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Almanlar 
Stalingrad'ı 

aldıktan sonra 
ne yapacaklar ? 

Reisicumhur bu sabah 
Ankara' dan. geldi 

BU • BA.BABKI TELGBAPLAB 

Harb ne kadar sürecek ? -.,.. 
Politika çerçevesinhı boşluğu, 

l)teki cephelerin durgunluğu kar
~ısında, bütün dünyanın gözleri 
Şark cephesine ve orada da Sta-

istasyonda şehrimizdeki Vekiller ve 
birçok zevat tarafından karşılandı 

Ungrad muharebesine dikilmiş Reisicumhur lımet lnönU bu ıa- fesörler, Villyet ve Belediye erkanı 
bulunuyor. b h d k b uk h t ve kalab.al-,_ bir halk kütleai tarafın-

Alman Propaganda Nazırı B. Göbbels 
bu suali soranlara cevap veriyor 

Bu şehir etrafındaki boğuşma a aa~t . 0 uz uç ta uıus tr~n- ur. Berlin 1 7 (A.A.- - Propagan- vardır ki harbin neticesinden endi~e 
.Çok çeti:n ve her iki taraf için le ıehrımıze vaaıl olmuıtur. Mılll dan karıılanmııtır, da Nazın B. Göbbels, Daa Relch ô •• •• d k• duymasına mahal yoktur. 
çok kayıplı olmakla beraber Al· Şef Haydarpa§a istaıyonunda Milli Gar, l>ayraJdarla ıUılenmiıtl. Halk gazetesinde yazdığı bir batYazıda fi\) m UZ e 1 Almanya hiçbir zaman taarruz 
manlann adım adım yürüyerek Müdafa~ Vc~li gen~~al Ali Rıza Millt Şefi hararetle alkıılamııtır. bu harbin ne kadar süreceği mCAıcle· prcnsiplt.rini feda etmemi~tir. Ha-
ev ev alarak şehre girmeye ba§- Artunka., İktısat Vekılı B. Sırrı Day, sini incelemektedir. Nazır diyor kiı haft Jar sımlarımız mütemadiyen gele:ek te-
fadıkları haber verlliyor. Parti idare heyeti rciıi B. Suat Hayri İsmet İnönü Haydarpapdan Acar cHarbln dördüncU yılında dost a şebbüsü beklemişlerdir. Her ı•eni 

O ·· )il h · · d '-' b l motöri.iıne f:>inerek gene balkın alkı1-Almanlann Stalingradı almak rgup • ıe ". mız. eıu m. e. usu, ve dilıman herkes harbin ne kadar yaz ıimdiye kadar bütün snhnlarda 
il O t ektö Ü O lan arasında ayn~mıştır. t_ l fçin yaptıkları ölçüsüz fedakar- genera er, nıvcraı e r r • pr - süreceği sualini ıormaıdadır. Bu 4 İngı.liz İstihsalat Nazırına har:b kudr~timizi fazla aştırmıştır. 

lık, Rusların burasını düşmana yıl zarfınday akıız harb değil, inaan~ İptidai madde ve ıiliıh bakımmdan 
vermemek için gösterdikleri kah- Yen 1 ru·· rk 1 ye lar ve milletlc.r de ibir değişme ge- göre hayati ehemmiyeti vazjyctimiz, harbin iptidnsındcn da-
ramanca inat, taş ve kül yığını çirmiıtir. Bütün memleketlerde bu- haizdir ha iyidir. Anglosaksonlar bizden 
olmuş bir şehri kazanmak hır- gün hr ıey daha realist manzara hala çok geridirler. iptidai mad-:le 
srndan yahut kaybetmemek kay- gösteriyor. Biz harbin iptidasında Lonclra 1 1 (A.A.) _ lıtihsalat ve insan hıı.kımından çok zengin 
gısmdan ileri gelmiyor, bu nok- lngı·ıtere'nı·n eski Ankara Büyük realist görüşle ba1ı:mııtık. Şimdi a1- Nazm Litlleton demiıtir ki: c.Önü- olan Rusyıanın bugün kolu. bac~ğı 
tanın düşmesile Şark cephesinde danmıı değiliz. Harb bütün mıtlt üzdeki birk,.r haftanın harbin ce-- kecsilmiştir. Harb kuvveti uıyıfla-
<ıurumun baştan b~a değl~'!eği k } • kuvvetin kullanılrnasile zafere Ta· -.- mıı telakki edilebilir. 
aiisüncesinden doğuyor. Elçisi mühim bir ma a e neşrettı nlmaıı lcabeden muazzam bir mil- reyanında büyük ehemmiyeti var- Vaziyet, bize hütiin znfer ş nsl -

Stalingrad, sadece Sovyetler Ietler trajedisidir. Hudutsuz hürriyet dır .. Rusya daha birkaç .~afta 'Vabz~- rını bil<lirmiştir. Fakat bizden daha 
Ş t b kı .. o h b' , yetı muhafaza ederse muvazene ı- .L k J • • kt" s· • 1 • efinin adını aşırn:ısı a mm- Londra 17 (A.A.) _ Swıday Tlmes ha. sarılırlar Türic köylüsU:ılın mu- veya olmemız, ar ın neticesıne . f k d kt" -oırço ıey er ı:,ıtıyecc ır. ızı mr 
~ Kı 1 d h k • d z:m tara a geçece eme ıu . ..k ı· d h b ki" s· .. uan zı or unun, er as er gazeteal İngllterentn eskl Ank:ı.ra bü- harebe sahne&lnde cesaretlntn hu u- bağlıdır. 1 serı yu sc ış a a e · ıyor. ıze oy· 
orada ölünceye kadar elinden yük ~lçlsl Bir P~rcy Lorain'ln btr ma.- du yoktur. Kendislle dil.şman va.zlye- Muharebenin ne kadar süreceği "- le geliyor ki bu yükseliş clağ-ılığı 
ifüşünnek istemiyeceğl blr san- kalesini büyük başlıklarla neoretmek- tlnde bulunanlann hepsi buna. hür- hakkındaki sualin kat't bir cevabı ovad~ öğrenmiş milletlerden zıyadc 
cağ'ı sayılabilir. Fakat bundan tedlr, Ma.ka.lede den1Uyor kl: metl öR"renmlşlerdir. yoktur. Nasıl ki bir barhe tekaddilm kaybedilir, sonuncusu kazanılır, di- sulh zamanında dağcılığı dnflarda 
baska Stnlingrad, Volga gibi en Yeni Tilrklyeyl vasıtlandtran esas Kemallst Türkiye bütün komşula- eden gUnlerde harbin ne zaman ve yorlar. Bu ıöylenen sözlerinin en öğrenmeyi ihmal etmemiş bir mi11et 
aeğerli bir taşıt yolunu ve Rus- nokta. bütünlük ve idralctlr, Türkler rlle Jyl münasebetler kurmuştur. Rus- ne tekilde çıkacağı da bilinemez:. aptalcasıdır. Bu anca~ 1914 harbin- tarafından daha kolaylıkla elde edi
yarun içerlerini Alınanların iler- miltecanls olmıyan eski Osmanlı im- lan dost yapan, asırlık lhtllıHa. nihn- hkat tecrübe eunu lapat eder ki de bizlıu yaptığımız gibi, galibiyet- lebilir. 
leyişine açacak son ve tek kuv- paratorluğunu e.romıyorla.r. Bu im- yet veren Sultıanlar değil, yenl Türk!· harb gibi ıulh da birdenbire çıka- ledmiz:e rağmen, muharebeyi ter- Biz vazifemizi çok iyi biliyoruz. 
\'etli kale olarak da düşman eline panıtorluğun Türk olmıyan kısımlan yedr, Yunansta.nla ve dlğel' komşu- caktır. ketmekle kabil olur. BugUn galip Al· istediğimizi biliyoruz ve bildiğimizi 
geçmemesi gerekli görülen bir atılmıştır. Eskiden Halife ve Sultan- larla dootlUk tesis eden yine Sultan- f T l bütiln muharebeler rnanyanın elinde o kadar garantiler de istiyoruz.• 
can damarıdır. lann hA.klmlyett altında bulunan bu lar değil Cümburtyet hükfımetldlr. ngı ız er, 

topraklarda yeni hlikflmetler teşekkül B h d aı 1 ·la. bera -----------------.. ..._ ______ _ StalinnTad, tıpkı SivastA:>pol ey u e yere ç ışmış o maıc -
ı-.• etmiştir. Türklye bunlara fena na- ber Bulgnrlstandnn Balkan antantın:ı. 

gibi bir harabe halinde alındık- zarla bakmıyor. glnneslnl lst.lyenler ytne Türktyenin 
tan sonra Almanlar ne yapacak- Yeni Türkiye siyasi tstıkl!Unı mil- hükümet adamlarıdır. Sadnb:ı.t pak· 
Zar? dataaya o.zmetmlştlr, Bu hususta im~ tına giren ve Asya.da.ki komşularl!e 

Bugün, dost diişman, herkesin kA.nlar çok büyüktür. Türklyenln nü- dost yaşama~ temin eren keuı. Su.!
zihninl kurcalayan başlıca sorgu fusu takriben 20 mUyondur. Türkler tanlar de~ll. yenl Türki~d\r, 
budur. Almanlar için temelli var- istedikleri gellşmeyl temin etmek tçln 
gı. kış gelmeden önce Rusyayı sulh arzu ediyorlar, Türk hilkllmet Makalemt ikl adamdan bahsederek 
tehlikeli bir düşmnn olmaktan ndıımlan JllllJl.inkU olnylan evvelden bitirmek lstlyorwn: Atatür.ıc ve .1nö-

Yeni Gine'de 

Ormanda köşe kapma
caya benzeyen bir 
ınuharebe oluyor 

Stalingrad' da son 
muharebeler oluyor 

görmli.şlerdlr. Tilrklyenın bu görüşil- nü. Türklycnln kendini idare etmek 
çıliarmak, Şark cephesinde kış ne bir çok devletler ina..'lmışlardır. için bulma.k mnzharlyetıne nan oldu
harbini en az zahmetll ve mücla- Cu.mhurt:yetln ııtınındanberı vatan- ğu 1k1 adam. İklslnde de aynl o!an şu Londra 1 7 (A.A.) - Avustral
faası kolay şekle sokmaktır. daşlardan blr çok mali fednkirlık ıs- iki meziyet var: Kaya kadar sağlam yada neşredilen tebliğe göre Owen 

Stalingradın alınması bu gaye- tenrnlştlr Gelirin yüzde 25 _ 30 u namus ve şerer. çok yüksek blr va- Stanley dağlarında dün ciddi çar
ntn gerçekleşmesi değil, bu hede- Milli müdafaa.ya tahsis edilmlştlr. tanseverllk. İnönü gUvenllmeğe lt'\- pışmalar olmuştur. Japonlar ağır 
fe varmayı mümkün kılan yolun Bütün vatandaşlar bunu seve seve yık, nadir görülilr görüş berraklığına tazyik.ta bulumı;orlar. Reuter mu
açılmasıdır. kabul etm~lerd!r, Tilrktyonln sUtLh- ma.llk, tnsanlan sevk ve 1dnre e~e- hr..biri diyo• ki: cMuharebe adanın 

Moskova, Almanların birçok 
noktalarda Rus müdafaa 

hatlanna girdiklerini bildiri~·or 

Bu hedefe vaımak için Sovyet lan kimseyi tehdit etmiy0r, nncak is- sini bilen bir liefttr. Kemalist Türk!: cenubunda mühim Moresby üasü· 
ordularının esaslı taarruzlara gl· tlklflllni korumak içindir. Bu takdire :-1~ra~:a~~~~~\u~':n:::ı~r iyı nün 55 kilometre ~Aimalind1e Yodriba! 
rlı:;mlyccck derecede bozulup da- değer bir n1lsald1r. etrafında oluyor. vustra ya evrı-
ğılması bir de Alman ordulanna Yeni Türkiye hayatın~ c~ kıymet~! Atatürk için şunları söyt!yeceğim: yeleri kuvvetlendirilmiıtir. Orman· 
kı 1 k ' 1 b"l k k 1 bi unsuru köylüdür. Türk köylüleri azim O sevk ve idare Jçln yaratılmı~ rad- da köşJ kapmacaya benziyen mu-
şa On 

1 
.ece • ısa mış r sahibi, mert insanlardır, S:tbahta.n yomdan bir insandı. Ölilmdc:ı kork- harebeler oluyor. Japonlar hafif 

cephe elde edılmesl sarttır. akşama kadar çalışırlar, tarlalarını m.uyordu. Har'bi bllly0rdu, takan kan dağ ve havan toplan, otomatik si-
Stalin"rad ve Kafkas mu~ar.e- eklp biçeler. vatan müdafaasına. ~a- dökmeğe razı değlldl, Sulh onun baş- l'hl k 

11 1 b~lerl Sovyet ordusunu ne olçü- ğırılınca. sapanlarını bırakarak sllfl- lıca. gayesi icil. a ar u anıyor ar. 
de hırpalavıp bozmuştur, bllmi- Salomon adalanndan Guadnlka-
yonız, Stı:! lin"radı aldıktan san- nal' da Amerikalılar mevzilerini tu-
ra kolavca Hazer denizi kıyılan- Yiyecek maddeleri tuyorlar. Amerikan tayyareleri Ja-
ııa vararak Kafkasva ile Rusya pon gemilerine muvaffakıyetli hü-
arasında her türlü ilgiyi kesecek p cumlar yapmışlardır. 1 kruvazör 
olan Almanlann, bu suretle Sov- ı•rı•nç ve sadeyag"" torpil isabetilc, diğer biri bombalar-
yet dayanma kudretini yüzde la hasara uğratılmıştır. 
kac nispette azaıtacaklan da bel-

li değildir. Çünkü yukarda Le- d •• k ı • ? 
ningrad cephesinde ve ort.ada ne en yu se ıyor 
Moskovacla vığılmış olan bilyil!c • 

B. Willkie'nin seyahati 
Londra 17 (AA.) - B. Willkie 

dün öğle yemeiini İran ıahı ile bir
likte yemi§, akıam Baıvelcilin ziya· 
fetinde bulı;ıımuıtur. 

Londra 1'l CA.A,) - Stallngrnd'ı:ı 
vtllZlyetl g1ttı~ ırcn~ınk:tndtr. 
Gece yarısı Moskova'da neqredUen 
tebliğde dcnl.llyor ki: 116 eylllldc. Stıı
llngrad'ın şimal doğu varoşlannda. ve 
Knfkasya.'da Mozdok bölgoolnde mu
harebeler olmuştur.• 

Ruslar tebllğ'lcrlnde tik defa olarak 
Stnllngrad'ın varoş.la.nndan ve ılmııl 
doğu ıstlkametılnden bahsedı:yorlar. 
Son günler zarfında Stll.11ngrad lçln 
başlıca tehlike cenuptan gcıtyor, 

Mozdok etrntında mulul.rebe şid
detlenmiştir. Ruslar Terek üzerinde
ki Alman köprılba§ı mevzilerine hü
c.um. ediyorlar. Almanlar da t~nklarla 
btr hficum 3"llpmışlıı.rdır, Hücum pils
kilrttllmüştür. Şimalde V?ronez'de 
Ruslar Aimanlnnn hUcumlanm tard
etm~Ierdir, 

Moskova radyosu dün geceki neşri
yatında cenubi Rusya'da yapılan 
muharebelerin ehenunlyeUnden bah
setm!ftfr. Spiker demiştir ki: ıSov
yet petrollert elAn Alman kontro!ıı 

Rus kuvvetıeıi gerideki kaynak
lardan ve stoklardan daha uzun 
müddet istifade ederek, geçen kış 
olduğu gibi Almanlan rahatsız 
edecek ve o uzun cephe boyunca 
büyük kuvvetler tutmak zonın-

Zeytinyağının bugünden itibaren litresi 
bakkallarda 142 kuruşa satılacak 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

öa bırakacak hareketlere girişe- Son günler zarfında plr1nç ve sa- ,. ____________ , 
bilirler. deyat tıatıerlnde mUhlm blr yüksellf 

<:!u halde Almanların. Stali:n- vardır. Bunun scbplerlni ~renmek Yenı· mahsul 
~ üzere tanıdıRımzı namuslu bir tüc-

gradı ve Volgayı geçmekle bera- carla gö1i4tilk, Bu zııt blze şunlan 
ber, bu kış umduklarını başar- ·· ledi 80Y: : • 
rnak için mutlaka, geniş çapta tSon zamanlarda pl:yasa.rta plrlnç 
yeni bir harekete başlamalarını azalmıştır. Flatlerln yükselmesi bun
beklemek 1:1.zımdır. Bu hareket dan Ueri gellyor. Plrlnctn a:~a.lma.sı. 
hangi istikamete doğru olabilir? 1 na sebep te geçen seneki mahsulün 

Almanlar bu niyetlerini pek tükenmek üzere olmasıdır, treçen se
gizlememekle beraber - bunu nekl pirinç mahsulünün bllyük bir 
salflhiyetu ağızlardan işfünlş- kısmını hilkOmet satm ıı.lnuftı. oe
tim - ptanlarmı, tabi! olarak riya kalan miktar §imdiye kadar 
gizli tutuyorlar. idare etmlştır. Bir iki hnftaya kadar 

Bu noktada türlil görüşlere yeni mah.rul gelecekUr. o rnman ti-
sl yor atıer düşecektlr, 

ra B anı k ıer Almanların Kar- Bu münasebetle tunu da söyllye. 
azı as erk 'hem Batuma ka- Y1m: Pirinç Suriyo'de çok p:ı.halıdır. 

kasyavı aşara İstihsal mıntP.lmları hududa. yakln 
(iar Karadeniz kıyılarına varmak olduğundan milh1m m1ktarda mal 
ve Rus donanmasını yoketmek, Surtye•ye knçırılıyor. Şu halde yapı. 
hem de Hazer kıyısından Bakü lncak şey pirinç ıstlhsnllnI arttırmak, 
petrollerine erişmek isteyecekle- kaçakçılığa karşı tedbir almaktır. 
rini sanıyorlar. &ıdcya~a gelJncc, bunun ı:.zlığı şu 

Kafkasyayı almak Almanlara 1~ .sebep.en llerı geliyor: ı - Kış 
rok şey kazandırsa bile yukarda yuıilnden geçen sene tnzıa telefnt 
:o.· ' • olması, 2 - Dcrlntn fazla ı,>:ıro. ede
asrt cephe kalacağı tein Rusvanm ccğt düşünülerek sırf dcrlsl Ir.ln tnz
Cla vanma kudretlnf kıracak bir Ja hayvan kesilmesi. Hayvan 'mıktan 
yuruş savıla.maz. Bundan baska, azalınca o.lınan süt t.e azalmış ve 
Kafkas dnğlannda kış daha çn- sadeyağ ıstthsall düşmüştilr, Buna 
buk b:ıstırdı~ı için Almanlaıın karşı bugün için' :yapılacak bir şey 
bu mevsimde bövlc bir hı.rekete yoktur. Sııdeynlt' yerJne zcytln~ ı 
glri5;orp~lf'l1ni 1 " tim" k ,.;· tiir. vevn diğer nebnti yağlar kullnnmak 

-1-""- r ~"le: lazımdır.• 

• • 
pırınç 

• 
Hükômet kısmen el 
koymağa karar verdi -·-
Ankara 16 - Hük(l~et 1942 

çeltik mahıulüne ve bu mahsul
den henüz fabrikalarda bulunan 
pirinçlere el koyınuı ve alıma 
Toprak mahsulleri oful memur 
edilmiıtir. Çeltiğin beher kilo· 
suna biçilen fiat 2 7,S kuruştur. 
Pirincin fiati, ecnebi madde3İ 
yüzd'l üçü geçmemek şartile 65 
kuruştur. 3 gün içinde beyan
name verilecektir. 

Yapık.cak tahmin veya tes
bitlere göre, 15 tona kadar ol
mak üz.re çeltiğin yüzde onunu, 
1 5 tondan f azlaaınin rüzde yir
misini kendi vasıta1arile Toprak 
mahsulleri ofis[ tetkilAtına 1 ay 
zarfında t~lim edenler geri ita. 
lan mallarını istedikleri gibi ea
tabileceklerdir. 
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hnriclndedir. F'akat Alman:ar Kaf· 
kaslara. saldırmak 1ç1n lrnvve~lt ı ;ni 
topluyorlar. Alınanlar şüm•ı.lu pi n
larını tcrketmek nlycUnd~ değ.Mir. 
İptida niyetlen Stnllngrad ve Asta
rakan'ı çabuk ele geçırmektl, Buna 
Jmkan olmadı. Ş.ındlye kadar 73 düş· 
man tilmenl bozgunn uğrntıldı, 21 
tümenin bntaryalan tnılın t ·dıldl. Al
mnnlann yedek insan kuv·ıcu tü
kenmeğe yüz tutmuştur. Tıı ıcvlye kı• 
talan bulmak güçleşl~·or.• 

Moskova'dan gelen 
haberler 

Moskova 17 (A.A.l - Alnıan'ar 
aldıktan takviye kıtnlarlle Ru&lnn 
stnllngrnd'ın batı keslmindo hamM 
halinde bulunan şehre doğı·.ı silrmu1?
lcr, bn.'}ktı. noktıı.lardn da Rus mtida· 
fna hntlanna glrmlşlerdlr, Bcizı ş:ı
:yialnrn göre şehrin ortas~.n~a Vo'ca 
nehrine varmışlardır, 

Şehrin cenubunda Almanlc.r Rua 
hatlarını epey dcrlnllkt.e ~ arm:,. f:ı.• 
kat Rusların ynndan taarrm::lnn uze
rin'e gerilemek mecburlyetmdc k!'.11· 
mı.şlardır. şehrln merkezinde Volı;a 
istlknmet.inde Alman Uerı harckeU 
St'tlllngrad'ı lklye ayırmıştır. 

Kızıl Yıldız gazetesine göre Almnn. 
lar bfiyük hnv:ı. M.kJmlyetıcrlne rnğ. 
men günde ancak 1-3 !kilometre Uer
Ieyeb1llyorlar. Alman piyadesi tant 
ve hava kuvvetleri tııratmdan des
teklenmeden ender otaro.k tna:-ruı 
etmektedir. 

Kafkasyadaki hareket 
\•fchy 17 (A.AJ - Stallngrnd'da 

merkez istasyonunu zaptedeıı Almaıı 
kuvvetleri Volgaya varmışlnrdır. Kar· 
kasya'da Almanlar cenuba du~ 1ler• 
Uyor ve Krozni'.re ynklBJJıyorlar. 

Alman büyük 
elçisi 

Budapeşte'ye ve yarala .. 
nan oğlunu görmek üzere 

Berlin' e gidecek 
Alman büyük elçisi von Pnpen. 

Macar kıral naibinin daveti üzerine 
Karpatlard bir av partisi için cu• 
martesi günü Buda peşte" ye hareket 
edecektir. Büyük elçi, Budepe'\te'• 
dt"n Şark cephesinde ÜçÜnC'Ü defa 
olarak ıaralanan oğlunu gc:ir ı k 
üzere Berlin'e g:dec 1 ır. S <)'ahal 
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SöZÜN 6EliŞi ---lHarb içinde Nevyorkl HARB DURUMU 
Yayılması gereken bir oyun 

Ü sküdar Halkevinin terti!Jettiği ptranç oyunu sona ermiş. 
Derece alanlar Uln edildi. Bu merakh oyuna kaç kişi lş

tlrfik etti bilmiyorum, fakat kahvelerde şatranç oynıyanlara 
hemen hiç .raslanmıyor. O gii'riiltiilü tavlayı, cle alınır gibi ol· 
mıyan kfiğıtlann oyunlannı tercih ediyorlar. İnsanlar nedense 
eğlcncetlc bile kendilerini talihe bırakmaktan, onunla böbürle
nip ona lanet savurmaktan Jıoşlıınıyorlar. Şatranç belki de ta
lihin burnunu sokmasına elverişli bir oyun olmadığı için pek se
vilmiyor. Halbuki oyunlpnn en zevklisi şüphesiz odur. Zelta· 
nın daima uyanık buhmm:ısıru, vnziyctin dikkatle muhakeme
sini. tehlikenin nereden geleceğini kanıımayı icabettirdiği iç.in 
şntrançtn m:ığlCıbiyet insarut epey acı 1relir ama galibiyet de o nis
pette tntlı ve gurur oksnyıcıdır. Şatrançtn mağlftp olunca yüzü 
hafifçe ln:rnrmıynn adam görmedim. Galip gelince de insan 
haklı olarak övünebilir. Çünkü o oyundn knrşısındakindcn da
ha atik da°\'Tanmı.ş, vaziyeti daha doğru muhakeme etmiş, uza
ğı dalın iyi görınii . Jnıvvetlcrini karşısındakinden daha maha
n>tlf' idare etmiş ve rakibini aciz bırakmıştır. 

Şehir geceleri karanlıktir. Sokaklarda lionıerler 
verilerek milli müdafaa tahvilleri ıabliyor. 

Ticaret eıyaıinin azlıği duyulmağa batlanıniıfu 

Blrleşlk Amerlka harbe gtrell dokuz 
ay oluyor. Dokuz aylık ha.rb, Ameri
kanın vo yeryt\zünQn en kalabalık 
§ehlrlerlnden blrl olan Nevyorkun 
umumi ve 1çtdnınt hayatında. ne.aba 
ne gibi değ~lklıkler yaptı? 

neşriyat, harb edebiyatı Ozel'lııde tek
ı;lf ed.lımışt1r. Şlmdl harb lstıh8e.1Atı 
le meşgul olan fiıma.la.n, bllyilk rek
llm.lar yaptırma~a devam ediyorlar 
fakat bu rekJAmlnn 78ptırmaktnn 
gnye, 1slmlrrln1 ve şöhretlerini halka 
ınıutturmamakt.ll'. 

Stalingrad' da sokak 
muharebeleri oluyor 

Bu husust:ı Fro.nsız gazetelerinden 
blrt şu malQmatı veriyor: 

Salomon adalarında Amerika
hlann vaziyetleri nazikleşti 

\ 

~ 

Bu oyunu ynlnız komutanıanrnız arnsmda pek maharetle 
~ym •anlara rac:hı•lım . Şatranç snhi.den bir asker, bir seı;kı ida
re oyunudur. En b!h ük dehi da şüphesiz sev'.kı idare dt'hası
dır. Hnrb b:ışlndığınclanberi muazzam in<;nn kütleleri sevki ida
re dAhileri «'mrine geçmiş bulunuyor. Komutanlar milyonlarca 
fnc:nm. bir tekini unutmadın, znfere götürecek istiknmctlcre doğ
r .ıı•morJar. Rmirlerinclcki mihonlnrca inc::anın, dünya kadar geniş 
lıır c:ahanm hugün neresinde olduklannı, ~ ann ve öbür gün nere
sirclc o1=1cnk anm bre: "ı>lnmak, onlnn dnğıtmak \'e toplamak 
öyle kolay i Icrden de~ldir. Buglin hangi milletler böyle deha
hra m3li1'~e Ü<;tünlü~ de onlardadır. 

Bil ·iık komutanlann satra nç oyununa meraklı olmaJ:ın da 
J!Öst.f'riyor ki scvkı idare dehasının terbiyMinde bu oyunun mii
him rolü \ardır. Bu t~rbiye ufa"k mikya ta olsun. bilyük mik
)tıs'fa olsun lüzumludur. Şatrancın bazı mektepler programla· 
rna bile aiındı~11nı i itiyoruz. Yayılması gereken, diisiindilrücü 
lıir ovundur. Sevket Rado 

Polis karakolun
da bir hadise 
Bir polis, komiser 
muavinine ateş etti 

Ticaret odaları 
Encümenin hazırladığı 

esaslar yakında Vekalete 
bildirilecek 

Piywıa üzerinde esaslı rol oynıy~ 
bilmeleri İçin Ticaret odalarına vc-

Nevyorkta, nt Va.şlngtondakl hum
malı sl.yas1 faaliyet, ne de h:ırb roh
neıerıne yakın olnn .[X?hJrlerde ıve 
dentz üslertnde görillen tclfış ve gny. 
ret görülicyor. Ne de hartı fatırlkala
rmdak\ kulak tırmnlayıcı gürültüler 
lşitlllyor. Bununla beraber Pcar] 
Harbour baskınmdnn wnnı. Nc.vyork· 
Uıkl hayatın ce,rcyıını blrnz değiş
mi tir. Göze çarpan en büyük deği
şiklik grce:crl ışı~nn knrorWma.. 
sıdır. 

Geceleyin karanlık bastıktan son
rn şehrin üztrlnda tayyare ııo do
l:ışılsa ve a.şağıyn blr goz gezdlrllse 
Nevyorkun içinde yüzdüğü koyu ka
ranlık karşısında hayrete düıımemek 
kabil değildir. 
Şehrin hn.rlct tenviratı o/ 95, be

şinci caddenin ışıklan 50 87 ve Pnrc 
Avenu'nun tcnvlrntı da "ô 80 nlsbe
tlnde nznltılmıştır. ~klan knrortına 
tertibatı, bcledl~cye bizim paramız
la 400,000 llrnyn mal olmuştur. Bu
na mukabU haJ'b devam ettiği mM
detçe. beledi rnln tenvirat masra-
:tında, senede ık! milyon llrelık bir 
tasarruf yapılacaktır. 

Caddelerde seyrüsc,ferl tnnzlm 
eden tcnvlrntn cellnce, onlar da, 
tı.deta kandil yıınnr dercccstne indl
rllmlştır. Eğer lf\stlk temntı ve lşll
yen otomobil ndedl büyük bir ölçüde 
1:.Lhdlt edllm~<;eydl bu t.P.db,rden 
birçok seyrüsefer kı:ı.zalan \'Uku bul
ması rr.uhakkakh. 

Bu .firmalar reklAmlanndıt" otomo
bUlerlnt, lfl.stlklertnı frlJlderlcrtnt, 
elektrik ft.letıerlnl ve radyolarını iyl 
muhafaza etmelerini tnvslye ediyor
lar, maı;tazalarda, ticaret eşyasının 
azlığı ~imdiden hissedllmeğe ba.şlıı
mı~tır. 

Ev kodınlnn, aldıklan eşyayı peşin 
para ile ödemeğc mecburdur. Kredi 
ölmuştür. KredtY1 filrlilrcn hm-bdlr. 
ma~r, sa.ttıklnn eşyayı nrtık 
kendl adam.lın-ı evlere götürüp teslim 
ctmJyorlnr. 
Amerlknlılar , sa.tın aldıklan mal

le.n bizzat kendi evlerine gö
türmeye mecburdur. Böyle blrşey, 
haıi>dcn evvel hiç nkılllannn gelmi
yordu. 

Terziler, nrtı.k kıvrık paçalı pııntn
lonlar yapm1yorlar, Nevyorkt!ı. oldu
ğu gibi diğer Amerlkn §Chlrlorlnde / 
de lfiks ticaret · 1nk!Şaf etm~ tır. 
Kürkler rnğbettedlr, Kuyumculnnn 
da işleri çok artmıştır. Eski möbleleri 
ve sanat eserlerlnJ satmnkta lhtlsas 
sahibi olan mezar memurlan, yeni 
biten mevsimde 25 milyon llrnlık sa
tış yapmışlardır. Bu rakn.m, b1r rekor 1 

te""ıı eder. ·' 
Harb, Ncvyorklulnnn kcsrslnc de ı ı 

i 

dokunmuştur. Şlmdl dalın yüksek • , 
vergller veriyorlar. Birçok ~msclcr 
lüks np:ırtıma.nlan tcrkeyleml§ler ve 
iki ucu bir amya getirmek 1çln zah
met çekmeğe b:ı.şlnmışlardır. 

Bununla beraber. gündi\7.lcrl aza
lan seyrüsefer knzaları gece!ert, iki 
mısu nrtmıştır. AI m anlar 

Nevyorktn hava tehllkelerıne kar-

Doğu cephesindeı Almanlar Stalingrad' dan eon· '~ 
i'a ne krafa taarruz edecekler
dir} Şimdiden bu hususta kat'I 
bir §ey söylemek kabil değildir. 
Dün Stoldtolm' den gelen haber
ler, Almanlann cenupta Astra- ,ı 
kan'~ doğru ilerlediklerinden 
bahsetmektedir. Her halde Al
ınımların yeni hıııeketler için 
oimdiden hazırlık yapmakta ol
dukları muhakkaktır. 

Kafkasyndn yeni bir biıdise 
yoktur. Alman tebliği burndn 
Terek cephesinde 'e şimnlde 
Voroncz ile Rzev' de Rusların 
yaptıklan tnarruzlann tardedil- ı\ 
ğini bildiriyor. 

Mısırda: 

Sükunet devnm ediyor. Hava 
faaliyeti artmaktadır. 

Uzak Doğuda: 

J 
1 

ı l 

ı l 

Japonlar, Amerikalıların as- ı : 
ker çıkardıkları Salomon ada- il 
lanna takviye lntnları gönder- ı\ 
millerdir. Bu arada, bilhassa ( 
Cuadalkanal adasında Ameri
kalılann durumları nıuikleşmiş- ıi\ 
tir. Japonlar burada Ameriknn 
hava meydanına yaklaşmışlar- \ 
dır. Yeni Gine'de vaziyette de· ı 
ği;iklik yotur. l 

,,,j. 

K 
. . rilecck salahiyetin arttmlacağını ve 

urşunlar boşa gıttı, po- bu maksatla Ticaret odaları ile T.-
lis kendi kur§unile öldü caret boraalnrtna ait yeni kanun 

projesi hazırlanmnktl\ olduğunu yaz
mıştık. Ticaret odasındaki komiıt-

şı alınan bu tedbirler, en ziyade Stalı·ngrad'ı 
halkı mütccss1r et.mektedlt. Munta-
zam :fası!alar Ue 400 canavad düdU- aldıktan SODfa 
ğü bttürülmektc ve Ncvyor:C halkı-

Yiyecek maddeleri 
Y ~nimahall~ . poliıı k~r?k~_lunda yonun bu husustaki çalıpnalan iler

l:omıse~ mua~ını Şevket, ıkı gun e~- }emektedir. Komisyon, cncümcnle
vcl d ıredekı masasının c;ckmecesı· re ayrılarak, projenin CSllslannı h~ 
ne 2 70 lira koymuştur. Dün s:ıbah zırlamak tadır. 
B. Se-. ket çekmeceyi açınca 2 70 li- ı' .. . ' . . . 

•ranın yt:i'inde olmadığını gönnü~ ve Encunıenlcnn yakında mesaısı bı· 
tnhk k t ba!ll:ımıştır. Bu arada, t~ek vr. kanun projcai ta.~aiı ~<>
bir ay kadar evvel polis mesle- mısyondn konuşularak t;sbı~ edıl.e· 
ğiae girerek bu karakola tayin c~ csasl?r Tıcaret Vekaletıne bıl· 
olunan Selim Sırryı da odasına ça- dırılccektır. 
ğırmıs ve çekmeceden parası kn}'· Ticaret odalannın şimdiki te ki
boldu w unu aö)lemiş, malumah olup latı ve memur kadro u piyasayı 
olmadıını sormuştur. Selim Sırn ha- ı Vekaletin istediği tekilde kontrol
beri olmadı~ını söylemi tir. dan uznktır. Sntıılar serbcs bırakıl-

Bunun üzerine komiser muavini dıktan ve Tıcaret Vekiıletince bir 
Sevkct, başkomiser Hnmdinin oda- kısım maddelerin satışlarında, ko
sına girerek bu me ele etrahnda ko- nan fiat tahdidııtı kaldırıldıktan 
nuşmnğa başlamıştır. Polis Selim Sır· sonra Tıcarct odalarının tetkik mev
n her nedense bu konuşmadan şüp- zuları geniılemiştir. Yeni kanun bu 
hdenmif ve yavaşça kapının önüne esaslan da ihtiva edecektir. 
aokularak içeride konuşulanlan din· 
!emeğe başlamıştır. Komiser Şevket- Gökte kuvvetli olmıyan mlllet
le ba .. konıiser Hamdinin konuşma- ! lerln Y~ayabllmelerl cilc;leşm~ 
ları 1ras1ndn Selim Sırnnın da ismi 

1 
olduğun\! bugün dnha !yl anla. 

geçmiştir. Bunu duyan Selim Sım mış bulunuyoruz. Milli havacı1ı-
tabanca51nı çekerek birdenbire bat- ~17a kuvvrt ve hız vermek zo-
l:omiserin odasına crirmiı ve taban· 1-•ruııiııınıııiıdııiıııa .. yıiıııiız..._ ________ _.. 

casını komiser Şevkete çevirip bir dü:ımüı ve elindeki tabanca kazaen 
c! ateş et~ipe de kurıun boşa gitmiı- patlamıştır. Çıkan kurtun Selim Sır
tl?. Komıaer Şevket: cVuruldum, rrnın başına isabet ederek derhal öl
diye bağırarak yere yuvarlanmıştır. müıtür. 

Bunun üzerine asabı büsbütün bo- Selim Sınının attığı kurşunlann 
zulan polis Selim Sım oradan çık- ikisi de komiser Şevkete isabet et• 
mış, bu sırada silah seslerini duyan memiş, ancak, komJcer Şevket 
diğer polislerde br.ş'komiserin oda- ölümden kurtulamıyacağını anlayın
aına ko§muşlardır. Polis Selim Sırn ca cvuruldum> diye maheus bağıra· 
btmlan görünce, elinde tnbnnca ile rak yere yatmıt ve bu auretle Selim 
yandaki odaya girip pencereden at- Sırn'aın tekrar ateş etmesinden 
lamak istemiştir. Fakat telaşla ko- kurtulmuıtur. Vaka etrafında mUd· 
şarken ayağı kapının eşiğine takılıp dciumumilik tahkikat yapıyor. 

na harb içinde bulundukları hatırla- (Bq tarafı 1 inci sahifede) 
tı1maktadır. ne yapacaklar ? Zeytinyağı fiatleri 

Her gece 1700 hava müdafaası şe- Flat tahclldatı kaldırıldıktan sonra 
fi, caddelerde vnzı!e başında bulu- ilk partl zeytlnyağlnnndan blr kısmı 
nuyor. Pasır mildatan hizmeti 1çln (Bq tarafı 1 inci sahifede) dün sabah İstanbul piyasasına çıka-
280,000 gönüllü ynzılmıştır. -•~·~tır. Ya"cılnr daha evvel top-

d b bu...nk bb 1 d Ba"ı.n blr ihtimnl, Almnnlnnn, .... ..,,. l5o 
Bun n •kn. 3 ~ ~a ar ıı. ~ lıınanık flat tcsb1Une muvaffak ol. 

oturanlar da, hava tehlikesine karşı Staliiıgradı alarak yanlarım ve ğl 
müdafaa gunıplan kurmuşlardır. arkalannı sağlamlnchktan sonra muşıardır. Ekstra ekstra yn ann 

ğ . ~ toptruı s:ı.bşına 140 kuruş o nuştur. 
Birçok gök yaranlarn kum torbalnn şimale do ru geniş ölçude bir Di!;;er chıs zrytlnya[;lnr b\rblrlnden 
ve yangınlara kıırşı tulumb:ılar, dl- cevirmc hareket.i~c girişmeleri, lklşrr kuruş farklıdır. 
~er levazım yerlrştirllml.ştlr. Mos1mvayı kendılığinden boşal· Ticaret vekaJetı yarı toptnncı bak-

Nevyort hnlkının büyük bir kısmı, maya mecbur etmeleridir. Sav· kaUaru. kflr nispeti koymamıştır. Bak· 
tlk trdn\1 kurslarını taklbetmekte- yet orduları her yerde, tnatlı bir knllnr, doğrudan do~yn toptancı
dlr. Birçokları da bir hnvn a.Kını es- dayanma harbini geri çekilişlere ılarn mürncnat ederek mnl nlabUe. 
nasında b~lanna bir k a geldli\! ih t• • A, k 
tnkdlrdc Jı!olar.lıkln taşhls edllebft- tere et ıklerl ıçin Alınanların ceklerdlr. Toptancıdan mal wnca 
meleri için pa~ak lz!erlnt aldırmış- stratejisine yardım etmiş oluyor- 0

1nn bakkallar, kilo Ue aldık!an zey
lardır. lar. tınyağlannı yüzde on ktır es.'.lSllUı c5-

:ro litre ne gene 140 kuruşa sntacak-
Daha bir takım tercrrlint. Nevyork Harp tarihinin bu derece gc- lardır. Yan toptancılar kilo b:lşına. 

halkınn h:ırb hnllnl ~t1rlatıyor. nişini henüz kaydetmediği bir Ik! kuruş kfır 11Aves1 ne mal satışı 
G :-nç telgrafçılann \'e mUvezztıerln çevirme hareketinin çok zor ve ynparlar. Bu esasa göre bnklmllar 
yerine genç kıl.lılr ycrle§tlt1lm.lştır. tehlikeli olduğunu Heri sürenler dn, yan toptancılardo.n alınan ya~la.-
Blr takım genç kadın ve erkekler, 1 
sık sık l\tlni Müdafaa bonolnnnı sat- var. nn lltrlslnln 142 kuruşa satı ması 

Alın ı k ri lhım gellr, Yan toptancılarla bak-
mı:ık 1çln hususi evlere glrlp çıkıyor- an gene unnayının ile kalların evvelce fi:ı.t milrakn?>e ko-
lnr. Soka.Jı:larda Vt? caddelerde kon- pHinlnnnı keşfetmcya uğraşmak misyonu tarı:ıfından konan bu eEıı.s
serler verilmekte, bmılara sahne ve boş zahmet olmakla beraber, her Jar dnhlllnd satı., ya• vnµmrya.
!lllm yıldızlan 1.ştlrdk etmekte, kon- halde önümüzdeki altı hafta için- caklan belli edeğUdlr pıp • 
serlerln sonunda Mlııt Müdafaa tah- de, Rusva harbini nz çok bitmiş Mıntaka tlcaret ~Udütlü~ü yeni 
villerl satılmaktadır. hAle getirmek gayretlle yeni bir yağ flatlerlnl Ticaret VGkAlettne bU-

m::::~ ~~~~~ d:aıak:1~~:::ı~~ harekete şahit olacağımız mu- dlrecekUr. Yeni ya~ar bakkallarda 
kt mevsim esna~nda npnrtımanlan hakkaktır. Hatta, bir haftadır bugünden ıtıbaren satılabllec!?ktlr. 
boyamak ve b:ıdana etmek iç!n ye- Alman ve ltaıyan kaynaklan Nohut f aaulye 
tecek mlktnrdn boyncı ve boya mev- StnUngrodın çok çetin olduğunu, ' • k ' 
cut olacaıtı şlmdlen haber ver11m1ş- çarpışmanın U7Ull süreceğln1, mercıme 
Ur. Mazot n1Jığı dolayısUe !)nümüz- bir muhasara harbine katlanclık- Ötedenbrl i:struıbula nohut, fasul-
dekl kış esnasında blnalann k!ırl ıarmı bildirirken Alman kuvvet- ye, merclmek ve sair yiyecek mndde
derecede ıstılmıynca!P dn ştmdlden lerinln yeni bir hareket için baş- lerl mllstahsll tarafından flat verl-
1htar edilmiştir. ka yerlere yığılmaya haşlndığtnı Jerck istek mu'kablllndc gönderilir ve 

Loknntnlnrda yemekler MlA bo1· tahmin etmek yanlu: lmaz burada tüccar tnnı.fmdnn rotılırdt. 
dur. Gazeteler gene cskl büyük ..,, 0 • Son zamanlarda mtL""talısll tekUfte 
hacimde çıkıyorlar. Fnkat bütün 1 Nccmcddin Sndnk bulunmadığından şehrimizdeki tile-

adamım ... Ben olmasaydım... 'bize getir •.. Ah. ititmiyor .•• lıitmi- - Ayvazı bulamadım ..• Yok ••• 
Bu gözler, minimini bir vücuttan yor ..• Dangalak! - diye deminki adam koşuyordu. 

çıkıyordu. Fnknt onun çocuk olma· - İşitse de sarhoo diye aldır· Kahya or.a seslendi: 

r..arlar, lstJ.hsa.l mıntakalnnnıı gide
rek mal mObaynasına teşebbüs et.mlş 
!erdir. 

Yeni yıl mahsulünden fasu:ye top. 
tan şehrtmlzde 61, nohut 55, bnkln 
33 kul'UIJtn.n satılmaktadır. Merclmek 
oltto.dığmdruı flat :yokLur. 

Bakla, fasulye unları 
Evvelce plrlnç unu ör;liten de lr

menler1n şimdi bakln ve satr madde· 
Jerden un yapt1klannı yazmıştık. Ek
meg-e vesika usulü ihdas edildikten 
sonnı. plyasndn yeni bir ticaret sls
temı başlamış, bakladan, 11ohut, ta.
suıye ve kaplıcadnn un ynp•p sntan
lnr nrtinı§tır. Bunlnn çuve.l çuvn1 
olarak ücreti muknblllnde değirmen 
krde öğiltenlcr, unlarını bakltallam 
satıyorlnr. 

Vaktiyle pirinç unu sat:ı.nlnr da 
şlJr.dl bakla, fnsulye, nohut, Jeblebl 
unu bulnmnktadır. Leblebi unumr.\ 
k!loru 72, fasu1yenln 65, nohutun 67, 
bak1anan 33, kaplıca unu 110 ku. 
nışa satılmaktadır. Kaplıca unu 
Anadoludan öğütü!erek getirilmekte
dir. Halk, fasulye ununu balık, köfte 
vesa.lr kızartma işlerinde un yerine 
k-ullanmaktndır. Leblebi ve 00...ltla un
ltınna yağ ve şeker k.anştırara.Jı: tep
side bir nevi tatlı yapılıyor. Kaplıç& 

ununda gloten mlktan fazla eıldu~rt
dan daha ziyade fınncılar tnr..fmdan 
utın alındığı görülmüştür. Yeni tli 
reyen bu nevi satışlarda henüz flat 
kont.roluna geçilmediğinden kAr nlS. 
petl fazla olduğundan bu tlcnrct bti 
Ç<ık ldmse!ere Mrh geliyor. 

incir, üzüm 

Piyasa yarın 
açılıyor 

BİL·LOR ŞİŞE dığı, gene bu sözlerin mahiyetinden maz ... Fakat pek öyle var kuvveti- - Zarıır yok •.. Haydi sen de at-
ı J d ı baw d Ankara 16 CA.A.) - Ticaret VekA• an aşı ıyor u: niz e gırmayınız ... Sel&ınlık'ta pa· la ... Kalabalığız madem, o Uç a a- 1 t1nd tebllğ edllmlşti . 
Kahya: ş. nın rr.isafirleri var, malum a... n.ın hakkından geliriz ... Zaten ikitl e en r · AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 68 Yazan: (VA • NQ) 
_ Bu nk'""m fazla içmi .. siniz Ru- Duyulacak ..• Kızarlar... kız vücutlu, çelimıiz kimselerdi... 1 - Ege nuntaasmda bu seneye alj 

· ,,....... . '" ' c· ld k B' ltı k" · • kuru t1ztlnı ve kuru incir pl.yuaıarG 
hid bey ... - dıye ıhtarda bu1lun- ucRe· .. a ırkm •• ıy~rad ı d F ı:uc~=c=· l§ıyız... nm 18 eylül cuma gllntı bt.41am"1 

u. - . Nasıl yakalıyabiliriz.} ••• m- - omor .orc? ~ ı... a- u • • kararlaştınlmıştır. 
Bunu Rıza da bilirdi. Fakat ao-jğini gösterdi: kin mı var} •.. Hem benim gözle- kat şuradan Üç çıfte bır asndal ge· - Pek altı da aayılmayız a. beı 

ğııkkanWıima halel ıelmekaizin ce· - O tarafta teyultur.. 
1 

enuz- rlm iyi acçemez ... O adam Uz ıi- çiyo:·. Onları çağıralım .• , buçuk ••• - diye kendJ kendlıeile alay 
vap verdi, tedur... vesile konuşuyordu. Bizim Rıza de- Ve haylmdıı atti. 

- Pen de Rızaşum amma, ııızın Ve kahya efendiye ait olduğu an- ğildir belki... Heeeeyl Buraya bakın... Çalakürek ilerliyorlardı. 
Rıza teğilum ... Penzettinuz •.• Kıyı- la,ılan kocaman gölgenin yanında, - Oydu ... Yemin ederim ki oy- Hepinize iki§er altın ..• Bizi alacak- Aradaki mesafe daralıyordu. 
ra yana§amam... İşim var •.. Ci- minimini bir gölge - ô.dota bir ço- du ... Yanındakileri katiyetle öğren· aınız •.. Acele i§imlz var... Çabuk Ruhiı 
dey-.rum... cuk - asabiyet içinde çırpınıyordu. meliyiz .•. Üçünü de tutmalıyız ... Bu yana§ın... _ Ha uılın... lki§er altını ala. 

- Seni şura.dan ıuraya bırak- Kısık ve kindar bir sesle, ihtiyara i§in altından neler çıkacaktır... Bu kadar bol keseden hlr baheiııi cahınızl .• - diye ıayret veriyordu. 
marn... direktif veriyordu: - Fakat nasıl tutarız} •.. Şu an- duyuncn, üç çifte yava§ladı. Bilhaıı- Ve eonra, kUrekçilc.rden kahya 

-Tetum aana ... Pen gideyrum... - Bu kadar şüpheli vaziyette ele da biz karadayız... Onlarsa de- aa teklif Zeynelabidin paoa ynlısın· efendiye d8nUyorı 
:Ailahunu ecven arkrundnn gelme- geçirmi ken meaclenin mahiyetini nizde... dan geliyordu. Oradan böyle bir - &na lnanmıyonnınuz amma 
wn 1 . • • . . . • . anlamadan katiyen buo.kmamalı- - Söylediğim gibi •.. Kayık çıkn- hovardalık sadır olabilirdi. Durdu- göreceksiniz ... Bu ~İn içinden neler 

Bedrıye, korku.dan tini tı.rıl. !ıtrı- yız •.. Hem yan111dakiler kim~ ... Be- rarnk... lar. çıkac~k ... O mel'un Eminin ba~ni 
yordu. :arnın dıne. ~u şeraıt ıçınde ~emchal görmeli .•. Ba11kn bir k yı- - Adnm gclinciye, kayıkhane- Ruhi, teklifi tekrar etti. ezeceğim... O beni mahvedcmedl, 
gc~ece d .. 0 ilur~, ~alının neye vara- ga binml eli . .• Ayvnz çabuk yetiş- den kayı!.c: lninciye kadar, Üskildnn Kürekçilerden bhl, mlanın J§ıltı- ben onu edeceğim ..• Ben ki Sultnn 
caçnı d kl n~yor ~· sin .. · ndirsinler sandalı denize... boylıyncaklnrdır... lı loşlu~undn Rızanın hamlelerile Ha.midi mahvettim ... 
(J w ar. 1 araça a biri, geriye O Y~tİş~ezse kayık h nede? bir - Öyleyse ..• İşte eurndan bir ilerÜye; a~-ır kayığı gö.stererekı Kllhyn, ba§ını eallıyor: 

ogruA 
1 

A . k ~ıgı bız çıkaralım ... Peşlerın dil- römorkör geçiyor... Arkasınn iki - Nnh ~u Uç kişiliğe mi yet!ıece· - Emin ile Rıza .•• Ne münase-
k -t- yvaz s" d rnz;·d.- ~?ıye ;\im~ ... Aıılıyalım... Öğrenelim .•• mavna takmış ... Ona seslenelim! ğiz? ... Beş dakikaya kalmaz, ense· bet'··· Aynı a ... viyenin adamlan de-
Aoş u. -N ~n ~ ~ ınCırtcegız... rtı elvc ir, kahya efendi. .. Hat· Avaz avaz haykırarak: leriz ... Hiç meraklanmayın .... de- ğil ibir kere ... Hem aonra, bize Kö-

)'Raz ... Jıer1~ d '~·İ·· k h···L_ li- t
8
a bütün konağı ayaf;a kaldırn1ım... - Römorkörcül ... Sana beo Ii- d.. ae Emin ağadan ne zarar gelebilir} •• 

ıza 0 1!' e 1 anocy en ki, Sultan Hamidi devİrmİf ral ••• Beı san altın ••• Şu kayıiı tut Bahçedeı (Arkaaı var) 

.. 

2 - Çektrdeksltz kuru Uztuntn" 
tuda te&ilm a~ı ıı.e tiplerine iÖ 
İzmir lhraç fiatlerı fU wretıı 
bit edllmt§tlr: 7 nınııara rıs, .s n 
ınara 69, ıı numara 61, 10 numa.ra , 
11 numara 7~ kuruttur. 

8 - Natürel hallnde torbada ~1' 
11m fllrtı ile kuru incir fob İtm1r. ti! 
atıerl da aşa~a gösterilen teklldl 
tesblb olunmll§tur: 

Standart ı numara 106, ız numara 
100, s numara 90, 4 numara ııı, & n~ 
marn 86, 6 numara 83. 7 numara 7 
8 numnrn 77, 9 numnm '15, 10 nuın 
rn 60 kuruştur. 
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J_KSAl\1DAN AKŞAMA 
---~-----------

ll4 edeni ı i k ve 
m~deniyetsizlik 

( ŞEDiR DADBRLERi) BU AKŞAM 

iPEK 
Yeni ıinema mevıimi.'le batlıyor. 

Dostum Ekrem Reşid'in arllath· 
iı ,u müıahede aklımdan biç çık· 
mıyor Bcr.u «adap ve erkan» bah
ıindc klasik bir mİ5al diye babrlıya-
cnğım 

Galatasaray 
karakolu 

Çimento 
Belediye, aylık miktarin 

arttırılmasım istedi 
H• Yıktırılan binanın arsasi 

Parise gitmiJlor. Giderken de, ·ıı "k ] k I İktisat Vekaletinin İstanbul için 
Bur.da:ı yirmi yıl evvel Türkiyede yeşı 1 

O aca aylık olarak tahsis ettiği beı yüz ton 

ithalat 
eşyası 

Birçok kimseler mal 
toplayıp saklıyor 

bir Clüddet ya;ıyan ve aile dostla- çimento, Belediye Fen heyeti tara- .. .. 
n.--dnrı olan bir Fraru:ıza bir kutu Yıktmlnn eski Gala tasa.ray kara- fmda çok acele ve yarıda kalan in- Gumruklerdc 19 3 7, 19 38 sene· 
lo;-um nötürmü .. ler. kolu binası arsasının tanzim edile· n h" l . .1 kt d' An I aindenberi bekletilen 63 tüccara ait 

a ., " l pat aa ıp erme verı me e ır. -
Adam, esasen zarafeti ile ID""· bilmesi için bir plan huır anmıştır. k .1 b . ento ·ın•Aat ihti-ı ithalat eşyasının tamamen çıkarıldı-..,.. . d'l.k b h d ca , ven en u çım , .- w k T' . 

hunm:ş. Hcd;yeyi ıtörünce• Bu plana göre şım 1 ı u sa 8 u- i1 k l d w d ~ yazılmıştı. Mınta a ıcaret mli· 
_ Oooo... tıa· ••• p .. k : .. ver·ım... varla çevrilmek suretile bir yeşillik yacını tamam e al"Şl ama ıgın an, . d b 

A. .. "'" şimdiden bitmiştir. Çimentonun I dürlüğü 1939 ıenesın en. eri güm-
}- eydi yiyelim ... - demiş. - Fa- haline getirilecektir. h. .h . .. d b"l rüklere getirilerek bekletılen malla-
k bu k d . •· b. 1.. B J d" a ·1 Gal t r şe ır ı tıyacının yuz e onunu ı e . 

a ı:ıun en ıne gore ır usu u ı e e ıye, ars ı e a asa.ray ı- karşılıımadığı anJa.,ılmı.,tır. Bcle- f nn sahiplerine de teblıgat yaparak 
vntc'ır. Öyle, kutusunu açıp atııtı:· ı sesi arnsı.-ıdaki beş binayı da istim- d' F h . l~k ·.kt t ı mallarını en fozln ocı beş gün znr-
m:ık olmaz Evvela bir tepsi Ifı- liik ederek, caddeyi lisenin cümle ıye ı:n yetı ay ı mı ann nr -
~·m .•• Üstüne işlemeli, temiz bir ör· kapısı seviyesinde genişletmeğe ka- tırılmasını İktisat Vekaletinden iste- f.nda piynsıya çıkarmalarını bildir-

İlk programı : 
Sinemasında TÜRKCE SÖZLO 

CEZANI ÇEKECEKSiN 
EDWARD ARNOLD - !,IARSHA HUNT 

1 
UONEL BARRırMORE 

Oğlunu kendi gibi Canster yetiştirmek iatiyen bir 
müthiş maceralan. 

\.Ayrıca: lıtanbulda Zafer Bayranu - lnönü Gezgisinin 

adamın 1 
açalı.şı. 

L A L E 
Yen! mevsimi, şerefine IAyık bir şekilde karşılamak için bu hafta 

1 
kapılnnnı müşteriler:ne kr.pamıştır. 

' 
24 EylUI P«şembe a~am• ~2 • ~ oine~n mevoimini ef'iz bi• 

muvaffakıyetle açacağını müjdeler. 

# 

.. L l l k · t" d'W' 'b" d". d • ·b • t mişti. Tebligat müddeti biten tacir-tu... otum ar, tam ortnya, .ıy· rar vermış ır ıgı gı ı, un ro ıtı aren çımen o ı 

mcHi bir ,ckeı çannğına konacak. istimlak muamelesi neticelendik- vermemeğe de başlamı~tır. lerin mallannı çektikleri anlaşılmış- lf'.d~•-•••••lllll•m•ı1-•mmm1m••mımMlll31m•mııısıı., 
Etrafına da, su dolu bardaklar dizi- ten sonra karakol arsasile yanında- Çimento ancak birinciteşrin ayın- tır. R 
lecca... ki binalnnn arsnsı da aynı şekilde dan itibaren yeniden tahsis edilecek S~tışl-r ıerbes bırakıldık~an s_on· ı 

\'c söylediğini de yapmış. Öylece tanzim edilecektir. Karakol o.rsıısı .kt d d w t I kh Şimdi ... •e ra pıynaadn hasıl olan yenı vazıyet 
• , 1 mı arı an 'lgı ı ace r. " f d k b 1 

)•eu ver. şimdi duvarla çevrilirken arsanın bir kadar İnşaat ııahipleri Belediyenin ' alakadarlar tar~ ın. nn ta i edi -
Ayr.ı zamanda kon~makta de- kısmı yaya kaldırıma ilave edile-ı b" •W• . l b"l k. . mektedir. Herkesın pıyasadan mal 

vrun edenni . k . tes ıt cttıgı çımt"ntoyu a a ı mc:- ıçın , . W• k b l d.1. ı· 
. "' . . • cc tır. z yt'nburnu çimento fabrikasına alıp satnbılecegı a u e ı ıncc, e ın· 

- Ne ır::eltl:len:u:ı:e dikkat et- _e ı . w de parası olan biJçok kimselerin rns-
mi;imdir. Mio;ı>fre reçel - tatlı ik- Adı• d kadar gıtmege mecbur oluyorlardı. ı v 

t · • 1 .. •· d bil" • ıye e Bu müşkülatı kaldırabilmek üzere 1 ladıgı her mal• snt1ı:1 alarak depo et-
ram c. mer:ızın us~ unu e unn . . .. .. .w • ,. k.. tiği görülmüştür. Depo edilen mai-
me ela: Gene tepsı, aynı suretle ha- hırı Kadıkoyunde, dıgcrı Kara -oy-ı . . ı 
znlr.mıcak. Amma bu :ıcfor iki kupa b ·, r kaza de iki satış yeri açılacnktır. , tar, pıynsaya azıu l!.zar arzedıler~k 
!'!· ·ı a· · · · · • h · afi fiatleri!'l yüksek tutulması temın l mıvcsue. ınn.n ıçınc.e er rnıs • 

Bu akşam SARAY Sinemasında 

MYRNA LOY - MELVIN DOUCLAS 
Jdeal Çift artistin ilk filmleri 

YARIM NiKAH 
(Third Finger, Lcft Hand) 

Şaheseri başlıyor ..• Sevimlilik ... Ncş' e ... Hareket ••• 

Ve cazip bir mevzu ... Yerlerinizi evvelden aldırınız. nn bir kere kullanmasına mahsus Daha ı·k·ı av 'a"zım! c.:ilmekte ve elinde mal _olnnları~ı· 
kıutklar duracak. Öbüriinde ise au H kazancı artmaktadır. Pıyasadakı 
b'a!unacak: Bulnşmtf k~ıklann kon- Kaçmak istiyen bir maz- darlık bundan neşet etmektedir. Ko- I ~--•••••••••••ıllıl•••••••••••., 
ması için. nun ta~lar üzerine misyorcular, piyaad" buldukları her 1 ~--••••••••••••••••••••• .. ••llllı.. 

.y..y..y. düşerek öldü Maçka mezarlığının malı toplamaktadır. Piysadaki bu 1 
Adamcağız: kapısı İ•İ kargaşalığın önüne geçilememiştir. I 
«İste medeniyet bu gibi tefeJTÜa· -- ~ 

tm topyekunudur!» dc:nek ukalalı- Dün Adliyede feci bir kaza ol- ---- 1 . ~irçok ithalat e!yasının, _bu arada ı 
v •• •• • • • l\ı k l w h .. b. ka çıvı çuval, kt-nıwıçe, demır çubuk, ı 
gmda da bulunmamış~ çu=nku bunu muş, bir maznun, polısın elınden aç a mezar ıgına enuz ır - ı ' . b k d .. · ı 
malumu·. Wmı ıayar. kaçmak isterkecı pencereden düşüp pı yapılamadığı için kabristanı ziya- 1 saç, varıl, çem

1 
er, . ufi~ .:~~. ~ıv'.~1 

Beşiktaş Bahçesinde 
Prof. ZATi SUNGUR 

F-•- t b • ._~ k d 1 k -1 ·· .. V k .. 1 1 k . . l . d l ve kUCldura ma zemesı a~ını du-WIR en, ıı:.nau-.ar ar a aşnnm parça anara o muştur. a a şoy,e ret etme ıstıyen enn uvan at a- 1 
vilktile znlatbl:ı bu hfıbrayı - (fo- olmuştur: mak gibi güçlüklerle karşılaştıklan· şürrnek kahil olamamıştır. 1 
to~rafçıhk tabirini kasdediyo- Dolandıncılık suçundan maznu- nı yazmıştık. l ============== 
nun:) _pek «negatif» manzaralar nen yakalanan Beşiktaşlı Fevzi adın- B 1 ,. d t v tahl "k 

1 
• p E K 

dolnyısil<! hatrrladım. da otuz yaşlarında biri, meşhut suç ~- t!C.ı~e be? t yap ı~ımlız k ka a- ı 
Bir ahb::.p i:in ev aramağa çık- kanununa tevfikan mahkemeve ve- ta gore, 8 rıs nna yapı aca pı 

Tamamen değişecı ve yeni harikala. yarat
tığı ikinci programı büyük muvaffakıyetle 

devam ediyor. 
BiR l'Ul\IURTADAN 3 ADAH NASIL ÇIKACAK? 

Dikkat: Yerlerir.lıl erkenden tedarik l'dinlz. 
Telefon: 42900 

.nı~tıın. «Modem apartıman hulun· rilmek üzere polis mııhafaz"asında ~ 1 birin.citeşri~de ih.a!e edilecek ve 
maua bile. şöyle böyle, kull~lı Adliyeye getirilmiştir. Öğleden son- ınşaat bır buçuK a.y ıçmde ta~aml~- sı· neması 
bir bir-'!» ya r~zıydı. Mahalleler ka- ra saat iki buçuk sıralar11:1da evrakı nacaktır. Şu _takdır~~ mezaılı~n. bır 
zan, b:z kec;pc: dolaş~ık Ya Rabbi! tetkik eclilip mnhkemeye gönderil- kapı yapılabılmek ıçın daha ıkı ay • • 
Ne ~cc mü~ahcdelcrim var. imek üzere Fevzi, polislerle beraber kadar uzun bir zamr.nın geçmesi ln- Bu Akşam Yenı mevsıme 

Mc::ela bir e"I sahibi, mülkfüıe ı üçüncü katı. müddeiumumi munr- zım geliyor, Belediyenin 942 biitçe· / başlıyor 
yeni tnm~ lıo~uş. T~ir d.e nib~- vinliği daiıe_sinin . kapısı önünde 

1
si ay!nrca ev: el tnsclik edilmi~ti: ~ir •" 

ye• .. t"nn'ş. Hı1afsız şoyle hır Vl'Zl• beklerken, bırdenbıre memurlann knbrıs•ana hır kapı yapmak gıbı nıs- 1 Meml.~kctlmlzdc .. en çok 1 urkçc 
~et .. -- d c ı · d · ı · b . b" . . · b" .. b. • fıllm gostermek şobrctinl knznnmış 

:k ' b b" o~unb cin dır vamkı~ ~de ıerad vaırekerı- peten n~~t • ·~ ışbıçıhn dutun . !"ı ın- a'nn İPEK Sinema ı bu gece veni Si-
• • Sl!)'U o rnıyan u uıa:un, nın u un ugu ·orı ora ogru oş- taat rr.evsımının ey u t- g~ç.ın me- i 

1 
b 

1 
• 

(h d f ) ·· v b ı p ı· 1 k d' . · d nrına m<'vs m ne ~ ıyor. 
t>m-ır.ıır. an sar ınnzar ne yuz maga aş amıştır. . o ıs er e? ısını rr esi lazımdı. Halkı ıkıntıya üşü- Hnrb.n doğurdu~u s:ıyısız zorluk-

>~. t.)~:ili. r._ bu1aplı akıtacak. de- k~valaı~uşlaı, Fevzı, bu korıdorun ren bu gibi gecikmelere meyadn ve- Iarn rağmen IPEK slr.C'IJlO.!il bu sene 
1 ı-. bo.-u~u r.:':~rası var. Sa~ı he~ nıhnyetınde açık duran pencere ke- rilmemclidir . de f'eçme mmıerden mürekkep bir 
1Gm teyemmumle halledilmesı nanna tırmanmış ve oraditı eokağa J program hr.zırlamıya muv:ı.Hnk ol-
t ıfü.,ki.ınmiiş g!bi... atlamal istemiştir. Bu pencerenin 1 ır.uş ve btmlarc'l:m b!r çoğlmu Türk-

n:fe· bir b:nr.nıı. alt kntını dük- alt tarafı c..:.ddeden beş, altı metre (\ı'nemasının çeye çevirmiştir. 
k:n1 :ır ~ga1 ediyor. BIZlan merdive· çukurlukta ve taş döşeli bir avlu- ~ UF n 1 Bu sene IPEK Sinem.asında göre-
nim!f'tl Üit h<l~ chol::nc» çıktığın:z dur. Burada Posta idaresinin telgraf y . . fii. ] . 1 ceğlniz büyük fUmlcrc'len bazılarım 
vcldt, l:end.nizi bir uçurumun ha- telleri ~·e sair malzemesi bulunmak- enı mevsım ım erı 1 şimdiden ilfın ec'llyoruz. 
ımda bissec!iyorsunuz: Kenarlarda tadır. Saray slnemaın, yeni mcv.sım Jçln •

1 
İKİ YÜZLÜ ADAM: Spcnccr 

o lmdnr darecın geçitler kalıyor. Bunun farkına varamıyan Fevzi, kııpılnrını açtı. Bu sene dahi, ?u sı- Troey - İngrid Bel),""lllnn ( rUrkçe), 
Kar •rnızn çıkıo bizi güler yüzle ilk caddey~ atlıyorum zannile ve pen- ııem1 nda fbllelrml utnd .?lizel_ zcngm '

1
'el CEZANI ÇEKECEKSIN: Edward No-

k 1 '- f 1 . d k d k" har ka m eri goreceğ1mlze em n 1 lan (Türkçe) GİZLİ AŞK: Yu..<ııf 
• ::rşt ıyan ı;:~~ ~n ne ~s a ma terli- c~.re ;ı sıçrayınca .5u" ur .. a ı.. ~-aş cl::ıbillrJz. Çünkti ~enelerdenberl le-, Vehb! - Leylft. 'Murnt (Türkçe!' Loreı -

:'lh adn c ışur.ulmernıs olan apte- doşelı avluya tepe ustu duşmuştur. j.Jm bir zevk ve büyük bır ıtınn llc Hard c'I 1 1 (Tti k ) SO'• KUR 
··ı· ,.. h d !f_• ' • • • E · 1 F · d h l ··1 ı Y en zc r çe • •• c:ın~ı·c ru. L '.cp e e t~ı mmımını eynı parç.a anan evzı er a o - miintehab ve sayın halkın nıe:nnuni- ŞUN: Gnry Cooper <Türkçı>) ASYA 

j_G_ü_n_ıu_·k_B_or_s_a __ I 
16/9/942 tarşamba flatlerl 

% 7.!i 113:i nırıt r:ıorr.u l ll 111. 23.60 
, 5 1938 tkrnmlyell 19.95 
, 5 1933 lkramlyell Ergani 22.05 
• 7 1934 Sivas-Erzurum I 19.05 

• • 1934 Sıvas - Eraurum 2-7 20.05 
• , 1941 Dcmlryolu istikrazı 1 20,05 

• • n I9.7o 
A. Demıryoıu t:ıhvııı 1-ll 62.-
A. Dcml.ryolu tnhvlll lll 61.-
A. Demtryolu mümcssll senet 48.-
T. C. Merkez Bnnknsı 153,50 
T. 1s bantı::ısı nama muharrer 14,40 
T. İş b:mknsı (hamile alt ) 14.65 
T. İş bankası mümcssU his. 200.- 1 

A. Demlryollnn şirketi (% 60) 30.!lO j 
A. oemıryollan şirketi < % 100) 49.50 

1 
Eskihlsar çimento 10.15 
Kredi Fonsiye 1903 104.50 

1911 100.-
oda. İçıne karyola dahi kurulamaz. mÜ§tÜr. Adliye doktoru cesedi mu· yetini muclb olnn en büyük ve kıy-1 YILDIZI: Clark 'Gnble • Rozalind 

Amortı ~3.-

raha•, balkonlu bir oda. Yegane kul- Yermiştir. r,('.: prensip ittihaz eden o~ ~evl:nli YET <Türkçe), Meşhur Arş:ık Pala- İsviçre frangı 
Kupon 1,05 Arkı clB koskocaman ve nispeten ayene ederek gömülmesine ruhsat metli şaheserleri g5stemıeyl kendisi-, Rousseı (Türkçe>. ROMEO VE JÜL- :• 

Jnr:ı~Iı, atılacak, ka!kılncak yer bu- ve ferah slnl'll1:ı salonu mudurtyeti, bıyıkyan'ın en son fllml, 3 AlIBAP 
rası. Ansızın, P.klırna gelip cEvin Ha rbı·yede dünya buhranı müşkOllıtın_a rağ~en 'ı ÇAVUŞLAR POLIS HAFİYESi: se- Londra üzerine 1 sterlin 

5.24 
129.20 

mutfağı yok mu 7.,, diye sordum. 1:ıu sene dahi tahmin cttlğı E'n guzcl nenin en mu::ızznm ve Sinemacılık tn- Nevyork 1lzerlne 100 dolar 
«An.ar mmfakıız ev olur mu, efen• ve eski seneleri aratmıyacak tarz~a rlhinc'le eşi görfilmepıJş ~aheserl: Cenevre üzerine 100 30.365 
d. ? B 1 d. k halk seçkin ve muvaffakıyeU fllhnlcrın BA(°;DAD HIRSIZI <Renkll ve Türle Madrld llzer!.ne 100 pezetıı 12.9375 :ard 1 uyu~nt v ı~erıi; d ·o~ Eski mektep karıısındaki b:ı?J.!nrmın lslmlerlnl şlmdldcu müJ- çe). • - Stokholm üzerine 100 kuron 30.80 
•- 1-' nr. ·ı·ut aga a onk ~- ·1 ır apartıman geri çekilecek deliyor: Lisanımıza çentıcn bu film!ercıen 
Ka~ ı~ ~~ı;ı ıyor v~ yeme Plfln en _Başta: CLARK GABLE \"1! ROSA- başka: 
~era? bıncik me!-halı _burası!! - Bel- LlND RUSSEL glbl maruf ve oeha· ı KAN VERGİSİ: R:ındolph Scott 
lı kı, ~v sahibı:o:Mımara da hacet Eski Harbiye mektebinin kar§ı kar :ırtlstler tntafından yaratılan KANLI MEYDAN: 'ryrons Power _ 
yok, &.alfaya da... Onlar kimmi§- sırasında yola doğru çıkını~ Nuri· ASYA YILDIZI, HEDDY LAMAN.R "o I,fnda Dnrnell 
lcr? Ben kunuuıdayı ~erir, ~çber- bey apartımıını vardır. Bu apartı· La Konganın unutulmaz yılc!ızı J UDY j RİO GECELERİ: Allce Fay _ Don 

BORSA DISINDA 
Türk altını 

KUlçe altın blr ~ramı 
Mecidiye 

32.SJ 

4.57 

1.92 

Bugün MELEK'te 
SONYA HEINE 

RAY MİLLAND -
ROBERT CUMMlNGS 

tarafında:ı yaratılan 

GECE GÜNEŞi 
Aynca: lstanbulda Zafer Bay

ra:nı v:= İnönü geminin açılışı. 

Merhum Sadıkzade 
MUST AF A'nın 

MEVLUDU 
Sevgill ağabeyimizin Mt1-

rasını ve kendisini tanıyan 
ve sevenlerin kalbinden hiç
bir zaman sllinm1ycce1': olan 
SADIKZADE MUSTAFA'nın 
6 ncı senet devriye! vefatı 
olan 18/9/942 Cuma günil, 
lıA,le namazını mUtca.k!p, 
Maçka'da, Teşvlldye camll 
şerifinde mevıut okunarak 
azı zruhuna ithaf cdılccek ve 
hatırası tazlz olunacağından 
arzu edenlerin teşr.r~rl rica 
olunur. 

fere yaptırırım!» dem~. Ve ınşa la· h' 1 . b' k · e GARLAND tarafından oyn:ı..11:uı ve, Ameche - Carmen Mirnnd:ı Johny 
. . manın aa ıp erı, ınayı ısmen sın • . mı· 1 1 t b } h k t f• • U ··d·· ı·· ~ ·· d ribı ŞU son seneler olan bu arkıtck- ah ·ı k .. . B k:ıdının şeref \'e lilksfi için _ ıy~ ar 1 ApoUo - s an u ma ru a o ısı mum mu ur ugun en: 

tür karikctüri! de böylece meydana imaya t vı ~tme uz?re mıma~. · snrflle vücuda. ı;ethllen ZIGFILD IKIRLİ MİRAS): Tyrone Power _ 
ftl . Enver vıı:ııtasıl.e Beledıyeye mu~a- YJLDIZLARI ı::nbeserlertndeıı rorırı:ı.' Doroth Lrunour. l - Saray kazası dalhlllnde Ayazp:ışa vakıf ormanlarından istihsal 

c:~ mııı... ••ıt- caat etmışlerdır. Fakat Beledıye HALLO BRODVAY'ın üç neş'ell ar-I GÖRÜNMİYE..'i ADl~M· <.: t edilecek 5382 ton mnngn.l kllmürünün im:ıl ve nakllycsile ,·agon içinde :ts-
• 

1 
kum Prost planı mucibince. Harbiye cad- tlstl ALİCE FAYE, JACK OAKİE ve Brnnett • · oos ance tanbulda gösterilecek lstnsyonlarda tcsllmt eksiltmeye konulm~tur. 

Eizim ki, hazan bır o yeme· desinin genişliğini 30 metreye çıka- JOHN PAYNE t:ı.rı:ı.fındnn tem~l edı-1 KORKUSUZ PLOT: Llo .... d "'ocan 2 - 21 Eylül 942 pazartesi günü saat 11 de lhnlesl lcrn kılınacak bu l§ln 
.nizddti, bir tatlı ikram etmemizde- w d · · k k T 1 ,, ·~ şartnamesi mahrukat ofüıl muhasebesindcdlr, 
ki İınce adep ve erkan ecnebilerin racagın an, ınşaata. gerıyc çe me le!} yeni t'C güzel ş~rkıl:ır!a do1u 1 Yukarıdaki listeden de anl~eılaca- 3 - Tallplerln kanunt temlnatlarllc birlikte tekliflerini mezk(lr gün ve 

. • • . . . suretile ruhsatiye vereceğini bildir- DUNYA CAZ SENFONISİ, DORETHYI ğı gibi İPEK sınc:ınası bu sene de saate kadar Ofis umum"mildürlüğUne tevc'll ve 0 saatte münak:ıs:ıya lştlr~k 
diJ:lratmı, ~.ayretinı. celbedıyor; çey· miştir. Esasen bu binanın .hizasında- LAMOUR tnrntl?~an ynratılan CAM- halkımıza en güzel filmleri göstere- etmek için komlsyonc'la lsb:ıtl vücut etmeleri 10.zımc'lır. Bu saatten sonra 
rck ası~ mud.?ct hat.'ral~rında bunu ki diğer binalar da evvelce geriye BAZHANE PERJSI, gene JUDY GAR- cek ve geçen SC!ıe:crı nratmıy:ıca.ktır. gelecek tekllfier kabul olunmaz. (10054) 

m~~ct~~~d~~~~~~ru~ille~d~~buk~~~~~~~~d~~---•••••••••••••••••••••••••••••••••••••m' za ediyorlar; nasal oluyor da hazan, genişletilmi~ti. Arsanın bir kısmı ANNE, büyUk muslklli für.ı. emsa.lslz il. 
havabımzır. çok öne~i aaflıalann- . l ak k ld ·1· artist GARY COOPER 't:ır:ı!ından B u E N o s A y R E s 
da, şu çirkef mecrasına şu mutfak mecc~:;ı okar >'.fyaB 't d"ırı~a : a·. SON KURŞUN, FRED~İC MARCH 
mdhaline bu derece ehe~yet ver· vkeed~l nı.e aureltı eh. ele. ıye)e efr· tarafından. IŞTE ~ALHIM, meşhur '\'C 

• 1 d k • • ı mesıne ma aa ıp en muva a- sevimli cısco KID (CESAR no- ( T 1 u·. 1 k . ) 
mıyeTcE \ı ere eye ınıyonız? kat ettiklerinden, bina yakında yık- MEROl tarafmdan

1

oynannn MEÇ- 1 angO ar 951 
A « eı.a ~ .;~maıyız, veıse· tın]acak ıvt. ona göre yeni inşaata P.UL AŞIK, MİRNA LOYve Ml!!i.WY.N a•••••••••••••İıll•mlllİil•••••••••••••••••••••••• .. 

lam ... » dıyecegır: ! amma, bu eski- uh• t ·ı ı...t· DOUOLAS (btltün Amerl.k:ı.nın en • k lıkl .. .. • il .. -~L- r .a verı eceA ır. 
11Uf ı ı ıozun yenı nes ...-uw· baş jön prömlyesl) tarafından YA-r 
dan anlatılamamasmdan korkuya- 1 1 RJM NİKAH, TYRONE POWER ve 
nun ve bu mefhumu yeni ırustu üze- R A D Y Q BET"TY GRABLE gibl enıs:ı.lslz çift 
re bir türlü ifade edemiyorum. artist tarafından lbc'la edilen KAH-1 

(Va - Nu) - RAMANLAR FİLOSU, SP.ENCER 1 
....................................... Bugünkü program TRACY ve MİCKEY ROONEY tnrn-

Elektrik cereyanı ve I2,3o Program, 12.33 Müzl.k <PI.-, tından yaratılan YARININ GECELE-, 
• 12,45 Ajans haberleri. 13 Nihavent ve RI, gene CESAR ROMERO taro:fın-ı 

tramvay seferlerı h!caz ma.kamlannc'lnn şarkıt:ır, 18,03 dnn ŞEN HAYDUD ve ATEŞLi GÖL.j 
Kömi.ir tasarrufu münnsebctile, Fasıl heyeti, 18,45 Saz e erleri, 19 dünycnın en büyük vlyolonlstl 

trnrr.vay ve elektrik tahdidatı ihti- 1 Ziraat snatl,, 19115 Müzik <Pl.J, 19,30 JASHA HEİFETZ tnmfındnn oyna.-
!' d d b h d-ı . . B h Ajans haber.erı, l!l,55 K:ınşık mo.- nan İLAHI J{EMAN ve:;:ı.tre s:ılre .•• 

ma ın e~ ~ . 
8 

: ı mıştır. u ~- ı kamlarc'lan şarkılar, 20,15 Radyo Ga- İ~et .•• Yalnız büyük s1N'ma nr
susta tenttsaklahı~·C'tlı m_akamlar~ mu· zetcs1, 20,45 Müzik <Pl.), .l:.'vin saati, tı~tıerı tnra!ınclnn bu flllmlcr~e bun
raca:ı c 1 

• Bıze ~erıl"n m~lun:ı.uta 21,15 Mı.iz.k sohbetıerl, 21,45 Senfoni lnrn benzer dnba bir Ç-Ok şoheserıer 
göı c, İstanbuldu bırçok sınnı mues· orkestrası, 22,30 Ajans haberleri ve göreceğimiz glbl son olarak mevsimin 
se1'cler elektrikle işlediği için ecre- bors:ılar. en bUyük muvartakıyetını teşkil ede-

BU AKŞAM 

liEPEBAŞI Belediye BAHÇESiNDE 
Havanın yağmurlu olması hasebile tehir edilen 

MEVSiMiN EN BÜYÜK MÜSAMERESİ 
Ahmet Yatman'ınsan'at hayatuun 30ncuyılı 

Bütün müzizyenlerin lştirfildarile saat 3 e k~ar devam etmek 
üzere kutıanncnktır. 

BtlYGK nınr() 

Memleketin tanınmış 35 kişilik Küme Saz Heyeti yanı kı,mak kabil olmadı ~ı gibi, za-ı Yann s:ıb:ıhkl ı>rograuı cek UÇ AHBAB ÇAVUŞLAR POLtS 
ten ihtiyacı tamamile kar ılamıyan 7,30 Program. 7,32 Vücudumuzu ça-; HAFİYESİ knhka.ha harikası bütün Danslar _ Varyeteler ve sürprizler. FJatlara znm yoktur. Telefon: 42cno 
~~~ktl~ide~l~~~~~~~~~~~~~"~~~~-~---~••••••••••••••••••••~·-~~~~·~ 



Sahi fe 4 A B. 9 lı ı·. 

Kamyon 
aranıyor 

U.stıkslz, temiz kullanılmış, 
938, 939 veya 940 modellerinden 
Doodger, Fargo, l"ord, Cbevrolet. 
markalı bir kamyon ar.mı.yor. 
Her gün 20732 telefon numara
ınna müracaat. 

Türkiye Kömür Satış ve Tevzi MUesseseslndenı 

Sayın Halkımıza 
30 Ağuıtoa 1942 tarihli ikdam gazeteıinde intiıar e<ıen ve liakD<atle 

al&kaıi olmayan (Eti Bank CibaU kömür bayile-rinden) baılıkli llln llze
rine aıağıdaki huıuıati tavzihan aayin halkimıza bildiririz. 

Hemşire alınacak 

1 - Kömür bayileri Eti Bank tarafından intihap edilmemektedir. Bu 
bayilerin Eti Bank ve kömür. levzl mUeıaeıeıinin namini kullanmaya liak
ları yoktur. 

Ankarada Mamakta Kızılay 
Gaz maske fabrlwı revirt için 
(75) llra ma~lı ve ayrıca paha
lılık zammfle geceleri fabrika te
vlrtnde yatacak diplomalı bir 
he~re alınacaktlr. Taliplerin 
fnbrlkn direktörlüğüne t.'\hrlren 
mürecut.ları. 

2 - Maden ve kok kömürü bayiliği yapmak iıteyenlere lüzumlu mil· 
ıaade mahalli Belediyelerce veı :Jmekte ve bu tekilde bayilik yapmak mü
saadesi verilenlere müracaatlari~a müessesemizce kömür verilmekle ik
tifa olunmaktadır. 

DERMOJEN 

Bu bayilerin satitlari, nakliyat itleri ve depolarindaki muamelat liendi 
mesuliyetleri alhnda ve 348 sayılı Koordinasyon Heyeti kararnameıl hü
kümleri dairesinde cereyan etmektedir. 

YANIK, ÇATLAK, EKZAMA ve 
CİLD YARALARINA fevkalAde 
iyi gellr. Derinin tazelenmesine 

tSTANBUL NİŞA.~'TAŞI - KARAKOL KARŞISINDA ______ __ 

~=~ -_ 11,~·s! O Ş O K iL D S IE S D ~:~,::. :~~:.z 
ve yenllenmeslne hizmet eder, 

HER ECZANEDE BULUNUR. 
KURULUŞ TARİDİ: 1885 - TÜRKİYENİN EN ESKİ HUSUSi LİSESİDiR 

Enısall arasında şeraiti en ehven ve tahst menfaat. beklemtyen bir lllm müessesesidir. Ollzide bir tallın he
yetine maliktir Önümüutekl ders yılında Llsan tedrisatına bilhassa ehcmrnlyet verllecek; ders aaatıerl dı-

SA TILIK şmda hususi L~an kursları açılacak müziğe istidadı olan çocukların bu husustaki gelişimine de önem veri 

B~~~l2Bey~kuv~~dc 1~~~~~~~~~~~~~~~~Lı~e!~~~~lı~. 2T~~~e~~~n~:~B~O~B~H~~~~~~~~~~~~~~~~ 
deniz v e kara için bir Dik Di- ----- ---------
zel motörü, bir komple E lek
trojen motörü. bir itfaiye mo
topompu. 

DIKKA T : Soğuk Solüsyon, 
Şalak ve f drolik firen yağlan
mız gelmiftir. 

1 . Müracaat: Karaköy lzmirli 
... ~b hanı altında No. 9 Ali 

Riza Gebzeli. Tel: 49 194. • 

Kelepir aparbman 
Beyoğlunda Yeni F.ruzağa, 

Acıçe~e sokağında 2 No. 1ı Tu
ran apartnr.anı İstanbul D5r
dl1ncü icra Memur'luğu Va.5tta

slle satılıktır. İradı mfisald olan 
bu apartımanın müzayedesi 21/ 

• 9/942 günü saııt. 14 t.cdlr. • 

Kadıköy iSKELE PARK Gazinosunda 
Tehir olunan Sünnet düğünü 

Aynı programla yann akşam saat. 6 da icra edllecektır .. 
K AZiNODA Hl-'.R AKŞAl\I S.\Z DEVAM EOER. 1 

K s!ık salonu vardır. M~rubat ehvendir. 

Diplomah Ecza\... •· nıyor 1 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim şirketinden: 

S659 sayılı Barem tanun~un hükümleri mucibince iktisap edeceği 
cterece üzerinden Turhal fabrikamız lçln diplomalı bir Ecuıcı alınacak· 
tır. Alt.ı ay sonra kendislnt> barem kanununa güre bir işletme dere
cesi verUecektlr. Ev fabr!ka tarafından temin edllece~ ve bir miktar 
kha alınacaktır. Talip olanların Yenlpostahane erk sında Baker Ha
nında 3-cü kat.takı Büromuıa yazı lie müracaatları. §®§~====--... 
Du yıl ünlverslt.cye~~::ıe~=ı~!:e:et~ı!~:}e~~~~~:~ için muracnat \ \ ~~- Mıitcşckk ıl bu 

coenler c600• ü, eczacılar e80• nl, d.lıçllcr u60• ı geçtiği tnkdlı'dc fl.zCt. ~r .. d yoyu Avrupan m enbüyük fabrik t.n ndan bi~ri-
klmya, ve biyolojiden, klmy;ı. mühendisliği için müracaat edenler de dOOı il sinde 2500 kişilik bir mühendis, usta ve amdo 
aştığı halde fizik, klmya, \e matematikten yazılı lmt!hann tabi tutulacak- ailesi geceli gündüzlü imal etmektedir. 
!ardır ı 

Isinueri lkl dela iftihar llstes.nt' geçmiş o!anlnr imtihansız alınacakt.ır. ••••• .. •• 
imUhanlar fen takült.esınde 20/Blrincl Teşrin/942 tarihinde yapılacnktır. 

lsteklllerln 15 birinci teşrın a~amına kadar fen fakültesine m\lre.caa.t 
etmeleri. «10057• ı 

Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğünden : tstanbul aat14 reri: A. ve Y . . ~eleşoğlu 
ı - Tıp Fakültesi ikmal fmtlhanlanna ı Blrlnclt.eşrln 942 günü başla

nılacağından ikmale kalmış bulunan "Tıp tnlebe yurdu t.alebelerlnln 25 Ey- Sirkeci, Mimar Vedad ""dc:!eıi No. 30 - 32 

lül 042 günü. · 

2 - Fen Fakültesi ikmal imtihanlarına 25 Eylül 942 günü başla.naca- 1 Bı·r motosı·klet 1 
lından bu sınıfa mensup Tıp talebe yurdu t.nlebelerlnln 20 EylQl 942 gllnU. , aranıyor 

3 - Fakültelerde derslere ı Iklnciteşrln 942 günü başlnnacağından lk-
malı olmıyan Tıp tn..lebe yurdu tnlebelerlnln de 25 B:rınclteşrln 942 günü Satml.k iatiyenlcrin Tepebaıında Kordova hanında 4 numara.ela 
Yurtta bulunmnlnn ltLztmdır. 00030) •ı Rüştü.ye müracaatları. ............................................... 

Konservatuvar müdürlüğünden 
Devlet konservatuvnnna t.lırıacak t.alebenln kabul şartlan. Anknradıı 

devlet KOrıServat.uvanndan ve Maarif. ~ise öğretmen oku'lMı ve o:la okul 
mudurlüklerlle Maarif mem:ır:uklarından ve Maarif Vektlllğtnln 18/Mayı.s/ 
942 larlh. 172 sayılı tebliğler dcrglsmdeltl 832 numaralı tamiminden Ôğrenl
leblllr. Kabul imtihanı Istan'Jul \"e Ankara'dıı. yapılacaktır. MuhtA'Jlf şube-
lerin ımt.lhanlnn şu günlerdir. t'i968, 

İstnnbulda: 

l/Blrlncl Te~rln/942 
2 • • 
5 • ,. 
7 ,. ,. 
Antarada: 

9/Blrlnclt.e~rln/1942 
15 .. ,. • 
15 it • it 

16 • • it 

17 it • it 

19 • • it 

Perşembe 

Cı:ı.-ıa 
Pazartesi 
Çarşamba. 

Cuma 
Cumartesi 
!>er.şembe 
Cuma 

Cumartesi 
P;ızart.esı 

Temsil 
Şan 

Piyano, komPo'LlsYon 
Ynylı, nefesıı ve vurma sazıaı. 

Temsil 
Şan 
Piyano 
Kompozisyon 

• Yaylı, nefesıı, ve 
• sazlar 

vunna 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Kıymeti Pey akçesi 

L. K. L. K . 

920 52 69 18 
Çar~ mahallesinde J'ermmectler sokağında 15 No. ıu dilkkAnın pazar

lıkla müzayedem 28/9/942 pa1.:ırtcs1 günll saat on bcşt.o icra edilecektir. İs
t eklllerln Çemberlltaşta Vakıflar Ba.şmilclllrlUğü Mn.hlOlAt. knlem!nc milra-
cantlan. ..ıoısı. 

SACINTl OÖK0I.0YORSA, BASINIZDA KEPEK VARSA 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
KULLANINIZ. TESiRiNİ DERHAL CÖRÜRSONOZ. 

MALATYA BEZ VE iPLİK FABRiKALARI T. A. Ş. 

Adana mensucat fabrikası 
müdürlüğünden: 

SATILIK TARAK MAKiNESi 
Fabrlkamrnda mevcut DOBSON BORI.OV tabrlkasında ltl98 sene

sinde imal edilmlf 2019 numaralı bir adet tarak (Kard) ma.Itlnesl vazl
yetı hazırasııe (Mahalllnde görilldüiü gibi) aşağıdaki şerait dalres1n
de satılacaktar 

ı - Mllzayede açık arttırma suretlle 16 B. Teşrin 042 t.arlhlue mü
sadlt Cuma günü saat 15 te Adana fabrikamızda yapılacaktır. 

2 - Tallpler mezkQr tarihte saat 12 ye kadar depozito olnrak mak
tuan fabrikaya 450 Ura yatırmı.ş ve makbuzu almış bulunacaklardır. 

3 - Mııklnenln gümrük ve sair resmi, gazete Uln Ucretl, muamele 
pullan, amballJ ve salr bilcümle masraflar alıcıya alttlr. 

4 - İhaleyi milteaJtlp bedeli peşinen ödenecektir. 
5 - Fabrika haddi ldyıkını gömıedlğl takdirde ihaleyi yapıp yap. 

mamakta sert>estıtlr, Talip olanların mezkOr glln ve .saatt-e Fabrika· 
mızda hazır bulunmaları 11An olunur, 

İstanbul Jandarma satın alma komisyonundan BQGAZiÇİ LİSESİ 
Açı1r eksiltmesine 1stekl1 grlmedlğlnden dolayı eksiltmesi on ırUn uzatı- J K B ı·"" • d 

lan nllmune ve §artnamesine uygu.'l ve bir adedı d31t kuruş tahnıın flya.U.ı lk ısım aş öğretmen ıgın enı 
c2400u adet tımar fırçası 2410/942 perşembe günü saat 11 de İstanbul J . 18 E t ı c 
Sa. Al. komisyonunda a.çık eksJltme Ue alınacaktır. Muvakkat teminat c23h Bütün ııınıfların ikmal imtihanları y u uma günU 
liradır. Nümune her gün komisyonumuzda görülür, Şartnnmcsı parasız !!~!!!!~~~~~ııa~a~t~l~O_:d~":2Y~a~p~ıl~aca~k:;t~ır:.,. _ _!!~~!!~~!!~! 
alınır. l.stcklllcrın eksiltme güııü ve saatinde teminat mekt"Uo veya ınnkbuz-
Jarlle komisyonumuza gelnıelerı. • «10100• 

Çay ve Kahve ithalatçıları 
birliği azalarına 

İthalatçı ve ihracatçı Birlikleri umumi 
Katipliğinden: 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Edebiyat Fakültesinde Arap ve Fars flloloJls1 doçentliği açıktır. DU im

tihanları 14/11/942 cumartesi günü yapılacaktır. Namzetlerin bu tarihten 
bir hafta evvel tezlerini varmlı olmalan lAzımdır. İsteklllertn sıhhat rapo· 
ru, nüfus Mğıdı ömeğUe llnıi hUvlyet.ınl gösterir f!J dişler tedris işleri ka
leminden istenecektlr1t ve 6 fotoğrafı ile 9.Xl,942 tarihine kadar rektörlURe 
baş vurmalan. 19934) 

İstanbul mahrukat ofisi umum müdürlüğündenı 
1 - Ma.hrtik.at Oflsl odun depolarına dalmt amele ve bekçi ahnncıı.ktır. 

Ekseriyet nlsa.bı hasıl ol:nadıjpndau dolayı akdedllemeyen fevkalAde İsteklllerln yaıı :16 den yukan 25 den aşağı oirnıyacaktır. Bunlara. llyakat
Umumt Heyet toplantısı Blrllıı:: Atatüsüniln 15. el maddesine tevfikan 21/9/ lerlne göre elll, altınıJ lira. nyhk llcret verilecektir, 
942 tarlhll salı gllnU saat on beşe talik edllmtş bulunduğundan sayın Blrllk 2 - Tallplerln nüfus cüutanlan ve nahiye veya kualanndan aıacak
lzasının mezkOr gün ve saat:a Birllkler içtima salom.nd& hazır bulunma.- Jan iyi durum ltltıtlarlle MLSırçarvıa J&Dmd& Makulyan Hanında. İstanbul 
ları rlca o unur, c10138• lılabrikaı oıl.ll Umum lılildllrliilQDI atracaa.tıan. U0018) 

. l'/ l!.:yıul 194! 

Memur alınacaktır 
Maliye Vekilliğinden 

ı - Toprak Dağıtım komlsyonlannda Fen memuru olarak çıılış.. 
mat ilzere SO memur alınacaktır. 

2 - Alınacak meoıurtar Tapu ve Kadastro Okulunun Fen kıs
mı:ıda blr ders yılı tahail görecek1erdlr, 

a - İ.steklllerln L1ae mezunu veya lisenin onuncu sınırını bltır
m.lf bulunmalan ve aalterllkle tııştkll bulunmama.tarı ve em yaşını 
da geçm~ olmalan 4arttır, 

4 - Alınacak men1urlara okulda bulunacakları müddetçe altmış 
lira ncret ve on lira muvakkat tazminat verilecek ve ayrıca fr.vkııHı
de zam kanunundan da lstlfade edeceklerdir, rEle geçecek safi mlk
tar yetm~ blr llra otuı bCf kuruftur.• Köylerde geçecek her gUn için 
aynca seyahat yevmiyesi verilecektir, Okulu bltlrdlkt.en oo:ırn lls" 
mezunlanna seksen beş ve diğerlerine yetmiş beş lira ücret ,,·crile
cektır. 

5 - Okulu bltı~nler beş sene mllddet!e Maliye Vekllet.lnln 
tensib edeceği yerlerde çalışacak ve bu mesainin m!ihlm bir kısmı 
k~ylerde geçecektir, 

6 - isteklilerin Mallye Vekilliği cMUU Emllk u. Müdürlu(iil• ne 
hitaben yazacakları dılekçelerlnl ve aşağıda yazılı vesikaları 2'l 
Eylüle kadar göndermeleri lbımdır. 

Dilekçeye bağlanacak vesikalar şunlardır: 
A - Nüfus Hüvlvet cüzdanı e:as!ı veya noterce ve yahut re ~ıni 

bir makamca tasdikli suret.il 
B - Alt.ı kıta fotograf, ıAltı buçuk dokuz eb:ıdında• 
C - Okul tasdikname veya şahadetnamesı ,Aslı veya tasdikli 

bir sureti• 
D - Bulunduğu memurlyet.ıere alt vesikaların asıl veya surcUcrl 
E - Sıhht durumunun her iklimde veya bilhassa köylerde vaz!

te görmeğe elverlflt oh1uğuna datr hliktimet. veya belediye do!;t.orlu
~u raporu. 

F - C. Mllddelumumlllğlnden mabktimlyet.t olmadığına d:ıir ve
sika ,tstıdanın altına MOddelumumtllkçe t.asclıkll meşruhat. verilmek 
suretlle de olabilir.• 

O - Hüsnühal kAğıdı. 
H - Askerlik veslltası. cNüfus hüviyet cilutanında varsa aynca 

lstenmeza 
1 - İstekli re3mt bit dairedı? çalışmakta ise bu dairenin alelusul 

muvnfakatınl gösteren veslka .• Müracaata müteaUlk istida ve vesı
kalar•n o daire vasıt.asUe gönderilmesi halinde aynca muvafnkatna
meye lüzum yoktur.• 

K - Noterlikçe resen tasdikli taahhütname •Bu t.anhhutname
nlr sureti Ankarnda Milli EmlAk Umum Müdürlüğt\nden ve vllı\yet-
lerde Defterdarlıklardan alınacaktır.• (7704> (!lô201 --İstanbulda: Liseler Alım Satım Kom·syoııu 

Reisliğinden : 
İlk Şnrtaaıne 

Beher ldfo T. 
Cinsi Fiyatı 

Beyaz peynir (tam yağlı) 135 
210 Kaşar • 

sadeyağ 38'1 
Nohut 52 
Kuru çalı fasulya 47 
Y~ll mercimek 50 
Kırmızı mercimek lfl 
Kuru b:ı.kla (kabuğu 60 

soyulmuş> 

Yoğurt 70 

Mlkdan 
Kilo 

23800 
11600 
47000 
15200 
32000 
11400 
6200 

16500 

33700 

t.emlnat.ı bedell 
Lira Kr. 
4074,50 283 

) 10180 893 
) 
) 

> 3077 205 
> 
) 

1769.50 
KomlsyonJmuza bağlı 6 yatılı lisenin 1942 mali yılı lhtlyaçlan oln.n , •• 

teferrüatı yukarıda göst.crilcn yiyecekleri kapalı zarf usuıue eksUtmeyt 
konmuştur. 

Eksiltme 24/ IX/ 1942 perşembe günü saat. 15 de Beyo~l'Unda Liseler Satın 
Almn komisyonunda yapılncaktır. Isteklller teminat makbuzu, 1942 yılı U
carct odas• vesikası ve tekllflcnnl havi kapalı zarflarını sözll geçen saatten 
bir saat evve!!l'rlne kadar kom!syon rels11ğlne makbuz muk.ablllnde verme
leri. Postı>.da olacak gecikmeler kabul edilmez. Teminat yatırmak ve şart.
ı·nmelerf nlnuk isteyenlerin Galatasaray lisesinde komisyon kdtlpllğlne 
mürcaat. etmc?ert, (9602) 

inşaat ilanı 
Sümer Bank Umum Müdürlüğündenı 

1 - Ere~ll ıKonya .. da yapılacak memur ve işçi evıerlle bckAr pavyon
ları , kanalizasyon yol ve harici su tesisatı emanet usullle ihale edilecektir. 

2 - İşbu ln~at ve nmc~ıyatın muhammen keşif bedeli 1,000,000 liradır. 
3 Eksiltme evrakı Ankarada Sümer Bank MuamelAt. Şubesinden 110 

lira muknbillnde ahnacakt.ır. 
4 - Muvakkat teminat nılkdnrı 30,000 liradır. 
5 - Eksiltme 30 Eylül 1942 tarihine müsadlf çarşamba günü saat 16 da 

Ankara Sümer Bank müdürluğü lnşaı:.t. şubesinde yapılacaktır, 
6 - Ist.eklllcr tckltt evrnkı meyanında şimdiye kadar yapmlf olduklan 

bu gibi Jşlere ve bunlann bedellerine, firmanın teknik. teşldlfıt.ının kimler
den terekküp et.t.lğlne ve hancı bankalarla muamelede bulunduklarına dair 
vesikalar koyaealrJardır. 

7 - Tekllt mektuplannı havı zartlar kapalı olarak ihale gOnU ha• 
15 e kadar makbuz mukabıtınde Ankrada Sümer Bank umumi ktıLlpllğtne 
teslim olunacaktır. 

8 - Posta ile göndcrllecek teklifler nihayet ihale saatlnden bir saa' 
evveline kadar gelmtş ve zarfın kanunt şekUde kapatılmış olması llzımdır, 
Postada vakl olabilecek gecikmeler nazan ltlbare alınmıyacaktır. 

(7054) (10013) 

Yapı ve imar işleri ilanı 
Nafia Vekaletinden: 

ı - Eksiltmeye konulan iş: tJtanbulda Beyazıtta Zeynep hanını köşkt 
yerinde yapılacak Fen ve Edeblrat Fakfütem birinci kısım lnşaat.1dır. 

Keşif bedeli 845970 lira 60 kuruştur. 
2 - Eksiltme 2/10/ 1942 cuma günil saat 15 de Nnfla VekAletı Yapı v• 

imar .tş:eri Eks!lt.me komisyonu odasında kapalı zart usullle yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartna.ınesı \·e buna mütcrerrt evrak c42,30• kırk Ik! lira 

otuz kuruş bedel mukabllinde Ankaruda Yapı ve İmar itleri RelsUğhıden ve 
Istanbulda Nafia Müdfirlllğfinden alınabilir. 

4 - Eksllt.meye girebilmek için lstekl1Ierln usulü dairesinde «37588.82• 
owz yedi bin be-7 yüz seksen .•ekiz Ura seksen tkl kuruşluk muva.kkat temt
cat vermeleri ve Nafia vcıreıetlnden bu ~ için alınınıı ehlly"t veslk:ı.sı lb:-u 
etmeleri lılzıındır. • 

Işbu vesikayı almak için ıstekJ!lerln oltslltme tarihinden en az t:ıtll giln· 
!erl lıarlç üç gün evvel bir lsLlde. Ue Natla Vekt\letıne mürocaat. etr.nelerl va 
dilekçelerine en az bir kalemde bu ite benzer «400,000• liralık bir !ol yaptığın& 
dair iti yaptıran idarelerden alınmış vesika rapt etmeleri mukt.czldlr, 

5 - Istek!Uer teklif mektuplannı iho.le günü elan 2/ 10/ ll42 ctrm:ı B"Un!l 
s::ıat 14 e kadar makbuz mukr.blllnde Eksiltme Komisyonu Relsllr:tne , er
meleri lazımdır, 

Post.ada olacak gecllane1er kabui edilmez. a799h e:.0097• 

Belgrad Devlet Orman 1ıletmesi 
Revir Amirliğinden : 

ı - işletmemizin Kurtkemerl bölgesi deposunda mevcut. 12 110. 20 metre 
uzunlu~unda ve muhtelif ebadda c130• yılz otuz metreküp dört köşe meşe 
kerestesi açık arttırmnya çıkarılmıştır. 

2 - Beher metrektıpün muhammen fiyatı c85• liradır, 
3 - Arttırma 18/ 9/942 cuma günn saat 15 de Buyfikdere s~ıgrııt orman 

lşlctmes• revir Amlrllğindedlr. 
t - Muvakkat teminat c828» lira c75t kuruştur. 
5 - Bu satlf& a lt p.rtname İstanbul Orman çevlrge mlldilrlllğ\İnde ve 

Jtletme merkellnde t el'elteler Kurtkemer d poswıda örülel;>UJ.ı: 


