka Ticaret ekstra ekstra cinclerinin toptan ki
-tnüdürlüğü raportörleri müıtereken !osu 142 kuru tan .atılmıştır. 
piyuayı dolaşmıılardır. Bu yağların perakendeci müıteriye 

Dün piyasadan toptancılar kt- 160 kuruıtaıı aıağı aatılamı.yacağı 
losu 1 SO kuruf.'l pirinç toplatmak anlaıılmalı:tadır. lstnnbul yağ piya· 
istemişlerse de mal bulamamışlar- aası bugün belli olacakbr. 
Öır Çeltik fabrikaları Anadoludan Ticaret Vekaleti z:cytinyağına ko
ma! gelmediğinden, çalışıp piyasaya nan fiat tahdidatının kaldırılması 
pirinç veremediklerini söylemişler- üzerine piyaad:ı hasıl olan yeni va· 
dir. Bir iki güne kadar yeni sene ziyetin teısbitine latanliul Mıntaka 
mahsulü idrak edilecektir. Ticaret müdürlüğünü memur etmi~· 

Siverek ynğlan toptan 390 ve tir. Ticaret müdürlüğü raportörleri 
J"rabzon yağlan 320 kuruşa aatıl- dün sabahtan itibaren toptancı, yarı 
mıştır. Tur yağları 240 kuruşa sa· toptancı ve komisyoncularla temasa 
tılmaktadır geçmişle.rdir. Alınan yeni fiatlerin 

Zeytinyağı satı~lannın ıerbes bı- yüksek olduğu ve toptan 142 ku
rakılması üzerine ilk parti yağlar dün ruştan aşağı yağ satılmadığı dün le-
getirilmiştir. Bu yağlar piyasaya bu· lef9nla Ticaret Vekaletine arzedil
gün ve yarın çıkarılacaktır. Bir kı- miıtir. 

Yahudiler 
Fransız papazlar yapılan 

tazyikleri protesto 
ettiler 

Almanya' da 
• 

19 birincittrinden itiba
ren yiyecek miktarı 

artbrılacak 

hat almıştır. 

Ticaret Vekili 
Kayseride tetkiklerde 

bulundu 

Kayseri 14 (Akşam) - Ticaret 
Veklli doktor Behçet. Uz, tetkik· 
lerine devam etmekte, Toprak 
mahsulleri ofisi memurlarından 
devlet hissesinin alım vaziyeti 
hakkında izahat almaktadır. Ve
kil Kırşehir, Yozgat, Niğde ve 
Kayseri valllertıe görüştükten ve 
devlet hisselerinin silratle tesllm 
alııunasını tavsiye ettikten sonra 
Konyaya gitmiştir. 

Partinin yardım edeceği 
talebe 

Ankara 14 CA.A.) - c. H. P. genel 
sekreterllğlnden tebliğ olunmuştur: 
Parttce yardım yapılması dlleı:tlle 
müracaatta bulunan yüzlerce talebe
den ancak pek azının muhtelif suret
lerle himayelerine lmkft.n buluabll-

Londra t S (A.A.) - Fransada 
iY .-1hudilerin sürgün edilmesi ve ya
pılan tazyiklar K1ltolik kilisesi erka
tıM'lL heyecanu düıürmüştür. İıgal 
altındaki ldliseler piıkopoalan ma-

Berli 15 CA A ) _ Ya resml blr bl.hnt.,Ur. Bunlara cylO.lün sonuna 
n · • n doÇtl t.ebUtııt y:a.pılacaktır. Bütçe-

kaynnktan blldlrlllyor: Diln Harlclye ntn gösterdiiU lmlı:fmsı1J.ıklar yüzUn-
Nezaret.mde gu.etecllerc lo.ş~ durumu den yardım görcmıyccek otanların 
hakkında şu malOmat ,·erllmLŞtlr: boş yere cevap lntlzannda bulunma-
19 blrtnclteşrlnden ltlbaren Alman- maları il!n o~unur. 
ya'da yiyecek miktarı arttırılacaktır. 

İngiliz akını hakkında 
Londradan gelen 

haberler 

Londra 15 (A.A,l - Paznr gecesi 
Llbya'da Tobruk limanına denl2:c1en 
blr akın ya.pılmıştır. Küçük askeri 
kuvvet. hatlt gemiler ' hlmnyeslnde 
karaya çıkmış. ('ekilmeden evvel t.a.h
rlbat )·apmıştır. Dllşmana kayıplar 
verdirilmiştir. Başka bir kuvvet 
Eddaba'da düşman münakaJAtını 
bombardıman etmiş ve znrcusız llmıı
na d5nmUştür. 

Amerikada enflasyona 
karşı tedbir 

\':ışlnKton 15 ıA.A.l - Ayan encü
meni dün top1anarak enflAsyona 
karşı alınacak tedbir hakkında lA
ylhayı 2 saat görüşmüştür. Azadan 
Barkley hem ücret, hem toprak mah
sulleri hakkında bir tek.llf verllece· 
gını söylemL5tlr, 

Hint miislümanlarının 
kararı 

Yeni Delbl 14 CA.A.) - Milslfıman
lann Jldert Jlnnah, dün gazetecilere 
beyanatta bulunarak lsl~mların 
muhtnrlyetı len.bul edllmedUtçe mu
vaklcat hUkOmete glrmlyeceklerlnl 
söyleml.ŞLlr. 

l reşal Petain' e g~nderdikleri bir 
mektupta diyorlar ki: cBiz: vicdanı
mızın ıesini susturamayız. Bu kadar 
ana ve evladın elemlerine nihayet 
~erm~k için vicdanınıza müracaat 
ediyoruz.> 

Ekmet 1stlhkakı haftada 2250 grama K d } d 
çıkanlacak, et tayınına haftada 50 Uıak'tan ilk parti ana a ıu arın a 
ağır Jşçller için ıoo gram zam yapı- k td• denizaltıların. faaliyeti 
lacakt.ır. Yn~ i.stıhkakı da art.tınla- ıe er ge 1 Londra 15 (A A ) _ Kan2.~a Bah-
caktır. Uşak şeker fabıikasının yeni ıeker- rtye Nazın Kn~ada'nı şark sahille-

Ylyecek mlktnnnın nrttınhnası ]erinden ilk parti dün lstanbul piya- rtnde dcntzaıt11arın r:aııyetlnln art
do~da işgal altındaki yerlerden yt- suına dağıtılmııtır. Toz ıekerin ki- '' tığını bildlmılştlr 4 müttefik tüccar 
yecek gelmesinden ve Almanya'da le.su bakkallarda 1 1 O kuruşa satıl· vapuru, ı Kana.da karakol gemi.si 
bu .sene mahsulün 1yl olm:ısındnn maktadır babnlmıştır 

Ruslar Kafkasyada 
yeni mevzilere çekildi 

Stalingrad' da şehrin çok yakınında 
şiddetli muharebeler oluyor 

Londra 15 (A.A.> - StaUngradda g~Ukçe çoğalmaktadır. Alnıanlar 
ş1ddeUl muharebeler devanı etmek- şehre yaklaşmı~1ar, fakat ilu llerlle
tedlr. MoSkova'da gece yarısı neşre- me pahalıya mal olmWJtur. $1)n bef 
dilen Sovyet lebHğl şudur: eStalln- gün içinde Sovyetler 5 köyü tcrlı:et
grad'ın basıtısında. w cenup bat.ı- mlşlerdlr. Rus uçakları şeh!•n mü• 
sında, Oroznl'nln şlmal batısındaki dafaasında büyük rol oynuyorlar 
Mosdok'da çarpı~alar olmu,ur.• S )" d d" 

Gayri resmt haberlere göre Alman- ta ıngra uıerıe .• 
ıar Stallngrad'ın batısında <!urdurul- LonClra 15 CA.A.> - Oazet~lerln 
duktnn sonra cenup batısında ha- yazdığına göre Ahnanlar St.!!.lıngradın 
rekete geçmişlerdir. Blrknç noktada batısında hafit surette ilertıemlşler. 
tehrln pek yakınmda muharebeler dtr. Gazeteler Stallngrad düşerse 
oluyor şlmaldekl Rus ordulannın münalı:alıt 

• hatlarının ke&lleccilnden bllhset-
On gündenberl pek çetin çarpıt- mekte, mamafih şehlr dfişse bll• 

malam sahne olan Moodok mıntaka- Almanların büyük gllçlllklerle kar· 
sında bir nehrin cenup sahlllnde şfüışacaltlannı söylemektcı<f lrler Ga
Almanlar şiddetle taarruz etml~ler- zeteıer Stallngrad müdafaasını;1 AL 
dlr. Sovyet.ler yeni müdafaa mevzi- man plAnlannı alt Ust. ettiğini ynzı.
lerlne çekUmlşl"rdlr. Alman ve Ma- yarlar. 
carlar Voronez mıntalca.sında nehrin 
garbıdak.I Rus kuvvetlerine taarruz 
etmişlerdir. Ruslar beş hücumu 
tardetm1'1er, 2000 Macar öldürerek 
esir almışlardır. 

RUSlar Lentngrad'uı cenubunda pek 
müstahkem Alman hatlanna hücum 
etmişler, 40 blokhavz tahrlbeylemtş
ıerdlr. 

Şehrin kapılarındaki 
muharebe 

MoskOlıı 15 <A.A.> - Stallngrad 
kapılannda flddetll muharebeltr olu
yor. Müdafiler büyük azlmle çarını
ma.kta, mihver kuvvetleri de gUn 

\1ch:r 15 CA.A.) - Alm:ıulaı Sta· 
llngrad'da adını adım ilerliyorlar. Bu 
hareketi durdurmak lçln Ruslanıı 
yaptıklan hücumlar net.ıce vermc
m11Ur. Alman - Rumen kuvvetıeıt 
Terek nehrinin cenubW1d3. ııerUe
mektedlr. Moskova bunu knbul eL
mekte ve Rusların yeni mevztleı·e çe. 
klldltıerlnl blldlnnektedtr. 

Madagaskar' da 
lıgal altında bulunmıyan yerler 

pialcoposları d<ı şu mektubu gönder· 
rniılerdir: cBirçok aileler harap ol
muı. erle.ek ve 1 lınlar hayvan mu• 
amelesiııe tab; tutularak bilinmiyen 
yerlere gönderilmişlerdir. Buna ni· 
bayet vermelidir.:11> 

ileri gelmt,Ur · • . . ...................................................................................................................... . İngilizler Tananariv' e 
doğru ilerliyorlar 

-----
Hint teırii meclisi 

toplandı 
Londra 15 (A.A.) - Hint teşrii 

meclisi Yen1 Delhl'de toplanmış
tır. Toplantı bir hafta sürecektir. 

Amerika • Fransa 
\'leh)' 15 (A.A.) - BllfVekll B. La. 

vat dün Amerika maalahatgüzannı 
kabul etrnlştır. 

.. Akka~Ierı 

Yapıcı terbiye 
Amerikanın yardımı 

Londra 1 S (A.A.) - Amerika· Dür. bir arka sokakta, bqında 
da icar ve inre hnkkında verilen bir luuketile bir ortıuncktep talebesini 
fapora göre, bir acı:ıe iç.inde verilen k~dınmın boz_~~~ bir yerini ta· 
ıniktar 8 milyar dolan blumaktadır. mır ederken gordük. EvvelA emele 
'3unun yüzde otuz: beıi lngiltereye, sandık. Deiilmif. .~~~. önünde 
btuz: beşi Rusyaya, otuzu Orta Şark kaldınmın tqlan ıokulmut de ya· 
ite Avustralya ile diğer memleket· pıyor. 
leredir. B. Roosevelt istihsalin art- İnsanı memı •. ı eden bir mama· 
tırılması lüzumundan bahsetmekte-- ral Çocuk ıökülmiit yerin öylece 
~ir. durmuana tabanunül edememİf. 

• • Elinden gelirken neden taflan yeri-
B. W1lkıe Tahranda ,ne koymasın? Bunu ı~ nesilde 

LoıuSn 14 - B. 8a 4attan yaplQ t• · • • 

Bu harbin sonunda: ( 8) 
Londra 15 (A.A.) - Madaga.

kar adaaında, adanın merkezi olaıı 
Tananariv oeh.rine doğru mUhtdif 
İstikametlerden ileri hareketi olduk .. 
ça terakki etmiştir. Majonga ile Ta
nanariv arasında yolun Gçte birf 
katedilmiştir. Fransızlar pek az mu!. 
kavemet gei3teriyorlar. Tebribedilea 
birkaç köprü çabuk tamir cdilmif. 
tir. 

Yeni Gine' deki 
muharebeler 

Londra 15 (A.A.) - Yeni Glns 
adasında durum değişmemiştir 
A vustralyada bu sabah ncşreau;a 
tebligde keşif faaliyetinin arttığı• 
Japon mevzilerine hava kuvve~ 
lerlnin alçak seviyeden hücum et
tikleri bildlrlllyor. Avustralya 
J·11vvetıer1 kuma'ndam geneial 



SÖZÜN GELiŞi • 

"Cabo de Boena Esperanza,, 

~8ŞAM 

13 gün Atlantiğin 
dalgaları arasında •• 

Bir denizaltının batırdığı vapurdan 
kurtulanların heyecanlı macerası 

'ıe Eytt\ı 1942 

HARB DURUMU 

, Almanlar Stalingrad'm şimalin-
\ 

ı deki istihkamıan da zaptettiler 
Bu İspanyol bandıralı bir vapurun adıdır. atlmitbumu» 

vapuru. İşte fşi bitmeyen ve bitecek gibi de görünmeyen 
l>ir vapur! iki mlllet biribirine danldı mı hemen ajanslar Cabo 
de Boena Esperanza'nın demlrlııl toplayıp yola çıktığını haber 
verirler. O koşa koşa, kavgaya tutuşmak tbere veya çoktan kav· 
gaya tutuşmuş olan memleketlerin iskelelerine yanaşır, iki tara· 
fın artık itibar görmeyen küskündiploınatlannı yükler ve onlan 
tarafsız bir limana - çoğu zaman Lizbon'a - götürerek, ne hal· 
leri varsa görmek üzere. salıverdikten sonra tekrar memleketine 
döniip bir limanda yeni bir danlışma haberi bekliyerekten uyuk· 
Jar. Son olarak Brezilyanın Mihve.devletlerinekiismesi üzerine 
Almanyadaki Brezilya diplomatlanm Rio de Janelro'ya götürüp 
oradaki Alman \'e İtalyan diplomatlannı memleketlerine getirmiş. 
Bu suretle iki devlet arasındaki son bağlan da kesip, yani iste· 
dikleri gibi, hiç bir şey düşünmeden dövüşmelerini temin etlerek 
limanına dönmüş. 

City of New-York namındaki İlk ölenlerin cesetlerini denize 
Amerikan vapuru Nevyork'a gi- atar atmaz, köpek balıklan pey
derken Atlantikte bir Alman de- da oldu. Onlar sandalımızı adım 
nizaltısı tarafından torpillenerek adım takfbecUyor ve şikftr anyor
batmıştır. Vapur içinde bulunan lardı. Bir aralık köpek balıklan 
ve bu sergüzeştten sağ ve salim sandalı devirecek tehditkar bir 
kurtulan İsviçreli bir mürebbiye, vaziyet aldıklan için sandaldaki 
bu korkunç macerayı bir ecnebi tayfalar, bu canavarlara silfıhla 
mecmuasına şöyle anlatmıştır: ateş etmeğe mecbur kaldılar. 

( T obruk'a denizden asker çıkarma 
teşebbüsü neticesiz kaldı 

İsminde biraz «ilmitn olan bu \'apurun şu ümitsiz faaliyeti 
harb dördiincü senesine girdiği halde halll devam ediyor. O artık 
seyahate çıkmadığı zaman dünyada biribirile banşık hiç bir mil· 
Jet kalmamıc; olacaktır. 

Kavgalar sona erip milletler banstıklnn zaman diplomat
Jan eski yerlerine götürmek işi yine bu vapura mı verilecek? 
Bc11i olmaz. Ren o zamana kadar Cabo de Boena Esperanza'nın 
mindmı doldurup çürüğe çıkmasından korkuyorum. Yaptığile 
kalacak! Şevket Rado 

"~~L~~~ 

Harb filimleri 
Hollywood' da çevrilen yeni filimlerin 

hemen hepsi harbe dairdir 

- Nevyorktan bir günlük me- Atlantlbrfn dev dalgalan üze-
safede bulunurkaı vapurumuz irnde bir ceviz kabuğu gibi göni
torpillendi. Vapur dalgalı bir nen sandal içinde 13 gün geçlrdi
deniz ortasında yoluna devem ğimlz korkunç macera esnasında 
ediyordu. Birdenbire iki şiddetli bize en ziyade zahmet veren şey, 
patlama ile sarsıldık. Bir deniz- soğuk, ıslaklık ve açlıktan ziya
altı, gemimize 1k1 torpil isabet de suzuzluk olmuştur. 
ettirmişti. Torpillerin isabeti ne- Bu macera esnasında denizde 
ticemnde altı kişi ölmüştü. Fakat üç vapur gördük onlara işaretler 
yolcular arasında hiç bir panik verdik. Fakat bizi görmediler. 
çıkmadı. Kaptan evvela yolcula- Yalnız vapurlardan biri, sanda
nn kurtanlması emrini verdi. lımızın etrafında bir daire çizdi
KendJmi bir tahlisiye sandalının ği halde, anlaşılmıyan bir sebep 
içinde buldum. Sandalda 15 1 yüzünden bizi kurtannadan 
erkek, dördü kadın ve yedi ço- uzaklaşıp gitti. Belki de bu, At
cuk olmak üzere 20 kişi vardık. !antikte faaliyette bulunan de
Mamafih çektiğimiz mihn~t ve nizaltılan besleyen ana gemiler
ıztıraplar yüzündern ancak yan- den biri idi. Nihayet torplllenme 
mız yaşıynbildi. Tam on ilç gün hMisesinden 13 gün sonra bizi 
Atlantiğin müthiş dalgalan ara- bir tayyare gördü. Üzerimizde 
sında bir ceviz kabuğu gibi sal- dolaştı, sonra süratini arttırarak 
!anarak, durduk. Her an dalga- ufukta kayboldu. Tayyarenin gö- 1 
lar, yüzümüze çarpıyor, bizi baş- rünüşünden sekiz saat sonra bir 1 

tan aşağıya kadar sırsıklam ya- sahil muhafaza gemisi, bize gel- ' 
pıyor, sandalımızın içini su ile di. GÖ7.lerimize inanamıyor, bir 

Muharebe Hollivudun çehresini kıcı teşkilA.tına yazılmıştır. dolduruyordu. Biz blr taraf- hayale kapıldığımızı zannediyor- ( 
tamamen değiştirmiştir. Geçende Jeanette Mac Donald bütün tan sulan boşaltıyorduk. · On duk . ..Sahil muhafaza gemlsl mü
de yazdığımız gibi bir çok genç muharebeleri kazanan bir gene- üç gün süren bu korkmıç .. mace- rettebatı, bizi gemiye aldılar. 
artistler asker olmuşlar kadın rale €1.şık olduğunu gösterir bir ra esnasında ancak iki gu~ fır- Son derece itina ettiler ve bizi 
artistlerden çoğu da muhtelif teş- filim çevirmek istiyor. tınasız .~c dalgasız gcçlrebıldik, Kanada'ya götürdüler. 
kiIAtıarda vazife almışlardır. Es- Hollivud'dan gelen son haber- fakat ı:utubetten ve dalgaların 

' ki toplantılar, eğlenceler bir tara- lere göre İngiliz ve Kanada kı- serpintılerinden öyle .sırsıklam Birinci Dil Kurultayinın 
fa bırakılmıştır. Şimdi herkes talan tarafından Fransa'da Dlep- olmuştuk ki, soğuk i~klerlmlze 
muharebe ve harb haberlerile pe limanına yapılan son akına kadar işliyor .!e bizi tırtlr titre- onuncu yıldönümü 
meşguldür. dair büyük bir filim çevrilmesi· tlyordu. İlk gunlerde, felaket ar- Birinci Dil kurultayının 1 O uncu 

Çevrilen filmler de hemen kA.- ne başlanmak üzeredir. Bu filim- ~~daşları~ı7J, ddalla sadğ 
1
iken .t~~}: yıldönümü müııasebetile Beyoğlu 

Doğu cephesinde: 

Stalingrad' da kanlı boğu§• 
ma devam ediyor. Stokholm'
dan gelen bir tdgmfo göre, Al
manlar, birçok mühim fabrika
ların bulunduğu şehrin cenup 
kısmına girmeğe muvaf fok ol
muşlardır. Fabrikalar bomba ve 
süngü hücumlarilc zaptcdilmiş.
tir. Almanların buraya girmesi
le Stalingrad muharebesinin son 
safhası başlamıştır. Fakat bu, 
şehrin bugün yarın düııeceğj ma
nasına gelmez. Şehirde daha 
birçok muharebeler beklenmek
tedir. Stalingrad, Volga ıahilin
de 40 kilometre genişliğinde 
uzanmış, biribirinden ayn ma· 
hallelcr silsilesi teşkil eder. Buıı· 
lardan her birinin aıyrı ayn zap
tedil.:nesi lazımdır. Her mnhalle 
hakiki bir kab haline getirildi
ğind'-n, bu iş kolay olmıyacak-
tır. 

Dünkü Alman tebliğine göre 
Almanlar şehrin şimal batısında 
da bir muvaffakıyet kazanmış
lar, yüksek tepelerdeki kuvvetli 
istihkamlan ele geçirmişlerdir. 
Rusıarın karşı hücumları tarde
dilmiıtir. Voronez mıntakaaın· 
da Alman - Macar kıtalan mu
vaffakıyetli bir taarruz yapmış, 
Rzev· de Rusların kuvvetli top
çu himayesinde tanklarla yaptı· 
ğı taarruz lcınlmıştır. 

Kafkasyadaki harekata gelin· 
ce, Almanlar Terek nehrini geçr 

ınilen harbe aittir. Reisicümhur de bir Fransız klzı da mühim bir ye ~ a ~n 
1 

a sar a ye ıs~ Halkevi T epeba-ıı Belediye bahçe~ 
Roosevelt sinemaya mühim bir rol oynıyacaktır. Bu rol için v~z ye n e u unuyor, uzanın sinde 27 eylul cınnartesi günü saat Mahkemelerde: 

tikten sonra Grozni petrol hav· 
:tasına doğru ilerlemeğe başllll" 
mışlardı. Ruslar büyük kuvvet· 
lerle taarruz ederek Almanları 
durdurmuşlar ve nehre doğru ) 
çekilmeğe mecbur etmişlerdi. ı 
Almanlar takviye kımlan aldık- ! 
tan sonra Ru.'I baskısından kur· 
tulmuşlardır. Şimdi Almanlar 
burada yeniden taarruza geç
miıılerdir. Moskova, bu taarruz· ) 
lann tarcledildiğini bildiriyor. l 
Alman tebliği ise Rus mevzileri
nin yarıldığını ve Rusların karşı 
hücumlarının kanlı kayıplar ver
dirilerek tardedildiğini haber ( 
vermektedir. 

Mısırda: 1 

ltalyan tebliğine göre, lngiliz- ı 
)er birçok tayyarelerin iştirnkile 
§iddetli bir hava taarruzundan 
sonra paraşütçülerin yardımile l 
Tobruğa denizden asker çıkar· 
mağa teş(/bbüs etmişlerdi. 6 
harb gemisi bu hareketi himaye ~ 
etmiştir. Tebliğ, teşebbüsün akim ( 
kaldığını bildirmektedir. ' 

1 
Garpta: 1 

Alman tebliğine göre, içinde 
7 ki§i bulunan bir ihraç plopesi 
Şimali F ransada CJıcrboury' un 
garbında karaya yaklaşmak is
temiıtir. Topçu ateşile şalope 
batırılmıştır. 3 Lıgiliz, 1 
de Gaulle'cü zabit esir edilmiş· 
tir. 2 zabit, 1 asker ölmüştür. 

\ 

vazife vermiştir. Bu vazife halkın Annabel!A. seçilmiştir. Eski Fran- ~o~le d~rs:nk kımıldanacak yer 17,30 da umuına mahsus bir tören 
harb şevkini arttırmaktır. Bu- sız yıldızlanndan olan Annabel- u amıyor u · tertibetmiştir. Törene İstiklal mar
mm için filimlerin mevzularına l~ Holllvud'un tanınmış jönpro- FelA.ket arkndaşlanmızdan ba- şile başlanacak. Dil kurultayı ve Dil 
bilhassa dlkkat ediliyor. Amerika yesi Tyrone Power'le evlendik- zııan , ıztırap ve mahrumiyetler inkılab ı etrafındu nutuklar söylen
fıarbe girdikten sonra çevrilen ilk ten sonra filfm çevirmekten vaz· neticesinde ölünce, s~dalımı- dikten sonra kılıç, kalkan gösteri3i 
filim. «Kartallar için kanat> tır. geçmiş, kendini tamamen ev iş- zın içi biraz ferahladı. Biz de nö- yapılacak ve milli oyunlar oynana
Filimde baş rolleri Ann Sheri- terine vermişti. Şimdi Fransızça betle şöyle uzanıp, biraz dinlen- caktır. Halkevinden verilecek da
dan, Ronald Reagan ve Dennis bilen ve İngilizçeyi Fransız şive- meğe vakit bulabildik. Sandalın vetiyelerle meccarıi olarak herkes 

"Elektrik memuru,, 3 ay 
hapse mahkum oldu 

Morgan yapmışlardır. Filmln sile konucan bir artiste ihtiyaç ic~inde ölen yedi arkad~mızın bu törene iştirak edebilecektir. Sirkeci istasyonunda tren bekçi- ranlıktn yanlışlıkla sökmüşüm. Son• 
mevzuu tayyarecilik, hava mu- hasıl olduğundan vatanperveTlik cesetlerini denize attık. İki cese- leri geceleyin garda dolaşırlarken ıadan farkına vardım. Tamir i§inl 
harcbeleridir. hissile bu filimde rol almağı ka· dl de beraberimizde karaya çı- Macar ve İtalyanlarla bir vagondan tıkırtılar duymuşlar, bitirdikten osnra onları da yerine ta· 

İkinci olarak "Görülmeyen bul etmiştir. kardık. Bu iki cesetten biri, san- yavaşça vagona yaklaşıp pencereden kacaktım. 
casusı isimli bir filim çevrilmiş- Aşk iyidir, fakat... dalı~ızın bir sahil muhafaza ticaret görüşmeleri bakınca, içeride bir delikanlının Diye memurları kandırıp yakayı 
tir. İz bırak!llıya~k çalışan bir Hollivud'da herkes hatt~ Lau- gemısi .. tarafından bulunmastn- Macarlarla yapılaa ticari müzn· pencere 1'.enarlanndaki san lavhaları kurtarmak istemişse de, tabii buna 
casusun faalıyeti fılmin mevzuu- rel ile Hardy bile ha~be ait filim dan dort saat. evvel can . ~ermiş kereler ilerlemektedir. Macarlar ala- sökmeğe uğraştığını görnıilşlerdir. muvaffak olamnmı~ ve polise tes· 
nu teş~l~ etmektedir. Bu heye- çevirdiği halde kendi tarzından olan bir bahnyPlinin ikısı~~ ~e cakları pamuk ipliği ve döküntüsü- Elinde torn~vida il~ ıu_ç. üzerind~ lim edilmiştir. 
canlı filımden maksat halkı ca- ayrılmayan bir artist vardır 0 sandalımızd'.1 bulunan ~ucuk ne karşılık mensucat ve.rmek isti- yakalanan delıkanlı. ısmının Yanı 
suslnra karşı uyanık bulundur- da Mickey Rooneydir. Bu g~nç kızın anne;ınm cesetl~rl ~?•· .. ~~- yorlar. ltnlyanlar tarafından yapı- olduğunu ıöyliyerek: . . Zabıtadaki ifadesinde de aynı 
maktadır. artist eıt\n şarkllı ve danslı aşk v~.llı kızcagaz annesinın oldugu- lan bir teklifte, pamuk artığı isten- _ Bon Yataklı vagonlar ıdares.- iddiayı ileri süren Yani mahkemeyo 

Bunlardan başka <<'Ünifonna- !ilimleri çeviriyor. Mickey bu fi- n~ anla.~ı.ştı . Fakat ~vallını!1 ır.ekte ve mukabilinde mensucat nin elektrik memuruyum. Bu vago· verilmiş, asliye dördlklcü ceza mah· 
sız kahramanlar» ve ((Wakc ada- limler lc;in kendisi şarkı bestele- gozleri. onünde w anncsinın cesedı- 1 verileceği bildirilmektedir. Memle- nun elektrik tesisatı bozulmuş, yap· kemesinde muhakeme altına alın
Sl» adlı. iki filim de hazırlanmış- meğe ba.şlanuştır. Son şarkısı: ni denıze atmaga ~ıyam~dık.. ketimizden pamuk <leşesi nümuneleir m:ık ~ze .. re .heni. gönderdiler. Elek- miştır. Yani mahkemede ifadesini 
tır. Unıfonnasız kahr~anlann u.Aşk çok iyi bir şeydir, fakat bu- ~aceramızın ilk . günlennde istenmiştir. trıklerı .t~ır cdi!~ru?.1. . değiştirerek, bu defa da: 
mevzuu ticaret gemilen ve bun- na tutulmamak daha ivldirn hepımiz, sandalın içınde bulu- Macar ve ltalyanlarla pamuk ve Demıştır. Yanının uzerı aranınca, - Bay hakimi Ben hırsız deği· 
Iann mürettebatının .maruz kal- lsimlidir. Bu şarkı Arnerlka'da nan tayfaların talimatına itaat mensucat alım ve sntımı hakkında· cebinde, vagon kl\i>ılarından sökül· lim. Bazı yolcular girip çıkarken 
dıklan tehlik.elerdir. Filim~e de- çok rağbet görmüştür. ~!yorduk. Fakat aradan bir kaç ki ilk temaslar iyi netice ıverirse bu- müş birkaç tane san top bulunmuş· vasonlarda para düşürürler. Ben ek· 
nlzaltılaıı:n, tayyarelerin tıcaret p 1 N • t kr fi' gun geçtikten sonra tayfalarla ralardan ticaret heyetleri gelecek, tur. Memurlar: ' seriya böıyle boıı vagonlara girip 
gemilerine hücumlan, bunlann O 8 egr~ ~ ar 1 ım yolcular arasında kavgalar çık- müzakerelere girişilecektir. - Gece vakti karanlıkta elek· dibi köşeyi ararım ve para bulu· 
kahramanca müdafaalan canı- çevırıyor maga başladı. Açlıktan ve sefa- trikleri nasıl tamir ediyorsun) Bu rum. Bu vagonun da akşam üze.ri 
landınlıyor. Bir zamanlar en büyük fi- Jetten takatı kesilen yolcular, si- İtizar işi gündüz niçin yapmadın) Bu ka~ boşaldığını bildiğim için, belki gene 

cıWake adasın na gelince, bu lim yıldızı iken son senelerde nirleri de bozulduğu için dalga- .. .. pı tokmaklarını niçin söküp cebine para düşürmüıılerdir diye aramali 
filmin mevzuu da adaya yapılan filim çevirmeği bırakarak Kali- !arla dolan sandalın sularını bo- Dunku niliıhamızda, Fransada koydun? üzere girmiştim. Bekçiler heni ya· 
alandır. fornfya'da münzevi bir bayat tı:e- şaltmak iste~lyordu. Sandalda ç •. ~an T~~ps gazet?"'~n.in T?rkiye"ye Diye ıo~un~,. Yani: kalaymca, korkudan şa~ırdım ve 

Sinema artistleri harb filimle- çlren Pota Negrf Hollivud'da bulunan gemı zabitleri boş yere gonderdıgı muham.rının hır maka- - Tamır ıoını bana geç haber kendimi kurtarmak için, elektrik ta• 
rindeki rollere, tehlikeli de olsa, yeniden filim ' çevirmeğe başla- onlan ka:ndınnağa uğraştılar. lesini d.erc~trniştik. Bu makalede ıverdiler .. Vagon d~ ıa~h erkenden mircisi olduğumu söyledim. o ifa· 
büyük rağbet gösteriyorlar. Kay mıştır. Fakat şimdi eskisi gibi Ancak aralarından bir kaçı, san- g~zetenı~ ıs~i !c~tip ha~ı olarnk gidecekb!, elektrıkl~r~ ~u . gece dem doğru deA-ilclir. Vagonda para 
Fra:ncls bir filimde hastabakıcı rneşuın kadın değil, olgun kadın dalrn suyunu boşaltmak için 1 Tımes gostenlmı:ıtır. Tashıh eder ve yap, dedıler. Bunun ıçın şımdı çalı· anyordum. Bir şey çalmak üzere 
rolünü yaptıktan sonra hastaba- rolü yapmaktadır. • tayfalara yardım etmişlerdir. özü ı dileriz. şryorum. Kapı tokmaklarını da, ka- girmedim . . . demiştir. 

BİLLORŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 66 Yazan: (Va • NO) 

Bu madayae, Borjiya Melahatle ıduğuna kanaat getirecek ... İtte bu 
Köse Emin, bohçalan açmışlar, lu· sebeple yapacak bir şey kalıyordu: 
hl. deği~irıneğe bqlamışlardı. Onu yaptık ... Talih de bize yardım 

Köse: etmi~i ..• Giz1i yolumuzdan konağa 
- Pektıla, anladık, mükemmel, vardığımız vakit. Orhan Sami beye

Rıza ..• - dedi. - O gece hanı~ fendinin çok şükür hele henüz dön
mefendi yaralı iken ve üçümüz Cen· mediğini gördük... Arkadaşları 
1odan konağa arabayla dönerken onu oyalamış, yatıştırmak için bir 
1alancıktan intihar fikrini düşün· yere götürmüşlerdi belki. .• Belki de, 
müş olabilirsin ... Fakat... şaşkınlığının tcsirile sağda solda bir 

Rıza: müddet oyalanmıştır... Hulasa, o 
- Fakatı yok, efendim ..• Benim bizden yarım saat sonra döndü ... 

Tophanede aklıma gelmeseydi aynı Bu müddet zarfında da hanımefcn
tC!Yİ fındıklıda siz hatırlıyacaktı.- dimiz, Borjiya Meliıhatlikten çıka
nız .. . Bundan daha tnbii hiçbir ıey rnk, hasta bir pa§tl kızı olarak yata
yoktu... Mademki hanımefendi ğa serildiler ... Konağın içinde bir 
omuzundan yaralıdır; mademki be- de tabanca patlaması zaruriydi .•. 
)'efendi onun kocasıdır; bu yarayı Onu d.l yaptırdık ... Kurşun gitti, 
er geç farkedecek ... Galatada yara- hanımefendimizin karyolasının baş 
)andığını gördüğü kadının katiyen ucuna saplandı ... Tabii, her taraf
Handan hanım, ynhut başkası ol- tan koouşanlar. •• Selamhia haber-

cAh, küçül. hanımefendi, buh- - Dede pipo limon 1 Ben öyle şim, böyle demişim, ne zararı var, 
ran esnn.sında ne yaptığını bileme· sözleri ne bileyim ... O laf benim ag- dumanı doğru çıksın, küçük hanım• 
di ... Yatağından fırlamış ... Damat zımdan çıkmadı... cığım ... Her ne kann ağrısı ise ka
bcyin tabancasını eline geçirerek, - Buna rağmen, o düıünceyi ideleri öyleymiş ki, sözde, bir insan 
kendini \"\Irmak istemiş... Bereket ileri süren de seasin. .. baz.an ikiye taksim olurmuş. kendi, 
kurşun kalbine raslamadı ... Yarası - Yok efendim... Estağfurul- söz temsili, buradayken, tıpkı bir 
hafif ... Aman koşun ... Doktor Gar· lah . .. Ne münasebet? ... Ne haddi- benzeri de falanca yerde olurmuş. 
bis'i çı.ğırtın ... Pansıman fılatını alıp me? Dede pipo limon" a aklım er- Buna dede pipo limon diyorlar. 
gelsin .. .> O geledursun, ortalığa mez ... Yalnız, selamlıkta yapılan - Dedublman ... 
selamlıkta, haremde bir de homur- ispiritizme ( 1 ) tecrübele.rine pek - Bazan öyle olur ki, falanca ah· 
tu yaydık: cCanım efendim, küçük merak ~diyorum ... Kapı perdetıinin babımızı köşebaşında ııördük aanı• 
banımefendinin rahatsızlığı Jll{\lum· arkasından paşa fendinin doktor rız ... Halbuki değilmiş ... c Yıllardır 
du ... Kaç gündür yatağında eeril· Garbis'le ve öteki misafirlerle ko· ortada yok. Başka memleketteymiş. 
miş yatıyor ... O bu haldeyken ba- nuştuklarını dinliyorum .•• Onlardan Burada bulunma'sı ıne münaaeheH> 
şından ayrılmamalı değil mi)... öğrendim ki, ispiritizme deyip geçr deriz... Aradan beş dakika bile 
Halbuki damnt beyimiz de sağ ol- memeli imiş meğer ... Ne manitaları geçmez, kendisim( raslay:ıver.iriz .•• 
sun, bu saatlere kadar Beyoğlun· varmış, ne manitalan ..• Mesela öy- Bu, sık sık berkesin başından ge· 
dan teşrif buyurmadılar ... Ne de ol- le olurmuş ki, ruh hazan ikiye bölü- çer ... Sebebi: lspirltizmadaki dede 
sa bunak dadı kalfa vaziyeti idare nürnıüş ... Bir de bakamııpın, yansı pipo limon 1. .• Eh, mademki selam· 
edemiyor... Atiye de aylıklı değil bir tarafta dola§lyor, yansı öte la· lıkta iböyle şeyler konu§U]uyor, bu
ki zaten kendisinden fazla bir hiz.. rafta... na inanılıyor; mademki sW de da· 
met beklensin ... Olacağı buydu ... > - işte buna ilim lisanında ede- mat bey evde bırakıp Calatada bul· 
Hulusa, öyle bir bava yaratıldı ki dublman> (2) derler... muş, tekrar evde yatağınızda göre
Orhan Sami bey konağa döndükleri - Onu diyen ben değilim. Yal· cek, neden bu dede pipo limon'dan 
vakit kendisini ayıplıynn bir muhi· nız dedim ki: cPaşafendi de, dok- istifade etmiyelim?... cDoktor 

- Peki amma, vagonun içinde 
seni tornavida ile pencere demirle
rini sökerken yakalamışlar, ceblndf 
de vagondan sökülmüş kapı toli• 
maklan bulunmuş. Buna ne diye• 
ceksin? .. 

Yani bir müddet düşündükten 
sonra §U cdvabı verdiı 

- Gümüş paraJa,. düıünce, ekse
riya pencere demirlerinin, kanape· 
lerin, kapı çerçevelerinin aralıkları• 
na yuvarlanır. Arkalarında para 
olup olmadığıni yoklamak için l:iıt 
demirleri eökmilştüm. Sonra tekrat 
lferlerine takacaktım amma, yaka .. 
ladılar. 

Dinlenen şahitler, Yaninin vagon 
demirlerini sökUp çalarken tyakalan• 
dığını söylediler. Zabıta tahkikatil• 
de suçu sabit görüldü ve delikanlı .. 
nin üç ay müddetle hapsine karar 
verildi. Hüküm tefhim olununca 
Yuni hiçbir teessür alameti göster
medi, sessizce Jandarmların önüne 
düşüp mahkemeden çıktı. 

tin ortasına düştü ... Hiddete, şidde- tor Garbis de, selamlıkta komı~u· Garbis'in yüzüııo iyice gülersek bil· ============== 
te, taşkınlığa imkan bulamadı... yoılar, işittim. İspiritlzme kaideleri t\ln bu olup bltenle.rl istediğimiz gi· 

- Aferin Rıza ... Bak, ne güzel öyleymiş ki. .. » bl anlatır! Orhan Sami bey de ;yut• 
anlatıyor... Peki dedublman L.. Bedriye: mazsa gargara eder 1 » diye düşün.. 
Oinu r.asıl ak.1 ettin)... • - lspiritizme deme, Jspiritizma düm. (Arkası var) 

Atiyenin bu alafranga ke- del • diye tashih etti. (1) Yan1: Splrltlzme. 
'" nM nhlement 

Ram:tııın 4 - Hızır 13\ 
İm. Gü. ö~. İkl. Ak. Yat. 

E. 9,39 11,20 5,49 9,21 12,00 1,32 
va. 4,59 6,40 13,09 16.41 19,19 20,54 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Bir günde dört defa 
aldatıldım 

( şEıliR DABERLERi) Bu akşam SUMER·sinemasında 
2 aaatlik kahkaha ••• Senenin ilk gülünçlü ve neş'll 

Şimdi «otoriteli bir devlet» za• 
manında yaııyona da. sençler 
cıevşek hükiuneb in ne felaketli 
teY olduğunu bilmezler. Biz bunun 
misalini mütareke devrinde gör-
müıtük. Tebliğ neşredilir, metelik 
veren olmazdı. Polis: «Yürü kara· 
kola b der; tevkü edilen adam: 
cSen bana karışamazsın ı. diye bay· 
lunrdı. Hulasa, maazallah bir ıey. 

4ıf. .. 

Esnaf teşekkülleri, mesleki birlik· 
ler, sanatkar cmıiyetleri, hulasa ik· 
tisadi kurullar Türkiyede yok değil· 
dir. Hepsinin sicil numaralan, tabe· 
lalan, törenden törene açılan bay· 
raklan, anıtlara konulan çelenkleri 
var; doğru. Fakat henüz işleme ıe· 
killeri anu ettiğimiz derecede kuv· 
vetli değildir. Zira çoğu cotoriteli 
devleb e be.-ızemekten ziyade 
cgevıek hükumet» e benzemekte· 

ler. 
Bakınız, bir giin zarfında kaç mÜ· 

nasebetııizlikle karşılaştım: 
1 - Sirke aldım. Hiç ckıiliği 

yok. Su. 

Vali Ankaraya 
gitti 
--

Muhtelif şehir işleri 
hakkında temaslarda 

bulunacak 

Vali ve Belediye reisi Dı. L\ıtfi 
Kırdar, lstanbulun Vilayet ve Bele
diye işleri etrafında nlukadar ma
kamlarla, bilhassa Dahiliye Vdcale
tile temas etmek üzere evvelki ak
onm Ankaraya gidecekti. Fakat son 
) ağmurlar dolayısile Ankaraya tren 
işlemediği için hareketini dün akşa
ma tehire mecbur olmuştu. 

Dün ak§<lmki trenle Ankarnya gi
den Dr. LUtfi Kırdar, Ankarada 
ancak iki üç gün kalacaktır. 

Haber aldığımıza göre, vali, An· 
karada şehriın iaşe işleri etrafında 
icabeden izahat. verecek ve lüzum
lu tedİ:>irler hakkında hükumetten 
karar alacaktır. 

Bundan başkc.. Belediyenin 942 
bütçesine konan tahsisat eylul so

Belediye 
zabıtası 

Üç kazaya birer emniyet 
amiri tayin ediliyor 

Belediye zabıtası işlerile meşgul 
olmak üzere,,Emniyet müdürlüğünde 
teşkil edilen yeni müdür muavinliği 
kadrosu takviye edilmiştir. 

Altıncı şubed..: seyrüsefer işlerin
de çalıpn bütün memurlarla kaza· 
lardnki Belediye zabıtası memurla
rından başka, diğer bir kısım mO:. 
murlar da sırf Belediye işlerine ba
khcnklardır. Diğer taraftan Beyoğ
lu, Eminönü, Fatih kazalarına ycai 
birer Emniyet amirinin tayin edil· 
mesi kararlaştırılmıştır. Bugünlerde 
vazifeye başlıyacak bu yeni amirler 
de sırf Belediye znbıtası ve iaşe İş· 
l<:"r~in kontrolu etTafında çalışacak· 
lardır. 

KOÇOK HABERLER 2 - Kaplan kalaya venniıtim. 
içinde bir kere yemek pişti. Simsi· 
yah kesildi. Kalaya kurşun kanıtı· 
nldığı anlaşıldı. o 

3 - Ev kiralarken üç rakip daha 
zuhur elti. Farkettirn ki mal sahibi 
kara borsadan bet on kağıt daha İs· 
tiyor. (Yani konturat dqı, her ay 
bir miktar daha fula para.) Bwıu 
Tadedene evi bırakacak. Ona göre 
davrandım. 

nunda biteceğinden, yeni gelir kay· * Kazım adında bir işçi dün Şiş· 
naklan etrafındn evvelce hükumete !ide bir bir.a inşaatında çalışırken 
takdim ettiği projenin tahakkuk et· bastığı kalas kırılmıf, Kazım düşüp 
tirilmesi için de teşebbüslel' yapa- yaralanmıştır. Yaralı amele Beyoğ· 
cnktu. Bu projede muhtelif gelir lu hast.ıncsin"! kaldırılmışsa da biraz 
kaynaklarını'! yapılacak zamlar, bu sonra ölmüştür. 
aında tramvay biletlerine yapılacak * Zint,al şirketi muhasebecisi Faik, 
z ... r:ı da vardır. şirketiı. Osmanlı bankaııında bulu

4 - Bir ayakkabı çekeceği al
llllflun. Sol kunduıama değmeden 
aağ ayakkabıyı giyerken ortasından 
kırılıverdi. 

Bu. bir tek giinde - f arlcında 
olduğum - okka altına gidifler· 
dir. 

Zannederim ki pyet Evliya Çele
bi zamımında böyle hadiselerle kar· 
ıilaıılıaydı, - devrin polisine, adli· 

Fasulye unu 
Bazı değirmenler hak

kında takibatta 
bulunulacak 

yeııine tekabül eden - iubqııına, Pirinç unu öğüten değirmenler, 
yahut kadısına uzun uzun bat vur- pirinç pahalı olduğundan bakla, no
mağa meydan ka1mazdı: Sirke iite- but, leblebi, faııulye unu öğütmeğe 
sini, yahut iskarpin kirataamı. yahut başlamışlardır. Eh'Velce pirinç unu 
tencereyi aldınız mı, ,doğrudan doğ· öğüten bu nevi tek ta§lı küçük de· 
ruya Eanaf kihyaaına bq vururdu· ğirmenlerin eayısı altı olduğu halde 
nuz. O, İhtiyarlar heyetini toplar; §İmdi otuza çıkmıştu. Bunlar her 
hilekarı cezalandınrdı. l,in içinde gün vasati beş çuval bakla, on çu· 
baıt yolıaa. miifterİnİn zarannı va) nohut ve leblebi, on çuval fa•ul· 
ödetirler; gönül alacak ıekilde: ye öğüterek un meydana getirmek· 
cKusura bakmayın! Yanlıtlak ol· tedirler. 
mu,! Zahmet ettiniz! Bir daha dik· Alakadar makamlar tarafından 
kat ederizh> derlerdi. yapılan tetkiklerde, yeni açılan de-

Şimdi, bir anka ile karşı karşıya· ğirmenlerden bir kısmının bazı fı· 
yız: Meslek teşekkülünün ismi var, nncılara ait olduğu ve buralarda 
cismi yok. Kınla::J bir çekeceğin, ekmeğe kanşbnlmak üzere fasulye 
içine kWlun karışmış bir kalayın unu yapıldığı anlaşılarak takibata 
adaletini aramak ıçın cemiyetler 

geçi:miştir. 
muhatap değıllerdir. Peki ıulh mah· 
kemesine mi bq vuracağız, yoksa Dün yeni mahsul faşulyelerin yan 
polis kıttakolunun eşiğini mi aımdı· toptancılarda kilosunun 5 1 kuruş· 
racağız? Ve böyle bir uğrapnadan tan s&tıldığı görülmüştür. Fasulye 
pratik bir neti., beklenir mi? unlannı:t kilosu ise 51 ile 55 kuruş 

Mclıakkak ki eskiden loncalar arasındadır · -
lüzumlu derecede «otoriteli» idiler. .-:--:: • 
Modem hayat acaba, meslekleri j Sebze fıa tlerı yukselıyor 
bqı boş bırakmağı mı icabettiriyor? Son günlCTde sebze fintleri artmış
Böyle sanıyorsak yanılıyoruz. Tota• tır. iki gün içinde fiatlerdeki artış 
lite.r yahut demokrat. her türlü t~ fnrklan şudur: 
~~ldeki bütün rejimleri tetkık Patlıcan kilosu 25 kuruştan 40 
edınız, meslek kurullan bunlann kuruşa biber 20 kuruştan 25 kuru· 
hepsinde, Belediyeler ka~ar, ~iyasi on. clo:Oate 20 kuruştan 30 kuruşa, 
fırkalar kadar, devlet daırelen ka- fasulye 30 kuruştan 50 kuruşa bam
dar, cemiyet?ı z.emi~i, ~.mı ter ya 40 kuruştan 60 kuruşa, k~ru eo
lül etmektedirler. Bız, 'u Cümhun· ğnn 1 7 5 kuruştan 25 kuruşa çık· 
yet devrinde pek çok cibetlerde mıştır ' 
ilerl~ik. Yaln12 bu nedense bu iti Al':k d ) :ı... fi tl • · 

üh 1 b -•~ı1c a a ar ar. seoze a erının 
m me D'-~ • ''k 1 . . b 1 • . 

Sad balkın a]d ik,. t t yu se mesıne mevsım se ze erının 
e anmca ı aye e • b" _,_ .. l b ·· t • bak d d ı:..'1 b 1 k ıtmCK uzere o masını se ep gos er-

mesı ımın an eKu, er mes e • k d k b • · b 1 
te çalqanlann halleri, istikballeri mek~e. ya •. ınl a kış sel~ zeaının aşı· 
noktasından da meslek kurullanna yacagı,u soy eme te ır. 

him.met aarfetmek, hurıJan canka- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jılctan» çıkarmak, «gevıek hüku· zaman ... 
mel» halinden «otoriteli devlet» va· Tanıdıiınuz tezgahtar hastalanıp 
z.iyetine sokmak lüzumunu duyu· da altı evlidı, ihtiyar anası. tatkın 
ronız.. kansı aç, sefil, perifan oldukça ... 

Gündelik hayatunız hu ihtiyacı Hulasa, her gün, her lahza bu İç· 
biesettiriyor: t.imai makineye ihtiyacımız var. Ve 

Kömürcü bile yaptıkça... biz ondan mahrumm. Ona ne dere-
Yağ acı çıkhlı:ça... ce muhhıç bwunduiumuzu da müd-
Hizmetçi hınızlık ettikçe... rik değı1iz. 
Sütnemizin oğluna it aradığımı% (Va - Nu) 

nan pa:-alarını alırken ceklerde tah· 
rifat yaparak l 5 bin lirayı ihtilas 
yolu ile zi~metine geçirmek suçun-
dan m~unen mahkemeye veril
miş, ikinci ağır ceza mahkemesinde 
muhakemesin,. başlanmıştır. 

Tetkikat yapan ehli vukuf rapo· 
runda da, banka ceklerinin dip ko· 
çanlannın ıonradan tahrif edilmek 
ıuretil.: değiştirildiği tetkikatla sabit 
olduğı. bildiriliyordu. Faik, gerek 
müfettişlerin ifadelerini, gerek ahli 
vukuf raporlannı kabul etmemiştir. 
Diğer §ahitlerin dinlenmesi için mu
hakerr.~ ba9lca gÜne bıralcılmııtır. * Şehrimizdeki Bulgar ekear!ıha
ne,,İ haşpiak

0

opoıu Kliment, haatalı· 
ğı neticesinde ölmüştür. Defin me• 
rasimine Ank.aradan Bulgnr elçisi 
Kirov ile fstanbul Bulgar general 
konıolosu Biıerov, Bulgar aılceri 
ataşesi, Bulgar hastanesi direktörü 
iştirak etmişlerdir. 

Milli piyangonun 15 
eylul çekilişi 

Milli Piyangonun 15 eylul çekili· 
şi bugü~ saat 1 5 te Ankarada 19 
Mayıs stadında yapılacaktır. Teknik 
bazı sebepler dolayısile Milli Piyan· 
gonun bu çekilişi de radyo ile nak· 
ledil ırniyecektir. 

lkramİıye knznn8'1 numaralar ak· 
şam saat 19, 30 da ajans haberlerini 
rri.iteakip ne redilecektir. 

IRADYOI 
Bugünkü program 

12,30 Program. 12,33 Müzlk (Pl.), 
12,45 Ajans haberleri, 13 Oyun hava
lan, taksim ve türküler, 18 Program, 
18,03 Balon orkestrası, 18,45 Ftıs:ıl 
heyeti 19,30 Ajans haberleri, 19,45 
Halkevleri Folk!or saati, 20,15 Radyo 
Gazetesi, 20,45 Müzik (Pl.). 21 Evin 
santl, 21,15 Milzlk (Pi.), 21,30 Konuı
ma, 21,45 Klfıslk Türk milzlğl, 22,301 
Aj:ı.ns haberleri ve borsnlar. 

l'arın sabahki prQgram 
7,30 Program, 7,32 Vücudumuzu ça

lıştıralım, 7,40 Ajans haberleri. 7,55 
Salon orkestrası. 

Ölüm 
Sabık Nafia Vekili B. Süleyma.n 

Sırrının kayınvaldcsi ve iktl~at Fa· 
kültesi talebesinden Snnhan Aralın 
büyük annesi B:ıynn Rukıye Toksoy 
dün vefat etmiş ve cenazesi Eyilpsul
tandnkl alle makberesine defnedil· 
mlştır. Mcvltı rahmet eylesin 

1 Belediye 
seçimi 

1 birincitetrinden 

1 
itibaren reyler verilecek 

KORKAK KAHRAMAN 
Güzel filmi başlıyor. Baş rollercie: Kahkaha ve neı'e halı: 

JOE BROWN -
MARY. CARLiSLE 

Yerlerinizi evvelden aldırınız ve car.dan gülmeğc hazırlanınız. 

Belediye ıeçimine esas teşkil eden 
defterlerin asılma müddeti dün ak- •••••ı••-iKİNCİ rROGRAM UAŞLADı•••••••• 
şam bitmiştir. intihap hakkını haiz, 
olup da isimleri yanlış seçenlerin 1 Beşiktaş Bahçesinde 
itiraz hakkı, dün akıam bittiğinden, 
Jntihap encümenlerine müracaat p rof ZATı· SU N G UR 
edip de itirazlarını dinletemiyenlel' 1 

bugündcrı itibaren üç gün müddet· 
le mahkemeye ml'racaat edebile
ceklerdir. Kanuni bu müddet de bu 
suretle bittikten sonra intihabın di-
ğer hazırlıkları yapılacak ve 1 bi· 
rinciteşrinden itibaren intihaba baş· 
lsnacaktır. 

Son nüfus sayımına göre bu sefer
ki intihQptı Fatih, Eyüp ve Beyoğ
lu kazalnrındaki iiza sayısı artacak· 
tır. İntihap 20 birkıciteşrine kadnr 
devam edecektir. 

Denizde 
bir ceset 

Bıçaklandıktan sonra 
denize atılmıt 

Tophanede Ford müessesesi bi
nasının Önür.de dooizde bir ceset 
bulunMuştur. 

Ceset denizden çıkanlarak tahkika· 
ta girişilmiı ve bunun Trabzonlu 
Ali adında kuk yaşlarında biri ol· 
duğu anlaşılmıştır. Adliye doktoru 
tarafından yapılan muayenede ce
eedin muhtelif yerlerinde derin ya
ralar görülmüş ve otopsi yapılmak 
üzere morga gönderilmittir. Alinin 
dlf&J'ıda bıçakla öldürüldüğü ve ce· 
ıedinin denize atıldığı tahmin edil
mektedir. Zabıtu ve mü.ddeiumumi
lik tahkikata devam ediyor. 

iPEK 
Sineması 

Ö:·ümüzdeki perşembe akşamı 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Muazzam bir filmle· 

Yeni mevsime baılıyor 

CEZANI 
ÇEKECEKSiNI 

Melek 
Sineması 

YARIN AKŞAM 
Yeni mevsime baılıyor. 

Nefis, şen, eğlencdi >ve 
mÜ9tesna bir film 

Gece 
Giineşi 

fü .. ş rollerde: 

SONYA HENIE 
RAY l\'llLl.AND -

ROBERT CUI\IMİNGS 
DİKKAT: Loca ve koltuk

lar bugünden itibaren eablmak· 
.- tadaır. Tel. -40868. 

Bu akşnmdan ltıbnl't'n tamamen de~l.şcn yeni 
programında, yine harlknlnr yaratıyor. 

BiR YUi'\IURTAl>AN 3 ADAH NASIL ÇIKA< AK? 

Dikkat: Yerlerir:izi erkC11dcn tedarik t'dinlz, 
TcJdon: 42900 

Ankara Polis Enstitüsü Müdürlüğünden: 

Cinsi 
Nohut 
Bu'gur 
Pirinç 
Pirinç 
Kuru fasulye 
Yeşil mercimek 
Kırmızı mercimek 

!\likt.an Flyntı 
Kilo Ura Kr. 

2000 45 
1000 40 
5000 1 00 

100 1 00 
8500 40 
200- 40 

1000 60 

Tutarı İlk teminatı 
Lira Kr, Llrn Kr. ihalenin ;tapı. 
Lira Kr. lacağı 1;un saat 

900 00 
400 00 

5000 00 
110 00 

1400 00 
80 00 

500 00 

8390 630 00 29/9/942 ıe 

ı - Ankan polis en.st.ltiisüntln 942 mnll yılı lhtlyncı o!nn yukaTda clnı 
ve mlktarlan ve muhammen flatlerile ihale günü yazılı yedi kalem kuru 
erzak knpnlı zarf usulile ek5ıltmeye konulmuştur. 

2 - Kapalı zarf etsııtıuesı polis enstltllstl binasında. milteşekkll koml!
yon huzurunda yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye girecekler 1942 mall yılı için Ticaret Odasından alacak· 
lan ve 2490 sayılı kanunun 2 ve S ilnctı maddelerine göre ellerinde bulunan 
belgelerle birlikte ticarethane adına bulunacakların noterlikten musaddak 
vekftletname ibraz etmeleri lAıımdır. 

4 - Teklif rnektuplarile teminat maktıuz veya mektubunu vcsalr evrak· 
lan havı usulü dalreslnde verilmesi lhımgelen kapalı zarfların ihale saa
tinden bir saat evvel komisyona teslim etmeleri llzımdır. 

5 - Eksiltme prtnames1nl görmek isteyenlerin her gün Anbra polil 
enstitüsü muhasebesine mtıracaatlan, ('1928) (10011) 

inşaat ilanı 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 

l - Ercğll cKonynı da ynpılacnk memur ve ıtçı evlerlle bekAr pavyon· 
lan, tannllznsyon yol ve harici su tC$1satı emanet usu!Ue ihale edilecektir. 

2 - İşbu inşaat ve ame!ıyatın muhammen teşıf bedeli l,000,000 liradır. 
3 Eksiltme evrakı Ankarada Sümer Bank Muamelftt Şubesinden 50 

lira mukabilinde ahnacattır. 
4 - Muvaltlı:at teminat mllı:dan 30,000 liradır. 

• 5 - Elı:siltme 30 Eyhll 1942 tarihine müsadit ça11amba gUnQ saat 18 da 
Ankara Sümer Bank müdürlüğü inşaat şubeslıide yapılacaktır. 

6 - Istcklller OOklU evrakı meyanında. şimdiye kadar yapmış olduktan: 
bu gibi Jşlere ve bunlnnn bedellerine, firmanın teknik teşkltrıtının kimler
den terekküp ettiğine ve bnngi bnnkalarla muamelede bulunduklıırına dair 
vcsikalnr koyacaklardır. 

7 - Teltur mektuplannı havı zarflar kapalı olarak ihale günU saat 
15 e kadnr makbuz mukabilinde Ankrada Sümer Bank umumt ltfıt!pllğlne 
teslim olunacaktır. 

8 - Posta ne göndcrllecek teklifler nihayet 1hale saatinden bir saat 
evveline kadar gelmiş ve zar.tın kanuni ıetllde kapatılmış olması llzımdır, 
Post:ıda vo.kl olabilecek g~lkmeler nnznn ltlbare alınmıyncaktır. 

(7954) (10013) 

Sivas Nafia Müdürlüğünden: 
1 - Kapalı zarf usuuıe eksiltmeye konulan 1§: Sıvas kı.ş!alar yolunun 

800 metre tulilndekl parke fcrşl işidir. Bu ft..n keşlf bedeli 36528 lırndır. 
2 - Eksiltme 5/ 10/ 942 tarihine müsadlt pazartesi günü saat 15 de Sıvas 

hükfunet binası içinde Nnfi:ı müdürlüğü odasında müteşekktl komisyon 
huzunmda yapılacaktır. 

3 - Bu işe alt evrak ~unlardır: 
Keşif hiıl!is:ısı, fiyat bo:-drosu, metraj cetveli. tesviye! turablye ve ŞOl9 

köprüler ve kliglr inşaat tennl şartnamesi, bayındırlık tşlerı genel ~nrtna
mesl ekslltme şartnamesi ve mukavele suretidir. isteyenler bu evrakı her 
gUn Nafia mlldürlüğilnde tetkik edeblllrler. 

• - Eksiltmeye girebilmek 1çln taliplerin 2739 lira 60 kuruşluk muvak
kat tem!natı" Sıvas mal sandıAına yatırdıklanna dair Ma.li~c nı:ütlıuzunu 
,·eyo. bu mlktnrda pyanı kabul banka mektubunu ve 942 yılına aıt Ucare~ 
vesJlı:aslle eksiltme gününden en az üç gü:ı evvel Sıvas nllllğtne müma .. 
all1 4Jerl muvaffakıyetle başardıklanna dair ttferanslarlle birlikte müra
caatla. nlncnklan ehllyet vesikasını teklif mektubu zaflle birlikte dış zarfa 
koymnlıırı ve keşif dosy:ılatJm tetkik ve imza etmlf bu1unınaları lazımdır. 

5 - Tekllf mektuplarına alt lç ve dış zarflann ve vesalkln dordünctt 
madde hükümlerince ve kanunl tnrıtıere uygun bulunması lazımdır. Posta· 
cb vnkl gcclkm~er kabul edilmez. 

6 - Istcklllerhı teklif zarflarını iklncl maddede yazılı tarihte saat 
14 d" kndnr komisyon rclsllğine makbuz mukablllnde tevdi etmeleri JU\n 
o!unur. 00015) 

İstanbul mahrukat ofisi umum müdürlüğünden: 
1 - Mıı:hrükat Ofls1 odun depolarına daimi amele ve bekçi alın:ıcaktır. 

İsteklllt::rln ynşı 50 den yukarı 25 den qağı oımıyacaktır. Bunlara liyakat· 
lerlne göre em, altmış lira aylık ücret verılccektır. 

2 - Tnllp!erln nüfus cüzdanları ve nahiye veya knzalanndan alacak
Jan iyi durum kAğıtlarlle Mısırçartısı yanında Makulyan Hanında Istanbul 
Mnhrlık:ıt Ofisi Umum Müdürlüğüne muracaatlan. ll0018) 

Amcabeye göre_. 

- Bütün sanat gruplannı bir- ... Her grup sanatı bir 
leştirlverellm diyoruz Amcabey... çekeceğine ... 

... Hepsi bir araya toplansın .. , ... «Oerdunei sanatı» 

~ Jl.1J& ~tummıarı .. 



• 

Sahife 4 

1 Günlük Borsa J 
14.'9/942 pazartesi flatlert 

Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinden: 

_ Sayın IHlaOlkomo~a 
9k 7:, 933 Türk borcu l n. m. 23,80 
• 15 1938 lkramtyeU 19,90 
• 5 1933 lkramJyelJ Erganı 21,95 
• '1 1934 Slvas-Erzurnın I 19,90 
• • 1934 sıvas - Erzurum 2-7 20, 

30 Ağustos 1942 tarihli İkdam gazetesinde intişar eden ve hakikatle 
alakaıi olmayan (Eti Bank Cibali kömür bayile-rinden) batlıklı ilin üze
rine aşağıdaki husuıab ta vzihan sayın halkımıza bildiririz. 

• • 1941 Demleyolu istlkrazı ı 20.05 
• • • • .. .. n 19.10 

A. Demleyolu tnhvııı ı-n 52,-
A. Demlryolu tahvili m 61.-

1 - Kömür bayileri Eti Bank tarafından intihap edilmemektedir. Bu 
bayilerin Eti Bank ve kömür. tevzi müessesesinin namını kullanmaya hak
ları yoktur. 

A. Demlryolu milme.ssll senet 48.-
T. o. Merkez Bankası 153,50 
T. tş bankası nama muharrer 14,40 
T. iş bankası <hıımlle aıt > 14.65 
T. 1ş b:ınknsı milmessll bta. 200,-

2 - Maden ve kok kömürü bayiliği yapmak İsteyenlere lüzumlu mü
saade mahalli Belediyelerce verilmekte ve bu şekilde bayilik yapmak mü
saadesi verilenlere müracaatlarında müessesemizce kömür verill\lekle ik
tifa olunmaktadır. 

A. Demtryollan şlrketı <% 130) 30.50 
A. DemJryoUan şirketi <% 100> 49.50 
Eskiht.sar çimento 10,10 
Kredi Fonsiye 1903 104.50 

100.-

Bu bayilerin satışlari, nakliyat işleri ve depolarındaki muamelat kendi 
mesuliyetleri altında ve 348 sayılı Koordinasyon Heyeti kararnamesi hü
kümleri dairesinde cereyan etmektedir. 

• • 1911 
• • AınorU 54.- -----------... Belsamitol • Kupon l.05 Apartıman sahipleri! •-• 

BORSA DIŞINDA 

Türk altını 

Bot dairelerinize iyi kiracı 
bulmak için cA K Ş A M> tn 

32
•
9° KOÇOK ILA.NLARI ndan il· Külce altın bir gramı 

Mecidiye 
4

•
59 

tifade ediniz 2~0·-.ııııİııİİııİİİİİııİ ... lııiiiıi._ _________ __ 
İdrar yollan iltihabı, yeni ve eski BELSOÖUKLUÖU, İdrar ıorluıtu, Me
sane ve Prostat iltihabı, Sistit ve Koll Slstltlere. Böbrek raho.tslzhkJa
- nna karşı en milkemmel bir llAç BELSAMİTOL'dur. BELSAMİTOL kul-

STUDYO 
Pek Yakında Açıhyor 

lıınnnısır v.ukıında yazılı hastalıklardan çabuk kurtuıurlnr BUtiln Ee
ıane ve ecza dep0larlndan arayınız. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

l - Mevcut listesi mucibince muhtellt Ltto, Tipo. ofset matbaa mürek
kebi, ince ve orta vernik ıe muhtellf yaldız pazarlıkla satın alınacaktır. 

n - 'Pazank: 22/9/942 t.'\rlhıne 1'83tlayan salı gUntı saat 9,40 da Kaba
t.a.tta Levazım şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

nr - ı.ıste her gün sözU geçen şubeden alınablllr, 
r.v - isteklllertn pnzarlık için tayin edllen gün ve saatte % 7,5 gü

venme paralartle birlikte o.dı geçen komisyona gelmelert tlAn olunur. c9680• 

SÜMER BANK ___ , MUHASEBECi ARANIYOR 
istanbulda Büyük bir Hususi Şirketin Tecnibell iki Türk Muhaslbc 

Deri ve Kundura Sanayii 
Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemlzln Beytozdakt Merkezinde mevcut muhtelit Barem da
hili ve harici münhal vazifelere aşağıdaki §erait dairesinde 

imtihanla memur alınacaktır 
Talipler anısında yapılacak inıtı.han neticesinde kazananlara 3659 No. lı 
kanun hükümlerine göre 75 Ul 170 lira 1icret verllecekttr. 

Şerait: En az~ tahslll gönn(lş olmak, Mali ve Sanayi müesse
satta ve tahstsen muhasebe iş!erlnde çalışm.ı.ş olmak, askerlik ile alAk.ası 
olmamak, 3656 veya 3659 No. lı kanunlar hllkümlerlne tAbl devulr ve 
müe.ssesatta çalışm.ı.ş olanlar şeraiti haiz oldukları takdirde inıUhansız 
da alınabilirler. Arzu edenlerin tahsll, hlzmet ve nskerll~ vcslkalnn ve 
nüfus kAğıtlrllc en geç 20 EylQl 942 tarihine kadar mUeMCSemtzın zat 
işler! şefilğine kısa hal tercüme1erlnl havı dilekçe ~ müracaatinrı. 

••a•••• Taşraya azimet haseblle ace!c kelepir••••••• 

SATILIK APARTMAN ve EVLER 
Galata. Bankalar caddesinde 10 daire, her dairede 4/5 odalı Beton

arme, havagnzı, terkos. elektrik ve banyolan mevcuttur. Apa.rtımanın 
altında büyük bir mağaz:a matbaa olmaya eıverlflldlr. Apartımanın ar
kasındaki geni§ bahçest de sattııktır. 

Hem bunlnr lçln hem de satılık ve kiralık ev ve Apartımanı olanlann 

DIVANYOLU KURTULUŞ TECiM EViNDE 
BAY ZIY AYA ACELE Müracaatları.--· 

M. M. V. Dıe!'İz Dikim evi Müdürlüğünden: 
Subay iskarpinleri Ue tatebe totlnleri lmaltltı için kundura işçisine ih

tiyaç vardır. Taliplerin her gün Ka.sımpaşadn deniz dikim evi müdürlüğü-
ne müracaatları. t9987• 

YüCA üLKü LiSESi 
11••••• Kayıtlara ~anm~tır. rc!eteın: 2001{\ 

İstanbul mahrukat ofisi Umum müdürlüğünden: 
1 - Saray kauısı dalhlllnde Ayazpaşa. vakıf omıan\ı.nndan istihsal 

edllecek 5382 ton mangal kl)mQrUnün imal ve nakllyeslle vagon içinde 1s
tanbulda gösterilecek istasyonlarda tıesUml etstıtmeye konulmuştur. 

2 - 21 EyIQ.l 942 pıı.zartesı günü saat 11 de ihalesi icra kılınacak bu l§ln 
aartnamesı mahriikıı.t ofisi muhasebesindedir. 

3 - Taliplerin knnunl temlnatlarile blrllk:te tckli!lerlnl mezkQr gQ.n ve 
saat.e kadar ons umum mlld!lrlüğüne tevdl ve o saatte milnakasaya l§tlrlk 
~tmek için komisyonda 1sbatı vücut etmeleri ltlzımdır. Bu saatten .!Otlra 
felecek teklifler kabul olunmaz. (10054) 

Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğünden : 
1 - Tıp Fıı.kfiltesl lkmnl fmtfbanlanna 1 Blrlncıteşrln 942 günü başla

nılacağından ikmale kalmış bulunan Tıp tnlebe yurdu talebelerinin 25 Ey
anı 942 ca.nü. 

2 - Fen Fıı.kültesl ikmal lmtıhanlıınna 25 EylQl 042 günU başlanaca
~ından bu sınıfa mensup Tıp talebe yurdu ta.lebelerlnln 20 Eylül 942 gO.nil, 

3 - Fakültelerde derslere 1 Iklnclteşrln 042 gfin!l başlanacağından ik
mali olmıyan Tıp taleoo yurdu talebelerlnln de 211 B!rlnciteşrln 942 günü 
Yurtta bulunmnlan ll\zımdır. (10030) 

Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden: 
1942 mahsulü fındıklardıı A.zııml rutubet derecesi, iç.terde % 4, kabuk-

'arda % 8 olarak tesblt edltmlştlr. C1002D> 

İstanbul Be lediyesinden: 
Osküdar ve Kndıkö7 Bayilerinde mfistehllkln vasıtasına teslim kok: kö

mürünün tonuna 28 lira 50 kuruş satış tlatl tesi>lt olundutu Uln olunur. 
(10052) 

Haydarpaşa Lisesi Alım Sabm komisyonundan: 
Ha7darpaşn Useslnde yaptırılacak olan 5107 lira 4'1 kuruş keşif bf;delli 

tamirat kapalı zart usullle eksiltmeye konulmu§tur. 
Eksiltme 17. Eylül. 1942 perşembe günü saat 15 de Beyoğlu Istlk.ldl cad

desi Karıman ma~azası kaqtsında Liseler Muhıısebeclllğl binasında. yapıla
caktır. 

Teklif mF-ktuplan eksiltme saatinden bir sant evveline kadar komisyona 
verllm~ eılmalıdır. 

Eksiltme genel hususi ve fenni şartnameleri ve ı~eşlf hull\s:ısue buna 
müte!errt cıı~er evrak mektepte görüleblllr. 

Muvakkat teminat 890 liradır. 
İsteklilerin en az bir taahhütte 3500 liralık bu işe benzer iş yapt1ğına 

dair idarelerinden al.llUJ olduğu vesikalara istinaden 1stanbul vllıl.yctlne 
---''--'~Urac:ıatıa. e~Jtnıe tıırlhlnden ıte.ttı ~ünlerf hnrtç. S gün evvel alınmış 

ihtiyacı vardır. Altlkadarlara, kablllyetıerlne göre maaş verliecektır. 
1 Talip olanların en gec 20 Ey!ü~ 1942 tarihine kadar mektupla İstanbul 

ı 1 391> numaralı posta kutuswıa müracaatlan IAzıındır. 
: : Müracaat mektuplarına el yazısı ile hal tercümesi yazılmnlı, blr 
1 adet Fotografla nüfus cüzdan sureti ve varsa referanslarının suret!erl 

KULLANINIZ. TESiRiNİ DERHAL GÖR0RS0N0Z. --

--.u.~-BURSA PAZARI 
Hasan Hüsnü Sioahioğlu 

Sultanhamam cad. No. 4 Tel 20625 
Yatı mekteplerine gidecek çocukJannızın Yatak, Yorgan, B:ı.ttııni

ye, Çarşaf, Havlu, Pike örtüsü, Çamaşır ve bllQmum tuhaflye ~asını 
ehven flat.larla mağazamızda bulablllrsinlz. 

POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

Cildi tahriş etmez, 

cildi yumuıatir. 

Her yerde POKER traı 

biçaklarını arayınız. 

Kızılay hastabakıcı hemşireie 
Okuluna Yatılı Talebe alınacaktır 
Tahıil müddeti üç senedir. 
Yemek ve giyim parasızdır, ayrıca harçlık verilir. 
Mektebi bitirdiği vakit derhal Devlet haıtanelerinde ıerefli va
zifelerine tayin edilirler ve aynca hemıireler yurduna Aza olur
lar, işsiz kaldıklım veya tekaüt oldukları zaman yurdda iaoe ve 
ibatt:leri temin edilir. 
Kabul şartlarını haiz: olanların memleketlerinden İıtaııbula lcn
dar yol paralan Cemiyet tarafından ödenir. 
Kabul ,artlan: 
t - Türle tebaası olmak, 
2 - Sıhhati yerinde olmak, 
3 - Yaıı 16 den apğı ve 2S ten yukan olmamalı:. 
4 - iffetli ve iyi ahlük ıahibi olm'lk, 
5 - En az orta veya ona muadil tahsili bitirmiı olduğunu gös
terir veailcası olmak, 
6 - Evli olmamak, 
7 - Okulu terkettiği veya beı senelik mecburl hizmeti ifa etme
diği takdirde, okulun tahsil masraflarını ödeyeceğine dair bir 
kefaletname vermek. 
İstekliler lüzumlu malumatı ve müracaat evralunı, Arıkarada 
Y enişehirde Kızılay Umumi merkezinden, lıtanbulda Aksaray
da Kıday Hastabakıcı He:nıireler Mektebinden ve diğer vila
yetlerde Kızılay ve Şubelerinden alabilirler. 

Şose ve Köprüler İst. Mı ntaka Müdürlüğünden: 
(10,000) lira muhammen bedelli 200 - 250 Utrelllc içi dışı gnlvenlzll 1 1.5-

2 mm. saç kalınlığında 200 litrelikler 40 - 46 Kg, 250 litrelik 44 - ~ Kg, 
sıkletinde demlr çenberU 100 adet yenı bidon pazarlıkla eksllt.meye konul
mşutur. 

Eksiltme 16/9/942 çar§anıba günü saat 15,30 da. Oaln.ta. Ke.raköy Per
çemli sokak Cemaat Hanında Şose ve Köprüler İst. Mıntaka müdürlüSü 
ekslltme komisyonunda. yL\.l)ılııcaktır. 

İstıeklllerln (750) lira muTakb.t teminatla berabetl 24DO sayılı kanunun 
tayin ettlğl veslkalan h!mllen muayyen gün ve aaatte komisyona gelmeleri. - .. . ... '" 

15 Eylül 1943 

Memur alınacaktır 
Maliye Vekilliğinden 

1 - Toprak Dağıtım komlsyonlnrmda Fen memuru olarak çalış.. 
mak Ü:Tere 30 memur alınacaktır. 

2 - Alınacak nıemurlar Tapu ve Kadastro Okulunun Fen kı.s
mmda bir ders yılı tahsil göreceklerdir. 

S - İsteklilerin Lise mezunu veya. lisenin onuncu sınıfını bltır
mtş bulunmalan ve askerlikle lllşlkll bulunmamalan ve elll yaşını 
da geçmemiş olmaları şarttır. 1 

4 - Alınacak memurlara okulda bulunacakları müddetçe altmış 
lira Ocret ve on lira muvakkat tazmtpat verilecek ve ayrıca fevkall
de zam kanunundan da istifade edeceklerdir. ,Ele geçecek safi mik
tar yetmiş bir llra otuz t-eş kuruştur .• Köylerde geçecek her gOn lçln 
aynca seyahat yevmiyesi verJlecektlr. Okulu bitirdikten scmra !lse 
mezunlarına seksen beş ve diğerlerine yet.mı.ş bCJ lira ücret verile
cektir. 

5 - Okulu bitirenler beş sene müddet.le Maliye VekAleUnln 
lenstb edeceği yerlerde çalı(acak ve bu mesainin mühim bir kısmı 
köylerde geçecektir. 

6 - isteklllerin Maliye Vekllllğl cMllli Em!A.k U. MlidürHlğÜD ne 
hitaben yazacaklan dıJekçelerlnl ve aşağıda yazılı vesikaları 20 
Eyllite kadar göndermeler! llzımdır. 

Dl!ekçeye bağlanacak vesikalar şunlardır: 
A - Nüfus Hilvivet clizdanı taslı veya noterce ve yahut re~mi 

blr makamca tasdikli sureth 
B - Altı kıta fotograt, cAltı buçuk dokuz ebadında• 
C - Okul tasdlkname veya phadetnamesı cıAsh veya tasdikli 

bir suretı. 
D - Bulunduğu memuriyetlere alt vesikaların asıl veya suretleri 
E - Sıhhi durumunun her iklimde veya bllhassa köylerde vazi

fe görmeğe elverişli olduıtuna dair hük11met veya belediye doktorlu
~u raporu, 

F - C. MüddelumumUlğlnden mahkllmlyetı olmadığına dair ve
sika eİstıdanın altına Müddelumumtltkçe tasdıkli meşruhat verilmek 
sureti!e de olabillr.• 

O - Hüsnühal kl~dı. 
H - Askerlik vesikası. cNütus hüviyet cüzdanında varsa aynca 

istenmez• 
J - İstekli resmi blr dairede çalışmakta ise bu dairenin alelusul 

muv:ıfakatlnl gösteren vesika. tMüracaata mütealltk istida ve vesı
kaların o daire vasıtasUe gönderilmesi halinde aynca muvafakat.na
meye lilzum yoktur,• 

K - Noterlikçe resen tasdikli taahhiltname cBu tanhhütna.me
nlr sureti Ankarada Mllll EmlAk Umum Müdürlüğünden ve vllAyet-
lerde Defterdarlıklardan alınacaktır... (7704) (9820> 

... , ..... :,. . -. ..... :f~ ' · .. ~··ı··-- .. 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliği 
Mübayaa Komisyonundan: 

Mevcut tekneye konulmak üzere 20 111 30 beyglr kuvvetinde alınac9.k 
bmzln veya mazotla müteh;ırr.k motör makJneslne tallp zuhur t.tmt!'lll.est
ne binarn münakasa on gürı müddetle temdld edUmlştlr. 

Talip1ertn ihnle günü olan 19/9/942 cumartesiden evvel şart.nameyi 
görmek üzere riyaset idare şe111ğlıte mü~caatıarı llAn olunur. (D752> 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Bakırköy akliye hasto.ne.slnde eski mutfak binası tamiri lşlert açık ek
slitmeye konulmuştıır. 

ı - Ek.slltme 20/9f942 çnr4f1mbn günü snn.t. 15 de Sıhhat ve lçtlmal 
Muavenet müdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 

2 - Keşit bedeH 9920 llı'a 54 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı 744 llrn 05 kuruştur. 
4 - İstekliler mukavele, ekslltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve 

fennt şartnameleri proje, keşif hülAsaslle buna müteterrl diğer evrakı her 
gün komisyonda görebU1rlcr. 

5 -- istekliler en az bir taahhütte 6000 liralık bu işe benzer le yaptığına 
dalr idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vllCıyetlne 
müracaatla eksiltme tarihinden tatil günleri hariç <.3• gün evvel alınrnıt 
ehliyet ve 942 yılına alt ticaret odası veslkaslle belll gün ve saatte koml&-
yona gelmeleri. f9834) 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
Polis süvari hayvanları için alınması kapalı zartla eksııtmeye konulan 

85000 kılo ot ile 65000 kilo sap samanın ihalesi 30/91942 günü saat 15 de 
müdürlyetlmlz binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

Muhammen rt:ıt otun beher kJlosu 10 ku~ sap samanın beher kilosu 
7 kuruştur. Muvakkat teminat 978 lira 75 kuru~ur. İsteklUerln mektupla
rını 30/9/942 günil saat 24 d~ k:ıdar komlsyon reisliğine veıımelerl ve alına
cak mallann evsaf ve prtlarını gönnek için de 3 üncü şube müdürlü~ne 
müracaatlan. (10023> 

O niversite Rektörlüğünden: 
Edebiyat Fakültesinde Arap· ve Fars tlloloJlsl doçentHğl açıktır. Dil lm

tlhnnları 14111/942 cumartesi günü yapılacaktır. Namzet.lertn btı tarihten 
bir hatta evvel tezlerini vennı11 olmaları ldzımdır. İstcklllerln sıhhaL rapo
ru, nüfus kAğıdı örneğUe Umi hüviyetini gösterir ,fli dişler tıedrls işlert ka
leminden lstenecektlra ve 5 fotoğrafı lle 9.Xl.942 tarihine kadar rckt-Orlülfe 
baş vurmaları. t9934) 

İstanbul Bölge Sanat Ok ulu müdürlüğünden: 
Münha.1 otan 30 Um ücretll okulumuz kapıcılığına okur, yazar o1mnk ve 

mıı askerliğini yapmış bulunmıılc şartUe bir münasibi alınacaktır. Yly1ı> 
Cçmelc okula alt olan bu ı.,ı lstekll olanların doğruluk kAğıt.larlle birlikte 
okul idaresine müracaattan. (9982> 

Erzurum Transit Yolu mmtaka müdürlüğünden 
Transit yolunun 363/384 \'C. 511-513 kilometreleri arasında 652Ti.77 Ura 

keşif bedelll üç ahşap köpru kapalı zarf usullle eksiltmeye konutmuştut. 
İhalesi l İlkteşrln 942 perşembe günü saat 15 de transit yolu muıtnım mU
dürliiğünde mUteşekkll "komısyon tarafından yapılrı.ca.k.tır. ihaleye glımek 
isteyenler ihale gününden üç gün evvel vll6.yete müracaatla alacaltJ.arı eh
liyet. ticaret odası vestko.sı ve 4895,83 ltm muvakkat teminat mekt11Plarlle 
koml~ona müracaattan lAzımdır. Taliplerin ihale günQ ihale saa.Unden 
blr saat evvel 2190 sayılı kanun mucibince tek.ltt mekttıplannı makbuz mu
kablllndc komisyona vermeleri mecburidir, Fazla maHimat almak ve keşif
leri görmek lsWyenlerin her gün transit YOiu Erzurum rnmtaka müdürlü
ğüne müracaatla görebUJrler. Ekslltme~ gireceklerin bir defada 2~000 U.. 
rahk köprü lşlnl bltimılş oiduklarına dalr veslka ibraz etmeleri şarttır. 
Postada vukubulan tcahhur nnzan ltlbare nlınm1yacaktır. (998', 

Maarif Vekilliği İstanbul Aktam Kız Sanat 
Okulu müdürlüğünden: 

Talebe kaydına başlamnış~ır. Her glln okul idaresine 9 dan 1'1 ye kadar 
müracaatları Cağaloğlu: Tel 21083 (9893) 

İstanbul Jandarma satın alma komiıyonundanı 
Bir kilosuna. •681 kuruş fiyat tahmin edilen .ıoooo : 150001 ktlo kösele 

kırpıntısı 1'1/D/ 042 perşembe günü saat 15 te İstanbul - Tak.sim J. Sa. Al. 
komlsyonnnc:ı pazarhk nrttmnaslle satılacaktır. Muvakkat teminat c765• 
liradır. Kırpıntı nümunelerl komisyonumuzdn ve ftırpmtılann hepsi de Ka· 
sımpaşada Deniz dikim evinde her gün görülür. Şartnamesi parnsız oınrak 
nlırur. İsteklilerin kanunen lbrnzı lcnbeden vesika ve teminat mektup veya. 
makbuzlarlle pazarlık gün ve .saatinde komlsyonumuzn gelmeleri. (9769) 

Italyan Lisesi ve Ticaret Okulu 
TOM TOM SOKAK - BEYO(;LU - Tel: 41301 

Pazardan maada hergUn saat 1 O • 1 3 arasında kayı! muamelcal 

••••••• yapılır. 


